
  



 المقدمة العامة

 

 أ
 

 .و على آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد بن عبد اهلل

 :تمهيد
نَّو زينة احلياة الدنيا أواله اإلسالـ عناية فائقة، فقرر ادلاؿ عصب احلياة وضرورة من ضرورياهتا، وقد أ

﴾ اْلَماُؿ َواْلبَػنُوَف زِيَنُة احْلَيَاِة الدُّنْػيَاوقدمو على األوالد، اعًتافًا بدوره يف احلياة، وتنويهًا بأمهيتو، فقاؿ تعاىل ﴿
بأفضل وأكفأ الوسائل واألساليب  استثمارهعلى حفظ ادلاؿ وتنميتو و حث قد  اإلسالـ  أف وحيث [،46/]الكهف
كسبًا وسبليكاً وضع العديد من الضوابط الشرعية اليت تكفل حسن إدارة ادلاؿ  ة، ومن أجل ذلك فقد ادلشروع

ومن ذلك مشروعية البيع والتجارة وحرمة الربا واالكتناز واالحتكار وكافة أشكاؿ  وإنتاجًا وتنميًة واستهالكًا،
يكتِف بذلك وإمنا جعل السَّعي لكسبو والعمل ومل ادلقامرات وادلراىنات اليت تتضمن أكل أمواؿ الناس بالباطل، 

فَاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها وَُكلُوا ِمن رِّْزِقِو على تنميتو واجب الستقرار احلياة وىناء العيش، حيث يقوؿ ا تعاىل: ﴿
 [.55 ﴾]ادللكَوإِلَْيِو النُُّشورُ 

ُت بضرورة توفر منتجات تتوافق مع أحكاـ ، ويف ظل تنامي الشعور الديٍت من قبل ادلسلمانطالقا شلا تقدـ     
وخاصة فرصة ىامة جدًا لكل مستثمر  رأس ادلاؿ اإلسالمي سوؽيعترب الشريعة اإلسالمية وال تتعامل بالربا، 

، وذلك من دلا يتميز بو من مرونة تقليل خسائره وسلاطره وزيادة عائداتو خاللو حيث يتمكن من ،ادلسلمُت منهم
 كما ديثل سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي  ادلالية واختيار األدوات األقوى واألكثر صلاحًا ومشروعية،خالؿ تنويع زلفظتو 

شلا يؤدي إىل زيادة معدؿ النمو  ،زلطة ىامة إلعادة تنقية وضخ األمواؿ احلالؿ وسبويل ادلشروعات البناءة والناجحة
 االقتصادي من خالؿ زيادة إنتاج الطيبات يف اجملتمع.

فق والشريعة رىا دبا يتبعد تطوي مالية تضمنو من أدواتادلاؿ اإلسالمي دبا  ديكن أف ي رأس إف سوؽ    
سهم يف تطوير نوعية العمل ادلصريف اإلسالمي دبا يؤدي إىل زيادة الكفاءة والعدالة، وبالتايل ي ديكن أف ،اإلسالمية

 زيادة معدالت النمو والرفاىية.

 أوال: إشكالية البحث
لقد سعى البعض إىل اهتاـ اإلسالـ بالسلبية وعدـ مواكبة احلضارة وزبلفو عن ركب التطور الذي حصل 
يف مجيع رلاالت احلياة، وخصوصًا يف اجلانب االقتصادي، معتربين االقتصاد اإلسالمي نظريًا ضعيف الصلة 

الشرعي ذلا، وظهرت أسواؽ غَت بالواقع ومستجداتو ادلعاصرة، فنشأت ادلعامالت احلديثة بعيدة عن التقدير 
منضبطة بادلعايَت الشرعية، ومن تلك األسواؽ سوؽ رأس ادلاؿ الذي ديثل اجلزء األكرب من ثروات البالد، فاجلزء 
األكرب من موارد البالد يتجو إىل سوؽ رأس ادلاؿ باعتباره الوعاء الذي عن طريقو يتم تصريف ىذه ادلوارد، فإذا مل 
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عامالت ىذه السوؽ خاضعة لنظم وضوابط شرعية، فإهنا قد تتحوؿ إىل مسرح للعبث تكن أدوات وعقود وم
 بثروات ادلسلمُت ورلااًل للتكسب احلراـ.

