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-1ّ-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيري
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ّ:حتتّعنوان

ّ

ّسالميةّوسبلّإدماجهاّيفاإلاليةّاملنتجاتّاملّاسرتاتيجيةّابتكارّوتطوير

 -املايلّاجلزائريّدراسةّحالةّالسوقّ-األسواقّاملالية
ّّ:ّحتتّإشرافّّّّّّّّّّّّّّّ:ةمنّإعدادّالطالب
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ّكتافّشافية.ّدّّّّّ                          ّّّّّّّ                               ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ــةّاملناقشــة ّجلنـ
ّالصفةّاجلامعةّالرتبةّالعلميةّاالسمّواللقب
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ّ

ّرئيسا1ّجامعةّسطيفّّ-أ-أستاذّحماضر

ّمشرفاّومقررا1ّجامعةّسطيفّّ-أ-أستاذّحماضرّعويسيّأمني

ّمشرفاّمساعدا1ّجامعةّسطيفّّ-أ-أستاذّحماضرّشافيةكتافّ

ّمناقشا1ّجامعةّسطيفّّ-أ-أستاذّحماضرّهللاّأحالمّجفّر

 مناقشاّجامعةّاألمريّعبدّالقادرّقسنطينةّ-أ-أستاذّحماضرّيونسّشعيب

 مناقشاّجامعةّبرجّبوعريريجّالتعليمّالعايلأستاذّّبنّمنصورّموسى

 2021-0220ّ:السنةّاجلامعية



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــداء
 إلى الوالدين الكريمين

 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى عائلة أخي وأوالده

 إلى جميع صديقـاتي

 إلى جميع أساتذتي  

 وإلى كل األهل واألقـارب

 ي خدمة أو كلمة طيبةإلى كل من قدم ل

.هذا البحث المتواضعإلى كل هؤالء أهدي    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

ن  عن  ز  و  أ   ب  ر  " 
 
ن  تك ألت  عم  ن   ر  ك  ش  أ   ي أ

 
ن   وعلى وألدي   علي   عمت  ي أ

 
عم   وأ

 
 صالحا   ل  أ

د  ت  
 
 "الحينألص   ك  باد  في ع   ك  ت  م  ح  ر  لني ب  خ  رضاه وأ

الأعامل الصاحلات، ا ن الشكر ترجامن النية ولسان الطوية  امحلد والشكر هلل املوفق اذلي تمت به

 .وشاهد ال خالص ومن ل يشكر الناس ل يشكر هللا

 والنور أأتقدم ابلشكر اخلالص ا ىل من همدا يل طريق النجاح والعملو 

ىل وادلي الكرميني الغاليني أأداهمام هللا ورعاهام  ا 

ىل ال خوة والأخوات الأعزا  ءا 

ىل لك الصديقات املؤنسات  ا 

ىل لك الأهل والأقارب  وا 

ىل لك أأساتذيت من بداية مشواري ادلرايس ا ىل غاية هنايته،   الأساتذة أأعضاء جلنة املناقشة،ا 

الأس تاذ جبار " رأأسهموعىل " الأس تاذة كتاف شافية" و" الأس تاذ عوييس أأمني" ذة املرشفنيتاالأس

 عىل الأطروحة شاكرة هلم قبوهلم ال رشاف " حمفوظ

ثراهئا ابملالحظات والنصح وال رشاد، سائةل املوىل هلم مزيدا من النجاح والتوفيق  .وا 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:ورد أأن املزين اكتب ال مام الشافعي، رمحهام هللا، قال  

ل واكن " قرأأت كتاب الرساةل عىل الشافعي مثانني مرة، مفا من مرة ا 

الشافعي، هيه،أأىب هللا أأن يكون كتااب حصيحا يقف عىل خطأأ، فقال 

."غري كتابه  

(:طريق الهجرتني) وذكر ابن قمي اجلوزية يف مقدمة كتابه  

فيا أأهيا القارئ هل والناظر فيه،هذه بضاعة صاحهبا املزجاة مسوقة " 

منه، وعىل مؤلفه غرمه،  ليك، وهذا فهمه وعقهل معروض عليك، كل غ ا 

فا ن عدم منك محدا وشكرا، فال يعدم منك  وكل مثرته، وعليه عائدته،

 ."مغفرة وعذرا

 (:مقدمة ابن خدلون) عبد الرمحن ابن خدلون يف خطبة كتابه وأأورد

وأأان من بعدها موقن ابلقصور، بني أأهل العصور، معرتف ابلعجز ..."

عن املضاء، يف مثل هذا القضاء، راغب يف أأهل اليد البيضاء، 

الارتضاء  الانتقاد ل بعني  النظر  بعني واملعارف املتسعة الفضاء، يف

ملا يعرثون عليه ابل صالح وال غضاء، فالبضاعة بني أأهل العمل والتغمد، 

مزجاة، وال عرتاف من اللوم منجاة، واحلس ىن من ال خوان مرجتاة، 

وهللا أأسأأل أأن جيعل أأعاملنا  خالصة لوهجه الكرمي، وهو حس يب ونعم 

 ".الوكيل
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 : متهيد 

وغري  على مستوى البالد اإلسالمية قتصاديةاالتعترب املالية اإلسالمية أحد أهم املواضيع املطروحة على الساحة 
هذا من الناحية  8002، وذلك ملا هلا من دور كبري يف اخلروج من خملفات األزمة املالية العاملية لسنة اإلسالمية
ية فهي تعترب مقصدا شرعيا يف البالد اإلسالمية ألهنا الوحيدة اليت تتالءم مع ، أما من الناحية الشرعاالقتصادية

حتقيق العدل والكفاية  على عوائد جمزية تضمن فطرة الشعب املسلم وتدعو إىل تشغيل األموال وتثمريها للحصول
 أببت  اجاعتها يف حتقيق أهدا  ألفراد اجملتمع، أما يف البالد غري اإلسالمية فتعترب املالية اإلسالمية أحد السبل اليت

ح وكسب عمالء وحصص والتقليل من األزمات، ابإلضافة إىل كوهنا مصدرا من مصادر الرب االقتصاديالنشاط 
 ؛املؤسسات املالية التقليديةاليت حتظى هبا  واالقتصاديةلقوة املالية ل انظر سوقية جديدة 
دة مستوايت منها الصريفة اإلسالمية، التأمني التكافلي، على عتطورا ملحوظا  ملالية اإلسالميةعرف  اولقد 
اإلسالمية وصوال إىل سوق مايل إسالمي، حيث يتم يف هذا األخري اجتماع كل املؤسسات  االستثمارصناديق 

لقيام بعمليات ح ولوحتقيق األراب االستثماراملالية اإلسالمية عارضني أو طالبني للمنتجات املالية اإلسالمية هبد  
السوق املشروعة، غري أنه ولكي يتم تداول هذه املنتجات يف السوق املايل اإلسالمي جيب أن ختضع ملعيار 
الكفاءة الشرعية من خالل توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية من حيث اإلصدار والتداول، وكذا معيار الكفاءة 

 ا وهي أكرب عائد أبقل التكاليف وأدىن املخاطر؛املرجوة منه االقتصاديةحتقيق األهدا   هبد وذلك  االقتصادية
وتتنوع املنتجات املالية اإلسالمية وختتلف حسب األصل املايل الذي تستند إليه يف اإلصدار، أو حسب نوع 

، وتبعا لذلك ختتلف تركيبة كل منتج وآلية عمله وطريقة تداوله والعوائد ...النشاط الذي أصدرت من أجله
لية الداعمة للمالية اإلسالمية لضبط ذلك اختص  العديد من اجملامع الفقهية واملؤسسات املا، و ...املتحققة منه

القواعد اإلطار وضع معايري وأسس لضمان السالمة الشرعية للمنتجات املالية املتداولة، حيث تعترب هذه املعايري و ب
 السوق املايل؛للتداول يف  ةقابل ةإسالمي ةمالي اتمنتج ابتكار وتطويرالعام لكيفية 

املالية اإلسالمية خاصة،  بصفة عامة وعلى مستوى االقتصاديوابلنظر إىل التطورات احلاصلة على املستوى 
املنافسة الشديدة من املؤسسات الربوية ذات رأس املال الكبري والتكنولوجيا العالية واخلربة املرتاكمة،  فضال عن

تساعد الزمة والسياسات املدروسة اليت اإلجراءات ال اختاذالتشريعية األمر الذي يستدعي من املنظومة املؤسسية و 
قادرة الللدخول يف السوق املايل، و  واالقتصاديةالشرعية  مالية إسالمية ذات الكفاءةعلى ابتكار وتطوير منتجات 

حو الذي يضمن العمالء من جهة أخرى على الن احتياجات التقليدية من جهة وتلبية املالية فسة املنتجاتمناعلى 
 . والتطور االستمرارهلا 

 قدمةامل
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 :إشكالية البحث .1
لية إسالمية تضمن استثمار املال وتطوير منتجات ما بتكارالضرورة وضع خطط واسرتاتيجيات  ابلنظر إىل

احلاصلة على املستوى املايل  لتغرياتا ةلة مبساير وكفي ،يف السوق املايل خمتلف املتعاملني وتليب احتياجات وتنميته
 :تاليةإلجابة عن اإلشكالية الا البحث سيتم من خالل هذاوحتقيقا لألهدا  املرجوة والدويل، احمللي  ،قتصاديواال
 

وما هي السبل  إسالمية،وتطوير منتجات مالية  البتكاراملناسبة اإلسرتاتيجية ما هي  -
 ؟على ضوء جتربة بورصة البحرين اجلزائري يف السوق املايلالكفيلة إبدماجها 

 :الفرعية اآلتية سللةضمن اإلشكالية الرئيسية األرج وتند
 وما الفرق بينها وبني املنتجات املالية التقليدية؟ ية؟ية إسالملما املقصود مبنتجات ما 
  ؟بتكار املايل اإلسالميم اهلندسة املالية اإلسالمية واإلما هو مفهو  
 لية إسالمية؟ما هي أهم االسرتاتيجيات املناسبة البتكار وتطوير منتجات ما 
 ما هو املقصود إبدماج منتجات مالية إسالمية يف السوق املايل؟ وما هي ضوابطه الشرعية؟ 
   على ضوء جتربة بورصة  اجلزائري يف السوق املايل اإلسالميةدماج املنتجات املالية املمكنة إل سبلال هيما

 ؟البحرين
 : فرضيات البحث .2

 : عة من الفرضيات واملتمثلة يفعلى ضوء إشكالية البحث ميكن صياغة جممو 

  ساليب االبتكار يف أيعود االختال  اجلوهري بني املنتجات املالية التقليدية واملنتجات املالية االسالمية
  املصداقية الشرعية فضال عن الكفاءة االقتصادية؛معايري  ستناد هذه األخرية علىوالتطوير إىل ا

  قانونية وقواعد الشريعة االسالمية االسرتاتيجية األنسب البتكار التشريعات اليعترب حتقيق التوافق بني
 وتطوير منتجات مالية إسالمية؛ 

  التقدم الذي شهدته بورصة البحرين مقارنة ببورصة اجلزائر من انحية إدماج املنتجات املالية يرجع
 . االسالمية وتداوهلا إىل تبنيها ألحدث التقنيات التكنولوجية واملالية

 :يف البحثهذا  تكمن أمهية :البحثأمهية  .3
  إرساء القواعد األساسية البتكار وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية من خالل عرض خمتلف املعايري

 وفق قواعد الشريعة اإلسالمية وما تقتضيه متطلبات الكفاءة لبناء املنتجات املالية والشروط الالزمة
 .االقتصادية
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 دماج املنتجات املالية اإلسالمية يف السوق املايل على ضوء معايري اإلدماج عرض خمتلف السبل املمكنة إل
لتوسيع دائرة التعامل هبا وتلبية احتياجات أكرب ، وذلك اإلسالميةالضرورية وخصوصية املنتجات املالية 

  .شرحية من املتعاملني
  للدخول إىل بدائل أخرى  رتاحوذلك من خالل اقإجياد حلول ملشاكل التمويل يف النظام املايل اجلزائري

السوق املايل ابستخدام منتجات مالية تتمتع ابالستقرار واملصداقية ومتكن من حتقيق عوائد جمزية لفليت 
 .   املدخرين واملستثمرين، ووفق منظومة من األطر القانونية والتنظيمية والفنية والشرعية

  :أهداف البحث .4
 :إىل ال االشكالية املطروحة سابقمن خالو  يف هذا املوضوع  البحث يهد 

 تسليط الضوء على أهم املنتجات املالية اإلسالمية املوجودة واملمكن تداوهلا يف السوق املايل اإلسالمي، 
 ؛إسالمية جديدة وتطوير ما هو موجود منها وكذا طرق وأساليب ابتكار منتجات مالية

  ألدوات املالية املمكن إدراجها، تداول فيه، أهم اوكيفية عمله، شروط ال السوق املايل مفهومالتطرق إىل
 ملعرفة ما مدى امكانية إدراج املنتجات املالية االسالمية وفق هذه القواعد؛

 وما يتوافق منها مع مبادئ الشريعة االسالمية لفتح املنتجات املالية التقليدية  دماجإسبل  عن البحث
اغبني يف ول إىل السوق املايل وتلبية متطلبات واحتياجات الر اجملال أمام املنتجات املالية االسالمية للدخ

 ؛االستثمار بطريقة شرعية
  البحث يف أسباب أتخره كذا التعريف ابلسوق املايل اجلزائري، آلية عمله واملنتجات املالية املتداولة فيه، و

مقارنة بغريه من يف إدماج منتجات مالية إسالمية  اهلندسة املالية االسالميةمواكبة متطلبات  عن
 البورصات االقليمية والدولية مثل بورصة البحرين؛

   عرض جتربة بورصة البحرين يف جمال اإلصدار والتداول واألسس اليت اعتمدت عليها لتحقيق أهدافها
كسوق مايل رائد يف جمال املالية االسالمية، وذلك سواء من الناحية الفنية والتقنية، اإلدارية والتشريعية، 

 . بحث يف مدى قدرة اجلزائر لالستفادة من هذه التجربةوال
 :منهج البحث .5

 :مت اتباع إلجابة على الفرضيات املطروحةمتاشيا مع متطلبات البحث ول

 تعلقة مبوضوع األطروحة املاملفاهيم  شرح املصطلحات وتوضيحيف مجع و  :الوصفي لمنهج التحلي
هبد  الوصول إىل إجابة عن االشكالية يف شكل  وذلك ،والعناصر اليت تربز خمتلف جوانب املوضوع
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بورصة اجلزائر وبورصة البحرين وآلية ، فضال عن التعريف بتغيري اجلانب الفكري والتطبيقي نتائج تسهم يف
 .ابتكار منتجات مالية إسالميةعملهما وواقع املنتجات املتداولة واالسرتاتيجيات املتبعة يف تطوير و 

  وذلك ملا يقتضيه البحث من ضرورة التطرق ملوضوع السوق املايل التقليدي وآلية : املقارنالتحليل منهج
عمله واألدوات املالية التقليدية وطريقة التعامل هبا، وكذا تناول موضوع املنتجات املالية االسالمية 

وق املايل مبا واسرتاتيجية ابتكارها وتطويرها مقارنة ابألدوات املالية التقليدية ومتطلبات إدماجها يف الس
 ؛وما يعارضها وفق أسلوب املقابلة يتماشى وطبيعتها ومن خالل فرز ما يتوافق مع الشريعة االسالمية

 كإحصائيات تبني نشاط التداول يف بورصة اجلزائراالستعانة ابلتقارير السنوية والشهرية   ابإلضافة إىل
  .وبورصة البحرين

 :مصادر البحث .6
 حول  در املعلومات والبياانت اليت من شأهنا توضيح املفاهيم ورسم األفكارمت االعتماد على خمتلف مصا

مدى ملعرفة  اهلندسة املالية االسالمية واسرتاتيجياهتا املتبعة يف ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية،
صادر ، وتنقسم هذه املمن خالل دمج هذه املنتجات يف السوق املايل امكانية تطبيقها يف الواقع العملي

 ، هذا يف اجلانب النظري؛ حمكمة وملتقيات علمية متفرقة بني كتب وقواميس وجمالت
  فتم فيه االستعانة ابلتقارير السنوية وامللفات التوضيحية والبياانت واإلحصائيات : اجلانب التطبيقيأما

جملالت الدورية املتعلقة املتوفرة على مستوى موقع بورصة اجلزائر وبورصة البحرين، ابإلضافة إىل النشرات وا
 .(8002 -8000) بنشاط البورصة وتطور أدائها خالل العشر سنوات األخرية

 :الدراسات السابقة .7
ما  سواءاملوضوع البحث استنادا إىل بعض الدراسات السابقة اليت تناول  بعض جوانب  مت اختيار موضوع

هذه  من أهمج املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل، و تعلق ابهلندسة املالية االسالمية ومنتجاهتا أو آبلية إدما 
 :الدراسات

 حبث "حنو منتجات مالية إسالمية مبتكرة" :بعنوان، 8000، سنة  دمد ع دمر جسارحمل :الدراسة األوىل ،
 صنعاء، مؤمتر املصار  اإلسالمية اليمنية الواقع وحتدايت املستقبل، اجلمهورية العربية اليمنية،: مقدم يف

سالمية وخصائصها مقارنة ابملنتجات تقوم عليها املنتجات املالية اإل سس اليتحيث أبرز فيه الكاتب األ
املالية التقليدية، ابإلضافة إىل التطرق لواقع املنتجات املالية االسالمية واسرتاتيجيات تطويرها، متوصال 

سالمية يستند إىل صناعة املالية اإلبذلك إىل نتيجة مفادها ضرورة وضع منهج واضح املعامل لتطوير ال
ضبط ناوله من خالل هذا البحث بأمهات كتب الفقه ويراعي مقاصد الشريعة االسالمية وهذا ما سيتم ت

 .املفاهيم وحتديد االسرتاتيجيات الواجب اتباعها البتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية
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 إصدار وتداول األسهم :" ، بعنوان8000، سنة ليوسف بن عبد هللا الشبيلي :الدراسة الثانية
حبث مقدم ، "والصكوك والوحدات االستث دمارية املشت دملة على النقود أو الديون وضوابطها الشرعية

جامعة امللك عبد العزيز، جدة، تناول الكاتب يف هذه -عرض وتقومي -ندوة الصكوك االسالمية: يف
ة واالوراق املالية، والتكييف الفقهي لألسهم والصكوك والوحدات الورقة تعريفا موجزا ألنواع األسواق املالي

االستثمارية وأبر ذلك يف حكم تداوهلا، ليتم االستعانة هبذه الورقة من جهة وإبراء املوضوع أكثر من خالل 
 .اليةالتطرق ألنواع املنتجات املالية وتكييفاهتا الفقهية، وسبل تطويرها وآليات التعامل هبا يف األسواق امل

 منتجات اهلندسة " :، بعنوان8000سنة ، يوة وحنان علي موسىحمل دمد األمني خن :ةالدراسة الثالث
جملة الواحات للبحوث : ، حبث مقدم يف"املالية اإلسالمية الواقع والتحدايت ومناهج التطوير

ية التقليدية مت من خالل هذا البحث التطرق إل موضوع اهلندسة املال ،08والدراسات، غرداية، العدد 
واإلسالمية، وخمتلف املنتجات املالية اإلسالمية واإلشكاالت اليت تواجهها، وتقدمي بعض االقرتاحات  
واملناهج يف سبيل تطويرها، ومت التوصل من خالل هذا البحث إىل أن اهلندسة املالية مل تتوصل بعد إىل 

حيث الشكل أو املضمون، كما أكدت على  إجياد منتجات أصيلة بعيدة عن املنتجات التقليدية سواء من
مية وإعطائها مصداقية أكثر،لذا سيتم ضرورة إقامة مؤسسات البىن التحتية لتعزيز دور اهلندسة املالية االسال

يف هذا البحث من خالل معرفة أهم االسرتاتيجيات الواجب اتباعها البتكار التطرق لبعض هذه اجلوانب 
كن إدماجها يف السوق املايل من طر   خمتلف املؤسسات املالية وتطوير منتجات مالية أصيلة مي

 .  االسالمية
 تطوير املنتجات املالية اإلسالمية" :، بعنوان8000، سنة عز الدين خوجةل :الدراسة الرابعة- 

ية ة، مركز بيان للهندسة املالملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمي: حبث مقدم يف، "-املنهجية واآللية
المية مل تكن عند سأن املنتجات املالية اإلإىل من خالل حبثه توصل الكاتب  ، السودان،سالميةاإل

املستوى التطبيقي املأمول، لذا فإن احلاجة إىل تصميم وتطوير منتجات مالية جديدة تستجيب 
وانتشارها، وذلك الحتياجات العمالء وتطور األسواق، يعترب مطلبا اساسيا لكي تستمر الصناعة يف منوها 

إىل نتيجة أن  مل املؤبرة فيها، ليصل يف األخريمن خالل الوقو  أمام املنهجية املناسبة لذلك وأهم العوا
وسعيا منا إلجياد  اإلسالمية،غياب املعيارية الشرعية يعترب أكرب حتدي يواجه مسرية تطوير املنتجات املالية 

ية مت التطرق يف هذا البحث إىل أهم املعايري اليت يقوم عليها منهجية مناسبة البتكار منتجات مالية إسالم
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اخلروج من اخلال  الفقهي، وحتقيق التوافق بني القوانني الوضعية بناء املنتجات املالية االسالمية وهي 
  .والقواعد الشرعية

 ملنتجات اجتاهات تطوير ا" : ، بعنوان8002، سنة مود سحنون وحنان العمراويحمل :الدراسة اخلامسة
جملة اإلحياء، : ، حبث مقدم يف"-دراسة للعقود الصورية -سالميةملالية على ضوء مقاصد الشريعة اإلا

تناول هذا البحث موضوع املنتجات املالية املستحدبة وضوابطها الشرعية، مقاصد الشريعة  ،02العدد 
سالمية، ليتم التوصل إىل ضرورة اإل ضوابط تطوير املنتجات املاليةاالسالمية يف تطوير املنتجات املالية، 

 .وضع ضوابط لتطوير املنتجات املالية لرتاعي مقاصد الشريعة االسالمية
 تداول األسهم " :، بعنوان8008، سنة ألمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو: سادسةالدراسة ال

قه االسالمي الدويل، الدورة العشرون ملؤمتر جممع الف: حبث مقدم يف، "والصكوك وضوابطه الشرعية
أوهلما يدور حول تعريف األسهم : منظمة التعاون اإلسالمي، اجلزائر، تضمن  هذه الورقة مبحثان

والصكوك، آليات تداوهلما، حاالته، وحكمه، أما املبحث الثاين فيتضمن شروط وضوابط تداول األسهم 
ت وآراء الفقهاء حول إصدار األسهم ليتم يف األخري عرض خمتلف اجتاهاوالصكوك من الناحية الشرعية، 

والصكوك وتداوهلا، فضال عن توضيح بعض اإلشكاالت اليت تواجه املتعاملني حملاولة إجياد حلول هلا، 
م التوسع يف تناول األدوات املالية االسالمية بضبط املفاهيم واملبادئ وشروط تيسواستكماال هلذا البحث 
 .التداول وحكمها الشرعي

 دور اهلندسة املالية االسالمية :" ، بعنوان8002، سنة لسعدي هاجر ولعالم المية: بعةاالس الدراسة
املؤمتر الدويل حول  :حبث مقدم يف، "-العقود املركبة منوذجا-يف ابتكار منتجات مالية إسالمية

املالية اإلسالمية، منتجات وتطبيقات االبتكار املايل واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة  فرحات عباس سطيف، مت تناول هذا البحث بداية ابإلطار 
املفاهيمي للهندسة املالية اإلسالمية، منتجاهتا وخصائصها، أنواع املنتجات ابلرتكيز على املنتجات املالية 

توصل يف األخري إىل دور هذه املنتجات املركبة يف تلبية املركبة وضوابطها، تطبيقاهتا املعاصرة، ليتم ال
احتياجات العمالء واملؤسسات املالية اإلسالمية، واليت مت التطرق إليها يف هذا البحث كأحد خمرجات 

 .اهلندسة املالية االسالمية وآليات بنائها وإدماجها يف األسواق املالية
 واقع واسرتاتيجيات تطوير صناعة املنتجات " وانعنب ،8002، سنة شري  اايزةحل :ةالدراسة الثامن

شكالية إدماج إ -سالميةلدويل الثالث للصناعة املالية اإلامللتقى ا: حبث مقدم يف ،"سالميةالية اإلامل
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مت يف هذا البحث ، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، -املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل اجلزائري
سالمية، مفهومها ومبادئها، من مث منتجات الصناعة املالية االسالمية وع اهلندسة املالية اإلالتطرق ملوض

سالمية، تبعة لتطوير املنتجات املالية اإلوخصائصها، ليتم بعدها التطرق ملختلف االسرتاتيجيات امل
إجياد املنهج القومي سالمية، و اليت تواجهها الصناعة املالية اإلوخلص  الدراسة حبجم التحدايت الكبرية 

لتحقيق األهدا  املرجوة، وهذا ما سنحاول الوصول إليه يف هذا البحث من خالل التطرق إىل خمتلف 
 .املناهج والسياسات املالئمة

 املنتجات املالية " :، حت  عنوان8002سنة  ،زهرة بن سعدية ودمحم زيدانل :ةعسالدراسة التا
لد الرابع، جملة الرايدة القتصادايت األعمال، اجمل: ث مقدم يف، حب"االسالمية واسرتاتيجيات تطويرها

سالمية، خصائصها وأمهيتها، معايري ث إىل ماهية املنتجات املالية اإلمت التطرق يف هذا البح ،00العدد 
، ومت التوصل إىل عدة نتائج مفادها أن األصل يف املعامالت شرعية املنتجات املالية واسرتاتيجيات تطويرها

  .الية احلل، وهو منطلق االبداع واالبتكار ضمن إطار قواعد ومبادئ الشريعة االسالميةامل
 :خطة البحث  .8

فقد مت  ،ألغراض البحث شكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية املرتبطة هبا، وحتقيقامن أجل اإلجابة على اإل
 :يةتث إىل أربعة فصول وفق اخلطة اآلالبح تقسيم
 وأساسيات السوق املايل يممفاه :الفصل األول 

سيتم من خالله التطرق إىل مفهوم السوق املايل، خصائصه واملبادئ اليت يقوم عليها، وكذا إبراز أمهية السوق 
املايل وأهدافه ووظائف على الصعيد اجلزئي والكلي، تناول خمتلف اجلوانب التنظيمية والقانونية اليت حتكم السوق 

ابألخص الرتكيز على األدوات املالية اليت يتم إصدارها وتداوهلا يف السوق املايل من حيث املايل واملتعاملني فيه، و 
 . التعريف هبا وأنواعها ابعتبارها األساس الذي يقوم عليه السوق املايل والذي أسس من أجله

 سالميةاإلالية املنتجات املابتكار وتطوير  اسرتاتيجيات: الفصل الثاين 
ناول املنتجات املالية االسالمية من خالل التطرق إىل آلية ابتكار وتطوير منتجات مالية سيتم يف هذا الفصل ت

بواسطة ما يسمى اهلندسة املالية اإلسالمية وآليات االبتكار املايل املتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة االسالمية، 
ويف املقابل أهم الصعوابت والتحدايت اليت ليتم فيما بعد تبيان خمتلف املناهج واالسرتاتيجيات املتبعة يف ذلك 

تواجهها لتحقيق األهدا  املرجوة منها، من مث الرتكيز على خمرجات اهلندسة املالية االسالمية من أدوات متوافقة 
مع الشريعة االسالمية وأخرى مركبة من عدة عقود شرعية وصوال إىل منتج الصكوك املالية االسالمية اليت تعكس 

 .  ب االستثمار والتمويل االسالميصيغ وأسالي
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 سالمية يف السوق املايلاإلالية املنتجات املسبل إدماج : الفصل الثالث 
ا سيتم يف هذا الفصل معرفة آلية إصدار هبالية االسالمية املمكن التعامل بعدما مت التطرق إىل أهم املنتجات امل

سوية وصوال إىل انتقال ملكية الثمن واملثمن وحتقيق التوازن وتداول هذه املنتجات وكذا متابعة العملية من إيداع وت
بني التمويل النقدي والتمويل احلقيقي، وذلك من خالل إعطاء مناذج عن آليات إدماج هذه املنتجات يف السوق 

 .توافق وأحكام الشريعة االسالميةاملايل وتداوهلا يف إطار تنظيمي وفين م
  سالمية وسبل إدماجها يف السوق املايلاالالية املنتجات املوتطوير  اسرتاتيجية ابتكار :ابعالفصل الر 

 اجلزائري على ضوء جتربة بورصة البحرين
سالمية يف السوق املايل اجلزائري فسيتم أوال إعطاء صورة شاملة اإلالية املنتجات املدماج إمكانية إأما يف خيص 

ولة فيها، ليتم انوين والواقع العملي واألدوات املالية املتدامن حيث التنظيم الق ،عن الوضع الراهن لبورصة اجلزائر
بعد توفري  ،امكانية ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية وسبل إدماجها يف السوق املايل اجلزائري بعدها دراسة

، وذلك على يسياسي وصوال إىل الوضع االقتصادبدءا ابجلانب املؤسسي وال لقانوين والفين واملايل والبشرياملناخ ا
ضوء جتربة بورصة البحرين اليت تعد من أبرز البورصات العاملية وكتجربة رائدة يف جمال االصدار والتداول ملواكبتها 
 .ألحدث تكنولوجيات االعالم واالتصال واهتمامها بوضع اسرتاتيجيات للتطور على مدة عشر سنوات األخرية

 
   :صعوابت البحث .9

 مصادر البحث على بعض الصعوابت منها ما يعود لنقص يف اجلانب العلميينطوي هذا البحث كأي حبث 
وصعوابت أخرى متعلقة ابجلانب  ،ملالية اإلسالمية يف السوق املايلاملتعلقة مبوضوع إدماج املنتجات ا وابألخص

ويرها للحصول على مل يشهد تطورا يف املنتجات املالية التقليدية ميكن تطالتطبيقي ابعتبار السوق املايل اجلزائري 
منتجات مالية إسالمية، انهيك عن اتباع اسرتاتيجيات ابتكار منتجات مالية إسالمية وفق ما تقتضيه متطلبات 

  . الكفاءة االقتصادية والشرعية
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 مفاهيم 

وأساسيات السوق 

 املالي
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ال بد من حتقيق  اذصاد وما يقابلها من سلع وخدمات، ليف االقت رآة العاكسة حلركة األمواليعترب السوق املايل امل 
 عربالتوازن بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد النقدي وصوال إىل استقرار قيمة العملة ومنه إىل االستقرار االقتصادي، لي  

ءته عن حتقيق االهداف االقتصادية بصفة عامة ومصلحة املتعاملني فيه على وجه بذلك أداء السوق املايل وكفا
 اخلصوص؛

تنعكس كذلك على أداء املؤسسات  ضعية االقتصادية للبلد فإن أداءه وكفاءتهوكما أن السوق املايل يعكس الو 
سات واهليئات الفاعلة يف االقتصاد تكامل بني خمتلف املؤساملالية وعلى االقتصاد ككل، مربزة بذلك الدور املتبادل وامل

 على النحو الذي تقتضيه السياسة املالية والنقدية املتبعة والقوانني املعمول هبا وكذا النظام املايل الدويل؛
وتربز حركية السوق املايل وأدائه من خالل تنوع وكفاءة األدوات املالية املتداولة فيه ومدى حتقيقها لرغبات 

لني واملستثمرين أبقل جهد ووقت وتكلفة، حيث تشكل األسهم والسندات اللبنة األساسية واحتياجات املتعام
للتداوالت داخل السوق املايل لت ستخدم بقية األدوات إما لغرض التحوط كاملشتقات املالية أو سعيا لتحقيق عوائد 

بذلك اجملال الستحداث منتجات وأدوات  أكرب واالستثمار كاألدوات املالية املركبة وصناديق وحمافظ االستثمار، فاحتة
 .مالية أخرى تواكب االحتياجات املتعددة للمتعاملني بصفة خاصة وحتقق االهداف االقتصادية بشكل عام

 :وسيتم يف هذا الفصل التطرق إىل جممل هذه النقاط من خالل املباحث التالية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأساسيات السوق املالي مفاهيم :ألاول  فصلال

 

 ماهية السوق املالي: املبحث ألاول 

 آلية عمل السوق املالي: املبحث الثاني

 املتداولة في السوق املالي املالية ألادوات: املبحث الثالث
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شراء لألدوات املالية أو اإلطار الذي تتم فيه جممل العمليات املالية من بيع و  ي عرب عن السوق املايل أبنه احليز 
ضمن آليات ومبادئ وقوانني حتكم هذه السوق، وذلك لضمان السري احلسن واألداء اجليد للعمليات املالية  املدرجة

 وحفظ حقوق املتعاملني؛
لية بكفاءة وختصيصها بفعالية، من خالل حتويل إضافة إىل ذلك يساهم السوق املايل يف استقطاب املوارد املا

 االقتصادي؛واالستقرار الفوائض املالية من جمرد مدخرات مرتاكمة إىل استخدامات انتاجية مبا يتماشى وحتقيق النمو 
إىل عدة أنواع، منها ما  فيه ينقسم بدورهع األدوات املالية املتداولة نو  وعلى حسب تعدد وظائف السوق املايل وت  

وأمهها ما يشمل مراحل األدوات املالية من أول إصدار هلا  تداوهلايتماشى مع نوع األدوات املتداولة واآلخر مع آجال 
 .وصوال إىل حاملها النهائي

 : وسيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل جممل هذه املفاهيم كاآليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية السوق املالي: املبحث ألاول 

 

 مفهوم السوق املالي: املطلب ألاول 

 أهمية السوق املالي، أهدافه ووظائفه: املطلب الثاني

 أنواع السوق املالي: املطلب الثالث
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 السوق املايل  مفهوم:  املطلب األول
 تعريف السوق املايل: ولالفرع األ

لذا سيتم رة له، سواء كان فقيها أو اقتصاداي أو هيئة مالية وغريها، ظ  عاريف السوق املايل حسب اجلهة املن  تلف تخت
  :وذلك من خاللإدراج التعريف اللغوي واصطالح بعض االقتصاديني للسوق املايل، 

 :اللغوي تعريفال .1
ابلسوق لس ْوق الناس  ي  ـوهو مكان البيع والشراء س   : مجعه أسواق بضم السني مشددة ممدودة، مفرد :السوق -

لب املتاع إليه للبيع: ويعرف أيضا 1بضائعهم إليه؛  2؛أبنه املوضع الذي ُي 

 3.أي املكان الذي ُيتمع فيه الناس لغرض البيع والشراء وحنو ذلك ت،اــلبياعا عـموض وق هولسوا  
لك، ويغلب إطالقه  مفرد مجعه أموال، وهو اسم :املال - للقليل والكثري من املقتنيات، من كل ما ي تمول وُي 

ويطلق مصطلح املال على كل ما يقع عليه امللك من  4،(الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما)على النقد
 5.مجيع األشياء

 : ااصطالحتعريف السوق املايل  .2
ومبعناه الواسع  -البورصة -سوق األوراق املالية مصطلح يطلق مبعناه الضيق على:" نهأب ف السوق املايلعر  ي   -

سواء كانت آلجال قصرية، متوسطة أو  تمع الصادرة من وإىل السوقعلى جمموع التدفقات املالية يف اجمل
 6".طويلة األجل، وسواء متت بني األفراد، املؤسسات أو القطاعات

الية بيعا وشراء، متكن من حتويل املوارد املالية آلية يتم من خالهلا تداول األصول امل:" على أن هكذلك يعرف  و  -
مصدرو األوراق املالية من املشروعات اخلاصة ) ذات الفوائض املالية االقتصاديةبكفاءة من القطاعات 

املدخرون أو مستثمرو األوراق ) اليت تعاين من العجز املايل االقتصاديةاىل القطاعات ( واهليئات احلكومية
 7".(املالية

                                     
 .999: ، ص3991دار الشروق، بريوت، الطبعة األوىل،  ،"قاموس املصطلحات اإلقتصادية يف احلضارة اإلسالمية" ،دمحم عمارة  1
 .913: ، ص3913دار اجليل، دون مكان نشر،  ،"املعجم اإلقتصادي اإلسالمي" ،أمحد الشرابصي  2
 .13: ، ص9001، دار البشري، جدة، الطبعة األوىل، "معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء" ،نزيه محاد  3
 .301: ، ص3990 اجلزء العاشر، ، دار صادر، بريوت ،"لسان العرب "دمحم بن مكرم بن منظور،  4
 .113: سابق، صالرجع امل  5
: ، ص9003سالمي، اململكة العربية السعودية، ؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلامل: حبث مقدم يف ،"حنو سوق مالية إسالمية" ،توفيق كمال احلطاب  6

01. 
دار الفكر اجلامعي، ، "والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها االقتصاديبني ضرورات التحول  -أسواق األوراق املالية" وس،اعاطف وليم أندر   7

 .93: ص ،9001 ،الطبعة األوىلرية، اإلسكند
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اجملال الذي يتم من خالله إصدار أدوات معينة للحصول على األموال  :"على أنه السوق املايل ويعرف -
 1."الالزمة للمشروعات اإلنتاجية وغريها، ومن مث تداول هذه األدوات بني املتعاملني واملستثمرين

املختلفة، مبا يساعد القناة اليت ينساب فيها املال بني األفراد واملؤسسات والقطاعات :" أيضا أبنه ويعرف -
على تعبئة االدخار وتشجيع االستثمار مبا خيدم أغراض التنمية اإلقتصادية، وبذلك تعد السوق املايل مقياسا 

 2".للحالة اإلقتصادية حبيث تكفل حتديد السعر العادل لألدوات املالية املتداولة
سواء يف مكان حمدد مثل بورصة األوراق  يعين التعامل ابألموال بيعا وشراء، عرضا وطلبا، :"السوق املايل -

املختلفة وهو ما يعرف ابلسوق املوازي، وهذا من خالل املؤسسات املالية  االتصالاملالية أو بواسطة وسائل 
  3."يل املشروعات اإلنتاجية املختلفةاملتخصصة وهبدف متو 

واالقتصاد الوطين ككل، تعمل  مؤسسة حيوية ابلنسبة للشركات املسامهة على املستوى اجلزئي:" هو أيضاو  -
على مجع االدخار من القطاعني العائلي واملؤسسي وتوظيفه لدى املؤسسات واالقتصاد مبختلف قطاعاته، 

   4."وبذلك فهي تساعد على تطوير التجمعات الصناعية والتجارية واخلدمية وقياس وضعية االقتصاد الوطين

من  ،املالية امالتجممل املع فيهاإلطار الذي تتم ذلك  هو: املايل ُيكن القول أن السوق السابقة التعاريف ومن
ابستخدام و ، ربط بني العارضني لرؤوس األموال والطالبني هلا، إما بطريقة مباشرة أو من خالل وسطاءلخالل ا

 بسعر ،أدوات مالية طويلة، متوسطة و قصرية األجلر وتداول اإلصد تصال، وذلكوسائل اإلعالم وشبكات اإل
تدوير عجلة التنمية من جهة و  تلبية رغبات املتعاملني ، وهذا هبدفقوى العرض والطلب يف السوقحتدده 

 .وحتقيق األهداف االقتصادية من جهة أخرى
 
 
 
 

                                     
: ، ص9030مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، الطبعة األوىل، ، "األسواق املالية من منظور إسالمي" مبارك بن سليمان آل فواز،  1

03. 
 نسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة،جملة العلوم اإل: مقدم يف حبث ،"دور أسواق األوراق املالية ابلدول العربية يف التنمية االقتصادية" ،حسان خبابة  2

 .01: ، ص9002فيفري ، 03اجمللد الثالث، العدد 
كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ، الرايض، اجلزء األول، الطبعة األوىل،   ،"أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة "مبارك بن سليمان بن دمحم آل سليمان، 3

 .19: ، ص9003
خمرب تقييم أسواق رؤوس االموال اجلزائرية وآفاق تطويرها يف ظل العوملة،  -دوات، واالسرتاتيجياتاهلياكل، األ -موالأسواق رؤوس األ" ،جبار حمفوظ 4

 .219: ، ص9033جامعة سطيف، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، 
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 خصائص السوق املايل :الفرع الثاين
 :يتميز السوق املايل ابملميزات التالية

سوق اليت تتمتع بقدر عال من املرونة مبا يسمح بتحقيق تلك الب حيث ي عرب عن السوق املايل الكفء :كفاءةال -
استجابة سريعة يف أسعار األوراق املالية طبقا للتغريات يف نتائج حتليل البياانت واملعلومات التارخيية، احلالية أو 

قيقية للورقة املستقبلية املتدفقة إىل السوق، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق التعادل بني القيمة السوقية والقيمة احل
 1املالية وهو ما يسمى بسعر التوازن أو القيمة العادلة؛

وهي أيضا تلك السوق اليت حتقق ختصيص كفء للموارد املتاحة مبا يضمن توجيه تلك املوارد اىل اجملاالت األكثر 
 2رحبية؛

األدوات املالية املتداولة  لذا فإن كفاءة السوق املايل تعين مدى انعكاس املعلومات الواردة اىل السوق على أسعار
   3.يف نفس الوقت وأبقل التكاليف ما يضمن عدم حتقق أي عوائد غري اعتيادية ال تتناسب ودرجة املخاطرة

 4:وتنقسم الكفاءة يف السوق املايل اىل
ويقصد هبا سرعة وصول املعلومات اجلديدة اىل املتعاملني دون فاصل ( الكفاءة اخلارجية:)كفاءة التسعري -

مين كبري وأبقل التكاليف، مما جيعل أسعار األدوات املالية مرآة تعكس كافة املعلومات املتاحة ما يسمح ز 
 .جلميع املتعاملني بتحقيق أرابح

يقصد هبا قدرة السوق على خلق التوازن بني العرض والطلب أبقل ( الكفاءة الداخلية:)كفاءة التشغيل -
 .بتحقيق هامش ربح معقول تكلفة ممكنة ما يتيح الفرصة للمستثمرين

، وذلك ن اهلدف األساسي للسوق املايل يف حتقيق الكفاءة لضمان اإلفصاح والشفافية والعدالة بني املتعاملنيويكم
من خالل استخدام خمتلف التقنيات الالزمة لتحقيق السرعة والسهولة يف تدفق املعلومات وانعكاس ذلك على اسعار 

 .األدوات املالية املتداولة

                                     
 :ابالعتماد على  1

 .21: ، ص9009دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ، "بورصة األوراق املالية" مصطفى يوسف كايف، -
حبث  ،"-كفاءهتادراسة لواقع اسواق األوراق املالية العربية وسبل رفع   -متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية" مفتاح صاحل ومعاريف فريدة، -

 .09: ، ص9030، 00، العدد قاصدي  مرابح، ورقلةجملة الباحث، جامعة : مقدم يف
  .300: ، ص9001مركز الدلتا للطباعة، االسكندرية، ، "األوراق املالية وأسواق املال"منري ابراهيم هندي،  2
 .00: ص ،9039، الطبعة األوىلدار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ، "األسواق املالية والنقدية" دريد كامل آل شبيب،   3
 .933-909: ، ص9030دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ، "سة النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املاليةالسيا "عباس كاظم الدعمي،  4
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حيث يعترب توفري السيولة من أهم الوظائف اليت تقدمها األسواق املالية مما جيعل االستثمار فيها ذا ميزة : السيولة -
 زمنيةوالسيولة تعين القدرة على حتويل األصول املالية إىل نقود قانونية خالل فرتة  على غريه من االستثمارات،

املايل الذي ميتلكه دون أن يضطر إىل تقدمي تنازالت قد  املستثمر من التخلص من األصل قصرية حبيث متكن
  1.يرتتب عليها خسائر، ويف مقابل ذلك ميكن إجراء تداوالت على كل املنتجات بسرعة وسهولة وأبسعار معقولة

يعين توفر عدد كبري من املشرتين والبائعني الذين يضمنون استمرارية التداول بسعر قريب من السعر : عمقال -
، هذا ما يؤدي إىل عدم أتثري تصرفات البعض على أسعار األسهم ابإلضافة إىل اتصاف املستثمرين السوقي

  2.ابلرشد والرغبة يف تعظيم ثرواهتم من خالل االستثمار يف السوق

يتسم السوق ابلسعة عندما يوجد عدد كبري من أوامر البيع والشراء للورقة املالية املتداولة، ما حيقق  :اإلتساع -
ستقرار النس ي يف السعر وتقليل اخلسائر الرأسالية فينش  الدافع لدى البائع واملشرتي لسرعة اختاذ القرار، وحيقق اال

بذلك صانع السوق رحبا منخفضا على أمل تعويض ذلك ابرتفاع معدل دوران الورقة املتداولة، وهذا ما يساهم يف 
   3.تنشيط السوق املايل وحتقيق أهداف املتعاملني

 مرتكزات السوق املايل: الفرع الثالث
 4 :يشرتط لوجود السوق املايل توفر العناصر التالية

ومات وأجهزة وذلك يتطلب وجود نظم معل سهولة االتصال بني املتعاملني سواء مباشرة أو عن طريق الوسطاء، -
 عرض وتسجيل متطورة؛

جتري يف البورصة ومحاية املتعاملني ووضع اجلزاءات  وجود إطار قانوين وقواعد خاصة لتنظيم ورقابة املعامالت اليت -
 للمخالفني هلا؛

 :وذلك من خالل ،وجود االستمرارية والتنظيم يف السوق املايل -

                                     
 .11: ، ص9001كايرو كويب سنرت، القاهرة،   ،"-رؤية حتليلية تعليمية بسيطة-عامل البورصة"جيهان مجال،  1
 ،"-واقعية لالزمة املالية العاملية ةدراس-ة واالستثمار وجتارة املشتقات وحترير األسواقأسواق األوراق املالية بني املضارب "سري عبد احلميد رضوان،  2

 .09:ص ،9009دار النشر للجامعات، القاهرة، 
األول، العدد  نسانية، اجلزءحوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإل: يفمقدم حبث  ،"العالقة بني سيولة وكفاءة سوق األوراق املالية" ،راهم خلديري  3

 .199: ، ص9031، أفريل 91
 :ابالعتماد على  4

ردن، ار النفائس للنشر والتوزيع، األد،"اثر االقتصادية ألسواق االوراق املالية من منظور االقتصاد االسالمياآل "كراي سالمة عيسى شنطاوي،ز  -
 .33-29:، ص9009، الطبعة األوىل

: ، ص9009، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق، -دراسة حتليلية نقدية-املالية من منظور إسالمي بورصة األوراق"شعبان دمحم إسالم الرباوي، -
21. 
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  ا يضمن االستمرارية واالستقرار يف السوق املايل؛مبوجود عدد كاف من املتعاملني 
 لسوق املايل؛توفر احلرية التامة بني املتعاملني واملعامالت اليت جتري يف ا 
 إجراء عمليات كثرية ومتكررة؛ 
 تعدد االوراق املالية املطروحة واملتداولة عن طريق زايدة عدد الشركات املسجلة يف البورصة؛ 

وبيوت  وجود مؤسسات متخصصة يف شؤون البورصة والتعامل فيها كالشركات واملؤسسات املالية الوسيطة -
 :اإلصدار والسمسرة واليت ختتص ب

 ملشورة للمستثمرين حول كيفية استثمار أمواهلم، أو االستثمار نيابة عنهم؛تقدمي ا 
 إُياد سوق مستمرة لتداول األوراق املالية وتسهيل وتسريع عمليات التداول والبت فيها. 
  موضوع املبادلة يف هذه السوق هو املال والذي يقصد به يف اصطالح املختصني النقد وليس الذهب

والعمالت وغريها وإن كانت هذه األخرية هلا أسواق خاصة للتعامل هبا ولكن  واحملاصيل الزراعية
الغرض منها هو البيع والشراء واالستفادة من فروق األسعار خبالف السوق املايل الذي يهدف إىل 
جذب املدخرات من وحدات الفائض املايل وإعادة توزيعها إىل وحدات العجز املايل ومتويل املشاريع 

 ؛املختلفة
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  ووظائفه أمهية السوق املايل: ثايناملطلب ال
يكتسي السوق املالية أمهية ابلغة ابلنسبة لألفراد، املؤسسات واالقتصاد ككل، وذلك نظرا ملختلف الوظائف اليت 

 .يضطلع هبا واليت هتدف إىل تلبية رغبات واحتياجات خمتلف هذه اجلهات
 يلأمهية السوق املا: الفرع األول

 1:تكمن أمهية السوق املايل يف كونه
االقتصادية من خالل حتويل املوارد املالية من وحدات الفائض املايل إىل وحدات  يف عملية التنمية ساهمي -

 العجز التمويلي خاصة املؤسسات االقتصادية لتمويل عملياهتا االستثمارية؛
 تماشى وحتقيق النمو االقتصادي؛كما أنه يساهم يف التخصيص األمثل للموارد املتاحة مبا ي -
 يعد السوق املايل الوعاء املتكامل لتوظيف السيولة الفائضة عن حاجة الشركات يف الوقت املناسب؛   -
من خالل حتويل الفوائض املالية من جمرد مدخرات  ،عمل على حتقيق الكفاءة االقتصادية يف استغالل املواردي -

 إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية؛مرتاكمة اىل استخدامات إنتاجية تؤدي 
يوفر السوق املايل املنافسة التامة وحرية البيع والشراء وإعطاء املتعاملني الفرصة املمكنة لالستفادة من تقلبات  -

 األسعار الفعلية واملتوقعة؛
سوق ومحاية للمستثمرين من خالل حتقيق السعر العادل لألوراق املالية املتداولة يف ال احافز السوق املايل ر وفي -

 األطراف املتداولة؛
 القدرة على توفري وإعادة تدوير األموال لتحقيق السيولة الالزمة لدعم االستثمارات ذات اآلجال املختلفة؛ -
رفع درجة الوعي أبمهية التعامل يف األسواق املالية وحتويل صغار املدخرين إىل مستثمرين فاعلني يف االقتصاد  -

 القومي؛
 ن اجتاهات األسعار وظروف االستثمار ومعدالت االدخار؛إعطاء مؤشر يومي ع -
                                                                                 .إجياد جمال للمضاربة مبفهومها االقتصادي، و ة لألموال املستثمرة بسهولة ويسرحتقيق السيول -

                                     
 :عتماد علىابال  1

جملة : يفمقدم ، حبث "-دراسة حالة بورصة اجلزائر -سوق األوراق املالية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة"كروش نور الدين، -
 .03: ، ص9032، جانفي 33والقانونية، العدد  االقتصاديةواإلنسانية، قسم العلوم  ةاالجتماعياألكادُيية للدراسات 

: حبث مقدم يف، "دراسة حالة مصرف أبو ظيب-البنوك االسالمية وعالقتها ابلسوق املايل اإلسالمي "عيسى مرازقة ودمحم الشريف شخشاخ، -
 92-91: ، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غرداية، يومي-املستقبلالواقع ورهاانت -صاد االسالميتقامللتقى الدويل األول حول اال

 . 1-3: ، ص9033فيفري 
الطبعة  دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،، "-الفرص واملخاطر -األسواق واملؤسسات املالية" مائري كوهني ترمجة احلكم أمحد اخلزامي، -

  .00: ، ص9000، األوىل
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 أهداف السوق املايل: الفرع الثاين
 1 :إىللسوق املايل يهدف ا

 ن طريق اهلاتف أو شبكة املعلوماتتصال وثيق بني البائعني واملشرتين سواء مباشرة أو عاأن يكون هناك  -
 ؛…املراسالتو 

 ؛املتعاملني السريع والسهل بني االتصالاملتماثلة وحرية املنافسة من خالل  دوات املاليةوحدة الثمن لألتسم بأن ت -
 رقابة عليها من خالل حتديد اختصاصات الوسطاء وضمان قيامهم بدورهم؛تنظيم مهنة الوساطة وال -
بني الفرص االستثمارية واألنشطة االقتصادية املتاحة ( كفاءة ختصيص املوارد) توزيع االدخارات والفوائض النقدية -

 بكفاءة ختصيصية عالية؛
لنقدية يف أي وقت أبقل خسائر وأكرب قدر من وإىل ا( كفاءة السيولة) مكانية اسرتجاع وحتويل املوارد واألموالإ -

 من العوائد؛
ر املراكز املالية احلقيقة للشركات املسجلة، اظهإلملعلومات احملاسبية ملعاجلة وتنظيم اد نظام كفء وفعال اإُي -

 وضمان التقارب بني السعر احلقيقي والسعر السوقي لألوراق املالية املتداولة؛
 .عامالت يف شكل دحدد وذلك هبدف توفري السيولة للمستثمر يف السوق الثانويةالنمطية، مبعىن جعل العقود وامل -
 .إُياد فرص جديدة لالستثمار وحتقيق عوائد جمزية للمدخرين واملستثمرين -

 
 
 
 
 
  
 
 

                                     
1
 :عتماد علىابال  

 .92: مرجع سابق، ص مبارك بن سليمان بن دمحم آل سليمان، -

األسس النظرية والعملية مع مدخل مقرتح لتقومي األسعار السوقية لألسهم  -االستثمار يف بورصة االوراق املالية" ،فيصل حممود الشواوره -
 .21 -21 :ص ،9001ردن، الطبعة األوىل، وزيع، األ، دار وائل للنشر والت"العادية يف بورصة األوراق املالية ابلتطبيق على بورصة عمان
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 وظائف السوق املايل: الفرع الثالث
 :تتعدد وظائف السوق املايل على النحو التايل

 1:التالية ايل لالقتصاد الوظائفاملالسوق  ٌتؤدي:  االقتصاد اجتاه  .1
 تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار يف املشاريع املنتجة؛ -
 توزيع رأس املال على خمتلف األنشطة االستثمارية؛ -
من مصارف وبيوت التمويل والشركات واملؤسسات  متثل حلقة وصل بني خمتلف الفعاليات االقتصادية -

 ؛االستثمارية
 ؛واحلكم على كفاءهتا نقدية كآلية للمزج بني السياسة النقدية واملاليةتستخدمها السلطة ال -
 مركز جلذب رؤوس األموال األجنبية؛ -
تقومي األداء االقتصادي للشركات واملشاريع، وتعترب مؤشرا هاما عن اجتاه األسعار ومعدالت االدخار  -

 . العرض والطلبوظروف االستثمار وذلك نظرا لتحديد األسعار بشكل يومي من خالل قوى 
 2:التالية السوق املايل للمتعاملني الوظائف يوفر: اجتاه املتعاملني .2

من خالل تلبية رغبات أصحاب الفائض املايل وحاجات أصحاب  سهل السوق املالية عملية االستثمارت   -
 العجز التمويلي بسرعة وسهولة، أبفضل سعر وأدىن تكلفة؛

ار يف السوق وحتديد املشاريع املرحبة والشركات الناجحة، األمر تسمح للمتعاملني بدراسة تقلبات األسع -
بني االستخدامات  االقتصاديةالذي يساعدهم على التخصيص األمثل للموارد وابلتايل حتقيق الكفاءة 

 املختلفة؛
وفر السوق للمستثمرين جو املنافسة الضروري لت مني احلرية التامة يف املعامالت، من خالل معرفة ت   -

 عار وتوفر عدد كبري من البائعني واملشرتين؛األس

                                     
 :ابالعتماد على  1

 .02: مرجع سابق، ص، "حنو سوق مالية إسالمية"كمال توفيق حطاب، -
 .20-23: ، صمرجع سابق شعبان دمحم إسالم الرباوي، -

 :ابالعتماد على  2
 حول متويلريبية لتدرة الدوا: حبث مقدم يف ،"- اإلسالميكيف تكون يف خدمة النظام املصريف-السوق املالية اإلسالمية" ،سليمان انصر -

لعلوم االقتصادية وعلوم كلية ا، سطيف، جامعة فرحات عباس، ربيةملغاا تقتصادايسطة وتطوير دورها في االملتوة والصغريوعات املشرا
 .01: ، ص9001ماي  91 -93التسيري، أايم 

: ، ص9030 الطبعة األوىل،دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، األردن،  ،"قدية يف عامل متغرياألسواق املالية والن" السيد متويل عبد القادر، -
30. 
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 كن املتعاملني من شراء وبيع احلقوق دون املساس أبصل املشروع؛مت   -
 تيسري تداول األوراق املالية من خالل توفري مكان الستثمار املدخرات وأيضا تسييلها عند احلاجة؛ -
  .ن واملستثمرينإاتحة أوعية ادخارية متنوعة، وختفيض املخاطر اليت تواجه املدخري -
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 أنواع السوق املايل: ثالثال طلبامل
ُيكن النظر للسوق املايل من أكثر من زاوية وابلتايل تصنيفها حسب عدة معايري انطالقا من اهلدف املرجو من 

 :لذا ُيكن متييز األنواع التالية هذا التصنيف،
 ر والتداولمن حيث اإلصداالسوق املايل : الفرع األول

عالقته ألنه التقسيم األساسي للسوق املايل وكذا  وهذا التصنيف الذي سيتم االعتماد عليه يف هذا البحث نظرا
  :األدوات املالية يف السوق، وُيكن تقسيمها حسب هذا املعيار إىل املباشرة مع كيفية إصدار وتداول

س املال الالزم إلنشاء شركات املسامهة أو زايدة هي السوق اليت توفر رأ (:سوق اإلصدار)  السوق األولية .1
أدوات امللكية   وإصدارها  ألول مرة وذلك إما يف صورةللجمهور  *رأمساهلا من خالل عرض األوراق املالية

كاألسهم، كما تقوم احلكومات والشركات وغريها ابقرتاض ما حتتاجه من أموال وذلك من خالل إصدار 
ث تنشأ عالقة مباشرة بني مصدر الورقة املالية واملكتتب فيها ويتوىل املصدر حي 1أدوات الدين كالسندات،

 .حتديد نوع اإلصدار
 :تنقسم إىل :(سوق التداول) السوق الثانوية .2

البورصة وتتميز بوجود مكان حمدد يلتقي فيه املتعاملون يف األوراق املالية املسجلة  تسمى :السوق املنظمة -
وتقوم  2ركات املدرجة وفق الشروط اليت حيددها قانون أو نظام السوق املايل،يف هذه السوق والتابعة للش
 3:أبداء وظيفتني أساسيتني مها

 جتعل التعامل ابألدوات املالية للحصول على النقود أكثر سيولة ويسر؛ 
 حتدد أسعار األدوات املالية اليت مت إصدارها من ق بل الشركات يف السوق األويل. 

ا سوق رمسية لتداول األوراق املالية كاألسهم والسندات، من خالل وسطاء رمسيني يدعون وعرفت أيضا أبهن
ابلسماسرة وهم مسؤولون عن بيع وشراء األوراق املالية حلساب اآلخرين يف إطار قواعد البورصة وحتت إشراف جلنة 

 4.عمليات البورصة
الت اليت تتم خارج البورصة حيث ال يستخدم هذا املصطلح للداللة على املعام: السوق غري املنظمة -

، وذلك من األوراق املالية املسجلة يف البورصة أو غري املسجلة يوجد مكان حمدد وال نظام رسي لتداول

                                     
 .01: مبارك بن سليمان آل فواز، مرجع سابق، ص  1
2
، 90لكويت، العدد جملة جسر التنمية سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار العربية، ا: حبث مقدم يف، "حتليل األسواق املالية "حسان خضر،  

 .03:، ص9002
 .92: ، ص9032دار التعليم اجلامعي للنشر والتوزيع، االسكندرية،  ،"اقتصادايت النقود والبنوك" ،دمحم ابراهيم عبد الرحيم  3
 .91: ، ص9009، األوىل الطبعةمنشورات احلل ي احلقوقية، لبنان، ، -دراسة قانونية مقارنة-تداول األوراق املالية" عبد الباسط كرمي مولود،  4
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برية من االتصاالت اليت تربط بني السماسرة والتجار واملستثمرين واليت متكنهم من اختيار كخالل شبكة  
 :نقسم السوق غري املنظمة إىلوت 1أفضل األسعار من خالل التفاوض،

 تتمثل يف بيوت السمسرة من غري أعضاء السوق املنظمة ولكن هلم احلق يف التعامل يف : السوق الثالثة
األدوات املالية املسجلة يف تلك السوق، تكون هذه البيوت على استعداد دائم لشراء أو بيع أوراقها املالية 

 2.ثمرينتكبريا لغريها من املسمهما كان حجمها وهي بذلك تشكل منافسا  
 هي سوق التعامل املباشر يف األوراق غري املقيدة يف البورصة، يعود سبب ظهورها إىل رغبة : السوق الرابعة

بعض املؤسسات يف تنفيذ صفقات كبرية وأبقل تكلفة دون احلاجة إىل وسطاء وابلتايل تفادي دفع 
التعامل أبحجام كبرية حلساب املؤسسات االستثمارية  العموالت ابإلضافة إىل سرعة التداول خاصة عند

 3.الكبرية

 تنفيذ عمليات السوق من حيث أجلالسوق املايل : الثاين الفرع
 4:تنقسم السوق املايل حسب أجل األوراق املالية املتداولة فيها إىل

عن طريق التسليم الفعلي  خالل فرتة زمنية قصرية، يتم من خالهلا تنفيذ العمليات(: الفورية) السوق العاجلة .1
وسداد مثن الصفقة أثناء انعقاد جلسة التداول، وذلك هبدف توظيف األموال واستثمارها  لألوراق املالية

لتحقيق عائد دوري من األوراق املشرتاة، أو عائد رأسايل ممثل يف الفرق بني سعر شراء وسعر بيع الورقة 
 . املالية

العمليات اآلجلة واليت يقصد هبا االتفاق على موعد م من خالهلا تنفيذ يت(: املستقبلية) السوق اآلجلة .2
حمد د الحقا لتسليم األوراق املالية حمل التعامل وسداد القيمة، وذلك هبدف االستفادة من تقلبات األسعار 

د نوع ابإلضافة إىل احلماية من املخاطر، حيث يقوم البائع واملشرتي بتحديبني وقت ابرام العقد وتنفيذه 

                                     
املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة ، "-دراسة مقارنة-رقابة هيئة سوق رأس املال على الشركات املسامهة"دمحم أمحد حممود العمارنة،  1

 .13، 10: ، ص9032 ،األوىل
دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،"-أسهم، سندات، أوراق مالية-االستثمار يف البورصة" ابراهيم الشديفات، يدمحم عوض عبد اجلواد وعل  2

 .19، 11: ، ص9001الطبعة األوىل، 
 .00: ص مرجع سابق، سري عبد احلميد رضوان،  3
 .39-31: س، مرجع سابق، صراو عاطف وليم اند  4
  وأصل حلاملها أو مالكها حيث ختول هلذا األخري حق احلصول على تدفق معني  ،هاهي وثيقة أو صك تعرب عن التزام على ابئعها أو مصدر  :الورقة املالية

 .من مدفوعات الفائدة أو العائد خالل فرتة زمنية حمددة
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وعدد وسعر األوراق املالية حمل التعامل على أن يتم التسليم الفعلي لألوراق املالية والوفاء ابلثمن يف اتريخ 
 :الحق، وذلك وفق ثالث حاالت هي

 طراف املتعاملة بتنفيذ العملية عن طريق تسليم األوراق والوفاء بقيمتها؛حيث تقوم األ: التنفيذ 
 ني املتعاملني على تصفية العملية وحصول أحدمها على الفرق بني سعر الورقة حيث يتم االتفاق ب :التصفية

 املالية وقت االتفاق وسعرها وقت التنفيذ سواء كان ذلك لصاحل البائع أو املشرتي؛
 أجل تنفيذ العملية على أمل أن يتحقق ارتفاع أو اخنفاض يف  يتفق الطرفان املتعاقدان على مد قد :التأجيل

 .  حيقق الفائدة ألحد الطرفني األسعار مبا

 املالية األدوات  من حيث أجل تداولالسوق املايل : الثالث الفرع
اولة يف السوق املايل والذي ينقسم دوات املالية املتدالرتباطه بنوع األ سيتم اعتماد هذا التصنيف يف هذا البحث

 :  إىل
ملالية متوسطة وطويلة األجل، إما أدوات ملكية  هي السوق اليت يتم فيها تبادل األدوات ا: سوق رأس املال .1

لوسطاء وهي أيضا املكان الذي يلتقي فيه ا 1كاألسهم واألسهم املمتازة أو أدوات دين كالسندات،
من خالل شروط ( أسهم، سندات) جل التعامل ابلبيع والشراء يف األوراق املاليةوالسماسرة واملندوبني من أ

 2.وضوابط منظمة
ي جمموعة من املؤسسات املالية ممثلة يف البنك املركزي والبنوك التجارية إضافة إىل األفراد ه: سوق النقد .2

الذين يتعاملون يف النقود اجلاهزة واألوعية االخرى القريبة منها أو ما يعرف ابإلصدارات النقدية اقراضا 
  3.ةزانة واألوراق التجاريمثل شهادات اإليداع وأذوانت اخل (أقل من سنة)واقرتاضا ألغراض قصرية األجل

 
 
 

                                     
العاملية  تصاديةاالقاألزمة  -املؤمتر الدويل الرابع: حبث مقدم يف ،"السوق املايل اإلسالمي صمام أمان ألزمات املستقبل املالية"دمحم زايد سالمة البخيت،  1

 .03: ، ص9030ديسمرب  31-33: ، كلية العلوم اإلدارية، يومي-اإلسالميمن منظور االقتصاد 
: ، ص01، العدد إفريقياجملة اقتصادايت مشال : يفمقدم حبث  ،"أدوات اهلندسة املالية كمدخل لدعم كفاءة سوق األوراق املالية" ،نور الدين بومدين  2

91. 
 .193: ، مرجع سابق، ص"اإلسالميالسوق املالية االسالمية كيف تكون يف خدمة النظام املصريف " سليمان انصر،  3
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يتم فيها إصدار رؤوس األموال قصرية األجل سواء كان ذلك بواسطة عقد قرض أومن خالل أو هي السوق اليت 
الشيكات، الكمبياالت، ودائع التوفري، الودائع ألجل، وغريها من األوراق التجارية املقبولة  :إصدار أوراق جتارية مثل

مبا يل ي حاجات املستثمرين قصرية األجل ويوفر هلم فاع درجة سيولتها واخنفاض درجة خماطرها ابرت للدفع واليت تتميز
 1.األمان

 أنواع األسواق املالية(: 11)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 

 :من إعداد الطالبة ابالعتماد على: املصدر
-دراسة واقعية لالزمة املالية العاملية-أسواق األوراق املالية بني املضاربة واالستثمار وجتارة املشتقات وحترير األسواقسري عبد احلميد رضوان،  -

 .00: ، ص9009دار النشر للجامعات، القاهرة، ، 
وعات ملشرال تمويل حو ريبيةلتدرة الدوا ،"-كيف تكون يف خدمة النظام املصريف اإلسالمي-السوق املالية اإلسالمية" ،سليمان انصر -

: لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أايمكلية ا، سطيف، جامعة فرحات عباس، ربيةملغاسطة وتطوير دورها في االقتصاديات املتوة والصغريا
 .193: ، ص9001ماي  91 -93

                                     
 : ابالعتماد على   1

الطبعة ت القانونية، القاهرة، ااملركز القومي لإلصدار ، "االقتصاديفاعلية أداء السوق املايل والقطاع املصريف يف النمو " إهلام وحيد دحام، -
 .92: ، ص9031 األوىل،

جملة جامعة دمشق للعلوم : ، حبث مقدم يف"العاملية الراهنة أسواق األوراق املالية يف ظل تداعيات األزمة االقتصادية" ،نزهان دمحم سهو -
 .00: ، ص9030، 09االقتصادية والقانونية، اجمللد السادس والعشرون، العدد 

 األسواق املالية

 سوق النقد

 املالية األدواتمن حيث أجل تداول  تنفيذ عمليات السوق ن حيث أجلم

 لسوق رأس املا

 من حيث االصدار والتداول

 سواق اآلجلةال

 سوق االختيارات

 سوق العقود املستقبلية

 سوق األوليةال سوق الثانويةال

 سوق غري منظمة سوق منظمة

 السوق الثالثة 

 رابعةالسوق ال

 سواق العاجلةال
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الذي يضعه أمام العديد من املتطلبات يعمل السوق املايل يف ظل نظام مايل معقد وبيئة اقتصادية متغرية، األمر  
يف شىت اجملاالت، التسويقية، الفنية، التنظيمية والتشريعية اليت هتدف إىل تنظيم العمليات وضبط العالقات بني 

ة واألهداف االقتصادية املتعاملني مبا يضمن السري اجليد واألداء الكفء للسوق املايل وحتقيق أهداف املتعاملني اخلاص
 العامة؛

حيث ُيثل اهليكل اإلداري للسوق املايل السلم الذي يرتب املهام واالختصاصات بني خمتلف اللجان وضبط 
العالقات بني العاملني فيها، وكل ذلك يف إطار القوانني والتنظيمات السائدة يف البلد والنظام املايل املعمول به، على 

 ؛مع األطراف اخلارجيةسوق املايل و أساس حتديد احلقوق وااللتزامات داخل ال
تم التوضيح أكثر فيما يتعلق ابهليكل التنظيمي واإلطار التشريعي واملتعاملني يف السوق املايل من خالل هذا يوس
 :     املبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السوق املالي آلية عمل: لثانياملبحث ا

 

 لسوق املاليالتنظيمي لالهيكل : املطلب ألاول 

 السوق املالي املتعاملون في: الثانياملطلب 

 السوق املاليألاوامر وآلية التسعير في : لثاملطلب الثا
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 سوق املايللل التنظيمي اهليكل: املطلب األول
من بلد آلخر حسب التشريعات  -لسوق املايلابعتبارها متثل اإلطار القانوين ل-بورصة خيتلف الشكل القانوين لل

املعمول هبا فمنهم من يعتربها مؤسسة خاصة، ومنهم ما يعتربها مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية االعتبارية 
  : اهليئات التاليةمعظمها يف تشكيلة هيكلها التنظيمي والذي يتكون من  لكن تتشابه 1املستقلة،

 يئة األوراق املاليةاللجنة العليا أو ه: الفرع األول
جراءات الكفيلة بتطبيق القوانني واألنظمة املتعلقة بنشاط ختتص ابختاذ كافة اإلو  ،تعترب اهليئة العليا يف البورصة

، تتكون من مكتب وجلان فرعية وجمموعة أعضاء خيتلف عددهم وطريقة تعيينهم من بورصة ومتابعة تنفيذها البورصة
 2 :املهام منهاألخرى، حيث تقوم مبجموعة من 

 ؛العمليات اجلارية فيهو  البورصةاالشراف على سري عمل  -
 ، ومراقبة ومتابعة مدى التزام األعضاء هبا؛للبورصةلقوانني واللوائح املنظمة تنفيذ ا -
 االشراف على األسعار، كتحديد جدول أسعار األوراق املالية واإلعالن عنها؛ -
 .  العمالءقبول السماسرة وشركات السمسرة للعمل لصاحل -

 اللجان الفرعية: الفرع الثاين
عدد أعضائها  ل جلسة تعقدها جلاان فرعية تساعدها يف أتدية مهامها، خيتلفعند أو  ك ل اللجنة العليا للبورصةشت     

 3:، من أمههاوتسمياهتا من سوق مايل آلخر
ندوبني الرئيسيني والوسطاء املختتص ابلفصل يف مجيع املنازعات اليت قد حتدث بني األعضاء  :جلنة التحكيم -

 .وعمالئهم وتكون قراراهتا ملزمة اءطوكذلك بني الوس
أو انئبه أو أحد األعضاء ويتوىل مهمة الفصل يف املخالفات اليت  يرتأسه رئيس جلنة البورصة: جلنة التأديب -

 .ترتكب أثناء العمل والنظر يف الشكاوى املرفوعة وذلك وفق األنظمة والقوانني القائمة
 .تقوم بتحديد جدول االسعار ونشره عرب خمتلف وسائل االعالم :جلنة التسعري -
ختتص بقبول أو رفض طلبات الشركات اليت تريد إدراج أوراقها يف جدول التسعري، : جلنة قيد األوراق املالية -

 .وذلك تبعا للمعايري والشروط املوجودة يف  الالئحة العامة

                                     
 .112: صمرجع سابق، ، ، اجلزء الثاين-سرتاتيجياتدوات، واإلاهلياكل، األ -موالأسواق رؤوس األ" ،جبار حمفوظ 1

 :ابالعتماد على  2
 .10، 39: ص مرجع سابق، ،فيصل حممود الشواوره -
 .30: مرجع سابق، ص ،شعبان دمحم اسالم الرباوي -

 .31، 39: وي، مرجع سابق، صاسالم الرب شعبان دمحم إ  3
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 .من ابئعني ومشرتين، دائنني ومدينني قاصة لعمليات أعضاء البورصةية املتتوىل عمل :جلنة املقاصة -
العامة وجلسات  معيةيقوم مبراقبة تنفيذ القوانني واللوائح املعمول هبا وحضور اجتماعات اجل: جلنة املراقبة -

 .جلنة البورصة
ق على امليزانية تتكون من أعضاء البورصة وختتص ابنتخاب جملس إدارة البورصة والتصدي :اجلمعية العامة -

 . العمومية واحلساابت اخلتامية ومناقشة كافة األعمال
  .ختتص هذه اللجنة بقبول السماسرة وفقا للشروط الواردة يف قوانني ولوائح البورصة: جلنة السماسرة -

 بورصةعضوية ال: الفرع الثالث
 1:من ثالث جمموعات هم اجلمعية العمومية للبورصة تتشكل   

املالية وتعينهم اق هم املصارف والشركات وصناديق االدخار اليت تعمل يف جمال األور : موناالعضاء املنض -
 .جلنة البورصة

على أن يعمل هذا السمسار املراسل  ،األجنبيةهم السماسرة املقيدون يف البورصات : االعضاء املراسلون -
 .شرتاكمن خالل سسار حملي ويشرتط املعاملة ابملثل بعد أداء رسوم القيد واال

 .هم السماسرة ومساعديهم: االعضاء العاملون -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .10 :ص مرجع سابق، ،فيصل حممود الشواوره 1
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 املتعاملون يف السوق املايل  :طلب الثاينامل
 املصدرون واملستخدمون لألدوات املالية: لفرع األولا

 1:والتداوالت يف سوق رأس املال بني فئتني رئيسيتني مها تبدأ أول املعامالت
 والشركات يف السوق املايل ممثلني يف االفراد مستثمروا األموال وهم (:ايلأصحاب الفائض امل) فئة العارضني .1

، حيث اليت ترغب يف توظيف مدخراهتا وفوائضها النقدية ابإلقراض املباشر أو من خالل شراء االوراق املالية
صول على جتعل السوق املايل االستثمار يف هذه األصول أكثر جاذبية وأقل خماطرة، وتسمح للمستثمرين ابحل

 :ويتنوع عارضي األموال بني. األصول املالية مقابل عائد وإعادة بيعها بسرعة وسهولة عند احلاجة
أصحاب االدخار الفردي، وهم األشخاص الطبيعيني الذين خيصصون جزء من دخلهم الستثماره : األفراد -

 يف السوق املايل، وتتميز هذه الفئة بقلة رأساهلا وعدم جتانسها؛
وتضم البنوك والشركات وصناديق اإليداع واالدخار وصناديق االستثمار، وختتص : ت واهليئاتالشركا -

هذه اهليئات بعملية التوظيف يف السوق املايل هبدف حتقيق مميزات إضافية، ويفضل االدخار اجلماعي عن 
 :االدخار الفردي لألسباب اآلتية

 حمرك السوق املايل وحمفزها؛ 
 ى األفراد بصورة منتظمة؛ُيمع ويعبئ االدخار لد 
 يقدم ادخارات أو توظيفات جممعة اثبتة ومستمرة؛ 
    عوض األفراد عن نقص خربهتم ويقلل من املخاطر على اعتبار أن الشركات هلا خربة أكرب ابلسوقي. 

، وهي فئة مستخدمي األموال يف السوق من أفراد وشركات: (أصحاب العجز التمويلي) فئة الطالبني .9
ذلك ابالقرتاض املباشر أو بيع و  ز لديهاهبدف تغطية االستثمارات أو العج ة وهيئات حكوميةمشاريع خاص

  .من احلصول على احتياجاهتم التمويلية ة، فتمكنهم السوق املاليوراق املاليةاأل
 
 
 
 

                                     
 :على ابالعتماد  1

 .13: فيصل حممود الشواوره، مرجع سابق، ص -
 .333: ، ص3991دار املعرفة اجلامعية، مصر، اإلسكندرية، الطبعة السادسة،  ،"اقتصادايت النقود والبنوك" مصطفى رشدي شيحة، -
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 املؤسسات املالية الوسيطة: الفرع الثاين
املايل إىل وحدات العجز التمويلي هبدف تشغيلها هي قنوات يتم من خالهلا حتويل األموال من وحدات الفائض 

واستثمارها مقابل عائد جمزي، أو هي مؤسسات تصدر أو تبيع أصول مالية وترتب التزامات مالية على نفسها يف 
 :وتنقسم هذه املؤسسات إىل 1مقابل النقدية اليت حتصل عليها لتستخدمها فيما بعد يف شراء أصول مالية من الغري،

هي مؤسسات مالية وسيطة يرخص هلا البنك املركزي قبول ( املؤسسات اإليداعية:)ليني مصرفينيوسطاء ما .1
الودائع من املودعني وإقراضها للمستثمرين وتقدمي تسهيالت ائتمانية حيث تساهم من خالل خلق الودائع 

 2:واشتقاقها يف التأثري على العرض النقدي، وتشمل هذه املؤسسات
وإعادة ( اجلارية، اآلجلة وودائع االدخار) ؤسسات وسيطة تقوم ابستقطاب الودائعم :البنوك التجارية -

 .إقراضها مقابل فائدة تشكل املصدر الرئيسي ألرابحها ويتمحور عملها يف خلق االئتمان
هي مؤسسات مالية وسيطة متخصصة متارس نشاطها االقتصادي بشكل رئيسي يف  :املصارف املتخصصة -

 . قتصادية املختلفة، وتكون توظيفاهتا طويلة األجل ذات طابع تنمويمتويل القطاعات اال
وخاصة  هي مؤسسات تعىبء مواردها املالية عن طريق الودائع املختلفة: مؤسسات االدخار واالقراض -

 .االدخارية منها الستخدامها يف سوق الرهن العقاري ابألخص
ن مؤسسات االدخار واإلقراض لكن هيكلها هي مؤسسات إيداعية تقرتب يف نشاطها م: مصارف االدخار -

 .  يشبه تنظيم التعاونيات من حيث أن املودعني ميتلكون املصرف
هي مؤسسات تستقطب ودائعها الصغرية من األفراد واجملموعات وتقدم القروض إىل : احتادات االئتمان -

 . جمموعات اجتماعية معينة، ويعمل هبا أعضاء االحتاد
هي مؤسسات مالية غري مصرح هلا بقبول الودائع ولكنها تقبل استقطاعات : رفينيوسطاء ماليني غري مص  .2

 : من وحدات الفائض املايل وتوجيهها إىل فئات العجز التمويلي يف كافة اجملاالت، واملتمثلة يف
 

                                     
 .91: ، ص9039، الدار اجلامعية، مصر، "االستثمار يف االوراق املالية" صاحل احلناوي وطارق الشهاوي،  1
 :ابالعتماد على  2
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة ، "-أداءها املايل وآاثرها يف سوق االوراق املالية -املصارف اإلسالمية" حيدر يونس املوسوي،  -

 . 02-03: صدون سنة نشر، األوىل، 
 .93، 90: ، صمرجع سابق ،دمحم ابراهيم عبد الرحيم  -
  .21: ، ص9000دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، ، "مؤسسات، أوراق، بورصات-األسواق املالية" الداغر، حممود دمحم  -
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هي مؤسسات مالية وسيطة يستند عملها على بيع االصول املالية أبشكاهلا املختلفة : مؤسسات االستثمار -
 1:االستثمار يف االسهم والسندات، من أمثلتهاو 
 ختتص هذه الشركات بتجميع املوارد من خالل بيع األوراق التجارية وإصدار األسهم : شركات االستثمار

  .والسندات وتقدمي القروض للعمالء ومنشآت األعمال الصغرية
 خالل بيع األوراق املالية من  هي مؤسسات وسيطة تقوم بتعبئة مواردها من: صناديق االستثمار املشرتكة

أسهم وسندات، ويعد الصندوق مبثابة دحفظة استثمارية تساعد يف ختفيض املخاطر من خالل سياسة تنويع  
 . األصول املالية

 تشبه الصناديق املشرتكة من حيث بيعها لألسهم لتستخدم مواردها يف شراء أدوات : صناديق سوق النقد
يت تتمتع بدرجة عالية من السيولة وتدين نسبة املخاطر، وتستخدم فوائدها ال( قصرية األجل)سوق النقد 

 .احملققة يف دفع عوائد حاملي األسهم
 هي مؤسسات تدخل يف عداد مؤسسات االستثمار حيث : شركات الرهن وجتميع االستثمار العقاري

ا الثانية فتختص ابالستثمار تساهم االوىل يف تقدمي تسهيالت ائتمانية إلنشاء جممعات األعمال والسكن، أم
 .يف العقارات التجارية واإلسكان

هي مؤسسات مالية غري مصرح هلا بقبول الودائع واألساس يف مواردها هو التعاقد ضمن : املؤسسات التعاقدية -
 2:مدة دحدودة ما يتيح هلا االستثمار طويل األجل، من أمثلتها

 شركات التأمني؛ 
 صناديق التعاقد. 
 
