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 اإلهداء
إىل والدي الكرميني حفظهما اهلل عز وجل، واللذين كانا وسيضالن نبع املاء الذي شربت منه 

 األخالق وبسببه عرفت طريق العلم.

  إىل كل إخويت وأخوايت

 إىل كل أصدقائي وكل من عرفين وأحبين بإخالص

 .3102-3102إىل طلبة ماجيستري األسواق املالية والبورصات دفعة 

 الأنسى كل من وقف عثرة يف سبيل حتقيق جناحيكما 

 أهدي هذا العمل املتواضع



 شكر وتقدير

احلمد هلل على نعمه اليت التعد والحتصى، احلمد هلل محدا كثريا كما ينبغي جلالله وعظيم 
سلطانه، وأشكره على توفيقه وعظيم إمتنانه، فله الشكر كثريا كما يعطي كثريا وكما وفقنا إلجناز 

 هذا البحث وأمتىن أن يتقبله منا.

والتقدير والثناء أتقدم إىل أستاذي العزيز الفاضل وبالكالم الطيب وأمسى عبارات الشكر 
ملساعدته لنا يف هذا البحث وأوىل مساعدته لنا قبوله اإلشراف  لخضر مرغادالدكتور ستاذ اال

 على توجيهنا.

كما الأنسى كل أساتذة قسم االقتصاد جبامعة بسكرة وجامعة املسيلة اللذين علمونا 
 وربونا.

قتصاد اإلسالمي واإلرتقاء به إىل طموحات إىل كل من ساهم ويساهم يف تطوير اإل
 وإىل كل من ساعدونا يف إجناز هذا البحث. جمتمعنا

 شكرا مجيعا.



 :باللغة العربيةملخص ال
إال أهنا مل ترقى إىل طموحات  يف اإلقتصاد االسالمية كبي   مكانةحتتل أسواق رأس املال االسالمية 

لذلك  -خاصة على املستوى العاملي -اجملتمع االسالمي نظرا لعدم تطورها ومواكبتها للتغيات االقتصادية
الصكوك االسالمية  -وجب العمل على تطويرها من خمتلف جوانبها السيما ماتعلق جبانب االدوات املالية

 سوق رأس املال االسالمي. من دور أساسي يف تطوير بهعملا تل -أساسا
إن الصكوك االسالمية هي أحد منتجات التصكيك االسالمي والذي هو اآلخر منتج للهندسة  

خاصة فيما تعلق جبانب التحوط من املالية االسالمية اليت تعمل على تطوير سوق راس املال االسالمي 
  فع من كفاءة سوق راس املال االسالميخماطر االستثمار إضافة إىل ان الصكوك االسالمية تساهم يف الر 

كوهنا توفر السيولة الالزمة وجتذب متعاملني جدد إضافة إىل املتعاملني االصليني كما أن قبوهلا على املستوى 
العاملي جيعلها عنصرا أساسيا يف تسهيل التعامل يف سوق رأس املال االسالمي على املستوى العاملي وبالتايل 

 هنا تستمد ضوابطها وقواعدها من الشريعة االسالمية.حتقق االستقرار ملا توفره من عدالة وأمان للمتعاملني أل
وقد توصلت الدراسة ومن خالل تناول التجربة املاليزية أن الصكوك االسالمية أثبتت جناعتها يف 
توفي بعض ماعجزت السندات الربوية عن توفيه، حيث سامهت الصكوك االسالمية يف ماليزيا يف جذب 

 االسالمية، كما زادت من رلملة سوق رأس املال االسالمي إضافة إىل عدد من الشركات اإلسالمية وغي
واالقتصاد  ومكنت من استقرار سوق رأس املال االسالمي  قدرهتا على توفي السيولة الالزمة للمتعاملني 

ا ، وقد مكنت الصكوك االسالمية احلكومة املاليزية من متويل خمتلف املشاريع االقتصادية والتنموية نظر ككل
لتعددها وتنوعها، وقد سامهت هيئة األوراق املاليزية يف الرقابة على تعامالت سوق رأس املال االسالمي 

  وضبط تعامالته وذلك من خالل إنشاء قسمني مها: قسم سوق رأس املال واللجنة االستشارية الشرعية.
كوك سالمي، الصة، التصكيك اإلسالمي، اهلندسة املالية االسالميسوق رأس املال اإل الكلمات المفتاحية:

 سالمي املاليزي.سالمية، سوق رأس املال اإلاإل

  



 المخص باللغة الفرنسية:

     Les marchés aux capitaux islamiques Occupent une grande place dans 
l'économie islamique, mais il n'est pas à la hauteur des aspirations de la 
communauté musulmane en raison de l'absence de développement et l'absence 
du suivé le rythme des changements économiques - en particulier à l'échelle 
mondiale - il doit donc travailler sur le développement dans ses différents 
aspects, en particulier les prochaines aux instruments financiers - sukuks 
basiquement islamiques - qui jouent un rôle fondamental dans le 
développement du marché à capital islamique. 

   Les Sukuks l’une des produits de sécurisation islamique des produits 
islamique et qui est à son tour l'un des produits du génie financier islamique, 
qui participe au développement du marché à capital islamique ce qui concerne 
les précautions relation aux risques d’ivestissement en autre, ils contribuent à 
augmenter l'efficacité du marché aux capitaux islamiques car ils garentie la 
liquidité nécessaire et attirer de nouveaux clients en plus des partenaires 
premières. Les sukuk à reconnus à l'échelle mondiale. sont un élément clé dans 
la facilitation des transaction sur le marché à capital islamique au niveau 
mondial. ainsi la stabilité établie par la justice et la sécurité aux clients, car ils 
tirent ses règles de la charia islamique. 

A travers l'étude cas malaisien, cette étude montre que ont une  
efficacité  que les titre ne peuvent pas les fournir en attirant un certain nombre 
de sociétés islamiques et non-islamiques, et ont améliorant la capitalisation des 
marchés aux capitaux islamiques ainsi que sa capacité à fournir la liquidité 
nécessaire pour les clients à donner lieu la stabilité du marché aux capitaux 
islamiques et de l'économie dans son ensemble. Ils permettent au 
gouvernement malaisien de financer ses divers projets et le développement 
économique en raison de leur variété et leur diversité. La Commission des 
valeurs mobilières de la Malaisie à contribué du contrôle du marché à capital 



islamique et régler ses transactions en créant deux services service du marché à 
capital islamique et Comité consultatif islamique. 

Mots-clés: Marché à capital islamique , Ingénierie financière islamique, 
sécurisation islamique, le Sukuk, Marché malaisien à capitale islamique. 
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 أ
 

 المقدمة العامة:    
على -7002 واالقتصادية األزمة املالية –أتتتخري أزمة مالية واقتصادية كبرية العامل يف اآلونة األ ىناع

االقتصاديات الرأمسالية يف العامل السيما االقتصاد األمريكي،كما هزت كيان وقواعد النظام الرأمسايل وأثبتت أكرب 
 مسلمات. -حسب الرأمساليني -عدم صالحيته وتناقضاته مع مبادئه اليت كانت تعترب 

ا يطلقونه على هذه مسا مناسبإسباب هذه األزمة أالذين حبثوا يف  أمام هذا الوضع مل جيد علماء االقتصاد
أن البحث يف  غرياألزمة فتارة يسموهنا أزمة الرهون العقارية، وتارة أزمة مصرفية،وتارة أخرى أزمة ائتمان....

التعامل بالفائدة املرتبطة بالسندات واليت هي أحد أهم ركائز  أسباب األزمة أفضى إىل أن سببها الرئيسي يكمن يف
 النظام الرأمسايل ككل وبالتايل أسواق رأس املال التقليدية.

حتتل أسواق رأس املال أمهية كربى يف كل االقتصاديات على حد سواء، مما دفع االقتصاديني إىل إعادة 
يف األسواق املالية ومتنع  ة أجياد بدائل مناسبة حتقق االستقراريف السندات الربوية املتداولة فيها، وحماول النظر

  حدوث أوعلى األقل تقلل حدوث األزمات هبا مستقبال.
يف هذه املرحلة توجهت األنظار حنو الصريفة االسالمية لعلها تضمن ذلك وتقود االقتصاديات العاملية إىل 

عة املالية االسالمية كوهنا تستطيع أن تقدم البدائل املناسبة األمان، وهو مافتح الباب على مصراعيه أمام الصنا بر
 واملتمثلة يف منتجات اهلندسة  املالية االسالمية واليت من أمهها الصكوك االسالمية. 

 الشريعة االسالمية مل توجد حلل أزمات األنظمة االقتصادية غري ضوابطإن هذه الصكوك القائمة على  
س املال أها للنهوض باالقتصاديات االسالمية وخاصة يف جمال الصريفة االسالمية وأسواق ر االسالمية إمنا مت إجياد

ن ماتتمتع به هذه الصكوك من مبادئ وأحكام مستمدة من الشرع احلنيف جعلها تليب متطلبات أاالسالمية ، إال 
 خمتلف االقتصاديات السيما غري االسالمية منها.

وملا كانت األسواق املالية عصب احلياة خاصة بالنسبة لالقتصاديات االسالمية يف وقت هتاطلت فيه  
جياد منافذ الستثمار هذه العوائد ومنع هجرهتا حنو الغرب. منافذ ختتص هبا أسواق رأس إعوائد النفط كان لزاما 

الصكوك االسالمية  وبالتايل تطلب األمر االهتمام املال االسالمية، من خالل  أدواهتا االستثمارية املختلفة وأمهها 
ستثمار إاالسالمية وتطويرها وتكييفها مع أحكام الشريعة  االسالمية مباميكن أن يضمن للمسلمني  بالصكوك 

أمواهلم بأكثر مرونة وأقل خماطر من جهة وتنشيط حركية املصرفية االسالمية واألسواق املالية من جهة ثانية وتكون 
 مناسبا للسندات التقليدية من جهة ثالثة.  بديال

 أوال:إشكالية البحث:
السالمية إن الصكوك االسالمية ليست حديثة النشأة، إال أن البحث يف جمال تطوير أسواق رأس املال ا

عدم متيز األدوات  األدوات، أظهر أدواهتا وابتكار أدوات جديدة تليب ماعجزت عن حتقيقه بقية  وحتديث
بالشهرة املطلوبة اليت تؤهلها ملقارعة السندات التقليدية وبالتايل حد من  -خاصة الصكوك االسالمية- االسالمية

التعامل هبا وحال دون بروز األمهية البالغة اليت حتضى هبا خاصة يف جمال أسواق رأس املال غري أن البحث عن 



 ةالعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 ب
 

ناعة املالية االسالمية ككل والصكوك االسالمية بشكل حلول لألزمة املالية األخرية أظهر إهتماما بالغا بالص
خاص، وكان الغرب من بني املهتمني هبا حيث بدأت بريطانيا بالتفكري يف إجياد سوق للصكوك االسالمية كبديل 

 ( يف مارسFSAللسندات التقليدية من خالل اهليئة العليا لإلشراف على املعامالت املالية واملصرفية يف بريطانيا )
2007 .  

سالمي جعل من الضرورة مبكان العمل إونظرا حلاجة االقتصاد االسالمي البالغة وامللحة لسوق رأس مال    
ستثمارية إستحداث أدوات إعلى إجياد هذه األسواق والبحث عن السبل الكفيلة بتنشيطها واستقرارها وحماولة 

جديدة،وتطوير األدوات املوجودة مبا يتوافق مع أحكام  الشرع  احلنيف  والرتويج هلذه األدوات والتعريف هبا كما 
هي حالة الصكوك االسالمية مبا ميكن من تطوير السوق ويرفع من كفاءهتا وبالتايل حتقق  اهلدف املنشود منها 

 قتصاديا وتنمويا. إ
هلذا البحث واليت يتضمنها السؤال الرئيسي  االشكالية الرئيسيةر إىل أذهاننا صياغة من هذا املنطلق يتباد   

 التايل:
 إلى أي مدى يمكن أن تساهم الصكوك االسالمية في تفعيل  وتطوير أسواق رأس المال االسالمية ؟

 سة: التالية واليت تدور حوهلا هذه الدرا التساؤالت الفرعيةوتندرج حتت هذا السؤال الرئيسي 
 * ماملقصود بسوق رأس املال االسالمي؟1 

 *ماهي أحكام العمليات وضوابط االستثماريف سوق رأس املال االسالمي؟7
 حكامها الفقهية؟أ*ماهي األدوات املتداولة يف سوق رأس املال االسالمي؟وما 3
 *مااملقصود باهلندسة املالية االسالمية؟ وما أمهيتها؟  4
 والفرق بينها وبني خمتلف األدوات األخرى؟*مالصكوك االسالمية؟ 5
 ق رأس املال االسالمي؟ وما أثرها على كفاءته؟ سو *ما أثر الصكوك االسالمية على استقرار 6
 *هل سامهت صناعة الصكوك االسالمية يف تنشيط سوق رأس املال االسالمي يف ماليزيا؟2

 ثانيا: فرضيات البحث:
إختبار صحتها من عدمه يف هذا  ناحاولواليت  الفرضياتلتساؤالت مت اقرتاح وحماولة إلجياد إجابة على ا    

 البحث وهذه الفرضيات هي:
*سوق رأس املال االسالمي هو سوق يتم فيه تداول خمتلف األدوات االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة 1

 االسالمية.

 بوجود ضوابط متعددة هي:الضوابط العقائدية المياالس يف سوق رأس املال االستثمارتم ي*7
 األخالقية،االجتماعية والضوابط االقتصادية.

 .كاألسهم والصكوك االسالميةاألدوات  جمموعة من يتم يف سوق رأس املال االسالمي تداول  *3
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اهلندسة املالية االسالمية عملية تصميم وابتكار أدوات مالية جديدة أو تطوير أدوات مالية موجودة كل هذا  *4
 يف إطار ضوابط الشرع احلنيف.

الصكوك االسالمية عبارة عن إحدى منتجات اهلندسة املالية االسالمية ويتم إصدارها يف إطار أحكام الشرع  *5
 .احلنيف

 .ية تؤدي دورا بارزا يف استقرار سوق رأس املال االسالمي ورفع كفاءتهإن الصكوك االسالم *6
 *مل تساهم صناعة الصكوك االسالمية يف تنشيط أسواق رأس املال االسالمية يف ماليزيا.2

 ثالثا:أسباب إختيار الموضوع: 
 واليت منها: المبررات واألسبابرجع إىل عدد من يإن إختيارنا هلذا املوضوع 

*الرغبة يف البحث يف جمال االقتصاد االسالمي عامة وبصفة خاصة يف جمال األسواق املالية كوهنا تندرج ضمن 1
 التخصص املزاول.

عبته وتلعبه األسواق املالية عامة وأسواق رأس املال خاصة على الساحة *األمهية الكبرية والدور الكبري الذي ل7
 .7002االقتصادية وخري دليل على ذلك األزمة املالية األخرية 

 املسامهة يف النهوض باالقتصاد االسالمي من خالل حماولة الرتويج له وإظهار مايتمتع به من إجيابيات. حماولة*3
لدور الذي تلعبه منتجات اهلندسة املالية االسالمية وباألخص الصكوك اإلسالمية يف *اإلقتناع التام بأمهية ا4

 تنشيط أسواق رأس املال اإلسالمية وزيادة كفاءهتا.
*الرغبة يف إثراء املكتبة اإلقتصادية اإلسالمية ببعض الدراسات اليت ميكن أن تساهم يف إضاءة الطريق أمام بعض 5

 املهتمني هبذا اجملال.
 رابعا:أهمية البحث:

 أهمية البحث بالنسبة للباحث:   -1
 تنبع أمهية البحث بالنسبة للباحث يف ناحيتني أساسيتني مها: 

ميثل نقطة دخول إىل عامل اإلهتمام هبذا اجلانب من اإلقتصاد وولوجه من أهم أبوابه يف العصر  - أ
 احلديث وهو سوق رأس املال اإلسالمي.

 هذا اجملال والوقوف على الواقع العملي الذي حققه هذا اإلقتصاد حماولة اكتساب ثروة معرفية يف - ب
 قرنا من الوجود. 14بعد أكثر من 

 أهمية البحث بالنسبة للمجتمع: -2
 ميكن هلذا البحث أن يفيد اجملتمع يف اجلونب التالية:

إن البحث يف ميدان سوق رأس املال االسالمي ميكن املستثمرين املسلمني بصفة خاصة من  - أ
ة أمواهلم وتنميتها مما يساهم يف ترشيد القدرات واالمكانيات االقتصادية لكل األمة محاي

 االسالمية.
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من جهة أخرى ميكن أن يكون هذاالبحث كمنار لتوجيه اجملتمع االسالمي للتعامل باألدوات  -ب
 اإلستثمارية القائمة على مبدأ املشاركة.

 أهمية البحث بالنسبة للمكتبة االقتصادية االسالمية:  -3
ميكن أن يكون هذا البحث كمرجع يعتمد عليه يف اكتساب بعض  املعارف  وأخذ نظرة  على  - أ

 املال االسالمية وآليات عملها واألدوات املتداولة فيها. أسواق رأس
أخرى يف جمال هذا البحث أيضا بعض نقاط اإلنطالق للبحث يف مواضيع  ميكن أن يوفر - ب

 مما يوفر حبوث ودراسات أخرى تضاف إىل رصيد مكتباتنا االسالمية.  اإلسالمي اإلقتصاد
 خامسا:أهداف البحث:

تطوير السوق اإلسالمي  " تقييم دور الصكوك االسالمية في البحث يف موضوعنا هذاالغاية من  إن
 األهداف التالية:التوصل إىل  هو" -التجربة الماليزية أنموذجا-لرأس المال

*التعرف والتعريف بسوق رأس املال االسالمي وإجراءات التعامل فيه،وكذا األدوات املتداولة فيه وخمتلف 1
 األحكام املتعلقة هبا إضافة إىل الضوابط الشرعية اليت حتكم االستثمار هبذه األدوات.

إجياد منتجات مالية تلعب دورا فعاال يف أسواق رأس *املسامهة يف إبراز الدور الكبريللهندسة املالية االسالمية يف 7
 املال االسالمية على غرار الصكوك االسالمية وإبراز األمهية اليت حتظى هبا يف اإلقتصاد والتنمية.

*توضيح أهم جوانب تأثري الصكوك اإلسالمية يف أسواق رأس املال اإلسالمية ومدى إمكانية إحالهلا حمل 3
 قائمة على الربا.التقليدية ال السندات

 *الوصول إىل التفريق بني هذه الصكوك االسالمية وخمتلف األدوات االستثمارية األخرى املتداولة يف السوق.4
وخماطراالستثمار بالصكوك االسالمية يف أسواق رأس املال االسالمية وكذا بعض آليات إدارة *إبراز بعض حدود 5

 خماطرها.
بالصكوك االسالمية يف أسواق رأس املال اإلسالمية يف الواقع العملي من خالل *الوقوف على مدى التعامل 6

وحماولة تبيني أمهية املرحلة اليت وصلت إليها  التجربة املاليزية  وحماولة  إبراز أهم اإلختالفات مع اجلانب النظري،
 التجربة املاليزية لالستفادة منها. 

 سادسا:منهجية البحث:
 *منهج البحث:1

اإلحاطة جبوانب البحث املختلفة وحماولة فهمها للوصول إىل حتقيق أهداف البحث مجع هذا قصد 
 البحث بني املنهجني التاليني:

مت و وهذا لتشخيص موضوع الدراسة من مجيع جوانبه ووصفه وصفا شامال دقيقا المنهج الوصفي التحليلي: -أ
وهو املالئم لتوضيح  خمتلف املراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة،االعتماد يف ذلك على مجع البيانات واملعلومات من  

بعض اجلوانب املتعلقة بسوق رأس املال االسالمي  وأمهية الصكوك االسالمية وتأثريها على سوق رأس املال 
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االسالمي باعتبارها أحد أهم منتجات اهلندسة املالية االسالمية وكذا بعض حدود االعتماد على هذه الصكوك 
مت استخدام بعض الدراسات واملراجع كما البديل للسندات التقليدية،   حتول دون الوصول إىل أن تلعب دوراليت

وبعض املعلومات املتاحة على بعض  ،بعض أوراق امللتقيات واملؤمترات االقتصادية املتاحة خبصوص البحث وكذا
 املواقع االلكرتونية.

حماولة الوقوف على الواقع العملي لسوق رأس املال املاليزي، واستنباط وذلك من خالل المنهج االستنباطي: -ب
وهذا من خالل املعلومات والبيانات واالحصائيات املتوفرة على  خمتلف أوجه تأثري الصكوك االسالمية عليه،

املدرجة ضمن املواقع االلكرتونية للسوق يف حد ذاهتا وبعض التقارير من مواقع بعض املؤسسات املالية واملصرفية 
 السوق إضافة إىل بعض الدراسات اليت تناولت هذه التجربة.

مت إختيار التجربة املاليزية يف اجلانب التطبيقي لتكون جمتمعا للدراسة كوهنا أشهر جتربة يف  *مجتمع الدراسة:2
 مثاال تحتذى به يف السودان والبحرين،كما أهنا تعترب جمال الصريفة االسالمية مقارنة بالتجارب األخرى على غرار

 جمال اإلقتصاد االسالمي.
 سابعا:الدراسات السابقة: 

ورغم تعدد  إن موضوع سوق رأس املال موضوعا شامال وعميقا وواسعا بطبيعته رغم نشأته احلديثة،
 كالكتابات وتنوعها يف ميدان االقتصاد االسالمي إال أهنا مل تتطرق إىل موضوع سوق رأس املال وعالقته بالصكو 

 إال يف بعض اجلوانب من بعض الدراسات ولعل من هذه الدراسات اليت إطلع عليها الباحث التالية: ،االسالمية
 تجربة ماليزيا أنموذجا"-*دراسة نصبة مسعودة والموسومة بعنوان:"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال1

( جبامعة 7013-7017وهي أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومتويل،)
 بسكرة،اجلزائر.-حممد خيضر

وقد تناولت الدراسة كل اجلوانب املتعلقة بسوق رأس املال االسالمي من خالل التطرق إىل خمتلف 
سوق رأس املال التقليدي،إضافة إىل األدوات املتداولة فيه مبا  املفاهيم املتعلقة به وكذا جوانب االختالف بينه وبني

 فيها صكوك االستثماراالسالمية وبعض األحكام الفقهية املتعلقة هبا.
كما تطرقت الدراسة أيضا إىل عقود املعامالت احلديثة يف أسواق رأس املال كالعقود املستقبلية ، 

 الفقهية املتعلقة هبا.اآلجلة،اخليارات واملبادالت وخمتلف األحكام 
كما مست الدراسة أيضا إجراءات التعامل يف سوق رأس املال االسالمي وحكمها ومشروعيتها وخمتلف 

 أنواع العمليات اليت تتم هبا واألحكام املتعلقة هبا.
بعد ذلك حاولت الدراسة إسقاط اجلانب النظري لسوق رأس املال االسالمي على اجلانب التطبيقي من 

لتجربة املاليزية من حيث تناول سوق رأس املال االسالمي يف ماليزيا والرقابة الشرعية عليه،وكذا التعامالت خالل ا
 واألدوات املتداولة فيها.
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ومايالحظ على هذه الدراسة أهنا أشارت إىل جانب من عالقة سوق رأس املال االسالمي بالصكوك 
 ألوىل.هذه األخرية على كفاءة ا االسالمية من خالل أثر

دراسة في -*دراسة بن الضيف محمد عدنان والتي تحمل عنوان:"االستثمار في سوق األوراق المالية2
وهي عبارة عن مذكرة لنيل شهادة املاجسترييف العلوم االقتصادية  المقومات واألدوات من وجهة نظر اسالمية"

 اجلزائر. بسكرة،-(،جبامعة حممد خيضر7002-7002ختصص نقود ومتويل )
تعرضت الدراسة إىل االستثمار يف سوق األوراق املالية من اجلانبني الوضعي والشرعي من خالل مفاهيمه 

 وكذا عقود االستثمار الشرعية يف األسواق املالية االسالمية. املختلفة وخمتلف الضوابط الشرعية اليت حتكمه،
ق األوراق املالية من املنظور حتوت الدراسة أيضا على توضيح بعض اجلوانب املتعلقة بسو إكما     

 االسالمي والوضعي  وكذا الركائز الشرعية لقيام السوق املالية االسالمية.
إضافة إىل خمتلف إجراءات التعامل يف السوق واألحكام املختلفة املرتبطة بالعمليات العاجلة واآلجلة اليت 

من التفصيل،وأشارت إىل املعامالت واالدوات تناولت الدراسة أدوات االستثمار التقليدية بشىء  تتم هبا،كما
 االستثمارية احلديثة،مث مت إسقاط هذه الدراسة على واقع سوق األوراق املالية االسالمية املاليزية.

ومايالحظ على هذه الدراسة أهنا أشارت إىل الصكوك االسالمية كوهنا من األدوات احلديثة املتداولة يف 
 مية.سوق األوراق املالية االسال

*دراسة عالم عبد النور تحت عنوان:"دور صناعة الصكوك االسالمية كبديل للسندات التقليدية في 3
دراسة مقارنة بين التجربة الماليزية والتجربة الخليجية لصناعة الصكوك -تطوير التمويل المستدام

ه يف العلوم االقتصادية وعلوم وهي عبارة عن مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتورا االسالمية"
 اجلزائر. -سطيف (،جبامعة فرحات عباس،7017-7011التسيريختصص االقتصاد الدويل للتنمية املستدامة )

وقد تضمنت الدراسة السندات من املنظور الشرعي من خالل إصدارها وتداوهلا وحكم التعامل هبا،كما 
والتكييف الفقهي هلا من خالل التعريف هبا وخصائصها  تناولت الدراسة اإلطار النظري للصكوك االسالمية

إضافة إىل ذلك أشارت إىل بعض  وكذا آلية إصدارها وتداوهلا واحلكم الفقهي لذلك، وأمهيتها االقتصادية،
اجلوانب املتعلقة هبا من الناحية احملاسبية،كما تطرقت الدراسة إىل تبيان األنواع املختلفة للصكوك االسالمية وفق 

مع اإلشارة إىل بعض أوجه املقارنة بني هذه الصكوك االسالمية والسندات  يار أساليب التمويل اإلسالمي،مع
 التقليدية.

كماتناولت الدراسة بعد ذلك دورالصكوك يف التمويل املستدام من خالل التطرق ملاهية التمويل املستدام 
وكذا  الكفاءة االقتصادية للنظام التمويلي التقليدي، وعالقته بكفاءة السوق املالية إضافة إىل اإلشارة إىل ضعف

إضافة إىل  دور الصكوك االسالمية يف تطوير التمويل املستدام من حيث عالقتها باملوازنة العامة وتعبئة املدخرات،
التجربة املاليزية مث مت إسقاط هذه الدراسة على  عالقتها باألزمات املالية والدورات اإلقتصادية والتنمية االجتماعية،

 والتجربة البحرينية يف شكل مقارنة بينهما.
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 ومايالحظ على هذه الدراسة أهنا مل تتناول عالقة الصكوك االسالمية بسوق رأس املال اإلسالمي.
وهي  *دراسة أسامة عبد الحليم الجورية والتي عنوانها:"صكوك االستثمار ودورها التنموي في االقتصاد"4

نيل درجة املاجيسترييف الدراسات االسالمية،معهد الدعوة اجلامعي للدراسات عبارة عن حبث ل
 م(،دون ذكر بلد النشر. 7002-ه1430االسالمية،)

حيث تناولت الدراسة خمتلف األوراق املالية وتاريخ نشأهتا من أسهم وسندات مث تطرقت إىل صكوك 
مث الرقابة الشرعية عليها إضافة إىل خمتلف  تقليدية،االستثماروخصائصها والفرق بينها وبني األوراق املالية ال

العمليات على هذه الصكوك،كما تناولت الدراسة أيضا األنواع املتعددة للصكوك وتداوهلا وأمهيتها يف التنمية  
وكذا أمهية بعض الصكوك كل على حدى وخمتلف تأثرياهتا إن على مستوى االقتصاد الكلي أو احمللي  االقتصادية،

 ك االقتصاد العاملي.وكذل
 وماميكن مالحظته على هذه الدراسة أهنا مل تتناول العالقة بني الصكوك وأسواق رأس املال اإلسالمية إال

 .سوقمن خالل بعض االحصائيات املتعلقة حبجم إصدارها هبذه ال
ة حالة سوق دراس-* دراسة نبيل خليل طه سمورتحت عنوان:"سوق األوراق المالية بين النظرية والتطبيق5

-ه1472وهي رسالة لنيل درجة املاجيستري يف إدارة األعمال،بكلية التجارة،)رأس المال اإلسالمي في ماليزيا" 
 غزة،فلسطني.-م( اجلامعة االسالمية7002

حيث ركزت الدراسة على اإلطار النظري لسوق األوراق املالية من خالل املفاهيم املختلفة املتعلقة    
عموما وكذا سوق األوراق املالية وكفاءهتا،كما تناولت الدراسة أيضا سوق األوراق املالية من املنظور  بالسوق املالية

اإلسالمي من حيث األدوات املتداولة فيها وخمتلف عملياهتا العاجلة واآلجلة مع اإلشارة إىل خمتلف األحكام 
النظرية على سوق  رأس املال االسالمي يف مث حاولت إسقاط بعضا من هذه الدراسة  الفقهية املتعلقة هبما،

 ماليزيا.
ويالحظ على هذه الدراسة أهنا أشارت إىل الصكوك االسالمية كإحدى األدوات املتداولة يف السوق 

 شأهنا شأن بعض األدوات املالية األخرى كاألسهم.
تجربة -ية اإلسالمية*دراسة نوال بن عمارة بعنوان:"الصكوك االسالمية ودورها في تطوير السوق المال6

 يف جملة الباحث،العدد التاسع واليت هي عبارة عن مقال نشر البحرين"-السوق المالية اإلسالمية الدولية
 اجلزائر. -،جامعة ورقلة7011

املفاهيمي للصكوك االسالمية من خالل مفهومها وأمهيتها،وكذا أهدافها  حيث تناولت الدراسة اإلطار
عها املختلفة والضوابط املتعلقة هبا،كما أشارت الدراسة إىل بعض التحديات اليت حتول إضافة إىل أنوا وخصائصها
الكبري الذي تتبادله الصكوك االسالمية مع  لتشري ضمنيا إىل الدور وبعض الرؤى املستقبلية لتطويرها، دون تطورها

 السوق املالية الدولية يف البحرين كون إحدامها ضروري لقيام اآلخر.
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مل تربز جوانب التأثري بينهما واكتفت باإلشارة إىل أن تطور السوق املالية االسالمية اسةذه الدر غريأن ه
 الصكوك االسالمية. من بني حتديات تطوير

-* دراسة سليمان ناصر،وربيعة بن زيد الموسومة بعنوان:"إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية2
وهي حمتوى ورقة حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل اخلامس حول دراسة تطبيقية على الصكوك اإلسالمية السودانية" 

 02-02-06م واإلشراف"،املنعقد أيام الصريفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي حتت عنوان:"إدارة املخاطر،التنظي
 األردن.-مبعهد الدراسات املصرفية عّمان 7017أكتوبر

إضافة  ،ة وعلى وجه خاص الصكوك احلكوميةحيث تناول البحث املفاهيم املتعلقة بالصكوك اإلسالمي
اتطرق البحث إىل املخاطر إىل األنواع املختلفة للصكوك اإلسالمية وأمهيتها يف متويل عجز املوازنة العامة للدولة،كم

الصكوك احلكومية وكذا املصادراملختلفة ملخاطر الصكوك  يف لصكوك اإلسالمية وكفية ظهورهااملختلفة ل
مث حاول البحث إسقاط ذلك على التجربة السودانية يف الصكوك  اإلسالمية،مع الرتكيز على كيفية قياسها وإدارهتا

 (.7010-7005احلكومية يف الفرتة)
إقتصرت هذه الدراسة يف جمملها على خماطر الصكوك اإلسالمية وجوانبها املختلفة ومل تتطرق إىل وقد 

 الدور الذي ميكن أن تلعبه يف أسواق رأس املال اإلسالمية.
 ماتتميز به دراستنا:

وتكمن جوانب  هذه الدراسة ماهي إال إضافة لبعض ماكانت تناولته الدراسات السابقة الذكر إن
يف توضيح بعض اجلوانب اهلامة يف تأثري الصكوك اإلسالمية على حركية ونشاط أسواق رأس املال وكذا اإلضافة 

الدراسة أيضا وقفة  تعدالدور الكبري الذي تلعبه يف حتقيق االستقرار سواء على املستوى املايل أو املصريف، كما 
ال االسالمية، من خالل اإلعتماد على يف أسواق رأس امل التمويلعلى ماسامهت به هذه الصكوك  يف جماالت 

بعض املراجع والدراسات والتقارير من املواقع االلكرتونية  وحماولة  إستنباط  جوانب األثر من خالل التجربة  
 املاليزية  لسوق رأس املال اإلسالمي.

 ثامنا:صعوبات البحث:
بعض الصعوبات  اجهتنابدورنا و الشك أن أي حبث ليكون حبثا فيجب أن يتعرض لبعض الصعوبات،وحنن 

 يف حبثنا هذا ولعل من أمهها:
 قلة الدراسات اليت تناولت املوضوع رغم أن الكتابات املتعلقة باالقتصاد االسالمي كثرية ومتنوعة. 
ؤسسات يف اجلامعات اجلزائرية، وعدم ممارسته  من  طرف املسوق رأس املال اإلسالمي  غياب تدريس 

وانعدام سوق مالية أيضا توجب ذلك اللجوء إىل إسقاط  الدراسة  على التجربة  املالية واملصرفية اجلزائرية،
املاليزية كوهنا أهم جتربة رائدة يف هذا اجملال مما سيكلف الباحث عناء البحث عن املعلومات املتعلقة هبا 

 من خمتلف املواقع االلكرتونية.
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لبت الدراسة الكثري من اجلهد حملاولة اكتساب قاعدة نظرية متكن من التنسيق بني إضافة إىل ذلك قد تتط 
 جوانبه واإلحاطة حبيثياته.

 تاسعا:خطة وهيكل البحث: 
من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة من هذا البحث وقصد التوصل على نتائج إختبار الفرضيات 

 هيكل اخلطة التايل:املقرتحة وبالتايل حل إشكالية البحث مت إقرتاح  
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ة بالسوق املالية ككل من املنظور من خالل هذا الفصل التطرق ملختلف املفاهيم واجلوانب املتعلق نااولتن     
عن سوق رأس املال اإلسالمي من حيث  املفاهيم والرقابة الشرعية عليه واألدوات املتداولة  تكلمنامث   التقليدي

 . إضافة على إجراءات التعامل وضوابط االستثمار فيه فيه،
 الفصل الثاني: الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي

 إىل تطرقنال بعض املفاهيم املتعلقة باهلندسة املالية واهلندسة املالية االسالمية،مث داخل هذا الفص تناولنا
الصكوك اإلسالمية كأحد منتجات اهلندسة املالية  تناولنابعد ذلك  املفاهيم املختلفة املتعلقة بالتصكيك،

 أمهيتها اإلقتصادية والتنموية. مث اإلسالمية من املفهوم إىل اخلصائص واألنواع
 الصكوك اإلسالمية على سوق رأس المال اإلسالمي وحدود التعامل بها  الفصل الثالث: تأثير

يف هذا الفصل من البحث إىل جوانب تأثري الصكوك على حركية ونشاط سوق رأس املال  تطرقنا   
ولة الالزمة اإلسالمي من خالل تأثريها على االستثمار واملستثمرين يف السوق  وكذا مسامهتها يف توفري السي

 فيه أيضا دور تناولناإضافة إىل ذلك  حدى املتعاملني يف السوق،إملختلف املصارف واملؤسسات املصرفية كوهنا 
 مسامهتها يف رفع كفاءته. ومدى  يف  سوق رأس املال االسالمي  الصكوك يف حتقيق اإلستقرار

 المال االسالمي الماليزيالفصل الرابع: واقع التعامل  بالصكوك اإلسالمية في سوق رأس 
 قد إحتوىو   للجانب النظري على التجربة املاليزية، -قدر االمكان –سقاط إهذا الفصل عبارة عن  كان

 وأمهيته، وكذا ومفهومه   خالل نشأتههذا الفصل على مدخل لسوق رأس املال املاليزي والرقابة الشرعية عليه من 
املتداولة فيه من أسهم وسندات وكذا أنواع الصكوك االسالمية املتداولة ،إضافة إىل األدوات  خصائصه وأقسامه

 (7013-7001فيه، كما تضمن الفصل أيضا مقارنة بني إصدارات الصكوك والسندات التقليدية لفرتة معينة )
درجة التطرق إىل أثر إصدارات الصكوك على بعض املتعاملني كاملصارف واملؤسسات امل كما متواستنباط الدالئل،

يف السوق، ومدى مسامهتها يف حتسني كفاءة سوق رأس املال املاليزي واستقراره مع اإلشارة إىل بعض العوائق اليت 
 .حتول دون عملية اإلصدار وكذا اآلفاق املستقبلية إلصدارات الصكوك 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:األول الفصل  
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  تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
 الشك أن األسواق املالية يف أي اقتصاد تشكل عصب احلياة كوهنا مكان التقاء بني فئتني خمتلفتني يف 

وآلجال  أصحاب الفائض وأصحاب العجز، من أجل تبادل األموال -الفئتني -االحتياجات وكذا األهداف، مها 
بصفة عامة، غري أن لألسواق املالية منظورين مها املنظور التقليدي  للبلد وبالتايل تنشيط احلالة االقتصادية خمتلفة

حتكمه مبادئ الشريعة اإلسالمية يف معامالته، إضافة إىل واملنظور اإلسالمي حيث يتميز الثاين عن األول بكونه 
 وتتنوع العمليات فيه . تنوع أدواته وكفاءهتا

أس املال اإلسالمي بصفة عامة وسوق ر ا الفصل حول سوق رأس املال بصفة لذلك تدور أفكار هذ
  تقيي  هذا الفصل إىل أربعة مباحث هي التالية  متقدخاصة و 

 التقليدي. ليوق رأس املالبحث األول  مدخل امل
 املبحث الثاين  سوق رأس املال من املنظور اإلسالمي.

 املبحث الثالث  األدوات املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي.
 املبحث الرابع  العمليات يف سوق رأس املال اإلسالمي.
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 المبحث األول: مدخل لسوق رأس المال التقليدي
دورا كبريا من حيث توفري األموال وتيهيل  -التقليدية -املالية يف االقتصاديات الوضعية تؤدي األسواق  

 حركتها كوهنا مناخا خصبا لالستثمار وتداول األوراق املالية وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث.
 المطلب األول: مفهوم األسواق المالية ونشأتها 

 الماليةالفرع األول: تعريف األسواق 
حىت يت  تعريف األسواق املالية جيب معرفة أن اليوق املايل ييتمد مفهومه من مفهوم اليوق بشكل  

عام. واليوق ميثل الوسيلة اليت يتلقى من خالهلا البائع واملشرتي بغض النظر عن املكان املادي لليوق كما أدى 
رين والشركات للمتاجرة وتقدمي خدمات طابع التخصص يف األسواق إىل نشوء وحدات متخصصة من امليتثم

 1الوساطة يف اليوق.
اع تيوقد جاء يف املعج  الوسيط أن  ''اليوق هو املوضع الذي جيلب إليه املتاع  واليلع للبيع واإلب 

 2)تؤنث وتذكر(''.
، أي املوضع الذي جتلب إليه اليلع 3أما يف ''ليان العرب'' البن منظور فإن اليوق موضع البياعات 

 واألمتعة ويت  بيعها فيه.
 أما املال فيعرف لغة  كما جاء يف ليان العرب   

 . أي أن لفظ املال عند العرب يطلق على كل مامت امتالكه.4املال  معروف، ما ملكته من مجيع األشياء
 ريف اآلتية لليوق املايل  اوميكن ذكر التع 

االلتقاء بني الوحدات االقتصادية اليت لديها موارد مالية يعرف اليوق املايل بأنه  ''اجملال الذي يت  فيه  -1
فائضة ترغب يف إقراضها )املدخرين( والوحدات االقتصادية ذات العجز املايل )املقرتضني(، ومن مث تنشأ 

5وتتداول داخل إطاره التنظيمي )األصول املالية(''.
 

اليت بنياب فيها املال الفائض من األفراد  كما يعّرف اليوق املايل بأنه  ''جمموعة املؤسيات أو القنوات -2
واملؤسيات يف اجملتمع وفقا ليياسة معينة ملن ه  يف حاجة إىل هذه األموال لفرتة من الوقت عن طريق 

6الوسطاء املاليني''.
 

                                                 
-''أثر اإلعالن عن توزيعات األرباح على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةمصباح أسامة علي، شراب،  - 1

 .22، ص 2002فليطني، غزة، -، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجيتري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية''-دراسة تطبيقية
 .224-222، ص ص  2(، ط2002، )مكتبة الشروق الدولية، مصر، المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  - 2
 .2142(، اجمللد الثالث، باب اليني، ص 1891، )دار املعارف، مصر، لسان العربابن منظور،  - 3
 .2300، اجمللد اليادس، ص المرجع السابق - 4
 (2002مصر،  -) الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية، د، الشناوي وعبد املنع ، املباركإمساعيل أمح - 5

 .119ص
 مصر -، )عامل الكتب، القاهرةاألهمية. األهداف، السبل. مقترحات النجاح–بورصات األوراق المالية صالح الدين حين، اليييي،  - 6

 .11(، ص2003
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ت املالية كما مت تعريف سوق املال بأنه  '' كيان اقتصادي يت  فيه التقاء البائع واملشرتي إلجراء الصفقا -3
1الطرفني''. اليت حتقق الفائدة لكال

 

ي فيها شرط املكان(، يلتقي خالهلا فاليوق املالية هي  '')وسيلة ينت ويرى''هوشيار معروف'' أن -2
)املشرتون والبائعون واملتعاملون اآلخرون واإلداريون( من ذوي االهتمامات )املادية أو املهنية( باألدوات 
)الرأمسالية والنقدية( أو بـ)الصرف األجنيب( بغرض تداول وتوثيق وتعزيز األصول املختلفة ) احلقيقية 

( اعتمادا على )قوانني وأنظمة وتعليمات( وإىل حد ما ةمتباينة )طويلة وقصري  النقدية...( لفرتاتو واملالية 
2.")عادات وتقاليد وأعراف( معتمدة حمليا ودوليا

 

   لليوق املالية جهتنا ميكن إعطاء التعريف الشامل التايلوحنن من 
ني يف األموال، وأه  اليوق املايل هو ذلك اجملال الذي يعمل كوسيلة جتمع جمموعات خمتلفة من املتعامل

يت  تبادل وانتقال هذه ذا الوسطاء وأصحاب العجز(، حبيث هذه اجملموعات واملؤسيات )أصحاب الفائض وك
األموال بني هؤالء اجملموعات عن طريق هذه اليوق سواء كان حمليا أو دوليا وسواء كانت فرتة األموال طويلة أم 

 األدوات املالية )األوراق املالية(.قصرية األجل بواسطة أدوات خمتلفة تيمى 
 الفرع الثاني: تاريخ نشأة األسواق المالية

يرجع تطور األسواق املالية إىل تطور أسواق اليلع واخلدمات، وإن مل تكن تعرف هبذا االس ، حيث كان  
 3ييمح للتجار بعرض بضائعه  وحتديد أسعارها وأسعارها اآلجلة.

مويل والصريفة من مليالد عرفت حضارة وادي الرافدين أقدم أشكال الت( عام قبل ا2000فمنذ حوايل ) 
رايب اليت تضمنت مواد قانونية لتنظي  التجارة وأعمال الصريفة بعد أن تطورت التجارة وظهرت خالل شريعة محو 

ات وغريها أشكال من التعامل املايل والنقدي ومن أمهها بيوت املال وعمليات االقرتاض والتمويل وتيوية املدفوع
 من أعمال الصريفة.

ومع منو التجارة وتطورها عرف الرومان األسواق املالية يف القرن اخلامس قبل امليالد، بالتحديد عام  
بعض األنشطة املشاهبة ألنشطة  األسواقإذ شهدت هذه (،Cllegia-Mercatoum( وأطلقوا عليها )425)

 األسواق املالية املعاصرة، فهي تشبه إىل حد كبري بعض بورصات التجارة يف عصرنا احلاضر.
د هذه الفكرة على كرب حج  إىل نظرية آدم مسيث يف العمل وتعتمإن فكرة إنشاء األسواق املالية تيتند  

ذي يرتتب عليه عالقة وثيقة بني حج  اليوق وحج  اليوق والذي بدوره يعتمد على حج  اإلنتاج، األمر ال
اإلنتاج، انعكيت هذه العالقة باحملصلة النهائية على التطورات املالية وبصفة خاصة على األوراق املالية مما ترتب 

 خصص أطلق عليه سوق األوراق املالية.تعليه إجياد سوق مايل م

                                                 
 .21، ص 2(، ط2002اليعودية، -، )مطابع دار اهلالل لألوفيت، الرياضالمال واالستثمار في األسواق المالية، فهد عبد اهلل، احلومياين - 1
 .49(، ص 2003األردن، -، )دار صفاء للنشر والتوزيع، عماناالستثمارات واألسواق الماليةهوشيار، معروف،  - 2
 .08(، ص2004، )دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األسواق المالية والنقديةرمسية أمحد، أبو موسى،  - 3
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( مث أميرتدام يف 1452مدينة أنفرس البلجيكية عام )ت يف أوتشري الشواهد التارخيية أن أول بورصة أنش 
( مث تال ذلك إنشاء بورصة 1909، وبعدها يف باريس عام )1222(، مث يف لندن عام )1209هولندا عام )
 1(، وبقيت تتطور حىت وصلت إىل ما هي عليه يف عصرنا احلايل.1982نيويورك عام )

2مراحل ارتبطت بالتطور املايل واإلقتصادي للدول  وقد مرت فكرة األسواق املالية يف نشوئها خبمس
 

ومتيزت بوجود عدد كبري من املصارف اخلاصة، وحمال الصرافة وإقبال األفراد على استثمار المرحلة األولى: 
 مدخراهت  يف مشروعات خمتلفة.

 التجارية.ومتيزت ببداية ظهور املصرف املركزي الذي يييطر على املصارف المرحلة الثانية: 
)املصارف الصناعية ة يف اإلقراض متوسط وطويل األجل،وفيها ظهرت املصارف املتخصص: لثةالمرحلة الثا

والعقارية والزراعية...( اليت أصدرت سندات متوسطة وطويلة األجل ليد حاجتها من األموال لتمويل املشروعات 
 املختلفة.

احمللية واالهتمام بيعر الفائدة وزيادة إصدارات سندات اخلزانة وفيها ظهرت األسواق النقدية المرحلة الرابعة: 
لفرتات متوسطة وطويلة، وزاد نشاط االوراق التجارية، وشهادة اإليداع القابلة للتداول، وهذا يعترب بداية إلندماج 

إلضافة إىل اليوق النقدي يف اليوق املايل وبداية ظهور اسواق ثانوية لتبادل هذه االوراق)أي البورصات(، با
 وجود سوق نقدية متقدمة، مما يقتضي وجود موارد مالية كبرية بالنيبة حلج  العمليات اليت جتري فيه.

وهي مرحلة إندماج االسواق املالية احمللية يف األسواق املالية الدولية، حيث تكمل كل سوق المرحلة الخامسة:
رحلة متثل حلقة متطورة يف مناء النظام املصريف داخل منها األخرى من حيث عرض النقود والطلب عليها، وهذه امل

 الدولة وتطور املرافق اإلقتصادية العامة فيها.
 المطلب الثاني: أهمية األسواق المالية وأقسامها

 الفرع األول: أهمية األسواق المالية
التمويلي من الوحدات إن الوظيفة الرئييية ألسواق املال هي نقل األرصدة القابلة لإلقراض ورأس املال  

اليت لديها فائض دخل إىل وحدات اإلنفاق ذات العجز اليت لديها فائض دخل من األفراد واملنظمات اليت يفوق 
أما وحدات اإلنفاق ذات العجز فهي الوحدات اليت يتجاوز .تيار دخلها النقدي اجلاري إنفاقها النقدي اجلاري

 3نقدي.إنفاقها اجلاري التيار اجلاري لدخلها ال
 4ية منها  ثانو كما يؤدي سوق املال بعضا من الوظائف ال 

                                                 
-114(،ص ص 2010،)دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، السياسات المالية والنقدية وأداء سوق األوراق الماليةعباس كاظ ،الدعمي، - 1

112 
2
 .09-05، ص ص   مرجع سابقصالح الدين حين، اليييي،  - 
3
، ترمجة  طه عبد اهلل، منصور وعبد الفتاح عبد الرمحن، عبد اجمليد، )دار املريخ للنشر النقديين( هة نظر)وجالنقود والبنوك واالقتصادباري سجل،  - 

 .50-28(، ص ص  1895والتوزيع، اململكة العربية اليعودية، 
2
 .232(، ص 2002، )دار وائل، األردن، المالية(التسيير المالي )اإلدارة ي ويوسف، قويشي، إلياس، بن ساس - 
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  يعترب سوق املال هيئة رقابية خارجية ذات موضوعية، تياه  يف مراقبة أداء املؤسيات وذلك اعتمادا
 على التقلبات يف األسعار، باعتبار أن سعر الورقة املالية مؤشر جيد لألداء.

 ألدوات املالية اليت هتيئ للميتثمر فرصا أوسع لالختيار من شىت تتوفر هذه األسواق على جمموعة من ا
 جماالت االستثمار.

 1وترجع أمهية األسواق املالية إىل عدة عوامل ميكن تلخيصها باآليت 
متويل خطط التنمية االقتصادية  حيث حتتاج عمليات التنمية إىل رؤوس أموال كبرية قد ال تتوفر  -1

بدال من اللجوء إىل عمليات االقرتاض اخلارجي اليت غالبا ما يرتتب  لدى الدولة، ويف هذه احلالة
عليها أعباء كبرية تثقل كاهل الدولة بالديون وما قد يرتتب على هذه الديون من عواقب، تقوم بطرح 
مشاريعها التنموية يف األسواق املالية املنظمة وبواسطة هذه األسواق تيتطيع متويل عملياهتا التنموية 

ذلك بإشراك القطاع اخلاص يف متويل هذه املشاريع بواسطة طرح أسه  هذه املشاريع يف  ويكون
 األسواق املالية لالكتتاب فيها.

مشاكل عدم قدرة البنوك التجارية على التمويل املتوسط والطويل األجل لعدة أسباب أمهها   -2
نحها القروض املتوسطة التضخ  ومشاكل املخاطرة اليت قد تتعرض هلا هذه البنوك وخاصة عند م

وطويلة األجل، إضافة إىل أن هذه القروض غالبا ما تعطى بكميات حمددة وفقا للقوانني واألنظمة 
 اليت تصدر عن البنك املركزي.

تياعد األسواق املالية على منح القروض بشروط مييرة وبتكاليف قليلة مقارنة بالقروض من البنوك  -3
 الدولية أو القروض اخلارجية.

كثريا ما تتعامل هذه األسواق باألوراق املالية القابلة للتداول بالعمالت القابلة للتحويل مما يرتتب  -2
حيث ميكن لتلك  على ذلك حتويل هذه األسواق من أسواق حملية إىل أسواق دولية أو إقليمية

 األسواق طرح األسه  أو سندات لشركات من جنييات خمتلفة.

ية القابلة للتداول يف األسواق املالية غالبا ما تعمل على تشجيع صغار إن التعامل باألوراق املال -4
ح مقبولة وخماطر قليلة ا امليتثمرين على توظيف أمواهل  بشرائه  هلذه األوراق، مبا يعود عليه  بأرب

 وخاصة يف حالة توظيفها يف شركات استثمار أو صناديق استثمار لديها خربات عالية ومتخصصة.

ن حاملها من حتويل هذه األوراق إىل األوراق املالية القابلة للتداول يف األسواق املالية ميكّ إن التعامل ب -2
 أموال نقدية بيهولة وبدون حتمل أية خيائر.

 املتداولة من التأثريات اخلارجيةوضع التشريعات والتعليمات الالزمة حلماية أسعار األسه  اجلديدة و  -5
األسه  واليندات وتيعريها وطرحها من قبل مؤسيات اليوق  ومن مث إعداد آلية تلقائية إلصدار

 املالية املختصة.

                                                 
 .13-12، ص ص  مرجع سابقرمسية أمحد، أبو موسى،  -1
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إن اليوق املايل يعمل على تنظي  ومراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل هبا مبا يكفل سالمة هذا  -9
 اية صغار املدخرين فهو بذلك قحققالتعامل وسهولته وسرعته، مما يضمن سالمة البالد املالية ومح

آخر، وبالتايل تنظ   املالية من ميتثمر إىل يوق من خالل انتقال ملكية األدواتافؤ والتوازن للالتك
 على قوى العرض والطلب. ال األوراق املالية حفاظا على اليعر وبناءعملية تداو 

تعترب األسواق املالية مؤشرا للحالة االقتصادية، فاليوق املايل يياعد على حتديد االجتاهات العامة  -8
 يف عملية التنبؤ اليت تياعد امليتثمر على االستثمار باألوراق املالية األكثر رحبا.

وهبذا نرى أن األسواق املالية تعلب دورا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا فهي وسيلة وحمرك االقتصاد يف أي 
 بدل مهما كان متقدما أو ناميا.

 الفرع الثاني: أقسام األسواق المالية 
العمليات املالية اليت تت  يف اإلطار التنظيمي ليوق املال أه  معيار للتفرقة بني جناحي يشكل أجل  

 1سوق املال يف أي بلد، ومها  سوق النقد وسوق رأس املال.
 أوال: سوق النقد

 تعريف سوق النقد: -1-1
ها، وتنخفض درجة تداول األوراق املالية قصرية األجل فيها، واليت ترتفع درجة سيولتتهي األسواق اليت  

املخاطرة فيها، لذلك تقل فيها معدالت العائد باملقارنة مع األوراق املالية املتوسطة وطويلة األجل اليت يت  تداوهلا 
 2والتعامل هبا يف األسواق املالية.

 3ويؤدي سوق النقد وظائف مفيدة لالقتصاد الوطين منها   
واالستخدام األقصى للموارد املالية على االستخدامات املختلفة املياعدة على حتقيق التوزيع األمثل  -1

وحتقيق التوازن بني العرض والطلب على األرصدة النقدية وتوجيه املدخرات إىل أوجه االستثمار 
 املختلفة.

تشجيع األفراد على االدخار ألنه يقدم أداة ييتطيعون من خالهلا توجيه املدخرات إىل  -2
بتكاليف متدنية  هاضيضية ويف الوقت نفيه االحتفاظ بالقدرة على تناالستخدامات االستثمار 

وبصورة سريعة. ويؤدي ذلك إىل ختفيض كمية النقود اليت قحتفظ هبا األفراد ألغراض االحتياط 
 واملعامالت.

                                                 
1
، مذكرة لنيل شهادة مع اإلشارة لحالة بورصة تونس''-''دور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق الماليةبن عزوز، عبد الرمحن،  - 

 .13، ص2011/2012، ينطينةجامعة منتوري قعلوم التييري، يف املاجيتري 
2
 .45(، ص2002، )عامل الكتب احلديث، األردن، األسواق المالية النقديةفليح حين، خلف،  - 

3
)مكتبة دار ، مقدمة في النقود والبنوك مع تطبيقات على المملكة العربية السعودية وعناية بالمفاهيم اإلسالميةحممد بن علي، القري،  - 

 .105-102ص ص  (، 1882اليعودية، جدة،
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ويقدم سوق النقد الوعاء املناسب لتنفيذ اليياسة النقدية من قبل البنك املركزي )خصوصا عمليات  -3
فتوحة(. كما أنه يلعب دورا مهما يف توفري املعلومات املفيدة حول اجتاهات أسعار الفائدة اليوق امل

والطلب على األرصدة النقدية واليت تيتعني هبا اليلطات النقدية يف رس  تلك اليياسة. وبدون 
 لة املفعول.ضئيوجود مثل هذا اليوق فإن أكثر أدوات اليياسة النقدية تصبح 

 1أمهية األسواق النقدية ترجع إىل األسباب اآلتية ويرى )رزق( بأن 
 توفر للمتعاملني فيها وسائل متعددة متكنه  من خالهلا على تعديل مراكزه  النقدية.  -2

 متكن اليلطات النقدية كالبنوك املركزية من الرقابة على عرض النقود يف االقتصاد القومي. -4

 خصائص سوق النقد:  -1-2
عديدة متيزها عن غريها من األسواق املالية واليت ميكن أن نذكر منها ما  تتي  سوق النقد خبصائص 

 2يأيت 
تتداول ف األسواق النقدية أدوات مالية قصرية األجل ترتاوح فرتات تيديدها ما بني يوم واحد يف بعض  -

 احلاالت وسنة واحدة بشكل عام.

ويل األدوات املتداولة فيها إىل نقود وهذا تتميز األسواق النقدية بييولتها العالية نيبيا وذلك ليهولة حت -
 ما دفع الناس خطأ إىل إطالق اس  األسواق النقدية عليها.

اليت -نظرا لتعامل األسواق النقدية باألدوات قصرية األجل وارتفاع سيولتها فإهنا مقارنة بأسواق رأس املال -
 للفشل. تعاين من خماطر أقل -طويل األجلتتعامل باألدوات االستثمارية ل

لواقع غالبا ما تكون أسواق ة األسواق النقدية تتعامل بأدوات ذات قي  كبرية وبالتايل فإهنا يف ايإن غالب -
ويف حاالت عديدة مليون دوالر. وهذا بال شك مثال ملعامالت كبرية تتجاوز يف الواليات املتحدة مجلة 

جيعل االستثمار يف هذه األسواق مركزا على املؤسيات الكبرية بدال من األشخاص الطبيعيني أو جيري 
كز دوره  يف مجع الزبائن يف رت ي dealersأو متاجرين  brokersالتبادل من خالل توسط مساسرة 

ذلك ألن من الصعب على صغار امليتثمرين أو امليتثمرين صاالت خاصة بالتبادل يف البنوك الكبرية و 
األفراد بشكل عام متلك هذه األدوات مباشرة وعلى انفراد، وهذا بال شك يقلل أيضا من درجة 

 املخاطرة.

إن غالبية األدوات النقدية قابلة للخص  وذلك ألهنا تباع عادة بأقل من قيمها احملددة باستثناء الودائع  -
 املصرفية.

                                                 
1
(، ص 2002، )دار طيبة للنشر والتوزيع، مصر، االستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية: من منظور إداري ومحاسبيعادل حممد، رزق،  - 

08. 
2
 .132-133، ص ص  مرجع سابقهوشيار، معروف،  - 
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م األسواق النقدية مبمارسة الكثري من وظائف البنوك التجارية. وفضال عن ذلك تتميز هذه األسواق تقو  -
بقدرهتا على جتاوز التكاليف الفرصية للفوائد املصرفية وبالتايل فإهنا تيتقطب األموال الكبرية املوجهة 

 لالستثمار يف فرتات قصرية.

 األدوات المتداولة في سوق النقد: -1-3
  1استخدام األدوات املالية قصرية األجل يف سوق النقد ومن أبرزها  ويت  

 : Treasury Billsأدوات الخزينة -1
وهي أوراق مالية حكومية قصرية األجل، تعد إحدى أدوات الدين العام، إذ تقوم احلكومة بإصدار هذه  

ت املالية األخرى واألشخاص ك واملؤسيااألوراق وبيعها للميتثمرين الراغبني بشرائها مثل شركات التأمني والبنو 
 تعرض هلا.تن قيمتها االمسية ومتتاز هذه األوراق بيهولة التصرف هبا فضال عن تدين املخاطر اليت خبص  ع

 : Commercial papers Shortimeاألوراق التجارية قصيرة األجل -2
 promissory Notesوهي أوراق مالية تعد من أدوات االستثمار وتتخذ غالبا بشكل سندات إذنية  

دوات االستثمار قصرية مالية ذات مراكز ائتمانية قوية، وتعد األوراق التجارية من أقدم أتصدر عن مؤسيات 
 سوق النقد.األجل يف 

 :  Negotiable Certificates of Depositشهادات اإليداع المقابلة للتداول -3
وتعد من أدوات االستثمار املهمة يف سوق النقد، وهي أداة دين ترتب حلاملها حقا على وديعة مصرفية  

مودعة ألجل. وتصدر عن املصارف التجارية بقي  امسية خمتلفة وملدد خمتلفة ال تزيد عن الينة الواحدة. ويثبت 
 عليها عادة سعر الفائدة.

 : Bankers Acceptanceالمصرفية القبوالت -4
امليتوردون احملليون يف استرياد بضائع أجنبية يتخدمها يف الغالب يوهي عبارة عن سحوبات مصرفية  

 على احلياب ويتأرجح تاريخ استحقاقها ما بني شهر وستة أشهر.
 : Repurchase Agreementsاتفاقيات إعادة الشراء -5

وشركة مقرتضة من ناحية أخرى. إذ  ةأو جهة ماحنة للقروض من ناحيوهي عبارة عن اتفاق بني مصرف  
تقوم الشركة املقرتضة بيع األوراق املالية اليت متلكها )أسه ، سندات، أذونات خزينة...( إىل البنك بيعر حمدد 

التفاقية بني وتتعهد الشركة املقرتضة مبوجب االتفاق بشراء هذه األوراق بيعر أعلى يف تاريخ حمدد وتتأرجح مدة ا
( يوم وقد تكون ليوم واحد فقط وتيمى يف هذه احلالة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة 12( إىل )03)
(Orenigth Repo.) 

 

                                                 
1
األردن والسعودية حالة تطبيقية -مؤشرات سوق األوراق المالية ''أثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية فيحيدر يونس كاظ ، املوسوي،  - 

 .21-20، ص ص   2008، أطروحة دكتوراه فليفة يف العلوم االقتصادية، جامعة الكوفة، (''2112-1991للمدة )
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 (: Negatiable ordres of vrithdrawalأمر السحب القابل للتداول )-6
ودائع اجلارية وودائع التوفري، إذ وهو نوع من الودائع املصرفية استحدث يف بعض الدول  جيمع بني مزايا ال 

 ميكن للمودع حترير أو سحب أمر قابل للتداول يف الوقت الذي ميكنه احلصول على فوائد رصيد الوديعة.
 ثانيا: سوق رأس المال

 تعريف سوق رأس المال-2-1
املال بأنه   سوق رأس املال هو القي  الثاين يف األسواق املالية، إضافة إىل سوق النقد. ويعرف سوق رأس 

 1''ذلك اليوق الذي يت  فيه تداول األوراق املالية اليت تصدرها منظمات األعمال''.
كما يعرف سوق رأس املال أنه  ''اليوق الذي تقوم فيه احلكومات واملصارف واملنظمات الدولية  

 2.وشركات األعمال باقرتاض واستثمار كميات كبرية من النقود لفرتات طويلة أو متوسطة''
كما مت تعريف سوق رأس املال بأنه  '' جمموعة املؤسيات والعالقات اليت من خالهلا تتعامل قوى  

العرض والطلب على األصول املالية بشكل عام وعلى األوراق املالية طويلة األجل )أي األسه  واليندات( 
 3بشكل خاص''.

   ن نرى من جهتنا أن سوق رأس املالوحن 
يتعامل فيه خمتلف عارضي وطاليب األصول املالية واليت تتمثل أساس يف األسه   هو ذلك اليوق الذي 

واليندات لفرتة طويلة األجل أو متوسطة، وبكميات ضخمة واهلدف من هذه اليوق أن يت  حتويل املدخرات إىل 
 4استثمارات من خالل طريقتني مها 

لشركات التمويل الالزم لوبالتايل توفر  املالية طويل األجل املصدرة دواتيقوم املدخرون بشراء األ -1
 الستثماراهتا.

تقوم املنشآت املالية مثل البنوك التجارية وشركات التأمني باستخدام مدخرات األفراد لتكوين ''حمافظ  -2
 ه  األوراق املالية يف تلك األسواق.ئاستثمارات'' من خالل شرا

 5شكالن  وليوق رأس املال
امل بأوراق مالية طويلة األجل، وفيها تنتقل األوراق ملتشريها فور إمتام الصفقة تتعأسواق حاضرة )فورية(: -1

 بعد دفع القيمة.

                                                 
1
 .05(، ص2004مصر، -، )الدار اجلامعية، اإلسكندريةأسواق المال وتمويل المشروعاتعبد الغفار، حنفي ورمسية، قرياقص، - 

2
–، جملة العلوم اإلنيانية، جامعة حممد خيضر اإلسالمية'' وراق المالية في أسواق المال''دور أهمية العائدات واألحازم بدر، اخلطيب،  - 

 .192-124، ص ص  2005بيكرة، العدد احلادي عشر، ماي 
3
 .112(، ص 2001والتوزيع، عمان، ، )مؤسية الوراق للنشر االستثمار في األوراق الماليةالزبيدي، محزة،  - 

4
 .08، صمرجع سابقعادل حممد، رزق،  - 

5
ول على درجة الدكتوراه من ص، ملخص دراسة للح''الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''ن، فؤاد حممد أمحد، حميي - 

 .12، الدورة التاسعة عشر، إمارة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، دون سنة نشر، صاألكادميية العربية للعلوم املصرفية، جممع الفقه اإلسالمي الدويل
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تتعامل كذلك بأوراق مالية طويلة األجل لكن تنفيذ االتفاقات والعقود يت  بتاريخ  أسواق مؤجلة )مستقبلية(:-2
 آجل على تاريخ إبرام العقد.

  وتنقي  األسواق احلاضرة إىل ما يلي  
 السوق األولية )سوق اإلصدارات(: -1

ن طريق رمسلة   واليندات وزيادة رؤوس األموال عوهي اليوق اليت جيري فيها التعامل بإصدارات األسه 
 االحتياطي االختياري واألرباح املدّورة.

 السوق الثانوية )سوق التداول(: -2
إصدارها واستكمال إجراءات االكتتاب هبا. وهي اليوق اليت جيري فيها التعامل باألوراق املالية بعد  

 1ة.دات، وعمليات التحويل خارج القاعوتشمل اليوق النظامية واملوازية، وسوق الين
 السوق االحتكاري: -3

وتتمثل يف وزارة املالية )اخلزانة( أو البنك املركزي يف بعض الدول، حيث قحتكر التعامل فيها بأنواع معينة  
 2اليت تصدرها احلكومة مثل اليندات االدخارية.من األوراق املالية 

وجتدر اإلشارة إىل أن األوراق املالية طويلة األجل اليت تصدرها منشآت األعمال وخاصة األسه   
Stocks  والينداتBonds 3أو البورصات. أس املالاليت يت  تداوهلا يف أسواق ر  ةهي اليلعة الرئييي 

 خصائص سوق رأس المال وأهميتها: -2-2
–، من خالل بيع القي  املتداولة شبكة متويل طويل األجل، تقوم على اإلصدار مبا أن سوق رأس املال 

 5، فهي تتميز بعدد من اخلصائص وهي  4واملياعدة يف تعبئة االدخار الفردي -األسه  واليندات
يرتبط باألوراق املالية طويلة األجل ويكتيب أمهية خاصة يف متويل املشروعات  سوق رأس املال -1

 اإلنتاجية اليت حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية على أجل طويل.

االستثمار يف رؤوس األموال يعترب عائدا ويهت  امليتثمرون بالدخل أكثر من اهتمامه  بالييولة  -2
 ا رأس املال.واألرباح املوزعة واملخاطرة اليت يتعرض هل

يتي  هذه اليوق بكونه أكثر تنظيما من اليوق النقدي لكونه متعامل به من قبل الوكالء  -3
 واملتخصصني.

                                                 
1
 .290(، الطبعة الثالثة، ص2002، )دار وائل للنشر، األردن، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد، رمضان وحمفوظ، جودة،  - 

2
 .13، صمرجع سابقفؤاد أمحد حممد، حميين،  - 

3
، )دار اجلامعة تأمين، شركات االستثمار(ق المال )بورصات، مصارف، شركات أسواحنفي ورمسية، قرياقص،  ،ارعبد الغف - 

 .15(، ص2003مصر، -اإلسكندريةاجلديدة،
4 -  p. Conso ,la Question financière de l’entreprise, (dunod, France, 1989), tome2, 7

eme
 

édition, p387.  
5
، مذكر مقدمة للحصول عل درجة ''دور االستثمارات األجنبية في تطوير أداء سوق فلسطين لألوراق المالية''دارين وشاح، وشاح،  - 

 .12، ص 2008غزة، فليطني،-سالميةاملاجيتري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإل
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االستثمار يف سوق رأس املال يكون أكثر خماطرة وأقلها سيولة يف االستثمار يف اليوق النقدي ألن  -2
 ية وتنظيمية خمتلفة.أدوات االستثمار فيه طويلة األجل مما قحتمل خماطر سوقية أو سعر 

يتطلب سوق رأس املال وجود سوق ثانوي يت  فيه تداول أدوات االستثمار املختلفة لكي يت   -4
تنشيط االستثمار فيه وكذلك توفري سيولة نقدية مالئمة لألوراق املالية طويلة األجل مما يزيد سرعة 

 تداوهلا.

موية، وتظهر أمهية سوق ه االقتصادية والتنإن هذه اخلصائص املختلفة ليوق رأس املال زادت من أمهيت
 1فيما يلي  رأس املال

 جتميع املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار وتنشيط حالة االقتصاد القومي ككل. -1

 من خالل اليوق يتمكن محلة األوراق املالية من حتويلها إىل سيولة نقدية عند الضرورة. -2

على رأس املال الالزم إلنشاء مشاريع اقتصادية متكني أصحاب املشاريع االقتصادية من احلصول  -3
 جديدة أو توسيع الطاقة اإلنتاجية يف مشاريعه .

مراقبة االستثمارات من خالل التعرف على سري العمل يف املشاريع االقتصادية عن طريق معرفة  -2
صادية التغريات يف أسعار األوراق املالية. أي أن أسعار هذه األوراق مرآة عاكية للحالة االقت

 امليتقبلية.

يعين أهنا تعترب مبثابة إنذار مبكر للقائمني على  شؤون االقتصاد يف الدولة الختاذ اإلجراءات التصحيحية 
يهب  -الحتمال تعرض البالد ملوجة من الكيادا وهو ما يعد مؤشر -عندما يلزم األمر. فعندما تنخفض األسعار
حيح األوضاع، كما يبدي احملللني االقتصاديني وجهات نظره  بشأن امليؤولون إىل اختاذ الرتتيبات املالئمة لتص
 احلالة وشأن الرتتيبات املقرتحة ملواجهتها.

محاية الوحدات االقتصادية من التقلبات يف أسعار اليندات، إذ يت  التخلص منها عند توقع  -4
اليوق املايل  ناتوميكن متثيل مكو  .اخنفاض كبري يف أسعارها حىت ال تلحق اخليارة بأصحاهبا

 بالشكل التايل 

                         
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 09-05(، ص ص  2009، )مؤسية شباب اجلامعة، مصر، البورصات )أسواق المال وأدواتها األسهم والسندات(ضياء، جميد،  - 
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 .(:مكونات )أقسام( األسواق المالية11الشكل رقم )                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   إعداد الطالب اعتمادا على املعلومات اليابقة )الواردة أعاله(.المصدر 
 الفرع الثالث: شروط تكوين السوق المالي ومقومات نجاحه

 ال بد أن يت  وفق شروط، متكن من توفري مقومات تعمل على جناحه وتطويره. مايل أي سوق إن تكوين 
 أوال: شروط تكوين السوق المالي 

 1هناك عدة شروط جيب توافرها لتكوين اليوق املالية نذكر منها  
تشجيع االدخار يف زيادة عدد املؤسيات املالية املوجودة يف الدولة؛ إن تشجيع اليوق املايل يقتضي  -1

ن توفري املؤسيات القطاع اخلاص واليت تتحول إىل عمليات استثمارية منتجة واليت ميكن أن تت  بدو 
املالية داخل الدولة، ويتطلب من هذه املؤسيات حتيني ورفع أسعار الفائدة، وحتيني الشكل 

 اخلارجي للجهاز املصريف وزيادة عدد فروعه.

 اتباعها هلذا الغرض منها اقتطاعات إجبارية من ت إىل استثمارات؛ وهناك عدة طرق متحتويل املدخرا -2
ة البورصات، وختصيص أيام خاصة باجلمهور لزيار  أسه  يف شركات قوية،املوظفني مقابل منحه  

 وإنشاء ما ييمى بنوادي االستثمار.

إنشاء بورصات لألوراق املالية؛ وأه  مهامها حتويل األموال املدخرة إىل أموال ميتثمرة يف مشروعات  -3
 ئلة عند احلاجة.قائمة أو يف طور التكوين، وحتويل االستثمارات طويلة األجل إىل أصول سا

                                                 
1
 .21(، ص 2002األردن، -، )دار صفاء للنشر والتوزيع، عماندراسات في األسواق المالية والنقديةمجال جويدان، اجلمل،  - 

 سوق رأس املال 

 األسواق املالية

 اليوق املالية  اليوق الثانوية  اليوق االحتكارية 

 أسواق آجلة 

 سوق النقد 

 أسواق حاضرة 
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ضرورة االهتمام بالتنييق بني األنظمة والقوانني املالية املعمول هبا يف الدول األعضاء يف اليوق  -2
املشرتكة؛ ومن املالحظ وجود اتفاقيتني ضريبيتني على نطاق الدول العربية مها، اتفاقية جتنب 

 لتحصيل الضرائب.االزدواجية الضريبية ومنع التهرب من الضرائب، واتفاقية التعاون 

االهتمام بوسائل اإلعالم ومراقبتها؛ ففي حاالت نشر بيانات عن اخلطة االقتصادية للدولة ييتطيع   -4
كال من القطاع اخلاص وصغار امليتثمرين معرفة الشركات اليت ميكن املشاركة فيها ومتويلها بدال من 

 ا.اجملهودات اليت تبذهلا اخلزينة العامة لتمويل النقد الالزم هل

وجود حد أدىن من االستقرار اليياسي وعدم وجود رقابة على النقد؛ فيجب على الدولة املضيفة أن  -2
توفر للميتثمرين وخاصة األجانب بعض التيهيالت يف حتويل صايف أرباحه  إىل اخلارج وحتويل 

 رأس املال األجنيب عند هناية االستثمار إىل بلده.

هتمام بالعنصر البشري وتأهيله يدخل يف صمي  الشروط امللحة إضافة إىل ذلك نرى من جهتنا أن اال
نيج األنظمة والقوانني املالية املعمول هبا يف اليوق وكذا يلتكوين أي سوق مايل كونه ه  من ييري املؤسيات و 

 تييري خمتلف وسائل اإلعالم واليهر على تنظيمها ومتابعتها ورقابتها.
 الماليةثانيا: مقومات نجاح األسواق 

 وهي   1طبقا ملفهوم اليوق املالية ميكن التمييز بني نوعني من املقومات إلنشاء األسواق املالية 
 وحتتوي على  مقومات أساسية: -2-1

 مناخ مالئ  لالستثمار قائ  على عنصري الثقة والتنظي . -1

 بتكوين الشركات امليامهة. اخلاص فليفة اقتصادية واضحة، تيمح لرأس املال -2

يعين تعدد اخليارات أمام دوات تنوع أدوات االستثمار، وهي سلعة سوق املال، فالتنوع يف األ -3
 املدخرين.

 مؤسيات مالية ومصرفية متنوعة ومتعددة قادرة على خلق الفرص وجتميع املخاطر وتقليلها. -2

ق حج  مناسب من املدخرات القابلة للتحويل إىل استثمارات خمتلفة اآلجال اليت يقوم اليو  -4
 بتحفيزها.

 واليت تتمثل يف  مقومات مساندة: -2-2
 أنظمة اتصال فعالة ومتطورة وكفؤة لتوفري املعلومات الدقيقة واملوثوق هبا حول حركة األسعار. -1

 أنظمة كفؤة لإلفصاح املعلومايت واملايل عن واقع الشركات واليوق وحتليل نشاط االقتصاد. -2

 ومنع االحتكار، لتفعيل اليوق بأرضية للعرض والطلب.ي صفة املنافية الكاملة فضتشريعات ت -3

 شرط احلياد واخلربة.داري متكامل حتكمه هيئة أو جلنة بهيكل مؤسيي منظ ، يعرب عنه جبهاز إ -2

                                                 
1
 .112(، ص 2002، األردن-، )دار امليرية للنشر، عماناالستثمار باألوراق الماليةشد وسالم أسامة، عزمي، ر التميمي، أ - 
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تشريعات وأحكام حتمي امليتثمرين من الغش والتالعب وحتديد التصرفات اليت تعزز من ثقة  -4
 اجلمهور بنظام اليوق وهيئته.

 1مقومات عديدة يعتمد عليها جناح األسواق املالية أمهها  -العربيدعصام فهد –تور وقد أضاف الدك
وجود نظام حماسيب سلي  حبيث ييمح بتوفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وتلبية متطلبات  -1

 امليتثمرين.

لية للشركات مراعاة مبدأ اإلفصاح املطلوب عن املعلومات احملاسبية اليت تعكس حقيقة املراكز املا -2
 والبنوك وأرباحها الفعلية واملتوقعة، من أجل تقيي  أسعار األسه  املتداولة بقيمها احلقيقية.

االستثماري لدى املتعاملني يف سوق األوراق املالية، هبدف التمكن من استخدام توفر الوعي  -3
ات والبنوك املصدرة الية للشركالبيانات واملعلومات املتاحة، يف إجراء تقومي حقيقي للمراكز امل

 ألسه ، والوصول إىل التقومي العادل لألسعار اليوقية هلذه األسه .ل

ومن الواضح يف هذه املقومات الدور امله  لنظام املعلومات يف جناح األسواق املالية كونه يعمل على توفري 
األسعار العادلة ملختلف األسه  املتداولة املعلومات ملختلف املتعاملني ألجل اختاذ القرار، وكذا امليامهة يف حتديد 

 يف اليوق، ومن مث زيادة كفاءته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .140(، ص2002، )دار الرضا للنشر، سوريا، االستثمار في بورصات األوراق المالية )بين النظرية والتطبيق(، العربيد، عصام فهد - 
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  المبحث الثاني: سوق رأس المال من المنظور اإلسالمي
الشك أن سوق رأس املال اإلسالمي يلعب دورا هاما يف االقتصاد اإلسالمي كونه يتيح الفرصة ملمارسة  

ذب خمتلف الشرائح )مؤسيات أو أفراد( للتعامل هبا لتحقيق احة شرعا واليت جتختلف الصي  املباالستثمار مب
جاء هذا املبحث ليعطي صورة هنا جمموعة من األهداف لكن يف النهاية ييتفيد االقتصاد اإلسالمي ككل، ومن 

 ي.ولو مبيطة على سوق رأس املال يف االقتصاد املشهور بقيامه على املشاركة إنه االقتصاد اإلسالم
 المطلب األول: سوق رأس المال اإلسالمي )مفهومه، ودواعي قيامه(

 الفرع األول: مفهوم سوق رأس المال اإلسالمي
التعاريف  راد، وميكن إيككلاالسالمي  إن سوق رأس املال اإلسالمي جزء مه  من النظام االقتصادي  

   هلذا اليوق التالية
يطلق مبعناه  الضيق على سوق أو بورصة األوراق املالية، كمايطلق مصطلح سوق رأس املال مبعناه ( 1 

سواء كانت آلجال قصرية أو متوسطة أو طويلة بني أفراده  الواسع على جمموع التدفقات املالية يف اجملتمع
صر يف مكان حمدد وإمنا يف الواسع فإن سوق رأس املال ال تنح ومؤسياته وقطاعاته. ويف ضوء هذا املعىن

ددة، ومن هنا فإن مصطلح سوق رأس املال اإلسالمي، ميكن أن يتضمن املعامالت املالية املنضبطة معامالت حم
 1بالضوابط الشرعية.

ومن املعلوم أن حتقق املعىن الضيق يرتبط بتحقق املعىن الواسع، فلن توجد أسواق رأس مال إسالمية ما مل  
مل توجد مؤسيات مالية إسالمية تصدرها، وبنك مركزي إسالمية، ولن توجد هذه األوراق ما  ةتوجد أوراق مالي

إسالمي أو جهاز مركزي إسالمي مينح ترخيصا بإصدارها، وهكذا ميكن القول أن سوق رأس املال تشتمل على 
البنك املركزي والبنوك التجارية وشركات التأمني، وشركات االستثمار املايل واملؤسيات املالية وبورصات األوراق 

وكافة املؤسيات اليت تتعامل مع التدفقات املالية، ولكي تكون سوق رأس املال إسالمية فينبغي أن ختضع املالية، 
 2هذه املؤسيات والبنوك للضوابط الشرعية.

 وما يالحظ على هذا التعريف أنه   
 أغفل مدة املعامالت )أجل املعامالت( يف اليوق. -

 املتعاملني وكذا معامالهت .كما أنه ركز على ضرورة وجود ضوابط شرعية حتك   -

  ''إن التصور اإلسالمي ألسواق رأس املال يضع أصول وقواعد اإلفصاح كما يلي( كما مت تعريفه  2
لغريه، ومينع االحتكار والغش تيير الكامل فهو قحول دون استفادة أي طرف متعامل من املعلومات بشكل ال ي

ة املنتجة وتنحاز إىل اليلوك الرشيد ضد املضاربة، فهو يهدف ألن واخلداع وقحصر التعامالت يف املبادالت احلقيقي

                                                 
1
لعلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف اتجربة ماليزيا أنموذجا''–نموذج إسالمي لسوق رأس المال نحو ''، ةنصبة، ميعود - 

 .32، ص2013-2012 عة حممد خيضر، بيكرة،االقتصادية، ختصص نقود ومتويل، جام
2
 .32، صالمرجع السابق - 
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كون اليبب وراء جميع املدخرات ومتويل املشاريع ال أن يجيعل األسواق املالية عامل استقرار وأداة تنمية ووسيلة لت
 1عدم استقرار النشاط االقتصادي، وإحداث االهنيارات واألزمات املالية''.

جليا أنه تعريف من جانب التعامالت، إذ أنه يقوم على نبذ كل أشكال  ف يظهرومن خالل هذا التعري
املمارسات الضارة بباقي املتعاملني من غش واحتكار وخداع... وهي أه  ما مييز سوق رأس املال اإلسالمي. 

ن قحدث وإضافة إىل هذا أشار التعريف إىل ضرورة اإلفصاح عن كل املعلومات لكل املتعاملني ما من شأنه أ
 املياواة بينه .

(ويرى الدكتور ''سليمان ناصر'' أن سوق رأس املال اإلسالمي هو  ''سوق يت  فيها تداول أموال 3
فيها املعدالت النيبية للربح الكفاءة النيبية لتلك  س توقعات ربح املنشآت، واليت تعكساالستثمار على أسا

فعل احتالل اليوق، أي ختصيص أموال االستثمار يكون املنشآت، واليت تكون معدالت الربح فيها لييت بال
حيب العائد املتوقع وبالتايل فإن املوارد املالية ستخصص لتمويل املشاريع ذات العائد األعلى، مما ينتج عنه حين 

 2املعلومات املهمة لييهل على املتعاملني املقارنة بني الفرص االستثمارية.ختصيص املوارد يف ظل جتميع ونشر 
 أما من وجهة نظرنا فيمكن صياغة تعريف أكثر مشوال ودقة واختصارا كما يلي  

''سوق رأس املال اإلسالمي هو ذلك اليوق الذي جتري فيه املعامالت املالية املتوسطة والطويلة األجل 
هذه بني خمتلف الوحدات)أفراد، مؤسيات، بنوك...( وتداول أموال االستثمار لتحقيق أهداف خمتلفة، وتت  

املعامالت بقدر عال من اإلفصاح والشفافية والقي  األخالقية والتطبيق الكامل ملبادئ الشرع احلنيف، إن على 
 خمتلف األدوات اليت يتعاملون هبا''.و ميتوى املتعاملني أو على ميتوى عملياهت  أ

 3ويتميز سوق رأس املال اإلسالمي عن سوق رأس املال التقليدي من عدة جوانب هي 
ض  سوق رأس املال اإلسالمي اليماسرة والشركات واليت تتعامل يف يإن  من حيث املتعاملني يف اليوق -أ

شريطة التزامها بأحكام الشريعة األوراق املالية اجلائزة شرعا. إضافة إىل بعض الشركات واملؤسيات التقليدية 
 اإلسالمية.

اإلسالمي  وراق مالية عدة يف سوق رأس املاليت  تداول أ  إذ من حيث األوراق املالية املتداولة يف اليوق-ب
 ل  صكوك املضاربة، صكوك املراحبةواليت منها  األسه ، وصكوك االستثمار الشرعية )الصكوك اإلسالمية( مث

 صكوك املشاركة، صكوك اليل ... .

                                                 
1
، ورقة مقدمة للملتقى الدويل ''دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال العربية''عبد الرزاق، خليل وعادل، عاشور،  - 

 2002نوفمرب  22و  21دراسة حالة اجلزائر والدول النامية''، بيكرة، يومي  –حول  سياسيات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسيات 
 .05ص
2
-2002لوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، '، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف الع''عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية'سليمان، ناصر،  - 

 .229، ص2004
3
ص (، 2011األردن، -، )دار اليازوري، عمانالمصارف اإلسالمية أداؤها المالي وآثارها في سوق األوراق الماليةحيدر يونس، املوسوي،  - 

 وما بعدها بتصرف. 124
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حكام الشريعة اإلسالمي يت  وفقا أل التعامل يف سوق رأس املال  ذلك أن من حيث أساليب التعامل-ج
عقد اإلسالمية، ومن مث االلتزام باألحكام الشرعية املنظمة للعقود الشرعية املؤسية عليها مثل  عقد املراحبة، 

جنش والغش، بل ييود الصدق واألمانة وانتشار األخالق يف التعامل ال املضاربة... .إذ ال غرر و عقد املشاركة، و 
 هبذه اليوق.

ا سوق رأس املال اإلسالمي من اخلصائص املميزة لالقتصاد اإلسالمي ككل إن هذه املميزات استمده 
 والذي استمدها هو اآلخر من تعالي  ديننا احلنيف.

 الفرع الثاني: األسباب الداعية إلقامة سوق رأس المال اإلسالمي
عناصر النظام  حد أه تلعب األسواق املالية اإلسالمية دورا أكثر من مه  يف االقتصاد اإلسالمي كوهنا أ 

املكان الذي يت  فيه تبادل األموال بني أصحاب الفائض وأصحاب العجز. وبالتايل فإنه من  املايل ككل باعتبارها
 1النقاط التالية إلقامة سوق رأس املال اإلسالمي يف  إىل إجياز أه  األسباب الداعيةاملمكن، أن خنلص 

والبديل األمثل لتبادل اليلع واملنتجات واألوراق املالية متثل األسواق املالية اإلسالمية احلل األفضل  -1
 اليت تقرها الشريعة اإلسالمية.

من أه  عوامل جناح األسواق املالية يف حتقيق أهدافها أن حمتويات هذه اليوق ومعامالهتا تنيج   -2
ون من وهو ما يبحث عنه البائعون واملشرت مع معطيات الشريعة اإلسالمية العقائدية واالقتصادية 

امليلمني بعد أن امتنعوا عن استثمار أمواهل  يف األسواق املالية التقليدية، مبعىن أن إمكانيات 
 استثمار أمواهل  تكون جممدة.

إقامة خاليا التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية من خالل التعاون والتكافل والرتاح  بني  -3
امليلمني الذين مل جيدوا فرصة االستثمار يف األسواق املالية الغربية ملا فيها من بيوع خمالفة امليتثمرين 

 للشريعة، ومن أكثر هذه البيوع شيوعا  

 بيع اإلنيان ماال ميلك. -

 بيع اإلنيان ما اشرتاه قبل قبضه. -

ة البيع التضمن عدم حتديد اليعر وتعليقه على سعر اليوق يف يوم معني أو خالل فرت  -
 حمددة.

 بيع وشراء األوراق املالية احملظورة اليندات واألسه  املمتازة. -

 البيوع املتضمنة خيارات غري مشروعة يف اإلسالم. -

من أه  العوامل اليت تيه  يف إجناح هذه اخلطوة احتاد الدين واملصاحل املشرتكة، أضف إىل ذلك  -2
حيوانية، وكذلك  مزراعية أ منت جتارية أتباين اإلمكانيات االقتصادية للدول اإلسالمية، سواء كا

                                                 
1
(، ص 2002سوريا، -، )دار رسالن، دمشق (اتعلى األسواق المالية )البورصأساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها الكرمي، اهلييت،  قيصر عبد - 

 .225-224ص  
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اختالف هيكلة إمكانيات اإلنتاجية الصناعية بني هذه الدول وتباين رأس املال البشري يف هذه 
 الدول أيضا.

تفعيل أساليب االستثمار اإلسالمي يف اليوق املالية اإلسالمية، أكثر فاعلية مقارنة مع تفعيلها يف  -4
 ي بذلك تيه  يف إجناح العملية االستثمارية يف اليوق املالية اإلسالمية.اليوق املالية التقليدية، وه

التخلص من الييطرة والتبعية االقتصادية للدول الرأمسالية الكربى، علما أن آثار ظاهرة العوملة بدت  -2
 يةستقالل املنهجي يف توجهاهتا اإلمنائواضحة العامل على أسواق الدول اإلسالمية يف حماولة منها لال

 احلاضرة وامليتقبلية.

ميكن العمل يف سوق رأس املال اإلسالمي باخليارات الشرعية اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية مثل خيار  -5
 خليارات غري الشرعية يف أسواق وهي بدائل إسالمية عن ا ***وخيار العيب **وخيار الشرط *اجمللس

 املال التقليدية.

اخلام املوجودة يف الدول اإلسالمية غري ميخرة خلدمتها، بل يف خدمة جند الكثري من األموال واملواد  -9
، واحلق أن الكثري (الدول الرأمسالية الكربى وذلك لكوهنا متلك زمام املديونية اخلارجية )قروض الفائدة

من الدارسني هلذا املشروع نادى بضرورة إجياد سوق مالية إسالمية بديلة تدع  إمكانيات الدول 
ة، وتنيج  مع طبيعة تعالي  دينها احلنيف، إال أن هذه النداءات مل تلق تنفيذا هلا، بل مت اإلسالمي

االكتفاء بالرتحيب بالفكرة، والتوصية يف املؤمترات اليت تنعقد بني حني وآخر كعنصر مه  من 
باجتاه الطروحات احلضارية اإلسالمية أمال يف إجياد تغيري يف جمريات العمل االقتصادي واإلمنائي، 

 صناعة مقومات النهضة اليت تتوق هلا شعوب الدول اإلسالمية.

تقليل خطر االستثمار نتيجة حتمية لتنوع أساليب االستثمار اإلسالمي وال سيما أسلوب املشاركة  -8
الذي يقتضي توزيع األرباح واملخاطر بني املشاركني يف العملية االستثمارية، وأفضل تنوع ألساليب 

 المي ال يت  إال يف إطار وجود اليوق املالية اإلسالمية.االستثمار اإلس

 

 

 

 

 

                                                 
*

  يراد به إذا حصل اإلجياب والقبول من البائع واملشرتي ومت العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما يف اجمللس خيار المجلس - 
 يار، واألصل فيه قوله )ص(  ''البيعان باخليار مامل يتفرقا''.قد(، ما مل يتبايعا على أنه الخ)أي حمل الع

**
هو أن يشرتي أحد املتبايعني شيئا على أن له اخليار مدة معلومة وإن طالت إن شاء أنفذ البيع يف هذه املدة وإن شاء ألغاه، وجيوز   خيار الشرط  - 

 هذا الشرط للمتعاقدين معا وألحدمها إذا اشرتطه.
***

ا عيب دون بيانه للمشرتي، ومىت مت العقد وقد كان املشرتي عاملا بالعيب فإن قحرم على اإلنيان أن يبيع سلعة هب يقصد به أن  لعيبخيار ا - 
 .العقد يكون الزما وال خيار له ألنه رضي به
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 المطلب الثاني: مقومات، أهداف ومهام سوق رأس المال اإلسالمي
  ول: مقومات إقامة سوق رأس المال االسالميع األالفر 
التقليدية يف ال خيفى على أحد أن األسواق اإلسالمية لرأس املال مبفهومها احلديث حتاكي أسواق رأس املال   

 1بعض جوانبها، إال أن اإلمكانيات واملقومات متوفرة لقيامها واليت من بينها 
 املال  وهو متوفر، إذا مت استثماره داخل البالد اإلسالمية.-
األوراق املالية اإلسالمية  لقد متكن رجال الفقه واالقتصاد اإلسالمي من صياغة أوراق مالية خالية من -

 ية، تكون بديلة ملثيالهتا يف اليوق املايل التقليدي.املعامالت الربو 
املؤسيات املالية املصدرة لألوراق املالية  فهي يف حاجة إىل متويل إسالمي حلمايتها من تالعب املضاربني -

 واملقامرين يف استثمارها ملدخراهتا.
ون على لمي، الذين يعد اإلسالمتوفر املتخصصني من علماء الفقه اإلسالمي وخرباء املال واألسواق واالقتصا-

 توجيه املعامالت املالية وفق الضوابط الشرعية.
 2وحىت يت  إنشاء سوق إسالمي مبقوماته اليابقة يتطلب األمر ما يلي  
إعادة صياغة القوانني اليت حتك  أسواق األوراق املالية القائمة يف البالد اإلسالمية لتتفق مع قواعد  -

 اإلسالمية. ومبادئ وأحكام الشريعة

تبني أهنا خمالفة للشريعة اإلسالمية، ويف لألوراق املالية احلالية واليت  إصدار أوراق مالية جديدة كبديل -
 الفقه اإلسالمي متيع لذلك.

وضع ميثاق لقي  املتعاملني يف أسواق األوراق املالية اإلسالمية يتضمن الدوافع والزواجر )الثواب  -
 م احنرافه  عن شرع اهلل.والعقاب(، حىت ميكن ضمان عد

وضع ميثاق بني كافة الدول اإلسالمية للتعاون والتنييق بينه  يف التعامل يف أسواق األوراق املالية  -
 املوجودة لديه .

صناديق -شركات استثمار إسالمية-التوسع يف إنشاء املؤسيات املالية اإلسالمية ''مصارف إسالمية -
 .املالية اإلسالميةية'' لدع  التعامل يف أسواق األوراق شركات مسيرة إسالم -استثمار إسالمية

 الفرع الثاني: أهداف سوق رأس المال اإلسالمي
املال التقليدي قحاول حتقيق جمموعة من األهداف  سالمي وعلى غرار سوق رأسإن سوق رأس املال اإل 

   3واليت من ضمنها 
                                                 

1
سياسات التمويل وأثرها على  تقى الدويل حول ل، ورقة مقدمة للم''تحديات السوق المالي اإلسالمي''ارة ورايس، حدة، معمجال، ل - 

 . 09، ص2002نوفمرب  22و 21جامعة حممد خيضر، بيكرة، يومي  -سة حالة اجلزائر والدول الناميةدرا-االقتصاديات واملؤسيات 
2
 .08-09، ص ص  المرجع السابق - 

3
(، ص ص  2001مصر، -اجلامعية، اإلسكندرية، )الدار قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويلد، عبد الرمحن ييرى، أمح - 

233-232. 
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ية متوسطة وطويلة األجل وذلك للمشروعات اإلسالمامليامهة يف تنشيط وتنمية ''التمويل اإلسالمي''  (1
ت شراء وبيع األوراق املالية اإلسالمية وفقا لألسعار وتنظي  ضمانات شرعية مناسبة لعملياري بتيي

ملشقة وجلب يتضمن حتقيق هذا اهلدف العلمي بقاعدة رفع ا Microاجلارية. وعل امليتوى اجلزئي 
لية، كما يتضمن محايته  من عواقب اجلهالة ومن الغنب والوقوع يف ري للمتعاملني يف األوراق املاالتيي

فيتضمن حتقيق هذا اهلدف  Macroأيدي بعض الوسطاء االحتكاريني. أما عل  امليتوى الكلي 
امليامهة يف بناء االقتصاد اإلسالمي داخليا، وبالتايل القضاء على التبعية االقتصادية اليت تعاين منها 

 ة )النامية( حاليا.البلدان اإلسالمي

من خالل نشر معلومات كافية عن املراكز االقتصادية تنمية اليلوك االستثماري الرشيد لدى املتعاملني  (2
واملالية ''احلقيقية'' للمشروعات أو الشركات اإلسالمية اليت تتداول أوراقها يف اليوق. وحتقيق هذا اهلدف 

يف حتقيق هدف أفضل استخدام ممكن للموارد  الذي يرتكز على قاعدة ''الدين النصيحة'' ييه 
 االقتصادية يف األجل الطويل.

محاية املتعاملني يف األوراق املالية واملؤسيات والشركات املصدرة هلذه األوراق والنشاط االقتصادي  (3
للمجتمع اإلسالمي من املضاربات اليعرية غري الرشيدة وغري الشرعية. وذلك عن طريق نشر دراسات 

ة عن االجتاهات اليعرية لألوراق املالية املتداولة مما يقلل من احتماالت قيام مضاربات سعرية غري تقديري
رشيدة تعتمد عل تقديرات عشوائية. أما محاية اليوق والنشاط االقتصادي اإلسالمي من املضاربات 

 اليعرية غري الشرعية فعن طريق منع مجيع أسباهبا املؤدية إليها.

 1مهام سوق رأس المال اإلسالميالفرع الثالث: 
 سيولة سريعة. دياستثمارا حقيقيا أو ماليا، أو ير األوراق املالية والصكوك، ملن يريد  تداول تييري .1

 ليرعة اختاذ قرار االستثمار.ي للناس، وتوفري الفرصة والوقت تنمية الوعي االدخار  .2

 يؤدي إىل حين ختصيص املوارد.حتديد األسعار وفق قوى العرض والطلب يف سوق تنافيية، مما  .3

 توفري املدخرات احمللية واخلارجية لالستثمار، من خالل قنوات تيهل عملية تدفقها عند الطلب. .2

 توفري الرقابة على األداء االقتصادي للمشروعات اخلاصة. .4

 تياعد على توزيع املوارد املالية بني خمتلف االستخدامات بطريقة رشيدة. .2

عن خمتلف األنشطة االقتصادية، مما يياعد على اختاذ القرارات  يانات الالزمةجتميع املعلومات والب .5
 االستثمارية الصحيحة.

تياعد صكوك التمويل اإلسالمية على القيام مبشاريعها التنموية، وكذلك بالنيبة ملؤسيات وشركات  .9
 القطاع اخلاص.

                                                 
1
 ، )عامل الكتب احلديث، األردناستراتيجية مواجهتها–المصارف اإلسالمية: مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة صاونة، أمحد سليمان، خ - 

 .254(، ص2009
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رد لتحقيق املصارف اإلسالمية ألهدافها التنموية من خالل توفريها للموا كما تبدو أمهية سوق رأس املال
هلذه املصارف استثمار هذه املوارد استثمارا طويل األجل يف مشروعات استثمارية  املالية طويلة األجل، مما يتيح

والتأسيس  املنقولة ق استثمار من غري القي مادية من خالل إصدار شهادات استثمار قابلة للتداول، وإنشاء صنادي
ورأس املال املخاطر، باإلضافة إىل  B.O.Tوامليامهة يف الشركات اليت تباشر أنشطة التأجري التمويلي و 

 1ق مالية.ااالستثمارات املالية من خالل إنشاء صناديق استثمار القي  املنقولة، وإدارة وتكوين حمفظة أور 
 والمعوقات التي يعاني منهااالسالمي  أس المالعالية االقتصادية لسوق ر المطلب الثالث: الف 

بصفة خاصة ما جاء يف قرار جممع الفقه  الية بصفة عامة وأسواق رأس املالإن مما يؤكد أمهية األسواق امل 
  2يف الفقرتني األوىل والثانية اإلسالمي
ه من التعاون باعتبار ما ييتتبعوتنميته، ''إن االهتمام باألسواق املالية هو من متام الواجب يف حفظ املال  

 ليد احلاجات العامة، وأداء ما يف املال من حقوق دينية أو دنيوية''.
ويف الفقرة الثالثة'' إن فكرة األسواق املالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا ييتند االلتزام هبا إىل  

 تطبيق قاعدة املصاحل املرسلة''.
تواجهه بعض تبقى من هنا يظهر أن سوق رأس املال بإمكانه حتقيق الفعالية االقتصادية الالزمة غري أنه  
 املعوقات.

 الفرع األول: الفعالية االقتصادية لسوق رأس المال اإلسالمي
تقوم األسواق املالية اإلسالمية بصفة عامة وأسواق رأس املال اإلسالمية بصفة خاصة على قاعدة  

ركة يف خمتلف معامالهتا، وبالتايل نرى أن هذه األسواق تيتمد فعاليتها االقتصادية من فعالية )قاعدة املشا
 *املشاركة(.
 3وتتجيد الفعالية االقتصادية لقاعدة ''املشاركة'' يف اجلوانب واآلثار التالية  

ية إجيابية(، إىل مفاهي  اتياع مفهوم اقتصاد املشاركة )باإلضافة إىل املشاركة وماهلا من آثار اقتصاد -1
 أوسع أثر منها 

االعتدال والتوسط يف معاجلة امليائل االقتصادية األساسية ألي نظام كدور الدولة وجمال اليوق  - أ
 ونظام امللكية.

                                                 
1
   مصر-)دار اليالم، القاهرة، جل في المصارف اإلسالميةدور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األأشرف حممد، دراية،   - 

 .123(، ص2002
2
  الشريعة كلية تنظمه الذي اإلسالمي لالقتصاد الثالث العاملي للمؤمتر مقدمة مداخلة، ''نحو سوق مالية إسالمية''كمال توفيق، حطاب،  - 

 .50، ص2003 مارس ،املكرمة مكة القرى أم جامعة
*

اقتصاد المشاركة )نظام اقتصادي بديل القتصاد جتمع بني قاعدتني مها  قاعدة الغن  بالغرم وقاعدة اخلراج بالضمان، أنظر  مجال لعمارة،  - 
 .93(، ص2000تقدمي حيني شحاتة، )مركز اإلعالم العريب، مصر، ،السوق( الطريق الثالث

3
  . 81-99، ص ص  مرجع سابق، القتصاد السوق الطرق الثالث اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديلمجال لعمارة،  - 
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التكافل والتضامن بني فئات اجملتمع، تنظمه قواعد أخالقية، وجتيده مؤسيات اقتصادية  - ب
 بني خمتلف شرائح اجملتمع.ة، مما يعمل على تقوية االنيجام واجتماعية ميتقل

ن اقتصادياهتا أقدر يف أغلب واحلقيقة أن اجملتمعات األكثر انيجاما على الصعيد االجتماعي تكو 
 على حتقيق إجنازات أكرب.  األحوال

الثقافية ي  ا بالقاحتضان اجلماهري القتصاد املشاركة، وتفاعلها مع أنظمته ومؤسياته الرتباطه -ج
 واالجتماعية للجماهري.

عدة أساليب ق التنمية الشاملة وذلك من خالل متكني عناصر اإلنتاج مـن امليامهة والتعـاون لتحقي-د
مناصب الشغل، ووفرة اليلع اط االقتصادي، ويؤدي إىل زيادة وصي  عادلة، مما يياه  يف منو حركة النش

 اع والتجديد.واخلدمات، ومنو حوافز االكتشاف واالخرت 
االنفتاح والتعاون مع العامل اخلارجي من أجل تبادل املصـاحل والتكيف امليتمر مع متغريات االقتصاد -هـ

 العاملي.
إن تنوع أساليب االستثمار باملشاركة من شأنه أن يوسع االستفادة من تلك األدوات من خالل  -2

 حكامه.استخدام كل أسلوب فيما ميكن من معامالت تتواءم وطبيعة أ

إن تطبيق أساليب التمويل واالستثمار باملشاركة يياعد على حتقيق معدالت عالية للتنمية الشاملة،  -3
ملواطنني بصفة فعالة وشفافة وشحذ ذلك أن سياسة املشاركة وتكامل اجملهودات من شأهنا إقحام ا

 حيه  بامليؤولية بشكل إجيايب.

اد املشاركة يياعد يف تعبئة األموال الراكدة بتزويد إن زيادة رأس املال على امليتوى الكلي القتص -2
امليتثمرين،بغرض استخدام مدخراهت  استخداما منتجا، مما يؤدي إىل تفتيت الثروة،واحليلولة دون 

 تركيزها بصفة دائمة وميتمرة.

إن مشاركة اكثر من طرف يف النشاط االقتصادي الواحد من شأهنا أن تعمل على رعاية ومحاية  -4
مر من الوقوع يف خماطر تعجز قدراته الفردية عن التنبؤ هبا أو حتملها إذا حدثت، مما يعطي امليتث

 االستثمار باملشاركة ميزة خاصة تتمثل يف ارتفاع درجة جناحه.

يف ظل إقتصاد املشاركة اليرتبط قرار االستثمار واإلدخار بتقلبات سعر الفائدة، بل يرتبط بارتياد  -2
مؤشرا حقيقيا لتحديد الكفاءة احلدية لرأس املال إىل جانب ذي يكون جماالت ربح املشروع ال

 االعتبارات اإلجتماعية املرتبطة مبصلحة اجملتمع الكلية.

يف ظل اقتصاد املشاركة ييتطيع صاحب املال أن قحصل على العائد املناسب الذي يتكافؤ مع  -5
 يياعد على حتقيق أمرين امليامهة الفعلية اليت أداها يف العملية االنتاجية،وهذا 

أوهلما تشجيع املدخرين للدخول يف خماطرة االستثمار ومن مث القضاء على الروح اليلبية اليت قحدثها نظام 
 سعر الفائدة،وكذلك رفع الكفاءة االستثمارية للموارد املالية.
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اجملتمع مما يعّرض االستثمار وثانيهما عدالة توزيع الناتج،وهذه تياه  يف عدم تركيز الثروة عند فئة قليلة من 
 للتقلب من فرتة ألخرى.

إن التفوق اإلجتماعي يف ظل إقتصاد املشاركة اليثقل كاهل امليزانية العامة للدولة، واليزيد يف عجزها  -9
ألنه نتاج موارد خمصصة األوعية واالستخدامات، مما ييه  يف حترير القدرات املالية للخزينة العامة 

 األخرى لإلقتصاد الوطين، وقدرة املنتوج الوطين على املنافية. لتمويل اإلحتياجات

من إن أساليب التمويل واإلستثمار باملشاركة الترهق الدول)األفراد أو املؤسيات( اليت تيتفيد  -8
التمويل النتفاء عنصر الفائدة، وبذلك تكون املشاركة وسيلة لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية 

فإن تأسيس املشروعات العربية املشرتكة سوف يياعد الدول على التخلص من لدو أخرى، ولذلك 
 مشكلة املديونية اخلارجية.

 الفرع الثاني: معوقات إيجاد سوق إسالمي لرأس المال وبعض سبل عالجها

 إن توفري أدوات إسالمية يعتمد إىل حد كبري على وجود سوق مايل إسالمي، ميكن بواسطته تداول هذه األوراق،
 1ل هذا اليوق نذكر منها ثأمام إجياد م اليت تقف هناك العديد من املعوقاتمازال  هإال أن
 عدم تطوير أدوات إسالمية استثمارية بالدرجة اليت تطورت فيها األوراق االستثمارية غري اإلسالمية. -

 احلالية.غياب اإلطار القانوين والتشريعي الالزم لتيجيل هذه األدوات يف األسواق املالية  -

عملة موحدة تياعد على إصدار أدوات استثمارية بعملة موحدة يت  تداوهلا يف معظ  البلدان  غياب -
 العربية واإلسالمية.

 2ومن األمور اليت تياعد على التغلب على معوقات إجياد سوق رأس مال إسالمي 
اإلصدارات من األدوات تيويق إجياد عملة موحدة كالدينار اإلسالمي، وهو وحدة حيابية تيهل  (1

 امليتحدثة، حبيث ال يتأثر االستثمار يف هذه األوراق بالتقلبات احلادة يف أسعار صرف العمالت.

وضع أسس تشريعية وقانونية مقبولة من قبل الدول اإلسالمية والعربية للتعامل مع األدوات االستثمارية  (2
 امليتحدثة.

  3نها كما توجد سبل أخرى ملعاجلة هذه املعوقات م
توسيع عمل أسواق املال احمللية والدولية، وكذلك فتح أسواق جديدة متخصصة وغري متخصصة، تيه   (3

يف رفد النهضة االقتصادية املرجوة، ويياعدها على ذلك وفرة املواد األولية وسعة مياحة دول العامل 
 اإلسالمي وتنوع إمكانياهتا املتاحة.

                                                 
1
ستثمار والتمويل يف فليطني بني آفاق التنمية اال، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول  ''صناديق االستثمار اإلسالمية''هشام، جرب،  - 

 .32، ص2004مايو  08-09ن والتحديات املعاصرة، املنعقد بكلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية يف الفرتة م
2
 .32، صالمرجع السابق - 

3
 .229ص، مرجع سابققيصر عبد الكرمي، اهلييت،  - 
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ني أسواق املال يف البلدان اليت ينتشر فيها اإلسالم كمرحلة أوىل مث إجياد وتعزيز العالقات االقتصادية ب (2
تطوير هذه العالقات مع أسواق املال العاملية كمرحلة ثانية، واالستفادة منها بقدر ما تيمح به أحكام 

 الشريعة، وبقر ما تيمح به مقومات تطوير أسواق املال يف البلدان اإلسالمية.

شروع األسواق املالية، وينبغي أن تقدم هلا التيهيالت عن طريق ما تقدمه البنوك مل دع  القوانني احلكومية (4
 املركزية للميتثمرين من دع  وتشجيع.
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 المبحث الثالث: األدوات المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي 
أنه توجد أدوات أخرى يت  التعامل تعترب األسه  واليندات أه  أدوات التعامل يف سوق رأس املال إال  

هبا )كاملشتقات والتوريق...(، وسق رأس املال اإلسالمي كغريه من األسواق األخرى يتعامل بأدوات مالية. ويأيت 
التطرق إىل باقي سه  واليندات يف التعامل من املنظور اإلسالمي، على أن يت  هذا املبحث ملعرفة طبيعة األ

 .قاألدوات يف الفصل الالح
 المطلب األول: األسهم 

 الفرع األول: مفهوم السهم وخصائصه
 أوال: مفهوم السهم

األسه  هي مجع سه ، وهو لغة له عدة معان منها  النصيب، ومجعه ''اليهمان'' بض  الّيني، ومنها  
القوس. ومجعه الّيهام  مبعىن القدح الذي يقارع به، أو يلعب به يف  لذي يكون يف طرفه نصل يرمى به عنالعود ا

َفَياَهَ  كة امليامهة'' ويف القرآن الكرمي  امليير، ويقال  أسه  بينه  أي أقرع، وميامهة أي باراه والعبه ''ومنه شر 
أي قارع باليه  فكان من املغلوبني واالقتصاديون يطلقون األسه  مرة على   1{121ِمْن اْلُمْدَحِضنَي } َفَكانَ 

هو صك ميثل جزءا من رأمسال الشركة،  احد، فباعتبار األول قالوا  اليه الّصك، ومرة على الّنصيب، واملؤدى و 
ت األموال أو اجلزء يزيد وينقص تبع رواجها. وباالعتبار الثاين قالوا  الّيه  هو نصيب املياه  يف شركة من شركا

الذي ينقي  على قيمته جمموع رأس مال الشركة املثبت صك له قيمة امسية، حيث متثل األسه  يف جمموعها رأس 
 2مال الشركة وتكون متياوية القيمة.