ط سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي من شأنو أف يضفي تغَتات نوعية ملحوظة، إذ ديكن من يشتنو  تفعيلإف 
تضفيو خصائص ديكن أف ية بل وتزيد من فاعليتها مع ما تنافس فيها األسواؽ ادلالية العادل وأبعاداخاللو فتح أبوابًا 

من تأثَت إجيايب على استقرار األسواؽ ادلالية العادلية وزيادة مشوليتها وفاعلية  اإلسالميةمنتجاتو ادلالية والنقدية 
 أدوارىا يف تنمية االقتصاديات العادلية ورفاىية اجملتمعات اإلنسانية.

 اإلشكالية الرئيسية ذلذا البحث يف السؤاؿ الرئيسي التايل:من ىذا ادلنطلق ديكن صياغة 

 المعاصرة في إطارعلى توفير اآلليات واألدوات المالية  ةدر قالسوق رأس المال اإلسالمي لىل         
بين  المساىمة في تعزيز تنافسيحومن شأنو  ، للححققبديال اة، بما يجعل منو نموذجشرعيلمعامالت الا

 ة الدولية ؟األسواق المالي

 :ةستتمحور حوذلا ىذه الدراساليت طرح التساؤالت الفرعية التالية و ىذا اإلطار ديكن  ويف        

 خيتلف تنظيم سػوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي عن تنظيم سوؽ رأس ادلاؿ التقليدي؟إىل أي مدى  -5
؟ علما أف بعضها  مشروعةادلاؿ التقليدي ات ادلالية ادلتداولة يف سوؽ رأس ىل ديكن اعتبار مجيع األدو  -2

   ديثل حقوؽ ملكية، والبعض اآلخر يعرب عن مديونية ؟
وىل ديكن اعتماد نفس  ؟رأس ادلاؿ اإلسالميهبا يف سوؽ ما ىي أىم العقود اليت جيري التعامل  -3

، ضمن إطار سوؽ رأس ماؿ إسالمي من بيع، يالسائدة يف سوؽ رأس ادلاؿ التقليد تعامل إجراءات ال
 ؟للضوابط الشرعيةوفقا أـ أف بعضا منها حباجة إىل تطوير  ؟طة شراء ووسا

 ومعامالتو  وأدوات ضبط، وحاولت ية إىل إنشاء سوؽ رأس ماؿ إسالميبعض الدوؿ اإلسالملقد سعت  -4
لتعامل هبذه السوؽ بداًل من حرماهنم من فوائدىا وشليزاهتا، اتسٌت جلهور ادلتعاملُت ادلسلمُت لي ،ادلالية

 وأمن االستثمار يف تلك األسواؽ دوف الوقوع يف الربا )أخذًا  بالتايل أصحاب األمواؿ السائلةمكن تفي
وبُت ما ىو معموؿ بو على أرض  ،سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالميعمل هل يوجد فرؽ بُت نظرية عطاء(، ف

 الواقع يف ىذه السوؽ؟
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 فرضيات البحث ثانيا:
على التساؤالت السابقة، تصاغ الفرضيات التالية، واليت سيتم كمحاولة لتجسيد تصور معُت لإلجابة      

 اختبارىا يف ىذا البحث:

يف جوانب  كبَتااختالفا   تنظيم سوؽ رأس ادلاؿ التقليديتنظيم سػوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي عن  تلفخي -5
 .متنوعة

ادلتداولة يف سوؽ رأس ادلاؿ التقليدي بُت أدوات مقبولة شرعا، وأخرى حباجة إىل  تتنوع األدوات ادلالية -2
 تطوير دبا يتفق والضوابط الشرعية، باإلضافة إىل استحداث أدوات مالية جديدة.