 
 
 

 

                                     
 . 30 ،29: حممود دمحم الداغر، مرجع سابق، ص  1
 .09: ص مرجع سابق، حيدر يونس املوسوي، 2
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وهي مؤسسات تلعب دورا مهما وابرزا يف التوسط بني وحدات العجز : الناشطة يف السوق النقدية هاتاجل -
 1 :املايل ووحدات الفائض التمويلي، وتشمل

يسهم القطاع احلكومي يف األسواق املالية عن طريق االقراض واالقرتاض على حسب : القطاع احلكومي -
ت الدولة ونفقاهتا، فإذا ما كان الفرق موجبا مبعىن أن االيرادات وضعية امليزانية العامة أي الفرق بني إيرادا

 . أكرب من النفقات تعد احلكومة مقرضا والعكس إذا ام كان الفرق سالبا
يرتبط دور القطاع األجنيب يف األسواق املالية ارتباطا مباشرا بوضع ميزان املدفوعات  :القطاع االجنيب -

املستحقة على البلد لصاحل البلدان األخرى، فإن كان ميزان  اخلارجي الذي يعكس صورة املدفوعات
املدفوعات اخلارجية يف حالة عجز فسيتطلب بيع أدوات مالية للشركات األجنبية لتغطية العجز، أما يف حالة 
العكس فيستخدم الفائض يف شراء أدوات مالية من الشركات األجنبية، ليأخذ القطاع األجنيب دور املقرض 

 .حسب حالة ميزان املدفوعات اخلارجي وذلك من خالل السوق املايل واملقرتض
يعد البنك املركزي املشارك األخري يف األسواق املالية ابعتباره اجلهة احلكومية املسؤولة عن  :البنك املركزي -

دة صياغة وتطبيق السياسة النقدية، ويتم ذلك غالبا من خالل عمليات السوق املفتوحة للتأثري على القاع
 .النقدية من مث حتقيق األهداف االقتصادية

 الوسطاء املاليني: الفرع الثالث
هو شخص حيمل عضوية البورصة ويعمل اتجرا حلسابه كما قد يعمل كوكيل ألحد بيوت :  السمسار -

 2:ورها إىل نوعنيالسمسرة مقابل عمولة واليت تنقسم بد
 ين يتواجد مصدري األوراق املاليةحدة ألياهتا على منطقة جغرافية واتركز عم: بيوت السمسرة. 
  الذي يقدم عدد قليل من اخلدمات مقابل عمولة صغرية :أما النوع الثاين فهو سسار اخلصم.  

يطلق عليهم جتار الصالة أو التجار املسجلون يعملون حلساهبم اخلاص من خالل انتهاز : جتار السوق -
 3.ابح مقابل دفع رسوم العضوية من أمواهلم اخلاصةالفرصة لشراء وبيع االوراق املالية وحتقيق أر 

                                     
 : ابالعتماد على  1

دار  ،"السياسات االقتصادية االطار العام وأثرها يف السوق املايل ومتغريات االقتصاد الكلي "،نزار كاظم اخلبكاين وحيدر يونس املوسوي -
 .331: ، ص9033اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

 .02، 01: مرجع سابق، ص حيدر يونس املوسوي، -
 .90: ص ،9001 ،اإلسكندرية، ة والنشرللطباع لدار اجلامعية، ا"حتليل وتقييم األسهم والسندات" دمحم صاحل احلناوي،  2
 .302: مرجع سابق، ص ،"األوراق املالية وأسواق املال" ،منري ابراهيم هندي 3
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وُيثلون هيئة التحكيم يف السوق املايل اليت ختتص يف الفصل يف املنازعات اليت  :و املراقبوناحملكمون أ -
عميل، بشرط  ني فيما بينهم، أو بني أحدهم وبنيتقع بني أعضاء البورصة والوسطاء واملندوبني الرئيسي

 1.التحكيم أن يتفق الطرفان على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .10: ، ص3990دار املناهج، األردن، الطبعة األوىل،  ،"مبادئ االستثمار" ،رايأمحد صيام زك 1
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 يف السوق املايلاألدوات املالية تسعري األوامر و : املطلب الثالث
 األوامر يف السوق املايل: الفرع األول

ببيع أو شراء أوراق مالية معينة، مرورا يراد أبوامر السوق املايل الطلب الصادر من شخص أو جهة ما إىل الوسيط 
والشراء والسماسرة، وتتنوع أوامر البيع  وتكفل حقوق املتعاملنيدية عملية الشراء والبيع بعدة إجراءات تضمن ج

 1:الصادرة من املتعاملني يف السوق املايل وفقا لعدة اعتبارات إىل
 :تتنوع إىل: من حيث حتديد السعر وطريقته .1

 .لذي يراد إبرام الصفقة بههو األمر الذي حيدد فيه املوكل ابئعا أو مشرتاي السعر ا :مر بسعر حمدداأل -
هو األمر الذي يطلب فيه املوكل من وكيله السمسار بشراء أو بيع عدد معني من : بسعر السوقاألمر  -

 .األوراق املالية ابلسعر السائد يف السوق
وهو األمر الذي يوكل فيه املتعامل السمسار بيع أو شراء أوراق مالية : األمر بسعر الفتح أو سعر اإلقفال -

 (.السعر عند آخر جلسة التداول) اإلقفالأو بسعر ( السعر عند افتتاح اجللسة)عر الفتحبس
وذلك بتقدمي األمر ابلشراء أو البيع بسعر معني مع التفويض ابلشراء : األمر ابلبيع أو الشراء بسعر تقرييب -

 (.السمسار) أو البيع بسعر قريب منه حسب ما يراه الوكيل
املوقوف تنفيذه على بلوغ األسعار يف السوق حدا معينا، أي ال ُيكن التنفيذ إال  هو األمر: األمر املوقوف -

 . احلد املعنيإذا وصل السعر إىل
 :ُيكن التمييز بني: من حيث توقيت األمر .2

سبوع، شهر أو أكثر من أايم العمل، يبدأ األمر ببداية ترتاوح هذه املدة بني يوم، أ: األمر املؤقت مبدة معينة -
 .نهايتها وغري قابل للتنفيذ قبل أو بعد ذلكبنتهي املدة وي

 .هذا األمر يظل قائما إىل أن يتم تنفيذه، أو يتم إلغاؤه من قبل املوكل: األمر مفتوح املدة -
 :ينقسم إىل: من حيث الشروط املقرونة ابألمر .3

مل يتمكن السمسار من  األمر ابلبيع أو الشراء مع اشرتاط التنفيذ فور تسلم األمر من املوكل أو إلغائه إذا -
 .ذلك

األمر ابلبيع أو الشراء مع اشرتاط تنفيذ األمر كله، وذلك ببيع أو شراء العدد املنصوص عليه من األوراق  -
 .املالية أو إلغاء األمر إذا مل يتمكن السمسار من ذلك

 .إذا مل ينفذ األمر ابلبيع أو الشراء مع اشرتاط تنفيذ األمر كله أو جزء فور تسلمه أو إلغاء األمر -

                                     
 :ابالعتماد على 1

 .535-595: ص مرجع سابق، مبارك بن سليمان بن دمحم آل سليمان، -

 .57وي، مرجع سابق، اشعبان دمحم إسالم الرب  -
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أوراق مالية أخرى قبل  أن يكون السمسار قد اشرتى أو ابع األمر ببيع أو شراء أوراق مالية معينة بشرط -
 .     ذلك

 :ينقسم إىل: من حيث كمية األوراق املالية املطلوب بيعها أو شراؤها .4
قبل إدارة البورصة أو وهو األمر ابلبيع أو الشراء وفق وحدة التداول املقررة من  :غري الكسري األمر -

 .مضاعفاهتا
وهو األمر ببيع أو شراء أوراق مالية يقل عددها عن وحدة التداول املقررة، على أن يتم  :األمر الكسري  -

 .مع وحدة التداول املقررة ليتالءم صغرياحيمل عددا جتميعها يف شكل أمر 
سار احلرية يف بيع أو شراء ما يراه مناسبا من هو نوع من األوامر اليت يعطي فيها املتعامل للسم: األمر املطلق .5

 .        أو سعرها واختيار الوقت املناسب لتنفيذ األمر/أو عددها و/حيث نوع األوراق املالية و
 األدوات املالية يف السوق املايل تسعري: الفرع الثاين
ع وطلبات الشراء والذي يتم عنده ابلتسعري يف السوق املايل حتديد السعر الذي تلتقي عنده عروض البي املقصود

التسعري بدوره  تدوينه على لوحة األسعار، ويتنوع هبا ليتمتداول أكرب عدد ممكن من األدوات املالية عند بدء التعامل 
 1:إىل

ويتم ذلك ابجتماع مندويب الوسطاء يف كل صباح حاملني معهم عروض البيع وطلبات : التسعري ابملناداة .1
ل املختص بفتح ابب املناداة على سعر أداة مالية معينة مقرتحا سعر حمدد غالبا يكون الشراء ويقوم الدال

أان " ويقول عارضي البيع " أان آخذ" سعر االقفال لليوم السابق ليبدأ طال ي الشراء ابملناداة بصوت عال
 ؛"معي

م يف حال الشراء، وابجتاه وقد مت استبدال املناداة ابستعمال إشارة اليد بوضع الساعد أفقيا ابجتاه اجلس
عمودي يف حالة البيع إىل حني الوصول إىل سعر التوازن الذي تتم به الصفقات املبدئية مث تتحول إىل عقود 

 .هنائية ابلسعر األول أو يتم رفعه تدرُييا للوصول إىل سعر التوازن
راء وعروض البيع لكل ورقة املوظف املختص بتدوين طلبات الش يف صباح كل يوم يقوم: التسعري ابملقارنة .2

مالية يف سجل خاص ملعرفة حدود االسعار املعروضة واختيار السعر الذي يل ي أكرب كمية ممكنة من 
 الطلبات؛

غري أنه بعد التحول للعمل ابلنظام اإللكرتوين مت استبدال السجل اليدوي ابحلاسب اآليل، وتستخدم هذه 
 :االفتتاحية قبل جلسة التداول الرسية واليت يتم فيهاالطريقة لتحديد سعر االفتتاح يف الفرتة 

 حتديد الكميات الرتاكمية للطلبات وذلك برتتيبها من السعر األعلى إىل السعر األدىن؛ -

                                     
 :ابالعتماد على 1

 .559 -565: مرجع سابق، ص مبارك بن سليمان بن دمحم آل سليمان، -

 .55-56: مبارك بن سليمان آل فواز، مرجع سابق، ص -
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 حتديد الكميات الرتاكمية للعروض وذلك برتتيبها من السعر األدىن إىل السعر األعلى؛ -
     .ممكنة من االوراق املاليةيتم اختيار السعر الذي يتم به تداول أكرب كمية  -

هو صورة من صور التسعري ابملقارنة يتم اللجوء إليه إذا كانت عروض البيع وطلبات : التسعري ابلصندوق .3
الشراء كثرية ومتعددة، حيث يقوم الوسطاء بوضع طلبات الشراء وعروض البيع يف صندوق خاص لتقوم 

 .عري ابملقارنةاللجنة بعدها بفرزها وحتديد السعر أبسلوب التس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لسوق املايلاوأساسيات  مفاهيم..................................................: ..........الفصل األول

 27 

 
 
 

     
      

 
 

لقيام السوق املايل، حيث يتم من خالهلا استقطاب األموال من أصحاب  اسيةتعترب االدوات املالية الركيزة األس
ة ووقت الفائض املايل وإعادة توزيعها على أصحاب العجز التمويلي بطريقة تضمن التوظيف األمثل للموارد أبقل تكلف

 وجهد؛
وقد بدأت األدوات املالية يف شكل أسهم معربة عن حقوق امللكية وسندات متثل ديوان تستخدم لتمويل املشاريع 

األدوات املالية ودمج  ت املالية مت اجلمع بني بعضواالستثمارات وتطويرها، وهبدف تنويع مصادر التمويل والتوظيفا
 ت املالية املركبة أو اهلجينة؛وصوال إىل ما يسمى ابألدوااآلخر بعضها 

ة لت خذ قلب أسعار األدوات املالية األصليكما مت استحداث أدوات مالية أخرى هتدف إىل التحوط من خماطر ت
قيمتها وحتركات أسعارها فسميت ابملشتقات املالية، ولغرض التحوط أيضا وحتقيق عوائد مالية جمزية مت التوصل إىل 

فظة ة اليت جتمع أنواعا خمتلفة ومتكاملة من األدوات املالية بطريقة ختتلف حسب اهلدف من احملآلية احملفظة االستثماري
 ؛ذاهتا

وختتلف األدوات املالية من حيث آجال استحقاقها بني أدوات مالية قصرية األجل وأخرى متوسطة وطويلة 
 .األجل، حسب نوع السوق الذي تتداول فيه

 :  ت املالية وأنواعها من خالل هذا املبحث كاآليتاألدوامفهوم وسيتم تناول كل من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألادوات املالية ألاساسية: ول املطلب ألا 

 املشتقة املالية ألادوات: الثانياملطلب 

 الصناديق واملحافظ الاستثمارية: املطلب الثالث

 

السوق  ألادوات املالية املتداولة في: لثالثاملبحث ا
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 األدوات املالية األساسية: األولب املطل
 األسهم : الفرع األول

صكوك متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة، قابلة للتداول ابلطرق التجارية، ليس هلا اتريخ  هي: تعريفها .1
 1؛السيما حقه يف األرابح استحقاق ومتثل حق املساهم يف رأس مال الشركة

 2:هيو  ،عدة قيم هلا ،ثل حصصا نقدية أو عينيةمتملكية  اتمستند وهي أيضا         
يكون منصوص عليها يف عقد هي القيمة املدونة على قسيمة السهم، عادة ما  :القيمة اإلمسية -

 .التأسيس
وعالوة اإلصدار  سيةاإل قيمةال)ةحقوق امللكيأو القيمة احملاسبية تتمثل يف قيمة : القيمة الدفرتية -

  .املصدرة على عدد األسهممقسومة ( واالحتياطات واألرابح احملتجزة
وهي القيمة اليت يباع هبا السهم يف سوق رأس املال وقد تكون أقل  ،أو القيمة املتداولة :القيمة السوقية -

 . أو أكثر من القيمة الدفرتية
 3:تتميز األسهم ب: خصائص األسهم .2

 ا متساوية القيمة إذ ال ميكن إصدار أسهم من طرف شركة واحدة بقيم خمتلفة؛أهن -
 فرتة احملددة للتداول ووفق شروط السوق املايل؛ الالقابلية للتداول حيث يستطيع مالكها تداوهلا أثناء  -
 املسؤولية احملدودة وتعين أن محلة االسهم ال يس لون عن ديون الشركة إال يف حدود حصصهم يف رأس -

 ؛املال
 .بيعا وشراء يف بورصة االوراق املاليةالسهم يتداول  -

 :حسب التصنيف املعتمد يف ذلك وهووأداؤها ختتلف تسمية األسهم : أنواع األسهم .3
 4:وتنقسم إىل: حسب طبيعة حصة الشريك -

  هي احلصص اليت مت دفع قيمتها نقدا يف رأس مال الشركة، وتتميز أبهنا: أسهم نقدية: 

                                     
، الطبعة الثانيةاململكة العربية السعودية،  للنشر والتوزيع، دار ابن اجلوزي ،"اإلسالمياألسهم والسندات وأحكامها يف الفقه "،أمحد بن دمحم خليل 1

 .21 ،20: ه، ص3291
 .00: مرجع سابق، ص، منري ابراهيم هندي 2
حبث ، "إصدار وتداول األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية املشتملة على النقود أو الديون وضوابطها الشرعية"يوسف بن عبد هللا الشبيلي، 3

 .02: ، ص9030ماي  91-92جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي -عرض وتقومي -سالميةدوة الصكوك اإلن: مقدم يف
 .30،33: أمحد بن دمحم خليل، مرجع سابق، ص  4
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 قيمتها االمسية عند أتسيس الشركة على شرط استكمال ابقي احلصة خالل مدة ال تزيد  جيب دفع ربع
 عن عشر سنوات من اتريخ التأسيس؛

  ختتص الالئحة التنفيذية بتنظيم طريقة تداول االسهم قبل استكمال قيمتها، والتزامات البائع واملشرتي
 .  وحقوقهما خاصة يف األرابح والتصويت

  ل حصصا عينية يف رأس مال الشركة، تتميز عن األسهم النقدية يفمتث: أسهم عينية: 
 وجوب الوفاء هبا كاملة عند أتسيس الشركة؛ 
 انه جيب تقدير قيمتها تقديرا صحيحا قبل تقدميها للشركة؛ 
 ال ميكن تداوهلا قبل استكمال سنتني من اتريخ الـتأسيس. 

 :تتنوع بني: من حيث حقوق أصحاب األسهم -
  يتمتع أصحاب األسهم العادية حبقوق مقررة يف القانون االساسي للشركة ويف إطار القوانني  :أسهم عادية

 1:السارية املفعول يف الدولة ومن أمهها
 حيق حلملة االسهم احلصول على االرابح احملققة من طرف الشركة إذا ما  :احلق يف االرابح املوزعة

 .يعها واال فسيتم إعادة استثمارهاتوز قررت اجلمعية العامة للمسامهني وجملس اإلدارة 
 ابعتبار أن املسامهني هم مالك الشركة فمن حقهم اختيار أعضاء جملس اإلدارة من  :حق التصويت

خالل التصويت على اعتبار أن لكل سهم صوت، وذلك فيما يتعلق ابلقانون األساسي للشركة وكيفية 
رب التصويت أداة سيطرة تا من املسائل اهلامة، كما يعغريهتوزيع األرابح وقرار رفع رأس املال والتوسع و 

 .ركة على حسب عدد األسهم اململوكةعلى الش
 سواء كانت اجلمعيات العامة العادية اليت تنعقد مرة كل سنة للمصادقة  :حق حضور اجلمعيات العامة

ها، أو كانت رابح وغري ة قضااي ختصيص النتائج وتوزيع األعلى احلساابت اخلتامية للشركة ومناقش
ا كل حسب اجلمعيات العامة الطارئة يف حالة ضرورة اجراء تعديالت مهمة يف الشركة والتصويت عليه

 .حصصه يف رأس مال الشركة
 للمسامهني العاديني احلق يف بيع جزء أو كل أسهمهم سواء بطريقة مباشرة من  :حق بيع االسهم

 .البورصة إذا كانت الشركة مسجلة عرضها يفاملساهم القدمي إىل املساهم اجلديد، أو من خالل 

                                     
 .030-001:  صمرجع سابق،  اجلزء الثاين، ،"اهلياكل، األدوات، واالسرتاتيجيات-أسواق رؤوس األموال" ،جبار حمفوظ  1
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 تبعا للحقوق سابقة الذكر حلملة األسهم العادية احلق أيضا يف : حق االطالع على واثئق الشركة
اإلطالع على واثئق الشركة واحلصول على املعلومات الدورية عن ظروف الشركة ومركزها املايل وغريها 

 .لقراراتاليت تساعدهم على اختاذ امن املعلومات 
 إذا ما قررت الشركة تصفية نشاطها هنائيا ألي  :حق االستفادة من موجودات الشركة بعد التصفية

يكون حلملة األسهم العادية احلق يف احلصول على حقوقهم يف الشركة ولكن بعد  ،سباباألسبب من 
 .سداد ديوهنا ودفع نصيب محلة األسهم املمتازة وغريها

  تلج  إليه 1(، دفرتية، وسوقيةاسية) نفس أنواع قيم السهم العادي اهل ند ملكيةمتثل مست :أسهم ممتازة ،
واملسامهة يف توسيع رأساهلا أو متويل مشروعات جديدة، يتمتع  لالكتتابالشركة لتحفيز املستثمرين 

 :حاملها حبقوق ختتلف عن محلة السهم العادي يف
 محلة األسهم العادية إذا ما قررت الشركة توزيعها ذلك قبل و: حق األولوية يف احلصول على األرابح

 .ولكن بعد دفع فوائد الديون وعادة ما ينص عل ذلك يف عقد الشركة
  عند تصفية الشركة أو بيعها :االسبقية يف اسرتجاع األموال. 
 يع إذا ما حققت الشركة رحبا وقررت توزيعه، وإال فلهم احلق يف جتم: احلق يف احلصول على أرابح دورية

 .األرابح
 2:تنقسم إىل: من حيث الشكل -

  مالكها أبن يدون على شهادة السهم ويقيد يف سجالت خاصة حتتفظ  سماهي أسهم حتمل  :مسيةأسهم إ
 .هبا الشركة املصدرة، حيت يتم تداول األسهم ونقل ملكيتها من خالل تقييد االسم يف هذه السجالت

  مالكها ويعترب حاملها مالكا هلا، تتداول وتنتقل ملكيتها عن هي اسهم ال يذكر فيها اسم : أسهم حلاملها
 .طريق املناولة

  يتم ذكر اسم املالك يف هذه االسهم مع االشارة على اهنا إلذنه، وتتداول عن طريق التظهري  :أسهم ألمر
 .وكتابة ما يدل على انتقال ملكيتها

 
 

                                     
 .91: مرجع سابق، ص ،"االوراق املالية وأسواق املال" ،هندي منري ابراهيم  1
 .331 ،330: ، ص9033، الطبعة األوىلردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األ"سواق املاليةاالستثمارات واأل "هوشيار معروف،  2
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 السندات: الفرع الثاين
متساوية القيمة قابلة للتداول متثل دينا على مصدريها وحقا ملالكيها يف هي أوراق مالية : تعريف السندات .1

 1.احلصول على عوائد دورية حمددة القيمة فضال عن القيمة األصلية للقرض

 ،هي تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو احلكومة حلامله بسداد مبلغ مقدر بتاريخ الحق نظري فائدة مقدرة 
ومنه يتعني وجود عدة عناصر ُيب أن يشتمل عليها  2،نية تداوهلا يف األسواق املاليةوخيتلف عن القرض يف إمكا

 3:السند وهي
قد تباع السندات أبسعار تقل عن القيمة االسية هلا تشجيعا للمكتتبني ويسمى الفرق بني : القيمة االمسية -

القيمة االسية ويسمى الفرق  سعر البيع والقيمة االسية بعالوة اإلصدار وكذا قد تسدد بقيمة أعلى من 
 .كذلك بعالوة التسديد

ُيب أن حيتوي السند على قيمة الكوبون الدوري الذي حيصل عليه حامل السند والذي  :معدل الفائدة -
 .أثناء اإلصدار مع معدل الفائدة السائد يف السوقيتساوى يف الغالب 

لسند وهي القيمة االسية يف الغالب، حيث يتم يقصد به اتريخ اسرتداد القيمة األصلية ل: اتريخ االستحقاق -
 .ال إىل مبلغ الدين عند حلول أجلهاستيفاء مجيع الفوائد املرتتبة خالل فرتة الدين وصو 

ابعتبار أن السند ُيثل عقد قرض وهذا األخري يشرتط وجود ضماانت حتددها اجلهة : الضماانت املقدمة -
، وقد تكون هذه الضماانت أصوال حقيقية أو مالية حمددة يف املصدرة لتشجيع املستثمرين على شراء السند

 .تنفيذها لضمان حقوق محلة السنداتعقد السند ابإلضافة إىل سعة الشركة أو شروطا تلتزم الشركة ب
امهة، احلكومة ُيب أن يشتمل السند على اسم اجلهة املصدرة واليت هي الغالب شركات مس: اجلهة املصدرة -

 .ةأو اجلهات احمللي
للجهة املصدرة احلق يف وضع شروط تداول سنداهتا يف السوق املايل وهي شروط : شروط تداول السند -

 .   حتدد مدى سيولة السند وإمكانية تداوله من عدمها
 

                                     
امللتقى الدويل األول االقتصاد : حبث مقدم يف، "ق املالية اإلسالميةأدوات الدين وبدائلها الشرعية يف األسوا" بن الضيف دمحم عدانن وربيع املسعود،  1

 .01: ، ص9033فيفري  92-91: ورهاانت املستقبل، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غرداية، يومي... الواقع-االسالمي
 ،390: ، ص9009، الطبعة الثانية، األردنللنشر والتوزيع، عمان، مؤسسة الوراق  ،"اإلسالماالستثمار واملعامالت املالية يف " حممود دمحم محودة،  2

391. 
-01: ، ص9032دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ، "االستثمار يف سوق االوراق املالية" دمحم صاحل احلناوي وطارق الشهاوي،  3

01. 
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 1:تتميز السندات عن غريها من األدوات املالية األخرى ب: خصائص السندات .2
تقوم على التزامات مالية بني املصدر واملستثمر، تتحدد فيها العوائد الدورية مبعدالت اثبتة  :أداة تعاقدية -

  .مهما تقلبت األسعار وبغض النظر عن رحبية الشركة املصدرة
صل الدين يف هناية مدة إذ يرتتب على مصدر السند دفع املستحقات الدورية ابإلضافة إىل أ: أداة دين -

 .االستحقاق
حلامل السند احلق يف احلصول على عوائد دورية بغض النظر عن نتيجة : لعائدمارية اثبتة اأداة استث -

 .ةأعمال الشركة، وإال يتم إيفاؤها من أصول الشركة يف حالة اإلفالس أو التصفي
 .ولية من مث التداول يف البورصةأليعترب السند ورقة مالية قابلة للقيد يف السوق ا :قابلية التداول -
 .ستحقاق حمدد الستيفاء قيمة األصلتتضمن السندات اتريخ ا :قاقاالستح -
ُيكن للجهة املصدرة استدعاء السند قبل اتريخ استحقاقه وذلك بوجود بند يف  :القابلية لالستدعاء -

 .د ينص على ذلكالعق
 .ال حيق حلاملها التدخل يف إدارة الشركة :إدارة الشركة -
 ة الضريبية إذ تطرح الفوائد من الوعاء الضرييب؛حتقق للمقرتض امليز : امليزة الضريبية -

  :تتنوع السندات بني: أنواع السندات .3
تلعب األوراق املالية احلكومية دورا كبريا وهاما يف االقتصاد فضال عن أمهيتها املالية : السندات احلكومية -

ألخرى كما تعترب أداة ويل ار التمابعتبارها مصدرا غري تضخمي لتمويل امليزانية العامة بتكلفة أقل من مصاد
تخذ ك ساس املخاطرة ي   السوق كون سعر فائدهتا متدين لتطبيق السياسة النقدية وضبط حجم النقد يف

   2:لتحديد أسعار الفائدة ومعدالت العائد على االستثمار يف االصول املالية األخرى وتتنوع بدورها إىل
، تصدر عادة عن البنوك املركزية حسب الظروف االقتصادية امالدين العهي واثئق : أذوانت اخلزينة املركزية -

بدال من للبلد وحالة العجز السائدة يف امليزانية، تفضل السلطات املالية االعتماد على القروض العامة 
سيولة نقدية  إىل السوق املايل يسمح بتحويلها مكانية تداول هذه األدوات يفإاالصدار اجلديد، كما أن 

 .وقت احلاجة

                                     
 .313 ،310: ، ص9000، اإلسكندريةاملكتب اجلامعي احلديث، ، "وإدارة املخاطراالستثمار يف األوراق املالية "دمحم احلناوي وآخرون،  1
 :ابالعتماد على  2

 .332: ، صمرجع سابق هوشيار معروف، -
 .19 ،13: وس، مرجع سابق، صاعاطف وليم اندر  -
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أو ما يسمى ابلرهوانت غالبا ما تكون عقارات يف مقابل : السندات احلكومية الصادرة مقابل ضماانت -
 .القروض اليت متنح لألفراد واملنشآت لبناء أو شراء املساكن وغريها من املوجودات

  1:تنقسم إىل: السندات غري احلكومية -

 تصدر هذه السندات عادة ألغراض استثمارية  كاملؤسسات والدوائر الرمسية، و : سندات اهليئات احمللية
 . كمشاريع البىن التحتية، تشبه السندات احلكومية يف طول األجل ومتتعها بضماانت وإعفاءات ضريبية

 وميثل شركات املسامهة القطاع اخلاص الذي يقوم إبصدار هذا النوع من : سندات الشركات املسامهة
ئد دحددة وبضمان الشركة وليس احلكومة وبذلك تكون أكثر السندات لالقرتاض من اجلمهور مقابل فوا

 . خماطرة من السندات احلكومية

 كالبنك الدويل واليت يتم إصدارها وتداوهلا يف األسواق املالية عرب املؤسسات : سندات املؤسسات العاملية
االستثمارات أو لتغطية  املصرفية املختلفة، هبدف توفري التسهيالت االئتمانية ذات اآلجال املختلفة لتمويل

 .العجز يف ميزان املدفوعات

 2:تتمثل يف: أنواع أخرى للسندات -

 إذا رغب صاحب هذه السندات استبداهلا أبسهم عادية لنفس : السندات القابلة للتحويل إىل أسهم
 الشركة املصدرة، وبذلك تكون له نفس حقوق وواجبات املساهم يف حدود الفرتة احملددة يف عقد إصدار

 .هذه السندات
 إذ يرفق بكل سند قدمي كوبون ُيكن استبداله بسند جديد أو أكثر عندما  :السندات بكوبوانت االكتتاب

متر مدة حمددة يف عقد اإلصدار، وبعد االنتهاء من عملية االصدار ُيكن تداول هذه الكوبوانت يف البورصة 
شراء سندات يف املستقبل االحتفاظ هبذه بصفة مستقلة عن السندات املرافقة، وبذلك ُيكن ملن يريد 

 .الكوبوانت إىل حني إصدار السندات
 سندات مضمونة ببعض ممتلكاهتا كاألراضي  قد تصدر الشركات: السندات املضمونة ببعض أصول الشركة

واآلالت أو األوراق املالية وبذلك ال ُيكن للشركة التصرف يف تلك األصول إال يف حدود ما استهلكته من 

                                     
 .19: ، صمرجع سابق دمحم صاحل احلناوي وطارق الشهاوي،  1
 :ابالعتماد على  2

 .011-019: ، مرجع سابق، ص"-اهلياكل، األدوات، واالسرتاتيجيات-وس األموالأسواق رؤ " جبار حمفوظ، -
 .301: ، ص9030دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ، "إدارة احملافظ االستثمارية"دريد كامل آل شبيب، -
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ك السندات، يف حني ُيكن حلملة هذه السندات استيفاء حقوقهم ببيع تلك األصول إذا ما تعذر على تل
 .   الشركة تسديد مستحقاهتم

 عكس السندات السابقة إذ تعترب دينا عاداي غري مرتبط أبي أصل من أصول : السندات غري املضمونة
 .كة أبي عمل قد يضر حبملة هذه السنداتالشركة وهلذا قد يتضمن عقد اإلصدار صراحة عدم قيام الشر 

 تعترب السندات أداة مالية طويلة األجل وخالل هذه املدة تتغري أسعار الفائدة  :السندات مبعدل فائدة متغري
ارتفاعا واخنفاضا حىت اتريخ االستحقاق، وكيفما تغريت أسعار الفائدة يف السوق فسيحقق ذلك رحبا أو 

ت معدل الفائدة الثابت أو ملصدريها، وهلذا مت إُياد سندات أبسعار فائدة خسارة إما حلملة السندات ذا
متغرية ترتكز يف تغريها على عدة عوامل كمعدل الفائدة لبعض السندات احلكومية اليت متتاز ابالستقرار 

 .واخنفاض مستوى املخاطر وذلك حفاظا على مصاحل كل من املصدر واملستثمر
 ط مبؤشر هو ذلك السند الذي يرتبط مبلغه األصلي أو سعر فائدته أو لسند املرتبا :السندات املرتبطة مبؤشر

االثنني معا بتغريات مؤشر معني، وهذا النوع من السندات يشبه السندات ذات الفائدة املتغرية غري أنه 
مبستوى يهدف إىل احملافظة على القوة الشرائية لقيمة السند، وتستعمل مؤشرات متنوعة ترتبط يف معظمها 

 .املعيشة للمحافظة على القيمة احلقيقية للمبلغ املستثمر وتوزيع فوائد تتماشى مع املستوى العام لألسعار

 أدوات سوق النقد: الفرع الثالث
سوق النقد هو سوق األدوات املالية قصرية األجل اليت ال يتجاوز اتريخ استحقاقها السنة، قابلة للتداول والتصرف 

اس سعر الفائدة ساس سعر اخلصم أو على أسببيعها يف سوق النقد، وذلك على أ استحقاقها وذلكفيها قبل اتريخ 
وتتنوع هذه األدوات  ،ستحقاقااليستحق صاحبها اسرتداد املبلغ املدون عليها عند حلول أجل حسب نوع األداة، 

 1:بني

ترتاوح فرتة استحقاقها بني  هي أدوات قصرية األجل تصدرها احلكومة لغرض االقرتاض،: أذوانت اخلزينة .1
 :ثالثة أشهر إىل سنة، تتميز أبهنا

على أمل اسرتداد القيمة االسية عند ( أقل من قيمتها االسية) ال حتتوي على سعر فائدة وإمنا تباع خبصم -
 اتريخ االستحقاق؛

 خ االستحقاق؛وتتمثل فائدة املقرض يف الفرق بني ما يدفعه عند الشراء وبني القيمة االسية عند اتري -

                                     
 .10-93: مبارك بن سليمان آل فواز، مرجع سابق، ص 1
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كالبنوك التجارية، ) يتم بيعها عن طريق املزاد، من خالل قيام البنك املركزي بعرضها على املستثمرين -
 .وتكون من نصيب من يقدم السعر األعلى مث االقل فاألقل( شركات الت مني، وجتار السوق

لدى املصرف أو املؤسسة  هي ورقة مالية تثبت حق حاملها يف وديعة :شهادات اإليداع القابلة للتداول .2
 :املالية بقيمتها االسية، وتتميز أبهنا

 من أدوات الدين قصرية األجل تصدرها البنوك التجارية لتشجيع املستثمرين على االيداع؛ -

 حتمل قيمة اسية حمددة مبقدار الوديعة واتريخ استحقاق اثبت وسعر فائدة قد يكون اثبتا أو متغريا؛ -

 االستحقاق على القيمة االسية للشهادة ابإلضافة إىل الفائدة املتفق عليها؛ حيصل املودع يف اتريخ -

ستحقاق، إال أنه كن اسرتداد قيمتها قبل اتريخ اإلتعد شهادات اإليداع من نوع الودائع ألجل لذا ال ُي -
 .ُيكن تداوهلا يف السوق الثانوي ببيعها واحلصول على أمواله مقابل التنازل عن جزء من العائد

سحوبة عليه عن طريق ختمها امل من قبل املصرف بدفع قيمة األداة املالية هي تعهد :القبوالت املصرفية .3
وتستخدم ك داة لالقرتاض واالئتمان يف املعامالت التجارية  ،املصدر بكلمة مقبول لصاحل املستورد أو

ا عن طريق اخلصم من قيمتها اخلارجية، ترتاوح فرتة استحقاقها بني شهر وتسعة أشهر ويتحدد العائد عليه
 االسية؛

يف وم العميل إبيداع قيمة الكمبيالة وهي أيضا تعهد يتم مبوجبه توقيع املصرف على الكمبيالة ابلقبول على أن يق 
 .  حسابه لدى املصرف قبل اتريخ االستحقاق وإال كان من حق املصرف أخذ عوض على التعهد املقدم أو ضماان

 واهلجينة املركبةاملالية ات األدو : الفرع الرابع
هي جمموع العقود املالية املتعددة اليت يشتمل عليها العقد على سبيل اجلمع أو  :األدوات املالية املركبة  .1

 1:التقابل حبيث تعترب مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مبثابة آاثر العقد الواحد، وتتنوع إىل
وقفا على متام العقد الثاين مت وذلك أبن يكون متام العقد األول -اشرتاط عقد يف عقد -عقود متقابلة -

 .يث يعلق أحد العقدين على اآلخرجه التقابل حبعلى و 
 .-اجتماع عقدين يف عقد واحد-عقود جمتمعة -

                                     
دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية  ،"-صيلية وتطبيقيةدراسة فقهية أت -املالية املركبة العقود" ،بن دمحم بن عبد هللا العمراين عبد هللا  1

 . 21: ، ص9030 ،السعودية، الطبعة الثانية
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وهي كذلك تلك االتفاقيات اليت جتتمع فيها عناصر مستمدة من الكثري من العقود املعروفة، مع وجود ترابط يف 
عناصر حبيث ال يتحقق املقصود من العقد إال بوجودها معا جمتمعة، لذا ميكن متييز خصائص األدوات املالية هذه ال

 1 :املركبة التالية
 أن العقود املركبة هي عقود مكونة من عقدين أو أكثر؛ 

 أن يكون هناك ارتباط بني عناصر العقدين لتصبح عقدا واحدا؛ 

 العقد الواحد آاثر العقود املركبة تسلك نفس آاثر. 

جتمع هذه املنتجات بني خصائص أدوات امللكية من حيث امتالك حاملها جزء : املالية اهلجينة دواتاأل  .2
 2 :من رأس مال الشركة املصدرة وبني أدوات املديونية اليت متثل دينا على مصدرها، ومن أمثلتها

ويل متويل الصادرات والواردات، متيتم إصدار هذه الشهادات ألغراض خمتلفة منها  :شهادات املشاركة -
، فهي بذلك تشبه األسهم من حيث اإلصدار وتعترب دينا على صاحبها على الشركات الصناعية العمومية

  ؛كما ختتلف خصائص هذه الشهادات من بلد آلخرغاية اتريخ استحقاق الشهادة،  
يرفق بكل سند قدمي  ، أين تابتشبه السندات بكوبوانت االكت :السندات بقسيمات االكتتاب يف األسهم -

كوبون ُيكن استبداله بسند جديد أو أكثر عندما متر مدة حمددة يف عقد اإلصدار، وبعد االنتهاء من 
 ؛عملية االصدار ُيكن تداول هذه الكوبوانت يف البورصة بصفة مستقلة عن السندات املرافقة

  
 
 
 
 
 

                                     
 :ابالعتماد على  1

 :يفمقدم حبث ، "-العقود املركبة منوذجا-كار منتجات مالية إسالميةدور اهلندسة املالية االسالمية يف ابت" سعدي هاجر ولعالم المية، -
كلية العلوم   ،اإلسالميةاملؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار املايل واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية 

 .30 ،31: ، ص9032ماي  1، 3: االقتصادية والتجارية، جامعة  فرحات عباس سطيف، يومي
   .11: ، ص9001، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت ،"اهلندسة املالية االسالمية بني النظرية والتطبيق" ،عبد الكرمي قندوز -

، جامعة دمحم خيضر، اإلنسانيةم جملة العلو : يفمقدم حبث  إلسالمية،ادور وأمهية العائدات واألوراق املالية يف أسواق املال "حازم بدر اخلطيب،  2
 .301: ، ص9000، ماي 33بسكرة، العدد 
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 دوات املالية املشتقةاأل: املطلب الثاين
 املشتقات املالية وخصائص تعريف :وللفرع األا

 األصلية لية تشتق قيمتها وعوائدها من سلوكيات أدوات االكتتاباهي أدوات م: تعريف املشتقات املالية .1
وتسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع  (األسهم والسندات)

أهنا أدوات وعقود مالية اشتقت قيمتها من قيمة األصل حمل ُيكن تعريف املشتقات املالية على كما  1العقد،
  2؛........أو مؤشر كمعدل الفائدة أو سعر الصرف ...( أسهم، سندات، رهون عقارية) التعاقد

تعد املشتقات املالية أحد خمرجات االبتكار املايل، حيث تساهم يف رفع الكفاءة االقتصادية للنظام املايل الدويل و 
، واملشاركة يف املخاطر وختفيض تكاليف احلصول على املعلومات وكذا االستثمارسيع وتنويع فرص من خالل تو 

 3.اخنفاض عموالت السماسرة والوسطاء
 4: وابعتبار املشتقات املالية عقودا فهي تتضمن شروط العقد التالية

 اتريخ العقد؛ -
 حتديد السعر؛ -
 حتديد الكمية اليت يطبق عليها السعر؛ -
 األصل حمل التعاقد؛ حتديد نوع -
 .من الذي يسري عليه العقدحتديد الز  -

 5:تتميز املشتقات املالية ابخلصائص التالية :خصائص املشتقات املالية .2
سهم ألساسية كااأل داتابملوجو لتعاملا تكلفة من لأقالتعامل هبا  ويكون ملاليةا سةهلندا دواتأب تسمى -

 خل؛ا.....اتلسندوا

                                     
 .03: ، ص9003الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، "املشتقات املالية، املفاهيم، إدارة املخاطر، احملاسبة" طارق عبد العال محاد، 1
امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة : ، حبث مقدم يف"نظور النظام املايل اإلسالمياملشتقات املالية من م" آمال حاج عيسى وفضيلة حويو، 2

 .32: ، ص9009ماي  1-3، مخيس مليانة، يومي -النظام املصريف اإلسالمي منوذجا -والبدائل املالية واملصرفية
االقتصاد  -جملة جامعة امللك عبد العزيز: ، حبث مقدم يف"ارة املخاطر التجاريةحنو مشتقات مالية اسالمية إلد "،عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت  3

 .33: ، ص3999، 33اإلسالمي، العدد 
 .91: ، ص9039إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  ،"إدارة املشتقات املالية" ،مؤيد عبد الرمحن الدوري وسعيد مجعة عقل  4
امللتقى العلمي الدويل حول األزمة : حبث مقدم يف، "?أدوات مستحدثة لتغطية املخاطر أم لصناعتها:املنتجات املالية املشتقة"يسي،بن رجم دمحم مخ  5

 .30: ، ص9009أكتوبر  93-90املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
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 لأموا باستخدام حملتملةا ملخاطرا من طلتحوا عموما ملستثمرينوا فيةملصروا ملاليةا سساتللمؤ ُيكن  -
  ؛انيةمليزا في تظهر موجودات اقتنت لو مما لأق

 االستثمارالتمويل  لبدائ مجموعة وتوسع ائدلعوا من وترفع تقليل التكاليف للمصدرين واملستثمرين  -
 ؛مخاطرها إدارة أحسنت ما إذا رةخلساا مخاطر لوتقل

 . تنوعا أكثر ليةما محافظ بناء في وتساهم اليت تقدمها لزابئنهافية ملصروا املالية ماتخلدا عمدت  -

 ة والعقود اآلجلةالعقود املستقبلي:  الفرع الثاين

 : العقود املستقبلية .1
أو ( أسهم أو سندات) أو مايل( سلعة)تسلم أصل حقيقي،هي اتفاق بني طرفني على تسليم  :تعريفها -

ات الدخل الثابت سواء كانت طويلة األجل سندات أو قصرية األجل ك ذون اخلزينة، وإما أدوات مالية ذ
أن ترد على مؤشرات األسهم أو العمالت األجنبية، وذلك يف اتريخ الحق على اساس سعر يتفق عليه 

ل عند التعاقد، وعلى طريف العقد إيداع عمولة أو أوراق مالية أو خطاب ضمان لدى السماسرة املتعام
معهم يطلق عليها ابهلامش املبدئي، وذلك جتنبا للمشاكل اليت قد حتدث نتيجة لعدم قدرة أو رغبة أي 

 1.طرف منهما يف الوفاء ابلتزاماته
 2:تتميز العقود املستقبلية أبهنا :خصائصها -

  ؛مبعىن تستحق يف اتريخ مستقبلي عقود آجلةأبهنا 
 شروطها منطية؛ 
 نظمة؛يتم التعامل هبا يف السوق امل 
 ختضع إلجراءات تسوية يومية لدى غرفة املقاصة. 

 
 

                                     
 :ابالعتماد على 1
وشركاه،  حزي جالل املعارف منش ة ،"-واملشتقات التوريق ابستخدام املالية اهلندسة -املخاطر إدارة يف احلديث الفكر" ندي،اهل إبراهيم منري-

 .300: ، ص9001االسكندرية، اجلزء الثاين، 
 .999: مبارك بن سليمان آل فواز، مرجع سابق، ص-
 الوضعية النظم بني مقارنة دراسة -"صناعة أدواهتا يف املالية اهلندسة ودور املخاطر رةإدا يف ودورها املالية املشتقات "رضوان، احلميد عبد سري  2

 .33: ، ص9003للجامعات، مصر،  النشر اإلسالمية، دار الشريعة وأحكام
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 :العقود اآلجلة .2
اتفاق بني طرفني أحدمها مشرتي واآلخر ابئع بغرض تبادل سلعة، عملة أو ورقة مالية معينة يف اتريخ  هي 

بلية إال يف مستقبلي يعرف بتاريخ التسوية، وبسعر متفق عليه عند التعاقد، وهي ال ختتلف كثريا عن العقود املستق
 املالية األدوات سوق يف اهب املتاجرة أو تداوهلا يتم ال اآلجلة العقود ابإلضافة إىل أن ،بعض اخلصائص سابقة الذكر

العقود اآلجلة ألسعار الفائدة : ، وتتنوع إىلالطرفني بني ومغلق خاص اتفاق أهنا حيث املشتقات كباقي املشتقة
 1.والعقود اآلجلة ألسعار الصرف

 ختيار وعقود املبادلةعقود اال: رع الثالثالف

  :عقود االختيار .1
تقدم حلاملها احلق وليس االلزام يف شراء أو بيع موجود معني بسعر حمّدد يف أو قبل اتريخ  هي أداة: تعريفها -

 ة التنفيذ بينما يلتزم البائع مبقتضى هذا العقد ابلتنفيذ إذا رغب حامل اخليار يف ذلك مقابل عالوة أو مكاف
 2.تدفع عند التعاقد

 3:تتميز أبن :مزااي اخليارات -
 التعامل هبا ُيكن من حتقيق أرابح بغض النظر عن قيمة األصل ومقارنة ابألدوات املالية األخرى؛ 
 وال ( العالوة)ال تتطلب املتاجرة يف اخليارات أمواال ضخمة، إذ ال يدفع مشرتي اخليار سوى سعر العقد

 ال إذا قرر تنفيذها وإال فسيخسر قيمة العالوة؛يدفع كامل قيمة الصفقة إ
 إذا ارتفع سعر اخليار أو سعر السهم مقارنة بسعر التنفيذ : حيقق حامل اخليار مكاسب يف حالتني مها

، أو اخنفض سعر السهم والفرق كان أكرب من (خيار الشراء)وكان الفرق أكرب من سعر اخليار يف العقد 
 ؛(خيار البيع)سعر اخليار

  لة التداول واملضاربة إذ ُيتاز التعامل يف اخليارات ابملرونةسهو . 
 

                                     
 .33: ، صمرجع سابقسري عبد احلميد رضوان،  1
 .99 :ص مرجع سابق، ري وسعيد مجعة عقل،سمؤيد عبد الرمحن الدو   2
 اجلزء األول،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عني مليلة، اجلزائر،  ،"اهلياكل، األدوات، واالسرتاتيجيات-أسواق رؤوس األموال" حمفوظ، جبار 3

 .919: ص ،9033الطبعة األوىل، 
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وتعترب االختيارات أحد أنواع املشتقات املالية اليت تتميز ابلنمطية والتعامل هبا يف السوق  :أنواع اخليارات -
 1:املنظمة، وتتنوع يف عدة أشكال حسب

 يتشكل من: نوع احلق الذي مينحه اخليار : 

 سلع)معني مايل أصل شراء حق على احلصول مقابل معني مبلغ دفع على عقد هو :طلبخيار الشراء أو ال 
 سعر) العقد يف املسمى وابلسعر ،(االستحقاق اتريخ) دحدد اتريخ يف أو دحددة فرتة خالل ،(مثال أسهم أو

 (.التنفيذ
 على احلصول مقابل معني مبلغ دفع على عقد فهو الشراء، الختيار عكسية عملية وه: خيار البيع أو الدفع 

 .العقد يف املسمى وابلسعر دحدد اتريخ يف أو دحددة فرتة خالل معني، مايل أصل بيع حق
 ابئًعا يكون أن يف احلق حلامله يصبح ومبقتضاه الشراء، واختيار البيع اختيار بني جيمع عقد هو :اخليار املركب 

 :نوعني إىل املركب االختيار ويتنوع ،لحتهمص تقتضيه ما حبسب االختيار دحل املايل لألصل مشرتايً  أو
 فإن السوق، تقلبات يف ينظرر االختيا هذا ومشرتي :البيع سعر عن الشراء سعر فيه يتغري ال ركبخيار م -

 على احلصول من متيقًنا يكون وبذلك مارسه، الشراء له األجدى وجد وإذا مارسه، البيع له األجدى وجد
 .االختيار سعر حتمله مقابل العائد من أدىن حد

 جتاوز إذا إال اخليار مشرتي يربح ال النوع هذا ويف: البيع سعر عن الشراء سعر فيه يتغري مركب خيار  -
 فإذا ع،البي اختيار يف التنفيذ سعر عن نقص أو الشراء اختيار يف التنفيذ سعر السوق يف األصل سعر

 .البيع يف حقه ميارس فإنه اخنفضت إذا أما اءالشر  يف حقه مارس راالختيا فرتة خالل السوق أسعار ارتفعت
  إىل قسمي    :الصفقة تنفيذ موعدحسب: 

 االستحقاق اتريخ يف إال اخليار تنفيذ يتم ال النوع هذا ويف :األوريب اخليار. 
 اتريخ حىت االتفاق بني احملصورة املدة خالل اخليار تنفيذ حق يعطى العقد هذا ويف :األمريكي اخليار 

 .االستحقاق
 

                                     
 :ابالعتماد على 1
- 93: ، ص9001عمان،  والتوزيع، للنشر الوراق ،"املالية خلياراتا اسرتاتيجيات على ابلرتكيز وأدواهتا املالية اهلندسة "،العبادي دابس فوزي هاشم -

91. 
الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات  املؤمتر :يفمقدم حبث ، "حنو تطوير عقود االختيارات يف ضوء مقررات الشريعة اإلسالمية "دمحم يونس البريقدار،-

 .0-3: ، ص9009ماي  39-31لية اإلسالمية، البحرين، يومي املالية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املا
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  وتشمل  :التغطيةحسب: 
 العقد مبوضوع اخلاصة األصول اخليار ابئع فيه ميلك  :املغطى اخليار. 
 العقد مشرتي اختار إذا لذلك العقد، موضوع األصول - البائع أي- العقد دحرر ميلك ال :املغطى غري اخليار 

 .للمشرتي لتسليمه السوق من األصل شراء إىل مضطر البائع فإن التنفيذ

 : املبادلةعقود  .2
هي اتفاقية بني طرفني على تبادل نوع من األصول مقابل آخر يف اتريخ مستقبلي، وذلك إما بقصد  :تعريفها -

 1التحّوط أو املضاربة، يتم التعامل هبذه العقود يف السوق غري املنظمة وهي أقل منطية من العقود األخرى؛
حقة التنفيذ، تتنوع إىل عقود مبادلة أسعار الفائدة، عقود كما تعرف عقود املبادلة على أهنا سلسلة من العقود ال

مبادلة العمالت، أو مبادلة البضائع، أو عقود االختيار على عقود املبادلة، حيث يتم تسويتها على فرتات دورية، 
 ،....شهرية، ربع سنوية أو نصف سنوية

 2:أبنهعقد املبادلة تميز ي :خصائص عقود املبادلة -
 على عكس اخليارات؛عقد ملزم للطرفني  
 ال يتم تسوية املتحصالت أو املدفوعات يوميا كما يف املستقبليات؛ 
 ال يتم تسويتها يف دفعة واحدة كما هو احلال يف العقود اآلجلة. 

 

 

 

 

 

 

                                     
امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية االقتصادية والدولية واحلوكمة : حبث مقدم يف، "الضوابط الشرعية للتعامل يف املشتقات املالية" بباس منرية، 1

 .01: ، ص9009أكتوبر  93-90العاملية، سطيف، يومي 
 .911: حلميد رضوان، مرجع سابق، صسري عبد ا 2
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 الصناديق واحملافظ االستثمارية: ملطلب الثالثا

 مفهوم الصندوق واحملفظة االستثمارية : الفرع األول

هي عبارة عن جمموعة من األصول يتم االحتفاظ هبا وإدارهتا هبدف تنمية قيمتها : االستثمارية ةفظتعريف احمل .1
أو احملافظة على قيمتها االمجالية وجتنب خماطر االستثمار يف أداة واحدة أو أدوات مالية معينة، فهي  ،السوقية

عائدا وقابلة للتحويل إىل سيولة وقت  تشكل مزجيا من األوراق املالية املتعددة بني أسهم وسندات وغريها تدر
 1؛احلاجة

توليفة من األدوات االستثمارية اليت تضم أدوات مالية كاألسهم والسندات واملشتقات : وتعرف أيضا على أهنا
وكل ما يوجه لالستثمار وحتقيق األرابح، وهذا كله حتت .... وأدوات حقيقية كالعقارات واملعادن النفيسة ... والودائع

 2.ر واحد يعمل على وضع اسرتاتيجيات لضمان الكفاءة والرحبية يف ظل مناخ استثماري مالئمإطا

ومن خالل التعريف السابق يتضح أنه ولتحقيق األهداف املرجوة من احملفظة االستثمارية واملذكورة أعاله يستوجب 
 :توفر العناصر الرئيسية اآلتية

 ة؛توليفة متنوعة من األدوات املالية واحلقيق -
 إدارة تتميز بكفاءة عالية؛ -
 .مناخ استثماري يتصف ابالستقرار والفرص االستثمارية املتعددة -
هي أوعية مالية لتجميع مدخرات املستثمرين الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم  :تعريف الصندوق االستثماري .2

تنادا إىل خربهتا مبا يعود ابلنفع وغريها من أدوات االستثمار وذلك اس -األسهم والسندات–يف األوراق املالية 
 ؤسسني واملستثمرين واالقتصاد ككل؛على امل

يشتمل الصندوق االستثماري على جمموعة من األوراق املالية اليت ختتار وفقا ألسس ومعايري حمددة حتقق أهداف 
اليت تؤدي إىل خفض الصندوق االستثمارية، كما حتقق الصناديق االستثمارية فائدة التنوع للمستثمر ابلصندوق 

، كما تتجنب االستثمارات الصناديق القيود اليت تقع عادة على استثمارات لالستثمارمستوى املخاطر اإلمجالية 
                                     

 :ابالعتماد على  1
إدارة  وإسرتاتيجيةنواعها، التنويع العائد، املخاطر أب: حمافظ االستثمار-االستثمار غري املباشر يف حمافظ األوراق املالية" عصران جالل عصران،  -

 .31: ص، 9030، اإلسكندريةدار التعليم اجلامعي، ، "احملفظة، طرق تقييم األداء 
 .10: ، ص9002، 01جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد : ، حبث مقدم يف"-تكوينها وخماطرها-احملفظة االستثمارية" بن موسى كمال،  -
 .93: ، صمرجع سابق دمحم عوض عبد اجلواد وعلي ابراهيم الشديفات،  2
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األفراد حمققة املزيد من القدرة على التنويع واخنفاض تكاليف بيع وشراء األسهم، تتكون أرابح الصندوق عادة من 
اجتة عن حتسني أو تغيري أسعار األوراق املالية املستثمر هبا إضافة إىل أرابح التوزيعات األرابح الرأسالية أي األرابح الن

 1. حالة اخنفاض قيمة األوراق املالية املكونة ألصول الصندوقيفإن وجدت، وقد يتعرض الصندوق للخسارة 
 2 :إلنشاء صندوق استثماري ُيب: شروط صناديق االستثمار .3

 نشاء الصندوق؛حتديد اهلدف أو الغرض من إ -
 أوراق مالية أخرى؛  ،أسهم ،سندات: تنويع تشكيلة الصندوق -
 مبعىن وجود إدارة حمرتفة يف هذا اجملال؛: كفاءة إدارة الصندوق -
 التقييم اليومي لتشكيلة الصندوق؛ -
 .امكانية التصرف يف تشكيلة الصندوق من قبل املستثمرين -

 ماريةأنواع الصناديق واحملافظ االستث: الفرع الثاين

 3 :ستثمارية وصناديق االستثمار إىلتتنوع احملافظ اال   

 :تتنوع احملافظ االستثمارية بني: انواع احملافظ االستثمارية .1
هدفها حتقيق أقصى العوائد سواء كانت من التدفقات االعتيادية أو من فروقات األسعار، : حمفظة الدخل -

 .خاطرةلتوازن بني حجم العائد واملوذلك من خالل حتقيق ا
االدوات تعمل على احلفاظ على وترية منو األصول والعوائد وعلى هذا األساس يتم انتقاء  :حمفظة النمو -

 .والتعامل هبا يف األسواق
اندرا ما يتم التعامل هبذا النوع من احملافظ الذي خيتص ابلتعامل بنوع معني من األدوات  :احملفظة املتخصصة -

 .احملفظة االستثمارية وهو التنويعا يتعارض مع مبدأ أو لصاحل مؤسسة معينة، وهذا م
هتدف إىل حتقيق التوازن العام لالستثمارات من خالل مكوانهتا اليت ترتاوح بني أدوات  :احملفظة املتوازنة -

 (.عوائدها مرتفعة)وطويلة األجل( ةذات سيولة عالي)قصرية األجل

                                     
 . 03/03/9039: بتاريخ www.cma.org.sa/pages/default.aspx: أنظر موقع هيئة السوق املالية 1
دار السالم للنشر والطباعة والتوزيع والرتمجة، القاهرة، الطبعة الثانية، ، "صناديق االستثمار يف البنوك االسالمية بني النظرية والتطبيق" أشرف دمحم الدوابه، 2

 .29: ، ص9001
 .91-93: ق، صاملرجع الساب 3

http://www.cma.org.sa/pages/default.aspx
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نقاط أمهها حتقيق التكامل يف تشكيلة احملفظة والتخطيط  تعتمد يف تنويع أدواهتا على عدة :احملفظة املتنوعة -
 .وكذلك التمييز يف عملية التنويع اجليد للعملية االستثمارية

تعتمد احملفظة املشرتكة على ثقة املسامهني يف إدارة تتوىل أعماهلا على املستويني الداخلي  :احملفظة املشرتكة -
ابلكفاءة املهنية والعلمية واإلدارية العالية وصوال إىل أقصى  واخلارجي ويف أسواق منظمة وغري منظمة وتتسم

 . العوائد من خالل التعامل ابألدوات املتاحة كاألسهم والسندات وأدوات السوق النقدية وغريها
 1:تنقسم صناديق االستثمار حسب عدة معايري إىل :أنواع صناديق االستثمار .2

 :تتنوع بني: حسب طبيعتها -
 يقوم هذا الصندوق ابالستثمار مباشرة يف أتسيس شركات جديدة أو شراء :املباشر صناديق االستثمار

 .حصص يف شركات قائمة أو إعادة هيكلة شركة خاسرة
 يقوم هذا الصندوق ابالستثمار يف سوق االوراق املالية بتكوين حمافظ : صناديق االستثمار غري املباشر

 :وهو ينقسم إىل نوعني نشاطه،استثمارية من األسهم والسندات حبسب الغرض من 
 يسمح حلملة الواثئق ابسرتداد قيمتها قبل انقضاء مدهتا، وإذا   هذا النوع ال: صناديق االستثمار املغلقة

كانت هذه الواثئق متداولة يف البورصة ُيكن لصاحبها بيعها يف البورصة، وهي صناديق هلا هدف حمدد 
وائده على املستثمرين، وتتميز أيضا بثبات رأساهلا ومدة حمددة مث يصفى بعدها الصندوق لتوزع ع

 .وابلتايل عدد األسهم املتداولة
 يسمح هذا النوع من الصناديق حلملة الواثئق ابسرتداد قيمتها قبل انقضاء  :صناديق االستثمار املفتوحة

ناديق املدة بقيمة يتم حتديدها بناء على صايف قيمة أصول الصندوق يف اتريخ االسرتداد، وهي ص
 .  لدخول وخروج املستثمرين لذلك فإن عدد أسهم حمافظها غري اثبت إلمكانية البيع والشراء

 :تنقسم إىل: حسب اهلدف منها -
 يركز هذا النوع من الصناديق على االستثمار يف األسهم: صناديق النمو. 
 تةيقوم بتوظيف أغلب أمواله يف السندات ذات معدالت الفائدة الثاب: صناديق الدخل. 
 تتنوع تشكيلتها بني األسهم العادية وبني األوراق املالية ذات معدل الفائدة الثابت: الصناديق املتوازنة. 
 هي صناديق استثمارية مشرتكة بني جمموعة من املستثمرين مثبتة من خالل واثئق : صناديق املؤشرات

من جمموعة من األوراق املالية متساوية القيمة متثل حصصا مشاعة يف رأسال الصندوق وتتشكل بدورها 

                                     
  .31 ،39: ، صمرجع سابق جيهان مجال،  1
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مؤشر داوجونز، ستاندرد آند بورز، حبيث يرتبط أداء : املتداولة يف البورصة واملكونة ملؤشر معني قائم مثل
 1.وعائد الصندوق على أداء املؤشر املرتبط به

 سوق النقد تستثمر هذه الصناديق أمواهلا يف االدوات املالية املتداولة يف: صناديق االستثمار يف النقد 
مثل أذون اخلزانة وشهادات اإليداع ابلبنوك، وهتدف إىل حتقيق أعلى عائد على أدواهتا، وتتميز هذه 

 .الصناديق ابخنفاض درجة املخاطرة وابلتايل العائد، إال أهنا تتميز بدرجة عالية من السيولة واألمان

 مزااي صناديق االستثمار : الفرع الثالث
 2 :تثمار مبزااي عديدة وعلى عدة مستوايت منهاتتسم صناديق االس   
 :يوفر الصندوق االستثماري لألفراد املزااي التالية: على مستوى األفراد املستثمرين .1

حيث أن املستثمر يف الصندوق يعترب مالكا حلصة شائعة يف موجودات  :ثماريةتساالتوزيع املخاطر  -
كفء مبعىن إذا حدثت خسارة يف إحدى أوراق الصندوق يتم الصندوق اليت يعتمد يف انتقائها على التنويع ال

تعويضها مبكاسب األوراق املالية األخرى، وهذا كله هبدف حتقيق األمان وختفيض مستوى املخاطر وابلتايل 
 .  احلفاظ على رأس املال

معرفة كاملة أبحوال  مبعىن االستفادة من خربة ومهارة اإلدارة احملرتفة اليت هلا: توفر إدارة استثمارية متخصصة -
انتج عن زايدة القيمة )السوق ما ُيكنها من اختيار األوراق املالية اليت حتقق هلا رحبا إىل جانب الربح الرأسايل

وابلتايل تعترب أداة استثمارية جيدة ملن هلم القدرة املالية ويفتقدون للخربة ( االسيةالسوقية للورقة على قيمتها 
 . دارة حمافظهم االستثماريةوالوقت واملعلومات إل

 االعفاء من األعباء االدارية -
من  ثيقة االستثمار من طرف الصندوق أوحيث يتاح للمستثمر اسرتداد أمواله قبل هناية مدة و : السيولة -

 .خالل البورصة
  .واملسامهة يف تنويع جماالت االستثمار مما يؤدي إىل تقليل املخاطر التنظيم و الرقابة -

                                     
دراسة حالة السوق املالية -آلية بناء صناديق املؤشرات املتداولة االسالمية وأمهيتها ابلنسبة لألسواق املالية" كتاف شافية وبن دعاس زهري،   1

، كلية اإلسالميةاهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية منتجات وتطبيقات االبتكار و : املؤمتر الدويل حول: يفمقدم  ، حبث"-السعودية
 .9: ، ص9032ماي  1، 3العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 

 :ابالعتماد على  2
 .30-33: أشرف دمحم دوابه، مرجع سابق، ص -
، أطروحة دكتوراه منشورة يف التمويل االسالمي ابجلامعة "-دراسة فقهية قانونية مقارنة-اديق االستثمار االسالميةأحكام صن" ،عديل علي محاد -

 .19، 13: ، ص9030االسالمية العاملية، مباليزاي، مطبعة فور كولورز، 
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حيث يعطي الصندوق للمستثمر احلق يف االنتقال ابستثماراته من صندوق آلخر مقابل : واءمةاملرونة وامل -
 .رسوم ضئيلة وهذا ما خيدم املستثمرين الذين يرغبون يف تغيري وجهتهم االستثمارية

 :حتظى املصارف املتعاملة ابلصناديق االستثمارية ابملزااي التالية: على مستوى اجلهاز املصريف .2
افظ األوراق املالية داخل البنوك بيعا وشراء عوضا عن االحتفاظ هبا وذلك من خالل بيع جزء منها تدوير حم -

 لصناديق االستثمار وحتقيق أرابح تتمثل يف فرق تقييم األوراق املالية عند بيعها لصناديق االستثمار؛
ريق ما حتصل عليه من اتعاب مواكبة التغريات الدولية يف تعظيم العمليات املصرفية خارج امليزانية عن ط -

 وعموالت من خالل أداء مهامها يف صناديق االستثمار؛
تعترب صناديق االستثمار نشاطا جديدا ومكمال خلدمات املصارف التجارية سعيا من هذه األخرية اىل حتقيق  -

 مفهوم البنوك الشاملة؛
 .عاين منه البنوكيعترب صندوق االستثمار جماال مالئما الستثمار فائض السيولة الذي ت -

 :تساهم الصناديق االستثمارية على مستوى االقتصاد يف :على  مستوى االقتصاد .3
 دعم األسواق املالية إبضفاء السيولة املالية وتنشيطها جبذب املدخرين أبسلوب عملي؛ -
 ها؛وسيلة فعالة يف تدعيم التخصيصية وتوسيع قاعدة امللكية من خالل تنشيط أموال املدخرين واستثمار  -
ىل السوق املايل لتمويل نشاطاهتا بدال من االقرتاض من زمة للشركات األمر الذي يدفعها إتوفري السيولة الال -

 البنوك؛
تساهم يف التقييم السليم لألوراق املالية ابإلضافة إىل دورها يف امتصاص السيولة من اجملتمع وابلتايل خفض  -

 .معدل التضخم
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 خالصة الفصل األول
 

خمتلف املعامالت املالية واجلهاز  ه االقتصادي ذلك اإلطار الذي يشملعلى اعتبار أن السوق املايل مبفهوم 

، من أجل ضمان حتويل املوارد املالية من القطاعات االقتصادية ذات ائم عليها وخمتلف املتعاملني فيهاملنظم هلا والق

التمويلي بكفاءة وفعالية وسهولة ويسر، مستخدمني يف ذلك  ذات العجزاالقتصادية الفائض املايل إىل القطاعات 

ملساعدة على تعبئة املدخرات املعطلة وحتويلها إىل استثمارات منتجة من خالل ما يسمى بتوظيف اخمتلف األدوات 

 السيولة؛

نظيمي والفين، ساسية متعلقة ابجلانب القانوين، التر قيامه بوظائفه على مقومات أحبيث يقوم السوق املايل يف إطا

التسويقي، الوضع املايل واالقتصادي وسياسات الدولة املختلفة، مع مراعاة حجم الكتلة النقدية املتداولة وقيمة العملة 

 وسعر الصرف، األمر الذي يساعدها يف أداء نشاطها والتوسع يف تعامالهتا؛

موال واستثمارها، وتتنوع بدورها لتلبية شىت وظيف األوتعترب األدوات املالية مبختلف أنواعها الوسيلة األنسب لت

وأدوات التحوط من املخاطر وأدوات السوق النقدية، متطلبات املتعاملني واملستثمرين بني أدوات امللكية واملديونية 

ملركبة بتكرة كاألدوات املالية ام  ورة و طاملستقبلية للمعامالت املالية، فضال عن ما تفرزه اهلندسة املالية من منتجات م  

 .وصناديق االستثمار اليت تتماشى مع تطلعات مجهور املتعاملني

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

ات استراتيجي

ابتكار وتطوير 

الي  امل تنتجاتامل

  سمايي لا 
 

 

 



 سمايي اإلالي  املتنتجات املابتكار وتطوير  ياتاسرتاتيج................: ........................لثاينالفصل ا

 84 

 
 
 
 
 
 
 

تتنوع املنتجات املالية اإلسالمية املبتكرة فضال عن املنتجات املالية اإلسالمية األصيلة واألخرى التقليدية اليت ال 
تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، لتشمل املنتجات املالية اهلجينة املكونة من عقدين أو أكثر واجملمعة وفق 

كوك املالية اإلسالمية اليت تستند يف أتسيسها على صيغ وأساليب التمويل ضوابط الشريعة اإلسالمية، وكذا الص
 اإلسالمي واليت تتالءم مع مجيع األنشطة التمويلية واالستثمارية؛

حيث تكتسي وظيفة االبتكار والتطوير أمهية ابلغة ابعتبارها ترتكز على إجياد آليات متويلية جديدة من شأهنا 
موارد، وابتكار حلول جديدة لإلدارة املالية تغنيها عن الطرق التقليدية وخماطرها، وقد حتقيق االستخدام األمثل لل

يكون نتاج االبتكار املايل منتجا ماليا يتميز بكفاءة اقتصادية ومصداقية شرعية تؤهله العتماده كمنتج مايل إسالمي 
 والتعامل به كأداة للتمويل واالستثمار؛

سالمية وبغرض مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال املالية اإلسالمية املالية اإلم العديد من املؤسسات تقو لذا 
والتغيريات اخلارجية املهددة لسري عملها ونتائجها املتوقعة، ابنتهاج سياسة للتطوير واالبتكار املايل هدفها مواجهة 

ليدية يف جمال املالية سات املالية التقسالمية ومع نظرياهتا من املؤسالية اإلاملنافسة مع مثيالهتا من املؤسسات امل
 .اإلسالمية

 :سيتم يف هذا الفصل التطرق جململ هذه املواضيع من خالل املباحث التاليةو 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

تنتجات املوتطوير  ابتكار ياتاستراتيج: ثانيال فصلال

 سمايي لا  الي امل

 

املالي   الابتكار املالي والهتندس استراتيجي  : املبحث ألاول 

 لاسمايي 

 بتنائهاتنتجات املالي  الاسمايي  وأسس امل :حث الثانياملب

 وأنواعها  الصكوك املالي  لاسمايي : املبحث الثالث
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االبتكار املايل هو نتيجة ومثرة اهلندسة املالية اإلسالمية، حيث تقدم الشريعة اإلسالمية البيئة املناسبة لإلبداع 
كار من خالل منهجها الوسطي، وابستخدام العقل البشري يف إجياد تنظيمات وطرق فنية وأساليب حديثة واالبت

للمعامالت املالية اليت تسهم يف تطوير املؤسسات املالية اإلسالمية من جهة، وحتقيق أهداف اجملتمع من جهة أخرى 
ة اإلسالمية ابتداء وانتهاء عرب خمتلف مراحل وذلك وفق خطط واسرتاتيجيات تقوم أساسا على قواعد ومبادئ الشريع

 عملية االبتكار والتطوير؛
سالمية يف التعامل ابألموال وحتقيق مقاصد مية على مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالتقوم اهلندسة املالية اإلحيث 

اليت تتضمن الشرع يف حفظ املال من جانب الوجود وجانب العدم، وهذا ال يتم إال من خالل جمموع األنشطة 
عمليات التصميم، التطوير، والتنفيذ للعمليات واألدوات املالية بغرض حتقيق السالمة الشرعية وإجياد حلول إبداعية 

 .اكل التمويل احلالية واملستقبليةملش
إلسالمي وخمتلف سالمية واالبتكار املايل التطرق لكل من اهلندسة املالية اإلوسيتم من خالل هذا املبحث ا

 :رتاتيجيات املتبعة يف ذلك وفق املطالب التاليةساإل
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

الابتكار املالي والهتندس   استراتيجي :بحث ألاول امل

 املالي  لاسمايي 

 

 ويتطلباتها ،لاسمايي الهتندس  املالي  يبادئ : املطلب ألاول 

  الابتكار املالي لاسماييويتطلبات يتناهج : املطلب الثاني

 ، الصعوبات والتحدياتلاسمايياملالي  استراتيجي  الابتكار: املطلب الثالث
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 ويتطلباهتا اهلتندس  املالي  اإلسمايي  يبادئ: املطلب األول
 يفهوم اهلتندس  املالي  اإلسمايي : الفرع األول

الباحثني اهلندسة املالية مفهوم قدمي قدم التعامالت املالية وقد عرفها بعض  :سمايي تعريف اهلتندس  املالي  اإل .1
هبدف خفض  حلول إبداعية ملشاكل التمويلألدوات وآليات مبتكرة وصياغة تصميم، تطوير، وتنفيذ  :"أبهنا

 1؛"التكاليف وزايدة العائد

جمموع األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم، التطوير والتنفيذ لكل  أبهنا أيضااهلندسة املالية اإلسالمية  عرفوت   
ضافة إىل املالية مع السالمة الشرعية، ابإلاملالية املبتكرة وتنميطها يف منتجات حتقق األغراض  من األدوات والعمليات

صياغة احللول االبداعية ملشاكل التمويل اليت عجزت الطرق احلالية عن حلها وكل ذلك يف ضوء قواعد ومبادئ 
  2الشريعة االسالمية؛

ية أو ابتكار أخرى جديدة بغرض تنظيم خمتلف اجلوانب املالية تطوير عمليات وإجراءات وأدوات مال:" وت عرف أهنا
 3؛"للشركات السيما يف حالة التقييد يف السوق املايل

إبداعية لصياغة أدوات أو عمليات مالية وصوال إىل ، كما تقدم حلوال طويرتركز على عنصر االبتكار والت فهي
، هدفها حتياجات قائمة أو استغالل فرص وموارد معطلةالة تلبيو  استجابة للفرص االستثمارية وذلكمنتجات مالية، 

 .ختفيض التكاليف وزايدة العوائد
 4:تيةآلإىل أن اهلندسة املالية اإلسالمية تتضمن العناصر االتعاريف السابقة شري تو 

   ، كتقدمي أدوات مبتكرة لألسهم وبديلة للسندات تغطي احتياجات املستثمرين؛ابتكار أدوات مالية جديدة -
 املعامالت وحتقيق االستخدام الكفء للموارد؛ كاليفتمتويلية جديدة من شأهنا ختفيض  ابتكار آليات -
لسيولة، إعداد صيغ متويلية جديدة تالءم الظروف احمليطة ا إدارة: ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية مثل -

 .، ابتكار اسرتاتيجيات إلدارة املخاطرابملشروع
 

                                     
للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية،  إلسالمياملعهد ا ندوة: حبث مقدم يف، "اإلسماييالتحوط يف التمويل "،السويلم إبراهيمسامي   1

 .501: ص ،7002البحرين،
جملة العلوم اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر،  :حبث مقدم يف، "يع اإلشارة إىل جتارب بعض الدول -يياهلتندس  املالي  ين يتنظور إسما" مرغاد خلضر،  2

 .74، 72: ، ص7052، فيفري 72بسكرة، العدد 
 .777: ص مرجع سابق، ، اجلزء األول،"اهلياكل،ـ األدوات، واالسرتاتيجيات-أسواق رؤوس األيوال"جبار حمفوظ،   3
العاملية من منظور  االقتصاديةاملؤمتر الدويل الرابع حول األزمة : يف مقدم حبث ،"اهلتندس  املالي  واضطراب التنظام املايل العاملي" ،عبد الكرمي قندوز  4

  .02: ، ص7050ديسمرب  51 ،51، جامعة الكويت، يومي واالجتماعيةكلية العلوم اإلدارية   اإلسالمي، االقتصاد
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تنبع أمهية اهلندسة املالية االسالمية من كوهنا احلافز لتجاوز القيود اليت تعيق : س  املالي  اإلسمايي أمهي  اهلتند . 2
 1:وذلك من خالل...حتقيق األهداف االقتصادية، فقد تكون قيودا قانونية، تقنية، أو اجتماعية