كما مت تعريفها بأهنا  ''صكوك متياوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية واليت يتمثل فيها حق  
 3''.حول له بصفته هذه ممارسة حقوقه يف الشركة. السيما حقه يف األربا أسه  رأمساهلا، وخت الشركة اليت املياه  يف
كما عرف اليه  بأنه  ''عبارة عن ورقة مالية تثبت امتالك حائزها جلزء من رأس مال املؤسية اليت  

 4امتالك هذه الورقة''.أصدرته مع االستفادة من كل احلقوق وحتمل كل األعباء اليت تنتج عن 
 من خالل التعاريف اليالفة الذكر ميكننا صياغة التعريف التايل لألسه    
اليه  عبارة عن صك ملكية يت  تداوله يف األسواق املالية ويعطي لصاحبه حق امتالك جزء من رأمسال  

يتحمل خمتلف األعباء اليت تنتج عن الشركة ومينح له حق املشاركة يف األرباح واإلدارة والتصويت، إال أنه مع ذلك 
 امتالكه هلذه الورقة وذلك حيب ميامهته )أي حيب قيمة الورقة( مقارنة بباقي امليامهني.

                                                 
1
 .121سورة الصافات، اآلية   - 

2
، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، الينة اليابعة، العدد التاسع، دون بلد نشر، ص ص  ''االستثمار في األسهم''علي حمي الدين القره، داغي،  - 

238-250. 
3
 (1882للفكر اإلسالمي، القاهرة،  ، )املعهد العامليأسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصاديةمسري عبد احلميد، رضوان،  - 

 .224ص
4
 .92(، الطبعة اليابعة، ص2010، )ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات البنوكالطاهر، لطرش، - 
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 ثانيا: خصائص األسهم
ه  اخلصائص اليت تتميز هبا اخلصائص املختلفة لألسه ، ومن أ من التعاريف اليابقة يظهر بوضوح 

 1األسه  مايلي  
تثبت ملكية صاحبها جلزء من رأس املال يف حدود قيمته االمسية، وعلى هذا األساس اليه  ورقة مالية  -

 فحامل اليه  هو شريك يف املؤسية.

ييمح اليه  لصاحبه باالستفادة من عائد هو ربح اليه  أو احلصة وكذلك يتحمل جزء من اخليارة  -
 يف حالة حتقيق املؤسية خليائر.

ري، وهو مرتبط بالنتائج اليت حتققها املؤسية وباألفق االقتصادي الدخل الذي يدرّه اليه  هو دخل متغ -
 هلذه املؤسية.

اليه  هو ورقة مالية غري حمددة األجل وأجله النظري هو حياة املؤسية ذاهتا وبالتايل فاليه  يعترب  -
 بالنيبة للمؤسية مصدر متويل دائ .

ن طريق املشاركة يف عملية التصويت صاحب اليه  له احلق يف املشاركة يف تييري املؤسية، وذلك ع -
على القرارات املتخذة بأمور مثل انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، تعديل النظام الداخلي للمؤسية أو 

 تعديل رأس املال... .

يشكل اليه  موضوعا للمضاربة يف البورصة. وحتدد قيمته اجلارية أو اليوقية )وهي غري القيمة االمسية(  -
 حملقق وسعر الفائدة.على أساس العائد ا

 يتويف حقوقه  باعتباره  شركاء.ييف حالة تصفية املؤسية، أصحاب األسه  هو آخر من  -

 الثاني: أنواع األسهم فرع ال
 تصنف األسه  إىل عدة أنواع وذلك حبيب اعتبارات التصنيف ومنها   

 2أو باعتبار شكل اليه  عند إصداره، وتقي  إىل  /باعتبار الشكل القانوني:1
 وهي األسه  اليت حتمل اس  املياه ، وتثبت ملكيته هلا. األسهم االسمية: - أ

  .وهي اليت ال حتمل اس  املياه ، وتثبت ملكيتها حلاملهااألسهم لحاملها:  - ب

ومنه فهي قابلة لنقل وهي اليت حتمل لفظ )ألمر( قبل غي  صاحبها  األسهم اإلذنية)لألمر(:  - ت
 امللكية بواسطة التظهري.

 3وتقي  إىل /باعتبار الحصة التي يقدمها الشريك: 2

                                                 
1
 .93-92ص ص   لسابق،المرجع ا - 

2
 .32(، ص2002األردن، -، )دار النفائس، عمانسندات المقارضة وأحكامها في الفقه اإلسالميعمر مصطفى جرب، إمساعيل،  - 

3
 .159(، ص1889، )دار النشر للجامعات، مصر، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالميعطية، فياض،  - 
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وهو اليه  الذي ميثل حصة نقدية يف رأس مال الشركة ويدفع املكتتب قيمة األسهم النقدية:  - أ
 اليه  النقدي.

 فهو اليه  الذي ميثل حصة عينية يف رأس مال الشركة. األسهم العينية: - ب

 وتقي  إىل   ها:/باعتبار الحقوق واالمتيازات التي تقدمها لصاحب3
ميتند ملكية له قيمة امسية وقيمة دفرتية  Common stockميثل اليه  العادي  األسهم العادية: - أ

وقيمة سوقية، ومتثل القيمة االمسية يف القيمة املدونة على قييمة اليه ، وعادة ما يكون منصوص 
عليها يف عقد التأسيس. أما القيمة الدفرتية فتتمثل يف قيمة حقوق امللكية اليت ال تتضمن األسه  

 -مقيومة على عدد األسه  العادية املصدرة-جزةرباح احملتا تتضمن االحتياطات واألاملمتازة ولكنه
وأخريا تتمثل القيمة اليوقية يف القيمة اليت يباع هبا اليه  يف سوق املال.وقد تكون هذه القيمة أكثر 

1أو أقل من القيمة االمسية أو القيمة الدفرتية.
 

ن كانت ختتلف عن كية )وإميتند مل preferred stockميثل اليه  املمتاز  األسهم الممتازة: - ب
امللكية اليت تنشأ عن اليه  العادي( له قيمة امسية وقيمة دفرتية وقيمة سوقية، شأنه يف ذلك شأن 
اليه  العادي. غري أن القيمة الدفرتية تتمثل يف قيمة األسه  املمتازة كما تظهر يف دفاتر الشركة 

س لليه  تاريخ استحقاق إال أنه قد مقيومة على عدد األسه  املصدرة وعلى الرغ  من أنه لي
2ينص على استدعائه يف توقيت الحق. وذلك على حنو مشابه ملا يشار إليه عند تناول اليندات.

 

 سه  التمتع.وتقي  إىل أسه  رأس املال، وأ /باعتبار استهالك األسهم أو عدمه:4
الشركة والييرتد املياه  قيمته إال يقصد بيه  رأس املال اليه  الذي يدوم بدوام  أسهم رأس المال: - أ

3الشركات امليامهة.بتصفيتها، وهذا هو األصل يف أسه  
 

وهي األسه  اليت تعطي للشريك عوضا عن أسهمه اليت وردت إليه قيمتها يف أثناء قيام أسهم التمتع:  - ب
حلكومة على امتياز من ا الشركات، حيث تدعو بعض احلاالت إىل ذلك، كما إذا كانت الشركة حاصلة

ملكا للدولة، أو  –مرفق من املرافق العامة مثال ملدة معينة، تصبح موجودات الشركة بعدها  باستغالل
4كانت ممتلكات الشركة مما يتلف مبرور الزمن، كشركات املناج .

 

                                                 
1
 .05(، ص2002مصر، -، )منشأة املعارف، اإلسكندريةاألوراق المالية وأسواق رأس المالمنري إبراهي ، هندي،  - 

2
 .22، صالمرجع السابق - 

3
 /أ(2مية، اجمللد اخلامس، العدد )، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسال''األسهم والتسهيم: األهداف والمآالت''عبد اجلبار محد، اليبهاين،  - 

 .108-95، ص ص  2008
4
اململكة العربية -، )كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياضأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمبارك بن سليمان بن حممد، آل سليمان،  - 

 .118(، اجلزء الثاين،ص 2004اليعودية، 



 سوق رأس المال اإلسالمي...اإلطار النظري                                                        الفصل األول
  

- 28 - 

 

 1وتقي  إىل أسه  مصوتة وأسه  غري مصوتة. /باعتبار التصويت:5
جتمع بني حقوق امللكية وحق اإلدارة والتصويت وهي اليت : Voting sharesاألسهم المصوتة  - أ

 واالنتخاب.

ح ا وهي اليت متثل فقط حقوق املشاركة يف أرب: non-Voting sharesاألسهم غير المصوتة  - ب
ب أو الرتشح لعضوية املشروع دون أن يكون ملالكيها حق التدخل يف اإلدارة أو التصويت أو االنتخا

 جملس اإلدارة
 2وتقي  إىل أسه  جمانية وأسه  غري جمانية  وعدمه:/باعتبار المنح 6

 وهي أسه  يقوم مالكها بدفع قيمتها.  األسهم غير المجانية: - أ

وهي األسه  اليت متنحها الشركة للميامهني جمانا يف حالة زيادة رأس مال  األسهم غير المجانية: - ب
الشركة يف حال ترحيل جزء من األرباح احملجزة، أو االحتياطي إىل رأس املال األصلي، ويت  توزيعها 

 والشكل التايل يوضح خمتلف أنواع األسه    بصورة تتناسب مع مقدار األسه .
 (:أنواع األسهم12الشكل رقم)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املعلومات اليالفة الذكرإعداد الطالب اعتمادا على المصدر: 

                                                 
1
، )نشر مجعية ول مجموعة من البنوك اإلسالمية(تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية )مع دراسة تطبيقية حر، اصسليمان، ن - 

 .349(، ص2002غرداية، -الرتاث، القرارة
2
دراسة قياسية ومقارنة بين -''سلوك المردودية على األسهم والمخاطرة في األسواق اإلسالمية والتقليديةعلي بن الضب و ف، بن ناصر،  - 

مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل األول يف  ''االقتصاد اإلسالمي، الواقع... ورهانات ، ''2111-1992بورصتي ماليزيا وتل أبيب خالل الفترة 
 بتصرف. 05، ص2011فيفري  22-23اجلزائر، -امليتقبل''  املركز اجلامعي، غرداية

 األسهم النقدية
 األسهم العينية
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 المطلب الثاني: السندات 
إن اليندات من املنظور التقليدي اليت  تداوهلا يف سوق رأس املال االسالمي كوهنا قائمة على الربا، وقد 

 مت تناوهلا يف هذا اجلزء من البحث كمقارنة بينها وبني األسه  اليت منها مايت  تداوله يف هذا اليوق.
 مفهوم السندات وخصائصهاالفرع األول: 

 أوال: مفهوم السندات
 ميكن أن نورد التعاريف التالية لليندات كما يلي   
اليند هو عبارة عن ورقة مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسية اليت أصدرهتا. وعلى هذا األساس، فاليند  -

منها دائنو املؤسية  عبارة عن إثبات لعملية قرض، وييتفيد حامل اليند من كل احلقوق اليت ييتفيد
 1اآلخرين، وخاصة االستفادة من الفائدة.

 ا احلكومات والشركات عندما تريد إقرتاض مقدار كبري من املالأداة مالية تصدرهبأنه كما عرف اليند  
 ئ القرض إىل أجزاء صغرية متياويةتجزّ يتعذر يف العادة أن حتصل عليه من فرد واحد، أو مؤسية واحدة، ف

هذه الصكوك جمموع  مياوية لذلك اجلزء، حبيث ميثل جمموعا قحمل قيمة امسية مقابل كل جزء صكّ وتصدر يف 
اقرتاضه، مث تعرض هذه الصكوك على الراغبني يف اإلقراض من األفراد واملؤسيات ليشاركوا مجيعا  دياملال الذي تر 

يف تقدمي القرض،كل حبيب قدرته ورغبته، حبيث متثل هذه الصكوك بالنيبة لكل منه  سندا، يثبت كونه دائنا 
 2للشركة بالقدر الذي أقرضه، وهلذا اصطلح على تيمية هذه الصكوك باليندات.

وحدات العجز )املقرتض( ووحدات بانه أداة متويل مباشرة مابني  د أيضانكما عرف الي 
 3الفائض)املقرض( فهو عبارة عن قرض جمزأ إىل  وحدات قياسية كل وحدة تدعى اليند.

لذلك سنحاول إعطاء التعريف  ولكنها تعرب عن نفس املفهوماختالف التعاريف اليابقة أنه رغ  نالحظ  
 تايل  الاملختصر 
يت  استخدامها يف االقرتاض وخاصة ئنية حاملها يف شركة أو مؤسية ما اليند هو ورقة مالية تثبت دا 

 فهي أداة حتويل للفائض املايل إىل أصحاب العجز املايل. ،عندما تكون احلاجة إىل مقدار كبري من األموال
 السنداتثانيا: خصائص 

لليندات خصائص متيزها عن غريها من األدوات املالية األخرى كغريها من أدوات األسواق املالية، فإن  
 4وأه  خصائصها 

                                                 
1
 .95، صمرجع سابقالطاهر، لطرش،  - 

2
 (2010اليعودية،-ة، )جامعة امللك عبد العزيز، جدتدريسية( األسواق المالية من منظور إسالمي )مذكرة، مبارك بن سليمان، آل فواز - 

 .21ص
 .185(، ص2004األردن،  -والتوزيع، عمان للنشر، )دار الشروق األسواق المالية )مؤسسات، أوراق وبورصات(حممد حممود، الداغر،  - 3
تداول األسهم والصكوك والوحدات االستثمارية )المشكلة أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم علي حمي الدين القره، داغي،  - 4

 .11(، ص2003، )البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، والحلول( دراسة فقهية اقتصادية
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 يف األسه . ا من رأس املال كما هو احلالأن اليند يعترب شهادة دين على الشركة، وليس جزء (1

حصول صاحبه على الفائدة الدورية املقررة له دون النظر إىل أن الشركة رحبت، أم خيرت، أو كانت  (2
 !ة.؟األرباح كثري 

 عدم مشاركة صاحبه يف إدارة الشركة. (3

حتديده بوقت حمدد على عكس األسه ، وبالتايل قحصل صاحبه على قيمة سنده وفوائد يف التاريخ الذي  (2
 وما، وبعضها امليند إىل مائة عامحدد له دون النظر إىل تصفية الشركة، ومدده خمتلفة أقصرها تيعون ي

 على أن بعض اليندات تيتمر حلني قيام املصدر باستدعائها، أو شرائها من اليوق.

 قد يكون الضمان عاما على أمواهلاقحصل  حامله على ضمان خاص على بعض موجودات  الشركة و  (4
 ولذلك قحصل على حقه يف حاالت التصفية قبل أن قحصل حامل  اليه  على أي شيء.

1هي  كما توجد خصائص أخرى لليندات
 

 كل مقرض على حدى ولكن مع جمموع املقرتضني.  قرض مجاعي، فالشركة ال تتعاقد مع قرض اليندات (2

 قرض اليندات يكون غالبا ملدة طويلة ترتاوح بني عشر سنوات وثالثني سنة. (5

اليند كاليه  قابل للتداول فهو إما يكون امسيا فتنتقل ملكيته بطريق القيد يف سجالت الشركة أو  (9
 فتنتقل ملكيته بطريق التيلي .حلامله 

 الفرع الثاني: أنواع السندات 
مقيمة حيب اعتبارات خمتلفة ومن أه  أنواع اليندات مبختلف  ينداتتوجد أنواع خمتلفة من ال 
 ا ما يلي  هتاعتبارا
 وتنقي  إىل   :2/من حيث الضمان1

أصوهلا  لضمان حقوق محلة وهي أن تقدم املنشأة بعض السندات المضمونة برهن أصول معينة:  - أ
 اليندات إذا عجزت عن دفع فوائدها أو قيمتها االمسية وقت استحقاقها.

وتيمى اليندات البييطة ألهنا غري مضمونة بأصول   السندات غير المضمونة بأصول معينة: - ب
 باستثناء ضمان املركز املايل واالئتماين والقوة اإليرادية للمنشأة املصدرة لليندات.

 وتقي  إىل نوعني  :3حيث معدل العائد/من 2

                                                 
1
 281ص   ،مرجع سابق، مسري عبد احلميد، رضوان- 
 .88(، ص2000األردن،  -الفكر للطباعة والنشر، عمان)دار  ،اإلدارة والتحليل المالي، هيث  حممد، الزعيب - 2
، رسالة مقدمة لنيل  شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة ''معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلها''بوكياين، رشيد،  - 3

 .23، ص2004/2002اجلزائر، 
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هذا النوع من اليندات يقدم عائدا مماثال لكل  الينوات إىل غاية هناية سندات ذات المعدل الثابت:  - أ
 اخنفاض معدالت الفائدة يف البنوكمدة القرض، وهذا النوع من اليندات يزداد الطلب عليه يف حالة 

 .على عائد أكثر مما هو عليه يف اليوقمليتثمر من احلصول ن اميكّ  أنه كونلوذلك 

يف هذا النوع من اليندات يتغري معدل فائدته حيب معدل الفائدة  سندات ذات المعدل المتغير: - ب
 اليائدة يف اليوق، أو حيب معدل التضخ ، ويف غالب األحيان يكون مبعدالت فائدة تصاعدية.

 وتتفرع إىل   :1/أنواع السندات حسب ما تحققه الشركة3
 ال تتأثر مبا حتققه الشركة من النتائج عن أداء نشاطها.سندات عادية:  - أ

هذا النوع من اليندات يتأثر حبج  النشاط، وما حتققه الشركة من نتائج حينة  سندات الدخل: - ب
 وبالتايل فإن  امليتثمر ال قحق له املطالبة بالفوائد يف  الينة اليت مل حتقق فيها الشركة أرباحا.

 وتنقي  إىل  : 2هة المصدرة/من حيث الج4
 وهي اليندات اليت تصدرها جهة حكومية. السندات الحكومية: - أ

 وهي اليندات اليت تصدرها مؤسيات خاصة. السندات الخاصة: - ب

حقوق والتزامات كل من املصدر وامليتثمر، ومن  يصدر عقد اإلصدار متضمنا/من حيث القابلية لالستدعاء: 5
هذا الشرط للجهة  ولوخي Call provision الشروط اليت قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط االستدعاء 

وهبذا ة.مصدرة اليند احلق يف استدعاء اليندات املشمولة هبذا الشرط إلطفائها بيعر حمدد خالل مهلة حمدد
 3اليندات هي اخلصوص يوجد نوعان من 

وهي اليندات اليت يكون حلاملها احلق يف : non callable bondsسندات غير قابلة لالستدعاء  - أ
االحتفاظ هبا حلني انتهاء أجلها وال جيوز للجهة املصدرة استدعاؤها لإلطفاء ألي سبب من األسباب، 

على قابلية استدعائها بصراحة يف عقد  واألصل أن تكون اليندات غري قابلة لالستدعاء إال إذا نصّ 
 اإلصدار.

وهي اليندات املشمولة بشرط االستدعاء وتصدر  :Callable Bondsالسندات القابلة لالستدعاء  - ب
االستدعاء  ط، يقصد هبا تشجيع امليتثمر على شرائها، ألن شر Call premiumعادة بعالوة استدعاء 

 مليتثمر فيما لو ارتفعت أسعار اليندات يف اليوق املايل.مصلحة ا ميكن استغالله من قبل املصدر ضدّ 

  وتنقي  إىل  /من حيث القابلية للتحويل:6

                                                 
 .23، صالمرجع السابق - 1
 .88، صمرجع سابقهيث  حممد، الزعيب،  - 2
 .110(، ص2009مصر، -، )الشركة العربية املتحدة للتيويق والتوريدات، مصر اجلديدة، القاهرةاألسواق الماليةزياد، رمضان ومروان، مشوط،  - 3
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وهو سند ذو سعر فائدة ثابت وأجل  (:Equity Convertible bondالسند القابل للتحويل ألسهم ) - أ
على أساس سعر حتويلي قحّدد يف  معلوم يعطي حق خيار حتويله إىل أسه  يف رأس مال الشركة املقرتضة

1(.Convertibles) العادة عند إصدار اليند ويطلق عليها إصطالح
 

 أي هو ذلك النوع من اليندات الذي ال ميكن حتويله إىل أسه .السند الغير قابل للتحويل:  - ب

 2أو من حيث شكلها وتنقي  إىل  /من حيث الملكية:2
 ل أيضا يف سجل املصدر.محل اليند اس  مالكه وسجّ وتكون كذلك مىت سندات اسمية أو مسجلة:  - أ

 .وتكون كذلك مىت خال اليند من اس  امليتثمر )حامله( ويتداول باملناولة سندات لحاملها: - ب

 وميكن إجياز خمتلف أنواع هذه اليندات باملخطط التايل     

 (: مختلف أنواع السندات13الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 عتمادا على املعلومات اليابقةإإعداد الطالب  المصدر:
                                                 

 هد الدراسات املصرفية)مع ،المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين )النظرية والتطبيق(، ماهر كنج، شكري ومروان، عوض - 1
 .102(، ص2002األردن، -عمان

، مداخلة مقدمة إىل امللتقى ''أدوات الدين وبدائلها الشرعية في األسواق المالية اإلسالمية''امليعود، ، بن الضيف، حممد عدنان وربيع  - 2
اجلزائر  -غردايةاملركز اجلامعي، الدويل األول ملعهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التييري بعنوان  االقتصاد اإلسالمي. الواقع.. ورهانات امليتقبل، 

 .05ص ،2011فيفري  23-22

 سندات عادية    
  سندات  الدخل   

 سندات قابلة لالستدعاء   
 سندات غري قابلة لالستدعاء  

 السندات

 )الشكل( من حيث امللكية

 من حيث القابلية للتحويل 

 من حيث القابلية لالستدعاء
 اليندات

 من حيث معدل العائد 

 حيب ما حتققه الشركة 

 من حيث اجلهة املصدرة

 اليندات املضمونة برهن أصول معينة 
 اليندات غري  املضمونة بأصول معينة

الثابت  سندات ذات املعدل
 املتغري املعدلسندات ذات 

 املتغري 

 اليندات احلكومية  
  اليندات اخلاصة 

 سندات قابلة للتحويل 
 سندات غري قابلة للتحويل 

 سندات امسية )ميجلة(
  سندات حلاملها

 

 من حيث الضمان 
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 الفرع الثالث: مقارنة بين األسهم والسندات
يعد اليه  واليند أدايت حتريك سوق رأس املال، إضافة إىل بعض األدوات األخرى، غري أن لكل منها  
 وخصائص متيزه عن اآلخر، إال أن هذا ال يعين وجود نقاط مشرتكة بينهما.متميزات 

 أوال: أوجه التشابه بين األسهم والسندات
بني اليه  واليند فروق أساسية يف حقيقة كل منهما، ويف تفصيالت أحكامها القانونية والشرعية، إال  

  1بيان ذلك كما يلي و من نقاط التقاء وتشابه بينهما، ال سيما يف اخلصائص العامة، األمر خيلوا  أنه مع ذلك ال
 كل منهما يصدر بقي  متياوية. -1
تشابه األسه  واليندات يف أن كال منهما ال يقبل التجزئة يف مواجهة الشركة، فلو ورث مجاعة ت -2

 مع الشركة. سندا أو سهما فإهن  جيب أن خيتاروا من بينه  من ميثله  يف التعامل
 ه  متثل حقوقا تندمج بالصك املثبت هلا، وتتداول بتداوله بالطرق التجارية.كل من اليند واليّ  -3
 أهنما يعتربان من املنقوالت املعنوية اليت تيمى بالقي  املنقولة. -2
 أهنما يدرّان على صاحبهما دخال دوريا. -4
رتاك واحد، وال ميثل كل سه  أو أهنما يصدران عن طريق االكتتاب العام، وعلى أساس قرض أو اش -2

 سند دينا ميتقال.
 يصدر كل منهما امسيا، ويبقى امسيا إىل حني سداد صاحبه قيمته. -5
 لكل منهما قيمة امسية. -9
 كل منهما له قيمة امسية وسعر يف اليوق. -8

 ثانيا: أوجه االختالف بين األسهم والسندات
 2اليند يف أمور كثرية أمهها  خيتلف اليه  عن 

جزءا من رأس مال الشركة، وحامل اليه  شريك يف الشركة بقدر رأس ماله، أما  Shareميثل اليه   (1
 فيعترب دينا على الشركة، وحامل اليند دائن للشركة بقيمة اليند. Bondاليند 

ربح اليه  متغري حيب نشاط الشركة وقد تكون هناك خيارة، أما ربح اليند فهو ثابت وال يتأثر  (2
 ألنه على شكل معدل فائدة.باخليارة 

حامل اليند له احلق يف الرقابة وإدارة الشركة عن طريق اجلمعية العامة، أما حامل اليند فليس له احلق يف  (3
 اإلدارة.

                                                 
1
 .100-88، ص ص  مرجع سابقبن حممد، اخلليل،  أمحد - 

2
، ورقة مقدمة إىل الدورة التدريبية حول  متويل ''السوق المالية اإلسالمية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي اإلسالمي؟''ن، ناصر، سليما - 

 2003ماي  29-24ة سطيف، لية العلوم االقتصادية وعلوم التييري، جامعرها يف االقتصاديات املغاربية، كاملشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دو 
 .2-3ص  ص
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ما أن يكون  ة أو عند تصفية الشركة، وال يشرتطالبيع يف البورصبد رأس ماله إال حامل اليه  الييرت  (2
 ادة أو النقصان.دفعه هو ما ييرتده، بل قابل للزي

عند اخليارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل اليه  من الباقي بعد تيديد كافة الديون، أما حامل  (4
 اليند فتكون له األولوية يف احلصول على ميتحقاته عند وقوع اخليارة أو يف حالة التصفية.

 سه  واليندات يف اجلدول التايل  وميكن إجياز خمتلف الفوارق بني األ
 (: مقارنة بين األسهم والسندات.01الجدول رقم )

 السند السهم 
 جزء من رأس مال الشركة.-1
 حامل اليه  شريك يف الشركة بقدر ميامهاته.-2
 اليه  متغري حيب النشاط وقد يكون خيارة.ربح -3
حامل اليه  له حق الرقابة وإدارة الشركة عن طريق -2

 اجلمعية العامة.
حامل اليه  ال ييرتد ماله إال بالبيع يف البورصة أو عند -4

التصفية، وال يشرتط أن يكون ما دفعه هو ما ييرتد وهو قابل 
 لنقصان.للزيادة أو ل

عند اخليارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل اليه  -2
 الباقي بعد تيديد الديون كاملة.

مقدار العائد ليه  تعتمد على لالقيمة اجلارية أو اليوقية -5
 املتوقع من اليه  وسعر الفائدة اجلاري.

 عائد اليه  يعترب عائدا لألرباح خيضع للضريبة.-9
 
ع واحلصول على املعلومات خاصة للميامهني حق االطال-8
 ا يتعلق بيريورة العمل يف الشركة.فيم
ميكن إصدار اليه  بالقيمة االمسية أو بقيمة أعلى من -10

 ر اإلصدار وهو ما يعرف بعالوة اإلصدار.القيمة االمسية وسع

 دين على الشركة.-1
 .اليند دائن بقيمة اليندحامل -2
 عائد اليند ثابت وال يتأثر باخليارة.-3
 
حامل اليند ليس له احلق يف اإلدارة إال يف حالتني التغيري -2
 شكل قانوين، أو إدماج الشركة يف أخرى.ب

املوعد احملدد الستحقاق حامل اليند ييرتد رأمساله يف -4
 اليداد بالكامل.

 
حامل اليند يكون له األولوية يف احلصول على ميتحقاته -2

 عند وقوع اخليارة أو يف حالة التصفية.
القيمة اجلارية لليند تعتمد على سعر الفائدة اجلاري وسعر -5

 .على اليندالفائدة االمسية 
 الختضع للضريبة.النفقات الفوائد على اليندات تعترب من -9
حضور اليندات ليس هل  حق االطالع أو محلة -8

 اجتماعات اجلمعية العامة أو احلصول على التقارير والبيانات.
ميكن إصدار اليندات بالقيمة االمسية أو بقيمة أعلى -10

 .منها وتيدد بقيمة أعلى من القيمة االمسية
 24،ص مرجع سابقبوكياين،رشيد، المصدر:
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 االسالمي  في سوق رأس المالالمبحث الرابع: العمليات 
عاجلة اآلجال الزمنية، حيث إحدامها  املال ختتلفان من حيثنوعني من العمليات يف سوق رأس يوجد  

 تناوله يف هذا املبحث.مت ما  )فورية( واألخرى آجلة، وهو
 المطلب األول: العمليات العاجلة 

 العمليات العاجلة تعريفالفرع األول: 
  فيها األوراق املالية والطرف وهي عمليات بيع وشراء لألوراق املالية بني طرفني أحدمها البائع والذي ييلّ  

  يف قاعدة التداول ساعة، وهذه العملية تت 29و خالل ا أ  مثن األوراق املالية فور اآلخر هو املشرتي الذي ييلّ 
رها تقوم بإمتام الصفقة بني البائع واملشرتي، وتكون هذه العمليات على أصول ببورصة األوراق املالية واليت بدو 

هذه العمليات العاجلة  ة، وقحقق املتعاملني يف البورصة منمادية متثل حقوقا ألصحاب املشروع على أصوله املادي
 1أمرين 
 التوزيع. أرباح إيرادية من خالل االحتفاظ باألوراق املالية واالستفادة من أرباحها عند -1

 .أرباح رأمسالية من خالل املضاربة على ارتفاع أسعارها، وإعادة بيعها عند حتقق ذلك  -2

 العاجلة تالعمليا أنواعالفرع األول: 
2( ثالثة أنواع هي 03والعمليات العاجلة على )

 

 أ(البيوع العاجلة العادية: 
البائع واملشرتي بإمتام الصفقة نقدا، وذلك بأن البيوع العاجلة العادية هي البيوع اليت يلتزم فيها كل من  

در يف بعض األسواق الغربية ، أو خالل مدة وجيزة جدا، تقألوراق املالية، وييل  مثنها حاالييتل  املشرتي ا
ى العملية يف موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح اجللية التالية. وال تشكل ، ويف بورصة نيويورك يلزم أن تصفّ بيومني

اعات نيبة كبرية يف األسواق املالية ال سيما يف الدول اليت ييمح فيها باالقرتاض من البنوك واليماسرة هذه البي
 للمضاربة يف أسواق املال.

 ب(عمليات الشراء بالهامش: 
أما  اء األوراق املالية بالكامل نقدا،يف حالة ''احلياب النقدي'' فإنه يتحت  على امليتثمر أن يدفع قيمة شر      
 حالة ''الشراء اهلامشي'' فإن امليتثمر يغطي جزء من تكلفة الشراء بالنقد، أما باقي التكلفة فيغطيها باالقرتاض يف

 3من اليميار.

                                                 
1
، رسالة ماجيتري يف "دراسة حالة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا-"سوق األوراق المالية بين النظرية والتطبيقنبيل، خليل طه مسور،  - 

 .52، ص2005غزة، -سالميةإدارة األعمال، اجلامعة اإل
2
 ، الرابط االستثمار في األسهم والسندات"يوسف الشبيلي، " - 

http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf 03/02/2013وم: تاريخ االطالع ي. 

3
 .40-28(، ص ص  2002، )املكتب اجلامعي احلديث، دون بلد نشر، مبادئ وأساسيات االستثمارمصطفى، حممد احلناوي، وهنال فريد،  - 

http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf
http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf
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. Débit balanceويطلق على قيمة االقرتاض من اليميار نتيجة الشراء اهلامشي اس  ''الرصيد املدين''  
اليميار إىل امليتثمر على أساس سعر الفائدة اليت يدفعها ويت  حياب الفائدة عل القروض املقدمة من 

تضاف إليها نيبة مئوية  Call Money Rateاليميار إىل البنك الذي وفر هذه األموال )لليميار يف البداية( )
 (.%1نظري خدمات اليميار )عادة 

 ج( البيع على المكشوف: 
  أو أوراق مالية ال ميتلكها حيث يقوم امليتثمر يشري البيع على املكشوف إىل قيام امليتثمر ببيع أسه 

باقرتاض األسه  أو األوراق املالية أو رهنها لفرتة قصرية مث يقوم بردها يف هناية الفرتة، واحلكمة من ذلك أن 
ما وعند األوراق املالية اآلن مث يبيعها امليتثمر يتوقع اخنفاض أسعار هذه األوراق يف امليتقبل، لذلك يقوم باقرتاض

ينخفض سعرها يقوم بشرائها وردها إىل من اقرتض منه األوراق املالية. وهو بذلك قحقق رحبا يتمثل يف الفرق بني 
 1مثن الشراء ومثن البيع.

 المطلب الثاني: العمليات اآلجلة 
 اآلجلة تالعمليا تعريفالفرع األول: 

 2ريف للعمليات اآلجلة منها اتوجد عدة تع 
يف موعد حمدد )تاريخ  د  كمية من اليلعة موضوع العقاملطلق الستالم أو تيلّ  االلتزامهي عبارة عن  -1

 التيلي ( باليعر الذي مت حتديده يف تاريخ االلتزام.

ل ما آلخر مشرت، بغرض تيلي  سلعة أو أصويف تعريف آخر  هي تعاقد يت  بني طرفني أحدمها بائع وا -2
يلي  اليلعة أو األصل املتفق عليه ودفع الثمن يف هذا التاريخ يف تاريخ الحق، بيعر معني على أن يت  ت

 الالحق.

 وقيل  هي التيلي  والتيل  املؤجلني. -3

  اآلجلة تالعمليا أنواع:ثانيالفرع ال
 3وأه  العمليات اليت تت  يف اليوق اآلجل 

عمليات يلتزم مبوجبها كل من البائع واملشرتي على تصفيتها بتاريخ معني وهي العمليات )القطعية( الباتة: -أ
 جتري على نوعني مها  

 موعد التصفية هناية الشهر اجلاري. -

 موعد التصفية هناية الشهر املقبل. -

                                                 
1
 .290(، ص2005، )املكتب اجلامعي، اإلسكندرية، مدخل الهندسة المالية-تقييم األسهم والسنداتاحلناوي وآخرون،  ،حممد صاحل - 

2
، رسالة ماجيتري يف الفقه وأصوله، اجلامعة األردنية، كلية ''األجل وأثره في بيع السلع في السوق المالي''شاوش،  ،أمساء مصطفى أمحد - 

 .48-49، ص ص  2005رسات العليا، الدا
3
 .232-234(، ص ص  2008األردن، -، )دار امليتقبل للنشر والتوزيع، عماناألسواق المالية والدوليةالبكري،  ،وليد، صايف وأنس - 
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ل عن األجل حيث يتمتع املشرتي هبذا احلق ويلجأ البيع القاطع شرط خيار أو التناز  وميكن أن يتضمن
حركة هبوط اليعر، واملشرتي ليس ملزما يف هذا النوع من العمليات على انتظار موعد التصفية لبيع إليقاف 

األوراق املالية بل ميكنه أن يكلف وسيطا يف البورصة لبيع هذه األوراق وييجل رصيد هذه العملية حليابه إذا  
 كان رحبا أو على حيابه إذا كان خيارة.

مي األسه  إال يف موعد التصفية وهو يتمكن خالل هذه الفرتة من شراء أما البائع فهو غري ملزم بتقد
 األسه  اليت ال توجد يف حوزته.

يقصد بالعمليات الشرطية  العمليات اليت يلتزم فيها البائع واملشرتي بتصفية العمليات  العمليات الشرطية:-ب
يف عدم تنفيذ العملية مقابل ختليه عن  ياراليت متت بينهما آجال يف تاريخ معني، لكن يشرتط أحدمها لنفيه اخل

1مبل  من املال يت  االتفاق عليه ميبقا ليكون مبثابة تعويض عن تنفيذ العملية.
  

يف األجل  دويرى البعض أن العمليات اليت يتضمن عقدها شرطا جييز ألحد املتعاقدين أن يفيخ العق 
ال من األحوال، والغرض م التعاقد، وال يرد إليه يف حو املضروب أو قبله مقابل مبل  من املال يدفعه مقدما منذ ي

 ر املضارب خيارته منذ البدء يف هذا املبل  سواء كان مشرتيا أو بائعا.منه أن قحص
حلول األجل املتفق عليه وله أشكال  االستزادة من البيع عند ينقحق كل من املتعاقدالعمليات مع الخيار: -ج

 خمتلفة  
 اخليار ملصلحة املشرتي. -

 اخليار ملصلحة البائع. -

 اخليار املزدوج. -

هي عمليات مكملة لعمليات سابقة وال تعقد إال وقت حلول األجل وذلك المد للبائع والمد للمشتري: -د
 بتأجيل موعد التصفية إىل وقت الحق.

سعار املتعاملون يف البورصة أهن  لن ييتطيعوا تنفيذ العملية نظرا لتطور األ ويت  هذا األمر عندما يشعر 
 2ون إىل طلب التأجيل إىل موعد الحق.خالفا لتقديراهت . لذلك يلجأ

ملية اليت جتعل ألحد املتعاقدين احلق واخليار يف أن يكون بائعا أو مشرتيا عتعرف بأهنا ال العمليات المركبة:-هـ
ميعاد معني، أو أن يفيخ العقد يف األجل املضروب أو قبله بشرط أن يدفع تعويض عند التعاقد مبقدار معني يف 

يكون عادة ضعف التعويض الذي يدفع يف العملية الشرطية البييطة، واملضارب الذي يدفع التعويض يراقب 
3تقلبات األسعار ليغتن  الفرص يف حالة الصعود والنزول.

 

 

 

                                                 
1
 .295(، ص2009ية، ، )دار الفكر اجلامعي، اإلسكندر معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعيةأمحد، حممد لطفي أمحد،  - 

2
 .235-232، ص ص  مرجع سابقوليد، صايف وأنس، البكري،  - 

3
 .314، صمرجع سابقأمحد، حممد لطفي أمحد،  - 



 سوق رأس المال اإلسالمي...اإلطار النظري                                                        الفصل األول
  

- 38 - 

 

 عامالت)االستثمار( في سوق رأس المال اإلسالميالمطلب الثالث:ضوابط الم

يتميز سوق رأس املال اإلسالمي عن الوضعي بكونه حتكمه ضوابط ميتمدة من الشريعة اإلسالمية  
 وتراعي املصلحة العامة ألطراف التعامل وما قحيط هب  ،لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل هذه الضوابط. 

 الضوابط العقائدية لالستثمار في سوق رأس المال اإلسالمي الفرع األول:

تروم هذه الدراسة بالضوابط العقائدية لالستثمار،جمموع املبادئ الثابتة اليت أوجب الشارع على امليتثمر   
نبغي عقديا، وحتدد له املنطلق الذي ي امليل  اإلميان هبا إميانا راسخا، وذلك بوصفها مبادئ  توجه سلوك امليتثمر

أن ينطلق منه عند االستثمار، كما تعىن تلك املبادئ بضبط سلوك امليتثمر ضبطا جيعل من استثماره وسيلة إىل 
حتقيق مقاصد الشرع العليا املختلفة يف احلفاظ على استدامة تنمية املال من جهة وعلى دميومة تداوله من جهة 

 جهة ثالثة، حتقيقا للقيام بواجب اخلالفة هلل وعمارة األرض.أخرى، وحتقيق الرفاهية الشاملة لألفراد واجملتمع من 

  1وهي المبادئ العقائدية إلى أربعة مبادئوميكن تقيي  هذه 
 مبدأ ملكية اهلل املطلقة للمال. -
 ومبدأ ملكية اإلنيان املقيدة للمال. -
 ومبدأ استخالف اإلنيان يف املال. -
 ومبدأ مرضاة اهلل يف االستثمار.  -

الظاهر أو باألحرى  إن البعض يرى بأن االسالم قد أعطى للمالك ملكيةمبدأ ملكية اهلل المطلقة للمال: -أوال
 .2﴾ لِلَِّه ُمْلُك اليََّماَواِت َواأْلَْرضِ حق االنتفاع، أما املالك احلقيقي لكل شيء فهو اهلل، ففي القرآن  قال تعاىل ﴿

أن الكون هلل "أصالة" وهذه امللكية لييت كيائر امللكيات البشرية  وقد تواترت النصوص القرآنية الشريفة على
اليت ترتب ألصحاهبا نتائج نفعية، فاهلل سبحانه وتعاىل غين عن االنتفاع، فاملؤمن إذا تذكر أن اهلل مالك امللك 

 3.اطمأنت نفيه وارتاح ضمريه وقل غروره وتقيد بقيود الشريعة اليت شرعها صاحب امللك سبحانه
نـَْيا   يقول القرآن يف قيمة االقتصاد ﴿مبدأ ملكية اإلنسان المقيدة للمال-ثانيا . 4﴾اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

فيعلن أن قيمة املال ال تقل عن قيمة العصبية املادية يف األوالد. وهي قيمة جتعل منه ومن األوالد زينة احلياة 
ت نفيه ال يضع قيمة االقتصاد يف ميتوى القي  اإلنيانية اليت تنبثق عنها األعمال الدنيا، ولكنه هنا يف الوق
بالباقيات الصاحلات. فاألعمال اإلنيانية الكرمية يف آثارها  -كما ييميها القرآن هنا-اإلنيانية الكرمية. وهي 

 5.على اإلنيانية باقية على ممر التاريخ. بينما املال قد يكون أثره حمدودا

                                                 
1
 .055-98(، ص0555، )دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالميسانو، ،مصطفى قطب - 

2
 .94سورة الشورى،اآلية  - 

3
 االردن-تمع العريب للنشر والتوزيع، عماناجمل ة، )مكتبواالسالمي االشتراكي-مدخل لعلم االقتصاد في الفكر الرأسماليداودي،  ،الطيب - 

 .032-039(،ص ص 0202
4
 .22اآلية  سورة الكهف،- 

5
 01،صالثانيةبعة طال(،0980، )مكتبة وهبة ،القاهرة ، اإلسالم ...واالقتصاد اإلسالمي، يتهبحممد ال - 
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وجد شريعة من الشرائع اليماوية أو الوضعية اليت تقر امللكية الفردية متنح املالك مجيع حقوق امللكية يف صورة ال ت
وتعفيه من الواجبات املالية حنو هذه امللكية،ألن مجيع هذه الشرائع تعمد إىل تقييد حقوق امللكية الفردية  مطلقة

املالية اليت تضعها على كاهل املالك الفردي يف سبيل الوصول  بواجبات عليها جتاه اجملتمع لصاحله، وهي األعباء
إليها وهذه الواجبات تتحدد قبل املالك حيب النظام الذي تقر يف ظله هذه امللكية، وهي ختتلف من نظام إىل 

 ،  ففي النظام اإلسالمي من هذه الواجبات  1نظام
ع امليل ، وتعين عدم كنز األموال وتعين إعادة إنفاق األموال الزكاة  والزكاة أداة توازن اقتصادي واجتماعي يف اجملتم

 .2على حاجات الناس ومنافعه 
   إن اهلل سبحانه وتعاىل قد استخلف اإلنيان يف األرض ومكنه من مبدأ استخالف اإلنسان في المال-ثالثا

املال الذي يف حوزته . ولذلك متلك األشياء، ومبدأ االستخالف يفه  منه أن ملكية الفرد هي ائتمان له على 
َوِإْذ قَاَل  ﴿.  ويقول سبحانه وتعاىل يف هذا الشأن  3وجب عليه أن يتصرف باملال وفقا إلرادة املالك األصلي

 . 4﴾ َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإيني َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفة  
اإلسالمي يهدف إىل سد حاجات الفرد واجملتمع   االقتصاد مبدأ تحقيق مرضاة اهلل في االستثمار -رابعا

أن واالنتفاع به، فامليل   يدرك  الدنيوية، طبقا لشرع اهلل تعاىل الذي استخلف اإلنيان يف التصرف يف املال
هدفا ييعى إليه امليل  يف نشاطه  -فيكون إرضاء مالك املال سبحانه وتعاىل -عز وجل–املال ملك اهلل 

نـَْيا ﴿ عاىل االقتصادي. وقد قال ت اَر اآْلِخرََة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  . 5﴾ َوابـَْتِ  ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
بل اهلدف من نشاطه  -عز وجل–ولذلك جند امليل  وهو يزاول نشاطه االقتصادي ييلك ميلكه وهو يعبد اهلل 

 . 6أساسا عبادة اهلل تبارك وتعاىل
 رأس المال اإلسالمي سوق الخلقية لالستثمار فيالضوابط -الفرع الثاني

واخللق  7.﴾ َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظي ٍ  ﴿اخللق اليجية ،واهلل تعاىل ،يقول الرسول صلى اهلل عليه وسل  ،  
 . 8رضوان اهلل حبين اليلوك ة وسلوك، وامليل  حيثما كان يبتغيطريقة حيا

                                                 
1
لس الثاين والعشرون، اجمل يم، أحباث ووقائع املؤمتر العل"أسس ومبادئ النظام المالي واالقتصادي في التشريع اإلسالمينصر فريد حممد، واصل،"- 

  .04، صون سنة نشر، داألعلى للشؤون اإلسالمية، دون بلد نشر
2
 .12، ص(1888دار وائل للنشر، عمان، )، الزكاة-الربا-المال-اإلسالمياالقتصاد  طاهر حيدر، حردان، - 

3
 .8ص ،المرجع السابق- 

4
 .30اآلية  سورة البقرة، 

5
 .55سورة القصص، اآلية   

6
 .30-28(،اجلزء األول، ص ص 1882دار الثقافة، الدوحة،)، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرةعلي أمحد اليالوس  - 

7
 .9سورة القل ،اآلية  - 

8
 .10-11 (، ص ص0991دار املعارف، القاهرة، ، )األخالق في اإلقتصاد اإلسالمي،اجلندي،عبد احللي   - 
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املال قد حظيت بتوجيهات خاصة تأكيدا على وجوب مراعاة مث إن املعامالت املالية وطرق استثمار 
اجلانب األخالقي يف شؤون املال على وجه اخلصوص متثل ذلك  فيما يعرف بالضوابط األخالقية وهذا بيان 

   1موجز
  فامليل  مطلوب منه أن يكون صادقا يف كل أحواله ويف مجيع جماالت حياته لعموم قوله الصدق واألمانة -أوال
ِإنَّ الّلَه يَْأُمرُُكْ  َأن تُؤدُّوْا اأَلَمانَاِت  . وقوله تعاىل ﴿2﴾ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا الّلَه وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقنيَ  ىل ﴿تعا

 . وكذلك فإن الصدق واألمانة يتأكد طلبهما عند التعامل يف األموال واستثمارها. 3﴾ ِإىَل أَْهِلَها
  لعل من أه  أسباب جناح جتارة االستثمار على صعيد األفراد الوفاء وااللتزام باالتفاقيات المبرمة -ثانيا

واجملتمعات هو الوفاء وااللتزام باالتفاقيات املربمة يف كل جوانبها سواء التزام يف مواعيد االستالم والتيلي  أو يف 
رتطونه فيما بينه ... زمن أجل ذلك كان الوفاء مطلبا مواعيد الدفع والتيديد أو غري ذلك مما يتفقون عليه ويش

شرعيا أكدت عليه النصوص القرآنية والنبوية، ولعل امللفت للنظر أن كثريا من النصوص يف هذا املضمار ربط بني 
واملال، وبني الوفاء والكيل وامليزان، مما يشعر بضرورة انضباط امليل  هبذا  الوفاء والعقود، وبني الوفاء

َواَل تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِ  ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَيُن َحىتَّ   ﴿تعاىلقال فقد  ند تعامله يف املال واستثماره له،بط عالضا
ُه َوأَْوُفواْ بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْيُؤوال   ُلَ  َأُشدَّ  . 4﴾يـَبـْ

  إن احلقيقة الناصعة اليت حترص الشريعة على ظلمهمأال يقصد باستثماره إلحاق الضرر باآلخرين أو -ثالثا
احملافظة عليها دائما هي أن ال يصبح املال ومجعه كل اهل  ومبل  العل  مهما كانت وسائله ومهما ترتب على ذلك 
من نتائج، ولذلك فقط أرشدت الشريعة امليلمني عموما وامليتثمرين خصوصا الذين يتعاملون باملال أن ال 

اق الضرر أو اخليارة بأحد وأن يراعوا مبدأ العدالة واإلنصاف ويتجنبوا الظل  واإلجحاف، ألن هذا يتعمدوا إحل
الضابط من احلياسية واألمهية مبكان، كان من الضروري أن تقوم الدولة ممثلة يف مؤسيات الرقابة واملتابعة وغريها 

امليتثمرين من ال يقصد بالفعل اإلضرار لعدم من املؤسيات مبراقبة مدى التزام امليتثمرين به، خاصة ألن من 
اطالعه ومعرفته مبا يدور على الياحة، ولو عل  أن فعله أو استثماره يؤدي إىل اإلضرار باآلخرين ملا أقدم عليه 
فلزم تنبيهه من اجلهات الرمسية العليا، وأن هناك من امليتثمرين يتعمدون إحلاق الضرر مبنافييه  وييعون إىل 

 أو ضرب اليوق فاقتضى االمر منه  وحماسبته .  تدمريه ،
 الفرع الثالث: الضوابط االجتماعية لالستثمار في سوق رأس المال اإلسالمي

    5مثة ثالثة ضوابط اجتماعية أساسية ينبغي على ميتثمر األموال مراعاهتا عند االستثمار وهي  
                                                 

، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول، االستثمار والتمويل يف فليطني بني آفاق الضوابط الشرعية الستثمار األموال"مقداد، "،زياد إبراهي  - 1
 وما بعدها05، ص0550مايو 9-8والتحديات املعاصرة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، التنمية 

 .009.سورة التوبة  اآلية - 2
  08سورة النياء  اآلية   - 3
4
 . 32سورة اإلسراء  اآلية - 

5
  .154صمرجع سابق،  ،، سانومصطفى قطب - 



 سوق رأس المال اإلسالمي...اإلطار النظري                                                        الفصل األول
  

- 22 - 

 

علماء امليلمني على أن االحتكار حرام والكيب به   اتفق االبتعاد عن االستثمار عن طريق االحتكار -أوال
خبيث ال قحل لصاحبه، وقد وردت آثار صحيحة عن النيب عليه صلى اهلل عليه وسل  بإمث االحتكار. فقد روى 
ابن عمران أن النيب صلى اهلل عليه وسل  قال "اجلالب مرزوق، واحملتكر حمروم، ومن احتكر على امليلمني طعاما 

الفالس واجلذام." وروى أبو ميلمة أن النيب صلى اهلل عليه وسل  قال  "من احتكر يريد أن يغايل ضربه اهلل با
   1".امليلمني فهو خاطئ وقد برئ من ذمة اهلل

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا الّلَه    وقد حرم اإلسالم الربا لقوله تعاىل ﴿االبتعاد عن االستثمار عن طريق الربا-ثانيا
َوِإن  ﴿فالقاعدة يف الشرع أن كل قرض جر نفعا فهو ربا لقوله تعاىل   .2﴾َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الريبَا ِإن ُكنُت  مُّْؤِمِننَي 

  .3﴾ تـُْبُتْ  فـََلُكْ  ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْ  اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ 
فلو اشرتط مع القرض رد املبل  مضافا إليه زيادة عن قيمتة فهو ربا ولو اشرتط رد القرض ومعه هدية أو مرتبط به 
حق االنتفاع أو رهن أو أن يعمل له عمال أو يزارعه أو يصانعه بال أجر أو بأجر أقل من أجر املثل فهو ربا 

 .4أيضا
وجه القرآن الكرمي امليلمني إىل الطيبات من اليلع واالبتعاد   ةعاد عن االستثمار في السلع المضر االبت -ثالثا

ُقل الَّ َيْيَتِوي اخْلَِبيُث َوالطَّييُب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـرَُة اخْلَِبيِث فَاتَـُّقواْ الّلَه يَا أُْويل األَْلَباِب  عن اخلبائث يف قوله تعاىل  ﴿
 اليلعة طييبة مبدأ الشرعية أي كون اليلعة حالال، كما قال تعاىل ، ويشرتط يف كون 5﴾ َلَعلَُّكْ  تـُْفِلُحونَ 

 . 6﴾ َيْيأَُلوَنَك َماَذا أُِحلَّ هَلُْ  ُقْل أُِحلَّ َلُكُ  الطَّييَباتُ  ﴿ 
ومن الصفات اجلوهرية األخرى لليلعة الطيبة اجلودة، كما أهنا ذات منفعة حقيقية ولييت ومهية وذاتية،  

 .  7وتطيب هلا األنفسكما أهنا مرغوب فيها 
ُم َوحلَُْ  اخْلِْنزِيِر َوَما  أما ما ورد من نصوص خبصوص اليلع اخلبيثة قوله تعاىل ﴿ ُحريَمْت َعَلْيُكُ  اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
ْيُتْ  َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن أُِهلَّ ِلَغرْيِ الّلِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردييَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل  اليَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

. فاآلية مشلت جمموعة خبائث كاخلمور واملخدرات،واخلنزير والذبائح احملرمة 8﴾َتْيتَـْقِيُموْا بِاأَلْزاَلِم َذِلُكْ  ِفْيقٌ 
  وصناعة التماثيل...

 

                                                 
1
 .28، ص(1881الفكر العريب، القاهرة،دار )، التكافل االجتماعي في اإلسالم،أبو زهرة،اإلمام حممد - 

2
 .259 سورة البقرة،اآلية- 

3
 .258 سورة البقرة،اآلية- 

4
 ؤسية الشباب اجلامعي، االسكندريةم)، محددات األثمان في السوق الرأسمالي واإلسالمي دراسة مقارنةالقصاص،  ،جالل جويدة عبده- 

 .   88-89ص(،ص 2002
5
 .100سورة املائدة،اآلية - 

6
 2سورة املائدة،اآلية - 

7
 .وما بعدها 129(، ص2005دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، ،)المعامالت االقتصادية لألسواق في النظام اإلسالمي،أبو العال ،ييرى حممد - 

8
 3اآلية ائدة،سورة امل- 
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 رأس المال اإلسالمي الفرع الرابع: الضوابط االقتصادية لالستثمار في سوق

يراد بالضوابط االقتصادية يف هذه الدراسة، جمموع املبادئ االقتصادية العامة اليت يؤدي التزام امليتثمر  
امليل  هبا إىل حتقيق مقاصد الشرع املتمثلة يف استدامة تداول املال، ويف حتقيق الرفاهية الشاملة للفرد واجلماعة، 

عمارة األرض. وهذه املبادئ يف طبيعتها مرنة، ودوائرها خاضعة للظروف واألزمنة والقيام مبهمة اخلالفة هلل و 
. ومتثل هذه 1واألمكنة واألحوال، وذلك ألن ضبطها يتأثر جبملة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والفكرية

 املبادئ يف  
ادية للمشروع االستثماري سبيل فدراسة اجلدوى االقتصأوال: االلتزام بمبدأ حسن التخطيط عند االستثمار: 

. ﴾2يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَربـُْتْ  يف َسِبيِل الّلِه فـََتبَـيـَُّنواْ  حلماية املال وصونه وقد أرشدنا إليه القرآن بقوله تعاىل ﴿

بأن نتبني حال  -أخروية راحبةوهو جتارة -ووجه الداللة يف اآلية أن اهلل عز وجل قد أمرنا يف حال قيامنا باجلهاد 
يف حقه، وكذلك احلال يف أي قرار نتخذه لتحقيق منافعنا يف معيشتنا الدنيوية  من نقاتله قبل اختاذ أي قرار

غزو أو غريه." فهي دعوة للمؤمنني بأن يتبينوا طريقه  وأن  فالعرب نقول "ضربت يف األرض إذا سرت لتجارة أو
الزلل والعثار، فاألوىل بامليل  قبل خوض غمار االستثمار دراسة  حىت يتجنبوا يذرونهيتثبتوا من كل ما يأتونه وما 

اجلدوى االقتصادية اليت جينيها منه، والربح الذي يعود عليه من خالل املشروع الذي ييتثمر ماله فيه، وبعد ذلك 
  3ينطلق لالستثمار خبطى ثابتة قحقق من خالهلا اخلري له وألمته.

  إن أول خطوة يف اختيار املشروع االستثماري هي حتديد ام بمبدأ المفاضلة بين مجاالت االستثمارثانيا:االلتز 
طيباته أي اليلع واخلدمات اليت ينتجها، وقد قام االقتصاديون امليلمون بتقدمي تقييمات عديدة لليلع 

نادي بان املصلحة االجتماعية يف واخلدمات،أفضله  الذين استندوا على آراء اإلمامني الغزايل والشاطيب واليت ت
   4اإلسالم هلا ثالث ميتويات  الضروريات مث احلاجات مث الكماليات كما يلي

   إن توفر احلد األدىن من األهداف التالية يعترب من الضروريات ومتثل فرضا واجب التنفيذ الضروريات -1
 توفري أمن املواطن على حياته وعرضه وماله،وحقوقه االسالمية وتوفري األمن اخلارجي للمجتمع. -
 توفري وسائل حفظ الصحة ومعاجلة األمراض. -
 الغذاء والكياء. -
 نشر املعرفة والرتبية يف أمور الدين والدنيا. -
 املأوى. -

                                                 
1
 .201صمرجع سابق،  ،سانو ،قطب مصطفى- 

2
 82سورة النياء اآلية - 

3
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية مفهومه مجاالته، سبل حمايته"،-وية استثمار األموال في القرآن الكريم والسنة النب،"أبو زيد ،نايل ممدوح- 

 .411-410،ص ص 2002،العدد األول،22اجمللد -والقانونية
4
 .90(، ص1882للفكر اإلسالمي،القاهرة،،)املعهد العاملي دراسات الجدوى االقتصادية في البنك اإلسالميمحدي، عبد العظي ، - 
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 ة سابقا متثل حاجيات وتعترب من قبيل الينة. ما زاد عن احلد األدىن من األهداف املذكور  الحاجيات:-2
 ما زاد عن احلاجيات متثل كماليات وهي من قبيل امليتحب أو املباح.  الكماليات:-3

  من هنا فيجب على امليتثمر امليل  أن يرتب هذه األولويات من األه  إىل امله .
تتعدد أساليب االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي إال أهنا  االلتزام بمبدأ  المفاضلة بين أساليب االستثمار:-ثالثا

ثابت ال يتغري بتغري الظروف الزمنية   تتفق على نفي استعمال آليات الفائدة االستقاللية كضابط عقائدي
واملكانية، إال أن تلك األساليب والصي  ال متنع من تقاس  املخاطر وحقوق األفراد وواجباهت  وحقوق امللكية 

 .   1ق األرباح ألهنا جتىن من جناحات االستثمار يف املشاريع النافعة وتأيت عن خلق ثروة إضافيةوحتقي
ومن هذه الصي  واألساليب؛ املضاربة واملشاركة واملزارعة واملياقاة واملراحبة  وغريها، وعند تطبيقها تؤدي إىل سهولة 

شغيل موارد اجملتمع بنوعيها املادية والبشرية فضال عن املزج مابني عناصر اإلنتاج وبالتايل فتح جماالت واسعة لت
الّلُه الَِّذي  ميامهتها يف جذب األموال املكتنزة واملدخرة إىل االستثمار يف تلك الصي  واألساليب. قال تعاىل ﴿

َر َلُكُ  اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف َخَلَق اليََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنَزَل ِمَن اليََّماء َماء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت رِ  ْزق ا لَُّكْ  َوَسخَّ
{ 22{ َوَسخَّر َلُكُ  الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآئَِبنَي َوَسخََّر َلُكُ  اللَّْيَل َوالنـََّهاَر }20اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُ  األَنـَْهاَر }
. تشري هذه اآليات إىل 2﴾وْا نِْعَمَت الّلِه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اإِلنَياَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر َوآتَاُك  مين ُكلي َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تـَُعدُّ 

جمموعة من املوارد االقتصادية اليت خلقها اهلل تعاىل وجعل فيها أسباب املعيشة بوصف األرض قرارا ومهادا لبين 
 أي جعل يف اليماء مفاتيح األرزاقبه نبات األرض، البشر واحليوانات والنباتات وينزل من اليماء املطر لينبت 

ومل يقتصر التيخري للموارد االقتصادية على ما يف األرض فحيب وإمنا جعل املنافع يف البحار واحمليطات فهي 
 والغالف اجلوي والرياح معدة الن جتري الفلك واليفن فيها فضال عن ما قحيط باألرض من الشمس والقمر

اإلنيانية  إدامة احلياة ا سبحانه وتعاىل لبين البشر لكي ييتكشفها وييتثمرها من أجلفكلها موارد سخره
وتطويرها مبا يتناسب وقدراته ومواهبه وحاجاته، وهي ميؤولية شرعية من أجل رفع وتأثر اإلنتاج وحتيينه من 

املتاجرة واملصانعة واملراحبة الناحية الكمية والنوعية من خالل الصي  املختلفة لالستثمار يف جماالت املزارعة و 
 واملشاركة وغريها. 

 
 

 

 
 

                                                 
1
 العلوم االقتصادية، جامعة البصرةجملة  يف"، مقال االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالميمحيد، "،عبد االسدي وجواد كاظ   ،علي يوسف- 

 12-14،ص ص2012، نييان اجمللدالثامن، 30العدد
2
 32-32اآليات سورة إبراهي ،- 
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 خالصة الفصل األول:
إّن األسواق املالية عصب احلياة يف كل اقتصاد كوهنا قناة إنتقال لألموال من أصحاب الفائض إىل 

األجل أصحاب العجز،وقد تكون هذه األموال قصرية األجل فيت  تبادهلا بواسطة سوق النقد، أو متوسطة وطويلة 
 واليت يتكفل هبا سوق رأس املال.

وختتلف أسواق رأس املال من االقتصاد الرأمسايل)التقليدي( إىل اإلقتصاد االسالمي كون هذه األخرية 
حتكمها مبادئ ميتمدة من الشريعة االسالمية، واليت من بينها منع التعامل بالربا والغرر والنجش، لذا الجند 

 يف هذه اليوق، بينما جييز التعامل باألسه  اليت تنتفي فيها املوانع الشرعية.التعامل باليندات الربوية 
 ويت  التعامل يف أسواق رأس املال االسالمية من خالل بعض العمليات العاجلة وبعض العمليات اآلجلة

 . املتوافقة مع الشريعة االسالمية
من الشرع احلنيف، وتتمثل هذه  ةكما يضبط االستثمار يف سوق رأس املال االسالمي ضوابط ميتمد

    الضوابط يف الضوابط العقدية، الضوابط األخالقية، الضوابط االجتماعية والضوابط االقتصادية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ثانيال الفصل  
المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي الهندسة  
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
لألسهم والسندات يف التعامل، إضافة إىل كون هذه  أس املال من خماطر بسبب استخدامهاتعاين أسواق ر  

األسواق بصفة عامة، وتضاعف حجم معامالهتا... كل هذه العوامل دعت إىل  هذه األدوات مل تواكب تطور
فظهر  ما يسمى باهلندسة املالية  ،اميكية عمل هذه األسواق وتطويرهاكري يف إجياد حلول مناسبة لتحسني دينالتف

واليت جاءت أساسا إلجياد أدوات جديدة لتفادي املخاطر اليت تعاين منها األسواق املالية، أو على األقل تقليل 
ع املستويات االقتصادية، التنموية واالجتماعية... وملا  مث زيادة أمهية أسواق رأس املال على مجيمن هذه املخاطر و 

كانت هناك أسواق رأس مال إسالمية فقد كانت هناك حماوالت إلجياد هندسة مالية إسالمية، واليت هتدف 
أساسا ليس فقط إىل تقليل املخاطر وإمنا أيضا إلجياد بدائل ألدوات التمويل احملرمة شرعا وبالتايل ظهور ما يسمى 

املشاكل التمويلية من خالل إنتاجه ألدوات مالية تسمى الصكوك اإلسالمية واليت  هذه كيك اإلسالمي حللالتص
 هي ذات خصائص إسالمية خالصة كوهنا تتقيد بأحكام الشرع احلنيف.

 حول هذه املفاهيم يدور حمتوى هذا الفصل والذي مت تقسيمه إىل مخسة مباحث وهي كالتايل:  
 اهيم عامة حول اهلندسة املالية.املبحث األول: مف 
 املبحث الثاين: ماهية اهلندسة املالية اإلسالمية. 
 املفهوم واألمهية.-املبحث الثالث: التصكيك والصكوك اإلسالمية 
 املبحث الرابع: أنواع الصكوك اإلسالمية. 
 املبحث اخلامس: األمهية االقتصادية للصكوك اإلسالمية. 
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 ل: مفاهيم عامة حول الهندسة الماليةالمبحث األو 
إن تزايد واستمرار تطور أسواق رأس املال وكثافة أنشطتها وتعدد متعامليها نتج عنه اختالف احتياجاهتم  

أحيانا وقدراهتم، فأدى هذا إىل التفكري يف حلول هلذه املشكلة بظهور ما يعرف باهلندسة املالية، لذلك كان لزاما 
الفلسفة اليت تقوم فها، نشأهتا وكذا عوامل ظهورها و تلفة يف اهلندسة املالية من خالل تعريالتطرق إىل جوانب خم

 عليها وخماطرها إىل غري ذلك.
 المطلب األول: مفهوم الهندسة المالية 

 الفرع األول: تعريف الهندسة المالية
لتعاريف واليت من بينها ريف اهلندسة املالية بتعدد جماالت استخدامها، لذلك سنورد بعض ااتعددت تع 

 : مايلي
 أوال: تعريف الهندسة المالية من وجهة نظر اإلدارة المالية بالمؤسسات

بالنسبة خلزينة الشركة فإن اهلندسة املالية قد تكون تعبريا مفيدا لوصف العملية الكمية التحليلية املصممة  
 ة: لتحسني العمليات املالية للشركة. وقد تتضمن النشاطات التالي

 .ةتعظيم قيمة املنشأ -

 إدارة حمفظة األوراق املالية. -

ة آخذا بعني كالتفاوض حول التمويل /التحوط يف الصفقات اليت تنعكس مباشرة على قيمة ضريبة الشر  -
 االعتبار املخاطر التنظيمية والسياسية.

 تنظيم صفقات املبيعات بشكل يراعي مصاحل كل من الزبون والشركة. -

 مصاحل كل من املورد والشركة. اء بشكل يوازنت الشر تنظيم صفقا -

 1كل هذه النشاطات ميكن أن تتضمن استخدام النماذج الكمية، الربامج التقنية واملشتقات.
كما تعرف أيضا من هذا اجلانب كما يلي: ''اهلندسة املالية تعىن بتصميم وتطوير وتطبيق عمليات 

  2عة للمشكالت املالية''.وأدوات مالية مستحدثة، وتقدم حلول مبتكرة ومبد
 ثانيا: تعريف الهندسة المالية من وجهة نظر األسواق المالية

تعرف اهلندسة املالية من وجهة نظر األسواق املالية بأهنا: ''مصطلح يستعمل لوصف حتليل البيانات  
الرياضية أو النماذج احملصلة من السوق املالية بطريقة علمية، يأخذ مثل هذا التحليل، عادة شكل اخلوارزميات 

 العمالت، تسعري اخليارات وأسهم املالية كثريا يف السوق املالية )مع إجراء تعديالت عليها(، خاصة يف جتارة

                                                 
1
م(، ص 0224هـ/8704، )0، ع02، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، م''الهندسة المالية اإلسالمية''عبد الكرمي، قندوز، - 

 .74-3 :ص
2
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول '''الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية'حممد كرمي، قروف،  - 

 .23، املركز اجلامعي، غرداية، ص0288فيفري  07و  03حول: االقتصاد اإلسالمي، الواقع... ورهانات املستقبل، يومي 
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املستقبليات ...اخل، ويسمح استعمال أدوات وتقنيات اهلندسة املالية للمهندسني املاليني من فهم أفضل للسوق 
ألن دقة  يف السوق. ويعترب هذا مهما جدا بالنسبة للمتعاملني املتعاملنياملالية، وبالتايل فهم أفضل من طرف 

 .1املعلومات وسرعتها أساسية يف اختاذ القرارات''
ويرى االقتصادي ''مريتون'' أن عملية اهلندسة املالية ميكن النظر إليها كعملية بناء ألدوات مالية معقدة  

خماطر  هنا هي األدوات املالية كالعائد، يد املباين ولكن عناصر البناءالختتلف يف مضموهنا عن قوالب البناء يف تشي
 2االئتمان وخماطر األسعار''.

 ثالثا: التعريف الشامل
تعىن اهلندسة املالية بتصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية (: Funerty1988تعريف فينرتي: )-أ

 3الية.مستحدثة، وتقدمي حلول خالقة ومبدعة للمشكالت امل
تتضمن اهلندسة املالية التطوير والتطبيق املبتكر  (:IAFEتعريف الجمعية الدولية للمهندسين الماليين )-ب

للنظرية املالية واألدوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية املعقدة والستغالل الفرص املالية. فاهلندسة املالية 
ات.علما أن اهلندسة املالية ختتلف عن التحليل املايل. فمصطلح ليست أداة بل هي املهنة اليت تستعمل األدو 

 4يت الشيء لفهمه. أما مصطلح ''اهلندسة'' فنقصد هبا البنية.شت''حتليل'' يعين ت
كما عرفت بأهنا جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات   -ج

 5كوين جمموعة حلول إبداعية ملشاكل التمويل يف الشركات.والعمليات املالية املبتكرة، وت
من خالل التعريف السابقة ميكن ذكر التعريف التايل للهندسة املالية: اهلندسة املالية هي عملية التخطيط  

تطوير األدوات املالية املوجودة أصال، وإجياد حلول حديثة وابتكار أدوات مالية جديدة، أو  والتصميم والتطوير
 متويل الشركات وخماطر مالية أخرى ناجتة عن التعامل مبختلف األدوات املالية. كمشاكل  شاكل متعددةمل

 6ومن هذا التعريف يتبني أن اهلندسة املالية تشتمل على ثالثة أنشطة هي: 
تصميم أدوات مالية مبتكرة، مثل بطاقة االئتمان، وأنواع جديدة من السندات واألسهم، وتصميم  -8

 ط مبتكرة.عقود حتو  

                                                 
1
 .23، ص المرجع سابق  - 

2
 راسة حالة السوق الكويتية للخيارات''''الهندسة المالية والتحوط من المخاطر في األسواق الصاعدة: دعديلة،  حمفوظ، جبار ومرميت، - 

 .77-84ص ،82220282جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد
3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية ''دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر المالية''خالد، بوخلخال،  - 

 .73، ص0280-0288جلزائر، املؤسسات، جامعة ا
4
 .77-73:، ص ص المرجع السابق - 

5
 ، اجمللد اخلامس، دون بلد نشر08د، جملة العلوم االقتصادية، العد''قراءة في مفردات الهندسة المالية اإلسالمية''أخالص باقر، النجار،  - 

 843-847 :، ص ص0224حزيران 
6
 .843-847، ص ص: المرجع سابق - 
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 اجلذري يف ريتطوير األدوات املالية، أي تلبية هذه األدوات املبتكرة حلاجات متويلية جديدة، أو التغي -0
 العقود احلالية لزيادة كفاءهتا فيما خيص املخاطرة ومدة االستحقاق والعائد.

تكون منخفضة تنفيذ األدوات املالية املبتكرة، أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأهنا أن  -3
 التكلفة ومرنة وعملية.

واالبتكار املقصود ليس جمرد االختالف عن السائد، بل البد أن يكون هذا االختالف متميزا إىل درجة 
من الكفاءة واملثالية. ولذا فال بد أن تكون األداة أو اآللية التمويلية املبتكرة حتقق ماال  لحتقيقه ملستوى أفض

 1السائدة حتقيقه. تستطيع األدوات واآلليات
واالبتكار املايل خيتلف عن اهلندسة املالية، ذلك أن واإلبداع الذي حتققه اهلندسة املالية ال يقتصر على  

ىل حماوالت تطويع أدوات وأفكار قدمية خلدمة أهداف منشآت يدة اليت تقدمها، بل ميتد كذلك إاملنتجات اجلد
 2األعمال.
بتكارات اليت محلتها اهلندسة املالية فهي: احلاجة، إضافة إىل التشريعات كما أن القوة الدافعة لتلك اال 
 3املبشرة.

تون أن اهلندسة املالية هي وسيلة لتنفيذ االبتكار املايل، وإهنا منهج مصو   إضافة إىل ذلك يرى جنيب مري 
الية إلجياد حلول يف صورة نظام أو جمموعة من األفكار واملبادئ تستخدمه مؤسسات أو شركات اخلدمات امل

 4أفضل ملشاكل مالية معينة تواجه عمالئها.
 الفرع الثاني: نشأة الهندسة المالية وعوامل ظهورها

 أوال: نشأة الهندسة المالية
الثمانينيات بدأت بورصة وول سرتيت )بوصة نيويورك لألوراق املالية( باالستعانة ببعض  يف مطلع 

لتطوير  منتجات أسواق املال،  Rechard Roll & Fisher Black  :األكادمييني ذوي الشهرة الواسعة مثل
 وكلما زادت هذه املنتجات تعقيدا كلما زادت االستعانة باألكادمييني.

وكثريا من هؤالء األكادمييني حائزين على درجات علمية متقدمة يف العلوم. ويف منتصف الثمانينيات  
 العديد من العوامل يف منو وانتشار وهو اهلندسة املالية، وقد سامهت أخذت هذه العملية الوليدة امسا أكثر قبوال

                                                 
1
 24وم التسيري، جامعة سطيف، العدد، جملة العلوم االقتصادية وعل''االبتكار المالي في البنوك اإلسالمية: واقع وآفاق''يب، م، غر عبد احللي - 

 .072-008، ص ص: 0224
2
، )منشأة ريقالفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات، الجزء األول: التو منري إبراهيم، هندي،  - 

 .80مصر، بدون سنة نشر(، ص -املعارف، اإلسكندرية
3
 .84، صالمرجع السابق - 

4
 ، )دار النشر للجامعاتالمشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهامسري عبد احلميد، رضوان، - 

 .43، ص(0220مصر، 
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اهلندسة املالية، وبينما كانت املخاطرة دائما حاضرة، فإن تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف زاد زيادة حمسوسة 
 1يف السنوات األخرية.

ينكر الدور الذي تؤديه يف  وبذلك أصبحت اهلندسة املالية عملية تطويرية، إذ أنه ال ميكن ألحد أن 
ال عن ضتنشيط البورصات املالية العاملية، وكذا بوصفها ابتكارات جديدة يف املنشآت االستثمارية بصفة عامة، ف

صرفية وظهور األسواق املالية الناشئة واملراكز املالية األثر الذي أحدثته يف التفكري االسرتاتيجي للمنشآت املالية وامل
فاهلندسة املالية متتلك القدرة على ختفيض كلف النشاطات القائمة والتقليل من خماطرها، وجتعل من العاملية. لذا 

 2املمكن تطوير منتجات وخدمات وأسواق جديدة.
وقد أوضحت إحدى الدراسات أن الدراسات يف األسهم والسندات يعترب أكثر جماالت االستثمار يف  

املستثمرين، إال أن التطور الذي حلق بصناعة االستثمار يف األوراق املالية  األوراق املالية جاذبية لدى العديد من
وقد نشأت  Financial derivativesاملستحدثة أبرزها ما يطلق عليه األدوات املالية املشتقة أو املشتقات املالية 

كوهنا أدوات إلدارة   هذه املشتقات كأداة إلدارة خماطر االستثمار وتطور استخدامها حبيث أصبحت اآلن جبانب
  3وتغطية املخاطر من أهم أدوات االستثمار.

 ثانيا: عوامل ظهور الهندسة المالية
 4لقد أدى لظهور مفهوم اهلندسة املالية وساعد على تنزيله ألرض الواقع عوامل عديدة منها: 

 (االحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل: 1
استثمار ومساسرة...( عموما بتسهيل حتويل شركات  ،بنوك، شركات تأمنيقامت الوسائط املالية )من  

( وميكن Deficit Unitsلوحدات العجز املايل ) (Surplus Unitsاألموال من وحدات الفوائض النقدية )
ذه احلاجة لوجود ه القول بأن هذه املهمة كان من املمكن لألفراد القيام هبا بأنفسهم، على األقل نظريا، من دون

م به اآلن أن قيام األفراد هبذا العمل يؤدي لشيء كثري من عدم املؤسسات والوسائط املالية. ولكن أصبح من املسل  
 الكفاءة املدركة.يف الفاعلية وقلة 

وعلى الرغم من ذلك فإن ظهور االحتياجات اجلديدة واملتطورة لوسائل متويل خمتلفة من حيث التصميم  
 ومهامها القدمية من إشباع من العسري على هذه الوسائط املالية بصورهتا التقليديةوتواريخ االستحقاق جعل 

                                                 
1
نشيط سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء منتجات الهندسة المالية )دراسة تطبيقية على المستثمرين في ''آليات تخالد حممد، نصار،  - 

 .820:، ص0224، مذكرة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، قطاع غزة(''
2
 سسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، )مؤ ها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات الماليةالهندسة المالية وأدواتهاشم فوزي دباس، العبادي،  - 

 .08:(، ص0224األردن، 
3
 (0227وزيع، مصر، ، )دار طيبة للنشر والتاالستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبيعادل حممد، رزق،  - 

 .47:ص
4
 ، على الرابط:''الهندسة المالية: األسس العامة واألبعاد للتمويل اإلسالمي'' ،أبوذر حممد أمحد، اجللي - 

topic-forum.net/t2175-http://islamfin.go   :0287-28-20تاريخ االطالع 

http://islamfin.go-forum.net/t2175-topic%20تاريخ%20الاطلاع:%2005-01-2014
http://islamfin.go-forum.net/t2175-topic%20تاريخ%20الاطلاع:%2005-01-2014
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رغبات املستثمرين واملشاركني يف أسواق املال عموما، ولذلك ظهرت احلاجة لالبتكار والبتداع وسائل جديدة 
 ملقابلة هذه االحتياجات.

 (تقنية المعلومات ومفهوم السوق العريض: 2
تقنية احلاسوب قد أث رت على القطاع املايل بصورة كبرية، سواء حدوده ومفهومه أم  مما ال شك فيه أن 

طريقة عمله. فقد أثر احلاسوب على أشياء أساسية يف هذا السوق مثل ماهية النقود نفسها، وعلى أشياء فرعية 
( networksمستحدثة مثل كيفية عمل التحويالت النقدية بني العمالء، ولكن ظهور شبكات االتصال )

بالذات ساعد على حتويل األسواق العاملية املتعددة املنفصلة إىل سوق مايل كبري، تنعدم فيه احلواجز الزمانية 
 واملكانية ويصل مداه إىل مدى وصول املعلومة املرسلة.

 ونظرا ألن هناك احتياجات خمتلفة يف أجزاء خمتلفة من العامل املرتابط بواسطة هذه الشبكات فقد أصبح 
من السهل تصميم االحتياجات ومقابلتها باالعتماد على قاعدة عريضة وواسعة من املشاركني يف هذا السوق 

ن مبتكروا ومصمموا األوراق واألدوات العاملي الكبري، وبالطبع كلما زاد عدد املشاركني يف هذه األسواق، كلما ميك  
موا أو ابتكروا أداة ممساحة واسعة للحركة وكلما ص قتصادية مقبولة، أي أهنم جيدونإاملالية من العمل بصورة 

 جديدة وجدوا من يطلبها ويقبلها.
 (مفهومي الكفاءة والفعالية: 3

تعين مدى مقدرة السوق على مقابلة احتياجات املشاركني فيه، بينما  يف سوق املال عاليةالفيعين مفهوم  
بتكلفة قليلة أو بوفورات ملحوظة االحتياجات  املدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلة هذه الكفاءة

  يف حالة توسيع قاعدة املشاركنيوبسرعة ودقة عاليتني وهذين املعيارين )الكفاءة والفعالية( يأخذان أمهية أكرب
وتوجه األسواق عموما حنو درجات عالية من جتويد وتقدمي اخلدمات للعمالء، ولذلك جند يف هذا اجلو أدوات أو 

 loanية )مثل تبادل أسعار الفائدة( حتل حمل طرق متويل قدمية نسبيا مثل إعادة حتويل القروض )وسائل مال

refinancing.) 
 (عوامل أخرى: 4

ميكن كذلك إضافة أسباب أخرى ساعدت على ظهور مفهوم اهلندسة املالية واتساع انتشارها. ومن بني  
 1هذه العوامل:

  *زيادة عدد األسواق المنظمة الجديدة:
أدت زيادة عدد األسواق املنظمة اجلديدة لألسهم املستقبلية واملقايضات واالبتكارات يف االتصاالت  

 طية بشكل كبري جداوتقنية احلاسبات خالل السنوات األخرية إىل ختفيض تكاليف التجارة واألدوات املالية النم
مالية  جة لذلك أصبح من املمكن إنتاج عقودومن مث زيادة جماالت استخدام اهلندسة املالية بشكل واسع. وكنتي

                                                 
1
، حبث مقدم إىل مؤمتر كلية العلوم اإلدارية الدولية الرابع اجتاهات ''الهندسة المالية واضطراب النظام المالي العالمي''، عبد الكرمي أمحد، قندوز- 

 . 4-4، ص ص: 0282ديسمرب  84-80عاملية'' األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي''، جامعة الكويت، 
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حسب الطلب وبتكاليف معقولة، بشكل يشمل تشكيلة واسعة من احلاجات االستثمارية واحلاجة إىل إدارة 
 املخاطر اليت تواجه منشآت األعمال، احلكومات وحىت قطاع العائالت.

 *زيادة المخاطر والحاجة إلى إدارتها: 
حت التقلبات يف األسعار )أسعار السلع وأسعار الفائدة وأسعار العمالت ، فقد أصباكما أشرنا سابق 

ومي أسعار الصرف وكذلك رفع احلواجز أمام تدفقات دات( خاصة بعد التوجه العاملي لتعوأسعار األسهم والسن
قتصادي من رأس املال عرب احلدود اجلغرافية والسياسية والتطور اهلائل يف سرعة االتصال واالنتقال، والتحول اال

فة، كل هذه أدى إىل التقلبات الكبرية وغري املتوقعة يف عمالة إىل اقتصاديات كثيفة املعر ز على الاقتصاديات ترك  
ذلك احمليط االقتصادي العاملي ككل، مما شكل خطرا كبريا على مؤسسات األعمال إذ هدد وجودها وترتب على 

وير قدرات عالية للسيطرة عل املخاطر املالية. وأدى ذلك إىل منتجات مالية جديدة وتطبالتبعية ضرورة إنتاج 
تداول تلك املنتجات واألدوات املالية اجلديدة يف األسواق احلالية لألوراق النقدية ويف أسواق رأس املال، وكذلك 

 األسواق اجلديدة.
 *محاولة االستفادة من النظام المالي: 

واآلليات اليت تسمح لبعض األعوان خالل فرتة زمنية معينة  يعرب النظام املايل عن اهليئات واألعوان 
باحلصول على موارد التمويل، ولآلخرين باستخدام وتوظيف مدخراهتم، وتتوقف فعالية النظام املايل على قدرته 

 على تعبئة االدخار وضمان أفضل ختصيص للموارد.
 املالية: تعبئة املوارد املالية لة للنظم( ستة وظائف موكMerton 1992مييز التحليل الوظيفي ملريتون ) 

توزيعها، إدارة املخاطر، استخراج املعلومات لدعم اختاذ القرارات، التحكم يف اخلطر األخالقي ومشاكل عدم 
 متاثل املعلومات وأخريا تسهيل شراء وبيع السلع واخلدمات من خالل أنظمة الدفع.

كيفية تأثري النقائص املختلفة املوجودة يف النظام املايل أو   وقد حاول الكثري من االقتصاديني دراسة وفهم 
عن القيام بأحد الوظائف املشار إليها سابقا أو اإلخفاقات املصاحبة له  -مثال –التغريات املرتبطة به كعجزه 

ؤدي نتيجة عدم تناظر )جتانس( املعلومات، يف تشجيع تطور اهلندسة املالية من خالل االبتكار املايل، حيث ت
 ملايل بالطريقة اليت يرغبون فيهااالستفادة من النظام ا ىقدرة األعوان االقتصاديني عل متلك النقائص إىل عد

وبشكل كفء، وهو ما يدفعهم إىل التفكري يف تطوير  أدوات وآليات جديدة للوصول إىل حلول مثلى ملشاكلهم 
 التمويلية، أو الستغالل الفرص االستثمارية... .

 نتشار الهندسة الماليةإوامل ثالثا: ع
  وابتكار أدوات مالية جديدة للهندسة املالية نذكر منها: إجيادتعددت العوامل اليت أدت إىل  

تفاقية بروتن وودز، األمر الذي ترتب عنه حدوث تقلبات عنيفة يف أسعار الصرف فكانت إهنيار إ -
 د خماطر تقلبات أسعار الصرف.السبب يف تطور عقود الصرف اآلجل والبحث عن آلية للتحوط ض
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زيادة التضخم يف بداية الثمانينيات وما صاحبها من زيادة سريعة يف معدالت أسعار الفائدة قصرية  -
 األجل.

ة أصوهلم املالية من خالل يدفعت االهنيارات املتتالية يف األسواق املالية العاملية املستثمرين للبحث عن محا -
 أسواق املشتقات املالية.

ع هبا إىل البحث عن أدوات مالية جديدة فد املنافسة الشرسة بني املؤسسات املالية واملصرفية، مما دتزاي -
1مي احللول ملشاكل التمويل والقفز فوق القيود اليت تفرضها السياسة النقدية.دإلدارة املخاطر وتق

 

 المطلب الثاني: فلسفة الهندسة المالية، مجاالتها ومخاطر تطبيقها الخاطئ
 فرع األول: فلسفة الهندسة الماليةال

ترتكز فلسفة اهلندسة املالية على التحليل والقرارات الدورية اخلاصة باألدوات املالية )املنتجات املالية(  
والتبادل والتوافيق املختلفة اليت حتقق أعلى عائد بأقل خماطر، وحماولة تغيري األدوات املالية وتعديلها لتجنب 

لعائد )بتديل أسهم بأسهم أو سندات بسندات أو أسهم بسندات أو عملة بأخرى حسب املخاطر وزيادة ا
 تقلبات وديناميات أسواق املال(.

 ويتم ذلك بغرض حتقيق صايف أعلى قيمة للمشروع يف تاريخ حمدد. إذن ترتكز اهلندسة املالية على:  
 إدارة بنود املركز املايل  (8

 الستثمارات املادية  أعلى قيمة للمشروع بالرتكيز على ا  
2واملالية وأقل تكلفة متويل وأدىن خماطر حمتملة.   

 

 إدارة املنتجات املالية اجلديدة (0
  وميكن متثيل فلسفة اهلندسة املالية بالشكل التايل:

 (: فلسفة الهندسة المالية04الشكل رقم )                  
 

 
 
 
 

 أعاله. عتمادا على املعلوماتإإعداد الطالب  المصدر:
 

                                                 
1
 .77-84، ص ص: مرجع سابق عديلة، ،تحمفوظ، جبار ومرمي - 

2
 .033:(، ص0227مصر، -، )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةالبورصات والهندسة الماليةفريد، النجار،  - 

  املالية إدارة بنوك املركز

 إدارة املنتجات املالية اجلديدة

 اهلندسة املالية  

 أعلى قيمة للمشروع -
 بأقل تكلفة-
  أدىن خماطر-

قيق
لتح
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وتتجسد اهلندسة املالية يف تطوير جمموعة من األدوات املالية اجلديدة، تساعد املتعاملني يف األسواق املالية  
على التكيف مع الظروف فائقة التعقيد وسريعة التغري اليت تتسم هبا األسواق يف الوقت احلاضر، وتؤدي هذه 

التنبؤ باجتاه ومقدار حترك املتغريات املالية املؤثرة يف عمل الظروف إىل فقدان الدقة واملوضوعية يف إمكانية 
 1املنشآت، ومن مث زيادة عدم التأكد واليت تعين زيادة املخاطر اليت تواجهها هذه املنشآت.

 الفرع الثاني: المجاالت المحددة لنطاق الهندسة المالية
 2حيدد نطاق اهلندسة املالية بثالثة جماالت رئيسية: 

بتكار أدوات مالية جديدة. مثال ذلك تقدمي أنواع مبتكرة من السندات أو األسهم إيتمثل يف ول: المجال األ
 حتياجات منشآت األعمال.إاملمتازة والعادية، وعقود املبادلة اليت تغطي 

مالية جديدة من شأهنا أن ختفض تكاليف بتكار عمليات إملالية فتتمثل يف للهندسة ا المجال الثاني:أما 
والتداول االلكرتوين لألوراق املالية  Shelf  Registration *امالت، مثال ذلك التسجيل من على الرفاملع
. هذا فضال عن األساليب املبتكرة لالستخدام الكفء Discount Brokerage **بتكار فكرة مساسرة اخلصمإو 

 للموارد املالية.
للمشكالت املالية اليت تواجه منشآت  مبدعة ةقاملتمثل يف ابتكار حلول خالالمجال الثالث: وأخريا يأيت 

بتكار اسرتاتيجيات جديدة إلدارة خماطر االستثمار، أو أمناط جديدة إلعادة هيكلة إاألعمال. مثال ذلك 
منشآت األعمال للتغلب على مشكالت قائمة، ومن األمثلة على ذلك عملية حتويل الشركة من النمط املساهم 

، وتنمية اسرتاتيجات دفاعية تستخدمها إدارة املنشأة يف مواجهة  levrage Buyont إىل منط امللكية اخلاصة
 .Hostile take overحماوالت السيطرة العدوانية من أطراف أخرى 

 3أي أن اهلندسة املالية تغطي اجملاالت التالية: 
 اخلدمات املالية بالبنوك ومؤسسات االدخار واإلقراض. -8

 . certified Financial plannerفراد وإعداد املخطط املايل القانوين ختطيط اخلدمات املالية لأل -0

 (.CFPنشاط االستثمارات، مدير حمفظة األوراق املالية واحمللل املايل القانوين ) -3

 تقدمي اخلدمات املالية للمكاتب والشركات العقارية وأمناء االستثمار والتأمني ومكاتب التأمني. -7

                                                 
1
 .38:، صمرجع سابقدباس، العبادي،  هاشم فوزي - 

2
مرجع ، لمشتقات، الجزء األول: التوريقالفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق وامنري إبراهيم، هندي،  - 

 .80:،صسابق
*

ن حني إىل هي قاعدة أقرهتا هيئة األوراق املالية والبورصات يف الواليات املتحدة األمريكية، ومبقتضاها يسمح للمنشأة اليت تصدر أوراقا مالية م - 
 لية ما، سهم أو سند، على أن يكون اإلصدار على دفعات.آخر، بأن تقدم طلب تسجيل رئيسي، يتضمن حجم اإلصدار الذي ترغبه من ورقة ما

**
 هو مسسار يقدم حد أدىن من اخلدمة لعمالئه، يف مقابل حصوله على عمولة منخفضة. - 
3
 .800 :(، ص0224مصر،  -، )الدار اجلامعية، اإلسكندريةالمشتقات والهندسة الماليةفريد، النجار، - 
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احمللية والدولية، لغرض  -اخلاصة والعامة-ي نوع من األعمال املالية والتجاريةإدارة األعمال املالية أل -0
 الربح أو لغري ذلك.

اإلدارات املالية( برسم سياسات  -شركات التأمني، صناديق االستثمار-وتسعى اهلندسة املالية )البنوك
مرنة تتفاعل وتستفيد من التغريات  مالية قوية وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة وآليات واسرتاتيجيات مالية

 ندات، أسعار الصرف، أرباح األسهماملستمرة يف أسواق املال العاملية واإلقليمية واحمللية )أسعار الفائدة على الس
أسعار األسهم، حجم التداول...(، ويتطلب ذلك أن تقوم اإلدارات املالية واملنشآت املالية احلديثة بإنشاء أقسام 

 Dataطوير يف حقل املنتجات واألدوات املالية. ويساعد على ذلك وجود قاعدة بيانات مالية للبحوث والت

base  تسمح باحملاكاة والتجارب بغرض حتقيق الرحبية والنمو واالستقرار املايل، ومن أمثلة التجديدات يف
 1.على عدد من األوراق املالية داألدوات املالية ما يطلق عليه باملشتقات اليت تعتم

وحنن نرى أنه يقع على عاتق اهلندسة املالية تطوير األسواق املالية اجلديدة اليت ستجمع منافسني جدد 
ينتظر أن تليب املنتجات واألدوات املالية اجلديدة متطلباهتم وهي حتديات تواجه اهلندسة املالية. وميكن إيضاح هذه 

 التحديات من خالل الشكل التايل: 
 (: تحديات الهندسة المالية.05ل رقم )الشك              

 
 
 
 
 
 

 .803، صمرجع سابق، المشتقات والهندسة الماليةفريد، النجار،  المصدر:
 الفرع الثالث: مخاطر التطبيق الخاطئ للهندسة المالية

إن  التطبيق اخلاطئ ألدوات اهلندسة املالية يؤدي إىل خماطر جسيمة وإفالس للشركات وتدهور أسواق  
ال فاملقامرة وعدم تدخل البنوك املركزية تؤدي مجيعها إىل خسائر كبرية ومثال ذلك املضاربة على أسعار الفائدة امل

 2دون تطبيق معايري خماطر السوق.

                                                 
1
 .803 :، صمرجع سابق، سة الماليةالمشتقات  والهندفريد، النجار، - 

2
 رك، كليةاث ملادة املشاكل احملاسبية املعاصرة، األكادميية العربية يف الدامن، حب''المشاكل المحاسبية المعاصرة''حسني عبد اجلليل، آل غزوي،  - 

 .44 :، ص0282ة، اإلدارة واالقتصاد، قسم احملاسب

تطوير أسواق 

 املال اجلديدة

املنتجات 
واألدوات 

 املالية اجلديدة

املنافسون 
اجلدد يف 
 أسواق املال
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ومن أهم العمليات اخلطرة يف تطبيقات اهلندسة املالية )عمليات االستثمار يف املشتقات املالية وعدم  
 1ق العقود اآلجلة للشراء أو البيع( ومنها ما يلي: وضع حدود للمضاربات يف أسوا

بنك  -وترتب عليه اإلفالس اأوروباالستثمار يف السندات الومهية مثال ما قامت به بعض البنوك يف  -8
 االعتماد والتجارة وبنك هرياشتار األملاين.

تحدثات املالية عدم توفر معلومات كافية عن البورصات العاملية للمدير املايل احمللي خبصوص املس -0
 واملصرفية اليت تعتمد على املشتقات املالية.

املنافسة الشرسة يف أسواق املشتقات املالية يف العامل وختفيض شروط اهلوامش املطلوبة على العقود  -3
 وإصدار أنواع من العقود اليت ال يتم تداوهلا داخل مقصورات البورصة ولكن خارجها.

 املالية باعتبارها مصدرا لألرباح لتعرض خسائر املصرفية التقليدية. على املشتقات كزيادة طلب البنو  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .44:، صالمرجع السابق - 
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 المبحث الثاني: الهندسة المالية اإلسالمية
تها وضيق حجمها، إضافة إىل تواجدها يف بيئة تشهد منافسة ثاتاز أسواق رأس املال اإلسالمية حبدمت 

تايل كان لزاما العمل على تطويرها وتوسيع حجمها من خالل إجياد شرسة مع أسواق رأس املال التقليدية، وبال
أدوات مالية مستحدثة تتوافق مع أحكام الشرع احلنيف، لذلك ظهر ما يسمى باهلندسة املالية اإلسالمية لتحقيق 

املالية  املبحث من خالل التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة باهلندسة هذا هذه األهداف. وهذا ما سيتم تناوله يف
 ها وخصائصها وخمتلف منتجاهتا.اإلسالمية وكذا أسس

 المطلب األول: مفهوم الهندسة المالية اإلسالمية
 الفرع األول: تعريف الهندسة المالية اإلسالمية وتاريخ نشأتها

 أوال: تعريف الهندسة المالية اإلسالمية
صميم والتطوير والتنفيذ لكل ن عمليات الت  يقصد باهلندسة املالية اإلسالمية جمموعة األنشطة اليت تتضم   

من األدوات والعمليات املالية املبتكرة، باإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار 
 1موجهات الشرع احلنيف.

  ن املنظور التقليدي إال يفخيتلف عن تعريف اهلندسة املالية عويالحظ من خالل هذا التعريف أنه ال  
 كون أن اهلندسة املالية اإلسالمية تلتزم يف عملياهتا وأدواهتا بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية.

 2وتتضمن اهلندسة املالية اإلسالمية العناصر التالية:  
 بتكار أدوات مالية جديدة.إ -8

 بتكار آليات متويلية جديدة.إ -0

أو الديون أو إعداد صيغ متويلية ملشاريع معينة  بتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية، مثل إدارة السيولةإ -3
 الظروف احمليطة باملشروع. مئتال

بتكارات املشار إليها سابقا سواء يف األدوات أو العمليات التمويلية موافقة للشرع مع أن تكون اإل -7
 االبتعاد بأكرب قدر ممكن عن االختالفات الفقهية أي تتميز باملصداقية الشرعية.

وذلك من حيث احلاجة لالبتكار والتطوير  -الشرعية والتقليدية -ن االشرتاك بني املدرستنيوعلى الرغم م
 3جمموعة من الفوارق اجلوهرية بينهما واليت تتمثل يف اجلوانب التالية:هناك إال أن 

                                                 
1
 ، على الرابط:04، جملة املصريف، العدد''أدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل للهندسة المالية اإلسالمية''لي حممد، صاحل، فتح الرمحن ع - 

c/period/masrafi/vol_26/islamic.htmhttp://www.bankofsudan.org/arabi :4302 30-30، تاريخ االطالع  
2
 ، على الرابط: ة اإلسالمية''يرف''دور الهندسة المالية في تطوير الصأمحد السيد، كردي،  - 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.co
m/users/ahmedkordy/posts/157308:4302-30-30 ،تاريخ االطالع 

3
 :، ص0224، جملة املصريف، بنك السودان املركزي، العدد الثاين واخلمسون، يوليو ية اإلسالمية''''الهندسة المالمصطفى إبراهيم، عبد النيب،  - 

34. 

http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/islamic.htm،%20تاريخ%20الاطلاع:%2003-01
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308،تاريخ الاطلاع: 03-01-2014
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308،تاريخ الاطلاع: 03-01-2014
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 ضرورة االنضباط بالنظم اإلسالمية. -

 االنضباط باألحكام الشرعية. -

 حتقيق مصلحة مجيع املتعاملني. -

 ية العلمية والعملية للهندسة املالية اإلسالمية.األمه -

 ريخ الهندسة المالية في اإلسالمثانيا: تا
 سالمية بأحكامها املطهرةمن حيث الواقع فالصناعة املالية اإلسالمية وجدت منذ أن جاءت الشريعة اإل 

'ال : 'لتمر الرديء، فقال له عندما أراد أن يبادل التمر اجليد با لبالل املازين  ورمبا كان توجيه الرسول 
رت بالدراهم جنبا'' إشارة ألمهية البحث عن حلول تليب احلاجات االقتصادية دون تفعل، بع اجلمع بالد راهم واش

 إخالل باألحكام الشرعية.
ال حيل من الكن املالحظ أن الشريعة اإلسالمية مل تأت بتفصيل هذه احللول، وإمنا جاءت بتفصيل م 

يف املعامالت احلل إال ماعارض نصا أو حكما شرعيا ثابتا. ملالية. وهذا يتفق مع القول بأن األصل املعامالت ا
مل حتجر دائرة االبتكار، وإمنا على العكس، حجرت دائرة املمنوع، وأبقت دائرة املشروع وعليه فالشريعة االسالمية 

 متاحة للجهد البشري يف االبتكار والتجديد.
ل تتبع التاريخ اإلسالمي الوصول إىل أنه مت استخدام اهلندسة املالية يف كثري من كما ميكننا من خال 

باين حني سئل عن خمرج للحالة التالية: إذا ياملعامالت املالية، ومن أمثلتها ما أجاب به اإلمام حممد بن احلسن الش
ن اشرتاه أال يشرتيه منه من وأنا أشرتيه منك وأرحبك فيه، وخشي إ -مثال -قال شخص آلخر: اشرت هذا العقار

طلب الشراء فقال اإلمام: املخرج أن يشرتي العقار مع خيار  الشرط له، مث يعرضه على صاحبه، فإن مل يشرته 
 فسخ العقد ورد املبيع.

يف أن يكون له اخليار مدة معلومة؟  -من طلب الشراء -فقيل لإلمام الشيباين: أرأيت إن رغب صاحبه 
فسخ صاحبه العقد يف مدة  يشرتي مع خيار الشرط ملدة أكرب من مدة خيار صاحبه، فإنفأجاب: املخرج أن 

 خياره استطاع هو اآلخر أن يفسخ العقد فيما بقي من املدة الزائدة على خيار صاحبه.
الشيباين رمحه اهلل هي هندسة ماليه باملعىن احلديث  مإن احللول أو املخارج اليت أشار إليها اإلما 

وهي حلول مبتكرة للمشاكل املالية اليت كانت تواجه األفراد خالل تلك الفرتة، بل وتستخدم هذه للمصطلح 
 1احللول إىل يومنا هذا.

 

 

 

                                                 
1
، ورقة حبثية مقدمة إىل ، ''استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية''بن علي، بلعزوز وعبد الكرمي، قندوز - 

نيسان  84-84السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بعنوان: إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية،  املؤمتر العلمي الدويل السنوي
 .7-3، ص ص: 0224
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 الفرع الثاني: أسس الهندسة المالية اإلسالمية ومحدداتها
 أوال: أسس الهندسة المالية اإلسالمية

 اصة جتعلها تتميز عن اهلندسة املالية التقليدية.تقوم اهلندسة املالية اإلسالمية على أسس عامة وأخرى خ 
 /األسس العامة للهندسة المالية اإلسالمية:1

 1تتمثل األسس العامة للهندسة املالية اإلسالمية فيما يلي: 
 تحريم الّربا والغرر: 

الربا مشبعا من  أو كثرت،يعترب حبث الر با يف اللغة الزيادة واملقصود به هنا هو الزيادة على رأس املال، قلت 
الغوص فيه ليس سهال للكثريين خاصة غري املختصني  تب الفقه، لكنر النواحي الشرعية ومؤصال ومسندا يف 

بالعلوم الشرعية، هلذا جند من االقتصاديني من حاول إجياد مناذج إلعادة تقدمي الربا بأسلوب يتناسب واللغة 
ور العاقبة، واحلديث عام تاحلصول، وعرف بأنه ما كان مسالعلمية املعاصرة.أما الغرر هو ما كان على خطر 

بين عليها اهلندسة املالية اإلسالمية، حيث أن فساد نيشمل كل البيوع اليت يدخلها الغرر، وهذه قاعدة مهمة ت
 العقود يف املعامالت يرجع أساسا إىل أمرين مها الر با وما يؤدي إليه، وامليسر وما يؤدي إليه وما يف معناه.

  حرية التعاقد: 
الشروط اليت باملقصود حبرية التعاقد إطالق احلرية لألعوان االقتصاديني يف أن يعقدوا يف العقود ما يرون، و  

يشرتطون غري مقيدين إال بقيد واحد، وهو أال تشتمل عقودهم على أمور قد هنى عنها الشرع اإلسالمي، فما مل 
، فإن قتضى القواعد العامة املقررة اليت ترتفع إىل درجة القطع باليقنيتشتمل تلك العقود على أمر حمر م بنص أو مب

د مأخوذ مبا تعهد به، وإن اشتملت العقود على أمر حرمه الشرع فهي فاسدة، أو على األقل الوفاء هبا الزم، والعاق
 ال جيوز الوفاء باجلزء احملر م منها.

 ر ورفع الحرج: يسيالت
املالية اإلسالمية املبتكرة من غري عسر أو حرج أي بدون مشقة، واملراد من يعين جيب أن تكون اهلندسة  

 القدمية فيه حرج وتضيق د األفراد واملتعاملني بالعقودياحلرج الضيق، وتتضح أمهية هذه القاعدة كذلك يف أن تقي
 اإلسالمية املاليةي متنوعة ومتزايدة، من هذا برزت ضرورة اهلندسة هعليهم، ألهنا ال تفي بكل احتياجاهتم و 

وأمهيتها يف تطوير تلك العقود كاملزج بني أكثر من عقد أو استحداث أخرى، كل ذلك يف إطار موجهات الشرع 
فإن ما تقوم به املؤسسات املالية  ،ومن جهة أخرى .من جهة اهذ ،اإلسالمي مبا يليب احلاجات املتزايدة للتمويل

اليب التمويل بشكل قد يؤدي حىت باملسلم إىل اللجوء إليها، خاصة غ وطرق وأسيالتقليدية من تطوير مستمر لص
 يف حالة عدم وجود بدائل، وأمهية اهلندسة املالية اإلسالمية هنا تكون طبعا يف إجياد تلك البدائل.

 

                                                 
1
ول: مقومات ، ورقة مقدمة إىل امللتقى الدويل ح''الهندسة المالية اإلسالمية ودروها في تحقيق التنمية المستدامة''ة، عمري، صاحل، مفتاح ورمي- 

 .034-008، ص ص: 0280ديسمرب  27-23حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة يومي 
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 االستحسان واالستصالح )المصالح المرسلة(: 
ها الشرع، أما املصاحل املرسلة أو واالستحسان هو باب حلرية التعاقد وهو سريان املصاحل اليت يقر   

ل خاص من الشريعة بإلغائها صاالستصالح فهو األخذ بكل أمر فيه مصلحة يتلقاها العقل بالقبول، وال يشهد أ
ومن جهة أخرى أن . هذا من جهة ،ولكن ال بد من األخذ بعني االعتبار بأن مبدأ املصاحل ال يؤدي إىل املفاسد

تالف أحوال الشخص الواحد، فإذا جعلنا كل مصلحة تقتضي حكما يناسبها، فقد املصاحل املرسلة ختتلف باخ
 تتناقض أحكام الشريعة، وذلك ال جيوز يف الشرع.

 التحذير من بيعتين في بيعة واحدة: 
 على ما كان بني الطرفني، ألن رسول اهلل  والنهي هنا ينصب   ،هو النهي عن بيعتني يف بيعة واحدة 

أهنا بني طرفني، فإذا كانت إحدى  مبيعة، والبيعة إمنا تكون بني طرفني، فإذا تضمنت بيعتني عل هنى عن بيعتني يف
البيعتني مع طرف واألخرى مع طرف آخر مل تدخل يف النهي، وباختصار فإن أي بيعتني بني طرفني تكون 

حلالة يكون احلكم تابعا حلكم البيعة حمصلتها بيعة من نوع ثالث، ينبغي النظر إليها مبقياس البيعة الثالثة، ويف هذه ا
وإذا كانت البيعة الثالثة مقبولة شرعا مل يكن  .كذلك  نكانت البيعتا هذه األخرية ممنوعة شرعا كانت  الثالثة فإن

حاجه للبيعتني، وأمكن حتصيل املقصود من خالل البيعة الثالثة مباشرة، وهذه القاعدة أي النهي عن بيعتني ناك ه
هي أهم أسس اهلندسة املالية وفقه املنهج اإلسالمي، وترجع أمهيتها إىل أهنا هي اليت تتضمن  يف بيعة واحدة

 الشرعية، الكفاءة االقتصادية للمعامالت املالية. ةباإلضافة إىل السالم
 /األسس الخاصة للهندسة المالية اإلسالمية: 2

 1ا يف اآليت:حتقيق اهلندسة املالية اإلسالمية أسسا خاصة ميكن حصرهيتطلب  
  الوعي )الوعي بالسوق وأحواله(:-أ

اليت يتطلبها السوق معروفة ملن يقوم باالبتكار والتطوير  اتونقصد بالوعي بالسوق أن تكون احلاج 
لألدوات واألوراق املالية، باإلضافة إىل حتقيق الرتاضي بني مجيع األطراف... ألن اهلندسة املالية هتدف أساسا إىل 

 ياجات املختلفة جلميع األنواع من األعوان االقتصاديني... مع استفادة مجيع هؤالء األعوان.تلبية االحت
  ن المعامالت وشفافيتها(:اب/اإلفصاح )بي

 بتكارها أو حىت تطويرهاإليت يتم ونقصد باإلفصاح بيان املعامالت اليت ميكن أن تؤديها تلك األدوات ا 
منها املتالعبون أو املضاربون الستخدام تلك األدوات لتحقيق غايات مل ذ ذلك لسد الثغرات اليت ميكن أن ينفو 

تكن هتدف إليها أصال أو التحايل على الربا أو القمار...مع اإلشارة إىل أن االلتزام بالشريعة اإلسالمية أو ما 

                                                 
1
 ط: اب، على الر "( مدخل لتطوير الصناعة المالية اإلسالمية Financial engineering''الهندسة المالية )زايدي، عبد السالم،  - 

https://www.academia.edu/241156/_financial_engineering_ :4302-30-30 ، تاريخ االطالع. 

 

https://www.academia.edu/241156/_financial_engineering_
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نضباط قواعد إاصطلح على تسميته املصداقية الشرعية للهندسة املالية، يشكل هبذا اخلصوص صمام أمان بسبب 
 الشريعة اإلسالمية.