من أجل ضماف وتطوير، إف عقود وإجراءات التعامل يف سوؽ رأس ادلاؿ التقليدي حباجة إىل إعادة ترتيب  -3
 ادلتعاملُت بقواعد مشروعة.حقوؽ ومصاحل 

نظرية عمل سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي والتطبيق الفعلي للنظرية على أرض الواقع، يعزى يوجد اختالؼ بُت  -4
شرعية اليت تنظم عمل تلك األسواؽ، إضافة إىل االختالفات الفقهية إىل عدـ االلتزاـ بادلعايَت والضوابط ال

دلعامالت اليت تتم يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي بُت مبيح ذلا بُت ادلذاىب يف تقييم مدى شرعية بعض ا
 حسب حججو، وبُت زلـر لتلك ادلعامالت.

 ثالثا: أسباب اخحيار موضوع البحث
يف النقاط  "تجربة ماليزيا نموذجا إسالمي لسوق رأس المالنموذج نحو " :تكمن مربرات اختيار موضوع

 التالية: 

 الدراسات االقتصادية وادلالية اإلسالمية.الرغبة يف مواصلة البحث يف  -5
وجوب تعدد البحوث وتنوعها يف سلتلف اجملاالت اليت يشملها االقتصاد اإلسالمي، حىت ال تقتصر ىذه  -2

 األحباث على رلاؿ معُت، وقد أوىل االقتصاد اإلسالمي عناية ذلذا اجملاؿ من البحث.
ادلوضوع حيويا ومثَتا البحث يف ىذا عل حداثة موضوع سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي وأمهيتو ما ج -3

 .ناالىتمام
دبجاؿ االختصاص إلثراء وتنمية القدرة  تعلقادلراسة بعض جوانب موضوع سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي و د -4

 ادلعرفية للباحث.
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 ة البحثــــــــــــرابعا: أىمي
 أىمية البحث بالنسبة للباحث: -1
سوؽ رأس ماؿ إسالمي ال يغلب ل أرضية أكادديية إجياد ادلسامهة يف تتجسد أمهية الدراسة دبحاولة- أ

الضوابط وادلعايَت عليو العشوائية يف التعامل مع وجود ضوابط وآليات وقواعد العمل ادلايل ضمن 
االستثمار وزيادة البدائل االستثمارية ادلتاحة، شلا يًتتب  ، بالشكل الذي خيفض من سلاطرالشرعية

ظيف األمثل لألمواؿ، وفتح فرص وآفاؽ أوسع أماـ البنوؾ  اإلسالمية عليو إبراز احلاجة إىل التو 
 .وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

خرباهتا وذبنب الدوؿ اليت خاضت ىذه التجربة، وزلاولة االستفادة من  واقعالتعرؼ على زلاولة - ب
 ، وادلسامهة يف إثراء ما توصلت إليو.الوقوع يف أخطائها

 للمجحمع:أىمية البحث بالنسبة  -2
قـو بو من خالؿ ما ي ديكن ذلذا البحث أف يساىم يف تطوير وتفعيل دور سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي- أ

يف احلياة االقتصادية من محاية لألمواؿ والثروات اإلسالمية واستثمارىا وتنميتها واافظة على استقرار 
تتقيد بالضوابط  رأس ماؿؽ سو ، شلا يساىم يف تطوير النظاـ ادلايل واالقتصادي لألمة اإلسالمية

 ، مث االستفادة من نتائجو عند صلاحو عادليا.يةالشرع
اليت سبارس يف أسواؽ رأس الشرعية ادلعامالت  يف توضيح الرؤية حوؿىذا البحث ديكن أف يساىم - ب

 .شبهة الرباادلاؿ، اليت ال حييط بأصوذلا وأساليبها 
 جدوى البحث بالنسبة لحقل المعارف االقحصادية: -3

القدرات وادلعارؼ العلمية والفكرية يف الدراسات االقتصادية اإلسالمية عامة واألسواؽ ادلالية  تفعيل- أ
 اإلسالمية خاصة من أجل تأصيل التجربة اإلسالمية يف إطار عمل األسواؽ العادلية.