 ؛الستثمارية املختلفةمن خالل االستجابة للفرص ا تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية اإلسالمية -
 جتنب تقادم املنتجات احلالية للمحافظة على النمو على حسب دورة حياة املنتج يف السوق؛ -
 تقليل خماطر االستثمار بتنويع الصيغ واملعامالت والقطاعات؛ -
 دعم املركز التنافسي للمؤسسة يف السوق املايل؛ -
 مرين أبقل تكلفة؛تلبية احلاجات املتجددة واملتنوعة للمتعاملني واملستث -
 تسهم يف ابتكار طرق جديدة لقياس وحتسني إدارة املخاطر وكذا توزيعها؛ -
احلاجة إىل االجتهاد يف تكييف العقود املوجودة، أو تطويرها واستحداث عقود جديدة، ما جيعل الفقه  -

 االسالمي حاضرا على الساحة االقتصادية ومسايرته للتطورات احلاصلة يف هذا اجملال؛
هم يف تنشيط البورصات املالية وكذا املنشآت االستثمارية إذ إبمكاهنا ختفيض تكلفة النشاطات القائمة تسا -

 والتقليل من خماطرها وجتعل من املمكن تطوير منتجات وخدمات جديدة وكذا أسواق جديدة؛
 .ارة املخاطرإجياد ادوات مالية جديدة لغرض التحوط، املضاربة واالستثمار اليت تدور مجيعها حول إد  -

 يبادئ اهلتندس  املالي  اإلسمايي : الفرع الثاين
  2:على مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية من خالل العناصر التاليةاإلسالمية تقوم اهلندسة املالية 

، وذلك من خالل تنويع صيغ وجماالت العملية التمويلية واالستثمارية التوازن بني خمتلف األطراف املشرتكة يف -
 مويل واالستثمار على حسب احتياجات املتعاملني ومن مث استحقاق العائد على اساس الصيغة املطبقة؛الت

 التكامل بني االقتصاد احلقيقي واملايل؛ -
 احلل واملشروعية يف املعامالت املالية؛ -

                                     
 : ابالعتماد على 1

مركز البحوث، شركة الراجحي املصرفية  :حبث مقدم يف،"-نظرات يف املتنهج االسمايي –صتناع  اهلتندس  املالي  " لسويلم،اابراهيم سامي   -
 . 51 -50: ، ص7000لالستثمار، 

ق التنمية امللتقى الدويل حول مقومات حتقي: يفمقدم ، حبث "اهلتندس  املالي  االسمايي  ودورها يف حتقيق التتنمي " صاحل مفتاح ورمية عمري، -
 .   52: ، ص7057ديسمرب  2،7، جامعة قاملة، يومي اإلسالمياملستدامة يف االقتصاد 

 جترب  يصرف اإليارات اإلسمايي يف إصدار صكوك -أمهي  يتنتجات اهلتندس  املالي  يف الصتناع  املصرفي  اإلسمايي " لعمش أمال وشريف سارة،  2
، يدية والصناعة املالية اإلسالميةواهلندسة املالية اإلسالمية بني الصناعة املالية التقل االبتكارل منتجات وتطبيقات املؤمتر الدويل حو : يفمقدم حبث  ،"اإلجارة
 .1،1: ص ،7057ماي  1، 1: عباس، سطيف، يوميفرحات جامعة 
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 ؛ العقد واهلدف املقصود من ورائهالتناسب بني -
 الناجتة املالية األزمات حلدوث السلبية اآلاثر من تقي اليت قيمال ألهنا والشرعية، األخالقية ابلضوابط االلتزام -

 واملقامرة؛التدليس  ،االحتكارات ممارسة عن
 للمنافسة أساسية شروط اعتبارها ذلك يف اإلسالم وفلسفة الغنب،و  والظلم الراب إىل يؤدي عقد أي حترمي  -

 الشريفة؛ الكفأة
املشاركة  قاعدة أساس على القائمة يه صيغ التمويل اإلسالميةوهذا ما حتتو  الومهي وليس احلقيقي االستثمار -

 ؛"اخلراج ابلضمان"و" ابلغرم الغنم "قاعديتو  يف الربح و اخلسارة،
 حالل؛ مبعامالت واستبداهلا الربوية، املعامالت خمتلف جتنب -
 مقاصد حتقيق يف يساهم العامة مبا املنفعة ذات الضرورية املشروعات حنو االستثمارات وتوجيه وترشيد ضبط -

 يف وهذا ما يساهم واملال، الدين، العقل، النفس، العرض: الكليات اخلمس حفظ يف اإلسالمية الشريعة
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية حتقيق

 طلبات اهلتندس  املالي  اإلسمايي يت: فرع الثالثلا
 يتطلبل مشروعة ملشاكل التمويل واالستثمار وهو إجياد حلو ندسة املالية اإلسالمية لتحقيق الغرض األمسى من اهل

 1:إتباع اخلطوات التالية
وذلك من خالل التحول التدرجيي يف املعامالت واالبتكارات املالية مع وجود النية  :التدرج يف التطبيق .1

 .الصحيحة لتطويرها مبا يتالءم ومتطلبات الشريعة اإلسالمية
يعين توفر الصدق والشفافية واألمانة يف املعامالت املالية وتقدمي : الشفافي  واأليان  يف املعايمات املالي  .2

البياانت واملعلومات الصحيحة حول العقود واملعامالت املختلفة يف السوق املايل، وذلك لتفادي التحايل 
 .األمر الذي تستدعيه الشريعة اإلسالمية.....على الراب والقمار

                                     
 

 :ابالعتماد على  1
 .15-72: ، صسابقمرغاد خلضر، مرجع  -

تكييف البتنك األملاين للمشتقات املالي   -اإلسمايي ام يتنهج احملاكاة يف اهلتندس  املالي  استخد" بن فرحية حسام وداين لكبري معاشو، -
 .72:، ص7054، ديسمرب 02جملة نور للدراسات االقتصادية، اجمللد الرابع، العدد : ، حبث مقدم يف"-ابستخدام صيغ  الوعد

السوق املالي   -اإلسمايي وعماق  ذلك مبقاصد الشريع   املالي  االسمايي  التتنظيم الفقهي والتتنظري القانوين للسوق" ،دمحم األمني ولد عايل -
  .570: ص ،7055رسالة دكتوراه منشورة، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، بريوت، ،"-كمثال تطبيقي االسمايي  يف ياليزاي والبحرين
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من أجل مواكبة التدرج يف تطبيق اهلندسة : الي  اإلسمايي وضع يعايري وتشريعات لتنشاط املؤسسات امل .5
املالية اإلسالمية ولتحقيق اإلفصاح والشفافية جيب وضع املعايري والتشريعات الالزمة لتحقيق ذلك، ابإلضافة 

 .إىل أن استقرار النظام املايل يتطلب إجياد معايري موحدة للرقابة تتماشى مع خصائص النظام املايل اإلسالمي
هي سوق تقوم على االلتزام الشرعي يف كل عناصرها من أدوات وحقوق  :توفري السوق املالي  اإلسمايي  .8

ابلنظر إىل الدور الذي ، و وأساليب إجراء الصفقات واملعامالت دون التقيد بوجود مكان حمدد ،املتعاملني
يف إجياد وتطوير منتجات مالية إسالمية فهي تساهم  المية يف النظام املايل التقليديتلعبه السوق املالية اإلس

 ؛للرقابة الشرعيةمع ضرورة توفرها على هيئة 
يكفل الشرط املؤسسي للكفاءة ممثال ابلسوق املالية االسالمية من خالل مجلة والنظام االقتصادي االسالمي 

كفأة للتسيري وآلية   ةاألحكام الشرعية والقواعد والضوابط اليت تؤمن هيكل السوق وتوفري املعلومات الكافي
 . وحرية االختيار

مبعىن االعرتاف القانوين خبصوصية املؤسسات املالية اإلسالمية : التعزيز القانوين للسوق املالي  اإلسمايي  .0
املتعاملة يف السوق املايل اإلسالمي من خالل وضع قوانني تنظمها ومتّيزها عن غريها من املؤسسات املالية 

 . التقليدية
مبعىن أتهيلها علميا وعمليا على العمل املايل االسالمي هبدف  :واملوظفني اد وتدريب الكوادرسن إعدح .6

 .زايدة التنسيق وتشجيع االستثمارات

ذلك أسهل  لتطبيق واملتابعة يف التشريع سيجعل مناكل هذه املتطلبات لكن التدرج يف وبة إجياد  عوابلرغم من ص 
  .لذلكواملناسب الوقت الكايف أخذ مع 
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  اإلسمايياالبتكار املايل يتطلبات يتناهج و : ملطلب الثاينا
 يفهوم ابتكار وتطوير يتنتجات يالي  إسمايي : الفرع األول

واالبتكار  ،االبتكار املايل هو نتيجة ومثرة اهلندسة املالية، فاحلاجة تدفع إىل االبتكار :تعريف االبتكار املايل .1
لذلك من خالل منهجها الَوَسطي بني  ليةوالشريعة االسالمية تقدم البيئة املثا يعتمد على اهلندسة املالية،

القواعد الفقهية واملتطلبات اجملتمعية احلقيقية، واملطلوب هنا هو االبتكار الذي يولد قيمة مضافة وليس جمرد 
اء ومنو املؤسسات إعادة تصدير للمنتجات التقليدية حبلة جديدة، حيث يعترب االبتكار العنصر الرئيس لبق

، وميكنها من مواكبة املستجدات ومواجهة التحدايت يف ظل عدم االستقرار االقتصادي، اإلسالميةاملالية 
  1؛"التطوير املنتظم والتطبيق العملي لألفكار اجلديدة:" ويعرف أيضا على أنه

نظيمات وطرائق فنية وأساليب وحيث اإلسالم اجملتمع املسلم على األخذ أبحدث ما ابتكره العقل البشري من ت
تكنولوجية وصيغ إدارية للتعامل الكفء والفعال مع األشياء يف جمال املعامالت، على أن حيرص اإلنسان على الرتاث 

 2.وينهل من حضارة العصر اليت أقامها االسالم وذلك وفق الضوابط الشرعية
 3:راحل التاليةعرب امل ملية ابتكار وتطوير منتجات مالية اسالميةومتر ع   

 دراسة والتأصيل الشرعي والقانوين؛مرحلة ال -
 مرحلة التصميم؛ -
 مرحلة التنفيذ؛ -
  .مرحلة التقييم واملراجعة -

 
 
 

 

                                     
، 01جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد : حبث مقدم يف ،"إلسمايي االكفاءة االقتصادي  كأساس لتطوير املتنتجات املالي  " ،حنان العمراوي  1

 . 772: ، ص7051جامعة أم البواقي، اجلزائر، ديسمرب 
: ص، 5242، األوىل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، الطبعة "حول املتنهج االسمايي يف التتنمي  االقتصادي " عبد احلميد الغزايل،  2

55. 
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : ، حبث مقدم يف"-الصكوك االسمايي  منوذجا-دور اهلتندس  املالي  يف االبتكار والتطوير "سفيان حريز، 3

علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و 
 .2-1: ، ص7057ماي  1، 1: سطيف، يومي
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، ابتكار آليات، ومناذج بني اإلسالمي تتنوع أشكال االبتكار املايل: اإلسمايي بتكار املايلأشكال اال .2
حبد ذاته،  اإلسالمي كل التمويل على مستوى املنتج املايلإجياد حلول ملشا  وأدوات مالية إسالمية من شأهنا

أحد األشكال املبينة يف  حيث يتنوع االبتكار املايل ليأخذ ،املايل أو على مستوى آليات التعامل ابملنتج
 :اجلدول التايل

 
 أشكال االبتكار املايل(:01)رقم جدول

 
 املفهوم العملي الشكل الرقم
 .جديد مل يكن موجودا من قبل( سلعة أو خدمة) تجإجياد من اخرتاع معدوم 51
 .إضافة قيمة ملنتج قائم لزايدة منفعته تكميل انقص 52
 .القدرة على الفك والرتكيب وحتليل املكوانت مبا يسهل عمليات النقل واالستبدال تفصيل جممل 55
 .خبصائص جيدةجتميع أجزاء متفرقة ذات مواصفات معينة لتعطي منتجا كامال  مجع متفرق 58
 .إنقاص أو تقليل عناصر كانت تعيق ابتكار سابق هتذيب مطول 50
 .إعادة ترتيب أجزاء املنتج للوصول إىل منتج أفضل ترتيب خمتلط 56
 .حتديد خصائص أو وظائف منتج بشكل أوضح لزايدة كفاءته وتعظيم فائدته تعيني مبهم 50
 .يحهتوضيح خطأ يف منتج قائم لتصح تبيني خطأ 54

 .75: ، ص7052، لندن، بريطانيا، الطبعة األوىل، E-Kutub Ltd ،"االبتكار املايل ويقدي  إىل اهلتندس  املالي " ،عبد الكرمي قندوز:  املصدر
  

جود احلاجة الدافعة إليه، وهي درجة املخاطر تكمن يف و املايل ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن أمهية االبتكار 
اليت يكون هلا أثر على العوائد املالية واالستقرار املايل، فانطالقا من نوع املشكلة تتحدد  طاع املايل و اليت تواجه الق

، وقد يكون احلل يف إجياد ته وأهدافهمسار االبتكار املايل وضبط توجهاكيفية املعاجلة أو التصويب وابلتايل حتديد 
 .منتج جديد أو تصويب موجود او استبداله مبنتج آخر
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املالية  لكي يكون االبتكار فعاال يف اجلانب املايل وخلدمة أهداف اهلندسة :مابتكار املايلالركائز األساسي  ل .5
لدوافع املؤدية إليه، فضال خمتلفة حيث يتطلب مراعاة نوع االبتكار وأمهيته، وا أبعاداالسالمية جيب أن أيخذ 

 :شكل التايلعن األهداف اليت يسعى لتحقيقها، واملبينة يف ال
 

 املايل مابتكارل الركائز األساسي ( 25)شكل رقم
 
 

 
: ، ص7052للنشر، لندن، بريطانيا، الطبعة األوىل،  E-Kutub Ltd ،"االبتكار املايل ويقدي  إىل اهلتندس  املالي " ،عبد الكرمي قندوز:  املصدر

71-25.  
 

ن مقومات أساسية تشكل اإلطار العام هلذه العملية، يتضح من خالل الشكل السابق أن االبتكار املايل ينطلق م 
انطالقا من حتديد مفهومه وأبعاده مرورا أبمهيته على مستوى املنشأة واالقتصاد ككل، فضال عن االسباب الدافعة إليه 

فر على هذه وبذلك ال ميكن اعتبار أي تغيري أو تعديل ابتكارا ماليا ما مل يتو  هداف املرجوة منه،والضرورية لتحقيق األ
 .األبعاد
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 يتناهج ابتكار وتطوير يتنتجات يالي  اسمايي  : الفرع الثاين
تطوير املنتجات املالية االسالمية بناء على نقطة البداية اليت ننطلق منها، فإما أن تكون من  ميكن حتديد منهج

 1:لك من خاللوذ( جانب الطلب)أو انطالقا من احتياجات العميل( جانب العرض)منتج مايل 
 احملاكاة ملنتج غري مشروع؛ 
 التحوير ملنتج مشروع؛ 
 (.األصالة واالبتكار) تتبع االحتياجات الفعلية 

هي األسلوب األكثر ممارسة يف واقع الصناعة املالية اإلسالمية، حيث تقوم على البحث عن بدائل : احملاكاة .1
تهي دوما بفائدة مضافة إىل أصل القرض ويف ملنتجات غري مشروعة كالقرض يف املصارف التجارية الذي ين

املقابل يبحث املصرف االسالمي عن صيغة يصل هبا إىل النتيجة نفسها واليت تكون حمددة سلفا وذلك من 
، غري أنه ال ضري من االستفادة من اجلوانب التقنية والفنية يف عملية ...خالل توسيط سلع أو معادن أو غريها

 .مبادئ وأحكام الشريعة االسالمية مع التطوير اليت ال تتعارض

وابلرغم من االجيابيات اليت ميتاز هبا هذا األسلوب وهي السهولة والسرعة يف تطوير املنتجات ورواجها خاصة  
 :لدى الفئة املعارضة للتعامل ابلفوائد الربوية، إال أن سلبياته تتعدد إىل

اقتصادية من ورائها ألن العربة يف املضمون واجلوهر  أن الضوابط الشرعية تصبح جمرد قيود شكلية ال منفعة -
 ؛"العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين: "تبعا للقاعدة الفقهية القائلة أبن

يف ظل احملاكاة تصبح الضوابط الشرعية جمرد عائق ميثل تكلفة إضافية على املؤسسات املالية االسالمية من مث  -
 يل لتصبح املنتجات املالية االسالمية أكثر تكلفة مقارنة ابملنتجات املالية التقليدية؛نقلها إىل العم

إىل نفس  إن حماكاة املنتجات التقليدية يف صناعتها ونتيجتها يستلزم التعرض لنفس مشاكلها ومن مث اللجوء -
 .أدوات التحوط التقليدية

                                     
 :ابالعتماد على  1

امللتقى الدويل الثالث للصناعة املالية االسالمية : حبث مقدم يف ،"اإلسمايي واقع واسرتاتيجيات تطوير صتناع  املتنتجات املالي  " ،حريش فايزة -
: ، ص7051فريل أ 52، 57للتجارة، اجلزائر، يومي  سالمية يف السوق املايل اجلزائري، املدرسة العلياحول اشكالية إدماج املنتجات املالية اال

57 ،52. 
، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، اإلسالميجملة االقتصاد : حبث مقدم يف ،"اإلسمايي اهلتندس  املالي  " ،عبد الكرمي قندوز -

 .02، 01: ، ص7002، 07اجمللد عشرون، العدد
جملة الرايدة القتصادايت األعمال، اجمللد : ، حبث مقدم يف"املتنتجات املالي  االسمايي  واسرتاتيجيات تطويرها" ،زهرة بن سعدية ودمحم زيدان -

 .725، 720: ، ص7054، جوان 02الرابع، العدد 
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عض عناصره أو أجزائه أ واشتقاق منتج آخر منه أو من املقصود به هو البدء من منتج مشروع لتغيري ب: التحوير .2
 .ريره عرب مصفاة الضوابط الشرعيةجمموعة من املنتجات املشروعة، غري أنه ال ميكن احلكم عليه ابحلل إال بعد مت

تعتمد هذه االسرتاتيجية على حتليل االحتياجات احلقيقية للعمالء من مث تصميم : االحتياجات الفعلي  .5
ملناسبة هلم، وهذا يتطلب تطوير األساليب التقنية والفنية الالزمة لذلك على أن تليب االحتياجات املنتجات ا

غري أن هذه الطريقة تعترب مكلفة ألخذها  واعتبار النقود وسيلة لتحقيق ذلك،( سلع وخدمات)الفعلية للعمالء
قيقي للتمويل وهو التبادل وفق ضوابط زمام املبادرة وألهنا تعترب أكثر جدوى من غريها الرتباطها ابملعىن احل

 .الشريعة االسالمية

 يتطلبات ابتكار وتطوير يتنتجات يالي  اسمايي   :الثالث الفرع
إن الصناعة املالية االسالمية مطالبة اآلن أكثر من أي وقت سابق بوضع خطط فعالة، مدروسة وواضحة تقوم 

ذي يتطلب القيام بدراسات مستمرة حلاجات السوق والعمالء على منهج علمي وعملي يتالءم مع طبيعتها، األمر ال
  : والعمل على تطوير األساليب التقنية والفنية وذلك لضمان الكفاءة واملصداقية من خالل توفري

، حيث حثت اإلسالميةتضمنت الشريعة اإلسالمية األسس الضرورية لقيام اهلندسة املالية : يتطلبات شرعي  .1
وبينت األسس اليت يقوم عليها وذلك لتحقيق األهداف املرجوة، ومن أهم هذه  على االبتكار وشجعته

 1:الضوابط
حتقق وجود احلاجة الداعية إىل االبتكار املايل واليت ميكن أن تكون لدفع احلرج، أو حتقيق مصلحة  -

 اقتصادية عامة أو خاصة، وكذا جتنب الوقوع يف اخلسائر احملتملة؛
مثال ال العبادات ويستند يف ذلك إىل املالية فيما يسوغ فيه االجتهاد كاملعامالت املايل أن يكون االبتكار  -

 أن األصل يف املعامالت االابحة؛
أن يتم اجلمع يف عملية االبتكار بني مشروعية الغاية والوسيلة، أي حتَري املشروعية واملصداقية ابتداء  -

 وانتهاء؛
 ود املشرع ومصلحة املكلف؛على اجلمع بني مقص أن يقوم االبتكار املايل  -
 أن يكون اهلدف منه حتقيق مصلحة معتربة شرعا سواء كانت عامة أو خاصة؛ -
 أن ال يشتمل يف مضمونه على حيلة حمرمة أو يكون وسيلة للوصول إىل منتج حمظور شرعا؛ -

                                     
: يفمقدم حبث  ،"-التورق املصريف منوذجا -سمايي يع يممون  الداللييدى يطابق  املظهر اخلارجي للمتنتج اال" ،ضامن وهيبة وحشايشي سلمى  1

لعلوم االقتصادية والتجارية املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية ا
 .557: ، ص7057ماي  1 ،1: وميوعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ي
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 أن يراعي يف جممله حتقيق املصاحل واملسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ -
 .ملتابعة املستمرة لعملية التنفيذية يف عملية تطوير املنتجات واتفعيل دور الرقابة الشرع -

إذا كان القانون مستمدا من مبادئ الشريعة االسالمية فهذا هو املطلوب وإال  :(تشريعي ) يتطلبات قانوني  .2
رع مبعىن أن املش ،استوجب ضرورة حتقيق املواءمة بينهما من خالل تطبيق الشريعة االسالمية يف ضوء القانون

 1 :إبمكانه املساعدة يف هندسة وتسويق منتجات مالية إسالمية وذلك من خالل
 ضرورة االلتزام بقواعد وأحكام التشريع االسالمي يف النشاط والعقود املستخدمة وآليات التنفيذ؛ -
 النص على مسمى الصكوك االسالمية والغرض منها يف وثيقة االصدار؛ -
 سبة لرأمسال اجلهة املصدرة وتقنني احلقوق املرتتبة عن ذلك؛وضع حد أقصى لقيمة اصدار الصكوك ن -
 تقنني القواعد احملاسبية لقياس الربح ولتوزيع العائد واملعاجلة احملاسبية يف حالة حتقق اخلسائر؛ -
 إقرار حقوق محلة الصكوك عند التصفية؛ -
 تعزيز الرقابة والشفافية واإلفصاح وتداول املعلومات؛ -
تعديالت ميكن أن تطرأ على املنتجات وذلك يف ضوء أحكام ومبادئ الشريعة  وضع إطار تشريعي ألي -

 ؛االسالمية
  .املعرفة الواسعة ابلقانون احمللي والدويل فيما يتعلق ابآلليات املالية و األسواق -

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 :ابالعتماد على  1

 حبث، "-قانون الصكوك املالي  األردني  منوذجا -اإلسماييدراس  أثر التنصوص القانوني  على عمليات االبتكار املايل " حكيم بوحرب، -
ة التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية العلوم املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالي:  يف مقدم

 .501: ، ص7057ماي  1، 1: االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
ك ندوة الصكو : حبث مقدم يف، "املقويات المازي  لتشريع الصكوك االسمايي  كمصدر متويلي جديد يف السوق املصري " كوثر األجبي، -

 .57-2: ، ص7057مارس  57االسالمية وسبل تطبيقها يف مصر، 
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 1:نقسم إىلوت: يتطلبات علمي  وعملي  .5
 :تتمثل يف: يتطلبات علمي  -

 االقتصاد واعتمادها يف اإلحصاءخللفية الواسعة يف علوم الرايضيات، الفهم اجليد للنظرية املالية وا ،
 اجلانب املايل لبناء احملافظ االستثمارية وتسعري االدوات املالية وقياس املخاطر والتحوط منها؛

 اتقان التعامل بربجميات احلاسوب والبياانت املختصة بتطوير التقنيات اجلديدة يف علم املالية؛ 
  أدىن تكلفة للمنتجات املالية االسالمية لتحقيق امليزة التنافسية مع نظريهتا التقليدية؛الوصول إىل 
 القدرة على إدارة هيكل األصول النقدية واملنتجات املالية اجلديدة؛ 
 تنظيم وإعادة هيكلة املنظومة املالية وفق التغريات اخلارجية وكذا الداخلية . 

 :وتقوم على: يتطلبات عملي  -
 ى إنشاء سوق مالية إسالمية تضمن تسويق منتجات الصناعة املالية االسالمية وأتمني السيولة العمل عل

 الالزمة لذلك؛
  أتسيس وتفعيل دور مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية االسالمية كمجلس اخلدمات املالية

 طوير؛االسالمية واجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية االسالمية يف جمال الت
 ختفيض تكاليف املنتجات املالية االسالمية سعيا لتحقيق امليزة التنافسية         . 
  جتميع اجلهود لوضع معايري شرعية موحدة للصناعة املالية االسالمية وكذا تقدمي رؤية واضحة حول

  هبا؛الضوابط الشرعية للمنتجات املالية االسالمية وذلك إلزالة الغموض وتعزيز ثقة املتعاملني
  العناية جبانب تطوير املنتجات املالية االسالمية من خالل تشجيع البحوث العلمية والدراسات املختصة

 يف ذلك؛
  أتهيل العاملني يف هذا اجملال هبدف زايدة الوعي واالحرتاز من وقوع املخالفات الشرعية وابلتايل تقليل

 .املخاطر

                                     
 :ابالعتماد على  1

امللتقى الدويل األول حول : يفمقدم ، حبث "اإلسمايي اهلتندس  املالي  كمدلل علمي لتطوير صتناع  املتنتجات املالي  " ،دمحم كرمي قروف -
، 7055فيفري  77، 72االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، غرداية، يومي  ورهاانت املستقبل، معهد العلوم... ، الواقعاإلسالمياالقتصاد 

 .01: ص
مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية الواقع وحتدايت املستقبل، اجلمهورية : يفمقدم ، حبث "حنو يتنتجات يالي  إسمايي  يبتكرة" ،دمحم عمر جسار -

 .  57، 55: ، ص7050مارس  75، 70العربية اليمنية، صنعاء، يومي 
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 الصعوابت والتحدايت ،اإلسمايي املايلاالبتكار  إسرتاتيجي : املطلب الثالث
هي خطة طويلة األجل أتخذ بعني االعتبار كافة املقومات الداخلية من نقاط قوة وضعف يف املراكز  اإلسرتاتيجية

واالبتكار املايل يتضمن التغيري، والتغيري يؤدي إىل عدم 1على املؤثرات املالية،املالية وكذا البيئة اخلارجية مبتغرياهتا تركيزا 
طلب لذاته وإمنا هو وسيلة لتوليد قيمة الستقرار، وعدم االستقرار بطبيعته غري مرغوب فيه، مبعىن أن االبتكار ال ي  ا

مضافة تغطي آاثر عدم االستقرار فيكون له آاثرا مالية واقتصادية إجيابية، واالبتكار املقصود ليس جمرد االختالف عن 
مستوى أفضل من الكفاءة والفعالية لتحقيق ما مل تستطع اآلليات واألدوات  السائد إذ ال بد أن يؤدي هذا التغيري إىل

  2.السائدة حتقيقه
 املايل االسماييبتكار الاسرتاتيجي  ا: الفرع األول

 3: التالية جات مالية إسالمية على النقاطتقوم اخلطط الواجب وضعها البتكار منت
ختالف رمحة وتوسعة جملال البحث والتطوير يف جانب إذا ما مت اعتبار اال  :اخلروج ين اخلماف الفقهي .1

التمويل اإلسالمي ومنتجاته، يعترب من جانب آخر أحد أهم املعوقات اليت تواجه عملية التطوير يف حَد 
ذاهتا، إذ ال بد من وضع معامل رئيسية ونقاط مشرتكة لالتفاق وبناء معايري موحدة تتيح الفرصة للمؤسسات 

للعمل واالجتهاد يف إطارها، ألن االجتهاد اجلماعي والتنسيق بني الفقهاء هو اهلدف  املالية اإلسالمية
     .االسرتاتيجي للفتاوى املستجدة وذلك لتوسيع قاعدة العمالء وتوفري اجلهود للحلول والبدائل املالية املبتكرة

إجياد التكييف الفقهي له بعد وضع التأصيل الشرعي للمنتج املايل أو : التميز يف الكفاءة االقتصادي  .2
يستوجب أن يكون ذا كفاءة اقتصادية عالية مقارنة ابملبتكرات املالية التقليدية، خاصة يف ظل املنافسة بني 
املؤسسات املالية التقليدية واملؤسسات املالية اإلسالمية وحداثة جتربة هذه األخرية يف جانب االبتكار 

احمليطة هبا، وال مانع من االستفادة من املكاسب التقنية والعلمية  والتطوير ابإلضافة إىل جمموع املخاطر
   . للمؤسسات املالية التقليدية فيما ال خيالف الشريعة االسالمية

                                     
 .72-72: هاشم فوزي دابس العبادي، مرجع سابق، ص  1
جملة البشائر االقتصادية، اجمللد الثالث، : حبث مقدم يف، "إسمايي دور اهلتندس  املالي  يف ابتكار يتنتجات يالي  " ،يوسفاوي سعاد وخملويف عبد السالم  2

 .577: ، ص7052، 05العدد
 :ابالعتماد على  3

، جامعة امللك عبد اإلسالميةمركز أحباث فقه املعامالت  ،"ياضيها وحاضرها ويستقبلها -الصتناع  املصرفي  اإلسمايي "ر غريب، عبد احلليم عما -
 . 24، 22: ، ص7052العزيز، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : يفمقدم حبث  ،"والتقليد االبتكار املايل يف املؤسسات املالي  االسمايي  بني األصال " ،موسى بن منصور -
تسيري، جامعة فرحات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال

 .51-55: ، ص7057ماي  1، 1: عباس، سطيف، يومي

املؤمتر الدويل األول حول صيغ مبتكرة : حبث مقدم يف ،"اإلسمايي يتنهجي  تطوير املتنتجات املصرفي  " العليم عبد الوهاب أبو الفتوح،جناح عبد  -
 .1-2: ، ص7055أفريل  1، 1، جامعة آل البيت، يومي اإلسالمية، املعهد العايل للدراسات اإلسالميللتمويل املصريف 
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هتدف السياسات والتشريعات احلكومية إىل حتقيق هدفني : االتفاق يع السياسات والتشريعات احلكويي  .5
 : رئيسيني مها

 مع يف شىت جماالت احلياة؛حتقيق مصلحة الفرد واجملت -
 .جعل مصلحة اجملتمع متطابقة مع مصلحة الفرد -

لذا ولتحقيق هذه املصاحل ال بد من عدم خروج الفتاوى الشرعية ومتطلبات الكفاءة االقتصادية عن إطار خدمة 
ت احلكومية اليت ختدم مصاحل الفرد واجلماعة والتنسيق بينهما، كما ال بد من إجياد املخارج القانونية وانتهاج السياسا

 .عملية ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية
إذا ما مت توفري منتجات مالية إسالمية تتيح الفرصة للمجتمع يف توظيف أمواله : التميز يف لدي  اجملتمع .8

اد وأفكاره واستثمارها بطريقة تضمن له السالمة الشرعية والكفاءة االقتصادية، كما تساعد يف تنمية االقتص
 (. الزكاة والوقف) وتعظيم املنافع يف القطاعني النفعي واخلريي

إذ أن اهلدف من ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية هو جتاوز بعض : البعد عن الرتكيب والتعقيد .0
املشاكل والتحدايت اليت تعاين منها الصناعة املالية السالمية سواء من الناحية التنظري أو من حيث التطبيق، 

لتحقيق ذلك يستوجب وضوح آلية بناء املنتجات املالية وطريقة عملها بعيدا عن أي غموض أو حيل و 
 .   تفضي إىل النزاع وتراجع االقبال على املنتجات املالية االسالمية

عملية االبتكار من جمرد فكرة حلل مشكلة مالية واقتصادية معينة ليتم  تبدأ: املوازن  بني التفكري والتتنفيذ .6
ييم مدى امكانية تطبيقها للوصول إىل منتج مايل متكامل من الناحية الشرعية والفنية يبدأ من تلبية تق

احتياجات العمالء على املستوى اجلزئي ليحقق أهداف االقتصاد االسالمي على املستوى الكلي، وجيب أن 
  .تكون هذه العملية متناسقة ومتسلسلة للوصول غلى االهداف املرجوة
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 صعوابت ابتكار وتطوير يتنتجات يالي  إسمايي : الفرع الثاين
سالمية العديد من الصعوابت تتنوع وتتشكل عرب مراحل عملية اإلالية املنتجات املتكتنف عملية ابتكار وتطوير 

 1:وأخرى شرعية على مستوى ، قانونية،ايت فنيةالتطوير بني حتد
ة اليت توليها املؤسسة لعملية تطوير املنتجات املالية وكيفية التعامل وتتمثل يف النظرة أو األمهي: ثقاف  املؤسس  .1

حيث انطلقت أفكار املنتجات املالية اإلسالمية من البيئة البنكية التقليدية اليت تكونت بعيدا عن معها، 
 :ميكن رصد جمموعة من املشاكل املتعلقة هبذا اجلانب واملتمثلة يف، و اإلسالمياملنهج 

ية واضحة وخطط عمل انضجة لعمليات وإدارات التطوير ما يؤدي إىل التقليد واملنافسة مع عدم وجود رؤ  -
 ارتفاع التكاليف والرتكيز على الربح السريع؛

عدم تطوير املوارد البشرية ملواكبة تطور املعامالت املالية ما يعكس غياب التحفيز واالهتمام إبجياد إدارات  -
 سالمية؛التطوير يف املؤسسات املالية اإل

 .عدم وجود هيئة عليا تعىن جبوانب التطوير وتقوم ابلتأهيل الفين للشرعيني والتأهيل الشرعي للموظفني -
ويقصد هبا الطريقة املعتمدة يف التواصل مع العمالء احلاليني واملستقبليني الراغبني : حتديد احتياجات العمماء .2

ئة احلاضنة للهندسة املالية هي بيئة بنكية تقليدية أصبحت وملا كانت البييف التعامل مبنتجات مالية إسالمية، 
ومن املنتجات املالية اإلسالمية مفرغة من معناها ومقاصدها لتحقق غاايت البنك بظاهر املنتج وشكله،   

 :بني املشاكل اليت تعاين منها هذه الطريقة نذكر
مع ضعف ثقافة العمالء يف هذا  ضعف التواصل مع العمالء ملعرفة احتياجاهتم وخاصة الشرعية منها -

 اجلانب؛
 غياب منهجية حبثية سليمة ملعرفة احتياجات السوق يف ظل غياب الشرعيني املتخصصني يف هذا اإلطار؛ -
عدم مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية يف خدمة األفراد واجملتمع من جانب تطوير املنتجات املالية  -

 .اإلسالمية
ث يتم اعتماد منهجية واضحة ومتكاملة للوصول إىل منتج مايل يتضمن حي: اسرتاتيجي  بتناء املتنتج .5

وذلك بعيدا عن عملية الرتقيع واللصق املتطلبات التنظيمية والتشريعية والتسويقية فضال عن االلتزام الشرعي، 

                                     
 :ابالعتماد على 1

 .22-42: صرجع سابق، م ،"ياضيها وحاضرها ويستقبلها -اإلسمايي الصتناع  املصرفي  "غريب، عمار  عبد احلليم -
 .75: ، ص7051مكتبة اهلامشي، الطبعة األوىل،  ،"-دراس  أتصيلي  تطبيقي  -اإلسمايي فق  اهلتندس  املالي  " مرضي بن مشوح العنزي، -
جملة الواحات : ، حبث مقدم يف"دس  املالي  اإلسمايي  الواقع والتحدايت ويتناهج التطويريتنتجات اهلتن" ،دمحم األمني خليوة وحنان علي موسى -

 .111-111: ، ص7055، 57دراسات، غرداية، العدد للبحوث وال
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 ويف هذا اإلطار مت تسجيل العديد من الصعوابتملنتجات مالية تقليدية وما يقابلها من نسخ إسالمية، 
 :املتمثلة يف

حماكاة عملية بناء املنتج املايل اإلسالمي للمنتجات املالية التقليدية نظرا لعدم وضوح القوانني املتعلقة  -
 بذلك وكذا غياب مرجعية تضبط هذه العملية؛ 

من طرف اإلدارات واهليئات  غياب التصور االسرتاتيجي والرؤية املستقبلية لبناء منتجات مالية إسالمية -
 ؛يةالشرع

رية للمنتج وإمهال ضعف االلتزام ابملعايري الشرعية واملهنية األمر الذي أدى إىل الرتكيز على السالمة الصو    -
 البناء الداخلي؛

هتميش دور اهليئات الشرعية يف بناء وتطوير منتجات مالية إسالمية وكذا يف متابعة استخدام املنتج  -
 .وتصحيح االحنرافات العملية

بعد اقتناع املؤسسة املالية بضرورة تبين مشروع تطوير املنتجات املالية اإلسالمية وحتديد  :تصميم املتنتج .8
احتياجات العمالء ووضع االسرتاتيجية املالئمة، يستوجب الشروع يف تصميم املنتج املناسب غري أن 

 :املؤسسة املالية تعاين من بعض املشاكل يف هذه املرحلة وهي
 صميم املنتج وضعف التنسيق بني اهليئات الفنية واهليئات الشرعية؛التنازع بني اهليئات يف ت -
 عدم القدرة على تصميم املنتج تقنيا أو ارتفاع تكلفته التقنية؛ -
، وكذا يف مساندة عملية التطوير إداراي ب املوارد التقنية لتصميم املنتجنقص الكفاءات الشرعية يف استيعا  -

   .وفنيا
يف عملية التطوير وبعد استكمال بناء املنتج من مجيع النواحي مل يتبقى سوى كآخر مرحلة : إطماق املتنتج .0

مع ضرورة الرتكيز على بعض اجلوانب اليت ميكن أن تعيق هذه اخلطوة واليت ميكن ، إاتحته جلمهور املتعاملني
 :أن تكون

النموذج األويل  ضعف املهارات التسويقية والتدريب الكايف للموظفني لطرح املنتجات اجلديدة واختبار -
 للمنتج؛

غلبة اهلدف التسويقي على املعايري والضوابط الشرعية يف ظل نقص خربة املتعاملني ابجلوانب الشرعية  -
 والفنية؛

 .ضعف الرقابة الشرعية الداخلية واخلارجية على تطبيق املنتج وقصور سلطتها يف متابعة تنفيذه -
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 يالي  إسمايي  تطوير يتنتجاتابتكار و حتدايت : الفرع الثالث  
لتطوير منتجات مالية اسالمية يستدعي على املؤسسات املايل االسالمية وضع اسرتاتيجيات واضحة تربط بني 
األهداف النظرية والتطبيق العملي، ألنه يف حالة ما اتبعت املؤسسات املالية نفس منهاج املؤسسات التقليدية فإهنا لن 

ة، وستكون الصناعة املالية االسالمية أمام ثالثة مشاهد حمتملة يف املستقبل تصل إىل أبعد ما وصلت إليه هذه األخري 
 1:وهي

يتمثل يف االسرتاتيجية اليت جيب على الصناعة املالية االسالمية تبنيها لتحقيق استدامتها، : املشهد األول .1
املالية االسالمية وذلك من خالل استغالل املخزون االسرتاتيجي من القواعد الفقهية وضوابط املعامالت 

املستنبطة من القرآن الكرمي والسرية النبوية الشريفة ما يعىن صالحها لكل زمان ومكان، األمر الذي يضمن 
 .استمراريتها وإسهامها يف تلبية احتياجات اجملتمع احلالية واملستقبلية

ض املنتجات املالية التقليدية نتيجة يتمثل يف صعوبة التفرقة بني املنتجات املالية االسالمية وبع: املشهد الثاين .2
املقارابت الكبرية بينها، األمر الذي يؤدي إىل احجام بعض املتعاملني عن التعامل ابملنتجات املالية االسالمية 
ألسباب شرعية وإقبال البعض اآلخر على املنتجات املالية التقليدية نظرا لكفاءهتا االقتصادية وتلبية متطلباهتم 

    .االستثماريةالتمويلية و 
يتمثل يف انداثر املنتجات املالية االسالمية نتيجة ضعف أتصيلها الشرعي واملنافسة الكبرية : املشهد الثالث .5

مع املنتجات التقليدية املهيكلة حبلة شرعية، وهذا ما يستوجب ضرورة أتصيل املنتجات من الناحية الشرعية 
 .املتعاملني من مث حتقيق أهداف االقتصاد ككلوتطويرها من الناحية العملية لتحقيق أهداف 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
لتقى العلمي امل: يفمقدم ، حبث "كفاءة صيغ وأساليب التمويل االسمايي يف احتواء األزيات والتقلبات الدوري " ،صاحل صاحلي وعبد احلليم غريب 1

 75، 70: ، يوميالدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف
 .77، 75: ،ص7002أكتوبر 
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اخلدمات تعترب املنتجات املالية حلقة الوصل بني املدخرين واملستثمرين يف املعامالت املالية االسالمية، وتتمثل يف    
االلتزام ابلضوابط  على واليت تقوماليت تقدمها املؤسسات املالية االسالمية لعمالئها يف شكل عني أو منفعة، 

املشروعات الضرورية ذات املنفعة العامة، وحتقيق  ومعايري الكفاءة االقتصادية لرتشيد االستثمار يف ألخالقية والشرعيةا
 ؛مقاصد الشريعة االسالمية يف حفظ الكليات اخلمس من مث حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

حيث تنطلق من املوافقة الشرعية إىل بنائها على عدة معايري ومتطلبات  وتستند املنتجات املالية االسالمية يف
املواءمة القانونية لتشمل التسويق ومتابعة العميل وتطور احتياجاته، وتعتمد يف ذلك على الربط بني التمويل 

 التمويل واالستثمار االسالمية؛وأساليب واستخداماته وفق صيغ 
المية الناجتة عن العقود الشرعية وآليات االبتكار واهلندسة املالية االسالمية بني وتتنوع املنتجات املالية االس   

منتجات أصيلة، وأخرى مركبة، ليجتمع بعضها يف حمفظة استثمارية من مث صندوق استثماري بطريقة متكن املؤسسات 
 .  املالية واملستثمرين من حصول على عوائد جمزية بكفاءة عالية وأقل خماطرة

 :سيتم التطرق جململ هذه النقاط من خالل املطالب التاليةو    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   وأسسلاسمايي  تنتجات املاليامل :بحث الثانيامل

 بتنائها

 

 يفهوم املتنتجات املالي  الاسمايي : املطلب ألاول 

 يعايير بتناء وتقويم املتنتجات املالي  الاسمايي : املطلب الثاني

 البدائل الشرعي  للمتنتجات املالي  التقليدي  : املطلب الثالث
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 يفهوم املتنتجات املالي  االسمايي  :املطلب األول
  تعريف املتنتجات املالي  اإلسمايي : الفرع األول

ئها يف شكل اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية لعمال: ميكن تعريف املنتجات املالية اإلسالمية أبهنا
عني أو منفعة، وهي ختتلف عن نظريهتا التقليدية من حيث تركيبة املنتج واحتساب الرحبية واألسس القائمة عليها، 
حيث تنطلق من املوافقة الشرعية إىل املواءمة القانونية لتشمل التسويق ومتابعة العميل وتطور احتياجاته بكل ما 

   1؛تتضمنه هذه املراحل من تقنيات وآليات
أوراق مالية أو صكوك مصَممة وفق أسس إسالمية تصدرها الشركات، املؤسسات املالية : وتعرف أيضا على أهنا

 2.وكذا احلكومات لتوفري التمويل الالزم من خالل تداوهلا يف السوق املايل
تقل   املفرتض أن ال ، إذ منسالمية بني املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصاديةجتمع املنتجات املالية اإلحيث 

حيث تعتمد على الربط املباشر بني التمويل وبني استخداماته،  كفاءة وال جدوى عن املنتجات املالية التقليدية
فالتمويل وسيلة للحصول على النقد ومن مث استبداله ابلسلع واخلدمات وفق صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي، أما 

 تفاقم املديونية على حساب الناتج احلقيقي؛ إذا طلب النقد لذاته فسيؤدي إىل
حيث أصبحت األسواق املالية  ،اإلسالميةتدعى ابهلندسة املالية وليدة ظاهرة  وتعترب املنتجات املالية االسالمية

اليوم تعج ابملنتجات املالية لدرجة أن االصدارات أصبحت مرنة حسب شرائح املكتتبني، وذلك جلذب جزء ولو يسري 
 3 خرات وتوظيفها بفعالية؛من املد

تلك الورقة املالية اليت ختضع : املتداول يف السوق املايل سماييابملتنتج املايل اإلميكن القول أن املقصود  ومنه        
، فضال عن متطلبات الكفاءة االقتصادية ومواكبة اإلسالميةيف تركيبتها وطريقة التعامل هبا لقواعد ومبادئ الشريعة 

دخارات وتنميتها وحتقيق ، وذلك هبدف جذب اإلاإلسالميةلعمالء من خالل ما يسمى ابهلندسة املالية احتياجات ا
الشرعية وعلى رأسها حفظ املال من جانب الوجود واملقاصد األهداف االقتصادية كاالستقرار والنمو، واألهداف 

 . العدممن جانب و 
 
 
 
 
 

                                     
 .22: ص سابق، مرجع ،"ياضيها وحاضرها ويستقبلها -الصتناع  املصرفي  اإلسمايي "عبد احلليم غريب،   1
: يف مقدم ، حبث"-دراس  جتارب لبعض البلدان االسمايي  والعربي -واقع وآفاق السوق املالي  االسمايي  "هند مهداوي وفاطمة صباح ورفيقة صباغ،  2

 .117: ص ،7055موشنت، يصادية والتجارية وعلوم التسيري، عني تقت، معهد العلوم اال57جملة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 
 .777: ، صمرجع سابق، "اهلياكل، األدوات، واالسرتاتيجيات–أسواق رؤوس االيوال "جبار حمفوظ،  3
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 يي لصائص املتنتجات املالي  اإلسما: لفرع الثاينا

  :عدة خصائص متيزها عن غريها من املنتجات املالية التقليدية، وهيب سالميةتميز املنتجات املالية اإلت

تعين أن تكون منتجات اهلندسة املالية موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، أي اخلروج من  :املصداقي  الشرعي  .1
لية اإلسالمية هو ترجيح رأي فقهي على آخر، اخلالف الفقهي قدر اإلمكان إذ ليس اهلدف من اهلندسة املا

وعليه جيب التفريق بني دائرة ما هو جائز شرعا وبني ما تطمح إليه الصناعة املالية اإلسالمية، مبعىن حتقيق املنتج 
 1.النموذجي انطالقا من مشروعيته

 2:ومنه فإن أسس السالمة الشرعية تتمثل يف
 الفقهية؛األخذ ابلقول الراجح وقرارات اجملامع  -
 حتقيق القيم األخالقية اإلسالمية؛ -
 االبتعاد عن العقود الصورية؛ -
 مراجعة املنتجات املباحة على أساس العرف واملصلحة؛ -
 .إيقاف العمل ابملنتجات املثرية للجدل -

يقصد ابلكفاءة االقتصادية حتقيق مقاصد املتعاملني أبقل قدر ممكن من التكاليف  :الكفاءة االقتصادي  .2
ئية أو التعاقدية، وهذا يستلزم أن يكون املنتج املايل سهل التنفيذ، بعيد عن التعقيد، حمققا حلاجات االجرا

 3املتعاملني أبقل قدر من التكاليف؛

إضافة إىل املصداقية الشرعية ابلكفاءة  أن تتصفاهلندسة املالية اإلسالمية منتجات يف يستوجب حيث  
رص االستثمارية يف املشاركة يف املخاطر وختفيض تكاليف املعامالت وذلك من خالل توسيع الف ،االقتصادية

وتكاليف احلصول على املعلومات وعموالت الوسطاء والسماسرة، مع اإلشارة إىل التداخل بني اخلاصيتني فالبحث 

                                     
 االجتماعيةجملة األكادميية للدراسات : يفمقدم حبث  ،"-يدلل اهلتندس  املالي -إدارة املخاطر ابلصتناع  املالي  اإلسمايي "عبد الكرمي أمحد قندوز،   1

 .52: ، ص7057، اململكة العربية السعودية، 02 واإلنسانية، العدد
املالية  واهلندسة االبتكاراملؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : يف مقدم حبث، "واالبتكاراملتنتجات املالي  اإلسمايي  بني احملاكاة " يونس صواحلي،  2

 .57: ص ،7057ماي  1، 1: عباس، سطيف، يوميفرحات جامعة ، "والصناعة املالية اإلسالمية التقليديةة املالي اإلسالمية بني الصناعة
جملة التكامل االقتصادي، اجمللد اخلامس، : حبث مقدم يف ،"اهلتندس  املالي  االسمايي  كأداة لتطوير املتنتجات املالي  االسمايي  " ،بنو جعفر عائشة  3

 .557: ، ص02العدد 
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والوضوح يف  ، ابإلضافة إىل اتسامها ابملرونة والكفاءةعن الكفاءة االقتصادية يؤدي إىل إجياد حلول أكثر مصداقية
 1.استخدام وتداول األدوات املالية االسالمية وتطويرها وتكييفها حسب االحتياجات املالية

حيث تنطوي املنتجات املالية االسالمية  وذلك من خالل تلبية احتياجات اجملتمع اخلريي :الكفاءة االجتماعي  .5
الل مراعاة منفعة الفرد واجملتمع يف االستثمار ، وذلك من خوهلاعلى البعد األخالقي والتنموي للنشاطات اليت مت  

واحلاجات اخلاصة واجملتمعية يف التمويل، فضال عن دور الزكاة والوقف يف توفري التمويل اخلريي والتوزيع العادل 
 2.للثروة

  ويات املتنتجات املالي  االسمايي يق: الفرع الثالث
 3:ية اإلسالمية أن تقوم علىاملنتجات املال خالل التعاريف السابقة يفرتض يفمن 
 الناجتة املالية األزمات حلدوث السلبية اآلاثر من تقي اليت القيم ألهنا والشرعية، األخالقية ابلضوابط االلتزام -

 ؛املقامرة أو التدليس أو االحتكارات ممارسة عن
 للمنافسة أساسية وطشر  اعتبارها ذلك يف اإلسالم وفلسفة والغنب، والظلم الراب إىل يؤدي عقد أي ميحتر   -

 ؛الشريفة الكفأة
 املشاركة قاعدة أساس على القائمة اإلسالميةذا ما حتتويه صيغ التمويل وه الومهي وليس احلقيقي االستثمار -

 ؛"اخلراج ابلضمان"و" ابلغرم الغنم "قاعديتو  ،واخلسارة يف الربح
 ؛حالل مبعامالت واستبداهلا الربوية، املعامالت خمتلف جتنب -
 د من مشروعية املنظومة التعاقدية ملنتجات التمويل االسالمي؛التأك -
 الـتأصيل ومراعاة مقاصد العقد ومقتضياته منعا من التحول إىل الشكلية؛ -
 التزام ضوابط العقود وقواعد اجلمع والرتكيب بينها؛  -

                                     
 .مرجع سابق ،"-مدخل اهلندسة املالية -اإلسالميةناعة املالية إدارة املخاطر ابلص" عبد الكرمي أمحد قندوز،  1
 :ابالعتماد على  2

 .51: يونس صواحلي، مرجع سابق، ص -
جملة دراسات، علوم الشريعة والقانون، : حبث مقدم يف ،"-دراس  حتليلي  -اإلسمايي قواعد هتندس  املتنتجات املالي  " ،رائد نصري أبو مؤنس -

 .21-45: ، ص7051، 05العدد ون، ربعاألو  اجمللد الثالث
 :ابالعتماد على 3
 .72، 71: ، ص5221، القاهرة، اإلسالمياملعهد العاملي للفكر  ،"التعايل يف أسواق العممات الدولي " ،محدي عبد العظيم -
 .550: مرجع سابق، ص ،"اإلسمايي التمويل يف التحّوط "السويلم، إبراهيم بن سامي -
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 مقاصد حتقيق يف يساهم مبا العامة املنفعة ذات الضرورية املشروعات حنو االستثمارات وتوجيه وترشيد ضبط -
 يف ساهمهذا ما يو  واملال، العرض، النفس، العقل، الدين: الكليات اخلمس حفظ يف اإلسالمية الشريعة
 .االقتصادية واالجتماعية التنمية حتقيق حتقيق
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 يعايري بتناء وتقومي املتنتجات املالي  االسمايي : ملطلب الثاينا
، وذلك من اإلسالميةعدة معايري تعكس مدى سالمة املنتجات املالية  نتجات املالية االسالمية املي عتمد يف تقومي

خالل البدء ابملقصد من املنتج، هيكله وأخريا مآله مبعىن ضمان سالمة البناء وصحة التطبيق وذلك وفق اخلطوات 
 1:التالية

 يستوى الباعث أو املقصد ين املتنتج: الفرع األول
حيث جيب أن ال تقتصر عملية االبتكار والتطوير على هيكل وبناء العقد من أجل  :ة املقاصدمعيار مراعا -

التوصل إىل صحة املنتج وجوازه شرعيا، بل ينبغي أن يشتمل بشكل ضمين أو صريح على مقصد اجلواز 
: كليات اخلمسجلب املصاحل ودرء املفاسد وحفظ اليف بتحقيق املنتج ملقاصد الشريعة االسالمية اليت تتمثل 

 .والنسل واملال حسب سلم األولوايتالدين والنفس والعقل 
تعكس املصاحل احلقيقية دائرة األولوايت اجملتمعية : معيار مراعاة األولوايت الرتتيبية واملصاحل احلقيقية -

د تمع ومقاصاالقتصادية ابتداء من الضرورايت فاحلاجيات مث التحسينيات حسب ما تقتضيه متطلبات اجمل
 .الشريعة االسالمية

يقصد بذلك خلو هيكل املنتج ومضمونه من أي حيلة هتدف إىل تلبية  :معيار السالمة من احليل -
 .االحتياجات التمويلية أبقصر الطرق، كبيع العينة، بيع الوفاء، بيع االستغالل وبيع وسلف

من أي معاملة هو التداول احلقيقي  مبعىن أن يكون اهلدف :ة التجارية احلقيقيةمعيار ارتباط التمويل ابحلرك -
 .للسلع واخلدمات ومن مث املنافع اليت تنتج عنها وصوال إىل استحقاق العائد وفق مبادئ الشريعة االسالمية

مقصدا شرعيا حيول  يعترب األصل يف األموال الوضوح :معيار الوضوح والشفافية وضمان حسم املنازعات -
الت املالية اهلادفة إىل استقطاب شرحية العمالء الراغبني يف التعامل وفق دون إعمال احليل الربوية يف املعام

، لذا يستوجب توفر الوضوح من حيث بناء ومن مث التأثري على حقوق املتعاملني مبادئ الشريعة االسالمية
 .املنتج وطريقة التعامل به

                                     
 :ابالعتماد على  1

امللتقى الدويل حول أزمة : يفمقدم حبث  ،"كفاءة التمويل االسمايي يف ضوء التقلبات االقتصادي  الدوري " ،حل صاحلي وعبد احلليم غريبصا -
: ، ص7002ماي  1، 1، قسنطينة، يومي اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم "النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية

1-2 . 
، جامعة امللك عبد -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف ،"-رؤي  يقاصدي  -اإلسمايي الصكوك " ،عبد الباري مشعل -

 .51-4: ، ص7050ماي  71-77العزيز، جدة، يومي 
رطوم للمنتجات املالية اإلسالمية، مركز ملتقى اخل: حبث مقدم يف، "-املتنهجي  واآللي  -إلسمايي تطوير املتنتجات املالي  ا" عز الدين خوجة، -

 .51، 57: ص ،7055أفريل  2-1، السودان، يومي اإلسالميةبيان للهندسة املالية 
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 يستوى بتني  وهيكل املتنتج: الفرع الثاين
وذلك من خالل تغطية مجيع مراحل التنفيذ وتتبع : نتج ومصداقية القصدمعيار االنسجام بني هوية امل -

التفاصيل العملية اليت تؤثر على شرعية املنتج يف كل مرحلة ونفي الصورية عنها، ابإلضافة إىل شرح النظم 
 . واالجراءات الكفيلة بضمان سالمة تطبيق املنتج من الناحية الشرعية

والفاصل بني املنتجات  املعيار جوهر معايري بناء املنتجات املالية االسالمية يعترب هذا: معيار اجتناب الراب -
، وال يكفي عدم التعامل ابلراب لتحقيق سالمة املنتج وإمنا جتنب كل املعامالت والعقود التقليدية واإلسالمية

عفها وضمان العوائد اليت تؤدي هيكلتها إىل نفس آلية التنفيذ والنتائج الربوية من حيث تراكم الديون وتضا
 .وفصلها عن نتيجة التمويل

أن املالك خيتص ابلغنم ال يشاركه فيه أحد   تعين "الغنم ابلغرم": " اخلراج ابلضمان"و "الغنم ابلغرم"معيار  -
اخلراج " كذلك يتحمل الغرم وال يتحمله معه أحد أي من كان له غنم الشيء فعليه غرمه، أما قاعدة

 .من ماال فله رحبه، وكذلك أن من ينال نفع الشيء جيب أن يتحمل ضررهفتعين أن من ض "ابلضمان
إن خلو املعاملة من الغرر واجلهالة يف أركان العقد وشروطه ينفي النزاع عند تنفيذ : معيار منع الغرر واجلهالة -

  .سد كل املداخل اليت تؤدي إىل ذلكالعقد وي
التنفيذ العملي تتطلب وجود فتوى إبجازة  سالمة إن: معيار الشروط املوضوعية لضمان سالمة التنفيذ -

املنتج بعد التأكد من شرعيته من حيث التصميم، التسويق، آلية التنفيذ واملستندات والنماذج املستخدمة يف 
 .ذلك كله، مع اتفاق النتائج النهائية للتطبيق مع أحكام الشريعة االسالمية

يذ املنتج توجد هناك بعض جوانب احلوكمة اليت تؤثر على رغم سالمة تنف: معيار حوكمة التدقيق الشرعي -
أتهيل املنتج لاللتزام الشرعي، واملتمثلة يف غياب أو ضعف التدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي مع عدم 

 .استقاللية املدقق الشرعي
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 يستوى التنتائج أو املآالت: الفرع الثالث
النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا كانت األفعال موافقة :" يقول العالمة أبو اسحاق الشاطيب رمحه هللا

أو خمالفة، ذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل 
جار ....د صعب املورد، وهو جمال للمجته......درأستجلب أو ملفسدة ت  ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا ملصلحة ت  

 :  وتندرج ضمن هذه املقاصد معايري اجتهادية لبعض الفقهاء تتمثل يف 1،"اإلسالميةعلى مقاصد الشريعة 
 :تتمثل أبرز مالمح األصالة واالبتكار يف: معيار األصالة واالبتكار -
 نة فاملنتج املباشر حيث إذا كان االحتياج هو متلك سلعة معي نتج حسب نوع االحتياج التمويلي،صياغة امل

ا إذا كانت احلاجة هي هو عقد البيع، وإذا كان اهلدف هو متلك املنفعة فالصيغة املالئمة هي اإلجارة، أم
موال واحلصول على أرابح فاملنتج املناسب هو املشاركة، فاألصالة تعين ربط نوع االحتياج بنوع استثمار األ

 اءات ومتيز الشروط دون االخالل ابحلقوق وااللتزامات؛أما االبتكار فيقصد به سهولة االجر  ،الصيغة
 حتقيق الكفاءة االقتصادية واملصداقية الشرعية؛ 
  من جهة ويعترب مدخال من مداخل احليل والذي يؤدي إىل زايدة التكاليف عن الرتكيب والتعقيدالبعد 

 .املمنوعة شرعا
ي عن املنتج املايل التقليدي يف تركيبته لذا جيب أن يتميز املنتج املايل االسالم: معيار التميز واالستقاللية -

 يكون مستقال يف آلية تنفيذه كاستقاللية التسعري مثال، وذلك إلزالة الربط الذهين لدى مجهور العمالء بني
 سالمي والتمويل التقليدي من مث إعطاء الصورة احلقيقية والواضحة عن املنتجات املالية االسالميةالتمويل اإل

 .ث الشكل واحملتوىمن حي
يعترب أساس التمويل يف االقتصاد الربوي هو القرض بفائدة أاي كان اهلدف من ورائه، : معيار األثر التمويلي -

بينما يف التمويل االسالمي يعترب مقيدا دائما ابالقتصاد احلقيقي وبذلك فإن نسبة الديون إىل الثروة احلقيقية 
 .حلقيقي واالقتصاد املايل والنقدي االقتصاد اتعترب حمدودة من مث ضمان التوازن بني

إن مفهوم عمارة األرض يشمل حتقيق حتقيق مصاحل العباد والبالد وحيفظ قوهتا : عمار األرض والتنميةإمعيار  -
سالمي وذلك من حتقيق أهداف النظام االقتصادي اإلاخل، مبا يسهم يف ....اقتصاداي واجتماعيا وعلميا

 :خالل
  القتصادي وتداول الثروة ومنع االحتكار؛الرواج احتقيق 

                                     
: يف مقدم ، حبث"-دراس  للعقود الصوري  -اإلسمايي اجتاهات تطوير املتنتجات املالي  على ضوء يقاصد الشريع  " حممود سحنون وحنان العمراوي،  1

 .510: ، ص7057، 52، العدد جملة اإلحياء
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 خلق قيمة اقتصادية مضافة والتقليل من عجز ميزان املدفوعات؛ 
 التشغيل وتشجيع الكفاءة يف استخدام املوارد وحتسني توزيع الدخول؛ 
 مكافحة التضخم وحتقيق األمن االقتصادي واالستقالل االقتصادي لألمة. 

 :نياملوالي نيمن خالل الشكلومراحل تطويرها ملنتحات املالية اإلسالمية وسيتم اختصار معايري بناء وتقومي ا

 تناء وتقومي املتنتج املايل االسمايييعايري ب(: 55)رقمشكل 
 

 
 
 

 :من إعداد الطالبة ابالعتماد على: املصدر
امللتقى الدويل حول أزمة : يف مقدم حبث ،"ي كفاءة التمويل االسمايي يف ضوء التقلبات االقتصادي  الدور " ،صاحل صاحلي وعبد احلليم غريب -

 .7002ماي  1 ،1، قسنطينة، يومي اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم "النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية
، جامعة امللك عبد -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف ،"-رؤي  يقاصدي  -اإلسمايي الصكوك " ،عبد الباري مشعل -

 .7050ماي  71-77العزيز، جدة، يومي 

 
 

 يعيار يراعاة املقاصد 
 ولوايت واملصا ح احلقيقي يعيار األ 
  يعيار السماي  ين احليل 
  يعيار ارتباط التمويل ابالقتصاد

 احلقيقي
  يعيار الوضوح والشفافي 

 يعيار االنسجام بني هوي  املتنتج واملقصد 
 يعيار اجتتناب الراب 
 يعيارى الغتنم ابلغرم واخلراج ابلممان 
  يعيار يتنع الغرر واجلهال 
 سماي  التتنفيذيعيار الشروط املوضوعي  ل 
 يعيار حوكم  التدقيق الشرعي 

 

 بتكاريعيار األصال  واال 
  يعيار التميز واالستقمالي 
 يعيار األثر التمويلي 
 يعيار لدي  اجملتمع 
 يعيار التتنمي  وإعمار األرض 
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 البدائل الشرعي  للمتنتجات املالي  التقليدي : املطلب الثالث

 التنظرة اإلسمايي  للمشتقات املالي  التقليدي : الفرع األول

ية يتبني لنا جليا أسباب حترمي وأنواعها وآلية عملها وذلك من وجهة نظر إسالم ابلنظر إىل مفهوم املشتقات املالية
إصدارها والتعامل هبا، حيث تعّد هذه احملاذير يف نفس الوقت املنطلق األساسي إلجياد منتجات مالية إسالمية ختلو 

 2:واملتمثلة يف  1مما اشتملت عليه املشتقات املالية التقليدية،

 أن يقتضي وال التعاقد، حمل األصل تسلم وال تسليم ليس منها املقصد ألن املشتقة العقود أغلب تنفيذ يتم ال -
 يؤدي ما ،"بيع ما ال ميلك" وهذا من ابب التعاقد وقت للثمن مالكا املشرتي وال لألصل مالكا البائع يكون

 يف تسري املخاطر إدارة وجيعل الربح، هبدف تتداول مستقلة سلعة إىل وحتويلها امللكية عن املخاطر فصل إىل
 الثروة؛ توليد ملسار غايرم   اجتاه

 واملثمن الثمن حيث من آجلة عقود هي وإمنا الشرعية، العقود من عقد أي حتت تنطوي ال املالية املشتقات -
 ؛....الغرر الراب، مثل الشرعية احملاذير من العديد على وتشتمل التعاقد، حمل أخرى أصول من قيمتها تشتق

 ألن املخاطرة، من كبريا قدرا تتضمن أهنا إال منها التحّوطو  املخاطر إلدارة تستخدم املالية املشتقات أن رغم -
 املخاطرة؛ مكافأة أو مثن مقابل هلا مشرتي واآلخر للمخاطرة ابئع املتعاقدين أحد
 االسهم العادي  واملتنتجات املالي  املستحدث  : الفرع الثاين

، بيعا وشراء ومتلكا، وفق ضوابط الأجازت اجملامع الفقهية التعامل ابألسهم إصدارا وتداو : األسهم العادي  .1
ال جيوز إصدار أسهم :" شرعية مع استثناء األسهم املمتازة بنص قرار جممع الفقه اإلسالمي يف جدة على أنه

ممتازة، هلا خصائص مالية تؤدي إىل ضمان قدر من الربح أو تقدميها عند التصفية، أو عند توزيع األرابح، 
 3."جرائية أو اإلداريةتتعلق ابألمور اإل ض األسهم خصائصوجيوز إعطاء بع

 4:وتتنوع أسهم شركات املسامهة حسب نشاط الشركة إىل 
 تصدرها شركات التأجري التمويلي اليت تقوم بشراء األصول وأتجريها بعقد طويل؛: أسهم التأجري التمويلي -

                                     
 .521، 527: مرجع سابق، ص ،يبحازم بدر اخلط 1
، 07، ماليزاي، اجمللد األول، العدد اإلسالميةجملة إسرا الدولية للمالية : حبث مقدم يف ،"اإلسمايياملشتقات املالي  يف املتنظور " ،أشرف دمحم دوابه 2

 .20-10: ، ص7055
 .512: سابق، ص مرجع، دمحم األمني ولد عايل  3
املؤمتر الدويل الثاين لألكادميية األوروبية للتمويل واالقتصاد : حبث مقدم يف ،"-حتدايت ويقويات -السوق املالي  اإلسمايي  املوحدة" ،أشرف دمحم دوابه  4

 .74، 72: ص، اسطنبول، تركيا، 7052نوفمرب  2، 4األسواق املالية اإلسالمية بني الواقع والواجب، يومي : اإلسالمي
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ادة من عوائدها طول حيث تتوىل إنشاء مرافق عامة وإدارهتا واالستف botتصدرها شركات  :BOTأسهم  -
 فرتة االمتياز إىل حني انتقال ملكية املرفق إىل الدولة يف هناية املدة؛

تصدرها شركات راس املال املخاطر اليت تستثمر أمواهلا يف املشاريع الصغرية : أسهم رأس املال املخاطر -
 واملتوسطة وكذا املشاريع املتعثرة اليت متت هيكلتها وإعادة بيعها؛

 .تصدرها شركات التمويل العقاري بغرض متويل بناء العقارات أو شرائها: ويل العقاريأسهم التم -
هي عقود مالية تغري موجب احلكم عليها نتيجة ملا طرأ عليها من تغري، تنظم  :املتنتجات املالي  املستحدث  .2

 1 :ليه، وتتنوع بنيأنواعا من العالقات املستجدة بني الناس مل تكن معهودة يف القدمي وال أصل هلا تقاس ع
يقصد هبا تلك االتفاقيات اليت تولد حقوقا والتزامات مستمدة من أكثر من عالقة  :عقود جمتمع  -

اجتماع : أمثلتها تعاقدية مسماة، إال أهنا ال حتتفظ ابستقالهلا التعاقدي وال متزج مع بعضها البعض، من
 ؛....البيع واإلجارة والوكالة

 -على سبيل اجلمع أو التقابل -الطرفني على إبرام اتفاقية تشمل على عقدين أو أكثرتراضي " :وتعرف ايضا أهنا
حبيث تعترب سائر موجبات تلك العقود اجملتمعة أو املتقابلة ومجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مجلة واحدة، مبثابة 

 2".آاثر العقد الواحد
أن كل عقدين يتضادان وصفا ويتناقضان حكما، : العقود وهو واألصل عند املالكية اثبت يف مسألة اجلمع بني

 .   فإنه ال جيوز اجتماعهما وماال تضاد فيه جيوز مجعه

                                     
 :ابالعتماد على  1

املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : يفمقدم حبث ، "اإلسمايي املتنتجات املالي  كتطبيقات للعقود يف الصتناع  املالي  " ،مجال لعمامرة -
ماي  1، 1: عباس، سطيف، يوميفرحات  ، جامعة"والصناعة املالية اإلسالمية املالية التقليدية املالية اإلسالمية بني الصناعة واهلندسة االبتكار
 .55-04: ، ص7057

االجارة املتنتهي   -املتنتجات املالي  املركب  يف البتنوك االسمايي  بني حتمي  االبتكار واملصداقي  الشرعي " درابل عبد القادر ومهدي ميلود، -
 املالية التقليدية املالية اإلسالمية بني الصناعة واهلندسة راالبتكااملؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : يفمقدم حبث ، "-ابلتمليك منوذجا

  .07: ص ،7057ماي  1، 1: عباس، سطيف، يوميفرحات ، جامعة "والصناعة املالية اإلسالمية
وبية للتمويل املؤمتر الدويل الثاين لألكادميية األور : حبث مقدم يف ،"واقع ويستقبل أسواق املال اإلسمايي " ،علي حمي الدين القره داغي -

 .1، 1: ، اسطنبول، تركيا، ص7052نوفمرب  2، 4األسواق املالية اإلسالمية بني الواقع والواجب، يومي : واالقتصاد اإلسالمي
ريعة والقانون، اجمللد جملة الش: يفمقدم حبث  ،"(املشارك  املتتناقص ) العقود املركب  كما تتناوهلا الفقهاء قدميا وأبرز تطبيقاهتا حديثا" ملياء دمحم متويل،  2

 .522: ، ص7052، 74الثالث، العدد 
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هي جمموعة من العقود املالية املتعددة اليت يرتتب عليها حقوق وواجبات مجلة واحدة ال  :عقود يركب  -
ر الناجتة عنها مبثابة آاثر العقد الواحد حيث تعد احلقوق واآلاث تقبل التفريق وال التجزئة واالنفصال،

  سواء كان الرتكيب بصيغة اجلمع أو التقابل؛

اجتماع جمموعة من العقود املسماة يف صفقة واحدة يف شكل منظومة عقدية متتابعة األجزاء، متعاقبة : وهي أيضا
ىل حتقيق غرض متويلي حمدد اجتهت املراحل ووفق نظام حيميها كمعاملة واحدة، ال تقبل التفكيك واالنفصال، هتدف إ

تناقصة، االجارة املنتهية ابلتمليك، املراحبة لآلمر ابلشراء، املشاركة امل: إرادة العاقدين وقصدمها إىل حتقيقه، من أمثلتها
 :وحتكم العقود املالية املركبة جمموعة من الضوابط الشرعية لتحقيق املقصد منها وهي ،...االعتمادات املستندية

  كالنهي عن بيع وسلف، بيعتني يف بيعة، وصفقتني يال يكون الرتكيب بني العقود حمل هني بنص شرعأن ،
 يف صفقة، وكذا اجتماع القرض والبيع؛

 أن ال يتم الرتكيب بني عقود متناقضة أو متضادة يف األحكام والشروط؛ 
 ا أدى إىل حرام فهو حرامأن ال يكون الرتكيب بني العقدين وسيلة إىل حمرم، أو حيلة ربوية، فكل م. 

 سمايي صتناديق االستثمار اإل: فرع الثالثال
تعرف صناديق االستثمار االسالمية على أهنا عقد شركة مضاربة بني  :اإلسمايي تعريف صتناديق االستثمار  .1

 ، وذلك من خالل دفع مبالغ نقدية إلدارة الصندوق(أرابب املال)واملكتتبني فيه( املضارب)إدارة الصندوق
مقابل إصدار صكوك متثل حصة شائعة يف رأس املال املراد استثماره يف مشاريع حقيقية وخمتلفة بطريقة 
مباشرة، أو بطريقة غري مباشرة من خالل شراء وبيع األصول واألوراق املالية االسالمية وتوزيع االرابح احملققة 

  1؛حسب نشرة االكتتاب امللزمة للطرفني
أوعية مالية هتدف إىل جتميع أموال املدخرين بغرض استثمارها يف األوجه واجملاالت اليت تتفق مع  أيضا هيو 

م املكتتبون يف هذه الصناديق واثئق تسمى بوحدات أحكام الشريعة االسالمية وصوال اىل الربح احلالل، ويسلَ 
هليكل التمويلي هلذه الصناديق على االستثمار تثبت نسبة مشاركتهم وحتدد حصصهم يف هذه الصناديق، ويشتمل ا

 تكوين حمافظ االوراق املالية وإدارهتا وفق ضوابط االستثمار االسالمي والدخول يف عمليات استثمار مباشرة يف
 2.خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي

                                     
، حبث "اإلسمايي توسيع املشارك  الشعبي  يف تتنشيط سوق االوراق املالي  وحتقيق التتنمي  االقتصادي  ين لمال صتناديق االستثمار " ،شرايق رفيق  1

، جامعة فرحات "ية اإلسالمية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالميةواهلندسة املال االبتكاراملؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات : يفمقدم 
 .01: ، ص7057ماي  1 ،1: عباس، سطيف، يومي

دميية اجمللة االكا: يفمقدم حبث  ،"اإلسمايي يتنتجات اهلتندس  املالي  االسمايي  ودورها يف تطوير الصتناع  املصرفي  " خنوسة عديلة وزيدان دمحم،  2
 .45: ، ص7052، جانفي 52، العدد واإلنسانيةللدراسات االجتماعية 



 سمايي اإلالي  املتنتجات املابتكار وتطوير  ياتاسرتاتيج................: ........................لثاينالفصل ا

 04 

 1:أساس لصناديق االستثمارية علىتقوم فكرة إنشاء ا :اإلسمايي  أسس إنشاء صتناديق االستثمار .2
إبعداد دراسة اقتصادية لنشاط معني أو مشروع حمدد للتأكد ( بنوك وشركات استثمار) م جهة معينةقيا -

 من جدوى املشروع يف ذلك اجملال؛
قيام تلك اجلهة بتكوين صندوق استثماري وحتديد الغرض منه، وإعداد نشرة االكتتاب أو الئحة العمل  -

صندوق وشروط االكتتاب وحقوق والتزامات يف الصندوق حبيث تتضمن كافة التفاصيل عن نشاط ال
 خمتلف األطراف؛

يمة االمسية متثل ملكية أو صكوك متساوية القتقسيم رأمسال الصندوق إىل حصص أو أسهم مشاركة  -
 مسال الصندوق؛حصة من رأ

 بعد تلقي أموال املكتتبني من طرف اجلهة املصدرة للصندوق تقوم ابستثمارها جممعة يف اجملاالت احملددة -
يف نشرة االكتتاب، وكذا توزيع األرابح ابلكمية والكيفية املتفق عليها ابإلضافة إىل تويل عملية تصفية 

 .الصندوق يف الوقت احملدد
على أهنا شركة مضاربة بني صناديق االستثمار االسالمية تكيف  :التكييف الفقهي لصتناديق االستثمار .5

 رأمسالاستقبال حصيلة االكتتاب اليت متثل  ارب، حيث تتوىلليت تقوم بدور املضاجلهة املصدرة للصناديق ا
املضاربة كما تقوم ابستثمار املال حسب الشروط املنصوص عليها،بينما ميثل املكتتبون يف رأمسال الصندوق 

وتوزع  الذي تعينه اجلهة املصدرة وفقا ألحكام عقد املضاربة الشرعية وشروط نشرة االكتتاب،(رب املال)
وإن وقعت اخلسارة فهي تقع عليهم ابعتبارهم أصحاب املال ما مل تقصر  ،حملققة على املشرتكنياالرابح ا

 2.إدارة الصندوق
وكذا صيغة املضاربة اليت يتعدد فيها ( حسب نشرة اإلصدار)غة حتت إطار عقد املضاربة املقيدةوتندرج هذه الصي

 .أرابب املال واإلدارة والعمل من جهة واحدة
 
 
 
 
 

 
                                     

الطبعة  البحرين، ،-البحث والتطوير إدارة -جمموعة دلة الربكة ،"اإلسمايي صتناديق االستثمار " ،عز الدين دمحم خوجة، مراجعة عبد الستار أبو غدة 1
 .57، 52: ، ص5222األوىل، 

 :ابالعتماد على 2
 .71-77: ، صمرجع سابق ،لي محادعديل ع   -
 .52، 51: عز الدين دمحم خوجة، مرجع سابق، ص -
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لتوفري  يتم االعتماد عيها، اإلسالميتعترب الصكوك املالية االسالمية أحد خمرجات اهلندسة املالية واالبتكار املايل 
التمويالت الالزمة وتوسيع األنشطة القائمة، وإعطاء فرصة للمستثمرين الراغبني يف توظيف مدخراهتم واحلصول على 

ين االستفادة من كفاءة وخربة املسري  تالف نوع الصك املستخدم، وكذاعوائد جمزية دورية أو رأمسالية ختتلف ابخ
 ؛سالمياالستثمار والتمويل اإلواملدراء الراغبني يف توظيف خرباهتم وجتارهبم يف 

 ها، حيث تنقسميف نشأهتا إىل صيغ التمويل واالستثمار االسالمية اليت متثلالصكوك املالية اإلسالمية  تستندحيث 
حالية أو مستقبلية، وكذا صكوك  ،تستخدم حصيلتها يف متويل شراء سلعة أو منفعةكوك التمويل اليت إىل ص بدورها

 .هلذه الصكوكلنقدية االستثمار اليت هتدف إىل إقامة مشاريع خمتلفة من احلصيلة ا
 : لب التاليةوسيم من خالل هذا املبحث التطرق هلذا النوع من املنتجات املالية االسالمية ابلتفصيل وفق املطا

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وأنواعها الصكوك املالي  لاسمايي  :بحث الثالثامل

 

 يفهوم الصكوك املالي  الاسمايي : املطلب ألاول 

 صكوك الاستثمار: املطلب الثاني

 صكوك التمويل: املطلب الثالث
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 صكوك املالي  االسمايي اليفهوم : األول املطلب
  لصائصهاو  تعريف الصكوك االسمايي : الفرع األول

هي شهادات مالية تثبت ملكية أصل قائم أو منفعة متاحة يف اتريخ الحق ومن مث : مايي اإلس *تعريف الصكوك .5
 1حلق يف االنتفاع به؛احلق يف العائد الذي يدره هذا األصل أو ا

واثئق متساوية القيمة متثل حصصا  ":واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية على أهنا عرفتها هيئة احملاسبةكما 
يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد  ملكية أعيان، منافع أو خدمات أو شائعة يف

  2؛"ها واستخدامها فيما اصدرت من أجلهحتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب في
واثئق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية موجودات قائمة فعال أو : وتعرف أيضا أبهنا

 3:سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، تصدر وفق عقد شرعي وأتخذ أحكامه، ويتم التعامل هبا عرب املراحل التالية
 ألن اهلدف من إصدار الصك هو حتصيل املال الالزم للنشاط الذي أصدر من أجله؛ :كحتصيل قيم  الص -
يتم قفل  ،بعد استكمال قيمة املشروع أو النشاط مبعىن بيع مجيع الصكوك املصدرة :قفل ابب االكتتاب -

 االكتتاب للتمكن من استخدام الصكوك يف الغرض الذي أنشأت من أجله؛
على طبيعة الصيغة املعتمدة وابلتايل نوع الصك املصدر حيث ميكن تداول يعتمد ذلك  :استخدام الصكوك -

الصكوك يف السوق الثانوي إذا ما كانت حقوق ملكية أما إذا كانت صكوك دين فال ميكن تداوهلا ألن 
 .ذلك من قبيل بيع الدين احملظور شرعا

ها تعريف املال يف ظل أحكام إلصدار الصكوك جيب االستناد إىل حقوق ينطبق علي: احلقوق حمل الصكوك -
الشريعة والقانون وهو كل ما يقع عليه امللك من أصول أو منافع وابلتايل امكانية التصرف فيه واستعماله 

 4.واستغالله

                                     
، اإلصدار والتداول، اإلنشاءمتييزا هلا عن السندات للداللة على األوراق املالية اخلاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية من حيث  الصكوكيستخدم مصطلح   *

 ....اإلطفاء ونقل امللكية

، جامعة امللك عبد -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف، "-األسباب واآلاثر -فاق بعض إصدارات الصكوكإل" عمار عودة،  1
 .2: ، ص7050ماي  71-77العزيز، جدة، يومي 

 لك فهد الوطنية، البحرين، نوفمرب، مكتبة املاإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ، "صكوك االستثمار " ،(52) املعيار الشرعي رقم  2
 .712: ص، 7052

، جامعة امللك عبد العزيز، -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف ،"اإلسمايي ضماانت الصكوك "،محزة بن حسني الفعر الشريف 3
 .2: ، ص7050ماي  71-77جدة، يومي 

املؤمتر الثالث عشر للهيئات الشرعية هيئة احملاسبة واملراجعة : ، حبث مقدم يف"حمما إلصدار الصكوكأنواع احلقوق اليت ميكن أن تكون " دمحم علي القري، 4
 .01: ، صاإلسالميةللمؤسسات املالية 
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 1 :االسالمية ب متتاز الصكوك املالية: اإلسمايي لصائص الصكوك  .2
 ت حقوق والتزامات مالكيها؛، إلثباأهنا صكوك تصدر ابسم مالكها أو حلاملها، متساوية القيمة -
أو خدمات، ابإلضافة /أو منافع و/اهنا متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات خمصصة لالستثمار، أعيان و -

 ا؛اىل احلقوق املعنوية والديون والنقود، وال جيب ان تكون دينا يف ذمة مصدرها حلامله
 ارها وتداوهلا؛ابط شرعية تنظم إصدمبوجب عقد شرعي، وضو  الصكوك املالية تصدر -
بقيمتها السوقية وال جيوز إصدار وعد ابلشراء  من أصول وحقوق أن تداوهلا خيضع لشروط تداول ما متثله -

 ؛ابلقيمة االمسية
يف غنمها حسب االتفاق املبني يف نشرة اإلصدار ويف غرمها حسب  يشرتك مالكو الصكوك املالية اإلسالمية -

 حّصِتهم فيها؛
تصرف يف األصل أو موجودات الشركة حسب ما يقره القانون ومسؤوليته فيها حلامل الصك احلق يف ال -

 ؛حسب قيمة صكوكه
أن يتم إثبات ملكية األصل املولد للدخل بكافة إجراءات وواثئق االثبات املتفق عليها وفق العرف والقانون  -

 خاصة يف حالة االقتضاء؛
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 :ابالعتماد على 1

 .725: ص، مرجع سابق، "صكوك االستثمار " ،(52) املعيار الشرعي رقم -
، حبث "-البحرين:جترب  السوق املالي  االسمايي  الدولي  –اإلسمايي السوق املالي   الصكوك االسمايي  ودورها يف تطوير" ،نوال ين عمارة -

 . 711: ، ص7055، 02جملة الباحث، العدد  :يفمقدم 
املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية : حبث مقدم يف، "اإلسمايي كيف تتوافق الصكوك يع أحكام الشريع  " دمحم علي القري، -

 .01:، البحرين، صميةاإلسال
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 يي املالي  اإلسما يتطلبات الصكوك: الفرع الثاين
   1:يستوجب يف الصكوك االسالمية توفر الشروط التالية

 أن تعرب الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط االقتصادي؛ -
 :تصدر الصكوك على اساس عقد شرعي تتوفر فيهجيب أن  -

 أركان وشروط هذا العقد؛ 
 أن ترتتب عليه األحكام واآلاثر الشرعية هلذا العقد؛ 
  يقصد به يف التطبيق العملي ما قصده الشارع من شرعه؛أن 
 أن ال يشرتط فيه ما ينايف مقتضاه أو يناقض قصد الشارع من شرعه. 

