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 :دـــــــــــــــــــتمهي
على مدار العقود الثالثة السابقة، كانت ماليزيا يف مقدمة اعبهود العاؼبية اؼببذولة من أجل تأسيس سوق          

رأس مال إسالمي ذو فعالية وقابلية للتطبيق، حبيث يبكن من توفَت احتياجات للمسلمُت، ويعمل على جعل 
، حيث يلعب بة لكل اؼبستثمرين واؼبنتجُت بغض النَّظر عن أجناسهم ودياناهتممنتجاتو وخدماتو مستقطبة وجاذ

 ماليزيا. دولةليف االزدىار والنمو االقتصادي  دورًا أساسيًا يف اؼبسانبة سوق رأس اؼبال اإلسالمي
م؛  اإلسال سوق رأس اؼبال اإلسالمي ينبغي أن يكون بعيدًا سبام البعد عن أية نشاطات حرمها ،عبارة أخرىب     

ا مستوحاة من مقاصد الشريعة اإلسالمية، هتدف ىذه التحريبات بشكل أساسي إىل كالربا، اؼبيسر والغر  ر، ألَّنَّ
 نشر العدالة حبماية مصاحل كل األطراف اؼبشًتكة يف نشاطات السوق االقتصادية، إىل جانب دفع الغرر عنها.

والصكوك االستثمارية  ،سوق وأنبها أدوات اؼبلكية الشرعيةيف ىذه ال وتتعدد األدوات اليت يتم تداوؽبا      
مت تكوين مؤشرات ؽبذه  كما،  سبتلك ماليزيا أكرب سوق يف العامل للصكوك بواقع ثلثي القيمةحيث  اإلسالمية،

 السوق تتضمن أسهم الشركات اإلسالمية لتساعد اؼبستثمرين الذين يرغبون يف العمل يف ىذه السوق.
إىل  واألخَت عمل سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، مت تقسيم الفصل السادس توضيح واقعومن أجل       

 مبحثُت نبا على التوايل:
 يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا.اؼببحث األول: األدوات اؼبالية اؼبتداولة 

 يف ماليزيا. يف سوق رأس اؼبال اإلسالمياؼببحث الثاين: اؼبشتقات واؼبعامالت واؼبؤشرات 
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 في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.المبحث األول: األدوات المالية المتداولة 
 

تتنوع األدوات اؼبالية اؼبتداولة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا بُت أدوات اؼبلكية اؼبتمثلة يف 
ت الشراء من األسهم اعبديدة وصناديق االستثمار األسهم العادية وشهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة وشهادا

اإلسالمية اؼبتنوعة ومنها: صكوك البيع بثمن آجل، اؼبراحبة، اإلجارة،  االستثماريةاإلسالمية، والصكوك 
 ، ولكل منها تقديرىا الشرعي. اإلستصناع، اؼبضاربة، وصكوك اؼبشاركة

 .في ماليزيا لمال اإلسالميالمتداولة في سوق رأس ا المطلب األول: أدوات الملكية
ق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا إىل سو اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة واؼبتداولة يف  تتنوع أدوات اؼبلكية

للتحويل أو  ة، وشهادات االكتتاب القابل Call Warrantsاألسهم العادية، وشهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة
 .Transferable Subscription Rights-TSR/Warrants ةشهادات الشراء من األسهم اعبديد

 .: األسهم العاديةولالفرع األ
 ،ككل  اإلسالميةىي من دون شك وسيلة ىامة يف قطاع اػبدمات اؼبالية  اإلسالمياؼبال  رأسسوق  إن

د مطابقة فحص خاص بالشريعة لتحدي إجراءلكن من اؼبهم  وتعترب األسهم من أىم األدوات الشرعية ؽبذه السوق
 .األسهماػباصة لفحص  أساليبهاوقد طورت ماليزيا  ،خاصة للمستثمر اؼبسلم األسهم

 أوال: األسهم العادية المدرجة والمتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.
 أقربمن ، ق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزياسو لاؼبدرجة يف القائمة الرئيسية و تعترب األسهم العادية  

وىي عبارة عن أسهم للشركات اؼبسموح هبا من قبل ىيئة األوراق اؼبالية األدوات اؼبالية توافقا مع أحكام الشريعة، 
وزبضع قائمة ىذه األسهم إىل اؼبراقبة والفحص من وقت  ،ستثمرين اؼبسلمُت االستثمار فيهاويبكن للم اؼباليزية،

، فأي تغيَت يف أنشطة الشركات يؤثر وأكتوبرفريل أ يشهر  آلخر، وتتم عملية الفحص بشكل دوري مرتُت سنويا
 يف استمرار االستثمار فيها إذا أصبحت أنشطتها الرئيسية ربتوي على عمليات ؿبرمة شرعا.

فقد قامت ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية بطرح األسهم العادية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف قائمة  
وتتيح الفرصة ، 1997 جوان، وظبحت بتداوؽبا واالستثمار فيها ألول مرة يف سالمي يف ماليزياق رأس اؼبال اإلسو 

وبلغ عدد األوراق اؼبالية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة يف ذلك اغبُت  للمستثمرين اؼبسلمُت االستثمار يف أي قطاع،
 . (1)تقريبا من ؾبموع األوراق اؼبالية اؼبدرجة فيها %57ورقة بنسبة  371

 
 

                                        
(1)-Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council, Securities Commission of 

Malaysia, second print, October 2005, p 801.  
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 ثانيا: معايير إقرار وتقييم األسهم العادية المدرجة في سوق رأس المال اإلسالمي.
مت 1995 أوت 23حسب مقررات اجتماع اللجنة الشرعية لدراسة األدوات اؼبالية اإلسالمية اػبامس يف  

وىي على اإلسالمي يف ماليزيا ق رأس اؼبال سو اعتماد أربع معايَت أساسية إلقرار وتقييم األوراق اؼبالية اؼبدرجة يف 
 : (1)النحو التايل

ن يكون النشاط األساسي للشركة خاليا من اؼبعامالت الربوية، كما يف اؼبؤسسات اؼبالية التقليدية أ المعيار األول:
فال هبوز  ،إلسالمية، وشركات التمويل وغَتىامثل البنوك التجارية، وبنوك االستثمار أو البنوك التجارية غَت ا

فقد نصت قرارات اللجنة  ،ع أحكام الشريعةللمسلمُت شراء أسهمها وتعترب خارجة عن قائمة األسهم اؼبتوافقة م
 أن أنشطة الشركات وعملياهتا الرئيسية اؼببنية على عنصر الربا حرام شرعا.

ذلك مثل الكازينوىات بو اشلتعامل بالقمار، أو اؼبيسر، وما إذا كان النشاط الرئيسي للشركة ىو ا المعيار الثاني:
اليت ال تلتزم بآداب اإلسالم، فيحرم للمستثمرين اؼبسلمُت شراء أسهمها، ولذا يبنع اؼبستثمرين اؼبسلمُت من 
اؼبسانبة يف الشركات اليت تتعامل بالقمار أو اؼبيسر يف أنشطتها، وىذا يؤدي إىل إخراجها من قائمة األسهم 

 اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة.
تقليدية )التأمُت التجاري أو كشركات التأمُت التكون عملياهتا قائمة على الغررالشركات اليت  الثالث: المعيار

تكز التأمُت يف ىذه الشركات حيث ير  ،ؼبستثمرين اؼبسلمُت شراء أسهمهامُت ذو القسط الثابت(، فيحرم على اأالت
تعويض عند ربقق اػبطر أو الضرر الذي بسببو مت أن قسط التأمُت من حق الشركة، وتلتزم الشركة بال عتباراعلى 

 التأمُت، فإن مل وبدث خطر أو ضرر كان القسط ملكا للشركة بال عوض، وإن كان مبلغ التأمُت أكثر من قسط 
، فهذا اؼبعيار يبنع (2)ومن ىنا يكون نوعا من القمار والغرر واضح فيو  ، الذي سبتلكو فإَّنا تلتزم بدفعوالتأمُت

 ن اؼبسلمُت من االستثمار يف ىذه الشركات والتعامل معها، ألنو يعترب من الغرر الفاحش وغَت اليسَت.اؼبستثمري
الشركات اليت تتضمن أنشطتها إنتاج وتسويق وتوزيع اؼبنتجات بطرق ؿبرمة شرعا، فيحرم  المعيار الرابع:

 وىي تتضمن: ،ستثمرين اؼبسلمُت االستثمار فيهاللم
 

                                        
  .135، صمرحع سابقنبيل خليل طو ظبور،  -(1)

  ر الغرر يف اؼبعامالت:اتفق اعبمهور على أن ىناك ثالثة شروط يبكن أن يعذ 
 إذا كان الغرر يسَتا أو بسيطا ال يبنع من صحة اؼبعاملة واإلصباع قائم على ذلك. -
 أن تدعو  إىل الغرر حاجة عامة مثل معامالت مطلوبة باجملتمع. -
 ال بوجود اغبرج واؼبشقة فإنو معفو عنو. أن يبكن التحرز من الغرر بال حرج وال مشقة، وىذا أيضا باإلصباع فإن الغرر إذا مل يبكن التحرز منو إ-

ربيع الثاين  16-10لقد قرر ؾبلس ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنبثق عن منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤسبره الثاين جبدة من  -(2)
( بشأن 9/2)9جبميع أنواعو، قرار رقم: باإلصباع، عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء يف ربرمي التأمُت التجاري  1985ديسمرب  28-22ىـ/1406

 مفسد التأمُت وإعادة التأمُت، بأن عقد التأمُت التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل بو شركات التأمُت التجاري عبارة عن عقد فيو غرر كبَت
 يدخل يف عقود التربعات. للعقد، ولذا فهو حرام شرعا، أما التأمُت التعاوين فهو جائز شرعا بل ىو أمر مرغوب فيو، ألنو 
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 إنتاجها، وتسويقها.اؼبشروبات الكحولية، ركة يف صنع اؼبشا -1
 توزيع غبوم اػبنزير يف األسواق. -2
 تقدمي اػبدمات الالأخالقية كالدعارة، واغبانات، وغَتىا. -3

فيحرم على اؼبستثمرين اؼبسلمُت شراء أسهمها، وىناك أيضا الشركات اليت تتعامل باؼبعامالت غَت  
ناء ؿبل للقمار، واغبانات وغَتىا، وتعترب ىذه الشركات ملغاة من قائمة اؼبشروعة كشركة اؼبباين القائمة على ب

 األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة.
سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف حيث تقوم اللجنة بتطبيق اؼبعايَت األربعة األساسية على األسهم اؼبدرجة يف  

 ه وال يسمح بتداولو من قبل اؼبستثمرين اؼبسلمُت.، فأي سهم وبتوي على عناصر ؿبرمة شرعا، يتم استبعادماليزيا
اختلف العلماء اؼبعاصرون يف فقد ، بُت اإلباحة واغبظرفشطة اؼبختلطة التعامل مع الشركات ذات األنأما 

مة أو ر يف بعض معامالهتا باألنشطة احمل حكم اؼبسانبة يف الشركات اليت نشاطها الرئيسي مباح، ولكنها قد تتعامل
  .(1)تودع بالفائدةتقًتض أو 

جواز االستثمار يف أسهم الشركات فقد قررت  وراق اؼبالية اؼباليزيةالشرعية ؽبيئة األ ةياللجنة االستشار أما 
 مة شرعا.ر إال أَّنا تتعامل ببعض األمور احملاؼبسانبة ذات األعمال اؼبباحة أصال 

سهم ىذه الشركات سدا أالتعامل ب ومنها أن هبوز ،الشرعيةولكن جواز التعامل جاء مقيدا بالضوابط 
للحاجة الضرورية اؼبتعلقة بعامة اؼبسلمُت، فامتناع اؼبسلمُت من شراء أسهم ىذه الشركات يبكن أن يؤدي إىل 

 توقف بعض األنشطة اليت تعترب حيوية للمجتمع.
اجتهادية وحىت ال تصبح اؼبسألة غَت منضبطة قامت اللجنة االستشارية الشرعية بوضع ضوابط ومعايَت 

للحكم على شرعية أسهم تلك الشركات اؼبختلطة، فإذا كان حجم أنشطة الشركات غَت اؼبشروعة أكثر من 
حجم األنشطة اؼبشروعة، فأسهم ىذه الشركات خارجة من قائمة األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة يف ماليزيا. 

 : (2)وأىم اؼبعايَت ما يلي
اؼبستثمرين يف أنشطة مشروعة  دم لقياس اؼبستوى اؼبختلط بُت مسانبةىذا اؼبؤشر يستخ: %5( المؤشر 1
وإذا كانت نسبة تعامل الشركات هبذه  ،، والقمار، واػبمر، وغبم اػبنزيرمة شرعا، مثل تعامل الشركات بالربار وؿب

 ، فيحرم على اؼبستثمرين اؼبسلمُت شراء األسهم الصادرة من ىذه الشركات.%5العناصر أكثر من 
ىذا اؼبؤشر لقياس اؼبستوى اؼبختلط بُت مسانبة اؼبستثمرين يف األنشطة اؼبشروعة واألنشطة : %10المؤشر ( 2

اليت تتضمن عناصر غَت مشروعة، مثل اؼبسانبة يف أسعار الفائدة يف حساب اإليداع الثابت من اؼبصارف 
 التقليدية، واألنشطة اؼبتعلقة بالتبغ.

                                        
  .91 صاؼبطلب الثالث، الفرع الثاين، ، مت توضيح اػبالف يف ىذه اؼبسألة يف الفصل الثاين، اؼببحث األول -(1)

(2)-Securities commission of Malaysia Annual report 2006, pp 81-85. 
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شر لقياس اؼبستوى اؼبختلط ؼبسانبة اؼبستثمرين يف األنشطة اؼبتوافقة مع يستخدم ىذا اؼبؤ : %25( المؤشر 3
لى منزلة الشريعة يف ىذه أحكام الشريعة بصورة عامة ولتحقيق اؼبصلحة العامة، ولكنو ىناك عناصر أخرى تؤثر ع

ه األنشطة ألن ىذ ،ومنها أنشطة وعمليات الفنادق واؼبصايف، وتعامالت األسهم، والسمسرة وغَتىا ،األنشطة
 قد تتضمن أنشطة أخرى غَت مشروعة.

وبناء على الضوابط واؼبؤشرات السابقة، فإن اللجنة االستشارية الشرعية قد طرحت معايَت الشركات  
 : (1)اؼبختلطة بُت األنشطة اؼبشروعة واحملرمة شرعا، ومنها كما يلي

تكون العناصر احملرمة اؼبستخدمة يف أنشطتها أن تكون األنشطة الرئيسية للشركة متوافقة مع الشريعة، وأن  -أ
، والعرف، وحقوق غَت (2)قليلة جدا يف عمل الشركة وعلى وجو اػبصوص ما يتعلق بقاعدة عموم البلوى

 اؼبسلمُت اؼبقررة يف الشريعة.
 أن تكون الشركة ذات ظبعة حسنة من وجهة نظر اجملتمع. -ب
 أواالقتصادية  أو كانت من اجملاالت السياسيةسواء  ، أن تكون أنشطتها الرئيسية للمصلحة العامة -ج

 االجتماعية.
فبا تقدم يتضح أن الرأي القاضي جبواز االستثمار يف الشركات اؼبسانبة يف ماليزيا اليت تعترب أنشطتها  

قرهتا ولكن أنشطتها الفرعية ـبتلطة بعناصر ؿبرمة شرعا طاؼبا كانت تقوم على معايَت وضوابط أ ،الرئيسية مباحة
اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية وضوابط شرعية إضافية أقرب إىل منهج التشريع اإلسالمي 
القائم على التيسَت ورفع اغبرج ويتماشى مع متطلبات تغيَت الواقع باذباه منهج اإلسالم لضمان اؼبصلحة العامة 

انب يف إهباد فرص االستثمار األكثر توسعا يف ماليزيا، وىذا لوجود حرج لدى اؼبستثمرين اؼبسلمُت احملليُت واألج
وىذا ال يعٍت عدم اغباجة إىل  ،االقتصادية اؼبتقدمة يف ماليزيا للشركات يف ذبنب العناصر احملرمة شرعا يف البيئة

 و اغبالل احملض.البدائل الشرعية، والسعي إلهبادىا ألن اؽبدف من وراء شراء أسهم ىذه الشركات تغيَتىا كب
لة، فاؼبسؤولون القادرون يف الشركة ويف غَتىا آشبون، إذا كان ىناك ؾبال أط يف ىذه اؼبسمع ضرورة االحتيا 

للتغيَت وال يقوموا بذلك، وال يعترب ىذا االجتهاد مسوغا للمساىم االنتفاع باؼبال اغبرام الذي دخل يف عوائد 
ي تقديرىا والتخلص منها عن طريق إعطائها للجهات اػبَتية العامة، إن الشركة ولو كانت بنسبة ضئيلة، بل ينبغ

ىذا اعبواز ال يتعدى الضرورة، وإباحة احملظور للضرورة ال تعٍت إباحتو مطلقة ولكن هبوز التعامل هبا، ولكن 
 بضوابط شرعية بناء على القواعد الفقهية ونصوص الفقهاء اؼببنية على عموم الشريعة ومبادئها.

                                        
(1)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2005, pp 81-85. 

و استغناء تعريفو يف االصطالح الشرعي العام بأنو: اغبادثة اليت تقع شاملة مع تعلق التكليف هبا، حبيث يعسر احًتاز اؼبكلفُت أو اؼبكلف منها، أ -(2)
معرفة حكمها فبا يقتضي كثرة  اؼبكلفُت أو اؼبكلف عن العمل هبا دبشقة زائدة تقتضي التيسَت والتخفيف، أو وبتاج صبيع اؼبكلفُت أو كثَت منهم إىل

 السؤال عنو واشتهاره.