 ج/المقدرة وااللتزام )االلتزام بالشريعة اإلسالمية في التعامل(: 
ونقصد باملقدرة أو القدرة وجود مقدرة رأمسالية متكن من الشراء والتعامل، وكذا االلتزام بضوابط الشريعة  

 اإلسالمية.
واإلفصاح مع اهلندسة التقليدية يف الوعي  رتكوإذا كان من املمكن للهندسة املالية اإلسالمية أن تش 

 واملقدرة، فإن االلتزام بالشريعة اإلسالمية يعترب أساسا خاصا باألوىل، كما أنه ميزة هلا.
 ثانيا: محددات الهندسة المالية اإلسالمية: 

ة وفق املنهج حتتاج السوق املالية اإلسالمية إىل مؤسسات مالية متطورة تستفيد من نتائج اهلندسة املالي 
اإلسالمي يف إبداع وابتكار الطرق والعمليات التمويلية اليت تضمن هلذه املؤسسات املالية التميز يف تقدمي منتجاهتا 

ومن جهة أخرى ضمان تدخل  .املالية، وحتقق هلا التفوق واألسبقية على املؤسسات املالية التقليدية، هذا من جهة
ذه األسواق سواء من خالل التحوط أو إدارة املخاطر، وتتمثل حمددات اهلندسة فعال هلذه املؤسسات املالية يف ه

 1املالية اإلسالمية يف التايل:
لتزام بشرط املشاركة يف الربح أو اخلسارة يف نص واضح وكامل ال يقبل التأويل، وذلك على اإلالمحدد األول: 

 ضاربات.أساس القواعد الشرعية املعمول هبا يف عقود املشاركات وامل
أن ال يعاد دفع املوارد املعبأة عن طريق األوراق واألدوات املالية اليت أصدرت على أساس التخلي المحدد الثاني: 

عن شرط الفائدة الربوية إىل مؤسسات وشركات تتعامل بنظام الفائدة يف كل تعامالهتا، كما أنه ال جيوز استثمار 
 مية يف مشروعات تدر عوائد متفق عليها مقدما على سبيل التأكيد.املوارد النقدية لألوراق واألدوات اإلسال

ضرورة استثمار املوارد التمويلية لألوراق يف مشروعات هلا أولويات واضحة يف جمال املصلحة المحدد الثالث: 
 والشكل التايل يرتجم أسس اهلندسة املالية وحمدداهتا العامة للمجتمع اإلسالمي.

                  
 
 
 
 
 

               

                                                 
1
  .مرجع سابق، "ة اإلسالميةالهندسة المالية في تطوير الصيرفدور "أمحد السيد، كردي،  - 
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 (: أسس الهندسة المالية اإلسالمية ومحدداتها06الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على الرابط: "الفكر الهندسي المالي اإلسالمي" المصدر:

http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B
1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8

%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9
5%D9%8A/ :4302-30-30 ، تاريخ االطالع. 

 الفرع الثالث: خصائص الهندسة المالية اإلسالمية
ال خيتلف مفهوم اهلندسة املالية اإلسالمية عن التقليدية من حيث اجلوهر وهو احلث على االبتكار  

بينما خيتلف عنها  ريعة يف األسواق املالية العامليةسواالعتماد عليه خللق قنوات وأدوات جديدة تناسب التغريات ال
من حيث الوسيلة والغاية واألهداف فالبد من شرعية الوسائل املستخدمة يف عملية االبتكار وتكون موجهة 

. هذه األمور جتعل اهلندسة املالية اإلسالمية متتاز 1لتحقيق أهداف حتقق املصاحل  العامة وليس فقد الشخصية
 االقتصادية. خبصائص تتمثل يف املصداقية الشرعية والكفاءة

هي األساس يف قدرهتا  الكفاءة االقتصاديةوهي األساس يف كوهنا اإلسالمية،  فالمصداقية الشرعية 
 2على تلبية االحتياجات االقتصادية ومنافسة األدوات التقليدية.

                                                 
1
  .مرجع سابق، الفكر الهندسي المالي اإلسالمي - 

2
 للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، األكادميية''إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية: مدخل الهندسة المالية''عبد الكرمي، قندوز،  - 

 .02-80، ص ص: 0280، دون بلد نشر، 4العدد

 
األسس العامة 
 للهندسة املالية

 اإلسالمية

 *االبتعاد عن كل ما يفضي إىل خلق الغرر واجلهالة والربا والبيعتني يف بيعة واحدة.
 *حرية التعاقد دون وجود أي شرط أو قيد مامل ينهى عنه الشرع.

  .*أن يكون اهلدف العام ملوضوع االبتكار حيقق املصاحل العامة ومقاصد الشريعة اإلسالمية

 
األسس اخلاصة 

املالية للهندسة 
 اإلسالمية

 .املعرفة التامة مبا حيتاجه السوق من أدوات وآليات وصيغ جديدة*
 .سد ثغرات األدوات املبتكرة حىت ال توظف يف غري حملها مما تفقد شرعيتها*
  وجود احلاجة هلذه املنتجات وليس فقد للتجربة والعبث.*

 
حمددات اهلندسة 
 املالية اإلسالمية

 املضاربة واملشاركة.تطبيق مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة من خالل عقود *
 *أن يكون مصدر التمويل شرعي. 

http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
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 أوال: المصداقية الشرعية
وهذا يتضمن اخلروج من  واملقصود هبا أن تكون املنتجات اإلسالمية موافقة للشرع بأكرب قدر ممكن، 

أي فقهي على آخر، وإمنا ر اخلالف الفقهي قدر املستطاع. إذ ليس اهلدف األساس من الصناعة اإلسالمية ترجيح 
 1التوصل إىل حلول مبتكرة تكون حمل اتفاق قدر اإلمكان.

مية ما ويفهم من هذا أنه يتطلب التوصل إىل تكييف فقهي موحد بني الفقهاء بشأن املنتجات اإلسال 
 أمكن ذلك.

  ثانيا: الكفاءة االقتصادية:
فاملقصود هبا حتقيق مقاصد املتعاملني بأقل قدر ممكن من التكاليف اإلجرائية أو التعاقدية. فتسارع وترية  

م التقين يف عامل االتصاالت واملعلومات، يتطلب تطوير أساليب التعامل ياة االقتصادية املعاصرة، والتقداحل
 ىل أقل حد ممكن من القيود وااللتزامات.االقتصادي إ

 .بني دائرة ما هو جائز شرعا، وبني ما تطمح إليه الصناعة اإلسالمية ابتداءإوعليه ينبغي أن نفرق  
تطمح ملنتجات وآليات منوذجية إن صح التعبري. بينما دائرة املشروع تشمل ما قد يكون فالصناعة االسالمية 

د وظروف األفرا ، وما ليس كذلك. السبب أن الشرع جاء للجميع يف كل زمان،ا مبقياس العصر احلاضريمنوذج
صر آخر. بينما احللول اليت تقدمها عال تكون احللول النموذجية اآلن مالئمة ل دواجملتمعات تتفاوت وتتباين، فق

اذج وأحسنها تعبريا الصناعة اإلسالمية ينبغي أن تكون منوذجا لالقتصاد اإلسالمي، فينبغي اختيار أفضل تلك النم
 2عن اإلسالم.

وهاتني اخلاصتني املشار إليهما: املصداقية الشرعية والكفاءة االقتصادية ليستا منعزلتني عن بعضهما، بل  
 3يف غالب احلاالت جند أن البحث عن الكفاءة االقتصادية يؤدي إىل حلول أكثر مصداقية، والعكس صحيح.

 دسة المالية اإلسالمية وأهم منتجاتهاالمطلب الثاني: متطلبات نجاح الهن
 الفرع األول: متطلبات نجاح الهندسة المالية اإلسالمية

لتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية توفر مجلة من العناصر قوامها اإل يتطلب جناح اهلندسة املالية اإلسالمية 
 4ومنها:

  

                                                 
1
 املصرفية لالستثمار، دون بلد نشرشركة الراحجي  )مركز البحوث،، صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج اإلسالميسامي، السويلم،  - 

 .80م(، ص0222ديسمرب -هـ8708رمضان 
2
 .84-80، ص ص: المرجع السابق - 

3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع ''صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية''عبد الكرمي، قندوز،  - 

 .887:، ص0224-0224الشلف، اجلزائر،  -ية، جامعة حسيبة بن بوعلينقود ومال
4
-، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر''الهندسة المالية من منظور إسالمي )مع اإلشارة إلى تجارب بعض الدول(''مرغاد، خلضر،  - 

  .47-70، ص ص:0283، فيفري04بسكرة، العدد
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 أوال: التدرج في التطبيق
عامالت واالبتكارات املالية للهندسة املالية ووجود املربر والنية يف امللك ضرورة التحول التدرجيي ونقصد بذ 

لتطويرها مبا يتالءم ومتطلبات العمل اإلسالمي، فاهلندسة املالية ليست وليدة النظام اإلسالمي كما أهنا ليست 
ن النظام النقدي االنتقال م إحكرا على النظام التقليدي، ويف هذا الصدد يقول الباحث م.ع. شابرا:''من اخلط

النموذج اإلسالمي العادل بضربة واحدة أو خالل سالمي إىل واملصريف الرأمسايل التقليدي السائد حاليا يف العامل اإل
مدة قصرية جدا، فهذه احملاولة رمبا ختنق النظام كله، وتسبب ضررا عظيما لالقتصاد، ومن مث اإلسالم، فعملية 

وعلى مراحل خالل مدة كافية ال تطول بال سبب مشروع، وجيب أن تصاحبها االنتقال يتعني أن تكون تدرجيية 
 إصالحات أخرى يف اجملتمع''.

 ثانيا: الشفافية واألمانة في المعامالت المالية
دق والشفافية واألمانة يف املعامالت املالية، وتقدمي البيانات واملعلومات الصحيحة ومعىن ذلك شيوع الص   

 والظروف املختلفة للسوق املالية. حول العقود والصفقات
 ثالثا: وضع معايير وتشريعات لنشاط المؤسسات المالية اإلسالمية

 فمن أجل هندسة العمل املصريف واملايل اإلسالمي وتطويره جيب املسارعة يف وضع التشريعات 
عوملة والتحرر على مجيع للمؤسسات املالية اإلسالمية استعدادا ملرحلة املنافسة القادمة اليت تفرضها ظروف ال

األصعدة. وذلك بتشجيع هذه املؤسسات على استحداث وابتكار وسائل وأدوات مقبولة للتداول يف السوق 
 موحدة للرقابة معدة حسب النقدية واملالية، باإلضافة إىل ذلك فإن استقرار النظم املالية يتطلب تطوير معايري

خذ يف االعتبار البيئة االقتصادية واملالية اليت تعمل فيها هذه خصائص املؤسسات املالية اإلسالمية، مع األ
 املؤسسات.

 وق المالية اإلسالميةسرابعا: توفير ال
التقليدي وبشكل هائل يف السنوات األخرية، كان بفعل تكامله واستفادته من  املصريف إن تطور النظام 

ي مل يتوفر حلد اآلن بالشكل الكايف واملناسب ، وهو الشيء الذأسواق رأس املال أمههاخدمات مؤسسات أخرى 
 ليت تعمل بأدوات وأساليب إسالميةللبنوك واملؤسسات اإلسالمية، لذا نرى حبتمية توفري السوق املالية اإلسالمية ا

إىل جانب تشكيل هيئة إسالمية للفتوى على أساس معايري موضوعية ومتلك سلطة اإللزام بالنسبة للمعامالت 
 ذلك كشرط ضروري لنجاح عملية اهلندسة املالية اإلسالمية.اإلسالمية و 

 خامسا: التعزيز القانوني للسوق المالية اإلسالمية
مبعىن االعرتاف القانوين خبصوصية املؤسسات املالية اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية على وجه  

النوع من النشاط املايل اإلسالمي حيث يعد  اخلصوص وعدم مساواهتا للبنوك التقليدية وذلك بإنشاء قوانني هلذا
 ذلك أمرا مهما لنجاح اهلندسة املالية اليت تقوم على اإلبداع والتطوير يف األدوات املالية.

 



 الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي                                                    الفصل الثاني 
 

- 44 - 

 

 سادسا: حسن إعداد وتدريب الكوادر المصرفية
يف  أي تأهيلها علميا وعمليا للعمل يف األسواق املالية اإلسالمية هبدف زيادة التنسيق والتوسع 

االستثمارات واألدوات املقبولة التداول يف النظام املايل اإلسالمي، وبالرغم من أننا على يقني أن هذه املتطلبات 
زدواجية وسيادة القوانني واألنظمة املصرفية، إال أنه سوف حيقق الكثري من إصعب استكماهلا وتطبيقها يف ظل 

 ال للتجديد والتطوير يف األدوات املالية وهو جوهر اهلندسة املالية.املنافع للمؤسسات املالية اإلسالمية، ويفسح اجمل
 الفرع الثاني: منتجات الهندسة المالية اإلسالمية )المشتقات المالية اإلسالمية(

من تعريف اهلندسة املالية اإلسالمية تبني أهنا تصميم وابتكار وتطوير أدوات مالية ومنتجات خمتلفة  
 لية اإلسالمية، املشتقات املاليةط يف مقدمتها، ومن أهم منتجات اهلندسة املاتحو  لتحقيق أغراض يأيت ال

 اول يف هذا الفرع املشتقات املالية على أن يتم  تنوالتصكيك اإلسالمي الذي ينتج عنه الصكوك اإلسالمية، وسن
 تناول التصكيك والصكوك اإلسالمية يف املبحث املوايل.

 ةأوال: تعريف المشتقات المالي
اليت متثل  ة )أي األصولنيقيمتها من قيمة األصول املع تشتق ( هي عقود Derivativesاملشتقات )  

تنوع ما بني األسهم والسندات ت( واألصول اليت تكون موضوع العقد Underlying Assetموضوع العقد 
ائر اعتمادا على أداء والسلع والعمالت األجنبية ...اخل، وتسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خس

 1األصل موضوع العقد.
كما تشري املشتقات املالية إىل تلك العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة األصول املعينة أي األصول  

 مقدمة هذه العقود عقود االختيار موضوع العقد واليت قد تكون أوراق مالية أو سلع أو عمالت أجنبية، ويأيت يف
Optionsقبلية ، العقود املستfutures العقود اآلجلة ،forward واملبادالت ،Swaps .2 

 3وتتميز املشتقات املالية باخلصائص التالية: 
 ترتبط العقود املالية للمشتقات بأحد األصول املالية. -

حمل التعاقد )مثل سعر  الفائدة تشتق قيمة العقود املالية من األسعار احلالية لألصول املالية أو العينية  -
 ايل أو سعر الورقة املالية احلايل أو سعر السلعة...اخل(.احل

 يتم تسوية العقود املالية للمشتقات يف تاريخ مستقبلي. -

 ال تتطلب العقود املالية للمشتقات عادة استثمارات مبدئية كبرية. -

 تستخدم العقود املالية للمشتقات للتحوط ضد خماطر التغريات املتوقعة يف أسعار تلك األصول. -

                                                 
 .20:(، ص0228، )الدار اجلامعية، مصر، إدارة المخاطر، المحاسبة( -قات المالية )المفاهيمالمشتطارق عبد العال، محاد،  - 1
 اإلسكندريةجامعة  -، جملة كلية التجارة للبحوث العلميةاستخدام المشتقات المالية'' تبني''العوامل المؤثرة على قرار يسري حسين، خليفة،  - 2

 .32-8، ص ص: 0224(، يناير 74(، اجمللد رقم )8العدد رقم )
 جملة العلوم اإلنسانية''تغطية مخاطر الصرف على مستوى المؤسسة االقتصادية باستخدام المشتقات المالية''، بن رجم حممد، مخيسي،  - 3

 .44-48، ص ص: 0282بسكرة، العدد التاسع عشر، جوان -جامعة حممد خيضر
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تيح العقود املالية للمشتقات حتديد أو تثبيت سعر السلعة أو الصرف أو الفائدة أو الورقة املالية حمل ت -
 التعاقد يف الوقت احلاضر لتسليمها أو تبادهلا هبذا السعر يف املستقبل.

 ثانيا: أنواع المشتقات المالية
 1ن هذه العقود:تنقسم املشتقات املالية حسب نوع العقود املستخدمة يف التعامل وم 

 الخيارات: -1
يعرف اخليار عموما أنه أحد األوراق املالية املشتقة اليت متنح حلاملها احلق )وليس اإللزام( لشراء أو بيع  

 2.معني نفيذتموجود أو ورقة مالية بسعر 
األمريكي  رياوميكن التمييز بني نوعني من االختيار: االختيار األمريكي، واالختيار األورويب، وميثل االخت 

American option أو  ما )مشرتي االختيار( احلق يف بيع أو شراء عدد من األسهم عقدا يعطي لطرف
، على أن يتم التنفيذ يف آخر )حمرر أو بائع االختيار(، بسعر متفق عليه مقدما السندات ورمبا العمالت من طرف

  تاريخ احملدد النتهائه.أي وقت خالل الفرتة اليت متتد منذ إبرام االتفاق حىت ال
التاريخ احملدد النتهائه  فال خيتلف إال يف أن التنفيذ ال يتم سوى يف  European optionأما االختيار األورويب 
Expiration date  .3واملنصوص عليه يف االتفاق 

 : Futures تالمستقبليا-2
لتزام تعاقدي منطي إسواق املنظمة، وتعرف بأهنا وتعد من أهم أنواع املشتقات املالية اليت يتم تداوهلا يف األ 

ما لبيع أو شراء موجود معني بسعر حمدد متفق عليه يسمى السعر املستقبلي )سعر التنفيذ( على أن يتم االستالم إ
 4أو التسليم يف تاريخ الحق يف املستقبل.

 5وتتميز العقود املستقبلية )املستقبليات( باخلصائص التالية: 
( من حيث حتديد كمية العمل ونوعها وشهور Standard contractsا عقود منطية )تتميز بأهن -8

( يف open outcryالتعامل يف العقود املالية املستقبلية من خالل مزاد علين مفتوح ) التسليم، ويتم  
 سوق مركزي منظم وعن طريق بيت مسسرة.

تتألف من ( Clearing houseملتعاقد عليها من خالل غرفة املقاصة )اجيري تسليم العمالت  -0
ن تنفيذ العقود إذا ما تعثر أحد اتسوية الصفقات املعقودة وضمأعضاء السوق وتقع عليها مسؤولية 

 األطراف يف تنفيذ ما عليه من التزامات وفقا للعقد.

                                                 
، دون بلد 0282(، 84ة االقتصادي اخلليجي، العدد )، جملها في العولمة المالية''''أسواق المشتقات ودرو شعبان صدام، اإلمارة وآخرون، - 1

 .44-80نشر، ص ص: 
 .44(، ص0220، )مركز يزيد للنشر، األردن، استراتيجيات االستثمار في الخيارات الماليةأسعد محيد، عبد العلي،  - 2
 .043:(، ص8444مصر، -منشأة املعارف، اإلسكندرية، )الفكر الحديث في مجال االستثمارمنري إبراهيم، هندي،  - 3
 .44-80، ص ص: مرجع سابقشعبان صدام، اإلمارة وآخرون،  - 4
 .44(، ص0220/0224ليسانس، ختصص: مالية، نقود وبنوك، جامعة بسكرة،  ةلطلبة السنة الرابع، ) مطبوعة المالية الدوليةمفتاح، صاحل،  - 5
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 حلدوثاملالية املستقبلية نادر ا إن التسليم الفعلي لألدوات املالية اليت مت التعاقد عليها مبوجب العقود -3
عكس السوق الفورية، فأغلب العقود املالية املستقبلية تأخذ اجتاها عكسيا قبل تاريخ على  وذلك 

التسليم، أي أن معظم صفقات الشراء تنقلب إىل صفقات بيع مماثلة قبل أن يتم التسليم الفعلي 
متعاقدين جدد من  وتتيح عملية تنميط كمية ونوع األداة املالية نقل العقود املستقبلية بسهولة إىل

 خالل البورصة.

تكلفة التعامل يف اجللسات املفتوحة للمزاد العلين يف أسواق العقود املالية املستقبلية متيل إىل  -7
 االخنفاض.

 : Swapsالمبادالت -3
هي اتفاق بني طرفني أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خالل فرتة الحقة )مستقبلية(، لذلك  

حيث يتم تسوية عقد املبادلة على فرتات دورية  forward contractsمن العقود الحقة التنفيذ  فهي سلسلة
 )شهرية، فصلية، نصف سنوية...اخل(.

وهو عقد ملزم لألطراف على خالف عقد االختيار، كما أن حمصالت أو مدفوعات األطراف نتيجة  
د املستقبلية، فضال عن عدم تسويتها مرة واحدة كالعقود السوقية ال يتم تسويتها يوميا كما هو يف العقو  التحركات

 1اآلجلة، بل سلسلة من العقود الحقة التنفيذ.
 2ويتميز عقد املبادلة بـ:  

 عقد املبادلة ملزم لطريف العقد على عكس ما هو معروف يف عقود اخليارات. -

 تقبليات.ال يتم تسوية احملصالت أو املدفوعات يوميا كما هو احلال يف عقود املس -

 ال يتم تسويته مرة واحدة كما هو احلال يف العقود الحقة التنفيذ. -

 العقود اآلجلة: -4
م للمشرتي السلعة حمل التعاقد يف تاريخ الحق بسعر متفق عليه وقت هي اليت يلتزم فيها البائع أن يسل   

اريخ التسليم وذلك مثل عقود شراء التعاقد وقد تدفع القيمة وقت االتفاق أو جزء صغري منها ويؤجل الباقي حىت ت
 3العقارات وعقود التصدير واالسترياد.

 

 

 

                                                 
 .834-834، ص ص: ابقمرجع سحممود حممد، الداغر،  - 1
 ، )الدار اجلامعية، اإلسكندريةاالستثمارات في األوراق المالية ومشتقاتها ''مدخل للتحليل األساسي والفني''احلناوي وآخرون،  ،حممد صاحل - 2
 .348(، ص0227،  مصر -
(، ص 0222ريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، ، )دار املاألداء المالي لمنظمات األعمال )والتحديات الراهنة(السعيد فرحات، مجعة،  - 3

 .770-777ص: 



 الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي                                                    الفصل الثاني 
 

- 44 - 

 

 الفرع الثالث: المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية
 -نظرة شرعية –أوال: المشتقات المالية 

 1تعترب املشتقات املالية املتداولة يف األسواق املالية احلالية مرفوضة شرعا لألسباب التالية: 
الربا: يف مثل هذه العقود من املشتقات غالبا ما حيصل أحد العاقدين على مال بغري عوض وهذا ما ميثل  شبهة-8

 مصلحة زائدة فيها ربا واضح، باعتبار الربا زيادة مال بال مقابل يف معاوضة مال مبال.
 و مضاربون على األسعارلألخطار أ املقامرة واملراهنة: إن املشرتين والبائعني يف عقود املشتقات إما مغطون-0
ملغطون يأخذون موقفا مستقبليا لتغطية خماطر تغري أسعار السلعة ويفعلون ذلك مقامرة ومراهنة على استقرار فا

األسعار يف السوق أو اجتاهها يف غري مصلحة تنفيذ العقد من جانب الطرف اآلخر، أما الطرف اآلخر فإنه يبذل 
تفاع األسعار أو اخنفاضها وفقا ملركزه، فمكاسب أحد األطراف هي دائما هذا املال على حمض املراهنة على ار 

 على حساب الطرف اآلخر.
ال يرتتب على عقود املشتقات ملكية األصول موضوع العقد، وال تسليم وال تسلم بل إن األمر ال يستوجب -3

 يشرتي به. يف هذه العقود أن يكون البائع مالكا ملا يبيع وال املشرتي مالكا للمال الذي
 إن عقود املشتقات ليس هلا عالقة باإلنتاج أو التجارة يف أي سلع أو خدمات فعلية.-7
ألن منفعة    2ِإنَّ الل َه يَْأُمُر بِاْلَعْدلِ دل واليت أمر اهلل تعاىل هبا ـارع يف العشتتعارض هذه العقود مع قاعدة ال-0

 أحد الطرفني تعترب خسارة للطرف الثاين.
 3ىل ذلك فهذه الصيغ من العقود غري جائزة شرعا لألسباب اآلتية:إضافة إ 

الذي تقوم عليه هذه التغطية عقود املبادلة تقوم على ختفيض تكلفة االقرتاض لتغطية املخاطر، واألساس  -
ال جيوز شرعا لقيامه على سعر الفائدة الذي ميثل الربا احملرم يف الشريعة اإلسالمية، كما أن العقود 

بلية على بيع أو شراء أسعار الفائدة ربا أيضا، وكذلك العقود املستقبلية على مؤشرات السوق املستق
وجوده، حيث إن هذه املؤشرات ما هي إال مؤشر مقامرة حبتة، وبيعها أو شراؤها شيء خيايل ال ميكن 

 ألوراق املالية يف البورصة تبني اجتاه األسعار.الجتاه سلة خمتارة من ا

قبلية ليست من قبيل بيع السلم اجلائز يف الشريعة اإلسالمية، فالثمن يف هذه العقود ال يدفع العقود املست -
يف جملس العقد، وإمنا يؤجل موعد التصفية، بينما يف بيع السلم جيب أن يدفع الثمن يف جملس العقد عند 

عة املتعاقد عليها تباع يف زيد على ثالثة أيام عند املالكية، كما أن السلتمجهور الفقهاء أو خالل مدة ال 

                                                 
قتصادية ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل حول: األزمة املالية واال''الضوابط الشرعية للتعامل في المشتقات المالية''بباس، منرية،  - 1

 .24سطيف، ص-ت عباس، جامعة فرحا0224أكتوبر  08-02ة، أيام يالدولية واحلوكمة العامل
 .42سورة النحل، اآلية:  - 2
 .008-074(، ص ص: 0224، )دار السالم، مصر، دراسات في التمويل اإلسالميأشرف حممد، دوابه،  - 3
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هذه العقود وهي يف ذمة البائع األول، وقبل أن حيوزها املشرتي األول عدة بيوعات، وليس الغرض من 
 ض أو دفع فروق أسعار، بينما ال جيوز بيع املبيع يف عقد السلم قبل قبضه.قبذلك إال 

لذا فإنه عقد غري جائز االعتياض عنه،  ا ماليا جيوزاملعقود عليه يف اخليار ليس ماال وال منفعة والحق   -
شرعا، كما أن االتفاق الذي يؤدي إىل احلصول على خيار لقاء مثن اخليار ال يعترب عقدا، ألنه يفتقد 
حمل العقد املعرب شرعا، فضال عن أن العوض الذي يدفع مقابل اخليار هو يف احلقيقة شراء التزام يف 

املعاوضة، وبالتايل يعترب أكال للمال بالباطل، ألنه مل يدفع لتحقيق  الذمة، وااللتزام حق، واحلق ال يقبل
 أو توثيق الشراء، بل هو مثن للخيار، ولذا مل يعترب جزء من مثن البيع.

عقد اخليار خيتلف عن اخليار الشرعي، حيث إن عقد اخليار عقد مستقل عن عقد البيع وحمله حق  -
على سلعة معينة، بينما اخليار الشرعي ليس له وجود مستقل ملشرتيه والتزام على بائعه وليس معاوضة 

 فهو يتعلق بعقد البيع وحمله سلعة معينة.

عقد اخليار خيتلف عن بيع العربون الذي أجازه اإلمام أمحد خالفا للجمهور، فالعربون جزء من مثن  -
 سلعة، أما عالوة اخليار فهي حق أو التزام.

أن عقود املشتقات ما هي إال مضيعة للوقت لكوهنا مقامرة على وكخالصة يرى ''أشرف حممد دوابة'' 
وقائع مغيبة، خيسر فيها طرف ويكسب فيها آخر، وال حيدث فيها تسليم وال قبض للسلع وال دفع للثمن، وإمنا 

ون، عن طريق جلنة التسوية بالبورصة، ومن مث فقد حبتسوية عند التصفية لفروق يدفعها اخلاسرون ويرحبها الر ا
     1أوجب اإلسالم حرمتها، واهلل تعاىل أعلم.

 ثانيا: شروط تطوير مشتقات مالية إسالمية
، وميكن ةإن أي عقد أو معاملة مالية يف ظل التمويل اإلسالمي جيب أن توافق ضوابط الشريعة اإلسالمي 

 2أن حندد هذه الضوابط فيما يلي:
 حترمي الربا وأي معامالت متعلقة به. -

اخلطر املرتفع )املعامالت ذات املخاطر العالية أو ما يعرف بتجارة املخاطر أي نقل اخلطر( منع الغرر أي  -
 وبيع ماال ميلك.

 منع املغامرة واملضاربة يف العقود واملعامالت. -

 منع التجارة أو تبادل الديون إال إذا كانت بقيمتها االمسية. -

 3تتوافر فيه الشروط التالية: وبالتايل فإن تطوير املشتقات املالية اإلسالمية جيب أن
                                                 

 .008، صالمرجع السابق - 1
إىل امللتقى الدويل الثاين، حول  ، ورقة مقدمة''المشتقات المالية من منظور النظام المالي اإلسالمي''آمال حاج، عيسى وفضيلة، حويو،  - 2

 .80، ص0224ماي  24-20األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية، النظام املصريف اإلسالمي منوذجا، يومي 
يز: االقتصاد امعة امللك عبد العز جملة ج''نحو مشتقات مالية إسالمية إلدارة المخاطر التجارية''، احلميد، الساعايت، عبد الرحيم عبد - 3

 .40-00م(، ص ص: 8444-هـ8784، )88، م اإلسالمي
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 جيب أن تكون املشتقات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. -8

 جيب أن حتقق الفوائد واملنافذ للمشتقات املالية التقليدية. -0

 جيب أن تكون قابلة للتداول يف أسواق املال الدولية. -3

المية أن تؤسس وحدة املالية اإلسالمية والسلطات النقدية يف الدول اإلس كما جيب على املؤسسات
 1للبحث والتطوير وذلك لتحقيق األهداف التالية:

 استحداث مشتقات مالية حتقق املتطلبات السابقة.-أ

تطوير وسائل ومعايري فعالة لقياس املخاطر اليت ختفض أو تنشأ باستخدام املشتقات املالية  -ب
 اإلسالمية.

لتغري ومستوى التقلب يف قيم أصول وخصوم اسبية جديدة إلظهار وجتسيد خماطر اتطوير طرق حم-ج
املؤسسات املالية مثل تقلب أسعار السلع وتقلب أسعار الصرف للعمالت األجنبية وأسعار األسهم 

  هذه الطرق لتحقيق الشفافية ولتعكسوعلى املؤسسات املالية اإلسالمية تبين   .وحصص املشاركات
 ليت تتعرض هلا.حجم املخاطر االوضع احلقيقي ألصوهلا وخصومها و 

سيؤدي استخدام املشتقات املالية اإلسالمية إىل تغريات حركية )ديناميكية( للقطاع املايل والنقدي مما -د
تتماشى مع املرونة   ضوابط وسياسيات استقرار فعالةيتطلب من السلطات املالية والنقدية أن تتبىن  

لنظام املايل الدويل، ولكي تتماشى أيضا مع التغري املتزايدة للمؤسسات املالية ومقدرهتا على احلركة عرب ا
 الديناميكي للمشتقات املالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .40-00، ص ص: المرجع السابق - 1
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 المفهوم واألهمية–المبحث الثالث: التصكيك والصكوك اإلسالمية 
ضطرابات حادة يف إظهر يف العقود األخرية ما يسمى بالتصكيك اإلسالمي، نتيجة لتغريات فرضتها  

يقوم على مبادئ كونه ويعد البديل األمثل للتوريق التقليدي   -اق املالية بصفة خاصةاألسو -االقتصاد العاملي
 وقواعد شرعية.

 المطلب األول: التصكيك اإلسالمي )نظرة عامة(
 الفرع األول: تعريف التصكيك اإلسالمي

 تعددت تعاريف الباحثني للتصكيك اإلسالمي واليت نذكر منها:  
 كليهما إىل وحدات متساوية القيمةسيم ملكية أصول أو منافع أو  التصكيك اإلسالمي ''عملية تق -8

1 عن هذه الوحدات''.وإصدار أوراق تعرب  
 

ه التاسعة عشر تيف دور  844( 84/7كما عرفه جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف القرار ) -0
 م بأنه: ''إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف0224-هـ8732

ملكية موجودات )أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من األعيان واملنافع والنقود والديون( قائمة 
2فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه''.

 

حف بأنه: ''وضع موجودات دار ة للدخل كضمان، أو أساس مقابل إصدار ما عرفه منذر قك -3
3هي ذاهتا أصوال مالية''.صكوك، تعترب 

 

 كما يلي:   *كما عرفه جملس اخلدمات املالية اإلسالمية -7

 4يعين التصكيك عموما إجراءات إصدار الصكوك وتتضمن اخلطوات التالية:
عبارة عن قروض أو ذمم مدينة أخرى بينما يف التمويل إنشاء موجودات: يف التمويل التقليدي تكون عادة -أ

عن موجودات قابلة للتصكيك حسب أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها كاملوجودات  اإلسالمي تكون عبارة
 موضوع عقد اإلجارة.

نقل ملكية املوجودات إىل كيان ذي غرض خاص يتصرف بصفة املصدر وذلك بوضعها يف شكل أوراق مالية -ب
 )صكوك(.

                                                 
، حبث مقدم ملؤمتر: الصكوك ''التصكيك المدعوم باألصول والتصكيك القائم على األصول، أيهما مقبول إسالميا؟''زاهرة، بين عامر،  - 1

 .24األردن، ص-، جامعة الريموك، أربد0283تشرين الثاين  83-80الفرتة خالل   0283اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي 
 .24، صالمرجع السابق - 2
الدويل الثانية عشر املنعقدة  قدم يف دورة جممع الفقه اإلسالمي، حبث يك وصكوك األعيان المؤجرة''ل''اإلجارة المنتهية بالتمكحف، منذر، ق - 3

 .78، ص0222سبتمرب  04إىل  08يف مدينة الرياض 
عضوا، وضع لتطوير معايري تنظيمية دولية وفق 844بـ 0224، وجذب عددا كبريا من املشاركني، حيث بلغ عدد أعضائه عام 0220تأسس عام  - *

يت يقدمها اجمللس املواصفات املتميزة للمؤسسات املالية اإلسالمية وخماطرها، وللمسامهة يف ضمان سالمة النظام املالية واستقراره، وجمال اخلدمات ال
 تشمل األعمال املصرفية اإلسالمية واألوراق املالية اإلسالمية وكذلك التكافل اإلسالمي.

 .27ص(  0224)ماليزيا، يناير  للصكوك، والتصكيك، واالستثمارات العقارية، متطلبات كفاية رأس المالجملس اخلدمات املالية اإلسالمية،  - 4
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 إصدار األوراق املالية )الصكوك( إىل املستثمرين.-ج
وميكن  ،يظهر بوضوح أن الصكوك اإلسالمية هي ناتج عملية التصكيك اإلسالمي من هذا التعريف 

 تعريف التصكيك اإلسالمي كما يلي: 
الشريعة  طبأنه آلية مبتكرة تقوم على حتويل األصول غري السائلة القابلة للتصكيك حسب ضواب 

مي، ويكون اهلدف من ذلك توفري يف سوق رأس املال اإلسال ااإلسالمية إىل أصول مالية )صكوك( ميكن تداوهل
 السيولة املطلوبة من جهة، والتحوط من املخاطر وتقليلها من جهة أخرى.

 الفرع الثاني: الضوابط الهيكلية لعملية التصكيك اإلسالمية وآليته
 أوال: الضوابط الهيكلية لعملية التصكيك

 1وفق القيود والضوابط اآلتية:جيري التصكيك اإلسالمي ويطبق يف املؤسسات املالية اإلسالمية  
أن تكون نوعية األصول املصككة من األصول املباحة شرعا صاحلة للتصكيك بدون وقوع املخاطر  -8

ألنه توابع الربا وتوابع  الربوية توريق الديون املبنية على الفروع فال جيوز مثال الشرعية كالربا والغرر.
ها بأن تكون أصوال للتوريق مبفردها سواء أكان أخذ حكمه. فأما يف صالحية الديون نفسالشيء ت

 فيه عنصر الربا أم ال.

أن يكون بيع األصول املراد تصكيكها مبنية على الديون يف الذمم من املنشئ إىل شركة التوريق نقدا  -0
 لالبتعاد عن بيع الدين بالدين.

الشروط للبيع والشراء أن تكون اخلطوات وهيكل التصكيك مقبوال شرعا، مع استيفاء مجيع األركان و  -3
 يف مرحلة اإلصدار للصكوك أو يف تداوهلا يف السوق الثانوي. ااءو وس

 عنصر امللكية لألصول حىت تصح عملية البيع والشراء وتربر االستفادة من العوائد. -7

 مشروعية الضمان الواردة على العوائد، إذا كان فيه الضمان على العوائد. -0

 التصكيك اإلسالمي آليةثانيا:
تبدأ عملية التصكيك من رغبة شركة هلا أصوهلا، سواء كانت تلك األصول ديونا أم أعيانا بطرح تلك  

املنشئة وأحيانا تسمى الشركة  األصول للبيع للجمهور بواسطة شركة تنشأ هلذا الغرض اخلاص، حيث تقوك الشركة
بدورها ببيع تلك األصول للجمهور على األم، بنقل ملكية تلك األصول إىل الشركة ذات الغرض اخلاص اليت تقوم 

عن طريق نقل تلك األصول للشركة  هلا كن الشركة املنشئة من توفري سيولةشكل وحدات متساوية القيمة، وتتم
بتسجيل  الشركة املنشئة ، من خالل رأس املال الناجم من حصيلة بيع تلك الصكوك، وتقومذات الغرض اخلاص  

ع أصحاب وان بند خارج امليزانية، ويكون ريت الغرض اخلاص يف ميزانيتها حتت عناألصول احملولة إىل الشركة ذا
على فرض ثبوت امللكية للعني املصككة من  -الصكوك من فوائد الديون أو التدفقات النقدية، أو أجرة املبىن

                                                 
إمارة  المي الدويل، الدورة التاسعة عشر،جممع الفقه اإلس'الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''،'أخرت زييت، عبد العزيز، - 1

 .88الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، دون سنة نشر، ص
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. ويلخص الشكل 1لها الشركة ذات الغرض اخلاص، وتقوم بتحويلها إىل محلة الصكوكاليت حتص   -الناحية الشرعية
 2اآليت هيكل التصكيك:

 (: مثال لعملية تصكيك القروض 07الشكل رقم )                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''التصكيك في األسواق المالية اإلسالمية: حالة صكوك اين، بيحعبد اهلل بن حممد، العمراين وحممد بن إبراهيم، السالمصدر: 
  :الرابط،على 04،ص0202،جارة''اإل

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276122    االطالع:تاريخ 
 30-30- 4300. 
  

                                                 
ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية  ، ورقة مقدمة إىل''الربا في الصكوك والسندات الممثلة للنقود والديون''وليد مصطفى، شاويش،  - 1

 .20-27، ص ص: 02/20/0283-84عشرة، االجتهاد بتحقيق املناط )فقه الواقع واملتوقع(، وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، 
 مرجع سابق، ك اإلجارة''''التصكيك في األسواق المالية اإلسالمية: حالة صكو إبراهيم، السحيباين، بن عبد اهلل بن حممد، العمراين وحممد  - 2

 .80ص 

يدفع املقرتضون فوائد للبنك 
 قبل التصكيك

مالك الدين )مثل البنك  
 العقاري(

الشركة ذات القرض اخلاص 
(SPV) )مصدر الصكوك( 

يدفع املقرتضون الفوائد 
 للشركة )بعد التصكيك( 

ركة قيمة تدفع الش
 الدين للشركة 

املدينون )مثل املقرتضون من 
 البنك لشراء مساكن(

يدفع املستثمرون قيمة الدين 
 )مثن الصكوك( للشركة 

يبيع البنك الدين على 
الشركة ذات القرض 

 اخلاص

تدفع الشركة الفوائد 
مث قيمة الصكوك 

 للمستثمرين 

 املستثمرون 
 )حاملو الصكوك(

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276122
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276122
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 1ويتدخل يف عملية التصكيك أطراف أبرزهم:
 لعملية )ويسمى املرتب(.بنك استثماري لرتتيب ا -

 الذي يضمن عادة يف نشرة االكتتابوكالة التقسيم تكلف بدراسة هيكل التصكيك وإصدار تقييمها  -
اليت يتم عادة طرحها من خالل  سليم بشأن شراء الصكوك،ملساعدة املستثمرين يف اختاذ قرار استثماري 

 ار( أو طرح عام للجمهور.كتتاب خاص على املستثمرين املؤسسني )مثل صناديق االستثمإ

أو وكيل السداد هو من حيص ل فوائد الديون من املقرتضني. وحيوهلا إىل املصدر، وغالبا ما يتم  دمتعه -
إىل مالك الدين األصلي خلربته يف  ،لها إىل املصدريو حتيل فوائد الديون من املقرتضني، و توكيل مهمة حتص

 هذا اجملال.

رض اخلاص ال تفاقيات، حيث أن الشركة ذات الغإلملراقبة تنفيذ ا جملس أو صياء ميثل محلة الصكوك -
 تكون يف املعتاد تابعة حلملة  الصكوك.

ل القروض والفوائد لتقليل خماطر اإلصدار، ويكون ذلك يف بعض صور التصكيك ألن ضامن ألص -
لية األصل يف التصكيك عدم وجود ضامن خالف األصول املالية املصككة، وعادة ما تستخدم عم

 التصكيك مشتقات مالية لغرض التحوط املايل وتقليل خماطر األوراق املالية املصككة.

 الفرع الثالث: أنواع التصكيك ودوافعه
 أوال: أنواع التصكيك للديون 

    2تصكيك الديون على أنواع وهي: 
شراء العقارات سات املمولة من قروض للعمالء لوهو تصكيك ما متنحه املؤس  تصكيك رأس مال الدين: -أ

والسيارات وغريها من األعيان، ويف الغالب لشراء العقارات فيما أصبح يعرف بالر هن العقاري، وكذلك ما متنحه 
 من ديون بواسطة بطاقات االئتمان.

 حق للمصكك، دونتوهي عبارة عن تصكيك الفوائد اليت ستس تصكيك تدفقات الفوائد المستقبلية:-ب
ال الفوائد املقررة على القروض، ويكون حق محلة األوراق املالية هو قبض كون باستعجأصل القرض أو الدين، وي

 هذه الفوائد تباعا عند استحقاقها حىت هناية أجل استحقاق القرض.
مر تنفيذ العقد ط بعقود تصدير ملبالغ كبرية، وسوف يستكمثل تاجر مرتبتصكيك مستحقات متوقعة: -ج

شركة تصكيك على نقل هذه مقسطة خالل هذه السنوات، فيتفق مع  سنوات على أن يتسلم مستحقاته،
 املستحقات املتوقعة وإصدار أوراق مالية هبا، هي الصكوك.

من مشاركات ومضاربات، ممثلة يف حصة املؤسسة البادئة للتوريق يف رأس مال هذه  توريق أدوات التمويل:-د
بطرح قيمة التمويل يف صورة أوراق مالية )صكوك مشاركة  األدوات عن طريق االتفاق مع شركة التوريق اليت تقوم

                                                 
 .83-80، ص ص: المرجع السابق - 1
 20، صمرجع سابقوليد مصطفى، شاويش،  - 2
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يكون من حقهم احلصول على حصة من العائد احملقق، إضافة إىل أصل  نأو مضاربة( ليشرتيها املستثمرون والذي
 رأس املال، وميكنهم تداوهلا يف السوق الثانوية.

 ثانيا:دوافع التصكيك اإلسالمي
تدفع املؤسسات املالية إىل إصدار الصكوك االستثمارية يف النقاط  تتمثل دوافع عملية التصكيك اليت 

 1التالية:
 املختلفةإعادة تدوير األموال املستثمرة دون احلاجة لالنتظار حىت يتم حتصيل احلقوق املالية على آجاهلا  (8

 ألن التصكيك يساعد على حتويل األصول غري السائلة إىل أصول تتصف بالسيولة.

ويل واملخاطر، ألن التصكيك يتيح القدرة  على تعبئة مصادر التمويل باحلصول على خفض تكلفة التم (0
يتسم باخنفاض درجة املخاطر نظرا  التايلمستثمرين جدد ومن مث توفري متويل طويل أو منتصف األجل. وب

لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي األصول. وباإلضافة إىل أن عملية التصكيك تتطلب 
فظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غريها من األصول اململوكة للشركة منشئة فصل حم

 الصكوك.

تنشيط سوق املال من خالل تعبئة مصادر متويل جديدة وتنويع املعروض فيها من األوراق املالية وتنشيط  (3
ليه سوق تداول الصكوك، والصكوك أيضا متكن متويل النشاطات االقتصادية الضخمة ماال تقدر ع

 اجلهات التمويلية بانفرادهم.

حتسني القدرة االئتمانية واهليكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من حيث أن التوريق يتطلب التصنيف  (7
 االئتماين للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة، ومن مث يكون تصنيفها االئتماين مرتفعا.

ل، فعملية التصكيك تساعد الشركة يف املواءمة بني آجال التمويل أي مصادر استخدامات األموا (0
 احلصول على  التسوية الالزمة لسداد التزاماهتا قصرية األجل.

أما بالنسبة للمصارف اليت بطبيعتها يوجد لديها حمافظ حقوق مالية مببالغ كبرية متمثلة فيما متنحه من  (4
 وهي: الت ائتمانية، فعملية التصكيك تكتسب أمهية خاصة بالنسبة هلا قروض وتسهي

  0حتسني معدل كفاية رأس املال يف ظل معايري بازل. 

 .حتسني املواءمة بني آجال األصول وااللتزامات 

 .احلصول على التمويل الالزم ملنح قروض جديدة 

 .تنويع أفضل خماطر االئتمان 

 .خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره 

                                                 
، حبث مقدم لورشة ''الصكوك  تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصدارتها، تحديات اإلصدار''عالء الدين، زعرتي،  - 1

-84اململكة األردنية اهلامشية، -ن )الصكوك اإلسالمية، حتديات تنمية، ممارسات دولية(، عمانبعنوا BDOالعمل اليت أقامتها شركة 
 .02-84، ص ص: 84/24/0282
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 .توسيع نشاط أسواق املال 

 ق والتصكيك اإلسالمي ثالثا: أوجه االختالف بين التوري
  1ميكن توضيح أوجه االختالف على النحو التايل: 

نوعية املوجودات، حيث للتصكيك من الزاوية اإلسالمية ضوابط حمددة لنوعية املوجودات اليت متثلها  -8
 )املوجودات احملرمة(.

صرف يف  ية بيع أو حوالة أوخصم ديون يف النظام التقليدي وعملبيع املوجودات وهو عبارة عن  -0
 عملية التصكيك اإلسالمي.

الصيغة العامة للهيكل يف التوريق التقليدي يف الغالب وحيدة، بينما تتعدد يف التصكيك اإلسالمي  -3
 بتعدد صيغ التمويل والبيوع واالستثمارات اإلسالمية.

عالقة ة يف اإلطار التقليدي بينما هي األصلي والشركة ذات الغرض اخلاص شكليالعالقة بني املورق  -7
 حقيقية يف النظام اإلسالمي.

عدد األوراق املالية املصدرة مبوجب عملية التوريق اإلسالمية عادة متعددة بينما هي وحيدة يف النظام  -0
 اإلسالمي.

العائد على الورقة املالية املصدرة قد يكون فائدة ثابتة يف النظم التقليدية بينما يكون عائدا متغريا أو  -4
 اإلسالمية.مستقرا من الناحية 

 وجود هيئة رقابة شرعية تراقب عملية وهيكلة إصدار الصكوك اإلسالمية. -4

يف النظام اإلسالمي للمورق األصلي أن تكون له حصة حاكمة يف رأس مال الشركة ذات  ال يسمح -4
 بينما قد يسمح بذلك يف إطار التجربة التقليدية. SPVالغرض اخلاص 

يتم يف سندات ذات فوائد يف ظل التوريق التقليدي بينما عادة  SPVاستثمار فائض السيولة لدى  -4
 يتم االستثمار بأدوات ومعامالت تتفق مع الشريعة يف حالة التصكيك اإلسالمي.

بينما  دية من خالل أدوات تقليدي بفوائديف إطار التجربة التقلي SPVيتم متويل عجز السيولة لدى  -82
 ت إسالمية.يف إطار اهليكلة اإلسالمية يتم من خالل أدوا

حالة التوريق  يتم الرد ألصل املبالغ املستثمرة من قبل املورق األصلي وبالقيمة األوىل للشراء، بينما يف -88
ق أولوية )خيار( الشراء، ويتم البيع له بسعر السوق أو حسب الوعد وذلك ر و اإلسالمي يعطي امل

 ضمن هيكلة اإلصدار.

بينما يتم بشروط حمددة يف حالة النموذج اإلسالمي  يتم التداول بدون شروط يف النظام التقليدية -80
 للتصكيك.

                                                 
-ورقة عمل مقدمة ملنتدى الصريفة اإلسالمية''دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات  التنموية''،فتح الرمحن علي حممد، صاحل،  - 1

 .ترقيم، دون 0224نانية، يوليو بريوت، اجلمهورية اللب
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 المطلب الثاني: ماهية الصكوك اإلسالمية
من خالل التعاريف السابقة للتصكيك اإلسالمي تبني أنه عملية ينتج عنها أوراق مالية تسمى الصكوك  

وافق مع أحكام وضوابط الشرع اإلسالمية، اليت تصبح قابلة للتداول يف سوق رأس املال اإلسالمي كوهنا تت
 احلنيف.

 الفرع األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية
 أوال: مفهوم الصك في اللغة

 واألقارير ومجعه صكوك، وأصكيطلق الصك يف اللغة على الكتاب الذي يكتب يف املعامالت،  
 1وصكاك.
الضرب عامة بأي يف لسان العرب البن منظور: الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض وقيل: هو  

 2ت وجهها''.كه صكا... ومنه قوله تعاىل: ''فصكشيء كان، صكه يص
 صكوكع صك وهو الورق املكتوب بدين وجيمع أيضا على يف صحيح مسلم: الصكوك والصكاك مجو  

 3ه.واملراد هنا الورق اليت خترج من ويل األمر بالرزق ملستحقه بأن يكتب فيها اإلنسان كذا وكذا من طعام أو غري 
 ثانيا: مفهوم الصكوك في االصطالح

''هي أوراق مالية متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف  
موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء 

 4استخدامها فيما أصدرت من أجله''.
حصة من  القري بأهنا: ''أوراق مالية كمثل ملكية أصل منتج لعائد أو متثل ها الدكتور حممد عليكما عرف 

 ا ذات عائد ثابت وخماطرة متدنيةه األسهم ولكنها تتسم بأهناملشاركة يف نشاط جتاري ويف هذا اجلزء هي تشب
أن تنقلب الصكوك يف مرحلة معينة وأجل قصري وهذا جيعلها خمتلفة عن األسهم، وتتحقق هذه املخاطر املتدنية ب

 5ر''.ديف هناية حياهتا إىل دين مضمون على املص

                                                 
  (0224 مصر-ر الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، )داإيداع األوراق المالية في البنوك )وديعة الصكوك( دراسة مقارنة إبراهيم أمحد، البسطويسي، -1

 .38ص
 .0747،  باب الصاد، صمرجع سابق، لسان العربابن منظور،  - 2
 .848(، ص8440، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، شرح النووي صحيح مسلمالنووي، ،حيي بن شرف  - 3
، جملة حبوث إسالمية ''التصرف في الصكوك بالرهن لدى المؤسسات المالية اإلسالمية''مي وسفيان بن أمحد، بن أمني، يفؤاد محيد، الديل - 4

 .804-887ص ص:  ،0288ماعية متقدمة، دون بلد نشر، واجت
، ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف رحاب جامعة ''أحكام ضمان الصكوك وعوائدها''، حممد علي، القري - 5

 .27م، ص0282مايو  00-07امللك عبد العزيز جبدة، 
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كما عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صكوك االستثمار بأهنا: ''وثائق متساوية  
أو نشاط القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني 

 1استثماري خاص''.
ها ن( بأهنا: ''شهادات ميثل كل م4كما عرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الصكوك يف املعيار رقم ) 

حق ملكية لنسبة مئوية شائعة يف موجودات عينية، أو جمموعة خمتلفة من املوجودات العينية وغريها، وقد تكون 
ماري معني، ويشرتط أن يكون املشروع أو النشاط متفقا مع أحكام املوجودات يف مشروع حمدد أو نشاط استث

 2الشريعة اإلسالمية''.
 ثالثا: خصائص الصكوك اإلسالمية

 3مات وهي:من خالل التعريف السابق، يالحظ جليا أهنا تتميز بعدد من الس   
 الصك وثيقة تثبت احلق لصاحبها يف ملكية باالشرتاك مع الغري. -

 حمدد مسجلة عليه.لكل صك قيمة مالية  -

 ار الذي مت متويله بأموال الصكوكتتضمن احلصة اليت ميثلها الصك ملكية شائعة يف املشروع أو االستثم -
 وهلذا خيضع التصرف يف الصك ألحكام التصرف يف املشاع يف الفقه اإلسالمي.

فإن انتقال حق  ميثل الصك نصيبا شائعا يف موجودات وحقوق املشروع وديونه اليت عليه للغري، وهلذا -
 امللكية ال يرد على الصك بل على ما يدل عليه من صايف قيمة األعيان واحلقوق.

ل من أموال الصك، فيحصل على نصيبه من صاحب الصك يستحق املشاركة يف ناتج املشروع املمو   -
ه وما حمل نصيبه من اخلسارة يف حدود ما ميثله الصك باعتباره رب مال يف اختصاصه ميلكتالعائد، وي

 يطرأ عليه من عوارض.

ك، وهي تشتمل على البيانات واملعلومات املطلوبة شرعا يف صشروط التعاقد حتددها وثيقة إصدار ال -
 التعاقد.

ة هناك عالقات تنشأ بالتعامل بالصكوك بني األطراف، فتوجد عالقة بني حامل الصك وغريه من محل -
عالقة بني محلة الصكوك واجلهة املصدرة له، وهي يف ملك واحد، و  الصكوك، وهذه عالقة بني الشركاء

 عالقة رب املال مبضارب وليست عالقة دائن مبدين.

                                                 
، ورقة مقدمة على األصول'' ''تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية الصكوك القائمةسعيد حممد، بوهراوة وأشرف وجدي، دسوقي،  - 1

 .23م، ص0282مايو  00-07إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، خالل الفرتة، 
 .23، صالمرجع السابق - 2
 .04(، ص0283مصر، -اجلامعي، اإلسكندرية ، )دار الفكرالصكوك والبنوك اإلسالمية أدوات لتحقيق التنميةأمحد شعبان حممد، علي،  - 3
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الصكوك املالية متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث األنشطة واالستثمارات اليت تعمل فيها، أو من  -
غري ذلك من حيث طبيعة العالقة بني أطرافها، فال تتضمن دفع فائدة حمددة مقابل التمويل، أو 

 احملظورات الشرعية يف املعامالت.

 الفرع الثاني: الضوابط االقتصادية والضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية
 أوال: الضوابط االقتصادية

 1يرى الدكتور''كمال توفيق حطاب'' أن أبرز الضوابط االقتصادية هي التالية: 
يات املبنية على الربا ات اإلفصاح يف السوق، وجتنب كافة العملالتأكيد على توافر كافة ظروف ومستلزم (8

 اجلهالة واخلداع.أو الغرر و 

أن يكون التعامل مع مالكي الصكوك احلقيقيني، فالتعامل مع املالكني احلقيقيني يقلل من الوسطاء  (0
 واملضاربني الذين قد يتالعبون بأسعار الصكوك ارتفاعا واخنفاضا وفقا ملصاحلهم.

 شركات التأمني وصناديق االستثماريود على املؤسسات املالية الكبرية مثل صناديق التقاعد و فرض ق (3
ال يسمح ملثل هذه  -كمثال–حبيث توجه أمواهلا لالستثمار وليس للمقامرة ، ففي بورصة طوكيو 

 املؤسسات باستثمار نسبة تزيد عما حتدده سلطة السوق.

 تكون عمليات حقيقية وليست صورية. املراقبة املستمرة لعمليات السوق حبيث (7

 األصول. امش أو بزيادة املداينات على حسابالتأكيد على ضرورة منع عمليات البيع باهل (0

فرض قيود للحد من تقلبات األسعار، حيث تتخذ أكرب البورصات يف العامل يف الوقت احلاضر إجراءات  (4
 %82مح بارتفاع سعر السهم مبا يزيد عن للحد من تقلبات األسعار اليومية، ففي بورصة طوكيو ال يس

 خالل يوم واحد.

 عدم السماح بالبيع والشراء أكثر من مرة يف اليوم الواحد. (4

 التحكم بأوقات التداول بزيادهتا يف األحوال الطبيعية وخفضها يف الظروف االستثنائية. (4

 ثانيا: األحكام والضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية
جمموعة من األحكام والضوابط اليت حتكم عملية إصدار وتداول الصكوك والصادرة عن هيئة  هناك 

 2احملاسبة واملراجعة ومنها:
 جيوز إصدار صكوك الستثمار حصيلة االكتتاب فيها على أساس عقد من عقود االستثمار الشرعية. -8

                                                 
 ف اإلسالمية بني الواقع واملأمولحبث مقدم إىل مؤمتر املصار ''الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرة''، كمال توفيق، حطاب، - 1

 .04-00،  ص ص: 0224يونيو  3-مايو  38دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 
''الصكوك وأثرها على الواقع التطبيقي للعمل المصرفي اإلسالمي في األردن بسام حممود، فياض وعلي عبد الكرمي حممد، العبابنة،  حالص - 2

تشرين  83-80األردن،من  -،جامعة الريموك،إربد0283ر الصكوك االسالمية وأدوات التمويل االسالمي حبث مقدم ملؤمت،من وجهة نظر مصرفية''
 .84-80ص ص: ،0283الثاين 
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ك بتقسيمها إىل حصص متساوية جيوز تصكيك )توريق( املوجودات من األعيان واملنافع واخلدمات ، وذل -0
 وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون يف الذمم فال جيوز تصكيكها )توريقها( لغرض تداوهلا.

ترتب على عقد اإلصدار مجيع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه، وذلك بعد قفل باب  -3
 االكتتاب وختصيص الصكوك.

 فيها. طرفا عقد اإلصدار مها مصدر الصكوك واملكتتبون -7

 العالقة بني طريف عقد اإلصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية. دتتحد -0

أن ال تشتمل  النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك ملالكه قيمة الصك االمسية يف غري حاالت  -4
لتعدي أو التقصري، وال قدرا معينا من الربح، لكن جيوز أن يتربع بالضمان طرف ثالث مستقل، كما جيوز ا

يه أو قدم مصدر الصك ملالكه بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته يف حاالت تعد  أن ي
 تقصريه.

جيوز أن تتعهد مؤسسة بشراء مامل يكتتب فيه من الصكوك، ويكون االلتزام من متعهد االكتتاب مبينا على  -4
 بل ذلك التعهد.أساس الوعد امللزم، وال جيوز أن يتقاضى املتعهد باالكتتاب عموالت مقا

جيوز أن تصدر الصكوك آلجال قصرية أو طويلة، أو متوسطة، بالضوابط الشرعية وقد تصدر دون حتديد  -4
 أجل، وذلك حبسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.

من  فيروعة للتحوط من املخاطر، أو للتخفجيوز أن ينظم مصدر الصكوك أو محلة  الصكوك طريقة مش -4
وائد املوزعة )احتياطي معدل التوزيع(، مثل إنشاء صندوق تأمني إسالمي  مبسامهات من محلة تقلبات الع

)تكافلي( بأقساط تدفع من حصة محلة الصكوك يف العائد أو من وك، أو االشرتاك يف تأمني إسالميالصك
 تربعات محلة الصكوك ال مانع شرعا من اقتطاع نسبة معينة من العائد.

واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو  جيوز تداول الصكوك -82
خدمات، بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فرتاعى الضوابط 

ا الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا متت التصفية وكانت املوجودات ديونا، أو مت بيع م
 متثله الصكوك بثمن مؤجل.

بشراء مايعرض عليه يف الصكوك القابلة للتداول جيوز أن يتعهد مصدر الصك يف نشرة إصدار الصكوك،  -88
أن يكون وعد الشراء بالقيمة االمسية من هذه الصكوك، بعد إمتام عملية اإلصدار، بسعر السوق والجيوز 

 للصك.

فيما ال خيالف الشرع، مثل القيد يف السجالت، أو  جيوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها -80
 الوسائل اإللكرتونية، أو املناولة إذا كانت حلاملها.

جيوز تداول صكوك ملكية املوجودات املؤجرة أو املوعود باستئجارها منذ حلظة إصدارها بعد متلك محلة  -83
 الصكوك للموجودات وحىت هناية أجلها.
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دات املؤجرة من مصدرها قبل أجلها بالسعر الذي يرتاضى عليه حامل جيوز اسرتداد صكوك ملكية املوجو  -87
 االسرتداد. نيالصك ومصدره ح

جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان )املوجودات( املعينة قبل إعادة إجارة تلك األعيان، فإذا أعيدت  -80
ضع التداول حينئذ ألحكام اإلجارة كان الصك ممثال لألجرة، وهي حينئذ دين يف ذمة املستأجر الثاين، فيخ

 وضوابط التصرف يف الديون.

جيوز للمصدر أن يسرتد صكوك ملكية منافع األعيان )املوجودات( املعينة من حاملها بعد التخصيص  -84
بالثمن الذي يرتاضى عليه العاقدان حني االسرتداد، على أن م ودفع مثن االكتتاب سواء كان بسعر السوق أ

 مبلغ االسرتداد مؤجال. يكون مبلغ االكتتاب أوال

منها املنفقة  لذمة قبل تعيني العني اليت تستوىفال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف ا -84
 جاز تداول الصكوك. تتعينإال مبراعاة ضوابط التصرف يف الدين، فإذا 

فإذا  لك اخلدماتعني قبل إعادة إجارة تجيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستوىف من طرف م -84
أعيدت اإلجارة كان الصك ممثال، وهي حينئذ دين يف ذمة املستأجر الثاين فيخضع التداول حينئذ ألحكام 

 وضوابط التصرف يف الديون.

 ثالثا: اإلستراتيجية العلمية والعملية لتطوير الصكوك اإلسالمية كمنتجات مالية إسالمية
 1ميكن تلخيصها يف اآليت: 

 قابة الشرعية يف عملية تطوير املنتجات واملتابعة املستمرة لعمليات التنفيذ.تفعيل دور الر  -8

ة موحدة للصناعة املالية اإلسالمية وهذا من شأنه يالعمل على جتميع اجلهود وتضافرها لوضع معايري شرع -0
 ني هبا.أن يقدم رؤية واضحة للضوابط الشرعية للمنتجات املالية اإلسالمية ويعزز ثقة اجلمهور واملسامه

تشجيع البحث العلمي وختصيص عوائد مالية من أرباح املنتجات املالية ألغراض الدراسات والبحوث  -3
 العلمية اليت هتدف لتطوير املنتجات.

العمل على إنشاء سوق مالية إسالمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية منتجاهتا من  -7
كبرية وعوائق عديدة يف  حيث أن هذه املؤسسات تواجه حتديات يولة الالزمة هلاخالهلا، وتأمني الس  

 تسويق منتجاهتا وإجياد التمويل املناسب هلا من خالل األسواق التقليدية.

سات البنية التحتية يف الصناعة املالية اإلسالمية مثل جملس اخلدمات املالية تأسيس وتفعيل دور مؤس   -0
 سات املالية اإلسالمية وغريها يف جمال التطوير واالبتكار.اإلسالمية واجمللس العام للبنوك واملؤس

 الوصول يف تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستوياهتا لتحقيق ميزة تنافسية على مثيالهتا التقليدية. -4

                                                 
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان:  الواقع... ''نحو منتجات مالية إسالمية مبتكرة''، حممد عمر، جاسر، - 1

 .80-88:ة ، ص صاجلمهورية العربية اليمني-، صنعاء0282مارس  08-02وحتديات املستقبل، تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيني يف الفرتة 
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تدريب وتأهيل العاملني يف تشغيل هذه املنتجات حيث تلعب خربة هؤالء املوظفني دورا مهما يف تقليل  -4
لدقيق لطبيعة املنتج إىل االحرتاز من الوقوع يف املخالفات الشرعية وفهم أكرب املخاطر ويؤدي فهمهم ا

 ملتطلبات التطوير.

 الفرع الثالث: مقارنة بين الصكوك اإلسالمية واألدوات االستثمارية األخرى
 1ختتلف الصكوك اإلسالمية عن األسهم يف نقاط نوجزها فيما يلي:    :أوال: مقارنة بين الصكوك واألسهم

 ورقة مالية قليلة املخاطر، بينما األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية. (بشكل عام)الصكوك  (8

أداة متويل خارج امليزانية، بينما  -يف أغلب هياكلها–من الفروق من جهة الشركة املصدرة أن الصكوك  (0
ا مالك األسهم حصة مشاعة يف رأس مال الشركة، وعليه فحامل الصك ممول للشركة املصدرة، وأم

 السهم فهو شريك ومالك حلصة مشاعة يف رأس مال الشركة.

تكون مؤقتة وهلا تاريخ  -يف األعم األغلب–ملا كانت الصكوك أداة مالية غرضها متويل املصدر؛ فإهنا  (3
 استحقاق ''إطفاء''، بينما األسهم ورقة مالية غري مؤقتة.

 ثانيا: مقارنة بين الصكوك والسندات التقليدية
الصكوك والسندات يف كون كل منهما أداة متويلية، ميكن بواسطتها سد احلاجة إىل التمويل يف تشرتك  

 ة كربى تدعم االستقرار االقتصادياجلهات املختلفة، وقد تفيد يف التحكم يف حجم السيولة النقدية، وهذه فائد
فنجد أهنم يذكرون كملة الصكوك  بينهما، بنيالكات قل بذلك خماطر التقلبات، ولذلك يقع اخللط لدى كثري منفت

(، بينما هذا املصطلح يعين عملية حتويل القروض الربوية إىل أوراق Securitisationمقابلة للمصطلح اإلجنليزي )
وتتمثل الفروق اجلوهرية بني السندات  2مالية قابلة للتداول، فهو بذلك مرادف لسندات الدين احملرمة شرعا.

 3ا يلي:والصكوك االستثمارية  فيم
السندات جبميع أنواعها متثل دينا يف ذمة املدين مصدر الصك لصاحل دائنه )حامل الصك( فالعالقة  (8

 ة شائعة من مجيع موجودات املشروعداينة، وأما الصكوك االستثمارية فهي متثل حصاملبينهما عالقة 
 املداينة. عالقة املشاركة وليست عالقة واملصدر هي بني صاحب الصك وبالتايل فالعالقة

رمة لك صدرت قرارات اجملامع الفقهية حبالسندات حتدد هلا فائدة ثابتة، أو متغرية من زمن إىل آخر، ولذ (0
 السندات ألن تلك الفائدة هي الربا احملرم، وأما صكوك االستثمار فليست هلا فائدة ثابتة أو متغرية وإمنا

                                                 
، ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف ''صكوك الحقوق المعنوية''حامد بن حسن بن حممد علي، مرية،  - 1

 .27-23، ص ص:04/20/0282-07جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة: 
ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف جامعة اإلسالمية''،  ''ضمانات الصكوكمحزة بن حسني القعر، الشريف، - 2

 .27، ص0282مايو  00-07امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة 
 ريف اإلسالمي الرابعةالعمل املص ورقة مقدمة إىل ندوة مستقبلدراسة فقهية اقتصادية''،-''بيع الصكوك لحامليهارة، داغي، قعلي حمي الدين ال - 3

 .47-72، بفندق بارك حياة، جدة، ص ص: 87/80/0288-83املنعقدة يومي الثالثاء واألربعاء 
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وإذا خسرت الشركة فإن املوجودات اليت ميثلها  األمر فيها إذا حتقق هلا الربح فهي تأخذ نصيبها منه،
 الصك االستثماري قد قلت، أي أن الصك االستثماري خاسر بنسبة نصيبه من اخلسارة.

واخلالصة أن الصك االستثماري يتأثر مبوجودات املشروع سلبا وإجيابا، رحبا وخسارة، يف حني أن السند 
ن مع الفائدة املقررة املتفق عليها. ولكن الصكوك اليوم من ال يتأثر بأي شيء، وإمنا يأخذ صاحبه أصل الدي

اإلجارة املنتهية بالتمليك استطاعت أن  ىخالل جمموعة من العقود واإلجراءات، وال سيما الصكوك القائمة عل
 تعطي مؤشرا ألرباح مناسبة.

املتفق عليها، أما  عن تصفية املشروع يكون لصاحب السند األولوية يف احلصول على قيمة السند وفوائده (3
الصك االستثماري فليس له األولوية، وإمنا تصرف له نسبته مما يتبقى من موجودات املشروع بعد سداد 

وميكن إجياز أهم نقاط املقارنة  الديون، أي أن موجودات املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 بني الصكوك الشرعية والسندات الربوية باجلدول التايل: 

 (: المقارنة بين الصكوك الشرعية والسندات الربوية02الجدول رقم )                     
 السندات التقليدية)الربوية( الصكوك الشرعية عناصر المقارنة

الطبيعة -8
 والشكل القانوين

حصة شائعة للموجودات طبقا ملبدأ املشاركة بالربح واخلسارة 
 طويلة األجلوتعترب من االستثمارات املتوسطة وال

قرض ربوي، فوائد دورية )ثابتة( 
ويعترب من االستثمارات طويلة 

 األجل
 االكتتاب العام االكتتاب العام مع مراعاة الضوابط الشرعية آلية اإلصدار-0

قابليتها للتداول مع مراعاة حالة املوجودات استثناء صكوك  التداول-3
 السلم واالستصناع ال تتداول

 لقابليتها للتداو 

األرباح -7
 والعوائد

الربح غري مقطوع وإمنا قائمة طبقا ملبدأ املشاركة بالربح 
 واخلسارة ))املغنم باملغرم(

 الفوائد دورية وحمددة سلفا

القابلية -0
للتحول إىل 

 أسهم

 قابلة للتحول إىل أسهم غري قابلة للتحول ألن الصكوك عبارة عن مشاريع قائمة

التزامها -4
بالضوابط 

 يةالشرع

ال يوجد التزام بأحكام الشريعة  من شروط التعاقد التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية
يكون االلتزام مبا خيدم املصاحل و 

 الدنيوية
التمثيل -4

القانوين 
 للمالكني

تنشأ هيئة ذات شخصية مستقلة مملوكة حلاملي الصكوك، 
 لتمثيلهم مع اجلهات األخرى باعتبارهم أرباب مال

ة ذات شخصية مستقلة أ هيئتنش
مملوكة حلاملي السندات لتمثيلهم 
مع اجلهة املصدرة للسندات 
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 باعتبارهم مقرضني

ضمان رأس -4
 املال

ال ضمان لرأس مال حاملي الصكوك وميكن شرعا أن يتربع 
طرف ثالث بالضمان، شريطة أن يكون منفصال يف شخصيته 

 مستقال بذمته املالية عن طريف العقد

ملصدرة رأس املال تضمن اجلهة ا
 والفوائد

 اإلطفاء-4

يكون كليا يف هناية مدة اإلصدار أو جزئيا بالتدرج  ميكن أن
خالل سنوات اإلصدار مع مراعاة مجيع الضوابط الشرعية 

علقة بإصدار الصكوك وتداوهلا ومبدأ العدل واملساواة بني تامل
 محلة الصكوك

يكون كليا يف هناية مدة  ميكن أن
زئيا بالتدرج خالل أو ج اإلصدار

وفق املنصوص  سنوات اإلصدار
 عليه يف نشرة اإلصدار

 .870، صمرجع سابقبن الضيف حممد، عدنان، المصدر: 
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 المبحث الرابع: أنواع الصكوك اإلسالمية
وق رأس رب أهم أدوات التعامل يف ستتوصلنا إىل أن األسهم والصكوك اإلسالمية تع يف املباحث السابقة 

املال اإلسالمي، كما أن الصكوك اإلسالمية عبارة عن نتاج لعملية التصكيك اإلسالمي اليت فرضتها تغيريات 
ها، إال أن الصكوك اإلسالمية توجد على لعل املخاطرة من أمه   ،متسارعة وخمتلفة يف سوق رأس املال اإلسالمي

 عدة أنواع ميكن حصرها يف ثالث جمموعات وهي: 
 املالية )الصكوك( القائمة على عقد الشراكة.األوراق  (8

 األوراق املالية )الصكوك( القائمة على عقد البيع. (0

 األوراق املالية )الصكوك( القائمة على عقود اإلجارة. (3

 عقد الشراكة ىالمطلب األول: الصكوك اإلسالمية القائمة عل
 الفرع األول: صكوك المقارضة )المضاربة(

 أوال: تعريفها:
ثائق احملددة القيمة اليت تصدر بأمساء مالكيها مقابل األموال اليت يقدموهنا لصاحب املشروع بعينه هي الو  

 1وحتقيق الربح. هبقصد تنفيذ املشروع واستغالل
 ها مقابل دفع القيمة احملررة هباكما تعرف بأهنا الوثائق املوحدة القيمة والصادرة بأمساء من يكتتبون في 

حققة من املشروع املستثمر فيه وحبسب النسب املعلنة تركة يف نتائج األرباح واإليرادات املوذلك على أساس املشا
 2على الشيوع املتبقية من األرباح الصافية.

لربح ة صكوك املضاربة حيصلون على جزء من الملشاركة ولكن االختالف فيها إن محوهي تشبه صكوك ا 
من املضارب فيتحملها محلة  ة اليت مل تنجم عن تقصري أو تعد  خر، أما اخلسار واملضارب حيصل على اجلزء اآل

3الصكوك فقط.
 

 4( على العناصر التالية:0/7)32وتقوم سندات املقارضة كما نص عليها اجملمع الفقهي يف قراره رقم:  
 متثل سندات املقارضة حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة. (8

، وقبول اجلهة املصدرة ميثل القبول، وهذا بب ميثل اإلجياتتمثل الصيغة يف هذه السندات يف أن االكتتا (0
 ما حيصل أثناء إنشاء شركة مضاربة.

 قابلية سندات  املقارضة للتداول يف سوق األوراق املالية. (3

                                                 
، اجمللة األردنية يف الدراسات ''أحكام المضاربة الفاسدة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني''عة، أمحد، الزعيب وعبد اهلل، رباي - 1

 .804-883،  ص ص: 0224(، 8الرابع، العدد )، اجمللد  اإلسالمية
 (0288األردن، -ار اليازوري، عمان، )دالمصارف اإلسالمية أداءها المالي وأثارها في سوق األوراق الماليةحيدر يونس، املوسوي،  - 2

 .804ص
 .804، صالمرجع السابق - 3
 .804-883، ص ص: مرجع سابقأمحد، الزعيب وعبد اهلل، ربايعة،  - 4



 الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي                                                    الفصل الثاني 
 

- 44 - 

 

 املشروع

 الربح

د صاحب السند قيمته تدرجييا من صايف أرباح اجلهة املصدرة حبيث ختصص نسبة منها إلطفاء قيمة يسرت  (7
 أن يتم ذلك شرعا حسب القيمة السوقية للسندات وليس القيمة االمسية. السند األصلية، ولكن جيب

يضمن طرف ثالث كالدولة رأس مال املكتتبني حبيث ال يتعرضون للخسارة، وحيصلون على أمواهلم كاملة  (0
 .سواء ربح املشروع أو خسر يف هذه السندات

 وميكن توضيح تنظيم عملية صكوك املضاربة بالنموذج التايل: 
 (: نموذج تنظيم عملية صكوك المضاربة.08الشكل رقم )                  
 بعد انتهاء األجل يقوم املصدر بإعادة شراء الصكوك أو أصول الصكوك )وفاء بالوعد يف الشراء(            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-، )دار الثقافة، عمانكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةالص: زياد جالل، الدما ، المصدر
 827(، ص0280األردن، 

 
 

 دفع األرباح إىل املستثمرين

 الوعد بالشراء بعد انتهاء أجل املشروع لشراء الصكوك أو أصول الصكوك

املصدر يصدر شهادة صكوك املضاربة على املسامهة يف مشروع 
 املضاربة

 صكوك

 

 مشروع املضاربة

 نقل بيع األصول اليت متثلها الصكوك إىل املستثمرين مقابل رأس املال املساهم به

ربح املال 
 )املستثمرون(

4 

0 

3 

7

7 

8 

4 

4 

ارب مض
 )املصدر(

 )املستثمرون(

0

7 



 الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي                                                    الفصل الثاني 
 

- 44 - 

 

 ك المضاربةو ثانيا: خصائص صك
 1إن صكوك املضاربة كورقة مالية إسالمية هلا جمموعة من اخلصائص منها: 
 حصص متساويةأس مال املضاربة إىل ار املال، وهي قائمة على تقسيم ر ر تعترب أداة مناسبة الستد-أ
 سجل بأمساء مالكيها لتمويل مشروع استثماري معرف بوضوح يف نشرة اإلصدار.ت

متثل صكوك املقارضة حصصا يف رأس مال املضاربة، تتيح حلاملها فرصة احلصول على أرباح املشروع -ب
 )إن وجدت( وبصورة غري حمددة مقدما، وحبسب مسامهات محلة الصكوك.

ع ويتعلق مل يف نشاط معلوم غري خمالف للشر  ألصل معروف يعهنا متثل حمال  قابلة للتداول طاملا أ-ج
 2باملضاربة ثالثة شروط منها:

 أن يكون رأس املال نقودا وهذا اشرتاط مجهور الفقهاء فال جيوز بالعروض وال بالديون. -

 الة.يا للجهفة عند التعاقد وحمددا حتديدا نافأن يكون رأس املال معلوم القدر واجلنس والص -

أن يكون رأس املال مسلما للمضارب مبعىن ختلي رب املال عن مال املضاربة وإفساح اجملال للمضارب  -
 لتمكينه من حتريك املال وتثمريه.

 ثالثا: أنواع صكوك المضاربة
 3وميكن أن ختتلف هذه الصكوك باختالف نوع املضاربة فيمكن أن تكون التايل: 

ال تكون خمصصة ملشروع معني بل خيول للمضارب احلق يف  حيث إهنا صكوك المضاربة المطلقة: (8
 استثمارها يف أي مشروع.

وتقيد هنا مبشروع معني كاالستثمار يف العقارات أو االستثمار يف مصانع صكوك المضاربة المقيدة:  (2
 السيارات أو غريها.

ع وبالطبع مع الربح وهي اليت ال يستحق رأس ماهلا إال بعد انتهاء املشرو صكوك المضاربة المستمرة:  (3
 وبقاء رأس ماله.

وحتدد هنا اجلهة املصدرة توارخيا مبثابة حمطات  صكوك المضاربة المحدودة أو )المستردة بالتدرج(: (4
 ميكن ألصحاهبا أخذ أرباحهم إن وجدت واسرتجاع قيمة صكوكهم.

 

                                                 
دراسة مقارنة بين التجربة  -''دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية في تطوير التمويل المستدامعالم، عبد النور،  - 1

 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم ''،الماليزية والتجربة الخليجية لصناعة الصكوك اإلسالمية
 .74-74، ص ص: 0288/0280سطيف،  -التسيري، ختصص: االقتصاد الدويل للتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس

''دراسة بشأن إصدار صكوك تنمية إسالمية كبديل للمعونة األمريكية وسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة مسري عبد احلميد، رضوان،  - 2
 .24، ص0280مارس  87، ورقة مقدمة إىل ندوة ''الصكوك وسبل تطبيقها يف مصر''، ادية''للدولة وتمويل التنمية االقتص

، مذكرة مقدمة لنيل ''االستثمار في سوق األوراق المالية دراسة في المقومات واألدوات من وجهة نظر إسالمية''بن الضيف، حممد عدنان،  - 3
 .830-838، ص ص: 4330/4330ومتويل، جامعة بسكرة، شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: نقود 
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هما اختلف امسها من وتنطوي حتت هذا النوع كل أنواع األوراق املالية القائمة على أساس املضاربة م
 1:سندات أو صكوك أو شهادات وعلى سبيل الذكر ال احلصر

حيث قام البنك اإلسالمي للتنمية بإصدار هذه الشهادات، وهي  شهادات االستثمار اإلسالمية: (1
 %0شهادات خمصصة لتمويل جتارة الدول اإلسالمية، فيقوم البنك بدور املضارب وله من صايف األرباح 

 ألصحاب الشهادات كل بنسبة مما ميلك. %42رباح تبقى لدعم املركز املايل و األ من %0و 

وهي اليت تصدر عن بيت التمويل الكوييت حيث تعترب بيت التمويل الكوييت  شهادات ودائع االستثمار: (2
هو املضارب وصاحب الشهادة هو رب املال وهي تقوم على أساس عقد مضاربة مطلق أو مقيد ويتفق 

مع مشرتيها بشرط أن ال تقل عن سنة واحدة وجيوز جتديد مدة الشهادة بناء على رغبة على مدهتا 
 صاحبها فتكون هبذا حمدودة األجل.

 الفرع الثاني: صكوك المشاركة
 أوال: تعريفها

صكوك املشاركة ''هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع، أو  
املشاركة، ويصبح املشروع أو موجودات النشاط  عقود ، أو متويل نشاط على أساسا عقد منتطوير مشروع قائم

ملكا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار الصكوك على أساس الشركة، أو على أساس املضاربة، أو على 
 2أساس الوكالة باالستثمار''.

 3وتتعدد استعماالت صكوك املشاركة ومنها: 
  املشاركة أن تشرتك فيها الدولة أو شركة مسامهة من طرف ومالكي الصكوك من من تطبيقات صكوك

خصصة وذلك هبدف حتقيق عائد يتم توزيعه تطرف آخر لتمويل شراء العقارات مثال وتديرها جهة م
 على املالكني بنسبة ما ميلكه كل منهم.

 عينية أو منافع باإلضافة إىل  وتصلح سندات املشاركة أداة للسيولة إذا كانت متثل موجودات فيها أصول
ألعيان، ألن تداوهلا يف هذه احلالة ينقلها من ملك حاملها إىل حامل جديد ال لالنقود والديون التابعة 

خيضع للقيود املطلوبة يف مبادلة النقد بنقد خمتلف وهي املنع من التأجيل وكذلك املنع من الزيادة أو 
هي األعيان الفقه اإلسالمي أن تكون الغالبية  اشرتط قرار جممع دالنقص يف نقل الديون جتنبا للربا، وق

 واملنافع واكتفت بعض الفتاوى بكثرة األعيان واملنافع حبيث تكون النقود والديون تابعة هلا.

 وميكن توضيح تنظيم عملية صكوك املشاركة بالنموذج التايل: 
                                                 

 .830، صالمرجع السابق - 1
 (0282مصر،  -املعارف، اإلسكندرية، )منشأة الصناديق والصكوك االستثمارية اإلسالمية، دراسة تطبيقية فقهيةهشام أمحد، عبد احلي،  - 2

 .327ص
ة البحرين، دون كلواملؤسسات املالية اإلسالمية، مم ، )اجمللس العام للبنوكك اإلسالميةاالستثمار بالمشاركة في البنو أمحد حممد حممود، نصار، - 3

 .802سنة نشر(، ص
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 المشاركة(: نموذج تنظيم عملية صكوك 09الشكل رقم )              
 انتهاء أجل العقد يقوم املصدر بإعادة شراء صكوك املشاركة )أصول املشروع( )الوفاء بالوعد بالشراء(.بعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 824، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية: زياد جالل، الدما ، المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 

 إىل املستثمرين ربحدفع ال

 إعادة شراء الصكوك بعد انتهاء أجل الصكوكالوعد ب

شروع امليف  شركةعلى ال شاركةاملصدر شهادة صكوك امليصدر 
 شرتكامل

 صكوك

 

 شاركةمشروع امل

 شروع اجلاهز حلملة الصكوك املشاركة)املستثمرون(امل بيعتدفع حصيلة 

 الطرف الثاين
 )املستثمرون(

4 

0 

3 

7

7 

8 

4 

4 

الطرف األول 
 )املصدر(

 )املستثمرون(

إسهام برأس املال 
0 املشروع

7 



 الهندسة المالية اإلسالمية والتصكيك اإلسالمي                                                    الفصل الثاني 
 

- 48 - 

 

 صكوك املشاركة بني املستثمرين كما يلي: كيفية تنظيم عملية   يحكما ميكن توض
 (: نموذج تنظيم عملية صكوك المشاركة بين المستثمرين 10الشكل رقم )            

 نقل األصول إىل الشركة ذات األغراض اخلاصة-8حث املستثمرين على االستثمار يف الصكوك            -0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .824، صالسابقالمرجع المصدر:  
 ثانيا: أنواع صكوك المشاركة

 1ميكن إصدار سندات املشاركة على عدة صور كما يلي: 
 األسهم بجميع أنواعها طبقا للشروط المبينة سابقا )بمعنى أن تكون حالال( -1
وهي تشبه كثريا النظام السابق )نظام األسهم( مع إمكانية  سندات)صكوك( المشاركة الدائمة: -2

لالكتتاب، سواء سبة معينة يف رأس مال املشروع وطرح الباقي عل شكل سندات دخول البنك بن
 أكانت اإلدارة للبنك أو للمجموعة املشاركة أو لطرف ثالث.

وهي ختتلف عن النوع السابق يف أهنا حمددة بفرتة زمنية متوسطة أو صكوك المشاركة بفترة زمنية:  -3
  2:طويلة األجل وميكن أن تكون هنايتها على الشكل

حيث تسرتد قيمة هذه الصكوك وفق أقساط دورية ويصرف صكوك المشاركة المستردة بالتدرج: - أ
 حق بعد.تحلاملها من األرباح إن وجدت ما بقي له من الرصيد الذي مل يس

                                                 
 .80ص ،مرجع سابق، ''؟''السوق المالية اإلسالمية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي اإلسالميسليمان، ناصر،  - 1

2
 .20، ص مرجع سابقعالم، عبد النور،  - 

املتعددة  شركة األغراض
 SPVاخلاصة 

 تقسيم األرباح الناجتة عن عمليات الصكوك بني املستثمرين حسب املتفق عليه 

 حصيلة الصكوك-3

 
 )املستثمرون(

أو  املوجب 
 األصيل

 حصيلة الصكوك-3

تصدر صكوك املشاركة -7
 حصيلة الصكوك

 دفع اإليرادات الشهرية-0
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وهنا يف هناية  صكوك المشاركة المستردة في نهاية المدة )المنتهية بالتمليك إلى المصدر(: - ب
ن ذلك يف حالة و ويك يقادة شراء هذه الصكوك من أصحاهبا بالسعر احلقياملشروع يقوم املصدر بإع

التصفية اإلجبارية مثال عند قيام مشروع حفر منجم، ففي هناية املشروع يقوم املصدر بإعادة تقييم 
ميتلك هو هذه اآلالت  وإعطاء قيمتها إىل أصحاب الصكوك يف حني اآلالت والتجهيزات املستعملة

 والتجهيزات.

 رع الثالث: صكوك المزارعة وصكوك المساقاة وصكوك المغارسةالف
 أوال: صكوك المزارعة

ملن يزرعه ويقوم عليه أو دفع مزروع ليعمل عليه جبزء مشاع معلوم من  وحب   املزارعة: هي دفع أرض 
 1املتحصل.
لإلنتاج  هي سندات متثل ملكية مشاعة ألرض زراعية مرتبطة بعقد مزارعة مع شركة وصكوك المزارعة 

الشركة )املصدرة للصكوك( معينة بشراء جمموعة من الزراعي حتدد فيه حقوق والتزامات الطرفني ويكون ذلك بقيام 
قابل تقوم تعاقد مع شركة زراعية تقوم بزراعتها وحتدد معها نسبة األرباح وباملتاألراضي من أجل استصالحها، و 

جع قيمة األراضي زارعة وتطرحها لالكتتاب وبذلك تسرت هذه الشركة )املصدرة للصكوك( بإصدار صكوك امل
حقق صاحب السند بذلك عائدا حسب غلة األرض تزيد وتنقص حسب املوسم، وتبقى الشركة وجتهيزاهتا، ويست

  2املصدرة للصكوك تتوىل اإلدارة واملراقبة وتأخذ بذلك نسبة من األرباح متفق عليها.
 ثانيا: صكوك المساقاة

مرة ورعايتها على وية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف سقي أشجار مثهي وثائق متسا 
 3اة، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف الثمرة.أساس عقد املساق

 4أحكام صكوك املساقاة ما يلي: ومن  
 أن يكون حمل املساقاة معلوما معينا ويكون ذلك بأي وسيلة حتدد حمل املساقاة. (8

يكون نصيب   الثمر مشرتكا بني مالك األشجار واجلهة املتعهدة برعاية األشجار وأن أن يكون اخلارج من (0
كل منهما من الثمرة جزءا شائعا معلوما وذلك حتقيقا ملعىن املساقاة، وهو العمل ملصلحة الشجر لقاء 

 .جزء معلوم من الثمر

 باملساقاة. معها أن يكون العمل مقصورا على اجلهة املتعاقد (3

                                                 
 .378، صمرجع سابق، ا في الفقه اإلسالمياألسهم والسندات وأحكامهد، اخلليل، أمحد بن حمم - 1
 .44، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 2
مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين للصناعة ''الصكوك اإلسالمية: تطوراتها وآليات إدارة مخاطرها''، عماري، صليحة وسعدان، آسيا،  - 3

 .24، اجلزائر، ص0283ديسمرب  4و 4: الصناعة املالية اإلسالمية، يومي آليات ترشيداملالية اإلسالمية، 
 .302-374، ص ص: مرجع سابقهشام أمحد، عبد احلي،  - 4
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يم وحفظ ألن ذلك من لقتطلبات الشجر من سقاية وتلقيح وتلراعية لألشجار القيام جبميع معلى اجلهة ا (7
 توابع املعقود عليه.

ا، فال الشجر غالبيت املساقاة ألهنا عقد الزم فأشبهت اإلجارة على أن تكون املدة يثمر فيها يصح توق (0
 د االشرتاك يف الثمر.تصح يف مدة ال يثمر فيها الشجر ألن املقصو 

ساقاة أن تسند القيام مبتطلبات املساقاة جلهة أخرى بشرك موافقة ملجيوز للجهة املتعاقدة معها على ا (4
 صاحب الشجر.

 فإنه يضمن. املكلفة باملساقاة حىت يبس الشجرإذا قصرت أو تعدت اجلهة  (4

 ثالثا: صكوك المغارسة
أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس ''هي وثائق متساوية  

 1من أعمال ونفقات على أساس عقد املغارسة ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األرض والغرس''.
هذه الصكوك ميكن أن يصدرها مالك مساحة من األرض، حكومة أو شركة أو فردا بقصد استخدام  

ملياه وشبكات الري والصرف وشراء حصيلتها يف تسوية األرض وإعدادها لزراعة األشجار واستنباط مصادر ا
الشتالت مث غرس هذه األرض بأشجار الفاكهة على أساس عقد املغارسة الشرعية واقتسام املساحات املغروسة 

 وبني املكتتبني يف صكوك املغارسة حسب االتفاق. ينهب
ر بعد ويعد املكتتبون يف هذه الصكوك مغارسني يستحقون حصة يف مساحة األرض املغروسة بالشج 

 إمثاره حسب االتفاق.
وحتدد نشرة إصدار الصكوك مساحة األرض وأوصافها ونوع األشجار املطلوب غرسها، ومدة املغارسة  

بعد قفل باب االكتتاب وبدء عملية االستثمار يف إعداد األرض وغرس األشجار حصة شائعة يف موجودات  
الشتالت نفسها، فالصك و حلفر وشبكات الري والصرف آالت او املغارسة، وهي أعيان تتمثل يف معدات التسوية 

 2ميثل حصة يف ملكية املشروع بكل عناصره.
 المطلب الثاني: األوراق المالية )الصكوك( القائمة على عقود البيع

 هذا النوع من الصكوك يقوم فيها العقد بني املصدر )جهة اإلصدار( و)حاملي الصكوك( على عقد البيع.
 ك السلم الفرع األول: صكو 

  أوال: تعريفها

ض مثن السلم عند التعاقد من ؤسسة املالية اليت تنوب عنه، لقبهي وثائق يصدرها البائع لبضاعة السلم، أو امل
الثمن حصيلتها، ويكتتب فيها املشرتون لبضاعة السلم بقصد بيع هذه البضاعة بعد قبضها بثمن أعلى وتوزيع 

                                                 
 ، حبث لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، معهد''صكوك االستثمار ودورها التنموي في االقتصاد''أسامة عبد احلليم، اجلورية،  - 1

 .44، ص0224الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية، دون بلد نشر، 
 .44-44، ص ص: المرجع السابق - 2
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 قبض بضاعة السلم بثمن أعلى نفس مواصفات بضاعة السلم قبلنس وبأو بيع بضاعة بسلم مواز من جبينهم، 
قبضها أو  السلم، مث تسليمه بضاعة السلم بعدوقبض الثمن من املشرتي عند التعاقد وتوزيعه على مالكي صكوك 

حتصيل بضاعة أخرى من السوق وتسليمها له، ومتثل صكوك السلم بعد قفل باب االكتتاب، وختصيص الصكوك 
 1ئعة يف بضاعة السلم وهي دين سلعي.حصة شا
ة للتحكم يف حجم السيولة أو ذونات اخلزينة اليت تصدرها الدولوقد اقرتحها الدكتور سامي محود بديال أل 

لتغطية عجز مؤقت يف موازنة الدولة، وأشار إىل إمكانية استعمال السلم يف أي إنتاج قومي يف العامل اإلسالمي  
2طاط إىل غري ذلك من املعادن.كالقمح أو البرتول أو امل

 : ح هيكل صكوك السلم بالشكل التايلوميكن توضي 

 صكوك السلم(: هيكل 11الشكل رقم )                

 
قبل منظمات األعمال:  ''محددات إصدار صكوك االستثمار اإلسالمية مننا فضل، بعبد اهلل علي، عج المصدر:     

، حبث مقدم للحصول عل درجة الدكتوراه يف إدارة األعمال، جامعة م''1188-م8991دراسة حالة التجربة السودانية 
 .ترقيم، دون 4304الدراسات العليا، يونيو  ةالسودان للعلوم والتكنولوجيا، كلي

  

                                                 
 .47-43، ص ص: مرجع سابقأسامة عبد احلليم، اجلورية،  - 1
 .80، صمرجع سابق، ''السوق المالية اإلسالمية...كيف تكون في خدمة النظام المصرفي اإلسالمي؟ ''سليمان، ناصر،  - 2
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 1ويساعد صك السلم يف متويل األنشطة التالية:
اخلارجية: وذلك عن طريق شراء املواد اخلام من املنتجني مباشرة أو من الدول سلما وإعادة متويل التجارة  (8

 تسويقها عامليا بأسعار جمزية.

بتوفري األصول الثابتة متويل األصول الثابتة: حيث ميكن للمصرف اإلسالمي املساعدة عن طريق السلم  (0
ئمة، وتقدمي هذه األموال كرأس مال مقابل احلصول الالزمة لقيام املصانع أو إحالل املصانع القدمية القا

 على جزء من منتجات هذه املصانع على دفعات طبقا آلجال تسليم مناسبة.

متويل املنتجني: حيث ميكن للمصرف متويل احلرفيني وصغار املنتجني عن طريق متويلهم مبستلزماهتم كرأس  (3
 سويقها.مال مسلم يف مقابل احلصول على بعض املنتجات وإعادة ت

 ثانيا: تداول صكوك السلم 
نصت هيئة املعايري الشرعية على عدم جواز تداول صكوك السلم، والسبب يف ذلك أن هذه الصكوك  

 مثن متثل دينا يف ذمة البائع، وبيع الدين ال جيوز. وهذا يعين أن وظيفة صكوك السلم أصبحت حمصورة يف تسهيم
يل فإهنا ين بوثائق السلم، أما مزية التسيشرائها وتوثيق حقوق املشرت سلعة السلم هبدف حشد التمويل الالزم ل

 حقق قبض سلعة السلم.تختتلف يف هذه الصكوط طاملا مل ي
وما أخذت به هيئة املعايري الشرعية بشأن دين السلم هو رأي اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة  

لف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال : ''ال حيل سها، لقول النيب السلم قبل قبضسلعة الذين قالوا بعدم جواز بيع 
يضمن، وال بيع ما ليس عندك''، وللنهي عن البيع قبل القبض، ودليلهم من املعقول أن السلم ثابت يف  ح ماملبر 

لسلعة يقبضه ويستوفيه، فلو قام املشرتي ببيع ا الذمة، وداخل يف ضمان البائع، وال يدخل يف ضمان املشرتي حىت
 2عن ذلك''. قبل قبضها )كمال هو حال التداول، يكون قد باع مامل يضمن وقد هنى النيب 

 الفرع الثاني: صكوك االستصناع
 أوال: تعريفها

بناء هي اتفاق بني طرفني حيث يقوم الطرف األول بالتعاقد مع الطرف الثاين الستصناع منتجات أو  
طات كهربائية، حتلية مياه وغريها( حبيث يسدد الطرف األول املبلغ ، إنشاء حممشاريع عمرانية )اجلسور، طرق

احملدد يف العقد وعادة ما يقوم الطرف الثاين بالتعاقد من جانبه مع املصانع أو شركات  املقاوالت املختصة لتنفيذ 
 3املشروع حسب املواصفات احملددة من قبل الطرف األول.

                                                 
، مقرتح حبث للحصول على درجة ''اإلفصاح المحاسبي عن الصكوك المالية اإلسالمية وأثره على ترويجها''سامي يوسف كمال، حممد،  - 1

 .44، ص0228املاجستري يف احملاسبة، كلية التجارة، جامعة بنها، قسم احملاسبة، دون بلد نشر، 
، ورقة مقدمة إىل مؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي، خالل الفرتة دن''''القضايا المتعلقة بالصكوك في األر باسل، الشاعر،  - 2

 .24، ص0283م، جامعة الريموك، أربد األردن، 0283/تشرين الثاين/80-83
''، جامعة األزهر، يوم ندوة ''الصكوك اإلسالمية وسبل تطبيقها يف مصر ''صكوك االستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة''،حممد، البلتاجي،  - 3

 .87، ص0280مارس  87
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 ستصناعثانيا: آليات وإجراءات إصدار صكوك اال
 أطراف عملية إصدار صكوك االستصناع-2-1

 1غالبا ما جند أربعة أطراف يف عملية إصدار صكوك االستصناع هي: 
 املستفيد من إصدار الصكوك: مصرف، مؤسسة مالية، احلكومة...اخل. (8

 اجلهة املصدرة للصكوك: وهي جهة ذات غرض خاص، وهو أشبه بصندوق مضاربة ذي هدف حمدد. (0

 )املكتتبون يف الصكوك(.املستثمرون  (3

 الصانع )املقاول(. (7

 آلية إصدار صكوك االستصناع: -2-2
 2تتم عملية إصدار الصكوك وفق اآلليات التالية: 

تقوم اهليئة املستفيدة من اإلصدار بدراسة املشروع الذي ترغب يف تنفيذه من مجيع اجلوانب)دراسة  (8
 جدوى كاملة(.

( يتمتع بشخصية Special purpose vehicleخاص )يقوم املستفيد بإنشاء صندوق ذي غرض  (0
 اعتبارية مستقلة يتوىل اإلشراف على مجيع العمليات املتعلقة بـ: 

 إصدار الصكوك والرتويج هلا. -

 بيع الصكوك وحتصيل مثنها. -

 مع املقاولني إلجناز املشروع...اخل. دالقيام بالتعاق -

تفيد، أو تأجريه له إجارة منتهية بالتمليك حيقق عند االنتهاء من إجناز املشروع يتم بيع األصل للمس (3
  انتهاء العقد.لصكوك عائدا دوريا مناسبا إىل حنيألصحاب ا

 وميكن توضيح إجراءات وآليات إصدار صكوك االستصناع بالشكل املوايل.
 
 
 
 

               

 

 

 

                                                 
رة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف االقتصاد ، مذك''عقد االستصناع وتطبيقاته المعاصرة: دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية''أمحد، بلخري،  - 1

 .44، ص0224-0224باتنة، -اإلسالمي، جامعة احلاج خلضر
 .42-44، ص ص: المرجع السابق - 2
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 إصدار صكوك االستصناع ت(: إجراءات وآليا12الشكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .42ص، المرجع السابقلمصدر: ا
 الفرع الثالث: صكوك المرابحة

 أوال: تعريفها
تعترب املراحبة إحدى صيغ التوظيف اليت تستأثر جبانب رئيسي من التمويل، الذي تقدمه املصارف  

 ، يقوم8444غة يف عام اإلسالمية، واملراحبة من أقدم صيغ التمويل يف املصارف اإلسالمية فكان طرح هذه الصي
الذي نعيشه وذلك من ناحية الرغبة يف احلصول على بعض االحتياجات قبل توفري  الواقع ىأصل هذه املسألة عل

 1الثمن املطلوب.
وكان ذلك يف ندوة الربكة الثانية بتونس سنة  محود وقد مت اقرتاح فكرة )سندات املراحبة( من قبل الدكتور سامي

متارس أعمال اإلصدار املختلفة يف صناديق املراحبة واإلجيار  م، وذلك بإنشاء شركة مسامهة إسالمية8447
  2املراحبة. والسلم على أن يكون اإلصدار األول لصندوق

                                                 
 .874(، ص0282، )دار الفكر العريب، مصر، المخرج-الصكوك المالية اإلسالمية األزمةسامي يوسف كمال، حممد،  - 1
 مرجع سابق، (للبنوك اإلسالمية )مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنوك اإلسالمية األجل تطوير صيغ التمويل قصيرسليمان، ناصر، - 2

 .340ص
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 بأهنا:  صكوك المرابحةوتعرف  
صكوك متساوية القيمة تصدر لغرض متويل سلعة مراحبة، حبيث تصبح هذه األخرية مملوكة حلامل  

، وبالذات يف حالة كرب قيمة ق األويلك مراحبة ممكنا فقط يف حالة السو الصكوك، وتعترب عملية استصدار صكو 
 ألن بيع املراحبة قد يكون مؤجال األصل واملشروع حمل املراحبة بينما تداوهلا يف السوق الثانوي يعترب خمالفا للشريعة

تداول صكوك املراحبة  جتيز وبالتايل فإنه يعترب دينا، وبيع الدين ال جييزه الفقهاء، ولكن توجد بعض اآلراء اليت
  1ولكن ضمن وعاء غالبيته من األصول األخرى كتعاقدات اإلجارة أو املشاركة أو املضاربة.

 ثانيا: الضوابط الخاصة لصكوك المرابحة
عقد بيع بضاعة مراحبة، كاملعدات واألجهزة، فتقوم  من إصدار صكوك املراحبة هو متويلإن اهلدف  

نيابة عن محلة الصكوك، وتستخدم املؤسسة  -بصفتها مدير إصدار-يعه مع املشرتي مراحبةاملؤسسة املالية بتوق
املالية حصيلة الصكوك يف متلك بضاعة املراحبة وقبضها قبل بيعها مراحبة، وتصدر هذه الصكوك لشراء سفن 

 2ادية.العاملالية يف متويله من مواردها وطائرات وإنشاء حمطات توليد طاقة مما ال ترغب املؤسسة 
 3وصكوك املراحبة تكون حمكومة بالضوابط اخلاصة التالية: 

املصدر لصكوك املراحبة هو البائع لبضاعة املراحبة، واملكتتبون فيها هم املشرتون هلذه البضاعة، وحصيلة  (8
االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة مبجرد شراء شركة الصكوك هلذه 

 سلعة مراحبة، وهم بذلك يستحقون مثن بيعها.ال

تكون بضاعة املراحبة يف ملك وحيازة مدير اإلصدار، بصفته وكيال عن محلة الصكوك من تاريخ شرائها  (0
وقبضها من بائعها األول وحىت تاريخ تسليمها ملشرتيها مراحبة، فيمثل الصك يف هذه املرحلة حصة يف 

ا، وهو دين نقدي يف ذمة املشرتي مراحبة بعد قبض املشرتي للبضاعة هذه البضاعة، مث ميثل حصة يف مثنه
على محلة الصكوك املمولة له، وجيوز توزيع  وحىت تاريخ سداده للثمن وتصفية املعاملة وتوزيع عائداهتا

 الربح على مالكي الصكوك عند قبض كل قسط منها. من حصة

املراحبة ودفع مصروفاهتا نقدا ومثن بيعها  يكون ربح محلة الصكوك هو الفرق بني مثن شراء بضاعة (3
 للمشرتي مراحبة على أقساط مؤجلة.

وشراء البضاعة وحىت تاريخ تسليمها للمشرتي مقابل جيوز تداول صكوك املراحبة بعد قفل باب االكتتاب  (7
وخيضع لقيود التصرف يف الديون بعد تسليم البضاعة للمشرتي وحىت  طمثن مؤجل أو يدفع على أقسا

 الثمن املؤجل وتصفية العملية. قبض

                                                 
 .24-24، ص ص: مرجع سابق، ''الصكوك اإلسالمية: تطوراتها وآليات إدارة مخاطرها''آسيا،  دن،عماري، صليحة وسع - 1
 .30، صمرجع سابق، ''الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''فؤاد حممد أمحد، حميسن، - 2
 .34-30، ص ص: المرجع السابق - 3
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ضوابط عقد الصرف قبل توظيف حصيلة بيع الصكوك، وضوابط التصرف يف الديون بعد التصفية تراعى  (0
 عنها ديون يف ذمة الغري. تخلفاليت ي

  ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي ألهنا متثل دينا عندئذ. (4

  ظيم صكوك املراحبة بالشكل التايل:وميكن توضيح عملية تن
 (: تنظيم عملية صكوك المرابحة 13الشكل رقم )                     

 بيع األصول للمستثمرين بثمن البيع نقدا                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .884ص، مرجع سابق، التنمية االقتصاديةالصكوك اإلسالمية ودورها في زياد جالل، الدما ، المصدر: 
 
 
 

 

 

 

 القيمة )مساوي لثمن الشراء( دفع 

 مث يعيد املستثمرون بيع األصول إىل املصدر بثمن يتفقان عليه 
 )مثن الشراء +الربح(

شهادة على مديونية املصدر اليت ثبتت يف  صكوكالاملصدر يصدر 
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 الفرع الرابع: صكوك البترول
 البرتول تبيعه الدولة حلامل الصكهي صكوك تقوم على بيع السلم املعروف. فهي متثل كمية حمددة من  

 1ويستحق تسليمه يف أجل حمدد، وتدفع قيمة السند عند بيعه.
م باستخراجها من اآلبار يف آخر شهر ن النفط اليت ستقو ر أوت بيع كمية ميف شه مثال تطرح الدولة 

ديسمرب مثال، وتقوم البنوك واملؤسسات املالية بشراء تلك الصكوك النفطية بسعر يتم االتفاق عليه مسبقا، وال 
متوقع لصاحب  املتوقعة عند التسليم مع هامش ربحشك أن هذا السعر يأخذ بعني االعتبار القيمة السوقية 

 2الصك.
وجتدر اإلشارة إىل أن صكوك البرتول قد تعرتضها عقبة عملية عندما تكون األسعار مضطربة حبيث  

ويصعب التغلب على هذه العقبة ألن ذلك يتطلب تكون عليه األسعار عند االستحقاق، يصعب التنبؤ مبا س
ميا وما اعتمدته مؤمتراهتم قدالتعاقد على بيع دين السلم قبل قبضه. وهو أمر خيالف الرأي السائد بني الفقهاء 

على الرغم –وجمامعهم املعاصرة حديثا، وخباصة أن األخذ بالرأي الذي يبيح التعاقد على دين السلم قبل قبضه 
يصطدم بصعوبة أخرى، وهي أن السند قد يصبح صوريا فقط، ميثل نقدا حاال  -من صعوبة إجياد مستند فقهي له

 3عمال كلمة برتول يف الصك دون وجود حقيقة البيع.بنقد مؤجل أكثر منه بيع سلم، مع است
 المطلب الثالث: األوراق المالية القائمة على عقود اإلجارة )صكوك اإلجارة( 

 الفرع األول: مفهوم صكوك اإلجارة وخصائصها
 أوال: مفهوم صكوك اإلجارة

ئعة يف ملكية أعيان أو عرفها جممع الفقه اإلسالمي بأهنا: ''سندات ذات قيمة متساوية متثل حصصا شا 
 4منافع ذات دخل''.

ىل أوراق مالية )صكوك( والغرض من صكوك اإلجارة حتويل األعيان واملنافع اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إ 
ي الذ ألي مشرت بالثمن ري عليها عمليات التبادل يف سوق ثانوية، حيث يستطيع مالك الصك بيعهاميكن أن جت

أكثر من الثمن الذي اشرتى به وذلك نظرا خلضوع أمثان األعيان لعوامل  ساويا أم أقل أميتفقان عليه سواء كان م
 5السوق )العرض والطلب(.

                                                 
، )البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد دراسة حالة ميزانية الكويت-العامة للدولة من وجهة نظر إسالميةتمويل العجز في الميزانية ،قحف منذر، - 1

 .74هـ(، ص8784، 34اإلسالمي للبحوث والتدريب، حبث رقم 
 .837ص ،مرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 2
 .74، صمرجع سابق، دراسة حالة ميزانية الكويت-ميةتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسال،منذر، قحف - 3
بالمقارنة مع المعيار  8''اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي اإلسالمي رقم مكرم حممد صالح الدين، مبيض،  - 4

 0282اجستري يف احملاسبة، دون بلد نشر، درجة املرسالة قدمت لنيل ''دراسة تطبيقية في المصارف اإلسالمية'' ''،  11المحاسبي الدولي رقم 
 .77ص

 .77، صالمرجع السابق - 5
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 دفع اإلجارة 

 بعد انتهاء املدة تقوم الشركة بإعادة بيع األصول 

 األصول املباعة خالل شراء الصكوك بتاريخ االستحقاق إعادة شراء 

كما أن صكوك اإلجارة متثل أصوال مؤجرة بدون ربط محلة الصكوك يف الواقع بأي من الشركات أو  
كن أن متثل يف صكوك وأن تتملك من املؤسسات. فعلى سبيل املثال، إن طائرة مؤجرة إلحدى اخلطوط اجلوية مي

بصورة فردية ومستقلة، يقبض األجرة الدورية اخلاصة  وك املختلفني، يقوم كل واحد فيهمقبل آالف من محلة الصك
هبم من شركة خطوط الطريان بدون أن يرتبطوا حبملة الصكوك اآلخرين. فهم، بعبارة أخرى، ليسوا مالكا حلصة يف 

اجلوي املؤجر، ولكن ميثل الواحد فيهم ببساطة مالكا لواحد يف األلف من الطائرة نفسها. الشركة اليت متلك اخلط 
يتلقى محلة الصكوك دخال ثابتا ميتاز بأنه أكثر جتنبا للمخاطر من صكوك املديونية املألوفة، وذلك بسبب طبيعة 

 1از بكوهنا ثابتة وحمددة مسبقا.تية اليت متاإلجيار تدفقاهتا النقدية 
 ن توضيح تنظيم عملية صكوك اإلجارة من خالل الشكل التايل: وميك 

 (: نموذج تنظيم عملية صكوك اإلجارة14الشكل رقم )                   
     تصدر الشركة الصكوك للمستثمرين اليت متثل ملكية منفعة األصول 

 اخلاصة)نقدا(ض صول للشركة متعددة األغرابيع األ                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .883، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةزياد جالل، الدما ، المصدر: 
 

                                                 
 00، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، م''تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية''حممد هاشم، كمايل،  - 1
 .44-78، ص ص: 0224، 8ع

 كوك اإلجارةص

 املستثمرون

 

 

SPV 

 

 حصيلة اكتتاب الصكوك األصيل
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 ثانيا: خصائص صكوك اإلجارة
 1مهما يف السوق التمويلية اإلسالمية:اليت جتعلها أساسا  لصكوك اإلجارة العديد من املزايا 

تتمتع بكثري من خصائص األوراق املالية مثل وجود قيمة امسية متساوية، عدم قابليتها للتجزئة، قابلة  (8
 للتداول يف األسواق املالية.