 فقدها جوهرها ومضموهنا؛أن ختلو الصكوك من احليل الشرعية اليت ت   -
وجوداهتا ال جيوز إصدار الصكوك أو تداوهلا إذا كانت حصيلة إصدارها تستخدم يف نشاط حمرم أو بعض م -

 حمرمة؛
جيب أن ال يؤول إصدار الصكوك أو تداوهلا أو اسرتدادها إىل تبادل نقد عاجل بنقد آجل أكثر منه مقابل  -

 األجل، ما يؤدي إىل انتقال امللكية صوراي وليس واقعيا وقانونيا؛  
يل حمظورة أن تكون الصكوك االسالمية مستقلة بذاهتا بعيدة عن تلبسها ثوب السندات أو أي أداة متو  -

 شرعا؛
 على بناية هيكل الصكوك من حيث الرتتيب والتنظيم والشمول؛ أن يبىن القانون -
 .أن تشمل القوانني وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية احلاكمة للصكوك االسالمية -

 
 
 
 
 
 
 

                                     
آليات ويتطلبات إصدار الصكوك  55/2512قانون رقم  -التشريعات التناظم  للصكوك االسمايي  يف القانون األردين" ،ابسل يوسف الشاعر 1

 . 02: ، ص7052، 05دد الع الواحد والعشرون، جملة الدراسات املالية واملصرفية، بنك فيصل االسالمي السوداين، اجمللد: يفمقدم حبث  ،"اإلسمايي 
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 أمهي  وأهداف الصكوك املالي  اإلسمايي : الفرع الثالث
 1:مهية التعامل ابلصكوك املالية اإلسالمية يف كوهناتكمن أ :أمهي  الصكوك .1

 من أفضل الصيغ لتمويل املشاريع الكبرية اليت ال تتحملها جهة واحدة؛ -
أهنا تقدم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أمواهلم مع سهولة اسرتدادها عند احلاجة  -

 ثانوي؛إليها، ذلك من خالل امكانية تداوهلا يف السوق ال
 أهنا تقدم أسلواب جيدا إلدارة السيولة ابملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف حالة الفائض أو العجز؛ -
  املستثمرين من االنتفاع ابلربح احلقيقي للمشروع بنسب عادلة؛نيمتكو  وسيلة للتوزيع العادل الثروة أهنا -
 سوق املايل لوضوح آلية التعامل هبا وسهولتها؛تساعد على توفري الشفافية وحتسني بنية املعلومات يف ال -
 تساهم يف إنعاش االقتصاد وإدارة السيولة من خالل توفري متويل مستقر وحقيقي؛ -
 .تقدمي حلول مبتكرة ملشاكل التمويل وبدائل شرعية للمشاركة يف املشاريع التنموية -

 2 :يهدف التعامل ابلصكوك املالية اإلسالمية إىل :أهداف الصكوك .2
 يف حتويل األصول غري السائلة إىل أصول ميكن تداوهلا بسهولة لتوفري السيولة؛ ةسامهامل -
 خفض تكلفة التمويل الخنفاض درجة خماطر الصكوك لكوهنا تستند إىل ضماانت عينية؛ -
 تنشيط سوق رأس املال وتعميقه من خالل تعبئة مصادر متنوعة للتمويل؛ -
 ل عملية التصكيك لتمويل املشاريع املتنوعة والضخمة؛إمكانية جتميع رؤوس أموال كبرية من خال -
 الزمة وقت احلاجة؛سيولة اللاملواءمة بني آجال مصادر األموال واستخداماهتا لتوفري ا -
هتدف إىل إدارة السيولة يف االقتصاد كأحد أهم األدوات التمويلية وجتميع املدخرات من األفراد  -

 واملؤسسات واستثمارها؛ 
ايل من خالل توفري أدوات مالية تزيد من ثقة املستثمرين يف الدخول يف مشاريع تنشيط السوق امل -

 .  استثمارية تقوم على موارد حقيقية وليست ومهية

                                     
 :ابالعتماد على 1

الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل، منظمة التعاون : حبث مقدم يف ،"الصكوك املعاصرة وحكمها" ،دمحم علي التسخريي -
 .07، 05: ، البحرين، صاإلسالمي

الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل، منظمة التعاون : م يف، حبث مقد"الصكوك االسمايي  وتطبيقاهتا املعاصرة" دمحم تقي العثماين، -
 .02، 07: ، البحرين، صاإلسالمي

-عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف، "-نظرة يقاصدي  -الوظائف االقتصادي  للصكوك" عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، 2
  .7، 2: ، ص7050ماي  71-77مي جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يو 
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  صكوك االستثمار: املطلب الثاين
الصكوك اليت تتحدد عوائدها على أساس املشاركة يف الربح :" عرفها جملس اخلدمات املالية االسالمية على أهنا

 1...".سارة يف االستثمار حمل العقد، ومن امثلتها صكوك املضاربة وصكوك املشاركةواخل
 (املقارض )صكوك املمارب  : الفرع األول

تصدر صكوك املضاربة عل أساس عقد املضاربة وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأمسال املضاربة الستثماره 
لكية موجودات املضاربة وتشمل األعيان واملنافع والديون بنسبة معلومة من الربح، وميثل الصك حصة شائعة يف م

والنقود واحلقوق املالية األخرى، ويستحق حاملو الصكوك حصة شائعة من عائد االستثمار ويتحملون املخاطر بنسبة 
كي تصبح ما ميلكونه من صكوك، تتحدد شروط هذا العقد يف نشرة االكتتاب والعقود الشرعية امللحقة هبا، ول

 2:ائمة مع الشريعة االسالمية جيب أن تتوفر على الشروط التاليةمتو 
أن يكون الصك حصة شائعة يف املشروع ممثال يف أصول مالية جتري عليها أحكام املال يف البيع والشراء  -

 واهلبة وغريها؛
 ؛جيب أن متثل حصة فعلية يف موجودات املشروع الذي أصدرت لتمويله، مستمرة مدى استمرار املشروع -
العقد يف صكوك املضاربة يسري وفق الشروط اليت حتددها نشرة اإلصدار من املضارب، حيث يكون  -

 االجياب ابالكتتاب والقبول مبوافقة اجلهة املصدرة؛
تشتمل نشرة االصدار على مجيع املعلومات عن الصيغة اليت متثلها كطبيعة رأس املال ونسب توزيع اخلسائر  -

 واألرابح؛
صك قابل للتحويل إىل نقد يف هناية املشروع، وقابل للتداول بعد انتهاء فرتة االكتتاب جيب أن يكون ال -

 احملددة؛
 إذا اصبح رأمسال املضاربة دينا تطبق عليه أحكام التعامل ابلديون عند تداول الصكوك؛ -
للسعر املرتاضي مسال املضاربة خمتلطا بني النقود واملنافع فيجوز تداول صكوك املضاربة وفقا إذا ما كان رأ  -

 عليه؛
 يتحمل مسؤولية املشروع كل حسب مسامهته وحسب ما تقره شروط الصيغة؛  -

                                     
 .712: مرجع سابق، ص، "صكوك االستثمار" ،(52) املعيار الشرعي رقم   1
 :ابالعتماد على  2
 .720: مرجع سابق، ص، "صكوك االستثمار" ،(52) املعيار الشرعي رقم  -
املؤمتر الدويل : ، حبث مقدم يف"-عودي  العاملي  للبرتوكيماوايتجترب  الشرك  الس-صكوك املمارب  ودورها يف متويل القطاع الصتناعي" شالور وسام،   -

ماي  1، 1:يومي، جامعة فرحات عباس،سطيف،اإلسالميةحول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية 
 .52، 51: ، ص7057
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 .جيب أن ال يتضمن الصك شرطا ينايف قواعد الشريعة االسالمية لصيغة املضاربة -

 ح رابصكوك املشارك  يف األ: الفرع الثاين
املشاركة يف األرابح واخلسائر، يتم إصدارها  هي مبثابة حصص يف رأمسال الشركة قابلة للتداول وتقوم على مبدأ

لتمويل عمليات االستثمار متوسطة وطويلة األجل، ختتلف عن صكوك املضاربة يف الفصل بني صاحب املال 
 1واملضارب أي املصدر بينما تصب حصص املشاركة يف وعاء واحد ليمثل رأمسال املشاركة؛

اصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها إلنشاء مشروع، فتصبح  وهي أيضا عبارة عن واثئق متساوية القيمة يتم
موجودات املشروع ملكا حلملة الصكوك وتدار على أساس عقد الشركة بتعيني أحد الشركاء إلدارهتا مبوجب صيغة 

ك وتتنوع صكو  2الوكالة ابالستثمار، وهي ختتلف عن صكوك املضاربة من حيث حق صاحبها يف املشاركة يف اإلدارة،
 3:املشاركة بني

هي نوع من صكوك املشاركة يف الربح تقوم على نفس أسسها الشرعية والعملية،  :صكوك املشارك  الدائم  -
وهي تتميز ابستمرار التعامل ابلصكوك وثبات احلق ألصحاهبا مادامت فرتة استحقاقها، وتشمل حاالت 

صة هبدف حتقيق عوائد وتوزيعها على إصدار صكوك املشاركة لتمويل شراء عقار مثال تديره جهة متخص
 .مالكي الصكوك بنسبة ما ميلكونه من حصص يف رأس املال

مسيت بذلك لتناقص حصة مالك الصك يف الربح تبعا لتناقص حصته يف رأس : صكوك املشارك  املتتناقص  -
 شاريع املؤقتة،وقصرية األجل واملاملال إىل غاية إطفاء الصكوك الصادرة، وتكون غالبا يف األنشطة متوسطة 

وحتقق مصلحة الطرفني يف التنازل بسهولة عن احلصة يف رأس املال من طرف وامتالك األصول تدرجييا من 
 4:طرف آخر، وبذلك ينقسم هذا النوع من الصكوك بدوره إىل

 حيث تسرتد قيمة هذه الصكوك وفق أقساط دورية مع األرابح املوزعة : صكوك املشاركة املسرتدة ابلتدرج
 امل الصك إن وجدت، إىل غاية االسرتداد الكلي للصكوك مع هناية فرتة االستحقاق؛حل

                                     
امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية،  : ، حبث مقدم يف"سمايي  يف عماج األزي  املالي دور اهلتندس  املالي  اال" أمحد طرطار،  1

 .02: ، ص7002أكتوبر  75، 70كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
: ، حبث مقدم يف"-البحرين -جترب  السوق املالي  اإلسمايي  العاملي  -املفهوم واألدوات -إلسمايي االسوق املالي  " مشري فريد وعرتوس صربينة،  2

 .500: ص ،55العدد جامعة دمحم خيضر بسكرة، القضائي،  االجتهادجملة 
ؤمتر الدويل حول منتجات امل: حبث مقدم يف ،"واقع صتناع  الصكوك االسمايي  يف دول جملس التعاون اخلليجي" ،مفتاح صاحل ورحال فطيمة 3

، 7057ماي  1، 1، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي اإلسالميةوتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية 
 .01:ص
حبث ، "-دراس  حال  السوق املايل املاليزي -لي  الدولي واقع وأمهي  الصكوك املالي  االسمايي  ابألسواق املا" ن،اجتاين دمحم العيد وعبد الغين داد  4

 .70: ص ،04اجمللد الثالث، العدد  ،واملالية، جامعة الوادي االقتصاديةجملة الدراسات : مقدم يف
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 ويكون ذلك يف حالة الصكوك املصدرة لتمويل مشروع مؤقت أو يف : صكوك املشاركة املسرتدة يف هناية املدة
ا احلقيقي حالة التصفية اإلجبارية، حبيث يقوم املصدر إبعادة شراء الصكوك املصدرة من أصحاهبا بسعره

 .واسرتجاع ملكية األصول والتجهيزات يف هناية الفرتة

 والتناتج نتاجصكوك املشارك  يف اإل: فرع الثالثال
مسيت بصكوك املشاركة يف االنتاج ويقصد به الناتج الزراعي وذلك لعالقتها ابلزرع والغرس وما يتبعهما من رعاية 

  1:بني املشاركني يف العملية، وتتمثل هذه الصيغ يفومتابعة إىل غاية حتصيل الناتج وتوزيع العوائد 
تصدر على اساس عقد املزارعة وتستخدم حصيلتها لتمويل زراعة أرض يقدمها مالكها : صكوك املزارع  .1

بناء على هذا العقد، وميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املزارعة غري األرض ويستحق حاملو 
الباقي مللك األرض وفق شروط نشرة االكتتاب والعقود الشرعية امللحقة الصكوك حصة معلومة من الزرع و 

 .هبا
تصدر على أساس عقد املساقاة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل رعاية أشجار قابلة  :صكوك املساقاة .2

وتعهدها ابلسقي والرعاية حىت تثمر، وميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املساقاة من غري  لإلمثار
ألرض والشجر ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر والباقي ملالك الشجر، وكل ذلك حتدده ا

  . نشرة االكتتاب والعقود الشرعية اخلاصة ابلصيغة املطبقة
تصدر على أساس عقد املغارسة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل غرس األرض : صكوك املغارس  .5

مثار، ية وتعهدها حىت تصل إىل مرحلة اإلار املثمرة ذات القيمة االقتصادشجار الفاكهة أو غريها من األشجأب
وميثل الصك حصة شائعة يف ملكية موجودات املغارسة من الشجر ومثاره واألرض اليت عليها الشجر، 
ويستحق حاملو الصكوك حصة معلومة من الشجر ومثاره ويستحق مالك األرض احلصة الباقية وفق ما 

 .صدار والعقود الشرعية امللحقة هباتقتضيه نشرة اإل
 
 
 

                                     
 :ابالعتماد على  1

 .725، 720: مرجع سابق، ص، "صكوك االستثمار" ،(52) رقم املعيار الشرعي  -
رسالة دكتوراه يف الفقه املقارن منشورة يف جملة دراسات  ،"اإلسمايي ود املبتكرة للتمويل واالستثمار ابلصكوك العق" ،رشودلخالد بن سعود ا  -

 .24: ، ص7052، اململكة العربية السعودية، اإلسالميةاألسواق املالية 
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 املقارن  بني األسهم وصكوك امللكي (: 52)جدول رقم

 
 صكوك امللكي  سهماأل

  ختضع االسهم لقانون الشركات يف النظم
 الوضعية

  ختضع صكوك امللكية ألحكام عقد الشركة يف
 الشريعة االسالمية

 ملكيتها دائمة يف الشركة إىل حني تصفيتها  ها دائمة ما دام املشروع إال يف حالة ملكيت
 املشاركة املتناقصة

  يشرتك مالكو االسهم يف إدارة الشركة عن طريق
 انتخاب جملس االدارة

  ،يشارك محلة صكوك املشاركة يف إدارة الشركة
بينما يوكل رب املال املضارب إبدارة املشروع 

 وفق عقد املضاربة
  ،إذن تصدر وفق صيغة واحدة وهي املشاركة

 هي نوع من أنواع صكوك االستثمار
   تصدر وفق صيغ التمويل واالستثمار االسالمية

 ...كلها، كاملضاربة واملشاركة واملغارسة
  ال ميكن أن يصدرها إال من ميلك مركزا ماليا

 فيكون مسامها
  ميكن أن تصدرها فئات متعددة حبسب ما

 ميلكونه من أصول نقدية و عينية
 :لطالبة ابالعتماد علىمن إعداد ا :صدرامل

األوروبية  لألكادمييةاملؤمتر الدويل الثاين : حبث مقدم يف، "-تقييم التجرب  املاليزي  -واقع صتناع  الصكوك االسمايي  وحتدايهتا" ،نوارة املربوك -
 . 215: ، تركيا، صاسطنبول، 7052نوفمرب  2، 4، يومي -بني الواقع والواجب... األسواق املالية االسالمية -اإلسالميللتمويل واالقتصاد 

املؤمتر الدويل حول منتجات : حبث مقدم يف ،"واقع صتناع  الصكوك االسمايي  يف دول جملس التعاون اخلليجي" ،مفتاح صاحل ورحال فطيمة -
ماي  1، 1عباس، سطيف، يومي  ، جامعة فرحاتاإلسالميةوتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية 

 .50: ، ص7057

 
 
 
 
 
 
 



 سمايي اإلالي  املتنتجات املابتكار وتطوير  ياتاسرتاتيج................: ........................لثاينالفصل ا

 44 

 صكوك التمويل: املطلب الثالث
أو قيمة  وهي اليت تستخدم حصيلة إصدارها يف شراء بضاعة املراحبة أو مثن سلعة السلم أو تكلفة عملية التصنيع

من ميكن توقعها بصورة جيدة  هي أدوات يرتتب عليها دفع إيرادات مالية اثبتة ودوريةمنفعة موجهة للـتأجري، و / أصل
طرف املصدر خالل املدة املتفق عليها إضافة إىل اسرتجاع قيمة الصك يف هناية املدة أو من خالل دفعات، تساهم 

االئتمانية كعدم  مخاطرلهذه األدوات يف احلماية من خماطر التشغيل إذ ال ترتبط إبيرادات املشروع بينما تتعرض ل
 :هذه الصكوك بني السداد والنكول، وتتنوع

 صكوك اإلجارة: الفرع األول
تستخدم حصيلة إصدارها يف شراء عني مؤجرة أو قابلة للتأجري أو شراء منفعة عني  :تعريف صكوك اإلجارة  .1

حاضرة، وميثل صك اإلجارة جزءا شائعا يف ملكية األعيان أو املنافع أو اخلدمات املؤجرة خالل فرتة حمددة، 
الل طرحه لالكتتاب ومجع قيمة األصل املراد أتجريه ليعتربر محلة الصكوك مالكني حلصة يتم التعامل به من خ

شائعة يف ذلك األصل ويستحقون أجرا أو قسطا حمدد مسبقا طيلة فرتة اإلجارة اليت تعكس املدة اليت ميكن 
محلة الصكوك  فيها تداول الصك إذا كانت إجارة مؤقتة، وأما إذا كانت إجارة منتهية ابلتمليك فيستحق

   1.إضافة إىل األجرة الدورية جزءا من قيمة الصك إىل غاية اهتالكه وانتقال ملكية األصل إىل املستأجر
  2:تتميز صكوك اإلجارة عن غريها من الصكوك ب: لصائص صكوك االجارة .2

ا مواعيد دفع املرونة الشرعية من حيث إمكانية وضع شروط متعلقة بتسليم العني أو االنتفاع ابخلدمة وكذ -
ل هبا يف خمتلف األنشطة متوسطة مو  األجرة ومقدارها وقيمة القسط وغريها ما جيعلها سهلة التداول والتَ 

 وطويلة األجل؛
مرتبطة إبنتاجية األصول  ألهناؤسسات العامة واملؤسسات اخلريية صاحلة لإلصدار من قبل احلكومات وامل -

 املؤجرة ومنافعها؛
 يرادية اليت ال تتعرض كثريا للتقلبات السوقية وابلتايل اخنفاض درجة املخاطر؛ارات اإلترب نوعا من االستثمتع -

                                     
 : ابالعتماد على   1

امللتقى الدويل األول االقتصاد االسالمي : يفمقدم ، حبث "اإلسمايي كفاءة تسعري األوراق املالي  يف السوق املايل"،عبد هللا ابراهيم نزال -
 .55: ، ص7055فيفري  77، 72الواقع ورهاانت املستقبل، معهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، غرداية، ...

، حبث مقدم "-الصكوك السوداني  احلكويي  دراس  تطبيقي  على-إدارة خماطر الصكوك اإلسمايي  احلكويي " ،سليمان انصر وربيعة بن زيد -
، معهد الدراسات املصرفية، األردن، -إدارة املخاطر، التنظيم واإلشراف-املؤمتر الدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية والتمويل االسالمي: يف

 .02: ، ص7057أكتوبر  4-1أايم 
نوفمرب  7-7الندوة الفقهية اخلامسة لبيت التمويل الكوييت، الكويت، أايم : ث مقدم يف، حب"ستندات االستثمار املتوسط  والطويل  األجل" ،منذر قحف 2

 .51-50: ، ص5224
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 .امكانية تكوين حمافظ استثمارية من صكوك االجارة نظرا الستقرار سعرها وثبات العائد نسبيا -
 1:حسب الصيغتني التاليتنيمتييز نوعني من صكوك اإلجارة ميكن  :أنواع صكوك اإلجارة .3

 أمام محلة الصكوك؛ الوسيط بني مشرتي الصك وامللتزما صكوك يصدره 
 صكوك يكون فيها مصدر الصك هو امللتزم أمام محلة الصكوك. 

بغرض بيعها أو استيفاء مثنها من  أو وسيط مايل ينوب عنهيصدرها املالك  :صكوك ملكية األعيان املؤجرة -
 :سم إىلوتنق. حصيلة االكتتاب فيها، لتصبح العني ملكا حلامل الصكوك

 حيث يقوم املؤجر إبصدار صكوك اإلجارة لشراء أصول اثبتة كالعقارات مثال من مث : صكوك اإلجارة الثابتة
أتجريها للغري، فيكون مثن اإلجيار هو العائد الذي يتم توزيعه على حاملي الصكوك ويكون املصدر وسيطا 

 .بني املستأجرين ومحلة الصكوك خالل فرتة اإلجارة
 يتم إصدارها وفق اآللية السابقة مع مراعاة طبيعة الصيغة املتبعة حبيث يتم : رة املنتهية ابلتمليكصكوك اإلجا

 . سداد قيمة األصل مع كل أجرة ليتمكن املستأجرون من امتالك األصل يف هناية فرتة اإلجارة
 :تتنوع بني: صكوك ملكية املنافع واخلدمات -
 شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصة مشاعة يف خدمة أو ي ه :صكوك ملكية املنافع واخلدمات املؤجرة

 .منفعة حمددة أو موصوفة يف الذمة تقدم من امللتزم هبا إىل حامل الصك يف مدة الحقة وحمددة
 تصدر مقابل عقد شراء منفعة عني أو : صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة أو املوصوفة يف الذمة

صدارها لتمويل شراء منفعة عني موجودة أو موصوفة يف الذمة مث أتجريها استئجارها لتستخدم حصيلة إ
إجارة عني أو إجارة موصوفة يف الذمة أبجرة معلومة، حبيث ميثل الصك حصة شائعة يف ملكية املنفعة 

 .والفرق بني مثن شراء املنفعة ومثن بيعها هو عائد هذه الصكوك
  يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من طرف : يف الذمةصكوك ملكية اخلدمات من طرف معني أو موصوف

معني أو موصوف يف الذمة، ليتم استيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها وتصبح تلك اخلدمات ملكا 
 .حلملة الصكوك

                                     
 :ابالعتماد على  1

وحتدايت املستقبل، اندي رجال ..الواقع : مؤمتر املصارف االسالمية اليمنية: حبث مقدم يف ،"اإلسمايي إدارة خماطر الصكوك " ،أشرف دمحم دوابه -
 .07: ص ،7050مارس  75، 70ليمنيني، صنعاء، اجلمهورية العربية اليمنية، يومي األعمال ا

جامعة امللك عبد العزيز، -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف، "يتنتجات صكوك اإلجارة" سامي بن ابراهيم السويلم، -
 .05: ، ص7050ماي  71-77جدة، يومي 
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 ، السلم واالستصتناعصكوك املراحب : الفرع الثاين
االستثمار االسالمية لتمويل شراء املواد االولية أداة متويل تستخدمها املصارف وشركات التمويل و : صكوك املراحبة .1

وميثل  وهي واثئق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة مملوكة حلملة الصكوك،والسلع املعمرة، 
الصك حصة شائعة يف ملكية هذه البضاعة بعد شرائها والعائد منها هو الفرق بني مثن شراء بضاعة املراحبة ومثن 

   2:وتتميز صكوك املراحبة ب 1،يعها للواعد ابلشراءب
 ؛أبهنا ذات خماطر متدنية ومرونة عالية تناسب املدخرين واملستثمرين الراغبني يف ذلك  -
 تلبية رغبات املتعاملني من السلع واملعدات الضرورية لبداية أو مواصلة النشاط؛ -
 متكني املستثمرين من االستثمار وحتقيق عوائد جمزية؛ -
 .عم القطاعات االقتصادية املختلفة وتنشيط التجارة الداخلية واخلارجيةد -

هي صكوك متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأمسال السلم وحتويل ملكية السلعة حلملة و : صكوك السلم .2
تسمح هذه الصيغة بشراء سلعة السلم بثمن حال، موصوفة وصفا كافيا ينفي الغرر، مؤجلة التسليم الصكوك، 

إىل موعد حمدد، تستخدم يف النشاط الزراعي والصناعي واإلنتاجي، متثل هذه الصكوك حصصا شائعة يف 
 3 .ملكية سلعة السلم قبل قبضها والعائد منها هو الفرق بني مثن شراء السلعة ومثن بيعها

صكوك، يتم إصدارها لتحصيل قيمة تصنيع السلعة، لتتحول ملكية املصنوع حلملة ال: صكوك االستصناع .5
يقوم املصدر بتصنيع املنتجات أو بناء -مصدر الصك وحامل الصك-وذلك من خالل إبرام عقد بني طرفني 

املشاريع ويتكفل حامل الصك بتسديد مبلغ العقد يف التاريخ املتفق عليه ليمثل بذلك الصك حصة شائعة يف 
واهلدف من إصدار صكوك  4بيع السلعة،ملكية العني املصنعة وعائد الصك هو الفرق بني تكلفة التصنيع ومثن 

 أو، االستصناع هو توظيف حصيلة هذه الصكوك يف متويل مشروع معني من املشاريع العقارية أو الصناعية

                                     
 .712: مرجع سابق، ص، "ك االستثمارصكو " ،(52) املعيار الشرعي رقم 1
 -اإلسالميةجملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم : ، حبث مقدم يف"الصكوك املالي  االسمايي  البديل التمويلي ملشروعات التتنمي  "حمسن بن احلبيب، 2

 .55: ، ص7052، 07قسنطينة، جلزائر، اجمللد الثالث والثالثون، العدد 
 . 712: مرجع سابق، ص، "صكوك االستثمار" ،(52) قماملعيار الشرعي ر   3
، اإلسالميةجملة البحوث العلمية والدراسات : حبث مقدم يف ،"صكوك االستصتناع ودورها يف حتقيق التتنمي  االقتصادي " ،عدانن دمحم يوسف راببعة 4

 .15، 10: ، ص02العدد 
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نشآت البنية التحتية من طرف احلكومة أو إحدى الشركات العامة أو اخلاصة، وتستخدم حصيلة االكتتاب يف م
  1حتمل تكاليف إقامة املشروع،

 2:يز صكوك االستصناع عن غريها من الصكوك بوتتم
 يتم ختصيص حصيلة االكتتاب يف صكوك االستصناع يف متويل تصنيع سلعة معينة موصوفة يف الذمة؛ -
 ختضع عملية إصدار صكوك االستصناع ألحكام عقد االستصناع املعروف يف الفقه االسالمي؛ -
 .   مجيعا بعد اكتمال عملية االكتتاب مباشرة يرتتب على إصدار صكوك االستصناع آاثر عقد االستصناع -

 املقارن  بني الستندات وصكوك املديوني (: 55)جدول رقم
 

 صكوك الدين الستندات
 السند دين يف ذمة املصدر  ميثل صك الدين حق ملكية مشاع يف أعيان، منافع،أو خدمات 
 يصدر السند مقابل فوائد ربوية  حق يف األجليصدر الصك مقابل إيراد دوري أو مست 
  بغض النظر عن النتيجة  مضمونةعوائد السند

 رحبا أو خسارة
 عوائد الصك ختتلف على حسب الصيغة املستخدمة 

  حلامل السند دخل ممثل يف الفائدة الربوية قد
 يكون اثبتا أو متغريا

  حيصل حامل الصك على عائد انتج عن ملكيته املشاعة
 ملوجودات ميثلها الصك

  ض ربويالسند ميثل قر  ميثل صيغة قائمة على البيوع كاملراحبة والسلم... 
  استخدام القرض يف األغراض املشروعة وغري

 املشروعة
 اشرتاط استخدام حصيلة الصك يف األغراض املشروعة 

 مدة السند ال عالقة هلا مبدة املشروع  ألجلها ترتبط مدة الصك مبدة الصيغة املصدر 
 الشرعية ال تضمن نشرة االصدار القواعد  تتضمن نشرة االصدار القواعد الشرعية احلاكمة 

 :من إعداد الطالبة ابالعتماد على: املصدر
، جامعة امللك عبد -عرض وتقومي -اإلسالميةندوة الصكوك : حبث مقدم يف ،"اإلسمايي ضماانت الصكوك "،محزة بن حسني الفعر الشريف -

 .07: ، ص7050ماي  71-77العزيز، جدة، يومي 
املؤمتر الدويل حول منتجات : حبث مقدم يف ،"واقع صتناع  الصكوك االسمايي  يف دول جملس التعاون اخلليجي" ،ح صاحل ورحال فطيمةمفتا  -

ماي  1، 1، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي اإلسالميةوتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية 
 .55: ، ص7057

                                     
دراسات  -اإلنسانيةجملة احلقوق والعلوم : ، حبث مقدم يف"ويلي  يف االقتصاد اجلزائريصكوك االستصتناع وأمهيتها ضمن البدائل التم" ،أمحد بلخري 1

 .20: ، اجللفة، اجلزائر، ص-اقتصادية
 .17: عدانن دمحم يوسف راببعة، مرجع سابق، ص 2
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 الصكوك اهلجيتن  والصكوك الوقفي : الفرع الثالث
هي صكوك يتم انشاؤها من خالل اجلمع بني صيغتني أو أكثر من صيغ التمويل : الصكوك اهلجينة .1

 1.االستصناع واإلجارة، أو اإلجارة واملراحبة: اإلسالمي مثل
هذه املوجودات أصوال اثبتة  هي عبارة عن واثئق متثل موجودات الوقف، سواء كانت  :الصكوك الوقفي  .2

كالعقارات واملباين وغريها، أو أصوال منقولة كالنقود والسيارات والطائرات، او حقوقا معنوية كحقوق 
، تصدرها مؤسسة الوقف لالكتتاب وتوجيه حصيلتها لتمويل املشاريع االستثمارية االخرتاعالتأليف وبراءة 

   2.مالوقفية وترجع عوائدها لصاحل املوقوف عليه

 لطوات عملي  تصكيك املشروع الوقفي(: 85)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واالقتصاداملؤمتر الدويل الثاين لألكادميية األوروبية للتمويل : حبث مقدم يف ،"الدور التتنموي للصكوك الوقفي " ،مفتاح عبد السالم عليلش :املصدر
 .702: ، اسطنبول، تركيا، ص-لواقع والواجببني ا.... األسواق املالية االسالمية  -اإلسالمي

 
 
 

                                     
 . 117 :صمرجع سابق، اجلزء الثاين، ، "اهلياكل، األدوات، واالسرتاتيجيات-أسواق رؤوس األيوال" ،جبار حمفوظ  1
 -اإلسالمي واالقتصاداملؤمتر الدويل الثاين لألكادميية األوروبية للتمويل : حبث مقدم يف ،"الدور التتنموي للصكوك الوقفي " ،مفتاح عبد السالم عليلش  2

  .702، 707: اسطنبول، تركيا، ص ،7052نوفمرب  2، 4يومي  ،-بني الواقع والواجب.... ألسواق املالية االسالمية ا

 املشروع الوقفي

  حتديد رأس املال وتقسيم  يف صورة صكوك وقفي

 شهادات الوقف شهادات قرض حسن

 يقرضون واقفون
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 لماص  الفصل الثاين
 

االمهية الكبرية اليت اكتستها اهلندسة املالية واالبتكار املايل االسالمي على مستوى وابلنظر إىل 
املؤسسات املالية االسالمية وكذا السوق املايل، ودورها يف تنويع وتوسيع جماالت االستثمار وفق 

 ية وصوال إىل الكفاءة االقتصادية؛من املصداقية الشرع تنطلقيات علمية وعملية اسرتاتيج
حيث أمثرت عمليات اهلندسة املالية واالبتكار املايل االسالمي على منتجات مالية إسالمية تستند يف 

لعات وتطمح إىل تلبية متطلبات املتعاملني ومواكبة تط، اإلسالميةتكوينها إىل قواعد ومبادئ الشريعة 
من حيث تقليص الوقت والتكلفة وزايدة العوائد، وذلك من خالل تشكيلة متنوعة من  املستثمرين

من حيث املتوافقة وأحكام الشريعة االسالمية البسيطة واملركبة، وكذا الصكوك املالية، املنتجات املالية 
 البناء واالستخدام؛

ر استخداما ورواجا ابعتبارها متثل اصوال حقيقة تعترب الصكوك املالية االسالمية من املنتجات األكثو 
أو هتدف إىل اقتناء اصول تشغيلية وأخرى استثمارية، تقوم على املوازنة بني التمويل والغاية منه، وبني 
عائد االستثمار واملخاطر املرتتبة عليه، حمققة بذلك اهلدف من التمويل سالمي وهي املوازنة بني 

 ".ج ابلضمانا اخلر " و" الغنم ابلغرم" صاد النقدي من خالل قاعديتاالقتصادي احلقيقي واالقت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  

سبل إدماج 

املنتجات املالية 

الاسالمية في 

 السوق املالي

 السوق املالي



 سالمية يف السوق املايلسبل إدماج املنتجات املالية اإل...................................: ...لثالفصل الثا

 49 

 
 
 
 

 
 
إدراجُاملنتجاتُاملاليةُاالسالميةُيفُالسوقُاملايل،ُوهوُبذلكُيكتسيُأمهيةُُعربُاإلدماجُعنُاآلليةُاليتُيتمُهبايُ 

ُلقواعدُ ُتبعا ُوالتوفيقُبينها ُمنُخاللُتوفريُفرصُالتمويلُواالستثمار ُالتمويلية ُيفُالربطُبنيُأطرافُالعالقة ابلغة
ية،ُوذلكُلضمانُسالمةُالعملياتُمنُاملخالفاتُالقانونيةُواحملاذيرُالشرعيةُالسوقُووفقاُلضوابطُالشريعةُاالسالم

ُوحتقيقاُألهدافُالتمويلُاالسالميُيفُالربطُبنيُاالقتصادُاحلقيقيُواالقتصادُالنقدي؛
ولتحقيقُاألهدافُاملرجوةُمنُإدماجُاملنتجاتُاملاليةُاالسالميةُيفُالسوقُاملايلُيستوجبُتتبعُاملراحلُواخلطواتُ
الالزمةُبدايةُمنُإصدارُاملنتجاتُاملاليةُمنُطرفُالشركاتُالراغبةُيفُالتأسيسُأوُالتوسع،ُليتمُبعدهاُتداولُهذهُ
املنتجاتُمنُقبلُالراغبنيُيفُاستثمارُفوائضهمُاملاليةُواحلصولُعلىُعوائدُجمزية،ُوذلكُمنُخاللُصيغُوأساليبُ

شاركةُاليتُتختل ُيفُإصدارهاُوتداواهاُعنُصيغُالبيو ُواإلجارة،ُالتمويلُواالستثمارُاالسالميةُاملتنوعةُبنيُصيغُامل
ُليختل ُتبعاُلذلكُطريقةُتسويةُاملعامالتُومتابعتهاُونقلُامللكيةُبعدُتسليمُالثمنُواملثمنُألصحاهبا؛

ُاملنتجاتُاملاليةُ ُمن ُنظريهتا ُعن ُوشروطه ُمنُحيثُآلياتُإدراجها ُاالسالمية ُكذلكُاملنتجاتُاملالية وتختل 
،ُوذلكُخلضوعهاُألحكامُومبادئُالشريعةُاالسالميةُيفُمجيعُتفاصيلهاُوالراميةُإىلُضمانُالسالمةُالشرعيةُالتقليدية

ُ.للمنتجاتُاملاليةُاالسالميةُفضالُعنُحتقيقُالكفاءةُاالقتصادية
يفُالسوقُاملايل،ُُوسيتمُمنُخاللُهذاُاملبحثُالتطرقُجلميعُاجلوانبُاملتعلقةُإبدماجُاملنتجاتُاملاليةُاالسالمية

ُ:آلياهتاُوضوابطهاُالشرعية
 
 
 
 
 
 
 
 
  

سبل إدماج املنتجات املالية : ثالثال فصلال

 الاسالمية في السوق املالي

 

ابطه الشرعية: املبحث ألاول   إدماج املنتجات املالية الاسالمية، مراحله وضو

 آليات إدماج املنتجات املالية إلاسالمية في السوق املالي                   : حث الثانيبامل

ألاحكام الشرعية إلدماج املنتجات املالية الاسالمية في السوق :  املبحث الثالث

 املالي
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علىُاملنافسةُومواجهةُتتميزُاملنتجاتُاملاليةُاالسالميةُعنُاملنتجاتُاملاليةُالتقليديةُبعدةُخصائصُجتعلهاُقادرةُ
ابإلضافةُإىلُخضوعهاُُات،ُلتمتعهاُابالستقرارُالنسيبُوارتباطُالتمويلُمباُيقابلهُمنُسلعُوخدمحتدايتُالسوقُاملايل

ُكمنتجُهنائيُجلملةُمنُالضوابطُوالقواعدُالشرعيةُاليتُتنظمُ طريقةُالتعاملُهبا،ُمنُبدايةُإنشائهاُإىلُغايةُإطالقها
ُقابلُللتداولُوفقُأساليبُالتداولُاملعروفةُمنُبيعُوشراءُوغريها؛
ُشأحتقيقُالغرضُالذيُأناليتُتساهمُيفُ ُالطرقُويعدُالسوقُاملايلُاإلطارُاملناسبُلتداولُاملنتجاتُاملاليةُمبختل

ُعنُُاإلسالميةجتعلُالتعاملُابملنتجاتُاملاليةُُاإلسالمية،ُغريُأنُخصوصيةُاملعامالتُاملاليةُمنُأجله ُكثريا خيتل 
تُنظريهتاُالتقليدية،ُسواءُمنُانحيةُاإلصدارُوشروطهُأوُمنُحيثُآليةُالتداولُوأساليبه،ُأوُيفُطريقةُتسويةُالصفقا

سديدُاملتداولةُوطبيعتهاُمنُحيثُاملشاركةُيفُاألرابحُوتنو ُاألدواتُاملاليةُونقلُامللكية،ُفضالُعنُاالختالفُيفُ
ُ.وااللتزاماتُاملرتتبةُعلىُكالُالطرفنيُاالستحقاقوكذاُآجالُُاألقساط،

وابطُالشرعيةُاليتُحتكمُوسيتمُمنُخاللُهذاُاملبحثُتناولُمفهومُإدماجُاملنتجاتُاملاليةُيفُالسوقُاملايلُوالض
 :هذهُالعملية،ُابإلضافةُإىلُالتعرفُعلىُخمتل ُاملراحلُاليتُمترُهبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية إدماج املنتجات املالية إلاسالمية في السوق املالي: ول املطلب ألا    

الضوابط الشرعية إلدماج املنتجات املالية إلاسالمية في : املطلب الثاني

 السوق املالي

 مراحل إدماج املنتجات املالية إلاسالمية في السوق املالي: املطلب الثالث

 

إدماج املنتجات املالية الاسالمية، مراحله : بحث ألاول امل

 وضوابطه الشرعية
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 إدماج املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايلماهية : املطلب األول
 إدماج املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل مفهوم :ولاأل فرعال
تلكُاآلليةُاليتُيتمُمنُخالاهاُإدراجُاملنتجاتُاملاليةُيفُالسوقُاملايلُوالربطُبنيُخمتل ُيفُتمثلُعمليةُاإلدماجُت

متثلُيفُأساسهاُاخلطواتُالرئيسيةُإلدماجُالفاعلنيُواملهتمنيُابلتمويلُواالستثمار،ُحيثُتشتملُعلىُعدةُمراحلُ
 يتهُعربُآلياتُالتداولُاملعروفة؛ىلُغايةُانتقالُملكايل،ُبدايةُمنُإصدارُاملنتجُاملايلُإاملنتجاتُاملاليةُيفُالسوقُامل

ويستدعيُلتنشيطُالسوقُاملاليةُمنُجانبُالعرضُاستحداثُوتطويرُجمموعةُمنُاألدواتُاملاليةُلتلبيةُحاجاتُ
ُالشريعةُ ُمع ُاملتوافقة ُاملالية ُاملنتجات ُإدراج ُيساهم ُكما ُاإلسالمية، ُاملالية ُااهندسة ُخالل ُمن ُوذلك املستثمرين

وعيةُجديدةُمنُاملستثمرينُالراغبنيُيفُاالستثمارُبطريقةُشرعية،ُاألمرُالذيُيسهمُيفُتنشيطُيفُجذبُنُالميةاإلس
1ُُالسوقُاملايلُمعُتوفرُاجلوانبُالفنيةُوالتقنيةُواألطرُالقانونية؛

2ُ:وتساهمُالسوقُاملايلُيفُتسهيلُعمليةُإدماجُاملنتجاتُاملاليةُاإلسالميةُمنُخالل
ُرلتمويلُطويلةُاألجلُأمامُالبنوكُواملؤسساتُاملاليةُاإلسالميةُوابلتايلُمتكينهاُمنُاستثماتنويعُمصادرُا -

 أموااهاُاستثماراُطويلُاألجل،ُوحتقيقُاألهدافُالتنمويةُواملواءمةُبنيُالرحبيةُوالسيولةُواألمان؛
عتمادُعلىُسوقُتدعيمُاالستثمارُطويلُاألجلُقفيُالبنوكُواملؤسساتُاملاليةُاإلسالميةُمنُخاللُاال -

 اإلصدارُوسوقُالتداولُيفُأسواقُرأسُاملال؛
طرحُالعديدُمنُاملنتجاتُاملاليةُيفُسوقُرأسُاملالُلالكتتابُالعامُواملتمثلةُيفُشهاداتُاالستثمارُالقابلةُ -

ُطويلةُ ُمنُاألدواتُاملالية ُوغريها ُأسهمُشركاتُالتأجريُالتمويلي، ُواثئقُصناديقُاالستثمار، للتداول،
 طةُاألجل؛ومتوس

ُاملنتجاتُ - ُصنيفُسوقُرأسُاملالُاإلسالميُتداولُهذه ُاملنقولة،ُُاستثماراديقُمنُخاللُإنشاء القيم
 وإدارةُوتكوينُحمفظةُأوراقُمالية؛

 ُ.تنويعُاخلياراتُاالستثماريةُأمامُاملدخرينُلالستثمارُالشرعيُومباُيتناسبُمعُاحتياجاهتمُالتمويلية -
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                     
دراسة مقارنة بني األسواق املالية لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا للفرتة  -ثر إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط السوق املاليةأ" سارةُبكوش،1ُ

 .10:ُصُ،10ُ،0101العددُجملةُاالقتصادُالدويلُوالعوملة،ُجامعةُسطي ،ُاجمللدُالثالث،ُ :،ُحبثُمقدمُيف"5002-5009ما بني 
ُالثالثُوالعشرون،لدُاجملجملةُاملعيار،ُ:ُ،ُحبثُمقدمُيف"اهلندسة املالية اإلسالمية كخيار اسرتاتيجي لتفعيل السوق املالية اإلسالمية" ،عزوزُعائشة2ُُ

 .675:ُص،04ُ،0102ُالعددُ
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 ماج املنتجات املالية اإلسالمية يف السوق املايلأمهية إد: الفرع الثاين
1ُ:يفُالسوقُاملايلُللجهةُاملصدرةُاملزاايُالتاليةُاالسالميةُرُعمليةُإدماجُاملنتجاتُاملاليةتوف

ُكلماُزادُتداواها؛ -  هوُوسيلةُإعالنُجمانيةُللورقةُاملاليةُتزدادُنشاطا
ُإجيابياُلدىُاملستثمرينُعنُاملركزُاالئ - تماينُواملايلُللجهةُاملصدرةُاالمرُالذيُيسهلُعليهاُيولدُانطباعا

 احلصولُعلىُاحتياجاهتاُاملاليةُبتكلفةُأقل؛
 يتيحُللمستثمرينُاحلصولُعلىُاملعلوماتُاملهمةُحولُالشركاتُواألدواتُاملاليةُاملدرجة؛ -
 ؛وسيلةُلتفاديُعملياتُالغشُوالتضليلُوالصفقاتُالومهية -
 ينُاحلاليةُواملستقبلية؛وسيلةُلتمويلُاحتياجاتُاملستثمُر -
 مصدرُلتحقيقُعوائدُجمزيةُحسبُاملنتجُاملايلُاملستثمرُفيه؛ -
توفريُاحليزُأوُاإلطارُالذيُتتمُمنُخاللهُاجلمعُبنيُخمتل ُالفاعلنيُيفُجمالُالتمويلُواالستثمارُمنُ -

  .مؤسساتُماليةُوغريُماليةُووسطاءُومستثمرينُأفراد

 يف السوق املايل اإلسالميةتجات املالية متطلبات إدماج املن: لثالفرع الثا
ُ:يفُالسوقُاملايلُيستوجبُاإلسالميةاملنتجاتُاملاليةُُإدماجليتمُ
حيثُيندرجُنشاطُالسوقُاملايلُحتتُقاعدةُاملصاحلُاملرسلةُُ: إنشاء وتطوير سوق مالية إسالمية موحدة .0

االهتمامُابألسواقُ:"ُأن00/10/0221ُُـكماُجاءُيفُقرارُجممعُالفقهُاإلسالميُيفُدورتهُالسادسةُاملوافقُل
املاليةُهوُمنُمتامُإقامةُالواجبُيفُحفظُاملالُوتنميتهُابعتبارهُمنُاببُالتعاونُلسدُاحلاجاتُالعامة،ُوأداءُ
ماُيفُاملالُمنُحقوقُدينيةُودنيوية،ُومنُمثُفإنُفكرةُالسوقُتقومُعلىُاالنظمةُاإلداريةُواإلجرائيةُاملستوفيةُ

 3:وذلكُمنُخالل 2،"االسالميةُلضوابطُالشريعة
ُلتسهيلُالتعامالتُدونُ - ُيتعلقُبتنظيمُأعمالُالبورصاتُبنيُالدولُاالسالمية جتانسُالتشريعاتُفيما

ُالتيهُيفُاختالفُالقواننيُواألنظمة؛
ُوتنشيطُدورهاُيفُإصدارُ - ُمعُالتنسيقُبينهُوبنيُالبنوكُاالسالمية ُالبنكُاالسالميُللتنمية تفعيلُدور

ُملاليةُوالرتويجُوالتسويقُاهاُوتغطيةُاالكتتاب؛االوراقُا

                                     
 .010:ُأرشدُفؤادُالتميمي،ُمرجعُسابق،ُص1ُ
دارُاجلوهرُللنشرُوالتوزيع،ُالقاهرة،ُمصر،ُالطبعةُاألوىل،ُُ،"الصكوك واألسواق املالية اإلسالمية ودورها يف متويل التنمية" ُأدهمُابراهيمُجاللُالدين،2ُُ

 .04:ُصُ،0100
ُ.01-05:ُ،ُصمرجعُسابقُ،"-حتدايت ومقومات -السوق املالية اإلسالمية املوحدة" ،أشرفُدمحمُدوابهُ 3
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ُإسالمية،ُ - ُشركاتُمسامهة ُمنُخاللُوجود ُاملوحدة ُاالسالمية ُاملالية ُيفُالسوق ُاملالية ُاألوراق تنويع
وإصدارُصكوكُاسالميةُتليبُحاجاتُاملتعاملنيُبناءُعلىُدراسةُللمشروعاتُاملناسبةُللتنفيذُيفُالدولُ

ُووفقاُلالحتياجاتُالفعلية؛
حتقيقُنظامُموحدُلربطُالبورصاتُاالسالميةُمعُبعضهاُالبعضُمنُخاللُإصدارُعملةُإسالميةُموحدةُ -

ُبنيُالبورصاتُولتكنُالدينارُاإلسالميُليسمحُبتداولُأيُورقةُماليةُإسالميةُويفُأيُبورصة؛
ُيف - ُاألسواقُاملالية ُفعالُيفُمجيع ُتواجد ُاها ُإسالمية ُوشركاتُمسسرة ُمالية ُبيوتُخربة ُالدولُوجود

اإلسالمية،ُإضافةُإىلُالتوسعُيفُتوفريُشركاتُاملقاصةُواحلفظُاملركزي،ُفضالُعنُبناءُمؤشراتُماليةُ
ُإسالميةُموحدة؛

ُواإلفصاحُالكاملُعنُ - ُاالسالميةُاملوحدة ُاجلمهورُيفُالدولُاالسالميةُابلسوقُاملالية ُبتوعية االهتمام
 ئلُاإلعالمُواالتصالُواملناهجُالتعليمية؛الفرصُاملتاحةُأمامهُلتوظي ُأموالهُمنُخاللُوسا

يفُمجيعُأحناءُالعاملُابلتكاملُفيماُبينهاُمنُخاللُإصدارهاُللعديدُمنُُاإلسالميةتفعيلُدورُاملصارفُ -
ُاستثماريةُ ُحمافظ ُوتكوين ُاإلسالمي، ُاملايل ُالسوق ُيف ُوتداواها ُوإدراجها ُاإلسالمية، ُاملالية األدوات

 مرين،ُهبدفُتطويرُالقطا ُاملصريفُاإلسالميُواستقطابُاألموالُاملهاجرة؛ُتنافسيةُوتروجيهاُبنيُاملستث
ُ:ومها :إنشاء مؤسستني لإلشراف والرقابة على السوق املالية اإلسالمية املوحدة .5

هيُااهيئةُالعليا،ُيعهدُإليهاُابإلشرافُالكليُعلىُسوقُرأسُاملالُاملوحدةُ: هيئة سوق املال اإلسالمية -
ُواتخ ُالقواعد ُالشريعةُ اذووضع ُوأحكام ُيتوافق ُمبا ُالسوق ُأهداف ُلتحقيق ُالالزمة ُاإلجراءات كافة

االسالمية،ُمنُإصدارُونشرُواملوافقةُعلىُنشرُاملعلوماتُوالبياانتُالدقيقةُعنُاألوراقُاملاليةُوالشركاتُ
لكافيةُملنعُوااهيئاتُاملصدرةُوتقيدهاُابلشروطُاخلاصةُابإلصدار،ُووضعُاإلجراءاتُالتنظيميةُاملناسبةُوا

  .ُُُُالتعاملُابألساليبُغريُاألخالقية
ميثلُهيئةُإداريةُتنفيذيةُاتبعةُاهيئةُسوقُاملالُاإلسالمية،ُتعملُعلىُ: إحتاد البورصة االسالمية املوحدة -

ُكافةُاإلجراءاتُلضمانُعدمُ إدارةُالنشاطُاليوميُللسوقُومتابعتهُتبعاُألحكامُالشريعةُاإلسالمية،ُواتخاذ
ملمارساتُالعمليةُعنُالقواعدُاملنظمةُاها،ُيتوىلُرائستهاُرئيسُهيئةُسوقُاملالُاإلسالميةُوممثلنيُاحنرافُا

ُإىلُأهلُاخلربةُ ُابإلضافة ُالعاملنيُيفُالبورصة ُومندوبنيُعنُالسماسرة ُالبنوكُوالشركاتُاالسالمية عن
 .واالختصاصُيفُشؤونُالبورصات



 سالمية يف السوق املايلسبل إدماج املنتجات املالية اإل...................................: ...لثالفصل الثا

 44 

 1:ييفُماُيلواليت تنعكس  :فاعلية السوق املايل .3
  والتقليل من احتماالت اخلطأ؛يفُتنفيذُالصفقاتُوتسويةُاملعامالتُ،السرعة الفائقة 
 الفاعلية يف رصد وتسجيل ونشر البياانت واملعلومات بشكل فوري وسريع؛ 
 توفر املعلومات يف الوقت وابحلجم املناسب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
ُ.60:ُعُسابق،ُصزكرايُسالمةُعيسىُشنطاوي،ُمرجُ 1
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 املالية اإلسالمية يف السوق املايل الضوابط الشرعية إلدماج املنتجات: الثاين ملطلبا
 ضوابط خاصة ابلسوق املايل: الفرع األول

لتحقيقُااللتزامُالشرعيُللسوقُاملايلُمنُخاللُأطرافُاملبادلةُوالوسطاءُواألدواتُاملاليةُحملُالتبادل،ُفضالُعنُ
ُفيهاُحتقيقُالكفاءةُابملعىنُاالسالميُوتعينُتوفريُاملناخُالعامُلتطبيقُأحكامُالشريعةُ االسالميةُيفُالسوقُاملايلُمبا

ُاملستوايت ُعلىُمجيع ُاالسالمية ُمببادئُالشريعة ُوصوالُإىلُحتقيقُااللتزام ُبنيُأطرافُاملبادلة ستوجبُماُي،العدالة
 1:يلي

حيثُتعتربُالشريعةُاالسالميةُاجلهودُاملبذولةُيفُاألسواقُمنُاملسلمنيُُ:اعتبار العمل يف السوق عبادة -
ايُمعشرُالتجارُأبشروا،ُفإنُاجلالبُإىلُسوقناُُ:"ُاداتُاإلسالمية،ُنظراُلقولُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلصعبادةُمنُالعب

ُيعادلُ"ُكاجملاهدُيفُسبيلُهللا ُدليلُمنُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُأنُالعملُيفُالسوقُأبخالقياتُاإلسالم وهذا
ماُمنُموطنُأيتيينُفيهُاملوتُأحبُإيَلُ:"ُبُهنع هللا يضراجلهادُوهوُذروةُسنامُاالسالم،ُوقولُعمرُابنُاخلطا

وهذاُدليلُللنظرُإىلُالسوقُعلىُأنهُمكانُعبادةُميارسُفيهُ"ُمنُموطنُأتسوقُفيهُألهليُأبيعُوأشرتي
 .اإلنسانُعملهُمباُتقتضيهُمبادئُالشريعةُاالسالمية

عليهُوظيفةُأساسيةُُالسوقُويتخذهمنُميتهنُالعملُيفُُهذاُيعينُأنُ:العلم أبحكام التعامل يف السوق -
،ُومعرفةُاحلاللُواحلرامُيفُالبيو ُواملنتجاتُواملمارساتُأبحكامُالتعاملُيفُالسوقُأنُيكونُعلىُعلم

ُيفُذلكُ ُويلُاألمر ُاملوظفنيُومهمة ُمدىُالتزام ُمن ُاحملاسبة ُمسؤول ُطريق ُعن ُأو ُبنفسه ُالتأكد هي
املنظمةُللمعامالتُاملالية،ُوخريُدليلُعلىُذلكُقيامُسيدانُُواملتعاملنيُبضوابطُوقواعدُالشريعةُاالسالمية

:"ُويقولُاإلمامُالنووي"ُالُجيلسُيفُسوقناُإالُفقيه:"ُعمرُابنُاخلطابُمهنع هللا يضرُبتفقدُأحوالُالسوقُوقوله
ومنُيبيعُويشرتيُويتجرُيتعنيُعليهُمعرفةُأحكامُالتجارات،ُوكذاُماُحيتاجُإليهُصاحبُكلُحرفةُيتعنيُ

ُعل ُالظاهرة ُتعلمهنُواملرادُاألحكام ُواملسائلُيه ليكونُواقعُالسوقُُ،"الدقيقةالغالبةُدونُالفرو ُالنادرة
 .قريباُمنُاملأمولُفضالُعنُرقابةُالدولةُوحرصهاُعلىُااللتزامُابملبادئُالشرعيةُوالفنيةُواحملاسبيةُوغريها

ُكلُاملعارفُالدينيةُوالفنيةُوالعلمُيفُاالُ(الشفافيةُواإلفصاحُ:)نشر العلم واملعرفةوجوب  - سالمُيشمل
ُوالتسويقية ُوغريهاُواالنتاجية ُواتبا ُ، ُالتعامل ُآليات ُحول ُغريه ُبنصح ُمكل  ُالسوق ُيف واملتعامل

األساليبُاألفضلُواالبتكاراتُاجلديدةُاملتوصلُإليهاُونشرهاُيفُأوساطُاملتعاملني،ُوذلكُمنعاُلالحتكارُ
 .لُوإاتحةُاملعارفُالفنيةُلكلُمنُيطلبهاوالتحكمُيفُالسعرُوسيادةُسعرُاملث

                                     
ُ:ابالعتمادُعلىُ 1

ُحن - ُالباقي،ضهشام ُلُعبد ُاإلداريةُ :يفمقدمُحبثُ، "األسواق املالية واألزمات املالية واالقتصادية من منظور إسالمي" ُالعلوم ُكلية مؤمتر
 .04ُ:ُصُويت،الك،0101ُديسمرب06ُ،05ُُالدويلُالرابعُاألزمةُاالقتصاديةُالعامليةُمنُمنظورُاالقتصادُاالسالمي،ُيوميُ

ُكليةُالشريعةُوالدراساتُاإلسالمية،ُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"-شكلها وضوابط وجودها -السوق يف ظل اإلسالم" ،يوس ُابراهيمُيوس  - حولية
ُ.601ُ-605:ُ،ُص0244العددُالسادس،ُجامعةُقطر،ُ
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ُهدفُُ:شخصيةعدم التدخل بني املتعاملني والتأثري على إرادهتم بغرض احلصول على منافع  - إن
ُكماُجاءُيفُُالسوقُاملايلُهوُجذبُاملستثمرين وعدمُالقيامُأبيُعملياتُلصرفُاملتعاملنيُأوُتضليلهم،

النهيُعنُمبعىنُ"ُالُيبعُبعضكمُعلىُبيعُبعض:"ُوقولهُملسو هيلع هللا ىلص"ُىُسومُأخيهالُيسمُبعضكمُعل:"ُقولهُملسو هيلع هللا ىلص
التدخلُبنيُاملتعاملنيُضدُالبائعُأوُضدُاملشرتي،ُسواءُبعرضُسلعةُأفضلُأوُطلبُالشراءُبسعرُأعلى،ُ

 .احرتامُاملتعاملنيُلبعضهمُالبعضُمباُيفُذلك
إذاُُُالقصد،ُفالُيزيدُيفُسعرُاملنتجُعنُقيمتهُاحلقيقيةمبعىنُالصدقُواإلفصاحُعنُُ:السداد يف القول -

ُكانُمشرتاي،ُوقدُجاءُهذاُيفُتوجيهُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُإلحدىُاملتعامالتُيفُ كانُابئعاُوالُيبخسُحقهُإذا
ذاُ،ُوإ...ايُرسولُهللاُإينُأبيعُوأشرتي،ُفإذاُأردتُأنُابتا ُالشيءُمستُبهُأقلُمماُأريده:ُالسوقُفقالت

الُتفعلي،ُإذاُ:ُأردتُأنُأبيعُالشيءُمستُبهُأكثرُمماُأريدهُمثُوضعتُحىتُأبلغُالذيُأريده،ُفقالُاها
وهذاُهبدفُسيادةُالوضوحُواالستقرارُيفُاملعامالتُيفُالسوقُ"ُأردتُالبيعُأوُالشراءُفاستاميُمباُتريدين

 .املايل
هارُحقائقُاألشياءُدونُمتويهُأوُتدليسُأوُأيُالسدادُيفُالفعلُمنُخاللُإظُ:العالنية وإظهار احلقائق -

ُكماُجاءُعنُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُأثناءُمرورهُابلسوقُيتفقده،ُ ُكتمانُللعيوبُأوُادعاءُللمحاسن، غش،ُدون
ُفنالتُأصابعهُبلال،ُفقالُماهذاُايُصاحبُالطعام ؟ُقالُأصابتهُمرُعلىُصربةُطعامُفأدخلُيدهُفيها

ُ ُقالالسماءُايُرسولُهللا، ُالناس؟ُمنُغشُفليسُمين: ُكيُيراه ُفوقُالطعام ُأفالُجعلته ويقولُأيضاُ"
ُوكذابُحمقتُبركةُ:"ُملسو هيلع هللا ىلص ُكتما ُوإن ُيفُبيعهما، ُبوركُاهما ُوبينا ُفإنُصدقا ُيتفرقا، ُمل ُما البيعانُابخليار
ُكانتُعوائدها"بيعهما ،ُوأنُيبا ُكلُمنتجُ،ُوهذاُمفادهُخلوُالسوقُاالسالميةُمنُاملنتجاتُالضارةُأاي

 .بقيمتهُاحلقيقيةُمنُمثُحتقيقُاالستقرارُيفُالتعاملُورواجُاملبادالتُوحتقيقُمصاحلُمجيعُاألطرافُاملشرتكة
ُأوجهُ:االبتعاد عن اجملازفة والغرر - ُعلىُعدة ُيكون ُأنه ُيفُخصوصُالغرر ُابنُرشد ُويقول كجهلُ:

ُبقد ُأو ُاملثمن، ُواجلهلُيفُوص ُالثمنُأو ُعليه، ُبيو ُاملعقود ُوقدُهنىُالنيبُملسو هيلع هللا ىلصُعنُعدة ُوأجله، ره
اشتملتُعلىُالغررُفقدُسألهُحكيمُابنُحزامُهنع هللا يضرُعنُرجلُيطلبُمنهُسلعةُليستُعندهُفيبيعهُإايهاُمثُ

 .ةُوالنزا وهذاُملاُلهُمنُاثرُيفُتفاديُاخلصوم"ُالُتبعُماُليسُعندك:"ُيشرتيهاُفقالُلهُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
 
 
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُضوابط خاصة ابألدوات املالية املتداولة: الفرع الثاين
1ُ:الشروطُالثالثُاآلتيةعلىُُهااملنتجاتُاملاليةُاالسالميةُيفُالسوقُاملايلُجيبُتوفُر ليتمُإدماج

 ؛تطويرُأدواتُقدميةُأوُابتكارُأدواتُجديدةُالُتتعارضُيفُشروطهاُوصيغتهاُمعُقواعدُالشريعةُاالسالمية -
ُُ؛أنُتكونُمجيعُاألدواتُاملدرجةُيفُالسوقُموافقةُألحكامُالشريعةُاالسالمية -
إخضا ُعملياتُالتداولُهبذهُاألدواتُلكلُمنُالقانونُاالسالميُوقواعدُالتعاملُاألخالقيُلتمييزُالطرقُ -

 املقبولةُشرعاُوغريُاملقبولة؛
تداولُاملنتجاتُاملاليةُاالسالمية،ُعلماُأنُُإنشاءُمؤسساتُماليةُإسالميةُتقومُبتفعيلُالسوقُاملايلُوتنشيط -

 ؛قواعدُالشريعةُالُمتانعُمنُوجودُوسطاءُيفُالسوقُاملايل
حتريُاملصداقيةُالشرعيةُوالكفاءةُاالقتصاديةُعريُمجيعُمراحلُبناءُاملنتجُاملايلُاإلسالميُمنُمثُاالنتقالُإىلُ -

 .ُرعيةُاملعمولُهباخطواتُإدماجهُيفُالسوقُاملايلُوفقُاملعايريُوالضوابطُالش

 ضوابط خاصة ابملتعاملني: الفرع الثالث
لكوهناُالُتنظمُالسوقُ إىلُاملرتكزاتُالسابقةُحيتاجُالسوقُاملايلُإىلُالضوابطُالشرعيةُلرتشيدُاملعامالتإضافةُ

 2:ُاملايلُكهيئةُفقطُبلُذهبتُإىلُأبعدُمنُذلكُوصوالُإىلُسلوكُاملتعاملنيُفيهُومنُبنيُهذهُالضوابط
ُُ؛اللتزامُمببادئُالشريعةُاالسالميةا -
ُحترميُالتعامالتُالربوية؛ -
ُاالسالميةُيفُاملعامالتُاملالية؛ُتبينُاألخالق -
ُمنعُالغش،التدليس،النجشُوالغرر؛ -
ُمنعُالبيو ُالصوريةُواالحتكار؛،ُُومنعُبيعُالدينُابلدين -
ُ؛ضرورةُوجودُهيئةُرقابةُشرعية -
 ؛لقمار وامليسركا  حظر املضارابت واألنشطة غري املشروعة -

                                     
1
ُ.077:ُحازمُبدرُاخلطيب،ُمرجعُسابق،ُصُ 

ُ:ابالعتمادُعلىُ 2
امللتقىُالعلميُالدويلُحولُاألزمةُ:ُحبثُمقدمُيف، "األزمة املالية الراهنة جذورها رأمسالية وحلوهلا إسالمية"ُق،عبدُالسالمُعقونُوكمالُرزي -

ُكليةُالعلومُاالقتصاديةُوالتجاريةُوعلومُالتسيري،ُجامعةُسطي ،ُاجلزائر،ُص0112أكتوبر00ُُُ،01املاليةُواالقتصاديةُالدولية،ُيوميُ ،ُ:4-
01. 