 واقع عمل سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا                :                                          الفصل السادس

- 283 - 

للفترة  الماليزياإلسالمي أحكام الشريعة المدرجة في سوق رأس المال تطور األسهم المتوافقة مع ثا: ثال
 .  6022إلى  6006بين 

للفترة بين الماليزي  اإلسالمي سوق رأس المالطور األسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة المدرجة في ت :13 جدول رقم
 .6022إلى  6006

 
 السنوات
 

 األسهمعدد 
المتوافقة مع 

 الشريعة

المتوافقة مع  األسهمنسبة 
 األسهم إجمالي إلىالشريعة 

المال  رأسالمدرجة في سوق 
 الماليزي

المتوافقة  األسهمرسملة سوق 
 الشريعة أحكاممع 

 )الوحدة: مليار رنجت ماليزي(

رسملة السوق 
 اإلجمالي

)الوحدة: مليار 
 رنجت ماليزي(

المتوافقة  األسهمنسبة رسملة 
 إجماليع أحكام الشريعة إلى م

 السوق

2006 876 85,33% 471,47 741,25 63,59% 

2007 875 86% 630,6 988,81 63,77% 

2008 848 85,50% 590,075 903,75 64,06% 

2009 849 87,75% 539,86 847,92 63,48% 

2010 846 88% 703 1132,7 62,20% 

2011 846 88,66% 776,09 1275,07 60,89% 

 
 : Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities commission لمصدر:ا

2006-2007-2008-2009-2010-2011. 

 
 تحليل المعطيات:

األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف سوق رأس  ما يبكن مالحظتو ىو التطور اؼبستمر يف عدد -1
األسهم غَت  يف عدديف مقابل االلبفاض والًتاجع ، 6088-6002يزيا يف الفًتة اؼبال اإلسالمي يف مال

 اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف نفس الفًتة.
عدد األسهم الكلية اؼبدرجة يف يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف تطور ملحوظ والسبب راجع  -2

ة السنوية الواضحة يف عدد األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي للزياد
 .يف ماليزيا

األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا وكنتيجة حتمية نسبة  -3
 مستمر. إىل إصبايل األسهم اؼبدرجة يف تطور 6088-6002يف الفًتة 

سبب كون األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف السوق اؼباليزية أعلى من األسهم غَت ويرجع  -4
اؼبتوافقة، إىل انتشار التوعية بُت الشركات اؼبسانبة يف ماليزيا ؼبمارسة أنشطة مشروعة أكثر من أنشطة ؿبرمة 

، باإلضافة إىل قافة اؼبستثمرين اؼبسلمُت لالستثمارشرعا يف كافة عملياهتا، وىذا يؤدي إىل ارتفاع مستوى ث
االستثمار  توجو األغلبية اؼبسلمة يف ماليزيا إىل التعامل مع األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة واىل صناديق
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ذلك من خالل مبو صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا وحجم  اإلسالمية، حيث يبكن إدراك
 .(1)التدفقات فيها

في سوق رأس المال  المدرجة  األسهمإلى إجمالي ألسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة تطور نسبة ا: 30شكل رقم 
 .6022إلى  6006الماليزي للفترة بين 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 السوق يإجمالالمتوافقة مع أحكام الشريعة إلى  األسهمنسبة رسملة : 31شكل رقم 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 

 

 

                                        
 . 88، صمرجع سابقسحاسو رياين صفر الدين جعفر،   -(1)
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 نسبة األسهم المتوافقة مع الشريعة إلى نسبة األسهم غير المتوافقة مع الشريعة: 14جدول رقم 

 إجمالي إلىالمتوافقة مع الشريعة  األسهمنسبة  السنوات
 المال الماليزي رأسالمدرجة في سوق  األسهم

 األسهم إجمالي إلىغير المتوافقة مع الشريعة  ماألسهنسبة 
 المال الماليزي رأسالمدرجة في سوق 

2006 85,33% 14,67% 
2007 86% 14,00% 
2008 85,50% 14,50% 
2009 87,75% 12,25% 
2010 88% 12,00% 
2011 88,66% 11,34% 

 من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 
 

 :نسبة األسهم المتوافقة مع الشريعة إلى نسبة األسهم غير المتوافقة مع الشريعة32شكل رقم 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 .« Call Warrants » شراء من األسهم الموجودةلالفرع الثاني: شهادات ا
رجة واؼبتداولة يف سوق رأس اؼبال اؼبد يعٌت ىذا الفرع بتعريف شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة

 وقرار اللجنة االستشارية الشرعية فيما ىبص شرعية ىذه الشهادات. ، وأىم خصائصهااإلسالمي يف ماليزيا
 .شهادات الشراء من األسهم الموجودةأوال: تعريف 

ية، وىي عبارة وىي إحدى الوسائل اليت تلجأ إليها الشركة لتحفيز اؼبستثمرين لالستثمار يف األسهم العاد
سوق رأس عن شهادة تعطي لصاحبها اغبق وليس االلتزام يف شراء عدد معُت من األسهم العادية اؼبوجودة يف 

 .يف فًتة زمنية معينة وبسعر معُت أو عدم شرائو اؼبال اؼباليزي
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 الشراء من األسهم الموجودة. الخصائص األساسية لشهادات ثانيا: 
 : (1)الشهادات ما يليومن اػبصائص األساسية ؽبذه 

دة مثل أن تكون الشهادات ؽبا عالقة باؼبوجودات احملد:  Underlying Asser ( الموجودات األصلية1
وىذه الشهادات تعطي غباملها اغبق  ،ى ىذه األسهم باؼبوجودات األصليةوتسم ،األسهم الصادرة عن الشركة

 د ويتم االتفاق عليو مسبقا يف فًتة ؿبدودة.وليس االلتزام يف شراء كمية األسهم العادية بثمن ؿبد
وىو السعر الذي على أساسو تنفذ ىذه الشهادات، وعادة ما يكون :  Exercice Price ( سعر التنفيذ2

سعر التنفيذ ىو سعر السوق للموجودات األصلية مثل األسهم يف تاريخ التعاقد، فهو السعر الذي يبكن أن 
خيار الشراء أو يبيع هبا األسهم يف حالة خيار البيع إذ يستطيع االختيار لتنفيذ يشًتي بو حامل األسهم يف حالة 

 الشهادات، ووبدد سعر تنفيذىا يف فًتة إصدار الشهادات ذاهتا.
إن فًتة صالحية ىذه الشهادات ؿبدودة، وبعد ىذه الفًتة فإن ىذه : Exercice Period ( فترة التنفيذ3

 غَت قابل لالسًتداد.الشهادات ليس ؽبا قيمة مالية و 
 .هادات الشراء من األسهم الموجودةقرار اللجنة االستشارية الشرعية بشأن شثالثا: 

، بأن 1995 جوان 26اعتربت اللجنة الشرعية لدراسة األدوات اؼبالية اإلسالمية يف اجتماعها الرابع يف  
ابلة للتداول يف السوق اؼباليزي من منظور شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة تعترب إحدى األدوات اؼبالية الق

ن مل تستند إىل ىذه إم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة، و إسالمي بشرط أن تكون األسهم األصلية ىي األسه
ومت اعتماد التعامل هبا بعد الدراسة اؼبتعمقة، واالطالع على حقيقة شهادات الشراء  األسهم فال تعترب أداة مالية.

ودة، ومت إصدار القرار جبواز التعامل هبا يف السوق ألَّنا متوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك وفقا من األسهم اؼبوج
 : (2)للعوامل التالية

، ويبكن أن يسمح **واغبق اؼبايل*إن ىذه الشهادات ربقق النظرة اإلسالمية للمال من حيث حق التملك -1
 (4()3) واآلداب اليت ال تتناىف مع أحكام الشريعة.التداول هبا يف عملية البيع حسب شروط البيع وأركانو 

العرف اؼبعمول بو حاليا أن ىذه الشهادات ؽبا قيمة مالية يف فًتة معينة وقابلة للتداول هبا، كما أَّنا  -2
شهادات معًتف هبا من اغبكومة اؼباليزية، حيث تسمح غباملها حق شراء شيء معُت يف فًتة ؿبددة، 

 ية، ويسمح بتداوؽبا يف السوق اؼباليزي.وذلك حسب قيمتو االظب

                                        
(1)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2009, p3. 

(2)- Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council, Securities Commission of 

Malaysia, 2080, p 51.  
 ىو ؾبرد اإلمكان والصالحية للملك شرعا.* 

االستعاضة عنها فهي اليت تتعلق باألموال ومنافعها ويستعاض عنها دبال أي اليت يكون ؿبلها اؼبال أو اؼبنفعة، مثل األعيان اؼبالية، حيث يبكن بيعها و ** 
كبوىا، وكذلك يعترب حق الدين وحق التملك يشمالن يف اغبقوق اؼبالية فتعترب ىذه الشهادات من دبال، كحق البائع يف الثمن، واؼبشًتي يف اؼببيع و 

 حقوق مالية ألَّنا تتعلق باؼبال الذي يكون ؿبلها األسهم اؼبوجودة يف البورصة.
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فًتة التنفيذ ؽبذه الشهادات سعرىا ؿبدد ومعلوم، لذا فهي ليست ؾبهوال قدرا وصفة، وإذا بيعت يف  -3
السوق الثانوية يتحدد سعرىا حسب العرض والطلب من قبل البائع واؼبشًتي، ويف ىذه اغبالة ينتفي عنصر 

 الغرر.
اما إذا جرت ىذه الشهادات من البائع إىل اؼبشًتي، فال حاجة إىل قبض حقيقي يكون انتقال اؼبلكية ت -4

 عيٍت " األسهم " يف ىذا الشأن.
شراء ىذه الشهادات ليس مظنة شراء حق اػبيار الذي منح دبقتضى عقد البيع، وإمبا العقد منح للمشًتي  -5

الختيار يف شراء األسهم أم عدمها وليس حق شراء ؾبموعة من أسهم الشركة اؼبوجودة يف فًتة معينة، ولو ا
 .االلتزام بو

ومن اعبدير بالذكر، أن ىذه الشهادات موجودة يف وقت العقد ألَّنا تستند إىل األسهم العادية القائمة  
، وكل ما يتعلق باؼبال )ويف ىذه اغبالة ىو األسهم( فلو قيمة مالية، ولكن إذا  اؼباليزي سوق رأس اؼبالواؼبتداولة يف 

هبوز التعامل هبا من منظور  انت الشهادات ال تستند إىل األسهم، فهي ال تعترب ماال بل تعد حقا ؾبردا والك
 : (1)يلي ومن الشروط األخرى عبواز التعامل هبذه الشهادات من منظور شرعي ما ،شرعي
 شروطو وأركانو. هبب على البائع واؼبشًتي االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف عملية البيع حسب -أ

أن تكون األسهم األصلية ؽبذه الشهادات وفقا ألحكام الشريعة، واليت أقرهتا اللجنة االستشارية الشرعية  -ب
 ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية.

 أن يكون سعرىا ؿبددا مسبقا ومعلوما لالبتعاد عن عنصر الغرر. -ج
  .شهادات الشراء من األسهم الجديدةالفرع الثالث: 

 Warrants / Transferable Subscription Rights-TSR 

ة اؼبدرجة واؼبتداولة يف سوق رأس اؼبال يددشهادات الشراء من األسهم اعبيعٌت ىذا الفرع بتعريف 
 اإلسالمي يف ماليزيا، وأىم خصائصها وقرار اللجنة االستشارية الشرعية فيما ىبص شرعية ىذه الشهادات.

 .لشراء من األسهم الجديدةشهادات اأوال: مفهوم 
وىي شهادة يقوم اؼبستثمر بشرائها تكفل لو حق الشراء لعدد ؿبدد من أسهم جديدة للشركة يف تاريخ 
الحق وال تلزمو بذلك، تصدر من الشركة بسعر ؿبدد مسبقا بصرف النظر عن السعر السوقي وقت تنفيذ ىذه 

س ؽبا قيمة مالية بعد فًتة ؿبددة، وتعرف بشهادات االكتتاب لي ،يسمى بسعر التنفيذ يف فًتة معينةالعملية فيما 
ديدة يف فًتة القابلة للتحويل ألَّنا قابلة للتحويل إىل األسهم العادية إذا اختار حاملها االكتتاب يف األسهم اعب

 .التنفيذ احملددة
 
 

                                        
.112، ص، مرجع سابقنور ليامت سعيد جعفر -( 1  (   
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  .الموجودةشهادات الشراء من األسهم و  شهادات الشراء من األسهم الجديدةثانيا: الفرق بين 
قريبة من شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة، إال أَّنما  شهادات الشراء من األسهم اعبديدةإن 

 : (1)يف األمور التالية انزبتلف
إن اعبهة اؼبصدرة لشهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة ىي شركات الوساطة اؼبالية، يف  ( الجهة المصدرة:1

 .اؼباليزي سوق رأس اؼبالكتتاب القابلة للتداول ىي الشركات اؼبدرجة يف حُت اعبهة اؼبصدرة لشهادات اال 
تعترب األسهم األصلية يف إصدار شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة أسهما قائمة يف  ( األسهم األصلية:2

 لكن ىذه الشهادات هبب أن تستويف) يدة من شركات الوساطة اؼباليةوليست إصدارات جد سوق رأس اؼبال
(، بينما األسهم األصلية يف إصدار شهادات االكتتاب القابلة ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية اؼبتطلبات من قبل

 للتداول ىي األسهم اعبديدة اليت ستصدر من قبل الشركات ذاهتا.
ا إن مدة االستحقاق لشهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة ىي سنتُت على األكثر وأم ( مدة االستحقاق:3

 شهادات االكتتاب القابلة للتداول ؽبا مدة استحقاق تصل إىل عشرة سنوات.
إن إصدار شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة ال يؤدي إىل زيادة رأس مال الشركة أو سيولة  ( عائد الشركة:4

داول يكون هبدف األسهم فيها ألَّنا تصدر من قبل الوساطة اؼبالية، بينما إصدار شهادات االكتتاب القابلة للت
 اغبصول على سيولة من األسهم اعبديدة أو زيادة رأس مال الشركة.

 (2) .جديدةهادات الشراء من األسهم القرار اللجنة االستشارية الشرعية بشأن شثالثا: 
، بأن شهادات االكتتاب القابلة 1995 أكتوبر 5ادس بتاريخ لقد قررت اللجنة يف اجتماعها الس 

وتقوم خصائصها على أساس  ،يف السوق اؼباليزي من منظور شرعيدوات اؼبالية القابلة للتداول للتحويل إحدى األ
وال تدخل يف إطار بيع  ،)كما ىو اغبال يف شهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة( النظرة اإلسالمية للمال

ستصدرىا الشركة واكتتاب حامل  فارتباط ىذه الشهادات دبسألة بيع اؼبعدوم متعلقة بكمية األسهم اليت ،*اؼبعدوم

                                        
  .118اؼبرجع السابق، ص -(1)

واع البيع الباطل، كما قال النووي: بيع اؼبعدوم باطل باإلصباع، ودليلو َّني رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن بيع الغرر وَّني إن بيع اؼبعدوم أحد أن* 
نو مل اؼبوجود ألالرسول عن بيع اإلنسان ما ليس عنده فقد اتفقت اؼبذاىب على أنو ال ينعقد بيع اؼبعدوم وما لو خطر العدم، كبيع نتاج النتاج، وبيع اغب

د يف على خطر الوجود، وبالرغم من ذلك، إن رأي بعض اغبنابلة من ابن القيم وابن تيمية قد أجاز بيع اؼبعدوم عند العقد إذا كان متحقق الوجو 
ال يف كالم اؼبستقبل حبسب العادة، كما ىو اغبال يف عقد السلم واالستصناع، ألنو مل يتثبت النهي عن بيع اؼبعدوم ال يف الكتاب وال يف السنة و 

ل الشارد، فليس الصحابة، وإمبا ورد يف السنة النهي عن بيع الغرر، وىو ما ال يقدر على تسليمو، سواء أكان موجودا أم معدوما كبيع الفرس النافر واعبم
بدء صالحو، واغبب بعد اشتداده، العلة يف اؼبنع ال العدم وال الوجود، بل إن الشرع صحح بيع اؼبعدوم يف بعض اؼبواضع، فنراه أجاز بيع الثمر بعد 

لغرر ال للعدم، ومعلوم أن العقد إمبا ورد على اؼبوجود واؼبعدوم الذي مل ىبلق بعد، وعلى ىذا فبيع اؼبعدوم إذا كان ؾبهول الوجود يف اؼبستقبل باطل ل
فيما يتعلق بقضية حق  1997و 1995دورية يف عام فاألصل إذن ىو الغرر، ولقد ناقشت اللجنة االستشارية الشرعية بيع اؼبعدوم يف اجتماعاهتا ال

 منظور إسالمي. الشراء من األسهم اعبديدة، وعقود اؼبستقبليات لزيت النخيل اػبام حيث جاء قرارىا بأَّنا جائزة يف ىذه اغبالة وقابلة للتداول هبا من 
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ه الشهادات لذا فإن االجتماع قرر أن بيع اؼبعدوم مل يتثبت خالل التعامل يف ىذ ،سهم فقطالشهادات هبذه األ
  :(1)وفقا للمسوغات التالية ،بل تعترب بيع اؼبوجود

تها وصفتها هبب أن تكون معلومة من حيث كمي ( من حيث خصائص شهادات االكتتاب القابلة للتحويل:1
 ومقدارىا ونوعها وشبنها.

أن تقوم الشركة بإصدار ىذه  ( من حيث جهة الشركة المصدرة لألسهم الجديدة ومن حيث فترة اإلصدار:2
 األسهم يف فًتة زمنية معينة.

إن علة ربرمي بيع اؼبعدوم ىو الغرر، وبذلك إذا كان حدث بيع اؼبعدوم بدون عنصر الغرر حيث اؼبعقود 
ود بالتأكيد والقدرة على التسليم يف فًتة ؿبددة، ومعلوم الصفة واؼبقدار والثمن، فإنو بيع جائز شرعا. علية موج

 ناء على ىذه الفكرة، فإن شهادات االكتتاب القابلة للتحويل ال تعترب شيئا غَت موجود وال تتعلق ببيع اؼبعدوم. بو 
عليها شهادات االكتتاب القابلة لتحويل وحسب التجربة اؼباليزية، عادة تصدر السندات اليت تشمل 

وىي نوع من  ،ات ولألسهم اعبديدة يف نفس الوقت، وتصبح اعبهة مصدرة للسند" Bonds with warrantsمعا
أنواع السندات الصادرة من الشركات اػباصة اؼبدرجة يف البورصة اؼباليزية، وتعرض اعبهة اؼبصدرة ىذه السندات 

"، وبالتايل يفصل اؼبكتتب شهادات االكتتاب القابلة للتداول عن السندات ل"الدائناظبية للمكتتب األو  بقيمة
مت فصلها عن  والسندات من ىذا النوع واليت ،للجهة اؼبصدرة يف السوق الثانويةويبيعها إىل ضبلة األسهم أو 

للحصول على معدل  منخفضة ويتم بيعها للمستثمرين يف السوق الثانوية بسعر اػبصمالشهادات ؽبا سعر فائدة 
 . (2)العائد اؼبناسب

مع أَّنا ليست حراما يف ذاهتا، الشهادات مرتبطة بشيء ؿبرم شرعا"السندات التقليدية" واؼبالحظ أن ىذه
وحرمت التعامل هبذه  ،بأَّنا حرام لغَتىا وليست لذاهتا وبناءا على ذلك فقد قررت اللجنة االستشارية الشرعية

صل عن السندات عند التعامل هبا، أما إذا كانت ىذه الشهادات تتداول بشكل الشاىدات إذا كانت ال تنف
 منفصل عن السندات فيجوز التعامل هبا يف السوق من منظور شرعي.