عن  ومنعزلةة عن ركب احلضارة متخلف ابأهن سامهة يف رفع االهتاـ عن األحباث االقتصادية اإلسالميةادل- ب
 أدواتو ياإلسالمالفكر  على مواجهة ربديات العصر، وإثبات أف ةغَت قادر  ا، وأهناحلياة الواقعية

  .اخلاصة بو وفق رؤيتو الشرعية

 خامسا: أىداف البحث
بلوغ  "نموذجاً تجربة ماليزيا  أس المال"نحو نموذج إسالمي لسوق ر البحث يف موضوع سعى ي

 األىداؼ التالية: 
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رأس ادلاؿ اإلسالمي، التعريف بادلعايَت والضوابط الشرعية اليت تشكل إطار عمل سوؽ ادلسامهة يف  -5
يف مسائل األسهم  والصكوؾ ادلاؿ اإلسالمي رأس وبياف الصيغ الشرعية اليت تكتمل هبا سوؽ 

على دفع ادلؤسسات ادلالية  شلا يشجعربليلها ونقدىا من منظور إسالمي،  مث والعقود وادلعامالت
 مدخراهتا واستثمارىا بشكل مشروع. 

تطوير سوؽ رأس  ادلاؿ اإلسالمي دبا  جيعل منو  منوذج قادر على توفَت البديل ادلسامهة يف   -2
 اإلسالمي للمعامالت ادلالية الربوية السائدة يف رلتمعاتنا اإلسالمية.

مع إبراز  ع العملي ذلذه السوؽمن خالؿ الواق تقييم ذبربة ماليزيا يف إقامة سوؽ رأس ماؿ إسالمي  -3
  .الستفادة من خرباهتاا، ومدى إمكانية ياإلسالمرأس ادلاؿ بينها وبُت نظرية سوؽ  أوجو االختالؼ

 البحث يةسادسا: منهج

 منهج البحث: -1

حيث تقـو منهجية بناء  ،ادلنهج االستنباطيوصفي التحليلي و ادلنهج البطبيعتو بُت  ىذا البحث  سوؼ جيمع      
 رأس ادلاؿأسواؽ اور، فهي تستفيد من ذبربة عمل متعددة ا إسًتاتيجيةعلى  اإلسالمي منوذج سوؽ رأس ادلاؿ

مشًتكا، وذلك من خالؿ ربديد  العناصر اليت ال  إنسانياالعادلية التقليدية يف كل جوانبها، باعتبارىا رصيدا حضاريا 
ادلاؿ التقليدي، وما جيري فيو من معامالت وعمليات  من خالؿ وصف سوؽ رأس  هبا،يقـو سوؽ رأس ادلاؿ إال

وما يعتمد عليو من أدوات مث ربليل تلك  األدوات والعمليات وادلعامالت يف ضوء ادلنظور اإلسالمي ونقدىا، وبياف 
بديلة ذلا، كلما كانت  ىذه العناصر زبالف أحكاـ  إسالمية وومن مث السعي لبناء صيغما يوافق الشرع منها، 

تطوير األوراؽ  ادلالية الشرعية، وذلك يستدعي والعامالت الوعي باألدوات تعميق ، وىذا من أجلاإلسالميةالشريعة 
  ذلا، واستحداث عناصر أخرى تقع كلها يف دائرة احلالؿ.شرعا، واقًتاح البدائل وادلعامالت ادلالية ارمة 

ادلراجع  األساسية يف االقتصاد صادر و ادلذلك، هتتم ىذه الدراسة بالرجوع إىل  ىلويف سبيل التوصل إ      
منها بسوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، وكذلك الرجوع إىل الدراسات واألحباث احلديثة حوؿ ادلتعلقة وخاصة اإلسالمي 

 .ادلوضوع

ليكوف عينة الدراسة ومنوذج حالة دراسية للمقارنة بُت وعند اختيار سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا 
النظرية والتطبيق الفعلي، مت احلصوؿ على مجيع البيانات وادلعلومات الالزمة عن تلك األسواؽ ذات العالقة دبوضوع 

واألحباث البحث من خالؿ زيارة مواقعها االلكًتونية على شبكة االنًتنت، باإلضافة إىل متابعة العديد من ادللتقيات 
 ذات الصلة بادلوضوع.
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 مجحمع الدراسة:  -2

احلالة األوىل  س ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا، باعتبارىاسوؽ رأيف جانبها التطبيقي على دراسة الركزت لقد 
واليت تعمل وفق أحكاـ وقواعد  ،رض الواقعرأس ادلاؿ اإلسالمي، والقائمة فعليًا على أؽ سو  والرائدة يف رلاؿ

