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  المحتويات رســـــــــفهــ

  ص  العنوان
    اآلية

    اإلهداء

    شكر وعرفان

 .I  .ملخص البحث باللغة العربية

 IV  الفرنسيةملخص البحث باللغة 

  VII  ملخص البحث باللغة اإلجنليزية

  X  طلحات اهلامة يف البحثصامل

  أ  العامة قدمــةامل

  1  سوق رأس المال اإلسالميالركائز الشرعية لقيام : الفصل األول

  2  تمهيد

  3  موقع سوق رأس املال على خريطة النشاط االقتصادي من منظور االقتصاد التقليدي: المبحث األول

  3  ماهية السوق املالية: المطلب األول  

  3  املاليةاألسواق مفهوم و  نشأة: األول فرعال

  7 أمهية ووظائف السوق املالية: الفرع الثاني

  10   عمليا�او  ةالياملسوق الشروط قيام : الفرع الثالث

   ةق املالياسو أنواع األ :الثانيالمطلب 

  

14  

  14  ق املالية من حيث اإلصدار والتداول اسو األ أنواع :الفرع األول

  25  حيث نوع األدوات املتداولة فيها أنواع األسواق املالية من :الفرع الثاني

  ) الزمن(ق املالية من حيث فرتات التعاقد اسو األ أنواع: الفرع الثالث

  

27  

  سوق رأس املال اإلسالميمقومات  :المبحث الثاني

  

29  

  والرقابة الشرعية عليه قيام سوق رأس مال إسالمياحلاجة إىل  :المطلب األول   

  

29  

   ودعمه باألدوات االستثمارية الشرعية أمهية إجياد سوق رأس مال إسالميسوق رأس املال التقليدي و يف  األخالقيةاملمارسات غري : الفرع األول   

   

29  

  32  مفهوم سوق رأس املال اإلسالمي وضوابطه الشرعية: الفرع الثاني

  36  خصائص، وظائف وكفاءة سوق رأس املال اإلسالمي: الفرع الثالث

  رعية على سوق رأس املال اإلسالميالرقابة الش: الرابعالفرع 

  

39  

  سالمياإلال رأس امللتطوير سوق  اإلسالمية صناعة اهلندسة املالية :المطلب الثاني   

  

41  
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  41  دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف إقامة سوق رأس املال اإلسالمي وتطوير أدواته: الفرع األول

  43  والعمل املصريف اإلسالمي اإلسالميةمؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة املالية  :الفرع الثاني

  47  اجلوانب املتعلقة بتصنيف املؤسسات املالية اإلسالمية والتحديات اليت تواجهها: الفرع الثالث      

    واقع الصناعة املالية اإلسالمية :المطلب الثالث

  

52  

  52  حـول صناعة املال اإلسالميمؤشـرات : الفرع األول

  53  التحليـل العام للهيئـات الشرعيـة: الفرع الثاني

  57  التحليـل اجلغرايف: الفرع الثالث

  60  التحليل القطـاعي: الفرع الرابع

  61  األول خالصة الفصل

  62  اإلسالمي األدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال: الفصل الثاني

  63  تمهيد

  65  يف سوق رأس املال اإلسالمي) أدوات امللكية(إصدار وتداول األسهم : المبحث األول

  65  األسهم من منظور االقتصاد التقليدي: المطلب األول   

  65  .حقيقة شركة املسامهة: الفرع األول        

  تداوهلاىن األسهم وخصائصها وقيم نظرة تعريفية وعامة يف مع: الفرع الثاني        

  

68  

  73  أنواع األسهم: الفرع الثالث        

  80  إصدار األسهم واالكتتاب فيها من منظور االقتصاد اإلسالمي: المطلب الثاني  

  80  موقع شركة املسامهة يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول        

  84  .على رسوم اإلصدارالضوابط الشرعية إلصدار األسهم وإصدارها : الفرع الثاني        

  85  التقدير الشرعي لتقسيط تسديد قيمة األسهم وضمان اإلصدار فيها: الفرع الثالث        

  87  تداول األسهم من منظور االقتصاد اإلسالمي :المطلب الثالث  

  87  التوصيف الشرعي لتداول األسهم باعتبار نوع السهم: الفرع األول        

  90  التوصيف الشرعي لتداول األسهم باعتبار نوع نشاط الشركة املسامهة:  ثانيالالفرع  

  94  يف سوق رأس املال اإلسالمي الصكوك االستثمارية اإلسالميةإصدار وتداول : المبحث الثاني