يف التجربة اؼباليزية، غالبا ما تباع ىذه الشهادات بشكل مستقل عن السندات يف السوق، وليست ؽبا   
وبعد انفصاؽبا من السندات، فيسمح التداول هبا  إصدار السنداتصادرة معها يف وقت عالقة بالسندات ال

صبح حينئذ حسب العرض والطلب من البائع واؼبشًتي يف السوق الثانوية )يف البورصة اؼباليزية لألوراق اؼبالية(، فأ
يست فيها وإذا أصدرت ىذه الشهادات باألدوات اؼبالية اإلسالمية يف وقت إصدارىا، فل ،جائزا للمسلمُت شراؤىا

  .(3)إشكال يف جواز التعامل هبا

                                        
(1)- Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council, Securities Commission of 

Malaysia, 2009, p 11.  
  .178، صمرجع سابقخليل طو ظبور، نبيل  -(2)

(3)- Resolutions of the Securities Commission Syariah Advisory Council, Securities Commission of Malaysia, 2001, p83. 
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استنادا ؼبا سبق فإن قرار اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية والذي يقضي جبواز 
ولكن بشرط أن يكون انفصال بُت  ،التعامل بالسندات اليت تشتمل عليها شهادات االكتتاب القابلة للتداول معا

ن ىذه الشهادات فقط هبوز التداول بعد إصدارىا من اعبهة اؼبصدرة، ألهادات من اؼبكتتبُت السندات وىذه الش
هبا من منظور شرعي طاؼبا كانت األسهم األصلية ؽبذه الشهادات متوافقة مع أحكام الشريعة، وتعترب ىذه 

لذا  ،يف مسألة الربا احملرمة َّنا تدخلالشهادات ماال كما سبق بياَّنا، بينما السندات حرام التداول هبا لذاهتا أل
هبوز للمستثمرين اؼبسلمُت التعامل هبذه األداة وشهادات الشراء من األسهم اؼبوجودة يف السوق اؼباليزي ما دامت 
وفقا للشروط اليت مت بياَّنا، وتوفر األمان واغبماية للمستثمرين حبيث تعمل على تقليل اؼبخاطر من تقلبات أسعار 

 ؼباليزي.األسهم يف السوق ا
 : Islamic Unit Trust Fundsصناديق االستثمار اإلسالميةالفرع الرابع: 

يتم تسيَتىا وفقا  حيث اإلسالمي،اؼبال  رأسيف سوق ىي جزء متجذر  اإلسالمية االستثمارصناديق إن  
 ،اإلسالمية عاتواإليدااغبالل  بقة للشريعة كاألسهمألصول مالية مطا فيها فقط ؼببادئ الشريعة ويتم االستثمار

وحقائب االستثمار عبان شريعة تقدم نصائح وتضمن مدى موافقة تسيَت عمليات  اإلسالميةوذبند الصناديق 
 بلجان الشريعة. اإلسالميةودبوجب القانون يف ماليزيا ربتفظ الصناديق  ،ؼببادئ الشريعة
  .صناديق االستثمار اإلسالميةأوال: مفهوم 

مية ىي الصناديق اليت تتوىل ذبميع أموال صغار اؼبستثمرين فضال عن كبارىم صناديق االستثمار اإلسال 
يف صورة وحدات استثمارية، يعهد بإدارهتا إىل جهة من أىل اػبربة واالختصاص لتوظيفها يف الشركات اؼبعًتف هبا 

سالمية، واؼبعامالت إلوفقا لصيغ االستثمار ا اؼباليزي لسوق رأس اؼبال اإلسالميمن اللجنة االستشارية الشرعية 
سوق رأس اؼبال على سبيل اؼبثال التوظيف يف صناديق األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف اإلسالمية، 

 ، وصناديق الصكوك اإلسالمية.اإلسالمي اؼباليزي 
 سمات رب 1993سنة  إسالميصندوق  أوليف التواجد منذ انطالق  احمللية اإلسالميةلقد بدأت الصناديق 

ومنذ ذلك الوقت عرف القسم  ،ىاد لالئتمان العربية اؼباليزيةاالتكال تابونغ العريب اؼباليزي الذي تديره شركة بر 
من شركات االئتمان مبوا ىائال وصارت ىذه الصناديق شيئا فشيئا قبلة اؼبستثمرين للمشاركة يف سوق  اإلسالمي

 .(1)اإلسالمياؼبال  رأس
 Guidlines on Unit Trust Fundsصناديق االستثمار  ثانيا: التعليمات على

م، وىي تقدمي 6006أصدرت ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية التعليمات على صناديق االستثمار يف عام 
اؼبعلومات واإلجراءات اؼبعنية هبذه الصناديق لتوجيو اؼبستثمرين قبل االستثمار فيها، ىذه التعليمات غبماية حقوق 

                                        
(1)-  Mohamed akram laaldin, shariah approved securities screening process in Malaysia, the 15th annual 

scientific meeting the capital market-bursa-, U.A.E university, 15-17/2006, p09. 
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ن، ويف ىذه التعليمات طرحت بندين فيما يتعلق بإدارة صناديق االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اؼبستثمري
     :(1)اإلسالمية يف ماليزيا نبا 

يلتزم الصندوق دببادئ الشريعة  أن: اؼبتطلب اإلضايف لنظام إدارة الصندوق، الذي ينص على 28البند رقم  -8
 م.6003جانفي  8ا البند قد طبق بالفعل يف يف اؼبعامالت اإلسالمية القائمة فيو، وىذ

فيما يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بإجراءات التسجيل وتعيُت  : تقوم إدارة الصندوق29البند رقم  -6
 80اؼبستشارين الشرعيُت للمناقشة واؼبراجعة فيما يتعلق باؼبعامالت فيها، ىذا البند قد طبق بالفعل يف 

 م.6006جويلية 

 في ماليزيا. صناديق االستثمار اإلسالميةصافي قيمة الموجودات في  تطور: ثالثا
مليار دوالر بنهاية عام  60ن أصول الصناديق االستثمارية العاؼبية يف األسواق العاؼبية وصلت إىل إ

 876حيث بلغ عددىا ، وأن النسبة األكرب من ىذه األصول تًتكز يف السوقُت السعودي واؼباليزي ،2011
ويعود السبب يف ىذا النمو اؼبتواضع  ،صندوقا 812والذي بلغ  2010 عام وذلك ارتفاعا من عددىا يف ،صندوقا

إىل االضطرابات يف أسواق األسهم وسط  ،الصناديق االستثمارية اإلسالمية والذي جاء بأقل من اؼبتوقع لصناعة
 .(2)2011تقلبات االقتصادية العاؼبية طوالال

فال يزال اؼبستثمرون من اؼبملكة العربية  ،مي للصناديق االستثمار اإلسالميةليأما من حيث التوزيع اإلق 
حيث سبثل الصناديق االستثمارية اإلسالمية من اؼبملكة العربية  ،يطرون على اغبصة األكرب يف السوقالسعودية يس

تسيطر على أكثر من ربع وتأيت ماليزيا يف اؼبركز الثاين حيث أَّنا  ،من إصبايل الصناعة% 42.4ية نسبة السعود
فإن الواليات  ،ن حيث متوسط اؼبوجودات لكل صندوقأما م ،االستثمارية اإلسالمية األصول لصناعة الصناديق

مليون  516.9كل صندوق يبلغ ن متوسط حجم اؼبوجودات لأحيث  ،أيت يف اؼبقدمة وبشكل واضحاؼبتحدة ت
ربوزان على متوسط حجم اؼبوجودات لكل صندوق عند فريقيا أ حُت أن كال من السعودية وجنوب يف ،دوالر

فريقيا وباكستان إتثمارية يف كل من ماليزيا وجنوب ن الصناديق االسإف ،مليون دوالر على التوايل 95.8و 102.6
واندونيسيا ىي الوحيدة فقط من بُت صناديق الدول العشر األوىل من حيث حجم األصول اليت كانت صناديقها 

 (3 ).2011احبة وسجلت أرباحا يف عام االستثمارية ر 
ن الصناديق االستثمارية اإلسالمية تستمر فإ ،تواجهها يف االقتصاد العاؼبي على الرغم من التحديات اليت

يشار إىل أن الثروات يف  ،2011فبا كان عليو اغبال يف  2012يف النمو مع آفاق أكثر إشراقا بعض الشيء يف 
فبا يدفع إىل  ،تصادي اعبيد وارتفاع أسعار النفطتسجل مبوا قويا على خلفية النمو االقالبلدان اإلسالمية ما تزال 

ن تزايد الوعي دبنتجات إدارة الثروات أكما و   ،اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسالمية زيادة عجلة الطلب على االستثمارات

                                        
(1) -Securities commission of Malaysia, Annual report 2001, p p 6-69.  

(2) http://www.al-seyassah. Com    2012-03-10. 2011 أصول صناديق االستثمار اإلسالمية فيد عبد العزيز اعبار اهلل، أضب
  السابق.اؼبرجع  -(3)

http://www.al-seyassah/
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حُت أن األداء اعبيد يساعد الصناديق يف  ،ألموال من اؼبستثمريناإلسالمية وخدماهتا يساعد يف جذب اؼبزيد من ا
 االستثمارية اإلسالمية يف اخًتاق األسواق اؼبالية األكثر تطورا وتلبية االحتياجات اؼبتطورة للمستثمرين.

 صافي قيمة الموجودات في صناديق االستثمار اإلسالمية فيعدد الصناديق اإلسالمية المقبولة و تطور  :(25قم )جدول ر 
 .6011-6002من  ماليزيا

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 153 153 147 142 106 89 المقبولة اإلسالميةعدد الصناديق 

 570 574 564 554 438 369 )العدد اإلجمالي للصناديق( القطاع إجمالي
 اإلسالميةصافي قيمة الموجودات للصناديق 

 
8,67 10,14 17,2 20,04 22,61 22,79 

 211,5 206,49 169,37 165,8 126,43 105,76 )إجمالي صافي قيمة الموجودات للصناديق( القطاع إجمالي
 10,7 10,96 11,91 10,85 7,73 8,23 القطاع إجمالي إلىنسبتها 
 : Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities commission :المصدر

2006-2007-2008-2009-2010-2011. 
 

تطور عدد الصناديق اإلسالمية المقبولة وصافي قيمة الموجودات في صناديق االستثمار اإلسالمية في    :33 شكل رقم
 ( 6022-6006في الفترة ) ماليزيا

 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 تحليل المعطيات: 
ية اؼبقبولة من إصبايل القطاع، وكذا تطور صايف قيمة نالحظ مبو مستمر يف عدد الصناديق اإلسالم

 . 6088-6002اؼبوجودات يف صناديق االستثمار اإلسالمية إىل إصبايل القطاع يف ماليزيا يف الفًتة 
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 .المتداولة في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا المطلب الثاني: الصكوك االستثمارية اإلسالمية
اإلسالمية بأَّنا الصكوك اليت يتم إصدارىا وفقا ؼببادئ االستثمارية ، تعرف الصكوك يف التجربة اؼباليزية 

، ويتم إصدار 1الشريعة اإلسالمية اؼبسموح هبا من اللجنة االستشارية الشرعية يف ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية
كوك إسالمية حكومية خاضعة ا ربت رقابة ىذه اللجنة، وصالصكوك اإلسالمية من الشركات اػباصة والتعامل هب

 يلي:  اإلسالمية حسب اعبهات اؼبصدرة كمااالستثمارية ويبكن تصنيف الصكوك  ،بة البنك اؼبركزي اؼباليزياقلر 
 ( الصكوك اإلسالمية الحكومية:1

الصكوك اغبكومية اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت أصدرهتا اغبكومة اؼباليزية دبثابة شهادات  
وتعترب  ،1983، ومت إصدارىا يف أوائل عام Government Investment Certificates GIC اغبكوميالستثمار ا

، وتعرف باإلصدارات 1983 جوانويف  ،ائدة صادرة عن اغبكومة اؼباليزيةشهادات دون فال ىذه الشهادات أوىل
هادات استثمارية مت تطويرىا وىي ش ،« Government Investment Issues-GII »االستثمارية اغبكومية 

والغرض من إصدار ىذه الشهادات ىو حصول اغبكومة على األموال الالزمة لتمويل إنفاقها على اؼبشاريع 
وىذا يعطي البنك اإلسالمي اؼباليزي وكافة  ،(2)التنموية، وقيمة العائد على ىذه الشهادات ال وبدد مقدما

يل واؼبصريف اؼباليزي القدرة على استثمار أمواؽبم يف اجملاالت االستثمارية اؼبؤسسات اؼبالية األخرى يف النظام اؼبا
وحاليا يقوم البنك اؼبركزي  ،(3)اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وتصل مدة استحقاقها من سنة إىل طبس سنوات

البيع بالثمن اآلجل كأداة  اؼباليزي بطرح اإلصدارات االستثمارية اغبكومية اعبديدة اؼبستندة إىل الربح وفقا ؼببدأ
إضافية، وىذه الطريقة سانبت يف تطوير إصدارات صكوك اغبكومة اؼباليزية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمي يف 

 . (4)السوق اؼباليزي تطورا كبَتا
 ( الصكوك اإلسالمية للشركات:2

الستثمارية متوسطة أو ، عبارة عن إحدى األدوات اؼبالية ا*الصكوك اإلسالمية الصادرة عن الشركات 
، وتعد ىذه 1990وطرحت فكرة ىذه الصكوك يف ماليزيا عام ، جل اليت أصدرهتا الشركات اػباصةطويلة األ

وحاليا تصدر ىذه الصكوك وفقا ؼببادئ البيع بالثمن اآلجل،  ،بارزة يف السوقالصكوك أحد أشكال التعامالت ال
  .(6) (5)، واؼبشاركةواؼبراحبة، واالستصناع، واإلجارة، واؼبضاربة

 

 
                                        

(1)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2007, p32. 

(2)- Bank Negara Malaysia, Annual Report, 2009. 

(3)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2006, p 81. 

(4)- http://www.bnm.gov.my 

Islamic Private Debt Securities »كانت معروفة سابقا بالصكوك اػباصة باؼبديونية اإلسالمية   -*  » . 

(5)-http://iimm.bnm.gov.my/index.php 
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 المرابحة. /صكوك البيع بثمن آجل الفرع األول:
 معظم الصكوك الصادرة عن الشركات اػباصة يف ماليزيا قائمة على عقود اؼبداينات مثل صكوك البيع

 .بالثمن اآلجل وصكوك اؼبراحبة
 .صكوك البيع بثمن آجل/المرابحةتعريف  أوال:

اؼبراحبة بأَّنا "الوثائق أو الشهادات اؼبمثلة لقيمة ك البيع بالثمن اآلجل و تعرف صكو  من الناحية التطبيقية
م على أساس البيع بالثمن اآلجل إصدارنبا قائة إلثبات اؼبديونية عبهات أخرى و األصول الصادرة عن جهة معين

زيد عن يبثمن مؤجل و تشَت إىل اؼبوجودات( يف ىذه اغبالة و ) الذي يعرف بأنو " العقد الذي يشَت إىل بيع اؼببيعو 
 اؼبتفق عليها مسبقا بُت اؼبتعاقدين.وقت معلوم لدفع القيمة شبنو نقدا وتسليمو حاال و 

 .المرابحةصكوك البيع بثمن آجل و ثانيا: الفرق بين 
آجل حيث سبثل "زيادة معلومة سواء أكانت منسوبة إىل ثمن البيع بتعريف اؼبراحبة متقارب من إن تعريف 

الذي سيكون ؿبدد يف تقسيط و باليتم التسديد للشراء على دفعة واحدة أو ُت، و ددة دببلغ معرأس اؼبال أو ؿب
احبة ىي من حيث آجال اؼبر بُت الصكوك البيع بالثمن األجل و االختالف األساسي و  (1)االتفاق بُت اؼبتعاقدين

يلة األجل "طبس ارات طو ىي لالستثماآلجل فصكوك البيع بالثمن  ،مدة االستحقاق لتلك الصكوكاالستثمار و 
من سنة إىل طبس سنوات"، وقصَتة فهي لالستثمارات متوسطة األجل"و أما صكوك اؼبراحبة و  سنوات فأكثر"

 .(2)األجل " من ثالثة أشهر إىل سنة"
 .في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا صكوك البيع بثمن آجل/المرابحةثالثا: آلية إصدار 

 ار يف الشكل التايل:يبكن تلخيص خطوات اإلصد

 آلية إصدار صكوك البيع بثمن آجل/ المرابحة في ماليزيا(: 34م )شكل رق
 

 
 
 

  
 
 

 .94، صمرجع سابقسحاسو رياين صفر الدين جعفر،  المصدر:

                                        
(1)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2005, p88. 

 . 94، صمرجع سابقسحاسو رياين صفر الدين جعفر،  -(2)

المصدرةالجهة   3 

2 
 

1 

 المكتب األول

 األصــــــول 
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 (1)وتتم اآللية وفق اػبطوات التالية:  

 تعُت اعبهة اؼبصدرة، األصول اليت ستحرزىا من قبل جهة اؼبكتتب األول. .8

 مليون رينغيت ماليزي نقدا. 800جهة اؼبكتتب األول تلك األصول بقيمة معينة ولتكن  تشًتي .6

تبيعها ثانية إىل اعبهة اؼبصدرة )صاحب األصول األول( بثمن أعلى من الثمن األول أقساطا مؤجلة  .3
 مليون رينغيت ماليزي مثال على أساس البيع بالثمن اآلجل أو اؼبراحبة. 861وليكن بقيمة 

أما عملية التصكيك فتعترب اػبطوة الثانية يف إصدار ىذه الصكوك يف التجربة اؼباليزية وتقوم وفق اػبطوات        
 التالية: 
بعد إعادة األصول من جهة اؼبكتتب األول إىل اعبهة اؼبصدرة بثمن مؤجل أعلى من شبن اغبال وىذا البيع  .8

 قائم على البيع بثمن آجل أو اؼبراحبة.