املؤمترُالعلميُاألولُاالستثمارُوالتمويلُيفُفلسطنيُبنيُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"حنو أسواق مالية إسالمية" ،وراميُصاحلُعبدهُخالدُحممودُالزهار -
ُ.05-00:ُ،ُص0116ماي2ُُُ،4آفاقُالتنميةُوالتحدايتُاملعاصرة،كليةُالتجارة،ُاجلامعةُاالسالمية،ُفلسطني،ُ
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الرتكيز على االستثمارات احلقيقية القائمة على الربط بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد النقدي بدال من  -
 االستثمارات الومهية؛

 .الرضا: حرية التعاقد -

 سالمية يف السوق املايلمراحل إدماج املنتجات املالية اال: املطلب الثالث
  يف السوق املايللية ااملنتجات املإصدار  :الفرع األول

هوُنقطةُتالقيُالطلبُممثالُابحلاجةُإىلُالتمويلُمعُالعرضُممثالُابلقدرةُ :تعريف اإلصدار يف السوق املايل .0
بنيُاملصدرُاألولُللورقةُاملاليةُواملشرتيُاألولُاهاُوصوالُإىلُالسعرُالتوازينُُ،ُأيوليةالسوقُاألعلىُالتمويلُيفُ

لك من خالل إاتحة مجيع املعلومات املتعلقة ابلشركة املصدرة وأدائها املايل هبدف ، وذالذيُحيققُرغبةُالطرفني
 1ُ؛جذب املستثمرين احملتملني

  توسيعُقاعدةُاخلياراتُمنُخاللُإصدارُاملنتجاتُاملاليةُبصورُإبداعيةُقادرةُعلىُوتتمثلُمهمةُاملصدرُيفُ
ُوتتنو ُاالصدارا ُوشركات، ُأفرادا ُشركاتُاملسامهةُجذبُمدخراتُاملستثمرين ُاليتُتصدرها تُبنيُأدواتُامللكية

ُاملسامهة ُشركات ُوكذا ُواحمللية ُاملركزية ُوااهيئات ُكاحلكومات ُمتنوعة ُجلهات ُتعود ُاليت ُالدين ُمنُ وأدوات وغريها
2ُ.األدوات

 3:هناكُأنوا ُمتعددةُلإلصدارُنذكرُمنهاُ:أنواع اإلصدار .5
ُيةُألولُمرةُوبدونُأيُعالقةُمعُاالصداراتُالقدمية؛يتمُفيهُإصدارُالورقةُاملالُ:اإلصدار املباشر -
ساسُاتريخُاستحقاقُالورقةُاملاليةُحيثُأنهُميكنُبعدُعمليةُإصدارُمباشرُيتمُذلكُعلىُأُ:إعادة الفتح -

إعادةُفتحُإصدارُأوراقُجديدةُلنفسُالشركةُيفُيومُالحقُتستحقُيفُنفسُاتريخُاالستحقاقُاحملددُيفُ
اُيستخدمُهذاُاالصدارُيفُاألوراقُاملاليةُاحلكوميةُحيثُتختل ُمدهتاُبنيُثالثةُاالصدارُاألول،ُوعادةُم

ُوستةُوتسعةُأشهرُوتستحقُيفُنفسُالتاريخ؛
 ويقصدُبهُشراءُاألوراقُاملاليةُمنُالشركةُاملصدرةُنفسهاُقبلُاتريخُاستحقاقها؛ُ:الشراء املبكر -
 .مصدرةُجديدةُيقصدُبهُاستبدالُأوراقُملُتستحقُبعدُأبوراقُ:االستبدال -

                                     
ُ.71:ُفيصلُحممودُالشواورة،ُمرجعُسابق،ُصُ 1
ُ.00ُ،00:ُاليازوريُللنشرُوالتوزيع،ُصُ،"-إطار يف التنظيم وتقييم االسواق املالية-األسواق املالية" رشدُفؤادُالتميمي،أُ 2
 ُالسنويُالتاسعُُااالجتم:ُحبثُمقدمُيفُ،"قضااي تطوير نظم احلفظ املركزي لألوراق املالية ودور املصارف املركزية" ،دمحمُيسرُبرنيهُوحفيظُأبريكُ 3

ُ.4ُ،2:ُالعربيةُلنظمُالدفعُوالتسوية،ُصندوقُالنقدُالعريب،ُصُللجنة
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غالباُلسببنيُأواهماُينطلقُمنُالرغبةُيفُاحلصولُعلىُمتويل،ُواستخدامُُاألدواتُاملاليةُتطرحُ:دوافع اإلصدار.3ُ
حصيلةُالصكوكُيفُشراءُاألصولُواملعداتُالالزمةُإلقامةُمشرو ُجديدُليتمُبعدهاُدفعُاألقساطُعربُمراحلُإىلُ

ُكليا،ُأماُالدافعُالثاينُ فهوُيستندُإىلُأصولُقائمةُوذلكُهبدفُتوسعةُاملشرو ُأوُتطويرهُواالستفادةُغايةُإطفائها
ُ.ُمنُحصيلةُالصكوكُيفُحتقيقُذلكُليتمُإطفاؤهاُتدرجيياُإىلُغايةُاتريخُاالستحقاق

ُ
 دوافع اإلصدار(:90)شكل رقم

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ندوةُالصكوكُاالسالميةُوسبلُتطبيقهاُيفُمصر،ُ:ُ،ُحبثُمقدمُيف"ل املوازنة العامة للدولةالصكوك االسالمية ودورها يف متوي" أمحدُالنجار،ُ:املصدر 

ُ.16:ُ،ُالقاهرة،ُص0100مارس00ُُ
ُ
ُ
ُ
 
 
 

 دوافع اإلصدار

تلبية حاجة لتوفري سيولة من خالل مشروع 
 قائم فعليا

 ماري جديدتلبية حاجة لتمويل مشروع استث

 تصكيك موجودات طرح صكوك

ُيتمُطرحُصكوكُوتسويقهاُللمستثمرينُ
واستغاللُاحلصيلةُيفُإقامةُ(ُمحلةُالصكوك)ُُُ

ُ...املشرو ُواالستفادةُمنهُلفرتةُزمنيةُمعينةُ
 مثُبيعهُوإطفاءُالصكوك

قائمةُابلفعلُ(ُأصول)ُيتمُتصكيكُموجودات
واستغاللُ(ُمحلةُالصكوك)ُوطرحهاُللبيعُللمستثمرين

ُ...احلصيلةُيفُالغرضُاملخصص
علىُأنُيستفيدُاملستثمرينُابألصلُاملصككُإبجيارهُ

ُ...مثالُلفرتةُزمنيةُمعينة
 مثُبيعهُوإطفاءُالصكوك
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 تداول املنتجات املالية يف السوق املايل :الفرع الثاين
ُمفهوم تداول املنتجات املالية .0 ُبعد: ُيفُالسوقُالثانوية ُيعينُبيعها ُمنُقبلُُتداولُاألدواتُاملالية شرائها

وي عربُسوقُالتداولُعنُاملكانُالذيُتتمُفيهُمجيعُاملعامالتُاملاليةُبيعاُوشراء،ُواليتُيرتتبُعليهاُُ،املكتتبني
نقلُملكيةُاألوراقُاملاليةُطويلةُاألجلُاليتُسبقُإصدارهاُمنُطرفُالبائعُيفُالسوقُاألولية،ُويتمُالتداولُ

البورصاتُ"ُلشراءُإماُيفُنظامُعامُيسمحُابلتبادلُاملتعددُاألطرافسوقُوقتُالبيعُواابلسعرُالسائدُيفُال
،ُ"األسواقُاخلاصة"ُأوُيفُغريهاُمنُأماكنُالتداولُ"ُخارجُاملقصورة"ُأوُمنُخاللُالتبادلُاملباشرُ"ُاملنظمة

ُأنُالوصولُإىلُقاعاتُالتداولُحيكمهُقواننيُوتشريعاتُماُيدفعُمعظمُاملستثمرينُإىلُعدمُاملشارُ كةُومبا
1ُُ.مباشرةُيفُعمليةُالتداولُبلُاللجوءُإىلُأطرافُأخرىُكالسماسرةُوالوسطاء

متانعُالشريعةُاالسالميةُمنُتداولُاملنتجاتُاملاليةُاإلسالمية،ُولكنُوفقُ ال :املنتجات املالية شروط تداول .5
2ُ:شروط

االنتفا ُهباُوفقُأنُيكونُحملُالتداولُمنُأعيانُومنافعُوخدماتُمباحةُشرعا،ُوأنُيكونُتوظيفهاُُو -
ُأحكامُالشريعةُاالسالمية؛

ُأنُتنسجمُشروطُعقودُاملنتجاتُاملاليةُمعُشروطُالعقدُيفُاالسالم؛ -
البائعُواملشرتي،ُ:ُأنُيكونُالعقدُقانونياُوملزماُيفُحالةُابرامهُومشتمالُعلىُأركانُالعقدُاخلمسةُوهي -

ُوحتديدُالسلعةُوالسعرُوكذاُصيغةُالعقد؛
 املعامالتُهوُالتداولُاحلقيقيُاملدرُللدخلُوالثروةُوليسُالومهي؛ُأنُيكونُاملقصدُمن -
ُ.ُُُُُأنُيتناىفُالغررُعنُمجيعُأركانُالعقدُوإالُكانُابطالُمنُحيثُالقانونُوالشريعةُاالسالمية -

 
 
 
 
 

                                     
ُ:ابالعتمادُعلىُ 1

 .04ُ،07:ُ،ُصمرجعُسابقُدمحمُأمحدُحممودُعمارنة، -
ُاللطي ُأبوُعليو، - ُعبد ُالعشرونُملؤمترُجممعُالفقهُ:ُحبثُمقدمُيف، "تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية" أمحدُعبدُالعليم الدورة

ُ.15:ُلدويل،ُمنظمةُالتعاونُاالسالمي،ُصاالسالميُا
ُ.074:ُحازمُبدرُاخلطيب،ُمرجعُسابق،ُصُ 2
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 يف السوق املايل اإلصدارات تسويةإيداع و : الفرع الثالث
ُشركاتُُتقوم: يف السوق املايل اإليداع والتسوية مفهوم .0 ُلعمل ُمكمل ُبدور ُوالتسوية ُاملقاصة شركات

 1:مباُيليُصفقاتُالتداول،ُحيثُتختصُالسمسرةُيفُإمتام
يقصدُابملقاصةُمعاجلةُعملياتُالدفعُوالتسليمُالفعليُوحتديدُحجمُالدائنيةُواملديونيةُبنيُُ:املقاصة -

ُاحتسابُصايفُحقوقُوالتزا ُماتُأطرافُالتداولُالناشئةاملتعاملني،ُأوُهيُالعمليةُاليتُيتمُمبوجبها
عنُأيُعقدُتداولُمنُأجلُالتسوية،ُهذاُيفُحالةُتساويُالديننيُأماُإذاُزادُأحدمهاُعنُاآلخرُفتتمُ

ُ.املقاصةُابلقيمةُاألقلُويلتزمُصاحبُالدينُاألقلُبدفعُالفرقُإىلُالوسيطُاآلخر
ُكافةُاإلجراءاتُويقصدُابلتسويةُُ:التسوية - منُاملشرتيُإىلُالبائعُوتسليمُُالدفعُالفعليُللنقوداتخاذ

مباُيفُذلكُُاملثمنُمنُالبائعُإىلُاملشرتيُمبعىنُنقلُملكيةُاألوراقُاملاليةُبشكلُهنائيُوغريُمشروط،
ُتداواها، ُمتنع ُقيود ُوجود ُوعدم ُالغشُوحنوه ُمن ُاملالية ُاألوراق ُسالمة ُمن ُأنُُالتأكد ُمن وابلرغم

ُالعم ُمنُالناحية ُأوُشركةُالعمليتنيُمنفصلتنيُإالُأنه ُاملقاصة ُتدعىُغرفة ُواحد ُجهة ُهبما ُتقوم لية
 .املقاصة

وتعينُحتويلُملكيةُاألدواتُاملاليةُاملتداولةُمنُالبائعُإىلُاملشرتيُوالثمنُمنُاملشرتيُإىلُُ:نقل امللكية -
 .البائع

ُُ ُمن ُانه ُالعملياتُُالناحيةغري ُهذه ُفصل ُميكن ُال ُبعضهاواإلجراءاتُالعملية ُملُعن ُحيثُانتقال كيةُمن
ومثنهاُبنيُالدائننيُواملديننيُوالتقاصُفيماُبينهم،ُحيثُومعُإدخالُالتكنولوجياُيفُاملعامالتُاملاليةُُاألدواتُاملالية

ُ.ُأدتُإىلُاختصارُالوقتُواجلهدُودمجُاملعامالتُمعُبعضهاُلتتمُبطريقةُآلية
ُاملتعاملنيُوااهيئاتُاملسؤولةُعنُ التسويةُبتصفيةُاحلساابتُبصفةُدوريةُوُفضالُعنُالضوابطُالشرعيةُاليتُت لزِم

مستعجلة،ُلتفاديُالوقو ُيفُشبهةُالرابُوالغررُوالظلمُوغريهاُمنُاملعامالتُاحملرمةُشرعا،ُابإلضافةُإىلُضرورةُمراعاةُ
ُ.الثمنُواملثمنُتسليمستثمارُاالسالميةُمنُحيثُآجالُخصوصيةُعقودُالتمويلُواال

ُ
ُ

                                     
1
ُ:ُُابالعتمادُعلى  

 .20:ُ،ُصمرجعُسابق ،صربينةُعرتوسمشريُفريدُُو -
  .دمحمُيسريُبرنيهُوحفيظُأبريك،ُمرجعُسابق -

ُ.57:ُمباركُبنُسليمانُآلُفواز،ُمرجعُسابق،ُص -
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اليتُيتمُهباُإدماجُاملنتجاتُاملاليةُيفُالسوقُاملايل،ُحيثُتقومُالشركاتُالراغبةُيفُاخلطواتُُليعدُاإلصدارُأُو
ُوحىتُلتمويلُدوُر ُأوُتطويرها ُاالاحلصولُعلىُالتمويلُالالزمُإلنشاءُمشاريعها ُمتثلُإبُستغاللة صدارُأوراقُمالية

ُعينيةُو ُاإلصدارُوشروطهُعلىُحسبُنو ُاملنتجُأوُنقدية/حقوقا ُاليتُ،ُوتختل ُطريقة ُالتمويلية املايلُأوُالصيغة
ُتستندُإليهاُمروراُبعدةُمراحلُوخطواتُوحتتُإشرافُالعديدُمنُااهيئاتُداخلُالسوقُاملايلُوخارجه؛

لتمثلُعمليةُالتداولُاثينُمرحلةُبعدُإصدارُاألدواتُاملاليةُهبدفُمتكنيُاملتعاملنيُمنُاالستفادةُمنُالعروضُ
واردهم،ُحيثُيتمُفيهُبيعُوشراءُاملنتجاتُاملاليةُابلطرقُاملعروفةُللتداولُإماُبطريقةُملاملقدمةُواختيارُالتوظي ُاألمثلُ

ُمباشرةُأوُبتفويضُوسيطُقدُيكونُشخصاُطبيعياُأوُمؤسسةُخمتصةُيفُعملياتُالسمسرةُيفُالسوقُاملايل؛
ُابُو ُاملعامالتُأو ُبتسوية ُوالشراء، ُاملتعاملنيُابلبيع ُأوامر ُتنفيذ ُبعد ُالعملية ُبنيُتنتهي ألحرىُالوضعياتُاملالية

ُكلُحسبُ ُاملتداولة ُاألصول ُنقلُملكية ُبعدها ُليتم ُاملقاصة ُيسمىُبعملية حقه،ُالدائننيُواملديننيُمنُخاللُما
ُمنهاُلتحقيقُااهدفُالذيُأنشأُمنُ وتتكفلُااهيئاتُاملختصةُيفُالسوقُاملايلُبضمانُنزاهةُوشفافيةُالعمليةُسعيا

ُ.القتصادُبصفةُعامةوأهدافُاُأجلهُالسوقُاملايل
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:وسيتمُالتطرقُجلميعُهذهُاملراحلُمنُخاللُاملطالبُاآلتية

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

آليات إدماج  املنتجات املالية الاسالمية : بحث الثانيامل

 في السوق املالي 

 

 آلية إصدار املنتجات املالية في السوق املالي: املطلب ألاول 

 آلية تداول املنتجات املالية في السوق املالي: املطلب الثاني

 آلية إيداع وتسوية إلاصدارات في السوق املالي : املطلب الثالث
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 إصدار املنتجات املالية يف السوق املايلآلية : ملطلب األولا
  وأساليب اإلصدار أشكال: الفرع األول

 1:تتخذ عملية اإلصدار أحد الشكلني مها: أشكال عملية اإلصدار .1
يتمُفيهُطرحُيقصدُبهُاإلصدارُاجلديدُللورقةُاملاليةُلالكتتابُالعامُللجمهور،ُُ:االصدار للتداول العام -

األوراقُاملاليةُللمستثمرينُعامةُيفُالسوقُمنُخاللُإصدارُأسهمُشركاتُجديدةُتصدرُأسهمهاُألولُ
عامة،ُأوُإصدارُأسهمُشركاتُُأوُحتويلُالصيغةُالقانونيةُللشركةُإىلُمسامهةُ،مرةُيضمنهاُبنكُاستثمار

 :ُوحيققُالطرحُالعامُاالويلُمزاايُعديدةُميكنُإجيازهاُيفمسامهةُقائمةُيفُالسوقُوحتتاجُلتوسيعُرأمسااها،ُ
 توسيعُقاعدةُرأسُاملالُوإمكانيةُالوصولُإىلُضخُاملزيدُمنُاملالُللوظائ ُالتشغيليةُوالتطويريةُوغريهاُل

 تقبل؛مصادرُالتمويلُاملختلفةُيفُاملس
 ُإمكانيةُحتسنيُصورةُاملؤسسةُنظراُإللزاميةُاإلفصاحُوتعزيزُالثقةُابجلمهور؛ 
 حيققُللمؤسسنيُمكاسبُمنُخاللُتنويعُحمافظهمُاالستثمارية،ُوحتقيقُمكاسبُلإلدارةُوالعاملني؛ 
 ُُمرونةُأكربُيفُتسويقُوتوزيعُاإلصداراتُاجلديدةإجيادُسوقُلتداولُاألسهمُوحتقيق. 

ُكبريُعلىُالشركةُمنُخاللُتكلفةُاإلصدارُومتطلباتُاإلفصاح،ُكُيشكلُالطرحُالعامُاألُمقابلُذلويف ويلُعبء
واإلبالغُعنُاملعلوماتُوهذاُماُحيولُدونُإمكانيةُطرحُأسهمُجديدة،ُلذلكُتتطلبُعمليةُاإلصدارُللتداولُالعامُ

ُوبنكُاالستثمار ُالقانوينُللشركة ُواملستشار ُفريقُيتكونُمنُاإلدارة ُدُالتغطيةمتعه) ُالقانوينُواحملاسبنيُ( ومستشاره
 :علىُاخلطواتُاآلتيةُاإلصدارُالعامُعتمدوبعضُاملستشارينُاملتخصصنيُيفُإعدادُالنشرات،ُوي

 ُإيدا ُبيانُالتسجيلُلدىُهيئةُاألوراقُاملاليةُللتأكدُمنُدقةُوصحةُاملعلوماتُاملقدمة،ُيفُحالةُوجود
 ركةُإعدادُبيانُتسجيلُمعدل؛نقائصُأوُمالحظاتُيتعنيُعلىُإدارةُالش

 ُُاملستثمرينُللحصولُعلىُمؤشراتُأوليةُعنُحجم ُعلىُعموم ُوتوزيعها ُاإلصدارُاألولية إعدادُنشرة
 الطلب،ُوتعري ُاملستثمرينُبنو ُوطبيعةُاألوراقُاملاليةُاملزمعُإصدارها؛

 ُاملال،ُالشركاتُالتفاوضُبشأنُحجمُوسعرُاالصدارُاعتماداُعلىُاالداءُاملايلُللشركة،ُظروفُسوق
 املنافسةُومسعةُالشركةُلدىُاجلمهور؛

                                     
ُ:ُابالعتمادُعلىُ 1

 .06ُ،05:ُوس،ُمرجعُسابق،ُصاُرعاط ُوليمُاند -
ُ.011ُ-27:ُأرشدُفؤادُالتميمي،ُمرجعُسابق،ُص -
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 ُعقدُاتفاقيةُالتغطيةُمعُأحدُأوُجمموعةُمنُبنوكُاالستثمارُوتسليمهُاالوراقُاملاليةُبعدُإجراءُعملية
 .االقفال

تطرحُاألوراقُاملاليةُلعددُحمددُمنُاملستثمرينُغالباُماُيكونونُاملالكُاحلالينيُُ:االصدار للتداول اخلاص -
،ُوتكونُاالوراقُأفراداُومؤسساتُمبوجبُصفقاتُخاصةُشركةُابإلضافةُإىلُعددُقليلُمنُاملستثمرينلل

ُملزمة ُغري ُوالشركة ُالتسجيل ُشروط ُمن ُاالكتتابُمعفي ُهذا ُأن ُابعتبار ُتكلفة ُأقل ابإلفصاحُُاملالية
 .واإلبالغُعنُاملعلومات،ُوهذاُاإلصدارُيناسبُاالصداراتُالصغريةُلألسهمُوالسندات

1ُ:تتنو ُأساليبُاإلصدارُبني: ساليب اإلصدارأ .5
يتم من خالل قيام الشركات املصدرة ببيع األوراق املالية بنفسها ومباشرة إىل  :أسلوب البيع املباشر -

املستثمرين يف السوق دون تدخل الوسطاء، وذلك لتوفري الوقت واجلهد وعدم االلتزام ابلتسجيل يف 
 .تب عليه تكاليف عالية ابإلضافة إىل نقص اخلربة التسويقية الالزمةالبورصة، غري ان هذا األسلوب يرت 

يتضمنُهذاُاألسلوبُدعوةُاملستثمرينُاحملتملنيُلتقدميُعطاءاتُتتضمنُالكميةُاملرادُ: أسلوب املزاد -
ُكاملُ ُبيع ُيتم ُأن ُإىل ُفاألقل ُاألعلى ُالسعر ُذات ُالعطاءات ُقبول ُيتم ُحيث ُالبيع، ُوسعر بيعها

 .اإلصدارات
ُاالكتتابُ: البيع غري املباشر أسلوب - ُبعملية ُاملصدرة ُالشركة ُعن ُنيابة ُالوسيط ُقيام ُمنُخالل يتم

والتسويقُوالبيعُوكافةُاالجراءاتُالالزمة،ُوذلكُمنُأجلُتاليفُالتكالي ُالباهضة،ُغريُأنهُجيبُدفعُ
 .عمولةُللوسيطُوالذيُقدُيكونُبنكاُجتارايُأوُاستثماراي

 
 
 
 
 
 

 
 

                                     
ُ.66ُ،65:ُعبدُالباسطُكرميُمولود،ُمرجعُسابق،ُصُ 1
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 إصدار املنتجات املالية االسالمية تخطوا: لفرع الثاينا
ُكبريةُمنُتعتربُعمليةُاالصدارُاحللقةُاليتُتربطُبنيُمصدرُاألداةُاملاليةُواملشرتيُاهاُلذاُ يتطلبُأنُتكونُبدرجة

ُكانتُتلكُاألصولُديوانُأوُأعياان1ُحكامُواملتابعةُمنُخاللُعدةُخطوات،اإل تبدأُمنُرغبةُشركةُاهاُأصولُسواء
انبُاألصولُووضعهاُحتتُبندُخارجُامليزانيةُلبيعهاُللجمهورُمنُخاللُماُيسمىُابلشركةُذاتُإبخراجهاُمنُج
 2:اخلطواتُالتاليةُوفقُ-شركةُاملالكةُأوُلشركةُأخرىاتبعةُللُ-الغرضُاخلاص

اسات ملعرفة إمكانية إصدار من خالل القيام مبجموعة من الدر  :إعداد الدراسات السابقة لعملية اإلصدار -
واجلدوى منها، تتم من طرف اجلهة املنشئة وغالبا ما تستعني مبكتب خربة أو دراسات من اجلانب  اتنتجامل

 :الفين وهبيئة شرعية الستيفاء األحكام والضوابط الشرعية من خالل
 إعداد دراسة جدوى اقتصادية ملختلف  وجب على اجلهة املنشئةيست: دراسة جدوى املشروع حمل إصدار

ي يتوىل محاية ابملشروع والظروف احمليطة به، وذلك لتقدميها الحقا ألمني االستثمار الذ اجلوانب املتعلقة
 .لورقةُاملاليةمصاحل محلة ا

 تتوىل ذلك هيئة الرقابة الشرعية استنادا إىل القواعد والضوابط الشرعية الصادرة : دراسة اجلوانب الشرعية
ي الدويل وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية عن اجملالس واجملامع الفقهية كمجمع الفقه االسالم

 .ي املخاطر الشرعية املتعلقة بذلكوعملية إصدارها وتفاد منتجذلك إلعطاء الصبغة الشرعية للاالسالمية، و 
 يشكل اجلانب القانوين اإلطار املنظم لعملية اإلصدار واحلامي لألطراف ذات : دراسة اجلوانب القانونية

ال جيب أن يتعارض مع قواعد الشريعة االسالمية ألن ذلك سيؤثر سلبا على عملية اإلصدار  العالقة، كما
 .عليهاواحلقوق وااللتزامات املرتتبة 

 استنادا إىل نتائج تقييم  هاعلى تسويق ورقةُاملاليةف إىل معرفة مدى قدرة مصدر الهتد: الدراسة التسويقية
واق رأس املال احمللية والعاملية، ابإلضافة إىل دراسة خماطر وكاالت التصنيف، توجهات املستثمرين يف أس

                                     
ُ.010:ُشعبانُدمحمُإسالمُالرباوي،ُمرجعُسابق،ُصُ 1
ُ:ابالعتمادُعلىُ 2

ندوةُالصكوكُاالسالميةُوسبلُتطبيقهاُيفُمصر،ُ:ُحبثُمقدمُيف،ُ"الصكوك االسالمية ودورها يف متويل املوازنة العامة للدولة" أمحدُالنجار، -
 .00:ُ،ُالقاهرة،ُص0100مارس00ُُ

ُمشراوي - ُيف"-بنك ديب اإلسالمي أمنوذجا -املعضالت األربع ودور الصكوك اإلسالمية يف حلها" ،مسرية ُحبثُمقدم ،ُ ُالثاينُ: املؤمتر
ُ ُحول ُاإلسالمي ُواالقتصاد ُللتمويل ُاألوروبية ُاإلسالميةلألكادميية ُاملالية ُاألسواق ...ُ ُيومي ُوالواجب، ُالواقع 4ُبني ،2ُُ ،0102ُنوفمرب

ُ.075-070:ُاسطنبول،ُتركيا،ُص
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نتجاتُابلراغبني يف االستثمار يف املالسوق وكيفية إدارهتا، ألن عملية التسويق هي املرحلة اليت تصل املصدر 
 .املاليةُاإلسالمية

ُ:إلجراءاتُالتاليةيتمُاإلعدادُلتنفيذُالعمليةُوفقُاُاإلصداربعدُالتأكدُمنُإمكانيةُ:ُهيكلة اإلصدار -
 ُأتسيس الشركة ذات الغرض اخلاص ُوكيلُاإلصدار:) ُمنُاجلهةُ( ُمنُطرفُاملنشئُبقرار ُأتسيسها يتم

ُ.علىُاألسواقُاملاليةُيفُالدولةُالرقابيةُواملشرفة
 حيتاجُاملصدرُإىلُأخذُموافقةُاجلهةُالرقابيةُبعدُتقدميُطلبُحيتويُعلىُ:ُأخذ املوافقة من اجلهة الرقابية

ُ.االكتتابُوالضماانتُاملتعلقةُبهُاإلصدارُوحجمهُوالدولُحملنو ُ
 مبعىنُحتديدُمجيعُاألطرافُذاتُالصلةُبعمليةُاإلصدارُُ:حتديد األطراف ذات العالقة ومهام كل طرف

ُ.قابلهاُمنُحقوقُوالتزاماتُكلُطرفوماُي
 ُتقدير تكاليف اإلصدار ُاالحتياج: ُحتديد ُمن ُللتمكن ُتكالي ُاإلصدار ُحتديد ُواإلداريةُيتم اتُالفنية

ُواإلداريةُ ُالفنية ُاالستشارات ُمن ُالعالقة ُذات ُاألطراف ُحقوق ُوحتديد ُالعملية، ُإلمتام ُالالزمة واملالية
ُ.املصدرةُينعكسُعلىُتكالي ُاملنتجاتوالقانونيةُوالشرعيةُوغريهاُمنُالتكالي ،ُاألمرُالذيُ

ُ:ُخمتل ُاألطرافُإىلتتعددُالعقودُاملرتتبةُبنيُ:داد العقود الالزمة لإلصدارإع -
 ُدُقفلُاببُاالكتتابُوتخصيصُاألدواتُاملاليةحيددُعالقةُالتعاقدُبنيُاملنشئُواملكتتبنيُبعُ:عقد اإلصدار

ُ.ةاملصدُرُعليهُمجيعُآاثرُعقدُاألداةويرتتبُ
 ُيتمُإبرامهُمعُمديرُاألصولُالستثمارُوإدارةُاألصولُحملُاإلصدار،ُيتعنيُمن:ُعقد وكالة إلدارة األصول

ُ.صدارُوفقُماُحتددهُنشرةُاإلصدارطرفُاملنشئُأوُمديرُاإل
 ململوكةُصولُايفُمقابلُحقُاالنتفا ُابألُيتمُإبرامُالعقدُوإصدارُاملنتجاتُاملالية:ُعقد االنتفاع ابألصول

ُ.للدولةُملكيةُخاصة
 ساسُعقدُاجلهةُالضامنةُعلىُاحتددُفيهُالضماانتُالشرعيةُبنيُوكيلُاإلصدارُُو:ُعقد الضمان الشرعي

ُ.ترب 
 ُوذلكُعندُإطفاءُاألداةُاملالية:ُأو إىل طرف اثلث( املصدر) املالك األول عقد إعادة ملكية األصول إىل

 .سبُضوابطُمعينةُيفُنشرةُاإلصدارليتمُإعادةُملكيتهاُسواءُإىلُاملصدرُأوُغلىُطرفُاثلثُح
ُ
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1ُُُ:ءاتُممثلةُيفتنطويُعمليةُاإلصدارُعلىُجمموعةُمنُاإلجراُ:مرحلة إصدار الصكوك -
 ُيقدمُمنشئُاملنتجُاملايلُطلباُلتسجيلُوإصدارُاملنتجاتُاملاليةُ:تقدمي طلب تسجيل وإصدار املنتج املايل

ُ.ويُاملعلوماتُوالبياانتُالالزمةإىلُاجلهةُالرقابيةُوفقُمنوذجُمعنيُمرفقاُابملستنداتُاليتُحت
 التسجيلُتقدمُمسودةُنشرةُاإلصدارُاليتُيعدهاُمنُبنيُاملستنداتُاملرفقةُبطلبُُ:نشرة اإلصدار اعتماد

الدعوةُاليتُ"ُالستثمارُهيُمتثلُحسبُاملعيارُالشرعيُلمديرُاإلصدارُبغرضُإطال ُاملستثمرينُعليها،ُُو
،ُوتشتملُعلىُالعناصرُيوجههاُاملصدرُإىلُاملستثمرينُلالكتتابُكطرفنيُيفُالعقدُميثالنُاإلجيابُوالقبول

 2 :التالية
  وعمل الشركات ذات الغرض اخلاص؛شروط إنشاء 
 نوعية األصول املراد تصكيكها؛ 
 القيود واملؤهالت املطلوبة يف الشركات اليت ترغب يف تصكيك بعض موجوداهتا؛ 
  إعداد نشرة اإلصدار، وتنظيم عمل األمناء، واالفصاح املايل املالئم؛ 
 ة الفنية املخول هلا ذلك؛طريقة احلصول على التصديقات الالزمة من هيئة سوق املال او اجله 
 خلاص؛ر األصلي إىل الشركة ذات الغرض ااملعايري اخلاصة ببيع االصل من املصد 
  كيفية استخدام موارد التصكيك، والتنظيم القانوين لعمليات استبدال الدين وبيعه والتنازل عنه ضمن

 عقود امللتزمني؛
 ء للتصكيك؛إنشاء بيوت التصنيف والوكاالت االئتمانية للعمل كأمنا 
  التشجيع الضرييب املناسب عن طريق االعفاءات ألرابح وعوائد األوراق املالية الناجتة عن عمليات

 .التصكيك

                                     
ُ:ابالعتمادُعلىُ 1

املؤمترُالدويلُحولُمنتجاتُ:ُيفُمقدمُ،ُحبث"يف اجلزائر اإلسكانالتصكيك االسالمي كآلية لتمويل قطاع "ُدمحمُجعفرُهينُوأمحدُمدانيا، -
:ُ،ُجامعةُفرحاتُعباس،ُسطي ،ُيومي"وااهندسةُاملاليةُاإلسالميةُبنيُالصناعةُاملاليةُالتقليديةُوالصناعةُاملاليةُاإلسالميةُكاراالبتوتطبيقاتُ
 .01-04:ُ،ُص0100ماي6،5ُُُ

ُ،ُحبث"ُ،"زائرالصكوك االسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى امكانية االستفادة منها يف اجل" ،سليمانُانصرُوربيعةُبنُزيد -
،ُ"وااهندسةُاملاليةُاإلسالميةُبنيُالصناعةُاملاليةُالتقليديةُوالصناعةُاملاليةُاإلسالميةُاالبتكاراملؤمترُالدويلُحولُمنتجاتُوتطبيقاتُ:ُيفُمقدمُ

 .7ُ،4ُ:،ُص0100ماي6،5ُُ:ُجامعةُفرحاتُعباس،ُسطي ،ُيومي
منتدىُالصريفةُاإلسالمية،ُبريوت،ُلبنان،ُيوليوُ:ُ،ُحبثُمقدمُيف"ية يف متويل املشروعات التنمويةدور الصكوك اإلسالم" ،فتحُالرمحانُعليُدمحمُصاحلُ 2

ُ.00:ُ،ُص0114ُ
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 عرض املنتجات املالية:ُُ ُتوافق ُإعالن ُعرضُالصكوكُوفق ُوالبياانتُاليتُيتم ُعلىُصيغته ُالرقابية اجلهة
ُسعر ُ ُاملعروضة، ُالصكوك ُنو  ُاملصدرة، ُاجلهة ُكاسم ُشروطُُيتضمنها ُاالكتتابُومدته ُمكان الصك،

ُ.العرضُوالضماانتُاملطلوبة
 جيبُنشرُاإلعالنُيفُصحيفتنيُيوميتنيُحمليتنيُمرتنيُعلىُاألقلُخاللُمدةُالُتقلُعنُُ:نشر اإلعالن

ُ.تابمخسةُأايمُقبلُاتريخُبدءُاالكت
 ُاملايلُ:االكتتاب يف املنتجات املالية ُاملنتج ُاُيعنيُمنشئ ُمثالُوفقُاجلهاتُاليتُتتوىل ُكالبنوك الكتتاب

ُلتقومُبدورهاُابلرتويجُللصكوكُوجذبُاملستثمرينُابستخدامُخمتل ُوسائلُ شروطُوقواعدُحمددةُمسبقا
 .االعالمُواالتصال

بعدُأنُيتمُبيعُالصكوكُللمستثمرينُتقومُشركةُالتصكيكُإبدارةُهذهُُ:إدارة حمفظة املنتجات املالية مرحلة -
 :ينُطيلةُمدةُاالصدارُوذلكُمنُخاللاحملفظةُنيابةُعنُاملستثمُر

 ،ُاستالمُالشركةُحلصيلةُاالكتتابُمنُمستشارُالطرحُلسدادُالقرضُللمؤسسةُاملاليةُمالكةُاألصل
 ُ،قيامُشركةُالتصكيكُبتحصيلُالعوائدُواألقساطُوتسليمهاُألمنيُاحلفظُلتوزيعهاُعلىُمحلةُالصكوك

 ة؛إىلُتوفريُاخلدماتُاليتُحتتاجهاُاحملفظُابإلضافة
 :وذلكُعندُانتهاءُأجلُاستحقاقُاألوراقُالصكُيتمُ:مرحلة إطفاء املنتجات املالية -

 دفعُقيمةُالصكوكُاالمسيةُيفُالتواريخُاحملددةُيفُنشرةُاالصدار؛ 
 ويف حالة تعذر اسرتجاع كامل األقساط أو العوائد تقوم اجلهة الضامنة ابلسداد للمستثمرين. 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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 :مليةُاإلصدارُيفُالشكلُاملوايلوسيتمُتوضيحُبعضُآليةُع

 آلية إصدار الصكوك(: 90)شكل رقم
 
ُ
 
ُ
ُُ
 
ُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ
ُ
ُ
 
 
 
 
اهرة،ُندوةُالصكوكُاالسالميةُوسبلُتطبيقهاُيفُمصر،ُالق:ُحبثُمقدمُيف، "صكوك االستثمار املتوافقة مع أحكام الشريعة" ،دمحمُالبلتاجيُ:املصدر   
ُ.15ُ:ُ،ُص0100مارس00ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 الرقابة الشرعية

 وكيل االكتتاب

مجلة من املوجودات املدرة 
 للدخل

 مدقق احلساابت

 أمني االستثمار املسجل

 التورق األصلي التزامات العمالء

 مدير االستثمار

 محلة الصكوك املستثمرون

إصدار صكوك بقيم متنوعة وطرحها 
 لالكتتاب

 شركة ذات غرض خاص
spv 

 مراقبة االلتزام

 املستشار القانوين

 عقد بيع املوجودات

 إدارة

الضوابط 
 الشرعية

املعايري 
 الشرعية
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 عملية اإلصدار األطراف املشرتكة يف : الفرع الثالث
ُتربطهمُ ُكما ُلإلصدار ُالشرعية ُالسالمة ُتبني ُبفتوى ُمدعوم ُواضح ُشرعي ُإطار ُاالصدار ُأطرافُعملية حيكم

ُكلُطرفُوحتديدُمسؤولياتهُوواجباتهُموثقةُ يفُنشرةُاإلصدارُاخلاصةُعالقاتُقانونيةُواضحةُمنُشأهناُتنظيمُعمل
 1:ابلصكوك،ُويتمثلُأطرافُعمليةُاإلصدارُيف

قد يكون شركة أو مؤسسة مالية أو حكومة أو أفراد يستخدمون حصيلة ( جهة اإلصدار :)مصدر الصك -
االكتتاب بصفة شرعية، يكفلون بتنظيم عملية اإلصدار وقد ينوب عنهم يف ذلك مؤسسة مالية ذات غرض 

 .عمولة تتحدد يف نشرة اإلصدار أو خاص مقابل أجر
هو مؤسسة مالية وسيطة تتوىل عملية اإلصدار وتتخذ اإلجراءات الالزمة نيابة عن املصدر  :وكيل اإلصدار -

در ووكيل اإلصدار عقد وكالة أبجر يتكفل مقابل أجر أو عمولة حمددة يف نشرة اإلصدار، وجيمع بني املص
 :من خالهلا ب

 ن حجم اإلصدارات والتوقيت املناسب هلا وعن وسائل التمويل البديلة تقدمي النصح واملشورة بشأ
 واألكثر مالءمة؛

  القيام بكافة اإلجراءات التنفيذية لإلصدار الفعلي لألوراق املالية املطلوبة من هيئة االوراق املالية بعد
 التحقق من كافة البياانت؛

 اجتاه الطلب وحجمه والتنبؤ ابجتاه األسعارملعرفة ( مستثمرين ووسطاء) االتصال جبمهور املتعاملني. 
قد يكون بنكا، مؤسسة مالية حملية أو عاملية، أفرادا يتمتعون مبعدالت ( محلة الصكوك :)مشرتي الصك -

سيولة مرتفعة ما يدفعهم إىل استثمارها يف شراء الصكوك، وذلك هبدف استغالل هذه السيولة لتحقيق عوائد 
مارية األخرى املتاحة، ويف املقابل متكن حاملها من االنسحاب ببيع الصكوك جمزية مقارنة ابلفرص اإلستث

 .حلاجة إذا ما كانت قابلة للتداولوقت ا
 .اإلصدار وفقا لشروط نشرة اإلصدارهو املتكفل أبعمال االستثمار يعينه املصدر أو مدير  :مدير االستثمار -
قوق محلة الصكوك واالشراف على مدير اإلصدار، هي مؤسسة مالية وسيطة تتوىل محاية ح :أمني االستثمار -

 .الة أبجر ووفق شروط نشرة اإلصدارلى أساس عقد الوكلوئائق والضماانت الالزمة لذلك عحتتفظ اب

                                     
ُ:ابالعتمادُعلىُ 1

 .10:ُأمحدُالنجار،ُمرجعُسابق،ُص -
ُ.64ُ،62:ُأدهمُابراهيمُجاللُالدين،ُمرجعُسابق،ُص -
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ختتص هذه الوكاالت بتصنيف اإلصدارات يف األسواق املالية وحتديد السعر : وكاالت التصنيف العاملية -
كما توجد ، Moody and Fitch, Standard and Poor’sن أمهها العادل لألوراق املالية املصدرة، م

وكاالت تصنيف إسالمية تقدم زايدة على ذلك خدمة اجلودة الشرعية مثل الوكالة اإلسالمية الدولية 
   .RAMمقرها البحرين، والوكالة املاليزية للتصنيف  IIRAللتصنيف 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُيف السوق املايل ملنتجات املاليةآلية تداول ا: الثاينملطلب ا
 داول املنتجات املالية اإلسالميةت أشكال: الفرع األول

لكُالسهمُبيعهُأبكربُمنُهيُعمليةُبيعُاألسهمُبعدُإصدارهاُوتتمُيفُالسوقُالثانوية،ُوالُميكنُملاآليةُالتداولُ
ُكاملةُعلىُالشركةُاجلديدةُونشرُحقيمتهُاإل سابُاالرابحُواخلسائرُليتمكنُفيماُبعدُمنُمسيةُإالُبعدُمرورُسنةُمالية

1ُ:بيعهُبقيمتهُالسوقية،ُويتمُانتقالُحصةُالسهمُمنُالبائعُإىلُاملشرتيُإبحدىُالطرقُاآلتية
 هيُالطريقةُاليتُيتمُهباُتداولُاالسهمُاالمسية،ُحيثُيسجلُاسمُاملشرتيُعلىُظهرُالسهمُيفُُ:التسجيل

قتُنفسهُيسجلُاسمُاملشرتيُيفُدفاترُالشركةُويوقعُاثنانُجدولُخاصُيسمىُجدولُالتنازالت،ُويفُالُو
 .منُأعضاءُجملسُإدارةُالشركةُعنُالتنازل

 ُكانتُاالسهمُحلاملها،ُحيثُتنتقلُملكيتهاُمبجردُاحليازةُالفعليةُللسهمُوذلكُألنُُ:احليازة الفعلية إذاُما
 .اسمُاملالكُغريُمكتوبُعليها

 االسهمُألمر،ُحيثُيكتبُالبائعُاسمُاملشرتيُعلىُظهرُالسهمُلنقلُوهذهُالطريقةُيتمُهباُتداولُُ:التظهري
 .ملكيتهُإليهُدونُالرجو ُإىلُالشركةُاملصدرة

 أنواع وأساليب التداول: الفرع الثاين
2ُ:هناكُأنوا ُمتعددةُلعملياتُالتداولُأمهها: أنواع التداول .0
وحتقيقُأرابحُمعتربةُلبيعُلعدةُمراتُيفُاليومُوهوُالشراءُوا(ُالتداولُاليومي)ُُ:البيع والشراء التام والفوري -

ويتمُفيهُالنقلُالتامُمللكيةُالورقةُاملاليةُمنُالبائعُإىلُاملشرتيُيفُهنايةُاليومُتعوضُاملتداولُعنُوقتهُوجهده،ُ
وذلكُهبدفُتوفريُالسيولةُالالزمةُالستمراريةُالسوقُوحتقيقُالكفاءة،ُيفُالوقتُالطبيعيُلتنفيذُالتسوية،ُ

 :انتشارُالتداولُاليوميُيفُالسنواتُاألخريةُإىلُويرجع
 ُوشبكاتُاحلاسبُاآليلُمماُيتيحُللمتداولُإمكانيةُالتداولُمنُأيُمكان؛ُانتشارُشبكاتُاالتصال
 ُاخنفاضُتكلفةُالتداولُوابلتايلُتقليصُمقدارُالعمولةُعنُكلُعملية؛
 ُهد؛ظهورُبعضُالقواننيُاليتُتساعدُاملتداولنيُعلىُتقليصُالوقتُواجل
 ُتطورُنظامُاإلعالمُلعرضُاألسعارُوحالةُالعرضُوالطلبُوالكميةُاملتوفرةُيفُكلُحالة.ُ

                                     
ُ.010:ُص:ُشعبانُدمحمُإسالمُالرباوي،ُمرجعُسابقُ 1
ُ:عتمادُعلىابالُ 2

 .2ُ،01:ُ،ُصدمحمُيسرُبرنيهُوحفيظُأبريك،ُمرجعُسابق -
،012ُ:ُ،ُص0115ُمكتبةُامللكُفهدُالوطنيةُللنشر،ُالرايض،ُالطبعةُالثانية،ُُ،"سواق املاليةاملال واالستثمار يف اال" ،فهدُعبدُهللاُاحلومياين -

001.ُ
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ُ.ويتمُفيهُنقلُامللكيةُيفُوقتُالحقُعنُالوقتُالطبيعيُلتنفيذُالتسويةُ:البيع والشراء يف وقت الحق -
ُبيعُاألاأل:ُطتنيويتضمنُذلكُعمليتنيُمرتابُ:البيع بغرض إعادة الشراء - ُفيها ُوالثانيةُوىلُيتم وراقُاملالية

ُ.شرائهاُبعدُوقتُحمددُوبسعرُآخرُإعادة
حيثُيتمُتسجيلُحركةُواحدةُتضمُعمليةُالبيعُوعمليةُ:ُالبيع بغرض إعادة الشراء ابلطريقة التقليدية -

ُ.إعادةُالشراء،ُوهيُعمليةُرهنُواضحةُالُينتجُعنهاُنقلُملكيةُاألوراقُاملالية
تتضمنُعدةُحاالتُكأنُيكونُالبائعُواملشرتيُمهاُنفسُالشخصُمعُ:ُالبيع والشراء بدون دفع القيمة -

وجودُحمفظتنيُلدىُمسسارينُخمتلفني،ُأوُيفُحالةُمنحُقيمةُاألوراقُاملاليةُيفُشكلُتسهيالتُائتمانيةُبدلُ
ُ.ُُالنقد

 1:يتمُتداولُاألدواتُاملاليةُيفُالسوقُالثانويةُابستخدامُأحدُاالسلوبني: أساليب التداول .5
ُالتفاوضُعلىُأساسهاُُ:التفاوضأسلوب  - ُالطلبُليتم ُالعرضُأو ُكلُوسيطُإبعالنُاسعار حيثُيقوم

 .للوصولُإىلُالسعرُالذيُتتمُبهُالصفقة
ُ.والذيُميكنُمنُخاللهُالوصولُإىلُأفضلُاألسعارُابلنسبةُللبائعُواملشرتي: أسلوب املزاد العلين -

 طرق تداول املنتجات املالية: الفرع الثالث
الطريقةُاملناسبةُلذلك،ُحيثُميكنُالتمييزُُةبُيفُاستثمارُأموالهُيفُبيعُأوُشراءُاألوراقُاملاليةُمعرفعلىُمنُيرغ
2ُُ:بنيُطريقتنيُمها

يتوجهُاملستثمرُإىلُالبنكُالذيُيريدُالتعاملُمعه،ُويصدرُإليهُالتعليماتُبشراءُاألوراقُاملاليةُاليتُُ:البنك .0
 .كافةُاالجراءاتُالالزمةُنيابةُعنُالعميلُلكنُيفُحدودُتعليماتهبُالستثمارُفيها،ُليقومُالبنكيرغبُيفُا

حيثُيتصلُاملستثمرُأبحدُبيوتُالسمسرةُاملختصةُببيعُوشراءُاألوراقُاملاليةُمباُيفُذلكُمنُُ:السمسار .5
 اختيارُالسمسارُالك ءُاهذهُاملهمةُويتسمُابألمانةُوالسمعةُالطيبة،

ُ:األوامرُسواءُللبنكُأوُالسمسارُحولُويفُكلتاُاحلالتنيُيتكفلُالعميلُبتقدمي
ُكماُوردُيفُالئحةُاألسعارُيفُالبورصة،ُ:ُحتديدُالورقةُاملاليةُاملطلوبُتداواها - وذلكُبتعينيُاالسمُالصحيحُاها

 ؛(سهم،ُسند،ُحصصُأتسيس)ُوحتديدُنو ُالورقةُموضو ُالعقد
- ُ ُوالسعر ُاملطلوبُتداواها ُاملالية ُاالوراق ُكمية ُاألوامرُالذيُيرغبُالتحتديد ُنو  ُوذلكُلتحديد ُبه، عامل

ُ.الواجبُتقدميهاُلتحقيقُالتوظي ُاالمثلُوعوائدُجمزية

                                     
ُ.04:ُ ُوليمُاندراوس،ُمرجعُسابق،ُصعاطُ 1
 .71ُ،70:ُشعبانُدمحمُإسالمُالرباوي،ُمرجعُسابق،ُص2ُ
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 إيداع وتسوية اإلصدارات يف السوق املايلآلية : املطلب الثالث
 التسويةاإليداع و أنواع ومناذج عمليات : الفرع االول

يةُتبعاُلطبيعةُاملقاصةُاليتُتسبقها،ُيتحددُنو ُعملياتُالتسويةُبنيُإمجاليةُوصافُ:أنواع عمليات التسوية .0
ُكماُهوُمبنيُيفُاجلدولُاملوايل  :ُُوآنيةُأوُمرتاخيةُعلىُحسبُالفرقُبنيُمدةُالتنفيذُوالتسوية،

ُ
 التسوية عمليات أنواع(: 09)جدول رقم

 

 صافية إمجالية نوع التسوية
ُاليوم آنية أثناء ُتتمُ  ُآنيا) ُأتخريُ( ُمع أو

ُحد،ُ ُعلى ُصفقة ُلكل بسيط
ُالصفقاتُوتس ُلتسوية ُعادة تخدم

ُذاتُاملبالغُالكبرية

الُميكنُتصفيتهاُإالُبوجودُفارقُبنيُ
ُلترتاكمُ ُالتسوية ُووقت ُالتنفيذ وقت

ُعددُمنُالصفقاتُ

ُيف مرتاخية ُلكلُصفقةُتسوية ُيوم ُكل ُهناية
ُُ.علىُحد

اليوم،ُُتتمُالتصفيةُيفُالغالبُيفُهناية
ُأ ُخالل ُحدوثها ُإمكانية وقاتُمع

ُ.متقطعةُيفُاليوم
 ُالسنويُُااالجتم:ُحبثُمقدمُيفُ،"قضااي تطوير نظم احلفظ املركزي لألوراق املالية ودور املصارف املركزية" ،دمحمُيسرُبرنيهُوحفيظُأبريك: املصدر

ُ.4ُ،2:ُالتاسعُللجنةُالعربيةُلنظمُالدفعُوالتسوية،ُصندوقُالنقدُالعريب،ُص
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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بعدُمتامُعمليةُالبيعُوالشراءُيتمُانتقالُملكيةُالثمنُواملثمنُإىلُالبائعُواملشرتي،ُعلىُُ:ة التسويةآلية عملي .5
أنُيتمُتوثيقُالعمليةُبكلُوسائلُاإلثباتُاملعروفة،ُوذلكُهبدفُاستقرارُامللكيةُوحفظُاحلقوقُألصحاهبا،ُ

ُ ُالتقاضيُوفضُالنزاعات، ُاالسالميةُضخاصةُيفُحالة ُلتفاديُوقدُأقرتُالشريعة ُالتوثيقُيفُالعقود رورة
ُإلةُمفهومُالقبضُيفُالبيعُوالشراء ُكماُجتدرُاإلشارةُهنا ،ُالوقو ُيفُاخلصوماتُوجتنبُاحملاذيرُالشرعية،

حيازةُالواثئقُ)ُقبضُحكمي:ُأبنهُحيازةُالشيءُوالتمكنُمنه،ُوهناُيوجدُنوعنيُمنُالقبضُحيثُي عرف
 .التخليةُالتسليمُوتناولُالشيءُابليدُمبعىن،ُوالقبضُالفعليُوهوُ(اليتُتثبتُامللكية

ُُ:ُواستقرارهاُوتوثيقهاُمنُخاللُالشكلُاملوايلُليةُانتقالُامللكيةتوضيحُآوسيتمُُُُُُ
ُُ

 وتوثيقها نتقال امللكية واستقرارهاآلية ا(: 20)رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جملةُدراساتُاقتصاديةُاسالمية،ُاجمللدُالرابعُعشر،ُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"ة يف األسواق املاليةآليات نقل امللكي" ،دمحمُبنُابراهيمُالسحيباين: املصدر     
ُ.54:ُه،ُص10ُ،0004العددُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

عقد البيع 
 الصحيح

توثيق العقد 
 ابلكتابة أو غريها

التقابض بنقد الثمن 
 وتسليم املبيع

املشرتيُمنُينقلُملكيةُالثمنُ
املبيعُمنُنقلُإىلُالبائع،ُُو

ُالبائعُإىلُاملشرتي
زمُاملشرتيُأبداءُالثمنُويلت

احلال،ُوالبائعُبتسليمُاملبيعُ
 .للمشرتي

ينقلُضمانُاملبيعُمنُالبائعُإىلُ
املشرتي،ُويتصرفُالبائعُ

ُ.ابلثمن
للمشرتيُسلطةُالتصرفُيفُ
املبيعُويدفعُيفُاملقابلُالثمنُ

 للبائع

يوثقُانتقالُامللكيةُمنُُ-
ُالبائعُإىلُاملشرتي

يصونُحقوقُالبائعُُ-
 واملشرتيُويثبتهاُعندُالتقاضي
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ُالدفعات،ُ: اذج عمليات التسويةمن .3 ُمقابل ُيف ُالعملية ُحسبُحجم ُعملياتُالتسوية تختل ُمناذج
،ُأوُأنُيسوىُكالمهاُبشكلُكلُجمملوُبشفيمكنُأنُتسوىُالعمليةُبشكلُمنفردُوالدفعاتُعلىُأقساطُأ

 :ُجمملُعلىُالنحوُالتايل
 

 التسوية عمليات مناذج: (90)شكل رقم
 

  
 

 
 ُالسنويُُااالجتم:ُحبثُمقدمُيفُ،"قضااي تطوير نظم احلفظ املركزي لألوراق املالية ودور املصارف املركزية" ،دمحمُيسرُبرنيهُوحفيظُأبريك: املصدر 

 .00:ُةُلنظمُالدفعُوالتسوية،ُصندوقُالنقدُالعريب،ُصالتاسعُللجنةُالعربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النموذج 
 األول

موذج نال
 الثاين

موذج نال
 الثالث
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 واألطراف املشرتكة فيها مراحل عملية اإليداع والتسوية: الفرع الثاين
مترُعمليةُإيدا ُوتسويةُاالصداراتُيفُالسوقُاملايلُبعدةُمراحلُوحتتُمتابعةُوإشرافُخمتل ُاألطراف،ُوذلكُ

ُ:منُخالل
 1:بفتحُحسابُلدىُأحدُمساسرةُاألوراقُاملاليةُوأشهرهاُيقومُالعميل: فتح احلساب .0

ُصفقةُُ:حساب النقدُ - ُكاملُقيمة ُويستلم ُالشراء ُصفقة ُكاملُقيمة حيثُيدفعُصاحبُحسابُالنقد
ُكاملُاملبلغُإىلُحسابُالعميلُبعدُإشعارهُبتنفيذُ البيع،ُوقدُيسمحُالسمسارُلصاحبُاحلسابُبتسديد

ُكماُقدُيتأخرُالسمسارُيفُحتويلُُةُأايمُيفُظلُبعضُأنظمةُالتسويةأمرُالشراءُخاللُمدةُتصلُإىلُثالث ،
والعملُجارُعلىُتقليصهاُإىلُيومُواحد،ُويعتربُهذاُُاملبلغُإىلُحسابُالعميلُالبائعُيفُحدودُنفسُالفرتة

النو ُمنُاحلساابتُاألسهلُيفُالتعاملُمعُاألسهمُلتوضيحهُماُللمستثمرُمنُمالُوماُعليهُوالُتنتجُعليهُ
 .فوائدُربويةُوهوُبذلكُأقربُللتعاملُبطريقةُشرعية

دفعُُااهدفُمنُفتحُهذاُاحلسابُهوُالزايدةُيفُالقدرةُالشرائيةُللمستثمرُحبيثُحيقُلهُ:حساب اهلامش -
قابلُرهنُماُلديهُمنُأوراقُمالية،ُلريفعُبذلكُمنُقدرتهُبعضُقيمةُالصفقةُواقرتاضُالباقيُمنُالسمسارُم

منُخسارتهُاليتُميكنُالتعرضُاهاُجراءُاالقرتاضُابلفائدة،ُونتيجةُلذلكُيعدُالتعاملُهبذاُالرحبيةُويفُاملقابلُ
ُ.احلسابُغريُجائزُشرعاُالحتوائهُعلىُعنصرُالرابُاحملرم

ُكانُنوعهُمعُضرورةُحتديدُشروطُتنفيذهُ: طلب تنفيذ األمر .5 حيثُيطلبُالعميلُتنفيذُأمرُبيعُأوُشراءُأاي
ُكاسمُالعميلُورقمُحسابهُإسمُالورقةُاملاليةُمنُحيثُالكميةُوالوقتُوغرُي هاُوكذاُاملعلوماتُالواجبُتوفرها

ُ...ورمزهاُوسعرها
بعدُالتأكدُمنُصحةُمعلوماتُاألمرُيقومُالسمسارُإبرسالهُإىلُأحدُاألسواقُ:ُإرسال األمر إىل السوق .3

ُ.املاليةُإلكرتونياُوتختل ُآليةُالتنفيذُمنُسوقُآلخر
ذُاألمرُمنُقبلُالسوقُاملايلُوفقُقواعدُالتعاملُاليتُحتكمُتلكُلسوقُوشروطُالعميلُيتمُتنفيُ:تنفيذ األمر .9

احملددةُيفُاألمر،ُأماُيفُحالةُعدمُالتنفيذُيتمُإشعارُالعميلُبذلكُحىتُيتمكنُمنُاتخاذُاالجراءاتُالالزمةُ
ُ.ُوالقرارُاملناسب

                                     
ُ:ابالعتمادُعلى1ُ

 .24:ُ،ُصفهدُعبدُهللاُاحلومياين،ُمرجعُسابقُ -
 .17:ُدمحمُيسرُبرنيهُوحفيظُأبريك،ُمرجعُسابق،ُص -
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ُإىلُالسمسارُهبدفُإبالغُالعميلُيفُحالةُتنفيذُالصفقةُيرسلُالسوقُتقريُرُ:تسجيل معلومات الصفقة .9 ا
ُ.وحتديثُحساابتهُوإىلُشركةُاملقاصةُإلجراءُاملقاصةُوالتسوية

ُمتهيداُ: املقاصة .9 ُالصفقات ُيف ُاملشرتكني ُاالطراف ُالتزامات ُحبساب ُاملتعلقة ُاالجراءات ُمجيع ُهبا يقصد
ضائهاُأوُمنُخاللُنظامُلتسويتها،ُوتتمُالعمليةُبواسطةُإحدىُشركاتُاملقاصةُاليتُيعتربُالعميلُأحدُأع

ُكانُالسمسارُمسَلماُأوُمستلماُلألوراقُاملاليةُحملُالتعامل ُ.اتبعُللسوقُاملايلُنفسهُوذلكُلتحديدُماُإذا
ُهبا: التسوية .2 ُقيامُ يقصد ُمقابل ُإىلُاملشرتيُيف ُاملايل ُاألصل ُبتحويل ُالبائع ُبقيام ُإجراءاتُالصفقة إمتام

ُإىلُالبائ ُالصفقة ُوحافظُاملشرتيُبتحويلُمبلغ ُاملقاصة ُوذلكُابلتعاونُمعُشركة ُامللكية ُتوثيقُنقل ُبعد ع
ُ ُاملدفوعاتُالنقدية، ُونظام ُاملالية ُتخصيصُُابإلضافةاألوراق ُأو ُتوزيع ُيتم ُوالشراء ُالبيع ُأوامر ُمطابقة إىل

ُ.يةالعملياتُواستبدااهاُإىلُجانبُحتديدُاحلقوقُوالواجباتُاملرتتبةُعلىُعملياتُالبيعُوالشراءُونقلُامللك
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 مراحل تسوية الصفقات ودور املؤسسات املالية املختلفة(: 40)شكل رقم
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُُ
 
 
 
 

:ُص،10ُجملةُدراساتُإسالمية،ُاجمللدُالرابعُعشر،ُالعددُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"آلية نقل امللكية يف األسواق املالية" ،دمحمُبنُابراهيمُالسحيباين: املصدر
42. 

 
 
 
 

 :العميل
السمسار يستطيع العميل أن  بعد فتح حساب لدى

 يطلب من السمسار تنفيذ أمر معني

 :السوق املايل
مهمة السوق مطابقة أوامر البيع والشراء ليتم تنفيذ 

شركة املقاصة للمقارنة  الصفقة وإرسال تقرير عنها إىل
 واملقاصة، وإىل السمسار لتحديث حساابته

 :السمسار
 يقوم السمسار إبرسال األمر إىل السوق

 :شركة املقاصة
تقوم مبقاصة الصفقات وإرسال 

تعليمات التسوية لكل من البنوك 
 األعضاء وحافظ األوراق املالية

 :البنك املركزي
ينظم عمل البنك 

 ويدير نظام املدفوعات

 :البنوك
تقوم بتحديث 

حساابت السماسرة 
األعضاء بناء على 

ملدفوعات نظام ا
 وتعليمات التسوية

 :حافظ األوراق املالية
يقوم بتحديث قاعدة بياانت 

إىل تعليمات  استنادااملالك 
 املقاصة

 :مصدر الورقة املالية
حيصل من احلافظ على 

معلومات املالك لغرض توزيع 
األرابح والتقارير، ويقوم 

بتحديث قاعدة بياانت املالك 
 .ظ عند نقل امللكيةلدى احلاف

 :هيئة سوق املال
تقوم بتنظيم عمل أطراف 

 صناعة األوراق املالية
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 الوظائف املرتبطة ابلتسوية واملؤسسات املالية املشرتكة فيها(: 09)جدول رقم
 

 اجلهات اليت ميكن أن تقوم ابلوظيفة الوظيفة
ُالسمسار ُفتحُومسكُحساابتُالعمالء -

  ُمركزُاإليدا
 ُالبنوك

ُالسمسار ُإرسالُاألوامرُللسوق -
 (عربُشبكةُالسمسار)ُالعميلُ

ُالصفقات - ُتنفيذ ُالبيعُُمطابقة) أوامر
ُ(والشراء،ُتسجيلُمعلوماتُالصفقات

ُ

 (البورصة)ُالسوقُاملاليةُ
 (شبكةُإلكرتونية)ُالسوقُاملاليةُ
 ُجتارُاألوراقُاملالية
 ُالسماسرة

ُوالتجار ُاملقارنةُمعُالطرفُاملقابل - ُالسماسرة ُفيماُ) ُاملباشر ُاالتصال ُخالل من
ُ(بينهم

 ُشركاتُاملقاصة
 (وماتُالصفقاتيفُحالةُربطُمعل)ُالسوقُاملاليةُ

ُالسوقُاملالية ُ(تصفيةُالدائنيةُواملديونية)ُاملقاصة -
 ُالبنكُاملركزي
 ُشركةُاملقاصة
 ُحافظُاألوراقُاملالية

- ُ ُالنقدية ُاملبالغ ُتسوية ُبنيُ) التحويل
ُ(احلساابت

 ُنظامُمدفوعاتُالبنكُاملركزي
 ُنظامُمدفوعاتُخاص

ُوإدارهتا - ُاملالية ُاألوراق ُحفظ حتديثُ)
ُامل ُبياانت ُاملعلومات،ُقاعدة ُتوزيع الك،
ُ(التقاريرُواألرابح

 ُشركةُاملقاصة
  ُمركزُاإليدا
 ُحافظُمستقل
 ُالسمسار
 ُالبنوك

:ُ،ُص10جملةُدراساتُإسالمية،ُاجمللدُالرابعُعشر،ُالعددُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"آلية نقل امللكية يف األسواق املالية" ،دمحمُبنُابراهيمُالسحيباين: املصدر
74.ُ
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 ةور عمليات اإليداع والتسويتط: الثالث الفرع
 مستقبل آليات التسوية  .0

ُالذيُأحدثُتغيرياتُهيكليةُيفُآلياتُ ُاخلارجيةُوتطورُتقنياتُاالعالمُواالتصالُاألمر ُالتجارة يفُظلُحترير
ُ:تسويةُالصفقاتُيفُاالسواقُاملالية،ُومنُأهمُهذهُالتغيرياتُماُيلي

  تقليل الفرتة بني التنفيذ والتسوية إىلT+1ُُ ُاآلنية) ُالتسوية ُمن ُاالقرتاب ُعددُ(: ُتزايد ُظل يف
ُبنيُتنفيذُ ُيستوجبُتقليلُالفرتة ُاملخاطر ُلتقليلُهذه ُوسعيا ُالتسوية ُتزايدتُخماطر الصفقاتُوقيمتها

ُالصفقةُوتسويتها،ُوهذاُماُيتطلبُمواكبةُالتقنياتُاحلديثةُواملهاراتُللمعاجلةُاملتكاملةُللصفقات؛
 عُيفُاستخدامُنظمُالتداولُااللكرتونيةُملقارنةُمعلوماتُالصفقاتُمنُيقصدُبهُالتوس:ُربط الصفقات

ُمثُتسويتهاُوهذاُماُيوفرُاجلهدُعلىُالسمسارُوشركةُاملقاصة؛
 ويعينُحفظُاالوراقُاملاليةُيفُشكلُحساابتُأوُشهاداتُيفُمكانُ:ُااليداع املركزي لألوراق املالية

اابتُأطرافُالصفقةُبواسطةُحافظوُاألوراقُاملاليةُواحدُليتمُنقلُامللكيةُمنُخاللُالتحويلُبنيُحس
ُلتقليلُاحلاجةُاىلُالتسليمُالفعليُاها؛

 وتعينُقيامُشركةُاملقاصةُأبخذُمكانُاملشرتيُيفُحالةُالبيعُومكانُالبائعُيفُُ:الطرف املقابل املركزي
ُكلُصفقة،ُوهذاُهبدفُضمانُتسويةُالصفقةُوتقليلُاملخاط ُكطرفُمقابلُيف رُاالئتمانيةُحالةُالشراء

ُإىلُتنميطُالعمليةُمماُيقللُمنُتكلفتها؛ُابإلضافةاملتعلقةُهباُ
 ُاالعتماد على معايري دولية موحدة لتبادل املعلومات ُالنمطُالقياسيُللرتاسلُبنيُ: منُخاللُدعم

ُلغةُ ُهبدفُتوحيد ُوهذا ُوتنفيذها، ُيتعلقُابألوامر ُفيما ُوالتجار ُوالسماسرة ُاالستثمارية ُاحملافظ مديري
ُ.التخاطبُوتسريعُمعاجلةُالبياانت

ُُ
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 : تطور آليات التنفيذ والتسوية .5
ُإ ُتكنولوجياُوهبدفُالوصول ُعلى ُاالعتماد ُمت ُبنيُخطواهتا، ُوتقليصُالفرتاتُالزمنية ُاآلنية ُالتسوية ُمرحلة ىل

مراعاةُحقوقُُمعاملعلوماتُوأحدثُوسائلُاالتصالُلتحقيقُذلكُخاصةُمعُزايدةُحجمُاملعامالتُوتنو ُاألدواتُ
  :حيثُتطورتُعمليةُالتسويةُعربُاملراحلُالتاليةُاملبينةُيفُالشكلُاآليتوالتزاماتُخمتل ُاألطراف،ُ

 
 التطور يف آليات التنفيذ والتسوية(: 00)شكل رقم

 
 
 الوضع يف السابق                                                                              
 

    
 الوضع بعد ربط الصفقات                                                                                              

 
 

 الوضع حيث يتم دمج مرحلة التسوية مع مرحلة املقاصة                                                            
 
 

  RTGSالوضع حيث يتم تطبيق نظام التسوية اآلنية اإلمجالية                                                       
 

 
 

،10ُجملةُدراساتُإسالمية،ُاجمللدُالرابعُعشر،ُالعددُ:ُحبثُمقدمُيفُ،"آلية نقل امللكية يف األسواق املالية" ،دمحمُبنُابراهيمُالسحيباين: املصدر     
 .26:ُص
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 التنفيذ

التنفيذ 
 واملقارنة

التنفيذ 
 واملقارنة

 املقارنة

تنفيذ، مقارنة، 
 مقاصة وتسوية

 التسوية املقاصة

املقاصة 
 والتسوية

 املقاصة التسوية
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ُ

ُ

ُ 

 
 
 

ُُُُُُ
ُ ُعدة ُعلى ُاملايل ُالسوق ُيف ُاإلسالمية ُاملنتجاتُاملالية ُإدماج ُتتوق ُعملية ُابجلانبُمتطلباتُمنها ُيتعلق ما

التشريعيُوأخرىُابجلانبُالفينُوالتقينُوأهمُماُيفُذلكُاجلانبُالشرعيُالذيُيضمنُاملصداقيةُالشرعيةُللمنتجاتُ
ابةُالشرعيةُاالشرافُعلىُعملياتُاإلدماجُومتابعةُمستجداتُااهندسةُاملاليةُاملالية،ُحيثُتتوىلُهيئاتُالفتوىُوالرق

سعياُمنهاُلتطبيقُمبادئُالشريعةُاالسالميةُوحتقيقُااهدفُمنُابتكارُوتطويرُمنتجاتُماليةُإسالميةُوهوُُاالسالمية
ُتنميةُاملالُوتثمريهُبطريقةُشرعيةُتليبُرغباتُمجهورُاملتعاملني؛

ر ُعنُتصوره،ُفالطريقةُاليتُيتمُهباُإدماجُاملنتجاتُاملاليةُالتقليديةُالُتتناسبُمنُحيثُواحلكمُعنُالشيءُف
ُإىلُحفظُالكلياتُاخلمس ُاألخرية ُاالسالمية،ُحيثُهتدفُهذه ُمقاصدُالشريعة ُالشرعيُمع ُومقصدها )ُمبناها

لضوابطُالشرعيةُلتصفيةُماُكهدفُأعلىُمنُمثُوضعُبعضُالقواعدُالفقهيةُوا(ُالدين،ُالنفس،ُالعقل،ُالنسلُواملال
ُيناسبُاجملتمعُاملسلمُمنُأولياتُيفُاالستثمارُوحيفظُأموالهُمنُجانبُالوجودُوالعدم

وسيتمُيفُهذاُاملبحثُبيانُاحلكمُالشرعيُجلميعُمراحلُاإلدماجُسعياُمناُلالستفادةُأكثرُمنُإفرازاتُااهندسةُ
ُ:ُُاملاليةُوحتقيقُاالستغاللُاألمثلُللمواردُاملالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاحكام الشرعية إلدماج املنتجات : بحث الثالثامل
 املالية في السوق املالي

 املنتجات املالية في السوق املالي  حكم إصدار : املطلب ألاول 

 حكم تداول املنتجات املالية في السوق املالي: املطلب الثاني

 حكم إيداع وتسوية إلاصدارات في السوق املالي: املطلب الثالث
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 إصدار املنتجات املالية يف السوق املايل حكم : املطلب األول
 حكم إصدار األسهم والسندات: الفرع االول

يستوجبُوضعُإطارُعامُمنُمبادئُُإلصدارُالسهمُأبنواعهاولبيانُاحلكمُالشرعيُ: سهماألحكم إصدار  .0
يفُاملعامالتُاإلابحةُأماُماُيتعارضُمعُالشريعةُاالسالميةُتندرجُضمنهُمجيعُاألسهمُاملباحةُألنُاألصلُ

ُ:هذهُاملبادئُفتعتربُغريُمقبولة،ُومنُأهمُهذهُاملبادئُماُيلي
إصدارُاالسهمُالعاديةُجائزُشرعاُويستمدُذلكُمنُجوازُشركةُاملسامهةُمادامُالغرضُُ:األسهم العادية -

1ُ:وأدلةُذلك......الذيُأنشئتُألجلهُمشروعاُوغريُحمرمُأوُرابُوغريهم
 لألسهمُحقهاُمنُالربحُونصيبهاُمنُاخلسارةُوالُشيءُفيهاُمنُالرابُوشبهته؛ُأن 
 ُأنُأركانُالشركةُمنُإجيابُممثالُيفُطرحُالشركةُأسهمهاُلالكتتابُوالقبولُاملعربُعنهُإبقدامُاملستثمر

ُكماُللمسامهنيُاحلقُيفُاختيارُجملسُإدارةُينوب عنهمُُشراءُاالسهمُاملصدرةُمتوفرةُيفُشركةُاملسامهة،
 يفُإدارةُالشركة؛

 ُُويف ُراسُاملال ُشريكُيف ُكل ُونصيب ُسهم ُكل ُقيمة ُملعرفة ُأسهم، ُإىل ُالشركة ُرأمسال ُقسمة جواز
 األرابح؛

 جوازُتفاوتُحصصُالشركاءُكلُحسبُمسامهتهُيفُراسُاملالُالشركةُيفُالفقهُاالسالمي. 
الُجيوزُ:"ُاالسالميُيفُدورتهُالسابعةعلىُحسبُقرارُجممعُالفقهُالتابعُملنظمةُاملؤمترُُ:االسهم املمتازة -

إصدارُأسهمُممتازةُواهاُخصائصُماليةُتؤديُإىلُضمانُرأسُاملالُأوُضمانُقدرُمنُالربحُأوُتقدميهاُ
ُأوُإدارية ُأوُتوزيعُاألرابح،ُوجيوزُإعطاءُبعضُاالسهمُخصائصُتتعلقُأبمورُإجرائية ،ُ"عندُالتصفية،

2ُ:وأدلتهمُيفُذلك
 تازةُليسُاهمُمالُأوُعملُزائدُيستحقونُعليهُالتفضيل؛أنُاصحابُاألسهمُاملم 
 ُُبنتيجة ُمرتبطة ُوغري ُبالُمقابل ُألهنا ُالراب ُقبيل ُمن ُتعترب ُاملمتازة ُأرابحُاالسهم ُمن ُالثابتة ُالنسبة أن

 ؛"الُضررُوالُضرار:"ُاالستثمارُلقولهُملسو هيلع هللا ىلص

                                     
ُ.004ُ،002:مباركُبنُسليمانُبنُدمحمُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،ُصُ 1
ُ.060-061:ُرجعُالسابق،ُصاملُ 2
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 ة،ُواخلسارةُتكونُعلىُصاحبُاملال،ُفإذاُماُأنُالشركةُتقومُعلىُاملخاطرةُوالنتيجةُإماُربحُأوُخساُر
متُضمانُاسرتجا ُقيمةُاالسهمُاملمتازةُأوُاالسبقيةُيفُاالسرتجا ُعندُالتصفيةُفإنُذلكُخمال ُللعدلُ

 .ومنايفُملفهومُالشركةُيفُالفقهُاالسالمي
ُالقواننيُالوضُ:حكم إصدار السندات .5 ُكذلكُيف ُوهي ُقرضا ُالعرفية ُالسنداتُيفُحقيقتها ُاليتُمتثل عية

ُكماُينطبقُعليهاُمعىنُالقرضُيفُحقيقتهُالشرعيةُواملقصودُهناُالقرضُالذيُجيرُنفعاُمشروطاُ شرعتُاها،
1ُ:يفُالعقدُوهذاُحمرمُيفُالشريعةُاالسالميةُبدليل

ُكنتمُمؤمنني:"ُاآلايتُالواردةُيفُحترميُالرابُيفُقولهُتعاىل - ُماُبقيُمنُالرابُإن ُذروا ُالذينُآمنوا "ُايُأيها
 ؛"076"ُسورةُالبقرة،ُاآلية"ُوأحلُهللاُالبيعُوحرمُالراب:"ُ،ُوقولهُتعاىل"074"ُورةُالبقرة،ُاآليةس

ُالصامتُهنع هللا يضر - ُبن ُملسو هيلع هللا ىلصُيفُحديثُعبادة ُيفُقوله ُجاء ُكما ُالراب ُيفُحترمي ُاألحاديثُالواردة الذهبُ:"
ُوالشعريُابلشعري، ُابلرب، ُوالرب ُالفضة، ُوالفضة ُسواءُُابلذهب، ُمثالُمبثل، ُوامللحُابمللح، ُابلتمر، والتمر

ُكانُيدُبيد؛ُألصنافابسواء،ُيداُبيد،ُفإذاُاختل ُهذهُ ُكي ُشئتمُإذا  فبيعوا
الذهبُابلذهب،ُوالفضةُابلفضة،ُينهىُعنُبيعُ:"ُملسو هيلع هللا ىلصُمسعتُرسولُهللا:ُوعنُعبادةُبنُالصامتُهنع هللا يضرُقال

تمرُابلتمر،ُوامللحُابمللح،ُإالُسواءُبسواء،ُعيناُبعني،فمنُزادُأوُازداد،ُفقدُلشعري،ُوالوالربُابلرب،ُوالشعريُاب
ُُ؛مسلمصحيحُُ"أرىب

أمجعُأهلُالعلمُعلىُعدمُجوازُالقرضُالذيُجيرُنفعاُوأنُذلكُمنُقبيلُالرابُالذيُحرمهُهللاُورسوله،ُ -
ُكانتُمتثلُنسبةُمنُسواءُدفعتُهذهُالزايدةُعندُسدادُالقرضُأمُعلىُأقساطُأوُسنوايُُو غريُذلك،ُأو
 .أصلُالقرضُأوُخصماُمنه،ُألنُيفُذلكُأكلُألموالُالناسُابلباطل

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

                                     
 .000-000:ُص مباركُبنُسليمانُبنُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،  1
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 حكم إصدار الصكوك: الفرع الثاين
 1:الصادرةُعنُهيئةُاحملاسبةُواملراجعةُللمؤسساتُاملاليةُاالسالميةُعلىُأنهُحيثُتنصُاملعايري

ُسُعقدُمنُعقودُاالستثمارُالشرعية؛ابُفيهاُعلىُأساوكُالستثمارُحصيلةُاالكتتالصكجيوزُإصدارُ -
ُإالُأنُ - ُاىلُحصصُمتساوية، جيوزُتصكيكُاملوجوداتُمنُاألعيانُواملنافعُاخلدماتُوذلكُبتقسيمها

ُإصدارهاُبغرضُتداواها؛تكونُديوانُيفُالذمةُفالُجيوزُ
ُبُوتخصيصُالصكوك؛بعدُقفلُاببُاالكتتاُيرتتبُعلىُعقدُاالصدارُمجيعُآاثرُالعقدُاألصلي،ُوذلك -
ُالعال - ُوتتحدد ُفيها، ُواملكتتبون ُاملصدر ُالصكوكُمها ُعقدُإصدار ُوفقُنو ُالعقدُوصفتهُطرفا ُبينهم قة

فتمثلُمثنُأوُُبأماُحصيلةُاالكتتاُنالشرعية،ُحيثُانُاملصدرُاهاُهوُالبائعُواملكتتبونُفيهاُهمُاملشرتي
 :تكلفةُالشراء،ُوتختل ُفيماُبينهاُمنُحيث

 ُلألعيانُ:مارصكوك االستث ُالصكوك ُمحلة ُملكية ُبتأجريها)وتكون ُاملوعود ُأو ُاملؤجرة ُاملنافع( ُأو
ُ.أوُاخلدماتُعلىُأساسُالشيو ُواملشاركةُفيمُبينهمُيفُالغنمُوالغرم(ُاملوجودةُأوُاملوصوفةُيفُالذمة)

 أوُُميلكُمحلةُالصكوكُسلعةُالسلمُأوُاالستصنا ُويستحقونُمثنُبيعها،ُ:صكوك السلم واالستصناع
ُ.مثنُبيعُالسلعةُيفُالسلمُأوُاالستصنا ُاملوازيُإنُوجدا

 ميلكُمحلةُالصكوكُسلعةُاملراحبةُويستحقونُمثنُبيعهاُ:صكوك املراحبة.ُ
 تختل ُصكوكُاملشاركةُمنُحيثُأنُاملصِدرُاهاُهوُطالبُاملشاركةُمعهُيفُمشرو ُ :صكوك املشاركة

وميلكُمحلةُالصكوكُموجوداتُالشركةُبغنمهاُوغرمها،ُُمعنيُواملكتتبونُفيهاُهمُالراغبونُيفُاملشاركة،
ُ.ويستحقونُحصتهمُيفُأرابحُالشركةُإنُوجدت

 املصدرُللصكوكُهوُاملضاربُواملكتتبونُفيهاُهمُأراببُاملال،ُأماُحصيلةُاالكتتابُُ:صكوك املضاربة
منُالربحُويتحملونُفهيُرأمسالُاملضاربة،ُوميلكُمحلةُالصكوكُموجوداتُاملضاربةُواحلصةُاملتفقُعليهاُ

ُ.اخلسارةُإنُوقعت
 ُوحصيلةُُ:صكوك الوكالة ابالستثمار ُاملوكلون، ُهم ُواملكتتبون ُابالستثمار ُالوكيل ُهو ُاها املصدر

ُ.االكتتابُهيُاملبلغُاملوكلُابستثماره،ُوميلكُمحلةُالصكوكُماُمتثلهُاملوجوداتُبغنمهاُوغرمها

                                     
1ُ ُالشُرُ ُاملعيار ُعيُرقم ُنوفمربُُ،"صكوك االستثمار" ،(07) ُاملنامة، ُاالسالمية، ُللمؤسساتُاملالية ُواملراجعة ُاحملاسبة ُهيئة :ُ،ُص0107الصادرُعن

070ُ،077. 
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 ملصدرُاهذاُالنو ُمنُالصكوكُهوُاملالكُلألصلُأوُقدُيكونُا:ُصكوك املزارعة واملساقاة واملغارسة
ملنافعه،ُواملكتتبونُفيهاُهمُالعاملونُعليهُوحصيلةُاالكتتابُهيُتكالي ُالعمل،ُوقدُيكونُاملصدرُهوُ

همُأصحابُاألرض،ُأماُعائدُمحلةُالصكوكُفهيُاحلصةُاملتفقُعليهاُمماُُنصاحبُالعملُواملكتتبُو
ُ.أوُالشجر/تنتجهُاألرضُو

منُحقوقُوالتزاماتُقدُإصدارُالصكوكُالعالقةُبنيُالطرفنيُاملصدرُواملكتتب،ُوترتتبُعليهُآاثرُينظمُع -
 مبجردُانعقاده؛

ُاإلجيابُأُميثل - ُاملصدُراالكتتابُيفُالصكُصيغة ُاجلهة ُالقبولُفيتمثلُيفُموافقة ُالتصريحُما ُمت ُإالُإذا ة،
 بذلكُعلنا؛

- ُ ُالدعوىُاليتُيوجهها ُمبثابة ُاإلصدار ُنشرة ُوالبياانتعترب ُوتتضمنُشروطُالتعاقد ُإىلُاملكتتبني، ُتاملصدر
الكافيةُعنُاملتعاملني،ُونو ُالعقدُاألصليُوشروطه،ُمعُضرورةُالنّصُعلىُااللتزامُمببادئُالشريعةُاالسالميةُ

 ية،ُوكيفيةُاستثمارُحصيلةُالصكوك؛ووجودُهيئةُرقابةُشرع
 ُساسُالوعدُامللزمُوذلكُدونُعمولة؛كوكُعلىُأجيوزُأنُتتعهدُالشركةُبشراءُماُملُيكتتبُفيهُمنُالص -
ُجيوزُتنظيمُطريقة - ُكما ُالعقد، ُأوُدونُأجلُحسبُطبيعة مشروعةُُميكنُإصدارُالصكوكُآلجالُخمتلفة

ُأوُالت ُمثلللتحوطُمنُاملخاطر ُالـتأمنيُ:ُقليلُمنها ُأو صندوقُالتأمنيُاإلسالميُمبسامهةُمحلةُالصكوك،
 .التكافلي

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 حكم إصدار أدوات سوق النقد: ثالفرع الثال
ُيفُالسوقُالنقديةُحسبُنو ُاألداةُ ُاألجلُاليتُيتمُإصدارها خيتل ُاحلكمُالشرعيُللتعاملُابألدواتُقصرية

1ُ:وآليتها،ُلذاُميكنُالتمييزُبني
ملنُيدفعُُمباُأذوانتُاخلزينةُهيُسنداتُتلتزمُاحلكومةُبدفعُقيمتهاُآجال: حكم إصدار أذوانت اخلزينة .0

  :اُحاالُلتمويلُنفقاهتاُاحلالية،ُإذنُفهيُالُتخرجُمنُأحدُالوصفنيمثنه
بنيُاحلكمةُواملستثمرين،ُوتكمنُالفائدةُيفُالفرقُبنيُقيمةُاألذوانتُعندُالبيعُوقيمتهاُعندُ: قرض بفائدة -

 ؛اتريخُاالستحقاق
 (.نُوقتُالعقدعندُتسليمُالثم)ُبنقدُحال(ُعندُاتريخُاالستحقاق)ُأيُدفعُنقدُمؤجلُ:بيع نقد بنقد -

ُ:وعليهُفإنُإصدارُأذوانتُاخلزينةُحمرمُشرعاُوذلكُلسببني
 والفائدةُيفُالوص ُاألولُمنُقبيلُالراب؛"ُفعاُفهوُرابأنُكلُقرضُجرُن:"ُدةُالفقهيةُتقولأنُالقاع -
ُ)،ُورابُالفضلُلعدمُحتققُالتماثلُبنيُالعوضنياشتمااهاُعلىُرابُالنسيئةُلوجودُالتأجيلُيفُأحدُالعوضني -

ُكماُجاءُيف(نقودُمؤجلةُأكثرُمنُالنقودُاحلال ُابصرتُعينايُومسعتُأذانيُرسولُهللا:ُقولُايبُسعيدُ،
إالُمثالُمبثل،ُوالُتشقواُبعضهاُعلىُبعض،ُُ،ُوالُتبيعواُالورقُابلورقالُتبيعواُالذهبُابلذهب:"ُيقولُملسو هيلع هللا ىلص