  94  السندات من منظور االقتصاد التقليدي: المطلب األول  

  94  ماهية السندات وخصائصها: الفرع األول 

  96  أنواع السندات: الفرع الثاني 

  99  العوامل املؤثرة على أسعار السندات: الفرع الثالث        
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  مقارنة بني األسهم والسندات: الفرع الرابع

  

100  

  101  .وأنواعها البدائل الشرعية للسندات الربوية: المطلب الثاني 

  101  مفهوم الصكوك االستثمارية اإلسالمية: الفرع األول

  106  وآلية إصدارها أنـواع الصكـوك اإلسالميـة :الفرع الثاني

  113  مقارنـة الصكـوك اإلسالميـة بأدوات االستثمار التقليدية: الفرع الثالث

  115  ضوابط وخماطر الصكوك االستثمارية اإلسالمية: لثالمطلب الثا 

  115  التوصيف الشرعي للصكوك االستثمارية: الفرع األول         

  118  يف مصدريها الشروط الواجب توفرهاالضوابـط الشرعيـة إلصدار وتداول الصكوك االستثمارية اإلسالميـة و : الفرع الثاني

  122  اإلسالميـةاالستثمارية خماطـر الصكـوك : الفرع الثالث         

  124   وأثره على كفاءته املال اإلسالمي سوق رأس تطـور حجـم الصكـوك اإلسالميـة ودور التصكيك اإلسالمي يف تطوير: رابعالمطلب ال 

  124  تطـور حجـم الصكـوك اإلسالميـة: الفرع األول

  دور التصكيك اإلسالمي يف تطوير سوق رأس املال اإلسالمي وأثره على كفاءته :الفرع الثاني        

  

129  

  135  خالصة الفصـل الثاني

  137  اإلسالميعقود المعامالت الحديثة في سوق رأس المال : الفصل الثالث

  138  تمهيد

  العقود املستقبلية من منظور االقتصاد اإلسالمي: لمبحث األولا

  

139  

  يف سوق رأس املال التقليدي العقود اآلجلةالعقود املستقبلية و : المطلب األول  

  

139  

  139  يف سوق رأس املال التقليدي العقود اآلجلةاملستقبلية و  العقودنشأة هوم و مف: الفرع األول

  141  األطراف املتعاملة يف سوق العقود املستقبليةخصائص العقود املستقبلية و : الثانيالفرع          

  أركا�ا أنواع العقود املستقبلية و  :الثالثالفرع 

  

143  

  آلية عمل العقود املستقبلية : الرابع الفرع

  

145  

  147  الشريعة اإلسالميةمبا يتفق و بعد تطويرها لعقود املستقبلية لالدور التحوطي التقدير الشرعي للعقود املستقبلية و : المطلب الثاني  

  التقدير الشرعي للعقود املستقبلية : األولفرع ال

  

147  

  150  تطوير العقود املستقبلية مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية : الثانيالفرع 

  مبا يتفق مع الشريعة اإلسالميةبعد تطويرها  الدور التحوطي للعقود املستقبلية: الثالثالفرع 

  

152  

  دالت من منظور االقتصاد اإلسالميعقود املباعقود االختيار و : المبحث الثاني

  

154  

  154  يارات يف سوق رأس املال التقليديعقود اخل: المطلب األول  

  154  يف سوق رأس املال التقليدي اخليارات مفهوم عقود: الفرع األول
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   وأنواعهاخصائص عقود اخليارات : ع الثانيالفر 

  

156  

  159  ، وحمددات سعر اخليارات املالية املعاصرةالفروق اجلوهرية بني عقود اخليارات وعقود املستقبليات: الفرع الثالث

  .مبا يتفق والشريعة اإلسالمية هاتطوير هلا بعد الدور التحوطي و عقود اخليارات التقدير الشرعي ل: المطلب الثاني  

  

161  

  161  عقود اخلياراتالتقدير الشرعي ل: الفرع األول       

  164  الشريعة اإلسالميةو ور التحوطي للخيارات بعد تطويرها مبا يتفق الد :الفرع الثاني

  التقليديس املال يف سوق رأعقود املبادالت : المطلب الثالث  

  

167  

  رخيها يف سوق رأس املال التقليديتامفهوم عقود املبادلة و :  الفرع األول

  

167  

  وآلية عملها أنواع عقود املبادالت :الفرع الثاني

  