 ورقة مالية ختضع ألحكام اإلجارة يف الفقه اإلسالمي. (0

إصدارها كما أنه حق للمستأجر وميكن جلهة ثالثة إصدارها بإذن املؤجر  املرونة والسعة: إذ حيق للمؤجر (3
أم واملستأجر مقابل عائد، كما أهنا تتمتع مبرونة كبرية سواء من حيث املشروعات اليت ميكن متويلها هبا،

أم من حيث التنوع  أم من حيث الوساطة املالية املتضمنة هبا، ،من حيث اجلهات املستفيدة من التمويل
يف اخليارات املتعددة اليت تتاح لطالب التمويل، أم من حيث أنواع األمالك واملشروعات اليت ميكن 

 متويلها.

خضوعها لعوامل السوق: بناء على كون صكوك اإلجارة متثل حصة من أعيان مؤجرة، أو منفعة أو  (7
مل السوق من زيادة خدمة عني معينة أو موصوفة يف الذمة، فإن هذه األعيان أو املنافع خاضعة لعوا

العرض أو الطلب، وهو ما جيعل تقومي أمثاهنا خيتلف من آن آلخر، ومن مث تزيد قيمتها بارتفاع مثن ما 
 متثله من منافع أو أعيان وتنخفض باخنفاضها.

 الفرع الثاني: أنواع صكوك اإلجارة
 صكوك ملكية املنافع يان املؤجرة،ثالثة: صكوك ملكية األع مميكن تقسيم صكوك اإلجارة إىل أقسا 

 2.صكوك ملكية اخلدمات
 أوال: صكوك ملكية األعيان المؤجرة

 للعقار خص، حيمل سندا ميثل ملكيتهوهي تقوم يف صورهتا املبسطة على وجود عقار )مثال( مملوك لش 
كل شهر ا عليه يف غرة  نبصورة دورية، حبسب ما اتفق تستوىفوهو مؤجر لطرف آخر بأجرة حمددة إىل أجل معلوم، 

 مثال...  .
ملكية العني املؤجرة. ومن املمكن أن ميثل هو عبارة عن ذلك السند )الوثيقة( الذي  هناافصك اإلجارة ه 

 الذي حيوز العقار يصدر ذلك السند عن إدارة حكومية معينة، وهي إدارة السجل العقاري، أو عن املستأجر
 لشروط إجارته ن وصفا لذات العقار، واسم مالكه، وبياناويستويف منافعه أو عن مالك العقار نفسه، وهو يتضم

                                                 
 .ترقيم، دون رجع سابقم، ، فضلناعبد اهلل علي عجب - 1
، الدورة العشرون ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، دون ''تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بصكوك اإلجارة''سعيد حممد، بوهراوة،  - 2

 .24هـ، ص8733بلد نشر، 
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أي أن صك إجارة األعيان املؤجرة ال ميثل مبلغا معينا من  1املستأجر، وسائر املعلومات اإلجرائية الالزمة مع اسم
 2املال وال هو دين على جهة معينة.

 ثانيا: صكوك ملكية المنافع
لذمة مستأجرة مبوجب عقد إجارة تسلم كحامل السند يف وهي متثل ملكية منافع أعيان موصوفة يف ا 

امليعاد املضروب الستيفاء منافعه اململوكة له، وهي تشبه السابقة إال أن اململوك هنا هو املنفعة، كمنفعة عقار 
 املنافع يف وقت حمدد يف املستقبلمستأجر واململوك يف النوع السابق خدمة، وهنا ميلك حامل السند استفاء هذه 

مقابل تسليم العقار حلامل السند يف املستقبل الستيفاء منافعه ويستطيع مالك السند  وينتفع بائع السند بقيمته
 3ا استأجر.بيعه لطرف آخر فيكون بذلك مؤجرا مل

بيع الدولة مثال صكوك منفعة )املنفعة تتمثل يف اإلجيار( إذ يستأجر محلة هذه الصكوك تومن صوره أن  
( سنة مثال، وتدفع قيمة الصكوك بقيمة إجيار املباين لعشرين سنة، مث تقوم الدولة بإجيار 02ين )منازال ملدة عشر 

تلك املنازل وكالة عن محلة الصكوك ويقوم املستأجر النهائي بدفع أجرة شهرية، هذه األجرة تعطى ألصحاب 
 4الصكوك وفقا ملا جرى االتفاق عليه بينهم وبني الدولة.

 5لى هذا النوع ما يلي:وميكن أن نالحظ ع 
البائع ملنفعة األصل املوجود، واملكتتبون فيها مشرتون هلا، وحصيلة االكتتاب  املصدر هلذه السندات هو (8

 ها وغرمها.منغهي مثن تلك املنفعة، وميلك محلة السندات تلك املنافع على الشيوع ب

 جيوز إعادة تأجريه ملدة تزيد عن الحدد أجل السندات مبدة اإلجارة األصلية، ذلك أن األصل املؤجر تي (0
 مدة اإلجارة األوىل.

 وتنقسم صكوك ملكية املنافع إىل نوعني مها: 
 صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة:-2-1

وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني موجودة )مستأجر( بنفسه أو عن طريق وسيط  
جرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة مايل، بغرض إعادة أجرهتا أو استيفاء أ

األصل  الشخص املؤجر ال ميلك الصكوك. وهذا النوع من السندات خيتلف عن سندات املوجودات املؤجرة يف أن
بني استئجاره بأجرة معينة والتزم بإعادة تأجريه جلهة ثالثة ومن مث يكون رحبه هو الفرق باملستأجر ولكنه قام 

                                                 
 .303-300(، ص ص: 0224، )دار القلم، دمشق، المصرفية المعاصرةو في فقه المعامالت المالية زيه، محاد، ن - 1
، أطروحة ''عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي''حممد يوسف عارف احلاج، حممد،  - 2

 .804ص، 0227فلسطني، -مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
 .42، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 3
 .80، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان، ربيع املسعود،  - 4
 .30، صمرجع سابق، ( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''ق''الصكوك اإلسالمية )التوري، حميسن، أمحد فؤاد حممد - 5
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القيمتني خمصوما منه املصروفات، مث يقوم بالبحث عن شراء آخرين يوزع عليهم رأس مال املشاركة )يف شكل 
 سندات متساوية القيمة( وبالتايل يكون السند املعني أداة مالية متزايدة القيمة.

لة االكتتاب هي واملصدر لتلك الصكوك بائع ملنفعة العني املوجودة واملكتتبون فيها مشرتون هلا، وحصي 
 1بغنمها وغرمها.مثن تلك املنفعة وميلك محلة الصكوك تلك املنافع على الشيوع 

 صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة: -2-2
وهذا يتحقق عندما يصدر البنك )أو حنوه( صكوكا )متساوية القيمة( خاصة مبنافع العني املوصوفة يف  

صدار أنه يبيع منفعة عقار موصوف يف الذمة سيبىن، أو يشرى خالل فرتة زمنية يذكر يف نشرة اإل الذمة، بأن
موصوف مصنع املواصفات اليت حتدد معامله وتاريخ البناء، أو الشراء، أو بيع منفعة حمددة، أي يعرف به عن طريق 

 ددة.أو يشرتى خالل فرتة حم يد، أو اإلمسنت أو حنو ذلك يبىن يف الذمة يكون خاصا بإنتاج احلد
وحينئذ تطرح هذه الصكوك اليت فيها مجيع املواصفات اليت توضح األعيان املوصوفة يف الذمة، وتكون  

نشرة اإلصدار فيها مبثابة اإلجياب، واكتتاب الناس فيها بدفع املبالغ املتخصصة هلا قبول هلا، فاملصدر بائع للمنفعة 
ذلك أصبحوا مشاركني شركة امللك على الشيوع يف منافع د عواملكتتبون مشرتون هلا، وهم باملوصوفة يف الذمة، 

   2مها.يان املوصوفة يف الذمة بغنمها وغر تلك األع
ويف هذه الصورة حيتاج املؤجر إىل فرتة زمنية معينة حىت يتمكن خالهلا من توفري ما مت االتفاق عليه، وال  

ن معينة ألهنا مازالت متثل نقودا فتنطبق قواعد جيوز تداول هذه الصكوك إال بعد حتويل قيمة الصكوك إىل أعيا
 3الصرف يف الشريعة اإلسالمية، أي مثل مبثل.

 ثالثا: صكوك ملكية الخدمات
بأهنا وثائق ذات قيمة متساوية عند إصدارها وال تقبل التجزئة  صكوك ملكية الخدماتميكن تعريف  

 4 الذمة.من جهة معينة أو موصوفة يف -عمل-ومتثل حصصا يف ملكية خدمة
 5وميكن أن نالحظ على هذا النوع ما يلي: 

صكوك ملكية اخلدمات هي سندات متساوية القيمة متثل عددا من وحدات خدمة موصوفة تقدم من  (8
 ملتزمها حلامل السند يف وقت مستقبلي حمدد.

                                                 
 .ترقيم، دون مرجع سابقعبد اهلل علي، عجينا فضل،  - 1
 .43، صمرجع سابق سامة عبد احلليم، اجلورية،أ - 2
 األردن-ائس للنشر والتوزيع، عمان، )دار النفصكوك اإلجارة اإلسالمية )دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية''حممد مبارك، البصمان،  - 3

 .30(، ص0282
 .ترقيم، دون مرجع سابقنا فضل، عبد اهلل علي، عجب - 4
 .33-30،  ص ص: مرجع سابق، حميسن، فؤاد حممد أمحد - 5
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وهو متقوم يف  إن املال الذي ميثله السند قابل للبيع والتداول بسعر سوقي، ألنه مال مملوك حلامل السند، (0
السوق حبسب عوامل العرض والطلب، فإذا ارتفعت القيمة السوقية هلذه اخلدمات ترتفع قيمة السندات 

 وهتبط قيمتها إذا اخنفضت القيمة السوقية لألصول واملنافع اليت متثلها.

ة خدمات ال نرى مانعا من بيع )إعادة تأجري( خدمات اإلنسان اليت ملكها البائع )املؤجر( بعقد إجار  (3
أعلى، وال فرق يف ذلك بني منافع األعيان ومنافع اإلنسان، وال بني اإلجارة الواردة على األعيان واإلجارة 

 اإلنسان.الواردة على عمل 

 يستحق محلة السندات األجر يف اإلجارة الثانية ويتمثل ربح محلة السندات يف الفرق بني األجرتني. (7

 واع سندات اإلجارة السابقة حبسب مدة اإلجارة األوىل.تتحدد مدة إعادة اإلجارة يف كل أن (0

 وتنقسم صكوك ملكية اخلدمات إىل نوعني مها: 
 صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:-3-1

يف هذه الصورة من صور صكوك اإلجارة يكون املعقود عليه عمل من األعمال. فقد حتتاج جهة ما إىل  
الصيانة باهضة الثمن، إىل جانب أن مدة العمل طويلة نوعا ما، فتلجأ صيانة ملبانيها أو ألجهزهتا وتكون هذه 

تلك اجلهة إىل الشركات املختصة والقادرة  على القيام بذلك فتتعاقد معها على إجارة عماهلا للقيام باملهمة مقابل 
 أجر يتفق عليه الطرفان.

ل املثال جامعة خاصة بنفسها أو قوم على سبيليه هنا خدمة معينة قائمة، حبيث توقد يكون املعقود ع 
من خالل وسيط مايل بإصدار صكوك متساوية القيمة بغرض تقدمي خدمة التعليم اجلامعي للحصول على 
الشهادة اجلامعية ملدة حمددة وتذكر تفصيالت هذه اخلدمة يف نشرة االكتتاب، مث تعرض هذه الصكوك على 

مث يتم بيعها للراغبني يف احلصول على تلك اخلدمة )التعليم  اجلمهور فيشرتوهنا ويصبحوا بذلك مالكني للخدمة
اخلاصة( هي املؤجر واملكتتب هو املستأجر، وقيام اجلهة املشرفة على  اجلامعي مثال(. فمالك اخلدمة هنا) اجلامعة

 1إصدار تلك الصكوك وترتيب العملية وغريها من العمليات جيعلها وكيلة عن املكتتبني وعن صاحب اخلدمة.
 صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:  -3-2

صكوك منافع األعمال أو اخلدمات املوصوفة يف الذمة عن سابقتها بأن األعمال هنا ال تكون موجودة  
( إىل صيانة مستقبلية ودورية ملبانيه عند التعاقد، وميكن التمثيل هلذه الصورة يف حاجة قطاع خاص أو عام )مؤجر

تعاقد مع شركة )مستأجرة( لتقدمي اخلدمات مقابل أجور حمددة بصفة دورية، فمن حق الشركة أو أجهزته في
حتويل العقد إىل وثائق )صكوك( حبصص متساوية شائعة مث بيعها للشركات الراغبة يف تقدمي اخلدمات  )املستأجرة(

 املوصوفة وفق األسس اليت مت االتفاق عليها بينها وبني اجلهة  املؤجرة.

                                                 
 .34-34، ص ص: مرجع سابقحممد مبارك، البصمان،  - 1
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ال كذلك فيما يتعلق باخلدمات لتقدمي خدمة التعليم اجلامعي أو تقدمي خدمات خمتلفة مع مراعاة واحل 
حتويل اخلدمة أو العمل إىل ختتلف عن القيمة االمسية  إال بعد عدم جواز تداول هذه الصكوك بيعا وشراء بقيمة 

 1مثل مبثل أو بيع الديون. رف، أيل نقودا فينطبق عليها قواعد الصحقيقة وواقع ألهنا قبل ذلك متث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .72-34، ص ص: المرجع السابق - 1
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 المبحث الخامس: األهمية االقتصادية للصكوك اإلسالمية
ب الصكوك اإلسالمية دورا بارزا على مستوى االقتصاد ملا تتمتع به من خصائص جتعل منها وسيلة علت 

تستعمل يف تنفيذ السياسيات املالية  لتنشيط خمتلف االقتصاديات يف الدول املختلفة، على غرار كوهنا وسيلة
 .يف متويل التنمية االقتصادية ب دورا بارزاعلشكلة البطالة... إضافة إىل ذلك توالنقدية ومعاجلة م

 المطلب األول: أهمية الصكوك اإلسالمية على مستوى السياسات المالية النقدية
 الفرع األول: الصكوك اإلسالمية والسياسات المالية

املالية يقصد هبا استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق واإليرادات العامة لتحريك  السياسة 
متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، االدخار، االستثمار، وذلك من أجل حتقيق اآلثار املرغوبة 

ومستوى العمالة وغريها من املتغريات  وجتنب اآلثار غري املرغوب فيها على كل من الدخل والناتج القوميني
 1االقتصادية.

ة للمساعدة يف ترشيد ة نفسها للجهات الرمسية كأداة طي عويف هذا اإلطار تقدم الصكوك اإلسالمي 
 2اإلنفاق احلكومي، من خالل اتباع اخلطوات التالية:

 األنشطة غري املدرة للدخل متويل قصر استخدام اإليرادات الضريبية وغريها من اإليرادات السيادية على (8
 مثل الدفاع واألمن وتنظيم وإدارة املرافق واخلدمات العامة.

متويل اخلدمات العامة ذات األولوية اخلاصة كالتعليم والصحة متويال خمتلطا جيمع بني حتصيل الرسوم من  (0
 ادرين.قبل املستخدمني، وفقا للقدرة على الدفع، وتقدمي اخلدمة أو السلعة جمانا لغري الق

أن تقوم مؤسسات القطاع العام وغريها من املؤسسات اليت تنتج سلعا ذات أمهية اجتماعية، بإصدار  (3
صكوك جلمع األموال واستخدامها يف متويل احتياجاهتا من رأس املال العامل، أو توسيع نطاق نشاطها. 

تيح هلم مرونة كافية من خالل وتتيح هذه الصكوك حلملتها املشاركة يف أرباح شركات القطاع العام، كما ت
 القدرة على تداول الصكوك يف سوق ثانوية.

متويل املشروعات الكربى يف جماالت البنية األساسية كالطاقة واالتصال واملواصالت، عن طريق إصدار  (7
 الصكوك واستخدام حصيلتها لتأسيس الشركات اليت تقوم بتنفيذ تلك املشروعات.

 مية والسياسات النقديةالفرع الثاني: الصكوك اإلسال
تعرف السياسة النقدية بأهنا: تشمل جمموعة اإلجراءات املستعملة من قبل البنك املركزي للتأثري على  

 3املعروض النقدي من أجل حتقيق أهداف السياسة العامة.
                                                 

 (0222ألردن، ا-، )دار املسرية للنشر والتوزيع، عمانالمالية العامة والنظام المالي في اإلسالمحممود حسني، الوادي وزكريا أمحد، عزام،  - 1
 .840ص

 .70-77، ص ص: مرجع السابق، ''أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء بها''د علي، اجلارحي وعبد العظيم جالل، أبو زيد، بمع - 2
3  -  Patat Jean pierre, Monnaie, Institution financières et politique monétaire, (Economica, 

paris, 1987), 4
eme

 édition, p 277.    
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ي عن ب السياسة النقدية دورا هاما يف االقتصاد الوطين حبيث ينتقل أثرها إىل النشاط االقتصادعلوت 
لتوجيهه والتأثري يف مساره بشكل يساعد على حتقيق أهداف اجملتمع، وتزداد  ق األدوات واألساليب املستخدمةيطر 

هذه األمهية وضوحا خاصة يف البالد النامية إذ ينتقل تأثري السياسة النقدية بصورة مباشرة إىل املتغريات احلقيقية 
 حبيث يأخذ املسار التايل: 

  أسواق األصول احلقيقية.            مكونات الطلب الداخلي    سياسة نقدية
فضعف األسواق النقدية واملالية جيعل اآلثار املرتتبة على كمية النقود ال تنتقل إىل األصول املالية )البدائل  

نقدية يف التأثري النقدية( ولكنها تنتقل مباشرة إىل سوق األصول احلقيقية، ولذلك ميكن القول بأن ''دور السياسة ال
عب دورا حيويا لمنها يف املتقدمة'' وأهنا ت يف البالد الناميةعلى مستوى النشاط االقتصادي يبدو أنه أكثر أمهية 

 1أوقات التضخم. خاصة يف
ولقد متكن عدد من الباحثني واملؤسسات املصرفية بفضل من اهلل خالل السنوات القليلة املاضية من  

وك كان من ضمن أغراضها االستخدام كبدائل للسندات احلكومية الربوية املتعامل هبا استحداث عدد من الصك
 الصكوك: صكوك املضاربةيف األسواق النقدية كأدوات للتحكم يف حجم املعروض النقدي. ومن أمثلة هذه 

حيث  وأسهم املشاركة يف شركات استثمارية وصكوك للمشاركة يف عمليات إجارة على أصول عينية متنوعة،
مي(، وحسب نوع السلعة خدختتلف األنشطة الصادرة على قوهتا حسب القطاع االقتصادي )صناعي، زراعي، 

سيطة، مواد خام(، وقد أخذ يف االعتبار عند تصميم هذه الصكوك تواؤمها مع قواعد الشريعة )هنائية، و 
 2اإلسالمية الغر اء.

 3حقيق عدة أغراض، منها:وحتتاج السلطات النقدية يف كل دولة إىل وسيلة لت 
 سهولة انتقال األموال فيما بني البنوك. (8

 سهولة التحكم يف معدالت التوسع النقدي. (0

ولتحقيق كال الغرضني، ميكن تصميم نوع من األدوات املالية خمتلفة اآلجال على نفس األسس اليت 
 الية:تصمم عليها الصكوك، ميكن أن نسميها الصكوك املركزية، تتمتع باخلصائص الت

 يصدرها البنك املركزي يف الدولة. (8

 تباع للجمهور وللبنوك. (0

توضع حصيلتها كودائع استثمارية لدى البنوك اإلسالمية )على أساس املضاربة أو القراض(، على النحو  (3
 التايل: 

                                                 
 .744-744(، ص ص: 0224، )دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحلي،  صاحل، - 1
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، )أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسالميحسني كامل، فهمي،  - 2

 .73، ص43رقم  م(، حبث0224-هـ8704جدة، 
 .77-73، ص ص: مرجع سابق، ''أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء بها''معبد علي، اجلارحي وعبد العظيم جالل، أبو زيد،  - 3
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 ودائع ادخارية ميكن السحب منها واإلضافة إليها يف أي وقت. ( أ

 شهر ومضاعفاته.ودائع استثمارية مطلقة بآجال ترتاوح بني  ( ب

)مرة   ج( ودائع استثمارية مقيدة يف حمافظ خاصة، ميكن السحب منها واإلضافة إليها يف مواعيد حمددة
 .كل شهر مثال(

تستثمر يف أنشطة عينية، فإهنا متثل حصصا يف ملكية  القراض املركزية سوف نظرا ألن حصيلة صكوك (7
 لكها وتداوهلا.موجودات يغلب عليها أن تكون أعيانا، وبذلك حيل مت

بإدارهتا ممثلون عن كبار يؤسس البنك املركزي هيئة خاصة مستقلة كمثل مصاحل محلة الصكوك، ويقوم  (0
 محلة الصكوك.

 تقوم اهليئة اخلاصة مبا يلي: (4

 بيع الصكوك وتوزيع حصيلتها على البنوك اإلسالمية. ( أ

مع فرتات حيازة كل مالك  الك الصكوك بالتناسبباح عند توزيعها، ومن مث سدادها ملحتصيل األر  ( ب
 من صك معني.

 القائمة وإعالهناج( صناعة السوق بالنسبة للصكوك، من خالل تلقي عروض البيع والشراء لإلصدارات 
 والتوفيق بينها، وإجراءات سداد الثمن وحتويل امللكية.

سنوات، فتكون  مما سبق يتبني أن الصكوك تصبح أداة مالية ميكن أن يقصر أجلها إىل أيام، ويطول إىل
صكوك املضاربة املركزية قصرية األجل أداة نقدية جيدة جلمع األموال واستثمارها من خالل مؤسسات التمويل 

 جيدا. ار حصيلة الصكوك مردودا تنمويااإلسالمي، ويف كال احلالتني، حيقق استثم
حكم يف معدالت التوسع كما أنه من املمكن للبنك املركزي استخدام صكوك القراض املركزية كأداة للت

 النقدي كما يلي: 
يف حالة الرغبة يف زيادة معدل التوسع النقدي: يقوم البنك املركزي بضخ األموال يف االقتصاد عن طريق  (8

شراء كمية من الصكوك من اهليئة اخلاصة وبالتايل تقوم اهليئة بوضع احلصيلة حتت تصرف البنوك 
 صاد.اإلسالمية الستثمارها مباشرة يف االقت

يف حالة الرغبة يف خفض معدل التوسع النقدي، يقوم البنك املركزي ببيع كمية من الصكوك اليت حيتفظ  (0
 هبا لديه إىل اجلمهور لكي ميتص جزء من السيولة املتداولة.

 المطلب الثاني: دور الصكوك اإلسالمية في معالجة مشكلة البطالة وإسهامها التنموي
 سالمية في عالج مشكلة البطالة واألموال المعطلةالفرع األول: دور الصكوك اإل

البطالة يف الفقه اإلسالمي هي العجز عن الكسب، وهذا العجز إما أن يكون ذاتيا كالصغر واألنوثة  
والشيخوخة واملرض، أو غري ذايت كاالشتغال بتحصيل العلم، وكذا العامل القوي الذي ال يستطيع تدبري أمور 
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غين الذي ميلك ماال وال يستطيع تشغيله، بينما ال يعترب التفر  للعبادة من روعة املعتادة، أو المعيشته بالوسائل املش
 1العجز.

ى تأثريها إىل املساس باالقتصاد الوطين  تعد  يومل يقتصر تأثري مشكلة البطالة على الفرد فحسب، بل  
 ككل.

ومتنوعة. يأيت يف مقدمتها ما متثله البطالة ثرية ك فاخلسائر اليت يتحملها االقتصاد الوطين )القومي(، فهي 
من إصدار يف قيمة العمل البشري، حيث خيسر البلد قيمة الناتج الذي كان من املمكن للعاطلني إنتاجه يف حالة 
عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاهتم اإلنتاجية، ومن ناحية أخرى، يالحظ أن املدفوعات التحويلية اليت تضطر 

حها للعاطلني إما يف صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكومية، تؤدي إىل زيادة العجز يف احلكومات إىل من
املوازنة العامة، وما ينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيادة هذه املدفوعات تؤثر سلبا يف قدرة احلكومة 

 2.لإلنفاق على اخلدمات العامة الضرورية )كالتعليم والصحة واملرافق العامة...(
وللحد من هذه التأثريات فإن الصكوك اإلسالمية تساهم يف القضاء على مشكلة البطالة، وزيادة مستوى  

التشغيل ويف تشغيل األموال املعطلة، كون هذه الصكوك حتقق رغبات كل من املستثمرين واملدخرين على حد 
إىل  -بسبب عدم امتالكه رأس املال-لل عن العمثل دافعا مهما باجتاه حتفيز العاطسواء. فأسلوب املضاربة مي

العمل اجلاد، وهذا سيساهم يف متويل التنمية االقتصادية وإجناحها، وميثل أسلوب املشاركة تشجيع أصحاب املال 
   تكفي لتغطية نفقات استثماراهتماللبعضهم البعض يف العمل االستثماري، خاصة أولئك الذين ميتلكون أمواال 

لزراعية ميكنه االتفاق مع من يزرعها ويسقيها، مقابل حصول هذا املزارع على جزء كذلك فإن صاحب األرض ا
ما تتيحه صكوك )أسلوب( املزارعة واملساقاة، أما أسلوب املراحبة والسلم فيسهما يف متويل السلع  من الثمر، وهذا

ربات الكافية واملالءة املالية، كما الرأمسالية للحرفيني وصغار املنتجني الزراعيني والصناعيني اجلدد الذي تنقصهم اخل
أن صكوك اإلجارة املنتهية بالتمليك تعمل على تشجيع العامل على العمل، جبد لريتقي بعمله هذا من املستأجر 

دروا يف رفع حجم العمالة واستمرارية العملية اإلمنائية من  إىل املالك األصلي، وتؤدي صكوك القرض احلسن أيضا
 3مرين وتأمني السيولة املالية الالزمة هلم.خالل إقراض املستث

ساهم غريك باملال والعمل ليكون القضاء على البطالة أمرا رات اإلسالمية قائمة على مبدأ ''فاالستثما 
يف تشغيل األموال يف االستثمارات الفعلية ، فتكون النتيجة القضاء على أغلب معوقات العمل واملسامهة ''مكتمال
 4املتاحة.

                                                 
 .24، )مؤسسة الرسالة ناشرون، دون بلد نشر، دون سنة نشر(، صمشكلة البطالة وعالجها في اإلسالمسامر مظهر، قنطقجي،  - 1
 .784(، ص8444، )سلسلة عامل املعرفة، الكويت، أكتوبر االقتصاد السياسي للبطالةزكي، رمزي،  - 2
التجربتين الماليزية –لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية االقتصادية  -كمقترح تمويلي-''الصكوك اإلسالميةشرياق، رفيق،  - 3

إلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي''، املنظم بقسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة ، حبث مقدم إىل مؤمتر ''الصكوك ا''-والسودانية أنموذجا
 .87، ص0283نوفمرب  83-80األردن، -الريموك، إربد
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 الثاني: إسهام الصكوك اإلسالمية في التنميةالفرع 
 أوال: أسباب االعتماد على الصكوك اإلسالمية في تمويل التنمية

تعرف التنمية يف العصر احلايل ليس بكوهنا عملية إنسانية فقط، ولكنها تذهب بشموليتها وعمقها إىل  
كرية والسياسية، يتمتع أفراده حبضارة ديناميكية حتقيق كيان جديد برتكيباته وعالقاته االقتصادية واالجتماعية والف

 ا الرضا والقبولمتواصلة اجلد والعمل، متتابعة التطور والتجديد، مستمرة االبتكار واإلبداع، خيي م على أفراده
 1دالة االجتماعية واالقتصادية.عمهم الرخاء والويع

تية على التحكم والتطور واالبتعاد عن احملاكاة وبالتايل فإن التنمية مبفهومها احلضاري تتضمن ''القدرة الذا 
 2.''والتقليد وخصوصا التحرر من التبعية اخلارجية

 3على الذات وعدم االنفتاح على العامل اخلارجي''.والتحرر ال يعين ''االنطواء  
 4وتعود أسباب االعتماد على الصكوك اإلسالمية لتمويل املشروعات التنموية إىل ما يلي: 

قعة احللول واملنتجات املالية اإلسالمية اليت تواكب احتياجات قطاعات واسعة من املستثمرين توسيع ر  (8
 سواء احلكومات أو الشركات.

الدعم احلكومي سواء بالتشجيع من خالل القوانني املنظمة للصكوك اإلسالمية أو من خالل إصدارها  (0
السلم مبملكة البحرين( وذلك لكوهنا أحد بواسطة البنوك املركزية واملسامهة يف تغطيتها )مثال صكوك 

 أدوات تطوير أسواق املال هبذه الدولة.

 زيادة السيولة وباألخص يف الدول املصدرة للنفط. (3

 .0228تراكم الفوائض النقدية العربية بعد أحداث احلادي عشر من شهر سبتمرب  (7

 سنويا. %70 زيادة حجم الطلب على الصكوك اإلسالمية نتيجة لنموها مبعدالت تتجاوز (0

طة اليت تنظم إصدار هذه الصكوك اسبية واملمارسات ذات الطبيعة املنم  وجود الضوابط الشرعية واحمل (4
 والتعامل فيها )معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(.

امل يف أدوات ر لصناعة التصكيك وباألخص يف البلدان اليت هبا بورصات تتعوجود القوانني اليت تؤط   (4
 مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

زيادة االحتياج لرأس املال الكثيف لتمويل املشروعات التنموية الكربى مثل مشروعات الطاقة والبرتول  (4
 والغاز الطبيعي، ومشروعات التشييد واإلعمار العقاري... .

                                                 
 .40، صمرجع سابق، المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحل، صاحلي،  - 1
 .43، صالمرجع السابق - 2
 .43، صالمرجع السابق - 3
، ورقة مقدمة إىل ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية باإلشارة للحالة السودانية''صاحل، ،حممد فتح الرمحن علي - 4

 87-80لية اإلسالمية، ص ص: ، حتت عنوان: التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املا0280أبريل  4-0اإلسالمية، النسخة الرابعة، أبريل 
 بتصرف.
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ني بسبب تثمرين املسلمني وغري املسلمملساقبل را من حققت جتربة إصدار الصكوك اإلسالمية قبوال مقد   (4
 عوائدها املرتفعة نسبيا مقارنة باألدوات املالية األخرى.

ة إصدار هذه الصكوك تضمن سالمة إجراءاهتا مبا يتوافق يرقابة شرعية ضمن هيكلوجود هيئات   (82
 ومصاحل املستثمرين فيها.

دارة السيولة ودعم الرحبية زيادة حجم اإلصدارات من الصكوك اإلسالمية يوفر أدوات مهمة إل  (88
 للمؤسسات سواء املصرفية أو االقتصادية املتعاملة يف هذه الصكوك.

 دخول بلدان غري إسالمية يف سوق إصدارات الصكوك اإلسالمية )كوالية ساكسوين أهنالت األملانية(.  (80

ستدامة التنمية إمكانية استخدام هذه الصكوك يف متويل اإلنفاق االجتماعي واخلريي مبا يسهم يف ا  (83
االجتماعية يف البلدان اإلسالمية ويف هذا املقام مبكن أن تسهم صكوك الوقف وصكوك القرض احلسن 

 وصكوك التربع يف متويل اإلنفاق االجتماعي بصورة كبرية.

تنامي الوعي املايل يف أوساط املستثمرين سواء على مستوى الشركات أو األفراد بسبب سرعة وترية   (87
ني األسواق املالية العربية والدولية إضافة إىل عوامل العوملة املالية وضعف القيود أمام حركة االتصال ب

وعي مايل مناسب يف األوساط العربية واإلسالمية من شأنه  ل. كل هذه العوامل أسهمت يف تكويناألموا
 أن يسر ع من استجابة املستثمرين ملوجات عمليات التصكيك بصورة مناسبة.

 املوجودات اجلاذبة للمستثمرين والقابلة للتصكيك. رتوف    (80

وجود املؤسسات املالية الوسيطة القادرة على القيام بأعمال التصكيك، إىل جانب توفر املكاتب اليت   (84
 تقدم خدمات احملاسبة واملراجعة واالستشارات املالية والفنية الالزمة.

 الصكوك اإلسالميةب ثانيا: اآلثار االقتصادية لتمويل مشروعات التنمية
  ادية بنوعيها: اإلنتاجيةتعاين معظم البلدان املتخلفة اقتصاديا من نقص واضح يف رؤوس األموال امل 

إن بعض كتاب  كاآلالت واملعدات، ورؤوس األموال االجتماعية كالطرق وشبكات املياه والكهرباء... بل
 1االقتصادية لدميومة التخلف االقتصادي.التنمية االقتصادية يعدون نقص رؤوس األموال من األسباب 

وتتميز الصكوك اإلسالمية بالتنوع والتعدد )كما رأينا ذلك(، مما يساعد يف حل بعض مشكالت التنمية  
االقتصادية، وتعد صكوك االستصناع من بني الصكوك اليت تسهم بشكل فاعل يف حتقيق التنمية االقتصادية من 

 2نواح عديدة، أمهها: 

                                                 
، حبث مقدم ملؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات ''صكوك االستصناع ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية''عدنان حممد يوسف، ربابعة،  - 1

تشرين الثاين  83-80ل الفرتة ، منظم من قبل قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة الريموك، اربد، األردن،خال0283التمويل اإلسالمي 
 .84، ص0283

 .84-84، ص ص: المرجع السابق - 2
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سهم بشكل فاعل يف زيادة إنتاج السلع ستصناع لرؤوس األموال اإلنتاجية يل صكوك االإن متوي (8
 واخلدمات، ومن مث زيادة النمو االقتصادي.

 م املشروعات االقتصادية املختلفةإن متويل صكوك االستصناع لرؤوس األموال االجتماعية يسهم يف قيا (0
لفة، وهي القطاع الصناعي والزراعي واخلدمي، فعلى ويزيد من االستثمار يف القطاعات االقتصادية املخت

 تسبيل املثال، إن متويل شبكات املياه يف منطقة ريفية من خالل االستصناع يسهم يف قيام مشروعا
بعض املشروعات اخلدمية كاملدارس واملستشفيات زراعية، وصناعية وأخرى لرتبية احليوانات، ورمبا  قيام 

  حتقيق التنمية االقتصادية.واجلامعات، وكل ذلك يسهم يف

إن متويل املشروعات التنموية من خالل صكوك االستصناع يعد بديال عن التمويل الربوي من خالل  (3
ء خدمة الدين، ورمبا حدوث عجز عن سداده ومن مث ية، وما يرتتب عليه من زيادة عبالقروض اخلارج

 ة.استدامة تبعية االقتصاد احمللي القتصاديات الدول الدائن

 يف زيادة الصادراتمبا ر إن زيادة اإلنتاج نتيجة زيادة رؤوس األموال اإلنتاجية يسهم يف تقليل الواردات، و  (7
الضغط على ميزان املدفوعات، ويسهم يف توفري قدر من العمالت الصعبة اليت  مما يرتتب عليه حتفيف

 ميكن توجيهها حنو بناء مشروعات تنموية أخرى.

العمالة، ومن مث اخنفاض معدل و وال اإلنتاجية واالجتماعية يف زيادة التشغيل سهم زيادة رؤوس األمت (0
البطالة يف اجملتمع، وهذا يسهم يف حتقيق عدالة توزيع الدخل والثروات بني أفراد اجملتمع، وهو أحد أركان 

لعملية عملية التنمية االقتصادية، كما يسهم يف منع حدوث الركود والكساد االقتصاديني وهنا شرطان 
 النمو االقتصادي.

يؤدي استثمار األفراد ذوي الفوائض املالية أمواهلم يف شراء صكوك االستصناع اليت تستهدف تصنيع  (4
واملضاربات املالية يف  السلع بديال عن توجيهها حنو توظيفات ضارة بالعملية التنموية، كإقراضها بالربا،

 وظيفات من آثار سلبية على االقتصاد احمللي.البورصة على فروق األسعار، وما يرتبط هبذه الت

اسرتاتيجيته التنموية اليت هتدف إىل مساعدة البلدان املتخلفة اقتصاديا على  هركسنيلقد قدم االقتصادي  (4
اخلروج من ختلفها، حيث يرى أن سبب دميومة التخلف هو حلقات الفقر املفرغة، وهي تظهر يف جانيب 

لطلب فتتمثل يف أن اخنفاض دخول األفراد يؤدي على التوايل إىل الطلب والعرض، فأما يف جانب ا
اخنفاض كل من القوة الشرائية، واحلافز على االستثمار والرتاكم الرأمسايل، واإلنتاجية، ومرة أخرى دخول 

كسر هذه احللقات من خالل زيادة االستثمارات اليت متول مشروعاته من   كسهنير األفراد، وقد اقرتح 
 االستصناع. خالل صكوك

  1كما يسهم متويل صكوك االستصناع للمشروعات التعليمية والصحية يف حتقيق التنمية البشرية. (4
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 المطلب الثالث: دور الصكوك اإلسالمية في تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة
 قتصاديةالفرع األول: مفهوم الموازنة )الميزانية( العامة في االقتصاد اإلسالمي وأهدافها اال

 أوال: مفهوم الموازنة العامة
تعرف املوازنة العامة للدولة بأنه: ''الربنامج املايل الذي يتضمن جمموعة التقديرات املعتمدة لإليرادات  

 1واملصروفات العامة، عن سنة مالية قادمة، لتحقيق أغراض النشاط العام''.
دون آخر، بل هي لعموم الناس. ومن املعلوم أن فاملوازنة العامة ختتص باألموال اليت ال ختتص بفرد  

السياسة املالية يف الدولة تعمل على حتقيق عدة أهداف من خالل ما يعرف باألدوات املالية، وتتمثل هذه 
 2األدوات يف اإليرادات العامة والنفقات العامة.

تقديرها ألجل تغطية النفقات أي أن املوازنة العامة للدولة عبارة عن جمموع اإليرادات العامة اليت يتم  
 العامة لسنة مقبلة، حبيث حتقق أهداف اجملتمع.

  3ريف بعض خصائص املوازنة العامة واليت منها:اويظهر من خالل هذه التع 
 املوازنة بيان تفصيلي جلميع إيرادات الدولة ونفقاهتا. (8

اب اخلتامي الذي ميثل سجل ، وهذا خبالف احلسدهذا البيان تقديري ألنه خيص سنة مقبلة مل تبدأ بع (0
 حسايب تفصيلي فعلي إليرادات ومصروفات الدولة عن سنة سابقة.

 هذا البيان معتمد من السلطة التشريعية. (3

 هذا البيان يعد عن فرتة زمنية حمددة عادة سنة. (7

 هذا البيان تعبري مايل عن أهداف اجملتمع. (0

 ثانيا: األهداف االقتصادية للموازنة العامة للدولة
 ملايلا هتدف إىل ما يهدف إليه النظام امن عناصر النظام املايل، وهي هبذ شكل املوازنة العامة عنصرات 

 4ولقد تطور هدف النظام املايل بتطور النظرة إىل دور الدولة يف النشاط االقتصادي.
قيق التوازن ولقد استقر األمر على اعتبار أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي هو من واجباهتا، لتح 

االقتصادي واالجتماعي، ومن مث أصبحت املوازنة العامة أداة يستهدف من خالهلا حتقيق بعض األهداف 

                                                 
العدد  -04اجمللد -، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية''بدائل تمويل عملية التنمية في سورية''فرحات،  ،خالد زياد، زنبوعة ومىن - 1

 .320-043، ص ص: 0280الثاين، 
، رسالة مقدمة للحصول على درجة  ''إطار مقترح إلعداد وتطبيق موازنة البرامج واألداء في فلسطين''فريد أمحد عبد احلافظ، غنام،  - 2

 .84م، ص0224-هـ8704غزة، -يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية املاجستري

3
 –، حبث حمكم مقدم إىل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع املنعقد بالعاصمة املغربية ة"" دعم الوقف للموازنة العامة للدولأشرف حممد، دوابة،  - 

 .ترقيم(، دون 4330أبريل  0 -مارس 03الرباط، )

ث (، حب8444اململكة العربية السعودية،  -، )البنك اإلسالمي للتنمية، جدةالموازنة العامة في االقتصاد اإلسالميسعد بن محد، اللحياين،  - 4
 .30، ص 73رقم 
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االقتصادية واالجتماعية مثل استقرار األسعار، وحتقيق العمالة الكاملة، واإلسهام يف زيادة الدخل القومي، ورفع 
 1مستوى املعيشة.

 2خالل االعتبارات التالية:وتظهر أمهية املوازنة العامة من  
 لة اآلثار النامجة عن التضخمتعترب أداة لتنفيذ السياسة املالية للدولة، فمن خالهلا ميكن معاج (8

واالنكماش، والكساد االقتصادي وذلك عن طريق التحكم يف ختفيض اإلنفاق أو زيادته، وأيضا من 
 خالل التحكم يف السياسة الضريبية.

 سيق بني أنشطة األجهزة احلكومية من وزارات وهيئات.تعترب أداة فعالة للتن (0

ن السلطات التشريعية من اإلشراف الكامل على السلطات ك  أداة رقابية فعالة، فمن خالهلا مت تعترب (3
 التنفيذية وحماسبتها.

تعترب أداة حلماية الصناعات احمللية، حيث ميكن استخدامها كأداة حلماية املنتجات احمللية من منافسة  (7
 ملنتجات اخلارجية، وذلك من خالل فرض الضرائب والرسوم اجلمركية عليها.ا

تعترب أداة اجتماعية فعالة، ويتضح ذلك من خالل إعادة توزيع الدخل بني شرائح اجملتمع على أسس  (0
 .عادلة

 الفرع الثاني: تمويل العجز في الموازنة العامة بواسطة الصكوك
 أوال: مفهوم العجز في الميزانية

صد بعجز املوازنة العامة للدولة زيادة النفقات على اإليرادات يف املوازنة حبيث ال تستطيع اإليرادات يق 
 3سداد النفقات العامة.

، فاملاوردي قد ذكر حالة حالة العجز والفائض يف بيت املالولقد حتدث بعض علماء املسلمني عن  
، فقد اختلف الفقهاء يف فاضله، فذهب أبو حنيفة الفائض بقوله: ''وإذا فضلت حقوق بيت املال عن مصرفها

إىل أنه يدخر يف بيت املال ملا ينوب املسلمني من حادث، وذهب الشافعي إىل أنه يفيض به على أموال من يعم 
عني فرضها عليهم''، كما ذكر حالة العجز بقوله: )فلو اجتمع على ئب تبه صالح املسلمني وال يدخر ألن النوا

واحد منهما جاز  منهما دينا، فلو ضاق عن كل ريمصرف فيما يضن ضاق عنهما واتسع ألحدمها بيت املال حقا
 4.(مر إذا خاف الفساد أن يقرتض على بيت املال ما يصرفه يف الديون دون االرتفاقلويل األ

 ا إشارة إىل دور الدولة يف معاجلة العجز يف قوله: ''جاز لويل األمر''، وذلك من خالل عمليةوهن 
 االقرتاض على بيت املال.

                                                 
 .34، صالمرجع السابق - 1
 .03، صمرجع سابقفريد أمحد عبد احلافظ، غنام،  - 2
 .ترقيم، دون مرجع سابق، ''دعم الوقف للموازنة العامة للدولة''ف حممد، دواية، ر أش - 3
 .40-47، ص ص: مرجع سابقسعد بن محدان، اللحياين،  - 4
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 ثانيا: تمويل العجز في الموازنة العامة بالصكوك اإلسالمية
األدوات التمويلية لعجز املوازنة العامة للدولة، ومنها؛ التمويل عن طريق البيع بأنواعه، ويتم ذلك  تتعدد 

لتمويل بالبيع مباشرة من من خالل بيع السلع واخلدمات إىل احلكومة مع تأجيل دفع الثمن، وميكن أن يكون ا
الشركات إىل احلكومة أو من خالل البنوك اإلسالمية أو عن طريق االقرتاض النقدي بدون فوائد من البنوك العاملة 

ملها ضمان لإلقراض القصري األجل للدولة وحت يف االقتصاد، وذلك من خالل ختصيص الودائع باحلساب اجلاري
املشاريع احلكومية من خالل بيعها للقطاع اخلاص احمللي، مثل  بعض ةخصخصللمودع مقابل ذلك، أيضا 

يف هذا  اإلسالمية الصكوكمؤسسات املياه والكهرباء واالتصاالت...اخل، إضافة إىل ذلك ميكن االستفادة من 
اجملال سواء كان لغرض تغطية العجز يف املوازنة التشغيلية من خالل إصدار صكوك القرض احلسن واالستفادة 

 1ا يف تغطية االحتياجات التمويلية يف املوازنة التطويرية أو هبدف متليك املشاريع العامة للمجتمع.منه
لتغطية عجز امليزانية بشكل عام دون  صكوك البرتولاستعمال حصيلة  -مثال-كما تستطيع الدولة 

برتول نيابة عن صاحب بيع البمبشروع معني. وعند استحقاق األجل تقوم الدولة نفسها ارتباط هذه احلصيلة 
 2إىل الغري وإعطاء مثن البيع ملالك السند. -السند مبوجب وكالة ينص عليها السند نفسه

العجز تقوم الدولة بتمويل  تالحالتمويل عجز املوازنة العامة، ففي  صكوك املضاربةكما ميكن استعمال  
صكوك املضاربة )املقارضة(  ازنة سنة عن طريق إصدارالعجز املوازنايت بقيامها باملشاريع الكربى اليت ال حتتملها مو 

 3وذلك بدال من سندات اخلزينة. حيث تلعب صكوك املضاربة دور املعبئ لألموال الالزمة لتمويل إنفاقها العام.
الالزمة لتمويل العديد  ألعيان املؤجرة يف تعبئة املواردإضافة إىل ذلك ميكن استعمال صكوك اإلجارة وا 

  الل إصدار صكوك األعيان املؤجرةع والنفقات احلكومية، إذ ميكن متويل اإلنشاءات العقارية، من خمن املشاري
ة، كالتعليم، والصحة متويل املشروعات يف قطاعات مهم كما ميكن استخدام صكوك إجارة اخلدمات يف

ة العقارية، كما توفر صكوك واالتصال... وميكن اللجوء إىل صكوك إجارة املنافع يف متويل برامج اإلسكان والتنمي
 4اإلجارة احلكومية األصول مثل املعدات واآلالت بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك.

وميكن استخدام خمتلف الصكوك اإلسالمية لتمويل العجز يف موازنة الدولة وذلك حسب االحتياجات  
 5التمويلية هلا.

                                                 
، جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلسالمية ة ودورها في دعم الموازنة العامة من منظور التمويل اإلسالمي''''الصكوك اإلسالميزياد، الدما ،  - 1

 .42-38، ص ص: 0288، يونيو 8، العدد 4ماليزيا، اجمللد -العاملية
 .74، صمرجع سابق، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية،منذر، قحف - 2
، مداخلة مقدمة ''دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي''األمني،  ،هزرشي، طارق ولباز - 3

 .ترقيم، املركز اجلامعي بغرداية، دون 0288فيفري  07-03يومي  ،للملتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي، الواقع والرهانات املستقبلية
، حبث ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية''سليمان، ناصر وربيعة، بن زيد،  - 4

وبر أكت 24-24مقدم إىل املؤمتر الدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي، حتت عنوان: ''إدارة املخاطر؛ واإلشراف، املنعقد أيام: 
 .20األردن، ص-، مبعهد الدراسات املصرفية، عمان0280

 وما بعدها. 20، صالمرجع السابقأنظر:  - 5
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 خالصة الفصل الثاني:
نها األسواق املالية عند قيامها بوظيفة التمويل دعت إىل التفكري يف إجياد احللول إن املخاطر اليت عانت م      

من خالل إبتكار وتصميم أدوات متويلية جديدة أو تطوير األدوات التمويلية املوجودة وأطلق على هذه العملية 
ها كوهنا أدت إىل تصميم أدوات اسم اهلندسة املالية، إال أنه رغم هذه اإلبتكارات إألأهنا مل تليب ماكان منتظر من

ن اهلندسة املالية باملفهوم التقليدي الميكن تطبيقها أالحتارب املخاطر وإمنا نقاها من طرف إىل طرف آخر، كما 
 .،مما أدى إىل ظهور مايعرف باهلندسة املالية اإلسالميةوالعمل هبا يف أسواق رأس املال األسالمية

السالمية الخيتلف عن املفهوم التقليدي،إال انه يتميز عنه بكون االبتكار والتصميم إن مفهوم اهلندسة املالية ا     
وافق مع أحكام الشرع احلنيف، وهو ماجعل للهندسة املالية خصائص عامة لألدوات التمويلية جيب أن يت

أقرب  -ةخاصة االسالمي –وخصائص خاصة متيزها حبيث يصبح هدف التقليل من املخاطر يف أسواق رأس املال 
آلية مبتكرة تقوم على حتويل األصول والذي هو  وذلك يظهر من خالل عملية التصكيك اإلسالمي إىل الت حقق

يف سوق  االشريعة اإلسالمية إىل أصول مالية )صكوك( ميكن تداوهل طغري السائلة القابلة للتصكيك حسب ضواب
ملطلوبة من جهة، والتحوط من املخاطر وتقليلها من رأس املال اإلسالمي، ويكون اهلدف من ذلك توفري السيولة ا

تعطي احلقوق لكل املتعاملني فيها،إضافة إىل تنوع األدوات اليت ينتجها  وينتج عن التصكيك أدوات جهة أخرى.
 واملتمثلة أساسا يف الصكوك االسالمية. التصكيك االسالمي

متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو ''وثائق متساوية القيمة  وتعرف الصكوك االسالمية بأهنا   
من حيث النوع ومن تتنوع هذه الصكوك و  "خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص

النوع جند الصكوك االسالمية القائمة على عقد البيع، والصكوك االسالمية القائمة على  فمن حيث حيث العدد،
مية القائمة على عقد اإلجارة، أما من حيث العدد فهي تتعدد حسن نوع عقد الشراكة، والصكوك االسال

األنشطة اإلقتصادية واملالية املراد القيام هبا، من صكوك مضاربة، وصكوك إجارة، وصكوك مشاركة، وصكوك 
 ة.، وحتكم هذه الصكوك االسالمية ضوابط شرعية وأخرى اقتصادياملساقاة واملزارعة والس لم، واالستصناع...

ونظرا لتنوعها فإهنا تلعب دورا إقتصاديا على خمتلف األصعدة وذلك من خالل أثرها على السياسات املالية      
ريات اإلقتصادية الكلية كالبطالة، وتأثرها اإلجيايب والنقدية، ودعمها للموازنة العامة، وكذا تأثريها علة خمتلف املتغ

 ويل التنمية اإلقتصادية.،إضافة إىل دورها البارز يف متبالتضخم...
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:لثالثا الفصل  
تأثير الصكوك اإلسالمية على سوق رأس   

 المال اإلسالمي وحدود التعامل بها
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

الشك أن تأثري الصكوك اإلسالمية مل يقتصر يف االقتصاد على قطاع معني أو عنصر ما من عناصر النظام    
املايل يف أي اقتصاد، ومبا أن الصكوك اإلسالمية يف األساس أوراق مالية يتم تداوهلا يف سوق رأس املال 

مزما  املالية ومزيادة االهتاام سيكون مرجوا، خاصة يف ظل استفحال ظاهرة األفيه اإلسالمي، فإن تأثريها 
باالقتصاد اإلسالمي وأدواته، مما أدى إىل البحث يف تأثري هذه األدوا  على هيكلة األسواق املالية اإلسالمية  

هذه الصكوك على   نب مساسككل، سواء من حيث التأثري على املتعاملني أو حىت من خالل البحث يف جوا
أن هذا التأثري ليس بالقدر املطلوب على اعتبار أن هلذه الصكوك خماطر  كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي، غري

 من التعامل هبا. حتد  
 لذلك يتناول هذا الفصل خمتلف هذه النقاط اليت على أساسها قسم الفصل إىل أربعة مباحث كالتايل: 

 اإلسالمي. املبحث األول: دور الصكوك اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل يف سوق رأس املال
 املبحث الثاين: أمهية الصكوك اإلسالمية ملختلف املتعاملني يف سوق رأس املال اإلسالمي.

 املبحث الثالث: دور الصكوك اإلسالمية يف حتقيق كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي.
 املبحث الرابع: حدود استخدام الصكوك اإلسالمية يف سوق رأس املال اإلسالمي.
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 المبحث األول: دور الصكوك اإلسالمية في تحقيق االستقرار المالي في سوق رأس المال اإلسالمي
تعترب الصكوك اإلسالمية أهم بديل للسندا  الربوية يف جمال مواجهة األمزما  املالية كوهنا تربطها ضوابط  

بالربا، مما جيعل أسواق رأس املال أكثر مستادة من الشريعة اإلسالمية ولعل أهم هذه الضوابط هو عدم التعامل 
 مزيادة التعامل به واختالف املتعاملني فيه وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث. استقرار وأقل خماطر ومن ث  

 ب األول: مفهوم االستقرار الماليالمطل
 االستقرار المالي الفرع األول: تعريف

 1يسية يف تعريف االستقرار املايل نوجزها فياا يلي:( بعض املبادئ الرئGarry schinasi, 2005/يقرتح )1
: وهو أن مفهوم االستقرار املايل مفهوم واسع يضم خمتلف مظاهر علم التاويل والنظام املايل، املبدأ األول 

وباعتبار الرتابط الوثيق بني كل مكونا  النظام املايل فإن االختالال  اليت تصيب أي مكون منها ميكن أن 
االستقرار املايل اإلمجايل وهو ما يتطلب منظورا منهجيا، ففي أي وقت كان فاالستقرار أو عدم االستقرار تضعف 

 البد أن يكون نتيجة إما للاؤسسا  اخلاصة وأفعاهلا، املؤسسا  العامة وإجراءاهتا، أو كال منهاا بشكل متزامن.
ام بدوره يف ختصيص يقوم التاويل بشكل ت قتضي فقط بأنوهو أن االستقرار املايل ال ي املبدأ الثاين: 

املوارد واملخاطر، تعبئة االدخارا ، تسهيل تراكم الثروة، التناية والناو، ولكنه يقتضي أن تقوم أنظاة املدفوعا  
بدورها االقتصادي السليم، بكلاة أخرى فإن االستقرار املايل وما يعترب عادة كعنصر حيوي لالستقرار النقدي 

 يتداخالن.
إن مفهوم االستقرار املايل ال يرتبط فقط بغياب األمزما  يف الوقت احلاضر ولكن بقدرة   املبدأ الثالث: 

ه أو للعالية االقتصادية، ففي نظام االختالال  قبل أن تشكل هتديدا لالنظام املايل للحد، احتواء، معاجلة نشأة 
(، ويف هذا  Self-Correction )مستقر ويعال بشكل جيد فإن هذا حيدث من خالل التصحيح الذايت

االختيار بني السااح مليكانيزما  األسواق العال حلل  ميكن أن يكون هناك مفاضلة يف السياسا  الصدد،
 كال من األبعاد الوقائية والتدخلية.  وهكذا فإن االستقرار املايل يضم   تالة أو التدخل السريع والفعالالصعوبا  احمل

فاالختالال   ائج احملتالة على القطاع احلقيقيوهو أن يتم صياغة االستقرار املايل باعتبار النت املبدأ الرابع: 
يف األسواق املالية أو على مستوى فرادى املؤسسا  املالية حتتاج أال يتم اعتبارها هتديدا للنظام املايل إذا مل تشكل 

 بشكل واسع. ةخطرا على األنشطة االقتصادي
وهو أن يتم التفكري يف االستقرار املايل كسلسلة مستارة، ألن التاويل أساسا ينطوي على  املبدأ اخلامس: 

العناصر والروابط املتطورة، ما  الاليقني فهو حركي سواء عرب الزمن أو االبتكارا  املالية، ويرتكب من العديد من
إىل  أخرى، إضافة أو أقل استقرارا يف نقطة ن أكثرو ميكن أن ميثل االستقرار املايل يف نقطة مزمنية معينة ميكن أن يك

                                                 
 -، أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة حماد خيضر''االستقرار المالي رهينة قطاع المحروقات في الجزائر''بوكساين، رشيد ومزيان، أمينة  - 1

 .262-232، ص ص: 2111بسكرة، العدد العاشر، ديسارب 
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أنه ميكن النظر إىل االستقرار املايل على أنه يتوافق مع استقرار أجزائه املكونة له مثل سالمة املؤسسا  املالية، 
 ظروف األسواق املالية، وكذا فعالية مكونا  البنية التحتية.

 /كاا ميكن أن يعرف االستقرار املايل كاا يلي: 2 
 1سط وأقصر تعريف لالستقرار املايل هو جتنب وقوع األمزما  املالية.أب 
 وتعرف األمزمة املالية كاا يلي:  
( التدهور احلاد يف األسواق املالية لدولة أو  Financial markets crisisيقصد بأمزمة األسواق املالية ) 

لي يف أداء مهامه الرئيسية والذي ينعكس يف جماوعة من الدول، واليت من أبرمز مساهتا هو فشل النظام املصريف احمل
تدهور كبري يف قياة العالة ويف أسعار األسهم، وبالتايل اآلثار السلبية على قطاع اإلنتاج والعاالة وما ينجم عنها 

 2من إعادة تومزيع الدخول والثروا  فياا بني األسواق املالية الدولية.
ستثار على األصول ''تدهور أو اخنفاض مفاجئ يف طلب املتعرف األمزمة املالية بأهنا: أن كاا ميكن  

ب دورا هاما يف االقتصاد القومي، واالخنفاض الناتج عن ذلك يف سعر األصل يقلل من النشاط علاملالية اليت ت
االقتصادي الكلي مباشرة من خالل تأثرياته على قرارا  املستهلكني األفراد والشركا  وبشكل مباشر من خالل 

 3.''ته على أسعار باقي األصول األخرى واملوامزنا  املالية للوسطاء املاليون مثل البنوكتأثريا
ريف ميكن إعطاء تعريف شامل ومبسط لالستقرار املايل يف سوق رأس املايل اومن خالل هذه التع 

 اإلسالمي كاا يلي: 
ومدى قدرته  مزما  املالية مدى عدم تعرضه لأن يفاكملايل لسوق رأس املال اإلسالمي ياالستقرار ا  

يف  تطبيقه لضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية مدى على معاجلة األمزما  املالية يف حالة وقوعها، من خالل
 ، واليت حتالها أدواته املالية )الصكوك اإلسالمية( وكذا خمتلف املتعاملني فيه.تعامالته

 الفرع الثاني: مظاهر عدم االستقرار المالي
 4املظاهر األساسية لعدم االستقرار املايل يف ثالثة مظاهر أساسية، كاا يلي:تتاثل  

 أوال: الذعر المالي
والذعر املايل  لتهافت على سحب الودائع من البنكويقصد به تلك الظاهرة اليت ينتج عنها حدوث ا 

املصرفية  املؤسسا  املالية أويكون لو أن كل املطالبني حبقوقهم رغبوا يف تسييلها يف وقت واحد، وال توجد أمام 
ذلك التدهور يف التهافت  على سحب لإمكانية التشكيك، وال ميكن تلبية احلقوق، ويتاثل املثال األساسي 

                                                 
، العدد 21، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، ماإلسالمية واالستقرار المالي: تحليل تجريبي''''البنوك أمحد مهدي، بلوايف،  - 1

 .16-11م(، ص ص: 2112هـ/1221الثاين، )
 .211(، ص1111األردن، -، )دار جمدالوي للنشر، عاانالتمويل الدوليسيين، عرفا  تقي الدين، احل - 2
 .32(، ص2113، )دار الفكر اجلامعي، مصر، العولمة المالية وإمكانات التحكم: عدوى األزمات الماليةشرقاوي، عبد احلكيم مصطفى، ال - 3
، مذكرة مقدمة ''-دراسة حالة الجزائر-يم استقرار النظام المالي في اإلطار العولمي الجديدي''اتجاهات تقبن شيخ، عبد الرمحن،  - 4

 بتصرف.11-61، ص ص: 2112/2111اجلزائر، الستكاال متطلبا  شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: حتليل اقتصادي، جامعة 
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الودائع من أحد البنوك، ويكون ذلك بسبب مشكال  لدى ذلك البنك يف تراجع ثقة املودعني واندفاعهم 
)متثل نسبة من إمجايل الودائع( ال يستطيع البنك بعد ذلك أن يفي لسحب أمواهلم، وعندما تتالشى االحتياطا  

بوعوده اخلاصة بالسيولة، ويتحتم عليه بقوة القانون أن يغلق أبوابه، أو يتخذ مسلكا لتخطي هذه العقبا ، وهو 
 ما يعرف باألمزما  املصرفية.

 ثانيا: االنهيار المالي
توفر األسواق الثانوية السيولة حلاملي األوراق املالية املباشرة، وهو ما يتعلق باهنيار األوراق املالية، حيث  

ك السوق الثانية مبيعا  أولئك الراغبني يف تسييل حقوقهم مقابل مشرتيا  أولئك الذين يرغبون يف حيامزة وتشب  
 مستحياله يف احلال يصبح التسييل احلقوق، وكاا هو احلال يف البنوك، إذا رغب أحد األفراد يف تسييل أموال

عندما حيدث هذا يف السوق الثانوية هتبط أسعار األوراق املالية باندفاع شديد، وبذلك تكون هذه العاليا  من 
 مسببا  االهنيار يف سوق األوراق املالية.

 استقرار األسعارعدم ثالثا: 
 ميكن أن يأخذ مستوى استقرار األسعار الشكلني التاليني:  

 م.األسعار، الذي يعرف بالتضخار يف االرتفاع املست (1
 اهلبوط املستار واملتواصل، والذي يعرف بالتقلص، واالنعكاس يف األسعار. (2

يف كل من التضخم والتقلص تأثريا  سلبية على اإلقراض، خيفض التضخم قياة املال املعد لعالية 
ودعة لإلقراض، نتيجة لذلك اإلقراض من طرف املؤسسا ، بيناا يزيد التقلص يف األسعار من قياة األموال امل

ضني، والتقلص غري املتوقع له تأثري رت م غري املتوقع تكون آثاره سلبية على املقرضني، وتكون إجيابية للاقالتضخ
إن عدم التأكد حول املستقبل املتوقع للتضخم والتقلص جيعل القروض أكثر خطورة  .عكس التضخم الغري متوقع

 ولذلك جيعل اإلقراض أقل جاذبية.، وللاقرضني  بالنسبة للاقرتضني
 )األزمة المالية األخيرة( 7002المطلب الثاني: عدم االستقرار المالي في عام 

 الفرع األول: مفهوم األزمة المالية األخيرة
( اليت وجد  Subprime morgage crisisالدرجة الثانية ) إن أمزمة اإلقراض العقاري ملقرتضي 

فإن منوذج التوريق  قبضتها ، هي منوذج تقليدي لإلقراض املفرط وغري احلذر،كذلكالواليا  املتحدة نفسها يف 
(securitization( أو التوليد للتومزيع )Originate –to-distribute  يف اإلقراض لعب دورا أساسيا يف هذا )

ون يد بنيباملزيج (  Collateralized debt obligationsالصدد، ذلك أن خلق سندا  الدين املضاون )
مكن مولدي القروض العقارية من نقل خماطر التعثر  (prim and subprime debtوالثانية ) *الدرجتني األوىل

                                                 
بكامل  : هم املقرتضون الذين يتاتعون بتصنيف ائتااين جيد، ويوحون بالثقة من حيث قدرهتم على خدمة ديوهنم والوفاءمقترضو الدرجة األولى- *

 التزاماهتم.
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يكرهون عادة حتال مثل هذه املخاطر، وهبذا ضعف  ينإىل املشرتين النهائيني الذ *حىت يف ديون الدرجة الثانية
ة عند اإلقراض، ومن ث فإن الكم يف القروض قد غلب احلافز لدى مولدي القروض العقارية لبذل العناية الالمزم

 1على النوع، ومزاد حجم املقرتضني واملضاربني من ديون الدرجة الثانية مزيادة كبرية.
ويالحظ مما سبق بوضوح غلبة االقتصاد املايل على االقتصاد احلقيقي ويظهر ذلك يف قول الكاتب ''ومن  

النوع''، إضافة إىل الدور الذي لعبه التوريق يف هذه األمزمة مما أثر على ث فإن الكم يف القروض قد غلب على 
 ضني.رت املقرضني واملق

 الفرع الثاني: أسباب األزمة المالية األخيرة
 األزمة من المنظور التقليدي أوال: أساب

كل خاص، رغم أن هناك الكثري ممن يرجعون أسباب األمزما  املالية بشكل عام، وأمزمة الرهن العقاري بش 
إىل طبيعة النظام الرأمسايل وآليا  عاله باعتباره نظاما اقتصاديا متعثرا، إال أن هذا ال يلغي الدور الكبري الذي لعبه 

يف حدوث األمزمة من خالل التوسع يف منح االئتاان، ومزيادة حجم  -والقطاع املايل بصفة عامة–القطاع املصريف 
 2قة فيها.األصول املالية املتداولة ومزيادة الث

كاا تعترب الفائدة أهم العوامل املخلة باالستقرار يف االقتصادا  الرأمسالية، فقد طرح ميلتون فريدمان  
هذا السؤال  ىورد عل السؤال التايل: ما أسباب هذا السلوك الطائش الذي مل يسبق له مثيل لالقتصاد األمريكي؟

 3السلوك الطائش املوامزي له يف معدال  الفائدة''.اإلجابة اليت ختطر على البال هو ''إن بقوله: 
كاا يرى ''هوشيار معروف'' أن نقص املعلوما  وعدم شفافية العال يف األسواق املالية يعد من أسباب  

4(.1121تفاقم األمزما  كاا حدث يف األمزمة العاملية الكربى )
 

 

                                                 
وقدرهتم على خدمة  حون بالثقة من حيث مركزهم املايلهم املقرتضون الذين عرفوا بتقصريهم أو ختلفهم عن الدفع، وال يو  مقترضو الدرجة الثانية: -*

اليت حتال على هؤالء املقرتضني ديوهنم، وهلذا فإن هناك خماطرة تعثر عالية ناشئة من ضعف ضااناهتم وحبس رهوناهتم، ومعدال  الفائدة والرسوم 
 مرتفعة بوجه عام، وقد تتجاومز قدرهتم على خدمة ديوهنم.

، ترمجة: رفيق يونس املصري، مقال يف  ''األزمة المالية العالمية، هل يمكن للتمويل اإلسالمي أن يساعد في حلها؟''حماد عار، شابرا،  - 1
-22(، ص ص: 2111، جماوعة من الباحثني، )مركز النشر العلاي، جدة، نظور إسالمياألزمات المالية العالمية أسباب وحلول من مكتاب: 

32. 
 ''العولمة االقتصادية واألزمات المالية: الوقاية والعالج'' دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية''نادية، العقون، - 2

 .122، ص 2113-2112باتنة، -خلضر أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد التناية، جامعة احلاج
، ترمجة سيد حماد سكر، )دار البشري نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء اإلسالمحماد عار، شابرا،  - 3

 .161، ص بعة الثانيةطال(، 1111األردن، -ر والتومزيع، عاانللنش
 .62(، ص2116، )دار جرير للنشر والتومزيع، دون بلد نشر، تحليل االقتصاد الدوليهوشيار، معروف،  - 4
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يقوم النظام املايل واملصريف التقليدي  إضافة إىل ذلك ساهم نظام جدولة الديون يف تفاقم األمزمة، حيث 
على نظام جدولة سعر فائدة أعلى، واستبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، وهذا يلقي 

 1بسبب سعر الفائدة األعلى. رض األولأعباء إضافية على املقرتض املدين الذي عجز عن دفع الق
 2ة األخرية من خالل األسباب املتعلقة بالقطاع املايل كاا يلي:وعاوما ميكن إمجال أسباب األمزمة املالي 

التضخم الشديد يف القطاع املايل: بظهور نظام أسعار الصرف املعومة وبرومز فلسفة الليربالية االقتصادية  ( أ
اجلديدة، وجميء املنظاة العاملية للتجارة، فتحت األبواب أمام حتركا  األموال عرب احلدود وكان لذلك 

 يا  خطرية أمهها فتح الباب لعاليا  مستحدثة واليت أطلقت العنان لناو قطاع مايل ضخم.تداع

املتاجرة يف املخاطر: مع تعومي العاال  ظهر  احلاجة إىل التحو ط ضد خماطر التقلبا  يف أسعار  ( ب
الصرف، وقد ظهر ابتكار مايل جديد هو العقود املستقبلية يف العاال ، وما املشتقا  املالية إال صورة 

دفها واحد وهو تومزيع حدث للعقود املستقبلية، ومضاون هذه العقود واحد هو االجتار يف املخاطر، وهأ
 املخاطر والتحو ط والتأمني ضد ما يرتتب عليها من خسائر.

ج( املتاجرة يف الديون: مما يستدعي االنتباه أن املشتقا  املالية مل تعد تنصب على خماطر االجتار يف األوراق 
والقيام باملراهنا  على  ديونالعقارية وأنواع كثرية من الاملالية بل أهنا امتد  إىل املخاطر املتعلقة بالديون 

 تقلبا  أسعار الصرف والفائدة، وتقلبا  مؤشرا  البورصة.
د( امزدياد وتعاق التشابكا  بني مكونا  القطاع املايل: لقد مزاد  التشابكا  وتعاقت بني الفروع املختلفة 

الستثاار، صناديق املعاش، صناديق ا للقطاع املايل: البورصا ، البنوك التجارية، بنوك االستثاار أو األعاال،
وترتب عن ذلك نشوء شبكة معقدة من  صناديق التحوط وشركا  التأمني، وكاال  التقييم اإلئتااين...

 املعامال  املالية بني كيانا  مالية عاالقة من حيث احلجم ومركبة من حيث النشاط.
القطاع املايل كل حد معقول: مبعىن أنه  هـ( اشتداد التناقض بني القطاع املايل واحلقيقي: لقد فاق التوسع يف

اكتسب رأس املال املايل  جتاومز االحتياجا  الواقعية للقطاع احلقيقي من االقتصاد ببعيد، وذلك بعدما
)التاويلي( حرية كبرية يف احلركة مع تنامي ظاهرة العوملة املالية وما صاحبها من تفكيك للقيود على انتقال 

ل يف القطاع املايل ال ختدم اإلنتاج بل ختدم أغراض املضاربني واملقامرين واملتعطشني األموال. إن حركة األموا
 لأرباح الضخاة بدون جهد.

و( ضعف أو تراخي إجراءا  الرقابة والضبط يف القطاع املايل: قد شاع يف القطاع املايل مناخ من التساهل 
تطبيق الضوابط القوية على مالءة املؤسسا   والتغاضي عن القواعد السلاية ملنح االئتاان والتقاعس عن

                                                 
 بسكرة-جامعة حماد خيضرد الثامن، ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العد''األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي''شنوف، شعيب،  - 1

 .133-112، ص ص: 2111ديسارب 
، مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلاي الدويل حول: األمزمة ''األزمة المالية الحالية ومستقبل العولمة المالية''أمساء، دردور ونسرين، بن مزاوي،  - 2

 2111أكتوبر  21-21سطيف، أيام: -سوعلوم التسيري، جامعة فرحا  عبااملالية واالقتصادية الدولية واحلوكاة العاملية، كلية العلوم االقتصادية 
 .11ص
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االئتاانية وآليا  عالها، حىت وصلت إىل حد التسيب واالنفال . ومل يكن ذلك حمض صدفة بل إنه جزء 
 ال يتجزأ من مناخ احلرية االقتصادية والعوملة.
 ثانيا: أسباب األزمة المالية من منظور إسالمي

ىل مبادئ وتعامال  سائدة يف النظام االقتصادي احلايل. وميكن من أسباب األمزمة من هذا املنظور تعود إ 
  1هذا املنظور إعطاء عدة أسباب هلذه األمزمة، واليت تتاثل يف:

التعامل بالفائدة الربوية: لقد ارتبطت األمزمة بصورة أساسية بسعر الفائدة الذي يساى يف الشرع بالربا  ( أ
، حيث عجز املقرتضون عن سداد  2... الل ُه اْلبَـْيَع َوَحر َم الر بَا َوَأَحل  ... وهو حمرم شرعا، قال تعاىل: 

األقساط املرتفعة بسبب رفع معدل الفائدة من طرف البنك الفدرايل، وهو عنصر خفي يشجع على 
التضخم، فاختاذ القرار االستثااري على أساس مؤشر األرباح املتوقعة أسلوب أكثر واقعية، ألن الربح أداة 

صيص رأس املال بعكس الفائدة اليت هي أداة مضللة وضارة مبصاحل األفراد، ولقد أشار ''موريس لتخ
آليه'' يف أحد أحباثه أنه من بني شروط تفادي األمزما  املالية تعديل معدل الفائدة إىل الصفر، وجعل 

  إىل ختفيض معدالتهبا وإلغائه ال ، وهذا ما دعا إليه اإلسالم بتحرميه الر % 2معدل الضريبة يف حدود 
 كاا تفعل املؤسسا  املالية حاليا.

بأن معدل الفائدة أداة لعدم االستقرار املايل، حيث يعتقد أن املتسبب  ''Minskyكاا يرى ''منسكي 
 يف وقوع األمزمة املالية هو هيكل االستدانة يف االقتصاد ويعرب عن  ذلك مبا يلي: 

 3منح القروض املصرفية''. ''أن منبع األمزمة املالية هو التوسع يف
القاار والغرر: أصبحت البورصة تعرف على أهنا مكان للقاار، فجل عالياهتا تقوم على أساس املضاربة  ( ب

على األسعار، وهذه املضاربة من شأهنا أن تؤدي إىل تقومي األسهم يف البورصة بأكثر من قياتها احلقيقية 
ما اشرتى، بل هي هنا أن يسلم البائع ماباع،وال املشرتي كاا أن عقود البورصة ليس من شأأو أقل بكثري  

جمرد مراهنا  على الربح من خالل عقود آجلة ومستقبلية، ال تسليم فيها وال استالم، إمنا يتم التحاسب 
فيها على فروق األسعار، وهبذا ينشأ اقتصاد ومهي مضاريب بعيد عن االقتصاد احلقيقي، واملستثار يقوم 

املقامرة جلية يف  احلظ، وليس على أساس التحليل املايل، ودراسة امليزانيا ، كاا ظهر رحبه على أساس 
 يل وتقوم على االجتار يف املخاطرهذه األمزمة من خالل املشتقا  املالية اليت تعترب حبق سالح الدمار املا

                                                 
1

،مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلاي الدويل حول: مالية وحلولها إسالمية"سأزمة المالية الراهنة جذورها ر "األعبد السالم، عقون وكاال، رمزيق، - 
 8-6، ص ص: 2222أكتوبر  21-22سطيف،أيام  -االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة فرحا  عباساألمزمة املالية واالقتصادية الدولية،كلية العلوم 

 .212سورة البقرة، اآلية  - 2
، املؤمتر العاملي الثامن ''معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد الرأسمالي )محاولة للفهم واقتراح حلول(''د وسدي، علي، باشريط، ع- 3

ديسارب  21إىل  12والتاويل اإلسالمي: الناو املستدام والتناية االقتصادية الشاملة من املنظور اإلسالمي: الدوحة، دولة قطر: من لالقتصاد 
 .16، ص2111
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تسلم وال قبض وحتقيق ربح لطرف على حساب خسائر مقابلة للطرف اآلخر، وال يوجد فيها تسليم وال 
 للثان بل هو تسوية لفروق األسعار، يرحبها الراحبون وخيسرها اخلاسرون.

ويف هذا الصدد يقول ''موريس آليه'': يف حني أن املراهنة، من حيث املبدأ، إذا عالت يف نطاق مؤسسي 
 ا، مزعزعة لالستقراراملوجود حاليمالئم، تكون نافعة جدا، وحمققة لالستقرار، فإهنا تصبح، يف النطاق املؤسسي 

 ، وهو مايبني أن النظام الرأمسايل يقوم على اجلشع واملصاحل الفردية.1إىل حد كبري، وضارة''
ج( بيع الدين بالدين: يرتكز عال البنوك على املتاجرة بالديون، حبيث يؤدي إىل اإلفراط يف خلق النقود بدون 

ة، كاا انتشر  ظاهرة توريق الديون، وتظهر جليا يف هذه غطاء، وهذا ما يؤدي إىل ومهية التعامال  االقتصادي
   تطرح للتداول يف السوق املاليةاألمزمة يف بيع القروض العقارية إىل شركا  التوريق، اليت حولتها إىل سندا

ر أحدمها يؤدي إىل تأثر اجلايع، وهو بذلك حمرما ثمن الناس حق على عقار واحد، وتع وبذلك يصبح للعديد
ه بيع للدين بأقل من قياته وهو ربا من جهة، وعائد السندا  يتاثل يف الفائدة الذي هو ربا، هذا شرعا كون

باإلضافة إىل قيام صاحب العقار برهنه مقابل ديون أخرى، وهي باطلة من الناحية الشرعية كوهنا تعامل بالربا 
هن األول، كون الرهن حق على عني وال من جهة، وال جيومز رهن الشيء املرهون إال بإذن املرهتن وهنا يبطل الر 

 جيتاع حقان على عني واحدة.
أو مشتقا  مالية ال تستند إىل أصول   ويرى الربوفيسور حماد بوجالل أن توريق الديون وظهور منتجا 

 2حقيقية، يزيد من الغرر نتيجة لبيع الديون املنهي عنه يف شريعتنا.
د( الشائعا  وسلوك القطيع: من الشوائب واملخالفا  اليت تسود معظم املعامال  يف األسواق املالية انتشار 

 إحداث تأثري معني على املتعاملنياملعلوما  الكاذبة، وافتعال شائعا  ال أساس هلا من الصحة هبدف 
بأن سهم شركة ما سوف حيقق والسعي إىل حتقيق مغامن وراء ذلك على غري وجه حق، حيث تنتشر إشاعا  

أرباحا حىت يرتفع مثنه، هبدف خلق طلب مفتعل فيتجه املضاربون بشكل مجاعي لشراء أسهاها، ومن ث يرتفع 
مثنه مؤقتا فيقوم بعض املتعاملني بالبيع، وبعد فرتة وجيزة تظهر حقيقية اإلشاعة الكاذبة مما يضطر اجلايع إىل 

ة أخرى وهذا من مناذج التدليس وأكل أموال الناس بالباطل الذي هنى بيع هذه األسهم، فينخفض السعر مر 
يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـيـ ُنوا أَن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِِبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا   عنه اإلسالم، قال تعاىل

َعَلى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمنَي 
3  

ديد دولة، الذي يعين متديد آجال التسم املعامال  مع املدينني املتعثرين على نظام اجلو الديون: تقهـ( جدولة 
 بسبب القرض األول الذي عجز عن دفع يلقي أعباء إضافية على املقرتض مع الرفع من سعر الفائدة، وهذا

                                                 
-ة، )ترمجة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدالشروط النقدية القتصاد األسواق من دروس األمس إلى إصالحات الغدموريس، آليه،  - 1

 .12(، ص1112السعودية، 
 .61، جملة اقتصاديا  مشال إفريقيا، العدد السادس، دون سنة نشر، ص مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراهنة''"حماد، بوجالل،  - 2
 .16:سورة احلجرا ، اآلية - 3
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ٌر  سعر الفائدة األصلي، وهو حمرم شرعا قال تعاىل:  ُقوْا َخيـْ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة ِإىَل َمْيَسَرٍة َوأَن َتَصد 
  .1ل ُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُاوَن 

د( غياب األخالق االقتصادية: غيبت األخالق االقتصادية، وعطل التنافس على أساس حسن السرية 
 ، وانتشر الفساد األخالقي من ربااملعامال  املاليةوالسلوك، وفصل الدين واألخالق والقيم واملثل العليا عن 
ُرَك َما يـَْعُبُد  رشوة، غش، تزوير، احتكار، استغالل، جشع قال تعاىل:  قَاُلوْا يَا ُشَعْيُب َأَصالَُتَك تَْأُمُرَك َأن نـ تـْ
 صبح تصنيع السالح املدمر اقتصادافأ  2الر ِشيدُ آبَاُؤنَا أَْو أَن نـ ْفَعَل يف أَْمَوالَِنا َما َنَشاء ِإن َك أَلَنَت احْلَِليُم 

وإنتاج األغذية بدون مراعاة شروط الصحة ابتكارا، وعاليا  تشويه البشر إبداعا، والعودة إىل جتارة الرقيق 
واألطفال رحبا، وإنتاج املخدرا  مزراعة وصناعة، فانتشر اجلشع وحب الذا  وتغليب املصلحة الفردية على 

ملدراء وراء الصفقا  املدرة للكفاءا  دون املصلحة اجلااعية، وهلث أرباب العال وراء املشاريع املرحبة، وا
 التفكري يف االستقرار االقتصادي ومصلحة اجلااعة ومستقبل األجيال.

المطلب الثالث: ضوابط االقتصاد اإلسالمي في تحقيق االستقرار المالي في أسواق رأس المال اإلسالمية 
 ودور الصكوك اإلسالمية

 ي اإلسالميابط خاصة بالنظام المالو الفرع األول: ض
يعتاد النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي وكذا مؤسساته املالية على جماوعة من القواعد اليت حتقق له  

 3األمن واألمان واالستقرار وتقليل املخاطر، ومن أهم هذه القواعد ما يلي: 
صداقية مثل األمانة وامليقوم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على منظومة من القيم واملثل واألخالق  (1

ري والتعاون والتكامل والتضامن، فال اقتصاد إسالمي بدون أخالق ومثل، وتعترب سيوالشفافية والبيئة والت
هذه املنظومة من الضاانا  اليت حتقق األمن واألمان واالستقرار لكافة املتعاملني، ويف نفس الوقت حترم 

اجلهالة و لكذب واملقامرة والتدليس والغرر قتصادية اليت تقوم على االشريعة اإلسالمية املعامال  املالية واال
واالحتكار واالستغالل واجلشع واملظلم وأكل أموال الناس بالباطل، ويعترب االلتزام بالقيم اإلميانية 

املسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو  واألخالقية عبادة وطاعة هلل يثاب عليها
 يا وذلك يف حالة الرواج والكساد ويف حالة االستقرار أو يف حالة األمزمة.مشرت 

يقوم النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي على قاعدة املشاركة يف الربح واخلسارة وعلى التداول الفعلي  (2
ة لأموال واملوجودا  وحيكم ذلك ضوابط احلالل الطيب واألولويا  اإلسالمية وحتقيق املنافع املشروع

والغنم بالغرم، والتفاعل احلقيقي بني أصحاب األموال وأصحاب األعاال واخلربة والعال وفق ضابط 

                                                 
 .221 :سورة البقرة، اآلية - 1
 .21 :سورة هود، اآلية - 2
 ، حبث مقدم للاؤمتر الدويل''األزمة المالية العالمية... أسبابها وسبل معالجتها من منظور إسالمي''إبراهيم رسول، هاين وكرمي سامل، حسني،  - 3

 .11-11، ص ص: 2111كانون األول، –ديسارب  16-12امعة الكويت، جالرابع لكلية العلوم اإلدارية، 
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العدل واحلق وبذل اجلهد هذا يقلل من حدة أي أمزمة حيث ال يوجد فريق رابح دائاا أبدا وفريق خاسر 
وعة من ااإلسالمي جم دائاا أبدا بل املشاركة يف الربح واخلسارة. ولقد وضع الفقهاء وعلااء االقتصاد

عقود االستثاار والتاويل اإلسالمي اليت تقوم على ضوابط شرعية من هذه العقود: صيغ التاويل 
املزارعة واملساقاة وحنو ذلك. كاا حرمت اإلجارة و بباملضاربة وباملشاركة وباملراحبة وباالستصناع وبالسلم و 
القائاة على متويل القروض بفائدة، واليت تعترب من الشريعة اإلسالمية كافة عقود التاويل باالستثاار 

 .خريةيسية لأمزمة املالية العاملية األاألسباب الرئ
واليت تقوم على معامال  ومهية يسودها  Derivativesحرمت الشريعة اإلسالمية نظام املشتقا  املالية  (3

على أهنا من املقامرا  املنهي   الغرر واجلهالة ولقد كيف فقهاء االقتصاد اإلسالمي مثل هذه املعامال 
عنها شرعا، وقد أكد اخلرباء وأصحاب البصرية من علااء االقتصاد الوضعي أن من أسباب األمزمة املالية 
املعاصرة هو نظام املشتقا  املالية اليت تتعامل مبثل هذا النظام، وما حدث يف أسواق دول وشرق آسيا 

 ليس منا ببعيد.
كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم األوراق التجارية   حرمت الشريعة اإلسالمية (4

وخصم الشيكا  املؤجلة السداد كاا حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ولقد هنى رسول 
عن بيع الكالئ بالكالئ )بيع الدين بالدين(. كاا أكد خرباء وعلااء االقتصاد الوضعي أن من  اهلل 

ة املالية املعاصرة هو قيام بعض شركا  الوساطة املالية بالتجارة يف الديون مما أدى إىل أسباب األمزم
 اشتعال األمزمة وهذا ما حدث فعال.

ري على املقرتض الذي ال يستطيع سداد الدين سيالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التيقوم النظام املايل وا (5
ٌر  ، إذ يقول اهلل تبارك وتعاىل: 1ألسباب قهرية ُقوْا َخيـْ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة ِإىَل َمْيَسرٍَة َوَأن َتَصد 

 .2ل ُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُاوَن 
 الفرع الثاني: ضوابط خاصة بأسواق رأس المال اإلسالمية

هتم اإلسالم دين شامل لكل مناحي احلياة ومنها الناحية االقتصادية، ويف إطار اجلانب االقتصادي ي 
وقواعد  تكامل يف نطاقه وأهدافه ومؤسساتهاإلسالم بالنظام املايل والنقدي، وقد جاء اإلسالم بنظام مايل ونقدي م

تقف عند حدودها كاؤسسة، بل ذهب اإلسالم  العال فيه وأسلوب تطوره. وحتتل األسواق يف اإلسالم مكانة ال
لذلك البد هلذه األسواق أن يكون هلا ضوابط  إىل أبعد من ذلك، فقد وضع قواعد السلوك يف هذا السوق،

 3خاصة هبا تتاثل مبا يلي:

                                                 
 .11، صالمرجع السابق - 1
 .221 :لبقرة، اآليةسورة ا - 2
، حبث مقدم إىل مؤمتر كلية العلوم اإلدارية ''السوق المالي اإلسالمي: صمام أمان ألزمات المستقبل المالية''حماد مزياد سالمة، البخيت،  - 3

 .11، ص2111ديسارب  16-12الدويل الرابع، ''األمزمة املالية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي، جامعة الكويت، 
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القيم األخالقية يف املعامال  املالية اإلسالمية: يقوم االقتصاد يف اإلسالم على العقود الشرعية احلاكاة  ( أ
حسن و  القية ومنها: الرتاضي وطيب النفسوهذه العقود احلاكاة حتكاها جماوعة من املبادئ والقيم األخ

النية، وبيوع األمانة، مما يثبت ذاتية هذا االقتصاد واستقالله ويؤكد صالحيته لكل مزمان ومكان، ويعطيه 
 أولوية يف التطبيق العالي يف معامال  الناس، ومن أهم املبادئ األخالقية يف املعامال  املالية اإلسالمية

َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فـََنِظرٌَة ِإىَل :  ري على املعسر، يقول تعاىلسيحسن املطالبة وحسن القضاء والت
 .1َمْيَسرَةٍ 

 حترمي الربا أخذا وعطاء بأنواعه الثالثة: ربا الفضل والنسيئة وربا الديون. ( ب
 ج( حترمي امليسر والقاار وأكل أموال الناس بالباطل.
 د( حترمي الغرر مبا يف ذلك اجلهالة والغنب والتدليس.

 ميلك.هـ( حترمي بيع ماال 
و( العال على حتقيق االستثاار احلقيقي وحترمي االستثاار الومهي حيث تقوم العقود اإلسالمية على مبدأ 

 املشاركة يف الربح واخلسارة واالستثاار احلقيقي.
اإلسالمية أهنا مستادة من ضوابط وقواعد  الضوابط اخلاصة بأسواق رأس املالوما يالحظ على هذه 

النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي ككل داللة على مدى دقة وتناسق االقتصاد اإلسالمي ككل كونه يستاد 
 مبادئه من الشريعة اإلسالمية الغراء.

 الفرع الثالث: فعالية الصكوك اإلسالمية في عالج األزمات المالية والحد منها
 2الصكوك اإلسالمية في مقاومة التضخم وبالتالي في استقرار االقتصاد. أوال: مساهمة

ذلك أن منو الكتلة النقدية يف االقتصاد الوطين الذي من احملتال أن يتحول إىل تضخم، مرتبط يف نظام  
رتتبة على التاويل باملشاركة واملضاربة بنسبة األرباح من الودائع االستثاارية، وليس مرتبطا بنسبة الفوائد امل

 القروض، أي أن االرتباط متعلق باإلنتاج احلقيقي وليس بإنتاج األموال عن طريق الفوائد املصرفية.
يعرتفون بوفرة االستقرار لدى أنظاة التاويل  -ومنهم خرباء البنك الدويل -وهذا ما جعل اخلرباء األجانب 

إىل ذلك أن اخلسائر احملتالة املرتتبة على اإلنتاج يف النظام الربوي تتحول إىل فوائد مصرفية  ااإلسالمي، مضاف
تومزع تلك اخلسارة يف نظام التاويل  ربوية، وهي إضافة يتحالها املستهلك عن طريق رفع األسعار بيناا نرى

من خالل حتال  ففالتكلفة حت اإلسالمي بني ثالثة أطراف مسامهة وهي: املستثار واملصرف واملودع، حيث أن
 مجيع األطراف مغرم اخلسارة.

 
 

                                                 
 .221 :سورة البقرة، اآلية - 1
 .112-111، ص ص: مرجع سابقعالم، عبد النور،  - 2
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 1ثانيا: قدرة الصكوك اإلسالمية على إحداث التوازن بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي.
املتواجدة يف النظام الرأمسايل تؤدي إىل منو  -الربا–مما الشك فيه أن النتيجة الطبيعية آللية الفوائد  

 يف شكل متتالية هندسية بيناا جتعل االقتصاد احلقيقي يناو على شاكلة متتالية حسابية، وهو ما االقتصاد املايل
تكون نتيجته تكرار حدوث األمزما  والتقلبا  االقتصادية الدورية سواء من خالل االهنيار أو اإلفالس، وإبان 

رنة باحلقيقي، حيث نشأ ما يعرف باهلرم األمزمة املالية العاملية أكد املختصون على طغيان االقتصاد املايل مقا
ارف التجارية املقلوب فقد أصبحت الكتلة النقدية املتداولة مضافا إليها حجم الديون املقدمة من قبل املص

ة احلقيقية للدولة، ويف هذا املقام ال بد من اإلشارة إىل أن املفكر و ر ري تناسبية مع حجم الثغاملضاعفة يف عالقة 
قد حذر من تراكم الديون بوترية أكرب بكثري من مزيادة   Maurice Allaisواألكادميي الفرنسي موريس آليه 

ذلك فإن الثروة، أما بالنسبة للتاويل اإلسالمي فريبط بصفة دائاة بني معدال  املشاركة واالقتصاد احلقيقي، ول
ة، وبذلك فإن صيغ املشاركا  و ر ثودة، وال ميكن أن يصبح أضعاف النسبة الديون إىل الثروة احلقيقية تكون حمد

املتنوعة تضان الناو املستدام هلرم التوامزن االقتصادي بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل والنقدي، وإحدى 
ليت تتاتع بقدرة حتقيق التوامزن املنشود، نظرا ألن إصدارها يشرتط أدوا  التاويل اإلسالمي الصكوك االستثاارية ا

وجود أصول قبل التصكيك، وابتعادها عن الربا واعتاادها على الربح، مما أكسبها إمكانية جتسيد املعادلة املفقودة 
 بكل املقاييس يف أدوا  التاويل الربوية.

   2قابة.ثالثا: دور الصكوك اإلسالمية في تمتين أخالقيات الر 
 د أبرمز أسباب االهنيارا  املروعةيسود اعتقاد راسخ لدى كافة احملللني لأمزمة املالية العاملية أن أح 

واإلفالسا  املتتالية للعديد من البنوك والشركا  العاملية العاالقة، هو ضعف الضوابط التشريعية اليت حتكم عال 
هذه املؤسسا ، حيث تشري التقارير إىل أن صناديق االستثاار والتحو ط وشركا   الساسرة مل تكن ختضع لرقابة 

(، وبعد 2( أو حىت بامزل )1. كاا أهنا مل تتقيد مبعايري بامزل )البنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي )البنك املركزي(
انكشاف املستور وهذه التجاومزا  الصارخة، بدأ ينادي الكثري من املختصني بضرورة االستفادة من ضوابط 

ثال الصكوك اإلسالمية املستلهاة من الصريفة اإلسالمية، حبيث أصدر  اهليئة الفرنسية العليا للرقابة على سبيل امل
مبنع تداول الصفقا  الومهية والبيوع الرمزية اليت هي شعار النظام الرأمسايل، كاا مسحت  ال احلصر قرارا يقضي

 نفس اهليئة للاؤسسا  واملتعاملني بالتعامل بالصكوك اإلسالمية يف السوق املنظاة الفرنسية.
 
 

                                                 
، جملة االقتصاد اإلسالمي (''3''فعالية الصكوك اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية، الحلقة )أمحد، طرطار وشوقي، جباري،  - 1

  ملعامال  اإلسالمية، دون بلد نشرة اقسالمية بالتعاون مع مركز أحباث فواملؤسسا  املالية اإل( صادرة، اجمللس العام للبنوك 11العاملية، العدد )
 .22-11هـ، ص ص: 1232صفر  -م2113ديسارب 

 .22-11، ص ص: المرجع السابق - 2
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 مخاطر والتحّوط منهارابعا: دور الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات الربوية في تخفيض ال
حتويل أصل مادي مستثار  -بشكل أو بآخر–الصكوك اإلسالمية هي وسيلة لالستدانة يتم من خالهلا  

 يف املادي )أي أجرة العقار )كعقار مؤجر( إىل سيولة نقدية حيصل عليها مصدر الصك، ويعطي ريع هذا األصل
و، عاليا، مالك جلزء من األصل املادي )أي مثالنا هذا( حلاملي الصكوك. إذن حامل الصك اإلسالمي ه

يه فالصكوك اإلسالمية شبيهة بالسندا  احلكومية لكنها ال تعطي فائدة ثابتة، ألن إصدارها يستند لالعقار(. وع
إىل وجود أصل مادي حقيقي حبيث يعطي الصك ريعا حلامله مادام األصل املادي الذي يستند إليه الصك 

. وهو ما يضان لكل األطراف حقوقهم، كون الصكوك اإلسالمية تتايز بالقدرة على 1)العقار هنا( يولد دخال
التحو ط من املخاطر باعتبار أهنا أدوا  تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وحتقيق الكفاءة االقتصادية من 

هتم، ألن الشريعة خالل التقليل أو احلد من املخاطر، فيصبح املقرضون واملستثارون غري قلقني بشأن ممتلكا
 2اإلسالمية تدعو إىل عدم املخاطرة والقاار يف املعامال  املالية بني البشر.

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك اسرتاتيجيا  لتطوير املنتجا  املالية اإلسالمية لتحقيق االستقرار  
ناية بتكليف فريق علاي االقتصادي، حيث قام املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للت

 مرجعا فقهيا أصيال من املذاهب األربعة. 12منتجا مالية من  15321متخصص متكن من استخراج 
وإن كان العامل يرتقب اخلالص باالقتصاد اإلسالمي ومؤسساته املصرفية من األمزمة املالية، فإن األمر  

ضبط عالية االبتكار املايل وجتنبها التناقض بني يستدعي أن تكون لدى البنوك اإلسالمية اسرتاتيجيا  واضحة ت
 3األهداف النظرية والتطبيق العالي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، )دار  الفكرأنقاض الرأسمالية(األزمة المالية العالمية )دالئل اقتصادية على سطوع المنظومة اإلسالمية من بين حماد سامر، القصار،  - 1

 .11(، الطبعة الثانية، ص2111دمشق، 
 .22-11، ص ص: مرجع سابقأمحد، طرطار وشوقي، جباري،  - 2
، مداخلة مقدمة إىل ''كفاء صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدورية''صاحل، صاحلي وعبد احلليم، غريب  - 3

 سطيف-التسيري، جامعة فرحا  عباس العلاي الدويل حول: األمزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكاة العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلومامللتقى 
 .21، ص2111أكتوبر  21-21أيام 
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 المبحث الثاني: أهمية الصكوك اإلسالمية لمختلف المتعاملين في سوق رأس المال اإلسالمي
احتياجا  حيتاج املتعاملون يف سوق رأس املال اإلسالمي إىل أدوا  مالية تليب رغباهتم املختلفة من  

للسيولة إىل ختفيض املخاطر وكذا تعبئة املدخرا  إىل غري ذلك من االستعااال  املختلفة، وبالتايل ميكن أن تليب 
 الصكوك اإلسالمية رغبا  هؤالء املتعاملني أو على األقل تلبية الكثري من هذه الرغبا .

 المطلب األول: الصكوك اإلسالمية والمصارف اإلسالمية 
 األول: مفهوم المصرف اإلسالمي ومبادئه األساسيةالفرع 

 أوال: مفهوم المصرف اإلسالمي
 هناك عدة تعاريف للبنوك اإلسالمية من وجها  نظر متعددة ومنها:  
: ةرائد فكرة البنوك اإلسالمية )يف كتابه منهج الصحوة اإلسالمي -رمحه اهلل–يرى الدكتور أمحد النجار  

لبنوك اإلسالمية هي أجهزة مالية تستهدف التناية وتعال يف إطار الشريعة اإلسالمية وتلتزم بنوك بال فوائد( أن: ''ا
بكل القيم األخالقية اليت جاء  هبا الشرائع السااوية وتسعى إىل تصحيح وظيفة رأس املال يف اجملتاع، وهي 

ري املعامال  التناوية، كاا أهنا يس تقوم به البنوك من وظائف يفااعية مالية، حيث أهنا تقوم مبا تأجهزة تناوية اجت
م بتوظيف أمواهلا بأرشد السبل مبا حيقق النفع و تضع نفسها يف خدمة اجملتاع، وتستهدف حتقيق التناية فيه، وتق

للاجتاع أوال وقبل كل شيء، واجتااعية من حيث أهنا تقصد يف عالها وممارستها تدريب األفراد على ترشيد 
االدخار ومعاونتهم يف تناية أمواهلم مبا يعود عليهم وعلى اجملتاع بالنفع واملصلحة، هذا بهم على ياإلنفاق وتدر 

فضال عن اإلسهام يف حتقيق التكافل بني أفراد اجملتاع بالدعوة إىل أداء الزكاة ومجعها وإنفاقها يف مصارفها 
  1الشرعية''.
على جذب املوارد النقدية من أفراد اجملتاع كاا عرفها حمسن أمحد اخلضريي بأهنا: ''مؤسسة مالية تعال  

 2وتوظيفها توظيفا فعاال ال يكفل تعظياها ومنوها يف إطار القواعد املستقرة للشريعة اإلسالمية''.
وذهب فريق آخر إىل تعريف املصارف اإلسالمية بأهنا: ''كيان ووعاء ميتزج فيه فكر استثااري واقتصادي  

تخرج منه قنوا  جتسد األسس اجلوهرية لالقتصاد اإلسالمي وتنقل مبادئه من سليم ومال يبحث عن ربح حالل ل
النظرية إىل التطبيق، ومن التصور إىل الواقع امللاوس، فهو جيذب رأس املال الذي ميكن أن يكون عاطال لتخرج 

 3أصحابه من التعامل به مع من جيدون يف صدورهم حرجا من التعامل معها.
مية ال تتايز فقط باستبعادها للفائدة وحترمي املضاربة يف النقود، إمنا أيضا بارتباط أي أن البنوك اإلسال 

التاويل فيها باالقتصاد العيين، مما يؤدي إىل حساب دقيق ملخاطر االئتاان وقد تكون هذه املزايا هي اليت دفعت 
                                                 

 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، )البنك اإلسالمي للتناية، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلايد عبد الفتاح، املغريب،  - 1
 .22، ص 66م(، حبث رقم 2112هـ/1222جدة، 

 .11، ص: بعة الثانيةطالم(، 1112هـ/1216، )إتراك للنشر والتومزيع، القاهرة، البنوك اإلسالميةحمسن أمحد، اخلضريي،  - 2
-161، جامعة ورقلة، ص ص: 2111جملة الباحث، العدد اخلامس، لبنوك اإلسالمية''، الجوانب القانونية لتأسيس اشعاشعية، خلضر،''  - 3

112. 
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، مقاال 2228أيلول /سبتارب  11إىل الكتابة يف افتتاحية اجلريدة يف  Challengesبوفيس فينست رئيس جملة 
أظن أننا حباجة أكثر يف هذه األمزمة إىل قراءة القرآن، لفهم ما حيدث بنا »، جاء فيه: ''والقرآنأالبابا بعنوان : ''

وها، ما حل بنا ومبصارفنا، ألنه لو حاول القائاون على مصارفنا احرتام ما ورد يف القرآن من أحكام وتعاليم وطبقُّ 
  1«.وأمزما ، وما وصل بنا احلال إىل هذا الوضع املزري، ألن النقود ال تلد النقود ما حل من كوارث

 ثانيا:المبادئ األساسية للبنوك اإلسالمية
تعال البنوك اإلسالمية وفق مبادئ عدة ألجل حتقيق أهداف متعددة، ومن املبادئ األساسية للبنوك  

 2اإلسالمية ما يلي:
 اجلهامز التناوي مع القيم الروحية للاتعاملني معه.م وتوافق فلسفة نظام عال ؤ تال (1
 كسب ثقة املواطنني من كل الفئا  واالجتاها ، ويتم ذلك عن طريق مصاحلهم الذاتية. (2
 تعايق اإلحساس بتحال املسؤولية واالعتااد على النفس. (3
عها من خالل ذلك إدراك التشابك بني املشكال  االقتصادية واالجتااعية والثقافية والسلوكية والتعامل م (4

 باإلدراك.
 لتعقيدا  الروتني والبريوقراطية والسلبية. اجتنب املركزية يف اإلدارة حتاشي (5
 تناية االنتااء احمللي وتعايقه. (6
 التجاري. هام التعارض مع األجهزة القائاة أو منافستها مبا قد يؤثر على نشاطدع (7
 إعاال الرقابة املستندة إىل املصلحة على كل ممارسا  اجلهامز.  (8

 3وإىل حتقيق العديد من األهداف أمهها: -تطبيق مبادئها–وتسعى هذه البنوك إىل أداء هذه األمانة 
إجياد البديل اإلسالمي لكافة املعامال  املصرفية اليت حيتاج إليها املسلم يف نشاطه اليومي، التجاري  ( أ

 والزراعي، إىل غري ذلك، ورفع احلرج عن املسلاني يف املعامال  املصرفية اليومية.والصناعي 

 تناية الوعي اإلدخاري بشىت السبل ولدى خمتلف فئا  اجملتاع، ومكافحة االكتنامز. ( ب

ج( تشجيع االستثاار، بإجياد الفرص املالئاة وخلق اآلليا  واألدوا  اليت تليب احتياجا  املستثارين من 
 والشركا  واملؤسسا . األفراد

د( توفري رؤوس األموال الالمزمة ألصحاب  األعاال من أفراد وشركا  ومؤسسا . ويقوم املصرف اإلسالمي 
 الفنية، لتسهيل، التبادل التجاريبكل أساسيا  العال املصريف املتطور متبعا أحدث الطرق واألساليب 

                                                 
، دون بلد نشر، ص 2111، ربيع 26، حبوث اقتصادية عربية، العدد ''األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياتها العالمية''عبد اجمليد، قدي،  - 1

 .22-11ص: 
(، مركز البصرية للبحوث 11دراسا  اقتصادية، العدد التاسع )''اندماج المصارف اإلسالمية في عصر العولمة''، عبد احلافظ، الصاوي،  - 2

 .32-21، ص ص: 2116واالستشارا  واخلدما  التعلياية، 
 .12-11ص ص:  هـ(،1222، )املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، دور البنوك اإلسالمية في مجال التنميةأمحد حماد، علي،  - 3
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لة التناية االقتصادية واالجتااعية مبا ال يتناىف مع الضوابط وتنشيط االستثاار، وتعبئة املوارد احمللية، ودفع عج
 والشكل املوايل يوضح أهداف البنك اإلسالمي كاملة.   الشرعية.

 أهداف البنك االسالمي(:15الشكل رقم)                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82ص، مرجع سابقاملغريب، ،عبد احلايد عبد الفتاح المصدر: 
 
 

االلتزام باملبادئ 
اإلسالمية يف 

 املعامال  املصرفية

أهداف البنك 

 اإلسالمي

استيعاب وتطبيق 
وظيفة املال يف 

اإلسالم اقتصاديا 
 واجتااعيا

الدعوة إلى 
 سبيل اهلل

حفظ أموال 
 املتعاملني وتنايتها 

متويل احتياجا  
املتعاملني وتوفري 

ري معامال  تيس متطلباهتم  
املتعاملني وتدعيم 

 راحتهم عند التعامل  

حتقيق التكافل 
االجتااعي بني أفراد 

 اجملتاع 

املسامهة يف دراسة 
مشكال  اجملتاع 
واملشاركة يف وضع 

 احللول هلا

منح تيسريا  
للانظاا  واألجهزة 

اليت ختدم لصاحل 
 البيئة 

تناية الكفاءا  
واملهارا  اإلدارية 
 للعاملني بالبنك 

تعزيز املواقف يف 
 السوق املصرفية 

حتقيق األرباح 
 للاسامهني  

حتقيق آمال 
وطاوحا  

 أصحاب البنك

إحياء املنهج 
اإلسالمي يف 

 املعامال  املصرفية

إشباع حاجا  
 املتعاملني 

رعاية متطلبا  
 ومصاحل اجملتاع 
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 أهمية الصكوك اإلسالمية للمصارف اإلسالميةالفرع الثاني: 
شفاف ذلك من تعلب الصكوك اإلسالمية دورا أساسيا يف نشاط املصارف اإلسالمية، وميكن است 

 ال ال احلصر وهذان اجلانبان مها: إدارة مشاكل السيولة وكذا متويل االستثاار طويل األجل.جانبني على سبيل املث
 في المصارف اإلسالميةأوال: إدارة مشاكل السيولة 

تنشأ مشكلة إدارة السيولة أصال من حقيقة أن هناك مفاضلة بني السيولة والرحبية، وأن هناك تباينا بني  
عرض األصول السائلة والطلب عليها، وبيناا ال يستطيع املصرف السيطرة على مصادر أمواله من الودائع، ميكنه 

ملوقف السيولة عند توظيف  ىذلك، فإن هناك أولوية تعطالسيطرة على استخدام هذه األموال، وعلى 
 ض السيولة، ونقص السيولةوتنقسم مشكلة السيولة اليت تواجه املصارف اإلسالمية إىل شقني: إدارة فائ1.املوارد

مي القروض البينية لليلة واحدة أو دف فائض السيولة لديها وذلك من خالل تقاملصارف التقليدية تستطيع أن توظف
 ثر، أو من خالل األسواق النقدية اليت تتوفر فيها أدوا  نقدية تالئم طبيعة عال تلك املصارف.أك

 فوائد ال جتومز ال أخطا وال عطاءاأما يف حالة املصارف اإلسالمية فإن األمر خيتلف متاما، فإن القروض ب 
لذلك ال تستطيع هذه املصارف توظيف الفوائض لديها هبذه الطريقة كاا أهنا ال تستطيع توظيفها يف األسواق 

 النقدية، ألن األدوا  يف هذه األسواق تعتاد على الفائدة احملرمة شرعا.
فائض ال من هنا تربمز احلاجة إىل أدوا  مالية إسالمية تستطيع املصارف اإلسالمية من خالهلا أن توظف 

إمكانية تسييلها قائاة وبأقل تكلفة. لذلك فإن الصكوك اإلسالمية تقدم البديل  لديها ويف نفس الوقت تبقى
املناسب هلذه املصارف، وحىت تستطيع هذه األدوا  القيام بدورها ال بد من وجود سوق ثانوية لأوراق املالية 

واق مالية ثانوية ليتم من خالهلا االستثاار يف أصول يزدهر العال املصريف بوجود أس فو اإلسالمية فكاا هو معر 
مالية قصرية األجل جدا. واليت تستطيع أن حتوهلا إىل نقد سائل بسرعة كبرية، وبتكلفة حتويلية ضئيلة، كاا أن هذه 

 2األدوا  املالية اإلسالمية تشكل األساس الذي ميكن أن تقوم عليه سوق نقدية إسالمية.
رف اإلسالمية إجياد حلول للفائض املايل لديها، أن تضغط على البنوك املركزية كاا باستطاعة املصا 

 3إلصدار صكوك إسالمية تستفيد منها املصارف اإلسالمية يف:
 استثاار أموال املصارف يف استثاارا  حقيقية يف متويل البنية التحتية. -
 التخفيف من الضغوط على حتويل العالة احمللية إىل أجنبية. -
 التوامزن العادل بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية.إجياد  -

                                                 
، )البنك اإلسالمي للتناية، املعهد اإلسالمي إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةطارق اهلل، خان وحبيب، أمحد،  - 1

 .23(، ص 12م(، ورقة مناسبا  رقم )2113هـ/1223للبحوث والتدريب، جدة، 
، دون 311، العدد 2113، يونيو )جوان(، ، جملة احتاد املصارف العربيةصارف اإلسالمية''، ''األدوات االستثمارية في الممزاهر، بين عامر - 2

 .31بلد نشر، ص 
، حبث مقدم إىل املؤمتر ''(''وجهة نظر حول المصارف اإلسالمية )المشاكل والمعوقات والطموحات والرؤية المستقبليةحماد علي، مسريان،  - 3

 .16، ص6/2/2111-2د يف املعهد العايل للدراسا  اإلسالمية/ جامعة آل البيت، الفرتة الدويل للاصارف اإلسالمية واملنعق
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 احلد من املخاطر اليت قد تواجهها املصارف اإلسالمية وبالتايل تأثر القطاع املصريف هبا. -
أما بالنسبة ملشكلة نقص السيولة فإن املصارف اإلسالمية تتعرض هلا بسبب اختالف طبيعة عال 

تقليدية، حيث تنشأ أمزمة السيولة من أن املصرف ال يستطيع يف إطار املشاركة يف املصارف اإلسالمية عن نظريهتا ال
، وذلك أمر بديهي ألن االستثاار حجاملشروع إىل مرحلة اإلمثار النا الربح واخلسارة أن يسرتد متويله ما مل يصل

فإنه ميكن بيع  يكون على شكل أصول عينية يصعب تسييلها بسرعة، ولكن يف حالة تصكيك هذه االستثاارا 
 1هذه األدوا  يف السوق الثانوية واحلصول على السيولة الالمزمة.