 .مسلمصحيحُ"ُتبيعواُغائباُبناجزعلىُبعض،ُوالُُبعضهُرقُابلورقُإالُمثالُمبثل،ُوالُتشفواوالُتبيعواُالُو
ُتُ ُ:حكم إصدار شهادات اإليداع .5 ُاإليدا  ُيفُقدَُشهادة ُوهي ُاملصرف، ُقبل ُمن ُألجل ُوديعة ُمقابل م

 ياُابلتصرفُفيهاُوتعتربُديناُعلىُالبنكحقيقتهاُالشرعيةُقروضُتتضمنُإذانُصرحياُأوُعرف
ُللمقاُ .3 ُالعقود ُيف ُالعربة ُألن ُُوويفُضمانته ُلأللفاظُواملباين، ُواملعاينُال ُعلىُشهاداتُاإليدا ُصد ينطبق

 .لذاُفإنُالتعاملُهباُحمظورُشرعاُأحكامُالقرضُمباُفيهاُالردُابملثلُوعدمُجوازُالزايدة،
حسبُتعريفهُوآليتهُيعدُشكالُمنُأشكالُالضمانُلذاُفحكمهُمنُحيثُ:ُحكم إصدار القبول املصريف .9

نُيفُالكتابُوالسنة،ُغريُأنهُإذاُاعتربُالقبولُاملصريفُيفُبعضُاألحوالُأداةُاألصلُهوُاجلوازُجلوازُالضما
 الدين؛ُالزايدةُيفحمرمُشرعاُحلرمةُتستحقُعندُاخلصمُأوُعندُاسرتجا ُأصلُالدينُفهذاُ(ُبفائدة)لالقرتاض

ُكانُإصدارُالقبولُاملصريفُيتطلبُبعضُاملصاري ُاإلداريةُفتحملُهذهُاملصاري ُعلُُُُ ىُالعميلُفهذاُأماُإذا
ُ.جائزُشرعاُعلىُأنُالُتكونُاهاُصلةُأبصلُالقرضُوأجله

ُ
ُ
ُ
ُ

                                     
 .00-05:ُسابق،ُصُمباركُبنُسليمانُآلُفواز،ُمرجع1ُ
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 يف السوق املايلنتجات املالية تداول املحكم : املطلب الثاين
ُالفرع األول حكم تداول األسهم والسندات

ُأنُيكونُ :حكم تداول األسهم .0 ُالُيعدو ُألنه ُاالسالمية ُالشريعة ُنظر ُمقبولُللتداولُمنُوجهة السهم
ُكانُنوعهُألنهُخيلُشه ُالتفضيليُأاي ُمنُالتعاملُابلسهم ُملكيةُووسيلةُإلثباهتا،ُلكنُاالسالمُميانعُ ادة

حملُ":كماُجاءُيفُقرارُجممعُالفقهُاالسالميُالتابعُملنظمةُاملؤمترُاالسالميُأن1ُُ،بقاعدةُاملساواةُبنيُاألسهم
دةُالسهمُعبارةُعنُوثيقةُللحقُيفُتلكُوشهاُهوُاحلصةُالشائعةُمنُأصولُالشركة،العقدُيفُبيعُاألسهمُ

 ".ُاحلصة

2ُ:واستناداُإىلُمفهومُالسهمُميكنُذكرُاألدلةُالقاضيةُجبوازُتداولهُممثلةُيف
 وداللتهاُجوازُبيعُاألسهمُماُملُيردُمانعُلذلك؛"ُوأحلُهللاُالبيعُوحرمُالراب:"ُتعاىلهللاُُقول -
 حترميهُوبيعُاألسهمُداخلُيفُهذاُاألصل؛أنُاألصلُيفُالعقودُاالابحةُإالُماُدلُالشر ُعلىُ -
أنُالسهمُملكُللمساهمُومنُحقهُالتصرفُفيهُخاصةُوأنُهذاُاحلقُمشروطُيفُنظامُالشركاتُوالُ -

 خيال ُنصُشرعي؛
ُكاملشروطُشرطا،ُوهذاُماُتعارفُعليهُاملسامهونُيفُالشركةُ - هناكُقاعدةُفقهيةُتقولُأنُاملعروفُعرفا

 نصوصُعليهاُيفُالعقد؛منُخاللُنظامهاُوقواعدهاُامل
وإنُاشرتىُأحدُالشريكنيُحصةُشريكهُمنهُجاز،ُألنهُيشرتيُملكُ:"ُوعنُابنُقدامةُرمحهُهللاُقالُ -

 ؛"غريه
ُدينُوعني،:ُلإلنسانُعندُغريهُنوعانبعدُذكرُأنُاملالُاملستحقُ:"ُوماُجاءُيفُاجملمو ُللنوويُرمحهُهللا -

ُالعنيُضرابن:قال ُوأما ُالضربُا: جيوزُللمالكُبيعُمجيعُاألماانتُقبلُ:ُألولُاألمانةأمانةُومضمون،
ُكالوديعةُيفُيدُاملود ،ُومالُالشركةُيفُيدُالشريكُأوُالعامل  ".قبضهاُألنُامللكُفيهاُاتم،

                                     
ندوةُاملعهدُاالسالميُللبحوثُوالتدريبُالتابعُللبنكُُ:يفمقدمُ،ُحبثُ"األسس الشرعية للنشاط االقتصادي يف االسالم" ،دمحمُاحلبيبُالتجكاينُ 1

ُ.50:ُ،ُص0221يونيو00ُُ-04ُ:البنوكُاالسالميةُودورهاُيفُتنميةُاقتصادايتُاملغربُالعريب،ُاململكةُاملغربية،ُأايم:ُاالسالميُللتنميةُحول
ُُ:ُابالعتمادُعلىُ 2

 .020-020:ُصمباركُبنُسليمانُبنُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،ُ -
ُامللكُعبدُ:ُيفُمقدمُ،ُحبث"سالمي لسوق االسهمإحنو منوذج " سي ُالدينُابراهيمُاتجُالدين، - ُأحباثُاالقتصادُاالسالمي،ُجامعة جملة

ُ.10:ُ،ُص10،ُالعددُدُالثالثالعزيز،ُالسعودية،ُاجملل
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ذهبُعامةُالعلماءُوالباحثنيُاملعاصرينُإىلُحرمةُتداولُالسنداتُبناءُعلىُحرمةُ:ُحكم تداول السندات .5
ُعل ُوذلكُبسببُاشتمااها ُاملؤمترُإصدارها ُملنظمة ُالتابع ُاالسالمي ُالفقه ُجممع ُقرار ُصدر ُوهبذا ُالراب، ى

1ُُ:االسالميُالذيُمفاده
ُمنُحيثُ - ُأوُنفعُمشروطُحمرمةُشرعا ُإليه، ُمنسوبة ُمعُفائدة ُبدفعُمبلغها أنُالسنداتُاليتُمتثلُالتزاما

ُ ُاها ُاملصدرة ُكانتُاجلهة ُسواء ُقروضُربوية، ُالتداولُألهنا ُأو ُالشراء ُأثرُاإلصدار، ُوال ُعامة، ُأو خاصة
ُأوُ ُريعا ُأو ُرحبا ُامللتزمُهبا ُالربوية ُالفائدة ُتسمية ُأو ُادخارية، ُأو ُشهاداتُأوُصكوكُاستثمارية لتسميتها

 عمولةُأوُعائدا؛
حترمُالسنداتُذاتُالكوبونُالصفريُابعتبارهاُقروضاُجيريُبيعهاُأبقلُمنُقيمتهاُاالمسيةُويستفيدُأصحاهباُ -

 سمُاهذهُالسندات؛منُالفروقُابعتبارهاُح
ُابلنسبةُجملمو ُاملقرتضنيُأوُ - ُنفعُأوُزايدة ُاشرتطُفيها ُقروضا ُالسنداتُذاتُاجلوائز،ُابعتبارها ُحترم كما

  .ُلبعضهم

  تداول الصكوك اإلسالميةحكم : الفرع الثاين

ُتداولُ ُمعايريُتخصُحكمُوكيفية ُاالسالمية ُللمؤسساتُاملالية ُواملراجعة ُاحملاسبة الصكوكُحيثُاصدرتُهيئة
 2:االسالميةُوالقاضيةُب

جيوزُتداولُالصكوكُواسرتدادهاُإذاُاكانتُمتثلُحصةُشائعةُيفُملكيةُموجوداتُمنُأعيانُأوُمنافعُأوُ -
ُالصرفُ ُأحكام ُفيجبُمراعاة ُذلك ُقبل ُأما ُاالكتتابُوتخصيصُالصكوك، ُقفل ُبعد ُوذلك خدمات،

 وأحكامُالتعاملُابلديون؛
ُللتداولُجيُوُ - ُاإلصدارُيفُالصكوكُالقابلة ُعملية ُإمتام ُبعد ُعليه ُأنُيشرتيُالصكوكُاملعروضة ُملصدرها ز

 وذلكُبسعرُالسوق؛ُ
ُمثل - ُاملشروعة ُالتداول ُطرق ُمن ُأبيُطريقة ُالصكوك ُتداول ُجيوز ُوالوسائلُ: ُالتجاري ُالسجل ُيف القيد

 ؛..اإللكرتونية

                                     
-املشكلة واحللول -أثر ديون ونقود الشركة أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية" ،عليُحميُالدينُالقرةُداغي1ُ

ُ.01ُ،00:ُ،ُص0110ملعهدُاالسالميُللبحوثُالتدريب،ُالبنكُاالسالميُللتنمية،ُجدة،ُالطبعةُاألوىل،ُاُ،"-دراسة فقهية اقتصادية
 .072ُ،040:ُ،ُصمرجعُسابقُ،"صكوك االستثمار" ،(07)ُعيُرقمُاملعيارُالشُر2ُُ
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إصدارهاُومتلكُمحلةُالصكوكُُجيوزُتداولُصكوكُملكيةُاملوجوداتُاملؤجرةُأوُاملوعودُابستئجارهاُمنُاتريخ -
 للموجوداتُإىلُغايةُهنايةُأجلها؛

جيوزُاسرتدادُصكوكُملكيةُاملوجوداتُاملؤجرةُمنُمصدرهاُقبلُأجلهاُبسعرُالسوقُأوُابلسعرُاملتوافقُعليهُ -
 بنيُالطرفني؛

ُقبلُجيوزُتداولُصكوكُملكيةُمنافعُاألعيانُاملوجودةُوصكوكُملكيةُاخلدماتُاليتُتستوىفُمنُطرفُمعني -
وهيُدينُيفُذمةُاملستأجرُالثاينُوتخضعُاملعاملةُألحكامُ إعادةُإجارهتا،ُفيكونُالصكُبذلكُممثالُلألجرة

 التعاملُابلديون؛
جيوزُللمصدرُأنُيسرتدُصكوكُملكيةُمنافعُاألعيانُاملوجودةُمنُحاملها،ُبعدُغلقُاببُاالكتتابُسواءُُ -

 االسرتداد،ُعلىُأنُالُيكونُاملبلغُمؤجال؛ُكانُذلكُبسعرُالسوقُأوُابلسعرُاملتفقُعليهُعند
الُجيوزُتداولُصكوكُملكيةُمنافعُاألعيانُاملوصوفةُيفُالذمة،ُوالُصكوكُملكيةُاخلدماتُاليتُتستوىفُمنُ -

 طرفُموصوفُيفُالذمةُقبلُتعيينهاُويراعىُيفُذلكُضوابطُالتصرفُيفُالديون؛
ُبنفسُمواصف - ُخدمة ُعلىُعنيُأو ُموازية ُإجارة ُإجراء ُاملشروعةُجيوز ُابلصور ُالصكوك، ُحلملة اتُاملنفعة

 بشرطُعدمُالربطُبنيُالعقدين؛
 جيوزُللمشرتيُالثاينُملنافعُاألعيانُاملوجودةُأنُيبيعهاُويصدرُصكوكاُبذلك؛ -
جيوزُتداولُأوُاسرتدادُصكوكُاالستصنا ُإذاُحتولتُالنقودُإىلُأعيانُمملوكةُيفُمدةُاالستصنا ،ُأماُإذاُمتُ -

 وازيُأوُمتُتسليمُالعنيُللمستصنعُفإنُتداواهاُخيضعُألحكامُالديون؛ُاجراءُاستصنا ُم
 الُجيوزُتداولُصكوكُالسلم؛ -
 الُجيوزُتداولُصكوكُاملراحبةُبعدُتسليمُالبضاعةُللمشرتي،ُأماُقبلُذلكُفيجوزُتداواها؛ -
ُُو - ُاالكتتاب ُابب ُقفل ُبعد ُوذلك ُابالستثمار، ُوالوكالة ُواملشاركة ُاملضاربة ُصكوك ُتداول تخصيصُجيوز

 الصكوكُوبدءُالتعاملُابملنافعُواألعيان؛
ُوذلكُ - ُالنشاط ُوبدء ُاببُاالكتتابُوتخصيصُالصكوك ُقفل ُبعد ُواملساقاة ُاملزارعة ُصكوك ُتداول جيوز

 ابلنسبةُملالكيُاألرضُأماُابلنسبةُللعاملنيُفالُميكنهمُذلكُإالُبعدُبدوُصالحُالزر ُأوُالثمر؛
ُبعدُقفلُاب - ُكانُمحلةُجيوزُتداولُصكوكُاملغارسة ُالنشاط،ُسواء بُاالكتتابُوتخصيصُالصكوكُوبدء

 .الصكوكُمالكنيُلألرضُأوُملتزمنيُابلغرس
ُ
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 حكم تداول أدوات سوق النقد: ثالفرع الثال
وعلىُحسبُنو ُاألداةُوآليةُالتعاملُهباُخيتل ُاحلكمُالشرعيُإلمكانيةُتداواهاُمنُعدمه،ُألسبابُسيتمُتبياهناُ

1ُ:فيماُيلي
ُبقيمتهُ: أذوانت اخلزينة حكم تداول .0 ُالدولة ُدائنُخلزينة ُالقانونيةُعلىُأنه ينظرُحلاملُاإلذنُمنُالناحية

اإلمسيةُلكنُمنُالناحيةُالشرعيةُيعتربُدائناُابملبلغُالذيُدفعهُعندُالشراء،ُويعتربُالفرقُبنيُالقيمةُاالمسيةُ
 إالُرأمساله؛والثمنُاملدفو ُعندُالشراءُزايدةُربويةُحيرمُعليهُأخذهاُوليسُلهُ

وبناءُعلىُذلكُفإنهُإذاُاب ُاإلذنُالذيُحيملهُفإمناُيبيعُالدينُالذيُميثلهُأبكثرُمنُقيمتهُفكانُرابُالفضلُ
يئةُوهوُحمرمُشرعاُوهوُغريُجائز،ُوالتقابضُالُيكونُإالُعندُحلولُأجلُاالستحقاقُفيدخلُهناُرابُالنس

ُإبمجا ُالفقهاء؛ُ
ُُُُُُ.ةُابلنظرُإىلُواقعُالتعاملُبهُحمرمُشرعاُالشتمالهُعلىُالرابُبنوعيهليكونُبذلكُتداولُأذوانتُاخلزين

ابلنظرُإىلُالغايةُاليتُتصدرُمنُأجلهاُوآليةُالتعاملُهباُفهيُمتثلُديناُيفُُ:حكم تداول شهادات اإليداع .5
قلُمنُذمةُالبنكُجتاهُاملودعنيُوالُحيقُإالُعندُحلولُأجلُاالستحقاقُلذاُالُميكنُبيعهُقبلُذلكُوأب

 .قيمتهُألنُذلكُمنُقبيلُرابُالنسيئةُالذيُنصُاحلديثُالشري ُعلىُحترميه
تعدُالقبوالتُاملصرفيةُجمردُضمانُيقدمهُالبنكُلعمالئهُوالُميكنُتداولهُُ:حكم تداول القبوالت املصرفية .3

ُُ.وإمناُهوُوسيلةُتنتهيُصالحيتهاُابنتهاءُالغرضُالذيُخصصتُلهوالُميثلُحقاُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .01-07:ُآلُفواز،ُمرجعُسابق،ُصُنمباركُبنُسليما1ُ
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 حكم إيداع وتسوية اإلصدارات يف السوق املايل: الثالث لباملط

مترُعمليةُاإليدا ُوالتسويةُيفُالسوقُاملايلُبعدةُمراحلُغريُأنُللمنتجاتُاملاليةُاالسالميةُخصوصيةُيفُالتعاملُ
تتمُهباُُخاللُهذهُاملرحلةُحيثُتخضعُجملموعةُمنُالضوابطُالشرعيةُاليتُميكنُأنُترفضُأوُتقبلُبشروطُاآلليةُاليت

ُكماُميكنهاُتقدميُحلولُجديدةُتالئمُطبيعتها،ُلذاُسيتمُمنُخاللُ عمليةُاإليدا ُوالتسويةُللمنتجاتُاملاليةُالتقليدية
ُنقلُامللكية ُاإليدا ُوالتسويةُإىلُغاية ُالشرعيةُملختل ُاملراحلُاليتُمترُهباُعملية ُالطرحُالتطرقُإىلُاألحكام ُهذا

ُ:وتسويةُاحلقوقُوااللتزامات

 التسويةعملية حكم : لفرع األولا
مماُسبقُمنُمفهومُالتسويةُأنهُتسليمُاألوراقُاملاليةُاملباعةُإىلُاملشرتيُوتسليمُمثنهاُإىلُالبائعُفهذاُمنُالناحيةُ
ُإىلُ ُواملثمن ُالثمن ُملكية ُانتقال ُالذيُيرتتبُعليه ُالبيع ُمنُمقتضياتُعقد ُيعد ُإذ ُمطلوبُشرعا، ُأمر الشرعية

ُمستحقيها؛
اختصاصُاجلهاتُاملسؤولةُعنُالسوقُاملايلُكاحتياطاتُالتأكدُمنُسالمةُجراءاتُالتابعةُلذلكُفهيُمنُأماُاإل

1ُُُُ.األوراقُاملاليةُمنُالغشُوالتزوير،ُوضمانُحقوقُطريفُالعقدُومراعاةُمصاحلهمُدونُإبطاءُأوُأتخري
 املقاصةعملية حكم : الفرع الثاين

 ُ:األمثانُعلىُإحدىُاحلالتنييفُقتطا ُدينُمنُدينُوتكونُابلنظرُإىلُماهيةُاملقاصةُعلىُأهناُا
 أنُيكونُالدينانُمنُجنسُواحد؛ -
 .أنُيكونُالدينانُمنُجنسنيُخمتلفني -

ُكانُالديننيُمنُنفسُاجلنسُفاملقاصةُأوىلُدونُاحلاجةُللقبضُمثُإعادةُ ُاحلالتني،ُألنهُإذا ُكلتا وهيُجائزةُيف
ُكاانُمنُجنسنيُخمتلفنيُالدفع فهيُمنُقبيلُاملصارفةُوهيُجائزةُشرعاُإنُمتتُعلىُأساسُسعرُالصرفُ،ُوأماُإن

2ُ.السائدُيفُالسوق،ُحىتُوإنُأتجلُأحدُالديننيُأوُكالمهاُبرضىُالطرفنيُكانُذلكُممكناُدونُالوقو ُيفُالراب
ُ
ُ
ُ
ُ

                                     
ُ:ابالعتمادُعلى1ُ

 .52-57:ُمباركُبنُسليمانُآلُفواز،ُمرجعُسابق،ُصُ -
 .564ُ-566:ُمباركُبنُسليمانُبنُدمحمُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،ُص -

ُ:لىابالعتمادُع  2
 .40-52:ُمباركُبنُسليمانُآلُفواز،ُمرجعُسابق،ُصُ -
 .550-564:ُمباركُبنُسليمانُبنُدمحمُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،ُص -
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 نقل امللكيةعملية حكم : الفرع الثالث
شرتي،ُويكونُذلكُإماُعنُطريقُتدوينُاسمُاملشرتيُعلىُتُاملاليةُمنُالبائعُإىلُامليرادُهباُحتويلُملكيةُاألدوا

ُإبصدار ُوإما ُاملخصص، ُويفُاملكان ُاألداة ُُشهادة ُجديدة ُابسمُشهادة ُامللكية ُإشعار ُإصدار ُأو ُاملشرتي، ابسم
ُكماُميكنُقيدُذلكُيفُحسابُلألسهمُيفتحهُاملستثمرُلدىُإحدىُمؤسساتُالوساطةُأوُحنومها؛ ُاملشرتي،

رةُمقبولةُمنُالناحيةُالشرعيةُيفُإثباتُامللكيةُألصحاهبا،ُوماُهيُإالُوسائلُأتخذُحكمُالقصدُوكلُالطرقُاملذكُو
ُكماُجاءُيفُقولهُتعاىل ايأيهاُالذينُءامنواُ:"ُمنهاُيفُحفظُاملالُمنُالضيا ُوقطعُسبلُالنزا ،والتوثيقُمطلوبُشرعا

040.1ُ:ُسورةُالبقرة،ُاآلية"ُإذاُتداينتمُبدينُإىلُأجلُمسمىُفاكتبوه
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ُ:ابالعتمادُعلى 1

 .40ُ،40:سليمانُآلُفواز،ُمرجعُسابق،ُصُمباركُبنُ -
 .550-551:ُمباركُبنُسليمانُبنُدمحمُآلُسليمان،ُمرجعُسابق،ُص -
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 خالصة الفصل الثالث

 
ُُنيُاملتعاملنيُيفُالسوقُاملايلبطُباألنسبُللُرُاآلليةحلقةُالوصلُُوعمليةُاإلدماجُتعتربُ ُكانوا مدخرينُأوُسواء

علىُمستوىُالسوقُاملايلُواالقتصادُُفإنُذلكُيعطيهاُأمهيةُابلغةُمستثمرين،ُمؤسساتُماليةُأوُهيئاتُحكومية،ُ
ُاملاليةُكك ُوالعوملة ُاملنافسة ُظل ُيف ُاالقتصادية ُالكفاءة ُلتحقيق ُمتطلباتُاالدراج ُجبميع ُااللتزام ُويفرضُعليها ل

ُاالسالميةُ ُأكثرُيفُالتعاملُابملنتجاتُاملالية ُمصداقية ُاليتُتعطيها ُالشرعية ُالتكنولوجيُفضالُعنُالكفاءة والتقدم
 ؛الدائرةُاحلقيقةُوالدائرةُالنقديةُلالقتصادُوتفتحُجماالتُأخرىُلالستثمارُابعتبارهاُتربطُبني

ومترُعمليةُاإلدماجُيفُالسوقُاملايلُعربُعدةُمراحلُلتحققُااهدفُمنُذلكُوهوُتوفريُالتمويلُاملناسبُأبقلُ
وقتُوتكلفة،ُبدايةُإبصدارُاملنتجاتُاملاليةُمنُطرفُاجلهاتُالراغبةُيفُاحلصولُعلىُالتمويلُيفُالسوقُاألويل،ُ

تبادلُهذهُاملنتجاتُيفُالسوقُالثانويةُمعُالراغبنيُيفُاالستثمارُوفقُسعرُالتوازنُوالكميةُاملتفقُعليهاُُليتمُبعدها
هُبنيُالطرفني،ُلتختصُبعدهاُهيئةُالسوقُاملايلُبتسويةُاملعامالتُوحفظُحقوقُاملتعاملنيُوالوسطاءُوفقُماُتقتضي

 .ُسالميةصدار،ُالتداولُوالتسويةُيفُالشريعةُاالقواعدُوضوابطُاإل
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الرابع  

استراتيجية ابتكار 

وتطوير املنتجات 

املالية إلاسالمية وسبل 

إدماجها في السوق 

املالي الجزائري على 

ضوء تجربة بورصة 

 البحرين
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تعد بورصة البحرين أحد أهم األسواق املالية الناشطة على املستوى االقليمي والدويل، وذلك لوضعها ألهداف 
وخطط اسرتاتيجية متكنها من استغالل مواردها املالية واستقطاب االستثمارات األجنبية للنهوض ابقتصادها الوطين، 

دار  وذاا التقين حي  ابدرت بوض  قوان ن وترريعات تنمم عم  فتنوعت خططها على املستوى القانوين والفين واإل
البورصة وحتمي حقوق املتعامل ن، ابإلضافة إىل مواذبة أحدث التكنولوجيات املالية لتسهي  املعامالت واستخدام 

 أحدث التقنيات على املستوى اإلدار  لتنميم وتسري  العمليات؛
سوقا انشئة وخصبة قادرة على استيعاب خمتلف الفرص االستثمارية احمللية تعترب السوق املالية اجلزائرية يف ح ن 
واالستثمار  لدى مجهور  االدخار ضعف البنية التحتية للمؤسسات والررذات ونقص الوعي  غري أنوالدولية، 

تسرب املوارد املالية أن إىل  ابإلضافةاملتعامل ن أدى إىل ضعف نراط السوق املايل ونقص األدوات املالية املتداولة فيه، 
أسفر عن ظهور فجوة ذبرية ب ن أصحاب فقد  ،إىل السوق املوازية ونقص الثقة يف الررذات واملعلومات املقدمة

 الفائض املايل وأصحاب العجز التمويلي؛
املالية، اسهمت يف تقليص الفوارق ب ن خمتلف األسواق  الية وتطور التجارة ااخارجية فقدونمرا النترار العوملة امل 

، واالستفادة من التجارب وااخربات يف جمال التقنية واهلندسة شرتا  بينهاوذلك من خالل فتح اجملال للتعاون واال
املالية، لاا يعد اجملال مفتوحا أمام السوق املايل اجلزائر  لالستفادة من جتربة بورصة البحرين يف جمال تطوير املنتجات 

   .مان للمستثمرينط الالزمة لتسهي  التعام  هبا وتداوهلا وتوفري السيولة واألورسم ااخط ،املالية االسالمية
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليةاملتنتجا  املاستراتيجية ابتكار وتطوير  : رابعال فصلال

سمايية وسلل دمياهاا ي  الوو  املاي  اجزاارر  لى  لا 

 للحرينضوء تجربة بورصة ا

 

 ر املتنتجا  املالية لاسمايية ي  بورصة اللحرينابتكار وتطوي دستراتيجية: امللحث ألاول 

 سمايية ي  بورصة اجزااررلا الية املتنتجا  املابتكار وتطوير  يتطللا : امللحث الثاني

بورصة اجزاارر لى  ضوء تجربة  سلل دمياج املتنتجا  املالية لاسمايية ي : امللحث الثالث

 بورصة اللحرين
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ابعتبارها سوقا ماليا انشطا يسعى  8002أتثرت سوق البحرين لألوراق املالية بتداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 

" بيعتها القانونية إىل شرذة مسامهة مقفلة حتت مسمىوالدولية، حي  قامت بتحوي  ط ةإىل حتقيق الرايدة اإلقليمي
ذسوق متعدد األصول، توفر تركيلة متنوعة من ااخدمات واملنتجات املالية املبتكرة واملطورة وتليب " بورصة البحرين

حاجات وتطلعات خمتلف األطراف ذات العالقة، وذلك من خالل انتهاج خطط واسرتاتيجيات علمية وعملية 
 ؛آاثر األزمة املالية وحتقيق األهداف املرجوةللخروج من 

إن سعي بورصة البحرين إىل حتس ن البيئة االستثمارية يف األوراق املالية وتسهي  التعام  هبا، إضافة إىل العم  على 
ية ، دفعها إىل التعاون م  اهليئات االسترار املايل زايدة الوعي االستثمار  ب ن املستثمرين والعامل ن يف القطاع

والررذات املتخصصة يف املالية االسالمية وغريها، واألسواق املالية الرائدة، وهاا يف إطار جهودها الرامية إىل حتقيق 
توفري خدمات متميزة  املؤسسات ذات العالقة بنراطها، فضال عنالرايدة اإلقليمية والدولية، وتعزيز عالقتها م  
من االستثمارات، وذلك من خالل تطوير البنية الترريعية لقطاع رأس وفعالة للمسامه ن والعمالء، وجاب املزيد 

 املال، وهاا ذله مدرج ضمن خطتها االسرتاتيجية اليت وضعتها منا حتوهلا إىل شرذة مسامهة مقفلة؛
وخمتلف ااخطط  بورصة البحرين وآلية عملهاب املتعلقة بلاا سيتم من خالل هاا املبح  دراسة خمتلف اجلوان

 :يب املتبعة البتكار وتطوير منتجات مالية اسالميةواألسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الية املتنتجا  املدستراتيجية ابتكار وتطوير  :لحث ألاول امل

 سمايية ي  بورصة اللحرينلا 

 

 لاطار العام للورصة اللحرين وآلية لملاا : املطلب ألاول 

ألاهداف لاستراتيجية لتداول املتنتجا  املالية لاسمايية ي  : املطلب الثاني

 بورصة اللحرين

يرتكاا  بورصة اللحرين البتكار وتطوير املتنتجا  املالية : املطلب الثالث

 لاسمايية
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 اإلطار العام لبورصة البحرين وآلية عملها: املطلب األول
تعترب بورصة البحرين من أهم البورصات الرائدة على املستوى االقليمي والدويل ويعود ذلك اخربهتا الكبرية يف جمال 

، وذاا هليكلها التنميمي واإلدار  املتكام  واملنمم اخدمة األهداف املسطرة من التموي  واالستثمار يف األسواق املالية
 .قب  إدارة البورصة والرامية إىل حتقيق الرايدة االقليمية والدولية يف جمال املالية االسالمية

 تعريف بورصة البحرين: الفرع األول
من احلكومة البحرينية واملتعامل ن يف املنصة،  م بدعم7821يعود إنراء سوق البحرين لألوراق املالية إىل سنة 
( 00)مبوجب املرسوم رقم م8070سنة  "بورصة البحرين"لتتحول فيما بعد إىل شرذة مسامهة مقفلة حتت اسم 

وبرتخيص من مصرف البحرين املرذز ، وهي سوق متعدد األصول ذات تنميم ذايت، توفر جمموعة من املنتجات 
: اإلدراج، خدمات التداول، التسوية واإليداع املرذز  ملختلف األصول واليت تتضمن: وعةوااخدمات الفريدة واملتن

األسهم، صناديق االستثمار العقارية، السندات، الصكو ، أذوانت ااخزينة، صناديق االستثمار، وسوق البحرين 
 ...االستثمار 

ح خدمات مبتكرة وتلبية حاجات وسعيا منها لتصبح سوقا ماليا اقليميا ذات اصول متعددة من خالل طر 
وتطلعات خمتلف األطراف ذات العالقة، وتتمحور رذائز منوها حول بيئة العم  وذيفية التفاع  م  مجي  املتعامل ن يف 

 1...االبتكار، التعاون، الروح الرايدية، وغريها اإلبداع،السوق استنادا إىل جمموع القيم اليت ترم  
 يمي لبورصة البحرين اإلطار التنظ: الفرع الثاين

  2:يترك  جملس إدارة بورصة البحرين من: جملس إدارة بورصة البحرين.1
جملس إدارة فعال ومؤه  علميا وذو خربة، ويعترب  جيب أن يرأس شرذة بورصة البحرين: رئيس جملس اإلدارة -

إلشراف على مجي  اجلهة املسؤولة عن حتديد أهداف البورصة على املستوي ن املؤسسي والعملي، وذلك اب
الرؤون املتعلقة بتسيري عم  البورصة والعم  م  اإلدارة التنفياية يف وض  ااخطة اإلسرتاتيجية والرؤية املناسبة 
للتوجه حنو االجتاه الصحيح لتحقيق األهداف املرجوة على املدى الطوي ، ابإلضافة إىل املراقبة املستمرة جلمي  

 .البحريناملخاطر اليت قد تواجهها بورصة 
يكون لدى أعضاء جملس إدارة البورصة املفهوم الرام  جلمي  مهام ومسؤوليات اجمللس : عضاء جملس اإلدارةأ -

 :، وأ  قوان ن وترريعات أخرى، واملتمثلة يف"قانون الررذات التجارية مبملكة البحرين" اليت يتضمنها
 مراقبة أداء اإلدارة التنفياية؛ 

                                     
 . 00/02/8080يف   ،www.bahrainbource.comأنمر موق  بورصة البحرين،  1
 :أنمر 2
موق  بورصة البحرين، ، "دليل سياسات حوكمة شركة بورصة البحرين" حول 8070( 00) قرار رئيس جملس بورصة البحرين رقم  -

www.bahrainbource.com،  00/02/8080: يف. 
 .00/77/8080 :يف  ،.bahrainbource.comwwwموق  بورصة البحرين،  ،"املبادئ التوجيهية إلدارة املخاطر"  -

http://www.bahrainbource.com/
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  املالية وابلرك  الصحيح الا  يعكس الوض  املايل للبورصة؛التحقق من إعداد البياانت 
  التأذد من سالمة وصحة أنممة التقرير املايل واحملاسيب، مبا فيها استقاللية التدقيق ووجود أنممة الرقابة

 الداخلية؛
 ات اختاذ القرارات اجلماعية ابملرارذة يف تبادل اآلراء ووجهات النمر وااخربات مبا بتناسب م  متطلب

 عملية اختاذ القرار م  ضمان االستقاللية والرفافية؛
  يتحم  أعضاء جملس اإلدارة جمتمع ن أو منفردين مسؤولية القيام هباه املهام واملسؤوليات، م  أنه ميكن

للمجلس تفويض اللجان للقيام هباه املهمة، إال أنه ال جيوز تفويض مهمة ضمان وجود إطار ذفء 
 .ذمة الررذاتوفعال وشام  وشفاف حلو 

يُرِك  جملس اإلدارة اللجان املتخصصة ابإلضافة إىل جلان التدقيق واملكافآت والرتشيح  :جلان جملس اإلدارة -
املنصوص عليها يف ميثاق البورصة، وذالك جيوز للمجلس تركي  جلنة تنفياية للمراجعة وتقدمي توصيات إىل 

تتوىل مهمة حتديد املخاطر واحلد منها، وجيب على اللجان  اجمللس حول أعمال الررذة، أو جلنة إلدارة املخاطر
 :التصرف بناء على التفويض املمنوح هلا من قب  اجمللس فقط، وذلك من خالل

 تتوىل هاه اللجنة تدارس التقارير ومقرتحات اإلدارة التنفياية واقرتاح الطرق والوسائ   :اللجنة التنفيذية
 التوصيات إىل جملس اإلدارة؛ااخاصة بتطوير بورصة البحرين ورف  

 يقوم اجمللس بتركي  جلنة املكافآت ملساعدة اجمللس يف مراجعة سياسات البورصة  :جلنة املكافآت
 املتعلقة مبكافأة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفياية حسب أدائهم والتزامهم؛

 ىل جملس اإلدارة واإلدارة التنفياية تتوىل هاه اللجنة حتديد األشخاص املؤهل ن لالنضمام إ :جلنة الرتشيح
 ابلبورصة؛   

 تتوىل مهمة اإلشراف على فعالية أنممة الرقابة الداخلية ونزاهة البياانت املالية وااللتزام  :جلنة التدقيق
 ابملتطلبات الترريعية والقانونية الصادرة عن السلطة الترريعية؛

 اجلة املخاطر اليت تنطو  عليها أنرطة البورصة، وذاا تقوم ابإلشراف العام على مع :جلنة إدارة املخاطر
مراجعة سياسات واسرتاتيجيات البورصة يف إدارة املخاطر واملوافقة على مستوى املخاطر املقبولة، وذلك 

 :من خالل اتباع املبادئ التوجيهية التالية
 إدارة املخاطر إسرتاتيجية وفعالة؛ 
 مساءلة ومسؤوليات واضحة؛ 
  املايل للبورصة من األحداث غري املتوقعةمحاية املرذز . 
 ختتص ابإلشراف على تطبيق قواعد ومبادئ احلوذمة يف البورصة، ومراج  القرارات  :جلنة احلوكمة

 .واألنممة والتعليمات الصادرة عن اجلهات الرقابية خبصوص حوذمة الررذات
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 هيكل احلوكمة يف بورصة البحرين(: 11)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82/01/8080 :، يفwww.bahrainbource.comأنمر موق  بورصة البحرين،  :املصدر
 :وميكن تلخيص هيك  جملس اإلدارة ببورصة البحرين من خالل الرك  املوايل

 هيكل جملس إدارة بورصة البحرين: (11)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موق  بورصة البحرين، ، "دليل سياسات حوكمة شركة بورصة البحرين" حول 8070( 00) قرار رئيس جملس بورصة البحرين رقمأنمر : املصدر
www.bahrainbource.com،   00/02/8080يف. 

 جملس اإلدارة
 اإلشراف واملباشرة

 جلنة التدقيق واملخاطر
 اإلشراف واملتابعة

 واملباشرة وتوزي  املهام
مبا يتماشى وتقييمها 
 جية البورصةم  اسرتاتي

 التدقيق الداخلي
التدقيق واملراجعة وإعداد 

 التقارير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرئيس التنفيذي
حتديد األولوايت 

وتنفيذها مبا يتماشى مع 
 اسرتاتيجية البورصة
 اإلشراف واملباشرة

 مسؤول املخاطر
 

 لوحدات املساندةا
 اإلدارة وإعداد التقارير

 مسؤول املخاطر
 اإلشراف واملباشرة

 الوحدات الرئيسية
 اإلدارة وإعداد التقارير

 إدارة املخاطر وااللتزام
التنسيق والتحليل 
والتقييم وإعداد 
التقارير والورش 

 التعريفية

 رئيس جملس اإلدارة

 جلنة التدقيق جلنة احلوكمة جلنة إدارة املخاطر جلنة املكافآت اللجنة التنفيذية

 أعضاء جملس اإلدارة

 جلان جملس اإلدارة

 جلنة الرتشيح
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  :من األقسام املبينة يف الرك  أدانهاإلدارة التنفياية لبورصة البحرين تترك  : صة البحريناإلدارة التنفيذية لبور .1
 

 هيكل اإلدارة التنفيذية لبورصة البحرين(: 11)شكل رقم
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 . 00/02/8080 :يف  ،www.bahrainbource.comأنمر موق  بورصة البحرين،  :املصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي

 الرئيس التنفيذي للعمليات

مدير أول إلدارة املخاطر 
 واإللتزام

مدير إدارة التسويق وتطوير 
 األعمال

 مدير إدارة عمليات التداول

 القائم أبعمال مدير اإلدارة

شركة )مدير أول للعمليات 
 (البحرين للمقاصة

 رئيس التدقيق التنفيذي

مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
 واملوارد البشرية

 درا  واإلفصا مدير إدارة اإل
 

 مدير أول للعالقات اخلارجية

 اإلدارة التنفيذية
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 أهداف بورصة البحرين: الفرع الثالث
 :إىل حتقيق هتدف بورصة البحرين من خالل سياساهتا املتبعة ومنتجاهتا وخدماهتا املقدمة

 ات الرايدة اإلقليمية للبورصة ذسوق عادل وفعال ومتنوع، متعدد األصول االستثمارية، وتوفري خدم
 متميزة للمسامه ن والعمالء، وذاا جاب املزيد من االستثمارات املسامهة يف تعزيز االقتصاد الوطين؛

   املسامهة يف تعزيز االقتصاد الوطين من خالل تقدمي خدمات فعالة وذات اعتمادية عالية، ومتنوعة جلمي
 أطراف ومكوانت قطاع رأس املال؛  

 إلدراج والتداول جلمي  األطراف ذات العالقة بقطاع سوق رأس املال، توفري ااخدمات الفريدة واملتنوعة ل
 حديثة وذفأة؛ أنممةمن خالل 

 تسهي  زايدة رؤوس األموال من خالل فرص عديدة ومبتكرة؛ 
  الرفافية والنزاهة يف التعام  م  الغري، وااللتزام ابجلودة والكفاءة واملرونة يف عرض املنتجات وتقدمي

 ااخدمات؛
 دائ  مبتكرة وحلول متويلية بتكلفة مناسبة إلدراج الررذات الواعدة؛توفري ب 
 إنراء منصة متميزة لتيسري عمليات اإلدراج وتنمية رأس املال؛ 
 تقدمي ااخدمات املتنوعة ملختلف أحجام الررذات الراغبة يف اإلدراج، ذااخدمات االسترارية... 
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 لتداول املنتجات املالية يف بورصة البحرين جيةاإلسرتاتي األهداف: املطلب الثاين
يف حتقيق الرايدة االقليمية  8070منا حتويلها إىل شرذة مسامهة مقفلة سنة يتمث  اهلدف الرئيسي لبورصة البحرين 

ذما قامت برسم عدد من األسس واملتطلبات الضرورية لتحقيق االهداف املرحلية   اإلسالميةوالدولية يف جمال املالية 
حسب ما تقتضيه لة املنتجات املتداولة وااخدمات املقدمة يوذلك من خالل تنوي  ترك ،النهائيوصوال إىل هدفها 
 .رغبات املتعامل ن

 يف بورصة البحرين نتجات املالية اإلسالميةاملمرتكزات ابتكار وتطوير : األولرع الف
 1:تتمحور إسرتاتيجية بورصة البحرين حول مخسة أهداف رئيسية ترم 

وإاتحة  من خالل القيام جبوالت تروجيية، وتوقي  ماذرات تفاهم :توسيع قاعدة املستثمرين إقليميا وعامليا .1
وضمان التداول العادل جلمي   ،الفرص االستثمارية اهلادفة إىل تسهي  وصول املصدرين واملستثمرين للسوق

 :األطراف عرب ااخطوات اآلتية
والت السوق، وإقامة الدورات التوعوية للوسطاء برك  متواص  حول الرقابة املستمرة على أنرطة وتدا -

 القضااي واملخالفات اليت تواجه السوق للحد من املزااي غري العادلة؛
إقامة الورش التوعوية اجملانية للعامة حول أساسيات االدخار واالستثمار ونرر الوعي حول أفض   -

 ة؛املمارسات املتبعة إلدارة احملفمة االستثماري
 تفعي  عدة مستوايت من مراقبة السوق لضمان أقصى قدر من اإلجراءات االحرتازية؛ -
 تفعي  منصات عديدة للتنبيه حول خمتلف أنرطة السوق الرئيسية؛ -
 .   تعي ن موظف لتلقي الركاوى لضمان تطبيق اإلجراءات االحرتازية -

الصلة، من مستثمرين وأعضاء  من خالل التواص  م  األطراف ذات :نشر وتعزيز الوعي االستثماري .1
جملس اإلدارة وذاا املوظف ن والررذات املدرجة فضال عن مزود  معلومات السوق ووسائ  التواص  واإلعالم 

 . املختلفة واجملتم  عامة
وذلك من خالل تنميم دورات تدريبية وندوات أتهيلية : تنمية املهاراتو  تعزيز الكفاءات التشغيلية .1

 .يف البورصة وذاا املستثمرين يف إطار نرر الوعي االستثمار  للموظف ن والعامل ن
حي  تضم أجندة أعمال بورصة البحرين املتعلقة ابالستدامة ترذيزا على أربعة  :االستدامة إسرتاتيجيةتعزيز  .4

 :جوانب ترم  األهداف العامة وهي
عايري البيئية واالجتماعية حتفيز الررذات املدرجة وبرك  تطوعي على إعداد تقارير االستدامة وفق امل -

 واحلوذمة؛

                                     
 .82/02/8080 :، يف(8078 -8077) التقارير السنوية لبورصة البحرين ب ن، www.bahrainbource.comموق  بورصة البحرين، أنمر  1
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املمارسات البيئية واالجتماعية ومعايري احلوذمة للمستثمرين حمليا  أفض إبراز املبادرات املتعلقة بتبين  -
 وعامليا وحمللي جانيب البي  والرراء؛

ثهم يف حبو ( البيئية واالجتماعية واحلوذمة) ترجي  حمللي جانب البي  إلدراج معلومات االستدامة -
 ملساعدة املستثمرين على اختاذ قراراهتم وفق معايري االستدامة؛

 .املسامهة يف رؤية بورصة البحرين للمستقب  املستدام ودعم أجندة التنمية يف اململكة -
حي  تلعب أسواق رأس املال دورا حموراي يف صياغة االقتصاد من  :التوافق مع أهداف التنمية املستدامة .1

يق املعايري واملمارسات البيئية واالجتماعية ومعايري احلوذمة يف عملياهتا الترغيلية خالل احلرص على تطب
 :اليومية سعيا منها لتحقيق النمو املستدام وتلبية تطلعات األطراف ذات الصلة

لقد اختات البورصة عددا من املبادرات الصديقة للبيئة يف جمال التأثريات البيئية، حي   :املعايري البيئية -
تقليص مساحة املكاتب والتحول الرقمي للعمليات ذااخدمات اإللكرتونية واليت ترم  االذتتاب  مت

اإللكرتوين من أج  تقلي  املخلفات الورقية واستهال  الطاقة، األمر الا  ينعكس ابإلجياب على 
 .انسياب العمليات ودقة املعلومات واخنفاض املخاطر والتكلفة

  البورصة ببناء بيئة عم  متالمحة لتنمية وتطوير املهارات وتقوية القدرات تتكف :املعايري االجتماعية -
موظف، فضال عن التواص  م  فئات اجملتم  ونرر الوعي  08حي  وص  فريق العم  ابلبورصة إىل 

ت االستثمارية ارار تياجاهتم ومساعدهتم يف اختاذ القاملايل ودعم ذو  اهلمم سعيا منها الحتواء اح
 .  إلضافة إىل احرتام قواعد السلو  املهين وأخالقيات املهنة وفقا للدستور البحريينالسليمة، اب

تسعى بورصة البحرين لتطبيق أعلى معايري احلوذمة وأفض  املمارسات الدولية ملا هلا من  :معايري احلوكمة -
اء ثقة املستثمرين دور يف تعزيز قيم املساءلة واملسؤولية والرفافية، األمر الا  ينعكس إجيااب على بن

وذفاءة السوق املايل، حي  حافمت البورصة على توافقها م  املعايري واللوائح اليت مت وضعها من قب  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين املرذز  من حي  حتقيق التنوع واالستقاللية على 

مبراجعة مجي   االلتزامالفساد وفرض مستوى جملس اإلدارة، مبا يف ذلك أخالقيات العم  ومكافحة 
جوانب العم ، ابإلضافة إىل حفظ أمن وسالمة املعلومات من خالل االستثمار يف الوقت وااخربة 

 .وحتس ن عالقتها م  املستثمرين
 
 
 
 
 
 



 ابتكار وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية وسبل إدماجها يف السوق املايل اجلزائري على ضوء جتربة بورصة البحرين جيةإسرتاتي :لرابعالفصل ا

 111 

 املالية املتداولة يف بورصة البحرين املنتجات: الفرع الثاين
 1:البحرين ب نتتنوع املنتجات املالية املتداولة يف بورصة 

مت تصنيف الررذات املدرجة يف بورصة البحرين حسب طبيعة عملها لتتيح للمستثمرين احمللي ن : األسهم .7
حي  تتنوع ب ن بنو  جتارية وبنو  االستثمار، شرذات التأم ن وشرذات واألجانب االستثمار يف أسهمها، 

 .مغلقة، ابإلضافة إىل شرذات غري حبرينية ااخدمات، شرذات الفنادق والسياحة والررذات الصناعية، شرذات
واليت تنحصر  اإلدراجتزدهر بورصة البحرين بصناديق االستثمار نمرا لبساطة متطلبات : صناديق االستثمار .8

يف احلصول على موافقة مصرف البحرين املرذز  وتقدمي الواثئق األساسية الالزمة، وتتمث  جمم  صناديق 
ق أسهم ااخليج، صندوق املرذز العريب، الصندوق الوطين لألسهم ااخليجية، صندو : االستثمار املدرجة يف

لكة لألسهم، صندوق سيكو دوق دخ  املكاسب، صندوق سيكو املاالصندوق الوطين لألسهم القطرية، صن
 .ب للنمور العربيةسيكو لألسهم ااخليجية، صندوق مكاسلالستثمارات أبدوات الدخ  الثابت، صندوق 

جال خمتلفة، ين ب ن سندات التنمية احلكومية آلرات يف بورصة البحر اتتنوع اإلصد: صكوكالسندات وال .1
    .احلكومية االمسية لفرتات متنوعة وصكو  التأجري اإلسالمية

هي صناديق مرخصة من قب  مصرف البحرين املرذز ، هتدف إىل استحواذ : صناديق االستثمار العقاري .4
حمللية والعاملية املدرة للدخ ، وذلك من خالل توفري فرص استثنائية لالستثمار وإدارة االستثمارات العقارية ا

يف صناديق االستثمار العقار  وتنوي  حمافمهم االستثمارية وتوزي  املخاطر، هبدف تنمية رأس املال وتوليد 
من صايف الدخ  على  %80حي  يلزم مصرف البحرين املرذز  الصندوق بتوزي   الدخ  برك  دور 

املستثمرين، واستيفاء ذافة املتطلبات والرتاخيص والرروط قب  اإلدراج املعتمدة من قب  املصرف املرذز  
 . والقانون املايل وقواعد اإلدراج الصادرة عن بورصة البحرين

م هبدف زايدة السيولة النقدية لدى البنو  8070مت تدش ن سوق أذوانت ااخزينة عام : أذوانت اخلزينة .1
وذلك لغرض توفري فرص وبدائ  أخرى لالستثمار يف  احمللية واألجنبية املتعاملة يف بورصة البحرين،واملصارف 

البورصة وتنوي  احملافظ االستثمارية وتوزي  املخاطر، حي  يتم تداوهلا يف السوق الثانو  طبقا للقواعد العامة 
تلفة وصكو  التأجري اإلسالمية قصرية للتداول، وتتنوع إصداراهتا ب ن أذوانت ااخزينة احلكومية آبجال خم

 (.ستة أشهر) األج 
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بورصة البحرين إىل أن تصبح بورصة رائدة من خالل إجياد سوق عادل وفعال ومتنوع، وتوفري  ويف إطار سعي 
 واملسامهة يف تعزيز االقتصاد الوطين يف ،خدمات متميزة للمسامه ن والعمالء وذالك جاب املزيد من االستثمارات

ات املالية املتداولة ببورصة البحرين وتطورها على مدار العرر سنوات ، وميكن تلخيص خمتلف املنتجمملكة البحرين
 :من خالل اجلدول اآليت( 8078 -8070) األخرية

 املدرجة ببورصة البحرين املالية املنتجاتتطور عدد (: 11)جدول رقم

            
 عدد املنتجات املدرجة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 اجملموع            

 أسهم ممتازة 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

 سندات 3 3 3 23 4 6 9 8 10 9 78

 صكوك 8 8 5 10 4 6 5 5 5 5 61

 صناديق استثمارية 35 31 26 23 21 19 19 19 17 9 219

 وك التأجري االسالمية قصرية األجلأذوانت اخلزينة وصك 0 0 0 0 0 0 42 33 42 34 151

 صناديق استثمارية عقارية  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
.88/02/8080 :، يفwww.bahrainbource.com، (8078-8077)أنمر موق  بورصة البحرين، التقارير السنوية: املصدر       

  
تزايدا ملحوظا شهدت إصدارات السندات والصكو  مبختلف اآلجال ق ميكن القول أن من خالل اجلدول الساب
، بينما سجلت إصدارات األسهم املمتازة وصناديق االستثمار تراجعا  (8078-8070)عرب العرر سنوات السابقة

الستثمار العقارية  ذبريا، يف ح ن بدأ التعام  وبصفة ذبرية أبذوانت ااخزينة وصكو  التأجري االسالمية وصناديق ا
لتحقق إصداراهتا تطورا ذبريا قد يرج  إىل ااخصائص اليت متتاز هبا واملزااي  8070ذمنتجات جديدة  ابتداء من سنة 

 .اليت توفرها هاه األدوات املالية للمستثمرين
 املالية املقدمة يف بورصة البحريناخلدمات : الفرع الثالث

ف بورصة البحرين واليت تسعى من خالهلا إىل جاب االدخارات ونرر خمتلف ااخدمات املقدمة من طر  تتمث 
 1:الوعي االستثمار  وذلك من خالل

متنح بورصة البحرين تراخيص ملزود  املعلومات للمتخصص ن إبعادة نرر وتوزي   :خدمة معلومات السوق .7
 :معلومات السوق ضمن عقود واتفاقيات حمددة، وتتمث  هاه املنتجات يف

يوفر هاا املنتج تغطية شاملة لبياانت السوق من خالل توفري بياانت حلمية أو  :سوق الشاملةبياانت ال -
 .بياانت متأخرة عن مجي  األدوات املالية املتداولة يف بورصة البحرين
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ترم  هاه ااخدمة البياانت التارخيية وبياانت هناية اليوم وذاا  :البياانت التارخيية وبياانت هناية اليوم -
 .حقوق إعادة التوزي  ترخيص

 .توفر البورصة بياانت يومية إلعالانت الررذات وأخبار السوق: إعالانت الشركات -
توفر البورصة للررذات املدرجة بياانت حمدودة عن الررذات واألدوات املالية : معلومات الشركات املدرجة -

 .املدرجة وعرضها على املوق  االلكرتوين للررذة
لبورصة خدمة البياانت املتأخرة ألذثر من مخسة عرر دقيقة الستخدامها من قب  تقدم ا: شريط األسعار -

 .املواق  االلكرتونية يف شريط األسعار
مبعىن توفري بياانت حلمية خيول للمرخص ن االستخدام الداخلي للمعلومات،  : ترخيص إعادة بيع املعلومات -

، أو عدد غري حمدود (عرض جتار  حمدود) دممستخ 20ذما خيول ملزود  املعلومات إبعادة توزيعها إىل 
عرض لالستخدام ) ، وقد توجه البياانت لالستخدام ااخاص(عرض جتار  غري حمدود) من املستخدم ن

 (.ااخاص
يوفر هاا املنتج بياانت شاملة للسوق من خالل عرضها حلميا : ترخيص بيع املعلومات لشركات الوساطة -

 .لالستخدام ااخاص من قب  املررتذ ن وتداوهلا اعضاء البورصة الستخدامها وإعادة توزيعها من قب 
ل يتضمن هاا املنتج تغطية شاملة لبياانت السوق من خال: ترخيص بيع املعلومات للمؤسسات املالية -

 .   ستخدام الداخلي ال إلعادة توزيعهاتوفريها حلميا للمررتذ ن لال

ر سوق رأس املال يف مملكة البحرين ومتاشيا م  خطتها يف إطار جهود بورصة البحرين لتطوي: خدمة مراحبة .1
أطلقت بورصة البحرين خدمة مراحبة البنو  هبدف تلبية  االسرتاتيجية الرامية إىل توفري الفرص االستثمارية،

املتطلبات املتنامية للمصارف واملؤسسات واألفراد، األمر الا  ساهم يف توسعة قاعدة ااخدمات املقدمة 
ة وفريدة، ويتم ذلك عرب صكو  اإلجارة املوافقة ألحكام الرريعة االسالمية واليت تعترب حجر بطريقة جديد

 :ومتتاز هاه ااخدمة أبهنا 1األساس جلمي  عمليات املراحبة واملصدرة من طرف مصرف البحرين املرذز ،
 متوافقة م  احكام الرريعة االسالمية؛ -
 ذات اسعار تنافسية؛ -
 تدين املخاطر؛ -
 قة آلية؛تتم بطري -
 .تسعري وحتوي  امللكية يتم برك  فور  -

                                     
1
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 سالمية يف بورصة البحريناإلالية املنتجات املابتكار وتطوير  آليات: املطلب الثالث
من أج  الوصول إىل حتقيق األهداف املرحلية واإلسرتاتيجية لبورصة البحرين والرامية إىل تطوير خمتلف جوانب 

وبناء على موافقة جملس اإلدارة يف تنفيا ااخطة  (8078-8070) سنوات األخريةبدأت البورصة خالل العرر  ،العم 
للبورصة، وخمتلف اجلوانب الترريعية، اإلدارية، الفنية  اإلسرتاتيجيةالترغيلية اليت تعكس األهداف الرئيسية للخطة 
 .ععامل ن واملستثمرين يف القطا ب ن املت والتقنية، وذالك جانب نرر الوعي االستثمار 

 اجلانب التشريعياإلجراءات املتبعة يف : الفرع األول
من خالل هتيئة البنية الترريعية لتتيح ملصدر  األوراق  ،جهودها يف توسي  السوق أفقيا البحرين بورصة رذزت

 الرحبية،املالية تقدمي وطرح أدوات استثمارية جديدة وبديلة متكن املستثمرين من تنوي  حمافمهم وتوزي  املخاطر وتعميم 
 1 :وذلك من خالل وهاا ذله يف سبي  حتقيق خطتها االسرتاتيجية

القاضي بتحوي  سوق البحرين لألوراق املالية إىل شرذة مسامهة حبرينية مقفلة  (00)صدور املرسوم رقم -
 ؛"بورصة البحرين" مملوذة ابلكام  حلكومة البحرين حتت مسمى

زمة لتطبيق مبادئ حوذمة الررذات وفق متطلبات مصرف اختات البورصة االجراءات الال 8077ويف عام  -
البحرين املرذز  وميثاق حوذمة الررذات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، وااللتزام مببدأ اإلفصاح، 

استكمال هاه اإلجراءات وفق ما تقتضيه  8078ووض  ااخطة الزمنية والرتتيبات الالزمة ليتم يف عام 
 ذلك هبدف تطبيق أفض  املمارسات املهنية وحتقيق اجلودة والتميز يف أداء البورصة؛طبيعتها القانونية، و 

ااخاص بررذات املسامهة املقفلة والررذات الصغرية " قواعد السوق" 8072أقرت البورصة يف عام  -
واملتوسطة بعد موافقة مصرف البحرين املرذز ، حي  سامهت هاه القواعد يف إضافة عمق جديد للسوق 

الل عرضها للمتطلبات األساسية، القانونية واإلدارية والفنية الواجب توفرها يف مكاتب الوسطاء من خ
 املتعلقة ابلسوق واألدوات املالية ونمام التداول؛

وهو السوق الا  أطلقته البورصة بغرض إجياد "سوق البحرين االستثماري" إصدار ورقة استرارية حول -
 سريعة النمو؛ آلية لتموي  الررذات واملراري 

على قواعد إدراج وتداول صناديق االستثمار العقارية وأذوانت ااخزينة يف  8072متت املوافقة خالل عام  -
 بورصة البحرين فاحتة اجملال للمزيد من ااخيارات االستثمارية؛

رتوين اعتماد القيد االلك: إقرار تعديالت على شروط إدراج الررذات املدرجة يف البورصة واملتمثلة يف -
ألغراض التداول وإثبات ملكية األوراق املالية، زايدة عدد األسهم القابلة للتداول وعدد املسامه ن ورحبية 
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 ال هو سوق أسهم مبتكر، مصمم لتمك ن الررذات الواعدة يف مملكة البحرين ومنطقة ااخليج والررق األوسط عموما ومش :سوق البحرين االستثماري

توفري الدعم  إفريقيا من احلصول على رأس املال الالزم للنمو عن طريق الطرح املباشر، ويوفر إطارا تنميميا مران وشروط إفصاح وإدراج سهلة، فضال عن
 .واإلرشاد عن طريق مكاتب استرارية متخصصة
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الررذات، تركي  جملس الـتأديب يف إطار استكمال بنية اهليك  الترريعي، فرض على الررذات املدرجة 
 حة للتداول؛من جمموع األسهم الصادرة على األق  ذأسهم متا  %70توفري نسبة 

لتنميم عملية الصناعة برك  مهين من خالل اعتماد      8070تواصلت جهود البورصة خالل عام  -
وفق املعايري الدولية املعتمدة، واعتماد شرذة واحدة ذصان  سوق يف البورصة وهي " دليل صناعة السوق"

 ؛"سيكو"شرذة األوراق املالية واالستثمار  
تماد دلي  نمم وإجراءات تداول أذوانت ااخزينة يف البورصة، االمر الا  ذما مت خالل نفس السنة اع   -

 تاله إدراج العررات من األذوانت وإجياد سوق اثنو  هلا؛
لتقدمي خدماهتا ذصان  للسوق، لزايدة عمق السوق وحرذة " مباشر" مت ترخيص شرذة 8071ويف عام  -

 التنافسية؛ التداول فيه، ما ينعكس إجيااب على مناخ السوق وزايدة
وابلتنسيق م   8072وسعيا منها لتطبيق منوذج التنميم الاايت لألسواق املالية، قامت البورصة يف عام   -

 اجلهات الترريعية إبصدار مسودة قواعد اإلدراج؛
مت إصدار ورقة استرارية حول إطار املخالفات اإلدارية يف حال عدم التزام اجلهات  8078ويف سنة  -

اإلدراج وغريها، هبدف توفري تداول عادل ومنمم والتزام مبعايري اإلفصاح والرفافية، املصدرة بقواعد 
هبدف تطوير البنية التحتية وختفيف " آلية التسليم مقاب  الدف " ابإلضافة إىل إصدار ورقة استرارية حول

 .حدة املخاطر
 والتقنية ةالفني اآلليات: الفرع الثاين

العم  وتعزيز املناخ الوظيفي واالنتماء املؤسسي، واحملافمة على الكفاءات وااخربات، يف إطار املبادرة لتطوير بيئة 
فضال عن تطوير نمم الرقابة الداخلية وااخارجية، اإلدارية واملالية، قامت البورصة بعدة خطوات ومبادرات مهمة 

 1.لتحقيق أهدافها املرحلية واإلسرتاتيجية على عدة مستوايت
من أحدث التقنيات التكنولوجية وتطبيقات االعالم اآليل، دشنت البورصة موقعها  يف إطار االستفادة -

 الا  يوفر ابقة متنوعة من املعلومات وااخدمات التفاعلية بكفاءة وفعالية؛ 8077االلكرتوين اجلديد عام 
ورصة أذثر تطورا ومالءمة الحتياجات الب( x stream) مت استبدال نمام التداول آبخر 8078ويف عام  -

م  شرذة انسدا  أومكس متضمنا حزمة واسعة من  8070ومتطلبات العمالء، ليتم توقي  العقد سنة 
احلوافز للوسطاء واملستثمرين ملا له من مزااي يف خفض عمولة الصفقات وزايدة عوائد االستثمار واستغرق 

 تنفياه أذثر من سنت ن؛
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نصف بدال من ثالث ساعات، أمال منها يف ذما قامت بتمديد فرتة التداول لتصبح ثالث ساعات و  -
انعكاس هاه التغيريات على جاب وترجي  املستثمرين من داخ  وخارج اململكة، وتسهي  عملييت 

 التداول واإلدراج يف البورصة؛ 
وابلتعاون م  مؤسسات حملية أطلقت البورصة العديد من املبادرات اهلادفة إىل رف  معدالت التداول  -

 رذات املدرجة يف البورصة؛وزايدة عدد الر
 8078وضمن جهود البورصة يف نرر وتعزيز الوعي االستثمار  ب ن املواطن ن واملقيم ن مت ألول مرة سنة  -

 الا  يستهدف طلبة اجلامعة ابلبحرين؛"   Trade Quest"التحدي االستثماري"إطالق برانمج 
، اإلسالميةرين من متابعة أداء حمافمهم إطالق مؤشر البحرين اإلسالمي لتمك ن املستثم 8072مت سنة  -

شرذة تتوافق أنرطتها م  املعايري والضوابط الررعية املعتمدة من قب   71حي  ضم املؤشر يوم إطالقه 
 املسترار الررعي؛

جنحت البورصة يف حتوي  سجالت أسهم الررذات املسامهة املدرجة يف البورصة من القيد الورقي إىل القيد  -
جهاز اإليداع املرذز ، األمر الا  رف  من تصنيف بورصة البحرين يف جمال تقدمي خدمات  االلكرتوين يف

 م  نمرة مستقبلية إجيابية؛ AA–إىل  A–التسوية واإليداع املرذز  من قب  مؤسسة توماس مورا  من 
ات من تدش ن سوق البحرين االستثمار  بعد استكمال املتطلبات الفنية لتمك ن الررذ 8071مت يف سنة  -

 Bahrain"احلصول على رأس املال بطريقة فعالة من حي  الوقت والتكلفة، حي  مت إطالق منصة
Trade " لتسهي  وصول املستثمرين إىل البورصة وهي إحدى حلول التداول؛ 

مرحلة مهمة يف اتريخ بورصة البحرين حي  مت تدش ن أول منصة اذتتاب الكرتونية  8072وشهد عام  -
"eipo "ل التحول الرقمي وإرساء القواعد التأسيسية مما اسفر على تغطية إمجايل حجم االذتتاب يف جما

 ضعف؛ 2.2مبقدار 
ذما اعتمدت بورصة البحرين وحدات املزايدة السعرية احملدثة لتحس ن سيولة السوق وتوفري فرص  -

م  الرسوم املطبقة للمستثمرين، وتقلي  خماطر االستثمار إضافة إىل حتدي  الرسوم والعمالت متاشيا 
 إقليميا؛

أمازون ويب " ويف إطار جهودها املباولة للتحول الرقمي بدأت بورصة البحرين ابلتحول لنمام ااخدمات -
 للمحاسبة هبدف تقدمي ااخدمات بفعالية أذرب وتعزيز قدرهتا التنافسية على املستوى العاملي؛" سريفيزس

                                     
  ترذز على فئة الطلبة، وتعترب حماذاة مالية تنافسية، هتدف إىل تزويد الطالب املرارذ ن خبربات  لالستثمارهو آلية  :االستثماريبرانمج حتدي التداول

وبورصة نيويور ، واختيار األسهم وإدارة احملفمة اليت يتم االستثمار فيها، وجتارب واقعية تستند إىل تعلم النمم واللوائح املعمول هبا يف ذ  من بورصة البحرين 
 .   إضافة إىل تعلم مهارات العرض والعم  اجلماعي، وإدارة املنازعات والوقت

 منصة Bahrain Trade : وافقة م  الرريعة التقليدية واملت) حد حلول التداول املبتكرة واملتاحة للمؤسسات املالية املرخصةأتعد هاه املنصة
 يف مملكة البحرين، واليت متكن األفراد ذو  احلساابت البنكية من التداول برك  مباشر من خالل منصة التداول عرب االنرتنت، األمر الا ( اإلسالمية

 .  يسه  على املستثمرين عملية الوصول إىل السوق
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للتحويالت املالية عرب خدمة فواتري، والرامي " لكرتوينبنفت اإل" انضمت شرذة البحرين للمقاصة لنمام -
إىل متك ن املستثمرين الوسطاء وأمناء احلفظ واملصدرين من دف  املبالغ املستحقة عليهم ذالرسوم وعموالت 

 ااخدمات بطريقة سريعة وآمنة وخلق منتجات ومنصات تليب حاجات اجلهات الفاعلة يف السوق؛
 ةاإلداري املتبعة من الناحيةاإلجراءات : الفرع الثالث

للبورصة، فقد سامهت بدورها يف  اإلسرتاتيجيةابلنمر إىل أمهية اهليئات اإلدارية يف إعداد، تنفيا ومتابعة ااخطط 
  1:تطوير آلية عم  السوق وخمتلف األدوات املالية املتداولة فيها وذلك من خالل

" عالقات املستثمرين" برانمج حول " ن العامليةجي يب مورغا" ابلتعاون م   8077سنة نممت البورصة  -
 هبدف تطوير قطاع رأس املال وخمتلف اجلوانب املتعلقة به والعامل ن فيه؛

 8078ويف إطار جهودها الرامية لتعزيز عالقتها م  املؤسسات ذات العالقة بنراطها وقعت البورصة عام  -
احمللل ن املالي ن ابلبحرين، وذلك لتوسي  قدرهتما اتفاقييت تفاهم مررت  م  ذ  من بورصة اسطنبول ومجعية 

 على تبادل ااخربات واملعلومات وتوسي  آفاق التعاون املررت  يف العديد من اجلوانب؛
ذما وقعت البورصة م  بنك ااخليج املتحد اتفاقية انضم مبوجبها البنك إىل عضوية البورصة لتقدمي  -

ووقعت اتفاقية أخرى م  وسيطا،  78عدد الوسطاء إىل  خدمات الوساطة لعمالئه ما أدى إىل ارتفاع
 شرذة بتلكو مت مبوجبها تعي ن البورصة ذمسج  ألسهم الررذة وإدارة سج  املسامه ن؛

من إعداد اهليك  التنميمي اإلدار  اجلديد للبورصة ابإلضافة إىل إقرار العديد  8070مت االنتهاء يف سنة  -
ها برانمج إدارة خطة استمرارية عم  البورصة يف احلاالت الطارئة، من مراري  التنميم الداخلي من أمه

 ودلي  سياسات احلوذمة، مبا يعزز ذفاءة اإلدارة واالنسجام م  اسرتاتيجيات البورصة احلالية واملستقبلية؛
 ذخطوة متكن ذال الطرف ن" تداول" وخالل نفس السنة مت توقي  اتفاقية تفاهم م  السوق املالية السعودية -

 من االستفادة من ااخربات املرتاذمة وتوسي  آفاق التعاون بينهما؛
مت إصدار قرار ملكي بتركي  جملس إدارة شرذة بورصة البحرين على أن تكون مدة  8072ويف سنة  -

 العضوية فيه ثالث سنوات تبدأ من اتريخ صدور القرار؛
وقعت بورصة البحرين اتفاقييت تفاهم وسعيا منها لتعزيز عالقتها م  املؤسسات ذات العالقة بنراطها  -

 مررت  م  شرذة املقاصة الكويتية وسوق ديب املايل لتنميم التحوي  االلكرتوين لألسهم ب ن البورصات؛
توقي  اتفاقية تعاون  8070ومن أج  تقوية أواصر العالقات والروابط م  أسواق رأس املال مت يف سنة  -

عملية اإلدراج املزدوج وتعزيز التعاون يف جمال البنية التكنولوجية مررت  م  البورصة املصرية هبدف تسهي  
 واملعلوماتية لتسهي  تدفق االستثمارات؛ 
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أبفض  املمارسات الدولية لتعزيز خدمات ما بعد شركة البحرين للمقاصةمت إطالق  8071ويف سنة  -
ا وفق املعايري الدولية املعتمدة وتقدمي خدماهت اإلسرتاتيجيةالتداول، ويف إطار جهودها الستكمال خطتها 

 يف األسواق املالية العاملية؛
عززت بورصة البحرين عالقتها م  معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية إلطالق أذادميية االستثمار  -

" إجناز البحرين"ابلتعاون م  شرذة "املستثمر الذكي "وتنميم ورشات تدريبية، حي  مت إطالق برانمج
   .لنرر الوعي االدخار  واالستثمار طالب وطالبة  2200 مبرارذة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                     
 مالي ن دينار حبريين، ورأمسال مدفوع  2برأمسال مصرح به قدره  8071هي شرذة مملوذة ابلكام  لبورصة البحرين، أتسست عام  :شركة البحرين للمقاصة

دمي خدمات ما بعد التداول للمستثمرين وغريها من ااخدمات املتعلقة ابإليداع مليون دينار حبريين، مرخصة من قب  مصرف البحرين املرذز  لتق 7بقيمة 
 .واملقاصة والتسوية والسج  املرذز  والتسجي 

 املايل  يهدف هاا الربانمج إىل نرر املعرفة املالية وتزويد الطالب ابملفاهيم االساسية املتعلقة إبدارة األموال، اإلدخار، التخطيط :برانمج املستثمر الذكي
النقود، بطاقة الصراف، بطاقة اإلئتمان، ) الاذي للمستقب  من خالل األنرطة التفاعلية، فضال عن التعرف على الطرق املختلفة لدف  املعامالت املالية

 (. الريكات
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عرفت األوضاع املالية واالقتصادية يف اجلزائر تغيريات ذثرية خاصة بعد االنتقال من اقتصاد املداينة إىل اقتصاد 
طط املتبعة للنهوض ابالقتصاد الوطين السوق، وهاا على مستوى املنمومة الترريعية واهلياذ  اإلدارية، والسياسات وااخ

 8002واالستفادة من اآلليات اجلديدة واملستوردة القتصاد السوق، فضال عن تداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 
واليت هزت قواعد املنمومة املصرفية واملالية، فكان هلا األثر البالغ والكبري على اقتصادايت البلدان املتقدمة وحىت 

ية، ليجد السوق املايل اجلزائر  نفسه ب ن تيارين، ب ن مواذبة التطورات احلاصلة يف اجملال املايل وب ن األسس اليت النام
يقوم عليها هاا التطور، ب ن متطلبات االنضمام القتصاد السوق وب ن تداعياته على االستقرار املايل واالستقالل 

  السياسي واالقتصاد ؛
والنهوض ابالقتصاد الوطين، وهاا ما برذب التطور والتكنولوجيا املالية  لاللتحاقاجلزائر إطار حماولة بورصة يف و 

يستدعي ضرورة االسراع يف وض  خطة اسرتاتيجية حُمَْكمة ومدروسة على املستوى الترريعي، اإلدار ، الفين والتقين 
بيئة وهتيئة  لبورصة اجلزائرالفين واإلدار  التأطري القانوين والتنميم على مستوى قصور يدف  ابلبورصة إىل تدار  ال

نوع وعدد املنتجات املالية املتداولة، طبيعة وعدد  ؤشرات نراط البورصة،م بدوره على ، والا  ينعكسعملها
  حجم وقيمة الصفقات املربمة؛الررذات املدرجة، 

 :وسيتم توضيح ذلك من خالل هاا املبح  واملتضمن
  
 
 
 
 
 
 
 
 

يتطللا  ابتكار وتطوير املتنتجا  املالية : الثانيلحث امل

 ي  بورصة اجزاارر لاسمايية

 

 لية لملااوآ لاطار العام للورصة اجزاارر : املطلب ألاول 

 ي  بورصة اجزاارر ألاطراف املتعايلة: املطلب الثاني

سمايية لا الية املتنتجا  املابتكار وتطوير أساسيا  : املطلب الثالث

 اارري  بورصة اجز
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 إلطار العام لبورصة اجلزائر وآلية عملهاا: املطلب األول
 مراحل أتسيس بورصة اجلزائر: الفرع األول

والرامية إىل حتس ن الوض   جاءت جمموعة من اإلصالحات من طرف احلكومة اجلزائرية فيما خيص البورصة
الرأمسايل وما يتطلبه االقتصاد  وتفعي  آليات السوق، يف إطار فعاليات االنتقال من النمام االشرتاذي إىل النمام 

ذلك من االنفتاح على األسواق املالية العاملية، األمر الا  يستدعي ضرورة إنراء سوق مالية تتماشى م  متطلبات 
 1:االنفتاح والعوملة املالية وتكون مبثابة اجلهاز التنفسي لالقتصاد اجلزائر ، وذلك عرب عدة مراح 

ها ائرية بعد حصول املؤسسات على استقالليتها عدة اجراءات من بيناختات احلكومة اجلز : املرحلة التمهيدية .1
ليت تربه مهمتها إىل حد ذبري مهمة البورصة، يديرها جملس اإلدارة وتتكون من مثانية إنراء شرذة القيم املنقولة، وا

 2:التالية ةأعضاء ذ  عضو ميث  أحد الصناديق املسامِه 
 صندوق املواراد الغاائية؛ -
 جم، الفحم والر ؛صندوق املنا -
 صندوق التجهيز؛ -
 صندوق البناء؛ -
 صندوق الكيمياء، البيرتوذيمياء، الصيدلة؛ -
 صندوق االتصال، اإللكرتونيك واإلعالم اآليل؛ -
 صندوق الصناعات املختلفة؛ -
 .صندوق ااخدمات -

 :ذما مت وض  عدة مراسيم تتعلق بتنميم عمليات البورصة واملتمثلة يف
يرتم  على تنميم العمليات على القيم  7887ما   87صادر يف ال 708مرسوم تنفيا  رقم  -

 املنقولة؛
يوضح أنواع وأشكال القيم املنقولة، شروط اإلصدار من طرف شرذات  87-711مرسوم تنفيا  رقم  -

 رأس املال؛
 .املتعلق بلجنة البورصة 87-717مرسوم تنفيا  رقم  -

قب  البدء يف مهامها رمسيا، هو حتديد نوعية األوراق املالية أول العمليات اليت شهدهتا البورصة  :املرحلة األوىل .1
املكم  للقانون التجار  الا   7880-02-80املؤرخ يف  02-80املتداولة من خالل املرسوم الترريعي رقم 

                                     
، 08 اقتصاد األعمال، اجمللد الراب ، العدد جملة الرايدة يف: حب  مقدم يف، "زائر بني الركود وآليات التفعيلبورصة اجل" ،عز الدين محلة وعثمان عالم 1

 . 02: ، ص8072
: ، ص8071، 01جملة اتريخ العلوم، العدد : حب  مقدم يف ،"دور اإلفصا  احملاسيب والشفافية يف تفعيل بورصة اجلزائر" ،عزيزة بن مسينة ومرمي طبين 2

088 . 
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 حيدد خمتلف القيم املنقولة املمكن إصدارها من قب  شرذات املسامهة وحتديد اجلوانب املرتبطة هبا من إصدار ونق 
 1:ملكية واملتمثلة يف

 األسهم العادية؛ -
 األسهم ذات األولوية يف األرابح املوزعة م  حق التصويت؛ -
 األسهم ذات األولوية يف األرابح املوزعة دون حق التصويت؛ -
 شهادات االستثمار م  حق التصويت؛  -
 شهادات االستثمار دون حق التصويت؛ -
 سندات عادية؛ -
 سندات املسامهة؛ -
 سيمات االذتتاب يف األسهم؛سندات مرفقة بق -
 سندات قابلة للتحول إىل أسهم؛ -
 .سندات قابلة لالستبدال ابألسهم -

 :وتتنوع هاه القوان ن ب ن
 املتعلق ببورصة القيم املنقولة؛ 0339-10-39املؤرخ يف  01-39املرسوم الترريعي رقم  -
واملكمل ن واملعدل ن  0339-11-90الصادرين يف  071-39ورقم  070-39املرسوم ن التنفياي ن رقم  -

 .01-39للمرسوم الترريعي رقم 
يف هاه املرحلة يتم االنتقال من مرحلة االصدار إىل مرحلة التداول، حي  ذانت أول جلسة يف  :املرحلة الثانية .1

 .  ، ومت تسعري معمم االدوات املالية املتداولة ملختلف الررذات املدرجة0333شهر سبتمرب 
 ورصة اجلزائرتعريف ب: الفرع الثاين

SGBVاملنقولة وإختصارها   وتسمى أيضا شرذة تسيري بورصة القيم


الكائن مقرها ابجلزائر العاصمة، هي شرذة  ،
 70-80دينار جزائر ، أتسست مبوجب املرسوم الترريعي رقم  000.00 200 475ذات أسهم برأمسال قدره 

شَرعت الررذة منا نرأهتا يف تنصيب األجهزة  ، وقد7881ما   82ومت إجنازها يف  7880ما   80املؤرخ يف 
التنفياية والتقنية الالزمة للتعام  ابلقيم املنقولة املقبولة يف البورصة وتوفري إطار منمم ومضبوط اخدمة الوسطاء يف 

 2عمليات البورصة؛
 

                                     
: صدون سنة نرر،  ،02جملة العلوم االجتماعية واالنسانية، اجمللد الراب ، العدد : مقدم يفحب   ،"بورصة اجلزائر بني النظرية والتطبيق "،حسان خبابة 1

02. 
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 1:بواسطةسست شرذة القيم املنقولة أت
، بنك الفالحة والتنمية BEAالبنك ااخارجي اجلزائر   ،BDLبنك التنمية احمللية ممثلة يف  :البنوك الوطنية -

 ، الصندوق الوطين للتوفريBNA، البنك الوطين اجلزائر  CPA، القرض الرعيب اجلزائر  BADRالريفية 
 .CNEP banqueواالحتياط 

التأم ن  ، الررذة املرذزية إلعادةCAARالررذة اجلزائرية للتأم ن وإعادة التـأم ن  :شركات التأمني الوطنية -
CCR الررذة اجلزائرية للتأم ن ،SAA الررذة اجلزائرية للتأمينات ،CAAT الصندوق الوطين للتعاضدية ،
 .CNMAالفالحية 

 .UBيونيون بنك  :البنك اخلاص -

 2:بورصة اجلزائر على مسامهة ذ  من وقامت
 ؛BDLبنك التنمية احمللية  -
 ؛BEAالبنك ااخارجي اجلزائر   -
  ؛BADRة الريفية بنك الفالحة والتنمي -
 ؛CPAالقرض الرعيب اجلزائر   -
  ؛BNAالبنك الوطين اجلزائر   -
 ؛CNEP banqueالصندوق الوطين للتويف واالحتياط  -
- BNP Paribas Algérie؛ 
- Societe generale algerie؛ 
- Tell markets؛ 
- Al baraka banque algerie؛ 
- Al salam banque algerie؛ 

 
 
 
 

                                     
  .72/02/8080، يف www.sgbv.dzزائر، أنمر موق  بورصة اجل 1
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 اجلزائر لبورصةنظيمي اهليكل الت(: 41)شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 ، 72/02/8080، يف www.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر،  :املصدر             
 

 أعضاء جملس إدارة بورصة اجلزائر(: 11)شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،/5//02/2/0 :، يفwww.sgbv.dzظر موقع بورصة اجلزائر، أن :املصدر

 

 جملس اإلدارة

 أمانة املديرية العامة املديرية العامة
 خلية اإلعالم 

 خلية اإلتصال واإلعالم

 تطوير السوق

املوارد البشرية والوسائل 
 العامة

 املالية واحملاسبة

 هيئة مكلفة ابإلدارة واملالية

 عمليات السوق

هيئة مكلفة بعمليات تطوير 
 السوق 

 رئيس جملس اإلدارة
 ميثل البنك الوطين  اجلزائري

بنك الفالحة 
 والتنمية الريفية

بنك التنمية 
 احمللية

البنك اخلارجي 
 اجلزائري

الصندوق الوطين 
 بنك-للتوفري واالحتياط

القرض الشعيب 
 اجلزائري

 ر العاماملدي
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 أهداف بورصة اجلزائرمهام و : الفرع الثالث
البورصة هي املكان الا  يتم فيه تداول األصول املالية على املدي ن املتوسط والطوي   :مهام بورصة اجلزائر    .1

 1:وختتص ابملهام اآلتية
 بئة املدخرات احمللية واألجنبية، واستثمار املوارد الفائضة وتعزيز قيمة الررذات املدرجة؛تع -
 توسي  العم  االستثمار  وتعميمه، وحتس ن احلوذمة لدى الررذات؛ -
 ، واالرتقاء بسمعتها؛ (اجملمعات الكربى، الررذات الصغرية واملتوسطة)ضمان استدامة الررذات  -
 إلدراج يف بورصة القيم املنقولة؛التنميم الفعلي لعملية ا -
 التنميم املاد  حلصص التداول وإدارة نمام التداول والتسعري؛ -
 نرر املعلومات املتعلقة ابملعامالت يف البورصة وإصدار النررة الرمسية للتسعرية؛ -
 .COSOBويتم تنفيا هاه املهام ومراقبتها حتت إشراف جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها  -

 2:إىلواملهام اليت تؤديها  هتدف بورصة اجلزائر من خالل اإلصالحات السابقة الاذر :ف بورصة اجلزائرأهدا .1
منح جملس مسامهات الدولة الضوء االخضر لثماين  :االنتقال من اقتصاد املداينة إىل اقتصاد السوق .1

ملرافقة الررذات " مرقي البورصة"شرذات عمومية ذربى لدخول بورصة اجلزائر، حي  مت استحداث مهمة 
 الصغرية واملتوسطة يف نراطها واليت تفتقر للمعلومات وااخربة الكافية للدخول إىل البورصة؛

من رأمساهلا يف ح ن  % 80أما فيما خيص شروط االخنراط فينبغي على الررذات الكبرية فتح ماال يق  عن 
 .%70يتوجب على الررذات الصغرية واملتوسطة فتح ماال يق  عن 

وقعت احلكومة اجلزائرية وبرانمج االمم املتحدة اإلمنائي يوم  :إلنعاش بورصة اجلزائر 1111فعيل مشروع ت .1
مليون دوالر، حسب ما  7.8على مرروع دعم وإصالح السوق املالية يف اجلزائر بقيمة  8077ما   07

مسعى احلكومة اجلزائرية أعلنت عليه جلنة تنميم ومراقبة عمليات البورصة، حي  يندرج املرروع يف إطار 
التنموية الرامية إىل تنوي  اقتصادها والتقليص من تبعيتها للمحروقات وحتس ن تنافسية  اواسرتاتيجياهت
 املؤسسات؛

حي  تولت جلنة تنميم ومراقبة عمليات البورصة مهمة إصالح السوق يف ح ن تتكف  وزارة املالية ابلتسيري 
وذج وخمطط تنميم وتسيري السوق املالية يف اإلطار املؤسسايت للجزائر وفقا للمعايري االسرتاتيجي واملؤسسايت وتصور من

 :الدولية املتبعة، وذلك من خالل حتديد حماور العم  واملتمثلة يف

                                     
  :أنمر 1

 .82/77/8078، يف www.sgbv.dz، موق  بورصة اجلزائر -
 .80/77/8078: ، يف"تعريف بورصة اجلزائر" اجلزائر ورصةمنرورات ب، www.sgbv.dz، بورصة اجلزائر موق  -

 .72، 72: ص ،وعثمان عالم، مرج  سابق عز الدين محلة 2
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 إصدار أسهم وسندات يف إطار مالئم لتطوير السوق وجعلها أذثر مرونة لتصبح حمرذا  :احملور األول
 ملسار ااخوصصة؛

 املصادقة على خمطط مدير لتنميم مؤسسات السوق؛ :يناحملور الثا 
 مصرفية إلضفاء املهنية على خدمات االستثمار ودعم دور الوساطة  إسرتاتيجيةإعداد  :احملور الثالث

 للبنو  واملؤسسات املالية؛
 لعصرنة أنممة البورصة وحتديثها وفق ما تقتضيه احلاجة  األعباءاملصادقة على سج   :احملور الرابع

 ومتطلبات التكنولوجيا؛
 إعداد خمطط تسويقي يهدف إىل إعالم وتوعية املستثمرين احملتمل ن، وذلك لتحس ن  :احملور اخلامس

 .صورة املؤسسة وجعلها أذثر جاذبية
حي  أن املستثمر املؤسسي يسعى إىل االستثمار  :دعم استقرار األسواق ومحايتها من التقلبات احلادة  .1

ويقوم ابالستثمار بناء على دراسات علمية، أما املستثمر الفرد فيهدف إىل حتقيق  املتوسط وطوي  األج 
أرابح رأمسالية سريعة، ويف هاا اجلانب عملت السلطة على ترجي  االدخار طوي  األج  بفتح حساابت 

يئات املدرجة يف األسواق تتمت  بتخفيضات يف الضرائب على األرابح، ذما مت السماح هل األسهمادخار يف 
التأم ن واملعاشات وشرذة الـتأم ن ابلتعام  يف هاه األسواق، ومن جانب آخر تسعى بورصة اجلزائر إىل 
ترجي  إجياد وتوفري األدوات والبدائ  االستثمارية املتاحة للمستثمرين ذالسندات القابلة للتحوي  إىل أسهم 

 .وصناديق االستثمار
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 يف بورصة اجلزائر ف املتعاملةاألطرا: املطلب الثاين
 اهليئة العليا لبورصة اجلزائر: الفرع األول

 1:، ممثل ن يفاملؤسسات واملهني نالفاعل ن واهليئات و لعديد من ا ينرط يف بورصة اجلزائر
 ( COSOB)جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .1

من رئيس صة السارية ومحاية املدخرين، تترك  متث  سلطة السوق املايل الساهرة على ضمان احرتام أنممة البور 
مرسوم رائسي ملدة أرب  سنوات وستة أعضاء يعينون بقرار من وزير املالية ملدة أرب  سنوات، ختتص  يع ن مبوجب

ابحلرص على محاية املستثمرين يف القيم املنقولة وضمان السري احلسن وشفافية سوق القيم املنقولة ابعتبارها متتلك 
 :التنميمية، سلطة اإلشراف واملراقبة، السلطة التأديبية والتحكيمية اليت ختول هلا القيام ب السلطة
 تصدر اللجنة اللوائح التنميمية اليت ختض  ملصادقة وزير املالية ونررها يف اجلريدة الرمسية  :السلطة التنظيمية

 :واملتعلقة ب
  د إصدار القيم املنقولة من أج  اللجوء عن املعلومات من اجلهات املصدرة عن اإلفصاحالتزامات

 العلين لالدخار، وعند القبول يف البورصة أو العروض العلنية؛
 اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة فضال عن القواعد املهنية اليت تنطبق عليها؛ 
 شروط التداول واملقاصة للقيم املنقولة املسجلة يف البورصة؛ 
 فا  على السند؛القواعد املتعلقة مبسك حساب احل 
 القواعد املتعلقة بتسيري نمام التسوية، تسليم السندات، تسيري حمفمة القيم املنقولة . 