167  

  170  التوصيف الشرعي لعقود املبادالت: لثالفرع الثا

  172  املؤشرات يف سوق رأس املال اإلسالمي :المبحث الثالث

  172  نواعهامفهوم املؤشرات وأ: المطلب األول  

  ات وتارخيهاتعريف املؤشر : الفرع األول

  

172  

   نواع املؤشراتأ: الفرع الثاني

  

173  

  يف سوق رأس املال اإلسالمي الشرعي للمؤشرات قديرالت: لثالفرع الثا

  

174  

  175 .ملؤشرات السوق العاملية التقليديةإصدارات مؤشرات سوق األسهم اإلسالمية كبديل : المطلب الثاني  

  ارات مؤشرات سوق األسهم اإلسالميةإصد: الفرع األول

  

175  

  176  العوامل اليت ساعدت يف ظهور وانتشار مؤشرات سوق األسهم اإلسالمية: الفرع الثاني

  177  أمهية مؤشرات سوق األسهم اإلسالمية وغريها من املؤشرات اإلسالمية: الفرع الثالث

  177  .آلية بناء مؤشرات سوق األسهم اإلسالمية: الفرع الرابع

 179  الثالث الفصل خالصة

  181  المال اإلسالمي رأسسوق راءات التعامل وشرعية المعامالت في إج: الفصل الرابع

  تمهيد

  

182  

  183  يف سوق رأس املال اإلسالميوشرعية املعامالت  إجراءات التعامل :المبحث األول

  183  الوساطة املالية يف سوق رأس املال اإلسالمي: المطلب األول  

   مفهوم الوساطة املالية وأمهيتها :الفرع األول

  

183  

  183  الوسيط، الدالل، والسمسارمفهوم :  الفرع الثاني

  الضوابط الشرعية للوساطة املالية : الفرع الثالث

  

185  

  اإلسالميةشركات الوساطة املالية : الفرع الرابع

  

190  
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  192  الشراء يف سوق رأس املال اإلسالميأوامر البيع و  :المطلب الثاني  

  192  أنواعهااملراد باألوامر و : الفرع األول

  194  البيع والشراء التوصيف الشرعي ألوامر :الثانيالفرع         

  197  تسعري األوراق املالية يف سوق رأس املال اإلسالمي: المطلب الثالث  

  197  طرقهمفهوم التسعري و : الفرع األول

  197  لتسعريلالتوصيف الشرعي : الفرع الثاني

  201  املعامالت العاجلة يف سوق رأس املال اإلسالمي :المبحث الثاني

  201  أغراض املتعاملني �ااملعامالت العاجلة و  تعريف: المطلب األول  

  201  التعريف باملعامالت العاجلة :الفرع األول

  أغراض املتعاملني باملعامالت العاجلة : الفرع الثاني

  

201  

  205  توصيفها الشرعيأنواع املعامالت العاجلة و : المطلب الثاني  

  توصيفه الشرعي الشراء بكامل الثمن و : ع األولالفر 

  

205  

  206  وتوصيفه الشرعي) الشراء جبزء من الثمن (الشراء باهلامش : الفرع الثاني

  208  توصيفه الشرعيو ) البيع القصري(يع على املكشوف الب: الثالث الفرع

  212  ملعامالت اآلجلة يف سوق رأس املال اإلسالميا: المبحث الثالث

  212  توصيفها الشرعيالتعريف باملعامالت اآلجلة وأغراض املتعاملني �ا و : المطلب األول  

  توصيفها الشرعي التعريف باملعامالت اآلجلة و  :ولالفرع األ

  

212  

  213  أغراض املتعاملني باملعامالت اآلجلة: الفرع الثاني

   توصيفها الشرعيعامالت اآلجلة و أنواع امل: المطلب الثاني  

  

215  

  توصيفهما الشرعي بشرط التعويض و ملعامالت اآلجلة ااملعامالت اآلجلة الباتة و : ولالفرع األ

  

215  

  218  توصيفهما الشرعيشرط االنتقاء و بملعامالت اآلجلة ااآلجلة الشرطية البسيطة و عامالت امل: الفرع الثاني

  توصيفهما الشرعي و املعامالت اآلجلة مع خيار الزيادة عامالت اآلجلة الشرطية املركبة و امل: الفرع الثالث

  

219  

  222   الرابع خالصة الفصل

  223  والرقابة الشرعية عليه اماليزياإلسالمي في سوق رأس المال مدخل ل: الفصل الخامس

  224  تمهيد

  225  فيهاسوق رأس املال نظرة على اقتصاد ماليزيا و  : األول المبحث

  225  التعريف بدولة ماليزيا واقتصادها: المطلب األول  

  226  حول ماليزيا قتصاديةابيانات أساسية و : الفرع األول       
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  227  العريب االستثمارات اخلليجية يف آسيا، وعالقات ماليزيا االقتصادية مع العاملأهم : الفرع الثاني    