 ثانيا: دور الصكوك اإلسالمية في تشجيع االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية
يعد االستثاار حمور نشاط البنك اإلسالمي، إذ أنه املصدر الرئيسي لتوليد إيراداته كاا أنه األداة اليت  

التعامل أصول  حملألن تعكس مسامهته يف اجلهد اإلمنائي للاجتاع، واالستثاار اإلسالمي يعد استثاارا حقيقيا 
ل وحدة مالية يبثها البنك اإلسالمي يف وليس جمرد أصول مالية، فك، Tongibll Assetsوموجودا  حقيقية 

بطبيعة وثيقا اجملتاع يقابلها سلع وخدما  تتحرك حمققة قياة مضافة حقيقية، فاالستثاار اإلسالمي يرتبط ارتباطا 
 2النشاط أو األصل املاول.

ال ورغم أن املصارف اإلسالمية قد حققت جناحا يف إجياد البديل املصريف اإلسالمي، إال أهنا يف جم 
استخدام هذه األموال قد ركز  على التاويل قصري األجل الذي برمز من خالل ارتفاع نسبية املراحبا  اليت جتريها 

الصيغ التاويلية األخرى  املصارف اإلسالمية، واليت انصرفت غالبا إىل قطاع التجارة وذلك على حساب 
 كاملشاركا  واملضاربا .

اإلسالمية هي يف معظاها أشكال العوائد الثابتة واإلجارة واليت هي وأشكال التاويل اليت تقدمها البنوك  
أيضا ذا  مستوى خماطرة أقل، بالرغم من أن ذلك يشري إىل مرونة وتكيف العال املصريف مع متغريا  البيئة اليت 

وإعادة التوامزن إىل  يعال فيها، إال أنه يعد احنرافا يف مسرية العال املصريف عاا كان متوقعا له. وملعاجلة هذا اخللل
 نشاطا  البنوك اإلسالمية ال بد من إحداث تغيري يف أساليب التاويل اليت ميكن أن تستخدمها هذه البنوك.

وميكن للصكوك اإلسالمية أن تقدم متويال طويل ومتوسط األجل، حيث ميكن للاصارف اإلسالمية أن  
ودعة لديها يف صكوك استثاارية طويلة األجل، فليس من تعيد التوامزن الستثااراهتا من خالل توظيف األموال امل

الضروري أن تقوم املصارف بعاليا  االستثاار املباشر هلذه األموال. إن وجود األدوا  االستثاارية اإلسالمية 
ووجود مؤسسا  متخصصة يف استثاارها سوف خيفف عن املصارف اإلسالمية تكاليف دراسا  اجلدوى 

الصكوك أن ختفف عبء متابعة املشروع وإدارته طاملا أن هناك  لاشروعا ، كاا ميكن هلذهوالرتتيبا  األولية ل
 3جهة تتوىل توظيف هذه األموال وإدارهتا ومتابعتها.

                                                 
 .31، صمرجع سابق ،''األدوات االستثمارية في المصارف اإلسالمية''مزاهرة، بين عامر، - 1
 .13-12، ص ص: مرجع سابقعبد احلايد عبد الفتاح، املغريب،  - 2
 .31، صالمرجع السابق - 3



 تأثير الصكوك اإلسالمية على سوق رأس المال اإلسالمي وحدود التعامل بها                    لث الفصل الثا
 

- 131 - 

 

 المطلب الثاني: الصكوك اإلسالمية والمستثمرين
 الفرع األول: المستثمر وقرار االستثمار

 أوال: مفهوم المستثمر
( يف البنك أو املؤسسة املالية احمللية أو العاملية اليت تقوم بشراء األصول املدرة يتاثل املستثار )املشرتي 

 2. أما االستثاار فيقصد به توظيف األموال للحصول على األرباح.1للدخل من املالك األصلي هلا
وميكن تقسيم املستثارين إىل قساني: قسم مسامل ال حيب املخاطرة وقسم مغامر، فاألول يتطلع دوما إىل  

يف اإلجيار، أما املغامر فإنه  ها الدنيا على األقل كاالستثااروأهنا تكون يف حدودأاستثاارا  ختلو من املخاطر 
ق نسب عالية من األرباح لتغطية عنصر لذلك جنده يسعى إىل حتقيعلى استعداد لتحال نتائج املخاطرة، 

وذلك شأن شركا  التنقيب عن النفط مثال، وقد حيجم عن اإلقدام إذا علم بضخامة حجم املخاطر املخاطرة، 
، لذلك فاإلسالم يقبل بالربح كعائد للالكية فقط )رأس املال(، وال يقبل بالفائدة الربوية بأي 3احمليطة باستثااره

 4شكل من األشكال.
ملطلوبة، ودرجة املخاطر املقبولة وتتنوع تفضيال  املستثارين يف األسواق املالية حسيب درجة العوائد ا 

، مما يؤدي إىل التأثري 5املخاطر املرتفعة والعوائد املتغرية والسندا  التقليدية غري املقبولة شرعاومقارنة باألسهم ذا  
 على قرار املستثار.

  ثانيا: قرار االستثمار:
ن قرار االستثاار هو من القرارا  اهلامة اليت تواجه أي مستثار كان فرادا أو إدارة نظرا الرتباط جناح إ 

يف مضاون أو توقيت قرار  هذه االستثاارا  بساعة الشركة املستثارة على املدى املنظور أو البعيد، وإن أي خطأ
  6إفالس الشركة وخروجها من السوق.ها االستثاار قد يؤدي إىل مشاكل مالية من املاكن أن تكون نتيجت

وإذا كان صاحب املال أمام خيارين: األول استثاار أمواله، والثاين صرفها واستهالكها، فإنه وال شك  
سيختار األول، وال شك أنه سيستعني هبذه الصكوك اإلسالمية، ال سياا وأن املستثار املسلم ال يعترب أن حتقيق 

 ون مرضاة اهللبتغذلك أن الكثري من املستثارين ي النهائي والوحيد من تشغيل أمواله،أقصى ربح هو اهلدف 

                                                 
، جماع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر، إمارة الشارقة، دولة اإلمارا  العربية ''التوريق والتصكيك وتطبيقاتها''جاسم، النشاي،عجيل  - 1

 .11املتحدة، دون سنة نشر، ص
 .22، صمرجع سابقهشام أمحد، عبد احلي،  - 2
 سسة الرسالة ناشرون، دون بلد نشر، )مؤ اإلسالمية بديال عن مؤشر الفائدةمعيار قياس أداء المعامالت المالية جي، سامر مظهر، قنطق - 3

 .11(، ص2113
 .11، صالمرجع السابق - 4
-11، العدد21، اجمللد21، جملة الدراسا  املالية واملصرفية، السنة ''تجارب إصدار الصكوك في الدول المختلفة''حماد عار، جاسر،  - 5

 .26-22ص:  (، ص2113كانون الثاين )يناير، 
 .16، صمرجع سابق، معيار قياس أداء المعامالت المالية اإلسالمية بديال عن مؤشر الفائدةسامر مظهر، قنطفجي،  - 6
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يف الدنيا واآلخرة، مما جيعلهم يقبلون على استثاار أمواهلم ومدخراهتم يف جماال  حتقق هلم  -سبحانه وتعاىل-
 1معدال  ال بأس هبا من الربح.

قارنة بني العوائد واملخاطر بدقة مما كنه من املمتتار أحسن األدوا  املالية اليت أي أن املستثار حياول أن خي 
  2له اختاذ أفضل قرار استثااري، كون اخلصائص النوعية املرغوبة يف الصكوك توفر: تيحي

معاجلة مسألة السيولة يف املؤسسا  املالية اإلسالمية، حيث أن الودائع قصرية األجل ومعظم عاليا   -
 (.Matchingالتاويل تتم لفرتة متوسطة إىل طويلة األجل والذي يعرف باملواءمة )

 طلب املستثارين ألصول سائلة قصرية األجل. -
 .Market-tinked returnذا  عائد ثابت ومرتبط بالسوق  -
 .low risksخماطر متدنية  -
 .reasonable liquidityسيولة معقولة  -
 ريعة اإلسالمية.وقبل ذلك كله متوافقة مع أحكام الش -

 الفرع الثاني: فوائد الصكوك اإلسالمية للمستثمرين
 3تتاثل أمهية الصكوك بالنسبة للاستثارين يف اجلوانب اآلتية: 

املصريف وذلك بسبب قلة الوسطاء واملخاطر املرتبطة ينتج التصكيك أداة قليلة التكلفة مقارنة باالقرتاض  -
 بالورقة املالية املصدرة.

حيث  High Credit Qualityتتايز أداة التصكيك بأهنا غري مرتبطة بالتصنيف االئتااين للاصدر  -
يجة دعاها تتاتع األوراق املالية املصدرة مبوجب عاليا  التصكيك بصفة عامة بتصنيف ائتااين عايل نت

باإلضافة للاساندة اخلارجية بفعل خدما    هياكل داخلية معرفة بدقةعرببتدفقا  مالية حمددة 
وهذا قد ال يتوفر للسندا  املصدرة بواسطا   Credit en hancementالتحسني االئتااين 

إىل  originatorمؤسسا  األعاال األخرى، باإلضافة إىل أن مبدأ البيع الفعلي لأصل من املنشأة 
املنشاة املصككة ليس هلا  يف هيكل عالية التصكيك يتضان أن  SPVالشركة ذا  األغراض اخلاصة 

 قانونيا يف الرجوع الستخدام التدفقا  النقدية املتوقعة لأصل حمل التصكيك.
األوراق املالية احلكومية والسندا  )تعطي الصكوك عوائد أعلى مقارنة ببقية االستثاارا  املالية األخرى  -

 .(ذا  اآلجال املتقاربة
 .Predctable cach flowاإلسالمية تدفقا  مالية ميكن التنبؤ هبا  للصكوك -

                                                 
 .222، ص مرجع سابققيصر عبد الكرمي، اهلييت،  - 1
 .26-22،ص ص: مرجع سابق، ''تجارب إصدار الصكوك في الدول المتخلفة''حماد عار، جاسر،  - 2
 .12، صمرجع سابق، ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية باإلشارة للحالة السودانية''فتح الرمحن علي حماد، صاحل،  - 3
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توفر عاليا  التصكيك فرصا استثاارية متنوعة لأفراد واملؤسسا  واحلكوما  بصورة متكنهم من إدارة  -
 صكوك املستثار من تكويننويع يف أي ميكن الت  portfolio diversificationسيولتهم بصورة مرحبة 

 1حمفظة استثاارية إيرادية ذا  خماطر قليلة وذا  تنوع كبري ميسر.
 المطلب الثالث: الصكوك اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية والمدخرين

 الفرع األول: الصكوك اإلسالمية والمؤسسات المالية اإلسالمية 
اإلسالمية اليت تعال يف نطاق املال نقصد باملؤسسا  املالية اإلسالمية مجيع الشركا  واملؤسسا   

واملؤسسا  االقتصادية، وذلك باستثناء املصارف اإلسالمية، ومن أمثلة هذه املؤسسا  املالية اإلسالمية، شركة 
 االستثاار أو التاويل، أو التأجري أو شركا  التأمني،... .

ارة سيولتها بكفاءة عالية وذلك نتيجة ويتيح وجود األوراق املالية )الصكوك( للاؤسسا  املالية اجملال إلد 
 2ملا يلي: 

 تنوع األدوا  االستثاارية املتاحة لالستثاار. -
 تنوع آجال االستثاار. -
 جتنب عدم التوافق بني استحقاقا  املوجودا  واملطلوبا . -
افسة يساعد التصكيك اإلسالمي املؤسسا  املالية اإلسالمية على استغالل السيولة الفائضة وبالتايل املن -

 يف األسواق احمللية والدولية.
كاا يرى آخرون أن الصكوك اإلسالمية ميكن أن تعطي للاؤسسا  املالية اإلسالمية واحدة أو أكثر من 

 3املنافع التالية:
مزيادة السيولة؛ حيث إن موجودا غري قابل نسبيا للتسييل يتحول بسرعة إىل سيولة كاملوجود الذي ميلكه  (1

ة أو عقد اإلجارة املنتهية بالتاليك إذ يتم حتويله إىل نقد يدفعه املستثارون يف مؤجر يف عقدة اإلجار 
 الصكوك.

تنويع مصادر التاويل وتوسيع قادة املستثارين وجتايع رؤوس األموال الالمزمة لتاويل التوسع يف النشاط  (2
 املخاطر. واحلصول على أصول جديدة تعال على املواءمة بني آجال األصول وااللتزاما  للحد من

ية اإلسالمية استبعاد ختفيض متطلبا  رأس املال، فإن عالية التصكيك ميكن أن تساح للاؤسسة املال (3
 ك.و موجودا  الصك

                                                 
 2-2بيت التاويل الكوييت، الكويت ة مقدمة للندوة الفقهية اخلامسة ل، ورق''سندات االستثمار المتوسطة والطويلة األجل''، منذر ، قحف - 1

 .12، ص1112تشرين الثاين )نوفارب( 
، ورقة حبثية مقدمة للاؤمتر العلاي الدويل ''التصكيك اإلسالمي، ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة العالمية''عبد القادر، مزيتوين،  - 2

 .16، ص 2111ديسارب  -2-1األردن، -''، عاانإسالمي األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصاديحول: ''
 .11، صمرجع سابقعجيل جاسم، النشاي،  - 3
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ال حتاملؤسسة املالية اإلسالمية أو تالتعزيز االئتااين يف التصكيك وهو ترتيب تعاقدي حيث حتتفظ  (2
 احلااية اإلضافية لأطراف األخرىمعينة من  جزءا من التعرض ملخاطر التصكيك، وبالتايل توفر درجة

وجيب إعطاء عناية خاصة للتأكد من أن أي تعزيز ائتااين يكون متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
جلايع األطراف املشاركة يف عالية التوريق التقليدي تعود ومبادئها ويظهر من هذه الدوافع فوائد عديدة 

 أو التصكيك اإلسالمي.
 املشروعا  اليت ت الصكوك اإلسالمية أو صكوك االستثاار حال ناجعا حلشد األموال يفكاا شكل (2

طاقة املؤسسة املالية لوحدها، أو للحصول على متويل للاؤسسة نفسها من خالل بيع أصوهلا  قو فت
  1(.Securitizationالعينية )التوريق 

 الفرع الثاني: الصكوك اإلسالمية وأهميتها للمدخرين
تتايز الصكوك اإلسالمية بقدرهتا على جتايع وتعبئة املدخرا  من خمتلف الفئا  وذلك لتنوع آجاهلا ما  

بني قصري، متوسط وطويل وتنوع فئاهتا من حيث قياتها املالية وتنوع أغراضها وكذا تنوعها من حيث طريقة 
السوق الثانوية من عدمه، إضافة إىل احلصول على العائد، ومن حيث سيولتها املستادة من إمكانية تداوهلا يف 

م إجيابا، ألن هذه التضخبم، بل تتأثر ال تتعرض ملخاطر التضخبأهنا تلك املايزا  تتاتع الصكوك اإلسالمية 
الصكوك متثل أصوال حقيقية يف شكل أعيان وخدما  ترتفع أسعارها بارتفاع املستوى العام لأسعار مما يؤدي إىل 

 2املاثلة لتلك األصول )أعيان وخدما (.ارتفاع عائدا  الصكوك 
وكاا هو احلال يف أي نظام آخر فإن املدخرين يف النظام اإلسالمي لديهم تفضيل للسيولة بدرجة أو  

بأخرى. وبقدر ما يستطيع املدخرين، إذا دعت الضرورة، بيع أوراقهم املالية بسرعة وبتكلفة منخفضة، ستزداد 
 3مدخراهتم ألدوا  طويلة األجل.رغبتهم يف ختصيص نسبة أكرب من 

ن طريق الصكوك اإلسالمية يتم تعبئة املدخرا  املالية املوجودة بني يدي األفراد واليت هي عاطلة عن وع 
القيام بوظيفتها االقتصادية ودورها التناوي، مما يؤدي إىل استثاارها يف اجملاال  الزراعية والصناعية والتجارية واليت 

 4التقدم والتخلف يف البالد.تعرب عن مدى 
كذلك فتنوع صور الصكوك اإلسالمية )كتعدد صور صكوك اإلجارة( يتيح لكل من املدخرين من جهة  

واملؤسسة االستثاارية من جهة أخرى اختيار الصيغة اليت تتناسب مع ظروف كل منهاا مبا يساعد على ظهور 

                                                 
 ملالية اإلسالمية، ورقة عال مقدمة إىل: املؤمتر الرابع للهيئا  الشرعية للاؤسسا  ا''البدائل المشروعة لتداول الديون''عبد الستار، القطان،  - 1

 .13، مملكة البحرين، ص2112توبر أك 2-3الذي تنظاه هيئة احملاسبة واملراجعة للاؤسسا  املالية اإلسالمية يف الفرتة 
التجربتين الماليزية –لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية االقتصادية  -مقترح تمويلي''الصكوك اإلسالمية كشرياق، رفيق،  - 2

 .13، صمرجع سابق،  "-والسودانية أنموذجا
 .112(، ص2112مصر، -، )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةوالسنداتأسواق المال وأدواتهما األسهم –البورصات ضياء، جميد،  - 3
 .16، صمرجع سابقعبد احلليم، اجلورية،  - 4
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ويزيد فرص االختيار أمام املدخرين، ويوسع من دائرة صور عديدة لصكوك اإلجارة يف سوق األوراق املالية، 
 1اإلصدار من وجهة نظر املستفيد من التاويل.

ونظرا ملا تتاتع به الصكوك اإلسالمية من خصائص فهي تالءم املدخرين كوهنا منفذا لعرض مدخراهتم  
 2وذلك من خالل ما يلي:

فرصة لتالك أصول طوال فرتة املشروع، إذ ينتج عنه يتيح للادخر  ك: فنشاط التصكي(خاصية متلك األصول1
صكوك تصدرها جهة مالكة ألصول مالية )أعيانا كانت أو منافع( ترغب يف بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة 
الصكوك، ومتثل هذه الصكوك حصة شائعة يف هذه األصول بعد شرائها، أو يصدر عن اجلهة الراغبة يف 

ك، وهلذا األمر أثر بالغ األمهية على القرار اإلدخاري للفرد، فشعور التالك شعور االستثاار حصيلة هذه الصكو 
دفع الفرد إىل التضحية مبا ميلكه من موارد خصوصا إذا كانت املنفعة وراء ذلك التالك يحمبب لإلنسان فطري 

ن قياة األصل معقولة، مزد على ذلك أن األصل أفضل من النقد، فحىت مع مرور الزمن وحتت أثر التضخم فإ
ومنفعته تكون يف العادة أكرب من منفعة النقد يف ذاته. هذا وإن من الشواهد ما يشري إىل أنه كلاا اتسعت قاعدة 
امللكيا  الفردية كلاا أتيحت يف اجملتاع فرص االختيار والبدائل يف جماال  العال واإلنتاج واالستثاار، وهي  

كوهنا جماال  تولد مداخيل إضافية. ليس هذا وحسب بل إن يف هذه   كلها جماال  حمفزة لإلدخار ودافعة إليه
اخلاصة دفع قوي لتكوين شخصية استثاارية. ويف كل ما سبق حترير للفرد املدخر من نزعة السلبية اليت يتسم هبا 

 .املودع الذي يودع ماله انتظارا للفائدة
 وهتا وفاعليتها قابليتها للتسييلاة التصكيك ق: فان اخلصائص اليت استجاعت هبا أديل(خاصية قابلية التسي2

فالصكوك كوهنا حصة مالية شائعة يف صايف أصول مشروع معني فإن هلا قابلية التعامل بيعا وشراء ما يعين إمكانية 
حتويلها إىل نقود عند الطلب. وعالوة على ذلك فقد يتاكن الفرد املدخر من احلصول على ربح إضايف، عند بيعه 

 وهذا ماال يتوفر عادة يف الوديعة. إن خاصية للصك خارج الربح الذي حيصل عليه من النشاط االستثااري
تتيح  تتيحها آلية التصكيك هلا من املزايا ما جيعلها حبق من معايري كفاءة تعبئة املدخرا ، فهياليت التسييل 
سهولة يف اسرتجاع مدخراته عند االقتضاء باحلجم املتبغى ويف الوقت املراد، هذا إضافة إىل أهنا توفر نوعا  للادخر

 األمان واحلااية لرأس املال املدخر.من 
ول : قد علانا مما سبق أن آلية التصكيك تساح للفرد باملشاركة يف بناء أص(قدرة احملافظة على رأس املال3

مدخرا ومستثارا يف الوقت ذاته، وإذ األمر كذلك فإن مما أكد  عليه جعله بذلك استثاارية إنتاجية مع الغري فت
أن االستثاار باملشاركة يتيح مزيادة يف قياة األصول )حيث تستفيد األصول  ع التضخايةالوقائع ويف ظل األوضا 

                                                 
 .132، صالمرجع السابق - 1
 ''التصكيك اإلسالمي ودروه في الرفع من كفاءة األوعية المصرفية في تعبئة مدخرات القطاع العائلي في الجزائر''عبد القادر، مزيتوين،  - 2

للتجارة، اجلزائر، يومي مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية حول: آليا  ترشيد الصناعة املالية اإلسالمية، باملدرسة العليا 
 .12-16، ص ص: 2113ديسارب  1و  2
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عادة من ارتفاع االسعار(، والعائدا )إذ يتحصل الفرد املستثار على جزء من األرباح التضخاية العالية وبالتايل 
 نه.يكون العائد احلقيقي على االستثاار أكرب( قد تلغي آثار التضخم إن مل تستفد م

الصيغة اإلدخارية لتلك الصكوك تساح بإصدارها بقيم وفرتا  خمتلفة، وذلك جيعل ف م والفرتة:جمالءمة احل(4
باالمكان تسويق الصكوك ذا  الفئا  القليلة بني صغار املدخرين، كاا ميك ن ذلك املدخر من أن ينوع 

جماال   إضافية لتنويع التوظيف للادخرا  استثااراته بني صكوك خمتلف املصارف.وأما اختالف فرتاهتا فيعطي 
عرب البعد الزمين،كاا ميكن املدخر من التوفيق بني احتياجاته من السيولة وحسن توظيفه ملدخراته. والشك  أن 

ا للتسويق مما جيعلها أداة جيدة جلذب املدخرا .  الصكوك هباتني اخلاصيتني سيكون هلا قابلية عالية جد 
إنطالقا من النتيجة اليت توصل إليها بعض االقتصاديني وهي أن  بدل االكتفاء بالفائدة: املشاركة يف الربح(5

االجتاه العام يف املدى الطويل يف سوق رأمسالية حرة هو أن تلحق معدال  الفائدة مبعدال  العائد وليس 
مبالغ من النقود ومنح العكس.فإذا كان األمر كذلك فإن مث ة سؤال نطرحه وهو إذا توفر  لدى أي  رجل أعاال 

االختيار بني أمرين: أن يوس ع أعااله القائاة)إذا كانت الظروف مناسبة( أو يقرضها بفائدة حمددة فااذا سيكون 
قراره؟، إنه طبعا يفض ل استثاارها بل ويقرتض املزيد من األموال طاملا أن عائد الربح املتوقع أكرب من سعر الفائدة 

لديه أموال فإنه يوظفها يف استثاارا  مالية قصرية األجل سرعان ماحيوهلا يف أول فرصة أويساويه، وإذا ماتوفر  
إىل استثاار حقيقي. هذه هي عقلية رجل األعاال، يتحا ل املخاطرة ويستاتع باالرباح ولعل  هذا يدخل ضان 

اال أموال الناس دون إشراكهم مقاصد التشريع االهلي حني حر م الفائدة املصرفية ألهنا يف احلقيقة تعىن ِبنس استع
يف منائها احلقيقي وعدم تومزيع املخاطر على الطرفني. املشكلة إذن تكان يف أن املرابني من أصحاب الثروا  

ا من استعاال أمواهلم يف ليتاكنو  خيوفون أصحاب الدخول احملدودة من خماطر حمتالة للدخول يف أنواع املشاركة
ية رجال األعاال. وبعبارة أخرى ظلم املقرتض للاقرض. أما ظلم املقرض للاقرتض استثاارا  يين أرباحها احلقيق

فيكان يف حتديد العائد املسبق دون املسامهة يف حتال جزء من املخاطر. إن توقف املدخرين عن االيداع بفوائد 
باح احلقيقية أمر معناه عدم حصول املستثارين على األموال الالمزمة. كاا أن مشاركة أصحاب الودائع يف األر 

اليرحب به املستثارون، ولو أن أصحاب رؤوس األموال الكبرية يعتقدون بأن إيداع أمواهلم يف البنوك بفوائد خري 
 هلم من استثاارها يف اإلنتاج ملا ترد دوا يف ذلك.

قاعدة الربح  يت ضح مما سبق بيانه أن آلية التصكيك أفضل من الوديعة كأداة جلذب املدخرا  لكوهنا تقوم على 
   بدال من الفائدة املصرفية. 

 ةلرابع: الصكوك اإلسالمية والحكومالمطلب ا
يها الصكوك اإلسالمية يف جمال التناية ومتويل العجز يف املوامزنة إضافة إىل األمهية االقتصادية اليت تؤد   

 كأحد املتعاملني هبذه الصكوك.العامة للدولة تلعب أدوارا أخرى يف متويل االحتياجا  التاويلية للحكومة  
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 الفرع األول: الواقع التمويلي للحكومة 
ف على هذا الواقع من خالل حتديد األنشطة اليت تقوم هبا احلكومة ومصادر متويلها، ويكان سوف نتعر   

يل واإلداري جند أن اخللل املطلوب عالجه باألدوا  املالية احلكومية، وإذا نظرنا إىل هذا الواقع من مزاوية التنظيم املا
د والنفقا  احلكومة تنظم أعااهلا املالية من خالل املوامزنة العامة للدولة واليت تعدها سنويا يف صورة قائاة باملوار 

ة مالية مقبلة معتادة من السلطة التشريعية، ولقد أسفر التطور السياسي واالقتصادي واملايل العامة املقدرة عن سن
 1:هي إىل عدة أقسام مية، وبالتايل تقسيم املال العاموحدا  احلكو يف الدولة عن تقسيم ال

اجلها  احلكومية اليت تقدم خدماهتا جمانا أو مبقابل رمزي ال يغطي التكلفة، ومصدر التاويل األساسي فيها -أ
املوامزنة العامة اإليرادا  السيادية ث إيرادا  ممتلكا  الدولة ويطلق عليها حماسبيا األموال احلكومية وتعد عنها 

 للدولة، وهذه هي اليت يظهر فيها العجز احلكومي بصورته األساسية.
هلم هذه اخلدما  والسلع  اليت تقدم خدما  عامة للاواطنني بطريقة اقتصادية أي تبيعاجلها  احلكومية -ب

هتا امقدميها خلدابل ما حتصل عليه من تتغطي التكلفة وحتقق رحبا، ومصدر التاويل األساسي فيها مقبأسعار 
أموال امللكية( وتعد عنها موامزنا  مستقلة عن املوامزنة العامة للدولة وتقتصر لاواطنني ويطلق عليها حماسبيا )ل

من الفائض يف موامزنا  هذه اجلهة يضاف إىل موارد  عالقتها باملوامزنة العامة على أساس استحقاق احلكومة جلزء
ز فيها إن وجد من املوامزنة العامة للدولة يف صورة قروض ترد )يف العادة ترتاكم املوامزنة العامة للدولة، ومتويل العج

 وال ترد(.
أموال حتت اإلدارة احلكومية، واليت تسلم للحكومة يف صورة أمانة أو وكالة إلدارهتا حلساب أصحاهبا ومن -ج

ايت بل إن احلكومة حتصل على أمثلتها أموال التأمينا  واملعاشا  وأموال الوقف، وهي تقوم على التاويل الذ
 بعضها لتاويل العجز الكلي يف موامزناهتا.

القطاع العام االقتصادي، ويتاثل يف الشركا  واملؤسسا  االقتصادية املالوكة ملكية عامة، واليت بدأ  الكثري -د
ق الدولة جلزء من الدول يف خصخصتها، وعالقتها بالتاويل احلكومي من خالل املوامزنة العامة تتاثل يف استحقا

 من فائضها )صايف الربح( مقابل امللكية واإلدارة، إىل جانب إقراضها من املوامزنة العامة يف حالة العجز إن وجد.
فاحلكوما  املعاصرة حتتاج إىل أوراق مالية ذا  استقرار يف أسعارها لتستعالها يف سياستها النقدية اليت  

أيدي الناس، حبيث تستطيع أن تبيع هذه األوراق عندما ترغب احلكومة  هتدف إىل تنظيم كاية النقود املوجودة يف
بتقليل كاية النقود يف السوق، أو شراءها عندما ترغب بزيادة تلك الكاية، وقلاا تستطيع احلكوما  استعاال 

 2املالية. أسهم شركا  املسامهة يف هذا اجملال بسبب التغريا  الكبرية اليت تطرأ على أسعار األسهم يف األسواق

                                                 
ة مقدمة إىل ندوة الصناعة املالية اإلسالمية اليت يعقدها: املعهد ، ورق''مالية اإلسالمية للتمويل الحكومي''األدوات الحماد عبد احلليم، عار،  - 1

 بتصرف. 12-12، باإلسكندرية، ص ص: 2111ر أكتوب 12-12التابع للبنك اإلسالمي للتناية ِبدة، يف الفرتة  –اإلسالمي للبحوث والتدريب 
حبث قدم يف دورة جماع الفقه اإلسالمي الدويل الثانية عشرة املنعقدة ، ''اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة''، منذر، قحف - 2

 .22،ص 2111سبتارب  21إىل  21ة الرياض، يف مدين
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 الفرع الثاني: أهداف إصدار الصكوك اإلسالمية من طرف الحكومة 
 1ميكن أن حتقق الدولة من إصدارها هلذه الصكوك األهداف التالية:

 متويل الدولة ملواجهة مصاريف املشاريع التناوية والبنية التحتية. -
 تومزيع ومزيادة موارد الدولة. -
 اجلهامز املصريف.استقطاب األموال املوجودة خارج  -
 إدارة السيولة داخل اإلقتصاد الوطين. -

نقطة  كهنا ،فضال عن دور الصكوك اإلسالمية كأداة مالية لتوفري االحتياجا  الرمسية مبختلف أنواعها
مهاة وهي دور الصكوك احلكومية يف طرح أداة مالية إسالمية، تكون أساسا حلساب تكلفة الفرصة البديلة 
)الضائعة( وليس سعر االقرتاض الربوي، حيث أن السندا  تكرس معدل الفائدة على السندا  احلكومية باعتباره 

ه تبدو أمهية الصكوك اإلسالمية احلكومية يف النظر إىل نفقة الفرصة البديلة للسيولة النقدية يف أدىن املخاطرة وعلي
العائد الذي تومزعه على أنه ميثل تكلفة الفرصة الضائعة يف النظام املايل اإلسالمي. وهو ما يوفر متويل مستقر 

 وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصال يف الدورة االقتصادية مما يقلل من اآلثار التضخاية.
 ة مشاريع البنية التحتية كاجلسوراجا  التاويلية لبناء بعض املشاريع الكبرية واخاصيضاف إىل ذلك احل

 2والطرق الكبرية واملطارا  وحمطا  السكك احلديدية وشبكا  االتصال مما ميكن متويله بصكوك التأجري.
احلكومة  إصدار صكوك التأجري لتاويل إقامة املشروعا  ذا  النفع العام، اليت ال ترغبوميكن كذلك 

يف إقامتها على أساس الربح، ملصلحة عامة تراها، حنو متويل بناء اجلسور واملطارا  والطرق، والسدود، وسائر 
املستأجر، من أصحاب الصكوك الذين  مشروعا  البنية التحتية الصااء. ويف هذه احلالة تكون احلكومة هي

 لسري بإباحة الطريق -بصفتها مستأجرا-قوم احلكومةهم املالكني هلذه األعيان املؤجرة للدولة، ث تيكونون 
 3.سكانالسيارا ، واجلسر للعابرين عليه، وباستعاال السد حلجز املياه، وختزينها، وتومزيعها على املزارعني وسائر ال

كاا تعترب صكوك املشاركة الصيغة املفضلة يف التاويل متوسط أو طويل األجل وذلك ألهنا تتغلب على 
ا مقابل العاال  الصعبة اليت تعاين من اخنفاض قياة عاالهت اخنفاض قياة العالة وخصوصا يف البلدانمشكلة 

 4باستارار.
 

                                                 
مرجع ، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية''–''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية سلياان، ناصر وربيعة، بن مزيد،  - 1

 .6-2، ص ص: سابق
 .22، صمرجع سابق''اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة''، ، منذر، قحف - 2
 .62، صالمرجع السابق - 3
ة بسوق الخرطوم لألوراق المالية جية لحالة الصكوك السودانية المدر ''الصكوك اإلسالمية وإدارة مخاطرها دراسة تقييمربيعة، بن مزيد،  - 4

-2211ورقلة،  -مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية األسواق، جامعه قاصدي مرباح، (''7000-7002للفترة )
 .61ص، 2212
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 المبحث الثالث: دور الصكوك اإلسالمية في تحقيق كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي
أمثال، وسوق رأس رأس املال بصفة عامة مبدى قدرته على ختصيص املوارد ختصيصا سوق ترتبط كفاءة  

تعال وفق مبادئ الشريعة  -الصكوك اإلسالمية -حتقيق ذلك مادام حيوي أوراق مالية  هاملال اإلسالمي بإمكان
يف حتقيق كفاءة سوق رأس املال  -على األقل-اإلسالمية، وتتايز بالتنوع والتعدد مما جيعل من املاكن املسامهة

 اإلسالمي.
 اإلسالمي  لمالمطلب األول: كفاءة سوق رأس اال

 الفرع األول: مفهوم الكفاءة في سوق رأس المال
 أوال: تعريف كفاءة سوق رأس المال

أسعار األصول يف األسواق املالية تعكس مجيع  اءة السوق على االعتقاد التايل: تستند فرضية كف
 1املعلوما  املتاحة.

  كاا يرىFAMA  تعكس فيها أسعار األصول املالية   : ''تلك السوق اليتهيق املالية الكفؤة أن السو
 2كل املعلوما  املتاحة بشكل تام''.

  كاا يرى آخرون أن ''مضاون كفاءة السوقEfficient Market   يعين مدى انعكاس املعلوما
 3السوقية للورقة املالية )األسهم( بشكل كامل وسريع''.باألسعار 

( أن املستثار يستجيب بسرعة للاعلوما  اجلديدة وحيللها  Full reflectويقصد باالنعكاس الكامل )
تخذ قرار الشراء أو البيع، حيث أن املستثار الرشيد )بائعا كان أو يوعكسها يف توقعاته، وعلى أساس ذلك 

 4( يستخدم معيار العائدة واملخاطرة يف حتديد قياة الورقة املالية.امشرتي
  اإلسالمي: فاءة سوق رأس المالكومن خالل هذه التعاريف ميكن تعريف  

سوق رأس املال اإلسالمي الكفء هو ذلك السوق الذي يساح بالتخصيص األمثل للاوارد املتاحة يف 
عن خمتلف أسعار  كون لكل املستثارين نفس املعلوما  الكاملةيموجها  الشريعة اإلسالمية، حبيث ظل 

 حيقق أرباحا غري اعتيادية على حساب اآلخر.األسهم والصكوك اإلسالمية حبيث ال ميكن ألحدهم أن 
ال يتفق متاما مع املفهوم الغريب الذي  م اإلسالمي لكفاءة سوق رأس املالوجتدر اإلشارة إىل أن املفهو 

 السوق اإلسالمي لكفاءة يعطي حافز توقع الرحبية العاجلة دورا حامسا يف عالية حتريك األموال. ذلك أن املفهوم

                                                 
1  - Frédéric, Mishkin et autres, Monnaie, banque et marchés financiers, (pearson Education, 

France, 2007), 8
e
 Edition, p 179.   

2 - FAMA.E.T, ''Efficient Capital Markets: Areview of Theonry and Emperical  work'', 

journal of finance, (may, 1970), p 383.   
 (2112األردن،  -والتومزيع، عاان، )دار املسرية للنشر )االستثمار باألوراق المالية )تحليل وإدارةأرشد فؤاد، التاياي وأسامة عزمي، سالمة،  - 3

 .132ص
 .132، صالمرجع السابق - 4
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على بعد اجتااعي هام ليس من السهل إغفال أثره على الدافع إىل   -ن حيث املبدأ على األقلم –املايل حيتوي 
بدافع املسؤولية  هاالستثاار من قبل أصحاب األموال خاصة إذا افرتضنا جمتاعا إسالميا ملتزما يتصرف أفراد

التضامنية جتاه جمتاعهم، وإذا كان األمر كذلك فإن معيار الكفاءة اإلسالمي لن يكون هو جمرد السرعة يف تدفق 
املال السائل من املشاريع األقل رحبية إىل تلك األكثر رحبية، والواقع يدل على أن أكثر املشاريع ذا  البعد 

طيئة العائد ومكلفة يف املدى القريب، رغم قابليتها خالل املدى البعيد االجتااعي هي من الصنف األول ألهنا ب
 1صلة من الدخل ومستقرة.لتوليد تيارا  مت  

 سوق رأس المال الكفءثانيا: شروط وسمات 
  2( إىل بعض الشروط اليت جيب توافرها يف السوق املالية الفعالة ومنها: Reillyأشار االقتصادي ) 

املشرتكني يف السوق والذين يسعون إىل تعظيم أرباحهم ويعالون بشكل مستقل عن وجود عدد كبري من  (1
 اآلخر.

أسعار األوراق املالية بشكل سريع لتعكس أثر املعلوما  اجلديدة واملتعلقة  قيام املستثارين بتعديل (2
 (.Perfectباألوراق املالية. إن هذا التعديل قد يكون تاما )

  3أشار إىل بعض الشروط األخرى منها:( فقد Rozeffأما االقتصادي )
 أن تكون كلفة  املعامال  مهالة، أي تساوي صفرا. (3
 أن تصل كافة املعلوما  املتعلقة بالسوق إىل املستثارين يف نفس الوقت وبدون تكلفة. (2
 أن يكون املستثارين متفقني حول مضامني املؤشرا  أو البيانا . (2
 أثري على أسعار السوق.ر أي مستثار لوحده التو أن ال يكون مبقد (6

فرصة لتحقيق أرباح غري اعتيادية وبالتايل فإهنا تشبه الشروط  ةإن هذه الشروط من شأهنا أن متنع أي
الواجب توافرها يف سوق املنافسة التامة السلعية، وتتوقف كفاءة سوق رأس املال على كفاءة نظام املعلوما  املالية 

 4السائد كون ذلك أن جناح سوق رأس املال يتوقف على اآليت:
 ضبط حركة سوق رأس املال وهو ما يعرف مبعيار اإلفصاح العام  إظهار أمهية اإلعالن املايل ودوره يف

الذي يؤدي إىل توفري قدر كاف من املعلوما  املالئاة اليت تتصف بالدقة واملوضوعية واليت ميكن 
 استخدامها يف املفاضلة بني فرص االستثاار املختلفة.

                                                 
، 3، اجمللد1السعودية، العدد-، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدةنحو نموذج إسالمي لسوق األسهم''سيف الدين إبراهيم، تاج الدين، '' - 1

 .ترقيم، دون 1122
 ملريخ، دون بلد نشر، دون سنة نشر(، )دار االتحليل االقتصادي لتغيرات أسعار األسهم: منهج االقتصاد الكلي فاخر عبد الستار، حيدر،  - 2

 .21ص
 .21، صالمرجع السابق - 3
 .11-11(، ص ص: 2111، )دار الفكر اجلامعي، مصر، االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطرحماد، احلناوي،  - 4
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 تصادية اليت تتداول أسهاها يف سوق رأس توافر املعلوما  املالية اليت تعكس املركز املايل للوحدا  االق
 املال حبيث يتم تقدير القياة احلقيقية ألسهم الشركا  وتقييم املوقف املايل للشركا  ذاهتا.

  توافر نوعيا  خمتلفة من األوراق املالية القابلة للتداول حبيث يكون لكل منها خصائصه ودرجة اخلطر
 ن.املرتبطة به مبا يليب احتياجا  املستثاري

 الفرع الثاني: مؤشرات قياس الكفاءة من منظور إسالمي
يقرتح أحد االقتصاديني بعض اخلصائص اليت جيب أن تتصف هبا األسواق املالية يف االقتصاد اإلسالمي  

 1حىت تتاكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية ومنها:
حتركا   يف توجيه صادية احلقيقيةتبعية السوق املالية للسوق احلقيقية، وذلك حىت تسود املعرفة االقت (1

 األسهم.
ذلك تقليل من تقلبا  املدى القريب، ويف  السوقية على توقعا  املدى البعيد، بداستناد القياة ال (2

  .الجتاها  املضاربة البحتة وتشجيع االستثاارا  ذا  األجل الطويل
توجيه السلوك العام جملتاع املسامهني ال جيعل اهتاامهم منحصرا على العائد النقدي املتوقع فقط، وإمنا  (3

 جنامز األهداف االقتصادية للاجتاع املسلم.اليتعداه إىل إشباع الرغبة يف املشاركة اإلجيابية، 

د قياس الكفاءة وهذه عنإن املفهوم اإلسالمي للكفاءة يأخذ بعني االعتبار عدة مستويا  جيب قياسها 
 2و املؤشرا  هي:املستويا  أ

: املصداقية الشرعية، ويف هذا اإلطار ميكن تطوير مقدار رقاي يعرب عن حجم املخالفا  الشرعية املؤشر األول
 مزمنية حمددة.فرتة املوثقة يف قطاعا  السوق قياسا إىل حجاها الكلي يف 

 الكفاءة التجارية، حبيث يقاس فيها رحبية قطاعا  السوق املالية اإلسالمية. املؤشر الثاين:
: الكفاءة االقتصادية؛ حبيث يعد مقياسا يقاس فيه أثر ما مت يف السوق على اإلنتاج والدخل القومي املؤشر الثالث

ثال، فإن من قيم سبيل امل والتضخم... حبيث يتم األخذ باالعتبار قيم ومقاصد االقتصاد اإلسالمي، فعلى
ة، ميكن قياسها من خالل فحص ما مت إصداره من صكوك إسالمية و ر اإلسالمي: العدالة يف تومزيع الث االقتصاد
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من حيث نوع وحجم املاتلكني، هل اقتصر على كبار املستثارين، أم تومزعت امللكية على شرائح كبرية من 
 املواطنني.
لسوق املالية اإلسالمية ينبغي اختاذ اإلجراءا  املشجعة ومن ث، يف سبيل حتقيق كفاءة اقتصادية ل 

 ح املواطنني، ومنع احتكارها من كبار املستثارين.ئالمتالك الصكوك من قبل شرا
شروط املهنية والفنية، ومن جمال هذه للالكفاءة املهنية، وهو مقياس ملدى استجابة أطراف السوق  املؤشر الرابع:

 لسوق املالية اإلسالمية.املؤشرا  ميكن قياس كفاءة ا
 نواع كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي والصيغ المختلفة لهاأ: ثانيالمطلب ال

 الفرع األول: أنواع كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي
حىت يتم ختصيص املوارد املتاحة بكفاءة عالية ال بد ان تتوفر يف السوق نوعني من الكفاءة مها: كفاءة  

 1التشغيل.التسعري وكفاءة 
 أوال: كفاءة التسعير

ويقصد هبا قدرة السوق على حتديد  External Efficiencyويطلق عليها أيضا بالكفاءة اخلارجية  
السعر املعروض حبيث يكون قريب من القياة احلقيقية وذلك بأن يقوم السوق بتزويد املستثارين بكافة املعلوما  
عن الشركا  بسرعة وبدون كلفة، حبيث تعكس هذه املعلوما  األسعار يف السوق، فتكون فرصة حتقيق عوائد 

  2ين ال يوجد فرصة ملستثار متايز حيقق عوائد غري عادية.عادلة ومتوفرة جلايع املستثار 
 3ويف هذا الصدد يلعب سوق رأس املال دورين أساسيني مها: 

فإذا أخذ  مؤسسا  هلا فرص استثاار واعدة، فإن أخبارها تصل إىل املتعاملني، وبالتايل ميكن  : الدور املباشر
حصيلة اإلصدار، ومنه اخنفاض متوسط تكلفة األموال، وحيدث هلا أن تبيع أسهاها بسعر مالئم يؤدي إىل مزيادة 

العكس إذا مل يكن للاؤسسة فرص استثاارية واعدة، حيث تنخفض حصيلة اإلصدار لديها، عند تصريف 
 أسهاها، ومنه ارتفاع متوسط تكلفة األموال.

اعدة(، يعطي ضاان أكرب ة )الو دإن إقبال املستثارين على شراء أسهم املنشآ  اجلدي : باشراملالدور غري 
 للاقرضني، ومنه تستطيع هذه املؤسسا  احلصول على قروض، أو إصدار صكوك.

 
 
 

                                                 
 .123(، ص2111األردن،  -)دار املناهج للنشر والتومزيع، عاان، إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة ،ينغامزي فالح، املوم - 1
 .122، صالمرجع السابق - 2
 -، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحا  عباس''دور نظرية اإلشارة في الرفع من كفاءة األسواق المالية''شوقي، بورقبة،  - 3
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 ثانيا: كفاءة التشغيل
 operationel Efficiencyترتبط هذه الساة بتكلفة املعامال ، لذا يطلق عليها بكفاءة التشغيل  

كلفة املعامال . مبعىن أن  ويقصد هبا قدرة السوق على خلق التوامزن بني العرض والطلب يف ظل شرط صفرية
 1الوسطاء والسااسرة وصناع السوق يعالون يف بيئة تنافسية وحيققون عوائد )هامش ربح( عادية غري مبالغ فيها.

إىل حد كبري على كفاءة التشغيل، واليت تعين أن  تعكس الورقة املالية املعلوما   وتعتاد كفاءة التسعري 
الواردة إىل السوق على أن تكون التكاليف اليت يتكبدها املستثارون إلمتام الصفقة عند حدها األدىن مما يشجعهم 

ذي حتدثه تلك املعلوما  على بذل اجلهد للحصول على املعلوما  اجلديدة وحتليلها مهاا كان حجم التأثري ال
 2على السعر الذي تباع به الورقة املالية.

وتتحقق كفاءة السوق التشغيلية من خالل احلفاظ على استقرار السوق من قبل التجار وصناع السوق  
والسااسرة والوسطاء من خالل مواجهة حاال  الطلب كاا أن عالية تعديل السوق للاعلوما  اجلديدة ميكن 

 3عنها مبعدل العائد املتوقع املطلوب.أن يعرب 
وهناك من يرى أن كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي، نظرا خلصوصيتها الشرعية، يتوجب عليها حتقيق نوع ثالث 

الشريعة  من الكفاءة ميكن أن نطلق عليه اسم ''الكفاءة الشرعية''، ونقصد هبا قدرة السوق على التزام قواعد
عامال  على املتعاملني فيها، وتقاس درجة الكفاءة الشرعية مثال بعدد املخالفا  اليت اإلسالمية دون تعقيد امل

باإلضافة  تسببني يف حدوثهاوقعت، ومدى سرعة اكتشافها، وما هي اإلجراءا  اليت اختذ  جتاه مرتكبيها أو امل
 4إىل دراسة منحى تزايد أو اخنفاض هذه املخالفا .

ضروري لقيام السوق بالدور املتوقع منها يف مساندة االقتصاد  تها شرطاءة السوق املالية وعدالإن كف 
احلقيقي، وعند عدم حتقق الكفاءة يف السوق سيؤدي إىل حدوث العكس، أي قيام االقتصاد احلقيقي بتعويض 

ية خسائر هذه السوق. وإن حتقيق الكفاءة يف السوق املالية اإلسالمية متوقف على حتقق الشروط املهنية والفن
 5والشرعية.
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  الفرع الثاني: صيغ كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي
تتاثل هذه الصيغ يف ثالث فرضيا  هي: فرضية الصيغة الضعيفة، وفرضية الصيغة املتوسطة، وفرضية  

 1الصيغة القوية.
 أوال: فرضية الصيغة الضعيفة

احلالية وبالتايل ال ميكن االستفادة للتنبؤ  أن تكون املعامال  التارخيية حول األسعار منعكسة يف األسعار 
 بالتغريا  املستقبلية يف األسعار.

ومن خالل مفهوم الفرضية الضعيفة فإنه ميكن أن نستنتج خصائص ومميزا  السوق الضعيف على النحو  
 2التايل:
 عدم وجود خربا  استثاارية جيدة لدى املستثارين. (1
 املستثارين املالية حمددة.أي أن قدرة  ،عدم وجود حجم تداول عايل (2
الشركا  املتداولة يف سوق رأس املال شركا  تعود لعائال  وليس لعدد كبري من املسامهني أو يسيطر  (3

 عليها عائال  معينة.
يف االستثاار يف هذه الشركا  على أساس مسعة الشركة مما تنتجه من سلعة أو  رهاملستثار يتخذ قرا (4

 خدمة ومسعة العاملني هبا.
 اع نسبة التضخم.ارتف (5
 بشكل جيد. عدم وجود رقابة على السوق املايل (6

 ثانيا: فرضية الصيغة المتوسطة القوة
يعكس متاما مجيع املعلوما  العامة املتاحة املالية ويقصد هبا تلك السوق اليت يكون فيها سعر الورقة  

 العائد أو التومزيعا  أو تطوير اإلنتاج أوللعامة، باإلضافة إىل املعلوما  التارخيية، وذلك مثل املعلوما  عن 
ستجيب السوق للاعلوما  الواردة بعد قيام املستثارين بتحليل تة حيث عيدخول منتج جديد والتعديال  السر 

 3هذه املعلوما  لينعكس أثر التحليل على أسعار األوراق املالية.
وما  التارخيية حول األسعار، مجيع كاا يقصد هبا أيضا أن تعكس األسعار احلالية، إضافة إىل املعل 

املعلوما  املعروفة واملتاحة حول الشركا ، مثل األرباح، وتومزيعا  األرباح، واملنتجا  اجلديدة والتغريا  يف 
 4أنظاة احملاسبة.

                                                 
 26-22ث اقتصادية عربية، العددان حبو ''أهمية تطوير أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي''، حماد كاال، أبو عاشة،  - 1

 .131-132، ص ص: 2111خريف  -صيف
 .121-121، ص ص: مرجع سابقغزي فالح، املومين،  - 2
مقدمة  مذكرةسة حالة سوق األسهم السعودية''، درا -''دور اإلفصاح بالقوائم المالية في تحسين كفاءة سوق األوراق الماليةعادل، طلبة،  - 3

 .11، ص2111ة، مارس ديية وبنوك، جامعة سعد دحلب، البلاجستري، ختصص نقود مالامل لنيل شهادة
 .131-132، ص ص: مرجع سابقحماد كاال، أبو عاشة،  - 4
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لذلك فإنه من غري اجملدي للاشرتكني، الذين يعتادون هكذا معلوما  يف تقييم الورقة املالية، من حتقيق  
، كوهنا مبنية ةغري اعتيادية. إال أنه جتدر اإلشارة هنا إىل أنه قد تكون االستجابة يف بداية األمر غري صحيحعوائد 

 1على وجهة نظر أولية بشأن تقييم وحتليل تلك املعلوما .
 ثالثا: فرضية الصيغة القوية

لعامة املعلوما  املتاحة للسوق هي مجيع فحوى  هذه الفرضية بأن املعلوما  اليت يعكسها السهم يف ا 
واخلاصة، أي أن  املعلوما  املنشورة واملتاحة للجاهور إضافة إىل تلك املعلوما  واليت تكون متاحة لفئة معينة 
من إدارة املنشأة املصدرة للسهم وكبار العاملني فيها، وتلك اليت ميكن أن يصل إليها احملللون األساسيون من 

ويف  األسعار تعكس كل ما ميكن معرفته حتليل تدعاها خربة ومهارة عاليتني، أي أن خالل ما ميتلكونه من أدوا 
ظل هذه الظروف يستحيل على أي مستثار أن حيقق أرباحا غري عادية على حساب مستثارين آخرين، حىت ولو 

 2لأسهم. استعان اخربة أفضل مستشاري االستثاار يف السوق وحىت ولو كان هو رئيس إدارة املنشأة املصدرة
 المطلب الثالث: دور الصكوك اإلسالمية في الرفع من كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي 

 الفرع األول: دور الصكوك اإلسالمية في تطوير سوق رأس المال اإلسالمي
 3ميكن توضيح أمهية ودور الصكوك اإلسالمية يف تطوير سوق رأس املال اإلسالمي فياا يلي: 

 وعية جديدة من األوراق الماليةأوال: إضافة كمية ون
األسواق املالية اإلسالمية حقيقية لأسواق املالية عاوما و  ميكن أن تشكل الصكوك اإلسالمية إضافة 

 حالتها، وتتاثل هذه اإلضافا  يف: وض *سواقج عنه من التخلص من مشكلة ضيق الخصوصا، وما ينت
 إدراج أسهم الشركات في سوق األوراق المالية: -0

حيث ميكن أن تشكل أسهم هذه الشركا  إضافة كاية لأسواق املالية تعال على تفعيل أنشطة هذه  
 .األسواق، وذلك للحجم الكبري الذي ميثله رأمسال هذه الشركا 

وجتدر اإلشارة إىل أن هناك من يرى بأن أسهم البنوك اإلسالمية ال جيومز تداوهلا يف الغالب على نقود  
كبرية من استثاارا  هذه البنوك، غري أن هذه املشكلة ميكن للبنوك اإلسالمية جتاومزها من وديون، متثل نسبة  

خالل تنويع استثااراهتا بني األنشطة اإلنتاجية املختلفة وهذا ما تتيحه الصكوك اإلسالمية، وذلك يتطلب من 
 -للوظائف التقليدية للاصارفباإلضافة –املصارف اإلسالمية التوجه حنو فكرة املصارف الشاملة، والقيام 

ح واخلسارة، ومن أمثلة ذلك املسامهة شطة استثاارية أخرى تالئم طبيعة عالها القائم على املشاركة يف الرببأن
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 .22، ص 2112-2111املاجستري يف علوم التسيري، فرع إدارة مالية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
قى الدويل حول: مقوما  حتقيق ت'املل''الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية' ين وشرياق، رفيق، معطى اهلل، خري الد - 3

 . 262-236، ص ص: 2112ديسارب  12و  13التناية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمية، جامعة قاملة يومي 
 يعين أن هناك عددا قليال من أوامر البيع والشراء من جها  ال ختتلف كثريا مما يؤدي إىل حجم تداول حمدود. ضيق السوق: - *
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املباشرة يف رأس مال الشركا  اجلديدة مبختلف أنواعها، التوسع يف نشاط أمناء االستثاار، القيام بضاان 
 دور صانع السوق، إجياد ودعم وتغطيته وإدارته والرتويج لأوراق املالية وتويل  االكتتاب يف اإلصدارا  اجلديدة 

فع الالمزمة نظرا حلداثة هذا النشاط مساندة أسواقها إلعطائها قوة الد الشركا  اليت تعال يف جمال األوراق املالية أو
 يف سوق األوراق املالية.

 إدراج صكوك إسالمية: -7
وغريها من الشركا  بتقدمي أدوا  مالية إسالمية جديدة قائاة على أسس التاويل تقوم البنوك اإلسالمية  

 األوراق املالية احمللية منها والعاملية اإلسالمي، مما يشكل أيضا إضافة كاية ونوعية خمتلفة عاا هو موجود يف أسواق
فعاليا  التصكيك إذن تؤدي إىل تطوير تشكيلة األدوا  املالية اإلسالمية وبالتايل توسيع قاعدة سوق األوراق 

 املالية.
فالصكوك اإلسالمية تناي جانب الطلب على السيولة النقدية يف سوق األوراق املالية، وهو جانب هام  

م مايل هو جانب الطلب، والذي يتكون من يف تناية هذه السوق، حيث أن أهم حمرك لأموال يف أي نظا
 األدوا  املالية ذاهتا.

 وعدد المتعاملين فيها انيا: زيادة رسملة سوق رأس المالث
ن سوق رأس املال من استيعاب فئا  تنوع الصكوك اإلسالمية من حيث نوع النشاط واآلجال ميك   

تقيدهم باألحكام الشرعية، فالصكوك  جديدة من أصحاب املدخرا  الذين ظلوا مبتعدين عن السوق بسبب
اإلسالمية فتحت اجملال أمام فئا  اجملتاع كانت متتنع عن استثاار أمواهلا يف املعامال   واألدوا  اليت ال تراعي 
الضوابط الشرعية كالسندا  التقليدية، وبالتايل فهذه الصكوك تعد صيغة بديلة لتلك املعامال  واألدوا  املالية 

شرعية وفق منهج قائم على العدل وحفظ احلقوق، وهذا بدوره يساهم يف إجياد سوق مالية  وحتقق مقاصد
إسالمية عاملية مرنة تتعامل باألسهم والصكوك املشروعة، وهلا القدرة على جذب رؤوس األموال الطائلة املدخرة 

العاملية، خاصة أموال املغرتبني لدى املستثارين املسلاني وغريهم من املاتنعني عن توظيفها يف أسواق رأس املال 
وسائر األموال املهاجرة خارج العامل اإلسالمي، وهذا ما يؤدي بدوره إىل توسيع حجم أسواق األوراق املالية 

 وانتعاشها.
 ثالثا: انفتاح سوق رأس المال اإلسالمي عالميا

ألمر الذي ينتج عنه انفتاح فالصكوك اإلسالمية تعال على مزيادة التدفقا  من االستثاارا  اإلسالمية، ا 
إليه الكثري من احلكوما   تسعىسوق األوراق املالية عامليا، واملسامهة يف محلة اإلصالح واإلعاار املايل الذي 

العاملية لتكون تأثرياهتا فعالة واملؤسسا  املالية، مما يساعدها على دمج األسواق املالية احمللية مع األسواق املالية 
 نعيش عصر التكتال  االقتصادية اليت أصبحت تشكل مصدر قوة القتصاديا  الشركا  املسامهة.خاصة وحنن 
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  رابعا: إضافة مؤسسات مالية جديدة
أمام سوق رأس املال دون حتقيق األهداف املرجوة منها، هو تزايد االهتاام  فقاليت تإن من املعوقا   

تبع ذلك من عدم االهتاام باستكشاف الفرص يستألولية، وما باألسواق الثانوية على حساب األسواق املالية ا
االستثاارية اجلديدة وبلورهتا يف شكل مشروعا  حمددة مدروسة اجلدوى، وضعف االهتاام بإجياد املؤسسا  

، لذلك يتعني ول لبيان مدى جناح سوق رأس املالالتدا متعهدة اإلصدارا   اجلديدة، واالحتكام إىل معيار حجم
 املنتجة الشركا  م باألسواق املالية األولية نتيجة احلاجة املاسة خاصة يف الدول العربية إلنشاء العديد مناالهتاا

وإدارة عاليا  االكتتاب فيها، والتعهد بتغطية إصداراهتا، وجذب مدخرا  األفراد واملؤسسا  وتوجيهها حنو 
املشروعا  اجلديدة، ويعترب ذلك املعيار األساسي للحكم على جناح السوق املالية ألن فيه مزيادة للقاعدة اإلنتاجية 

 1وإجياد فرص عال، ومن ث إثراء السوق الثانوية.
 نتاكن من تطوير السوق األولية فال بد من وجود مؤسسا  مالية تتخصص الواحدة منها بأدوار وحىت 

 2تعد ضرورية لتطوير السوق األولية ومن هذه املؤسسا :
الدور يف البحث عن الفرص  اموجد العالية: حيث يرتكز دور املؤسسة أو اجلهامز الذي يناط به هذ ( أ

االستثاارية املتاحة، وإعداد دراسا  اجلدوى، ومن ث عرضها على املاولني يف شكل إصدار أو صندوق 
 وذلك مقابل عاولة موجد العالية.

املنشأة ذا  الغرض اخلاص: وهي اجلهة اليت تتوىل مرحلة ما قبل إصدار الصكوك ومرحلة اإلصدار  ( ب
 أو املدير بالوكالة. قد تأخذ هذه املؤسسة صفة املضاربطوال فرتة حياة املشروع، و واإلدارة هلذا املشروع 

)أي اليت مل يتم  ج( متعهد إعادة االكتتاب: وهي املؤسسة اليت تتعهد بتغطية اإلصدارا  اليت مل تغط  
 االكتتاب هبا(، وذلك لطرحها الحقا للتداول.

و املؤسسة اليت تتعهد بإعادة شراء الورقة املالية من حائزها د( متعهد إعادة الشراء: وهو عبارة عن البنك أ
 مبوجب األسعار املعلنة.

هـ( وكيل الدفع: وهو اجلهة اليت تقوم بالوفاء بااللتزاما  اليت حان أجلها واليت تتاثل يف تصفية 
 اإلصدار، أو تومزيع أرباح دورية وذلك مقابل عاولة متفق عليها.

(، وذلك SPVالصكوك باعتبارهم أصحاب رأس املال يف مواجهة املضارب ) و( األمني: وهو ميثل محلة
 للنيابة عنهم، وإدارة شؤوهنم، واحملافظة على حقوقهم املتعلقة بالصكوك اليت سامهوا هبا.

إىل جانب ذلك البد من وجود هيكل تشريعي وتنظياي مناسب حبيث يساح بإصدار مثل هذه 
متعددة ذا  وظائف متخصصة مبا يدعم الثقة يف هذه األسواق وميكنها من األدوا  وإجياد مؤسسا  مالية 

 املسامهة يف التناية االقتصادية.
                                                 

 .132-131 ص: ، صمرجع سابق، تجربة ماليزيا أنموذجا'' -''نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالنصبة، مسعودة،  -1
 .132، ص المرجع السابق - 2
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 خامسا: تقليص دور الوساطة التقليدية في مجال التمويل لحساب التمويل بدون وساطة
لثري الذي يهدف إىل ة، فهناك او ر فراد يف املعرفة، واملهارة والثتنبع من واقع تفاو  األ إن احلاجة للوساطة 

أن يناي ثروته، ال يستطيع حتقيق ذلك بنفسه بسبب أعاال أو التزاما  أو نقص خربة أو مهارة. وهناك رجل 
األعاال الذي ميلك املهارة واخلربة التجارية يف استثاار األموال، لكنه ال ميلك رأس املال. فإذا كان األول بعيدا 

ثالث يتوسط الطرفني، وحيظى بثقتهاا، يتوىل  ليه، تنشأ فرصة لطرفعن الثاين، أو اليستطيع أن يتعرف ع
 1التقريب بينهاا، وحتقيق هدف كال الطرفني، يف مقابل ربح متفق عليه.

وتساعد عاليا  التصكيك على تقليص دور الوساطة التقليدية بالنسبة لطاليب التاويل، وذلك بانتقال  
األموال من مؤسسا  مالية كبرية إىل تلك اليت تستثار األموال مباشرة ملصلحة اجلاهور وحلسابه، كصناديق 

مباشرة إىل سوق األوراق املالية، دون  االستثاار املشرتكة، إىل جانب توجيه طاليب التاويل بإصداراهتم )صكوكهم(
بني السوق النقدي وسوق األوراق املالية، مما يؤدي إىل  التقليدية، وبذلك يتحقق املزج اللجوء إىل الوساطة املالية 

 2اول األصول املالية اليت تصدر عن األصول حمل التصكيك.ط سوق األوراق املالية من خالل تدتنشي
 اإلسالمي من كفاءة سوق رأس المال في الرفعالصكوك اإلسالمية  فعاليةالفرع الثاني: 

 أوال: عالقة الصكوك اإلسالمية بكفاءة سوق رأس المال اإلسالمي
تتعلق كفاءة سوق األوراق املالية بأساليب حمددة يف مقدمتها السعر العادل لأوراق املالية )الصكوك  

األوراق، حيث السعر العادل، هو السعر الذي يعكس القياة اإلسالمية( اليت يتم التعامل هبا وبعوائد تلك 
احلقيقية للسهم اليت تعتاد على القياة احلالية للتدفقا  النقدية، أما عائد األسهم هو نصيب السهم من صايف 

 ح بعد اقتطاع الفوائد والضرائب مقسوما على متوسطبر د والضرائب أي أنه يساوي صايف الالربح بعد اقتطاع الفوائ
عدد األسهم الذي يتألف منها رأس مال املؤسسة والستخراج العائد كنسبة مئوية من قياة السهم فهناك نوعان 

 من العائد مها الربح اجلاري والربح احلقيقي.
يعد أهم معيار لوجود كفاءة ومبستوى معني يف السوق أو عدم وجودها هو سرعة هذه السوق يف  

ة بسعر السهم أو الصك، حيث تكون هذه األسواق ذا  كفاءة كلاا كانت االستفادة من املعلوما  املتعلق
 3أسعار األسهم أو الصكوك أكثر عدالة أي أكثر قربا من القياة احلقيقية لتلك األسهم.

                                                 
(''، جملة الستثمار والتنميةلالعراقي اإلسالمي )ث تطبيقي في المصرف بح-ة المالية في المصارف اإلسالميةاط''الوسوفاء أمحد، حماد،  - 1

 .221-233، دون بلد نشر، ص ص: 2112، 211األستاذ، العدد 
-236، ص ص: مرجع سابق ،'''الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية'معطى اهلل، خري  الدين وشرياق، رفيق، - 2

262  . 
، امللتقى العلاي الدويل ''دور األدوات المالية اإلسالمية في الرفع من كفاءة سوق األوراق المالية''بن مزاوي، حماد الشريف ونشنش، فتيحة،  - 3

 .12-12ص: اخلامس حول: االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصاديا  الدولية، دون سنة نشر، دون بلد نشر، ص 
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بأسعار تلك  سهم احلقيقية فتأيت من خالل عالقتهاأما فياا يتعلق بعالقة كفاءة األسواق بعوائد األ 
األسهم علاا بأن العالقة بني سعر السهم وعائده احلقيقي عكسية وميكن تفسري تأثري عوائد األسهم على كفاءة 

 1السوق كاا يلي:
كلاا كانت أسعار األسهم أكثر )أو أقل( عدالة كانت كفاءة السوق التسعريية أقوى )أو أضعف( ومبا  

ئده احلقيقي، فإن ذلك يعين أنه كلاا كان العائد يعرب عن املردود أن هناك عالقة عكسية بني سعر السهم وعا
 ومن للاستثارين العادل الذي يستحقه حامل الورقة املالية كلاا كانت كفاءة األسواق أقوى )أو أضعف(، وميكن

 ةعادي خالل حتليالهتم للاعلوما  أو استفادهتم من املعلوما  بشكل أو بآخر أن حيصلوا على عوائد إضافية غري
 وبالتايل األسواق تكون غري كفأة.

أو األسهم يف السوق يساوي القياة احلقيقية حيث القياة  وكإذن يكون هناك كفاءة إذا كان سعر الصك 
السوقية للسهم تتحدد على أساس العائد املتوقع، وتنتج االختالفا  بني قياة السهم أو الصك السوقية وقياة 

 2:الصك احلقيقية لعدة أسباب
 .اجملامزفا  والتالعب يف أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية 
 .عدم توافر املعلوما  عن أداء املؤسسا  املالية هلذا السهم أو الصك 
 .اإلفصاح غري الكايف عن املعلوما  من قبل صاحب الصك 
 . حتليل املعلوما  بشكل خاطئ من قبل املستثارين لنقص املعلوما 
  حيث تعديل سعر السهم وفقا للاعلوما  الواردة.بطء ردة فعل السوق من 

وهنا تظهر أمهية األوراق املالية اإلسالمية لتداول األوراق املالية بسعر عادل وعائد مالئم، فهي هتدف إىل 
حتقيق سوق ذا  كفاءة عن طريق تفادي االختالفا  املوجودة بني قياة الورقة السوقية وقياتها  احلقيقية وبالتايل 

ا  يف قياة العائد بتوفري املعلوما  الالمزمة بشكل دقيق ، متساو وكاف أي اإلفصاح التام وكذا اخللو من اختالف
 3الغرر، التحكم يف األسعار واالحتكار وخاصة محاية املصاحل املرسلة للاستثارين.

 اإلسالمي لمالمية في رفع كفاءة سوق رأس اة الصكوك اإلساليثانيا: فعال
 اإلسالمي: لسوق رأس المال ةاالقتصاديالكفاءة حقيق االقتصاد اإلسالمي في تمبادئ دور -0

إن القواعد العامة اليت جاء  هبا تعليم اإلسالم والضوابط الشرعية العامة اليت ال بد من وجودها ومراعاهتا  
جتااعيا. وإذا أردنا توضيح ذلك إقتصاديا و إعند إجراء العاليا  املالية كفيلة مجيعها بوجود سوق مالية منضبطة 

                                                 
 .12، صالمرجع السابق - 1
 بتصرف. 12، صالمرجع السابق - 2
 .2214-24-25تاريخ االطالع  http://www.startimes.com/?t=18578660على الرابط:  - 3

http://www.startimes.com/?t=18578660
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عتاادا على مبادئه الرئيسية يف إعلى نوعي الكفاءة، فإننا سنجد أن االقتصاد اإلسالمي يسعى لتحقيقها 
 1التعامال ، وميكن أن جنال القول يف ذلك كاا يلي:

  على مستوى الكفاءة الخارجية:-0-0
عال على تطبيق نظام املشرتيا  النقدية، كاا أن نع الربا والذلك يف عناية االقتصاد اإلسالمي مبجند  

إشهار املعلوما  واإلفصاح املايل عن الشركا  املسامهة سيكون هلا األثر البارمز يف عال األسواق املالية يف 
– التفاعل بني قوى العرض والطلب االقتصاد اإلسالمي، كاا أن سعي االقتصاد اإلسالمي إىل العال على إتاحة

يعال على االقرتاب أو احلصول على األسعار العادلة واليت تعرب إىل  -ذلك يف الكفاءة الداخليةكاا سنالحظ 
 حد كبري عن األسعار احلقيقية.

 على مستوى الكفاءة الداخلية: -0-7
 دأ كفالة دخول السوق بيسر وسهولةمن املبادئ األساسية يف االقتصاد اإلسالمي يف تنظيم األسواق مب 

االحتكار وحذ ر منه، وكال املبدأين يتيح التفاعل املباشر بني قوى العرض والطلب يف السوق على وكذلك هنى عن 
السلع العينية األمر الذي يعال على االقرتاب أو احلصول على األسعار العادلة. كاا ان وجود عدد كبري من 

 يف األسواق.املتعاملني يعال على خفض تكاليف التبادل الناتج عن التنافس بني الوسطاء 
بادل بني من الغرر واجلهالة يف الت اوجيب التنبيه أن تطبيق مبدأ حرية دخول السوق قد يرتتب عليه مقدار  

صاف الكثري من املتعاملني بالرشد االقتصادي مما يتطلب تقييد عالية التداول ووجود تاملتعاملني بسبب عدم إ
 ية.هيئة استشارية تقدم خدماهتا جمانا أو بأسعار رمز 

حىت  اإلسالمي من تخصيص الموارد المالية:  إلسالمية في تمكين سوق رأس المالدور الصكوك ا-7
يتاكن سوق رأس املال من أداء وظائفه املنوطة به، ال بد من أن يكون على درجة عالية من الكفاءة، ويشار إىل 

كفؤ، ويشال مفهوم كفاءة السوق املالية  السوق بأهنا كفؤة إذا كانت قادرة على ختصيص املوارد املالية بشكل  
 2. -كاا سبق  -كفاءة التسعري وكفاءة التشغيل

والصكوك اإلسالمية ميكنها رفع مستوى كفاءة األسواق املالية، ذلك أهنا تبتعد عن الغش والغرر والغنب  
فهي تضعف كفاءة األسواق وبالتايل واجملامزفا  اهلدامة اليت تلعب دورا سلبيا يف حتقيق التخصيص األمثل للاوارد 

من الداخل، وجتعلها وسيلة لتاويل املشاريع الفاشلة غري املنتجة، مما جيعل سوق املال تنحرف  سا كالسو هب خروتن
 3عن رسالتها التناوية السامية.

                                                 
 .مرجع سابقعبد اهلل بن حماد، الرمزين،  - 1
 .132، ص مرجع سابق، تجربة ماليزيا أنموذجا'' -''نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالنصبة، مسعودة،  - 2
-11، ص ص: مرجع سابق، (''3''فعالية الصكوك اإلسالمية في معالجة األزمة المالية العالمية )الحلقة اري، بأمحد، طرطار وشوقي، ج - 3

22. 
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وجيب أن ينصب الرتكيز على األسواق الثانوية اليت تضطلع بدور كبري يف تسييل األصول املختلفة وإضفاء  
ة وظيفة السوق الثانوية ال تعدوا عن كوهنا وسيلة لتغيري   األسواق املالية، إال أن حقيقالنشاط على تعامال صفة

األولية اليت تربط األسواق املالية  طبيعة االستثاارا  من شكل إىل آخر، يف حني ينبغي االهتاام بالسوق
 باملوارد املالية.باحتياجا  االقتصاد الوطين وإمداد املشروعا  املختلفة 

لتفا  إىل األسواق املالية ومدى مسامهتها يف حتقيق التناية االقتصادية وميكن معرفة ذلك لذلك جيب اإل 
 1مؤشرا  من أمهها: عدة من خالل 

األمهية النسبية لإلصدارا  األولية يف أسواق رأس املال إىل الناتج القومي، فزيادة هذه النسبة تشري إىل أن  (1
 املالية تساهم يف حتريك املوارد املالية وتفعيلها.األسواق 

األمهية النسبية لإلصدارا  األولية يف التكوين الرأمسايل اإلمجايل، فإذا ما مت متويل جزء من التكوين  (2
الرأمسايل عن طريق اإلصدارا  املختلفة من األدوا  املالية فإن ذلك يدل على الدور الفعال الذي تلعبه 

 ة يف حتقيق التناية االقتصادية.األسواق املالي
و مشاريع تعبئة املوارد املالية وتوجيهها حنكن لأدوا  املالية اإلسالمية أن تشكل قنوا  جيدة لومي

ك استثاارية إنتاجية تساهم يف حتقيق تناية اقتصادية شاملة، خصوصا إذا ما علانا أن إصدارا  الصكو 
 حقيقية. ن ترتبط مبشاريع وأصولاإلسالمية ال بد وأ

يف سوق رأس املال  ملتوقع أن تقوم بدورها بشكل أفضلوعلى مستوى األسواق الثانوية، فان ا
اإلسالمي، وذلك النتفاء الغش والغرر، والغنب واملضاربا  اهلدامة اليت تعصف بأسواق رأس املال التقليدية اليت 

سوقية لأسهم والسندا  يف األجل القصري بالقياة ال ص املوارد، ذلك أن  املضارب يعىنتؤثر سلبا على ختصي
واليت يدخل يف تقديرها عوامل ليس هلا عالقة باملردود املتوقع، مما يؤدي إىل توجيه املوارد باجتاه أنشطة يتوقع هلا 

 عالية حتديد األسعار العادلة، وخيل  بالتوامزن احلقيقي ملستويا  األسعار ومزعزعة الربح السريع وذلك يؤثر على
مها على احجإار النشاط االقتصادي، مما سيكون هلا األثر السيء على كفاءة أسواق رأس املال التقليدية، و استقر 

أداء دورها التناوي. كاا أن معيار حجم التداول الذي يتخذ كاعيار أساسي لتقدير مدى كفاءة أسواق رأس 
ال اإلسالمي حيث يكون املعيار األساسي هو املال التقليدية لن يعرب عن أفضلية هلذا املعيار يف ظل سوق رأس امل

 اجتاها  التعامل ومدى مناسبتها لأولويا  واألنشطة التناوية.
لذلك فإن كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي ترتبط مبدى قدرهتا على حتريك املوارد املالية وتوجيهها إىل 

سالمي سوق تقل فيها املضاربا ، وهتتم ا ميكن القول أن سوق رأس املال اإلنأنشطة استثاارية حقيقية، من ه
بالسوقني األولية والثانوية بشكل متكافئ، ومعيار كفاءة انضباطها بأحكام املعامال  املالية اإلسالمية وقدرهتا 

 2على متويل املشاريع التناوية.
                                                 

 .132-133 ص: ، صمرجع سابق، تجربة ماليزيا أنموذجا'' -''نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالنصبة، مسعودة،  - 1
 .132، صالمرجع السابق - 2
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 رأس المال اإلسالمي  سوق المبحث الرابع: حدود استخدام الصكوك اإلسالمية في
نبع من يا  خمتلفة بعضها يصكوك اإلسالمية يف سوق رأس املال اإلسالمي يواجه حتدبالإن التعامل  

التحديا  اليت تواجه سوق رأس املال اإلسالمي، وأخرى تواجه الصناعة املالية اإلسالمية ككل، وخماطر خمتلفة 
 تتعلق بالصكوك اإلسالمية ذاهتا، ويف هذا املبحث سنتطرق إىل خمتلف هذه التحديا .

 المطلب األول: التحديات التي تواجه الصناعة المالية اإلسالمية
و من حيث املعوقا  األمر بالصناعة املصرفية نفسها أ ة تعلقصناعة املالية اإلسالمية معوقا  مجتواجه ال 

 اليت جتابه البنوك اإلسالمية.
 المصرفية اإلسالمية ةالفرع األول: تحديات الصناع

تعاين من معوقا   احققتها الصناعة املصرفية على املستوى اإلقلياي والدويل، إال أهنرغم النتائج اليت  
 1على هذا املستوى، ومن أمهها:

الشعور املعادي لإلسالم يف بعض الدوائر الغربية وتزايد املزاعم يف بعض اجملتاعا  الدولية بارتباط  (1
ظاا  اإلرهابية وأنشطة غسيل األموال املؤسسا  املصرفية واملالية اإلسالمية بأنشطة متويل املن

 واإلجراءا  التضييقية اليت متارسها بعض السلطا  النقدية الدولية حبق هذه املؤسسا .
االعتبار  نيإلسالمية، وحىت غريها ال تأخذ بعإن األنظاة املصرفية يف العديد من الدول العربية وا (2

 خصوصيا  العال املصريف اإلسالمي، مما يوجد حالة من عدم التكافؤ بينها وبني املصارف التقليدية.
االفتقار إىل وجود سوق مالية إسالمية ودولية منظاة قادرة على مساعدة املؤسسا  املصرفية واملالية  (3

دهتا على تعبئة األموال من خالل اإلسالمية على االستخدام األمثل لأموال اليت تديرها، وأيضا مساع
 هذه األسواق.

ضعف التنسيق والعال املشرتك داخل وحدا  الصناعة املصرفية اإلسالمية رغم إنشاء عدد من  (2
 املؤسسا  واملنظاا  اإلقلياية والدولية اليت تعىن بالشأن املايل اإلسالمي.

موحدة تعال على توحيد ود جهة تعدد هيئا  الرقابة الشرعية وتعدد املصادر واألسانيد وعدم وج (2
ألدوا  اهلندسة املالية ختالف وجها  النظر فيها بالنسبة وى والتخريج الشرعي هلا، وأيضا امصادر الفت

 وأدوا  التاويل واالستثاار احلديثة.
تنامي احلاجة إىل إجياد منتجا  وخدما  متايزة وجمددة تستجيب حلاجا  الزبائن من اخلدما   (6

 يف املصارف الربوية مناط املستحدثة واملتنامية املستعالةمية مثل تلك املبتكرا  املالية واألاملصرفية اإلسال
وعدم قدرة املصارف اإلسالمية على االستجابة السريعة لذلك بسبب التقيد الشرعي وضعف اإلمكانا  

 البشرية املؤهلة.
                                                 

علوم ، جملة ال''الصناعة المصرفية اإلسالمية المفهوم والفلسفة، التحديات التي تواجهها واآلفاق المستقبلية لها''هناد عبد الكرمي، أمحد،  - 1
 .113-111، دون بلد نشر، ص ص: 2112/ لسنة 12/21 دلاالقتصادية واإلدارية، اجمل
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من –هليئا  على الناو السريع ضعف يف دور هيئا  الرقابة الشرعية، ويربمز التحدي يف قدرة هذه ا (1
ملواكبة التطور الكبري يف الصناعة املصرفية اإلسالمية وانتشار البنوك واملؤسسا   -حيث الكم والنوع

املالية اإلسالمية مبعدل مل يسبق له مثيل يف البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية، كاا أنه يتوجب إهناء 
هذه اهليئا  بني خمتصني كثريي املعرفة ِبوانب التاويل الفنية مع االمزدواجية اليت نشأ  تارخييا يف تكوين 

 1ضعف يف املعرفة الشرعية، وعلااء شرعيون يعومزهم اإلملام بكامل خبايا اجلوانب الفنية.
كاا تواجه الصناعة املصرفية اإلسالمية حتديا  أخرى فياا يتعلق باتفاقية حترير جتارة اخلدما   املالية 

هذه االتفاقية اليت تنص على حترير النشاط املايل للبنوك  القطاع املصريف واملايل اإلسالمييواجه املصرفية، حيث 
. وعلى الرغم من مرور عدة سنوا  على دخول االتفاقية حيز التنفيذ، إال أهنا مامزالت 1222ابتداء من عام 

تطبيقها. وحىت لو كان من الصعب يف  ىتواجه العديد من الصعوبا  على أرض الواقع بسبب متاطل الدول الكرب 
و اإلسالمية، إال أن نتيجة هذه أاألنظاة املالية، سواء التقليدية  ىاخلروج بنتائج واضحة حول هذه االتفاقية عل

 2االتفاقية مزيادة حدة املنافسة بني مجيع الوحدا  املصرفية على مستوى العامل.
 الفرع الثاني: تحديات متعلقة بالمصارف اإلسالمية 

 تنقسم التحديا  اليت جتابه املصارف اإلسالمية إىل حتديا  داخلية وأخرى خارجية. 
 أوال: التحديات الداخلية

 3وتتاثل فياا يلي:  
عدم وجود عاملني مؤهلني ومتخصصني يف اجلانبني الشرعي واملصريف معا بشكل كاف، مما اضطر  (1

املصارف الربوية من أجل تكوين جهامزها اإلداري املصارف اإلسالمية لالستعانة بالعاملني املدربني يف 
 والتنفيذي.

وقد حظي العاملون القادمون من املصارف الربوية مبراكز قيادية يف كثري من املصارف اإلسالمية، كرئاسة 
 جملس اإلدارة، واإلدارة العامة، ورئاسة األقسام.

اإلسالمية يف حكم النشاط املصريف  اختالف الفتاوى الصادرة عن هيئا  الرقابة الشرعية يف املصارف (2
 الواحد، بسبب تعدد املصارف اإلسالمية.

فقد حيدث أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية يف إحدى املصارف اإلسالمية فتوى يف حكم أحد األنشطة 
 السابقة، يف نفس هذا املصرفية، ويصدر عن هيئة رقابة شرعية يف مصرف آخر فتوى خمتلفة متاما عن الفتوى

                                                 
في دعم التنمية في الدول اإلسالمية'' والتحديات المستقبلية التي تجابه  للتنمية ''تجربة البنوك اإلسالميبشري عار حماد، فضل اهلل،  - 1

 .22ص(، 2116أبريل  11، )جماع الفقه اإلسالمي، منتدى الفكر اإلسالمي، جدة، "الصناعة المصرفية اإلسالمية
 .16-12، ص ص: مرجع سابق،  ''صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية''عبد الكرمي، قندومز،  - 2
أطروحة مقدمة استكااال ملتطلبا  درجة املاجستري  ،"''الرقابة الشرعية على أعمال المصارف اإلسالميةأمحد عبد العفو، مصطفى العليا ،  - 3

 .22-22م، ص ص: 2116هـ/1221فلسطني، -لية الدراسا  العليا، جامعة  النجاح الوطنية، نابلسيف الفقه والتشريع بك
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لة بفرحون، وهذا يؤدي إىل إحداث بل  نشاط، فتضارب تطبيقاهتا للحلول الشرعية، ويصبح كل حزب مبا لديهمال
 فكرية لدى مجهور العاملني يف هذه املصارف واملتعاملني معها.

 وتعترب هذه املشكلة من املشاكل اليت تواجه هيئا  الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية.
 املايل اإلسالمي، وضعف التعاون اإلسالمي بشكل عام.نعدام السوق إ (3

حيث يكان جناح أي سوق من أسواق املال يف قدرته على ختصيص املوارد املالية بكفاءة عالية وتوجيهها 
لتاويل مشروعا  القطاع العام طويلة األمد ومشروعا  القطاع اخلاص يف جمايل اإلنتاج واخلدما . وهلذا السبب 

ال النشطة دورا يف تقليل املخاطر وحفز الناو االقتصادي. وملا كانت البنوك اإلسالمية ال تستطيع تلعب أسواق امل
ولوج سوق املال التقليدي وذلك لعدم انضباط تلك السوق بالضوابط الشرعية، فإن وجود سوق مايل خاص هبا 

 1يصبح يف غاية األمهية.
 ثانيا: التحديات الخارجية

 2التحديا  فياا يلي:امز أهم هذه جيوميكن إ 
إن مزيادة التكامل االقتصادي العاملي واهنيار احلواجز الوطنية أمام النشاط املصريف  العاملي، من  ظاهرة العوملة:-1

شانه مزيادة املنافسة أمام البنوك اإلسالمية من حيث مستوى وجودة اخلدمة واإلدارة واستقطاب رؤوس األموال. 
رتاتيجية عال موحدة للبنوك اإلسالمية لزيادة الكفاءة واملقدرة على تطوير اخلدما  وبالتايل توجد ضرورة لوضع اس

واملنتجا  املصرفية ملواجهة حتديا  العوملة، مع مواكبة املعرفة التكنولوجية املصرفية احلديثة اليت متكنها من املنافسة 
 العاملية.

اتفاقية منظاة التجارة العاملية املتعلقة مبجال اخلدما  بشكل : إن تطبيق تطبيق اتفاقية املنظاة العاملية للتجارة-2
عام واخلدما  املصرفية بشكل خاص، من شأنه أن يرتتب عليه تسهيل حركة األموال بني الدول االعضاء وفتح 

البنوك العاملية اليت دخلت يف عاليا  االندماج املصرفية الضخاة، األمر الذي سيضع البنوك  ماألسواق أما
سالمية يف مواجهة حتديا  مصرفية على مستوى عاملي ينبغي أن تكون مهيأة هلا عن طريق الدمج والتكامل اإل

 فياا بينها.
جتاعا  أو تكتال  »يف ظل التحرير املايل العاملي هناك احتاال برومز  التكتال  املالية متعددة اجلنسيا :-3

أجل اقتسام اجلزء  املالية ستتنافس فياا بينها من، وال شك يف أن هذه التجاعا  «مالية متعددة اجلنسيا 
األكرب من األسواق العاملية ؛ األمر الذي قد جيعل من الصعب على املؤسسا  املصرفية واملالية الصغرية  البقاء أو 
احلفاظ على مركزها، وميثل ذلك حتديا جديدا أمام البنوك اإلسالمية اليت سيكون عليها أن تعال من أجل احلفاظ 

 على مكانتها يف السوق املصرفية احمللية واإلقلياية والعاملية.

                                                 
 .22، صمرجع السابقبشري عار حماد، فضل اهلل،  - 1
، )دار أيب الفداء ةيواستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبمصادر عبد احلليم عاار، غريب،  - 2

 .136-132(، ص ص: 2113العاملية للنشر والتومزيع والرتمجة، سوريا، 
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: إن ظهور  العالة األوروبية املوحدة ''اليورو'' يعترب من التحديا  اجلديدة، طاملا أن ظهور عالة ''اليورو''-2
مر الذي يدعو البنوك املركزية يف العامل العريب واإلسالمي حتتفظ برصيد ضخم من الدوالر األمريكي كاحتياطي، األ

البنوك اإلسالمية إىل االنتباه من أن احلاجة لعالة الدوالر قد تنخفض وعليها أن جتري دراسا  علاية هتتم 
 أن ما حتتفظ به من عالة ال قياة له. دريكي يف الوقت املناسب حىت ال جتباخلروج التدرجيي من الدوالر األم

 ظاهرة الرتاجع التدرجيي لأنشطة املصرفية التقليدية، وجلوء الدول ال بد من اإلشارة إىل ظاهرة البنوك الشاملة:-5
الغربية إىل إحداث نوع من التغيري يف طبيعة نشاط املؤسسا  املصرفية وإجياد مفهوم للعال املصريف خيتلف عاا 

ية واالستثاارية اعتاد  عليه البنوك التقليدية، حيث تنشأ اآلن معامل بنوك جديدة جتاع بني وظائف البنوك التجار 
واملتخصصة، وذلك ما اصطلح عليه ''بالبنوك الشاملة'' والتحول األساسي الذي يواجه البنوك اإلسالمية هو 

 قدرهتا على قيادة البنوك يف الدول العربية واإلسالمية إىل أن تأخذ باملفهوم التناوي للبنوك الشاملة.
اإلسالمية حتديا آخر كبري يتاثل يف املسامهة يف جذب رؤوس تواجه البنوك  اسرتجاع رؤوس األموال املهاجرة:-6

إىل خارج اوطاهنا حبثا عن األمان واالستقرار، فاشكلة املسلاني أن  ل العربية واإلسالمية اليت هاجر األموا
حيث أصبحت الدول  ها وبالتايل فهم ''مالك ومهيون''ر من ذلك ال ميلكون التحكم فيثمن أمواهلم أو أك 25%

تتصرف يف الودائع اليت لديها وكأهنا ملكها، حىت صار  ترتدد نغاة األضرار من سحب األرصدة من »األجنبية 
 «.تلك الدول... وكأن أصحاب األموال فقدوا ملكيتها  املصارف األجنبية على اقتصاديا

أرصدة الدول اخلليجية يف بنوك أوروبا  ويشري الواقع احلايل إىل اإلمكانا   الكبرية الستثاار الفائض من 
مليار دوالر، عن طريق البنوك اإلسالمية، وقد خسر  هذه األرصدة يف الغرب  672وأمريكا، والذي بلغ حوايل 

كاا توجد مشاكل خارجية   1من قياتها %58و  %43( ما بني 1226-1286خالل فرتة السنوا  العشر )
 2أخرى ميكن إجيامزها فياا يلي:

: رة التقليدية للاصارف اإلسالمية وعدم التفريق بينها وبني املصارف الربوية، والكره لكل عال إسالميالنظ-7
الذي يعال على هدم اإلسالم –نتيجة تأثر الكثري من أبناء األمة اإلسالمية بالغزو الثقايف والفكري الغريب 

اإلسالمية الغر اء، من أوامر  هم أحكام الشريعةأن أصبح كثري منهم قليلي االلتزام مبا متليه علي -وتقويض أركانه
 وحالل وحرام، مما ساعد  على ترسيخ أسلوب التعامل املصريف الربوي. هونوا
: إن املناخ الذي تعال فيه املصارف اإلسالمية يف كثري من املناخ التشريعي واالقتصادي والرقايب غري املالئم-8

فالتشريعا  املالية واالقتصادية وأجهزة الرقابة املوجودة فيها صنعت البالد هو مناخ مناسب للاصارف الربوية 
خصيصا لتلك املصارف ال للاصارف اإلسالمية، وال توجد يف معظم دول العامل اإلسالمي تشريعا  خاصة 

امل الع من دول اإلسالمية، فضال عن أن كثريا باملصرفية اإلسالمية وأجهزة رقابة خاصة هبا تتفهم طبيعة املصارف

                                                 
 .131، صالمرجع السابق - 1
 .21-26، ص ص: مرجع سابقأمحد عبد الغفور، مصطفى  العليا ،  - 2
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اإلسالمي حتكاه أنظاة وضعية يف جماالته السياسية واالقتصادية واالجتااعية وبذلك تفقد املصارف اإلسالمية 
 البيئة املالئاة هلا.

دان اليت توجد فيها، كاا تعاين من ضيق ل: ضعف اهلياكل اإلنتاجية يف معظم البتعاين املصارف اإلسالمية من-2
  السياسة املالية والنقدية فيهاواالقتصادي يف هذه البلدان، وكثرة التقلبا  يف األسواق وعدم االستقرار السياسي

وضعف أواصر التعاون بني هذه املصارف اإلسالمية، إىل عدم متكنها من حتال خماطر االستثاار منفرة مما جعلها 
 ، كاملراحبة وغريها. تندفع حنو األسواق العاملية، ويف نفس الوقت تركز على الصيغ واألساليب األكثر ضاانا

 المطلب الثاني: تحديات متعلقة بالصكوك اإلسالمية
 الفرع األول: مخاطر الصكوك اإلسالمية 

 أوال: تعريف المخاطرة
وكل أنواع االستثاارا   ،مبعىن حالة عدم التأكد املصاحبة للنواتج اخلاصة باالستثاار Riskاخلطر  

 1تنطوي على خماطر بشكل أو بآخر.
ميكن تعريفها بأهنا ''حالة يكون فيها إمكانية أن حيدث احنراف معاكس عن النتيجة املرغوبة املتوقعة كاا  

 2أو املأمولة''.
 -املخاطرة -وللوصول إىل تعريف حمدد للاخاطرة، فإنه من املناسب حتديد العناصر اليت تتشكل منها 

 3واليت ميكن إمجاهلا يف العناصر املوالية:
  بالشك بناء على انعدام املعرفة مبا سيحدث يف  زد والذي هو حالة ذهنية تتايالتأكعنصر عدم

 املستقبل.
  عنصر اخلسارة، والذي يتاثل يف احتاال حدوث احنراف معاكس للنتائج املتوقعة أو املرغوب احلصول

 عليها.
 تأثريها يف ل عالية حتليل ودراسة املخاطرة وقياس مدى هابلية اخلطر للقياس، وهذا حىت تسعنصر ق

 العالية االستثاارية.
التأكد  اليت تصاحب حتقق  مدكن تعريف املخاطرة بأهنا حالة عوبناء على العناصر سالفة الذكر، مي

 نتائج غري مرغوب فيها وتؤدي إىل حدوث خسائر مادية قابلة للقياس.
 

                                                 
 مصر-اإلسكندريةاجلامعة اجلديدة، ، )دار الخيارات–وثائق االستثمار  -أسهم، سندات–بورصة األوراق المالية بد الغفار، حنفي، ع - 1

 .113(، ص 2113
اقتصادية، العدد الثامن دورية فصلية تصدر عن مركز  ا ، دراس''مخاطر االستثمار في األوراق المالية''وري، طاصحماد، براق واجلودي،  - 2

 .22-21، ص ص: 2116البصرية للبحوث واالستشارا  واخلدما  التعلياية، اجلزائر، 
 .22-21،ص ص:المرجع السابق - 3
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 ثانيا: أنواع المخاطر التي تواجه الصكوك اإلسالمية
باملخاطر أكثر مما عليه يف املصارف التقليدية وذلك ألن العال املصريف االسالمي يرتبط العال املصريف  

، بيناا يقوم االستثاار والتاويل املصريف (أي املخاطرة)واخلسارة (أي العائد)قائم على املشاركة يف الربح االسالمي 
ر. وميكن تقسيم املخاطر اليت التقليدي على الفائدة ذا  العائد املضاون بغض النظر عن نتائج حمل االستثاا

 1إىل: ةتواجه الصكوك اإلسالمي
 مخاطر السوق: -0

تعترب األدوا  واألصول اليت يتم تداوهلا يف السوق مصدرا هلذا النوع من املخاطر اليت تأيت إما ألسباب  
العامة، تكون نتيجة متعلقة باملتغريا  االقتصادية الكلية او نتيجة أحوال املنشآ  االقتصادية، فاخاطر السوق 

التغري العام يف األسعار ويف السياسا  على مستوى االقتصاد  ككل، أما خماطر السوق اخلاصة فتنشأ عندما 
يكون هناك تغري يف أسعار أصول وأدوا  متداولة بعينها نتيجة ظروف خاصة هبا، وميكن تقسيم خماطر السوق 

 ، خماطر أسعار الصرف، خماطر أسعار السلع.إىل: خماطر أسعار األسهم، خماطر أسعار الفائدة
 مخاطر االئتمان: -7

أي قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية   -هي املخاطرة اليت ترتبط بالطرف املقابل )اآلخر( يف العقد 
 2كاملة ويف موعدها كاا هو منصوص عليه يف العقد.

اختيار العايل سواء بعدم وفائه بالتزاما   يف الصكوك اإلسالمية ميكن أن ينشأ هذا اخلطر نتيجة سوء 
عدم رغبته يف استالم السلعة املشرتاة ورجوعه عن  ة الستثاارا  الصكوك املختلفة أوالعال املسند إليه بالنسب

أو عدم االلتزام بتوريد السلع املتفق عليها بالنسبة الستثاارا  صكوك  -يف حالة اعتبار الوعد غري ملزم -وعده
 3السلم.

 مخاطر التشغيل: -3
تنجم عن عدم  وهي خماطر عرفتها جلنة بامزل للرقابة املصرفية على أهنا: ''خماطر التعرض للخسائر اليت  

تؤثر هذه . 4و األنظاة أو اليت تنجم عن أحداث خارجية''أيا  الداخلية أو األشخاص لاكفاية أو اخنفاض الع
 القيام الكفاءة اإلدارية القادرة على وذلك من خالل عدم توافراملخاطر على القياة السوقية للصكوك اإلسالمية  

                                                 
''آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية وأثر األزمة المالية على سوق الصكوك وليد، عايب، حللو، بوخاري و  - 1

الركز املستقبل،، امللتقى الدويل األول ملعهد العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، بعنوان: االقتصاد اإلسالمي، الوقع... ورهانا  اإلسالمية''
 .1-2ص ص:  ،2111فيفري 22-23غرداية، يومي -اجلامعي

 .31، ص مرجع سابق ،إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةأمحد،  ،حبيب طارق اهلل خان - 2
وأثر األزمة المالية على سوق الصكوك ''آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية حللو، اخاري وولني عايب،  - 3

 .11، صمرجع سابق، اإلسالمية''
 صادية الدولية واحلوكاة العاملية، امللتقى العلاي الدويل حول األمزمة املالية واالقت''إدارة المخاطرة في المصارف اإلسالمية''مفتاح، صاحل،  - 4

 .3، ص 2111أكتوبر  21-21سطيف، أيام -جامعة فرحا  عباس
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ها واستقرارها مستقبال، واحملافظة على املركز التنافسي للصكوك وحنو و ة عن املالك وحتقيق األرباح مع منمبهام الوكال
 1أو ضعف الرقابة الشرعية مما يؤثر سلبا على ثقة املتعاملني ومسعة املنشأة. يةو من خالل صور أذلك، 

 المخاطر القانونية: -4
ويقصد هبا حدوث التزام غري متوقع أو فقد جانب من قياة أصل نتيجة عدم توافر رأي قانوين سليم أو  

 2عدم كفاية املستندا .
من تأخر يف اختاذ اإلجراءا  القانونية أو من خمالفة و أخطاء يف نص العقود أكاا تنتج هذه املخاطر من  

 3لبعض القوانني الدولية.
يف كثري من ألن الكثري من النظم والتشريعا  وتعاين الصكوك اإلسالمية من هذا النوع من املخاطر نظرا  

 اإلسالمية يعةالدول هي أنظاة وضعية )أي من صنع البشر( مما جيعلها يف الكثري من موادها ختالف أحكام الشر 
فقد حيدث تعارض بني هذه األنظاة وأحكام الشريعة اإلسالمية، كاا أنه يتم إمهال تطبيق أحكام الشريعة 

 4اإلسالمية عند التحاكم.
  مخاطر السيولة: -2

خماطر السيولة هي املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك جراء تدفق غري متوقع لودائع عاالئه للخارج  
 5تغري مفاجئ يف سلوك املودعني.بسبب 

وترتبط خماطر السيولة مبصدر الصكوك وتندرج ضان املخاطر غري النظامية )اخلاصة( وتظهر يف حالة  
الة لعدم  الصكوك اإلسالمية عندما ال يستطيع املصدر تلبية االلتزاما  اخلاصة مبدفوعاهتا يف مواعيدها بطريقة فع

و املفاجئة، أو لتسديد العوائد الدورية حلالة الصكوك، أو أمتطلبا  التشغيل العادية كفاية السيولة )لتلبية 
لتسديد الزيادة يف قياة الصكوك عند استحقاقها(، نتيجة اخنفاض التدفقا  النقدية للاشروع فجأة، مما يقلل من 

سيولة الشديدة لدى املصدر أو مقدرة املصدر على الوفاء بالتزاماته اليت حانت آجاهلا، وقد ينتج عن حالة الال
هذا النوع من املخاطر قد يكون نتيجة ملخاطر االئتاان وخماطر الصكوك  تؤدي إىل تعثر اإلصدار، ونرى أن

خماطر السيولة أهنا تكون متدنية يف حالة الصكوك  رض هلا عالية التصكيك. ويالحظ عنالعينية اليت قد تتع
يتاثل يف الدولة، لكن باملقابل قد تظهر خماطر السيولة من جانب محلة اإلسالمية احلكومية، كون املصدر هنا 

 الصكوك على تسييل ةعدم قدرة محل الصكوك فقط )وتساى هنا خماطر تسييل الصك( دون املصدر نتيجة
                                                 

''آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية وأثر األزمة المالية على سوق الصكوك عايب،  يد،و، اخاري وولحلل - 1
 . 11، صمرجع سابق، اإلسالمية''

 .222(، ص 2112مصر،  -، )منشأة املعارف، اإلسكندريةمنهج علمي وتطبيق عملي–قياس  وإدارة المخاطر بالبنوك مسري، اخلطيب،  - 2
 .12، صمرجع سابق، ''إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية''مفتاح، صاحل،  - 3
، حبث مقدمة إىل ''مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول''، دائرة الشؤون اإلسالمية والعال ''الصكوك اإلسالمية''صفية أمحد، أبو بكر،  - 4

 .11، ص 2111يونيو  3-مايو 31اخلريي بديب، 
 .211، صمرجع سابقمسري، اخلطيب،  - 5
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صكوكهم، أي ضعف تداوهلا يف السوق، وترجع خماطر التداول يف األساس إىل ضعف قدرة املصدر يف حتديد 
ظروف السوق، واليت يكون هلا تأثري كبري على قدرة حامل الصك لتسييل قياة الصكوك بشكل سريع  التغريا  يف

 1وبأقل خسارة من القياة.
 مخاطر مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية:-6

حيث أن الصكوك أداة مالية بنيت على أحكام الشريعة اإلسالمية فإن خمالفتها ألحكام الشريعة  
فرتة من عار الصك تؤدي إىل أضرار ختتلف باختالف املخالفة أو درجة خطورهتا، فان بطالن اإلسالمية يف أي 

 2للصك إىل فساد بعض الشروط.
 مخاطر متعلقة بصيغ التمويل اإلسالمي: -2

 3هناك خماطر خاصة بصيغ التاويل اإلسالمي وميكن إمجاهلا فياا يلي: 
 أ(مخاطر صكوك المضاربة: 

اصة هبا مثل سوء األمانة وكفاءة الشريك املضارب وسوء الظروف السوقية وهناك بعض املخاطر خ 
ل هذه املخاطر وجب على محلة الصكوك أن حيسنوا يف ثبة التدقيق أو التصفية، ولتجنب مللسلعة املنتجة وصعو 

 اختيار املضارب، واملدقق الداخلي.
 ب(مخاطر صكوك المشاركة:

لسلعة  املنتجة، وصعوبة دارة املشروع وسوء الظروف السوقية لهناك بعض املخاطر خاصة هبا مثل سوء إ 
 و املتابعة، لذلك ال بد من أخذ احليطة واحلذر ومراعاة هذه املخاطر.أالتدقيق 

 ج(مخاطر صكوك اإلجارة: 
هناك بعض املخاطر اخلاصة هبا، مثل ارتفاع نسبة التضخم النقدي مقرونة بطول فرتة السداد، وتأخري أو  
 و خماطر سوق العني املؤجرة أو منتجاهتا.أداد )نتيجة عدم مزيادة اإلجيار( أو مشاكل صيانة العني املؤجرة عدم الس

 د(مخاطر صكوك االستصناع: 
هناك بعض املخاطر اخلاصة هبا، مثل خماطر التخزين والنقل )ويطلق عليها املخاطر الزمنية( أو عدم سداد  

 اختالف املواصفا  بسبب احتاال عدم توافر بعض مواد املستصنع.و أاألقساط )نتيجة عدم مزيادة السعر( 
 هـ( مخاطر صكوك البيوع: 

وهناك بعض املخاطر خاصة هبا، مثل عدم التاكن من مزيادة السعر نتيجة التأخري يف دفع األقساط ألنه  
 ، ألن املتابعة هنا تقع على عاتق البنك.مخمالف شرعا أو هالك السلعة قبل التسلي

                                                 
 .11، صمرجع سابق، ها وآليات إدارة مخاطرها''ات''الصكوك اإلسالمية: تطور عااري، صليحة وسعدان، آسيا،  - 1
 .12، صمرجع سابقصفية أمحد، أبو بكر،  - 2
 ''مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها''.مزياد، الدماغ،  - 3

International conférence en islamique bonking & finance: cross border et titrisation (15-16 

june2010), pp :7-8.   
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 الثاني: إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الفرع
 : مفهوم إدارة المخاطرأوال

العارضة  خاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائري للتعامل مع امللاينظر إىل إدارة املخاطر على أهنا منهج ع 
قع إىل احلد لل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر املايل للخسائر اليت توتصايم إجراءا   وتنفيذها حىت تق احملتالة
 1األدىن.

 2هتم بـ:لك الفرع من علوم اإلدارة الذي يدارة املخاطر ذإوتعترب  
 .احملافظة على األصول املوجودة حلااية مصاحل املودعني، والدائنني واملستثارين 

   إحكام الرقابة والسيطرة على املخاطر يف األنشطة أو األعاال اليت ترتبط أصوهلا هبا كالقروض والسندا
 والتسهيال  االئتاانية وغريها من أدوا  االستثاار.

 .حتديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع املخاطر وعلى مجيع مستوياهتا 

 ليلها إىل أدىن حد ممكن وتأمينها من خالل الرقابة الفورية أو من خالل العال على احلد من اخلسائر وتق
 إدارة املؤسسة، ومدير إدارة املخاطرة.حتويلها إىل جها  خارجية إذا ما انتهت إىل ذلك 

  حتديد التصرفا  واإلجراءا  اليت يتعني القيام هبا فياا يتعلق مبخاطرة معينة للرقابة على األحداث
 والسيطرة على اخلسائر.

 إىل دفع حدوثها، أو تكرار مثل هذه  عإعداد الدراسا  قبل اخلسائر أو بعد حدوثها وذلك بغرض من
 املخاطر.

 ورة املؤسسة بتوفري الثقة املناسبة لدى املودعني، والدائنني واملستثارين، حبااية قدراهتا الدائاة محاية ص
 على توليد األرباح رغم أي خسائر عارضة واليت قد تؤدي إىل تقلص األرباح أو عدم حتقيقها.