 ه السلطة للجنة املراقبة لضمانُتسلم ها :سلطة املراقبة واإلشراف: 
 االلتزام ابلقوان ن واألنممة من قب  املرارذ ن يف السوق وضمان السري احلسن للسوق؛ 
 عن املعلومات اإلفصاحلجوء العلين لالدخار مبا يتوافق م  التزامات قيام الررذات ابل. 

 توجد بداخ  جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها غرفة أتديبية وحتكيمية : السلطة التأديبية والتحكيمية
 وين من القضاة يعينهم وزير العدل؛تتألف من رئيس وعضوين منتخب ن من أعضاء اللجنة وعض

التحقيق يف مسائ  اخرتاق االلتزامات املهنية واألخالقية وانتها  األحكام الترريعية سلطة للجنة ول هاه الختُ 
فضال عن التحقيق يف النزاعات التقنية الناشئة ب ن الوسطاء يف عمليات البورصة، ب ن الوسطاء وشرذة والتنميمية، 

 .تسيري بورصة القيم املنقولة، ب ن الوسطاء والزابئن أو املصدرين
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 (SGBV) شركة تسري بورصة القيم املنقولة .1
وهي شرذة ذات أسهم مملوذة للوسطاء يف عمليات البورصة، وتتمث  مهامها  ،"بورصة اجلزائر"املعروفة عامة ابسم 

يف التنميم العملي لعمليات إدخال الررذات إىل البورصة، وتنميم جلسات التداول، وتسيري نمام التسعرية ونرر 
ذمواق  االنرتنت،    اإلعالممن خالل النررة الرمسية للتسعرية وقنوات ) املتعلقة ابلبورصة إلحصاءاتوااملعلومات 
 (.لتلفزيونية والصفحات االشهاريةالومضات ا
 التنظيمية اهليئات: الفرع الثاين

 1:تتنوع هاه اهليئات ب ن 
 ملؤمتن املركزيا .1

 02-00مبوجب القانون  وظائفهتتحدد ذات أسهم  وهو عبارة عن شرذة" اجلزائر للمقاصة" سم ينرط حتت ا
 :واملتمثلة يف 8000فرباير  71املؤرخ يف 
 فتح وإدارة احلساابت اجلارية للسندات املفتوحة ابسم ماسكي احلساابت حافمي السندات املتدخل ن؛ -
 مرذزة حفظ السندات مما يسه  انتقاهلا ب ن الوسطاء املالي ن؛ -
 ت لفائدة الررذات املصدرة فيما يتعلق توزيعات األرابح، زايدة رأس املال؛إجناز املعامالت على السندا -
 نرر املعلومات املتعلقة ابلسوق؛ -
تساعد إنراء هاه اهليئة على تقلي  التكاليف وآجال عمليات التسوية، التسليم وغريها من العمليات  -

 ...حلقوقارسة ااستالم توزيعات األرابح والفوائد ومم: املتعلقة ابلسندات مث 
لف من شرذات االستثمار ذات رأس املال تتأ( OPCVM:) هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة .1

، وتعترب هاه اهليئات مبثابة حمفزات حقيقة لضمان (fcp) والصناديق املررتذة للتوظيف ،(sicav)املتغري
يف أوساط فئات واسعة من السيولة على مستوى سوق البورصة وهلم دور جوهر  يف نرر القيم املنقولة 

 .(sicav celim) واجد يف السوق املايل اجلزائر  شرذة واحدة تدعىتوتملستثمرين، مجهور ا

 (IOB)الوسطاء يف عمليات البورصة: الفرع الثالث
الوسطاء يف عمليات البورصة هم البنو  واملؤسسات املالية والررذات التجارية اليت يتمحور نراطها أساسا حول 

 2:املنقولة، يتم اعتمادهم من طرف جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها وينقسمون إىل القيم
تتضمن بورصة اجلزائر تسعة وسطاء يف عمليات البورصة ميثلون البنو  ( TCC:) املؤسسات الوسيطة .1

ي، البنك الوطين بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، بنك اجلزائر ااخارج :العمومية التالية
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، القرض الرعيب اجلزائر ، يب أن يب ابريبا، سوسييت -بنك-اجلزائر ، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
 جينريال، وشرذة خاصة اتل مارذت؛

، وشرذة صيدال يف قطاع الصناعة يف قطاع الفندقة لررذة األوراسي إدراج أول شرذة متخصصة يعودحي  
مت إدراج شرذيت  8070، ويف سنة 8070لتليها فيما بعد شرذة أليانس للتأمينات سنة ، 7888سنة  إىل الصيدالنية

 آن سي أ رويبة وشرذة أوم انفست، مصدرة بالك سندات رأس املال بقيم وأحجام خمتلفة؛  
 

 الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر(: 11)جدول رقم
 

القيمة االمسية  وع األداةن سنة اإلدرا  القطاع الرمز يف البورصة إسم الشركة
 د 

 عدد األسهم

 006660666 111 سند رأس املال 1111 الفندقة AUR ف األوراسي.ت.م
 303.90166 111 سند رأس املال 1111 السياحة AOM أوم انفست

 05640.33. 111 سند رأس املال 1111 التأمينات ALL أليانس للتأمينات

 5049309.6 111 سند رأس املال 1111 ةالصناعة الغذائي ROUI رويبة أن سي آ

 .1.0.13055 111 سند رأس املال  الصناعة الصيدالنية BIO بيوفارم

 3606660666 111 سند رأس املال 1111 الصناعة الصيدالنية SAI صيدال

  .82/01/0808 :، يفwww.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر،  :املصدر

 
غري أن عدد الشركات املدرجة وقيمة إصداراهتا متثل نسبة معتربة مقارنة بعدد وحجم الشركات الناشطة يف السوق 
اجلزائري، وقد يرجع ذلك إىل الظروف السياسية واالقتصادية اليت عاشتها البالد خالل بداية نشاط البورصة، فضال 

هيل الفين  للعاملني فيها ملواكبة مستجدات األسواق املالية اإلقليمية عن تباطؤ التأطري القانوين لعمل البورصة والـتأ
والدولية، إضافة إىل تسارع وترية العوملة والتكنولوجيا املالية ما جعل بورصة اجلزائر أمام حتد كبري ملسايرة هذه 

حسب املتطلبات احمللية  التطورات، ما حيتم عليها اإلسراع يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة واملدروسة على
 .    والتحدايت اخلارجية

: واملتعلق ببورصة القيم املنقولة 7880ما   80املؤرخ يف  املعدل واملتمم 80-70حدد املرسوم الترريعي رقم و 
أفراد أو شرذات ذات  -وض  الوسطاء ومنحهم السلطة احلصرية للتداول على القيم املنقولة حي  خيتص الوسطاء

 :يف البورصة ابلقيام ب  -ل ن على اعتماد اللجنةأسهم احلاص
 80املعدل واملتمم املؤرخ  70-80توفري ااخدمات االستثمارية املالية احملددة مبوجب املرسوم الترريعي رقم  -

 ؛7880ما  

http://www.sgbv.dz/
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 توظيف القيم املنقولة واملنتوجات املالية للجهة املصدرة والتداول يف السوق حلساب زابئنهم؛ -
 فويض، والبي  والرراء ذطرف مقاب ؛لسندات مبوجب تتسيري حافمة ا -
عمليات الرتويج لألنرطة املاذورة سابقا، وتوسي  أنرطة الوسطاء يف عمليات البورصة ليرم  جماالت  -

 . عديدة ذضمان األداء اجليد للمعامالت املالية وإرشاد املستثمرين

به ومسج  لدى جلنة تنميم عمليات البورصة  هو مسترار مرافق، معرتف( مرقي البورصة:) الوسطاء املاليني .1
ومراقبتها، جيب أن يكون وسيطا معتمدا يف عمليات البورصة أو بنكا أو مؤسسة مالية أو شرذة استرارية يف 
جمال املالية، القانون، اسرتاتيجية األعمال، ابإلضافة إىل متتعه اباخربة الكافية يف عمليات هيكلة رأس املال 

يتم تسجيلهم تلقائيا يف قائمة مرقي البورصة شرط أن يقوموا بتعي ن ممثل ن عنهم  ملؤسسات،واندماج وشراء ا
بنك الفالحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، البنك ااخارجي اجلزائر ، البنك : خمول ن قانونيا، وهم

 القرض الرعيب اجلزائر ؛ بنك،-الوطين اجلزائر ، يب آن يب ابريبا اجلزائر، صندوق التوفري واالحتياط
 82ابإلضافة إىل املؤسسات التالية اليت قامت جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها بتسجيلها ذمرقي للبورصة يف 

 :ملدة سنت ن قابلة للتجديد، وهي 8070سبتمرب 
 شرذة ذات أسهم، جرانت تورنتون؛ -
 آر أم جي لإلسترارات؛: شرذة ذات مسؤولية حمدودة -
 . ست يونغشرذة آرن -

يتع ن على مجي  الررذات اختيار مرقي البورصة أثناء عملية إدراجها يف السوق املايل، قب  عملية اإلدراج وطول 
فرتة تواجد املؤسسة يف البورصة وحىت بعد ذلك، نمرا لدوره األساسي يف مراقبة احرتام والتزام املؤسسات لقواعد 

 :التالية الرفافية واإلفصاح، وذلك من خالل املراح 
  جيب على املؤسسة تعي ن مرقي البورصة ملساعدهتا يف إصدار السندات  :مرحلة ما قبل اإلدرا

والتحضري لعملية اإلدراج، م  توقيعه على املاذرة ااخاضعة لتأشرية جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها  
 .ذإشهاد على صحة املعلومات والبياانت الواردة

  جب على الررذة أن تربم اتفاقية م  مرقي البورصة، يتم إعدادها وفقا لنموذج يستو : مرحلة اإلدرا
حتدده جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها ملدة متفق عليها ال تق  عن سنت ن، وجيب إخطار اللجنة 

 .حال انتهاء االتفاقية لتعي ن مرقي بورصة جديد
  ررذات وضمان التزامها ابجلوانب القانونية والتنميمية، يُكِلف البورصة مبراقبة ال :مرحلة ما بعد اإلدرا

 . واإلفصاح عن املعلومات وتقدمي املرورة الالزمة لتصحيح الوض 
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 بورصة اجلزائر سالمية يف اإلالية املنتجات املابتكار وتطوير  أساسيات: املطلب الثالث
 تداولة يف بورصة اجلزائراملنتجات املالية امل: الفرع األول
 أنواع عديدة من املنتجات تتمث  يفالقيم املنقولة  التسعرية الرمسية لبورصة تتضمن

السائد يف الررذات اجلزائرية، مينح للمسامه ن احلق النوع األسهم العادية  تعترب(: سندات رأس املال)األسهم  .1
 يف األصول،ل على املعلومات واحلق يف تصويت واحد، واحلق يف حصة من أرابح األسهم، واحلق يف احلصو 

 . األسهم املمتازة لصاحبها حق التصويت، لكنها متنحه احلق يف أولوية احلصول على األرابحال ختول  بينما
 : وتتكون سوق األسهم من

 :موجهة للررذات الكربى، وحتتوى حاليا على مخس شرذات مدرجة هي :السوق الرئيسية -
 الناشط يف القطاع الصيدالين؛: جمم  صيدال 
 الناشط يف قطاع السياحة؛: سيري الفندقي األوراسيمؤسسي الت 
 الناشطة يف قطاع التأم ن؛ : اليانس للتأمينات 
 الناشطة يف قطاع الصناعات الغاائية؛: أ رويبة-سي-أن 
 الناشطة يف القطاع الصيدالين: مؤسسة بيوفارم. 
اء هاه السوق ، مت انرخمصص للررذات الصغرية واملتوسطة :سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

يناير  78املؤرخ يف  07-78مبوجب نمام جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  8078سنة 
املتعلق ابلنمام  العام لبورصة  7881نوفمرب 72املؤرخ يف  00-81املعدل واملتمم للنمام رقم  8078

 القيم املنقولة؛
 
 
 
 
 

                                     
 يزتمأو ااخدمات، واليت ت/تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما ذانت طبيعتها القانونية أبهنا مؤسسة إنتاج السل  و :املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

مليون دينار جزائر ،  200مليار دينار جزائر ، وال تتجاوز حصيلتها السنوية  8شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنو   820 -7رغ  من تُ : أبهنا
 .تستويف مجي  معايري االستقاللية
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 1:وفر هاه السوق للمؤسسات الصغرية واملتوسطةوتُ 
  مصدرا بديال للحصول على رؤوس األموال عند انطالقتها من خالل توفر سوق حمكمة التنميم

 لتوظيف استثماراهتم؛
 التموي  التكميلي للتموي  املصريف؛ 
 تغيري هيكلة متوي  املؤسسات الصغرية واملتوسطة واعتماد املوارد الالزمة لتنميتها؛ 
 ملؤسسة، وضمان والء املوظف هلا من خالل صيغ تعزيز روح االنتماء ومراعر الفخر لدى عمال ا

 تتيح له املرارذة يف رأس املال؛
 سهولة الدخول وااخروج من االستثمار فيما خيص شرذات رأس املال االستثمار ؛ 
  20ختفيضات ضريبية على فتح رأمسال املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وختفيض عدد املسامه ن إىل 

بنو ، مؤسسات مالية وشرذات ) مستثمرين مؤسساتي ن 0مساهم و 000مسامها عوضا عن 
 ؛(أتم ن

  وجود متعهد تتمث  مهمته يف القيام برتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومرافقتها، ويعترب شريكا
 ماليا حقيقيا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على املدى الطوي ؛    

  على الصعيد املايل والتجار ، وخاصة أن هاا حتس ن مسعة واستدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 .قية يف السوق الوطنية والدوليةاألمر من العوام  اليت تضفي املصدا

 .هي الررذة الوحيدة املدرجة يف هاه السوق AOM investوتعد شرذة 
 2:تكون منت (:سندات الدين) السندات .1
مديونية يثبت وجود دين على  السند هو صك :ليت تصدرها الشركات ذات األسهمسندات الدين ا  -

شرذة ذات أسهم أو دولة، له مدة استحقاق حمددة وتسدد قيمته عند انتهاء هاه املدة، حيم  السند عائدا 
مرتبطة بتغري مؤشر مع ن أو من خالل ) ممثال يف نسبة الفائدة اليت ميكن أن تكون اثبتة أة تصاعدية أو متغرية

 : ، ومينح السند حلامليه احلقوق التاليةوتدف  الفائدة برك  دور ( مراجعتها

                                     
 :ابالعتماد على 1

جملة : حب  مقدم يف ،"ة واملتوسطة يف البورصة اجلزائريةاالستثمار عن طريق إدرا  املؤسسات الصغري " سليحي ذرمية وهيفاء رشيدة تكار ، -
 .70-70: ، ص8072، 70الباح  للدراسات األذادميية، العدد 

جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي، : حب  مقدم يف ،"البورصة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" مكاو  احلبيب واباب حامد ذرمية، -
 . 70، 78: ، ص8071، 08جامعة املسيلة، العدد 
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  احلق يف االعالم من خالل الواثئق املرسلة إىل محلة السندات واملعلومات اليت تنررها الررذة املصدرة
 ؛(سنوية أو نصف سنوية) بصورة دورية

 احلق يف األرابح يف شك  نسب فائدة إمسية؛ 
 احلق يف الوفاء ابلدين عند حلول اتريخ االستحقاق؛ 
 احلق يف التكت  ب ن حاملي السندات للمطالبة حبقوقهم والدفاع عن مصاحلهم. 
هي عبارة عن سندات دين سيادية تصدرها احلكومة اجلزائرية من خالل  :كتل سندات اخلزينة العمومية -

، وحتصي حاليا 8002املديرية العامة للخزينة وذلك لغرض متوي  العجز يف ميزانيتها، أتسست سنة 
 مليار دينار جزائر ؛ 200سند للخزينة العمومية بقيمة إمجالية تقارب  82أذثر من 

سنة من خالل الوسطاء يف عمليات  72و 70و 1يتم تداول سندات ااخزينة اليت ترتاوح فرتات استحقاقها ب ن 
 .  مبعدل مخس حصص يف األسبوع" املتخصص ن يف قيم ااخزينة" البورصة وشرذات التأم ن اليت حتوز صفة

 املالية يف بورصة اجلزائراألوامر وتسعري املنتجات : الفرع الثاين
إن إدخال أوامر الرراء أو البي  يف البورصة ال يتم إال عن طريق وسيط معتمد يف  :يف بورصة اجلزائراألوامر  .1

 1 :اعمليات البورصة، وجيب أن يتضمن أمر البورصة بياانت ضرورية لكي يتم تنفياه تنفياا صحيحا، من بينه
 هوية مقدم األمر؛ -
 شراء أو بي ؛: الغرض من العملية -
 عنوان أو اسم القيمة اليت يتعلق هبا األمر؛ -
 ذمية أو عدد السندات املطروحة للتداول؛ -
 الا  يبد  املستثمر استعدادا لدفعه أو يقب  تقاضيه مقاب  تنفيا أمره؛( للبي ) واألدىن( للرراء) السعر األعلى -
 يوما ابتداء من يوم إنرائه؛ 00واليت جيب أن ال تتعدى فرتة صالحية األمر  -
 .  توقي  صاحب األمر -

 
 
 
 

                                     
1

 .80/77/8078: ، يف"تعريف بورصة اجلزائر" ،منرورات بورصة اجلزائر، www.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر،  
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 :وتنتق  أوامر البورصة ب ن املتعامل ن ووسطائهم حسب الرك  املب ن أدانه  
 األوامر يف بورصة اجلزائرآلية انتقال (: 11)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 82/01/8080 :، يفwww.sgbv.dz ،"أوامر البورصة" منرورات بورصة اجلزائر أنمر موق  بورصة اجلزائر،: املصدر

 
وامر أن أتخا إحدى األشكال التالية حسب بياانت السعر أو ميكن لأل ،لعم  البورصةوطبقا لألحكام التنميمية 

 1:الصالحية
 :مها، و املنقولة نوع ن من األوامر حسب السعر تقب  شرذة تسيري القيم: بياانت السعرحسب  -

 هو أحد أنواع األوامر يف البورصة، حي  حيدد املررت  أو البائ  السعر املرغوب سواء ذان  :أمر حمدد السعر
 .أعلى أو أق  من السعر الا  قرره لرراء أو بي  الورقة املالية

 السعر ليتم تنفياه أبفض  سعر متداول يف  هو أمر ابلرراء أو البي  بدون حتديد :أمر ابلسعر األفضل
 .السوق

تقب  شرذة تسيري القيم املنقولة أبرب  أنواع من األوامر حسب فرتة الصالحية : بياانت الصالحيةحسب  -
 : هي
 وهو أمر ابلرراء أو البي  صاحل فقط يف جلسة التداول اليت تلي تسجيله :أمر صاحل ملدة يوم. 
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وسيط يف عمليات  املستثمر
 البورصة

شركة تسيري بورصة 
 القيم املنقولة

 اجلزائر للمقاصة

 معامالت

 معامالت

 معامالت

 أوامر

 التوصي  أوامر
 تسوية
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 أمر ابلرراء أو البي  صاحل لغاية تنفياه أو لغاية آخر جلسة تداول وهو  :أمر صاحل لتاريخ معني
 .للبورصة يف الرهر اجلار 

 يوما، ويعد صاحلا  00هو أمر ابلرراء أو البي  مدة صالحيته ال تتجاوز  :أمر ذو صالحية حمدودة
 .لغاية انتهاء جلسة التداول املاذورة

 لبي  مل حيدد له اتريخ انتهاء الصالحية، وصالحية تقدميه وهو أمر ابلرراء أو ا :أمر صاحل لغاية التنفيذ
 .يف السوق ال تتجاوز ثالث أسابي  متتالية

هو أمر ابلبي  أو الرراء ال ميكن تنفياه بصفة جمزئة، وقد مت ": أمر على ذ  شيء أو ال شيء: "نوع خاص -
 .  البورصةجتميد التعام  به مؤقتا، وذلك لتعزيز سيولة األوراق املالية املسعرة يف

قت ن للتسعري ومها ينص التنميم العام لبورصة اجلزائر على طري: املالية يف بورصة اجلزائرتسعري املنتجات  .1
التسعرية ابلتثبيت والتسعرية املستمرة، غري أنه منا أن ابشرت البورصة نراطها الفعلي مل تستعم  إال طريقة 
التسعرية ابلتثبيت، واليت تتمث  يف تطبيق سعر واحد على مجي  املعامالت اليت جترى على الورقة املالية الواحدة 

 1:مح بخالل جلسة التداول، وهاا السعر يس
 تضخيم حجم األوراق املالية املتبادلة؛ -
 تقليص اختالل التوازن ب ن العرض والطلب؛ -
 .تقليص تاباب األسعار مقارنة م  سعر إغالق آخر جلسة للبورصة -
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 يف بورصة اجلزائر اإلسالميةالية املنتجات املابتكار وتطوير  مرتكزات: الفرع الثالث
لن يتحقق مبجرد توفر عنصر ر وتداول املنتجات املالية االسالمية يف بورصة اجلزائر إن االقدام على جتربة إصدا

الرغبة اباللتزام مببادئ الرريعة االسالمية ونفي احملرمات املتعلقة بنراطها، وإمنا يتطلب ذلك وض  اسرتاتيجيات 
 1:شاملة ومتكاملة اقتصاداي وقانونيا وإداراي وشرعيا وفنيا، وذلك من خالل

ويقصد به جمموع االجراءات وااخطوات والتدابري حتت مسمى اململة  :فري اإلطار التشريعي والقانوينتو  .7
أو النمام األساسي لسوق األوراق املالية الا  خيتص بنرأة السوق، أهدافه ونمام عمله، رأمسال القانونية 

 عم  السوق، وذ  ما يتطلب توفرهالسوق واملسامه ن فيه، نوع األدوات املالية املتداولة وشروطها، وآلية 
، وما يتب  ذلك من نمم ضريبية ولوائح إلصدار وتداول املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل اجلزائر 

ولقيمة أسهمهم وحجم  تنميمية تنمم عملية اإلصدار والعالقات ب ن املتعامل ن وتوفر احلماية للمستثمرين
الالزمة يف حال وقوع  ةفضال عن فرض األحكام التأديبي تسهيالت املمكنةعوائدهم، وتقدمي التحفيزات وال

املخالفات، وتتنوع هاه القوان ن ب ن قانون الررذات، قانون االستثمار، قانون احملاسبة، قانون الضرائب 
عم  ، م  ضرورة أن تكون القوان ن مرنة وقادرة على التأقلم م  مستجدات ال...واجلمار ، القانون التجار 

و والوض  املايل واالقتصاد ، فضال عن دور املراجعة الدورية يف تصويب االحنرافات وتسديد االجتاهات حن
 .داف املسطرة واملرجوةاأله

ويقصد به اإلطار املؤسسي أو الكيان املنمم  :اإلسالميملساعدة على العمل املايل إنشاء اهليئات ا .8
وذلك بداية فيها،  بة مجي  عمليات السوق واملتعامل نم ومراقوالقانوين الا  يررف بصفة رمسية على تنمي

على نراط السوق ووض  القواعد واختاذ االجراءات الكفيلة بتحقيق  ابإلشرافتعىن " هيئة عليا"بوض  
حتت إشراف اهليئة العليا وسلطتها، إىل اهليئات االخرى اليت تعم   ابإلضافة، اإلسالميأهداف السوق املايل 

 :ة يفواملتمثل
هي اهليئة العليا يف السوق، هلا سلطة اإلشراف واملراقبة على مجي  مصاحل السوق،  :هيئة االوراق املالية -

 وتتوىل إصدار ومتابعة النمام الداخلي للسوق؛
 يتم فيها تنميم عمليات بي  وشراء االوراق املالية؛ :سوق تداول االوراق املالية -

                                     
 :ابالعتماد على 1

، 00جملة املدبر، العدد : حب  مقدم يف ،"آفاق تطبيق املعامالت املالية االسالمية يف بورصة اجلزائر" ،د  ابشامحخليدة بوخلوف ورابح  -
 .00، 08: ، ص8072

جملة اإلصالحات : م يف، حب  مقد"حمددات إنشاء بورصة فعالة ومدى توفرها يف بورصة اجلزائر من خالل تقييم أدائها" بوذساين رشيد، -
 .02-02: ، ص8072، 02، العدد اإلقتصادية واالندماج يف اإلقتصاد العاملي

جملة : حب  مقدم يف ،"-الفعالية واالداء -إدرا  املؤسسات وإعادة حيوية بورصة اجلزائر" بن شعيب فاطمة الزهراء وبوزاهر سيف الدين، -
  . 78-71: ، ص8072، 08املالية واألسواق، اجمللد الثاين، العدد 
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خيتص بتسجي  األوراق املالية املتداولة وتوثيقها ونق  ملكيتها بعد  :مركز إيداع وحفظ االوراق املالية -
 إمتام الصفقات من مث تسويتها ب ن املتعاقدين؛

 ممثلة يف الوسطاء املالي ن؛ :شركات اخلدمات املالية -
عن العقد من  رتتبةخيتص بتسوية ا  عجز عن الوفاء اباللتزامات امل: صندوق ضمان عمليات السوق -

   .مسامهات الوسطاء وحتت إشراف إدارة البورصةالورقة املالية ومثنها، وذلك من خالل  تسليم وتسلم
  وذلك من خالل االهتمام ابلسوق األولية: أتسيس املشاريع واملسامهة يف رأمساهلا وهتيئة مناخ االستثمار .0

رروعات االنتاجية يف ومتول امل أروزايدة قدرهتا على إصدار األصول الرأمسالية اليت تن( سوق اإلصدارات)
حي  أن شرذات املسامهة تستمد أمهيتها من الصناعية، التجارية، الزراعية وااخدمية، : خمتلف اجملاالت

وانعكاس ذلك على السوق الثانوية خصائصها اليت تساهم يف توسي  قاعدة امللكية وجاب املدخرات، 
كلفة معقولة، فضال عن حتقيق االستقرار االقتصاد  عند احلاجة إليها وبتوقدرهتا على توفري السيولة الالزمة 

 والسياسي؛
حي  تعترب املصارف االسالمية وصناديق : اإلسالميتشجيع إنشاء املصارف وصناديق االستثمار  .2

االستثمار االسالمي وذاا شرذات التأم ن التكافلي وخمتلف املؤسسات املالية من أهم املتعامل ن الفاعل ن يف 
حمافظ األوراق املالية وتداوهلا  تغطية اإلصدارات وإدارةالرتويج لألدوات املالية و ن دورها يف البورصة فضال ع

لصاحلها ولصاحل عمالئها، وذلما ذانت املؤسسات املالية الوسيطة أذثر ذفاءة ومصداقية انعكس ذلك على 
 تعامالهتا يف السوق املايل

م األدوات املالية االسالمية املمكن تداوهلا يف السوق ومن أه :اإلسالميةإدرا  وتداول األدوات املالية  .2
ابإلضافة إىل الصكو  املالية االسالمية مبختلف  اإلسالمية،املايل أسهم امللكية املتوافقة م  أحكام الرريعة 

 أنواعها     والقابلة لإلصدار والتداول يف السوق املايل؛
ون ذلك عن طريق القيام حبمالت إشهارية واسعة يك :األفراداالستثماري لدى االدخاري و رفع الوعي  .0

وهادفة ابالستعانة مبختلف وسائ  االعالم واالتصال للتعريف أبسس التموي  االسالمي ومبادئه وآلياته 
نعكس على عرض رؤوس األموال ومقاصده، فضال عن التسويق ملختلف االدوات املالية االسالمية ما ي

 :وعي من خاللوالطلب عليها، وميكن قياس هاا ال
 معدل منو شرذات املسامهة ورأمساهلا؛ -
 . الناتج احمللي ااخامحجم ودائ  القطاع ااخاص واالدخار ونسبته إىل   -
ويقصد به إعداد وأتهي  وتدريب الكوادر  :التأهيل والتدريب لكوادر العمل املايل االسالمي يف البورصة .1

، لضمان انعكاس ذلك على اإلسالميخصوصية العم  املايل والعامل ن يف بورصة األوراق املالية مبا يتناسب و 
ة االسالمية كفاءة عالية وفعالية وفق مقاصد الرريعااخطط االسرتاتيجية املوضوعة بأداء العمليات وتنفيا 

 والنزاهة واملصداقية؛
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ت وذلك من خالل إاتحة املعلوما: توفري اإلفصا  والشفافية وختفيض تكلفة املعلومات واملعامالت .2
رارات يف الوقت املناسب وبناء توقعاهتم والتكلفة، ومتكينهم من اختاذ الق جلمي  املتعامل ن يف نفس الوقت

 :ة السوق املايل من خالل توفرحتقيق أرابح إضافية ورف  ذفاء، ابإلضافة إىل املستقبلية
 املنافسة احلرة؛ -
 سرعة ودقة العمليات واستمراريتها؛ -
   . األوراق املالية وتسوية الصفقاتاملرونة يف انتقال ملكية  -
وذلك هبدف حتقيق  :ضرورة التعاون االقتصادي واملايل بني اجلزائر وابقي الدول االسالمية وغريها .8

التكام  يف جمال التموي  واالستثمار والتنسيق ب ن خمتلف ااخطط التنموية وتوسي  قاعدة املبادالت التجارية، 
 .  ادية احلالية واملستقبلية وتوسي  نطاق املعامالت املالية االسالميةوهاا هبدف خدمة األهداف االقتص
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ن وحسن تطبيق خطتها االسرتاتيجية يتطلب منها حتقيق ولتحقيق األهداف املسطرة من قب  بورصة البحري
لعريضة لرسم السياسات املستقبلية، ووض  وحتديد املهام التنفياية، وبناء األسس ااألهداف املرحلية من ااخطة 

والوسطاء املالي ن وخمتلف  املالية اإلسالمية والتقليدية، واألدواتالرروط الضرورية إلدراج الررذات احمللية واألجنبية، 
 املتدخل ن يف البورصة، وهاا هبدف ضمان الكفاءة والفعالية يف تنفيا خطتها وااللتزام بقواعد وسلو  العم  املهين

 وحتقيق أفض  املمارسات واجلودة والتميز يف أداء البورصة؛
النقص الواق  على مستوى هيكلها التنميمي ذما قامت بورصة اجلزائر يف إطار جهودها الرامية إىل استدرا  

لية لسري وأدائها املايل، وااللتحاق برذب التطور التقين واملايل ملختلف البورصات، برسم اإلطار العام والرروط التفصي
آلية إدراج املنتجات املالية وشرذات املسامهة الناشطة يف وعالقتها م  خمتلف األطراف ذات العالقة، وذاا عملها 

 السوق املايل اجلزائر ؛
لاا سيتم من خالل هاا املبح  التطرق ملختلف اآلليات املتبعة إلدراج الررذات واملنتجات املالية يف ذ  من 

    : ة اجلزائر، وذاا خمتلف املؤشرات اليت تعكس نراط التداول يف ذ  منهمابورصة البحرين وبورص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلل دمياج املتنتجا  املالية لاسمايية ي  : لحث الثالثامل

 الوو  املاي  اجزاارر  لى  ضوء تجربة بورصة اللحرين

 

 وبورصة اللحرين املالية ي  بورصة اجزاارر دمياج املتنتجا   أسس:  ملطلب ألاول ا

 وبورصة اللحرين املالية ي  بورصة اجزاارر آلية دمياج املتنتجا  : املطلب الثاني

 وبورصة اللحرين يؤشرا  لامياج ي  بورصة اجزاارر : املطلب الثالث
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 وبورصة البحرين املالية يف بورصة اجلزائرإدما  املنتجات  أسس: املطلب األول
 وبورصة البحرين مزااي اإلدرا  يف بورصة اجلزائر: الفرع األول

 1:هيو من املزااي العديد اجلزائر بورصة مينح إدراج املؤسسة يف 
 رف  رأس املال وتعزيز األموال ااخاصة حي  ترك  يف هاا الرأن مصدر متوي  بدي  ال ينضب؛ -
تنوي  مصادر التموي  حي  تتيح الفرصة للررذة بتنوي  مصادر التموي  من خالل املنتجات الواسعة اليت  -

تم إدراج الررذة ميكنها التزود ابألموال تقدمها للمستثمرين م  محاية املسامه ن األصلي ن للررذة، وما إن ي
 ااخاصة واألموال املقرتضة اليت حتتاجها؛

تسه  عملية اإلدراج يف البورصة دخول مسامه ن جدد قد حتتاجهم الررذة خالل : توسي  نطاق املسامه ن -
 سعيها لتطوير أعماهلا؛

شهرهتا ومصداقيتها لدى شرذائها على تسمح عملية إدراج الررذة يف البورصة بتعزيز مسعتها و : تعزيز الرهرة -
 املستوي ن الوطين والدويل؛

حي  ختصص الررذة املدرجة جزءا من العملية ملوظفيها ومتنحهم الفرصة ليصبحوا من : تثم ن املوارد البررية -
 املسامه ن؛

ا االنقسام يف حالة حتقيق استدامة الررذات ومراقبتها االحتياطية ال سيما يف حالة الررذات العائلية ألهنا جتنبه -
وفاة أحد املسامه ن، وتضمن املراقبة االحتياطية للررذة من خالل توزي  حصة رأس املال أو اللجوء إىل 

 استخدام املنتجات املالية املناسبة؛
التغيري يف نمام حوذمة الررذات حي  تفرض عملية االدراج يف البورصة احلد األدىن من املوثوقية والرفافية يف  -

 .ة للهيئات اإلدارية والتسيرييةت الررذة، من أج  حتقيق الرقابة الداخلية واالحرتافيحسااب

املزااي  فر بورصة البحرين للررذات املصدرة االستفادة من االعرتاف الدويل واملصداقية من خالليف ح ن تو  
 2:التالية
أسس قوية إلدراج الررذات وتقوية  حي  متتاز بورصة البحرين إبطار تنميمي متطور يوفر: إطار تنميمي متطور -

ثقة املستثمرين، فضال عن متانة قوان ن حوذمة الررذات لضمان حصول املستثمرين على املعلومات يف الوقت 
 .املناسب وبرفافية اتمة

                                     
 .82/01/8080: يف ،"أوامر البورصة" ، منرورات بورصة اجلزائرwww.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر 1
 .00/01/8080: ، يفwww.bahrainbource.comأنمر موق  بورصة البحرين،  2

http://www.sgbv.dz/
http://www.bahrainbource.com/


 ابتكار وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية وسبل إدماجها يف السوق املايل اجلزائري على ضوء جتربة بورصة البحرين جيةإسرتاتي :لرابعالفصل ا

 111 

توفر بورصة البحرين للمستثمرين فرص التداول يف العديد من االصول : منصة تداول ذات اصول متعددة -
 . لسندات، الصكو ، أذوانت ااخزينة، صناديق االستثمار العقار  وغريهااألسهم، ا: منها

من شرذة انسدا ، وهو  ) X stream) ذما توفر البورصة للمتداول ن نماما متطورا: نمام تداول متطور -
األذثر تطورا واستخداما من طرف خمتلف البورصات يف العامل ملا يتميز به من سرعة التنفيا وتسوية 

 .والرفافية واألمانالصفقات 
يوفر هاا النمام مزااي عديدة للمستثمرين وذلك العتماده على قيد : نمام متطور للتسوايت واإليداع املرذز  -

البياانت الكرتونيا، وتوفري نمام متطور إلدارة املخاطر ودعم وتعزيز سالمة وذفاءة نمام التسجي  واإليداع 
 . والتسوية

ة البحرين من خالل وسطاء حملي ن وخارجي ن بتوفري فرص أوس  لتداول تساهم بورص: فرص أعمق للتوس  -
 .االدوات املالية

توفر مملكة البحرين بيئة اقتصادية وجتارية مرجعة على االستثمار تضمن غياب : التدفق احلر لرأس املال -
 .القيود على حرذة رؤوس األموال للررذات املدرجة واملستثمرين

هتدف بورصة البحرين من خالل توفري فرصة اإلدراج املزدوج إىل منح فرص أعمق  :مزااي اإلدراج املزدوج -
 .للتسويق وتغطية األسهم يف عدة أسواق

 شروط اإلدار  يف بورصة اجلزائر: الفرع الثاين
 1 :يف هاحصر ميكن ب نوع السوق املايل، واليت حس ختتلف شروط اإلدراج

  (سوق األسهم) :السوق الرمسي .1
 رذة منممة قانونيا على شك  شرذة ذات أسهم؛جيب أن تكون ش -
 ؛(دج000 000 5) أن يكون للررذة رأمسال مدفوع بقيمة مخسة مالي ن دينار جزائر  -
أن تكون الررذة قد نررت الكروف املالية املعتمدة للسنوات املالية الثالثة السابقة للسنة اليت مت فيها تقدمي  -

 الطلب؛
عرتف بتقريره ده عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء احملاسب ن أو أ  خبري يُ عِ أن تقدم تقرير تقييم ألصوهلا يُ  -

 التقييمي؛
 أن تكون قد حققت أرابحا خالل السنة السابقة لطلب القبول؛ -

                                     
 :أنمر  1
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 جيب على الررذة إحاطة اللجنة بك  عمليات التحوي  أو البي  لعناصر األصول قب  عملية األدراج؛ -
احلساابت تكون مبثابة تقرير عن الرقابة الداخلية للررذة، أو املبادرة إىل إثبات وجود هيئة داخلية ملراجعة  -

 تنصيبها إن مل توجد؛
 ضمان التكف  بعمليات حتوي  السندات واالمتثال لرروط الكرف عن املعلومات؛ -
 على األق  من رأس املال يف موعد ال يتجاوز يوم  %80الطرح لالذتتاب العام سندات رأس املال مبا ميث   -

 اإلدراج؛
مسامها ذحد أدىن يف ( 720) ينبغي أن توزع سندات رأس املال املطروحة لالذتتاب العام على مائة ومخس ن -

 . موعد ال يتجاوز اتريخ االدراج

 : سوق السندات .1
تعترب سندات االستحقاق، السندات القابلة للتحوي  إىل سندات رأس املال، سندات املسامهة أو أ  وص   -

يف سندات رأس املال ذسندات دين، جيب أن يكون سعرها لقبوهلا للتداول يف البورصة  آخر خيول احلق
 وذلك يوم االدراج؛( دج000 000 500) مساواي على األق  مخسمائة مليون دينار جزائر 

 .أما سندات ااخزينة فتقب  بقوة القانون -

يسية صارمة ابلنسبة للمؤسسات تعترب شروط االدراج يف السوق الرئ :سوق الشركات الصغرية واملتوسطة .0
على تلك الرروط فصارت  8078الصغرية واملتوسطة، هلاا أجرت بعض التعديالت التنميمية خالل سنة 

 :املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملزمة ب
 جيب أن تكون على شك  شرذة ذات أسهم وينبغي هلا أن تع ن ملدة مخس سنوات مسترارا مرافقا؛ -
 ذحد أدىن يوم االدراج يف البورصة؛  %70بنسبة  جيب أن تفتح رأمساهلا -
تطرح سندات رأس املال التابعة هلا لالذتتاب العام وتوزع على ما يق  عن مخس ن مسامها أو ثالثة مستثمرين  -

 من املؤسسات يوم اإلدراج؛
ملال فليست تنرر ذروفها املالية املصادق عليها للعام ن املاضي ن، أما شروط االرابح واحلد األدىن لرأس ا -

 . مطالبة هبا وذلك دون االخالل أبحكام القانون التجار  لررذات املسامهة

هي اهليئات املكلفة ابلتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، البنو  املؤسسات املالية : املستثمرون املؤسساتيون .2
 .لألصولؤسسات املسرية وامل ،وصناديق االستثمار واملؤسسات املسرَية لصناديق االستثمار ،وشرذات التأم ن
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 اإلدرا  يف بورصة البحرينمتطلبات : الفرع الثالث
 1:، وهيتتب  بورصة البحرين متطلبات مبسطة لإلدراج ملختلف األصول املتوفرة

ختتلف القواعد العامة لقبول الررذات يف البورصة ب ن الررذات احمللية والررذات الغري حبرينية  :األسهم .1
 :والررذات املقفلة

  :يتطلب منها :الشركات احمللية -
االلتزام بقانون الررذات التجارية، وقواعد ولوائح تداول األدوات املالية املرخص هلا من طرف مصرف  -

 البحرين املرذز ، ومتطلبات إدراج الررذات املسامهة؛
اتريخ  أن يكون قد مضى على أتسيسها عام واحد على األق ، وقادرة على نرر بياانت دقيقة لسنة قب  -

 تقدمي الطلب،
أن ال يق  رأمسال الررذة الصادر واملدفوع عن مليون دينار حبريين، أو ما يعادله ابلعمالت األخرى، وأن  -

عن ال تق  واملدفوعة عن عررة مالي ن سهم، وأن قيمة السهم يف السوق ال يق  عدد األسهم الصادرة 
 النسبة املدفوعة من القيمة اإلمسية؛

 التداول يف األسهم عن احلد األدىن الا  حتدده البورصة؛ أن ال يق  حجم  -
أن تلتزم الررذة مبا جاء يف اتفاقية اإلدراج للررذات املسامهة، وأن يكون لديها مكتب حتوي  وتسجي   -

 ابلبحرين؛
اءة ، وذفأن تكون األوضاع املالية للررذة سليمة من انحية املوجودات، السيولة املالية، توازن اهليك  املايل -

 يف األداء العام للررذة؛
على الررذة االلتزام بنرر بياانهتا املالية يف صحيفة حملية واحدة على األق  قب  السماح بتداول أسهمها  -

 يف البورصة؛
 .جيب على الررذة إرفاق املستندات الالزمة والضرورية م  استمارة طلب اإلدراج -

 :رروط قبول الررذات الغري حبرينية يف البورصة يفتتمث  القواعد العامة ل :الشركات الغري حبرينية -
أن تكون الررذة مسامهة عامة ومدرجة يف السوق الدولة األم أو مقفلة ومضى عليها ثالث سنوات على  -

 األق ؛
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قد حققت أرابحا خالل ان تكون مالي ن دوالر أمريكي، و  70أن ال يق  رأمسال الررذة املدفوع عن  -
 تقدمي الطلب؛السنوات الثالث السابقة ل

سالمة الوضعية املالية للررذة، وأن ال تكون لديها قيود حتد من حرية انتقال ملكية األسهم ب ن  -
 ؛املتعامل ن

 مساهم؛ 700أن ال يق  عدد املسامه ن املسجل ن يف سجالت الررذة عن  -
ابح والتقارير أن يتم تعي ن مكتب للررذة يف البحرين يكون ممثال عنها يف تسجي  األسهم وتوزي  األر  -

 وغريها من املهام؛
 .  إرفاق املستندات الضرورية م  استمارة طلب اإلدراج -

 :الشركات املقفلة -
على الررذة االلتزام جبمي  األحكام املتعلقة ابلررذات املسامهة املقفلة على النحو املنصوص عليه يف  -

 القانون؛
ينار حبريين، أو ما يعادله ابلعمالت د 800.000أن ال يق  رأمسال الررذة الصادر واملدفوع عن  -

 ؛سهم 800.000األخرى، وأن ال يق  عدد األسهم الصادرة واملدفوعة عن 
  وأن قيمة السهم يف السوق ال تق  عن النسبة املدفوعة من القيمة اإلمسية؛ -
يف البحرين أن تلتزم الررذة مبا جاء يف اتفاقية اإلدراج للررذات املقفلة، وأن يكون لديها مكتب متثيلي  -

 للقيام بعمليات التسجي  ونق  امللكية عند احلاجة؛
أن تكون األوضاع املالية للررذة سليمة من انحية املوجودات، السيولة املالية، توازن اهليك  املايل، وذفاءة  -

 يف األداء العام للررذة؛
 .جيب على الررذة تقدمي استمارة اإلدراج مرفقة جبمي  الواثئق الالزمة لالك -

على الررذات املصدرة املهتمة إبدراج سنداهتا وصكوذها يف السوق استيفاء املتطلبات  :السندات والصكوك .1
 :التالية
جبمي  أحكام وقواعد إجراءات إدراج وتداول األوراق واألدوات املالية  االلتزامعلى اجلهة  املصدرة  -

 املرخص هلا من قب  مصرف البحرين املرذز ؛
 ؛، وااللتزام ابتفاقية اإلدراج الصادرة عن السوقصرف البحرين املرذز احلصول على موافقة م -
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مرور سنت ن على أتسيس اجلهة املصدرة لألداة املالية، وإن ذانت األداة أجنبية جيب أن ختض  للقوان ن  -
 ذات العالقة يف دولة اإلصدار؛

م اجلهة املصدرة بنرر ميزانيتها ذحد أدىن، وأن تلتز   مليون دوالر أمريكي 70أن يكون رأس املال املدفوع  -
  يف وسائ  النرر املختلفة؛ ونتائج أعماهلا

أن تكون األوضاع املالية للررذة سليمة من انحية املوجودات، السيولة املالية، توازن اهليك  املايل، وذفاءة  -
 يف األداء العام للررذة؛

 .لالزمة لالكجيب على الررذة تقدمي استمارة اإلدراج مرفقة جبمي  الواثئق ا -
يتع ن على صناديق االستثمار العقار  اليت تعتزم االدراج االلتزام جبمي  متطلبات  :صناديق االستثمار العقاري .1

 :مصرف البحرين املرذز  واملتمثلة يف
 تعي ن أم ن العهدة؛ -
 تعي ن مدير صندوق؛ -
 تعي ن مرغ  الصندوق؛ -
 تعي ن مثمن عقار  للعهدة؛ -
 زمة من طرف مصرف البحرين املرذز  قب  تقدمي طلب اإلدراج يف البورصة؛احلصول على املوافقة الال -
 :، واملتمثلة يفيتع ن على صناديق االستثمار العقارية استيفاء الرروط احملددة من قب  بورصة البحرين -

  مليون دوالر أمريكي، أو ما يعادهلا  80أن حيتو  الصندوق على قيمة عقارية ال تق  عن
 ى؛ابلعمالت األخر 

   من دخ  الصندوق؛ %20أن يضم الصندوق وحدت ن عقاريت ن متث 
  من صايف قيمة الصندوق؛ %80أن ال تزيد قيمة العقارات قيد التطوير عن 
  من صايف قيمة الصندوق؛ %00ب  لالقرتاضوض  احلد األقصى املسموح به 
  من صايف الدخ  على املستثمرين %80إلزام الصندوق بتوزي  ماال يق  عن. 
يتع ن على وحدات الصناديق املدرجة أن تكون حتت التسجي  اإللكرتوين ووفقا لنمام التسوية واإليداع  -

 املرذز ؛
 يتوجب على أم ن العهدة إصدار وحدات قابلة للتحوي ؛ -
 . جيب على الررذة تقدمي استمارة اإلدراج مرفقة جبمي  الواثئق الالزمة لالك -
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 وبورصة البحرين يف بورصة اجلزائر ةات املاليدما  املنتجآلية إ: املطلب الثاين 
 مراحل عملية اإلدما  يف بورصة اجلزائر: لفرع األولا

 1:بعدة مراح  هيملنتجات املالية يف السوق املايل امتر عملية إدراج 
 :تعترب ااخطوة األوىل اليت جيب أن يتبعها املصدر، وتتضمن املراح  التالية: مرحلة ما قبل اإلدرا  .7

ختتص اجلمعية العامة االستثنائية للررذة إبصدار قرار القيام إبحدى عمليات اللجوء  :ر إبجراء العمليةالقرا -
 العلين لإلدخار؛

يتطلب إدراج أ  شرذة يف البورصة فحصا دقيقا على املستوى القانوين  :اإلعداد القانوين للشركة واألسهم -
 لضمان متطلبات القبول يف التسعرية؛

جيب على الررذة تقييم أصوهلا من خالل عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء احملاسب ن من غري : تقييم الشركة -
 حمافظ حساابت الررذة، ليتم االعتماد على هاا التقييم يف حتديد أسعار بي  وإصدار األسهم؛

ملساعدهتا يف العملية وتقدمي املرورة لتحس ن فرص توظيف  :اختيار الوسيط يف عمليات البورصة -
 سندات؛ال
لدى جلنة تنميم  "مذكرة إعالمية" يستوجب على الررذة تقدمي مرروع : إعداد مشروع املذكرة اإلعالمية -

عمليات البورصة ومراقبتها، حبي  تتضمن ذافة التفاصي  ذات الصلة أبنرطة الررذة ووضعها املايل 
 ؛.(..العدد، السعر، الرك  القانوين)واسرتاتيجيتها وخصائص السندات املصدرة

حي  جيب أن يتوفر ملف طلب القبول حسب ما هو حمدد يف تعليمة جلنة  :إيداع ملف طلب القبول -
واملتعلقة بقبول القيم املنقولة  7882أفري   00املؤرخة يف  07/82تنميم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 

 :للتداول يف البورصة، على
 طلب القبول؛ 
 ار؛حمضر اجلهة املخولة اليت قررت االصد 
 مرروع املاذرة االعالمية؛ 
 مرروع الدلي ؛ 
 معلومات عامة عن اجلهة املصدرة؛ 
 معلومات عن التموي ؛ 
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 معلومات اقتصادية ومالية؛ 
 الواثئق القانونية؛ 
 تقرير تقييمي لعملية إصدار األسهم. 

عليه يتم اختاذ  متلك اللجنة أج  شهرين لدراسة امللف وبناء: أتشرية جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها -
 قرار منح أو رفض التأشرية؛

وذلك من أج  تسجي  رأمساهلا ذامال يف حالة إصدار األسهم، أو مبلغ : االنضمام إىل املؤمتن املركزي -
 القرض يف حالة إصدار السندات؛

 سعيا إلجناح عملية توظيف السندات تقوم اجلهة املصدرة إبطالق محلة تسويقية من خالل :محلة التسويق -
 وسائ  االعالم املختلفة وتوزي  الدالئ  واملاذرات عرب ذام  شبكة نقاابت التوظيف؛

 يتم البي  عموما بواسطة الربكة املصرفية؛: بيع السندات -
يف حال استيفاء شروط االدراج يف التسعرية يتم اإلعالن ابلقبول وتنرر نتائج العملية  :كشف النتائج -

 للجمهور،؛
ملؤمتن املرذز  على السندات بتسوية العملية وذلك يف ظرف ثالثة اايم من اايم العم  يقوم ا: تسوية العملية -

 ابتداء من اتريخ ذرف النتائج؛

 :    مرحلة اإلدار  .1
يبدأ يف هاه املرحلة قيد السند يف التسعرية بعد حصول الررذة على قرار القبول من جلنة تنميم عمليات البورصة 

ة بنرر التسعرية يف النررة الرمسية موضحة اتريخ حصة التسعري األوىل للسند وسعر ومراقبتها، حي  تقوم البورص
 ؛إدخاله ابإلضافة اىل نتائج حصة التسعرية

عموالت ، لرسوم املدفوعة للمتدخل ن يف البورصةتتعلق اب تنطو  عملية اإلدراج يف البورصة على مصاريفذما 
 :تبعا ل يتغري مبلغها، مصاريف االشهار واالتصالية والقانونية، واالسترارات املال وأتعاب املرافقة والتوظيف

 أسلوب اإلدراج والسوق املختارة؛ -
 .حجم اجلهد املباول يف االتصاالت املالية -
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 مرحلة ما بعد اإلدرا  .1
 .أتيت هاه املرحلة مباشرة بعد حصة التسعرية األوىل للسند يف البورصة وتغرياته يف السوق

ح للررذات من اج  ضبط أسعار األسهم برراء اسهمها ااخاصة مبوجب عقد السيولة، يسم: عقد السيولة -
الا  يتم توقيعه ب ن الررذة والوسيط يف عمليات البورصة لغرض حتديد شروط اليت حتكم نيابة الوسيط عن 

 .اجلهة املصدرة يف سبي  تعزيز سيولة السندات وانتمام تسعريهتا
ملصدرة بنرر املعلومات وإطالع اجلمهور أب  تغيري أو حدث هام خيص تلتزم اجلهة ا: نشر املعلومات -

تسعري السندات وله أتثري ذبري على سعرها، إضافة إىل االعالن عن تقارير التسيري والكروف املالية السنوية 
ملؤمتن والفصلية وإيداع هاه امللفات لدى جلنة تنميم عمليات البورصة ومراقبتها وشرذة تسيري بورصة القيم وا

  . املرذز  على السندات
 وبورصة البحرين يف بورصة اجلزائر التداولآلية : الفرع الثاين

مارس  78بتاريخ  اجلزائر بورصةالتداول وفقا لقرار جملس إدارة كلت جلنة شُ  :جلنة التداول ببورصة اجلزائر .1
يف عمليات  من ب ن الوسطاءيعينهم جملس اإلدارة ويتم اختيارهم ، وتتضمن ثالثة أعضاء على األق  8007
ولك  بنك وسيط " مسؤويل قاعة التداول" ا العامل ن فيها، وحيملون صفةوأعضاء من الررذة وذا ،البورصة

من قرار شرذة تسيري بورصة القيم رقم  72مت تنصيبها مبوجب نص املادة احلق يف صوت واحد فقط، 
 1؛8007أفري   70م عقدت ألول مرة يو ، واملتضمن قواعد تسيري حصص التداول واليت ان82/08

 تشكيلة جلنة التداول(: 11)شكل رقم
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 وبورصة البحرين ببورصة اجلزائر التداول إجراءات  .1
 :ولة يف السوق املالية اجلزائرية لقرارات شرذة تسيري بورصة القيم اليت أتطر عملهاختض  حصص تداول القيم املنق 
 1:تقام حصص التداول يف مقصورة البورصة مبعدل ثالثة اايم يف األسبوع على النحو التايل -

  ابلنسبة ألسهم وسندات الررذات؛ 77:00إىل  8:00من 
 وميةمن األحد إىل ااخميس ابلنسبة لسندات ااخزينة العم. 
تقوم شرذة تسيري بورصة القيم املنقولة بتنميم جلست ن للتداول على القيم املنقولة اليت تصدرها الررذات ذات  -

 األسهم، وذلك برك  أسبوعي يومي االثن ن واألربعاء؛
يقوم وسطاء البورصة يف عمليات البورصة بقيد ومبرذزة أوامر البورصة ضمن سجالت مرذزية، وينبغي على  -

 ء إدخال األوامر الصادرة من الزابئن يف أقرب وقت ممكن؛ الوسطا
يتم تنفيا األوامر مبجرد استالم األمر من قب  الوسيط يف عمليات البورصة ويكون التبادل آليا من خالل  -

 :حي  تتيح هاه الطريقة ،نمام الكرتوين للتسعري بطريقة التسعري الثابت
 تضخيم حجم السندات املتبادلة؛ 
 الل التوازن من جهة املررت  أو البائ ؛تقليص اخت 
 تقليص تقلبات األسعار مقارنة م  سعر اإلغالق يف آخر حصة للبورصة  . 
أو /يف ختام ذ  حصة يتم إجراء عمليات الكت  اليت متث  أوامر البي  والرراء على عدد ذبري من األسهم و -

 .السندات وذلك وفقا للسعر احملدد يف السوق

 2:على فرتت ن  بورصة البحرين فيتم برك  يومييف لتداولأما عن ا
 احا يف السوق النمامي وسوق صب 8:00صباحا إىل الساعة  8:72تكون من الساعة  :الفرتة التمهيدية

 ج األويل؛اإلدرا 
 ظهرا 07:00صباحا إىل الساعة  8:00تكون من الساعة  :جلسة التداول. 
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 ملالية يف بورصة اجلزائراملنتجات اخطوات عملية تداول (: 11)شكل رقم
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 عملية تداول السندات يف بورصة اجلزائر(: 11)شكل رقم
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الوسيط يف عمليات 
 البورصة

شركة تسيري بورصة  اجلزائرية للمقاصة
 القيم املنقولة

 ماسكو احلساابت
 حمافظو السندات

 املستثمر

 (1)خصوم احلساابت/أصول
سجل 
 (1)األوامر

 1+يوم( 1)تسليم/تسوية

 (1)بيع/أمر شراء

 (1)بيع/أمر شراء

 (4)سجل األوامر

 (1) -نفس اليوم -بياانت املعامالت

 (1)تنفيذإعالن ال

 (1) -نفس اليوم -حالة املعامالت
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 وبورصة البحرينوتسوية اإلصدارات يف بورصة اجلزائر آلية إيداع : الفرع الثالث
 نظام التسوية والتسليم ببورصة اجلزائر .1

 1:، يتم فيها تسوية املعامالت من خاللتعترب بورصة اجلزائر سوقا فورية
ابلدف  الفور  ملقاب  أوامر الرراء املصدرة ويسلم البائ  السندات املتعلقة أبوامر البي  اليت يلتزم فيها املررت   -

 أجراها؛
بعد إقفال احلصة، تقوم شرذة تسيري بورصة القيم املنقولة بنرر النتائج يف مقصورة التداول وعلى شاشات  -

 التلفزيون وعلى موقعها يف االنرتنت إلطالع اجلمهور عليها؛
فيا األمر يتم نق  ملكية السندات املباعة وتسوية السندات املررتاة من خالل نمام اجلزائرية للتسوية بعد تن -

 ابلنسبة لسندات ااخزينة العمومية؛( 7+يوم) ابلنسبة للقيم املنقولة، ويوم واحد( 0+يوم) بعد ثالثة أايم
للقيم املنقولة حي  أصبحت تسج  يف  ساهم نمام اجلزائرية للتسوية يف التخلي عن التعام  الورقي ابلنسبة -

 ؛(tcc) حمافمي السندات -حساابت السندات وتدار من قب  ماسكي احلساابت
يلتزم الوسطاء ابلتأذد من أن أصحاب األوامر ميتلكون السندات أو األموال لتغطية العملية، ويف حالة عدم  -

تخلفا عن التسليم وحت  حمله شرذة تسيري التسليم يف اآلجال احملددة يُعلن الوسيط يف عمليات البورصة م
 . بورصة القيم املنقولة يف إعادة شراء السندات

  :خدمات التسوية واإليداع املركزي ببورصة البحرين .8
تقدم بورصة البحرين خدمات التسوية واإليداع املرذز  وخدمات ما بعد التداول جلمي  األوراق املالية واألصول 

صة، وذلك هبدف تقدمي بنية حتتية مالية للتسوايت ما بعد التداول برك  فعال وحفظ االوراق املتوفرة على منصة البور 
  2 :املالية يف بيئة آمنة ومضمونة، حي  تتنوع هاه ااخدمات ب ن

 ات التسوية؛خدم -
 خدمات التسجي  املرذز ؛ -
 خدمات اإليداع املرذز ؛ -
 إجراءات إعالانت الررذة؛ -
 ومية؛إدارة اجتماعات اجلمعية العم -
 خدمات احلافظ األم ن؛ -
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 إجراء عمليات الرهن؛ -
 عمليات التحوي  املستثناة؛ -
 خدمات االذتتاب؛ -
 .خدمات احلساب اإللكرتوين -

ذما يتيح نمام اإليداع املرذز  يف بورصة البحرين مجلة من املزااي للمستثمرين، وذلك العتماده على قيد البياانت 
صحاب احلساابت يف هاا النمام بسهولة حتوي  وتسوية ويتمت  أوراق املالية، الكرتونيا ذنمام لبيان ملكية وحرذة األ

املعامالت إلكرتونيا، فضال عن إمكانية احلصول على معلومات دقيقة وآنية حول ملكيتهم من األوراق املالية، األمر 
 الا  يساعدهم يف اختاذ القرارات االستثمارية وختفيض الرسوم ودرجة املخاطرة؛

فادة من هاه املزااي جيب على ذ  مستثمر فتح حساب يف النمام م  ا  وسيط مرخص يف البورصة، ليتم ولالست
حتوي  األوراق املالية إلكرتونيا عند القيام بتنفيا أ  عملية شراء أو بي  ب ن املستثمر البائ  واملستثمر املررت  عرب 

 هم من خالل نمام اإليداع املرذز ؛وسائط
 :م الرئيسية للتسوايت والتقاص واإليداع املرذز  يفوتتمث  املها   

 إصدار أرقام املستثمرين؛ -
 ترغي  وإدارة نمام املقاصة والتسوية واإليداع املرذز ؛ -
حتدي  بياانت حساابت األوراق املالية على ضوء التعامالت اليت تتم يف البورصة من إيداع وبي  وشراء  -

 وحتوي  وسحب لألوراق املالية املودعة؛
فتح وحفظ حساابت األوراق املالية يف السج  املرذز  لألوراق املالية وإظهار أرصدة احلساابت والتحويالت  -

 اليت تتم عليها، وأية رهوانت أو حقوق ألطراف أخرى؛
 إيداع األوراق املالية عن طريق األعضاء املررتذ ن؛ -
عند  وتقدميها للجهات املصدرةسجالت إثبات عملية نق  امللكية الناجتة عن عمليات التداول يف هاه ال -

  طلبها؛
 .وأية مهام أخرى تتعلق بتسوية وتقاص وإيداع وتسجي  وحفظ األوراق املالية يف البورصة -

عن طريق قيدها إلكرتونيا، ذما تقوم ( T+2) تتم تسوية الصفقات املنفاة يف بورصة البحرين خالل يومي عم 
حي  تتم الصفقات املنفاة لصاحل أعضائها املررتذ ن عن طريق بنك التسوية،  البورصة بعملية التسوية النقدية جلمي 

 ؛تسوية األموال على أسس متعددة األطراف يف ح ن تتم تسوية األوراق املالية صفقة بصفقة
تضمن بورصة البحرين وأعضاؤها املررتذون تسوية الصفقات خالل يوم التسوية، حي  أنرأت بورصة البحرين 

ان الا  يتكون من مسامهات األعضاء املررتذ ن لضمان تسوية الصفقات يف حال فر  أ  من صندوق الضم
،  أما يف حال جتاوز أحد األعضاء سقف التداول ااخاص به (T+2) األعضاء يف الوفاء ابلتزاماته املالية يوم التسوية 
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ليتم تعديله فيما ( +T 7)الصفقة  فيجب عليه دف  حصة من رصيد صايف الدف  ذاحتياطي سيولة بعد يوم من تنفيا
 .(T+2) بعد خالل فرتة التسوية

 وبورصة البحرين املالية يف بورصة اجلزائرمؤشرات إدما  املنتجات : املطلب الثالث
 إحصائيات إدما  املنتجات املالية يف بورصة البحرين: الفرع األول
مليون دينار  800كومة بقيمة قامت البورصة إبدراج صكو  إسالمية صادرة عن احل 8077يف عام  -

 2.8حبريين، ابإلضافة إىل إصدار صندوق استثمار  من قب  شرذة سيكو للصناديق االستثمارية بقيمة 
 مليون دوالر أمريكي؛

مليون دينار حبريين، ليص  بالك عدد  700 جري االسالمية بقيمةمت إدراج صكو  الـتأ 8078ويف عام  -
 المية احلكومية إىل مثانية إصدارات بقيمة تتجاوز مليار دينار حبريين؛إصدارات السندات والصكو  االس

مليون دينار حبريين،  700إصدار صكو  تنمية حكومية بقيمة مت  8070على مستوى اإلدراجات ويف سنة   -
مليون دينار حبريين، عالوة على إصدار صندوق  720وذاا إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 

مليون دوالر أمريكي، ورغم اخنفاض الدعم احلكومي إال أن البورصة حققت  8.8استثمار  حبجم 
 إيرادات مالية معتربة؛ 

دينار   000.00 368إدراج أسهم شرذة زين البحرين برأمسال مصرح به مدفوع قدره  8072ذما مت سنة  -
 حبريين؛

رذز  نيابة عن احلكومة  إدراج أربعة إصدارات صكو  من طرف مصرف البحرين املفقد مت  8072أما سنة  -
مليون دينار حبريين، ذما  020مليون دينار حبريين، وذاا إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة  100بقيمة 

 نتيجة تراج  أسعار النفط؛  %18يلحظ من خالل البياانت املالية اخنفاض الدعم احلكومي بنسبة 
صدار إ 28إصدارات للسندات و 2ة، ومت إدراج وحدات عهدة بنك اإلسكان العقاري 8070ويف سنة  -

لقائمة الوسطاء األعضاء ( تريدالين) أذوانت ااخزينة، ابإلضافة إىل انضمام شرذة وساطة جديدة
 املرخص ن؛

إصدار  00و ،، وإصدارين للسندات8071العقارية سنة  اإلسكانذما مت إدراج وحدات عهدة بنك  -
 ألذوانت ااخزينة؛

بقيمة إمجالية قدرها  8072إصدارا سنة  72بلغت السندات والصكو   أما على مستوى اإلصدارات فقد -
مليون  202إصدارات بقيمة  0مليار دوالر أمريكي، يف ح ن بلغ عدد إصدارات أذوانت ااخزينة  1.02

 دينار حبريين؛
 البحرين واليت شك  إدراجها نقطة مهمة" أ  يب آم ترميينالز"مت رمسيا إدراج شرذة  08/78/8072ويف   -

 حنو حتقيق األهداف االسرتاتيجية جلاب مصدرين ومستثمرين جدد؛
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القابضة " سربنك " إدراج أول شرذة يف سوق البحرين االستثمار  وهي شرذة  8078شهد عام  -
املتخصصة يف جمال التكنولوجيا املالية، هادفة بالك إىل املزيد من اإلدراجات واستقطاب عدد أذرب من 

 لقادمة؛الررذات خالل السنوات ا
احتدت بورصة البحرين وشرذة البحرين للمقاصة لتحقيق أهداف ااخطة االسرتاتيجية بنجاح على املستوى  -

الترريعي واإلدار  والتقين، إذ حققت البورصة اثين أعلى أداء على مستوى أسواق رأس املال ااخليجية 
 .%80.0ومنو القيمة السوقية بنسبة   %80.27ابرتفاع قدره 

 مؤشرات التداول ببورصة البحرين: اينالفرع الث
واهلادفة إىل تطوير خمتلف جوانب العم ،  8077يف إطار تنفيا البورصة إلسرتاتيجيتها اليت تبنتها يف بداية عام 

استطاعت حتقيق إجنازات نوعية يف العديد من اجلوانب الترريعية والفنية واليت صبت يف جمملها يف اجتاه تعزيز قدرات 
 مية االقتصادية ململكة البحرين؛إمكاانهتا للنهوض ابلتنالبورصة و 

وسعيا منها لتصبح سوقا ماليا رائدا اقليميا ودوليا، واصلت بورصة البحرين تنفيا حماور اسرتاتيجيتها الرامية إىل 
هم من املتعامل ن إجياد أرضية صلبة ممثلة يف املؤسسات املالية وغري املالية، شرذات الوساطة واملكاتب االسترارية، وغري 

 .الراغب ن يف االستثمار يف البورصة
 

 ببورصة البحرين الشركات والوسطاءتطور عدد (: 11)جدول رقم

           
 الشركات والوسطاء 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019           

 قطاع البنوك التجارية - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 ماراالستثقطاع  - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 قطاع التأمني - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 الصناعةقطاع  - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 اخلدمات قطاع  - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 الفنادق والسياحةقطاع  - 11 11 11 11 11 11 14 14 14
 ات املقفلةالشرك - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 حبرينيةالغري الشركات  - 11 14 14 11 11 11 11 11 11
 شركات الوساطة - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 مكاتب الوساطة - 11 11 11 11 11 11 11 11 11
 مكاتب احلافظ األمني - 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 - - - - - - - 
الشركات االستشارية 

 عتمدةاملتخصصة امل
 .88/02/8080 :، يفwww.bahrainbource.com، (8078-8077)أنمر موق  بورصة البحرين، التقارير السنوية: املصدر

من خالل اجلدول أعاله املب نِن ملختلف املتعامل ن يف بورصة البحرين من بنو  وشرذات أتم ن والررذات 
، نلحظ استقرارا يف تزايد عدد الررذات طة واملكاتب االستراريةاية البحرينية والغري حبرينية، ومكاتب الوساالقتصاد

 ؛(8078-8077) املدرجة عرب العرر سنوات السابقة

http://www.bahrainbource.com/


 ابتكار وتطوير املنتجات املالية اإلسالمية وسبل إدماجها يف السوق املايل اجلزائري على ضوء جتربة بورصة البحرين جيةإسرتاتي :لرابعالفصل ا

 111 

ابإلضافة إىل أن تنوع طبيعة الررذات املدرجة ب ن شرذات مالية، صناعية، جتارية، خدمية، حملية ودولية، يزيد من 
لبورصة واتساعها وعمقها، وذلك ضمن جهودها الرامية إىل تعزيز عالقتها م  املؤسسات واهليئات الفاعلة يف نراط ا

 .نراط البورصة داخليا وخارجيا والتعاون فيما بينها يف العديد من اجملاالت ذات االهتمام املررت 
 

 تطور القيمة السوقية حسب القطاعات ببورصة البحرين(: 11)جدول رقم

           

 القيمة السوقية 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019           

 البنوك 2,567.87 2,393.21 2,327.59 3,252.84 2,295.08 3,483.48 3,514.83 3,938.94 3,942.90 5,764.40