درة بإصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل أو اؼبراحبة هبذه القيمة باعتبارىا إثبات دين ؽبا تقوم اعبهة اؼبص .6
 لدى جهة اؼبكتتب األول.

 مث يقوم بعد ذلك اؼبكتتب األول ببيعها يف السوق الثانوية وتتداول ىناك. .3

 الشكل التوضيحي التايل:  ترصبتها بإعادة  ويبكن 

 

صدار صكوك البيع بثمن آجل / المرابحة في سوق رأس المال اإلسالمي في عملية التصكيك في إ(: 35) شكل رقم
 .ماليزيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .893ص، مرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان، المصدر: 
 

                                        
 .95، صالمرجع السابق -(1)

صكوك بيع بثمن آجل 
 مراحبة

 الجهة المصدرة

3

  2 

1 
 المكتب األول

 السوق الثانوية 

2 

 يع بثمن  آجل /مرابحةب بيع بثمن  آجل /مرابحة
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 :(1)ق رأس المال اإلسالمي في ماليزيارابعا: التقدير الشرعي لصكوك البيع بثمن آجل/المرابحة في سو 
ائمة على عملية بيع العينة اؼبتمثل يف شراء األصول من اعبهة اؼبصدرة بثمن ىذه الصكوك ققيام ن آلية دبا أ

جاءت موافقة كل من اللجنة ، بيع العينة نقدي وإعادة بيعها ؽبا بثمن أعلى من اؼبشًتى بو وآجل وىذا ىو أصل
الستشارية الشرعية واللجنة ا ،م8997جانفي  69االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية يف اجتماعها بتاريخ 

القابلة للتداول يف  ضي جبواز بيع العينة يف األدوات اؼبالية اإلسالميةكزي اؼباليزي على القرار الذي يقللبنك اؼبر 
 سيما يف إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل واؼبراحبة. ماليزيا ال

 ها قائمة على النقاط التالية:وكانت حجج
 العامة يف التغلب على مسألة نقص السيولة. تطبيق بيع العينة لتحقيق اؼبصلحة (8

 . (2)اوأحل اهلل البيع وحرم الرب االعتماد على قولو تعاىل: (6

، وىذا من أجل رفع الضرر األكرب وىو الربا اؼباليزي اإلسالمي رأس اؼبالاللجوء إىل ىذا البيع يف سوق  (3
 عناصر أخرى ؿبرمة شرعا.ن ىا البيع أفضل من عمل م شرعا، وبناء على ىذه القاعدة فإاحملر 

كما وافقت اللجنة االستشارية الشرعية الوطنية للبنك اؼبركزي اؼباليزي على قرار اللجنة االستشارية ؽبيئة 
قابلة للتداول يف ماليزيا األوراق اؼبالية اؼباليزية الذي يقضي جبواز فبارسة بيع العينة يف األدوات اؼبالية اإلسالمية ال

 كوك البيع بالثمن اآلجل واؼبراحبة.سيما يف إصدار صال
ألنو  ،إن قرار ىاتُت اللجنتُت يف ماليزيا حول بيع العينة ىبتلف اختالفا تاما عن قرار ؾبمع الفقو اإلسالمي

اإلسالمي لرابطة العامل  لفقويعترب ىذا البيع صورة واضحة للتحايل على مقاصد الشريعة اإلسالمية، لذا قرر ؾبمع ا
أكتوبر  38اؼبوافق  ىـ 8189رجب  88رتو اػبامسة عشر اؼبنعقد يف مكة اؼبكرمة بتاريخ اإلسالمي يف دو 

يفتح إىل مثل ىذا التحايل ألنو  وءلجهبب الال فبعدم جواز ىذا البيع يف موضوع حكم بيع التورق،  م،8991
ن بيعها يعترب من فإلصكوك وبالنظر إىل ىذه األخَتة أما من حيث تداول ىذه ا باب الربا من حيث مت إغالقو،

  .قبيل بيع الدين لغَت اؼبدين

أوت  68الثاين بتاريخ  جتماعهاااليزية فقد جاء يف أما اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼب
م بأنو هبوز بيع الدين للمدين نفسو أو لغَته، وىو يعترب إحدى قواعد تشكيل وتنظيم األدوات اؼبالية يف 8992
آخر ؽبا، عقدتو قبل االجتماع اؼبذكور سابقا أكدت فيو اللجنة  رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، ويف اجتماعسوق 

ـباطر سبس اؼبشًتي عندما ال يقدر البائع  ض الفقهاء كان ألسباب معينة منها:بأن العلة يف ربرمي بيع الدين من بع
 (3)على تسليم اؼببيع، والغرر، والربا، وعدم التقابض 

                                        
 .194، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان،  -(1)

 . 275سورة البقرة، اآلية رقم  -(2)
 . 112، صمرجع سابقسحاسو رياين صفر الدين جعفر،  -(3)
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 يف ماليزيارأس اؼبال اإلسالمي ومن حجج ىذه اللجنة على جواز بيع الدين يف توسيع وتعميق سوق 
 (1)يلي: ما

اؼبتعلق ببيع الكالئ  هبوز بيع الدين بثمن حال ألنو مل يوجد نص على حرمة ىذا البيع إال اغبديث
 العلماء ببيع الدين بالدين أما ىنا القبض حاال. بالكالئ، وىو ما فسره

وبناء على ىذا الدليل، فقد جاء قرار اللجنة بأن إصدار الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا على أساس بيع 
 الدين بثمن حال جائز، ىو ـبتلف عن بيع الكالئ بالكالئ.

إن القرار الصادر عن اللجنة االستشارية الشرعية استند إىل آراء بعض الفقهاء اليت تبيح بيع الدين بشروط 
يف ماليزيا الذي يرى أن ىذه الشروط  رأس اؼبال اإلسالميذىب اؼبالكي(، وعلى ىذا األساس قام سوق معينة )اؼب

تنضبط أو تتحقق عليو، يف حالة وجود نظام للرقابة منظم وفعال وذلك هبدف ضمان اؼبصلحة العامة وضباية 
 حقوق اؼبتعاملُت، مسايرة يف ذلك ألىداف اللجنة.

ترى أن ىذه الصكوك تباع حاال ال آجال وبقيمتها االظبية، ىذا ما ينفي ومن جهة أخرى فإن اللجنة 
 انطباق الكالئ بالكالئ عليها.

 اإلسالمي في ماليزيا في الفترةخامسا: تطور صكوك البيع بثمن آجل /المرابحة في سوق رأس المال 
2006-2011. 

 :(2011-2006) فترةاليزيا خالل جل/المرابحة في مالإصدار صكوك البيع بثمن آ تطور(: 12) رقمجدول 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 8,33 0,34 0 2,97 4,86 16 النسبة المئوية لصكوك البيع بثمن آجل

 11 2,75 0,6 5,62 11,62 11,33 النسبة المئوية لصكوك المرابحة
النسبة المئوية لصكوك البيع بثمن آجل  والمرابحة من 

 19,33 3,07 0,6 8,59 16,48 27,33 لمصدرة في سوق رأس المالمجموع الصكوك ا

 االسالمي الماليزي 
 

 Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities :المصدر
commission : 2006-2007-2008-2009-2010-2011. 

 يل:ويبكن إعادة ترصبة اعبدول إىل الشكل البياين التا
 
 
 

                                        
 . 110، صالمرجع السابق  (1)
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 .(6022 -6006) آجل/المرابحة في ماليزيا خالل الفترة: تطور إصدار صكوك البيع بثمن (32الشكل رقم )
 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 تحليل المعطيات: 
سوق الصكوك اؼباليزية وذلك لسهولة  على ن آجل وصكوك اؼبراحبةصكوك البيع بثملقد سيطرت 

مث  ،6003ذلك سنة إىل أن مت إصدار صكوك االستصناع و  ،صدارنبا وقدرهتما على خلق السيولة للمصدرينإ
، ليعاود ىذين اإلصدارين م وذلك العتمادىا يف مشاريع شبكة التنمية اؼبستدامة اؼباليزية6001تعاود االرتفاع سنة 

.6002و 6005إبتداءا من سنيت  االلبفاض
عزوف وىذا نتيجة ، كوك اؼبشاركة واؼبضاربةونبا سنتا إصدار ص (1) 

 من نقاط شبهة. ان ىذه الصكوك ؼبا فيهاؼبصدرين ع

 صكوك اإلجارة. :الفرع الثاني
تعريف صكوك اإلجارة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وآلية إصدار كل يتطرق ىذا الفرع إىل 

يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي اإلجارة احمللية تطور صكوك من صكوك اإلجارة الدولية واحمللية يف ىذه السوق، مث 
 .6088-2006يف ماليزيا يف الفًتة 

 ا.ماليزيفي  في سوق رأس المال اإلسالمياإلجارة صكوك أوال: تعريف 
تشَت صكوك اإلجارة يف التجربة اؼباليزية إىل صكوك ملكية اؼبوجودات اؼبؤجرة، وىي" وثائق متساوية 

"، أو يصدرىا وسيط مايل ينوب عن اؼبالك، وتتيح غباملها ؤجرة، أو عُت موعود باستئجارىام يصدرىا مالك عُت
فرصة للحصول على دخل اإلهبار وعائد رأس اؼبال من العُت اؼبؤجرة، باإلضافة إىل ربمل ـباطر اػبسارة والضرر 

الكتتاب فيها، وتصبح العُت وإصدار ىذه الصكوك بغرض بيعها واستيفاء شبنها من حصيلة ا ،على العُت اؼبؤجرة
وقد قررت اللجنة االستشارية الشرعية بأن صكوك اإلجارة ىي الصكوك اإلسالمية اؼببنية ، غبملة الصكوك ةفبلوك

                                        
 (1) Securities Commission, Annual Report 2004, pp.2-22 
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وإصدار ىذه الصكوك من خالل عملية تصكيك  ،تعترب موجودات أصلية يف إصدارىا على عقد اإلجارة اليت
 .(1)عقد اإلجارة

 .اإلجارة الدولية في ماليزيا ثانيا: آلية إصدار صكوك
كانت  م،2002جويلية 3 تعترب صكوك اإلجارة الدولية أول إصدار لصكوك اإلجارة يف ماليزيا، ففي       

اؼبتداولة يف البورصة   Malaysian Global Sukukاغبكومة اؼباليزية قد أصدرت صكوك اإلجارة الدولية اؼباليزية
مليون  600بقيمة  بعملة أجنبية LFX Labuan International Financial Exchange البوان اؼبالية العاؼبية

وىي أول الصكوك اإلسالمية الدولية الرائدة ، 2007دوالر أمريكي ؼبدة استحقاق طبس سنوات أي إىل غاية 
يما سؼبسلمُت على اؼبستوى العاؼبي، الوقد القت ىذه الصكوك القبول من اؼبستثمرين ا، على اؼبستوى العاؼبي

 Dubai’s Hong شرف على تنظيم وترتيب ىذه الصكوك شركةأو  ،تثمرين اؼبسلمُت من الشرق األوسطاؼبس

Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) » ،وكان ، 2وأدرجت يف بورصة البوان اؼبالية العاؼبية
  :3إصدارىا وفق اػبطوات التالية

 :مراحل اإلصدار -1
 Federal مليار دوالر من اللجنة الفدرالية لألراضي 600ــــــالتهيئة اػباصة باؼبشروع أرض ب بيع للمستفيد وىو -أ

Lands Commission. 
 عقد إجارة لألرض مع اغبكومة اؼباليزية. -ب 
 الصكوك. إصدار -ج 
 الصكوك. دفع قيمة الصكوك من طرف ضبلة -د 
 شروع.تسديد قيمة البيع للجنة من طرف اؽبيئة اػباصة باؼب -ه
 دفع أقساط التأجَت من طرف اغبكومة اؼباليزية للجنة. -و
 تقدمي أقساط دورية غبملت الصكوك. -ي
 بيع األصل عند التصفية النهائية. -م
 تسديد قيمة البيع من طرف اغبكومة اؼباليزية. -ن
 تسديد قيمة البيع غبملت الصكوك وانتهاء العملية. -ك

آلية إصدار صكوك اإلجارة )الدولية( يبكن سبثيل  )الدولية( يف ماليزيا:سبثيل آلية إصدار صكوك اإلجارة  -3
    يف ماليزيا وفق الشكل التايل:

                     

                                        
(1)- Securities Commission, Annual Report 2005, p65. 

(2)- Securities Commission, Annual Report 2005, p61. 

  .200، صمرجع سابق بن الضيف ؿبمد عدنان،-(3)
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 اإلجارة ) الدولية( في ماليزيا.  آلية إصدار صكوك (:37م )شكل رق

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .201، صمرجع سابق بن الضيف ؿبمد عدنان، المصدر:

 
 .إصدار صكوك اإلجارة المحلية في ماليزيا: آلية ثالثا

اإلسالمية  صكوكال أوىل  Ingress Corporation Bhd أصدرت شركة أنكرس احملدودة 2004 جوانيف 
ىذه الصكوك وقد جاء إصدار ، مليون رينجيت ماليزي على اؼبستوى احمللي 160على أساس عقد اإلجارة بقيمة 

وتعترب أحد اؼبعامل البارزة لسوق رأس اؼبال اإلسالمي وفقا ، دولية اؼباليزيةبناءا على نفس طريقة إصدار الصكوك ال
للمعايَت الشرعية احمللية والعاؼبية، وهبذا التطور يتوقع أن أكثر اعبهات اؼبصدرة احمللية ستطبق أساس اإلجارة يف 

لالكتتاب اؼبتزايد للصكوك  إصدار الصكوك اإلسالمية القابلة للتداول على اؼبستوى العاؼبي، وىي تتيح الفرصة
سيما اؼبستثمرين اؼبسلمُت يف الدول العربية، وتتيح الفرصة األمثل ؽبم ة من قبل اؼبستثمرين الدوليُت الاإلسالمي

 .(1)لالستثمار يف ماليزيا
 : (2)اؼبراحل التاليةب آلية إصدار صكوك اإلجارة احمللية يف ماليزيا ويبكن سبثيل

 ( ICBلشركة إنكرس احملدودة )البائع( أصوؽبا إىل شركة صكوك إنكرس احملدودة ) تبيع الشركة التابعة -1
Ingress Corporation Bhd  مليون رينغيت ماليزي820بقيمة. 

بدفع أجرة نصف سنوية من ؼبدة معينة دة و تقوم اعبهة اؼبصدرة بإعادة تأجَت أصوؽبا إىل شركة إنكرس احملد -2
 حصول اعبهة اؼبصدرة فيها على األجرة.خالل إبرام عقد اإلجارة بقصد 

                                        
(1)- Securities Commission, Annual Report 2007, p65 

  .124، صمرجع سابقاين صفر الدين جعفر، سحاسوري -(2)

 الحكومة الماليزية

اللجنة الفدرالية 

 لألراضي
 الهيئة الخاصة بالمشروع

 

 

 

  

 حملة الصكوك
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دة، البد أن تصدر اعبهة اؼبصدرة صكوك و لتمويل شراء األصول من الشركة التابعة لشركة إنكرس احملد -3
 اإلجارة الستيفاء شبن الشراء لتلك األصول، وسبثل ىذه الصكوك حصة شائعة يف ملكية األصول اؼبؤجرة.

القيمة لشراء الصكوك إىل اعبهة اؼبصدرة بثمن اغبال للحصول على الصكوك(  يدفع اؼبستثمرون )ضبلة -4
) اعبهة اؼبصدرة( بإعادة بيع األصول إىل  صكوك، ويف تاريخ االستحقاق، ستقوم شركة صكوك إنكرس احملدودة

وحصيلة بيع األصول ستستخدم إليفاء  ظبية يف إصدار الصكوك مثال(،)قيمة إشركة إنكرس احملدودة بثمن أصلي 
 لقيمة االظبية للصكوك إىل اؼبستثمرين.ا

 ويبكن سبثيل آلية إصدار صكوك اإلجارة )احمللية( يف ماليزيا وفق الشكل التايل: 
 اإلجارة )المحلية( في ماليزيا  إصدار صكوك (: آلية38رقم )شكل 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 .200، صمرجع سابق بن الضيف ؿبمد عدنان، المصدر:

 
 .ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في  لصكوك اإلجارة المتداولة التقدير الشرعي رابعا:

إن عملية إصدار صكوك اإلجارة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا تتم وفقا للمعايَت الالزمة        
مادىا أيضا ومت اعت ،اسبة للمؤسسات اؼبالية اإلسالميةلصكوك االستثمار الشرعية اؼبتعمدة من ىيئة اؼبراجعة واحمل

     .1من اللجنة االستشارية الشرعية، ويسمح بالتعامل يف إصدار وتداول صكوك اإلجارة يف ماليزيا
  من في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا في الفترةاإلجارة المحلية : تطور صكوك خامسا
6006-6022. 

 ل تطور إصدار صكوك اإلجارة يف اعبدول التايل:يثيبكن أن سب 

                                        
  .177، ص، مرجع سابقنبيل خليل طو ظبور -(1)

2 

4 

3 

 شركة إنكرس المحدودة

 (ICB) Ingress Sukuk Bhd 

 )الجهة المصدرة/ المؤجر(
 

 حملة الصكوك

(Holdes Skuk) 
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 ) البائع(

 شركة إنكرس المحدودة
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 (6006-6002تطور إصدار صكوك اإلجارة المحلية في ماليزيا خالل الفترة ) :(27جدول رقم )ال
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 22,33 55,37 6,7 13,5 21,72 13,33 اإلجارةالنسبة المئوية لصكوك 

 

 Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities المصدر:

commission : 2006-2007-2008-2009-2010-2011. 