 .السوداف والبحرين كتجربيت  خرى ادلتواضعة مقارنة بالتجارب الدولية األ ،إىل حد ما الشريعة اإلسالمية الغراء

 لموضوعحول ا: الدراسات السابقة اسابع
 ،إف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي موضوع حديث النشأة نظريا وعمليا مقارنة ببعض ادلواضيع األخرى

، لكن ال ديكن القوؿ بأف ادلعامالت اليت ذبري يف إطارىا تعترب من ادلستحدثاتاألدوات و حيث أف كثَت من 
عبارة وىي يف معظمها ، الدراسات اليت تطرقت إليو قليلة وإمنا كانت سلتلفة باختالؼ الزوايا اليت مت الًتكيز عليها

ندوات أو مداخالت يف مؤسبرات دولية تتمحور يف عن مقاالت يف رلالت اقتصادية إسالمية أو أوراؽ عمل ل
الغالب على ادلنتجات ادلالية اإلسالمية أو ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، أما الدراسات ادلتعمقة يف شكل كتب أو 

 األمشلسوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية أكثر من سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي  رسائل فقد تركزت يف معظمها على
 .اؿبطبيعة احل

وحسب اطالع الباحثة يف حدود اإلمكانيات ادلتاحة فإف أىم الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع     
 :ما يلي

 :بعنوان: "أسواق األوراق المالية ودورىا في تمويل الحنمية االقحصادية" 1996دراسة سمير رضوان،   -1

تناولت الدراسة دور األوراؽ ادلالية يف سبويل التنمية االقتصادية موضحة مفهـو السوؽ والبورصة وأنواعها،  
ومعايَت الكفاءة فيها والقوانُت اليت ربكمها وأشارت الدراسة إىل أنواع البيوع اليت ذبري يف البورصة وموقف الفقو 

يف فصل واحد فقط، ولكنها قد توسعت يف ربليلها للسوؽ اإلسالمي فيو، بيد أهنا مل تتوسع يف ذلك بل طرحنو 
يف االقتصاد الرأمسايل، وربطت ذلك بالتنمية االقتصادية ومل تتطرؽ إىل ربديد شروط إلقامة سوؽ أوراؽ مالية 
إسالمية، لذلك ما قدمتو الدراسة ىو تفصيل ما جيري يف البورصة من عمليات ومعامالت وربليلها من منظور 

سالمية، وال تربز وجو االختالؼ بُت النظرية عمل سوؽ األوراؽ اإلالية ادلوراؽ األربديد إطار لسوؽ إسالمي، و 
 ادلالية اإلسالمية والتطبيق التجرييب لتلك النظرية.
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ضوابط االنحفاع  -األسهم والسندات - :أحكام األسواق المالية بعنوان: ونىار محمد صبري دراسة  -2
  :اإلسالميوالحصرف بها في الفقو 

األسواؽ ادلالية ادلعاصرة يف الشريعة اإلسالمية، ببياف مفهومها، ونشأهتا، وأنواعها تناولت الدراسة 
ودورىا يف التنمية االقتصادية من منظور  ،القومي ولألفراد وادلؤسسات وخواصها، ومربراهتا، وأمهيتها لالقتصاد

دار ادلاؿ اإلسالمي. مث ركزت  وذبربة ، اإلسالميةالبحرين يف رلاؿ شركات األوراؽ ادلالية ذبربة إسالمي للتنمية، و 
ضوابط عامة،  وصنفتها إىل نصفُتالدراسة على الضوابط الشرعية اليت جيب أف تنضبط هبا األسواؽ ادلالية، 

، االستثمارالسندات، وما يتعلق هبا من ضوابط ؿ التداوؿ، وكذلك ضوابط التعامل باألسهم و وأخرى يف رلا
لألسواؽ ادلالية. وتعرضت ألنواع البورصات، وألدوات  ة الدولةباألسهم، كما تناولت الدراسة رقابوالربح والتعامل 

وما يتعلق هبا من أحكاـ، مثل:ما يتعلق هبا من " وراؽ ادلالية " األسهم والسنداتادلالية ادلتداولة يف بورصة األ
على أغراض ادلتعاملُت  يث العقود ادلستحدثة، من أنواع العمليات العاجلة واآلجلة، مع الًتكيز يف احلكم عليهاح