 : خطوات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالميةثانيا
3الصكوك اإلسالمية القيام باخلطوا  اآلتية:ي يف إدارة خماطر لايتطلب املنهج الع 

 

 تحديد المخاطر -0
يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية هو حتديد نوعية املخاطر اليت يتوقع أن تتعرض هلا  طوا أوىل اخل 

خاصة، وكذلك حتديد مصدر تلك املخاطر سواء أكانت  عامة أم خماطر الصكوك اإلسالمية سواء أكانت خماطر
تشغيل، أو  وسعر فائدة وتضخم، أو خماطر  صرفسوق من خماطر سلع وخدما  وسعر  خماطر ائتاان أو خماطر

                                                 
 .21(، ص2113مصر،  -، )الدار  اجلامعية، اإلسكندريةبنوك( -شركات -إدارات-إدارة المخاطر )أفرادطارق عبد العال، محاد،  - 1
، جامعة ورقلة، ص ص: 2111-2111، 11، جملة الباحث، عدد''استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية''بلعزومز، بن علي،  - 2

331-322. 
، مؤمتر املصارف اإلسالمية اليانية: الواقع وحتديا  املستقبل، نادي رجال األعاال ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية''أشرف حماد، دوابة،  - 3

 .12-16، ص ص: 2111ماي  21-21ء، اليانيني، صنعا
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مع مالحظة أمهية أن تكون عالية حتديد املخاطر  ة، والوقوف على أسباب تلك املخاطر خماطر خمالفا  شرعية
 عال استثااري، وعلى مستوى املنشأة ككل.كل م املخاطر على مستوى  عالية مستارة، مع تفه

 تقييم المخاطر -7
يستخدم تقييم املخاطر كأداة ختطيط وجيب أن يعطي صورة شاملة عن املخاطر. فبعد حتديد خماطر  

الصكوك اإلسالمية ينبغي القيام بقياسها وتقيياها للوقوف على احتااال  اخلسارة، مع ترتبيها وفقا جلسامتها من 
الختاذ  Risk lowيفة ، أو ضع Moderate Risk، أو متوسطة  high Riskحيث كوهنا خماطر مرتفعة 

 التدابري الالمزمة للتعامل معها.
 دراسة البدائل المناسبة للتعامل مع المخاطر -3

وذلك من خالل دراسة البدائل الالمزمة للتعامل مع كل نوع من أنواع خماطر الصكوك اإلسالمية، واختاذ  
تومزيعها، أو قبوهلا والتعامل معها خاصة يف القرار الالمزم باختيار البديل املناسب سواء بتجنب تلك املخاطر، أو 

حالة وجود إدارة جيدة إلدارة املخاطر، وعلى أية حال فإن املقارنة بني املنافع والتكاليف من جراء تلك املخاطر 
هو املعيار املالئم يف اتباع األسلوب املناسب يف التعامل مع املخاطر، فينبغي أن تفوق املنافع التكاليف املرتتبة 

 ى خماطر الصكوك اإلسالمية.عل
 القرار تنفيذ -4

 وذلك من خالل وضع اآلليا  الالمزمة لتنفيذ البديل املالئم للتعامل مع املخاطر موضع  التنفيذ. 
 مراقبة ومراجعة التنفيذ -2

مبا أن عالية إدارة املخاطر هي عالية مستارة، ولضاان هذا يتم القيام مبراقبة ومراجعة نتائجها، ونظرا  
يل اختفاء خماطر معينة وظهور أخرى تتغري هبذه التقنيا  الضرورية إلدارة هذه اتاللسرعة تغري بيئة األعاال وب

رين يقبل ذلك، وبالتايل يصبح لدى املد املخاطر، فضال عن إمكانية اكتشاف أخطاء يف إدارة املخاطر املوجودة
  1تستطيع املنظاا  إدارهتا. القدرة على تصحيح هذه األخطاء قبل أن تؤدي إىل كوارث ال

 الفرع الثالث: آليات إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية
توجد عدة طرق وآليا  متوافقة مع أحكام شرعنا احلنيف، ميكن استخدامها يف إدارة خماطر الصكوك  

 اإلسالمية ومنها: 
 أوال: دراسة الجدوى االقتصادية

ك من األمهية مبكان  لتخفيض بل ها أموال حصيلة الصكو تعترب دراسة جدوى املشروعا  اليت تتوجه إلي 
جدوى املشروع من منظور إسالمي حيكاه ما ميكن تسايته الرحبية  ميجتنب املخاطر قدر اإلمكان، حيث إن تقو و 

ال ث النشاط احلالل، فضياإلسالمية من خالل توجيه التاويل حنو املشروعا  امللتزمة باملشروعية اإلسالمية من ح
                                                 

مرجع ، إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية''سلياان، ناصر وربيعة، بن مزيد،  - 1
 .12، ص سابق
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التخصيص األمثل للاوارد من خالل حفظ املال وتنايته، ومراعاة األولويا   الكفاءة االقتصادية لتحقيقعن 
وفقا للضروريا  واحلاجيا  والتحسينا ، ودميومة متابعة العاالء، باإلضافة إىل الكفاءة يف االستثاار اإلسالمية 

صايف منافع اجتااعية تعود على اجملتاع بالنفع االجتااعية وما تتضانه من مسؤولية اجتااعية للتاويل وحتقيق 
واخلري، وااللتزام باألخالقيا  اإلسالمية، وكل هذا من شأنه أن يسهم يف ختفيض خماطر الصكوك اإلسالمية 

 1بصفة عامة.
 ثالثا: الضمانات

عليها يف من أدوا  اهلندسة املالية اإلسالمية، ويف نفس الوقت من األدوا  املتعارف يعترب الضاان  
اهلندسة املالية التقليدية، ويعترب من األدوا  الفاعلة يف عالج خماطر الصكوك االستثاارية اإلسالمية، وأحد عوامل 
جناح عالية تسويق وبيع الصكوك يف أسواق رأس املال. وللضاان أنواع متعددة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي 

 2كوك اإلسالمية، ومن أبرمز هذه األنواع:واليت من خالهلا ميكن التعامل مع خماطر الص
 الكفالة: -أ

ويعين التزام  طرف بتحال عبء عن طرف آخر على سبيل التربع، وكفالة الشخص ذو املالءمة وذو  
وخماطر  اإلسالمية، خاصة املخاطر الشرعيةاخللق احلسن وسيلة ناجعة يف ختفيض خماطر توظيف حصيلة الصكوك 

 ا  اليت تساهم يف الوقاية من خماطر االئتاان وتقلل من فرص وقوعها.يم اآللاألصول وعوائدها، ومن أه
  االلتزام بالوعد:-ب

ساح الضاان هبذا املعىن بتفادي خماطر عدم التزام العايل بالوعد، خاصة صكوك املراحبة لآلمر ي 
ِبدة  يف دورته اخلامسة  الدويلرار جماع الفقه اإلسالمي بالشراء، وقد ورد بشأن اإللزام بالوعد من طرف واحد ق

وهو الذي  -الوعد»، 1288ديسارب  15-12هـ، املوافق لـ1422 مجادي األوىل 6-1املنعقدة بالكويت من 
إال لعذر، وهو ملزم  قضاء إذا كان معلقا  ةيكون ملزما للواعد ديان -النفرادمر أو املأمور على وجه ايصدر من اآل

أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض  نتيجة الوعد، ويتحددعلى سبب ودخل املوعود يف كلفة 
 .«عن الضرر الواقع فعال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر

  ضمان طرف ثالث: -ج
املقصود به وجود طرف غري طريف العقد يضان ما حصل من نقص أو خسران يف مشروع معني، مت متويله  

املشاركني )محلة االسالمية حيث يعد ضاان الطرف الثالث مستقل عن جهة اإلدارة وعن  حبصيلة الصكوك
 الصكوك( آلية من آليا  احلااية ضد خماطر الصكوك اإلسالمية خاصة خماطر االئتاان.

                                                 
 . 12، صمرجع سابق، ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية''ابة، و أشرف حماد، د - 1
مرجع ، ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية''سلياان، ناصر وربيعة، بني مزيد،  - 2

 .11-16، ص ص: سابق
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وقد جاء باملعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة: ''جيومز تعهد طرف ثالث غري املضارب أو وكيل  
 تعهد وبني عقد التاويل باملضاربةار وغري أحد الشركاء بالتربع للتعويض عن اخلسارة دون ربط بني هذا الاالستثا

 أو عقد الوكالة باالستثاار''.
وميكن ضاان الطرف الثالث ملوجودا  الصكوك، ويصلح أيضا إلجياد الضاان لعائد ثابت للصك، ألنه  

 لأصول وعوائدها. يستند إىل املبدأ نفسه، وهو ما حيقق الضاان
قد يكون هذا الطرف الثالث الدولة أو شركة متخصصة أو فرد ، وهذا الطرف له مصلحة يف تشجيع نوع  

شرط هو على معني من النشاط، وال يوجد مانع  شرعا يف صحة تربع جهة معينة، وحىت وإن كان تربعا معلقا 
 تلف رأس املال أو بعضه أو نقصان الربح عن حد معني.

 الرهن: -د
يعد الرهن من آليا  احلااية ضد خماطر الصكوك اإلسالمية خاصة املخاطر االئتاانية، وقد جاء يف  

حيق للاؤسسة يف »املعيار الشرعي الثامن هليئة احملاسبة واملراجعة للاؤسسا  املالية اإلسالمية بذا  اخلصوص: 
فاء من مثنه دون الرجوع إىل يالرهن من أجل االست بيعبمن العايل أن تشرتط تقويضه هلا  حال احلصول على رهن

 «.القضاء
ويشرتط يف املرهون أن يكون ماال متقوما جيومز متلكه وبيعه، وأن يكون معينا باإلشارة أو التساية أو  

الوصف، وأن يكون مقدورا على تسلياه، وجيومز رهن املشاع مع حتديد النسبة املرهونة منه، مع مراعاة أن الضاان 
ء أكان كفالة أم رهنا ال ميكن الرجوع عليه يف عقود األمانة كاا يف استثاارا  صكوك الوكالة أو املضاربة أو سوا

 و تقصري أو خمالفة للشروط من قبل الوكيل أو املضارب أو املشارك.أاملشاركة إال إذا مت تعدي 
 ثالثا: التأمين اإلسالمي

( بأنه: 26سالمية التأمني اإلسالمي يف املعيار رقم )عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للاؤسسا  اإل 
 األضرار الناشئة عن هذه األخطار يفاص يتعرضون ألخطار معينة على تال''التأمني اإلسالمي هو اتفاق أشخ

وذلك بدفع اشرتاكا  على أساس االلتزام بالتربع، ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية 
 تلحق أحد املشرتكني من جراء االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، )صندوق( يتم منه التعويض عن األضرار اليت

أو  دوق هيئة خمتارة من محلة الوثائقذا الصنوالوثائق. ويتوىل إدارة ه حار املؤمن منها، وذلك طبقا للوائوقوع األخط
 1تديره شركة مسامهة بأجر تقوم بإدارة أعاال التأمني واستثاار موجودا  الصندوق.

                                                 
قه وموقف الشريعة اإلسالمية مني التعاوين أبعاده وآفاأ، مؤمتر التالتأمين على الودائع المصرفية في البنوك اإلسالمية''عبد اهلل علي، الصيفي، '' - 1

ملعهد اإلسالمي للبحوث منه بالتعاون بني اجلامعة األردنية، جماع الفقه اإلسالمي الدويل، املنظاة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، ا
 .12م، ص2111أبريل  13-11هـ املوافق 1231ربيع الثاين 22-26والتدريب، 
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ويف ظل تواجد مؤسسا  التأمني التعاوين، فإن هذا التأمني يعد آلية من اآلليا  اإلسالمية للحااية ضد  
انية، وخماطر األصول، حيث من خالله ميكن التأمني على خماطر الصكوك اإلسالمية خاصة املخاطر االئتا
 1األصول االستثاارية ضد كافة خماطر تلك األصول.

 حتياطاترابعا: اإل
م االقتطاع من يت)متثل العائد املتوقع دوريا( و  وذلك باقتطاع ما يزيد عن نسبة حمددة من أرباح الصكوك 

االستفادة منه تعود على محلة الصكوك ومدير الصكوك، وهو  الربح اإلمجايل قبل اقتطاع مقابل اإلدارة، ألن
 2لضاان العائد املتوقع دون اشرتاط من اإلدارة.

ويصلح تكوين االحتياطا  مع كل أنواع الصكوك االستثاارية اليت تدر عوائد دورية، بتحديد نسبة معينة  
معدل العوائد الدورية، تودع يف صندوق  د احملققة يف كل دورة، وإن أي أرباح حيققها املشروع فوقئمن العوا

مل حيقق املشروع  كوك اقتطاع نسبة من األرباح، ولواالحتياطا ، كاا أنه ميكن للاؤسسة ومبوافقة محلة الص
 3فائض أرباح هلذا الغرض.

 سا: التحوطخام
 4( يستخدم للداللة على حتييد املخاطر وتقليصها.hedgingمصطلح التحوط ) 
ويستخدم التحوط يف إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، كون التحوط هو ضرب من التأمني، يهدف إىل  

 5موا ، غري متوقع وغري مرغوب يف قياتها، وذلك بأقل كلفة. غريمحاية األصول من تغري 
 6وهناك عدة طرق للتحوط حتقق هذا اهلدف ميكن االستفادة منها يف تقليل املخاطر، وأمهها: 

: وهذا النوع من التحوط ال يتطلب الدخول يف ترتيبا  تعاقدية مع أطراف أخرى بقصد *التحوط االقتصادي
هذه األساليب وأقدمها هو تنويع  مزالتحوط، فهو حتوط منفرد يقوم به الشخص الراغب يف اجتناب املخاطر، وأبر 

درج حتت هذا األسلوب ما املخاطر، كاا ينفضل سالح ملواجهة األصول االستثاارية، حيث يعترب هذا األسلوب أ
املؤسسة بني التزاماهتا وأصوهلا لتكون من نفس العالة أو بنفس طريقة  قفاى بالتحوط الطبيعي: مبعىن أن تو يس

 التسعري لتحييد خماطرها.
                                                 

 .22-21، ص ص: مرجع سابق، 'إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية'''أشرف حماد، دوابة،  - 1
، ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقدمي( املنعقدة يف رحاب ''المخاطر في الصكوك وموقف الشريعة  من ضمانها''عبد الستار، أو غدة، - 2

 .16م، ص 2111مايو  22-22هـ، املوافق لـ 1231 ةمجادي اآلخر  11-11جامعة امللك عبد العزيز، ِبدة، خالل الفرتة 
ة بسوق الخرطوم لألوراق المالية جية لحالة الصكوك السودانية المدر ''الصكوك اإلسالمية وإدارة مخاطرها دراسة تقييمربيعة، بن مزيد،  - 3

 .232، ص مرجع سابق، (''5000-5002للفترة )
هـ/ 1222، )البنك اإلسالمي للتناية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، يل اإلسالميالتحوط في التمو سامي بن إبراهيم، السويلم،  - 4

 .66م(، ص 2111
 12مي، اجمللد ، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالة متوافقة مع الشريعة''ح''مستقبليات مقتر عبد الرحيم عبد اجمليد، الساعايت،  - 5
 .23-21م(، ص ص: 2113-هـ1223)
 .12، صمرجع سابق، ''مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها''، غمزياد، الدما  - 6
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من : ميكن للانشأة االستفادة من هذا األسلوب يف التحوط من شىت أنواع املخاطر، وذلك *التحوط التعاوين
 خالل إنشاء صناديق تعاونية تنشأ هلذا الغرض، وتدار من قبل جها  متخصصة يف إدارة  املخاطر.

  1وهذا التحوط يقصد به أدوا  التحوط القائاة على عقود املعاوضة اليت يراد هبا الربح. *التحوط التعاقدي:
 : التنويعدساسا

فهذه اآللية من  2تتكون منها احملفظة اخلاص بتشكيلة االستثاارا  اليت قصد بالتنويع قرار املصرفي 
شأهنا التقليل من خماطر الصكوك اإلسالمية كلاا مزاد  االستثاارا  املكونة حملفظة الصكوك، وهو ما يساى 

 3فظة املالية.''بالتنويع الكفء'' الذي يقوم على أساس تقدير العائد واملخاطر لأوراق املالية اليت تدخل ضان احمل
 : الحوكمةسابعا

تعترب كفاءة اإلدارة والرقابة على الصكوك اإلسالمية سر رحبيتها ومنوها، وبقدر كفاءة اإلدارة بقدر ما قد  
جتاع تلك الصكوك بني معضال  الرحبية والسيولة واألمان، فضال عن مراعاة االعتبارا  األخالقية واملسؤوليا  

طار تعد احلوكاة عامال من عوامل حتقيق هذه الكفاءة وأمرا ضروريا إلجياد نظام رقايب االجتااعية، ويف هذا اإل
ني سصكوك اإلسالمية، من خالل عالية حتحمكم ميكن أن يساهم يف حتسني أداء املشروع االستثااري موضوع ال

للجها  وتومزيعه املسؤوليا  والصالحيا  بني خمتلف األطراف املشاركة يف عالية  هإدارة املخاطر بتحديد
التصكيك للحد من املخاطر اليت تواجه هذه العالية. باعتبار أن حوكاة الشركا  هي عاليا  تتم بواسطة ممثلي 

ى كفاية الضوابط الرقابية لتوفري إشراف على املخاطر وإدارهتا، ومراقبة خماطر املنشأة والتأكيد عل أصحاب املصاحل
 4لتجنب هذه املخاطر، مما يؤدي إىل املسامهة املباشرة يف إجنامز األهداف ومزيادة قياة املنشأة.

 المطلب الثالث: تحديات تطوير الصكوك اإلسالمية والرؤى المستقبلية
 الفرع األول: تحديات التطوير

و املصارف أسواء على مستوى األسواق املالية رغم اإلجنامزا  والتطور الذي حققته الصكوك اإلسالمية  
ن هذا التطور تشوبه بعض املعوقا . ولعل من أاء كان ذلك على املستوى احمللي أو الدويل، إال و اإلسالمية، وس

 5أبرمز التحديا  اليت تواجه تطوير الصكوك اإلسالمية، جنالها فياا يلي:
 

                                                 
 .123، ص مرجع سابق، التحوط في التمويل اإلسالميسامي بن إبراهيم، السويلم،  - 1
، ص 2112ورقلة، -العدد الثالث، جامعة قاصدي مرباح، جملة الباحث، تكوينها ومخاطرها'' -''المحفظة االستثماريةكاال،   ،بن موسى - 2

 .22-31ص: 
 .22-31، ص ص: المرجع السابق - 3
مرجع ، السودانية'' الحكومية دراسة تطبيقية على الصكوك–إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية سلياان، ناصر وربيعة، بن مزيد،  - 4

 .21، صسابق
 ''-البحرين–تجربة السوق المالية اإلسالمية الدولية  -اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالمية''الصكوك نوال، بن عاارة،  - 5

 .262-223، ص ص: 2111، 11جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 
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 أوال: االختالفات الشرعية
اإلسالمية محال  متزايدة من قبل احلريصني على الصريفة اإلسالمية وغريهم، حيث تواجه الصكوك  

ل الشبها ، وهو ما يؤدي قيبالغون أحيانا يف تشددهم وحيرمون هذه الصكوك أو املنتجا  املالية اإلسالمية  أل
 فاض يف األرباح.إىل فقدان الثقة هبذه الصكوك، مما يؤدي إىل تراجع اإلقبال عليها وحتقيق خسائر أو اخن

 ثانيا: غياب اإلطار التشريعي والتنظيمي
ينظم عال هذه اإلصدارا  ويوحدها وخاصة بالنسبة لالختالفا  الشرعية اليت تظهر من فرتة إىل  

 أخرى، حول شرعية بعض الصكوك اإلسالمية.
  ثالثا: التصنيف االئتماني ورقابة المؤسسات المالية الدولية

قبل وكاال  تصنيف ائتاانية دولية وكذلك البد قبل إصدار الصكوك اإلسالمية من تصنيفها ائتاانيا من  
شورة صندوق النقد الدويل وغريه من املؤسسا  املالية الدولية، ويف ذلك تكلفة كبرية على محلة الصكوك ختفض  م

 كثريا من العوائد املتوقعة.
 ترابعا: نقص الشفافية في بعض اإلصدارا

 نيف االئتااين اليت ذكرناها سابقااألمر الذي دعا إىل احلصول على تصنيف ائتااين من مؤسسا  التص 
 وذلك لتقليل املخاطر وخماوف االكتتاب يف بعض اإلصدارا .

 خامسا: نقص الموارد البشرية المؤهلة
 من نقص واضح يف املوارد لقد عرفت صناعة اخلدما  املالية اإلسالمية تطورا سريعا، إال أهنا بقيت تعاين 

رض ا ال شك فيه أن ضعف العاملني ستفالبشرية املؤهلة واملدربة يف جمال التعامل باألدوا  املالية اإلسالمية، ومم
 هتديدا من حيث املخاطر التشغيلية، ويعيق يف نفس الوقت إمكانية منو وتطور تداول الصكوك اإلسالمية.

 عف أسواق رأس المالسادسا: ض
تزال األسواق املتعلقة بالصكوك املالية اإلسالمية والسندا  احلكومية ضحلة، وال تزال السوق املالية ال  

فئا  األصول واخلصوم  لقطاع نطاق ومدى تقدماوينبغي أن حيسن  هد.اإلسالمية الدولية املنظاة حديثة الع
 1قوائم موامزناهتا. ويطور صكوكا مالية جديدة وتقنيا  مالية تتيح للبنوك اإلسالمية تنويع

 يات أخرىسابعا: تحد
 توجد حتديا  أخرى تقف عائقا أمام تطوير الصكوك اإلسالمية ومنها:  

 أ(األزمة المالية العالمية: 
يف ظل األمزمة املالية العاملية بشكل خاص... ومع تفاقم حالة الركود العاملي على كافة دول العامل، يتوقع 

 املساندة للصكوك، مما خيفض من العوائد املتوقعة هلذه الصكوك.اخنفاض الطلب على األصول 
                                                 

، جملة تحديات تنظيمية فريدة'' ''تزايد التمويل اإلسالمي بسرعة في الوقت الذي ترسخ فيه الصناعة أقدامها فإنها تواجهي، شر قاد، الحم - 1
 .21، ص 2112، ديسارب 12، العدد22التاويل والتناية، صندوق النقد الدويل، اجمللد 
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كذلك فإن بعض األصول أو املشروعا  اليت تساند الصكوك ميكن أن تفلس أو تقوم بتخفيض أعااهلا  
يؤدي سا حتقق خسائر حلالة الصكوك األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض عوائد الصكوك ورمبأو إهنائها وهذا أيضا 

   1قبال على الصكوك.إىل تراجع اإل
 ب(ارتفاع تكاليف اإلصدار: 

كذلك البد من مدير استثاار أو مدير صندوق وهو عبارة عن شركة أو مؤسسة مالية أو بنك يعال  
على تويل اإلصدار وإدارة عاليا  االكتتاب وتغطية اإلصدار...اخل، ويف هذا أيضا مزيادة تكلفة ومزيادة شبه بني 

 2والتقليدية.الصكوك اإلسالمية 
 ج(تحديات متعلقة بالمحاكاة: 

تقوم على حماكاة املنتجاة التقليدية، رغم مزاياها فلها أيضا سلبيا . فأبرمز حيث إن الصكوك اإلسالمية  
مزاياها السهولة والسرعة يف تطوير املنتجا . فال يتطلب األمر الكثري من اجلهد والوقت يف البحث والتطوير، بل 

 3نتجا  الرائدة يف السوق وتقليدها من خالل توسيط السلع.جمرد متابعة امل
 4وأما سلبيا  هذه املنهجية )احملاكاة( فكثرية ومنها: 
 .أن الضوابط الشرعية تصبح جمرد قيود شكلية ال حقيقية هلا وال قياة اقتصادية من ورائها 

   املالية، إذ هي ال حتقق أي قياة ويف ظل احملاكاة تصبح الضوابط الشرعية عبئا وعائقا أمام املؤسسا
 مضافة، بل جمرد تكلفة إضافية.

  وحيث املنتجا  التقليدية تناسب الصناعة التقليدية وحتاول معاجلة مشكالهتا وأمراضها، فإن حماكاة هذه
 املنتجا  تستلزم التعرض لنفس املشكال ، وهذا يستلزم حماكاة املزيد من املنتجا  التقليدية حبيث تصبح

 اعة اإلسالمية يف النهاية تعاين من نفس األمراض واألمزما  اليت تعاين منها الصناعة التقليدية.الصن

  ق حفاظا على شخصيتها ير  بعض املؤسسا  اإلسالمية التوقف عن التقليد يف منتصف الطر وإذا قر
مع  طريق مسدود، وأصبحت غري قادة على املنافسة ومبادئها، وقعت يف التناقض ووجد  نفسها يف
 املؤسسا  اليت متضي يف عالية التقليد إىل هنايتها.

                                                 
، حبث مقدم إىل ''مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ''الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرة''كاا توفيق، حطاب،   - 1

 .21م، ص2111يونيو  13-مايو  31اإلسالمية والعال اخلريي بديب، واملأمول''، دائرة الشؤون 
 .22، صالمرجع السابق - 2
، )دار إثراء األزمات المالية )قديمها وحديثها أسبابها ونتائجها، والدروس المستفادة(حماد عبد الوهاب، العزاوي وعبد السالم حماد، مخيس،  - 3

 .216(، ص2111األردن،  -للنشر والتومزيع، عاان
 .216، صالمرجع السابق - 4



 تأثير الصكوك اإلسالمية على سوق رأس المال اإلسالمي وحدود التعامل بها                    لث الفصل الثا
 

- 112 - 

 

 ضعفويتاثل يف  حتد يواجه الصكوك اإلسالمية ال يقل شأنا عن التحديا  السابقة هناك إضافة إىل ما سبق د(
أو انعدام وسائل للتعريف بالصكوك اإلسالمية كاا حيدث مع األدوا  التقليدية، مما يؤدي إىل عدم متيزها 

 بالشهرة اليت من املاكن أن تشجع اإلقبال عليها.
 : الرؤى المستقبلية نيالفرع الثا

 أوال: اآلفاق المستقبلية للصناعة المصرفية اإلسالمية والمصارف اإلسالمية
تقدير آفاق النجاح املايل للاصارف اإلسالمية العاملة على أساس املشاركة، ألن املعلوما  من الصعب  

عن مستوى أدائها قليلة يف الواقع، إال أن هذه املعلوما  القليلة تشري إىل أن املصارف اإلسالمية قادرة على 
كال  اليت يثريها التحول الكامل مزامحة املصارف التقليدية. ومع ذلك يبدو أن احللول املالئاة لعدد من املش

 1للنظام املايل ال تزال حىت اآلن واجبة اإلجياد.
ل اخلاصة والعامة تربمز ضرورة إعادة تصحيح بعض التوجها  كاا أن التاحيص يف بعض التفاصي 

هة وكذلك ضرورة توفر بعض املتطلبا  لضاان استارار منو املصارف اإلسالمية يف املستقبل والثقة هبا ومواج
 2ي:يلالتحديا  املاثلة واملتجددة وتتاثل أهم هذه املتطلبا  ضان رؤية مستقبلية مبا 

وجود تقومي دوري لوسائل التاويل اإلسالمية وذلك ألن جتربة املصارف اإلسالمية حديثة نسبيا مل ميض  (1
عليها مزمن طويل مقارنة باملصارف التقليدية الضاربة يف القدم والتجربة، إضافة إىل أن املصارف اإلسالمية 

 يدية.يغلب عليه التعامل بالوسائل التقل يف عاملتطبق وسائل متويل خمتلفة 

ابتكار أساليب حديثة للتاويل حىت تتاكن من مواكبة التطورا  املصرفية وذلك من خالل استحداث  (2
وتطوير أدوا  مالية إسالمية جديدة تتصف بسرعة التداول لتوفري السيولة السريعة للاؤسسا  املالية 

ى أن تكون هذه األدوا  اإلسالمية األمر الذي ميكنها من مزيادة استثااراهتا ذا  اآلجال الطويلة، عل
 بديلة للوسائل الربوية يف أصول وفرعيا  العاليا  املصرفية.

توحيد املفاهيم والرؤى بتشكيل هيئة فتوى شرعية عاملية تشرتك مجيع املصارف اإلسالمية فيها وتكون  (3
ليكون توجيهاهتا ملزمة شرعيا جلايع املصارف لوضع وتوحيد املصطلحا  املصرفية مع واقع عالي وذلك 

 العال املصريف متالئاا مع احتياجا  املرحلة املقبلة.

تأهيل الكوادر البشرية للاصارف اإلسالمية القادرة على قيادة العال املصريف اإلسالمي مستقبال وفق  (2
 أسس عصرية وتنافسية.

مع أحكام الشرع  من الشفافية وااللتزام باملعايري الدولية اليت تتااشى إىل املزيدحتتاج املصارف اإلسالمية  (2
 .اإلسالمي احلنيف وذلك من أجل املنافسة يف جذب الزبائن احملتالني

                                                 
م(، ص 1122هـ/1212، )1، العدد3دللة أحباث االقتصاد اإلسالمي، اجمل، جمطة المالية )ترجمة عربية(''ا''اإلسالم والوسكارسنت،   ،أجنور - 1

 .112-61ص: 
 .113-111، ص ص: مرجع سابقهناد عبد الكرمي، أمحد،  - 2
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إجياد قواعد تنظياية وتوجيها  واضحة ملساعدة املصارف املركزية على اإلشراف والرقابة على املؤسسا   (6
 مع ضرورة فهم هذه املصارف خلصوصية العال املصريف اإلسالمي.

للاصارف اإلسالمية وذلك أنه برغم التطور والناو السريع الذي تشهده تقوية الدور االجتااعي  (1
إال أهنا مامزالت تتصف بضعف دورها االجتااعي، ومن األسباب الرئيسية لذلك ما  املصارف اإلسالمية

هو متعلق برتكيبة وحجم هذه املصارف وطريقة تومزيعها بني املدينة والريف وما هو متعلق بالتومزيع 
تثاارا  يف املصارف اإلسالمية وتركيزها على االستثاارا  يف التجارة الداخلية واخلارجية القطاعي لالس

 وجتاهلها التاويل يف القطاعا  األسرية الصغرية.

، سيدفع باجتاه ختفيض هامش االستقاللية ملإن هيانة قوانني العوملة على النشاط االقتصادي يف العا (2
يع املنضويني يف نظام العوملة االنصياع إىل طريقة العال مجم ت   حتوحرية احلركة بسبب فرض القوانني اليت

عايري بامزل املصرفية الدولية مية فإن بعضها ترفض االعرتاف مباجلديدة. وفياا خيص املصارف اإلسال
)حيث أن البعض اآلخر تأخذها على حمال اجلدية املطلقة وتتعامل على أساس التطبيق الفعلي( على 

طبيعة عال املصارف اإلسالمية املختلفة وتشكيل أصوهلا ومتويلها املايل املختلف عن بقية اعتبارا  ختص 
جامع وقيادة التغيري حنو املصارف. ويف هذا اإلطار ال بد للاصارف اإلسالمية من أخذ املبادرة بشكل 

إذا كانت معايري بامزل  أو مواجهة العامل مبعايري جديدة إسالمية ،املستقبل والعاملية، فأما التوجه لالنسجام
 ال تتناسب مع عال املصارف اإلسالمية.

 ثانيا: اآلفاق المستقبلية لتطوير الصكوك اإلسالمية
  لقد أد  األمزمة املالية العاملية إىل قيام السلطا  النقدية والبنوك بإعادة النظر يف األدوا  واملنتجا 

 املالية واملصرفية السائدة.
 العاملني بالبنوك اإلسالمية، تسعىالية الناجتة عن املصرفيني ذوي اخللفيا  التقليدية والواقع أن اهلندسة امل 

بدال من املشاركة واملضاربة  إىل ابتكار أدوا  مالية تعتاد على التوسع بالتورق املصريف واملراحبة لآلمر بالشراء،
 والسلم واالستصناع وغريها من الصيغ الفاعلة يف االقتصاد وذلك لالعتبارا  التالية: 

 ةسهولة اهلندسة املالية التقليدي. 

 .حاجة اهلندسة املالية اإلسالمية إىل عاق يف علوم الشريعة 

 .1الرتكيز على صيغ املداينا  حبثا عن الربح يف األجل القصري
 

وميكن التأكيد بأنه إذا ما بقي احلال على ما هو عليه من عاليا  اهليكلة الشرعية ملنتجا  تقليدية، فإن 
مستوى املنتجا  املالية اإلسالمية سينحدر ليصل إىل نقطة يتقارب فيها مع مستوى اخلدما  التقليدية. 

 تالة يف املستقبل املنظور: وستكون الصناعة املالية اإلسالمية أمام ثالثة مشاهد )سيناريوها ( حم
                                                 

األمزمة  ، امللتقى الدويل الثاين حول''دور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي''صاحل، صاحلي وعبد احلليم، غريب،  - 1
 .11، ص2111ماي  -6-2النظام املصريف اإلسالمي منوذجا، يومي -صرفيةاملالية الراهنة والبدائل املالية وامل
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املشهد األول: )األقوى احتااال(: يتاثل يف االسرتاتيجية اليت جيب أن تتبناها الصناعة املالية اإلسالمية -
لتحقيق استدامتها، فاملطلوب منها أن تتحول يف املستقبل العاجل إىل استغالل املخزون االسرتاتيجي من 

إلسالمية األصيلة يف عاليا  التطوير واالبتكار، حىت حتافظ على هوية الصيغ الفقهية الشرعية للانتجا  ا
 الصناعة وتليب احتياجا  السوق وتسهم يف حتقيق التناية االقتصادية احمللية.

املشهد الثاين )األقل احتااال(: يتاثل يف أن تشابه املنتجا  املالية اإلسالمية تشاهبا كبريا مع بعض -
يدية، وهو أمر سيعال حتاا على دعم املنتجا  املالية التقليدية ورفع مستوياهتا واستدامة املنتجا  املالية التقل

 صناعتها، متاما كاا يعال على إضعاف خصوصية ومزايا الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجاهتا.
طوير منتجا  املشهد الثالث )األضعف احتااال(: يتاثل يف اندثار املنتجا  املالية اإلسالمية نتيجة عدم ت-

أصيلة تدعم استدامة الصناعة، ونتيجة الستفادة املنتجا  املالية التقليدية من عاليا  اهليكلة الشرعية 
 ملنتجاهتا، فستصبح مجيع املنتجا  من نتاج الصناعة التقليدية.

لتسجيل وكان اجمللس العام للبنوك واملؤسسا  املالية اإلسالمية قد وضع خطة مستقبلية إلنشاء ''مركز ا
وتطوير املنتجا ''، ورسالة هذا املركز هي: إجياد البيئة املناسبة لدعم عاليا  البحوث والتطوير، وحتفيز جوانب 
اإلبداع واالبتكار للانتجا  املالية اإلسالمية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واحتياجا  العاالء، وإجياد 

 1آلية مناسبة حلااية تلك املنتجا .
 تلخصها كلاة ''ثبتا '' وهي: ثقة وتتحدد األهداف األساسية هلذا املركز يف مخسة جماال  رئيسية

 2حبوث، تطوير، اعتااد، تسجيل، حبيث:
تبادر البنوك اإلسالمية وتكثف العال على بناء ودعم الثقة لدى املؤسسا  املالية واألفراد، حبيث )ث( ثقة: -

وحامية حلقوق أصحاهبا، كاا يتأكد العاالء من مهنية اخلدما  املالية اإلسالمية  ها االبتكارية يف بيئة حمفزةجهود
 اليت تقدم إليهم وسالمتها الفنية والشرعية.

إجياد جو تنافسي بني الباحثني وتوجيههم حنو البحوث اليت هتتم بابتكار وتطوير املنتجا  املالية  )ب(بحوث:-
 النظرية، وذلك من خالل نظام تسجيل ومحاية حيفظ هلم حقوقهم.وتبتعد عن التقليد واإلفراط يف البحوث 

تكارية، وتسهيل نشر ثقافة التطوير داخل صناعة اخلدما  املالية اإلسالمية وحتسني القدرا  االب )ت(تطوير:-
تجا  م اجلهود الفردية هذا اجملال، باإلضافة إىل املبادرة باستكشاف فرص التطوير وتصايم منعدتبادل اخلربا ، و 

 جديدة.
وضع آليا  حمددة العتااد وتسجيل وترخيص املنتجا  اجلديدة ويشال ذلك توفري اإلمكانا  )أ( اعتماد: -

 املادية والبشرية، وصياغة نظام إجراءا  اإليداع، والفحص، والنشر، واالعرتاض  والرتخيص.

                                                 
 .21، صالمرجع السابق - 1
 .21-21، ص ص: المرجع السابق - 2
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سجيل إىل متابعة دعاوى اإللغاء القيام بإدارة حقوق امللكية املعتادة بداء من عاليا  الت)ت( تسجيل: -
 ومساءلة املعتدين ومتابعتهم بالطرق املناسبة.ي التجاومزا  وكشف املخالفا  ودعاوى التعدي، وكذلك تقص  

وما يبعث على التفاؤل حول مستقبل الصناعة املالية اإلسالمية بصفة عامة ومستقبل الصكوك اإلسالمية  
للتناية ومسامهته الفاعلة يف إنشاء ما يساى مبؤسسا  البنية التحتية بشكل خاص هو دعم البنك اإلسالمي 

  1للصناعة املالية اإلسالمية، وتشال مؤسسا  البنية التحتية املؤسسا  واهليئا  التالية:

  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية:-0
للتناية وهي تعىن بوضع اإلطار  مبالكة البحرين مببادرة من البنك اإلسالمي 1112واليت أنشأ  عام  

 املالية وتطبيق املعايري املؤسسي الذي حيكم عاليا  الرقابة الذاتية فياا يتعلق بعالية اإلفصاح وعرض البيانا 
احملاسبية اليت تتناسب مع طبيعة عال البنوك واملؤسسا  املالية اإلسالمية، وكذلك لضبط عاليا  املراجعة 

 ني.يبواسطة مراجعني خارج

  :ةالمالية اإلسالمي تامدخمجلس ال-5
والذي يضم يف عضويته عددا من البنوك املركزية ومؤسسا  النقد، أنشئ يف كواال ملبور يف ماليزيا عام  
لصناعة الصريفة اإلسالمية لتنظيم عالقاهتا مع البنوك املركزية يف  ة رقابية وإشرافية مقبولة عاملياكاؤسسم،  2112

 بلداهنا ومع النظام املايل العاملي من جهة ثانية.
 الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف: -3

الحظ البنك اإلسالمي للتناية معاناة البنوك واملؤسسا  املالية اإلسالمية يف عالقتها هبيئا  التصنيف  
  الصريفة اإلسالمية أو عالياكاملة هليئا  التصنيف التقليدية بويرجع ذلك إما لعدم الدراية ال ،التقليديةالعاملية 

إمزاء هذا األمر سعى البنك اإلسالمي للتناية بالتعاون مع دولة ماليزيا وأنشأ الوكالة اإلسالمية الدولية  لتحاملها،
مية مبعايري دولية تكون مقبولة للاؤسسا  ذا  للتصنيف لتكون هيئة متخصصة يف تصنيف البنوك اإلسال

 .2112االختصاص وقد مت ذلك يف العام 
 السوق المالية اإلسالمية الدولية:-4

كخطوة رئيسية يف حتقيق التكامل والتوافق بني   اوجاء إنشاء السوق الذي بذل فيه البنك جمهودا ملحوظ 
نتجا  املالية اإلسالمية، وجعل صناعة الصريفة اإلسالمية أعاال مؤسسا  التاويل اإلسالمية وتوحيد مقاييس امل

 تنافسية.
 مركز إدارة السيولة: -2

كذلك ساعد البنك يف إنشاء مركز إلدارة السيولة مبالكة البحرين كعنصر أساسي لعال السوق املالية  
أحكام الشريعة اإلسالمية. موارد االستثاار من خالل أدوا  مالية تتفق مع المية الدولية، وكنافذة لتعبئة اإلس

                                                 
1
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ويتوىل البنك واملركز معا إدارة إصدار صكوك حلكومة البحرين، ومن املتوقع أن ختلق هذه الصكوك دافعا قويا 
 لنشاط السوق الثانوية يف الدول األعضاء.

 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية: -6
إنشاء اجمللس وهو عبارة عن كيان دويل مستقل ال ب دور خاص يف علم ب2111قام البنك يف عام  

ينشد الربح يهدف إىل تناية وتطوير املؤسسا  املالية اإلسالمية ونشر املفاهيم والقواعد ذا  الصلة بعال تلك 
املؤسسا  وتطوير الصناعة املصرفية اإلسالمية بشكل عام. وقد مت إنشاء اجمللس يف البحرين وقد صار مظلة 

 غلب مؤسسا  التاويل اإلسالمي.تعاون مهاة أل
  المركز اإلسالمي للمصالحة والتحكيم:-7

والستكاال منظومة مؤسسا  العال التاويلي اإلسالمي، قام البنك بدور رائد بالتعاون مع دولة  
اإلمارا  العربية املتحدة واجمللس العام للبنوك واملؤسسا  املالية اإلسالمية يف إنشاء املركز املشار إليه وقد مت ذلك 

كاا يشري االسم فإن اهلدف الرئيس للاركز هو م، ومقره ديب بدولة اإلمارا  العربية املتحدة. و 2113يف عام 
التوسط وحل املنامزعا  املالية والتجارية اليت تطرأ بني مؤسسا  التاويل اإلسالمي، أو بينها وبني أطراف أخرى. 
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 :خالصة الفصل الثالث

تساهم الصكوك االسالمية يف محاية يتعلق تطور أسواق رأس املال االسالمية مبدى تطور أدواهتا، حيث    
،ومايثبت ذلك هي تلك اخلصائص اليت متيزها يل حتقيق االستقرار املايل فيهااومواجهة األمزما  املالية وبالت

 واملستادة من الشريعة االسالمية.
كاا تساعد الصكوك االسالمية املستثارين على استثاار أمواهلم وتنويع حمافظهم االستثاارية،وتساح   

للادخرين بإجياد منفذ لتصريف مدخراهتم، كااتساهم يف توفري السيولة للاؤسسا  املالية واملصارف االسالمية،  
توفر للحكومة فرصة لتاويل على االستثاار متوسط وطويل األجل، كاا كااتساعد املصارف االسالمية 

 .مشاريعها التناوية وتغطية خمتلف إحتياجاهتا
وتساهم الصكوك االسالمية يف حتقيق كفاءة سوق رأس املال االسالمي من خالل كوهنا أدوا  مالية مضافة    

يضاف إىل أسواق رأس املال اإلسالمية، كاا تساهم يف جذب متعاملني جدد يف السوق مما يؤدي إىل إتساعه، 
  ..ملا تتاتع به من ضوابط مستادة من الشريعة االسالمية.نظرا إىل كوهنا تساهم يف حتقيق األمان يف السوق 

ورغم ماحتققه الصكوك االسالمية من فوائد يف سوق رأس املال االسالمي إالأهنا تواجه حتديا  وخماطر جتعل    
من األمهية العال على تطويرها كي تليب متطلبا  تطوير هذه السوق،ومن التحديا  اليت تواجه الصكوك 

أخرى متعلقة باملصارف االسالمية، كاا تعاين االسالمية هناك التحديا  املتعلقة بالصناعة املصرفية االسالمية، و 
 الصكوك من خماطر وحتديا  متعلقة هبا ولعل أهم حتدٍّ هو تطوير أسواق املال االسالمية،إضافة إىل حتدي احملاكاة

إال أن الواقع العالي يبش ر باملستقبل املزدهر للصكوك االسالمية وذلك من لأدوا  املالية التقليدية ... والتقليد
خالل التزايد املعترب للاؤسسا  املالية الداعاة للصناعة املالية االسالمية ككل، وكذا تزايد التعامل بالصكوك على 

     املستوى الدويل والعاملي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:رابعال لفصلا  
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 تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

 واملعامالت اليت تتم فيه همبادئسوق رأس املال اإلسالمي وخمتلف بعد أن تطرقنا يف اجلانب النظري إىل 
إضافة إىل خمتلف األدوات املتداولة فيه، وكذا سبل تطويره وتنشيطه من خالل ما يعرف باهلندسة املالية اإلسالمية 

دوار خمتلفة خاصة يف أاليت تعتمد على التصكيك إلنتاج أدوات مالية خمتلفة أمهها الصكوك اإلسالمية، كي تؤدي 
صل إسقاط بعضا من الدراسة النظرية على سوق رأس املال تطوير سوق رأس املال اإلسالمي، حاولنا يف هذا الف

 اإلسالمي يف ماليزيا.
، وهذا التطور الرأس املال متطور  اتعد ماليزيا من أهم الدول يف العامل اليت متلك نظاما ماليا إسالميا متميزا، وسوق

 ت.هو يف احلقيقة جزءا من الدورة التنموية اليت قامت هبا ماليزيا يف شىت اجملاال
يلعب سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا دورا كبريا يف تشجيع هذا التطور احلاصل، ولذلك زاد االهتمام به من 
قبل احلكومة املاليزية فحاولت تطويره وتنشيطه مبختلف الوسائل، فتم اللجوء إىل ما يعرف بالتصكيك اإلسالمي 

 ية.املعصكوك الزيا بلدا رائدا يف سوق اليف هذا اجملال وأصبحت مالي
وحماولة منا يف تسليط الضوء على ما أضافته الصكوك اإلسالمية إىل سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي مت تقسيم 

 : وهي مباحث مخسةهذا الفصل إىل 
 املبحث األول: مدخل لسوق رأس املال املاليزي والرقابة الشرعية عليه.

 املاليزي. االسالمي املالاملبحث الثاين: األدوات املتداولة سوق رأس 
 .لغرض التنمية االقتصادية الصكوك االسالمية يف ماليزيا إصداراتاملبحث الثالث: 

 .وأثرها على املتعاملني فيهاملاليزي االسالمي سوق رأس املال  يفالصكوك اإلسالمية  إصدارات: رابعاملبحث ال
 املال االسالمي املاليزي واستقراره. املبحث اخلامس: أثر الصكوك االسالمية على كفاءة سوق رأس
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 مدخل لسوق رأس المال الماليزي والرقابة الشرعية عليه.المبحث األول:  
يعد النظام املايل املاليزي من أشهر وأقوى أنظمة االقتصاد اإلسالمي عرب العامل، وما ساعد على ذلك 

ري، حيث وبفضل خطته ثأفكار علمها ورئيسها حممد مهال العمل اجلبار الذي قامت به ماليزيا خاصة من خال
حيث  اإلسالمي للنظام املايل التقليديحققت ماليزيا معدالت مرتفعة يف النمو االقتصادي، ومنافسة النظام املايل 

شهدت املالية اإلسالمية يف ماليزيا حتقيق معدالت منو جعلها ترتبع على عرش السوق املالية اإلسالمية يف العامل 
 خاصة يف جمال الصكوك اإلسالمية.

 منو كما أصبح سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي أهم مكونات سوق رأس املال ولعب دورا كبريا يف
ظيمه، وكذا الدور البارز هليئات الرقابة يف هذه السوق، وتناولنا يف هذا املبحث خمتلف االقتصاد املاليزي نظرا لتن

 هذه املفاهيم واحلقائق حول سوق رأس املال يف ماليزيا.
 المطلب األول: نشأة سوق رأس المال الماليزي ووظائفه. 

 المال الماليزي. أسالفرع األول: نشأة سوق ر 
 42بتاريخ  Bank Negara Malaysiaملنظم بتأسيس البنك املركزي املاليزي نشأ النظام املايل املاليزي ا

م، وبدأت صناعة األوراق املالية يف ماليزيا يف أواخر القرن التاسع عشر بظهور الشركات الربيطانية 9191جانفي 
 1يف الصناعة املطاطية والقصديرية.

م أين أسست نقابة مساسرة بورصة سنغافورة كنقابة 9191ويعود تاريخ  سوق رأس املال املاليزي إىل عام 
 مشرتكة بني سنغافورة وكواالملبورم تشكلت بورصة 9191ماي  11منظمة للتعامل يف األوراق املالية، ويف تاريخ 

 اق املالية املدرجة ونفس األسعارألور حيث أدخل نظام الغرف التجارية ، إذ يكون يف كل واحدة منها نفس ا
لت البورصة املاليزية م شك  9192، ويف سنة  2وذلك من خالل ربطهم باخلطوط اهلاتفية ) خط هاتفي مباشر(

من االحتاد املاليزي واستمرت البورصة يف أداء وظائفها كوهنا بورصة مشرتكة بني  سنغافورةلألوراق املالية، وخرجت 
مت إنشاء بورصة لتداول األسهم حتت اسم بورصة   9199ديسمرب  92، ويف تاريخ 3غافورةدوليت ماليزيا وسن

 .4كواالملبور لألوراق املالية احملدودة
وتعترب بورصة كواالملبور لألسهم يف الوقت الراهن أساس سوق رأس املال يف ماليزيا والكيان الذي حيكم 

امالت األوراق املالية، ويتحقق من استيفاء أسس ومتطلبات سلوك أعضائه وشركات وساطة األوراق املالية يف تع
 .5القيد ومعايري اإلفصاح وأخريا مراقبة أداء السوق

                                                 
1
 . 132، صمرجع سابق تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال،ة،  مسعودةبنص - 
 .123،صمرجع سابق بن الضيف، حممد عدنان، -2
 -، )مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةالمالية خالل فترة التحول القتصاد السوق األوراقالسياسة المالية وأسواق عاطف وليم، أندراوس،  -3

 .108(،ص1002مصر، 
 .123، صمرجع سابقبن الضيف ، حممد عدنان،  -4
 .108،ص مرجع سابقعاطف وليم، أندراوس،  -5
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إن عملية تطوير سوق رأس املال املاليزي قد متت من خالل عملية تدرجيية، ويعترب هذا السوق قطاعا    
أن هذا السوق قد تطور أكثر يف فرتة الثمانينات  جديدا مقابل القطاع املصريف يف متويل األنشطة االقتصادية، إال

والتسعينات، وكانت بداية منو سوق رأس املال يف أوائل الثمانينات هبدف رئيسي لسد احتياجات القطاع العام 
وعليه أصبح القطاع العام قطاعا أساسيا لتطوير االقتصاد  MGSمن خالل إصدار األوراق املالية احلكومية املاليزية

 .1الوطين
بتأسيس هيئة لألوراق املالية املاليزية  م1993عام وقد تطور سوق رأس املال املاليزي تطورا ملحوظا بعد 

سوق رأس للتزمت احلكومة املاليزية باالعتماد على اخلطط الرئيسية إوسوق املشتقات، وبغرض تدعيم هذه السوق 
فيفري  11تاريخ اليت افتتحها وزير املالية املاليزية يف  Malaysia Capital Market Masterplanاملال املاليزي 

 :2م بستة أهداف جوهرية منتظمة1001
 للحصول على املوارد التمويلية لشركات ماليزية. اجعل سوق رأس املال مركز  -1
 مثل للمستثمرين.أشاء بيئة استثمارية إنتشجيع إدارة االستثمار و  -1
 ملؤسسات السوق.إجياد موقع تنافسي وكفاءة  -3
 تطوير بيئة حسنة وتنافسية خلدمات الوساطة.  -4
 جعل أنظمة الرقابة قوية ومنظمة. -2
 جعل ماليزيا مركز دوليا لسوق رأس املال اإلسالمي. -6

 3مسها وأصبحت تسمى بورصة ماليزيا برهاد احملدودة.إتغري  م14/09/1004ويف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .132، صسابقمرجع  تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالة، مسعودة،بنص -1
 .138،صالمرجع السابق -2
     .123، ص مرجع سابقبن الضيف،حممد عدنان،  -3
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 الماليزي.ل الماالفرع الثاني:وظائف سوق رأس 
 :على مبادئ يوضحها الشكل املوايليقوم سوق رأس املال املاليزي 

 ( : مبادئ سوق رأس المال الماليزي.61شكل رقم )ال
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 491،صمرجع سابق تجربة ماليزيا أنموذجا"، -،"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالة، مسعودةنصبلمصدر: ا

ويعتمد سوق رأس املال املاليزي هذه املبادئ ليؤدي وظائف هامة يف االقتصاد الوطين املاليزي تتمثل  
 :1هذه الوظائف يف

يعترب سوق رأس املال املاليزي أحد عناصر القطاع املايل املاليزي، وأصبح الوسيط الذي يتم عربه تدفق   (1
األموال بني القطاعات اليت حتقق فوائض السيما املؤسسات املالية والتأمينات املاليزية، وهيئة شؤون 

مثل  صوص من جهة أخرىعجزا على وجه اخلصندوق احلجاج، واألفراد من جهة والقطاعات اليت تعاين 
ة والزراعة والسياحة واخلدمات واألنشطة االقتصادية األخرى يف ماليزيا أي مبعىن آخر قطاعات الصناع

الوساطة بني عرض األموال بالطلب عليها لغرض حتقيق التوازن املايل املطلوب، داخل االقتصاد ويتم 
بواسطة األوراق املالية املعتمدة يف السوق ذلك التوفيق بني الطرفني من خالل نقل األموال بينهما 

 املاليزي.

                                                 
 .122-124:،ص صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  -1

 المتاجرة -

 دارة االستثمار -

 هيئة مالية -

 هيئة االستثمار -

                                                                              . 

 

 عادية أسهم -

 صكوك مالية.    –

 مواد مشتقة/ محولة –

 ) مشتقات(

 

  التجاريون الوسطاء

القواعد )المواد، 
 الدساتير(

 )السلع(المنتوجات النشاطات

 رأس سوق

 المال

 التحتية الهياكل

قوانين األوراق المالية.                                                                 -
  البنود )الخطوط( العريضة. -

 قواعد المبادالت.                                                                     -

                                                                               

 

 التجارية                                                        المبادالت -

 المقاصة غرفة  -

   مستودع -

                                                                               

 

 المستثمرين
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من خالل هذا السوق استطاعت املؤسسات املالية املاليزية اليت تتكون من املصارف املاليزية والشركات   (1
املالية، وشركات التأمني، وصندوق التوفري للعاملني واألفراد بتجميع رؤوس األموال بعضها إىل بعض 

ملشاريع التنموية االقتصادية واالجتماعية، وتلبية احتياجات القطاعات اخلاصة يف للوصول إىل متويل ا
 ماليزيا.

تشجيع تطور الشركات اخلاصة يف ماليزيا، بتوفري خدمة الوسطاء لتجميع املدخرات والصناديق للحصول   (3
املاليزية، وتطور امللكية نشطة االقتصادية األموال ألهداف استثمارها يف األ على املوارد املالية، ورؤوس

 للشركات ذاهتا.
 طة وطويلة األجليساعد السوق عمليات التطور االقتصادي املاليزي، وذلك بتجميع املوارد املالية متوس  (4

 من كل مشاركي السوق لتمويل املشاريع التنموية العامة، واستثمارات الشركات اخلاصة.
يعترب سوق رأس املال املاليزي أداة لقياس ومعرفة مستوى النمو والتقدم املاليزي، السيما يف تدفق أسعار   (2

نشطة االقتصادية املالية، والتدفق اجلاري يف األ األسهم املتغرية وتعامالهتا يوميا يف البورصة املاليزية لألوراق
 األخرى يف ماليزيا.

يف تعبئة املوارد املالية املعطلة، وتوجيهها حنو قنوات االستثمار طويلة يساهم سوق رأس املال املاليزي   (6
 ومتوسطة األجل يف ماليزيا، ويساعد يف جذب رؤوس األموال األجنبية.

 كما يؤدي سوق رأس املال املاليزي وظائف أخرى تتمثل يف :
واخلاص يف سوق رأس املال تعبئة رؤوس األموال من املستثمرين احملليني واألجانب يف القطاعني العام   (2

املاليزي ألنشطتها وتطور االقتصاد املاليزي، إىل جانب أنه يساعد النظام املصريف املاليزي يف تصكيك 
 1أصوله للحصول على السيولة.

كما أن ظهور سوق رأس املال املاليزي تستفيد منه وحدات النظام االقتصادي املاليزي سواء أكانت    (8
 2ز.وحدات الفائض أم العج

 .الفرع الثالث: أقسام سوق رأس المال الماليزي
 ينقسم  سوق رأس املال املاليزي إىل ثالثة أقسام هي:

 Equity Market        سوق امللكية .     -1

         Bond Market        سوق السندات. -1
  Derivatives Marketسوق املشتقات. -3

  

                                                 
 .140، صمرجع سابق تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالة، مسعودة، بنص -1
 .141، صالمرجع السابق -2
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 : Equity Marketأوال: سوق الملكية   
 تجات واخلدمات املتعلقة بامللكيةإن سوق امللكية املاليزي هو عبارة عن تلك السوق اليت تتوفر فيها املن

 :1مثل األسهم وصناديق االستثمار وخدمات السمسرة وتتكون أدواهتا من 
 األسهم العادية*. -1
 األسهم املمتازة**. -1
شهادة الشراء من األسهم املوجودة: هي حق يسمح لصاحبها بشراء كمية من أسهم الشركة املعينة القائمة  -3

 لتزاما، إذا هي حق وليس التزاما.إيف البورصة يف فرتة حمددة وبسعر معني مسبقا وليس 
كمية حمددة من األسهم شهادة الشراء من األسهم اجلديدة: وهي تعطي حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء   -4

العادية اجلديدة اليت ستصدرها الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية بثمن معني يف فرتة حمددة مسبقا، وهلا مدة 
خالل  استحقاق حمددة ) حبدود عشر سنوات( حيث إذا كان حامل احلق )املستثمرون( مل ينفذ هذه  الشهادات

ب يف األسهم اجلديدة، ويف وقت التنفيذ هلذه الشهادات، ستصدر الشركة حق االكتتافرتة االستحقاق، فليس له 
 .2لتزامها للحصول على سيولة من األسهمإأسهما إضافية لتنفيذ 
  Bond Market:      ثانيا: سوق السندات

اليت يتم فيها   Over The Counter- OTCسوق السندات يف ماليزيا عبارة عن سوق غري منظمة 
تداول السندات الصادرة عن احلكومة املاليزية أو الشركات اخلاصة يف ماليزيا، والسندات املتداولة يف هذا السوق 
تشري إىل سندات متثل قروضا طويلة األجل مبدة استحقاق أكثر من سنة واحدة، وتعترب هذه السوق وسيلة بديلة 

 .3خلارجي طويل األجلمن وسائل احلصول على القروض والتمويل ا
سوق السندات املاليزية بإصدارات السندات من طرف احلكومة املاليزية واليت تعرف باألوراق  ىوتغط

(، وكذا إصدارات السندات من طرف الشركات اخلاصة، واليت تعرف بأوراق الدين اخلاصة MGSاملالية احلكومية )
(PDS*)4. 

 املاليزية هي: السنداتسوق أي أن السندات املتداولة يف 
 

                                                 
 .122ص ،مرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  -1
 املبحث الثالث. -األول مت التطرق إليها يف الفصل -*

 املبحث الثالث. -األول مت التطرق إليها يف الفصل -**
 .122، صالمرجع السابق -2
3

 .143ص ، مرجع سابق تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال نصبة، مسعودة، -

4
- chapiter 5 :financial system of Malaysia,on line: 

2014.-05-, in:07http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf 
*-PDS: Private Debt Secuiriries. 

http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf
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 السندات الحكومية: -6
 أواخر السبعينات لالكتتاب العام يف ماليزيا أصدرت احلكومة املاليزية السندات احلكومية األوىل يف    

مالية من الدرجة األوىل ألهنا متثل قرضا حتصل  اوتعترب أوراق MGSوكانت معروفة باألوراق املالية احلكومية املاليزية 
عليه احلكومة من األفراد أو اهليئات، هبدف اإلنفاق العام، وفيها تتضاءل خماطر التوقف عن السداد، وتصدر هذه 
السندات لتمويل املشاريع التنموية احلكومية طويلة األجل، وميكن أن تصدر من خالل نظام املزاد العلين 

Auction system   يف السوق الثانوية أو بواسطة بنك نيغارا املركزي  ىكتتاب، لكنها ميكن أيضا أن تشرت واال
املاليزي نيابة عن حكومة ماليزيا، وإن سعر السندات احلكومية يتأثر بقائمة أسعارها يف البنك املركزي املاليزي اليت 

  1تنشرها شهريا، باإلضافة إىل العرض والطلب السائد للسندات.
 سندات الشركات: -2

يتم إصدارها يف ماليزيا من طرف القطاع اخلاص لتمويل مشاريعها وميكن أن تصدر الشركات على أسس 
 2املبادئ التقليدية أو اإلسالمية، وكان حجم إصدار سندات الشركات على األساس التقليدي.

وتطوير سوق رأس املال يف ماليزيا  كما أن ظهور هذه السندات يف السنوات األخرية يلعب دورا بارزا يف تعزيز
ر يف تغري السياسة احلكومية اليت هتتم بالقطاع اخلاص ث  أمقابل سوق السندات احلكومية والقطاع املصريف، إذ أنه 

 3يف تطوير االقتصاد املاليزي.
 :Derivatives Market ثالثا: سوق المشتقات  

يف إطار النهج التدرجيي املستمر الذي تتبعه ماليزيا لتطوير نظامها املايل بصفة عامة وسوقها لألوراق 
املالية بصفة خاصة ومع تزايد االستثمارات األجنبية يف ماليزيا نشأت احلاجة إلدخال أدوات املشتقات املالية يف 

ميكية وتطورا، وبالفعل بدأت صناعة املشتقات السوق لتمارس دورا هاما يف إطار التحول حنو سوق أكثر دينا
   Kuala Lampur Commidityمع إنشاء بورصة كواالملبور للبضائع  1980تتبلور يف ماليزيا يف يوليو 

 (KLCE )Exchange  .واليت اعتربت األوىل من نوعها يف جنوب شرق أسيا ، 
جديدا مع إنشاء بورصة كواالملبور للخيارات وقد شهدت صناعة األوراق املالية يف ماليزيا تطورا نوعيا 

يف هناية   Kuala Lampur Options Of Financial Futures Exchange(  KLOFFEواملستقبليات املالية )
م، ليصبح يف السوق املاليزية لألوراق املالية أدوات قادرة على إدارة املخاطر، وقد أعقب ذلك تأسيس 1992عام 

م مت اندماج 1998( ويف عام MME) Malaysian Monetary Exchange م1996 عام بورصة ماليزيا للنقد يف
 Commodity Of Monetaryوالنقود  لتشكل بورصة ماليزيا للسلع MMEمع بورصة    KLCEبورصة  

Exchange Commex Malaysia   تأسست البورصة املاليزية للمشتقات م1001ويف عام Exchange 

                                                 
 .142، صمرجع سابق  تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المالمسعودة،ة، بنص -1
 .126،صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  -2
 .142، صمرجع سابق  تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال،ة، مسعودةبنص -3
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Derivatives Malaysia ككيان جديد نشأ من اندماج بورصة KLOFFE  وبورصةCommex  يعمل على
حتت إشراف جلنة األوراق  MEDXتوفري أدوات إدارة املخاطر يف اجملاالت السلعية والنقدية واملالية، وتعمل بورصة 

م، وتتداول يف 1993املالية كما ختضع لسلطات وزارة املالية املاليزية، وحيكمها قانون املستقبليات الصادر يف عام 
 1هذه السوق العقود السلعية إىل جانب العقود املالية والنقدية.

 2وهناك نوعان من العقود املتداولة يف هذه السوق مها:
 ات: وهي ثالثة أنواع:عقود املستقبلي - أ

 ويتم فيها تداول العقود التالية:عقود المستقبليات للسلع:  6-أ
 1980،طرحت يف أكتوبر  Crude Palm Oil Futures (FCPOعقود املستقبليات لزيت النخيل اخلام ) -

 وهي أول العقود املتداولة. 
، طرحت يف فرباير Crude Palm Kernel Oil Futures( FPKOعقود املستقبليات لزيت نواة النخيل اخلام ) -

1004. 
طرح عقود املستقبليات  مت 1992يف ديسمرب : EQUITY FUTURES مستقبليات الملكية  عقود 2-أ

مؤشر كواالملبور إىل ، ويتم تداوهلا استنادا Kuala Lumpur Index Futures( FKLIملؤشر كواالملبور املركب ) 
 األسهم املاليزية.( الذي ميثل سوق KLCIاملركب )

  و تتكون من ::  Financial Futuresعقود المستقبليات المالية  3-أ
 3 Month ( FKB3رتاض بني بنوك كواالملبور ملدة ثالثة أشهر )قعقود املستقبليات ملعدالت اال-

Kuala Lumpur Interbank Offered Rate Futures 1004، مت طرحها يف مايو. 
 3 Year (FMG3عقود املستقبليات لألوراق املالية احلكومية املاليزية ملدة ثالث سنوات )  -

Malaysian Government Securities FUTURES  1003،طرحت يف سبتمرب. 
 5Year ( FMG5عقود املستقبليات لألوراق املالية احلكومية املاليزية ملدة مخس سنوات )  -

Malaysian Government Securities FUTURES 1001، طرحت يف مارس. 
 10 Year( FMG10عقود املستقبليات لألوراق املالية احلكومية املاليزية ملدة عشرة سنوات ) -

Malaysian Government Securities FUTURES 1003، طرحت يف سبتمرب. 
 Kuala Lumpur (OKLIوتتمثل يف عقود اخليارات ملؤشر كواالملبور املركب ) عقود الخيارات:  -ب

Composite Index Options   1000.3، اليت طرحت يف ديسمرب 

                                                 
 .110،صمرجع سابقعاطف وليم، أندراوس،  -1
                        :على الرابط منشور يف جملة، حبث  ،" منتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق األوراق المالية"نورين، بومدين -2

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74106    :142-110ص ص:  ،4192-12-92 تاريخ االطالع. 
 .142-110،ص ص: المرجع السابق -3

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74106
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 المطلب الثاني: سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي والرقابة الشرعية على معامالته.
يعترب سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا من أهم مكونات النظام املايل املاليزي ككل، إضافة إىل أنه 

وأنشط األسواق اإلسالمية لرأس املال إذا ما قورن مع بقية التجارب يف هذا اجملال كالسودان يعترب من أشهر 
 والبحرين وباكستان.

 الفرع األول: ماهية سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي ونشأته.
 أوال: مفهوم سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.

املال اإلسالمي املاليزي من قبل هيئة األوراق املالية املاليزية بأنه : ذلك السوق الذي  ٍأسمت تعريف سوق ر 
تتوافر فيه فرص االستثمار والتمويل متوسطة وطويلة األجل، واليت تكون متوافقة بصفة تامة مع أحكام الشريعة 

الربا واملقامرة والغرر وغريها، فهو نشطة احملرمة شرعا كاملعامالت القائمة على اإلسالمية، وتكون خالية من األ
سوق مايل تتوفر فيه فرص التمويل ملختلف االنشطة االقتصادية، وكذا جتميع املوارد املالية واالستثمارية املتوافقة مع 

 1مبادئ الشريعة اإلسالمية.
عات التنموية وفقا كما يؤدي هذا السوق دورا كبريا يف تعبئة وجتميع املوارد املالية وتوجيهها لتمويل املشرو 

لتزام أنشطة سوق رأس املال اإلسالمي مببادئ الشرع إلنظم التعامل يف الشريعة اإلسالمية، وقصد ضمان 
اإلسالمي، يتم إخضاع نشاطات السوق لرقابة وإشراف املستشارين الشرعيني، واخلرباء واملتخصصني يف جمال 

ت املالية، وهذا من شأنه تعزيز ونشر الثقة بني السوق املعامالت الشرعية، خاصة إذا تعلق األمر باملعامال
 2واملستثمرين.

وبعبارة أخرى هي السوق اليت تتم النشاطات فيها بطريقة ال تتعارض مع مبادئ اإلسالم، وهذا ما ميثل 
و تأكيد العزم والنية على استسقاء صفات سوق األوراق املالية من الشريعة اإلسالمية، أين تكون السوق حرة أ

 3خالية من مجيع النشاطات والعناصر احملرمة مثل الربا وامليسر والغرر.
 المال اإلسالمي الماليزي: أسثانيا: أهمية سوق ر 

تلعب هذه السوق دورا هاما شأن األسواق األخرى يف دعم النمو االقتصادي يف ماليزيا، كما تليب هذه 
املوارد املالية وأدوات االستثمار املايل اإلسالمي، وقد بدأت السوق احتياجات األغلبية املاليوية اإلسالمية من 

السوق اإلسالمية كسوق موازية للسوق التقليدية لألوراق املالية، وشكلت مع البنوك اإلسالمية وشركات التكافل 
حتتية تنظيمية أهم دعائم النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا، غري أن تطور هذه السوق ظل مرهونا بضرورة توفري بنية 

 هلا.

                                                 
 .99، ص مرجع سابقنبيل خليل طه،مس ور،  -1
  .99، ص المرجع السابق -2
 .128،صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  -3
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وكانت املبادرة األوىل لتحقيق هذا اهلدف هي إنشاء وحدة للسوق اإلسالمية لرأس املال، أنيط هبا وضع 
 1خطة طويلة األجل لتنمية السوق وتقويته إىل جانب إجراء البحوث الالزمة يف ذلك اجملال.

ملتزايدة من مجهور املسلمني املاليزيني على األدوات ويقوم سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا بتلبية الطلبات ا    
 2املالية اإلسالمية، ويقدم هذا السوق العديد من اخلدمات ومنها:

توفري فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية: يتيح سوق رأس املال اإلسالمي فرصة االستثمارات   (1
تتعامل باحملرمات الشرعية، وتشرف على هذا اجلانب املمتازة للمستثمرين املسلمني يف القطاعات اليت ال 

مية مما يعزز ثقة املستثمرين الجهة رقابية شرعية لضمان مطابقة أنشطة هذا السوق ألحكام الشريعة االس
بالسوق، باإلضافة إىل محاية حقوقهم القانونية وإعداد كافة التشريعات والقوانني الالزمة وتقدميها 

 مية.الها مع أحكام الشريعة االسللجهات املختصة وتكييف
توفري األدوات املالية املتوافقة مع البعد الشرعي والقانوين: يتيح السوق الفرصة للجهات املهمة إلصدار   (1

األدوات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية السيما األسهم العادية والصكوك اإلسالمية القابلة 
لألدوات املالية الشرعية، كما توفر السوق  للتداول يف هذا السوق، لتعزيز ثقة اجلمهور باجلهات املصدرة

 احلماية القانونية يف كافة األمور املتعلقة بإصدار األدوات املالية الشرعية والتداول هبا يف السوق.

اإلشراف والرقابة على كافة املعامالت: أصبحت هيئة األوراق املالية املاليزية جهة رقابية رئيسية، وهي   (3
م سوق رأس املال اإلسالمي على املستوى احمللي والعاملي والتعاون مع مشاركي مسؤولة عن تطوير وتدعي

عتربت اهليئة من األهداف الرئيسية لسوق رأس املال املاليزي جعل ماليزيا مركز دوليا لسوق إالسوق، وقد 
المية رأس املال اإلسالمي، ولتحقيق هذا اهلدف فإن اهليئة قد عملت على ترويج األدوات املالية اإلس

املتداولة يف السوق احمللي على املستوى العاملي من خالل الندوات والدورات وغريها، جلذب املستثمرين 
 األجانب لتوظيف أمواهلم يف املشاريع احمللية.

تنمية وتعزيز قدرات االقتصاد املاليزي: يساهم سوق رأس املال اإلسالمي يف التنمية املستدامة املاليزية   (4
شاريع التنموية للقطاعني العام واخلاص، وذلك من خالل تعبئة األموال الفائضة ألصحاب السيما يف امل

األموال، وتوجيهها إىل استثمارات نافعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، ومتماشية مع رغبة املستثمرين يف 
ح املشروعة بعيدا عن توظيف أمواهلم يف املشاريع االستثمارية اإلسالمية اليت تدر عليهم  العوائد واألربا 

يساهم هذا السوق يف جذب رؤوس األموال األجنبية لتوظيفها يف املشاريع احمللية كما الربا احملرم شرعا،  
اليت ال تتعامل باملعامالت احملرمة شرعا، وهذه احلالة قد أدت إىل تطوير النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا 

 3فعة يف النمو االقتصادي.حيث حقق االقتصاد املاليزي معدالت مرت

                                                 
 .109،صمرجع سابقعاطف وليم، أندراوس،  -1
 .111 ، صمرجع سابقعالم، عبد النور،  -2
 .113،صالمرجع السابق -3
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 ثالثا: الخصائص المميزة  لسوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.
الشك أن لكل سوق رأس مال خصائص متيزه وتظهر مساته، وكذا جتعله واضح املعامل واألبعاد وهي حالة 

 1والذي يتميز باخلصائص التالية: املاليزي سوق رأس املال اإلسالمي
 الشرعية:  اإلشراف والرقابة -6

وتعد هذه اخلاصية إحدى الفوارق اجلوهرية بني هذا السوق والسوق التقليدي يف ماليزيا، حيث خيضع 
سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا لرقابة اللجنة االستشارية الشرعية، وهذا للتأكد من مطابقة هذه األنشطة 

ال تتدخل مباشرة يف أعمال هذا السوق حيث يتم  ألحكام الشريعة وضوابطها التزاما تاما، ولكن هذه اللجنة
احلصول على املعلومات املتعلقة بالسوق من قبل اإلدارة املختصة باعتبارها املسؤولة عن دراسة وحتليل أنشطة 

 السوق وعرضها للمناقشة واختاذ القرارات والفتاوى املناسبة.
دور األساسي للمستشار الشرعي، يف فحص وقد أكدت التعليمات اخلاصة بعرض الصكوك اإلسالمية على ال

 وحتليل إصدار األدوات املالية اإلسالمية والتداول هبا.
 العمليات والخدمات المقدمة خالية من أي محظور شرعي: -2

وتعد هذه اخلاصية امليزة الشرعية اليت يتميز هبا سوق رأس املال اإلسالمي عن السوق التقليدي، وأهم 
ئدة الربوية من كل عملياته أخذا وعطاء السيما يف تداول األوراق املالية، إىل جانب عناصر معامله هو إسقاط الفا

حمرمة أخرى مثل بيوع الغرر وامليسر حيث يتم التأكد من أن الشركات املسامهة املدرجة يف البورصة املاليزية ال 
اد املصارف الربوية وشركات اخلمور والتأكد تتعامل باحملظورات الشرعية، وإمنا تعمل يف دائرة املباح حيث يتم استبع

 أن اجلهات املصدرة للصكوك اإلسالمية ملتزمة باألسس والضوابط الشرعية املقررة من اللجنة الشرعية.

 عتماد أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية:إ -3
ألحكام وعقود الشريعة مثل يقوم سوق رأس املال اإلسالمي بدراسة بعض األدوات املالية التقليدية وفقا 

األسهم العادية، وعقود الشراء من األسهم املوجودة وعقود املستقبليات، ويقوم بتفعيل األدوات املالية الشرعية 
املشتقة السيما الصكوك اإلسالمية الصادرة عن الشركات اخلاصة يف ماليزيا، واألدوات املالية املتداولة يف السوق 

 االستشارية الشرعية سواء ما تعلق بإصدارها أو تداوهلا. يتم إقرارها من اللجنة
 االلتزام بالقوانين والتشريعات المختلفة الصادرة عن الجهات المختصة: -4

 األوراق املاليزية املسؤولة عن إصدار القوانني ودراسة األدوات املالية يف هذا السوق. ةوتعد هيئ
يمات اخلاصة بعرض الصكوك اإلسالمية، والتعليمات والضوابط ومن القوانني الصادرة عن هذه اهليئة: التعل

لشركات السمسرة اإلسالمية وغريها، أما السندات التقليدية يف ماليزيا فتخضع للتعليمات اخلاصة بعرض سندات 
 املديونية كما أن السوق األولية للصكوك اإلسالمية ختضع هلذه اهليئة، أما السوق الثانوية للصكوك اإلسالمية

فتخضع لرقابة البنك املركزي وفقا لنظام التحويل االلكرتوين اآلين لألموال واألوراق املالية، كما توفر اجلهات املعنية 
                                                 

 .113،صالمرجع السابق -1



 واقع التعامل بالصكوك االسالمية في سوق رأس المال االسالمي الماليزي                    رابع الفصل ال
 

- 191 - 

 

معلومات شاملة عن خمتلف اجلوانب املتعلقة بأي معاملة السيما املعلومات اليت تؤثر على سعر األدوات املالية 
 1املتداولة يف السوق.

 رأس المال اإلسالمي في ماليزيا. نشأة سوق الفرع الثاني: تاريخ
 أوال: التطور التاريخي لسوق رأس المال اإلسالمي.

نطالق أنشطة االستثمار اإلسالمي يف ماليزيا، يف بداية الستينات من القرن املاضي، حيث مت إتعود بداية 
بإدارة أموال احلجاج بطريقة تستند إىل معايري  ، واليت تعىنم1961نوفمرب إنشاء هيئة صندوق احلجاج يف 

موازاة  م1983يف عام وأحكام الشريعة اإلسالمية، يف حني كانت بداية تطور العمل اإلسالمي املصريف يف ماليزيا 
خالل  م من1983من أفريل مع صدور قانون العمل املصريف اإلسالمي الذي دخل حيز التطبيق يف السابع 

أسس أول  م(1983ويف ذات السنة )واملعامالت املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،  جمموعة من اخلدمات
، بعدما صدر م1984يف سنة بنك إسالمي ماليزي، بعد ذلك أسست شركة التامني التكافلي اإلسالمي املاليزي 

 2مني اإلسالمي يف ذات السنة.أقانون الت
سالمية يف  املصارف التجارية التقليدية املعروفة يف عام وقد أدى ذلك إىل ظهور نافذة املعامالت اإل

نظام العمل املصريف غري الربوي وذلك بإجياز من البنك املركزي املاليزي، وقد كانت النقلة النوعية  م باسم1993
يف بإصدار أول الصكوك اإلسالمية للتداول أول مرة م 1990يف أداء السوق املايل اإلسالمي  املاليزي يف عام 

وذلك لتمويل عمليات التوسع لشركة " شل " العاملة يف جمال الطاقة والغاز، وقد تبع  م1990عام السوق احمللي 
تعميق وترسيخ العمل باألدوات اإلسالمية إىل ذلك إصدار العديد من األدوات املالية اإلسالمية األخرى، مما أدى 

، حيث بلغت نسبة رمسلة السوق اإلسالمية إىل السوق اإلمجالية 3يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا واتساعه
 % 21 لسنةللشريعة اإلسالمية يف نفس ا ةوبلغت نسبة األسهم املوافق 4%6002 يقارب  م ما1013هناية يف 

 5من إمجايل األسهم املسجلة يف السوق.
 1009يناير  ماليزيا قد قام يف وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف

بوصف هياكل الصكوك والتعريف هبا وتوضيح املخاطر املختلفة اليت تتعرض هلا مؤسسات اخلدمات املالية بالنسبة 
للصكوك واملتطلبات التشغيلية املتعلقة هبا، كما قام اجمللس مبعاجلة التعرض ملخاطر الصكوك هبدف معاجلة ختفيف 

                                                 
 .114، صالمرجع السابق -1

2
 -Bank Negara Malaysia,annual report 2004,p:11. 

مذكرة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف وراق المالية"، ألمقترح فتح نافذة إسالمية في سوق فلسطين لمهند ممدوح، أبو شعبان،"  -- 3
 .60م، ص1010-هـ 1431مية، غزة، الوالتمويل ، اجلامعة اإلساحملاسبة 

4
 - Securities commission Malaysia, Annual report 2013, p : 18.  

5 - Ibid, p135. 



 واقع التعامل بالصكوك االسالمية في سوق رأس المال االسالمي الماليزي                    رابع الفصل ال
 

- 193 - 

 

املقدم من املصدر ومعاجلة  إىل معاجلة التعزيز االئتماينتتعرض هلا عملية التصكيك باإلضافة خماطر االئتمان اليت 
 1هيكلته. التعزيز اإلئتماين حسب

 ثانيا: أسباب تطور سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.
 بنائه وتنظيمهجوهرية يف خطوة تعد التطورات االجيابية اليت مر هبا سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي 

حيث خيضع لرقابة اللجنة االستشارية الشرعية بالتعاون مع اجلهة اإلدارية هليئة األوراق املالية املاليزية، وقد سامهت 
 2اهليئة مسامهة أساسية يف تطوير هذا السوق، ومن أهم اجملاالت اليت سامهت يف توفريها:

وادث املتعلقة بسوق رأس املال اإلسالمي،حيث توفري كافة الدراسات والبحوث، وعقد املناقشات واحل  (1
خصص هلذا اجلانب تشكيل اجلهة اإلدارية للهيئة، واللجنة االستشارية الشرعية اليت هتتم بعمل الدراسات 
واملناقشات الدورية، ومث إنشاء مكتبة الدراسات والبحوث للموظفني أو املتعاملني يف هذا السوق أو 

 اجلمهور.
 ة لتطوير فعالية األدوات املالية اإلسالمية وتقويتها.احملاوالت اخلاص  (1
واحملاضرات  والدورات تقدمي سوق رأس املال اإلسالمي على املستوى احمللي والدويل من خالل الندوات  (3

 وغريها من األساليب اليت تقدم الصورة الكاملة هلذا السوق وطبيعته وأنشطته.
 3ا السوق ما يلي:ولعل من األسباب اليت ساعدت على تطوير هذ

 Arab Malaysia TABUNG )حتت اسمم 1993تأسيس أول صندوق استثمار مايل إسالمي يف   (1

Itatikal) 

 م.1994سنة   BIMB securities SDN. BNDإنشاء أول شركة مسسرة إسالمية حتت اسم   (1
 م.1994سنة تكوين قسم سوق رأس املال اإلسالمي   (3
إصدار الصكوك العاملية لإلجارة ناهيك  م، وهو1001سنة إنشاء أول إصدار عاملي للصكوك املاليزية   (4

 عن اإلصدارات احمللية.
  

                                                 
1
 .60، صمرجع سابقمهند ممدوح، أبو شعبان،  - 

2
 .122، صمرجع سابقة، مسعودة، بنص - 

3
 .129،صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 
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 الفرع الثالث: الرقابة الشرعية على سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.
 أوال: تعريف الرقابة الشرعية في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.

ئة شرعية من الوظائف اليت ظهرت مع ظهور قسم سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا هليالرقابة ال
ن بعض األنشطة يف هذه السوق حتتاج إىل االجتهاد لذلك كانت احلاجة ماسة إلجياد األوراق املالية املاليزية، أل

 هذه اجلهة.
ن الرقابة الشرعية متارس من قبل اللجنة االستشارية الشرعية، وهي أهم األجهزة إويف التجربة املاليزية، ف

التابعة هليئة األوراق املالية املاليزية ملعاونتها يف حتقيق أهدافها يف بناء مكونات سوق رأس املال اإلسالمي يف 
سوق رأس املال اإلسالمي بإحكام  لتزامإماليزيا، ومتثل األساس ملشاركي السوق واملستثمرين املسلمني ملعرفة مدى 

السوق  ميزة لسوق رأس املال اإلسالمي عنومبادئ الشريعة اإلسالمية، كما أهنا تعد إحدى السمات األساسية امل
 1التقليدي يف ماليزيا.
 ثانيا: لجان الرقابة.

 2ويف هذا اإلطار قامت هيئة األوراق املالية يف ماليزيا بتأسيس:
  اإلسالمي.قسم سوق رأس املال 
  .اللجنة االستشارية الشرعية 

 Islamic Capital Market Department (ICMD.)/ قسم سوق رأس المال اإلسالمي6
قرار بإنشاء الهيئة األوراق املالية املاليزية ت ذختإيف خطوة لتطوير سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا، 

قسم التطوير واإلسرتاتيجية الرقابة عليه، وهو ميثل اجلهة  م،ويتوىل1994قسم سوق رأس املال اإلسالمي يف عام 
اإلدارية هلذه اهليئة يف عمل الدراسات املتعلقة بأنشطة ومعامالت سوق رأس املال اإلسالمي واألدوات املالية 

 4، ومن الوظائف األساسية اليت يقوم هبا هذا القسم:3املتداولة يف هذا السوق
 ت اخلاصة بإصدار األدوات املالية اإلسالمية.االهتمام بالبحوث والدراسا  (1
 يعترب مسئوال مسؤولية كاملة عن إصدار القوانني اجلديدة املتعلقة بسوق األوراق املالية اإلسالمية.  (1
 القيام بتعديل القوانني السابقة اليت ختالف مبادئ الشريعة اإلسالمية ليكن ممكن تنفيذها يف هذا السوق.  (3
وراق املالية اإلسالمية وتقدمي األم الصادرة عن شركات املسامهة املدرجة يف سوق دراسة وتقييم األسه  (4

 الدراسة إىل اللجنة االستشارية الشرعية هليئة األوراق املالية.

 

                                                 
 .110،صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  -1
 .183،صمرجع سابقبن الضيف ،حممد عدنان،  -2
 .111،صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  -3
 .183،صمرجع سابقبن الضيف ،حممد عدنان،  -4
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 Sariah Advisory Council- SAC :1/ اللجنة االستشارية الشرعية  2
مكثفا بعد تأسيس قسم سوق رأس  شهدت دراسة أنشطة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا نشاطا

 قة بتطوير هذا السوق منها إعداداملال اإلسالمي، وقد اختذت اهليئة العديد من اخلطوات لتحقيق أهدافها املتعل
سلسلة اللقاءات الفقهية بني العلماء احملليني والدوليني يف اجلامعات املاليزية، وجملس اإلفتاء ومجعية العلماء 

 ن مع املركز اإلسالمي املاليزي وغريها.املاليزيني بالتعاو 
وقد جنم عن هذه االجتماعات واللقاءات، وبدعم من وزارة املالية املاليزية نشأة اللجنة الشرعية اخلاصة يف 

 م، وعرفت باللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية اإلسالمية.1994أكتوبر/ تشرين األول  10
 "Islamic Instrument Study Group -IISG  "  استشارية مساندة، وتتألف هذه جلنة ، وتعترب هذه اللجنة

اللجنة من املتخصصني يف جمال املعامالت الشرعية اإلسالمية والنظام املايل التقليدي، ويساعدهم يف هذا اجملال 
مارس  14ماع هلا يف خرباء يف التمويل واملوارد املالية واملعامالت املصرفية اإلسالمية ، وقد عقدت اللجنة أول اجت

ملناقشة القضايا املتعلقة بسوق رأس  م،1992عام ، ومنذ ذلك التاريخ عقدت مثانية اجتماعات خالل م1992
 املال اإلسالمي يف ماليزيا.

وأهم وظائفها دعم هيئة األوراق املالية املاليزية لسوق رأس املال اإلسالمي السيما مساعدهتا يف دراسة 
 املالية املتداولة يف السوق التقليدي من منظور شرعي، وإجياد البدائل الشرعية هلا. صالحية بعض األدوات

وبعد عام على تأسيسها، حققت هذه اللجنة جناحا باهرا يف دراسة أسس تطوير سوق رأس املال 
 وحيويا يف هذا السوقب دورا هاما بناءا عليه فقد اعتربهتا هيئة األوراق املالية املاليزية تلع .اإلسالمي يف ماليزيا

اللجنة االستشارية  تلحعتمادها كجهة رمسية ومنظمة، ففازدادت احلاجة إىل خطوات فعالة لتوسيع دورها ال
وتولت مسؤوليتها الرمسية  م1996 وماي16يف الشرعية حمل اللجنة الشرعية لدراسة األوراق املالية اإلسالمية 

 باالتفاق مع وزارة املالية املاليزية.
وتتوىل هيئة األوراق املالية املاليزية اختيار وتعيني أعضاء اللجنة االستشارية الشرعية، وحتديد مكافأهتم 

ن مسؤوليتها ال تقتصر على دراسة األدوات املالية اسة األدوات املالية اإلسالمية ألمدة تعيينهم، باإلضافة لدر 
أن األنشطة يف سوق رأس املال اإلسالمي تتوافق مع التقليدية القائمة من منظور شرعي فحسب، بل التأكد من 

 أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وكذلك دورها التطويري لسوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا.
ولتحقيق هذا اهلدف تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع اجلهة اإلدارية " قسم سوق رأس املال اإلسالمي " 

خالل الدراسات املقدمة من اإلدارة، ليتم اختاذ القرارات والتوجيهات واإلرشادات جبمع البيانات واملعلومات من 
 2املناسبة.

  

                                                 
 .111،صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  -1
 .113،صالمرجع السابق  -2
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 ثانيا: دور هيئة األوراق المالية في تطوير سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.
قيامها لقد سامهت هيئة األوراق املالية املاليزية يف تطوير سوق رأس املال املاليزي ويظهر ذلك من خالل 

 1بالدور التايل:
 تنمية سوق األوراق املالية.  (1
 اإلشراف على املبادالت وغرف التصفية ومراكز الودائع.  (1
 منح التصريح واإلشراف على مجيع املصرحني.  (3
 تنظيم عمليات تويل اإلشراف وعمليات االندماج بني الشركات.  (4
 ملالية.تنظيم مجيع الشؤون املتعلقة باألسهم والسندات واألدوات ا  (2
 تنظيم مجيع الشؤون املتعلقة بالصندوق االستثماري املايل.  (6

 2كما سامهت عوامل أخرى يف دعم سوق رأس املال اإلسالمي ومنها:
 .التزام احلكومة املاليزية الكامل يف تنشيط وتدعيم وتعزيز السوق 
  ين واملستثمرين بتعليمات در صلتزام املإاألثر االجيايب لنجاح املصارف اإلسالمية يف ماليزيا ساهم يف

 السوق.  

  وجود خرباء ومتخصصني يف املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة، ساهم يف توضيح اآلراء الشرعية بعقد
 الندوات وإقامة املناقشات الدورية مع اجلهات املعنية بغية تطوير هذه السوق.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مركز امللك فهد التجربة املاليزية –حبث مقدم لندوة الصكوك اإلسالمية ، "سوق األوراق المالية اإلسالميةتطور "حممد نور الدين ، غادمن،  -1

 .9،ص1008كتوبر أ 12السعودية،  -للمؤمترات، الفندق العقاري بالرياض
 .118، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  -2
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 اإلسالمي الماليزي المال دوات المتداولة في سوق رأسالمبحث الثاني: األ
على مقومات جتعله يؤدي وظائفه املرجوة منه، وحيقق أهدافه املسطرة، وتعترب  مال رأس يقوم أي سوق 

ق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا و فيه أهم هذه املقومات خاصة يف حالة تعددها وتنوعها، وساألدوات املتداولة 
خمتلفة جتعله قادرا على أداء تلك الوظائف وحتقيق ما سطر من  بدوره يعتمد على ضوابط وأدوات إسالمية

 أهداف، وسنتطرق إىل هذه الضوابط واألدوات من خالل هذا املبحث.
 المطلب األول: ضوابط سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا

 ليةيتناول هذا املطلب جانبني مها: ضوابط إصدار األوراق املالية وكذا ضوابط املعامالت املا 
 الفرع األول: ضوابط إصدار األوراق المالية في سوق رأس المال الماليزي

 1992أوت  13يف  س( اإلسالمية اخلامIISGيف اجتماع اللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية ) 
قررت أربعة معايري أساسية لتحليل وتقييم األوراق املالية املدرجة يف البورصة املاليزية بعد الرجوع إىل القرآن الكرمي 

 1والسنة النبوية الشريفة وعموم الشريعة ومبادئها، ومن معايريها ما يلي: 
 ومنها: أوال: معايير تقييم األوراق المالية المدرجة في البورصة الماليزية: 

: أن يكون النشاط األساسي للشركة خاليا من املعامالت الربوية، بعكس ما هو معمول به يف املعيار األول
 و البنوك التجارية غري اإلسالميةاملؤسسات املالية التقليدية، اليت تشتمل على البنوك التجارية، وبنوك االستثمار أ

ها باعتبارها خارجة عن القائمة )قائمة الشركات املقبولة وشركات التمويل وغريها، فال جيوز للمسلمني شراء أسهم
 يف السوق اإلسالمية(.

: إذا كان النشاط الرئيسي للشركة هو التعامل بالقمار، وامليسر، وما أشبه ذلك مثل الكازينوات املعيار الثاين
(casinos.فيحرم للمستثمرين املسلمني شراء أسهمها ،) 

بني الشركات اليت تتكون عملياهتا من الغرر كشركة التأمني التقليدية )التأمني التجاري : إذا كانت من املعيار الثالث
 أو التأمني ذو القسط الثابت(، فيحرم للمستثمرين املسلمني شراء أسهمها.

: إذا كانت من بني الشركات اليت تتضمن أنشطتها إنتاج سلع وخدمات وتوزيعها من خالل طرق املعيار الرابع
 ا، فهي ال جيوز للمستثمرين املسلمني االستثمار فيها، وهي تتضمن: حمرمة شرع

 املشاركة يف صنع املشروبات الكحولية، وإنتاجها، وتسويقها. (1

 حلوم اخلنزير يف توزيعها على األسواق. جتهيز (1

 ارات وغريها.توفري اخلدمات الالأخالقية كالدعارة، واحلانات، واخلم   (3
  

                                                 
 .182، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  -1
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املسلمني شراء أسهمها، ونفس احلكم ينطبق أيضا على الشركات اليت تتعامل فيحرم على املستثمرين 
ل هذه لقمار، واخلمارة وغريها، فتشطب مثباملعامالت غري املشروعة كشركة املباين اليت تقوم مثال ببناء حمل ل

 1الشركات من قائمة األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة.
 2لية الشرعيةثانيا: خطوات استخالص األوراق الما

: استخالص املعلومات املالية: وهي خطوة تتضمن التعرف على مصدر الدخل ونشاطات الشركة اخلطوة األوىل
الشركات من عدة مصادر مثل التقارير املالية السنوية  شارية الشرعية جبمع املعلومات عنحيث تقوم اللجنة االست

 للشركات ومن خالل حتقيقها حول التسيري.
: النظر إىل نشاطات الشرعية: إن اللجنة االستشارية الشرعية طبقت معايري عامة يف الرتكيز على الثانيةاخلطوة 

النشاطات للشركات املدرجة يف البورصة املاليزية، إذ فرضت عدة شروط على نشاطات الشركة كلها تصب يف 
إدراج أوراقها املالية وبذلك فإن  قالب واحد وهو أن تكون هذه النشاطات مطاوعة للشريعة وذلك من أجل قبول

 نشاطات الشركة تكون غري مطاوعة للشريعة إذا كانت تندرج حتت إحدى النشاطات التالية: 
 اخلدمات املالية القائمة على الربا. (1

 القمار وامليسر. (1

 صناعة أو بيع املنتجات غري احلالل. (3

 صناعة التأمني التقليدي. (4

 عا.نشاطات التسلية غري املسموح هبا شر  (2

 صناعة أو بيع منتجات تعتمد على التبغ. (6

 غري مطاوعة شرعا.المسسرة أو جتارة أسهم املؤسسات  (2

 إضافة إىل ذلك جيب أن تكون متمتعة بصورة جيدة يف اجملتمع.
: وضع مؤشرات أو معايري اجتهادية للشركات اليت أصال عملها يف احلالل ولكن هلا معامالت حرام اخلطوة الثالثة
 ه املؤشرات ما يلي: وتتضمن هذ

وهذا املؤشر أو املعيار يستخدم لقياس املستوى املختلط بني مسامهة املستثمرين يف أنشطة  :%9معيار أو مؤشر *
 .مشروعة وأخرى حمرمة شرعا، مثل تعامل الشركات بالربا والقمار واخلمر وحلم اخلنزير

: هذا املؤشر أو املعيار يستخدم لقياس املستوى املختلط بني مسامهة املستثمرين يف %91*معيار أو مؤشر
املسامهة يف أسعار الفائدة يف حساب اإليداع مثل األنشطة املشروعة واألنشطة اليت تتضمن عنصر عموم البلوى 

 الثابت من املصارف التقليدية املتعلقة بالتبغ.

                                                 
 .186، صالسابقالمرجع  -1
 .186، صالمرجع السابق - 2
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املؤشر أو املعيار لقياس املستوى املختلط ملسامهة املستثمرين يف األنشطة يستخدم هذا : %49*معيار أو مؤشر 
املتوافقة مع أحكام الشريعة بصورة عامة ومع حتقيق املصلحة العامة، وهي اليت حتتوي على عنصر املصلحة للشعب 

يف هذه  بالرغم من احتوائها على عنصر خمالف للشريعة، أي هناك عناصر أخرى تؤثر على منزلة الشريعة
األنشطة، ومنها أنشطة وعمليات الفنادق واملصارف وغريها ألن هذه األنشطة قد تتضمن أنشطة أخرى غري 

 مشروعة.
وبناء على الضوابط واملؤشرات السابقة، فإن اللجنة االستشارية الشرعية قد طرحت معايري الشركات  

 1املختلطة بني األنشطة واحملرمة شرعا، ومنها ما يلي:
ون األنشطة الرئيسية للشركة متوافقة مع الشريعة، وأن تكون العناصر احملرمة املستخدمة يف أنشطتها أن تك ( أ

، والعرف، وحقوق غري *قليلة جدا يف عمل الشركة وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق بقاعدة عموم البلوى
 املسلمني املقررة يف الشريعة.

 مع.وجهة نظر اجملتن تكون الشركة ذات مسعة حسنة من أ ( ب

أن تكون أنشطتها الرئيسية للمصلحة العامة، سواء كانت من اجملاالت السياسية أو االقتصادية أو  ( ج
 االجتماعية.

مما تقدم يتضح أن الرأي القاضي جبواز االستثمار يف الشركات املسامهة يف ماليزيا اليت تعترب أنشطتها 
ة شرعا طاملا كانت تقوم على معايري وضوابط أقرهتا الرئيسية مباحة، ولكن أنشطتها الفرعية خمتلطة بعناصر حمرم

تشريع اإلسالمي اللجنة االستشارية الشرعية هليئة األوراق املالية املاليزية وضوابط شرعية إضافية أقرب إىل منهج ال
عامة ري ورفع احلرج ويتماشى مع متطلبات تغيري الواقع باجتاه منهج اإلسالم لضمان املصلحة الالقائمة على التيس

لدى املستثمرين املسلمني احملليني واألجانب يف إجياد فرص االستثمار األكثر توسعا يف ماليزيا، وهذا لوجود حرج 
للشركات يف جتنب العناصر احملرمة شرعا يف البيئة االقتصادية املتقدمة يف ماليزيا، وهذا ال يعين عدم احلاجة إىل 

 2اهلدف من وراء شراء أسهم هذه الشركات تغيريها حنو احلالل احملض. البدائل الشرعية، والسعي إلجيادها ألن  
: جدولة نتائج اللجنة االستشارية الشرعية من أجل وضع التقديرات النهائية وتقوم هنا اللجنة اخلطوة الرابعة

 3ال؟. للشريعة أماملطاوعة أو املوافقة  مسها مدرجا يف قائمة األوراق املاليةإبالتقييم النهائي للشركة بأن يكون 

                                                 
 .181، صمرجع سابق  تجربة ماليزيا أنموذجا"، -"نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال،ة، مسعودةبنص - 1
منها، أو استغناء يعرف يف االصطالح الشرعي العام بأنه: احلادثة اليت تقع شاملة مع تعلق التكليف هبا، حبيث يعسر احرتاز املكلفني أو املكلف  - *

 والتخفيف، أو حيتاج مجيع املكلفني أو كثري منهم إىل معرفة حكمها مما يقتضي كثرة سرييعمل هبا مبشقة زائدة تقتضي التاملكلفني أو املكلف عن ال
 السؤال عنه واشتهاره.

 .181، صالمرجع السابق - 2
 .188، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 3
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لشريعة حيث أهنا تقوم بإنشاء ل: تصنيف النتائج وإنشاء القوائم النهائية لألوراق املالية املطاوعة اخلطوة اخلامسة
هذه القوائم مرتني يف السنة يف كل من شهر أفريل وشهر أكتوبر إذ تقوم بإدراج أسهم جديدة ونزع أمساء قدمية 

 أصبحت غري متوافقة والشريعة.
رس بني اللجنة انتجات واألدوات املالية فإهنا تدما إذا كانت هناك قضايا جديدة ومعاصرة من حيث املأ 

 1االستشارية الشرعية وجهة اإلدارة هليئة األوراق املالية املاليزية، وتتلخص خطوات الدراسة فيما يلي:
ملال اإلسالمي عمل دراسات معمقة تطلب اجلهة العليا هليئة األوراق املالية املاليزية من قسم سوق رأس ا (1

 ة ال سيما أسس االستثمار وقواعدهودقيقة يف إطار أنشطة سوق رأس املال اإلسالمي حلاجات معاصر 
 واألدوات املالية القائمة واجلديدة.

مناقشة تلك القضايا أو املنتجات على مستوى اخلرباء يف جمال املعامالت اإلسالمية واحملرتفني يف  (1
 املعاصرة.املعامالت 

 دراسة وحتليل من قبل جهة اإلدارة هليئة األوراق املالية املاليزية من الناحية التقليدية والشرعية. (3

 تقدمي نتائج الدراسة من قبل جهة اإلدارة إىل اللجنة االستشارية الشرعية. (4

 إعادة الدراسة إن كانت هذه اللجنة غري مقتنعة بنتائج الدراسة. (2

 ة، وأن يراعىعيذ سليما من وجهة نظر الشر اللجنة، وجيب أن يكون القرار الذي اختاختاذ القرار من قبل  (6
 فيه عرف البالد ومصلحة األمة.

 تسجيل القرار وطرحه إىل اجلهة العليا هليئة األوراق املالية املاليزية. (2

 تشكيل التشريعات أو التعليمات املعنية )إن كانت حباجة إليها(. (8

 األوراق املالية املاليزية القرار إىل اجلهات املعنية.تصدر جهة اإلدارة هليئة  (9

 الفرع الثاني: ضوابط المعامالت في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي
( التابعة هليئة األوراق املالية املاليزية هي جهة Shariah Advisoy Councilإن هيئة الرقابة الشرعية ) 

قسم سوق رأس املال ملعاونة و  *سالميةاالية لتنظيم إصدارات األوراق املالية أخرى أسستها هيئة األوراق املالية املاليز 
 2اإلسالمي التابع للهيئة يف األمور التالية:

 إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور املعنية تتعلق باألوراق املالية اإلسالمية. (أ 

 اإلسالمية قبل إعالنه للزبون والعوام.توثيق مجيع اإلرشادات والقوانني املتعلقة بإصدارات األوراق املالية  (ب 

 تقدمي التوجيهات لقسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلق بالقضايا الشرعية. (ج 

                                                 
 .188، صالسابقالمرجع  - 1
 اليزية.هي مجيع األوراق اليت أصدرت بناء على األصول الشرعية واملبادئ اليت أقرهتا هيئة الرقابة الشرعية التابعة هليئة األوراق املالية امل - *
 الرابط: على''النظام القانوني إلصدار األوراق المالية في ماليزيا ''حممد أكرم، الل الدين،  - 2

http://www.kantakji.com/media/7333/b130.pdf   :4192-19-19تاريخ اإلطالع. 
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 وراق املالية اإلسالمية ينبغي أن يقوم هبا شرعي مستقل.مجيع التقدميات إلصدار األ (د 

إلسالمي أصدرت ومن أجل دعم اإلطار التنظيمي والرقايب فيما يتعلق مبعامالت سوق رأس املال ا
 ، ومنها: 1التعليمات واإلرشادات الالزمة لذلك

 (Guidelines on unit trust fundsأوال: التعليمات على صناديق االستثمار )
تزامنا مع حماوالت ترقية وتطوير سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا، أصدرت هيئة األوراق املالية املاليزية  

بصناديق االستثمار اليت تعمل وفق قواعد الشريعة اإلسالمية يف ماليزيا وذلك عام  نوعني من التعليمات تتعلق
ملتابعة ومراقبة صناديق االستثمار ومحاية حقوق املستثمرين، وتتمثل هذه  ، وهذه التعليمات أصدرت1001

 2التعليمات يف البندين التاليني:
 )رة الصندوق الذي ينص على التزام الصندوق (: املتطلب اإلضايف لنظام إدا18رقم ) البند )التعليمة

 مببادئ الشريعة اإلسالمية يف معامالته.

 ( رقم )(: ويتضمن أن تقوم إدارة صندوق االستثمار بعمليات التسجيل وفق مبادئ 19البند )التعليمة
قد جاء الشريعة اإلسالمية وتعيني خمتلف املستشارين الشرعيني للمناقشة واملراجعة ملختلف املعامالت، و 

يف النظام القانوين إلصدار األوراق املالية يف ماليزيا، أن تعيني املستشار الشرعي املستقل املعتمد من قبل 
3جيب أن تتوفر فيه املؤهالت التالية:و هيئة األوراق املاليزية 

 

 ليس ممن أعلن إفالسه. ( أ

 ة تستحق العقوبة اجلنائية.مل يرتكب أية جرمي ( ب

 يتمتع باألخالق والسمعة الطيبة.  ( ج

يف فقه املعامالت، وأصول الفقه مع اخلربة يف أعمال املصرف اإلسالمي ال تقل  العلمية د( لديه املؤهالت
 عن ثالث سنوات.

م فت 19، بينما البند رقم 1003نفي جا 01مت تطبيقه فعليا يف  18وجتدر اإلشارة إىل أن البند رقم 
 1001.4جويلية  10تطبيقه يف 

 ( guidelines on the offering islamic Securitiesثانيا: التعليمات على عرض الصكوك )
وقد أصدرت هذه التعليمات لتوجيه املتعاملني يف هذه السوق، يف إجراءات إصدارات الصكوك  

اإلسالمية يف ماليزيا، وتوفري معلومات عن التشريعات والقوانني املتعلقة هبا، وركزت هذه التعليمات أيضا على 
ي للجهات املصدرة واملستثمرين تعيني املستشار الشرعي املستقل ودروه فيما يتعلق بالصكوك اإلسالمية، وينبغ

                                                 
 .188، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 1

2  - Securities commission  malaysia, Annual Report, 2002, p :2-28. 
 .مرجع سابق، ''النظام القانوني إلصدار األوراق المالية في ماليزيا''حممد أكرم، الل الدين،  - 3

4  - Securities commission malaysia , Annual Report, 2002, p :2-28. 
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الراغبني يف إصدار الصكوك اإلسالمية والتداول هبا مراجعة هذه التعليمات، واتباع التوجيهات فيها ال سيما فيما 
 1يتعلق باالستثمار يف الصكوك اإلسالمية.

 المطلب الثاني: أنواع األدوات المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي 
 ول: أدوات الملكيةالفرع األ
بتكارها وهي ذات تنافسية كبرية كاألسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة إتتمثل يف خمتلف األدوات اليت مت  

اإلسالمية، وما يتعلق بشهادات حق الشراء من األسهم اجلديدة وصناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق 
ري واليت أصدرت من طرف الشركات اليت صنفت أوراقها من االستثمار املايل العقاري وصناديق التبادل التجا

ن املستثمرين من تنويع متوافقة مع قواعد الشريعة اإلسالمية، وذلك ميك  أهنا طرف هيئة األوراق املالية املاليزية على 
 االستثمار. قوتتمثل أدوات امللكية يف األسهم وصنادي 2حمافظهم االستثمارية يف القطاعات االقتصادية املتعددة

 شمل األسهم يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي ما يلي: وتأوال: األسهم: 
 األسهم العادية، شهادات الشراء من األسهم املوجودة وشهادات الشراء من األسهم اجلديدة. 

شرعية، ضمن مت طرحها يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي من قبل اللجنة االستشارية ال األسهم العادية:-أ
كأسهم إسالمية مقارنة   %82وهي متثل ما نسبته  3ألول مرة 1992قائمة سوق األوراق املالية املاليزية يف جوان 

  4باألسهم املطروحة يف السوق، وهذا يعين أهنا حتوز أكثر من ثلثي القيمة السوقية يف السوق املاليزي.
حكام الشريعة اإلسالمية املدرجة يف البورصة املاليزية بني واجلدول التايل يوضح تطور األسهم املتوافقة مع أ 
 : 1013إىل  1001

 
 
 
 

                                                 
 .189، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 1

2 -  wan razazila wan, abdallah and others,’’the evolution of the Islamic capital market in 
malaysia’’, Lincoln university, new Zealand, available at: 
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6ahic/publications/6A
HIC-75_FINAL_paper.pdf, p:8,in 05-04-2014. 

           
3- Akhtar zaite, abdul aziz, ‘’capital market Islamic framework: Malaysian Experience ‘’, 
conference of securities markets of bourse; prospects & challenges, U.A.E University, 15-17 
may 2007, p: 19. 
4  - Bursa Malaysia ," Islamic capital market", available at: 
www.klse.com.my/website/bm/products_and_services/islamic_capital_market/ in:10-06-2013. 

http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.klse.com.my/website/bm/products_and_services/islamic_capital_market/
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-2006خالل الفترة )في ماليزيا (: تطور األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 03الجدول رقم )      
2063) 

 السنوات 
األسهم املدرجة يف 

 بورصة ماليزيا 
1001 1001 1003 1004 1002 1006 1002 1008 1009 1010 1011 1011 1013 

عدد األسهم 
املتوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية
640 684 211 282 822 886 823 822 846 846 839 812 620 

عدد األسهم غري 
املتوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية
180 121 169 161 124 143 138 112 113 112 102 106 161 

عدد األسهم 
الكلية املدرجة يف 

 بورصة ماليزيا
810 822 891 949 1011 1019 991 980 929 961 946 913 911 

نسبة األسهم 
8661 %82 %83 %81 %80 %28 اإلسالمية

% 86% 82% 88% 88% 89% 89% 21% 

 على:  اداإعداد الطالب اعتم المصدر:
  ،190، صمرجع سابقبن الضيف حممد عدنان. 

 Securities commission malaysia Annual Reports :(2007,p :6-51), (2008, p :6-56), 

(2009, p :6-52), (2010,p : 6-56), (2011, p : 6-55), (2012, p :6-63), (2013, p :18)  
-2006)خالل الفترة  في ماليزيا (: تطور األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية61الشكل رقم )

2063) 

 

 
 بيانات اجلدول أعاله.إعداد الطالب إعتمادا على المصدر:
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أن تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف البورصة  مالحظة ميكن ن خالل اجلدول واألعمدة البيانيةم  
 ( ومها: 1013-1001املاليزية قد مر مبرحلتني خالل فرتة الدراسة )

 : وهي مرحلة التزايد حيث متيزت مبا يلي: (1006-1001املرحلة األوىل من )
  سهما. 822إىل  640تزايد عدد األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من 

  سهما1019إىل سهما  810تزايد عدد األسهم الكلية املدرجة يف البورصة حيث انتقل العدد من. 

  سهما. 143سهما إىل  180تناقص عدد األسهم غري املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من 

  28األسهم اإلسالمية خالل هذه الفرتة فنالحظ تزايد حيث انتقلت النسبة من أما فيما خيص نسبة% 
 .1006سنة  %8661إىل ما نسبته  1001سنة 

وعية بني الشركات املسامهة يف ريعة اإلسالمية بارتفاع مستوى التويفسر ارتفاع األسهم املتوافقة مع الش
رعا يف كافة عملياهتا. وهذا يؤدي إىل ارتفاع مستوى ثقة ماليزيا ملمارسة أنشطة مشروعة أكثر من أنشطة حمرمة ش

 1املستثمرين املسلمني لالستثمار فيها.
اجملهودات اجلبارة اليت قامت هبا هيئة األوراق املالية من خالل وضعها كما ميكن أن يفسر ذلك مبسامهة 

تشجيعها لألنشطة املشروعة وكبحها حيث من خالل التأمل فيها يبدوا جليا  -السالفة الذكر -للقوانني الشرعية
 لألنشطة احملرمة.

باإلضافة إىل توجه األغلبية املسلمة يف ماليزيا إىل التعامل مع األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة 
 2اإلسالمية وإىل صناديق االستثمار اإلسالمية.

 : وهي مرحلة االخنفاض حيث متيزت بـ: (1013-1002املرحلة الثانية )
 حيث  1006ض عدد األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية خالل هذه الفرتة مقارنة بسنة اخنفا

 .1013سنة  620إىل  1002سنة  823نالحظ اخنفاض متواصل من 

  106إىل  1002سنة  138اخنفاض كذلك يف عدد األسهم غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من 
 .سهما161إىل  1013يف سنة ونالحظ زيادة يف عدد األسهم  1011سنة 

   إىل  1002سنة  991كذلك اخنفاض يف عدد األسهم الكلية املدرجة يف بورصة ماليزيا من نالحظ
 .1013سنة  911

  سنة  %89إىل  1002يف سنة  % 86أما فيما يتعلق بنسبة األسهم اإلسالمية فنالحظ زيادة من
 .1013سنة  %21ونالحظ اخنفاض يف نسبة هذه األسهم إىل  1011

 وميكن تفسري هذه احلاالت من خالل ما يلي: 

                                                 
 .134، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 1
 .191، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 2
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 اليت عرفت بأزمة الرهون العقاريةمتيزت باضطرابات اقتصادية مست العامل و  1002من املعلوم أن سنة  -
مما قد يكون خلف ذعرا على مستوى خمتلف البورصات يف العامل مما أدى إىل تراجع عدد هذه األسهم 

 مي مباليزيا.يف سوق رأس املال اإلسال

اإلسالمية كما أن نسبة األسهم اإلسالمية بقيت يف تزايد نظرا ملا حظيت به األسهم املتوافقة مع الشريعة  -
 تشجيع من طرف هيئة األوراق املالية وكذا تزايد الوعي لدى املتعاملني يف هذه األسهم. نم

قد يكون  161إىل نسبة  1013ة المية يف سنأما زيادة عدد األسهم غري املتوافقة مع الشريعة اإلس -
الذي أصبح ذائعا ذلك نتيجة لدخول شركات أجنبية يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي نظرا للصيت 

 يف جمال الصناعة اإلسالمية. على مستوى العامل

 :''Call warrants''شهادات الشراء من األسهم الموجودة -ب
الشركة لتحفيز املستثمرين لالستثمار يف األسهم العادية، وهي عبارة وهي إحدى الوسائل اليت تلجأ إليها  

عن شهادة تعطى لصاحبها احلق وليس االلتزام يف شراء عدد معني من األسهم العادية املوجودة يف البورصة املاليزية 
 1أو عدم شرائه يف فرتة زمنية معينة وبسعر معني.