 :إعادة ترصبة اعبدول يف اؼبنحٌت التايل ويبكن
 (6022-6006إصدار صكوك اإلجارة المحلية في ماليزيا خالل الفترة )تطور  :(39)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 المعطيات: تحليل 
ىذه  إلصدارواليت تعترب أول سنة  2004 إبتداءا من سنةسبيز إصدار صكوك اإلجارة بالنمو اؼبستمر قد ل 

مث بدأ الًتاجع يف إصدار صكوك اإلجارة لكن بنسب ضئيلة نوعا ما،  2007إىل غاية %  2.5الصكوك بنسبة 
سنة  ىذه التزامنت حيث ، (1) 2010سنة اإلصدار يف النمو ويبلغ أعلى مستوياتو ، ليعاود 2009و 2008سنيت 

 التأجَت للمشاريع. افازدادت اؼبشاريع وازداد معهيف ماليزيا مع مشاريع شبكة التنمية اؼبستدامة 
 

                                        
(1)  The Malaysian Islamic Capital Market, Securities Industry Development Center,  Securities Commission 

of Malaysia, 2010, p17.  

http://www.sc.com.my/eng/html/icm/0709_msianicm.pdf 
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 صكوك اإلستصناع. الفرع الثالث:
 ىايف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وآلية إصدار  ستصناعتعريف صكوك اإليتطرق ىذا الفرع إىل 

-2006يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف الفًتة  ىاتطور مث  التقدير الشرعي ؽبا،مث  يف ىذه السوق،
2011. 

 في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.أوال : تعريف صكوك االستصناع 
تعترب صكوك اإلستصناع إحدى منتجات سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وتقوم على أساس   

الوثائق أو الشهادات اليت سبثل هبا األصول ويتم إصدارىا على أساس بيع االستصناع إلثبات  وىي  ،التمويل
ن "التعليمات أل وال يوجد تعريف دقيق ؽبذه الصكوك (1)للجهة اؼبمولة اؼبديونية من قبل اعبهة اؼبصدرة )اؼبستصنع(

ستصناع فقط، وىو عبارة عن شراء من اؽبيئة قد ركزت على تعريف االدرة على عرض الصكوك اإلسالمية " الصا
العُت حيث يطلب اؼبشًتي من البائع أو اؼبقاول لصنعو أو بنائو الذي سينجز يف اؼبستقبل، وفقا ؼبواصفات معينة 

ويف بيع االستصناع ال يشًتط الدفع اؼبسبق عند العقد، بل يبكن  مت االتفاق بشأَّنا وبسعر وتاريخ تسليم ؿبددين،
ساط حبسب مراحل تصنيع اؼبشروع الكامل، وال يشًتط يف بيع االستصناع أن يكون اؼبستصنع تأخر الدفع أو األق

ىو الذي يقوم بنفسو بتنفيذ العمل اؼبطلوب، إذ بإمكانو أن يعهد بذلك العمل أو جبزء منو إىل جهات أخرى 
  (2)تنفذه ربت إشرافو ومسؤوليتو

لدين ااالستصناع اؼبوازي وحىت عملية تقسيط و   من االستصناعقد جاء يف ىذا التعريف تعريف كل و 
 ( .3/7) 65الذي أقره اجملمع الفقهي اؼبنبثق من منظمة اؼبؤسبر اإلسالمية يف قرار 

  SKS Power Sdnم من طرف شركة 2003وأول إصدار لصكوك االستصناع يف ماليزيا كان سنة 

Bhd ( 3) طبس إىل تسع سنوات. مليار رينغت ماليزي ومدة استحقاق ىذه الصكوك من 5.6بقيمة 
 ماليزيا: سوق رأس المال اإلسالمي ثانيا: آلية إصدار صكوك االستصناع في 

 (4) ماليزيا وفق اآللية التالية: سوق رأس اؼبال اإلسالمييتم إصدار ىذه الصكوك يف 
ويف ىذا اؼبثال  الصانع( على شيء موصوفهة اؼبصدرة )اؼبستصنع( واؼبقاول )( إبرام عقد االستصناع بُت اعب1

 ) اؼبصنوع(.مشروع اؼبباين ىو 
 اعبهة اؼبصدرة اؼبصنوع إىل اعبهة اؼبمولة نقدا بثمن تكلفة اؼبصنوع للحصول على سبويل ؽبذا اؼبشروع. تبيع( 2
تدفع اعبهة اؼبصدرة إىل  ة اؼبصدرة عاجال، ويف ىذه اغبالةدفع شبن تكلفة اؼبصنوع إىل اعبه( تقوم اعبهة اؼبمولة ب3

 اؼبقاول نقدا ليصنع اؼبصنوع نيابة عنها، ويف الغالب قد يكون اؼبقاول تابعا للجهة اؼبصدرة.

                                        
 114، صمرجع سابقسحاسورياين صفر الدين جعفر،  -(1) 

 (2)  Securities Commission, Annual Report 2010, p14. 

 . 197، صمرجع سابقن الضيف ؿبمد عدنان، ب -(3)
 117، صمرجع سابقسحاسورياين صفر الدين جعفر، -(4) 
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فورا دبثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم على دفعة واحدة لة بإعداد اؼبصنوع للجهة اؼبصدرة ( تقوم اعبهة اؼبمو 4
لصنعة حبسب مراحل سَت الصناعة، فهذه أو أقساط، حبسب مراحل تصنيع اؼبشروع وفقا لبيانات يوفرىا خبَت با

 اؼبعاملة تكون على أساس البيع بالثمن اآلجل أو بيع اؼبراحبة.
( وإلثبات أن اعبهة اؼبصدرة سوف تلتزم بسداد شبن شراء اؼبصنوع، فإَّنا تصدر صكوك االستصناع وتسليمها 5

 إىل اعبهة اؼبمولة كإثبات مديونية ؽبا على اعبهة اؼبمولة.
 ل آلية صكوك االستصناع يف ماليزيا وفق الشكل التايل:يبكن سبثي

 
 آلية إصدار صكوك االستصناع في ماليزيا(: 00) الشكل رقم

 
 

  
 
 
 
 
 
   
 
 

 887ص ،مرجع سابق سحاسورياين صفر الدين جعفر، المصدر:            
 
 

لك ىيئة األوراق اؼبالية ويف التجربة اؼباليزية يسمح بتداول الصكوك يف السوق الثانوية ولكن وضعت لذ
اؼباليزية شرطا وىو: ضرورة وجود الضمان يف العقد وذلك لتسديد سعر اؼبصنوع، وىي مسؤولية كاملة من قبل 

 (1)جهة اؼبصدر وىذا ليكون الدين مستقرا من جهة اؼبصدر يف استيفاء شبن اؼبصنوع اؼبصكوك
 
 

                                        
 .117اؼبرجع السابق، صنفس  -(1) 

 الجهة المصدرة
 ) المستصنع(

 المقاول
 ) الصانع(

3 

2 

5 5 

1 

 صكوك اإلستصناع

 الجهة الممولة
4 
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 :(1)ماليزياوق رأس المال اإلسالمي في سثالثا: التقدير الشرعي لصكوك االستصناع المتبعة في 
من خالل تعريف صكوك االستصناع اؼبتبعة يف ماليزيا بأَّنا الوثائق اليت سبثل هبا قيمة األصول ويتم  -1

، قبد أَّنا زبتلف عن تعريف اؼبديونية من قبل اعبهة اؼبصدرة إصدارىا على أساس بيع االستصناع إلثبات
ال عملية  ىذه الصكوك وثائق سبثل ملكية جزئية من رأس مصكوك االستصناع والذي دبوجبو تعترب

، حيث يكون ىذا رأس مال االستصناع مقسم إىل أجزاء كل جزء يعرب عنو بصك وليست االستصناع
 إثبات دين من عملية ناذبة عن استصناع.

ين ات د، وىو إلثباعبهة اؼبصدرة إىل اعبهة اؼبمولةىي عبارة عن شهادات إثبات دين صادر من  إذاً  -2
 جل/مراحبة، اؼبصنوعة وفق آلية االستصناع.األصول اؼبباعة على بيع بثمن آ

 بنية صكوك االستصناع يف ماليزيا تنقسم إىل قسمُت ونبا: -3
القسم األول ىو عملية استصناع مواز تكون فيها اعبهة اؼبمولة مستصنع أول واعبهة اؼبصدر صانعا أول  -أ

 ائي.ومستصنعا ثاين واؼبقاول صانعا َّن
القسم الثاين ىو بيع بثمن اجل لألصل من اعبهة اؼبمولة إىل اعبهة اؼبصدرة وينتج عن ىذا دين يغطى  -ب

 بإصدار صكوك من اعبهة اؼبصدرة إىل اعبهة اؼبمولة لضأن الدين. 
 جل.ناذبة عن عملية بيع بثمن آىذه الصكوك إذن  -4
( وىي بيع اعبهة 2قا قبد أن: النقطة رقم )لية إصدار صكوك االستصناع اؼبعروضة سابلو الحظنا يف آ  -5

)مع اؼبالحظة أن اؼبقاولة تابعة  ( وىي تسديد قيمة البيع نقد3اؼبصدرة إىل اعبهة اؼبمولة، مث النقطة )
( تبيع اعبهة اؼبمولة اؼبصنوع ذاتو ثانية للجهة اؼبصدرة بثمن أعلى من 4للجهة اؼبصدرة(، مث النقطة )

َّنا ىي نفسها جدنا أإصدار صكوك تغطية الدين لو الحظنا ىذه النقاط لو ( 5الثمن األول، والنقطة)
جل اؼبتكلم عنها سابقا والقائمة على ـبالفة بيع وم عليها إصدار صكوك البيع بثمن آالنقاط اليت يق

 العينة.
ل فإَّنا تداول دين غَت مضمون ثبوتو، فإذا حكمنا حبكم اؼبالكية القاضي بتداو  اأما من ناحية تداوؽب -6

جح إسبام الصنع ر فيو وذلك بطرح التساؤل ىل سينط فإننا ال نرى شروطو تتحقق لوجود الغر و الدين بشر 
ن بة من اؽبيئة، ومن ىذا اؼبنطلق فإفلهذا ال يبكن تداول ىذه الصكوك حىت وان كانت ىناك رقا ؟ أم ال

 (2)تداول ىذه الصكوك غَت متوافقة مع الشريعة.

                                        
  .198، صجع سابقمر بن الضيف ؿبمد عدنان،  -(1) 
 .118، صمرجع سابقسحاسورياين صفر الدين جعفر، - (2) 
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 تعريف حسب التجربة اؼباليزية ال يوفر خصائص صكوك اإلستصناع يفاستخدام صكوك اإلستصناع ف
" وثائق متساوية القيمة يتم إصدارىا الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة، اؼبعايَت الشرعية بأَّنا:

 ."صبح اؼبصنوع فبلوكا غبملة الصكوكوي
غَت متوافق  مع الشريعة اإلسالمية وال إن إصدار وتداول صكوك اإلستصناع يف التجربة اؼباليزية إذن ف 

يقوم على أساس شرعي، ألنو يشتمل على بيع الدين والذي حرمو كثَت من العلماء، كما يقوم على مبدأ 
 تصكيك الدين النقدي احملرم شرعا.

 (2211-2226لفترة )في ا ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في   تطور صكوك اإلستصناع: رابعا
 يف ماليزيا من خالل اعبدول التايل: (2011-2006) للفًتة يبكن تتبع تطور صكوك اإلستصناع 

 (6006 -6003إصدار صكوك االستصناع في ماليزيا خالل الفترة) (: تطور18)الجدول رقم 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 6.66 4.96 0.01 2.25 18,57 3 صكوك االستصناع ل  النسبة المئوية
 

 Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities المصدر:

commission : 2006-2007-2008-2009-2010-2011. 
  ويبكن إعادة صياغة اعبدول السابق إىل اؼبنحٌت التايل:

 (6022-6006تطور إصدار صكوك اإلستصناع في ماليزيا خالل الفترة ) :(42رقم )الشكل 

 
 

 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 
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 تحليل المعطيات:
بنسبة  2003سنة  وىي سنة إصدار ؽبا كانت يف أول  اإلستصناع لصكوكإن أعلى نسبة إصدار  
واليت تعترب من أكرب اإلصدارات يف  ،مليار رينغت ماليزي 5.6بقيمة  وذلك ،من الصكوك إصباال 46.5%

حيث ، وذلك نتيجة التعديل الضرييب 2005االرتفاع سنة  ليعاود مث البفض اإلصدار يف السنة اؼبواليةاليزيا، م
أعلن وزير اؼبالية اؼباليزي على عدة تدابَت ضريبة لتشجيع استخدام التمويل اإلسالمي يف اؼبعامالت وذلك خبفض 

مث عاود ، (1)وك االستصناع والبيع بثمن اجل واؼبراحبة الضريبة اؼبدفوعة عند انتقال األصول وىذا ما وبدث يف صك
، لًتتفع والسنوات اؼبوالية ر يف ىذه السنةألخذ صكوك اؼبشاركة أغلبية اإلصدا 2006سنة  االلبفاض يف اإلصدار
، لتبقى نسبة 2003لكنها تبقى أقل مقارنة بأعلى نسبة إصدار  يف أول سنة وىي  2007نسبة اإلصدار سنة 

 .6088يف تذبذب لكن بنسب منخفضة إىل غاية سنة اإلصدار 
 الفرع الرابع: صكوك المضاربة.

يف ىذه  ىايف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وآلية إصدار  ضاربةاؼبتعريف صكوك ب ىذا الفرع عٌتي
 .6088-2006يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف الفًتة  ىاتطور مث  والتقدير الشرعي ؽبا ،السوق

 في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا. أوال: تعريف صكوك المضاربة
مل يعط ؽبا تعريفا صروبا ما عدا التعريف اؼبوجود لعقد اؼبضاربة الشرعية يف التعليمات عرض األوراق اؼبالية        

ول إصدار لصكوك اؼبضاربة من أ، و 2الصادر من طرف ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية 6001اإلسالمية لشهر جويلية 
 (3) مليون رينغت ماليزي. 0808بقيمة  PG Municipal Assete Bhdطرف 

 .ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي آلية إصدار صكوك المضاربة في  :ثانيا  
 وفق اػبطوات التالية: ماليزياسوق رأس اؼبال اإلسالمي صكوك اؼبضاربة يف يتم إصدار  

مليون  80بإنشاء ىيئة خاصة باؼبشروع وتقوم ىذه األخَتة بإصدار صكوك مضاربة بقيمة  تقوم البلدية -1  
رينغت ماليزي ويقوم ضبلت الصكوك )جهة اؼبكتتب األول( بالتسديد نقدا حيث يعترب ىنا ضبلت الصكوك )رب 

 اؼبال األول( وتكون اؽبيئة اػباصة)مضارب أول( والعقد بينهما مضاربة أوىل.
ذه اؽبيئة باؼبضاربة هبذا اؼبال فتصبح )رب مال ثاين( مع جهة ؿبلية وتكون ىذه اعبهة احمللية يف مقام تقوم ى -2  

 )مضارب ثاين( والعقد ىنا مضاربة ثانية.
بعد االنتهاء تقسم اؽبيئة احمللية) مضارب ثاين( بينها وبُت اؽبيئة اػباصة باؼبشروع) رب مال ثاين( وذلك بعد  -3 

 من طرف مصلحة الضرائب.اقتطاع الضرائب 

                                        
 (1)-Securities Commission Annual Report 2008,p16. 

  .206، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان،  -(2)
(3)-Securities Commission Annual Report 2005, pp  2- 66 
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 الصكوك. ( بتقسيم األرباح بينها وبُت ضبلة)مضاربة أول تقوم اؽبيئة اػباصة باؼبشروع باعتبارىا -4 
  :(1)الشكل التايلب يبكن سبثيل آليتهاو  

 
 

 آلية إصدار صكوك المضاربة  في ماليزيا(: 46)الشكل رقم 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .207، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان، : المصدر
 
 
 

 .ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في  المضاربةثالثا: التقدير الشرعي لصكوك 
وصكوك اؼبضاربة تتوافق قبد أَّنا  سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيابالنظر آللية عمل صكوك اؼبضاربة يف       

 الشرعية، اليت مت التفصيل فيها سابقا.
 
 
 

                                        
(1)- The Malaysian Islamic Capital Market, Securities Industry Development Center,  Securities Commission 

of Malaysia, 2010, p24.  

 تقاسم األرباح
ضبلت  اؽبيئة اػباصة

 الصكوك

 تقاسم األرباح
 اؽبيئة اػباصة اعبهة احمللية 

2 

4 

3 

 حملة الصكوك

(Holdes Skuk) 

 1 

 إدارة تحصيل الضرائب

 جهة محلية

 RMمليون  08عقد المضاربة األول بقيمة 
 صكوك المضاربة

 هيئة خاصة بالمشروع
مضارب أول 

 رب مال ثاني

 رب مال أول

 مضارب ثاني

 ثانيعقد المضاربة 
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 .(2211-2226لفترة )في ا ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في  المضاربةتطور صكوك : رابعا
من  (2011-2006صكوك اؼبضاربة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف الفًتة ) تتبع تطور يبكن     

 :ل اعبدول التايلخال
 (6022-6006تطور إصدار صكوك المضاربة في ماليزيا خالل الفترة ) :(29الجدول رقم )
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 6.33 7.53 1.6 3.27 2.5 2.66 صكوك المضاربة النسبة المئوية ل
 

 Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities المصدر:

commission : 2006-2007-2008-2009-2010-2011. 
     

 :ترصبة ىذه اؼبعطيات إىل الشكل البياين التايلويبكن   
 

 (6022-6006(: تطور إصدار صكوك المضاربة في ماليزيا خالل الفترة )43شكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقة.المصدر: 

      ل المعطيات:تحلي
وذلك لقيام اللجنة ، مث واصل ىذا اإلصدار يف النمو 5882إن أول إصدار لصكوك اؼبضاربة كان سنة  

 االستشارية الشرعية على االعتماد على ىذا النوع من الصكوك القائمة على مقاظبة الربح واؼبخاطر) اػبسارة(.
 الفرع الخامس: صكوك المشاركة.

يف ىذه  ىايف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وآلية إصدار  شاركةاؼبيف صكوك تعر ب ىذا الفرع عٌتي
 .2011-2006يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا يف الفًتة  ىاتطور مث  والتقدير الشرعي ؽبا ،السوق
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 في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.المشاركة تعريف صكوك : أوال
وبا لدى ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية حيث مت االكتفاء على مستواىا بوضع تعريف مل قبد ؽبا تعريف صر 

6001للمشاركة كعقد استثمار وذلك يف تعليمات عرض األوراق اؼبالية اإلسالمية يف جويلية 
كانت أول ،  (1)

غت مليار رين 6.50بقيمة  Musyarkah One Capital Bhdمن طرف  6005إصدار صكوك اؼبشاركة سنة 
 (2)ماليزي. 