يضا أنواع األدوات أ وتناولتة األسهم والسندات وما يتعلق هبا، هبا، وأثر النية يف صحة العقود، مث عن حكم زكا
لألحكاـ الفقهية اليت احتوهتا الدراسة، أغلبها عن ملخص واختتمت بعدة نتائج  ،وسبل إمكانات تطويرىاادلالية 

ويف احلقيقة قد أغفلت ىذه الدراسة األدوات ادلالية السالمية وادلشتقات ادلالية األخرى كاخليارات وادلستقبليات 
والعقود اآلجلة وأسواؽ البضائع والعمالت وادلؤشرات وغَتىا وكاف الًتكيز فقط على األسهم والسندات دوف 

 سواىا.

، المالية من منظور إسالمي دراسة تحليليةالبرواري بعنوان: بورصة األوراق شعبان محمد إسالم دراسة  -3
2002:  

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على طبيعة العمل يف بورصة األوراؽ ادلالية من خالؿ بياف معناىا ووظائفها 
العمل فيها، واألوراؽ ادلالية ادلتداولة فيها )األسهم  ودورىا االقتصادي، وربليلها من ناحية ىيكلها اإلداري وسَت

والسندات(، والعمليات اليت ذبري فيها، وذلك بدراستها وربليلها ونقدىا من منظور إسالمي لتنمية ادلعامالت اليت 
يتضح تتم وفقًا ألحكاـ شرع ا وبياف ما ديكن تعديلو ليوافق شرع ا وما ال ديكن تعديلو إللغائو، وبذلك س

معامل بورصة أوراؽ مالية إسالمية تعمل يف خدمة التمويل واالستثمار، وخرجت الدراسة جبملة نتائج، منها أف 
البورصة أداة فعالة للتنمية من خالؿ الوظائف اليت تقـو هبا يف رلاؿ االقتصاد الكلي واجلزئي، وىي هبيكلها 

تدخل يف دائرة اإلباحة الشرعية، فال يوجد مانع من اإلداري من جلاف وعاملُت وبلوائحها وقواعدىا ونظمها 
األخذ هبا، وأف إصدار األسهم وتداوذلا بالبيع والشراء جائز شرعًا إذا مل تكن اجلهة ادلصدرة ذلا شلا حيـر التعامل 

 معها كشركات إنتاج اخلمور والبنوؾ الربوية.
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: أحكام الحعامل في عنوانن محمد آل سليمان وىو بحث بدراسة الدكحور مبارك بن سليمان ب -4
  :األسواق المالية

وقد تناوؿ الت اجلارية يف األسواؽ ادلالية، وفيها إشارات إىل احلاجة دلعرفة التكييف الشرعي ألنواع ادلعام 
( و وفيها أعضاء السوؽ )السماسرة ،دلالية ادلعاصرة وتوصيفها الشرعيالباحث إجراءات التعامل يف األسواؽ ا

تناوؿ توصيفها الشرعي، و يف األسواؽ ادلالية ادلعاصرة و البيع، إضافة إىل تطرقو إىل عقود ادلعامالت و أوامر الشراء 
اخليارات، وقد جاء كل ىذا من أجل االطالع عقود  ادلستقبليات، ادلبادالت و  اآلجلة،فيها: ادلعامالت العاجلة و 

 على نظم و إجراءات التعامل يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي.

بعنوان "سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا ودور  2006جعفـر، الدين  صفرة سحاسورياني دراسـ -5
 :الرقابة الشرعية في معامالتو"

تعرضت ىذه الدراسة إلمكانيات سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف الصناعة ادلالية اإلسالمية يف ماليزيا  
عن ىيئة الوراؽ ادلالية ادلاليزية السيما اللجنة االستثمارية وتطوير األدوات ادلالية اإلسالمية، كما ربدثت الدراسة 

الشرعية ذليئة األوراؽ ادلالية ودورىا يف تطوير سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا، وركزت الدراسة على األدوات 
شت الدراسة ادلالية اإلسالمية يف سوؽ رأس ادلاؿ ادلاليزي، ومدى توافقها مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وناق