 2ومن خصائص هذه الشهادات ما يلي: 
 ات األصلية الموجودUnderlying Asser : أن ترتبط هذه الشهادات باملوجودات احملددة مثل

األسهم الصادرة عن الشركة، حيث تسمى هذه األسهم باملوجودات األصلية، حيث تعطي هذه 
ليه مسبقا يف األسهم العادية بسعر حمدد متفق عالشهادات حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية من 

 معينة.فرتة 
 سعر التنفيذ Exercice price : ،وهو ذلك السعر الذي على أساسه تنفذ هذه الشهادات

غرار األسهم يف تاريخ التعاقد، للموجودات األصلية على  وعادة ما يكون هذا السعر هو سعر السوق
هو سعر شراء السهم يف حالة خيار الشراء حلامله، كما قد يكون سعر البيع يف حالة خيار البيع حلامله، ف

 وحتديد سعر التنفيذ يف نفس فرتة إصدارها. اختيار تنفيذ هذه الشهادات -لسهمحامل ا–حبيث ميكنه 
  فترة التنفيذExercice poriod :جرد انتهاء هلذه الشهادات وسعرها حمدد ومعلوم، حيث ومب

 هذه الفرتة تصبح هذه الشهادات ال قيمة هلا وال ميكن اسرتدادها.
  جرت هذه الشهادات من البائع إىل املشرتي، فال حاجة إىل قبض عيين إذا نتقال امللكية تاما إيكون

 ''األسهم'' يف هذا الشأن.

                                                 
 .132، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 1

2  -  Securities commission Malaysia, Annual Report, 2009, p3. 
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 ،قد منح املشرتي عوإمنا ال شراء هذه الشهادات ليس مظنه شراء حق اخليار الذي منح مبقتضى عقد البيع
حق شراء جمموعة من أسهم الشركة املوجودة يف فرتة معينة، وله االختيار يف شراء األسهم أم عدمها 

1وليس االلتزام به.
 

ومن اجلدير بالذكر، أن هذه الشهادات موجودة يف وقت العقد ألهنا تستند إىل األسهم العادية والقائمة 
ليزية، وكل ما يتعلق باملال )ويف هذه احلالة هو األسهم( فله قيمة مالية، ولكن إذا كانت واملتداولة يف البورصة املا

 ماال بل تعد حقا جمردا وال جيوز التعامل هبا من منظور شرعي. ربالشهادات ال تستند إىل األسهم، فهي ال تعت
 2ومن الشروط األخرى جلواز التعامل هبذه الشهادات من منظور شرعي ما يلي:

 ب على البائع واملشرتي االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف عملية البيع حسب شروطه وأركانه.جي (1

أن تكون األسهم األصلية هلذه الشهادات وفقا ألحكام الشريعة، واليت أقرهتا اللجنة االستشارية الشرعية  (1
 هليئة األوراق املالية املاليزية.

 بتعاد عن عنصر الغرر.أن يكون سعرها حمددا مسبقا ومعلوما لال (3

 ( Warrants/transferable subscirption rights – TSR)شهادات الشراء من األسهم الجديدة: -ج
وهي األسهم اليت حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية حمددة من األسهم العادية اجلديدة اليت  

فرتة حمددة مسبقا، وهلا مدة استحقاق حمددة )حبدود  تصدرها الشركات املدرجة يف السوق املاليزية بثمن معني يف
عشر سنوات( حيث إذا كان حامل احلق مل ينفذ هذه الشهادات خالل فرتة االستحقاق، فليس له احلق يف 

  3يف وقت التنفيذ هلذه الشهادات.سهم اجلديدة، االكتتاب يف األ
أهنا ختتلف عنها من حيث أن  وتتميز بنفس خصائص شهادات الشراء من األسهم املوجودة، إال 

شهادات الشراء من األسهم اجلديدة، أسهمها يتم االكتتاب فيها من جديد، يف حني األسهم القائمة عليها 
. وميكن 4شهادات الشراء من األسهم املوجودة يف أسهم موجودة فعال يف السوق املاليزية وليس اكتتاب جديد

 5توضيح هذه االختالفات يف اآليت:
إن اجلهة املصدرة لشهادات الشراء من األسهم املوجودة هي شركات الوساطة املالية، يف حني  *الجهة المصدرة:

 اجلهة املصدرة لشهادات االكتتاب القابلة للتداول هي الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية.
هم املوجودة أسهما قائمة يف تعترب األسهم األصلية يف إصدار شهادات الشراء من األس *األسهم األصلية:

هذه الشهادات جيب أن تستويف املتطلبات إصدارات جديدة من شركات الوساطة املالية )لكن  تالبورصة وليس

                                                 
 .136، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 1
 .136، صالمرجع السابق - 2
 .126، صمرجع سابقوش، فحر سعيدة،  - 3
 .122، صالمرجع السابق - 4
 .132،صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 5
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من قبل هيئة األوراق املالية املاليزية(، بينما األسهم األصلية يف إصدار شهادات االكتتاب القابلة للتداول هي 
 قبل الشركات ذاهتا.األسهم اجلديدة اليت ستصدر من 

إن مدة االستحقاق لشهادات الشراء من األسهم املوجودة هي سنتني على األكثر وأما  *مدة االستحقاق:
 شهادات االكتتاب القابلة للتداول هلا مدة استحقاق تصل إىل عشر سنوات.

مال الشركة أو سيولة إن إصدار شهادات الشراء من األسهم املوجودة ال يؤدي إىل زيادة رأس  *عائد الشركة:
 كتتاب القابلة للتداول يكون هبدفشهادات اال بل الوساطة املالية بينما إصدار األسهم فيها ألهنا تصدر من ق

 احلصول على سيولة من األسهم اجلديدة أو زيادة رأس مال الشركة.
، بأن 1992عام وقد اعتربت اللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية اإلسالمية يف اجتماعها الرابع يف  

شهادات الشراء من األسهم املوجودة وشهادات الشراء من األسهم اجلديدة؛ تعترب إحدى األدوات املالية القابلة 
هذه األسهم األصلية هي األسهم املتوافقة مع  للتداول يف السوق املاليزي من املنظور اإلسالمي، بشرط أن تكون

  1أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث اعتربت أن هذه الشهادات ال تدخل يف إطار البيع املعدوم.

 ةانيا: صناديق االستثمار اإلسالميث
لغ نقدية دفع مبقتضاه املسامهون مبابني إدارة الصندوق واملسامهني يميكن تعريف هذه الصناديق بأهنا عقد شركة 

معينة إىل إدارة الصندوق يف مقابل حصوهلم على وثائق إمسية بقيمة معينة حتدد نصيب كل مساهم بعدد من 
احلصص يف أموال الصندوق، اليت تتعهد اإلدارة باستثمارها يف بيع وشراء األوراق املالية ''األسهم والسندات'' 

الصندوق كل بنسبة ما شاركه من حصص، وفقا للشروط اليت ويشرتك املسامهون يف األرباح الناجتة عن استثمارات 
 2تبينها نشرة اإلصدار.

املاليزي، كوهنا تتيح  لكية يف سوق رأس املال اإلسالميوصناديق االستثمار اإلسالمية من أنواع أدوات امل 
الصكوك الفرصة لصغار املستثمرين املسلمني يف ماليزيا لالستثمار، حيث يتم االستثمار فيها من خالل األسهم و 

احلنيف، وتوجد عدة أنواع من صناديق االستثمار يف سوق رأس املال اإلسالمي منها  املتوافقة مع أحكام  الشرع
مية، صناديق السندات )الصكوك( اإلسالمية، وصناديق املؤشرات اإلسالمية صناديق االستثمار يف األسهم اإلسال

 3وبعض الصناديق األخرى املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من حيث طبيعة عملها وخمتلف أدواهتا.
، ومتحورت 1991عام وجتدر اإلشارة إىل أنه يف ماليزيا مت إنشاء أول صندوق لالستثمار اإلسالمي يف  

يف هدافه األساسية يف استثمار األسهم الشرعية، اليت عرفت تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية القليلة، مما ساهم أ
املاليزي ، كما أصدرت هيئة األوراق املالية يف العام اإلسالمي تزايد هذه الصناديق ومنوها يف سوق رأس املال 

                                                 
 .122، صمرجع سابقسعيدة، فرحوش،  - 1
 مصر-سة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، )مؤساالستثمار( دراسة وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي)صناديق ، احلسين، دأمحد حسن أمح - 2

 .06(، ص1999
3  - AKHTAR. zait, Abdal aziz, op.cit, p :20. 
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، وميكننا مالحظة منو صناديق 1ية اإلسالميةضوابط توجه وحتكم عمل هذه الصناديق االستثمار  1992
، من خالل صايف قيمة املوجودات فيها وذلك باجلدول 1013إىل غاية  1001الفرتة االستثمار اإلسالمية من 

 التايل: 
(: صافي قيمة الموجودات في صناديق االستثمار اإلسالمية في ماليزيا خالل الفترة 04الجدول رقم )

(2006 – 2063) 
100 1001 السنوات

1 1003 1004 1002 1006 1002 1008 1009 1010 1011 1011 1013 

صايف قيمة 
املوجودات 

صناديق اليف 
اإلسالمية 
BRM 

2.42 3.21 4.75 6.76 8.49 9.17 16.86 17.19 22.08 24.04 27.8

6 35.36 42.82 

 من إعداد الطالب اعتمادا على:  المصدر:
 .191، صمرجع سابق*بن الضيف، حممد عدنان، 

*Securities commission malaysia Annual Reports : (2005,p2-20),(2006, p :6-43), (2007, p :6-

47),(2008,p :6-52),(2009,p :6-49),(2010,p :6-52),(2011,p :6-51),(2012,p :6-60), (2013,p :131). 
(: تطور صافي قيمة الموجودات في صناديق االستثمار اإلسالمية في ماليزيا خالل الفترة 61الشكل رقم )

(2006-2063). 
 

 
  إعداد الطالب إعتمادا على بيانات اجلدول أعاله.المصدر:

                                                 
1 -Ibid, p :20. 
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اديق من خالل مالحظة اجلدول والرسم البياين يظهر بوضوح تزايد صايف قيمة املوجودات يف صن 
بليون  41641إىل  1001سنة بليون رينجيت ماليزي  1641من نتقل إحيث  دباضطرااالستثمار اإلسالمية 

 .1013سنة رينجيت ماليزي يف هناية 
الوعي االستثماري إىل تزايد الستثمار اإلسالمية ويعود تصاعد صايف قيمة املوجودات يف صناديق ا 

 1ط املاليزيني.اساإلسالمي يف أو 
اليت منحتها هيئة األوراق املالية للسماح بدخول األجانب إىل سوق رأس كما يعود أيضا إىل الرتاخيص  

املال اإلسالمي بعدما كانت تفرض مراقبة مشددة، ومن هذه الرتاخيص السماح لألجانب بإدارة صناديق 
 2االستثمار وفقا للرتاخيص اإلسالمية املتاحة يف ماليزيا.

 الفرع الثاني: الصكوك اإلسالمية
ملال اإلسالمي املاليزي تتنوع وتتعدد الصكوك اإلسالمية املتداولة فيها حىت أهنا أصبحت يف سوق رأس ا 

 من أهم وأكثر األدوات تداوال على مستوى السوق املاليزي ككل.
االسالمي املاليزي بأهنا:" صكوك تصدر وفقا لضوابط  وتعرف الصكوك اإلسالمية يف سوق رأس املال 

 3."اليت أقرهتا اللجنة االستشارية الشرعية التابعة هليئة األوراق املالية املاليزية وأحكام الشريعة االسالمية
ويتداول يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي، تقريبا كل أوراق الدين اإلسالمية واليت تقوم على أساس  

ل هذه السوق أن تصدر صكوك املراحبة والبيع بالثمن األجل على الرغم من اخلالف الدائر حول تداوهلا، كما حتاو 
 4.يف املستقبل، وتتمثل هذه الصكوك يف صكوك املشاركة وصكوك املضاربة وصكوك اإلجارة

ف الصكوك اإلسالمية املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي إىل ثالث نوعموما ميكن أن نص 
 أنواع: 

  الصكوك اإلسالمية القائمة على عقد الشراكة. 
 اإلسالمية القائمة على عقد البيع.الصكوك  
 الصكوك اإلسالمية القائمة على عقد اإلجارة. 

 

                                                 
 .128، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 1
 .129،ص المرجع السابق - 2

 
3
- securities commission Malysia," Guidelines on the offeining islamic securities", Took 

effect from 26  july 2004,P.1.  
4
- Muhammad_al bachir, Muhammad al_Amine, " The Islamic bonds Market : Possibilities 

and challenges" international journal of  Islamic financial services Vol .3 N° 1, available at: 
http://www.kantakji.com/media/8015/m171.pdf, in: 13-05-2014. 
 

http://www.kantakji.com/media/8015/m171.pdf
http://www.kantakji.com/media/8015/m171.pdf
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 أوال: الصكوك اإلسالمية الماليزية القائمة على عقد الشراكة
عندما  1002سنة ة يف ماليزيا إىل بيعود تاريخ أول إصدار لصكوك املضار صكوك المضاربة )المقارضة(: -6

. ومل يعط هلا تعريفا 1مليون رينجيت ماليزي 80تقدر بـبقيمة  PG Municipal BNDمت إصدارها من طرف 
صرحيا ما عدا التعريف املوجود لعقد املضاربة الشرعية يف تعليمات عرض األوراق املالية اإلسالمية لشهر جويلية 

 2من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية. الصادر 1004
 التجربة املاليزية وفقا اخلطوات التالية: ويتم إصدار صكوك املضاربة يف  

 تقوم شركة معينة بإقامة مشروع معني، وتعني اجلهة اخلاصة بإدارة هذا املشروع. (1

تقوم إدارة هذا املشروع بإصدار صكوك املضاربة، ويكون محلة صكوك املضاربة )رب املال األول( وتكون  (1
 إدارة املشروع املضارب األول.

ح بذلك هي رب املال الثاين، مع جهة ثانية )املضارب بروع باملضاربة هبذا املال فتصتقوم إدارة هذا املش (3
 الثاين( من أجل تنفيذ املشروع.

بعد االنتهاء من املشروع تقوم اجلهة املنفذة للمشروع )املضارب الثاين( بتقسيم أرباح املشروع بينها وبني  (4
3ة بتقسيم األرباح بينها وبني محلة صكوك املضاربة.إدارة املشروع )املضارب األول(، مث تقوم هذه األخري 

 

 وميكن متثيل آلية صكوك املضاربة بالشكل التايل: 
  

                                                 
1
-Securities commission Malaysia, annual report, 2005, P: 2-22. 

 .106، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 2
 .191، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 3
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 المضاربة في التجربة الماليزيةصكوك (: آلية إصدار 19الشكل رقم )
 
 

 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source: Ahmad Ibrahim, “Applied Shari’AH in Financial Transaction”, p:33 
Available at: http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-financial-
t.html In:13-05-2014 

 .ومبالحظ آلية إصدار صكوك املضاربة يف ماليزيا نالحظ أهنا تتوافق مع ما مت تناوله يف اجلانب النظري  
 (: 1013-1001وميكن تتبع تطور صكوك املضاربة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي خالل الفرتة ) 

 (2063-2006الفترة ) تطور إصدار صكوك المضاربة في ماليزيا خالل (:05الجدول رقم )          
 1013 1011 1011 1010 1009 1008 1002 1006 1002 1004 1003 1001 1001 السنوات
صكوك 
املضاربة 

% 

- - - - 0.2 7.5 1 1.2 - 0.6 5 02 - 

 .102، صمرجع سابق: بن الضيف، حممد عدنان، المصدر
*Securities commission Malaysia, Annual Reports : (2007, p :6-49),(2008,p :6-55),(2009,p :6-

51),(2010,p :6-54),(2011,p :6-53),(2012,p :6-62), (2013,p :135). 
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http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-financial-t.html
http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-financial-t.html
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 وميكن متثيل هذا التطور بالشكل التايل: 
 (2063-2006(: تطور إصدار صكوك المضاربة في ماليزيا خالل الفترة )20الشكل رقم )

 
 أعاله.إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول المصدر:

 نالحظ من خالل اجلدول واألعمدة البيانية ما يلي: 
  مث ارتفعت نسبة %1.4بنسبة تقدر بـ  4119سنةأول إصدار لصكوك املضاربة يف ماليزيا كان ،

 .4119سنة  %9.9اإلصدار إىل ما نسبته 
  عودة اإلصدار فيما خيص هذا النوع من الصكوك إىل االخنفاض حيث وصلت نسبة اإلصدار يف سنة

 إىل االنعدام. 1009

  مث يعود  %9إىل نسبة  4199لينتقل يف سنة  %1.9بنسبة  4191سنة إصدار صكوك املضاربة يف
 .4199لتنعدم نسبة اإلصدار يف سنة  %14إىل  4194لالخنفاض يف سنة 

 تفسر هذه الظواهر كما يلي: وميكن أن 
  نتيجة لتشجيع احلكومة املاليزية  إلصدار هذه  1006و 1002ارتفاع نسبة صكوك املضاربة يف سنيت

 الصكوك كوهنا أداة مهمة لالستثمار.

  قد يعود إىل  ،4111وإىل انعدامها يف سنة  %9إىل  4119كما أن االخنفاض يف نسبتها سنة
اضطراب مس العامل أمجع والذي عرف باألزمة املالية واليت ميكن أن تكون متيزت به هذه الفرتة من ما

 خلفت ذعرا على مصدري هذه الصكوك.
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  فقد يكون بسبب إصدار نوع جديد 4199وانعدامها يف سنة  %4إىل  4194أما اخنفاضها يف سنة ،
مبالغ قليلة لشراء هذه من الصكوك يف ماليزيا لذوي الدخل احملدود، حيث يستطيع املواطن أن يستثمر 

دوالر للبدء يف االستثمار يف  911أس مال يبلغ حده األدىن حنو ر  ونالصكوك، حيث حيتاج املواطن
مرحلة الطرح العام األويل، وتوفر احلكومة ميزة أخرى هلذا النوع من االستثمارات، وهي أهنا هي اليت 

ك اجلديدة أهنا معفاة من وتتميز الصكو  الصغار،تضمن بنفسها رؤوس أموال املواطنني واملستثمرين 
وتقدم على قسائم، وتدفع على  -على اعتبار أهنا صكوك مراحبة -وأن عوائدها حمددة مسبقا الضرائب

1.مدى فرتات منظمة
 

 صكوك المشاركة: -2
كننا من إجياد تعريف لعقد يف التجربة املاليزية غري أننا مت لصكوك املشاركةة تعريف مل نتمكن من مصادف 

 املشاركة من طرف هيئة األوراق املالية، وذلك كما يلي: 
املشاركة على أهنا: ''عقد شركة بني طرفني أو أكثر لتمويل مشاريع قائمة على املضاربة بني كل تعرف  

ألجل وهذا األطراف على شكل مسامهة يف رأس املال، وتكون هذه املسامهة إما يف شكل تدفق )حاضر(، أو 
وزع على أساس قاعدة ي هبدف متويل مشاريعهم املضاربية، وأي ربح ينشأ من طرف املصدر على شكل مضاربة

 2."ة يف رأس املال أي تقاسم األرباح واخلسائر كل حسب مسامهتهكاملشار 
 Musyarakhعندما أصدر  4119ويعود تاريخ أول إصدار لصكوك املشاركة يف ماليزيا إىل سنة  

one capital Bhd  3.مليار رينيجت ماليزي من هذا النوع من الصكوك 491ما قيمته 
 املاليزي وفق اخلطوات التالية: االسالمي  صكوك املشاركة يف سوق رأس املال ويتم إصدار 

 بإبرام عقد بينها وبني شركة ثانية من أجل إقامة مشروع معني. تقوم الشركة املصدرة للصكوك (1

وألن الشركة املصدرة ال متلك التمويل الكايف للمشروع، تقوم بإصدار صكوك املشاركة للجمهور  (4
من طرف الشركة  %99من طرف محلة الصكوك، و  %79لالكتتاب فيها مشاركة يف املشروع بنسبة 

 املصدرة.
 روع.بعد تكوين رأس مال املشاركة يقدم إىل اجلهة القائمة على املشروع من أجل إجناز املش (3

                                                 
 أنظر: - 1

  م: الفرص والتحديات، مع اإلشارة إلى نموذج ماليزيا''2001 ''آفاق التمويل اإلسالمي في أعقاب األزمة المالية العالمية، عفاطمة الزهراء، سب
ص ص:  1011/1013مار ثليجي باألغواط مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، ختصص: نقود، مالية، وبنوك، قسم العلوم االقتصادية، جامعة ع

128-129. 
2 - Securities Commission Malaysia, "Islamic Securities Guidelines (Sukuk Guidelines)" 
revised: 12July 2011,p:26. 
3  -  Securities commission Malaysia, annual report, 2005, p: 2-21. 
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بعد سنتني تكون اجلهة املصدرة للمشروع قد استكملت املشروع وبذلك تدفع األرباح للشركة  (4
 .واملستثمرين كل حسب نسبته

وتقوم الشركة املصدرة بدفع أتعاب الشركة القائمة باملشروع بصفتها وكيال عن الشركة ومحلة صكوك  (2
1املشاركة.

 

ما مت مع املاليزي متوافقة االسالمي وإذا تأملنا هذه اخلطوات جند أن صكوك املشاركة يف سوق رأس املال 
 إيراده يف القسم النظري.

 ن خطوات إصدار صكوك املشاركة كما يف الشكل التايل: و وتك
   (: آلية إصدار صكوك المشاركة في ماليزيا26الشكل رقم )          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Source: Ahmad Ibrahim, op.cit, p: 30. 
  

                                                 
 .190، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 1
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 وميكن تتبع تطور صكوك املشاركة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي من خالل اجلدول التايل: 
 (2063-2006الفترة )(: تطور إصدار صكوك المشاركة في ماليزيا خالل 06الجدول رقم )

 1013 1011 1011 1010 1009 1008 1002 1006 1002 1004 1003 1001 1001 السنوات
صكوك 
املشاركة

% 

- - - - 1166 2060 28 2164 9966 4161 64 19 30 

 المصدر: 

*Securities commission malaysia Annual Reports :  (2005, p:2-21), (2006, p:6-45), (2007, 

p :6-49),(2008,p :6-55),(2009,p :6-51),(2010,p :6-54),(2011,p :6-53),(2012,p :6-62), 

(2013,p :135). 

 وميكن متثيل معطيات اجلدول التايل: 
 (2063-2006الفترة )(: تطور إصدار صكوك المشاركة في ماليزيا خالل 22الشكل رقم )

 
 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:
حيث بلغ  4111نالحظ ارتفاع يف إصدار صكوك املشاركة يف ماليزيا، وقد بلغ أعلى عتبة له سنة  

ذلك نتيجة لكون اللجنة االستشارية الشرعية ، وقد يكون  %11.9حجم إصدار صكوك املشاركة ما نسبته 
م بنسبة 4119حثت على استعماهلا، وكان هذا واضحا يف مدة انطالقها حيث كان أول إصدار هلا سنة 

سنة  %11.9ليصل إىل ما نسبته  4119سنة  %91ا بعد ذلك بنسبة منمن جمموع الصكوك و   94.9%
 1م.4111

                                                 
 .102، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 1
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 %91ث وصل حجم إصدار صكوك املشاركة إىل ما نسبته يح م4111تذبذبا بعد سنة كما نالحظ  
 صكوك اإلجارة، الوكالة، وقد يعود ذلك إىل تعدد وتنوع اإلصدار من الصكوك األخرى على غرار 4199سنة 

 1.، وصكوك املراحبة وغريهاباالستثمار
 صكوك الوكالة باالستثمار:  -3

 أوال: تعريفها
على أحكام وشروط  االوكالة ميكن تعريفها بأهنا عقد مبقتضاها خيول طرف آلخر للتصرف نيابة عنه وبناء 

 2متفق عليها.
املاليزي بأن الوكالة عقد ينص على توكيل طرف لطرف آخر تنفيذ مهمة معينة.  ابنك نيجار  اكما عرفه 

ويف السياق احلايل للتمويل اإلسالمي، يعني العمالء عادة مؤسسة مالية وكيال خاصا له إلجراء املعاملة، ويف 
 3املقابل تتلقى املؤسسة املالية رسوم اخلدمة.

 صكوك الوكالة باالستثمار كما يلي:  وقد عرفت هيئة األوراق املالية املاليزية 
، وفقا ة"هي شهادات متساوية القيمة واليت تثبت امللكية املوحدة حلاملي الشهادة يف األصول االستثماري 

 4الستثماراهتم من خالل وكيل االستثمار".
( SPVكما عرفت أيضا كما يلي: "صكوك الوكالة تقوم على إجياد الشركة ذات الغرض اخلاص ) 

 5يل/وسيط إلدارة االستثمار نيابة عن املستثمرين )حاملي الصكوك(".لوك
ويتلقى املصدر رسوم اإلدارة من الوكيل، وميكن حلملة الصكوك )املوكل( تعيني املصدر الستثمار  

 6أمواهلم/صندوق يف األنشطة املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
 7من طرف غولف لالستثمار. 4199سنة وقد كان أول إصدار لصكوك الوكالة باالستثمار  

 
 

                                                 
 أنظر: - 1

Securities commission Malaysia, Annual Report, 2013, p:135. 
2 -Md Nurdin, Ngadimon, ‘’How sukuk works : Introduction, structuring and its 
evaluation’’, International conference on sukuk and Islamic financing instrument, 12-13 
November 2013, yarmuk university, Irbid, Jordan, No page. 
3 - Bank Negara Malaysia, "SHARIAH Resolution in Islamic in finance", second Edition, 
October 2010, p: 103. 
4 -Securities commission Malaysia, "Guidelines on sukuk", 8 January 2014, pp:5-6  
5 -Md.Nurdin, Ngadimon, opcit, No page  
6 -Ibid, No page. 
7   - Securities commission Malaysia, Annual report, 2011, p:3-4. 
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 ثانيا: آلية إصدار صكوك الوكالة باالستثمار في ماليزيا
 مراحل اإلصدار: -أ

 يتم إجراء عقد الوكالة بني املستثمر )حامل الصك( واملصدر )الوكيل(. (1

 تم إصدار صكوك الوكالة باالستثمار من الوكيل إىل املوكل حامل الصك.ي (1

 املوكل إىل الوكيل.دفع عائدات الصك من  (3

 يبدأ نشاط االستثمار من طرف املصدر لصاحل املستثمر. (4

 دفع األرباح إىل املستثمرين. (2

 عند تاريخ االستحقاق يتم شراء املشروع من طرف املصدر. (6

 يتعهد املصدر )الوكيل( برد العائدات بشكل مضمون إىل املستثمرين )الصك الرئيسي(. (2

 يف الشكل التايل: وتتمثل أساسا  الوكالة باالستثمار في ماليزيا:تمثيل آلية إصدار صكوك -ب
 (:آلية إصدار صكوك الوكالة باالستثمار في ماليزيا 23الشكل رقم)              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Md Nurdin, Ngadimon, ''How sukuk works : Introduction, structuring and its 

evaluation", opcit: No page6 
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 )الوكيل(
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 1011خالل السنوات % 14% و8% و9وقد مت إصدار صكوك الوكالة باالستثمار يف ماليزيا بالنسب 
 1على التوايل. 1013و 1011و

 ثانيا: الصكوك اإلسالمية الماليزية القائمة على عقد  البيع
 /صكوك المرابحة وصكوك البيع بثمن آجل: 6

تعرف صكوك البيع بالثمن اآلجل وصكوك املراحبة بأهنا: ''الوثائق أو الشهادات املمثلة لقيمة األصول  
إلثبات املديونية جلهات أخرى، وإصدارها قائم على أساس البيع بالثمن اآلجل، والذي الصادرة عن جهة معينة 

يعرف بأنه العقد الذي يشري إىل بيع املبيع بثمن مؤجل ويزيد عن مثنه نقدا وتسليمه حاال، ووقت معلوم لدفع 
معلومة سواء أكانت منسوبة  إىل  القيمة واملتفق عليها مسبقا بني املتعاقدين وعلى املراحبة واليت تعرف بأهنا زيادة

رأس املال  أو حمددة مببلغ معني، ويتم التسديد للشراء على دفعة واحدة أو تقسيم الدفعات، والذي يكون حمددا 
 2يف االتفاق بني املتعاقدين''.

املمثلة لقيمة ويف التجربة املاليزية تعرف صكوك البيع مبثن آجل/املراحبة، بأهنا: ''الوثائق أو الشهادات  
األصول اليت تصدرها اجلهة املصدرة للجهات األخرى إلثبات املديونية فيها وإصدارها على أساس عقد البيع 

من أكثر األشكال والطرق التمويلية  ةوتعترب أوراق الدين هذه القائمة على عقد املراحب 3بالثمن اآلجل/ املراحبة''
 4املستعملة يف ماليزيا.

 1994.5مارس ل هبذه الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي يف وقد بدأ التعام 
وختتلف صكوك البيع بثمن آجل عن صكوك املراحبة من حيث آجال االستثمار ومدة االستحقاق لتلك  

الصكوك، فإن إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل لالستثمارات اليت يكون فيها األجل طويال ابتداء من مخس 
فوق، أما إصدار صكوك املراحبة لالستثمارات فتكون متوسطة وقصرية األجل وتكون مدة استحقاقها سنوات فما 

 6من ثالثة أشهر إىل سنة تقريبا )القصرية األجل(.
 7وتتم عملية إصدار صكوك املراحبة أو البيع بالثمن اآلجل وفق اخلطوات التالية:  

 )املكتتب األول( بسعر معني.ثانية جلهة بيع أصول بتقوم اجلهة املصدرة  (1

                                                 
1

- Securities commission Malaysia, Annual reports,(2011,p:6-53),(2012,p:6-62),(2013,p:135).  
 .144، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 2
 .191، ص مرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 3

4 - Mohd.Edil Abd Sukor, Rusnah, Mohamad, and alwin yogaswara gunawa, ‘’Malaysian 
sukuk: Issues in Accounting Standard’’, shariah journal, Vol16, N°1, 2008, pp:63-74. 
5 -AKhtar zaite, Abdul Aziz, opcit, p :23. 

 .194-193، ص ص: مرجع سابقبن  الضيف، حممد عدنان،  - 6
 .180، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 7
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لسعر األول أعلى من ا لجكتتب األول بسعر آمث تقوم اجلهة املصدرة بإعادة شراء تلك األصول من امل (1
اجلهة املصدرة ليس الربح من عملية البيع والشراء وإمنا احلصول على  فهد وعلى أقساط، ويكون

 السيولة دون فقدان األصول حمل البيع.

 إثبات دين لدى جهة املكتتب األولمث تقوم اجلهة املصدرة بإصدار صكوك البيع بثمن آجل باعتبارها  (3
 بالقيمة املؤجلة لألصول. وتكون هذه الصكوك

 تبيع اجلهة املكتتبة األوىل تلك الصكوك يف السوق الثانوية وتتداول هناك. (4

 وميكن متثيل هذه اخلطوات بالشكل التايل: 
 في إصدار صكوك المرابحة /بيع بثمن آجل في ماليزيا. : آلية التصكيك(24الشكل رقم )
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 خالل اجلدول التايل:  ( من1013-1001السنوات )بثمن آجل/ مراحبة يف وميكن مالحظة تطور صكوك البيع 
-2006)(: تطور إصدار صكوك البيع بثمن آجل/ مرابحة في ماليزيا خالل الفترة 07الجدول رقم )

2063) 
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*Source: Securities commission malaysia Annual Reports :(2001,p:1-45), (2002, p: 2-26), 

(2003, p:2-44), ( 2004, p:2-23),(2005, p:2-21), (2006, p:6-45), (2007, p :6-49),(2008,p :6-

55),(2009,p :6-51),(2010,p :6-54),(2011,p :6-53),(2012,p :6-62), (2013,p :135). 
 وميكن تفريغ هذا اجلدول يف الشكل التايل:  

-2006)(: تطور إصدار صكوك البيع بثمن آجل/ مرابحة في ماليزيا خالل الفترة 25الشكل رقم )
2063) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:
 

 

 

-20

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

جل
 آ
ن
ثم

 ب
يع

لب
 ا
ك
كو

ص
 و

حة
اب
مر

 ال
ك
كو

ص
 

% 

  السنوات

 % صكوك المرابحة % صكوك البيع بثمن آجل



 واقع التعامل بالصكوك االسالمية في سوق رأس المال االسالمي الماليزي                    رابع الفصل ال
 

- 111 - 

 

 يتضح من اجلدول السابق والرسم البياين ما يلي: 
  بينما  %99تساوي  4119تناقص يف إصدار صكوك البيع بثمن آجل حيث كانت نسبته يف سنة

 .4199سنة  انعدم يف
  مث تعود  %99إىل  4194تذبذب يف إصدار صكوك املراحبة حيث بلغت أعلى نسبة هلا يف سنة

 .%94إىل  4199لتنخفض سنة 
 وميكن تفسري هذه النتائج بالتايل: 

  قد يعود إىل  4199سنة  %1إىل  4119سنة  % 99الرتاجع يف إصدار صكوك البيع بثمن آجل من
 اخلالف الفقهي الذي يدور حوله كونه قائم على بيع الدين.

  تذبذب يف إصدار صكوك املراحبة راجع إىل ارتفاع إصدار صكوك املضاربة وصكوك املشاركة ابتداء من
المي املاليزي، مما دفع باملستثمرين إىل اإلقبال عليها بسبب يف سوق رأس املال اإلس 4119سنة 

 ا واخنفاض تكاليف إصدارمها مقارنة بصكوك املراحبة.مبساطته

 صكوك االستصناع: -2
تعرف صكوك االستصناع يف التجربة املاليزية على أهنا: ''تلك الوثائق املمثلة لقيمة األصول واملصدرة على  

وال يوجد تعريف دقيق هلذه  1إلثبات املديونية من قبل اجلهة املصدرة للجهة املمولة''.أساسا بيع االستصناع 
الصكوك ألن ''التعليمات املتعلقة بعرض الصكوك اإلسالمية'' الصادرة من اهليئة قد ركزت على تعريف االستصناع 

 املستقبل  كما يطلب من تسلم يفلعني اليت سفقط، وعرفته بأنه عقد شراء العني حيث يطلب املشرتي لشراء ا
البائع أو املقاول تسليمه أو بنائه الذي سينجز يف املستقبل وفقا ملواصفات معينة مت االتفاق بشأهنا وبسعر وتاريخ 

الدفع املسبق عند العقد، بل ميكن تأخري الدفع أو األقساط حبسب  ددين، ويف بيع االستصناع ال يشرتطم حميتسل
امل. وال يشرتط يف بيع االستصناع أن يكون املستصنع هو الذي يقوم بنفسه فعال مراحل تصنيع املشروع الك

بتنفيذ العمل املطلوب، إذا بإمكانه أن يعهد بذلك العمل أو جبزء منه إىل جهات أخرى تنفذه حتت إشرافه 
 2ومسؤوليته.

 sks Power sdnمن قبل شركة  1003يف ماليزيا إىل سنة  ويعود أو إصدار لصكوك االستصناع 
Bhd  3سنوات 09-02مليار رينجيت ماليزي مدة استحقاقها ترتواح مابني  266بقيمة. 

 4وفق اخلطوات التالية:ومتر عملية إصدار صكوك االستصناع يف ماليزيا   

                                                 
1 - securities commission Malysia, “Guidelines on the offeining islamic securities”, 26  july 
2004 P:A-2. 

 .122، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 2
3
-  Securities commission Malaysia, Annual Reports, 2003, p: 2-45 

 .184، ص مرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 4
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إبرام عقد االستصناع بني اجلهة املصدرة )املستصنع( واملقاول )الصانع( على شيءموصوف مثال بناء  (1
 )املصنوع(.مشروع 

 بيع اجلهة املصدرة املصنوع إىل اجلهة املمولة تقدا بثمن تكلفة املصنوع للحصول على متويل هلذا املشروع. (1

تدفع اجلهة املمولة مثن تكلفة املصنوع إىل اجلهة املصدرة عاجال، ويف هذه احلالة، تدفع اجلهة املصدرة إىل  (3
 غالب قد يكون املقاول تابعا للجهة املصدرة.املقاول نقدا ليصنع املصنوع نيابة عنها، ويف ال

تقوم اجلهة املمولة بإعادة بيع املصنوع للجهة املصدرة فورا ميثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم على  (4
دفعة واحدة أو أقساط، حبسب مراحل تصنيع املشروع وفقا لبيانات يوفرها خبري بالصنعة حبسب مراحل 

 تكون على أساس البيع بالثمن اآلجل أو بيع املراحبة.سري الصناعة، فهذه املعاملة 

رة سوف تلتزم بسداد مثن شراء املصنوع، فإهنا تصدر صكوك االستصناع دوإلثبات أن اجلهة املص (2
إىل اجلهة املمولة كإثبات مديونية هلا على اجلهة املمولة وميكن ترمجة اخلطوات السالفة الذكر وتسلمها 

 باملخطط التايل:

 آلية إصدار صكوك االستصناع في التجربة الماليزية :(26م )الشكل رق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .128، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور، المصدر: 
  

 

 

 

 

3 
 حصيلة من بيع االستصناع

2 
 تبيع الجهة المصدرة المصنوع على أساس عقد االستصناع

 إلى الجهة الممولة

 الجهة
 الممولة 

 الجهة 
 المصدرة

6 
عقد 

 االستصناع

 المقاول

4 
تبيع الجهة الممولة المصنوع ذاته ثانية للجهة المصدرة بمثل الثمن األول 

 مع زيادة ربح معلوم )البيع بثمن آجل/بيع مرابحة( 

5 
 إصدار صكوك االستصناع إلثبات مديونية لها
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 ( يف ماليزيا من خالل اجلدول التايل: 1013-1001وميكن مالحظة تطور صكوك االستصناع يف الفرتة )
 (2063-2006(: تطور إصدار صكوك االستصناع في ماليزيا خالل الفترة )08الجدول رقم )

 1013 1011 1011 1010 1009 1008 1002 1006 1002 1004 1003 1001 1001 السنوات
صكوك 

 االستصناع 
% 

- - 4662 168 14.2 1.1 9 0.1 - - - - - 

Source: Securities commission malaysia Annual Reports  (2003, p:2-44), (2004, p:2-

23),(2005, p:2-21), (2006, p:6-45), (2007, p :6-49),(2008,p :6-55),(2009,p :6-51),(2010,p :6-

54),(2011,p :6-53),(2012,p :6-62), (2013,p :135). 
 وميكن ترمجة هذا اجلدول إىل الشكل التايل: 

 (2063-2006(: تطور إصدار صكوك االستصناع في ماليزيا خالل الفترة )27الشكل رقم )

 
 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:
 1006صكوك االستصناع كان يف عام  من خالل اجلدول والرسم البياين نالحظ أن أعلى نسبة إلصدار 

، وميكن إرجاع ذلك إىل األسباب 1009سنة   ا، مث بدأ يف االخنفاض إىل غاية انعدامه متام%4662بنسبة 
 التالية: 
 1002نة إصدار صكوك املشاركة وصكوك املضاربة يف س. 

 ال يقوم على أساس  وتداوهلا كذلك عدم توافق صكوك االستصناع مع الشريعة اإلسالمية، كون إصدارها
يقوم على مبدأ تصكيك الدين  اشرعي، ألنه يشتمل على بيع الدين والذي حرمه كثري من العلماء، كم

1النقدي احملرم شرعا.
 

 فيمكن إرجاعها إىل:  %1462ووصلت إىل ما نسبته  1002أما الزيادة اليت حدثت يف سنة 
                                                 

 .160، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 1
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 زي من خالل التدابري الضريبية املتعددة لتشجيع استخدام التعديل الضرييب الذي أعلن عنه وزير املالية املالي
التمويل اإلسالمي يف املعامالت وذلك خبفض الضريبة املدفوعة عند انتقال األصول، كما حدث يف 

1صكوك االستنصاع والبيع بثمن آجل واملراحبة.
 

  يما يف جمال التمويل إىل ارتفاع رغبة الشركات املصدرة ال س 1002كما قد يعود هذا االرتفاع يف سنة
2يف املشاريع الصناعية واإلسكان وغريها.

 

 ثالثا: الصكوك اإلسالمية الماليزية القائمة على عقد اإلجارة
 /تعريف اإلجارة حسب التجربة الماليزية: 6

، وهي وثائق متساوية تشري صكوك اإلجارة يف التجربة املاليزية إىل صكوك ملكية املوجودات املؤجرة 
لك، وتتيح ايصدرها مالك عني مؤجرة، أو عني موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مايل ينوب عن  املالقيمة 

حلاملها فرصة للحصول على دخل اإلجيار وعائد رأس املال من العني املؤجرة، باإلضافة إىل حتمل خماطر اخلسارة 
وتصبح مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، والضرر على العني املؤجرة وإصدار هذه الصكوك بغرض بيعها واستيفاء 

الشرعية، بأن صكوك اإلجارة هي الصكوك اإلسالمية ، وقد قررت اللجنة االسشارية 3العني مملوكا حلملة الصكوك
املبنية على عقد اإلجارة اليت تعترب موجودات أصلية يف إصدارها. وإصدار هذه من خالل عملية تصكيك عقد 

املستوى العاملي مثل الصكوك الدولية  توفر تطبيق إصدار صكوك اإلجارة علىملاليزية اإلجارة. وكانت التجربة ا
 Pakistan Gouvernement'' ''والصكوك احلكومية الباكستانية''''Malaysia Global sukuk'املاليزية '

Sukuk .''4 
احلكومة املاليزية عندما قامت  1001جويلية  3وقد كان أول إصدار لصكوك اإلجارة يف ماليزيا يف  

( ومت تداوهلا يف بورصة Malaysia Global sukukبإصدار صكوك إجارة تعرف بالصكوك الدولية املاليزية )
 1002.5مليون دوالر أمريكي وتستحق يف سنة  600وان بقيمة الب
 
 
 
 

                                                 
1 - Securities commission Malaysia, Annual Report, 2003,p:2-44. 

 .160، صمرجع سابقنبيل خليل طه، مسور،  - 2
 .161، صمرجع سابقال - 3
 .161، صالمرجع السابق - 4

5 -Ali Arslan, Tariq, ‘’Managnig Financial Risks of Sukuk Structures’’ Adissertation 
Submitted in partial ful filment of the requnirements  for the degree of Mastres of science at 
loughborough university, UK, September 2004, p: 33.   
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 /خطوات إصدار صكوك اإلجارة الدولية: 2
 1يتم إصدارها وفق اخلطوات التالية:  

رالية مليون دوالر من طرف اللجنة الفد 600للمستفيد وهو اهليئة اخلاصة باملشروع أراضي بـبيع  (1
 . Federal lands commissionلألراضي 

 عقد إجارة لألرض مع احلكومة املاليزية. (1

 إصدار الصكوك. (3

 دفع قيمة الصكوك من طرف محلة الصكوك. (4

 روع.تسديد قيمة البيع للجنة من طرف اهليئة اخلاصة باملش (2

 دفع قسط التأجري من طرف احلكومة املاليزية إىل اللجنة. (6

 تقدمي أقساط دورية حلملة الصكوك. (2

 بيع األصل عند التصفية النهائية. (8

 .املاليزيةتسديد قيمة البيع من طرف احلكومة  (9

  وميكن متثيل هذه اخلطوات وفق الشكل التايل:    تسديد قيمة البيع حلملة الصكوك وانتهاء العملية. (10
 (: آلية إصدار صكوك اإلجارة الدولية في ماليزيا28الشكل رقم )             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Ahmad Ibrahim, opcit, p:23. 
                                                 

 .101-100، ص ص: مرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 1

 الحكومة الماليزية

 .دفع قسط التأجير1
 .التسديد من طرف الحكومة  2

 .انتهاء العملية 60
 .دفع أقساط دورية1
 .إصدار الصكوك3

 .عقد إيجار قطعة األرض2
 .البيع النهائي )بيع األصل عند التصفية (  1

إلى بيع وتحويل الحق  .6
 مليون دوال 100المستفيد بـ

الهيئة الماليزية الخاصة 
 بالمشروع

حملة الصكوك 
 )المستثمرون(

اللجنة الفدرالية 
 لألراضي 

 . دفع قيمة الصكوك 4 .عائدات )تسديد قيمة البيع( 5
 )على شكل بيع الصكوك(  
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 اإلسالمي الماليزي: رأس المال سوق إصدار صكوك اإلجارة المحلية في /خطوات 3
أصدرت من طرف الشركة  1004لقد كان أول إصدار حملي لصكوك اإلجارة يف ماليزيا يف جويلية  
 1مليون رينجيت ماليزي. 160(، وهذا بقيمة تقدر بـIngress Corporation Bhdأنكرس )احملدودة 
 2:ومتر عملية إصدار هذه الصكوك باخلطوات التالية 

( ISB)تقوم الشركة التابعة لشركة إنكرس احملدودة )البائع( ببيع أصوهلا إىل شركة صكوك إنكرس احملدودة  (1
Ingress Sukuk Bhd  مليون رينجيت ماليزي. 160)اجلهة املصدرة( بقيمة 

 Bhd Ingress corporationة إنكرس احملدودة كر صدرة بإعادة تأجري أصوهلا إىل شوتقوم اجلهة امل (1
(ICB)  ملدة معينة، بدفع أجرة نصف سنوية من خالل إبرام عقد اإلجارة بقصد حصول اجلهة املصدرة

 فيها على األجر.

صول من الشركة التابعة لشركة إنكرس احملدودة، البد أن تصدر اجلهة املصدرة صكوك ولتمويل شراء األ (3
 اإلجارة الستيفاء مثن الشراء لتلك األصول، ومتثل هذه الصكوك حصة شائعة يف ملكية األصول املؤجرة.

على ويدفع املستثمرون )محلة الصكوك( القيمة لشراء الصكوك إىل اجلهة املصدرة بثمن احلال للحصول  (4
)اجلهة املصدرة( بإعادة  (ISB)الصكوك، ويف تاريخ االستحقاق، ستقوم شركة صكوك إنكرس احملدودة 

 يمة امسية يف إصدار الصكوك مثال(بثمن أصلي )ق (ICB)بيع تلك األصول إىل شركة إنكرس احملدودة 
 وحصيلة بيع األصول تستخدم إليفاء القيمة االمسية للصكوك إىل املستثمرين.

 وميكن متثيل هذه اخلطوات بالشكل التايل: 
 (: آلية إصدار صكوك اإلجارة المحلية في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا29الشكل رقم )

 
 
 

  
  

 
 
 
 

   .161، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش، المصدر: 

                                                 
1  - Securities commission Malaysia, Annual Report, 2004,p:2-24. 

 .101-101،  ص ص: مرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،  - 2

 صكوك اإلجارة

 ISBدفع األجرة إلى 

شركة أنكرس المحدودة 
(ICB"المستأجر" ) 

الشركة التابعة لشركة 
أنكرس المحدودة 

 )البائع(

شركة صكوك أنكرس 
( ISBالمحدودة )

''الجهة المصدرة 
 /المؤجرة''

 حملة الصكوك

 دفع األجرة 

2 

6 

3 

4 
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كوك اإلجارة حيث تصدر ص-وتعترب صكوك اإلجارة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية سواء احمللية منها أو الدولية
لتوفرها على املعايري املعتمدة من طرف هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -الدولية بنفس اآللية

واليت مت اعتمادها أيضا من قبل اللجة االستشارية الشرعية، ويسمح بالتعامل يف إصدار وتداول صكوك اإلجارة يف 
 من خالل اجلدول التايل: ماليزياصكوك اإلجارة احمللية يف وميكن تتبع تطور إصدار  1ماليزيا.

 (. 1022 – 1002المحلية في ماليزيا خالل الفترة )  اإلجارةصكوك  إصدار(: تطور 09الجدول رقم )

Source: securities commission Malaysia¸ Annual reports¸( 2001¸p: 1-45) ¸ (2002¸ p: 2-26) ¸ 
(2003¸ p: 2-44) ¸ (2004¸ p: 2-23) ¸ (2005¸ p: 2-21) ¸ (2006¸ p: 6-45) ¸ (2007¸ p: 6-49) ¸ ( 2008¸ 
p: 6-55) ¸ (2009¸ p: 6-51) ¸ (2010¸ p: 6-54) ¸ (2011¸ p: 6-53) ¸ (2012¸ p: 6-62) ¸ (2013¸ p: 135).  

 ذه البيانات يف الشكل التايل:وميكن تفريغ ه     
 (. 1022 – 1002تطور إصدار صكوك اإلجارة المحلية في ماليزيا خالل الفترة ) (:30رقم ) الشكل

 
 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.     المصدر:

                                                 
 .163، صمرجع سابقأنظر: نبيل خليل طه، مسور،  - 1
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 من خالل اجلدول واألعمدة البيانية ميكن مالحظة ما يلي: 
 وهذا راجع إىل كون أن إصدار الصكوك  4119إىل  4119إلجارة يف الفرتة من عدم إصدار صكوك ا

 كان معتمد على صيغة صكوك بيع بثمن آجل / مراحبة، نظرا لسهولتها.
  مع  4194إىل سنة  4112من سنة  –تقريبا  –كما نالحظ منو هذا النوع من الصكوك بصفة متزايدة

 وهذا يعود إىل ما يلي: 4111مالحظة انعدام اإلصدار سنة 
قد يعود إىل زيادة الوعي لدى املستثمرين املاليزيني هبذه  4194إىل  4112تزايد اإلصدار من سنة -

 لشرعي سواء إصدارا أو تداوال كما سبق التطرق لذلك.الصكوك، إضافة إىل قبوهلا ا
يف حني انعدام إصدار هذا النوع من الصكوك يعود إىل استحواذ صكوك املشاركة على سوق الصكوك يف  -

 .1 %11.9ماليزيا بنسبة ساحقة تقدر ب 
وقد  %2إىل ما نسبته  4199كما نالحظ كذلك تراجع يف نسبة إصدار صكوك اإلجارة يف سنة     

اليت صدرت يف سنة  باالستثمار تزايد صدور أنواع أخرى من الصكوك على غرار صكوك الوكالةيعود ذلك لنتيجة 
 ، إضافة إىل كل من صكوك املضاربة واملشاركة لسهولة إصدارمها.  2 %42بنسبة  4199

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Securities commission Malaysia, Annual report¸ 2009¸ p: 6-51. 

2
 - Securities commission Malaysia, Annual report¸ 2013¸ p: 132. 
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 في ماليزيا لغرض التنمية االقتصادية. اإلسالميةات الصكوك إصدار المبحث الثالث: 
عملت ماليزيا على حماولة حتقيق التنمية يف شىت اجملاالت وذلك من خالل خمتلف اإلصالحات املستمرة 
اليت قامت هبا، وكانت التنمية االقتصادية وكيفية متويلها من اجلوانب اليت عملت ماليزيا على اإلحاطة هبا، خاصة 

واملصريف اإلسالمي كونه املمول الرمسي هلذه التنمية، ومن أهم أدوات التمويل هو إصدار  يف إطار النظام املايل
 الصكوك اإلسالمية. 

 : مالمح التنمية االقتصادية في ماليزيا.األولالمطلب 
 الفرع األول: خطة التنمية في ماليزيا.

بلغت حىت اآلن تسع خطط مكنتها لقد اتبعت ماليزيا يف تنميتها االقتصادية جمموعة من اخلطط اإلمنائية 
  البنيوي السريعمن حتقيق معدالت منو عالية، وجنبتها الوقوع يف شرك منطقة التغريب اليت قد تنجم عن التغيري

 1وأهم هذه السياسات اإلمنائية ما يلي:
 (:New Economic Policy) 2770 -2792السياسة االقتصادية الجديدة  -أ

الدامية، وهي يف جمملها دعوة لطي الصفحة  9191السياسة أهنا جاءت حملو أثار تتميز اجلدة يف هذه 
القدمية املشوبة بالصراعات العرقية، وقد أخذت هذه السياسة على عاتقها هيكلة اجملتمع املاليزي، وجعلت من 

صادي السريع، وقد كانت أهم أولوياهتا إعادة توزيع الثروة وحماربة الفقر واألمية وتوحيد اجملتمع وحتفيز النمو االقت
نتائج هذه السياسة اإلمنائية هو توفري االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، أيضا قامت هذه السياسة 

 .9111سنة  %99إىل  9191سنة  %21على التقليل من الفقر وختفيضه من مستوى 
 (: National Development Policy)  1000 -2770سياسة التنمية القومية  -ب

يف العامل بالعناية باإلنسان املاليزي، أي  يلقد اهتمت هذه السياسة اإلمنائية املتزامنة مع التطور التكنولوج
االهتمام باملوارد البشرية وتنميتها، إىل جانب تكثيف أساليب التعليم املتطور وإدخال الربامج العاملية يف جماالت 

اسة اإلمنائية على االحتماالت اليت يعرضها القطاع اخلاص واالستفادة العمل والتدريب، أيضا اعتمدت هذه السي
منه يف متويل البنية التحتية، والعمل على تعزيز مشاركة املاليو يف عملية التنمية االقتصادية، وقد أدرجت اخلطة 

لى ضمن سياسة التنمية الوطنية، وركزت ع Sixth Malaysia plan( 9119 -9119املاليزية السادسة )
تضييق الفجوة بني االدخار واالستثمار، هبدف حتقيق منو اقتصادي مناسب ومستقر، وذلك بتعزيز دور القطاع 

 يلي: اخلاص، واستهدفت هذه اخلطة ما
زيادة فعالية االستثمار وتكثيف اجلهود لتحسني اهلياكل االجتماعية، خصوصا تنمية املوارد البشرية، وتنشيط  -9

 .D&Rالبحث والتطوير
 حتسني التنافسية االقتصادية واإلسراع يف عملية التنمية الصناعية. -4
 حتريك االدخار يف اجتاه القطاعات اإلنتاجية. -9

                                                 
 .992-79، دون بلد نشر،ص ص :4117أوراق حبثية، العدد اخلامس،  ،"مالمح التجربة الماليزية في التنمية االقتصادية ،"ناصر، يوسف - 1
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 ( :vision 2020 ) 1010 الرؤية المستقبلية -ج
تقوم هذه الرؤية على استشراف املستقبل، حبيث يتم تصميم جمتمع متقدم تقنيا، بإمكانه أن يرتقي 

 % 9، وحتقيق أهداف هذه الرؤية رهن بنمو اقتصادي يصل إىل 4141مصاف الدول املتقدمة سنة  مباليزيا إىل
 Multimediaوقد تزامنت هذه الرؤية مع الدعوة إىل العمل على إجناح مشروع املالتميديا  4141حىت غاية 

Super Corridor  والذي يسعى إىل حتويل مدينة سايربجاياCyberjaya ةالصناعية إىل بؤرة تكنولوجي 
تتجمع حوهلا شركات العامل العمالقة، حيث يسهر على إجناح هذه الرؤية كل من القطاع العام والقطاع اخلاص 

، اليت أسسها اجمللس املاليزي MIGHTالعالية ااملنضوي حتت اجملموعة الصناعية احلكومية املاليزية للتكنولوجي
 إىل اجناز األهداف التالية: 4141س القومي للبحث والتطوير، وهتدف رؤية ، واجمللMBCلألعمال التجارية

 بناء دولة ماليزية متحدة وقوية. -9
 جمتمع ماليزي متقدم. -4
 جمتمع ناضج دميقراطيا. -9
 تنمية مستقرة. -2
 .1اقتصاد منافس وديناميكي وقوي ومرن -9

العامل، بسب جناحها يف حتقيق التنمية والتطور  وتعد التجربة التنموية االقتصادية املاليزية رائدة يف
دوالرا  971من االقتصادي املطلوب خالل ثالثة عقود من الزمان، إذ زاد متوسط الناتج القومي السنوي للفرد 

بينما ميثل  %91،9، وميثل القطاع الصناعي 4119دوالرا أمريكيا لعام  9972إىل  9192أمريكيا يف عام 
 2.%99،1، وبلغت نسبة قوى العمل االقتصادي 4119من الناتج احمللي لعام  %99،4قطاع اخلدمات 

كذلك تعد ماليزيا من الدول املنتجة واملصدرة للصناعات االلكرتونية، واألجهزة السمعية البصرية، والكهربائية     
 من اإلنتاج العاملي ، ورابع مصدر يف %99واملواد الكيماوية، وهي من أكثر الدول املنتجة لزيت النخيل، إذ متثل 

العامل للقصدير واحلبوب والكاكاو باإلضافة إىل إنتاج املطاط الطبيعي، واألخشاب االستوائية، والفلفل األسود 
الذي تبنته احلكومة، وهو مشروع طموح  4141والنفط، ومن اجلدير بالذكر نشري هنا إىل مشروع ماليزيا 

االت، وقد طرح يف عهد رئيس الوزراء السابق حماضري حممد، والذي عبأ كل للنهوض الصناعي مبختلف اجمل
طاقات البالد للنهوض هبذا املشروع ويهدف هذا املشروع إىل الوصول إىل مرحلة االكتفاء الذايت، والوقوف جنبا 

ى أن بناء التنمية يقوم إىل جنب مع الدول املتقدمة صناعيا، واخلروج هنائيا من قائمة دول العامل الثالث، والذي ير 
الغربية مع عدم التضحية بالقيم اإلسالمية، والتمسك بالتقاليد  اعلى االستفادة من املهارات واخلربات والتكنولوجي

 3احمللية واللذان يعدان املدخل الصحيح للتنمية.

                                                 
 .992-79، ص ص: المرجع السابق - 1
 .429، صمرجع سابق، في التنمية االقتصادية ودورها الصكوك اإلسالميةزياد جالل، الدماغ،  - 2
 .429ص ،المرجع السابق - 3
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 اعدة على نجاح التجربة الماليزية.الفرع الثاني : العوامل االقتصادية والسياسية المس
لقد تضافرت عدة عوامل أدت إىل ريادة التجربة املاليزية يف التنمية االقتصادية، وهذه العوامل منها ما هو    

 اقتصادي ومنها ما هو سياسي.
 ية.سال: العوامل السياأو 

 1وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:
النامية، حيث  الكثري من الدول، بل بني اهناا ميثل حالة خاصة بني جري يز املناخ السياسي لدولة مالي -9

يتميز بتهيئة الظروف املالئمة لإلسراع بالتنمية االقتصادية، وذلك أن ماليزيا مل تتعرض الستيالء 
 العسكريني على السلطة.

يتم اختاذ القرارات دائما من خالل املفاوضات املستمرة بني األحزاب السياسية القائمة على أسس  -4
 اليزيا توصف بأهنا دميقراطية يف مجيع األحوال.عرقية، ما جعل سياسة م

تنتهج ماليزيا سياسة واضحة ضد التفجريات النووية، وقد أظهرت ذلك يف معارضتها الشديدة  -9
ا العشر املشرتكة يف ) جتمع لتجارب فرنسا النووية، ومحلتها اليت أمثرت عن توقيع دول جنوب شرق أسي

الن منطقة جنوب شرق أسيا منطقة خالية من السالح النووي على وثيقة إع 9119ن( يف عام اياألس
وقد ساعد هذا األمر على توجيه التمويل املتاح للتنمية بشكل أساسي بدال من اإلنفاق على التسلح 

 وأسلحة الدمار الشامل.
 ثانيا: العوامل االقتصادية.

الزراعة والسلع األولية لتصبح اليوم تعد ماليزيا بلدا نشيطا دائم احلركة، وقد حتولت من بلد يعتمد على 
أحد االقتصادات املصدرة اليت تقوم على الصناعات اليت تتميز بكثافة عالية يف رأس املال وتستند إىل املعرفة 

 :3يلي اتمثل أهم العوامل االقتصادية املساعدة على التنمية فيمت، و 2املتطورة اوالتكنولوجي
نفقات املخصصة ملشروعات البنية األساسية، واليت هي سبيل رفض احلكومة املاليزية ختفيض ال -9

لالقتصاد إىل منو مستقر يف السنوات املقبلة، لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول االقتصاد 
 اخلمسة األوىل يف العامل يف جمال قوة االقتصاد احمللي.

من خالل االعتماد على سكان البالد  انتهجت ماليزيا إسرتاتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبرية -4
 األصليني الذين ميثلون األغلبية املسلمة للسكان.

                                                 
، دولة الكويت، على 9، السنة9،الشهر299، العدد رقم جملة الوعي اإلسالمي، "قراءة في تجربة ماليزيا التنمويةعبد احلافظ، الصاوي، " - 1

 .4192-19-19، تاريخ االطالع:  doc-www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec.5الرابط:
 تاريخ malaysia-in-www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest، على الرابط:االستثمار في ماليزيا -2 

 .4192-19-99االطالع:
 مرجع سابقعبد احلافظ، الصاوي،  - 3

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec-5.doc،%20تاريخ%20الاطلاع:%2007-05-2014
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec-5.doc،%20تاريخ%20الاطلاع:%2007-05-2014
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest-in-malaysiaتاريخ
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest-in-malaysiaتاريخ
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هتمام ماليزيا بتحسني املؤشرات االجتماعية لرأس املال البشري اإلسالمي، من خالل حتسني إ -9
أو من ة والتعليمية والصحية للسكان األصليني، سواءا كانوا من أهل البالد األصليني ياألحوال املعيش

 املهاجرين إليها من املسلمني الذين ترحب السلطات بتوطينهم.
زمة لتمويل االستثمارات عتماد ماليزيا بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف توفري رؤوس األموال الالإ -2

، كما زاد االستثمار 9119وسنة  9191بني سنة  %21ع االدخار احمللي اإلمجايل بنسبة حيث ارتف
 عينها.  خالل الفرتة %91احمللي اإلمجايل بنسبة

 :1كما توجد عوامل أخرى ساعدت على جناح التجربة التنموية يف ماليزيا منها
أهنا تعاملت مع االستثمار األجنيب املباشر حبذر حىت منتصف الثمانينات، مث مسحت له بالدخول  -9

 شروط تصب بشكل أساسي يف صاحل االقتصاد الوطين منها: ولكن ضمن
 .أال تنافس السلع اليت ينتجها املستثمر األجنيب الصناعات الوطنية اليت تشبع حاجات السوق احمللية 
  على األقل من مجلة ما تنتجه. %91أن تصدر الشركة 
 ح هلا باستقدام مخسة أجانب مليون دوالر يسم 4رأس ماهلا املدفوع حنو  الشركات األجنبية اليت يصل

 فقط لشغل بعض الوظائف يف الشركة.
سية متتابعة اخطط مخمية والنشاط االقتصادي من خالل مستقبلية للتن إمتالك ماليزيا لرؤيةأيضا  -9

من  (الواحد والعشرون)ومتكاملة منذ االستقالل وحىت اآلن، بل استعداد ماليزيا املبكر للدخول يف القرن 
 م والعمل على حتقيق ما مت التخطيط له.4141خالل التخطيط ملاليزيا 

وجود درجة عالية من التنوع يف البنية الصناعية وتغطيتها ملعظم فروع النشاطات الصناعي  -9
الرأمسالية( وقد كان هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية  –الوسيطة  –)الصناعات االستهالكية 

 عتباره سببا ونتيجة يف الوقت عينه.إكن مباليزيا فيم
وعلى الرغم من التحفظات الشرعية حول التجربة املاليزية يف الصناعة املالية اإلسالمية، متثل ماليزيا املرتبة 
األوىل من حيث إصدار الصكوك اإلسالمية ، حيث أصدرت العديد من الصكوك لتمويل مشاريع البىن التحتية 

يف الكثري من مؤسسات  ابعة هلا يف سبيل تعزيز الصكوك كأداة متويلية، كما تعترب ماليزيا عضو للدولة والشركات التا
البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية ، ومنها مثال جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بكواالملبور ، وهيئة احملاسبة 

 .2...واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين
 
 

                                                 
 .المرجع السابق - 1
التجربة الماليزية  -لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية االقتصادية –كمقترح تمويلي   -اإلسالميةالصكوك ق، رفيق،" ياشر  - 2

 .99ص ،مرجع سابق ،والسودانية أنموذجا"
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 في تمويل المشاريع التنموية االقتصادية في ماليزيا. االسالمية المطلب الثاني: دور الصكوك
سامهت الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا يف متويل مشاريع التنمية االقتصادية ويظهر ذلك بوضوح من 

 خالل التزايد املستمر إلصدارات الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي.
 في ماليزيا. اإلسالمية الصكوك إصدار: مراحل تطور ولاألالفرع 

 :1لقد مرت التجربة املاليزية يف إصدار الصكوك بعدة خطوات نوجزها يف مرحلتني أساسيتني مها
 الصكوك. إصدارال: تذبذب في أو 

حيث شهدت عدم استقرار يف إصدار الصكوك وهذا  4111إىل  9111د هذه املرحلة من ومتت
صناعة ل هاالسوق املايل املاليزي، ومن أهم ما مييز هذه املرحلة اليت مرت عليها ماليزيا يف تطوير حلداثتها يف 

 :كانت  الصكوك
أول صك  -وهي شركة أجنبية وغري إسالمية -  Shell MDS Sdn BHD أصدرت شركة :2770سنة  -2

 مليون دوالر(، وكانت بصيغة البيع بثمن آجل. 99مليون رينجيت )  949إسالمي بالرجنيت املاليزي بقيمة 
 KHAZANAHللحكومة املاليزية أول صكوك  اململوكةkhazanahأطلقت شركة  :2779سنة  -1

وكانت صكوك بدون فوائد ) صفر كوبون(،كان إصدار هذا الصك من قبل احلكومة حماولة منها إجياد صك 
 ية وملعرفة مدى استجابة السوق هلذا النوع من املنتجات .بديل للسندات التقليدية احملل

الضوابط اليت قررهتا جلنة مراقبة عمليات البورصة على مصدري السندات اإلسالمية تعيني  من :1000سنة  -2
 2املستشارين الشرعيني املسقلني.

 .اإلسالميةالصكوك  إصدار سوق ثانيا : مرحلة نمو
من ناحية احلجم والقيمة، وكذلك من ناحية األنواع املبتكرة من  داوشهدت هذه املرحلة منوا مضطر 

 3الصكوك ومتيزت هذه املرحلة بااليت:
لغ بأول نوع من صكوك اإلجارة مبKUMPULANGUTRIE BHD  شركةأصدرت  :1002سنة  -9

مركز لوبوان  مليون دوالر أمريكي، ومتثل أوىل الصكوك اليت مت تصنيفها قبل إصدارها ، وكانت مدرجة يف 991
 919 ته(، وكانت هذه الصكوك من بني أوىل صكوك اإلجارة اليت كونت إصدار قيمLFXالدويل للتبادل )

 مليون دوالر أمريكي.

                                                 
مذكرة مقدمة  المالية الماليزية"، األوراقدراسة تطبيقية على سوق  –المالية  األوراقفي تفعيل سوق  اإلسالميةور الصكوك د حممد، غزال، " - 1

 4194/4199سطيف، -جامعة فرحات عباسوالتجارة الدولية، األعماللنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاديات 
 .919ص:

 .9،ص4117أكتوبر  49، مركز امللك فهد للمؤمترات بالرياض، ،" تطوير الصكوك في ماليزيا"أجندموننور الدين،  - 2
 .914،صمرجع سابقحممد، غزال،  - 3
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 911أطلقت احلكومة املاليزية صكوك اإلجارة املشهورة ) الصكوك املاليزية الدولية( مببلغ  :1001سنة  -1
 1إلصدار أول دول العامل اليت تصدر الصكوك احلكومية الدولية.مليون دوالر أمريكي، حيث أصبحت هبذا ا

 4119ن ميزانيتها الفيدرالية سنة وقد مسحت احلكومة املاليزية خبصم مصروفات إصدار الصكوك اإلسالمية م
 وكان اإلصدار على مبادئ شرعية من اإلجارة واملضاربة واملشاركة.

سندات اإلسالمية كما هو احلال يف السندات التقليدية وقد حل شامل ملشاكل الضريبة يف ال :1002سنة  -2
 .4112أعلن عن هذا يف امليزانية الفيدرالية لسنة 

كما أن احلكومة املاليزية قد مسحت خبصم مصروفات إصدار السندات االسالمية اليت أصدرت على مبدأ 
 .4112االستصناع من ميزانيتها الفدرالية لسنة 

أصدرت جلنة مراقبة عمليات البورصة ضوابط عرض السندات اإلسالمية، وكان إصدار هذه  :1004سنة  -4
الضوابط مبثابة اهليكل التيسريي يف إصدار السندات اإلسالمية لتنمية جوانب االبتكار لسوق رأس املال اإلسالمي 

 يف ماليزيا.
 بنموذج الصكوك املاليزية الدولية. االعتبارية أصدرت أول السندات اإلسالمية االعتباريةIngress شركة 

االعتبارية اليت مت مبوجبها إنشاء الكيان ذو األغراض اخلاصة من  Sarawak كما مت إصدار صكوك
واليت أطلقت أول صكوك لإلجارة الدولية ملدة مخس سنوات  (SEDC)قبل الشركة االقتصادية للتنمية التابعة ل 

وهذه  4111ل أجلها يف سنة حي تراست مليون دوالر أمريكي وأصدرت على شكل قيمة سندات 991مببلغ 
 . LFXالصكوك مدرجة وتباع يف
وهي جناح من أجنحة البنك الدويل للقطاع اخلاص أصدرت السندات  (IFC)ولية دال مؤسسة التمويل

 .ؤسسةمليون رينجيت ماليزي وكان أول إصدار إسالمي من قبل هذه امل 911اإلسالمية مببلغ 
مببلغ     4191جلها يف أأصدر البنك الدويل السندات اإلسالمية ) الصكوك( اليت حيل  :1005سنة  -5

مليون رينجيت ماليزي وهو أكرب عمليات سوق الصكوك من حيث اإلصدار، كما مت يف هذه السنة أول  991
مليون  4،9بقيمة  Musyarakah One Capital Berhadإصدار لصكوك املشاركة من طرف شركة 

 2رينجيت ماليزي.
  بـــــ ا املؤشرإطالق أول مؤشر دويل للصكوك اإلسالمية يف كواالملبور، وعرف هذ :1006سنة  -6

DowGones Citi Group Sukuk indexاملؤشر يقيس عمل الصكوك اإلسالمية ذات اإليراد  وهذا
الثابت، اليت حتكمها ضوابط االستثمار الشرعي، ومت إنشاء هذا املؤشر بشكل أساسي ملساعدة املستثمرين 

 بت.الراغبني يف االستثمار يف الصكوك اإلسالمية واليت متتاز بإيراد ثا

                                                 
 .7-9، ص ص:مرجع سابقنور الدين، أجندمون،  - 1

2
 - Securities commission Malaysia, Annual report، 2005، P: 2-21. 
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صكوك مشاركة قابلة للتبادل  ألولKHAZANAH  NATIONAL BHD كما أطلقت شركة 
 مليون دوالر أمريكي، وإدراجها للتداول يف بورصة هونغ كونغ. 991وموافقة للشريعة اإلسالمية بقيمة 

مببلغ  BHD  Cagamasأكرب مشروع متويل الصكوك والسندات التقليدية من طرف شركة  :1009سنة  -9
 ليون رينجيت ماليزي.ب 91

  Binanag GSM sdn BHD بليون رينجيت ماليزي من قبل 99،2كما مت إصدار صكوك مببلغ 
 KHAZANAH Nasional BHD كرب حجم من الصكوك القابلة للتداول من قبل أكما مت إصدار 

 مليون دوالر أمريكي. 791مببلغ 
 1بليون رينجيت ماليزي. 9،9بقيمة Malak off C. BHD  شركةإصدار ألول صكوك خمتلطة من طرف 

إصدار ألول صكوك من طرف شركة ذات الغرض اخلاص، ممولة من طرف بنك التنمية  :1008سنة  -8
 مليون رينجيت ماليزي. 9بقيمة  TADAMUN SERVICES BHDاإلسالمية من طرف شركة 

 Nasional طرف شركةإصدار ألكرب عرض من الصكوك اإلسالمية بعملة أجنبية من  :1007سنة  -7
BHD Petroliom    مليار دوالر أمريكي. 9،9بقيمة  خاملاليزية إىل هذا التاري 

مت إصدار نوع جديد من الصكوك يف ماليزيا لذوي الدخل احملدود، حيث  :1022 -1020سنة  -20
م تبلغ قيمته 4194خصص اإلصدار اجلديد لتمويل مشروع خط القطار اجلديد يف العاصمة املاليزية كواالملبور 

 2.الدخل احملدود وصغار املستثمرين يمليون دوالر للمواطنني ذو  911مليار دوالر، خصص منها حنو  9،9حنو 
 يل التنمية والمشاريع التنموية في ماليزيا.و الفرع الثاني: مظاهر استخدام الصكوك اإلسالمية في تم

أكرب سوق للتمويل اإلسالمي، وبذلك فهي تعد رائدة يف صناعة الصكوك اإلسالمية حيث ماليزيا متتلك 
 4119 سنيت يفإلصدار ) عدا أصدرت عدة إصدارات من الصكوك لتحتل املرتبة األوىل عامليا من حيث قيمة ا

كانت الريادة لإلمارات العربية املتحدة (، وكان اهلدف من تلك اإلصدارات هو متويل عمليات إنشاء   4117و 
وتطوير عدة مشروعات عمالقة يف جمال البنية التحتية واملشاريع التنموية مثل : املطارات والطرق الرئيسية 

والعقارات وغريها، واليت كانت جتربة ناجحة دفعت ماليزيا  اتاوييملبرتوكياوعمليات التنقيب عن الغاز وصناعة 
 3مع العديد من اإلصالحات االقتصادية ملرحلة كربى من النمو االقتصادي.

مليار  9،9عد إصدار النوع اجلديد من الصكوك لذوي الدخل احملدود، والذي خصص منه ما قيمته وي
 .خري دليل 4194اجلديد يف العاصمة املاليزية كواالملبور يف سنة دوالر لتمويل مشروع خط القطار 

                                                 
 .919، صمرجع سابقحممد، غزال،  - 1
 .497،صمرجع سابقفاطمة الزهراء، سبع، - 2

التجربة الماليزية  -لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية االقتصادية –كمقترح تمويلي   -اإلسالمية الصكوكاق، رفيق،" يشر  - 3
 .99،صمرجع سابق،والسودانية أنموذجا"
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هم إصدار الصكوك بشكل كبري، يف مجع األموال الالزمة لتحريك عجلة االقتصاد املاليزي، فمنذ ولقد سا
قدمت أداة جديدة الستعماهلا من طرف الشركات اخلاصة، واحلكومية على حد سواء بتلبية  9111ظهورها سنة 

ا االستثمارية أو التنموية ، فاإلحصائيات تبني أن القطاع األكثر إصدارا للصكوك يتمثل يف القطاع املايل حاجاهتم
فقطاعي البناء واالتصاالت  %99، مث قطاع الطاقة واملناجم ب%44متبوع بقطاع النقل ب  %42بنسبة 

 %9خلدمات أصدرت صكوكا بلكل قطاع، يف حني قطاعات العقار والنفط والغاز وا %91استقطبا ما نسبته 
 ، وميكن إبراز ذلك يف الشكل املبني أدناه.   1%9يف كل قطاع ، وقطاعات أخرى حصلت على 

( : المشاريع االقتصادية الممولة بإصدارات الصكوك في ماليزيا خالل الفترة ) جانفي 10الجدول رقم )
 (.1021غاية سبتمبر  إلى 2776

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي
الطاقة  النقل املالية القطاعات

 واملناجم
النفط  اخلدمات العقار االتصاالت البناء 

 والغاز
اجملامع 

 السكنية 
قطاعات 

 اخرى
إصدارات 
الصكوك 
 يف ماليزيا

 
49.9 

 
49 

 
97 

 
99.9 

 
94 

 
9.7 

 
9.9 

 
9.2 

 
9.9 

 
9.9 

عدد 
اإلصدارات 

 يف ماليزيا

 
499 

 
499 

 
499 

 
991 

 
99 

 
919 

 
42 

 
79 

 
7 

 
499 

 من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر:
Thomson reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson reteurs Zawaya sukuk, perceptions and 
Forecast study 2013, p: 65. 

 وميكن تفريغ بيانات هذا اجلدول يف الشكل التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .419،صمرجع سابقحممد، غزال،  - 1
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 إلى 2776فترة ) التمويل المشاريع االقتصادية خالل لات الصكوك في ماليزيا إصدار (: 22الشكل رقم )
   (.1021سبتمبر 

 
 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول اعاله. المصدر:

وجتدر اإلشارة إىل أن عدد إصدارات الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا لغرض متويل املشاريع التنموية 
، وهو رقما كبريا خاصة إذا ما قورن بعدد  41991إصدارا وهذا خالل سبتمرب  4297االقتصادية قد ارتفع إىل 

ندونيسيا، وبالتايل حتتل ماليزيا إة و إصدارت الصكوك يف دول أخرى كاإلمارات العربية املتحدة والعربية السعودي
 942.999.1املركز األول عامليا يف عدد إصدارات الصكوك لغرض متويل املشاريع االقتصادية وذلك بقيمة 

من القيمة اإلمجالية الكلية إلصدارات الصكوك اإلسالمية يف العامل املوجهة  %99.9مليون دوالر أي ما نسبته 
مليون دوالر، وهو ما يفسر أمهية الصكوك اإلسالمية يف  277.994واليت تقدر ب:لتمويل املشاريع التنموية 

 احلكومة املاليزية لتطوير الصكوك اإلسالمية.طرف عتمادها الكبري عليها واجملهودات املبذولة من إماليزيا و 

                                                 
1
 - Thomson reteurs, Islamic Finance Gateway, Thomson reteurs Zawaya sukuk, perceptions 

and Forecast study 2012, p: 99 
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 ملين فيه.إصدارات الصكوك في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي وأثرها على المتعا المبحث الرابع:
إىل تعدد  -كما سبق  –لقد شكل إصدار الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا، وتعدد اجملاالت املمولة هبا 

املتعاملني هبا وذلك من خالل املصارف املتعاملة وخمتلف املؤسسات واليت حتاول أن جتد فيها مالذا لتحقيق 
املؤسسات املالية واملصارف هو احلصول على السيولة كوهنا أهدافها املتباينة، وعموما اهلدف األمسى ملختلف هذه 

 أداة مناسبة لذلك.
 المطلب األول:المتعاملون في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.

 الفرع األول: البنك المركزي الماليزي.
لدولة ومتثل أهدافه *( قمة اهليكل املايل واملصريف يف اBNM ميثل بنك ماليزيا املركزي ) بنك نيغارا املركزي  

 م يف:9197الرئيسية حسب تعريفها يف قانون بنك ماليزيا املركزي لعام 
 العملة. اليت تضمن قيم تإصدار العملة وحفظ االحتياطا -9
 القيام بدور صاحب البنك واملستشار املايل للحكومة. -4
 تعزيز االستقرار املايل واهليكل املايل السليم. -9
املوثوق والكفء لألنظمة الوطنية للمدفوعات والتسويات وضمان توجيه سياسة تعزيز التشغيل  -2

 1أنظمة املدفوعات والتسويات لصاحل ماليزيا.
 صاحل ماليزيا.التأثري يف الوضع االئتماين ل -9

ومن أجل أن حيقق البنك أهدافه، مت ختويله سلطات قانونية طبقا لعدة قوانني لتنظيم واإلشراف على 
من غري البنوك، كما يدير البنك أيضا لوائح التحكم يف تبادل النقد  نخرياآل املالية والوسطاء املالينياملؤسسات 

 2األجنيب يف الدولة ويقوم بدور امللجأ األخري للمقرض يف نظام البنوك.
زي، حيث ومن العناصر اهلامة اليت تساهم يف منو الصريفة اإلسالمية يف ماليزيا : دور البنك املركزي املالي

 هبا درة على تنمية وتطوير الصريفة اإلسالمية يف ماليزيا، والتعزيزات اليت قاماقام بالتعزيزات لكل العناصر الق
 3تركز على النواحي املتعددة من بينها: «البنك املركزي املاليزي»
لضوابط اخلاصة حبكم ا BNM هبذا اإلطار إصدار ومن اجلهود املتعلقة تعزيز املرافق الشرعية القانونية: -9

م لتنسيق وظائف اللجان الشرعية ومهامها يف 4112اللجنة الشرعية للمؤسسات املالية يف شهر ديسمرب 
 .4119ريل أب 9عتبارا من إاملؤسسات املالية، وهذه الضوابط دخلت حيز التنفيذ 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص: حماسبة ومالية، جامعة حسيبة "التصكيك ودوره في إدارة السيولة بالبنوك اإلسالمية"حكيم ، براضية،  - 1

 .999، ص4191/4199بن بوعلي، الشلف، 
  system-http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking، على الرابط:نظام البنوك في ماليزيا -2 

 .4192-19-99تاريخ االطالع: 
مؤمتر » ، حبث مقدم إىل "تجربة ماليزيا في التنسيق بين المؤسسات المالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية"زاهار الدين حممد، املاليزي،  - 3

 بتصرف. 94-1،ص ص:4111يونيو  9 -مايو 99دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، «املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول

http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system
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حيث قام البنك املركزي املاليزي بتحرير القطاع املصريف اإلسالمي، حيث من تعزيز املرافق املالية املؤسسية :  -4
املالية ويدعم  تنوع املنتجات وحتفيز االبتكاراتشأنه أن يؤدي إىل دخول املصارف اإلسالمية األجنبية، مما يدعم 

 املايل اإلسالمي ويربط ماليزيا بغريها من األسواق املالية اإلسالمية. تنمية النظام
، مما زاد من عدد «لجان الشرعيةلالضوابط اخلاصة با  »ومن مظاهره صدور  تعزيز اإلطار الشرعي: -9

يزيد من عدد اخلرباء الشرعيني  الشرعية بصورة ملموسة، مما املستشارين الشرعيني الذين يعينون كأعضاء اللجان
 املؤهلني يف هذه الدولة.

الشراء التأجريي م لتغطية 9199ومن مظاهره مراجعة قانون الشراء التأجريي لسنة  تعزيز اإلطار القانوين: -2
الشركات لسنة  م دراسة التشريعات األخرى ذات العالقة مبا فيها الئحة أراضي الدولة والئحةاإلسالمي، كما تت

مية والتمويل م، وذلك ملواكبة التطورات اجلارية يف الصريفة اإلسال9191ود لسنة م، والئحة العق9199
 ل.لصريفة والتمويل اإلسالمي والتكافاإلسالمي، كما قام البنك املركزي مبراجعة تشريعات ا

صدار الدليل األول لضوابط الشريعة اإلسالمية، يف شهر مارس إ: ومن مظاهره تعزيز اإلطار التنظيمي -9
 مسؤوال عن اإلدارة الكلية للمصرف.م، ويهدف من ورائها إىل تعزيز فعالية جملس اإلدارة الذي سيكون 4112

 لعوائد لصناعة الصريفة اإلسالميةوذلك من خالل إصدار اهليكل املنقح حسب ا تعزيز اإلطار االحرتاسي: -9
م وفق عملية تطبيق إطار  4112ومنها كذلك إصدار إطار مماثل للمصارف اإلسالمية يف شهر سبتمرب سنة 

 املصرفية التقليدية. كفاية رأس مال خماطر السوق للمؤسسات 
نظام املوافقة  »حيث قام البنك املركزي املاليزي بتطوير نظام على اخلط يعرف باسم  تعزيز اإلطار التشغيلي : -9

م لتسهيل عملية مراقبة اإلجراءات املتعلقة 4119، ومت إعداد هذا املشروع يف عام «على املنتجات والتخزين
 علومات املتعلقة باملنتوجات املخزونة.بالطلبات والبحث السريع ألحدث امل

املركز الدويل للتعليم  »: وذلك من خالل تأسيس املؤسسات الدراسية مثل تعزيز وتنمية رأس املال الفكري -7
 « ISRAاألكادميية العاملية للبحوث الشرعية  »واملؤسسات البحثية مثل  «INCEIFاملايل اإلسالمي

 الفرع الثاني: المؤسسات المالية.
يوجد يف ماليزيا العديد من املؤسسات املالية للتنمية اليت مت إنشاؤها لتحقيق أهداف حمددة يف تنمية  

القطاعات االقتصادية اإلسرتاتيجية وتعزيزها، مبا يف ذلك قطاعات التصنيع والصادرات، واملشاريع الصغرية 
بحرية، تقوم هذه املؤسسات املالية للتنمية بدور واملتوسطة إىل جانب قطاعات الزراعة والبنية التحتية واملالحة ال

مكمل للمؤسسات البنكية عن طريق توفري جمموعة من اخلدمات املالية وغري املالية لدعم تنمية القطاعات 
 1اإلسرتاتيجية.

                                                 
 .مرجع سابق، في ماليزيانظام البنوك  - 1
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 فرعا يف أحناء العامل 4411ثر من من خالل شبكة من أك –مبا فيها اإلسالمية  –وتعمل البنوك 
دولة من خالل فروع ومكاتب متثيلية ومؤسسات تابعة ومشروعات  97موعات بنكية ماليزية يف وتتواجد ستة جم

 بنكا أجنبيا يقيم مكاتب متثيلية يف ماليزيا. 49مشرتكة كما أن هناك أيضا 
واجلدول التايل يعطي نظرة عامة على  عدد املؤسسات املالية واملصرفية يف ماليزيا حبلول هناية سبتمرب/  

 : 4117أيلول 
 1008نهاية سبتمبر  (: المؤسسات المالية والبنوك في ماليزيا11الجدول رقم )

 العدد اإلمجايل  املؤسسات املالية 
 44 البنوك التجارية 

 99 البنوك االستثمارية/ التجارية
 99 *البنوك اإلسالمية 

 9 البنوك اإلسالمية الدولية 
 29 شركات التأمني

 7 اإلسالمية )القائمون على التكافل(شركات التأمني 
 9 القائمون الدوليون على التكافل

 9 شركات إعادة التأمني 
 9 شركات إعادة التأمني اإلسالمية )القائمون على إعادة التكافل(

 99 املؤسسات املالية للتنمية
 .4117لياته يف أكتوبر /تشرين الثاين نكا إسالميا أجنبيا واحدا بدأ عم*تشمل ب

 .مرجع سابق ،نظام البنوك يف ماليزيا المصدر:  
 الفرع الثالث: متعاملون آخرون

مة وصناديق و متعاملون آخرون ومنهم احلك ذلكك  يتعامل يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي 
 ..االستثمار واألفراد.

ات مركز ر اإلقبال على التعامل يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي هو إطالق ماليزيا مباد من وما زاد 
ماليزيا املايل الدويل، واليت تعترب جهدا تعاونيا نظمه املشرعون املاليون ومشرعوا األسواق يف ماليزيا إىل جانب كبار 

 1...البنوك والتكافل ورأس املالمسؤويل الوكاالت احلكومية ذات الصلة ومشاركني من قطاعات سوق 
وقد قامت ماليزيا بإصدار تراخيص يتم تقدميها جلذب املزيد من املشاركني إىل مركز ماليزيا اإلسالمي  

  2الدويل واليت منها:
                                                 

  .مرجع سابق،نظام البنوك يف ماليزيا  - 1
 سابق.المرجع ال - 2
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  9179إصدار تراخيص أعمال بنكية إسالمية دولية جديدة طبقا لقانون البنوك اإلسالمية لعام 
األجنبية واملاليزية لتمارس كل أعمال البنوك اإلسالمية مع املقيمني وغري للمؤسسات املالية املؤهلة 

املقيمني بالعمالت الدولية سواء كمؤسسة تابعة أو كفرع، سيتمتع الكيان بإعفاء كامل من ضريبة الدخل 
 .9199لعام طبقا لقانون ضريبة الدخل  4199ة ملدة عشر سنوات حىت السنة الضريبي

 لقائمني دوليني على التكافل للمؤسسات املالية املؤهلة األجنبية واملاليزية لتمارس   إصدار تراخيص جديدة
كفرع، سيتمتع أو سواء كمؤسسة تابعة  ةكل أعمال التكافل مع غري املقيمني واملقيمني بالعمالت الدولي

 الكيان بإعفاء من ضريبة الدخل مشابه إلعفاء البنك اإلسالمي الدويل.
  إدارة الصناديق اإلسالمية باستثمار كل الصناديق اليت تعمل وفقا للشريعة يف يتم السماح لشركات

اخلارج، سيتمتع الكيان بإعفاء من الضرائب على كل رسوم إدارة الصناديق اإلسالمية للمستثمرين 
 م.9199طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام  4199األجانب واملاليزيني حىت السنة الضريبية 

  ني إلقامة شركات أجنبية إلدارة الصناديق اإلسالمية.إدخار املوظ فتوفري متويل مبدئي من صناديق 
   يف البنوك اإلسالمية الدولية والقائمني   %911ماح مبلكية األجانب لألسهم بنسبة تصل إىل يتم الس

 الدوليني على التكافل وشركات إدارة الصناديق اإلسالمية.
 دور الصكوك في تلبية رغبات المتعاملين في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزيالمطلب الثاني: 

 الفرع األول: الصكوك المصدرة لصالح الحكومة والشركات الخاصة
س املال اإلسالمي املاليزي ، مما يؤدي إىل اختالف األدوات سوق رأ حتياجات املتعاملني يفإختتلف  

 املستعملة يف تلبية هذه االحتياجات.
 أوال: الصكوك اإلسالمية الحكومية

هي تلك الصكوك اليت أصدرهتا احلكومة املاليزية وتعد مبثابة شهادات استثمارية حكومية، وتعرف  
تطويرها وفق مبدأ القرض احلسن من قبل  ( وهي شهادات استثمارية متGIIباإلصدارات االستثمارية احلكومية )

. بغرض توفري األموال الالزمة ل املصرفية اإلسالمية يف ماليزيااألعما احلكومة املاليزية كخطوة ملساندة حركة
يتم صرح اإلصدارات االستثمارية احلكومية اجلديدة املستندة  مويل املشاريع التنموية . وحالياللحكومة املاليزية لت

إىل الربح وفقا ملبدأ البيع بالثمن اآلجل كأداة إضافية وأدى هذا إىل إضفاء املزيد من العمق على سوق املال 
افة ، وقد أتيحت هذه الشهادات لكافة املؤسسات األخرى يف النظام املايل واملصريف املاليزي، باإلض1اإلسالمي

 2لألفراد.

                                                 
 .997، صمرجع سابقحكيم براضية،  - 1
''، جملة دراسات اقتصادية، مركز البحوث والدراسات ''تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقدي إسالميمحد، الفويل، أأسامة حممد  - 2

 .14-91م، ص ص: 4111هـ/9249خلدون للدارسات والبحوث، اجلزائر، العدد الثاين، اإلنسانية البصرية، مؤسسة ابن 
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وقد شاركت احلكومة املاليزية بإصدار مجلة من الصكوك اإلسالمية القائمة على عقد اإلجارة املقبول على  
 1الصعيد العاملي، وقد تضاعفت نسبة إصدارات احلكومة املاليزية من هذه الصكوك.

 :البياين التايل الشكلمن خالل ذلك   وميكن توضيح 
 (1008-1002اإلصدارات االستثمارية الحكومية للفترة)(:تطور 21الشكل رقم)

 

 
 .997،ص مرجع سابق ،حكيم، براضية المصدر:

رتفاع اإلصدارات احلكومية من هذه الصكوك وظهر ذلك جليا يف الفرتة ما بني إنالحظ من خالل هذا الشكل  
 92.9إىل ما قيمته  4114ليون رينجيت ماليزي يف عام ب 9.9حيث ارتفعت قيمتها من  4119و  4114

رتفاع ولكن مبعدل منو إفنالحظ  4119إىل  4112م، أما يف الفرتة من 4119بليون رينجيت ماليزي عام 
مبعدل منو سريع مث نالحظ أهنا عادت لالخنفاض ابتداء  4119إىل  4119بطيء مث تعاود االرتفاع من الفرتة 

 م.4119من سنة 
املاليزي على غرار صكوك  جديدة يف سوق رأس املال اإلسالمييعود ذلك إىل إصدار صكوك وقد  

 م.4119املضاربة واملشاركة واللذين مت إصدارمها سنة 
وتعترب اإلصدارات االستثمارية احلكومية يف ماليزيا البديل اإلسالمي ألذونات وسندات اخلزانة، ويف نفس  

وأداة يستخدمها البنك  ستخدامها كأداة من أدوات عمليات السوق املفتوحة،إالوقت ميكن للبنك املركزي 
 2الستثمار فوائضه من السيولة النقدية...اخل.اإلسالمي 

 

                                                 
، الدورة العشرون للمجمع الفقهي ''-دراسة تحليلية نقدية–''إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أكرم الل، الدين وسعيد، بوهراوة،  - 1

 .99م، ص 4191ديسمرب  41-49هـ يوافقه 9294 حمرم 49-91اإلسالمي املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة من 
 .991، صمرجع سابقحكيم، براضية،  - 2



 واقع التعامل بالصكوك االسالمية في سوق رأس المال االسالمي الماليزي                    رابع الفصل ال
 

- 143 - 

 

 ثانيا: الصكوك اإلسالمية للشركات
الصكوك اإلسالمية الصادرة عن الشركات، عبارة عن إحدى األدوات  املالية االستثمارية متوسطة أو  

، وتعد هذه 9111اليت أصدرهتا الشركات اخلاصة، وطرحت فكرة هذه الصكوك يف ماليزيا عام طويلة األجل 
 بادئ البيع بالثمن اآلجلوفقا مل الصكوك أحد أشكال التعامالت  البارزة يف السوق وحاليا تصدر هذه الصكوك

 1واملراحبة، واالستصناع، واإلجارة، واملضاربة واملشاركة.
لشريعة اإلسالمية أصبحت تصدرها الشركات املختلفة بدال عن السندات التقليدية ونظرا ملوافقتها مع ا 

 وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول التايل:
 (1022-1002خالل الفترة ) اماليزيرنة مع السندات في (: تطور إصدار الصكوك مقا12الجدول رقم )
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 .999، ص مرجع سابقخليل نبيل طه، مسور،  - 1
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 .417، ص: مرجع سابقبن الضيف حممد، عدنان،  المصدر:
 اعتماد على: و     

- Secuirities commission Malaysia, Annual reports: (2007, p:6-49), (2008, p6-54), (2009, p:6-
51),(2010, p:6-54), (2011, p:6-53), (2012, p:6-62), (2013, p:134). 

 ل ما يلي: و نالحظ من خالل اجلد 
 حيث بلغت أعلى نسبة هلا يف  4112إىل  4119يف نسبة إصدار الصكوك خالل الفرتة من  تذبذب

 .%29.99بنسبة  4119سنة 
 حيث بلغت نسبة إصدار  4119إىل  4119رتفاع يف نسبة إصدار الصكوك خالل الفرتة من إ

 م.4119ضعف نسبة اإلصدار يف سنة ، وهي تقريبا  %99.2ما نسبته  4119الصكوك يف 
  91.79اخنفضت نسبة إصدار الصكوك إىل ما نسبته  4117سنة يف%. 
  ولكن كان االرتفاع متذبذبا  4199إىل  4111عاودت نسبة إصدار الصكوك االرتفاع وذلك يف الفرتة

 .%99.19نسبة  4199حيث بلغت يف سنة 
 تفسري هذه املظاهر عموما مبا يلي: وميكن 

راجع إىل كون سوق ماليزيا كانت مركزة على تنمية  4112إىل  4119الصكوك يف الفرتة نسبة تذبذب  (9
 املؤسسات احمللية كخطة أوىل من خطوات تطوير سوق رأس املال املاليزي.

راجع إىل كون ماليزيا خالل هذه الفرتة ركزت  4119إىل  4119رتفاع يف نسبة الصكوك يف الفرتة إ (4
، وبالتايل دخول مؤسسات استثمارية جديدة 1انفتاحإتطوير القطاعات األساسية مما جعلها أكثر  ىعل

 يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي.
، وهي املرحلة اليت شهدت حدوث األزمة املالية العاملية مما أثر 4117خنفاض نسبة الصكوك يف سنة إ (9

 املاليزي.االسالمي  على خمتلف األسواق ومنها سوق رأس املال

                                                 
 .919، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش،  - 1
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راجع إىل كون ماليزيا يف هذه الفرتة مازالت مركزة على  4199إىل  4111التذبذب واالرتفاع يف الفرتة  (2
جذب االستثمارات األجنبية من أجل جعل ماليزيا سوقا مالية إسالمية دولية، وهذا يف إطار املرحلة 

هذا  41911إىل سنة  4119الثالثة من خطة تطوير سوق رأس املال املاليزي وهذه املرحلة ممتدة من 
عتماد خمتلف صغار املستثمرين يف سوق رأس املال إأخرى قد يعود ذلك إىل زيادة  من جهة. ومن جهة

إىل  4199اإلسالمي املاليزي على االستثمار يف صناديق االستثمار اإلسالمية واليت بلغ عددها يف سنة 
 2صندوقا استثماريا إسالميا. 997

ل اإلسالمي املاليزي على الصكوك قد املا إعتماد املتعاملني يف سوق رأسوبشكل عام ميكن القول أن 
رتفع إذا ما قورن بالسنوات األوىل لبداية العمل بالصكوك اإلسالمية يف ماليزيا، ملا حتققه هذه الصكوك من مزايا إ

ملختلف املتعاملني وخاصة يف جمال توفري السيولة. كما توجد صكوك أخرى ميكن استعماهلا من قبل خمتلف هؤالء 
 إلدارة مشاكل سيولتهم، نتناوهلا يف الفرع املوايل.املتعاملني 

 الفرع الثاني: صكوك إسالمية أخرى إلدارة السيولة للمتعاملين في سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي
توجد أنواع أخرى من الصكوك اإلسالمية ال تكاد خترج عن صيغة من الصيغ السابقة للصكوك اليت مت  

 ه الصكوك بصفة أساسية إلدارة مشاكل السيولة املختلفة ومنها: تناوهلا آنفا، وتستخدم هذ
 (SBNMIأوال: صكوك إجارة البنك المركزي الماليزي )

بالنسبة إلدارة السيولة، فقد قدم البنك املركزي املاليزي أداة مالية إسالمية جديدة تعرف باسم "صكوك  
 BNMبواسطة شركة لغرض خاص  4119إصدار هذه الصكوك يف فيفري  إجارة البنك املركزي املاليزي"، مت  

SUKUK Berhad  مليون رينجيت ماليزي". 211ويبلغ حجم هذا اإلصدار 
مت استخدام إيرادات هذه الصكوك لشراء أصول البنك املركزي املاليزي اليت مت إجيارها من جديد  دولق 

 3ن كعوائد على أساس نصف سنة.للبنك مقابل رسوم استئجار ستوزع بني املستثمري
 (IPDSثانيا: سندات المديونية الخاصة اإلسالمية )

، وقد أصدرت 9111( يف ماليزيا منذ عام IPDSطرحت فكرة سندات املديونية اخلاصة اإلسالمية ) 
بالثمن هذه السندات، اليت تعد أحد أشكال التعامالت البارزة يف السوق، يف هذا الوقت بناء على مبادئ البيع 

-9وتصدر هذه السندات من الشركات الكبرية لفرتة ترتاوح بني  4اآلجل، واملراحبة واملضاربة املتوافقة مع الشريعة
 5سنة. 99

                                                 
 .912، ص المرجع السابق - 1

2  -  Securities commission Malaysia, Annual Report, 2013, p: 136.  
 .994، ص مرجع سابقحكيم براضية،  - 3
  http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98، على الرابط:سوق المال اإلسالمي بين المصارف - 4

 .4199-19-91تاريخ اإلطالع:
 .994، صمرجع سابقحكيم، براضية،  - 5
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 (BMCس للمضاربة )اثالثا: صكوك كاجام
واليت بدأ العمل هبا Cagamas mudarabah (CMB )  تقوم فكرة سندات "كاجاماس للمضاربة 

إىل صكوك أوراق مالية   Islamic Housing debts، على حتويل ديون اإلسكان اإلسالمية 9112يف مارس 
Securitised "على أساس إسالمي. وفقا هلذه الفكرة تقوم "كاجاماس" أو املؤسسة األهلية لالئتمان العقاري ،

Cagamas national mortgage corporation ،ن اإلسكان اإلسالمية القائمة على أن تقوم يف و دي بشراء
"، وذلك لتمويل عملية شراء CMBاملقابل بعمليات إصدار سندات تعرف باسم سندات كاجاماس للمضاربة "

قتسام األرباح"، إالديون، ويتم هذا الشراء وفقا ملبدأ "بيع الدين" ، بينما تصدر السندات وفقا ملبدأ "املضاربة" أو "
دة. وتتولد هذه األرباح من األرباح احملققة وفقا لنسبة حمد سم "كاجاماس" مع حاملي السنداتحيث تقت

ن هذه لديون اإلسكان اإلسالمية وإعادة استثمارها ألمواهلا. وستمك   عمليات الشراء اليت  تقوم هبا "كاجاماس" 
ل اإلسالمي لإلسكان، من احلصول السندات املؤسسات املصرفية اإلسالمية اليت تقدم تسهيالت خاصة بالتموي

ن هذه املؤسسات من تقدمي خدمات التمويل على تسهيل بإعادة متويل مستمر من "كاجاماس"، األمر الذي ميك  
 تكلفة معقولة.باإلسالمي لإلسكان لقطاع كبري من األفراد و 

 1هذا، ويدخل البنك املركزي هذه السندات ضمن األصول السائلة للمؤسسات املالية. 
 رابعا: شهادات القرض الحسن

وهي شهادات قصرية األجل، تصدرها احلكومة املاليزية، لتتمكن من االقرتاض بدون ربا من املصارف  
 واملؤسسات واألفراد.

ألصحابه دون زيادة، وهبذا  -الذي اقرتضته عن طريق الشهادات -وتقوم احلكومة برد أصل القرض 
 2السيئة من تضخم وغريه. ةاالستثمارية دون اللجوء للربا بآثاره االقتصاديتتمكن احلكومة من متويل مشاريعها 

 ونذكر منها ما يلي:  خامسا: صكوك أخرى،
يتضمن هذا النوع من املعامالت بيع أصول املؤسسات (: NIDCصك الدين اإلسالمي القابل للتداول )-2

األصول من العميل بالقيمة األصلية مضافا إليها املصرفية للعميل نقدا بسعر متفق عليه حيث يتم فيما بعد شراء 
 3التسوية يف ميعاد متفق عليه مسبقا. املكسب، على أن تتم  

صدرت سندات الكمبياالت اإلسالمية اليت تعرف باسم (: IABالكمبياالت اإلسالمية المقبولة )-1
، هبدف تشجيع وتعزيز التجارة احمللية واخلارجية عن طريق تزويد 9119الكمبياالت املقبولة بدون فائدة عام 

أال التجار املاليزيني خبدمة متويل إسالمية مغرية. وقد جرت صياغة هذه السندات استنادا إىل مبدأين إسالميني 
. وبالنسبة ملبدأ مها املراحبة )قيمة مبلغ البيع اإلمجايل املؤجل أو سعر التكلفة مضافا إليه ربح معني( وبيع الدينو 

                                                 
 .14-91، ص ص:مرجع سابقمة حممد أمحد، الفويل، أسا - 1
 .949، صمرجع سابقعمر مصطفى جرب، إمساعيل،  - 2
 .مرجع سابق، بين المصارف االسالمي سوق المال - 3
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راحبة فيقصد هبا بيع البضائع بسعر يشتمل على سعر التكلفة مضافا إليه هامش ربح يتفق عليه الطرفان، بينما امل
 1يشري بيع الدين إىل بيع الدين الناتج عن املعاملة التجارية اليت تأخذ شكل البيع مع السداد املؤجل.

تعد صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة للتداول  (:BNNNللتداول )صكوك بنك نيجارا ماليزيا القابلة -2
نوفمرب عام  41جل يصدرها البنك بناء على مبدأ بيع االنتفاع. وقد صدرت ألول مرة يف مستندات قصرية األ

صل مدة االنتفاع ىل مبدأ اخلصم وتالصكوك استنادا إ ويتم تداوهلا يف السوق الثانوي، ويتحدد سعر هذه 4111
 2ليت حيددها البنك إىل عام واحد، كما تعد هذه الصكوك إحدى الوسائل اليت يستخدمها البنك إلدارة السيولة.ا

  

                                                 
 .سابقالمرجع ال - 1
 .المرجع السابق - 2
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 بحث الخامس: أثر الصكوك اإلسالمية على كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي واستقراره.مال
هلا من جاذبية  ايف ماليزيا مل احملرك األساسي لعجلة اإلقتصاد -كما رأينا-إن الصكوك اإلسالمية تعد 

ملختلف املتعاملني، إضافة إىل دورها يف تشجيع االستثمار وتزويد خمتلف املتعاملني بالسيولة الالزمة، إال أهنا تلعب 
هذا الدور داخل إطار سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي، مما ينعكس على أدائه وتنشيطه، وبالتايل حيقق له 

 بحث.تناوله يف هذا امليإضافة إىل محايته من األزمات أو مساعدته على اخلروج منها، وهذا ما الكفاءة املرجوة، 
 المطلب األول: أثر الصكوك اإلسالمية على كفاءة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.

ميكن استنتاج أثر الصكوك اإلسالمية على كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا من خالل 
 املؤشرات التالية:

 ك اإلسالمي.ومؤشرات حجم التداول ومؤشر معدل دوران الص   .مؤشرات حجم السوق
 الفرع األول: مؤشرات حجم السوق.

 وميكن قياس حجم السوق من خالل مؤشرين مها:
 ة رأس مال السوق.املدرجة، وكذا مؤشر نسب عدد الشركات

 أوال: عدد الشركات المدرجة:
الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية املدرجة يف سوق رأس املال املاليزي خالل فرتة زداد عدد إلقد  

شركة ماليزية متوافقة مع  921يساوي  4119(، حيث كان عددها يف سنة 4199إىل  4119الدراسة )
 991إىل  4199، بينما وصل يف سنة 4194شركة ماليزية يف عام  799الشريعة اإلسالمية حىت وصل إىل 

شركة، وهي نسبة كبرية إذا ما قورنت مع العدد اإلمجايل للشركات املدرجة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي 
شركة، بينما كنسبة فنالحظ أن نسبة تطور عدد الشركات املتوافقة مع  199إىل  4199واليت بلغ عددها يف سنة 

بلغت نسبة  4194بينما يف سنة  4119سنة  %97الشريعة اإلسالمية قد عرفت تطورا ملحوظا حيث بلغت 
 .%99إىل نسبة  4199، لتنخفض من جديد سنة 71%

الشريعة اإلسالمية واملدرجة يف البورصة املاليزية واجلدول التايل يبني تطور عدد الشركات املتوافقة مع 
 (.4199إىل  4119مقارنة مع العدد اإلمجايل للشركات املدرجة يف البورصة نفسها للفرتة )
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الماليزية  (: نسبة عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المدرجة في البورصة13الجدول رقم )
 (.1022-1002إلى العدد اإلجمالي للشركات المدرجة في البورصة الماليزية للفترة )

عدد الشركات املدرجة يف بورصة 
 ماليزيا واملتوافقة مع الشريعة 

 العدد اإلمجايل للشركات املدرجة

نسبة عدد الشركات املتوافقة مع 
 للشركاتالشريعة إىل العدد الكلي 

 إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر:
  ،999، صمرجع سابقسعيدة، حرفوش. 

 Securities commission Malaysia, Annual reports, (2004, P:2-16), (2005, P:2-19), 

(2006, P:6-47), (2007, P:6-51), (2008, P:6-56), (2009, P:6-52), (2010, P:6-56), (2011, 

P:6-55), (2012, P:6-63), (2013, P:135). 

 ة ماليزيا من خالل الشكل التايل:وميكن توضيح تطور عدد الشركات املدرجة يف بورص
 (.1022-1002)ي البورصة الماليزية خالل الفترةف المدرجة(: تطور عدد الشركات 22الشكل رقم )

 
 إعتمادا على اجلدول أعاله.إعداد الطالب المصدر:
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 السنوات  

 العدد اإلجمالي للشركات     عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة في ماليزيا
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 ثانيا: مؤشر القيمة السوقية )معدل رسملة السوق(:
ط ارتباطا وثيقا بتعبئة يركز معظم احملللني االقتصاديني على أن معدل رمسلة السوق )القيمة السوقية( يرتب 
املؤشر يدل على  ال وتنويع املخاطر، ومن مث يعكس هذا املؤشر مستوى النشاط، فارتفاع قيمة هذاو مرؤوس األ

رتفاع األسعار إرتفاع مستوى السوق )كرب السوق( سواء من حيث زيادة عدد األسهم والشركات املدرجة فيه أو إ
 .1رتفاع النشاط االقتصاديإأو يف كليهما، ومن مث يعكس 

 التايل:اإلسالمي من خالل اجلدول ويف التجربة املاليزية ميكن تتبع تطور معدل رمسلة سوق رأس املال  
 (.1022-1002لفترة )ل اماليزيفي (: تطور رسملة سوق رأس المال اإلسالمي 14الجدول رقم )

 الوحدة: بليون رينجيت ماليزي

 السنوات

رمسلة سوق األوراق املالية ككل 
 )بليون رينجيت ماليزي( 

رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي 
 )بليون رينجيت ماليزي(

رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي 
 %إىل رمسلة السوق الكلي 

 :عتمادا علىإإعداد الطالب المصدر:
 .979، صمرجع سابقبن الضيف، حممد عدنان،   -

 Bursa Malaysia, Annual reports, (2004, P:6), (2005, P:52), (2007, P:6), 
(2009, P:8), (2012, P:13), (2013, P:12). 

 وميكن ترمجة بيانات اجلدول من خالل الشكل التايل:
 
 
 
 
 

                                                 
 .999، صمرجع سابقعباس كاظم، الدعمي،  1
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 (.1022-1002لفترة )ا لماليزيفي تطور رسملة سوق رأس المال اإلسالمي  (:24الشكل رقم)

 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:
نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي إىل رمسلة السوق ككل يفوق 

املدارة يف السوق هي أموال للشركات املتوافقة مع الشريعة النصف طوال فرتة الدراسة، مما يعين أن األموال 
 اإلسالمية حسب املعايري اليت وضعتها اللجنة االستشارية الشرعية املاليزية.