 .ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في  شاركةآلية إصدار صكوك الم ثانيا:
 يتم إصدار صكوك اؼبشاركة يف ماليزيا وفق اػبطوات التالية:

من قيمة % 87تقوم الشركة بإصدار الصكوك ويقوم ضبلت الصكوك بتسديد القيمة اؼبكتتب هبا واؼبقدرة بـ -1
 الباقية من قيمة اؼبشروع، وبذلك يتشكل رأس مال اؼبشاركة. %13اؼبصدرة بدفع اؼبشروع، وتقوم الشركة 

 دفع رأس مال اؼبشاركة إىل الوصي. -2
 مساعدة الشركة للوصي يف إدارة اؼبشروع. -3
)ضبلة الصكوك( كل حسب نسبة  إَّناء اؼبشروع، ويقوم الوصي بتقسيم األرباح بُت الشركة واؼبستثمرين -4

 ىذا بعد سنتُت من بدء اؼبشروع. مسانبتو، ويكون
  دفع أجرة الوصي من طرف الشركة. -5

  :(3)الشكل التايلب سبثيل آلية إصدار صكوك اؼبشاركة يف ماليزيايبكن 

                                        
.206، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان،   1  

(2) Securities Commission Annual Report 2005, pp 2- 21 

   .204، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان، -(3)
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 (6006-6002المحلية في ماليزيا خالل الفترة ) المشاركةتطور إصدار صكوك  :(44)الشكل رقم 
                      

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 .206، صمرجع سابقلضيف ؿبمد عدنان، بن ا   المصدر:
 

 .ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في  المشاركةثالثا: التقدير الشرعي لصكوك 
وصكوك تتوافق سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا قبد أَّنا يف  شاركةبالنظر آللية عمل صكوك اؼب       

  الشرعية اؼباليزية على استعماؽبا.حثت اللجنة االستشارية ية، اليت مت التفصيل فيها سابقا، حيث اؼبشاركة الشرع
 ح ذلك من خالل اعبدول التايل:يوضويبكن ت       

 (2211-2226لفترة )في ا ماليزياسوق رأس المال اإلسالمي في في  المشاركةتطور صكوك : رابعا
 (6022-6006طور إصدار صكوك المشاركة في ماليزيا خالل الفترة )(: ت60)الجدول رقم 

 
 : Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities commission :المصدر

2006-2007-2008-2009-2010-2011. 
 سبثيل اؼبعطيات بالشكل البياين التايل: ويبكن         

 
 

 بعد سنتُتتقاسم األرباح 
ضبلت 

 الصكوك
 الشركة

 2211 2212 2229 2228 2227 2226 السنوات
 45.33 29.03 90.95 72.45 40.66 53.66 صكوك المشاركة ل المئويةالمسبة 

2 

 

 

 

 

 

4 
3 

 حملة الصكوك

(Holdes Sukuk) 

 

 مال المشاركة رأس

المشاركةصكوك   

1 

 المشروع

 الوصي

 الشركة

Company 

 
من  08%

  رأس المال

من  31%

  رأس المال

5 
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 (6022-6006إصدار صكوك المشاركة في ماليزيا خالل الفترة ) (: تطور45رقم )الشكل  

 
 .من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 تحليل المعطيات: 
وما   ،ؾبموع الصكوكمن % 86.2وذلك بنسبة  6005لصكوك اؼبشاركة سنة إصدار  كان أوللقد  

يبكن مالحظتو ىو اإلقبال الشديد على  إصدار صكوك اؼبشاركة عل حساب بقية الصكوك إبتداءا من سنة 
، حيث بلغت نسبة، الزيادة 2005اليت مبت فيها نسبة إصدار ىذه الصكوك بشكل كبَتة، مقارنة بسنة  2006

يف  90،95بنسبة إصدار راوحت  2009، إىل أن بلغت ذروهتا سنة % 41،06 اإلصدار بُت ىاتُت السنتُت يف
ىيئة األوراق اؼبالية للمستثمرين . نظرا إلرشادات (1)من ؾبموع الصكوك اإلسالمية اؼبطروحة يف السوقاؼبائة 

 .واؼبصدرين
ماليزيا سوق رأس المال اإلسالمي في  تطور إصدار الصكوك مقارنة مع السندات فيالفرع السادس: 

 .(6022-6006خالل الفترة )
عرض تطور الصكوك اليت أقرأت بتوافقها الشرعي عبنة االستشارة الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية  يبكن    

 يف اعبدول التايل: م6088-6002خالل الفًتة 
 (6022-6006ات في ماليزيا خالل الفترة )صكوك مقارنة مع السندال: تطور إصدار (62) جدول رقم

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 8,33 0,34 0 2,97 4,86 16 النسبة المئوية لصكوك البيع بثمن آجل

 11 2,75 0,6 5,62 11,62 11,33 النسبة المئوية لصكوك المرابحة
 22,33 55,37 6,7 13,5 21,72 13,33 النسبة المئوية لصكوك االجارة

 6,66 4,96 0,01 2,25 18,57 3 النسبة المئوية لصكوك االستصناع

 6,35 7,53 1,6 3,27 2,5 2,66 النسبة المئوية لصكوك المضاربة
 45,33 29,03 90,95 72,45 40,66 53,66 النسبة المئوية لصكوك المشاركـــة

 

 : Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market by the securities commission :المصدر

2006-2007-2008-2009-2010-2011. 

                                        
(1)-Malaysia icm September 2007vol 02 no 3 p 18 visited in 2007/10/12 .

http://www.sc.com.my/eng/html/icm/0709_msianicm.pdf 
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 6006التمثيل البياني لنسبة الصكوك لسنة : 46 شكل رقم

 
 .20للجدول رقم   من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 

 
 0227التمثيل البياني لنسبة الصكوك لسنة : 47 شكل رقم

 
 .20للجدول رقم  الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقة من إعدادالمصدر: 

 0228التمثيل البياني لنسبة الصكوك لسنة : 48 شكل رقم

 
 .20للجدول رقم  من إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السابقةالمصدر: 
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 *  0229نةالتمثيل البياني لنسبة الصكوك لس :49 شكل رقم

 
 .20للجدول رقم على اؼبعطيات السابقة  البة بناءا: من إعداد الطالمصدر

 0202التمثيل البياني لنسبة الصكوك لسنة  :50 شكل رقم

 
 .20للجدول رقم البة بناءا على اؼبعطيات السابقة من إعداد الط المصدر:

 0200التمثيل البياني لنسبة الصكوك لسنة  :52شكل رقم

 
 .20للجدول رقم  ابقةمن إعداد الطالبة بناءا على اؼبعطيات السالمصدر: 
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 في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.المبحث الثاني: المشتقات والمعامالت والمؤشرات 
        
بُت مشتقات وخدمات  تتنوع عقود اؼبعامالت وإجراءات التعامل يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا        

من طرف اللجنة االستشارية الشرعية لسوق رأس اؼبال اإلسالمي وساطة ومؤشرات تتباين يف التقدير الشرعي ؽبا 
 يف ماليزيا.

 المطلب األول: المشتقات في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.
وىي بورصة اؼبشتقات اؼباليزية وىي بورصة ؽبا ظبسارهتا اػباصون  تداول اؼبشتقات يف بورصة خاصة هبا،يتم        

ومن  3991ت لعام وىي زبضع لقانون صناعة اؼبستقبليا رة ووسطاء بورصة ماليزيا احملدودةهبا اؼبختلفُت عن ظباس
 ومن خالل ىيكل بورصة اؼبشتقات اؼباليزية التنظيمي ،أسس االختالف بينها وبُت بورصة ماليزيا احملدودة األدوات

 .جنة االستشارية الشرعيةللد فيو و وجقبد أنو ال 
يف سوق سوق رأس اؼبال للمشتقات اؼباليزية اإلسالمية بعكس ما ىو عليو اغبال وال وجود كذلك لقسم       

  يف ماليزيا، والذي لو عبنة استشارية شرعية. رأس اؼبال اإلسالمي
      الفرع األول: التقدير الشرعي لتداول عقود المستقبليات لزيت النخيل الخام في ماليزيا. 

اؼبنبثقة عن ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية، تتكفل بالتعاون مع قسم سوق رأس  اللجنة االستشارية الشرعيةإن       
ت، إذ إن اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية يف سالمي بالتقدير الشرعي للمستقبليااؼبال اإل

بليات لزيت النخيل اػبام قررت بأن عقود اؼبستق 3991نوفمرب  52اجتماعها اغبادي عشر، الذي انعقد يف 
 (1) .جائز التعامل فيها شرعا وىي متوافقة مع الشريعةلنواة زيت النخيل اػبام وعقود اؼبستقبليات 

عقود اؼبستقبليات لزيت النخيل يف إهبازىا لاللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية اعتمدت و      
  (2) على النقاط التالية: ة زيت النخيل اػباموعقود اؼبستقبليات لنوااػبام 
حقيقة التعامل يف عقود اؼبستقبليات تكيف على أَّنا من قبيل بيع اؼبوصوف يف الذمة بصيغ البيع لذلك هبوز  -3

 تأجيل اؼببيع والثمن إىل اؼبستقبل ومن ىنا كان رأيهم أنو ليس من بيع الدين بالدين.
ن السلعة يف اغبقيقة موجودة يف ما ليس عند اؼبتعاملُت ألمن بيع  يضا ليستعقود اؼبستقبليات على السلع أ -5

اؼبخازن كما حددهتا البورصة يف ماليزيا، حيث توجد ثالثة ـبازن متخصصة لتسليم السلعة وىي بورت كنلج 
(Port Kelang و )بينانج (Penangويف باسَت كوداج جوىر )Pasir Gudang Johor)  ما  حسب اختيار البائع ك

 كتب يف مواصفات العقد.

                                        
 .210، صمرجع سابقبن الضيف ؿبمد عدنان،  -(1)
 . 120-105ص ص، مرجع سابقنورليامت سعيد جعفر،  -(2)
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حيث ربدد كل األمور اؼبؤدية إىل الغرر من كمية السلعة ونوعها والسعر ووقت  يةمطنالمن أساسيات العقود  -1
التسليم وكل ىذه األمور مكتوبة بدقة ووضوح يف العقد باإلضافة إىل إشراف السوق والقانون لضمان عدم 

 .حدوث الغش أو اػبداع كل ذلك ينفي الغرر
عقود اؼبستقبليات على السلع ال تتضمن عنصر الربا احملرمة شرعا على عكس عقود اؼبستقبليات على  -4

 السندات والعمالت األجنبية احملرمة شرعا، لقيامها على التعامل بالربا.
ن اؼبضاربة ربرم إذا صاحبتها فبارسات غَت أخالقية كالكذب ومضاربة، فإ ةر مقاممن ناحية أَّنا  أما -2

كما أن اؼبستثمرين إذا كانوا يشًتون ويبيعون عقود اؼبستقبليات واإلشاعات واالحتكار وتقدمي اؼبعلومات اؼبضلة،  
ولكن إذ قام اؼبستثمرون ببيع أو شراء ىذه العقود من أجل التحوط من  لغرض اؼبقامرة فهذا ال هبوز شرعا،

اق فهي جائزة، على أساس أَّنا بيع موصوف يف تقلبات األسعار ويتحقق ذلك بتسليم السلعة يف مدة االستحق
 الذمة بصيغة البيع بتأجيل الثمن اؼبثمن.

أما من ناحية أنو قبل القبض فإَّنم وبتجون برأي اؼبالكية الذي يرى فيو أنو يصح للمشًتي أن  يتصرف  يف  -2
م قبل قبضو وذلك لغلبة تغَت اؼببيع قبل قبضو سواء كان اؼببيع منقوال أو غَت منقول وقصر اؼبنع على بيع الطعا

الطعام خبالف ما سواه وأجازه يف غَت الطعام ألنو دبجرد العقد يكون اؼببيع يف ضمان اؼبشًتي فهو يف حكم 
 اؼبقبوض.

ن القيمة النقدية مفيدة للمستثمر، فهدفو من إبرام عقود اؼبستقبليات احية التسوية النقدية فتجوز ألأما من ن -1
الة ال ذبعل عقود اؼبستقبليات للسلع من الغرر باعتبار أن الشريعة ذبيز التسليم والتسوية ىو التحوط وىذه اغب

 بقيمتها من النقود من النقود بشرط االتفاق بُت طريف العقد.
اللجنة االستشارية الشرعية في إيجازها لعقود المستقبليات لحجج التي ساقتها الرد على االفرع الثاني: 

 .لزيت النخيل الخام
 حقيقة بيع اؼبوصوف يف الذمة: -3

 تعريف بيع اؼبوصوف يف الذمة: وىو بيع على  أساس اإلخبار هبيئة اؼببيع وصفتو من غَت رؤيتو

 صوره:
 إذا وقع بلفظ البيع: - أ

 إذا كان الثمن حاال واستوىف بقية شروط السلم فهو ؾباز. -   
 قر اإلصباع على منعو.مؤجال فهو بيع الكالئ بالكالئ وقد أإذا كان الثمن  -   

 إذا وقع بلفظ السلم: - ب

 انعقاد السلم على أن اؼببيع والثمن حاالن، فهو السلم اغبال وىو ؿبل خالف.  -    
 إذا كان الثمن حاال فهو السلم اؼبؤجل وىو جائز باإلصباع. -    
 إذا كان الثمن مؤجال فهو بيع الكالئ بالكالئ وقد أقر اإلصباع على منعو. -    
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نصل فبا سبق إىل أن تأخر الثمن واؼبثمن سواء كانت الصيغة بلفظ البيع أو بلفظ السلم فانو من باب        
 الكالئ بالكالئ وىو فبنوع شرعا باإلصباع كما سلف.

نو من شروط بيع اؼبوصوف يف الذمة، أن العُت ال تكون معدومة أو غَت فبلوكة ووجودىا يف اؼبخازن اؼبسماة إ -5
  للملكية ) البائع(، إضافة إىل قيام البائع بالتحوط إذ مل نقل للمقامرة وىذا يؤكد عدم ملكيتو للسلعة.ليس دليال

 إن نقطة البيع قيل القبض اليت ىي أحد أبواب حجتهم تدل على عدم اؼبلكية للسلعة اؼبباعة. -1
 أما من ناحية التسوية النقدية فهي من باب القمار احملرم شرعا. -4
يف اجتماعها  اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزيةبالنسبة لعقود اؼبستقبليات اؼبالية، قررت        

، بأن  عقود اؼبستقبليات ؼبؤشر كواالؼببور اؼبركب، وعقود 3990مارس  39عشر الذي انعقد يف الثالث 
جائزة شرعا، ألن عقود اؼبستقبليات ؼبؤشر كواال ؼببور اؼبستقبليات ؼبعدل اإلقًتاض  بُت بنوك كواال ؼببور غَت  

 .ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية اللجنة االستشارية الشرعيةاؼبركب يتكون من األسهم اليت ال توافق عليها 
عة ة وغَت متوافقة مع الشريرعية ال ذبيزىا وتعتربىا غَت جائز أما عقود اػبيار فان اللجنة االستشارية الش       

 (1)اإلسالمية 

 المطلب الثاني: خدمات الوساطة والبيع القصير في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.
خدمات الوساطة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، من ظبسرة يتطرق ىذا اؼبطلب إىل مناقشة        

حول شرعية  ؽبيئـة األوراق اؼباليـة ةالتابـعالشرعية  يةاالستشار  اللجنةقـرار وإدارة االستثمار ورقابة شرعية، مث مناقشة 
 البيع القصَت يف ىذه السوق.

 .ماليزياالفرع األول: خدمات الوساطة في سوق رأس المال اإلسالمي في 
سيما األسهم اؼبتوافقة ة وتنظيم عمليات تبادل األسهم الإن فئة الوسطاء اؼباليُت تعلب دورا ىاما يف إدار         

أحكام الشريعة اإلسالمية اؼبدرجة يف البورصة اؼباليزية وصناديق االستثمار اإلسالمية، وتعترب وسيطا بُت مع 
وحدات العجز والفائض، وسبارس معامالهتا وفقا ألحكام الشريعة وىي خالية من عناصر ؿبرمة شرعا، وإحدى 

أما الرقابة الشرعية أيضا  ،هبا األمور ذات الصلةشًتين عن كافة خدماهتا ىي توفَت اؼبعلومات الالزمة للبائعُت واؼب
تعترب إحدى اػبدمات اعبوىرية اؼبتوفرة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا، وىذه لضمان التزام أنشطة يف ىذا 

 « Intermediaries & Services » السوق بأحكام الشريعة اإلسالمية، ومن أىم أقسام خدمات الوساطة
 يلي: ذا السوق مااؼبتوفرة يف ى

 « Stockbroking »السمسرة أوال: 
يبكن تعريف السمسرة شرعا بأَّنا الوساطة بُت البائع واؼبشًتي مقابل أجرة يف غَت عقد إجارة،  

ة اؼباليزية ، ويف التجرب2سوق رأس اؼبال اإلسالميوالسمسار مسؤول عن إسبام البيع والشراء يف األسهم اؼبدرجة يف 
                                        

 .176، صمرجع سابقنورليامت سعيد جعفر،  -(1)
  .176، صمرجع سابق، نورليامت سعيد جعفر -(2)
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، واليت تساعد « Islamic Stockbroking Services »سرة خدمة السمسرة اإلسالمية السم توفر بعض شركات
اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة  اؼباليزي سوق رأس اؼبالصبهور اؼبسلمُت وغَتىم لالستثمار يف األسهم اؼبدرجة يف 

لية اؼباليزية للتداول هبا، ومن أىم اإلسالمية فقط، واليت تسمح هبا اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبا
 : 1شركات السمسرة اإلسالمية اؼبشهورة يف ماليزيا

8- Bank Islam Malaysia Berhad – BIMB Securities Sdn Bhd 

6- PTB Securities 

-Islamic Stock »سرة التقليدية واليت ربتوي على نوافذ السمسرة اإلسالمية وأما شركات السم 
broker Windows (2): 

8- Rashid Hussain Securities 

6- AM Securities 

3- TA Securities  

يف دين أن يتم التعامل يف األسهم اؼبدرجة بواسطة السماسرة اؼبقي سوق رأس اؼبال اإلسالميوتشًتط  
 ال يعرف بعضهم بعضا، بل يكفي أن يعطي العميل أمره إىل ظبساره سوق، وذلك ألن اؼبتعاملُت يف الالسوق

 سوق رأس اؼبال اإلسالميليقوم بإجراء العمليات الالزمة حسب القوانُت واألنظمة اؼبقررة يف قواعد أعمال 
« Bursa Malaysia Business Rules »،  حيث وفرت ىذه القواعد التعليمات العامة اليت تتطلبها شركات

مات ىو مساعدة اؼبستثمرين اؼبسلمُت والغرض األساسي ؽبذه اػبد ،لتوفَت خدمات السمسرة اإلسالمية السماسرة
 . (3)على التعامل يف البورصة

 :« Investment Management »إدارة االستثمار  ثانيا:
إدارة االستثمار عبارة عن أعمال اإلدارة حملفظة األوراق اؼبالية اليت تديرىا وسبارسها الشركات احملددة ذات  

وىذه الشركات يتوافر فيها الصندوق اػباص ، 4ارات نيابة عن عمالئهااؼبؤىالت واؼبواصفات اؼبعينة لغرض االستثم
مليون رينجيت ماليزي، أو  1لتوفَت اؼبوارد اؼبالية من عمالئها كاألفراد الذين يبلكون من األموال أكثر من 

ستثمار واليت اغبكومية اؼباليزية، وشركات صناديق اال اؼبؤسسات اؼبعينة مثل صندوق التوفَت للعاملُت، واؼبؤسسات
مار مسؤولة ويف ىذه اغبالة، تكون شركات إدارة االستث ،مليون رينجيت ماليزي 50أكثر من  لديها من األموال

وتكون إدارة  ةينئها يف ؾبال االستثمارات اؼبعن تستثمر ؾبموعة اؼبوارد اؼبالية من عمالمسؤولية كاملة عنها أل
 ميلو يف تنفيذ كل اإلجراءات اؼبتعلقة بإدارة االستثمار.وسيطا ووكيال عن ع «Fund Manager»الصندوق 
مع لى أصحاب اؼبدخرات الصغَتة حيث ذبوتركز صناديق إدارة االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا حاليا ع 

من األموال لتشكيل ؿبافظ استثمارية وفق مبدأ التنويع الذي يؤدي إىل تقليل ـباطر االستثمار، وتستثمر ىذه 
                                        

(1)- http://www.sc.com.my 

(2)- http://staf.uum.edu.my/alib/w3053/ icm.pdf  

  .70، صمرجع سابقنورليامت سعيد جعفر،  -(3)
(4)- Securities commission of Malaysia, Annual report 2009, p30. 