 االستثمار 2,240.97 1,679.55 1,617.33 175.80 1,125.57 1,723.04 1,914.78 2,124.86 2,100.70 2,235.20

 الصناعة 1,301.74 953.84 942.79 915.97 3,793.81 1,096.38 1,005.53 869.03 979.90 1,253.90

 اخلدمات  1,066.17 871.78 629.37 1,690.11 197.61 547.92 473.97 891.79 868.60 609.30

 الفنادق والسياحة 215.00 191.54 185.93 761.54 751.12 202.19 198.47 164.46 149.80 130.80

 التأمني 170.77 164.49 152.62 166.69 163.88 146.90 140.86 157.25 156.70 141.10

 السوق 7,562.52 6,254.41 5,855.63 6,962.95 8,327.07 7,199.91 7,248.44 8,146.33 8,198.60 10,134.70

  .88/02/8080 :، يفwww.bahrainbource.com، (8078-8077) نويةأنمر موق  بورصة البحرين، التقارير الس :املصدر
 

من خالل بياانت اجلدول أعاله ميكن مالحمة التزايد املستمر يف القيمة السوقية ملختلف الررذات املدرجة يف 
ابقة، حي  سج  قطاع البنو  ارتفاعا ذبريا من سنة بورصة البحرين ومن خمتلف القطاعات عرب العرر سنوات الس

مليار دينار حبريين، يف ح ن عرفت بقية الررذات يف قطاع االستثمار،  0780.20قدره  8078إىل سنة  8070
الصناعة، ااخدمات، الفنادق والسياحة، وقطاع التأم ن استقرار ملحوظا يف قيمتها السوقية إن مل نـَُق  تراجعا طفيفا يف 

-8070مليار دينار حبريين ب ن سنيت  8218.72القطاعات، غري أهنا حققت يف جمموعها ارتفاعا قدره  بعض
8078 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bahrainbource.com/
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 مؤشرات التداول ببورصة البحرينتطور (: 11)جدول رقم
  

           

 مؤشرات التداول 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019           

10134624962 8198530435 8146333645 7248444952 7199907825 8327068304 6962951209 5855641334 6254410719 7562517045 
 مة السوقيةيإمجايل الق

 (دينار) 

 (دينار) قيمة األسهم 108410906 104966160 110243688 225868069 269332880 109974535 124453992 211338670 323832788 286406086

 كمية األسهم 612188517 520223918 627707657 1867760642 1127448492 515560631 734391937 1129826742 1441081638 1157308173

 عدد الصفقات 19647 11818 10168 14197 16217 11248 10592 19440 19225 20712

 جمموع اايم التداول 247 245 248 247 247 245 245 246 246 246

1164252 1316393 859100 507975 448876 1090417 914446 444531 428433 438911 
املتوسط اليومي لقيمة 

 األسهم

4704505 5858055 4592792 2997518 2104329 4564569 7561784 2531079 2123363 2478496 
املتوسط اليومي لكمية 

 األسهم

84 78 79 43 46 66 57 41 48 80 
 املتوسط اليومي لعدد

 الصفقات

 .72/02/8080 :،  يف(8078-8077) ، التقارير السنويةwww.bahrain,bource.com أنمر موق  بورصة البحرين :املصدر
 

ة ظ من اجلدول أعاله أن تطور القيمة السوقية للررذات املدرجة ببورصة البحرين ينعكس على قيمة وذميلحَ يُ 
مليار سهم ب ن سنيت  222، حي  عرفت ذمية األسهم املتداولة ارتفاعا قدره االسهم املتداولة يف هاه البورصة

 مليار دينار حبريين؛ 712، ما قيمته 8070-8078
 8078-8070أما عن عدد الصفقات املربمة يف بورصة البحرين فقد نراطا ذبريا وتزايدا ملحوظا ب ن سنيت 

 اليوم، األمر الا  يعكس النراط الدائم واملستمر لبورصة البحرين واملتعامل ن فيها على مدى صفقة يف 7002قدره 
والرامية إىل  8077العرر سنوات السابقة، وهاا يرج  إىل معامل ااخطط االسرتاتيجية اليت وضعتها منا بداية سنة 

ية ومتنوعة جلمي  أطراف ومكوانت قطاع تعزيز االقتصاد الوطين من خالل تقدمي خدمات فعالة ذات اعتمادية عال
 .رأس املال

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bahrain,bource.com/
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 مؤشرات التداول ببورصة اجلزائر :لفرع الثاينا
، 8078إىل غاية  8072تطورا مستمرا من سنة  شهد عدد الصفقات املربمة للررذات املدرجة ببورصة اجلزائر 
صة بعد انضمام ذ  من خا %20بنسبة   8078صفقة خالل سنة  222إىل  8072صفقة سنة  820من 

 شرذيت آن سي أ رويبة وأوم أنفست إىل البورصة؛
 

 التداول للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر وحجمالصفقات عدد (: 11)دول رقمج
 

 /الشركات 1114 1111 1111 1111 1111 1111
حجم 

 التداوالت 
حجم 
 التداول

عدد 
 الصفقات

حجم 
 التداول

عدد 
 الصفقات

حجم 
 التداول

 عدد
 الصفقات

حجم 
 التداول

عدد 
 الصفقات

حجم 
 التداول

عدد 
 الصفقات

حجم 
 التداول

عدد 
 الصفقات

أليانس  11 1111 11 11111 111 111111 111 111111 11 11111 11 11111
 للتأمينات

 األوراسي 11 11111 11 1111 11 1111 11 1111 41 1411 11 11114
 آن سي أ رويبة 111 11111 11 11111 14 11111 14 11114 11 11111 11 11114
 صيدال 11 11141 11 14414 41 14114 41 4111 11 11111 11 14111
 بيوفارم 1 1 1 1 41 411111 111 141114 111 111111 111 111111
 أوام انفست 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1111 1 111
 اجملموع 111 114111 111 111111 111 111111 441 411141 444 111111 411 141111

 
 .82/10/8080: يف ،(1111 -1114) لسنةالتقارير الشهرية ، www.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر  :املصدر

 
 

 
  8072ويف مقاب  ذلك أيضا عرف حجم التداوالت تطورا ملحوظا خالل السنوات األخرية، حي  سج  سنة 

وهاا راج  إىل التعديالت  ، %28أ  بنسبة  سهم 828.000إىل  8078وص  سنة  ، بينماسهم 702.277
جريت على نراط البورصة وهيكلها التنميمي، حي  مت استحداث وظيفة مرقي البورصة الا  والتغيريات اليت أ

حيوية أذثر  ، ابإلضافة إىل فتح سوق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ما أضفىيتكف  مبتابعة الررذات وتنميم عملها
 . على نراط البورصة

 
 
 
 
 
 

http://www.sgbv.dz/
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 جلزائرمؤشرات التداول ببورصة اتطور (: 11)جدول رقم

 
 البياانت 2014 2015 2016 2017 2018 2019 اجملموع

 عدد أايم التداول 104 104 94 103 116 152 673

 عدد االوامر 3,706 2,969 1,860 3,150 3,758 3,294 18,737

 حجم أوامر الشراء 433,235 719,802 1,401,388 1,337,331 1,206,116 2,663,529 7,761,401

 حجم أوامر البيع 2,531,197 2,670,511 1,246,829 2,363,641 9,790,341 10,207,662 28,810,181

 قيمة التداول 148,946,340.00 67,475,195.00 797,363,680.00 302,261,260.00 206,127,271.00 248,990,023.00 1,771,163,769.00

 حجم التداول 114.111 111.111 111.111 468,145 226,505 249,116 1,141.114

 عدد الصفقات 111 111 111 441 444 411 2111
 
 املعدل اليومي لقيمة التداول 1432176.35 648799.95 8482592.34 2934575.34 1776959.23 1638092.26 /
 
 املعدل اليومي حلجم التداول  1114.11 1111.11 1111.11 4544.11 1952.63 1111.11 /
/ 

 املعدل اليومي لعدد الصفقات 2.41 2.11 3.14 4.11 3.83 2.11 

 .72/10/8080: يف ،(1111 -1114) التقارير الشهرية لسنة، www.sgbv.dzأنمر موق  بورصة اجلزائر  :املصدر
 

تغيريات ملحوظة وتطورا ذبريا خالل السنوات األخرية املاضية، حي  اط قاعة التداول لبورصة اجلزائر لقد شهد نر
ذفارق ب ن سنيت   1.010.202و  8.800.882مة ب ن أوامر الرراء وأوامر البي  ما ميث  قسن األوامر مُ تزايد عدد 
 على التوايل؛ 8078و  8072

، مسجلة بالك ارتفاعا قيمته 8070لحوظا وبلغت ذروهتا سنة فقد عرفت تزايدا مأما عن قيمة التداول 
 سهما ابلزايدة؛ 722.222، ما ميث  8078و  8072دينار جزائر  ب ن سنيت  700.020.020.00

صفقة، وهاا  788بفارق قدره  8078سنة  222إىل  8072سنة  820يف ح ن تزايد عدد الصفقات من 
 ؛صفقة يف اليوم 2.08مبعدل  8071ات ليبلغ أقصاه سنة ابلنمر إىل ارتفاع املعدل اليومي للصفق

، إال أنه يبقى منوا متباطئا هاا ما يعكس التغري والتطور امللحو  لنراط بورصة اجلزائر مقارنة ابلسنوات املاضية
توى ابلنمر إىل التطورات احلاصلة على املستوى املايل واالقتصاد  العاملي، هاا ما يرك  دافعا وحتداي على املس

  .  الترريعي، والفين والتقين، واإلدار  للنهوض  بنراط البورصة وانعكاس ذلك على االقتصاد الوطين
 
 
 
 
 

http://www.sgbv.dz/
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 خالصة الفصل الرابع
 

وتواصلت جهود بورصة البحرين لنرر الوعي االستثمار ، من خالل تنميمها للعديد من الفعاليات واحملاضرات  
البورصة العديد ستثمار لدى فئات واسعة من املواطن ن واملقيم ن، ذما حققت إللقاء الضوء على الفرص املتوفرة لال

اهلادفة إىل تعزيز  إلسرتاتيجيتهاالفين، والتنميمي مبا يتماشى م  احملاور الرئيسية ت على املستوى الترريعي، من اإلجنازا
در  االوراق املالية، ابإلضافة إىل توفري قدرهتا التنافسية لتوفري عدد أذرب من ااخدمات اليت تقدمها للمستثمرين ومص

 تنوعة للمستثمرين؛خيارات استثمارية وم
وهباا يعد املسار الا  انتهجته بورصة البحرين يف إطار تطويرها ملنتجات مالية  وتقنيات إدراجها يف السوق املايل 

رتاتيجية على عدة مستوايت جتربة رائدة ملختلف البورصات من بينها بورصة اجلزائر، من حي  وضعها اخطة اس
ومتابعة تنفياها وإدخال التعديالت الالزمة عليها من خالل ما يسمى بنمام للطوارئ، واالستفادة من جتارب 

ة األوضاع السياسية خصوصيبع ن االعتبار وخربات العديد من اهليئات واملكاتب االسترارية املتخصصة، م  أخا 
ذات الناشطة يف السوق اجلزائر  عند وض  ااخطط املستقبلية للتطور والنهوض واالقتصادية وإمكانيات وقدرات الرر 

   .ابالقتصاد الوطين
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وتقنيات التعامل يف املؤسسات  واالستثمار م التكنولوجي يف جمال التمويلخ  كل هذا التطور والز    م  ض  ويف خ  

ضرورة  يف األدوات املالية، أضحت السوق املايلوتزايد الطلب على رؤوس األموال واالستثمار  واألسواق املالية،
، وهذا ة توزيعها بكفاءة وفعالية، وأبحدث الوسائل والتقنياتاألفراد والشركات وإعادحتمية لتعبئة مدخرات 

 ؛من جهة أخرى لتسهيل وتسريع املعامالت من جهة، وملواكبة ركب التقدم ومواجهة حتدايت العوملة املالية
كما يعترب املال من الناحية الشرعية أحد الكليات اخلمس لقيام حياة اإلنسان وتسوية املعامالت وتقييم      
مبختلف الوسائل  متلكات، لذا يعد العمل على حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم مطلبا شرعياامل

واألدوات املشروعة، وكذا ابلنسبة لآلليات والتقنيات املستخدمة يف عملية تداول األدوات املالية جيب أن تكون 
 موافقة لقواعد وضوابط الشريعة االسالمية؛

لب الشرعية واملتطلبات العملية تعد اهلندسة املالية اإلسالمية القائمة على إجياد ولتحقيق التوافق بني املطا
احللول واآلليات، واملنتجات املالية ملشاكل التمويل واالستثمار، السبيل األنسب واألجنع لتحقيق الكفاءة 

 الية؛وأدائها يف األسواق امل اإلسالميةاالقتصادية واملصداقية الشرعية للمنتجات املالية 
التمويل القائمة على صيغ البيوع، ومنتجات االستثمار اليت  منتجاتوتتنوع املنتجات املالية اإلسالمية بني 

ة والدائرة النقدية حمققة بذلك يأو العمل، لرتبط يف جمملها بني الدائرة احلقيق/صيغ املشاركة يف املال و تستند إىل
 يل يف املؤسسات واألسواق املالية؛االتوازن املايل واالقتصادي، واالستقرار امل

للربط بني أصحاب رؤوس األموال  الطريقة األنسب يف حني تعد آلية إدماج املنتجات املالية يف األسواق املالية
وبني أصحاب املشاريع، وذلك من خالل خمتلف اآلليات اليت تتضمنها عملية اإلدراج بداية إبصدار األدوات 

يف شكل عروض بيع للمنتجات املالية، ليتم مقابلتها  لراغبة يف احلصول على التمويلاملالية من طرف الشركات ا
بطلبات الشراء للراغبني يف االستثمار ابلسعر التوازين يف السوق املايل، وختتص اهليئات العاملة يف البورصة بتسوية 

 مية؛العمليات املالية بني الطرفني، وكل هذا ضمن معايري وضوابط الشريعة االسال

 اخلامتة
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يف هذا اجملال من خالل مواكبتها ألحدث التكنولوجيات املالية  رين بدورها سوقا مالية متطورالتمثل بورصة البح
ألهدافها املسطرة بكل فعالية، لتمثل بذلك  والتقنيات العملية، ووضعها خلطط واسرتاتيجيات متكنها من الوصول

تذى هبا من قبل بقية البورصات ومن جتربة انجحة بينهم بورصة اجلزائر، وإن كانت ال تعترب سوقا مالية إسالمية  ُيح
لي إال أن سلوكها ملنهج حمدد وأبسلوب علمي وعملي مكنها من حتقيق أهدافها على أمل حتوهلا الكلي بشكل ك

      .للعمل كسوق مالية إسالمية
 

 نتائج ايدراسة: 
 ية واإلطار املفاهيمي ملفردات موضوع البحث من خالل البحث يف اجلوانب النظر  :ةايتنظري نتائج ايدراسة

 :والعالقة بني املتغريات مت التوصل إىل النتائج التالية

من سلع وخدمات، حيث  يعترب السوق املايل املرآة العاكسة حلركة الكتلة النقدية يف االقتصاد وما يقابلها .1
فعالية، من خالل حتويل الفوائض يساهم السوق املايل يف استقطاب املوارد املالية بكفاءة وختصيصها ب

املالية من جمرد مدخرات مرتاكمة إىل استخدامات انتاجية مبا يتماشى وحتقيق النمو واالستقرار 
 االقتصادي؛

وكما أن السوق املايل يعكس الوضعية االقتصادية للبلد فإن أداءه وكفاءته تنعكس كذلك على أداء  .2
زة بذلك الدور املتبادل واملتكامل بني خمتلف املؤسسات املؤسسات املالية وعلى االقتصاد ككل، مرب 

واهليئات الفاعلة يف االقتصاد على النحو الذي تقتضيه السياسة املالية والنقدية املتبعة والقوانني املعمول 
 هبا وكذا النظام املايل الدويل؛ 

ه، ينقسم بدوره إىل عدة أنواع، وعلى حسب تعدد وظائف السوق املايل وت نوحع األدوات املالية املتداولة في .3
واآلخر مع آجال تدواهلا وأمهها ما يشمل مراحل األدوات  ،منها ما يتماشى مع نوع األدوات املتداولة

 .املالية من أول إصدار هلا وصوال إىل حاملها النهائي
لة واألخرى التقليدية األصي اإلسالميةتتنوع املنتجات املالية اإلسالمية املبتكرة فضال عن املنتجات املالية  .4

، لتشمل املنتجات املالية اهلجينة املكونة من عقدين أو اإلسالميةاليت ال تتعارض مع مبادئ الشريعة 
اليت تستند يف أتسيسها  اإلسالميةأكثر واجملمعة وفق ضوابط الشريعة االسالمية، وكذا الصكوك املالية 
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مع مجيع األنشطة التمويلية واالستثمارية، وهذا ما واليت تتالءم  اإلسالميعلى صيغ وأساليب التمويل 
 يثبت صحة الفرضية األوىل؛

وبغرض مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال املالية اإلسالمية  اإلسالميةتقوم العديد من املؤسسات املالية  .5
 تكار املايل هبدفتائجها املتوقعة، ابنتهاج سياسة التطوير واالبوالتغيريات اخلارجية املهددة لسري عملها ون

نظرياهتا من املؤسسات املالية  ومقابل اإلسالميةن املؤسسات املالية مواجهة املنافسة مع مثيالهتا م
، وذلك بغرض إدماجها يف السوق املايل واستغالل فرص االستثمار بكفاءة اقتصادية ومصداقية قليديةالت

 شرعية؛
تبارها ترتكز على إجياد آليات متويلية جديدة من شأهنا تكتسي وظيفة االبتكار والتطوير أمهية ابلغة ابع .6

يها عن الطرق التقليدية حتقيق االستخدام األمثل للموارد، وابتكار حلول جديدة لإلدارة املالية تغن
وخماطرها، وذلك من خالل االستفادة من املخزون الفقهي والشرعي للمعامالت املالية اإلسالمية 

مواكبة التقنيات احلديثة لتحقيق األهداف  ضرورةلظروف احلالية، مع ومتطلبات تطبيقها يف ظل ا
 املسطرة وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية الثانية؛   

يكون نتاج االبتكار املايل منتجا ماليا يتميز بكفاءة اقتصادية ومصداقية شرعية تؤهله العتماده كمنتج  .7
لقيام  الركيزة األساسية املاليةحيث تعترب املنتجات  ؛مايل إسالمي والتعامل به كأداة للتمويل واالستثمار

السوق املايل، حيث يتم من خالهلا استقطاب األموال من أصحاب الفائض املايل وإعادة توزيعها على 
 ؛أصحاب العجز التمويلي بطريقة تضمن التوظيف األمثل للموارد

واالبتكار املايل اإلسالمي، حتكمها جمموعة  تعترب الصكوك املالية االسالمية أحد خمرجات اهلندسة املالية .8
من القواعد والضوابط الفقهية لتنظيم عملية اإلصدار، التداول وصوال إىل مرحلة االطفاء مع هناية فرتة 
االستحقاق، وهي تستند يف نشأهتا إىل صيغ التمويل واالستثمار االسالمية اليت متثلها، حيث تنقسم إىل 

م حصيلتها يف متويل شراء سلعة أو منفعة، حالية أو مستقبلية، وكذا صكوك صكوك التمويل اليت تستخد
 االستثمار اليت هتدف إىل إقامة مشاريع خمتلفة من احلصيلة النقدية هلذه الصكوك؛

يُعرب اإلدماج عن اآللية اليت يتم هبا إدراج املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل، وهو بذلك  .9
ة يف الربط بني أطراف العالقة التمويلية من خالل توفري فرص التمويل واالستثمار يكتسي أمهية ابلغ

والتوفيق بينها تبعا لقواعد السوق ووفقا لضوابط الشريعة االسالمية، وذلك لضمان سالمة العمليات 
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قتصاد من املخالفات القانونية واحملاذير الشرعية وحتقيقا ألهداف التمويل االسالمي يف الربط بني اال
 احلقيقي واالقتصاد النقدي؛

ختتلف كذلك املنتجات املالية االسالمية من حيث آليات إدراجها وشروطه عن نظريهتا من  .11
املنتجات املالية التقليدية، وذلك خلضوعها ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية يف مجيع تفاصيلها 

 ؛سالمية فضال عن حتقيق الكفاءة االقتصاديةوالرامية إىل ضمان السالمة الشرعية للمنتجات املالية اال

 السوق املايل، حيث تقوم يعد اإلصدار أول اخلطوات اليت يتم هبا إدماج املنتجات املالية يف .11
الراغبة يف احلصول على التمويل الالزم إلنشاء مشاريعها أو تطويرها وحىت لتمويل دورة  اجلهات

أو نقدية، وختتلف طريقة اإلصدار وشروطه على /ينية واالستغالل إبصدار أوراق مالية متثل حقوقا ع
حسب نوع املنتج املايل أو الصيغة التمويلية اليت تستند إليها مرورا بعدة مراحل وخطوات وحتت إشراف 

 العديد من اهليئات داخل السوق املايل وخارجه؛
تعاملني من االستفادة متثل عملية التداول اثين مرحلة بعد إصدار األدوات املالية هبدف متكني امل .12

من العروض املقدمة واختيار التوظيف األمثل ملواردهم، حيث يتم فيه بيع وشراء املنتجات املالية ابلطرق 
املعروفة للتداول إما بطريقة مباشرة أو بتفويض وسيط قد يكون شخصا طبيعيا أو مؤسسة خمتصة يف 

 عمليات السمسرة يف السوق املايل؛
د تنفيذ أوامر املتعاملني ابلبيع والشراء، بتسوية املعامالت أو ابألحرى وتنتهي العملية بع .13

الوضعيات املالية بني الدائنني واملدينني من خالل ما يسمى بعملية املقاصة ليتم بعدها نقل ملكية 
األصول املتداولة كل حسب حقه، وتتكفل اهليئات املختصة يف السوق املايل بضمان نزاهة وشفافية 

 سعيا منها لتحقيق اهلدف الذي أنشأ من أجله السوق املايل وأهداف االقتصاد بصفة عامة؛ العملية
تتوقف عملية إدماج املنتجات املالية اإلسالمية يف السوق املايل على عدة متطلبات منها ما  .14

لتقين وأهم ما يف ذلك اجلانب الشرعي الذي يضمن يتعلق ابجلانب التشريعي وأخرى ابجلانب الفين وا
املصداقية الشرعية للمنتجات املالية، حيث تتوىل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية اإلشراف على عمليات 
اإلدماج ومتابعة مستجدات اهلندسة املالية اإلسالمية سعيا منها لتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية وحتقيق 

طوير منتجات مالية إسالمية وهو تنمية املال وتثمريه بطريقة شرعية تليب رغبات اهلدف من ابتكار وت
 ؛، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة مجهور املتعاملني
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واحلكم عن الشيء فرع عن تصوره، فالطريقة اليت يتم هبا إدماج املنتجات املالية التقليدية ال  .15
، حيث هتدف هذه األخرية اإلسالميةاصد الشريعة تتناسب من حيث مبناها ومقصدها الشرعي مع مق

كهدف أعلى، من مث وضع بعض ( الدين، النفس، العقل، النسل واملال) إىل حفظ الكليات اخلمس
القواعد الفقهية والضوابط الشرعية لتصفية ما يناسب اجملتمع املسلم من أوليات يف االستثمار وُيفظ 

 أمواله من جانب الوجود والعدم؛
 

 املفاهيم والنتائج النظرية على الواقع العملي مت التوصل إىل  إسقاطمن خالل  :اجلانب ايتطليقي نتائج
 :النتائج التالية

ة احمللية السوق املالية اجلزائرية سوق انشئة وخصبة قادرة على استيعاب خمتلف الفرص االستثماري أن .1
تساعد على جذب املدخرات اليت نونية قاالطر األتشريعية و التنظيمات والدولية، وذلك بعد توفري ال

 وإعادة توجيهها مبا يضمن االستغالل األمثل للموارد املالية؛
واالستثماري  االدخاريونقص الوعي اجلزائرية، أن ضعف البنية التحتية للمؤسسات والشركات   .2

ة فيه، لدى مجهور املتعاملني أدى إىل ضعف نشاط السوق املايل ونقص األدوات املالية املتداول
 ، الشركات واملعلومات املقدمةإىل تسرب املوارد املالية إىل السوق املوازية ونقص الثقة يف ابإلضافة

أصحاب العجز احتياجات أصحاب الفائض املايل و أسفر عن عدم التناسق بني متطلبات  هذا ما
 التمويلي؛

بعد االنتقال من اقتصاد املداينة عرفت األوضاع املالية واالقتصادية يف اجلزائر تغيريات كثرية خاصة  .3
إىل اقتصاد السوق، وهذا على مستوى املنظومة التشريعية واهلياكل اإلدارية، والسياسات واخلطط 
املتبعة للنهوض ابالقتصاد الوطين واالستفادة من اآلليات اجلديدة واملستوردة القتصاد السوق، 

 ؛واليت هزت قواعد املنظومة املصرفية واملالية 0228فضال عن تداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 
ملا  والدويل، وذلك اإلقليمي تعد بورصة البحرين أحد أهم األسواق املالية الناشطة على املستوى .4

هداف ألوضعها تقدنه من منتجات وخدمات كثرية ومتنوعة تليب رغبات املتعاملني، وذلك نتيجة 
ردها املالية واستقطاب االستثمارات األجنبية للنهوض متكنها من استغالل موا إسرتاتيجيةوخطط 

 ابقتصادها الوطين؛
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ابعتبارها  0228كما أتثرت سوق البحرين لألوراق املالية بتداعيات األزمة املالية العاملية لسنة  .5
والدولية، غري أن درجة أتثرها ختتلف عن  ةسوقا ماليا انشطا يسعى إىل حتقيق الرايدة اإلقليمي

" ايل اجلزائري حيث قامت بتحويل طبيعتها القانونية إىل شركة مسامهة مقفلة حتت مسمىالسوق امل
كسوق متعدد األصول، توفر تشكيلة متنوعة من اخلدمات واملنتجات املالية " بورصة البحرين

املبتكرة واملطورة وتليب حاجات وتطلعات خمتلف األطراف ذات العالقة، وذلك من خالل انتهاج 
 تيجيات علمية وعملية للخروج من آاثر األزمة املالية وحتقيق األهداف املرجوة؛خطط واسرتا

نوعت بورصة البحرين خططها على املستوى القانوين والفين واإلداري وكذا التقين حيث ابدرت  .6
بوضع قوانني وتشريعات تنظم عمل البورصة وحتمي حقوق املتعاملني، ابإلضافة إىل مواكبة أحدث 

املالية لتسهيل املعامالت واستخدام أحدث التقنيات على املستوى اإلداري لتنظيم  التكنولوجيات
 العمليات؛

يف تقليص الفوارق بني خمتلف األسواق  أسهمالية وتطور التجارة اخلارجية أن انتشار العوملة امل .7
ستفادة من املالية، وذلك من خالل فتح اجملال للتعاون واالشرتاك بني خمتلف األسواق املالية، واال

التجارب واخلربات يف جمال التقنية واهلندسة املالية، لذا يعد اجملال مفتوحا أمام السوق املايل اجلزائري 
ورسم اخلطط الالزمة  اإلسالميةلالستفادة من جتربة بورصة البحرين يف جمال تطوير املنتجات املالية 

لمستثمرين، وذلك من خالل وضع اإلطار وفري السيولة واألمان للتسهيل التعامل هبا وتداوهلا وت
التشريعي الذي ينظم عمل املؤسسات املالية االسالمية والسوق املايل واملتعاملني فيه، من مث 
االستفادة من اجلوانب الفنية والتقنية املعتمدة من قبل البورصات املتطورة، فضال عن أتهيل 

 يات يف إطار من املصداقية والفعالية؛وتدريب املوظفني واإلداريني لضمان حسن تنفيذ العمل
ولتحقيق األهداف املسطرة من قبل بورصة البحرين وحسن تطبيق خطتها اإلسرتاتيجية يتطلب  .8

منها حتقيق األهداف املرحلية من اخلطة وحتديد املهام التنفيذية، وبناء األسس العريضة لرسم 
ركات احمللية واألجنبية، واألدوات املالية السياسات املستقبلية، ووضع الشروط الضرورية إلدراج الش

اإلسالمية والتقليدية، والوسطاء املاليني وخمتلف املتدخلني يف البورصة، وهذا هبدف ضمان الكفاءة 
والفعالية يف تنفيذ خطتها وااللتزام بقواعد وسلوك العمل املهين وحتقيق أفضل املمارسات واجلودة 

 والتميز يف أداء البورصة؛
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مت بورصة اجلزائر يف إطار جهودها الرامية إىل استدراك النقص الواقع على مستوى هيكلها كما قا   .9
التنظيمي وأدائها املايل، وااللتحاق بركب التطور التقين واملايل ملختلف البورصات، برسم اإلطار 

إدراج  العام والشروط التفصيلية لسري عملها وعالقتها مع خمتلف األطراف ذات العالقة، وكذا آلية
 ناشطة يف السوق املايل اجلزائري؛لاملنتجات املالية وشركات املسامهة ا

وكنتيجة أخرية وإن كانت بورصة البحرين ال تعترب سوقا مالية إسالمية بشكل كلي إال أن  .11
سلوكها ملنهج حمدد وأبسلوب علمي وعملي مكنها من حتقيق أهدافها املسطرة خالل العشر 

بدورها السوق املالية  مثلحتوهلا الكلي للعمل كسوق مالية إسالمية، لتسنوات احملددة على أمل 
الرائدة يف هذا اجملال من خالل مواكبتها ألحدث التكنولوجيات املالية والتقنيات العملية، ووضعها 

تذى هبا  كنها من الوصول ألهدافهاخلطط واسرتاتيجيات مت بكل فعالية، لنمثل بذلك جتربة فريدة ُيح
  .قية البورصات ومن بينهم بورصة اجلزائرمن قبل ب

 
 اقرتاحبعد اإلملام جبوانب املوضوع والتوصل إىل النتائج سابقة الذكر ميكن : يقرتحا  ايدراسة: 
خاصة يف ظل التحدايت  اإلسالميةيف جمال املالية  اإلسالميةإخضاع القوانني الوضعية ملبادئ الشريعة  .1

 ؛الراهنة
لطرح احللول ، وتكون مركزا اإلسالميةياجات الصناعة املالية ير ملتابعة احتإنشاء مراكز البحث والتطو  .2

 واآلليات واملنتجات اليت تساهم يف حل مشاكل التمويل واالستثمار اإلسالمي؛  
تنويع تشكيلة أعضاء هيئة الرقابة يف املنظومة املالية بني شرعيني وفنيني وحماسبني واقتصاديني وابحثني  .3

 ؛للمعامالت واألدوات املالية املتداولة ملة وحكم علمي وعمليإلعطاء نظرة شا
عربية والدولية، واهليئات املتخصصة يف جمال اهلندسة املالية توقيع اتفاقيات شراكة مع البورصات ال .4

 واملعامالت املالية اإلسالمية، واالستفادة من اخلربات يف جمال التعامل يف األسواق املالية؛
مع قتصاد الوطين، ومتطلبات اإلصناعة املالية االسالمية على حسب البيئة اجلزائرية دراسة احتياجات ال .5

ساليب املتبعة والتقنيات خاصة من جانب الطرق واأل ستفادة من جتارب وخربات بعض الدولمكانية االإ
 للوصول إىل النتائج املتوقعة؛املستخدمة 
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، سواء من الناحية الشرعية، يف اجلزائر الية االسالميةوضع األسس والبىن التحتية اليت تتطلبها الصناعة امل .6
املؤسسات املالية اإلسالمية، وصوال إىل السوق املايل أو من الناحية املؤسسية كمختلف الفنية والتقنية، 

 االسالمي الذي يتم فيه تداول املنتجات املالية اإلسالمية؛
البحث يف سبل سالمية، من مث ل وفق مبادئ الشريعة اإلعمللتحول إىل ال يف اجلزائرهتيئة املؤسسات املالية  .7

ضوابط الابملنتجات املالية االسالمية للتمكن من إدماجها يف السوق املايل اجلزائري وفق ما تقتضيه التعامل 
 .الشريعة

 آفاق ايدراسة : 
 ؛-0202الية قانون امل -سالمية يف اجلزائرة اجلديدة على مستقبل املالية اإلأثر اإلصالحات القانوني .1
 حتدايت املؤسسات املالية يف اجلزائر حنو ابتكار وتطوير منتجات مالية إسالمية؛ .2
 آفاق ومتطلبات الصناعة املالية اإلسالمية يف اجلزائر؛ .3
 . متطلبات إدماج املنتجات املالية اإلسالمية يف السوق املايل اجلزائري .4
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كنوز اشبيليا للنشر   ،"أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة "مبارك بن سليمان بن دمحم آل سليمان،.37
 .2112والتوزيع ، الرايض، اجلزء األول، الطبعة األوىل، 

، دار التعليم اجلامعي للنشر والتوزيع، االسكندرية، "اقتصادايت النقود والبنوك" ،بد الرحيمدمحم ابراهيم ع.38
2102. 

املركز ، "-دراسة مقارنة-رقابة هيئة سوق رأس املال على الشركات املسامهة"دمحم أمحد حممود العمارنة،.39
 .2102القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل 

التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املالية اإلسالمية وعالقة ذلك مبقاصد " ولد عايل، دمحم األمني.41
رسالة دكتوراه منشورة، ، "-السوق املالية االسالمية يف ماليزاي والبحري  كمثال تطبيقي -الشريعة االسالمية

 .2100، اندار ابن حزم، الطبعة األوىل، بريوت، لبن

املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، ، "االستثمار يف األوراق املالية وإدارة املخاطر"دمحم احلناوي وآخرون،.41
2112. 
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دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر ، "االستثمار يف سوق االوراق املالية" دمحم صاحل احلناوي وطارق الشهاوي،.42
 .2102والتوزيع، االسكندرية، 

لدار اجلامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، ، ا"سهم والسنداتحتليل وتقييم األ" دمحم صاحل احلناوي،.43
2119. 

 ،"-أسهم، سندات، أوراق مالية-االستثمار يف البورصة" دمحم عوض عبد اجلواد و على ابراهيم الشديفات،.44
 .2112دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 

دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ، "مؤسسات، أوراق، بورصات-األسواق املالية" حممود دمحم الداغر،.45
 .4111الطبعة الثانية، 

مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  ،"االستثمار واملعامالت املالية يف االسالم" حممود دمحم محودة،.44
 .4119الطبعة الثانية، 

مكتبة اهلامشي، الطبعة  ،"-دراسة أتصيلية تطبيقية -يةفقه اهلندسة املالية االسالم" ،مرضي بن مشوح العنزي.44
 .4162األوىل، 

دار املعرفة اجلامعية، مصر، االسكندرية، الطبعة  ،"اقتصادايت النقود والبنوك" مصطفى رشدي شيحة،.48
 .0882، السادسة

شق، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دم، "بورصة األوراق املالية" مصطفى يوسف كايف،.49
2118. 

 منشأة ،-واملشتقات التوريق ابستخدام املالية اهلندسة -املخاطر إدارة يف احلديث الفكر اهلندي، إبراهيم منري.51
 .2111االسكندرية، اجلزء الثاين،  وشركاه، حزي جالل املعارف

 .2112مركز الدلتا للطباعة، االسكندرية، ، "األوراق املالية وأسواق املال"منري ابراهيم هندي،.51
إثراء للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  ،"إدارة املشتقات املالية" ،مؤيد عبد الرمحن الدوري وسعيد مجعة عقل.52

 .2102الطبعة األوىل، 
السياسات االقتصادية االطار العام وأثرها يف السوق املايل " ،نزار كاظم اخلبكاين وحيدر يونس املوسوي.53

 .4162وري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، دار الياز  ،"ومتغريات االقتصاد الكلي
 ، الوراق"املالية اخليارات اسرتاتيجيات على ابلرتكيز وأدواهتا املالية اهلندسة "،العبادي دابس فوزي هاشم.54

 .4112عمان،  للنشر والتوزيع،
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طبعة األوىل، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ال"االستثمارات واالسواق املالية "،هوشيار معروف.55
4162. 

 
 

 
جملة احلقوق  ،"صكوك االستصناع وأمهيتها ضم  البدائل التمويلية يف االقتصاد اجلزائري" ،أمحد بلخري .1

 .2102 ،12، العدد العاشراجمللد  ،اجللفة، اجلزائر، -دراسات اقتصادية -والعلوم االنسانية
جملة إسرا الدولية للمالية االسالمية، ماليزاي، اجمللد  ،"املشتقات املالية يف املنظور االسالمي" ،أشرف دمحم دوابه .2

 .2100، 12األول، العدد 
قانون رقم  -التشريعات الناظمة للصكوك االسالمية يف القانون األردين" ،ابسل يوسف الشاعر .3

، بنك فيصل جملة الدراسات املالية واملصرفية ،"آليات ومتطلبات إصدار الصكوك االسالمية 31/2112
 . 2101، 10، العدد الواحد والعشروناالسالمي السوداين، اجمللد 

الفعالية  -املؤسسات وإعادة حيوية بورصة اجلزائر إدراج" بن شعيب فاطمة الزهراء وبوزاهر سيف الدين، .4
جامعة عبد احلميد بن ابديس،  ،12جملة املالية واألسواق، اجمللد الثاين، العدد : ، حبث مقدم يف"-واالداء

   .2102 مستغامن، اجلزائر،
تكييف البنك  -استخدام منهج احملاكاة يف اهلندسة املالية االسالمية" كبري معاشو،بن فرحية حسام وداين ل .5

جملة نور للدراسات االقتصادية، اجمللد الرابع، العدد ، "-األملاين للمشتقات املالية ابستخدام صيغة الوعد
 .2109ديسمرب  البيض، اجلزائر، ،ريشالب رنو  جامعة ،12

، 11جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد ، "-هاتكوينها وخماطر -احملفظة االستثمارية" بن موسى كمال، .6
2112. 

جملة التكامل  ،"اهلندسة املالية االسالمية كأداة لتطوير املنتجات املالية االسالمية " ،بنو جعفر عائشة .7
 .2102 جامعة أمحد دراية، أدرار، ،11االقتصادي، اجمللد اخلامس، العدد 

جملة ، "وفرها يف بورصة اجلزائر م  خالل تقييم أدائهاإنشاء بورصة فعالة ومدى تحمددات " بوكساين رشيد، .8
املدرسة العليا للتجارة،  ،12العدد ، الثايناجمللد واالندماج يف االقتصاد العاملي، اإلصالحات االقتصادية 

 .2109 اجلزائر،

 الدورايت واجملالت :رابعا
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دراسة  -الية الدوليةواقع وأمهية الصكوك املالية االسالمية ابألسواق امل" جتاين دمحم العيد وعبد الغين دادن، .9
، 19جملة الدراسات اإلقتصادية واملالية، جامعة الوادي، اجمللد الثالث، العدد ، "-حالة السوق املايل املاليزي

2102. 
ة، جملة العلوم االنسانيدور وأمهية العائدات واألوراق املالية يف أسواق املال اإلسالمية، "حازم بدر اخلطيب،.11

 .2112، ماي 00جامعة دمحم خيضر، بسكرة، العدد 
جامعة احلاج خلضر، جملة العلوم االجتماعية واالنسانية،  ،"بورصة اجلزائر بني النظرية والتطبيق "،حسان خبابة.11

 .دون سنة نشر،  ،19اجمللد الرابع، العدد  ،ابتنة
جملة العلوم اإلنسانية،  ،"يةدور أسواق األوراق املالية ابلدول العربية يف التنمية االقتصاد" ،حسان خبابة.12

 .2112فيفري ، 12اجمللد الثالث، العدد جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
جملة جسر التنمية سلسلة دورية تعىن بقضااي التنمية يف األقطار ، "حتليل األسواق املالية "حسان خضر،.13

 .2112، 22العربية، الكويت، العدد 
جملة البحوث االقتصادية  ،"الكفاءة االقتصادية كأساس لتطوير املنتجات املالية االسالمية" ،حنان العمراوي.14

 .2102، ديسمرب 12واملالية، جامعة أم البواقي، اجلزائر، العدد 
راسات األسواق جملة د ،"العقود املبتكرة للتمويل واالستثمار ابلصكوك االسالمية" ،خالد بن سعود الرشود.15

 .2101، 12اجمللد الثالث والعشرون، العدد املالية االسالمية، اململكة العربية السعودية، 
جملة املدبر،  ،"آفاق تطبيق املعامالت املالية االسالمية يف بورصة اجلزائر" ،دي ابشامحخليدة بوخلوف ورابح .16

 .2109، 12العدد  ،اجمللد اخلامس اجلزائر، ري واالقتصاد الرقمي،ياملدرسة العليا للتس
دورها يف تطوير الصناعة املصرفية منتجات اهلندسة املالية االسالمية و " خنوسة عديلة وزيدان دمحم،.17

 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، اجمللة االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، ،"االسالمية
 .2102، جانفي 02العدد  اجمللد التاسع،

حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية  ،"العالقة بني سيولة وكفاءة سوق األوراق املالية" ،راهم خلديري.18
 .2109، أفريل 21ء األول، العدد واإلنسانية، اجلز 

م جملة دراسات، علو  ،"-دراسة حتليلية -قواعد هندسة املنتجات املالية االسالمية" ،رائد نصري أبو مؤنس.19
 .2102، 10ربعون، العدد األو  الثالثاجمللد األردن، اجلامعة األردنية، شريعة والقانون، ال
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جملة الرايدة القتصادايت ، "اتيجيات تطويرهااملنتجات املالية االسالمية واسرت " ،زهرة بن سعدية ودمحم زيدان.21
 .2109، جوان 12اجمللد الرابع، العدد  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر،األعمال،

االستثمار ع  طريق إدراج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البورصة " سليحي كرمية وهيفاء رشيدة تكاري،.21
 .2109، 01دد العجامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، جملة الباحث للدراسات األكادميية،  ،"اجلزائرية

جملة أحباث االقتصاد االسالمي، جامعة ، "حنو منوذج أسالمي لسوق االسهم" سيف الدين ابراهيم اتج الدين،.22
 .10امللك عبد العزيز، السعودية، اجمللد الثالث، العدد 

جملة جامعة امللك ، "ةحنو مشتقات مالية اسالمية إلدارة املخاطر التجاري "،عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت.23
 .0888، 00االقتصاد االسالمي، العدد  -عبد العزيز

جملة  ،"-مدخل اهلندسة املالية-إدارة املخاطر ابلصناعة املالية اإلسالمية"عبد الكرمي أمحد قندوز، .24
 .2102، 8العدد  األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اململكة العربية السعودية،

جملة االقتصاد االسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة  ،"اهلندسة املالية االسالمية" ،عبد الكرمي قندوز.25
 .2112، 12العربية السعودية، اجمللد عشرون، العدد 

جملة البحوث العلمية  ،"صكوك االستصناع ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية" ،عدانن دمحم يوسف راببعة.26
 .2102، 18والدراسات االسالمية، العدد 

 ايتقتصادالجملة الرايدة ، "بورصة اجلزائر بني الركود وآليات التفعيل" ،عز الدين محلة وعثمان عالم.27
  .2109، 12د الرابع، العدد اجمللجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، األعمال، 

 املعيار، جملة، "كخيار اسرتاتيجي لتفعيل السوق املالية اإلسالمية  اهلندسة املالية اإلسالمية" ،عزوز عائشة.28
 .2108، 2العدد  ،الثالث والعشرونلد اجملجامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية، قسنطينة، اجلزائر، 

 علوم،جملة اتريخ ال ،"دور اإلفصاح احملاسيب والشفافية يف تفعيل بورصة اجلزائر" ،عزيزة بن مسينة ومرمي طبين.29
  .2102، 12العدد اجمللد الرابع،  جامعة زاين عاشور، اجللفة، اجلزائر،

دراسة حالة بورصة  -سوق األوراق املالية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة"ور الدين،كروش ن.31
جامعة حسيبة جملة األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اإلقتصادية والقانونية، ، "-اجلزائر

 .2102، جانفي 10العدد اجمللد السادس، بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
جملة  ،(املشاركة املتناقصة) الفقهاء قدميا وأبرز تطبيقاهتا حديثاالعقود املركبة كما تناوهلا " ملياء دمحم متويل،.31

 .2101، 29اجمللد الثالث، العدد القاهرة، مصر، الشريعة والقانون، 
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جملة جامعة األمري عبد ، "الصكوك املالية االسالمية البديل التمويلي ملشروعات التنمية "حمسن بن احلبيب،.32
 .2108، 12جلزائر، اجمللد ثالثة وثالثون، العدد اقسنطينة،  -ميةالقادر للعلوم االسال

منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية الواقع والتحدايت ومناهج " ،دمحم األمني خليوة وحنان علي موسى.33
 .2100، 02العدد جملة الواحات للبحوث والدراسات، غرداية، ، "التطوير

املعهد جملة دراسات اقتصادية اسالمية،  ،"آليات نقل امللكية يف األسواق املالية" ،دمحم بن ابراهيم السحيباين.34
 .ه0229، 10رابع عشر، العدد اجمللد الاالسالمي للبحوث والتدريب، السعودية، 

 -اجتاهات تطوير املنتجات املالية على ضوء مقاصد الشريعة االسالمية" حممود سحنون وحنان العمراوي،.35
و  2102، 09و 02العدد جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، اإلحياء، جملة ، "-دراسة للعقود الصورية

2102. 
جملة العلوم ، "مع اإلشارة إىل جتارب بعض الدول -اهلندسة املالية م  منظور إسالمي" مرغاد خلضر،.36

 .2101، فيفري 28اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، العدد 
جتربة السوق املالية  -واألدوات املفهوم -السوق املالية االسالمية" ،مشري فريد و صربينة عرتوس.37

 .00جملة االجتهاد القضائي، بسكرة، العدد ، ("البحري ) االسالمية العاملية
دراسة لواقع اسواق األوراق املالية  -متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية" مفتاح صاحل ومعاريف فريدة،.38

 .2101، 12، العدد جامعة قاصدي مرابح، ورقلةالباحث،  جملة ،"-العربية وسبل رفع كفائتها
جملة التنمية  ،"البورصة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" مكاوي احلبيب واباب حامد كرمية،.39

 .2102، 12واالقتصاد التطبيقي، جامعة املسيلة، العدد 
جملة جامعة ، "يات األزمة االقتصادية العاملية الراهنةأسواق األوراق املالية يف ظل تداع" ،نزهان دمحم سهو.41

 .2101، 12دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد السادس والعشرون، العدد 
جتربة السوق املالية  –الصكوك االسالمية ودورها يف تطوير السوق املالية االسالمية" ،نوال ين عمارة.41

 . 2100، 18العدد ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة جملة الباحث،، "-ري البح:االسالمية الدولية
جملة اقتصادايت  ،"أدوات اهلندسة املالية كمدخل لدعم كفاءة سوق األوراق املالية" ،نور الدين بومدين.42

 .2101، 19العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، مشال افريقيا، 
دراسة جتارب لبعض -ميةواقع وآفاق السوق املالية االسال "هند مهداوي وفاطمة صباح ورفيقة صباغ،.43

جملة الواحات للبحوث والدراسات، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، "-البلدان االسالمية والعربية
 .2100، 02التسيري، عني متوشنت، العدد 
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ية الشريعة حولية كل، "-شكلها وضوابط وجودها -السوق يف ظل اإلسالم" يوسف ابراهيم يوسف،.44
 .0899والدراسات اإلسالمية، العدد السادس، جامعة قطر، 

جملة البشائر ، "دور اهلندسة املالية يف ابتكار منتجات مالية اسالمية" ،يوسفاوي سعاد وخملويف عبد السالم.45
 .2102، 10اجمللد الثالث، العدد جامعة بشار، اجلزائر، االقتصادية،

 
 

 
ندوة الصكوك : ، حبث مقدم يف"رها يف متويل املوازنة العامة للدولةالصكوك االسالمية ودو " أمحد النجار، .1

 .2102مارس  02،  القاهرة،  االسالمية وسبل تطبيقها يف مصر

امللتقى العلمي الدويل : م يف، حبث مقد"دور اهلندسة املالية االسالمية يف عالج األزمة املالية" أمحد طرطار، .2
األزمة املالية واالقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس،  حول

 .2118أكتوبر  20، 21: سطيف، يومي
: مقدم يف حبث، "تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية" أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو، .3

 .2102يونيو  8،  ، اجلزائرالدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه االسالمي الدويل، منظمة التعاون االسالمي
الواقع : مؤمتر املصارف االسالمية اليمنية: حبث مقدم يف ،"إدارة خماطر الصكوك االسالمية" ،أشرف دمحم دوابه .4

 20، 21: ، صنعاء، اجلمهورية العربية اليمنية، يوميوحتدايت املستقبل، اندي رجال األعمال اليمنيني...
 .2101مارس 

املؤمتر الدويل : حبث مقدم يف ،"-حتدايت ومقومات -السوق املالية اإلسالمية املوحدة" ،أشرف دمحم دوابه .5
، باألسواق املالية اإلسالمية بني الواقع والواج: الثاين لألكادميية األوروبية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي

 .2108نوفمرب  8، 9: يومي ،اسطنبول، تركيا
: ، حبث مقدم يف"املشتقات املالية م  منظور النظام املايل االسالمي" آمال حاج عيسى وفضيلة حويو، .6

، -النظام املصريف اإلسالمي منوذجا -امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية
 .2118ماي  2-2: ، يوميمخيس مليانة

امللتقى العلمي الدويل حول : حبث مقدم يف، "الضوابط الشرعية للتعامل يف املشتقات املالية" بباس منرية، .7
 .2118أكتوبر  20-21: األزمة املالية االقتصادية والدولية واحلوكمة العاملية، سطيف، يومي

 الندوات وامللتقيات: خامسا
 



  ......................................................................................: ....قائمة املراجع

 612 

حبث ، "ائلها الشرعية يف األسواق املالية اإلسالميةأدوات الدين وبد" بن الضيف دمحم عدانن وربيع املسعود، .8
ورهاانت املستقبل، معهد العلوم االقتصادية ... الواقع-امللتقى الدويل األول االقتصاد االسالمي: مقدم يف

 .4166فيفري  42-42: وعلوم التسيري، غرداية، يومي

حبث ، "?تغطية املخاطر أم لصناعتهاأدوات مستحدثة ل :املنتجات املالية املشتقة "بن رجم دمحم مخيسي، .9
امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس، : مقدم يف

 .2118أكتوبر  20-21: سطيف، يومي
صاد االسالمي، املؤمتر العاملي الثالث لالقت: حبث مقدم يف ،"حنو سوق مالية إسالمية" توفيق كمال احلطاب،.11

 .4112اململكة العربية السعودية، 

املؤمتر : حبث مقدم يف، "املنتجات املالية كتطبيقات للعقود يف الصناعة املالية االسالمية" ،مجال لعمامرة.11
املالية التقليدية والصناعة املالية  املالية اإلسالمية بني الصناعة الدويل حول منتجات وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة

 .2102ماي  2، 2: ، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي"اإلسالمية
قانون الصكوك  -دراسة أثر النصوص القانونية على عمليات االبتكار املايل االسالمي" حكيم بوحرب،.12

املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني  :حبث مقدم يف، "-املالية األردنية منوذجا
اعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الصن

 .2102ماي  2، 2: فرحات عباس، سطيف، يومي
 -ندوة الصكوك االسالمية: حبث مقدم يف ،"ضماانت الصكوك االسالمية"،محزة بن حسني الفعر الشريف.13

 .2101ماي  22-22: عبد العزيز، جدة، يومي ، جامعة امللك-عرض وتقومي
امللتقى الدويل : حبث مقدم يف ،"واقع واسرتاتيجيات تطوير صناعة املنتجات املالية االسالمية" ،حريش فايزة.14

الثالث للصناعة املالية االسالمية حول اشكالية إدماج املنتجات املالية االسالمية يف السوق املايل اجلزائري، 
 .2102افريل  01، 02: يا للتجارة، اجلزائر، يومياملدرسة العل

املؤمتر العلمي األول : حبث مقدم يف ،"حنو أسواق مالية إسالمية" ،خالد حممود الزهار ورامي صاحل عبده.15
كلية التجارة، اجلامعة االسالمية،  االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق التنمية والتحدايت املعاصرة،

 .2112ي ما 8، 9فلسطني، 
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املنتجات املالية املركبة يف البنوك االسالمية بني حتمية االبتكار " درابل عبد القادر ومهدي ميلود،.16
املؤمتر الدويل حول منتجات : حبث مقدم يف، "-االجارة املنتهية ابلتمليك منوذجا -واملصداقية الشرعية

، جامعة "ملالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالميةا املالية اإلسالمية بني الصناعة وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة
  .2102ماي  2، 2: فرحات عباس، سطيف، يومي

سالمي للبحوث اال املعهد ندوة: حبث مقدم يف،"التحوط يف التمويل االسالمي" سامي ابراهيم السويلم،.17
 .2112والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، 

مركز : حبث مقدم يف ،"-نظرات يف املنهج االسالمي –ندسة املالية صناعة اهل" السويلم،ابراهيم سامي .18
 . 2111البحوث، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، 

عرض  -ندوة الصكوك االسالمية: حبث مقدم يف، "منتجات صكوك اإلجارة" سامي بن ابراهيم السويلم،.19
 .2101ماي  22-22: جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي-وتقومي

العقود املركبة -دور اهلندسة املالية االسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية" عدي هاجر ولعالم المية،س.21
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار املايل واهلندسة املالية بني الصناعة  :حبث مقدم يف، "-منوذجا

فرحات عباس سطيف،  لوم االقتصادية والتجارية، جامعةعاملالية التقليدية والصناعة املالية االسالمية، كلية ال
 .2102ماي  2، 2: يومي

: ، حبث مقدم يف"-الصكوك االسالمية منوذجا-دور اهلندسة املالية يف االبتكار والتطوير "سفيان حريز،.21
والصناعة املالية املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية 

ماي  2، 2: اإلسالمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
2102. 

دراسة تطبيقية على الصكوك -إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية احلكومية" ،سليمان انصر وربيعة بن زيد.22
-لدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية والتمويل االسالمياملؤمتر ا: ، حبث مقدم يف"-السودانية احلكومية

 .2102أكتوبر  9-2: ، معهد الدراسات املصرفية، األردن، أايم-إدارة املخاطر، التنظيم واإلشراف
الصكوك االسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى امكانية " ،سليمان انصر وربيعة بن زيد.23

املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة املالية : ، حبث يف" ،"راالستفادة منها يف اجلزائ
، 2: ، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي"اإلسالمية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية

 .2102ماي  2
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رة لدوا ،"-ريف اإلسالميكيف تكون يف خدمة النظام املص-السوق املالية اإلسالمية" ،سليمان انصر.24
جامعة ، ربيةملغاسطة وتطوير دورها في االقتصاديات املتوة والصغريوعات املشرال تمويل ريبية حولتدا

 .2111ماي  29 -22: لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أايمكلية ا، سطيف، فرحات عباس
، "-بنك ديب اإلسالمي أمنوذجا -املعضالت األربع ودور الصكوك اإلسالمية يف حلها" ،مسرية مشراوي.25

املؤمتر الثاين لألكادميية األوروبية للتمويل واإلقتصاد اإلسالمي حول األسواق املالية : حبث مقدم يف
 .2108نوفمرب  8، 9، يومي ، اسطنبول، تركيابني الواقع والواجب... اإلسالمية

ربة الشركة السعودية العاملية جت-صكوك املضاربة ودورها يف متويل القطاع الصناعي" شالور وسام،.26
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني : ، حبث مقدم يف"-للبرتوكيماوايت

ماي  2، 2: الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية االسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
2102. 

بية يف تنشيط سوق االوراق املالية وحتقيق التنمية االقتصادية م  خالل توسيع املشاركة الشع" ،شرايق رفيق.27
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة : ، حبث مقدم يف"صناديق االستثمار االسالمية

سطيف،  ، جامعة فرحات عباس،"املالية اإلسالمية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية
 .2102ماي  2، 2: يومي

حبث  ،"كفاءة التمويل االسالمي يف ضوء التقلبات االقتصادية الدورية" ،صاحل صاحلي وعبد احلليم غريب.28
، جامعة األمري عبد "امللتقى الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية: مقدم يف

 .2118ماي  2، 2: ينة، يوميالقادر للعلوم االسالمية، قسنط
كفاءة صيغ وأساليب التمويل االسالمي يف احتواء األزمات والتقلبات " ،صاحل صاحلي وعبد احلليم غريب.29

امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية : ، حبث مقدم يف"الدورية
 .2118أكتوبر  20، 21: ري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يوميالعلوم االقتصادية وعلوم التسي

امللتقى الدويل : ، حبث مقدم يف"اهلندسة املالية االسالمية ودورها يف حتقيق التنمية" صاحل مفتاح ورمية عمري،.31
 . 2102ديسمرب  2، 1: حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد االسالمي، جامعة قاملة، يومي

 -مدى مطابقة املظهر اخلارجي للمنتج االسالمي مع مضمونه الداخلي" ،ن وهيبة وحشايشي سلمىضام.31
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية : حبث مقدم يف ،"-التورق املصريف منوذجا
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قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، كلية العلوم اال
 .2102ماي  2، 2: فرحات عباس، سطيف، يومي

 -ندوة الصكوك االسالمية: حبث مقدم يف ،"-رؤية مقاصدية -الصكوك االسالمية" ،عبد الباري مشعل.32
 .2101ماي  22-22: ، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي-عرض وتقومي

ندوة : حبث مقدم يف، "-نظرة مقاصدية -الوظائف االقتصادية للصكوك" عايت،عبد الرحيم عبد احلميد السا.33
 .2101ماي  22-22: جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي-عرض وتقومي -الصكوك االسالمية

: حبث مقدم يف، "األزمة املالية الراهنة جذورها رأمسالية وحلوهلا إسالمية" عبد السالم عقون وكمال رزيق،.34
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   ،لعلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدوليةامللتقى ا

 .2118أكتوبر  20، 21، يومي  جامعة سطيف، اجلزائر

املؤمتر الدويل الرابع حول : حبث مقدم يف ،"اهلندسة املالية واضطراب النظام املايل العاملي" ،عبد الكرمي قندوز.35
مة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم اإلدارية واالجتماعية، جامعة الكويت، األز 

  .2101ديسمرب  02، 02:يومي 
امللتقى الدويل : ، حبث مقدم يف"كفاءة تسعري األوراق املالية يف السوق املايل اإلسالمي"،عبد هللا ابراهيم نزال.36

الواقع ورهاانت املستقبل، معهد العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، ...األول االقتصاد االسالمي 
 .2100فيفري  22، 21: غرداية، يومي

ملتقى اخلرطوم : حبث مقدم يف، "-املنهجية واآللية -تطوير املنتجات املالية اإلسالمية" عز الدين خوجة،.37
 .2100أفريل  2-2: ية االسالمية، السودان، يوميللمنتجات املالية اإلسالمية، مركز بيان للهندسة املال

املؤمتر الدويل الثاين : حبث مقدم يف ،"واقع ومستقبل أسواق املال اإلسالمية" ،علي حمي الدين القره داغي.38
، اسطنبول، األسواق املالية اإلسالمية بني الواقع والواجب: لألكادميية األوروبية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي

 .2108 نوفمرب 8 -9: ، يوميتركيا
ندوة الصكوك : حبث مقدم يف، "-األسباب واآلاثر -إخفاق بعض إصدارات الصكوك" عمار عودة،.39

 .2101ماي  22-22: ، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، يومي-عرض وتقومي -االسالمية
دراسة حالة -سالميالبنوك االسالمية وعالقتها ابلسوق املايل اإل "عيسى مرازقة ودمحم الشريف شخشاخ،.41

، -الواقع ورهاانت املستقبل-امللتقى الدويل األول حول اإلقتصاد االسالمي: حبث مقدم يف، "مصرف أبو ظيب
 . 2100فيفري  22-21: معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غرداية، يومي
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: ، حبث مقدم يف"تنمويةدور الصكوك االسالمية يف متويل املشروعات ال" ،فتح الرمحان علي دمحم صاحل .41
 .2119وليو المية، بريوت، لبنان، يمنتدى الصريفة االس

آلية بناء صناديق املؤشرات املتداولة االسالمية وأمهيتها ابلنسبة لألسواق " كتاف شافية وبن دعاس زهري،.42
وتطبيقات  منتجات: املؤمتر الدويل حول: ، حبث مقدم يف"-دراسة حالة السوق املالية السعودية-املالية

االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية االسالمية، كلية العلوم االقتصادية 
 .2102ماي  2، 2: والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي

، "ديد يف السوق املصريةاملقومات الالزمة لتشريع الصكوك االسالمية كمصدر متويلي ج" كوثر األجبي،.43
 .2102مارس  02ندوة الصكوك االسالمية وسبل تطبيقها يف مصر، : حبث مقدم يف

جتربة مصرف  -أمهية منتجات اهلندسة املالية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية" لعمش أمال وشريف سارة، .44
 حول منتجات وتطبيقات املؤمتر الدويل: حبث مقدم يف ،"اإلجارة اإلمارات اإلسالمي يف إصدار صكوك

، جامعة فرحات "اإلبتكار واهلندسة املالية اإلسالمية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية
 ، 2102ماي  2، 2: عباس، سطيف، يومي

ة ندوة الصكوك االسالمي: حبث مقدم يف، "صكوك االستثمار املتوافقة مع أحكام الشريعة" ،دمحم البلتاجي.45
 ،4164مارس  62وسبل تطبيقها يف مصر، القاهرة، 

ندوة املعهد : ، حبث مقدم يف"األسس الشرعية للنشاط االقتصادي يف االسالم" ،دمحم احلبيب التجكاين.46
البنوك االسالمية ودورها يف تنمية : االسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االسالمي للتنمية حول

 .0881يونيو  22-09: اململكة املغربية، أايماقتصادايت املغرب العريب، 
الدورة العشرون ملؤمتر جممع : ، حبث مقدم يف"الصكوك االسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة" دمحم تقي العثماين،.47

 .الفقه االسالمي الدويل، منظمة التعاون االسالمي، البحرين
: ، حبث يف"طاع االسكان يف اجلزائرالتصكيك االسالمي كآلية لتمويل ق" دمحم جعفر هين وأمحد مدانيا،.48

املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة املالية اإلسالمية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة 
 .2102ماي  2،2: ، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي"املالية اإلسالمية

: حبث مقدم يف ،"م أمان ألزمات املستقبل املاليةالسوق املايل اإلسالمي صما"دمحم زايد سالمة البخيت،.49
: ، كلية العلوم اإلدارية، يومي-األزمة اإلقتصادية العاملية من منظور االقتصاد االسالمي -املؤمتر الدويل الرابع

 .2101ديسمرب  02، 02
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ع الفقه الدورة العشرون ملؤمتر جمم: حبث مقدم يف ،"الصكوك املعاصرة وحكمها" ،دمحم علي التسخريي.51
 .االسالمي الدويل، منظمة التعاون االسالمي، البحرين

املؤمتر الثالث : ، حبث مقدم يف"أنواع احلقوق اليت ميك  أن تكون حمال إلصدار الصكوك" دمحم علي القري،.51
 .عشر للهيئات الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية

املؤمتر السابع : حبث مقدم يف، "الصكوك مع أحكام الشريعة االسالميةكيف تتوافق " دمحم علي القري،.52
 .للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية االسالمية، البحرين

مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية : ، حبث مقدم يف"حنو منتجات مالية إسالمية مبتكرة" ،دمحم عمر جسار.53
 .  2101مارس  20، 21: ليمنية، صنعاء، يوميالواقع وحتدايت املستقبل، اجلمهورية العربية ا

: ، حبث مقدم يف"اهلندسة املالية كمدخل علمي لتطوير صناعة املنتجات املالية االسالمية" ،دمحم كرمي قروف.54
ورهاانت املستقبل، معهد العلوم االقتصادية والتجارية ... امللتقى الدويل األول حول االقتصاد االسالمي، الواقع

 .2100فيفري  22، 21: ري، غرداية، يوميوعلوم التسي
 ،"قضااي تطوير نظم احلفظ املركزي لألوراق املالية ودور املصارف املركزية" ،دمحم يسر برنيه وحفيظ أبريك.55

 االجتماع السنوي التاسع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، صندوق النقد العريب: حبث مقدم يف
 املؤمتر :حبث مقدم يفعقود االختيارات يف ضوء مقررات الشريعة االسالمية،  حنو تطويردمحم يونس البريقدار، .34

الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية االسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، 
 .2118ماي  08-09: البحرين، يومي

حبث مقدم  ،"ة يف دول جملس التعاون اخلليجيواقع صناعة الصكوك االسالمي" ،مفتاح صاحل ورحال فطيمة.57
املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية : يف

 .2102ماي  2، 2: االسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
املؤمتر الدويل الثاين لألكادميية : حبث مقدم يف ،"لوقفيةالدور التنموي للصكوك ا" ،مفتاح عبد السالم عليلش.58

، اسطنبول، تركيا، -بني الواقع والواجب.... األسواق املالية االسالمية  -األوروبية للتمويل واإلقتصاد االسالمي
 .2108نوفمرب  8، 9: يومي

59.1-+ 

ة الفقهية اخلامسة لبيت الندو : ، حبث مقدم يف"سندات االستثمار املتوسطة والطويلة األجل" ،منذر قحف.61
 .0889نوفمرب  2-2: التمويل الكوييت، الكويت، أايم
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: حبث مقدم يف ،"االبتكار املايل يف املؤسسات املالية االسالمية بني األصالة والتقليد" ،بن منصور موسى.61
دية والصناعة املالية املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية بني الصناعة املالية التقلي

ماي  2، 2: اإلسالمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
2102. 

: حبث مقدم يف ،"منهجية تطوير املنتجات املصرفية االسالمية" جناح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح،.62
للتمويل املصريف االسالمي، املعهد العايل للدراسات االسالمية، جامعة  املؤمتر الدويل األول حول صيغ مبتكرة

 .2100أفريل  2، 2آل البيت، يومي 
املؤمتر : حبث مقدم يف، "-تقييم التجربة املاليزية -واقع صناعة الصكوك االسالمية وحتدايهتا" ،نوارة املربوك.63

بني الواقع ... األسواق املالية االسالمية -السالميالدويل الثاين لالكادميية األوروبية للتمويل واالقتصاد ا
 . 2108نوفمرب  8، 9: ، يومي، أسطنبول، تركيا-والواجب

 :حبث يف، "األسواق املالية واألزمات املالية واالقتصادية من منظور إسالمي" هشام حنضل عبد الباقي،.64
، يومي ، الكويتاملية من منظور االقتصاد االسالميمؤمتر كلية العلوم اإلدارية الدويل الرابع األزمة االقتصادية الع

 .4161ديسمرب  61، 62

إصدار وتداول األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية املشتملة على "يوسف بن عبد هللا الشبيلي،.65
جامعة -عرض وتقومي -ندوة الصكوك االسالمية: حبث مقدم يف، "النقود أو الديون وضوابطها الشرعية

 .2101ماي  22-22: عزيز، جدة، يوميامللك عبد ال
املؤمتر الدويل حول : حبث مقدم يف، "املنتجات املالية اإلسالمية بني احملاكاة واإلبتكار"  يونس صواحلي،.66

، "املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية املالية اإلسالمية بني الصناعة منتجات وتطبيقات اإلبتكار واهلندسة
 .2102ماي  2، 2: باس، سطيف، يوميعفرحات جامعة 
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 :املواقع االلكرتونية -

 . www.cma.org.sa/pages/default.aspx: موقع هيئة السوق املالية .0
 .www.sgbv.dzبورصة اجلزائر،موقع   .2
 www.bahrainbource.comموقع بورصة البحرين،  .1

 :التقارير املاليةاملعايري و  -
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، ، "صكوك االستثمار " ،(02) املعيار الشرعي رقم .0

 .2102 مكتبة امللك فهد الوطنية، البحرين، نوفمرب
 .(2108-2100) التقارير السنوية لبورصة البحرين .2
 (.2108-2102) التقارير الشهرية لبورصة اجلزائر .1
، دليل تعريف بورصة اجلزائر، أوامر البورصة، االستثمار يف البورصة) املنشورات ودليل عمل بورصة اجلزائر .2

 .(سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإلدراج يف البورصة
البحرين، املبادئ التوجيهية إلدارة  دليل سياسات حوكمة بورصة) املنشورات ودليل عمل بورصة البحرين .2

 (.املخاطر،
 
 

 التقارير املالية واملواقع اإللكرتونية: خامسا
 

http://www.cma.org.sa/pages/default.aspx
http://www.bahrainbource.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجداول  قائمة  
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 الصفحة عنوان اجلدول الرقم

 55 أشكال االبتكار املايل 10

 87 املقارنة بني األسهم وصكوك امللكية 10

 91 املقارنة بني السندات وصكوك املديونية 10

 119 أنواع عمليات التسوية 10

 125 الوظائف املرتبطة ابلتسوية واملؤسسات املالية املشرتكة فيها 15

 050 د املنتجات املالية املدرجة ببورصة البحرينتطور عد 10

 000 الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 10

 090 تطور عدد الشركات والوسطاء ببورصة البحرين 10

 090 تطور القيمة السوقية حسب القطاعات ببورصة البحرين 19

 090 مؤشرات التداول ببورصة البحرينتطور  01

 095 عدد الصفقات وحجم التداول للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر  00

 090 مؤشرات التداول ببورصة اجلزائرتطور  00

 ولاجلدا قائمة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألاشكال قائمة  
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 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 01 أنواع األسواق املالية 10

 15 البتكار املايلل األساسية ركائزال 10

 47 معايري بناء وتقومي املنتجات املالية اإلسالمية 10

 92 خطوات عملية تصكيك املشروع الوقفي 17

 017 دوافع اإلصدار 11

 114 آلية إصدار الصكوك  15

 120 ية واستقرارها وتوثيقهاآلية انتقال امللك 14

 121 مناذج عمليات التسوية 10

 124 مراحل تسوية الصفقات ودور املؤسسات املالية املختلفة  10

 127 التطور يف آليات التنفيذ والتسوية 01

 071 هيكل احلوكمة يف بورصة البحرين  00

 071 أعضاء جملس إدارة بورصة اجلزائر 00

 075 اهليكل التنظيمي لبورصة اجلزائر 00

 األشكال قائمة
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 050 هيكل جملس إدارة بورصة البحرين 07

 050 هيكل اإلدارة التنفيذية لبورصة البحرين 01

 040 آلية انتقال األوامر يف السوق املايل اجلزائري 05

 005 تشكيلة جلنة التداول  04

 000 اجلزائريخطوات عملية تداول املنتجات املالية يف السوق املايل  00

 000 عملية تداول السندات يف بورصة اجلزائر 00
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- فهرس املحتويات -

 الصفحة                                                                                                                      املوضوع                                       

 د-أ                                                                                                                                                                   املقدمة

 47-10  وأساسيات السوق املالي مفاهيم: صل ألاول الف

 02-15 ماهية السوق املالي: املبحث ألاول 

 03-07 مفهوم السوق املالي: املطلب ألاول          

 تعريف السوق املالي: الفرع ألاول                   

 خصائص السوق املالي: الفرع الثاني                  

 مرتكزات السوق املالي: الفرع الثالث                  

04-03 

06-05 

07-06 

 08-11 ووظائفه  أهمية السوق املالي: ثانياملطلب ال         

 أهمية السوق املالي: ع ألاول الفر                   

 أهداف السوق املالي: الفرع الثاني                  

 وظائف السوق املالي: الفرع الثالث                  

08 

09 

11-10 

 12-15 أنواع السوق املالي: املطلب الثالث         

 والتداول من حيث إلاصدار السوق املالي : الفرع ألاول                   

 تنفيذ عمليات السوق  من حيث أجلالسوق املالي : الفرع الثاني                  

  املاليةألادوات أجل تداول من حيث السوق املالي : الفرع الثالث                  

13-12 

14-13 

15-14 

 16-26 آلية عمل السوق املالي: املبحث الثاني

 17-18 التنظيمي للسوق املالييكل لها: املطلب ألاول          

 (هيئة ألاوراق املالية) اللجنة العليا: الفرع ألاول                   

 اللجان الفرعية: الفرع الثاني                  

 بورصةالعضوية : الفرع الثالث                  

17 

18-17 

18 

 19-23 وق املالياملتعاملون في الس: نياملطلب الثا        

  صدرون واملستددمون لدأدوات املاليةامل: ل الفرع ألاو                  

 املؤسسات املالية الوسيطة: الفرع الثاني                 

19 

22-20 
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 22-23 الوسطاء املاليين: الفرع الثالث                 

 24-26 الية في السوق املاليألاوامر وتسعير ألادوات امل: املطلب الثالث       

 ألاوامر في السوق املالي: الفرع ألاول                  

  تسعير ألادوات املالية في السوق املالي: الفرع الثاني                 

25-24 

26-25 

 54-27 ألادوات املالية املتداولة في السوق املالي: املبحث الثالث

 28-36 ساسيةدوات املالية ألا ألا : ب ألاول املطل        

 ألاسهم: الفرع ألاول                  

 السندات: الفرع الثاني                 

 أدوات سوق النقد : الفرع الثالث                 

 الهجينة واملركبة املالية  ألادوات: ابعالفرع الر                  

-2803 

03-03 

03-03 

03-03 

 33-03 دوات املالية املتتقةألا : املطلب الثاني        

 تعريف وخصائص املتتقات املالية: الفرع ألاول                  

 العقود املستقبلية والعقود آلاجلة: الفرع الثاني                 

 عقود الاختبار وعقود املبادلة: الفرع الثالث                 

03-03 

03-03 

03-33 

 33-34 الصناديق واملحافظ الاستثمارية: املطلب الثالث        

 مفهوم الصندوق واملحفظة الاستثمارية: الفرع ألاول                 

 أنواع الصناديق واملحافظ الاستثمارية: الفرع الثاني                

 رمزايا صناديق الاستثما: الفرع الثالث                

34-30 

30-33 

33-33 

 33 خالصة الفصل ألاول 

 54-54 سالميةإلا الية املنتجات املابتكار وتطوير  ياتاستراتيج: الفصل الثاني

 54-55 الابتكار املالي والهندسة املالية الاسالميةاستراتيجية : املبحث ألاول 

 30-33 ومتطلباتهاسالمية الهندسة املالية الا  ئمباد: املطلب ألاول         

 مفهوم الهندسة املالية الاسالمية : الفرع ألاول                 

 مبادئ الهندسة املالية الاسالمية: الفرع الثاني                

33-33 

33-34 
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 30-34 متطلبات الهندسة املالية الاسالمية: الفرع الثالث                

 33-33  الي إلاسالميالابتكار املمناهج ومتطلبات : ثانياملطلب ال        

 مفهوم ابتكار وتطوير منتجات مالية اسالمية: الفرع ألاول                 

 مناهج ابتكار وتطوير منتجات مالية اسالمية: الفرع الثاني                

 متطلبات ابتكار وتطوير منتجات مالية اسالمية: الفرع الثالث                

33-33 

33-33 

33-33 

 33-33 الصعوبات والتحديات ،سالميإلا املالي  استراتيجية الابتكار: لب الثالثاملط

 استراتيجية الابتكار املالي الاسالمي: الفرع ألاول                 

 صعوبات ابتكار وتطوير منتجات مالية اسالمية: الفرع الثاني                

 بتكار وتطوير منتجات مالية اسالميةتحديات ا: الفرع الثالث                

33-34 

30-33 

33 

 6674- ة وأسس بنائهاالاسالمي ةنتجات املاليامل: املبحث الثاني

 33-33 مفهوم املنتجات املالية الاسالمية: املطلب ألاول         

 تعريف املنتجات املالية الاسالمية: الفرع ألاول                 

 خصائص املنتجات املالية الاسالمية: لفرع الثانيا                
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 وغريها، اإلسالمية البالد مستوى على اإلقتصادية الساحة على املطروحة املواضيع أهم أحد اإلسالمية املالية تعترب
 أما اإلقتصادية، الناحية من هذا 8002 لسنة العاملية املالية األزمة خملفات من اخلروج يف كبري دور من هلا ملا وذلك

 املسلم الشعب فطرة مع تتالءم اليت الوحيدة ألهنا اإلسالمية البالد يف شرعيا مقصدا تعترب فهي الشرعية الناحية من
 العدل وحتقيق واستقالليته الشعب حرية تضمن جمزية عوائد على للحصول وتثمريها األموال تشغيل إىل وتدعو

  اجملتمع؛ ألفراد والكفاية
 التكافلي، التأمني اإلسالمية، الصريفة منها مستوايت عدة وعلى مراحل على اإلسالمية املالية تطورت ولقد
 املالية املؤسسات كل اجتماع األخري هذا يف يتم حيث إسالمي، مايل سوق إىل وصوال اإلسالمية اإلستثمار صناديق

 بعمليات القيام لغرض أو األرابح وحتقيق اإلستثمار هبدف اإلسالمية املالية للمنتجات طالبني أو عارضني اإلسالمية
 الكفاءة ملعيار ختضع أن جيب اإلسالمي املايل السوق يف املنتجات هذه تداول يتم ولكي أنه غري املشروعة، السوق
 اإلقتصادية الكفاءة معيار وكذا والتداول، اإلصدار حيث من اإلسالمية الشريعة مبادئ مع توافقها خالل من الشرعية
 .املخاطر وأدىن التكاليف أبقل عائد أكرب وهي منها املرجوة اإلقتصادية األهداف حتقيق خالل من وذلك

 

 

Islamic finance is considered one of the most important topics on the economic 

arena at the level of Islamic countries and elsewhere, because of its great role in 

emerging from the remnants of the global financial crisis of 2008, from the 

economic point of view. It is compatible with the instinct of the Muslim people 

and calls for investing and investing money in order to obtain remunerative returns 

that guarantee the people's freedom and independence and achieve justice and 

sufficiency for members of societ؛  

Islamic finance has developed in stages and at several levels, including Islamic 

banking, Takaful insurance, Islamic investment funds, and access to an Islamic 

financial market, where in the latter meeting all Islamic financial institutions offer 

or request Islamic financial products with the aim of investing and achieving 

profits or for the purpose of carrying out market operations. However, in order for 

these products to be traded in the Islamic financial market, they must be subject to 

the Shari’a efficiency standard through their compatibility with the principles of 

Islamic Sharia in terms of issuance and circulation, as well as the economic 

efficiency standard by achieving the desired economic goals, which are the largest 

return with the lowest costs and the lowest risks. 

 ملخص

Abstract 