ويفسر ذلك بتطور عدد الشركات اإلسالمية املدرجة يف البورصة مقارنة بالشركات الربوية، حيث بلغ 
ي للشركات شركة مقارنة مع العدد الكل 991العدد  ،م4199مية سنة عدد الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسال

 .1%99شركة، أي ما نسبته  199بلغ عددها  ذيالو املدرجة يف السوق 
 ونستنتج من ذلك ما يلي:

* إرتفاع مستوى سوق رأس املال اإلسالمي )كرب السوق(، بسبب زيادة عدد الصكوك اإلسالمية وكذا 
 الدرجة.زيادة عدد الشركات 

 رتفاع النشاط االقتصادي يف ماليزيا.إ* إن كرب السوق يعين 
 الفرع الثاني: مؤشر حجم التداول )قيمة الصكوك المتداولة(:

يعكس هذا املؤشر حجم التداول الفعلي للصكوك املكتتب هبا يف السوق باإلضافة إىل أنه يعرب عن 
ككل، ويكمل هذا املؤشر مؤشر رمسلة السوق الذي يعرب عن سيولة السوق املالية، ومن مث السيولة يف اإلقتصاد  

 .2حجم السوق
                                                 

1 - Securities commission of Malaysia, Annual reports, (2013, P:135). 
 .991، صمرجع سابقعباس كاظم، الدعمي،  -2
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 السنوات  

 ( بليون رنجيت ماليزي)رسملة سوق األوراق المالية ككل 

 (بليون رنجيت ماليزي)رسملة سوق رأس المال اإلسالمي 
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 ويف التجربة املاليزية ميكن مالحظة تطور مؤشر حجم التداول من خالل اجلدول التايل:
  لفترةل الماليزي داولة في سوق رأس المال اإلسالميتطور مؤشر قيمة الصكوك المت(:15الجدول رقم )

(1002-1022.) 
بليون رينجيت ماليزيالوحدة:   

 سالميـةالصكـوك اإل

 العدد

 القيمة

 %النسبة

إمجايل الصكوك 
املوافق عليها من 

األوراق ف هيئة ر ط
 املالية

 العدد

 القيمة

 .491، صمرجع سابقحممد، غزال،  المصدر:
 Securities commission Malaysia, Annual reports, (2001, P:1-45), (2002, P:2-26), 

(2004, P:2-43), (2005, P:2-21), (2006, P:6-45), (2007, P:6-49), (2008, P:6-55), (2009, 

P:6-51), (2010, P:6-54), (2011, P:6-53), (2012, P:6-53), (2013, P:125).

لفترة ل الماليزي تطور مؤشر قيمة الصكوك المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي(:25الشكل رقم)
(1002-1022.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:
نالحظ أن حجم التداول )قيمة الصكوك املتداولة( قد ارتفع هو اآلخر  اجلدولباستقراء بيانات 

بليون رينجيت ماليزي بعد أن كان يبلغ  11.99إىل ما قيمته  4199بأضعاف خالل فرتة الدراسة ليصل سنة 
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 السنوات   (

 (  بليون رنجيت ماليزي)الصكوك اإلسالمية 
 (بليون رنجيت ماليزي)إجمالي الصكوك الموافق عليها من طرف هيئة األوراق المالية 
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بليون رينجيت ماليزي، مما يعكس التطور يف حجم التداول، والذي يرجع إىل  99.9ما قيمته  4119سنة 
القيمة السوقية وقيمة الصكوك املتداولة خالل فرتة الدراسة، إضافة إىل ما قامت به احلكومة املاليزية من رتفاع إ

جمهودات يف سبيل تشجيع اإلقبال على الصكوك يف إطار التخطيط جلعل ماليزيا كمركز دويل للتمويل 
 .1اإلسالمي

 التداول ما يلي: حجمويعكس مؤشر 
كون   مية بسهولة وبأقل تكلفة وأقل وقتليزية: حيث يتم حتويل الصكوك اإلسالاملا املالية* سيولة السوق 

 السيولة من متطلبات كفاءة سوق رأس املال.
 ، توفر السيولة يف االقتصاد ككل.املالية املاليزية السوق* ينتج عن سيولة 

 الفرع الثالث: مؤشر معدل دوران الصكوك اإلسالمية.
 املاليةاملؤشرات املهمة واملعتمدة يف أغلب الدراسات املالية، ويشري إىل سيولة السوق  منيعد هذا املؤشر 

أيضا، وكذلك يشري إىل مستوى تكاليف إمتام الصفقات واملعامالت داخل السوق، بوصفه ميثل قيمة الصكوك 
رتفاع إولة مبعدالت أكرب من رتفعت قيمة الصكوك املتداإاملتداولة )أحجام التداول( إىل القيمة السوقية، فإذا ما 

 .2رتفاع درجة السيولة للسوق املاليةإالقيمة السوقية تعاظمت قيمة هذا املؤشر ويشري بدوره إىل 
ر معدل دوران الصك اإلسالمي تطورا ملحوظا خالل فرتة وبالنسبة للتجربة املاليزية فقد عرف مؤش  

 ول التايل:حظة ذلك من خالل اجلد( وميكن مال4199-4119الدراسة )
(: تطور مؤشر معدل دوران الصكوك في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا خالل 16الجدول رقم )

 ( 1022-1002الفترة )
 الوحدة: بليون رينجيت ماليزي

 

 السنوات

 قيمة الصكوك املتداولة 

 القيمة السوقية

األسهم املتداولة و قيمة الصكوك 
 %إىل القيمة السوقية 

 عتمادا على بيانات اجلدولني السابقني.إإعداد الطالب  المصدر:
                                                 

 .نظام البنوك في ماليزيا، مرجع سابقأنظر:  1
 .949، صمرجع سابقعباس كاظم، الدعمي،  2
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( 4199-4119نالحظ من خالل اجلدول أن مؤشر معدل دوران الصكوك يف ماليزيا خالل الفرتة )
وهو تطور  %99.99ما نسبته  4119(، حيث بلغ املؤشر سنة 4119-4119رتفاعا يف الفرتة )إشهد 

 فقط وهي نسبة ضعيفة. %2.99نسبته  حيث بلغت 4119ملحوظ إذا ما قورن بالسنة 
( فنالحظ تذبذبا شديدا وبالتايل يصعب حتديد االجتاه العام 4199إىل غاية  4117أما خالل الفرتة )

جتاه تصاعدي خالل الفرتة املدروسة  إيف مؤشر معدل دوران الصكوك، وبالرغم من ذلك ميكن القول بأنه كان يف 
 %91.99ومعدل  %99.99مبعدل  4117و 4119سنيت  ككل، فقد سجل أعلى معدل دوران خالل
، وميكن توضيح التطور احلاصل يف مؤشر %9.99مبعدل  4112على التوايل وأدىن معدل دوران كان يف سنة 

 دوران الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي من خالل الشكل التايل:
(: تطور مؤشر معدل دوران الصكوك اإلسالمية في سوق رأس المال اإلسالمي 36الشكل رقم )

 (. 1022-1002لفترة )لالماليزي 

 
 إعداد الطالب إعتمادا على اجلدول أعاله.المصدر:

وقد رتفع عموما إنالحظ أنه  4199و 4119وبالتايل فعند مقارنة معدل دوران الصك اإلسالمي بني الفرتتني 
 وهذا يعكس النتائج التالية: 4119كان أهم إرتفاع له سنة 

 * توفر السيولة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي )إرتفاع درجة السيولة(.
* مستوى مرض لتكاليف إمتام الصفقات واملعامالت داخل السوق، وبالتايل إمكانية جذب متعاملني 

 على كل املستويات.
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 .الماليزي الصكوك اإلسالمية في ماليزيا على استقرار سوق رأس المال اإلسالمي المطلب الثاني: أثر
هنيارات كربى يف األسواق املالية الكربى كالواليات املتحدة إأدت األزمة املالية العاملية إىل حدوث 

التأثريات نظرا لرتابط العامل نتقلت إىل باقي العامل، ومل تكن االقتصاديات اإلسالمية مبنأى عن هذه إوبريطانيا مث 
 وسيطرة الدوالر على التعامالت، وهذا أدى بدوره إىل التأثري على سوق الصكوك اإلسالمية يف العامل.

 الفرع األول: أثر األزمة المالية العالمية على سوق الصكوك وماليزيا.
  أوال: األثر على حجم اإلصدار

خنفض الطلب على إحالة الركود العاملي على كافة دول العامل،  يف ظل األزمة املالية العاملية ومع تفاقم
  نعكس على العوائد املتوقعة هلذه الصكوك.إاألصول املساندة للصكوك، مما 

صعوبات كبرية عام  -كغريه من أسواق الدين-أما بالنسبة لسوق الصكوك اإلسالمية فقد واجه 
وارتفاع كلفة االقرتاض واخلسائر الضخمة اليت تكبدها املستثمرون ، أبرزها تداعيات األزمة املالية العاملية 4117

جراء اهنيار أسعار األصول املالية والعقارية، إذ واجه إصدار الصكوك اإلسالمية حتديات غري مسبوقة عام 
بأكثر من  4117مليار دوالر تقريبا( تراجع عام  99.9) 4119عام  %99. فمن منو كبري بلغ 4117

 .1مليار دوالر فقط 99.9ليبلغ  91%
أما بالنسبة ملاليزيا فهي األخرى تراجع حجم إصداراهتا بسبب تأثرها باألزمة املالية حيث بلغ حجم  

إىل ما قيمته  4117مليون دوالر لينخفض عام  99294.1إىل  4119الصكوك اإلسالمية مباليزيا عام 
 اجلدول التايل:يف  كمامليون دوالر.   99911مليون دوالر لكنه سرعان ما ارتفع حجم اإلصدار إىل  9291.2

 (.1007-1009لفترة )لحجم إصدارات الصكوك اإلسالمية حسب الدول (:17الجدول رقم )
 

 )مليون دوالر( 4111 )مليون دوالر( 4117 )مليون دوالر( 4119 الدولة
 99911 9291.2 99294.1 ماليزيا

 9911 9911.4 91719.9 اإلمارات
 9111 9799.4 9999.9 السعودية
 9911 911.2 9199 البحرين

 9711 999.9 14.7 إندونيسيا
 211 299.4 942.9 باكستان

 مل تصدر صكوك 911.1 911 قطر
 مل تصدر صكوك 911 799 الكويت
 211 19.9 491.9 بروناي

 42.9 99.1919 99.1999 دوالر( ملياراجملموع )

                                                 
 .929، صمرجع سابقحكيم، براضية،  -1
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، ورقة مقدمة إىل املؤمتر "دور الهندسة المالية في معالجة األزمات المالية"هالل، احلنيطي،هناء حممد  :لمصدرا
 األردن-عمان ،ور اقتصادي إسالمي": "األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظحول العلمي الدويل

 .99، ص4191كانون األول/ديسمرب   9-4
اجلدول أعاله بأن إصدار الصكوك اإلسالمية قد كان الصكوك اإلسالمية، يبني نسبة حلجم إصدار البف

مليار  99.1919مليار دوالر( و ) 99.1999م حيث بلغ )4117مث تراجع يف عام  4119مزدهرا يف عام 
نالحظ  إىل تأثري األزمة املالية العاملية على هذه الدول، كما 4117دوالر( على التوايل، ويرجع اخنافضه يف سنة 

( بالرغم من دوالرمليار  42.9م ما قيمته )4111أيضا عودة سوق الصكوك إىل النمو بقوة حيث بلغ سنة 
 استمرار األزمة.

إىل زيادة الطلب من قبل احلكومات على الصكوك، هبدف املسامهة  4111ويرجع هذا االرتفاع يف سنة 
 .1مة املالية، ورغبتها يف دعم مشاريع التنمية املختلفةرتفاع تأثرها باألز إيف معاجلة العجز يف موازناهتا بسبب 

 ومتيزت هذه املرحلة )مرحلة األزمة( باملزايا التالية:
 .2* عودة سيطرة ماليزيا على سوق الصكوك، تليها اإلمارات والسعودية

ل اإلصدار * أفسحت األزمة املالية العاملية اجملال أمام احلكومات لتصبح أكثر نشاطا من الشركات يف جما
 وذلك بسبب تغطية العجز يف موازناهتا العامة.

* بدأت تظهر احلاجة إىل إصدار صكوك طويلة املدى بسبب الرغبة يف إنشاء مشاريع عمالقة للمسامهة 
 يف حتقيق التنمية االقتصادية.

اجلنوبية * ظهرت دول أخرى جديدة للدخول يف هذا اجملال، وهي فرنسا، وبريطانيا، وأندونيسيا وكوريا 
 .3والفلبني واألردن وتركيا

* كان الرينجيت املاليزي هو عملة اإلصدارات السائدة يف هذه الفرتة بسبب العدد الكبري من إصدارات 
 .4الصكوك الصادرة عن ماليزيا

 ثانيا: أثر األزمة المالية على الصكوك من حيث النوع.
تراجع إصدار  4117، حيث ويف 5هذه الفرتة نتشر قبول هيكل اإلجارة مما أدى إىل هيمنته يفإلقد 

، عكس ما حتقق يف السنة اجلديدة، بسبب عدم مالءمة هياكل 4119مقارنة مع  %91الصكوك بأكثر من 
، بسبب %7خنفاضا طفيفا بـ إشهدت ، بينما اإلجارة %91فإصدار صكوك املراحبة تراجع حبوايل  .الصكوك

                                                 
 .499، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةزياد جالل، الدماغ،  -1
 السابق.أنظر اجلدول  -2
 .494، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةزياد جالل، الدماغ،  -3
، تقدمي: عمار عودة، ندوة )الصكوك "إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصكوك: األسباب واآلثار"إدارة اخلزينة يف البنك اإلسالمي للتنمية،  -4

 .9، ص4191مايو  49-42حاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، خالل الفرتة اإلسالمية: عرض وتقدمي( املنعقدة يف ر 
 .9، صالمرجع السابق -5
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على  %97و %79خنفاضا بـ إرتفاع الرسوم املفروضة لصاحل البيئة، ورغم ذلك فصكوك املشاركة واملضاربة عرفتا إ
حنصر يف دول جملس التعاون اخلليجي إسواق والذي األ اته خمتلف إصدار تلكبري الذي شهدا صالتوايل. هذا التناق

 الصكوك دوليا.والشكل التايل يبني هيكل وعدد إصدار      .1وماليزيا
 1008-1009لفترة ل دوليعلى المستوى ال هيكل وعدد إصدار الصكوك (: 29الشكل رقم)

 
source:  Moody's investors service, opcit,p 03 

 %91و %97أما يف ماليزيا فقد سيطرت صكوك املشاركة وصكوك املضاربة على اإلصدار وذلك بـ 
وصكوك  %99.2م، فسيطرت صكوك املشاركة بـ 4117يف سنة  ، بينما2م4119لكل منهما وهذا يف سنة 

م واليت إقتصر فيها إصدار الصكوك يف ماليزيا على صكوك 4111، على عكس سنة 3%92.9اإلجارة بـ 
 .4على التوايل %1.2و %11.9املشاركة واملراحبة وذلك بـ 

مة إىل رغبة احلكو  4117صدار يف سنة عود سيطرة صكوك املشاركة وصكوك اإلجارة على نوع اإلتو 
 املاليزية يف متويل العجز يف ميزانيتها وكذا متويل خمتلف مشاريعها التنموية.

 :5وعموما فقد تراجع حجم إصدارات الصكوك خالل األزمة املالية وذلك يرجع إىل األسباب التالية
                                                 

1 - Moody's investors service, "Global sukuk issuance: 2008 Slowdown Mainly due to credit crisis, 
But some Impact from Shari'ah Compliance Issues", Special Report, 21 January 2009, P:3.   
2 - Securities commission Malaysia, Annual reports 2007, P:6-49. 
3 - Securities commission Malaysia, Annual reports 2008, P:6-55. 
4 - Securities commission Malaysia, Annual reports 2009, P:6-51. 

 .921، صمرجع سابقحكيم، براضية،  5
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  العام يف الدول اخلليجيةالقطاع  تراجع أسعار النفط وعوائده: إذ يعترب النفط مصدرا أساسيا ألموال -9
نفذها القطاع اخلاص يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا. ومع اهلبوط ي املمول الرئيسي ملشاريع عديدة كما يعترب

احلاد يف األسعار العاملية بشكل مل يتوقعه أحد، أصبح أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للصناعة املالية اإلسالمية 
 د الرئيسي لطفرة هذه الصناعة.مهددا، فالنفط مبثابة القائ

 شح السيولة نتيجة األزمة املالية العاملية. -4
 النمو االقتصادي. قتراجع آفا -9
تزايد الشكوك بشأن شرعية الصكوك املصدرة. -2

 الفرع الثاني: أثر األزمة على أداء سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.
 (.1007-1009خالل الفترة ) المدرجةأوال: عدد الشركات 

عند مالحظة مدى زيادة أو نقص عدد الشركات املدرجة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي، نالحظ 
أن العدد الكلي للشركات املدرجة يف تراجع مستمر، مبا يف ذلك الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إال أن 

شركة  799يث إزداد عدد الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من تراجع هذه األخرية ليس تراجعا كبريا ح
شركة متوافقة مع الشريعة  729م إىل 4111م، لينخفض سنة 4117شركة سنة  799م إىل 4119سنة 

 171إىل  119خنفض عددها من إاإلسالمية، وهذا على عكس العدد الكلي للشركات املدرجة يف السوق واليت 
على التوايل، وهلذا إزدادت نسبة الشركات املتوافقة مع الشريعة  4111و 4117و 4119ات يف السنو  191مث 

خالل السنوات  %77و %79إىل  %79اإلسالمية إىل العدد الكلي للشركات املدرجة حيث إزدادت من 
يدل على استقرار عدد الشركات املدرجة املتوافقة مع الشريعة  اعلى التوايل. مم 4111و 4117و 4119

 اإلسالمية مقارنة مع الشركات األخرى. وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:
 (.1007-1009لفترة )ل(: عدد الشركات المدرجة في السوق الماليزية 28الجدول رقم ) 

 

 4111 4117 4119 السنوات
 729 799 799 مع الشريعة اإلسالمية عدد الشركات املتوافقة

 191 171 119 العدد الكلي للشركات املدرجة يف السوق
 77 79 79 %نسبة عدد الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إىل العدد الكلي 

 

Source: Securities commission Malaysia, Annual reports, (2007, P:6-51), (2008, P:6-56), 

(2009, P:6-52).  
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 (:1007-1009ثانيا: رسملة السوق خالل الفترة ) 
عند استقراء بيانات وأرقام تقارير البورصة املاليزية، نالحظ أن رمسلة سوق األوراق املالية ككل قد شهدت 

 992م مث اخنفضت إىل 4119بليون رينجيت ماليزي يف سنة  9919تراجعا خالل فرتة األزمة حيث بلغت 
بليون  111م ما قيمته 4111م لتعود لالرتفاع من جديد حيث بلغت سنة 4117بليون رينجيت ماليزي سنة 

بليون رينجيت  917رينجيت ماليزي، ونتيجة لذلك فقد اخنفضت رمسلة سوق األوراق املالية اإلسالمية من 
بليون  991ىل ما قيمته م، لرتتفع من جديد إ4117بليون رينجيت ماليزي سنة  249م مث 4119ماليزي سنة 

، يف حني أن نسبة رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي إىل رمسلة السوق ككل بقيت 4111رينجيت ماليزي سنة 
 وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول التايل: (.4111-4119خالل الفرتة ) %92ثابتة عند حدود 
لفترة ل(: تطور رسملة سوق األوراق المالية اإلسالمية مقارنة بالسوق الربوية في ماليزيا 27الجدول رقم )

(1009-1007.) 
 

 4111 4117 4119 السنوات
 111 992 9919 رمسلة سوق األوراق املالية ككل )بليون رينجيت ماليزي(

 991 249 917 رمسلة سوق األوراق املالية اإلسالمية )بليون رينجيت ماليزي(
 92 92 92 %نسبة رمسلة السوق اإلسالمية إىل رمسلة السوق الكلي 

 

Source: Bursa Malaysia, Annual reports, (2007, P:6), (2008, P:1), (2009, P:7).

 ثالثا: مقارنة إصدارات الصكوك اإلسالمية في ماليزيا مع إصدارات السندات.
خنفاض إعند مقارنة إصدارات الصكوك اإلسالمية يف السوق املاليزية مع السندات التقليدية فإننا نالحظ 

 4117مث  4119إصدارا خالل السنوات  99مث  29إىل  91عدد إصدارات الصكوك اإلسالمية من 
 99.19يزي، وبليون رينجيت مال 29.4بليون رينجيت ماليزي مث  949.9على التوايل، وهذا بقيمة  4111و

 على التوايل. 4111مث  4117و 4119بليون رينجيت ماليزي يف السنوات 
 94إىل  99أما فيما يتعلق بالسندات التقليدية فهي األخرى شهدت تراجعا يف عدد االصدارات من 

على التوايل، أما فيما يتعلق بقيمة هذه اإلصدارت فقد  4111مث  4117و 4119خالل السنوات  49إىل 
بليون  99.9حني بلغت  4119بليون رينجيت ماليزي مقارنة بسنة  19.7إىل ما قيمته  4117عت سنة رتفإ

بليون رينجيت ماليزي. 49فبلغت  4111رينجيت ماليزي يف حني 
أما من خالل مقارنة نسبة إصدارات الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية مقارنة مع إمجايل الصكوك 

هيئة األوراق املالية املاليزية فنالحظ أن الصكوك اإلسالمية سيطرت على االصدارات املوافق عليها من طرف 
 4111و 4117خالل السنوات  %91.91و %91.11مث  %99.21ما نسبته  4119حيث بلغت سنة 

خالل السنوات  %21.11مث  %91.91مث  %49.91على التوايل. بينما السندات التقليدية فبلغت نسبتها 
 ول التايل:دعلى التوايل وميكن مالحظة ذلك من خالل اجل 4111و 4117و 4119
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اق المالية المصدرة في ماليزيا ر (: مقارنة إصدارات الصكوك والسندات مع مجموع األو 10الجدول رقم )
 (1007-1009لفترة )ل

 

 4119 4117 4111 

 الصكوك
 99 29 91 العدد
 949.9 29.4 99.19 (BRM)القيمة 

 91.91 91.11 99.21 %النسبة 

 السندات التقليدية
 49 94 99 العدد
 99.9 19.7 49.92 (BRM)القيمة 

 21.11 91.91 49.91 %النسبة 
 إمجايل الصكوك املوافق عليها من طرف 

 هيئة األوراق املالية
 92 11 941 العدد
 997.7 921 99.21 (BRM)القيمة 

Source: Securities commission Malaysia, Annual reports, (2007, P:6-49), (2008, P:6-55), 
(2009, P:6-51). 

 يزيا رائدة يف الصريفة اإلسالميةويف األخري ميكن القول بأنه رغم تأثريات األزمة املالية، التزال مال
زيا السابق عبد اهلل بدوي على أنه بفضل تطوير واستطاعت مواجهة األزمة املالية احلالية، فقد أكد رئيس وزراء مالي

م، مع بعض اإلجراءات 4117النظام املايل اإلسالمي قد متكنت ماليزيا من التصدي لألزمة املالية العاملية 
 :1االقتصادية واملالية األخرى وكما يأيت

يستكمل النظام املايل * النظام املايل اإلسالمي أصبح يف الوقت احلايل عنصرا قابال للتطور وراسخا، 
 التقليدي.

ندماجه يف السوق إ* التقدم السريع الذي أحرزه النظام املايل اإلسالمي يف ماليزيا قد أفسح اجملال أمام 
 العاملية.

* اجلهود املبذولة يف املستوى العاملي جلعل النظام املايل اإلسالمي عنصرا مصداقيا، ستساعد كثريا على 
 ايل يف ماليزيا.تعزيز تطور النظام امل

* إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية العاملية بكواالملبور، الذي يهدف إىل 
وضع املعايري التنظيمية الدولية القائمة على خصائص وخماطر فريدة للمؤسسات املصرفية اإلسالمية، سوف يسهم 

 واستقراره. يف االحتفاظ بقوة النظام املايل اإلسالمي
 
 

                                                 
 العلوم االقتصادية وعلوم التسيريجملة ، "اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة الماليزية"سناء عبد الكرمي، اخلناف،  -1

 .11-91ص:ص ، 4194سطيف، -، جامعة فرحات عباس94العدد 
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 المطلب الثالث: تقييم التجربة الماليزية في تطوير سوق رأس المال اإلسالمي:
اول فيما حن -خاصة الصكوك اإلسالمية-بعد تناولنا لتجربة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا وأدواته 

 وكذا نقاط ضعفها وإجيابياهتا. يأيت تقييم هذه التجربة من خصائصها،
 الخصائص المميزة للتجربة الماليزية الفرع األول:

  أوال: خصائص القطاع المصرفي الماليزي
 إمتلكت ماليزيا قطاعا مصرفيا مميزا مبسامهة من الدولة وكانت له مميزات، نوجزها فيما يلي:

حيسب ملاليزيا فضل الريادة يف اإلقدام على إقامة أول سوق  الريادة في إقامة أول سوق نقدي إسالمي: -أ
 .1نقدي إسالمي

اإلسالمي قام يف ماليزيا بناء فالنظام املصريف  الدور الرئيسي للدولة في دعم العمل المصرفي اإلسالمي: -ب
أسهم أول بنك إسالمي مت إنشاؤه يف عام  -مع احلكومة احمللية-على مبادرة من الدولة، وهي اليت كانت متلك 

 .2م9114أسهمه يف التداول يف عام (، قبل أن تطرح BIMم )بنك إسالم ماليزيا 9179
توضح التجربة املاليزية ضرورة التعامل مع قضية  الحرفية المصرفية في تنظيم العمل المصرفي اإلسالمي: -جـ

العمل املصريف اإلسالمي باعتبارها قضية شرعية ومصرفية يف آن واحد، وليس باعتبارها قضية سياسية على غرار ما 
والسودان. فإىل جانب الناحية الشرعية جند أن "الفكر املصريف" كان هو احلاكم لكافة حدث يف باكستان وإيران 

 .3اخلطوات التنظيمية ملسرية العمل املصريف اإلسالمي يف ماليزيا
زدواجية نظامها املايل، وهي ميكن أن تعطي إتعترب التجربة املاليزية خاصة من حيث  زدواجية النظام المالي:إ -د

به ملعظم الدول اإلسالمية اليت حتوي نظاما ماليا مزدوجا، كما تعطي أحسن مثال على إمكانية مثاال حيتذى 
 .4تعايش املصرفية اإلسالمية واملصرفية التقليدية ضمن نفس النظام املايل

 ونذكر منها: خصائص أخرى: -هـ
اإلسالمية األخرى وكل من حيث اهلياكل التنظيمية جندها يف ماليزيا تقريبا مكتملة مقارنة بالدول  -9

ة اإلسالمية وأسواق ريفصيف جمال الصناعة املالية والكتسبها املاليزيون إذلك قد حتقق عرب اخلربات واملهارات اليت 
 املال اإلسالمية.

 ل املصريف اإلسالمي ويتضح ذلك من خالل:سامهة مجيع األطراف يف جناح العمم -4
 لعمل املايل اإلسالمي من خالل إصدار السندات مسامهة فاعلة من طرف الدولة يف إجناح ا

 زدواجية املصرفية.ومن قبل ذلك السماح باإل احلكومية، وتوفري الدعم الالزم هلا،

                                                 
 .992(، ص4199لبنان، -، )دار ابن حزم، بريوتاإلسالميةالتنظير الفقهي والتنظيم القانوني للسوق المالية حممد األمني، ولد عايل،  -1
 .14-91، ص ص: مرجع سابقويل، فالأسامة حممد أمحد،  -2
 .14-91، ص ص:المرجع السابق -3
 .499، صمرجع سابق، "صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية"عبد الكرمي، قندوز،  -4
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  مسامهة فاعلة جدا للسلطات النقدية يف جناح العمل املايل اإلسالمي بإتاحة الفرصة له واسعة، من
 النظام التقليدي.خالل خضوعه لقوانني خاصة غري تلك اليت تسري 

  مسامهة فاعلة من طرف املؤسسات املالية اإلسالمية ذاهتا، ففي املراحل األوىل لنشأة أول مصرف
 إسالمي ماليزي فقد أخذ على عاتقه إجناح التجربة، وكان له ذلك.

 ...1التنوع والضخامة. 
 ثانيا: خصائص سوق رأس المال اإلسالمي: 

ملال اإلسالمي، حيث أصبح حمل دراسة واهتمام من خمتلف عملت ماليزيا على تطوير سوق رأس ا
 االقتصاديني والدارسني على مستوى العامل، ومن هذه املميزات:

  من حيث إصدار الصكوك اإلسالميةتعترب ماليزيا الدولة األوىل الريادة في إصدار الصكوك اإلسالمية: -أ
حيث أصدرت العديد من الصكوك لتمويل البىن التحتية للدولة والشركات التابعة هلا يف سبيل تعزيز هذه األداة يف 
األسواق املالية، كما أن ماليزيا عضو مؤسس يف الكثري من املؤسسات واملراكز اليت ختدم هذه الصناعة، ومنها على 

ره كواالملبور وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية سبيل املثال جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومق
 .2ومقرها البحرين

حيث تعترب التجربة املاليزية يف األوراق املالية هي الوحيدة اليت عربت احلدود إىل أسواق مالية  العالمية: -ب
 االستثمارات املختلفة ويكفي أن أصول املصارف اإلسالمية يف %99إىل  %94خارجية بنسبة تراوحت بني 

مليار دوالر وأن حجم  4.9أقطار بلغت  9، وأن حجم الصكوك اإلسالمية موزعة يف 3مليار دوالر 914بلغت 
 .4صندوق 991مليار دوالر أكثر من  9.9الصناديق االستثمارية اإلسالمية املشرتكة بلغت 

ذلك أن توفر السوق املالية على عدد كبري من  :5توفر السوق على عدد كبير من المتعاملين النشطين -جـ
املتعاملني النشطني يعطي متنفسا للبنوك اإلسالمية، ويقوي من كفاءة السوق املالية ال سيما السوق الثانوية )سوق 
التداول(. والبنك املركزي املاليزي وحرصا منه على استيعاب عدد كبري من املشاركني يف هذه السوق املالية رخص لـ 

نوافذ إسالمية لبنوك تقليدية حملية  1بنوك إسالمية أجنبية خالصة، كما رخص لـ  9بنكا إسالميا حمليا و 99
طت هذه اخلطوة املصرفية اإلسالمية، وجذبت إليها متعاملني مسلمني وغري ونافذتني لبنوك أجنبية، وقد نش  

 مسلمني.
يعد تنويع وتطوير األدوات املالية عامال مهما يف إدارة السيولة، ومواكبة  تنويع وتطوير األدوات المالية: -د

. وقد حرصت ماليزيا %91تطور املصرفية اإلسالمية املتسارع ونسبة منوها اليت جتاوزت يف بعض الدول اإلسالمية 
                                                 

 .492-499: ص ، صالمرجع السابق -1
 .441، صمرجع سابقزكريا سالمة عيسى، شطناوي،  -2
 .4119هناية سنة - 3
 .499، صمرجع سابق، "صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية"عبد الكرمي، قندوز،  -4
 .94، صمرجع سابق، أكرم، الل الدين وسعيد، بوهراوة -5
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حزمة متنوعة على أخذ الريادة يف هذا اجلانب، فقد تقدمت الدول يف نسبة إصدار الصكوك، كما توفرت على 
 من املنتجات املالية اليت صممت أساسا لتسهيل إدارة السيولة بني املصارف اإلسالمية.

إن ضعف أو غياب الشفافية يف السوق املالية جيعل من احلصول على املعلومات  ضمان شفافية السوق: -هـ
ا يؤدي إىل تضييق اجملال على املستثمرين املطلوبة النتقاء األوراق املالية املناسبة مكلفة ماديا ومستهلكة للوقت، مم

وضعف اإلقبال على هذه األوراق بسبب غياب الشفافية املفضية يف غالب األحيان إىل وجود تالعبات 
ومضاربات غري مشروعة ال تعكس السعر احلقيقي للورقة املالية، ويف هذا الشأن ولضمان الشفافية قام البنك 

لسوق النقد بني املصارف اإلسالمية، كما وضع نظاما متكامال وآلية فعالة للعرض املركزي املاليزي بتأسيس موقع 
 والتسويات املالية ونشر املعلومات من خالل هذا املوقع.

م نظاما آليا شامال لإلصدارات واملناقصات 9119وقد وضع البنك املركزي املاليزي قيد العمل منذ 
 .1لتداوليضمن الشفافية الكاملة لعمليات اإلصدار وا

( ETP)إىل جانب البنك املركزي، أسست هيئة األوراق املالية املاليزية نظاما للمتاجرة االلكرتونية 
Electronic Trading Platform  2م4117مارس  91لسوق السندات املاليزية يف. 

 :3نذكر منها خصائص أخرى: -و
اإلسالمي لتنظيم هذه السوق وإدارهتا وقد النجاح يف إقامة اإلطار القانوين والتشريعي واإلداري  -9

 جنحت فيه فعال، وكذلك جناحها يف وضع أطر تشريعية لتنظيم سوق الصكوك عامليا.
عتبارها سفرية فوق العادة عن التمويل إالنجاح يف ترويج املنتجات اإلسالمية مثل الصكوك مثال، و  -4

 اإلسالمي يف الغرب.
ج التجارة اإلسالمية يف أسواق رأس املال، ودراسة جدوى بشأن هذا وقد قامت هذه السوق بوضع منها 

 نظام إدارة سوق املال يف املراحل النهائية.
قوة واتساع العالقات اليت تقيمها مع الغرب ومع غريها من املؤسسات؛ من ذلك إتساع عالقاهتا مع  -9

 وق رأس املال الدويل ومقره لندن(ا مع )إحتاد سبنك االستثمار األورويب يف اململكة املتحدة، واإلتفاقية اليت أبرمته
 91وتوقيع مذكرة تفاهم لتسهيل العمل املشرتك لتطوير األسواق املالية اإلسالمية الدولية، وذلك يف لندن يف 

 م.4119يناير/كانون الثاين  99و
اشئة: ال شك أن هذه إرتقاؤها بالعمل املصريف والنشاط املايل اإلسالمي واهتمامها باألسواق املالية الن-2
 رتقت بالعمل املايل واملصريف اإلسالمي وباالستثمار بصورة عامة.إالسوق قد 

                                                 
 .92، صمرجع سابقال -1
 .99، صالمرجع السابق  -2
 .999، صمرجع سابقحممد األمني، ولد عايل،   -3
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ة مع السوق املايل التقليدي؛ حيث تنوعت هبا إلسالمي باالستقرار مقارنتتميز سوق رأس املال ا -9
 ....1الصكوك القائمة على املشاركة، واإلجارة، والبيع اآلجل واملضاربة، واملراحبة

 عتراضات والمآخذ على التجربة الماليزية.الفرع الثاني: اإل
بالرغم مما متيزت به التجربة املاليزية من خصائص فريدة ومميزة إال أنه تتخللها بعض السلبيات واليت ميكن 

 إجيازها فيما يلي:
  أوال: مشاكل متعلقة بالجانب الشرعي:

ة ما استقر عليه رأي مجهور علماء املسلمني ممثال فيما حيث أن التجربة خالفت يف بعض أدواهتا املالي
صدر عن اجملامع الفقهية من قرارات، مثل بيع العينة وبيع الوفاء وبيع الديون وغرامات التأخري، مما جعلها غري 

اعة وهو مقبولة عند عامة املسلمني خارج ماليزيا، وبالتايل حال بينها وبني االستفادة من العمق التارخيي هلذه الصن
ان شرعا، لذلك هي قد بيع العينة وبيع الدين احملرمت. حيث تعتمد بعض الصكوك املاليزية على ع2العامل العريب

 .3حباجة إىل استبعاد هذه العقود احملرمة شرعا، ومن مث تعزيز اجلانب الشرعي، يف مجيع مراحل الصكوك
 م وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةاملاليزية ال يتكما أن إصدار وتداول صكوك االستصناع يف التجربة 

ألنه يشتمل على بيع الدين والذي حرمه مجهور العلماء، كما يقوم على مبدأ تصكيك الدين النقدي احملرم 
 .4شرعا

 ثانيا: إشكالية تعميم النموذج الماليزي في صناعة المالية اإلسالمية:
ج املاليزي" يف الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية على غريه قد يثور التساؤل حول إمكانية تعميم "النموذ  

عرتاض الفقه الغالب على األسس واملبادئ الشرعية اليت تقوم عليها إمن الدول، خاصة تلك اليت يثور فيها 
لية العناصر األساسية للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية يف ماليزيا. فكثري من منتجات صناعة اهلندسة املا

 .5اإلسالمية تعتمد على بيع الدين بالدين، وهي قضية كما أشرنا فيما سبق متثل نقطة خالف كبري بني الفقهاء
 ثالثا: إشكالية التنافس بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية:     

إمهال  إذ قد تؤدي هذه املنافسة يف زيادة حجم وعدد وقيمة اإلصدارات بني الصكوك والسندات إىل
 اجلانب الشرعي كنتيجة للمنافسة، وبالتايل االهتمام باجلانب الكمي ال باجلانب الشرعي والنوعي.

 
 
 

                                                 
 .497، صمرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةزياد جالل، الدماغ،   -1
 .449، صمرجع سابقزكريا سالمة عيسى، شطناوي،   -2
 .497ص، مرجع سابق، الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصاديةزياد جالل، الدماغ،   -3
 .999، صمرجع سابقحكيم، براضية،   -4
 .499، صمرجع سابق، "صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية"عبد الكرمي، قندوز،   -5



 واقع التعامل بالصكوك االسالمية في سوق رأس المال االسالمي الماليزي                    رابع الفصل ال
 

- 162 - 

 

 :خالصة الفصل الرابع
سوق مايل  يهإن سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا تعترب أحد أهم مكونات النظام املايل املاليزي حيث    

وكذا جتميع املوارد املالية واالستثمارية املتوافقة مع مبادئ  نشطة االقتصاديةتمويل ملختلف األتتوفر فيه فرص ال
 .وهذا جعله ذو أمهية بالغة بالنسبة لإلقتصاد املاليزي ككل.الشريعة اإلسالمية

ومن  ،هيئة األوراق املالية باإلشراف على تنظيمهوقد لعبت احلكومة املاليزية دورا كبريا يف إنشائه وتطويره، وتقوم   
وكذا اللجنة  سوق رأس املال االسالمي،قسم أجل ضمان قيام هذا السوق باملهام املنوطة به أنشأت سلطتني مها: 

 االستشارية الشرعية.
اديق االستثمار ، وصنمية واليت منها األسهمويتم تداول خمتلف األدوات املالية املتوافقة مع الشريعة االسال   

والصكوك االسالمية واليت تتمثل يف صكوك املراحبة وصكوك البيع بثمن آجل وصكوك املضاربة  االسالمية
مت إصدارها  وصكوك املشاركة وصكوك االستصناع وصكوك اإلجارة إضافة إىل صكوك الوكالة باالستثمار واليت

فقهي كصكوك البيع بثمن آجل وصكوك  مازالت حمل خالفالصكوك ، وبعض هذه 1011أول مرة يف سنة 
 االستصناع كوهنا تقوم على بيع الدين احملرم شرعا.

ى غالبية ستحوذ علإواليت  وقد سامهت الصكوك االسالمية من متويل التنمية واملشاريع التنموية يف ماليزيا   
 والبناء. قطاع املالية ،النقل ،الطاقة واملناجم واإلتصاالت إصداراهتا 

يف سوق رأس املال اإلسالمي سواء بالنسبة  متعاملنيلوحتظى الصكوك االسالمية يف ماليزيا بأمهية كربى بالنسبة ل  
للمؤسسات املصرفية )البنك املركزي والبنوك األخرى(، وكذا الشركات املتعاملة يف هذه السوق سواء كانت 

 يف ماليزيا خاصة يف جمال توفري السيولة. الشركات إسالمية أوأجنبية، وتظهر أمهية الصكوك االسالمية
ويظهر ذلك من خالل عدد املاليزي كما تساهم الصكوك االسالمية يف حتسني كفاءة سوق رأس املال اإلسالمي  

، ومما إىل زيادة رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي مقارنة بالسوق  املايل ككل الشركات املدرجة يف السوق، إضافة
لصكوك االسالمية يف حتسني كفاءة السوق االسالمي لرأس املال مؤشر حجم التداول، وهذه يدل على مسامهة ا

املؤشرات تدل على توفر السيولة يف السوق وكذا إتساعه إضافة إىل األمان وعدالة السوق واليت يستمدها من 
 الشريعة االسالمية.

وتلعب الصكوك االسالمية يف ماليزيا أيضا دورا بارزا يف مواجهة األزمات املالية حيث حافظت على استقراره  
ويظهر ذلك من خالل استقرار عدد الشركات املدرجة ورمسلة السوق وكذا مؤشر حجم التداول خالل فرتة االزمة 

(1002-1009.) 
وتنبئ مبستقبل متطور للصناعة املالية االسالمية ككل، رغم ة رائدة ومن خالل تأمل التجربة املاليزية جند أهنا جترب 

             أهنا تعاين من نقائص ومشاكل منها الشرعية ومنها القانونية والتنظيمية.

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة:
 تلعب دورا كبريا يف االقتصاديات إن األسواق املالية بصفة عامة وأسوق رأس املال على وجه اخلصوص

املعاصرة  إذ هي أهم منفذ للتمويل ألي اقتصاد إال أهنا تكون أكثر أمهية عندما تتوافق مع ضوابط الشريعة 
كل حسب   -االسالمية حيث تصبح أكثر عدالة وأكثر عمقا وأوسع تعامال كوهنا تسمح ملختلف املتعاملني

احلنيف إضافة إىل  من الشرع ابط  مستمدةبالدخول إليها والتعامل فيها بكل أمان ملا تتميز به من ضو  -إمكاناته
 شرعية األدوات املالية املتداولة فيها.

ومبا أن االقتصاد االسالمي أصبح يف أمس احلاجة ألسواق رأس املال االسالمية كان لزاما االهتمام 
االسالمية  خاصة الصكوك -ومن بني جوانب تطويرها االهتمام باألدوات املاليةاالسالمية ،بتطوير هذه األسواق

ملا تلعبه من دور يف حتسني أداء سوق رأس املال االسالمي وتوسيعه كوهنا تسمح بتعدد املتعاملني فيه من أفراد  –
مصرفية ومالية، أجنبية وحملية، وجيب أن خيضع املتعاملون يف سوق رأس املال االسالمي إىل ضوابط ومؤسسات 

 ستثمار أمواهلم.الشريعة االسالمية، يف تعامالهتم وكذا طرق ا
وإذا تأملنا التجربة املاليزية جند أن هيئة األوراق املالية عملت على حتقيق الضوابط الشرعية يف تعامالت 

إتبعتها ملنع خمتلف التعامالت املنافية للشريعة  سوق رأس املال االسالمي، ويظهر ذلك يف اإلجراءات اليت
كوك االسالمية كوهنا تقوم على بيع الدين احملرم يف شريعتنا االسالمية رغم وجود إختالف فقهي حول بعض الص

 الغرّاء، واجلهود متواصلة لتدارك هذه النقائص.
 # نتائج إختبار فرضيات البحث: 

 :خمتلف  نصت الفرضية األوىل على أن سوق رأس املال اإلسالمي هو سوق يتم فيه تداول الفرضية األوىل
األدوات االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية، وقد تبني صحة هذه الفرضية من خالل 

 تناولنا للموضوع.
  :يتم فيه االستثمار نصت الفرضية الثانية على أن سوق رأس املال االسالمي هو سوق الفرضية الثانية

، اإلجتماعية والضوابط االقتصادية، وقد تبني من وفق ضوابط متعددة هي: الضوابط العقائدية، األخالقية
 خالل البحث صحة هذه الفرضية حيث جيب أن يتم التعامل وفق الضوابط اليت حددها الشرع احلنيف.

 :جمموعة من تداول االسالمي نصت هذه الفرضية على أنّه يتم يف سوق رأس املال الفرضية الثالثة 
 األدوات كاألسهم والصكوك االسالمية.

 :عملية تصميم وابتكار أدوات مالية جديدة أو ن اهلندسة املالية االسالمية أنصت على  الفرضية الرابعة
تطوير أدوات مالية موجودة كل هذا يف إطار ضوابط الشرع احلنيف، وقد ثبت صحة هذه الفرضية إذ 

ندسة املالية االسالمية تتميز اهلندسة املالية االسالمية عن نظريهتا التقليدية خبصائص أمهها خضوع اهل
 ألحكام وضوابط الشريعة االسالمية.
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 :نصت على أن الصكوك االسالمية عبارة عن إحدى منتجات اهلندسة املالية االسالمية  الفرضية اخلامسة
ويتم إصدارها يف إطار أحكام الشرع احلنيف، وقد توصلنا إىل صحة الفرضية من خالل البحث حيث 

 اقتصادية.شرعية وأخرى للصكوك االسالمية ضوابط 
  :تؤدي دورا بارزا يف استقرار سوق رأس املالالصكوك االسالمية نصت على أن  الفرضية السادسة 

ومن خالل تناولنا للبحث توصلنا إىل صحة الفرضية، حيث تسهم الصكوك  ورفع كفاءته، االسالمي
االسالمية ومن خالل خصائصها يف صد األزمات املالية وكذا توفري السيولة وجذب متعاملني جدد إىل 

 ه.سوق رأس املال االسالمي مما يرفع من كفاءت
 :نصت الفرضية على أن صناعة الصكوك االسالمية مل تساهم يف تنشيط سوق رأس  الفرضية السابعة

املال االسالمي يف ماليزيا، ومن خالل تناولنا للموضوع  ثبت عدم صحة الفرضية حيث تعددت 
حيث تعترب مصدر هام للسيولة  استخدامات الصكوك االسالمية يف سوق رأس املال االسالمي املاليزي 

 .كما تستخدم يف متويل خمتلف املشاريع االقتصادية
  # نتائج البحث:

مايتعلق بالدراسة النظرية ومنها  هامن خالل تناولنا هلذه الدراسة مت الوقوف على مجلة من النتائج من
 املتعلقة بالدراسة التطبيقية وهي التالية:

خالفات شرعية التقليدي تلعب أمهية يف متويل االقتصاد، لكنها تتعامل مبإن سوق رأس املال باملنظور  -
يستمد مبادءه وقواعده  لذلك كان لزاما على االقتصاد االسالمي إجياد سوق رأس مال إسالمي خاصٍّ به

 من قواعد الشريعة االسالمية.
 .حيرِّم التعامل بالسنداتيتم تداول األدوات املالية املتوافقة مع الشريعة االسالمية، ولذلك جنده  -
إن التعامل يف سوق رأس املال يتم إما بعمليات عاجلة أو بعمليات آجلة، لكن يف سوق رأس املال يتم  -

التعامل وفق العمليات املقبولة شرعا لذلك جنده اليتعامل بالعمليات القائمة على الربا والغرر كعمليات 
 الشراء اهلامشي وعمليات البيع على املكشوف.

إن االستثمار يف سوق رأس املال االسالمي خيضع لضوابط متكاملة مستمدة من الشريعة االسالمية  -
وتركز كلها على خدمة الصاحل العام قبل املصلحة الفردية وهذه الضوابط منها: الضوابط العقائدية 

 والضوابط األخالقية، والضوابط اإلجتماعية والضوابط اإلقتصادية.
اإلسالمية الختتلف عن اهلندسة املالية التقليدية يف كوهنا تقوم على إجياد أدوات مالية  إن اهلندسة املالية -

ستثمار، لكن اإلختالف األهم هو أن اهلندسة املالية من املنظور متكن من التحوط ضدَّ خماطر اإل
 ائمة عليها.ا جيعلها مستقلة خبصائصها وأهدافها واملبادئ القاالسالمي حتكمها ضوابط الشرع احلنيف مم

يعترب التصكيك من منتجات اهلندسة املالية االسالمية كونه إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية  -
القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية موجودات)أعيان أو منافع أو حقوق أوخليط من األعيان واملنافع 
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تصدر وفق عقد شرعي وتأخذ والنقود والديون( قائمة فعال أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب و 
 أحكامه، ويطلق على هذه الوثائق والشهادات املالية املتساوية القيمة إسم الصكوك االسالمية.

إن الصكوك االسالمية عموما تنقسم إىل ثالث جمموعات حسب العقد القائمة عليه، وهذه اجملموعات  -
االسالمية القائمة على عقد البيع الصكوك االسالمية القائمة على عقد الشراكة، الصكوك هي: 

 والصكوك االسالمية القائمة على عقد اإلجارة.
إن الصكوك االسالمية ونظرا خلصائصها تلعب دورا كبريا على مستوى االقتصاد نظرا لقدرهتا على تعبئة  -

وتعترب أداة مالئمة املدخرات واستثمار األموال وكذا دورها الكبري يف متويل املشاريع االقتصادية التنموية، 
 لتمويل عجز امليزانية العامة للدولة، لذلك يتعدد املتعاملون يف هذه الصكوك االسالمية.

إن الصكوك االسالمية تعترب وسيلة فعالة يف مواجهة االزمات املالية نظرا للمزايا اليت حتققها واخلصائص  -
فهي تساهم يف حتقيق االستقرار يف سوق رأس املال  اليت متيزها واليت منها أهنا اداة قابلة للتسييل، وبالتايل

ملا هلا من قدرة على جذب املتعاملني وكذا لكوهنا إضافة  وزيادة كفاءته االسالمي، وتساهم يف تطويره
 ا على املستوى العاملي. األسواق املالية، ناهيك عن قبوهلجديدة يف

ا مازالت اجابه حتديات خمتلفة منها املتعلقة بالصناعة كوك االسالمية ورغم املزايا اليت حتققها إال أهنَّ إن الصّ  -
ن الصكوك االسالمية هي األخرى أ، كما املالية واملصرفية ومنها املتعلقة بأسواق رأس املال اإلسالمية

ن تضاف إىل باقي التحديات األخرى، مما جعل الباحثني والدارسني أحتتوي على خماطر متعددة ميكن 
 اسرتاتيجيات متعددة إلدارة خماطر هذه الصكوك.حياولون إجياد 

وقد سامهت  ككل،  إن سوق رأس املال االسالمي يف ماليزيا يعترب من أهم مكونات النظام املايل املاليزي -
 احلكومة املاليزية يف إنشائه وتطويره لتحقيق جمموعة من األهداف يف اإلقتصاد املاليزي ككل.

خاصة من  -زية لعبت دورا كبريا يف تطوير سوق رأس املال االسالمي املاليزيإن هيئة األوراق املالية املالي -
مما جعله خيتلف إختالفا كليا عن سوق رأس املال التقليدي، حيث أنشأت هيئة  -الناحية الشرعية

األوراق املالية قسمني لضبط التعامل يف هذه السوق وضمان إلتزامها مببادئ الشريعة االسالمية، وهذين 
 مني مها:القس

 .قسم سوق رأس املال االسالمي 
 .اللجنة االستشارية الشرعية 
إن األدوات املتداولة يف سوق رأس املال االسالمي يف ماليزيا متعددة ومنها األسهم، صناديق االستثمار   -

 االسالمية، وكذا الصكوك االسالمية.
( 1022إىل  1002ل فرتة الدراسة)خالإن صناديق االستثمار االسالمية يف ماليزيا قد منت منوا كبريا  -

بليون  1421,إىل  1002بليون رينجيت ماليزي سنة  14,1حيث إنتقلت قيمة صايف املوجودات من 
 ، مما يعكس منو الصناعة املالية االسالمية يف ماليزيا.1022رينجيت ماليزي سنة 
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البيع بثمن آجل واللتني تعتربان تتعدد الصكوك االسالمية يف ماليزيا حيث توجد صكوك املراحبة وصكوك  -
أوىل إصدارات الصكوك االسالمية يف ماليزيا، وكذا صكوك االستصناع وصكوك املشاركة وصكوك 

 املضاربة، إضافة إىل صكوك اإلجارة) احمللية والدولية(، وأخريا صكوك الوكالة باالستثمار.
االسالمية ومنها صكوك املراحبة وصكوك  إن بعض الصكوك االسالمية يف ماليزيا غري متوافقة مع الشريعة -

البيع بثمن آجل لقيامها على بيع العينة احملرم شرعا، وكذا صكوك االستصناع ملا تقوم عليه من شبهة 
 الربا.

يل املشاريع االقتصادية التنموية، ومببالغ إن الصكوك االسالمية يف ماليزيا سامهت بشكل كبري يف متو  -
 ,102ت الصكوك لغرض التنمية االقتصادية يف ماليزيا بداية سنة ضخمة حيث بلغت قيمة إصدارا

% من 4445مليون دوالر، وبذلك إحتلت ماليزيا املرتبة األوىل عامليا بنسبة  21,45,4.3ماقيمته 
 إمجايل قيمة الصكوك االسالمية املصدرة يف العامل لغرض التنمية االقتصادية.

االسالمي املاليزي قد استقطبت إهتمام خمتلف املتعاملني من إن الصكوك االسالمية يف سوق رأس املال  -
مصارف ومؤسسات مالية ومصرفية، حملية وأجنبية، كالبنك املركزي املاليزي، واحلكومة املاليزية، وخمتلف 

 املؤسسات املالية األخرى، حيث تعترب أداة مالية هامة لتوفري السيولة.
سيولة كفاءة سوق رأس املال االسالمي ملا توفره من   يف حتسنيإن الصكوك االسالمية يف ماليزيا سامهت  -

يف السوق واالقتصاد ككل، كما زادت من كرب حجم السوق، ويظهر ذلك من خالل مؤشرات حجم 
والذي يدل على وجود  السوق، ومؤشرات حجم التداول ومؤشر معدل دوران الصكوك االسالمية

 الت.مستوى مرض لتكاليف إبرام الصفقات واملعام
قد أثرت على سوق الصكوك االسالمية على املستوى العاملي سواء من  العاملية األخرية إن األزمة املالية -

نوع الصكوك املصدرة، حيث سيطرت صكوك اإلجارة على حيث حيث حجم اإلصدار أو من 
 اإلصدارات خالل فرتة األزمة.

 ت نسبةرأس املال االسالمي، حيث زاد إن الصكوك االسالمية يف ماليزيا قد سامهت يف استقرار سوق -
% خالل 22% إىل ,2% مث 24من  مع الشريعة االسالمية املدرجة يف ماليزيا الشركات املتوافقة

على التوايل، كما بقيت نسبة رمسلة سوق رأس املال االسالمي  1003و 1002و ,100السنوات 
تراجع نسبة الصكوك االسالمية من رغم و %، إضافة إىل ذلك ,4خالل السنوات الثالث بـ  ةثابت

 1003، إال أهنا سرعان ماعادت لإلرتفاع سنة 1002% سنة 20430إىل  ,100% سنة 44,0,
 1002% سنة 43420%، وذلك مقارنة بالسندات التقليدية اليت تراجعت نسبتها من 53420بنسبة 

 .1003سنة  0430,إىل 
ميزت خمتلف القطاعات املالية واملصرفية إن التجربة املاليزية يف سوق رأس املال االسالمي متيزت خبصائص  -

املاليزية، بدءا بالدور الذي لعبته احلكومة املاليزية، والبنك املركزي املاليزي، مما جعل ماليزيا تقيم أول سوق 
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يف إجياد سوق إسالمي لرأس  احلكومة املاليزية اىل اجملهودات اجلبارة اليت بذلتهإسالمي، إضافة إنقدي 
املال، ورغم ذلك فإن التجربة املاليزية الزالت تعاين من نقائص ينبغي العمل على تداركها ومن هذه 

 النقائص منها ماهو شرعي ومنها ماهو تنظيمي وإداري.
   # التوصيات:

واألدوات  سالميةباألسوق املالية اإلاملتعلقة ضرورة العمل على توحيد الرؤى واألحكام الفقهية  -2
 مهية من قبل املسلمني.أاملتداولة فيها، مما جيعل اإلقبال على هذه األسواق واألدوات أكثر 

يف إقتصاد ما، جيب أن اليستمر  إن نظام اإلزدواجية بني سوق رأس املال االسالمي والتقليدي -1
جيعل من الضرورة امللحة إجياد بيئة تنظيمية  وبالتايل جيب الفصل بني هذين السوقني فصال تاما، مما
 وقانونية خاصة باألسواق املالية االسالمية أمرا المفّر منه.

 اق رأس املال االسالمية وتطويرهايف إنشاء ودعم أسو  -بشكل دائم –ضرورة مبادرة احلكومة  -2
 واملبادئ اليت تقوم عليها )الصكوك االسالمية( والعمل على التعريف باألدوات املالية االسالمية

 .املتاحة وذلك باستخدام خمتلف وسائل اإلعالم
ضرورة وضع تشريعات وقوانني من شأهنا أن تشجع توسع أسواق رأس املال االسالمية وتكبح توسع  -,

 س املال التقليدية.أسواق ر أ
بالعلماء للبت يف  ضرورة إنشاء هيئات وجلان رقابية يف أسواق رأس املال االسالمية، وضرورة تزويدها -5

 وأدواهتا. خمتلف األحكام املتعلقة مبختلف املعامالت واألحكام اليت تتم يف هذه األسواق
، وبالتايل جيب ستبعاد كل املعامالت واألدوات) الصكوك( اليت هي حمل خالف شرعيإضرورة  -4

واستئصاهلا من أسواقنا  -كما يف ماليزيا  –كوك القائمة على الربا وبيع العينة االستغناء عن كل الصّ 
  متاما.

قانونيا وإداريا ومنحه االستقاللية التامة عن سوق رأس املال  املاليزيدعم سوق رأس املال االسالمي  -,
 خري قانونيا وإداريا.التقليدي، والعمل على كبح هذا األ

ى الشرعية املختلفة حول العمل يف سوق رأس املال على توحيد الفتاو احلكومة املاليزية  عمل -2
االسالمي والتعامل بالصكوك املتداولة فيه مع خمتلف اجملامع الفقهية لتجنب كل املخالفات 

 والشبهات الفقهية.
  # آفاق البحث:

يف ، وهذا س املال االسالمي يتطلب البحث يف خمتلف جوانبها واآلليات اليت تعمل هباأإن تطوير سوق ر  
ظل الرتكيز على خمتلف اجلوانب الشرعية، ولذلك ميكن طرح اآلفاق البحثية التالية للمسامهة يف تطوير سوق رأس 

 املال االسالمي ومنها:
  تطوير سوق رأس املال االسالمي.لإنشاء هيئة األوراق املالية إمكانيات 
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 تكييف القوانني الوضعية لصاحل أسواق رأس املال اإلسالمية. خطوات 
 إجياد سوق ثانوية إسالمية لتداول الصكوك االسالمية. شروط ومقومات 
 .دور الصكوك االسالمية يف تنشيط السوق النقدي االسالمي 
 .دور صناديق االستثمار االسالمية يف تنشيط وتطوير سوق رأس املال االسالمي 
 وشروط إجياد سوق رأس مال إسالمي جزائري باالستفادة من التجربة املاليزية تإمكانيا.       
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 (.1002األردن،  ، )عامل الكتب احلديث،األسواق المالية النقديةخلف،فليح حسن،  .41
، )دار ابن اجلوزي، اململكة العربية األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمياخلليل،أمحد بن حممد،  .42

 .هـ(، الطبعة الثانية1212السعودية، 
 -، )دار الشروق للنشر والتوزيع عماناألسواق المالية )مؤسسات، أوراق وبورصات(الداغر،حممد حممود،  .43

 .(1002األردن، 
أثر ديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول األسهم والصكوك داغي،علي حمي الدين القره،  .44

، )البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد والوحدات االستثمارية )المشكلة والحلول( دراسة فقهية اقتصادية
 (.1003اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 

، )مكتبة اجملتمع العريب االشتراكي واالسالمي-الفكر الرأسماليمدخل لعلم االقتصاد في داودي،الطيب،  .45
 (.1010االردن -للنشر والتوزيع، عمان

،)دار صفاء للنشر والتوزيع السياسات المالية والنقدية وأداء سوق األوراق الماليةالدعمي،عباس كاظم، .46
 .(1010عمان، 

األردن -، )دار الثقافة، عمانقتصاديةالصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االالدماغ،زياد جالل، .47
1011). 

)دار  دور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية،أشرف حممد، وابةد .48
 .(1002 ،مصر-، القاهرةالسالم

)دار السالم، مصر ، صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .49
 .(، الطبعة الثانية1002

 .(1002، )دار السالم، مصر، دراسات في التمويل اإلسالمي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ .51
، )دار طيبة في البنوك والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبياالستثمارات رزق،عادل حممد،  .51

 (.1002للنشر والتوزيع، مصر، 
، )املعهد العاملي أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصاديةرضوان،مسري عبد احلميد،  .52

 .(1992للفكر اإلسالمي، القاهرة، 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

- 278 - 
 

المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .53
 .(1002، )دار النشر للجامعات مصر، أدواتها

( 1002، )دار وائل للنشر، األردن، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكرمضان، زياد وجودة،حمفوظ،  .54
 الطبعة الثالثة.

، )الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر اجلديدة األسواق الماليةرمضان، زياد ومشوط،مروان،  .55
 .(1009مصر، -القاهرة

 (.1000األردن،  -)دار  الفكر للطباعة والنشر، عمان،اإلدارة والتحليل الماليهيثم حممد، ،الزعيب .56
 .(1999، )سلسلة عامل املعرفة، الكويت، أكتوبر االقتصاد السياسي للبطالةزكي، رمزي،   .57
( 1999 ،قطر-، )دار الثقافة، الدوحةاالقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرةالسالوس،علي أمحد،  .58

 .اجلزء األول
(،اجلزء 1992، )دار الثقافة، الدوحة،االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة،ــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .59

 األول.
، )دار النفائس للنشر والتوزيع االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالميسانو،قطب مصطفى،  .61

 (.1000األردن، 
 جحي)مركز البحوث، شركة الرا، المالية: نظرات في المنهج اإلسالميصناعة الهندسة السويلم، سامي،   .61

 .م(1000ديسمرب -هـ1211املصرفية لالستثمار، دون بلد نشر رمضان 
، )البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي التحوط في التمويل اإلسالميالسويلم،سامي بن إبراهيم،  .62

 .م(1002هـ/ 1219للبحوث والتدريب، جدة، 
 األهمية. األهداف، السبل. مقترحات النجاح–بورصات األوراق المالية السيسي،صالح الدين حسن،  .63

 .(1003مصر -)عامل الكتب، القاهرة
 نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء اإلسالمشابرا،حممد عمر،  .64

 .طبعة الثانيةال(، 1990األردن، -ترمجة سيد حممد سكر، )دار البشري للنشر والتوزيع، عمان
، )دار الفكر العولمة المالية وإمكانات التحكم: عدوى األزمات الماليةالشرقاوي،عبد احلكيم مصطفى،  .65

 .(1003اجلامعي، مصر، 
 المالية من منظور االقتصاد اإلسالمياآلثار االقتصادي ألسواق األوراق شطناوي،زكريا سالمة عيسى،  .66

 .(1009)دار النفائس، األردن، 
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المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين )النظرية مروان، ،شكري، ماهر كنج وعوض .67
 (.1002األردن، -)معهد الدراسات املصرفية عمان ،والتطبيق(

 قتصاديات النقود والبنوك واألسواق الماليةإعبد املنعم، ،الشناوي، إمساعيل أمحد واملبارك .68
 .(1001مصر،  -)الداراجلامعية،اإلسكندرية

األردن -، )دار املستقبل للنشر والتوزيع، عماناألسواق المالية والدوليةصايف، وليد والبكري،أنس،  .69
1009.) 

والتوزيع، القاهرة ، )دار الفجر للنشر المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصاحلي،صاحل،  .71
1002). 

 الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات الماليةالعبادي،هاشم فوزي دباس،  .71
 .(1009)مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن، 

، )منشأة الصناديق والصكوك االستثمارية اإلسالمية، دراسة تطبيقية فقهيةعبد احلي،هشام أمحد،  .72
 .(1010مصر،  -عارف، اإلسكندريةامل

العاملي للفكر  ، )املعهددراسات الجدوى االقتصادية في البنك اإلسالميعبد العظيم، محدي،  .73
 (.1992اإلسالمي،القاهرة،

  ، )مركز يزيد للنشر، األردناستراتيجيات االستثمار في الخيارات الماليةعبد العلي،أسعد محيد،  .74
1002). 

، )دار الرضا للنشر االستثمار في بورصات األوراق المالية )بين النظرية والتطبيق(عصام فهد،  العربيد، .75
 .)1001سوريا، 

األزمات المالية )قديمها وحديثها أسبابها ونتائجها العزاوي، حممد عبد الوهاب ومخيس،عبد السالم حممد،  .76
 .(1010األردن،  -، )دار إثراء للنشر والتوزيع، عمانوالدروس المستفادة(

، )دار الفكر اجلامعي الصكوك والبنوك اإلسالمية أدوات لتحقيق التنميةعلي،أمحد شعبان حممد،  .77
 .(1013مصر، -اإلسكندرية

  ، )املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدةدور البنوك اإلسالمية في مجال التنميةعلي،أمحد حممد،  .78
 .هـ(1211

األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية مصادر واستخدامات غريب،عبد احلليم عمار،  .79
 .(1013، )دار أيب الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة، سوريا، والمحاسبية



 قائمة المصادر والمراجع 
 

- 280 - 
 

، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسالميفهمي،حسني كامل،  .81
 .23م(، حبث رقم 1002-هـ1212)املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة، 

 .(1999، )دار النشر للجامعات، مصر، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالميفياض،عطية،  .81
دراسة حالة ميزانية -تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالميةقحف،منذر،  .82

 هـ(1212، 39والتدريب، حبث رقم  ، )البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوثالكويت
مقدمة في النقود والبنوك مع تطبيقات على المملكة العربية السعودية وعناية القري،حممد بن علي،  .83

 (.1992)مكتبة دار جدة،السعودية، ، بالمفاهيم اإلسالمية
اإلسالمية من بين األزمة المالية العالمية )دالئل اقتصادية على سطوع المنظومة القصار،حممد سامر،  .84

 .(، الطبعة الثانية1009، )دار  الفكر دمشق، أنقاض الرأسمالية(
، محددات األثمان في السوق الرأسمالي واإلسالمي دراسة مقارنةالقصاص،جالل جويدة عبده،  .85

 .(1002)مؤسسة الشباب اجلامعي، االسكندرية 
دون   سة الرسالة ناشرون، دون بلد نشر، )مؤسمشكلة البطالة وعالجها في اإلسالمقنطقجي،سامر مظهر،  .86

 سنة نشر(.
، )مؤسسة الرسالة معيار قياس أداء المعامالت المالية اإلسالمية بديال عن مؤشر الفائدة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــ .87

 (.1003ناشرون، دون بلد نشر 
اململكة  -، )البنك اإلسالمي للتنمية، جدةالعامة في االقتصاد اإلسالميالموازنة اللحياين،سعد بن محد،  .88

 .23(، حبث رقم 1992العربية السعودية، 
 .(، الطبعة السابعة1010، )ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات البنوكلطرش، الطاهر،  .89
تقدمي حسني  ،طريق الثالثاقتصاد المشاركة )نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق( ال،لعمارة،مجال .91

 .(1000شحاتة، )مركز اإلعالم العريب، مصر،
متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك، واالستثمارات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،  .91

 .( 1009)ماليزيا، يناير  العقارية،
  ، ، )مركز النشر العلمياألزمات المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسالمي جمموعة من الباحثني .92

 .(1009جدة، 
  ، )مؤسسة شباب اجلامعة، مصرالبورصات )أسواق المال وأدواتها األسهم والسندات(جميد،ضياء،  .93

1009.) 
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، )دار الفكر العريب، مصر المخرج-الصكوك المالية اإلسالمية األزمةحممد،سامي يوسف كمال،  .94
1010). 

 .(1003األردن، -، )دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانالماليةاالستثمارات واألسواق معروف،هوشيار،  .95
 (.1002، )دار جرير للنشر والتوزيع، دون بلد نشر، تحليل االقتصاد الدولي، ــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــ .96
)البنك اإلسالمي للتنمية املعهد ، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالميةاملغريب،عبد احلميد عبد الفتاح،  .97

 .22م(، حبث رقم 1002هـ/1212اإلسالمي للبحوث والتدريب جدة، 
، )دار المصارف اإلسالمية أداءها المالي وأثارها في سوق األوراق الماليةاملوسوي،حيدر يونس،  .98

 .(1011األردن، -اليازوري، عمان
األردن  -، )دار املناهج للنشر والتوزيع، عمانثةإدارة المحافظ االستثمارية الحدياملومين،غازي فالح،  .99

1009). 
تطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية )مع دراسة تطبيقية حول مجموعة ناصر،سليمان،  .111

 .(1001غرداية، -، )نشر مجعية الرتاث، القرارةمن البنوك اإلسالمية(
 .(1002مصر، -ب اجلامعة، اإلسكندرية، )مؤسسة شباالبورصات والهندسة الماليةالنجار، فريد،  .111
 .(1009مصر،  -، )الدار اجلامعية، اإلسكندريةالمشتقات والهندسة المالية، ــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ .112
، )اجمللس العام للبنوك االستثمار بالمشاركة في البنوك اإلسالميةنصار،أمحد حممد حممود،  .113

 .املالية اإلسالمية، مملكة البحرين، دون سنة نشر(واملؤسسات 
، )مؤسسة شركات االستثمار في االقتصاد اإلسالميالنمري،خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان،  .114

 .(1000مصر -شباب اجلامعة، اإلسكندرية
أحكام األسواق المالية األسهم والسندات ضوابط االنتفاع والتصرف بها في ون،حممد صربي، ر ها .115

 (، الطبعة الثانية.1009األردن، -، )دار النفائس، عمانالفقه اإلسالمي
مصر، -، )منشأة املعارف، اإلسكندريةاألوراق المالية وأسواق رأس المالهندي،منري إبراهيم،  .116

1001.) 
المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات الفكر الحديث في إدارة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .117

 مصر، بدون سنة نشر(. -، )منشأة املعارف، اإلسكندريةالجزء األول: التوريق
 .(1999مصر، -، )منشأة املعارف، اإلسكندريةالفكر الحديث في مجال االستثمار، ـــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ .118
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، )دار أساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية )البورصات(قيصر عبد الكرمي، اهلييت، .119
 .(1002سوريا، -رسالن، دمشق

، )دار املسرية للنشر المالية العامة والنظام المالي في اإلسالمالوادي، حممود حسني وعزام،زكريا أمحد،  .111
 .(1000األردن، -والتوزيع، عمان

، )دار ابن حزم التنظير الفقهي والتنظيم القانوني للسوق المالية اإلسالميةألمني،ولد عايل،حممد ا .111
 .(1011لبنان، -بريوت

 المجالت والدوريات: -ب
، جملة جامعة امللك عبد ''البنوك اإلسالمية واالستقرار المالي: تحليل تجريبي''أمحد مهدي، بلوايف،  .112

 .م(2118هـ/1429الثاين، )، العدد 21العزيز: االقتصاد اإلسالمي، م
''أحكام المضاربة الفاسدة في الفقه اإلسالمي والقانون المدني أمحد، الزعيب وعبد اهلل، ربايعة،  .113

 .1009(، 1، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ، اجمللد الرابع، العدد )األردني''
معالجة األزمة المالية العالمية، ''فعالية الصكوك اإلسالمية في أمحد، طرطار وشوقي، جباري،  .114

( صادرة، اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية 19، جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد )(''3الحلقة )
صفر  -م1013املعامالت اإلسالمية، دون بلد نشر  ديسمرب  هاإلسالمية بالتعاون مع مركز أحباث فق

 .هـ1232
، جملة العلوم االقتصادية اءة في مفردات الهندسة المالية اإلسالمية''''قر أخالص باقر، النجار،  .115

 .1009، اجمللد اخلامس، دون بلد نشر حزيران 11العدد
''، جملة ''تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقدي إسالميمحد، الفويل، أأسامة حممد  .116

رية، مؤسسة ابن خلدون للدارسات والبحوث، دراسات اقتصادية، مركز البحوث والدراسات اإلنسانية البص
 .م1000هـ/1211اجلزائر، العدد الثاين، 

، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي ''اإلسالم والوساطة المالية )ترجمة عربية(''أجنور، كارسنت،  .117
 ،"مالمح التجربة الماليزية في التنمية االقتصادية ،"ناصر، يوسف م(1984هـ/1414، )1، العدد3اجمللد

 .1009أوراق حبثية، دون بلد نشر، العدد اخلامس، 
، 17، جملة الباحث، عدد''استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية''بلعزوز، بن علي،  .118

 .2111-2119،جامعة ورقلة
''تغطية مخاطر الصرف على مستوى المؤسسة االقتصادية باستخدام بن رجم حممد، مخيسي،  .119

 .1010بسكرة، العدد التاسع عشر، جوان -جملة العلوم اإلنسانية جامعة حممد خيضرالمشتقات المالية''، 
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، جملة الباحث، العدد الثالث، تكوينها ومخاطرها'' -''المحفظة االستثماريةكمال،   ،بن موسى .121
 .2114ورقلة، -جامعة قاصدي مرباح

، أحباث المحروقات في الجزائر''''االستقرار المالي رهينة قطاع بوكساين، رشيد ومزيان، أمينة  .121
 .2111بسكرة، العدد العاشر، ديسمرب  -اقتصادية وإدارية، جامعة حممد خيضر

، جملة ''دور أهمية العائدات واألوراق المالية في أسواق المال اإلسالمية''حازم بدر، اخلطيب،  .122
 .1002بسكرة، العدد احلادي عشر، ماي –العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر 

، جملة احتاد املصارف العربية، العدد ، ''األدوات االستثمارية في المصارف اإلسالمية''زاهر، بين عامر .123
 .2113، دون بلد نشر،يونيو )جوان(، 391

 ''الصكوك اإلسالمية ودورها في دعم الموازنة العامة من منظور التمويل اإلسالمي''زياد، الدماغ،  .124
 .1011، يونيو1، العدد 9ماليزيا، اجمللد -جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلسالمية العاملية

، جملة جامعة دمشق للعلوم ''بدائل تمويل عملية التنمية في سورية''زياد، زنبوعة ومىن خالد، فرحات،  .125
 .1011العدد الثاين،  -19اجمللد -االقتصادية والقانونية

"اإلطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية التجربة ناف، سناء عبد الكرمي، اخل .126
 .1011سطيف، -، جامعة فرحات عباس11جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري العدد ،الماليزية"

، جملة أحباث االقتصاد نحو نموذج إسالمي لسوق األسهم''سيف الدين إبراهيم، تاج الدين، '' .127
 .1985، 3، اجمللد1السعودية، العدد-جدةاإلسالمي، 

جملة الباحث، العدد اخلامس جامعة الجوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية''، شعاشعية، خلضر،''  .128
 .1002ورقلة، 

، جملة االقتصادي ''أسواق المشتقات ودروها في العولمة المالية''شعبان صدام، اإلمارة وآخرون، .129
 .1010بلد نشر، (، دون19اخلليجي، العدد )

، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد ''األزمة المالية العالمية من منظور محاسبي''شنوف، شعيب،  .131
 .1010بسكرة ديسمرب -الثامن، جامعة حممد خيضر

، جملة العلوم االقتصادية ''دور نظرية اإلشارة في الرفع من كفاءة األسواق المالية''شوقي، بورقبة،  .131
 .2111، سنة 11سطيف، العدد -التسيري، جامعة فرحات عباسوعلوم 

، اجمللة األردنية يف الدراسات ''األسهم والتسهيم: األهداف والمآالت''عبد اجلبار محد، السبهاين،  .132
 .1009/أ( 1اإلسالمية، اجمللد اخلامس، العدد )
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دراسات اقتصادية، العدد ''اندماج المصارف اإلسالمية في عصر العولمة''، عبد احلافظ، الصاوي،  .133
 .1002(، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، 09التاسع )

، جملة العلوم االقتصادية ''االبتكار المالي في البنوك اإلسالمية: واقع وآفاق''عبد احلليم، غريب،  .134
 .1009 ،09وعلوم التسيري، جامعة سطيف، العدد

، جملة جامعة امللك عبد ة متوافقة مع الشريعة''ح''مستقبليات مقتر اعايت، عبد الرحيم عبد اجمليد، الس .135
 .م(2113-هـ1423) 15العزيز: االقتصاد اإلسالمي، اجمللد 

جملة ''نحو مشتقات مالية إسالمية إلدارة المخاطر التجارية''، عبد الرحيم عبداحلميد، الساعايت،  .136
 .م(1999-هـ1219، )11م جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي ،

، األكادميية ''إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية: مدخل الهندسة المالية''عبد الكرمي، قندوز،  .137
 .1011، دون بلد نشر، 9للدراسات االجتماعية واإلنسانية العدد

االقتصاد اإلسالمي ، جملة جامعة امللك عبد العزيز، ''الهندسة المالية اإلسالمية''عبد الكرمي، قندوز، .138
 .م(1002هـ/1219، )1، ع10م
، حبوث اقتصادية عربية، العدد ''األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياتها العالمية''عبد اجمليد، قدي،  .139

 .،1009ربيع ،، دون بلد نشر22
السابعة ، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، السنة ''االستثمار في األسهم''علي حمي الدين القره، داغي،  .141

 .العدد التاسع، دون بلد نشر
''التصرف في الصكوك بالرهن لدى المؤسسات فؤاد محيد، الديليمي وسفيان بن أمحد، بن أمني،  .141

 1011، جملة حبوث إسالمية واجتماعية متقدمة، دون بلد نشر، المالية اإلسالمية''

المخاطر في األسواق الصاعدة: دراسة ''الهندسة المالية والتحوط من حمفوظ، جبار ومرميت، عديلة،  .142
 .10،1010،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف العددحالة السوق الكويتية للخيارات''

، جملة الدراسات املالية واملصرفية ''تجارب إصدار الصكوك في الدول المختلفة''حممد عمر، جاسر،  .143
 (.2113ين )يناير، كانون الثا-11، العدد21، اجمللد21السنة 

حبوث ''أهمية تطوير أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي''، حممد كمال، أبو عمشة،  .144
 .2111خريف  -صيف 56-55اقتصادية عربية، العددان 

، جملة جامعة امللك ''تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية''حممد هاشم، كمايل،  .145
 1009، 1ع 11االقتصاد اإلسالمي، معبد العزيز: 
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''تزايد التمويل اإلسالمي بسرعة في الوقت الذي ترسخ فيه الصناعة أقدامها فإنها ي، شر قحممد، ال .146
 14، العدد42، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، اجمللد تواجه تحديات تنظيمية فريدة''

 .2115ديسمرب 
اقتصادية، العدد  ات، دراس'مخاطر االستثمار في األوراق المالية'''وري، طاصحممد، براق واجلودي،  .147

 .2116  الثامن دورية فصلية تصدر عن مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر
، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس مقاربة إسالمية لألزمة المالية الراهنة''"حممد، بوجالل،  .148

 .دون سنة نشر
، جملة ''الهندسة المالية من منظور إسالمي )مع اإلشارة إلى تجارب بعض الدول(''مرغاد، خلضر،  .149

 .1013، فيفري19بسكرة، العدد-العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر
عدد ، جملة املصريف، بنك السودان املركزي، ال''الهندسة المالية اإلسالمية''مصطفى إبراهيم، عبد النيب،  .151

 .1009الثاين واخلمسون، يوليو 
''متطلبات كفاءة سوق األوراق المالية )دراسة لواقع أسواق األوراق مفتاح، صاحل ومعاريف، فريدة،  .151

 .2111-2119،جامعة ورقلة،17جملة الباحث، العدد ''(المالية العربية وسبل رفع كفاءتها

مفهومه مجاالته، سبل -الكريم والسنة النبوية ،"استثمار األموال في القرآن نايل ممدوح، أبو زيد .152
 .1002،العدد األول،11اجمللد -جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةحمايته"،

''دور شركات المساهمة في إصدار وتداول األسهم في سوق رأس المال نصبة، مسعودة،  .153
 .1011جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد اخلامس والعشرون، ماي -جملة العلوم اإلنسانية اإلسالمي''

''الصناعة المصرفية اإلسالمية المفهوم والفلسفة، التحديات التي تواجهها هناد عبد الكرمي، أمحد،  .154
 .دون بلد نشر ،2118/ لسنة 14/51 د، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللواآلفاق المستقبلية لها''

تجربة السوق  -''الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالميةنوال، بن عمارة،  .155
 .2111، 19جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد  ''-البحرين–المالية اإلسالمية الدولية 

رف العراقي بحث تطبيقي في المص-''الوساطة المالية في المصارف اإلسالميةوفاء أمحد، حممد،  .156
 .2112،، دون بلد نشر211(''، جملة األستاذ، العدد الستثمار والتنميةلاإلسالمي )

، جملة كلية ''العوامل المؤثرة على قرار تبني استخدام المشتقات المالية''يسري حسين، خليفة،  .157
 .1009(، يناير 22(، اجمللد رقم )1جامعة اإلسكندرية العدد رقم ) -التجارة للبحوث العلمية
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"، مقال يف االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمييوسف علي، عبد االسدي وجواد كاظم ،محيد، " .158
 .1011الثامن، نيسان  ، اجمللد30جملة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة العدد

 الدراسية: مالملتقيات واأليا -جـ 
، ورقة منظور النظام المالي اإلسالمي''''المشتقات المالية من آمال حاج، عيسى وفضيلة، حويو،  .159

مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين، حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية، النظام املصريف اإلسالمي 
 .1009ماي  02-02منوذجا، يومي 

إصدارتها ''الصكوك  تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم عالء الدين، زعرتي،  .161
بعنوان )الصكوك اإلسالمية  BDO، حبث مقدم لورشة العمل اليت أقامتها شركة تحديات اإلصدار''

 .19/02/1010-19اململكة األردنية اهلامشية، -حتديات تنمية، ممارسات دولية(، عمان
معالجتها من منظور ''األزمة المالية العالمية... أسبابها وسبل إبراهيم رسول، هاين وكرمي سامل، حسني،  .161

–ديسمرب  12-12، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع لكلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت، إسالمي''
 .1010كانون األول، 

جممع الفقه ''الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''،أخرت زييت، عبد العزيز، .162
 ر، إمارة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، دون سنة نشر.اإلسالمي الدويل، الدورة التاسعة عش

"إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصكوك: األسباب إدارة اخلزينة يف البنك اإلسالمي للتنمية،  .163
، تقدمي: عمار عودة، ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقدمي( املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد واآلثار"

 .1010مايو  12-12فرتة العزيز جبدة، خالل ال
، مداخلة مقدمة إىل ''األزمة المالية الحالية ومستقبل العولمة المالية''أمساء، دردور ونسرين، بن زاوي،  .164

امللتقى العلمي الدويل حول: األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
 .1009أكتوبر 11-10سطيف، أيام: -التسيري، جامعة فرحات عباس

، حبث حمكم مقدم إىل منتدى قضايا الوقف " دعم الوقف للموازنة العامة للدولة"أشرف حممد، دوابة،  .165
 .1009أبريل  1 -مارس 30الرباط، ) –الفقهية الرابع املنعقد بالعاصمة املغربية 

املصارف اإلسالمية اليمنية: الواقع ، مؤمتر ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية''أشرف حممد، دوابة،  .166
 .1010ماي  11-10وحتديات املستقبل، نادي رجال األعمال اليمنيني، صنعاء، 

 ''االستثمار والمضاربة في أسهم البنوك والشركات التقليدية رؤية مستقبلية''أشرف حممد، دوابة،  .167
ائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، حبث مقدم إىل ''مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول''، د

 م.1009يونيو  3 -مايو 31
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-دراسة تحليلية نقدية–''إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أكرم الل، الدين وسعيد، بوهراوة،  .168
حمرم  13-19، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة من ''

 .م1010ديسمرب  19-12فقه هـ يوا1231
، ورقة مقدمة إىل مؤمتر الصكوك اإلسالمية ''القضايا المتعلقة بالصكوك في األردن''باسل، الشاعر،  .169

م، جامعة الريموك، أربد األردن 1013/تشرين الثاين/13-11وأدوات التمويل اإلسالمي، خالل الفرتة 
1013. 

، مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي المشتقات المالية''''الضوابط الشرعية للتعامل في بباس، منرية،  .171
 11-10أيام ،سطيف-الدويل حول: األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباس

 .1009أكتوبر 
 ''تجربة البنوك اإلسالمي للتنمية في دعم التنمية في الدول اإلسالمية''بشري عمر حممد، فضل اهلل،  .171

، )جممع الفقه اإلسالمي، منتدى الفكر والتحديات المستقبلية التي تجابه الصناعة المصرفية اإلسالمية"
 .(1002أبريل  11اإلسالمي، جدة، 

''أدوات الدين وبدائلها الشرعية في األسواق المالية بن الضيف حممد، عدنان وربيع ، املسعود،  .172
ويل األول ملعهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري بعنوان: ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الداإلسالمية''

 .1011فيفري  12-13اجلزائر  -االقتصاد اإلسالمي. الواقع.. ورهانات املستقبل، املركز اجلامعي، غرداية
''دور األدوات المالية اإلسالمية في الرفع من كفاءة سوق بن زاوي، حممد الشريف ونشنش، فتيحة،  .173

، امللتقى العلمي الدويل اخلامس حول: االقتصاد االفرتاضي وانعكاساته على االقتصاديات اق المالية''األور 
 .الدولية، دون بلد نشر، دون سنة نشر

، ''استخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بن علي، بلعزوز وعبد الكرمي، قندوز .174
إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع لكلية االقتصاد والعلوم ، ورقة حبثية مقدمة بالمصارف اإلسالمية''

 . 1002نيسان  19-12اإلدارية بعنوان: إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، 
، ورقة مقدمة للملتقى الدويل حول: ''تحديات السوق المالي اإلسالمي''مجال، لعمارة ورايس، حدة،  .175

جامعة حممد  -دراسة حالة اجلزائر والدول النامية-سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات 
 ،. 1002نوفمرب  11و 11خيضر، بسكرة، يومي 

، ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك ''صكوك الحقوق المعنوية''حامد بن حسن بن حممد علي، مرية،  .176
-12سالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة: اإل

12/02/1010. 
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، حبث ملادة املشاكل احملاسبية ''المشاكل المحاسبية المعاصرة''حسني عبد اجلليل، آل غزوي،  .177
 .1010 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم احملاسبة،الدامنركاملعاصرة األكادميية العربية يف 

ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك ''ضمانات الصكوك اإلسالمية''، محزة بن حسني القعر، الشريف،  .178
مايو  12-12اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، خالل الفرتة 

1010. 
لمالية الداعمة للمصرفية "تجربة ماليزيا في التنسيق بين المؤسسات ازاهار الدين حممد، املاليزي،  .179

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل «مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول» ، حبث مقدم إىل اإلسالمية"
 .1009يونيو  3 -مايو 31اخلريي بديب، 

''التصكيك المدعوم باألصول والتصكيك القائم على األصول، أيهما مقبول زاهرة، بين عامر،  .181
-جامعة الريموك أربد، 1013، حبث مقدم ملؤمتر: الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي إسالميا؟''

 .1013تشرين الثاين  13-11األردن خالل  الفرتة 
، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول الضوابط الشرعية الستثمار األموال"زياد إبراهيم ،مقداد، " .181

مايو 9-9اق التنمية والتحديات املعاصرة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آف
1002. 

 ''مخاطر الصكوك اإلسالمية وطرق معالجتها''.زياد، الدماغ،  .182
International conférence en islamique bonking & finance: cross border et 
titrisation (15-16 june2010). 

''تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية سعيد حممد، بوهراوة وأشرف وجدي، دسوقي،  .183
، ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: عرض وتقومي(، املنعقدة يف الصكوك القائمة على األصول''

 .م1010مايو  12-12رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، خالل الفرتة، 
، الدورة العشرون ''تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بصكوك اإلجارة''اوة، سعيد حممد، بوهر  .184

 ه.1233ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل، دون بلد نشر، 
''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية دراسة تطبيقية على سليمان، ناصر وربيعة، بن زيد،  .185

ىل املؤمتر الدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية والتمويل ، حبث مقدم إالصكوك الحكومية السودانية''
األردن، حتت عنوان: ''إدارة املخاطر؛ واإلشراف، املنعقد أيام: -اإلسالمي، مبعهد الدراسات املصرفية، عمان

 .1011أكتوبر  02-02
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، ورقة ''''السوق المالية اإلسالمية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي اإلسالمي؟سليمان، ناصر،  .186
مقدمة إىل الدورة التدريبية حول: متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية  

 .1003ماي  19-12كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
األمريكية وسد ''دراسة بشأن إصدار صكوك تنمية إسالمية كبديل للمعونة مسري عبد احلميد، رضوان،  .187

، ورقة مقدمة إىل ندوة ''الصكوك الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وتمويل التنمية االقتصادية''
 .1011مارس  12وسبل تطبيقها يف مصر''، 

لتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية  -كمقترح تمويلي-''الصكوك اإلسالميةشرياق، رفيق،  .188
، حبث مقدم إىل مؤمتر ''الصكوك اإلسالمية ''-ربتين الماليزية والسودانية أنموذجاالتج–االقتصادية 

-11األردن -وأدوات التمويل اإلسالمي''، املنظم بقسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية، جامعة الريموك، إربد
 .1013نوفمرب  13

لرأسمالي )محاولة للفهم ''معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد اشريط، عابد وسدي، علي،  .189
، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي: النمو املستدام والتنمية االقتصادية واقتراح حلول(''

 .1011ديسمرب  10إىل  19الشاملة من املنظور اإلسالمي: الدوحة، دولة قطر: من 
اإلسالمي في احتواء األزمات ''كفاء صيغ وأساليب التمويل صاحل، صاحلي وعبد احلليم، غريب  .191

، مداخلة مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل حول: األزمة املالية واالقتصادية الدولية والتقلبات الدورية''
أكتوبر  11-10سطيف أيام -واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

1009. 
''دور المنتجات المالية اإلسالمية في تحقيق االستقرار ريب، صاحل، صاحلي وعبد احلليم، غ .191

النظام املصريف -، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفيةاالقتصادي''
 .1009ماي  -2-2اإلسالمي منوذجا، يومي 

، ورقة ودروها في تحقيق التنمية المستدامة''''الهندسة المالية اإلسالمية صاحل، مفتاح ورمية، عمري،  .192
مقدمة إىل امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة يومي 

 .1011ديسمرب  03-02
، حبث مقدمة إىل ''مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع ''الصكوك اإلسالمية''صفية أمحد، أبو بكر،  .193
 .1009يونيو  3-مايو 31ملأمول''، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، وا



 قائمة المصادر والمراجع 
 

- 290 - 
 

''الصكوك وأثرها على الواقع التطبيقي صالح بسام حممود، فياض وعلي عبد الكرمي حممد، العبابنة،  .194
 اإلسالميةحبث مقدم ملؤمتر الصكوك للعمل المصرفي اإلسالمي في األردن من وجهة نظر مصرفية''،

 .1013تشرين الثاين  13-11األردن،من  -،جامعة الريموك،إربد1013ات التمويل االسالمي وأدو 
''دور المصارف اإلسالمية في دعم وتطوير أسواق رأس المال عبد الرزاق، خليل وعادل، عاشور،  .195

–، ورقة مقدمة للملتقى الدويل حول: سياسيات التمويل وأثرها على االقتصاديات واملؤسسات العربية''
 .1002نوفمرب  11و  11دراسة حالة اجلزائر والدول النامية''، بسكرة، يومي: 

، ندوة )الصكوك ''المخاطر في الصكوك وموقف الشريعة  من ضمانها''و غدة، بعبد الستار، أ .196
مجادي  11-10اإلسالمية: عرض وتقدمي( املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز، جبدة، خالل الفرتة 

 .م1010مايو  12-12هـ، املوافق لـ 1231اآلخرة 
، ورقة عمل مقدمة إىل: املؤمتر الرابع للهيئات ''البدائل المشروعة لتداول الديون''عبد الستار، القطان،  .197

الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي تنظمه هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف 
 .، مملكة البحرين1002أكتوبر  2-3الفرتة 

،مداخلة "األزمة المالية الراهنة جذورها رأسمالية وحلولها إسالمية"عبد السالم، عقون وكمال، رزيق، .198
مقدمة إىل امللتقى العلمي الدويل حول: األزمة املالية واالقتصادية الدولية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .1009كتوبر أ 11-10سطيف،أيام  -التسيري،جامعة فرحات عباس
''التصكيك اإلسالمي ودروه في الرفع من كفاءة األوعية المصرفية في تعبئة عبد القادر، زيتوين،  .199

مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية  مدخرات القطاع العائلي في الجزائر''
ديسمرب  9و  9حول: آليات ترشيد الصناعة املالية اإلسالمية، باملدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، يومي 

1013. 
ورقة ، ''التصكيك اإلسالمي، ركب المصرفية اإلسالمية في ظل األزمة العالمية''عبد القادر، زيتوين،  .211

األزمة المالية واالقتصادية العالمية المعاصرة من منظور حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل حول: ''
 .1010ديسمرب  -1-1األردن، -''، عماناقتصادي إسالمي

، حبث مقدم إىل مؤمتر  ''الهندسة المالية واضطراب النظام المالي العالمي''عبد الكرمي أمحد، قندوز،  .211
إلدارية الدولية الرابع اجتاهات عاملية'' األزمة االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي'' كلية العلوم ا

 .1010ديسمرب  12-12جامعة الكويت، 
، مؤمتر التأمني التعاوين التأمين على الودائع المصرفية في البنوك اإلسالمية''عبد اهلل علي، الصيفي، '' .212

اإلسالمية منه بالتعاون بني اجلامعة األردنية، جممع الفقه اإلسالمي الدويل أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة 
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ربيع  19-12املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
 .م1010أبريل  13-11هـ املوافق 1231الثاين

، جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر، ا''''التوريق والتصكيك وتطبيقاتهعجيل جاسم، النشمي، .213
 إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة، دون سنة نشر. 

، حبث مقدم ''صكوك االستصناع ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية''عدنان حممد يوسف، ربابعة،  .214
قبل قسم االقتصاد واملصارف  ، منظم من1013ملؤمتر الصكوك اإلسالمية وأدوات التمويل اإلسالمي 

 . 1013تشرين الثاين  13-11اإلسالمية، جامعة الريموك، اربد، األردن،خالل الفرتة 
''سلوك المردودية على األسهم والمخاطرة في األسواق اإلسالمية علي بن الضب و ف، بن ناصر،  .215

مداخلة  ''0212-1991فترة دراسة قياسية ومقارنة بين بورصتي ماليزيا وتل أبيب خالل ال-والتقليدية
املركز اجلامعي  ،مقدمة إىل امللتقى الدويل األول يف: ''االقتصاد اإلسالمي، الواقع... ورهانات املستقبل''

 .1011فيفري  12-13اجلزائر، -غرداية
ورقة مقدمة إىل ندوة دراسة فقهية اقتصادية''،-''بيع الصكوك لحامليهاعلي حمي الدين القرة، داغي،  .216

-13ل العمل املصريف اإلسالمي الرابعة املنعقدة بفندق بارك حياة، جدة، يومي الثالثاء واألربعاء مستقب
12/11/1011. 

مداخلة ''الصكوك اإلسالمية: تطوراتها وآليات إدارة مخاطرها''، عماري، صليحة وسعدان، آسيا،  .217
ترشيد الصناعة املالية اإلسالمية،اجلزائر يومي: مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية، آليات 

 .1013ديسمرب  9و 9
، ملخص ''الصكوك اإلسالمية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها''فؤاد حممد أمحد، حميسن،  .218

ة دراسة للحصول على درجة الدكتوراه من األكادميية العربية للعلوم املصرفية، جممع الفقه اإلسالمي الدويل الدور 
 التاسعة عشر، إمارة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، دون سنة نشر.

ورقة عمل ''دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات  التنموية''،فتح الرمحن علي حممد، صاحل،  .219
 .  1009بريوت، اجلمهورية اللبنانية، يوليو -مقدمة ملنتدى الصريفة اإلسالمية

، ورقة ''إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية باإلشارة للحالة السودانية''،فتح الرمحن علي حممد، صاحل .211
مقدمة إىل ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية، النسخة الرابعة، حتت عنوان: التحوط وإدارة املخاطر 

 .1011أبريل  2-2أبريل ،يف املؤسسات املالية اإلسالمية
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، حبث مقدم إىل ''مؤمتر ة اإلسالمية والتحديات المعاصرة''''الصكوك االستثماريكما توفيق، حطاب،  .211
يونيو  03-مايو  31املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول''، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 

 .م1009
حبث مقدم إىل مؤمتر ''الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرة''، كمال توفيق، حطاب،  .212

يونيو  3-مايو  31املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب، 
1009. 

 لالقتصاد الثالثللمؤمتر العاملي  مقدمة مداخلة، ''نحو سوق مالية إسالمية''كمال توفيق، حطاب،  .213
 .2003 مارسمكة املكرمة    القرى أم جامعة الشريعة، كلية تنظمه الذي اإلسالمي

''آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية وأثر حللو، بوخاري ووليد، عايب،  .214
، امللتقى الدويل األول ملعهد العلوم االقتصادية  والتجارية األزمة المالية على سوق الصكوك اإلسالمية''

-13غرداية، يومي -، الوقع... ورهانات املستقبل،الركز اجلامعيوعلوم التسيري، بعنوان: االقتصاد اإلسالمي
 .1011فيفري 12

، حبث ''السوق المالي اإلسالمي: صمام أمان ألزمات المستقبل المالية''حممد زياد سالمة، البخيت،  .215
د اإلسالمي جامعة مقدم إىل مؤمتر كلية العلوم اإلدارية الدويل الرابع، ''األزمة املالية العاملية من منظور االقتصا

 .1010ديسمرب  12-12الكويت، 
، ورقة مقدمة إىل ندوة ''األدوات المالية اإلسالمية للتمويل الحكومي''حممد عبد احلليم، عمر،  .216

التابع للبنك اإلسالمي للتنمية  –الصناعة املالية اإلسالمية اليت يعقدها: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
 .1000أكتوبر  19-12الفرتة  يف،جبدة، باإلسكندرية

، ورقة مقدمة إىل ندوة )الصكوك اإلسالمية: ''أحكام ضمان الصكوك وعوائدها''حممد علي، القري،  .217
 .م1010مايو  12-12عرض وتقومي(، املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة، 

والمعوقات والطموحات ''وجهة نظر حول المصارف اإلسالمية )المشاكل حممد علي، مسريان،  .218
، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل للمصارف اإلسالمية واملنعقد يف املعهد العايل للدراسات والرؤية المستقبلية(''

 .2/2/1011-2اإلسالمية/ جامعة آل البيت، الفرتة 
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املصارف ''نحو منتجات مالية إسالمية مبتكرة''، حممد عمر، جاسر،  .219

تنظيم ،اجلمهورية العربية اليمنية-اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان:  الواقع... وحتديات املستقبل، صنعاء
 .1010مارس  11-10نادي رجال األعمال اليمنيني يف الفرتة 
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 ''الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية''حممد كرمي، قروف،  .221
ة للملتقى الدويل األول حول: االقتصاد اإلسالمي، الواقع... ورهانات املستقبل، املركز اجلامعي، مداخلة مقدم
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http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf 

 .03/02/1013تاريخ االطالع يوم: 

http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf
http://www.shubily.com/books/asohomandsandat.pdf
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 ، على الرابط:، ''الهندسة المالية: األسس العامة واألبعاد للتمويل اإلسالمي''أبوذر حممد أمحد، اجللي .286
topic-forum.net/t2175-http://islamfin.go  :1012-01-02تاريخ االطالع 
، ''أدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل للهندسة المالية اإلسالمية''فتح الرمحن علي حممد، صاحل،  .287

 ، على الرابط:12، العددجملة املصريف
http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/islamic.htm ،

  011012-03تاريخ االطالع: 
 ، على الرابط:الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالمية''''دور أمحد السيد، كردي،  .288

ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308:03 ،تاريخ االطالع-

01-1012 
( مدخل لتطوير  Financial engineering''الهندسة المالية )زايدي، عبد السالم،  .289

 ، على الرابط: الصناعة المالية اإلسالمية"
https://www.academia.edu/241156/_financial_engineering_  :تاريخ االطالع ،

02-01-1012. 
  الرابط: على ،الفكر الهندسي المالي اإلسالمي .291

/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%Dhttp://albaitalkuwaiti.wordpress.com
9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8

%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/:1012-01-03 ، تاريخ االطالع. 
''التصكيك في األسواق المالية اإلسالمية: عبد اهلل بن حممد، العمراين وحممد بن إبراهيم، السحيباين،  .291

 ،على الرابط1232،حالة صكوك اإلجارة''
:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276122 

 .1013 -09-09تاريخ االطالع: 
 الرابط: على مقال ،''كفاءة األسواق المالية من منظور إسالمي''عبد اهلل بن حممد، الرزين،  .292

http://iefpedia.com/arab 1012-02-12تاريخ االطالع. 

http://islamfin.go-forum.net/t2175-topic%20تاريخ%20الاطلاع:%2005-01-2014
http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/islamic.htm،%20تاريخ%20الاطلاع:%2003-01
http://www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/islamic.htm،%20تاريخ%20الاطلاع:%2003-01
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308،تاريخ الاطلاع: 03-01-2014
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308،تاريخ الاطلاع: 03-01-2014
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/75194/posts?page=2#http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/157308،تاريخ الاطلاع: 03-01-2014
https://www.academia.edu/241156/_financial_engineering_
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://albaitalkuwaiti.wordpress.com/2009/08/07/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2276122
http://iefpedia.com/arab%20تاريخ%20الاطلاع%2016-04-2014
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، الفنية والمهنية إلنشاء السوق المالية اإلسالمية''الشروط رائد نصري، أبو مؤنس وخدجية، شوشان ''  .293
حبث مقدم للمشاركة يف املؤمتر العاملي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، دون بلد نشر، دون سنة نشر، ، 

 على الرابط: 
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/299%20KHAD%C4
%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and 
%20professional%20conditions.doc 

1012-02-02تاريخ اإلطالع:   
  http://www.startimes.com/?t=18578660الرابط:  .294

 1012-02-02تاريخ االطالع 
295. chapiter 5 :financial system of Malaysia, on line: 
http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf 
in:07-05-2014. 

، حبث منشور ،" منتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق األوراق المالية"نورين، بومدين .296
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74106 :يف جملة على الرابط

 .1012-02-12 تاريخ االطالع:
  الرابط: على''النظام القانوني إلصدار األوراق المالية في ماليزيا ''حممد أكرم، الل الدين،  .297

http://www.kantakji.com/media/7333/b130.pdf  
 .1012-02-02تاريخ اإلطالع:  

298. wan razazila wan, abdallah and others,’’the evolution of the 
Islamic capital market in malaysia’’, Lincoln university, new 
Zealand, available at: 

http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6
ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf,,in 05-04-2014. 

299. Bursa Malaysia ,"Islamic capital market", available at: 
www.klse.com.my/website/bm/products_and_services/islamic_capital_
market/ in :10-06-2013. 

http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/299%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/299%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/299%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20%20professional%20conditions.doc
http://www.startimes.com/?t=18578660
http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=74106
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/pastevents2/pastconferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.klse.com.my/website/bm/products_and_services/islamic_capital_market/
http://www.klse.com.my/website/bm/products_and_services/islamic_capital_market/
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300. Muhammad_al bachir, Muhammad al_Amine, " The Islamic 
bonds Market : Possibilities and challenges" international journal 
of  Islamic financial services Vol .3 N° 1, available at: 

 http://www.kantakji.com/media/8015/m171.pdf, in:13-05-2014 
301. Ahmad Ibrahim, “Applied Shari’ah in Financial Transaction” 

Available at: 
  http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-
financial-t.html ,In:13-05-2014. 

 221جملة الوعي اإلسالمي، العدد رقم قراءة في تجربة ماليزيا التنموية"، عبد احلافظ، الصاوي، "  .312
 ، دولة الكويت، على الرابط:3السنة  2الشهر

5.doc-www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec 
 1012-02-02تاريخ االطالع: 

  ، على الرابط:االستثمار في ماليزيا .313
malaysia-in-www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest       

 .1012-02-12االطالع: تاريخ
  ، على الرابط:نظام البنوك في ماليزيا .314

system-http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking    
 .1012-02-12تاريخ االطالع: 

 :، على الرابطسوق المال اإلسالمي بين المصارف .315
http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98 

 .1013-02-10تاريخ اإلطالع:
 

http://www.kantakji.com/media/8015/m171.pdf
http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-financial-t.html
http://www.4shared-china.com/get/x1rYiMOX/applied-shariah-in-financial-t.html
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec-5.doc،
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/ec-5.doc،
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest-in-malaysiaتاريخ
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=invest-in-malaysiaتاريخ
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system
http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98
http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98
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 الجداول فهرس
رقم 

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 35 مقارنة بني األسهم والسندات 01
 84 املقارنة بني الصكوك الشرعية والسندات الربوية 02
 203 (1022-1002)سالمية يف ماليزيا خالل الفرتةاألسهم املتوافقة مع الشريعة اإل تطور 03
 208 (1022-1002سالمية يف ماليزيا خالل الفرتة)ملوجودات يف صناديق االستثمار اإلصايف قيمة ا 04
 211 (1022-1002تطور إصدار صكوك املضاربة يف ماليزيا خالل الفرتة ) 05
 215 (1022-1002تطور إصدار صكوك املشاركة يف ماليزيا خالل الفرتة ) 06
 220 (1022-1002بثمن آجل/ مراحبة يف ماليزيا خالل الفرتة )تطور إصدار صكوك البيع  07
 223 (1022-1002تطور إصدار صكوك االستصناع يف ماليزيا خالل الفرتة ) 08
 227 ( 1022 – 1002تطور إصدار صكوك اإلجارة احمللية يف ماليزيا خالل الفرتة )  09

10 
إىل غاية  2991املشاريع االقتصادية املمولة بإصدارات الصكوك يف ماليزيا خالل الفرتة ) جانفي 

 (1021سبتمرب 
236 

 240 1002املؤسسات املالية والبنوك يف ماليزيا هناية سبتمرب  11
 243 (1022-1002تطور إصدار الصكوك مقارنة مع السندات يف ماليزيا خالل الفرتة ) 12

13 
عدد الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية املدرجة يف البورصة املاليزية إىل العدد اإلمجايل نسبة 

 (1022-1002للشركات املدرجة يف البورصة املاليزية للفرتة )
249 

 250 (1022-1002تطور رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا للفرتة ) 14
 252 (1022-1002املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي  للفرتة )تطور مؤشر قيمة الصكوك  15

16 
-1002تطور مؤشر معدل دوران الصكوك يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا خالل الفرتة )

1022 ) 
253 

 255 (1009-1002ية حسب الدول للفرتة )حجم إصدارات الصكوك اإلسالم 17
 258 (1009-1002وق املاليزية للفرتة )يف الس عدد الشركات املدرجة 18
 259 (1009-1002تطور رمسلة سوق األوراق املالية اإلسالمية مقارنة بالسوق الربوية يف ماليزيا للفرتة ) 19

20 
-1002مقارنة إصدارات الصكوك والسندات مع جمموع األوراق املالية املصدرة يف ماليزيا للفرتة )

1009) 
260 
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 األشكال فهرس
رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل

 01 مكونات )أقسام( األسواق املالية 10
 29 أنواع األسهم 10
 33 خمتلف أنواع السندات 11
 54 فلسفة اهلندسة املالية  10
 56 حتديات اهلندسة املالية 10
 63 أسس اهلندسة املالية اإلسالمية وحمدداهتا 10
 74 مثال لعملية تصكيك القروض  10
 87 منوذج تنظيم عملية صكوك املضاربة 10
 90 منوذج تنظيم عملية صكوك املشاركة 10
 91 منوذج تنظيم عملية صكوك املشاركة بني املستثمرين  01
 94 هيكل صكوك السلم 00
 97 إجراءات وآليات إصدار صكوك االستصناع  00
 99 تنظيم عملية صكوك املراحبة  01
 101 منوذج تنظيم عملية صكوك اإلجارة 00
 134 أهداف البنك االسالمي 00
 184 مبادئ سوق رأس املال املاليزي 00
 203 (0101-0110تطور األسهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية يف ماليزيا خالل الفرتة ) 00

00 
صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا خالل الفرتة تطور صايف قيمة املوجودات يف 

(0110-0101) 
208 

 211 آلية إصدار صكوك املضاربة يف التجربة املاليزية 00
 212 (0101-0110تطور إصدار صكوك املضاربة يف ماليزيا خالل الفرتة ) 01
 214 آلية إصدار صكوك املشاركة يف ماليزيا   00
 215 (0101-0110املشاركة يف ماليزيا خالل الفرتة )تطور إصدار صكوك  00
 217 آلية إصدار صكوك الوكالة باالستثمار يف ماليزيا  01
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 219 راحبة ببيع بثمن آجل يف ماليزياآلية التصكيك يف إصدار صكوك امل 00
 220 (0101-0110تطور إصدار صكوك البيع بثمن آجلب مراحبة يف ماليزيا خالل الفرتة ) 00
 222 آلية إصدار صكوك االستصناع يف التجربة املاليزية 00
 223 (0101-0110تطور إصدار صكوك االستصناع يف ماليزيا خالل الفرتة ) 00
 225 آلية إصدار صكوك اإلجارة الدولية يف ماليزيا 00
 226 آلية إصدار صكوك اإلجارة احمللية يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا 00
 227 ( 0101 – 0110تطور إصدار صكوك اإلجارة احمللية يف ماليزيا خالل الفرتة )  11

10 
إىل  0000إصدارات الصكوك يف ماليزيا لتمويل املشاريع االقتصادية خالل الفرتة ) 

   (0100سبتمرب 
237 

 242 (0110-0110تطور اإلصدارات االستثمارية احلكومية للفرتة) 10
 249 (0101-0110يف البورصة املاليزية خالل الفرتة) املدرجةتطور عدد الشركات  11
 251 (0101-0110تطور رمسلة سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا للفرتة ) 10

10 
للفرتة تطور مؤشر قيمة الصكوك املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي 

(0110-0101) 
252 

10 
معدل دوران الصكوك اإلسالمية يف سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي تطور مؤشر 

 (0101-0110للفرتة )
254 

 257 (0110-0110)هيكل وعدد إصدار الصكوك  على املستوى الدويل للفرتة  10
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