 واقع عمل سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا                :                                          الفصل السادس

- 319 - 

يا كالوسطاء أو يف ؾبال االستثمارات اؼبتوافقة مع الضوابط الشرعية، وعمل ودور ىذه الصناديق فعلالصناديق 
 ودور إدارة االستثمار يف السوق اؼباليزي اغبايل أمشل من ىذه الصناديق. ،الوكالء للمدخرات

 .عيةالرقابة الشر ثالثا: 
وتعترب اللجنة االستشارية الشرعية اعبهة  ،عيةيف ماليزيا خاضع للرقابة الشر إن سوق رأس اؼبال اإلسالمي  

الرقابية الشرعية العليا، وقد أسست من قبل ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية، وسبارس الرقابة يف ىذا السوق بالتعاون مع 
يلها قسم سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف اؽبيئة، والذي يقوم بدراسة األدوات اؼبالية اؼبتداولة يف ىذا السوق وربل

 باإلضافة إىل اؼبستشارين الشرعيُت اؼبستقلُت الذين يلعبون دورا ىاما يف عملية إصدار الصكوك اإلسالمية  ،بدقة
 . (1)بصورة خاصة

 .في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا البيع القصيرالفرع الثاني: 
 يةاالستشار  اللجنةقـرار ليزيا، مث مناقشة سوف يتم تعريف البيع القصَت يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ما       

 حول شرعية البيع القصَت يف ىذه السوق. ؽبيئـة األوراق اؼباليـة ةالتابـعالشرعية 
 .البيع القصير في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا أوال: تعريف

بيع أوراق مالية متوافق »ى أنَّو:( علRSSالبيع القصَت اؼبنظم ) سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزياعرف ي       
تو األوراق اؼبالية اعليها، حبيث أن البائع يف وقت تنفيذ البيع ليس لديو حق مطلق وغَت مشروع لُيملك ى

للمشًتي، ولكن قبل عملية تنفيذ البيع نفذ اتفاق الستعارة األوراق اؼبالية اؼبتوافق عليها كما سيسمح بتسليم 
 .(2) *.    «ًتي دبوجب البيع اؼبذكور، ووفقًا للقوانُت اؼبتعلقة بتنفيذ التسليم والتسويةنفس األوراق اؼبالية للمش

 3:(2)حول البيع القصير لهيئـة األوراق الماليـة ةالتابـعالشرعية  ةياالستشار  اللجنةقـرار ثانيا: 
التابع  SAC*توّصل ؾبلس الشريعة االستشاري 2006أفريل عام 18يف اجتماعو التاسع والستُت يف 

 ال يتعارض مع الشريعة. RSSالبيع القصَت اؼبنظم  أنؽبيئة األوراق اؼبالية يف ماليزيا إىل 
والذي   SBL****سبثل ىذه الفتوى امتدادًا لقراره السابق اؼبتعلق بقبول إعارة واستعارة األوراق اؼبالية 

 .1998ر يف التاسع عشر مارس عام كان يف اجتماعو الثالث عش

                                        
(1)-  http://www.sc.com.my 

 
إال أنَّو علق يف  1995ول مرة إىل سوق رأس اؼبال اؼباليزي يف َّناية عام ألعلى مبدأ إعارة واستعارة األوراق اؼبالية، قدم البيع القصَت اؼبنظم مؤسس  *

 ، بعد األزمة االقتصادية اليت ىددت استقرار نشاطات سوق األسهم يف بورصة كواال ؼببور )اؼبعروفة اآلن ببورصة ماليزيا(.1997َّناية عام 
 
(6)- Asyraf wajdi dusuki, Shari ‘ah issues in short Selling as implemented in the islamic capital market in 

Malaysia, the 15th annual scientific meeting the capital market-bursa-, U.A.E university, 15-17/2006, p 19. 

 SAC : The Shari ‘ah Advisory Council. 

 RSS : Regulated Short Selling. 

* *** SBL: Securities Borrowing and Lending. 
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أساس معاملة البيع القصَت ىو بيع حصص )أسهم( ال يبلكها البائع كنتيجة، كما ذكر سابقًا يبكن  إنَّ 
مر يف حالة أن تندرج اؼبعامالت ربت فئة البيع اؼبعدوم، سبب ربرمي البيع قبل حيازة اؼبلكية )القبض( كما ىو األ

حر 
ُ
 م.البيع اؼبعدوم، وىو بشكل أساسي نتيجة لوجود عنصر الغرار اؼب

، من اؼبمكن ذباوز قضية الغرار يف البيع القصَت اؼبنظَّم الشرعية ةاالستشار مع ىذا، وبناًء على رأي ؾبلس 
(RSS  وىذا بإدراج مبادئ إعادة واستعارة األوراق اؼبالية ،)(SBL) principles  بعبارة أخرى، يبكن أن يزيد

عنصر ون احتمال التسليم مرتفع لن يكون احتمال أن اغبصص اؼبباعة سوف تسلم عندما يك (SBL)تقدمي 
، ُيصنف يعةعندما يُتَجاوُز العائق الذي وبول دون اعتبارات نشاط ما متوافقًا مع الشر  نتيجة ؽبذا ،الغرار متوفراُ 

 النشاط أو اؼبعاملة على انو متوافق مع الشريعة.
والذي يعٍت  "عاد اؼبمنوع اؼبانععلى ما يعرف يف الفقو بـ"إذا زال الشرعية  ةتستند حجج ؾبلس االستشار 

 األخَت الذي كان يف البداية فبنوعًا يصبح مسموحًا. بأنأنَّو إذا أُزيلت قضية ما كانت تعيق إباحة نشاط 
البيع القصَت للسلع اليت ال يبلكها البائع وبدث يف سوق األسهم بضمان من طرف سلطة التبادل  إذاً 

ال اػبطر القصَت للسلعة عند بيع اغبصص، فإنَّ مقدرتو على ربقيق التسليم )ىيئة األوراق اؼبالية( ويبكن أن يُز 
 .قطعًا مضمونة )يعٍت دبا ال يدع ؾباال للشك(

بالعودة إىل اؼبثال السابق "أضبد" وكبائع بالبيع القصَت ينبغي عليو التعامل مع وكيل أسهم مرخص لو من 
ثل يف اؼبثال السابق "علي"( مسؤول عن العمل بالنيابة عن طرف ىيئة األوراق اؼبالية، وكيل األسهم )كما ىو فب

"أضبد" من خالل استعارة أسهم متعلقة بشركة الربكة من ذبار آخرين قبل أن يبيعهم ؼبن يهتمون بشرائهم فيما 
بائع النيابة عن البعد، ىذا حتمًا يؤمن التسليم دبا أنَّ األسهم ُمتاجر هبا من طرف وكيل أسهم مرخص لو بالعمل ب

ا منظمة ومراقبة من طرف  ،بالبيع القصَت تاجر هبا دائمًا متوفرة يف السوق، دبا أَّنَّ
ُ
إضافة إىل ىذا تكون السهم اؼب

ىيئة األوراق اؼبالية، ىذا ما يعزز أكثر احتمال تسليم اغبصة للمشًتي، فبَّا يعٍت زبفيف اػبطر اؼبفرط والغرار الذي 
 يقًتن دبعاملة البيع القصَت.

، مع ىذا قد ا للمشًتين يف السوقهاشرة بعد بيعسبة ألضبد ليس عليو شراء األوراق اؼبالية اؼبستعارة مببالن
بالنسبة لشركات السمسرة فإنو ال يبكنها بيع   قام بإعارهتايتعمر( اسًتداد األوراق اؼبالية الهُبيز إذا أراد اؼبعَت )أي 

ىذا معروف  ،يقوم بالتغطية أنحبصص جديدة ليستعَتىا أو  يأيتما ليس لديها، وسوف يكون على أضبد إما أن 
 .Colledaway"(1)يف اؼبصطلحات اؼبالية بـ"

إىل جانب قضية القبض ووقوع البيع اؼبعدوم )أي حدوثو( وبتاج البيع القصَت إىل أن يدرس ويُعاين 
ليت ربفُز الناس على البيع واحد من األسباب الواضحة ا ، حيث أَّناعلى اؼبضاربة بشكل أكثر على ضوء ارتكازه

 .وراق اؼبالية أو السوقالقصَت ىو االستفادة من ارتفاع سعر األ

                                        
(1)- Asyraf wajdi dusuki and Abdelazeem Abozaid, Fiqh issues in short Selling as implemented in the islamic 

capital market in Malaysia, JKAU: Islamic Econ, Vol:21, No: 2, pp: 63-78 (2008 A,D/ 1429 A,H). 



 واقع عمل سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا                :                                          الفصل السادس

- 321 - 

 قد يقول البعض أن اؼبضاربة شبيهة بالقمار )اؼبيسر( احملرم بشكل قاطع يف اإلسالم. 
ال يبكن أن تصنف اؼبضاربة على أَّنا استثمار تقليدي ألن اػبطر الذي قد وبصل أعلى من اؼبعدل. 

( إىل جانب استثماراهتم اؼببنية على hedgingأيضًا إسًتاتيجية التغطية ) خربةتعمل اؼبستثمرون األكثر ويس
 «.اؼبضاربة من أجل اغبد من اػبسائر احملتملة

إىل أنَّ اؼبضاربة موجودة  ة الشرعية لسوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيااالستشار يف دراستو توصل ؾبلس 
ا ليست مقتصرة على سوق يف أي نوع من التجار   سهم فقط. األة، وأَّنَّ

عمومًا اغبصول على ربح من خالل الفرق يف السعر ال يعد عائقًا يف الفقو اإلسالمي، فيبيح اإلسالم و 
وبشكل واضح البيع والشراء الذي يًتتب عنو اغبصول على ربح من خالل الفرق يف السعر األصلي كما ىو 

 "اؼبزايدة". عمثبت يف "بيع اؼبراحبة"، وبي
ن "بيع اؼبزايدة" يبثل عرض السلع للبيع يف السوق أيف حُت  Cost Plusaleيبثل "بيع اؼبراحبة" ما يعرف بـ

 من طرف بائع لديو عدد من اؼبستثمرين اؼبهتمُت بشراء سلعة ، وؽبذا يتنافسون على الشراء بإعطاء أعلى سعر.
 .(1)م أعلى سعر )شبيهة باؼبزاد العلٍت(تنتهي ىذه العملية ببيع البائع لسلعتو ؼبن يقد

أن   ة الشرعية لسوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيااالستشار باؼبيسر يوضح ؾبلس  وخبصوص قضية شبه
كال اؼبعاملتُت ـبتلفتُت عن بعضهما البعض، وبشكل جلي، اؼبيسر ىو ؾبرد لعبة حظ )يعرف أيضًا بالقمار(، يف 

فمثاًل على  ،ة اليت ينوي أن يستثمر من خالؽبام اؼبستثمر بتقييم سلع للشركحُت أن اؼبضاربة ربتاج أن يقو 
اؼبستثمر أن يدخل سوق األسهم حبذر حبكم مطلع، وأن يستعمل نسب الشركة اؼبالية، مؤشرات أخرى قبل تنفيذ 

 أي قرار لالستثمار.
ق األسهم ليس مكاناً للقمار أن سو  ة الشرعية لسوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيااالستشار يؤّكد ؾبلس 

   ن وبولوه ملكية أسهمهم إىل مستثمرين آخرين من أجل ربح سيولة. ر( بل إنو مكان يسمح للمسانبُت ب)اؼبيس
بذكر ىذا فإنًّ سوق األسهم معرض أيضًا ؼبستثمرين يتصرفون يف معظم األحيان كمقامرين، ىذا لكون اؼبضاربُت 

على اغبظ فقط، األمر الذي ىو شبيو بالقمار، وال يعرضهم ىذا ػبطر كبَت فقط، أحيانًا يدخلون السوق اعتمادًا 
بل إنو أيضًا يتعارض مع ما ىو مطلوب يف اإلسالم، مع ىذا ليس باألمر اؼبناسب تعميم ىذه القضية فقط بناء 

لألفراد حىت ما ىو أىم ىو قدرة سلطة التبادل عل اغبد من السلوك السيئ حيث أن على سلوك الفرد وتصرفو، 
 .(2)ال يلحقون األذى باآلخرين

                                        
إباحة بيع اؼبزايدة مبنية على حديث رواه كل من الًتمذي وأنس بن مالك، عن أنس ابن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باع حلساً  -(1)

جل درنبُت فباعهما )أي بساطًا لألرض أو كساء لظهر الدابة(  وقد قال: من يشًتي ىذا اغبلس، من يزيد على درىم، من يزيد على درىم، فأعطاه ر 
 «.منو

(2)- Asyraf wajdi dusuki, Shari ‘ah issues in short Selling as implemented in the islamic capital market in 

Malaysia, prev, p 66. 
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البائعون بالبيع القصَت )التجار الذين يطبقون البيع القصَت من أجل  ،لقصَتابالعودة إىل قضية البيع 
 إذًا يعد  ،وعيوب من شأَّنا دعم تنبؤىم العيش( غالبًا ما يقومون بدراسة مشروعو يف ؿباولة الكتشاف حقائق

ومنطقيًا الذباه )غبركة( األسعار يف اؼبستقبل على  يف إطاره اإلهبايب( توقعًا ذكياالقصَت ) توقع اؼبضارب يف البيع
 أساس اؼبعرفة واإلثبات والظروف السابقة اغبالية كذلك. 

ىنا اؼبضاربون بالبيع القصَت ىم مالحظون ومنظرون يودون دعم دقة مالحظتهم ونظرياتو اؼبتعلقة دبخاطر 
اربون يف سوق رأس اؼبال مقامرين يف سوق األسهم، اؼبخاطر ىي ـباطر ذبارية حقيقية، السوق، ؽبذا يعد اؼبض

وؽبذا فإن نشاط اؼبضاربُت يبثل نشاطا ـبتلفًا سبامًا عن نشاط اؼبقامر الذي ال يتوقع أي خطر آخر غَت ما زبلفو 
 قواعد اللعبة.