  230  ماليزيا ماليزيا كمركز دويل للمالية اإلسالمية ودور احلكومة املاليزية واهليئات النظامية يف تطوير املالية اإلسالمية يف :الفرع الثالث    

  237  ماليزيا واجلهات الرقابية فيهسوق رأس املال يف : المطلب الثاني  

  237  التطور التارخيي لسوق رأس املال يف ماليزيا ووظائفه: الفرع األول

  241  أقسام سوق رأس املال املاليزي: الفرع الثاني

  قابية يف سوق رأس املال املاليزياجلهات الر : الفرع الثالث

  

247  

 ماليزيا والرقابة الشرعية عليهسوق رأس املال اإلسالمي يف : المبحث الثاني

  

253  

  253  سـوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا: المطلب األول  

  253  مفهوم سـوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا وأمهيته: الفرع األول

  وتطويره نشأة وتطور سـوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا واملنهج املاليزي يف تنظيمه :الفرع الثاني      

  

255  

  260  ال اإلسالمي يف ماليزيا ووظائفهاخلصائص املميزة لسـوق رأس امل: الفرع الثالث      

  ياالرقابة الشرعية يف سـوق رأس املال اإلسالمي يف ماليز : المطلب الثاني 

  

263  

  رأس املال اإلسالمي يف ماليزياق تعريف هيئة األوراق املالية املاليزية ودورها يف تطوير سـو : الفرع األول       

  

263  

  ق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيامفهوم الرقابة الشرعية يف سـو : الفرع الثاني

  

270  

  ق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيااللجان املكلفة بالرقابة الشرعية يف سـو : الفرع الثالث

  

271  

  274  املال اإلسالمي يف ماليزيادور الرقابة الشرعية يف سـوق رأس : الفرع الرابع

  الخامس صة الفصلخال

  

276  

  277  واقع عمل سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا :الفصل السادس

  278  تمهيد

  279  يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيااألدوات املالية املتداولة : المبحث األول

  279  املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا أدوات امللكية: المطلب األول  

  279  األسهم العادية: ولالفرع األ

  285  شهادات الشراء من األسهم املوجودة: الفرع الثاني

  287  شهادات الشراء من األسهم اجلديدة: الفرع الثالث

  290  صناديق االستثمار اإلسالمية: الفرع الرابع

  293  املتداولة يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزياالصكوك االستثمارية اإلسالمية : المطلب الثاني 

  294  املراحبة /صكوك البيع بثمن آجل: الفرع األول

  298  صكوك اإلجارة: الفرع الثاني  
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  303  عصنا اإلستصكوك : الفرع الثالث

  307  صكوك املضاربة: الفرع الرابع

  309  املشاركةصكوك : الفرع الخامس

  312  )2011- 2006( تطور إصدار الصكوك مقارنة مع السندات يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا خالل الفرتة: الفرع السادس

  315  يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيااملشتقات واملعامالت واملؤشرات : المبحث الثاني

  املال اإلسالمي يف ماليزيااملشتقات يف سوق رأس : المطلب األول 

  

315  

  315  التقدير الشرعي لتداول عقود املستقبليات لزيت النخيل اخلام يف ماليزيا: الفرع األول

  316  اللجنة االستشارية الشرعية يف إجيازها لعقود املستقبليات لزيت النخيل اخلامالرد على احلجج اليت ساقتها : الفرع الثاني

  خدمات الوساطة والبيع القصري يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا: المطلب الثاني 

  

317  

  317  خدمات الوساطة يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا: الفرع األول

  البيع القصري يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا: الفرع الثاني
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  323  املال اإلسالمي يف ماليزيااملؤشرات الشرعية يف سوق رأس : المطلب الثالث

  323  مفهوم وأنواع املؤشرات الشرعية يف سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا: الفرع األول

 قرار اللجنة االستشارية الشرعية هليئة األوراق املالية املاليزية حول مؤشر كواال ملبور للشريعة: الفرع الثاني
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  326  السادس خالصة الفصل

  328  العامة امتـةاخل

  341  قائمة املصادر واملراجـع

  363  اجلداولفهرس 

  364  شكالفهرس األ

  367  هرس احملتوياتف

  