ىدف من يقومون بالتجارة ىو  نطة ألذا ببسابإهباز، ما من نشاط ذباري يبكن أن ىبلو من اؼبضاربة، ى
اإلسالمي الذي يُعرف بـ  قتصاداالما يتوافق مع مبدأ ، وىو قيق الربح بدوره يستلزم اؼبضاربةاغبصول على ربح ورب

 .(1)"الُغرم بالغُنم" الذي يعٍت أن اغبق يف اغبصول على ربح يعتمد على اؼبخاطر اليت قد تصاحب اؼبضاربة
أن يتوقع أي خطر أو ربمل خسارة يف معاملة ذبارية ال يبكنو أن وبصل على لو أن شخصًا ال يود ف

 يف اؼببدأ؛ ألنَّ ربقيق ذبارة مرحبة غَت فبكن من دوَّنا. إذاً تعترب اؼبضاربة قانونية ،لةالربح الناشئ عن ىذه اؼبعام
ن ىم ال يلتزمون بأخالقيات أيضًا اؼبضاربة قد تستعمل بشكل سيء وادفع البائعُت بالبيع القصَت الذي         

م ببساطة ؾبازفون، بالرغم من ىذا يبكن ذباوز ىذا األمر من  اؼبهنة بدوره قد يؤّدي إىل القمار )أي اؼبيسر(، ألَّنَّ
خالل وجود منظم؛ كاغبكومة وسلطات التبادل لضمان أن اؼبضاربة التجارية تعكس حقًا التدفق الطبيعي لقوى 

 السوق.
الكمية على حجم التداول اليومي وحدود اؼبضاربة يبثل كذلك وسيلة الحتواء كما أن فرض القيود 

)مثل ىيئة األوراق اؼبالية يف ماليزيا( يف الواقع دورًا حيويًا يف  اؼبضاربة ضمن حدود مقبولة تلعب سلطات التبادل
سمسرة، وكذلك إجراءات توفَت مبادئ توجيهية تشريعية لتنظيم العالقات التعاقدية بُت كل األطراف وأنشطة ال

انضباطية ؼبواجهة االنتهاكات )أي اؼبخالفات( اػبطَتة يف حالة ماليزيا، ويعترب تقدمي مبادئ استعارة وإعارة 
حًا عن كيف أن نشاط اؼبضاربة يبكن أن يكون مراقباً ب البيع القصَت اؼبنظم مثاًل واضاألوراق اؼبالية إىل جان

                                        
(1)- Asyraf wajdi dusuki and Abdelazeem Abozaid, Fiqh issues in short Selling as implemented in the is lamic 

capital market in Malaysia, prev, p 76. 
 ل تتمتع سلطة التبادل ىذه بصالحية لتنظيم ومراقبة سوق رأس اؼبال بشكل عام، ومعاملة البيع القصَت بشكل خاص، وتتمثل وظيفة سلطة التباد

ان أن البيع القصَت ىبدم التجار الذين يلتزمون باؼببادئ بشكل أساسي يف اغبرص على إبقاء التداول يف السوق على توافق مع اؼببادئ اإلسالمية، ضم
رض مع واػبالق اليت تنص عليها الشريعة، وليس اؼبضاربُت الذين يقومون دبجازفات كبَتة، واؼبقامرين، كذلك على جانب ضمان أن كل العقود  تتعا

  مبادئ الشريعة .
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رباح احملتملة من مضاربة البيع القصَت ستكون أكرب من اؼبضاربة اؼبؤذية اليت قد ويبكن احتوائو، ىذا لضمان أن األ
 .يتحفز ؽبا اؼبستثمرون

 : المؤشرات الشرعية في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.الثالث المطلب
ي اؼباليزي شر اإلسالمتتنوع اؼبؤشرات الشرعية يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيا إىل نوعُت نبا: اؼبؤ        

 اؼبؤشر الشرعي كواالؼببور.و  داو جونز
 أنواع المؤشرات الشرعية في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا.و الفرع األول: مفهوم 

 . أوال: مفهوم المؤشر الشرعي في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا
حركة أسعار  ؼبعرفة بأنو مؤشر ماليزياسوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ل اؼبؤشر الشرعييبكن تعريف  

، ويتم قياس سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيااؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اؼبدرجة يف  صبيع األسهم العادية
أدائها االستثماري، ووبتسب باستخدام اؼبتوسط اؼبتحرك ألسعار األسهم ؽبذه الشركة، فعندما يصعد مثال مؤشر 

نقطة، يعٍت ىذا أن متوسط أسعار أسهم الشركات اؼبدرجة فيو قد  358نقطة إىل  332ىالشريعة من اؼبستو 
 (1)نقاط، والنقطة ىنا تعٍت مقدار التغَت بوحدة واحدة يف سعر السهم صعودا أو ىبوطا. 2ارتفعت بـ 

 .في سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا ةالشرعي اتالمؤشر  ثانيا: أنواع
 (2) نبا:ات الشرعية يف البورصة اؼباليزية اؼبؤشر يوجد نوعان من 

 Dow Jones- Rashid (Hussain) داو جونز -اؼبؤشر اإلسالمي اؼباليزي لرشيد حسُت احملدودة -3

Berhad Islamic Malaysia Index  

 م  من قبل شركة رشيد حسُت احملدودة وىو أحد البنوك اؼبشهورة يف ماليزيا8996عام العمل بو فقد بدأ        
رشيد حسُت شركة ل، وىو يسمى باؼبؤشر الشرعي 3ياظبر  م8992ماي 80يف  يف الوقت اغبايل، ولكنو طرح

 ،م8991يف ذلك اغبُت، ومنذ شهر جانفي ( -Rashid Hussain Berhad Shariah Index-RHBSIاحملدودة )
لرشيد حسُت اليزية، وعبنة الشريعة الية اؼبخاضعا لرقابة اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبأصبح اؼبؤشر 

حة الرئيسية يف البورصة احملددة بذاهتا، وىذا اؼبؤشر يعرب عن بيئة إسالمية يف أنشطة الشركات اؼبدرجة يف اللو 

                                        
   َلو السيولة، ىبفض سعر األوراق اؼبالية ذات السعر اؼبرتفع، وعموماً ما يزيد من فعالية  للسوق يوفر مهمامن دون شك يقدم البيع القصَت إسهاما

ربقيق  األسواق من جهة أخرى للبيع القصَت جانب سيء خاصة بالنسبة للتجار أو اؼبضاربُت الذين يلجؤون إىل استعمال  بأساليب غَت أخالقية بغية
=" ويتالعب اؼبضارب بأسعار األوراق اؼبالية يف سوق ىابطة من خالل اؼبضاربة على البفاض Short and disortالربح، مثالً باستعمال تقنية "

 سعرىا واستعمال ضبلة تشهَت ػبفض قيمة األوراق اؼبالية اؼبستهدفة. 
 47، صمرجع سابقسحاسورياين صفر الدين جعفر،  (1)
 .48ص رجع سابق،اؼب -(2)

(3)- Saiful azhar rozly, critical issues on islamic banking and finance market, kuala lampur : dinamas, 2005,   

p 372. 



 واقع عمل سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا                :                                          الفصل السادس

- 324 - 

ن مؤشر داو جونز اإلسالمي يعتمد على وكما قد سبق بيانو فإ ،ا من قبل اللجنة االستشارية الشرعيةواؼبرخص ؽب
 (1) من أموال التشغيل ولقد جاء التفصيل يف عدم جوازىا.% 38الربا ولكن بنسبة  نسب تبيح دخول عنصر

 KLSI Shariah Index Kuala Lumpurاؼبؤشر الشرعي كواالؼببور:  -5

، ويف ذلك اغبُت عرف باؼبؤشر الشرعي (2)م3999أفريل  31بتاريخ  لقد طرح اؼبؤشر الشرعي كواالؼببور         
راق اؼبالية وجاء لتلبية الطلب من قبل اؼبستثمرين احملليُت واألجانب، الراغبُت يف االستثمار لبورصة كواالؼببور لألو 

، وىذا اؼبؤشر 3 سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيايف األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية اؼبدرجة يف 
يف إطار األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة،  ياسوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليز ليعترب دليال على الوضع العام 

كمقياس لتقييم أداء األسهم ألَّنم يستطيعون بواسطتو عمل   ستخدامون أن يكون مفيدا للمستثمرين عند اويبك
لذا ربتاج الشركات اليت يقاس أداؤىا حسب اؼبؤشر الشرعي كواالؼببور إىل  ،التخطيط األمثل ؼبستقبل استثمارىم

ث أنشطتها إذ ال تستثمر أمواؽبا يف صناعة الكحوليات أو التبغ أو منتجات يدخل فيها غبم اػبنزير،  النظر من حي
 كما ال تتعامل مع البنوك الربوية.

كواال لمبور  حول مؤشر : قرار اللجنة االستشارية الشرعية لهيئة األوراق المالية الماليزيةالفرع الثاني
 للشريعة.

االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية، يف اجتماعها الثامن عشر اؼبنعقد بتاريخ قررت اللجنة لقد         
طاؼبا كان متوافقا مع الشريعة حبيث  كواالؼببور للشريعة(  مؤشرم جبواز التداول دبؤشر األسهم )3990مارس  39

 (4) تداول ىذه العقود كما يلي: يكون اؼبؤشر متكونا من األسهم اؼبتوافقة مع الشريعة، وحجتهم يف جواز
ن التداول يف الكمية والتسعَت واضح وال لمقامرة واعبهالة والغرر، وذلك ألإن ميزات العقد ليست مشاهبة ل -3

 يوجد فيو غموض ووبدد السعر يف السوق باالعتماد على العرض والطلب.
تصادي عامة، اعتبارا من أن ىذه إن يف تداول العقود مصلحة خاصة للمستثمرين ومصلحة النظام االق-5

 .لتحوطالعقود تعد من بُت األدوات اؼبالية اليت يستخدمها اؼبستثمرين ل
عًتف هبا الناس احملليون يف حياهتم اليومية سواء بالفعل لعرف ىو التقاليد اؼبعروفة اليت االعرف االقتصادي: ا -1

اؼبالية اؼبستخدمة للتحوط ولتحويل اػبطر فمن أو الكالم، إن عقود اؼبستقبليات للمؤشر ىي من األدوات 
 ىذا األخَت الذي ال ىبالف مبادئ الشريعة إذ ،حيث اؼببدأ إن عقود اؼبستقبليات للمؤشرات ىي من العرف

 الشريعة اإلسالمية.نو وبمل قائمة األسهم اؼبتوافقة مع أ

                                        
 .166ؼبزيد من التفصيل راجع الفصل الثالث، ص -(1)

(2)- The malaysian islamic Capital market, quick facts and glossary, (kuala lampur : securities 

commission),2004. p16. 
(3)- http://www.sc.com.my visited in 2086/03/07. 

 .118، صمرجع سابقنورليامت سعيد جعفر،  -(4)
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ن اؼبؤشر وكما سبق تعريفو ىو ي إذ أ شرعية تداول اؼبؤشر الشرعن حجج اللجنة ضعيفة وواىية يفإ          
اإلسالمي عملية حسابية إذ ىو يف األصل شيء خيايل ال يبكن بيعو وال شرائو وىذا ما جاء يف قرار ؾبمع الفقو  

ن األسواق اؼبالية القاضي حبرمة التعامل باؼبؤشرات بيعا وشراء حيث جاء يف القرار أنو:" ال بشأ (3/1) 22رقم 
 (1)ؤشرات ألنو مقامرة حبتة وىو بيع شيء خيايل ال يبكن وجوده"هبوز بيع وشراء اؼب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .122( ص63/1/7قرارات وتوصيات ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنبثق من منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي، قرار رقم ) -(1)
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 سادس:ال خالصة الفصل
أقرب من ، سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليزيالاؼبدرجة يف القائمة الرئيسية و تعترب األسهم العادية 

ركات اؼبسموح هبا من قبل ىيئة األوراق اؼبالية وىي عبارة عن أسهم للشاألدوات اؼبالية توافقا مع أحكام الشريعة، 
وزبضع قائمة ىذه األسهم إىل اؼبراقبة والفحص من وقت  ،ويبكن للمستثمرين اؼبسلمُت االستثمار فيهااؼباليزية، 

، فأي تغيَت يف أنشطة الشركات يؤثر وأكتوبرفريل أ يشهر  آلخر، وتتم عملية الفحص بشكل دوري مرتُت سنويا
 االستثمار فيها إذا أصبحت أنشطتها الرئيسية ربتوي على عمليات ؿبرمة شرعا.يف استمرار 

جواز االستثمار يف أسهم الشركات اؼبسانبة  الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية يةاللجنة االستشار قررت 
عايَت ومؤشرات شرعية لكنو جواز مقيد دب مة شرعار ذات األعمال اؼبباحة أصال إال أَّنا تتعامل ببعض األمور احمل

أقرهتا اللجنة وضوابط شرعية إضافية أقرب إىل منهج التشريع ، %65ومؤشر  %80ومؤشر  %5 ىي: مؤشر
اإلسالمي القائم على التيسَت ورفع اغبرج ويتماشى مع متطلبات تغيَت الواقع باذباه منهج اإلسالم لضمان 

األجانب يف إهباد فرص االستثمار، وتوسيع نطاق ىذه الفرص اؼبصلحة العامة لدى اؼبستثمرين اؼبسلمُت احملليُت و 
ذبنب كل العناصر احملرمة شرعا يف البيئة االقتصادية اؼبتقدمة يف ماليزيا، حيث يدخل ذلك يف إطار  حيث يصعب
 .عموم البلوى

يا يف نسبة أسهم الشركات اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة واؼبدرجة يف سوق رأس اؼبال اإلسالمي يف ماليز 
التوعية  نتيجة تفوق نسبة األسهم غَت اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة، يف مبو مستمر، وىي  6088-6002الفًتة 

وىذا  ،بُت الشركات اؼبسانبة يف ماليزيا ؼبمارسة أنشطة مشروعة أكثر من أنشطة ؿبرمة شرعا يف كافة عملياهتا
باإلضافة إىل توجو األغلبية اؼبسلمة يف ماليزيا الشرعي،  ثمارلالستيؤدي إىل تعزيز مستوى ثقة اؼبستثمرين اؼبسلمُت 

إىل التعامل مع األسهم اؼبتوافقة مع أحكام الشريعة واىل صناديق االستثمار اإلسالمية، حيث يبكن إدراك ذلك 
 من خالل مبو صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا وحجم موجوداهتا إىل إصبايل الصناديق.

تداول صكوك البيع بالثمن اآلجل وصكوك اؼبراحبة يف التجربة اؼباليزية ال يتم وفقا ألحكام إن إصدار و 
الشريعة اإلسالمية، ألنو يقوم على أساس تطبيق بيع العينة، على الرغم من اغبجج اليت ساقتها اللجنة الشرعية 

حة العامة، وللتغلب على نقص االستشارية بتبٍت وجهة نظر بعض الفقهاء يف جواز بيع العينة ربقيقا للمصل
السيولة دون اللجوء إىل القروض الربوية من البنوك التقليدية وفقا للقاعدة الفقهية "إذا تعارضت مفسدتان روعي 

حيث جاءت موافقة كل من اللجنة االستشارية الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية ، أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"
ة للبنك اؼبركزي اؼباليزي على القرار الذي يقضي جبواز بيع العينة يف األدوات اؼبالية واللجنة االستشارية الشرعي

اإلسالمية القابلة للتداول يف ماليزيا السيما يف إصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل واؼبراحبة، وىو القرار الذي 
ورة واضحة للتحايل على مقاصد ىبتلف اختالفا تاما عن قرار ؾبمع الفقو اإلسالمي، ألنو يعترب ىذا البيع ص

 الشريعة اإلسالمية، فال هبب اللجوء إليو ألنو يفتح باب الربا من حيث مت إغالقو.
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إن إصدار وتداول صكوك اإلستصناع يف التجربة اؼباليزية ال يتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وال يقوم 
مبدأ تصكيك على َت من العلماء، كما يقوم على أساس شرعي، ألنو يشتمل على بيع الدين والذي حرمو كث

 .الدين النقدي احملرم شرعا
يف سوق رأس اؼبال وصكوك اؼبضاربة وصكوك اؼبشاركة صكوك اإلجارة وتداول كل من إن عملية إصدار 

 ،سالميةتتم وفقا للمعايَت الشرعية اؼبتعمدة من ىيئة اؼبراجعة واحملاسبة للمؤسسات اؼبالية اإل ،اإلسالمي يف ماليزيا
 ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية. ومت اعتمادىا أيضا من اللجنة االستشارية الشرعية

إن اللجنة االستشارية الشرعية اؼبنبثقة عن ىيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية، تتكفل بالتعاون مع قسم سوق 
ن عقود اؼبستقبليات لزيت النخيل رأس اؼبال اإلسالمي بالتقدير الشرعي للمستقبليات على السلع، وقد قررت بأ

اػبام جائز التعامل فيها شرعا وىي متوافقة مع الشريعة على خالف رأي ؾبمع الفقو اإلسالمي الذي يرى عدم 
اعبواز بالتعامل هبا، واعتمدت يف إهبازىا ؽبا على أَّنا من قبيل بيع اؼبوصوف يف الذمة بصيغ البيع لذلك هبوز 

اؼبستقبل ومن ىنا كان رأيهم أنو ليس من بيع الدين بالدين، كما أَّنا أيضا ليست من بيع تأجيل اؼببيع والثمن إىل 
ال تتضمن عنصر الربا احملرمة شرعا على ما ليس عند اؼبتعاملُت ألن السلعة يف اغبقيقة موجودة يف اؼبخازن، و 

على التعامل بالربا، أما من عكس عقود اؼبستقبليات على السندات والعمالت األجنبية احملرمة شرعا، لقيامها 
ناحية التسوية النقدية فتجوز ألن القيمة النقدية مفيدة للمستثمر، فهدفو من إبرام عقود اؼبستقبليات ىو التحوط 
وىذه اغبالة ال ذبعل عقود اؼبستقبليات للسلع من الغرر باعتبار أن الشريعة ذبيز التسليم والتسوية بقيمتها من 

 ط االتفاق بُت طريف العقد.النقود من النقود بشر 
إىل أنَّ اؼباليزية ؽبيئة األوراق اؼبالية  ةالتابعاللجنة االستشارية الشرعية لسوق رأس اؼبال اإلسالمي  لقد أقرت
إعارة واستعارة األوراق اؼبالية يف البيع القصَت اؼبنظم الشريعة باعتبار أنَّ مبادئ  ال يتعارض مع البيع القصَت اؼبنظم

أىم سبب ؽبذا  وتبُت أنقضية القبض أو بيع شيء قبل حيازة ملكيتو، حيث نوقشت  ،لى عنصر الغررتـّْقضي ع
 أندبا و كون قادرا على التسليم، يالبائع قد ال كون ىو حدوث الغرر نتيجة لوجود احتمال   ؽبذه القضية التحرمي

اقب ومنظم من طرف سلطة التبادل، قدرة تسوية العقود ودفع االلتزامات اؼبالية دائمًا مضمون، مر و ربقق التسليم 
البائع على التسليم مل تعد مسألة مثَتة للقلق يف معاملة البيع القصَت، يبكن لسلطة التبادل أيضًا توفَت آلية من 

تاجر 
ُ
بيع اقًتان ال القضية الثانية ىي، أما ة، فبا يعٍت ربقيق مقاصد الشريعةأجل تسوية اؼبنازعات بُت األطراف اؼب

أن اؼبضاربة اليت يتطلبها البيع القصَت ـبتلفة عن القمار )اؼبيسر(، ىذا ألنَّ  قد مت توضيح بلعبة اغبظ و القصَت
اؼبضاربة يف البيع القصَت تتطلب دراسة واسعة النطاق للسوق باستعمال بعض التجار ألساليب غَت أخالقية وغَت 

 شرعية بغية اغبصول على الربح.
 جبواز التداول دبؤشر كواالؼببور للشريعةة الشرعية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية، لقد قررت اللجنة االستشاري

ومؤشر داوجونز اإلسالمي اؼباليزي طاؼبا كانا متوافقُت مع الشريعة، حبيث يكون اؼبؤشر متكونا من األسهم اؼبتوافقة 
 ل باؼبؤشرات بيعا وشراء.القاضي حبرمة التعام اإلسالميما جاء يف قرار ؾبمع الفقو   مع الشريعة