تأسيس وحدة سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ىيئة األوراؽ ادلالية ادلاليزية ودورىا يف تنفيذ الدراسة ادلنظمة ضلو 
األدوات ادلالية اإلسالمية، ودورىا يف تطوير النظاـ ادلايل اإلسالمي يف ماليزيا، وتطرقت الدراسة إىل بياف الدور 

السوؽ، كما حاولت إبراز زلاور االختالؼ بُت سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي الرقايب الشرعي يف معامالت وأنشطة 
ىذه الدراسة بينت دور الرقابة الشرعية يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي ف والسوؽ التقليدي يف ماليزيا، وبالرغم من أ

رعية وتوافق إال أهنا مل تتطرؽ إىل دورىا بشكل تفصيلي ذباه األدوات ادلالية اإلسالمية، ومل تفصل مدى ش
األدوات ادلالية اإلسالمية أو التقليدية ادلتداولة يف السوؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية الغراء، وعلى الرغم من أف 
ىذه  تعد دراسة تطبيقية إال أهنا مل تربز زلور االختالؼ بُت ما تبنتو النظرية اإلسالمية ألسواؽ األوراؽ ادلالية بُت 

 لنظرية.الواقع التجرييب لتلك ا

 :بعنوان: "سوق المشحقات الماليزية تقدير اقحصادي وشرعي" 2006دراسة نورليامت سعيد جعفـر،  -6

ركزت الدراسة على مناقشة نظرية سوؽ ادلشتقات بشكل عاـ، وتنحصر ادلناقشة على عقود ادلستقبليات،  
وعقود اخليارات باإلشارة على وجو اخلصوص إىل ذبربة بورصة ادلشتقات ادلاليزية، وبياف التكليف الفقهي دلعامالهتا 

ادلشتقات ادلاليزية وتاريخ نشأهتا وأمهيتها يف احلياة  ودورىا يف تطوير األسواؽ ادلالية، وتطرقت إىل بياف مفهـو سوؽ
االقتصادية، وركزت على دراسة وربليل الواقع الفعلي للعمليات يف بورصة ادلشتقات ادلاليزية وبياف األحكاـ 
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الشرعية يف عقود ادلستقبليات وعقود اخليارات والتكييف الفقهي ذلا ومدى توافقها مع الشريعة، ولكن مل يكن 
كيز فيها على دور الرقابة الشرعية يف ىذا السوؽ على العقود ادلتداولة أو العمليات اجلارية يف السوؽ، كما مل الًت 

 تتطرؽ جلميع األدوات ادلالية ادلتداولة يف البورصة ادلاليزية واضلصرت الدراسة على سوؽ ادلشتقات.

دراسة في -األوراق  الماليةاالسحثمار في سوق بعنوان: " 2007راسة بن الضيف محمد عدنان، د -7
 :"-المقومات  واألدوات من وجهة نظر إسالمية

على دوافعو وضوابطو الشرعية بالًتكيز كزت الدراسة على االستثمار من منظوريو الوضعي واإلسالمي ر       
مث ، ىوعقود أخر وعقود البيع  عقود ادلشاركةحيث مت تصنيفها إىل مث التفصيل يف عقود االستثمار الشرعية 

تناوؿ الباحث سوؽ األوراؽ ادلالية من ادلنظور اإلسالمي، حيث مت التعريف هبذه  السوؽ أوال من ادلنظور 
الوضعي، مث ربديد الركائز  الشرعية  لقياـ سوؽ مالية إسالمية، مث التطرؽ لنظم التعامل وأحكاـ العمليات 

جراءات التعامل يف سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية يف سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية من خالؿ اإلشارة إىل إ
، وما يالحظ على ىذه الدراسة أف الًتكيز كاف على أدوات االستثمار وأحكاـ العمليات العاجلة واآلجلة

التقليدية من أسهم وسندات يف سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية أكثر من ادلعامالت واألدوات االستثمارية 
 ىذه الدراسة النظرية على سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية يف ماليزيا.  احلديثة، مث إسقاط

 الحعليـق على الدراسات السابقـة:

يالحظ من عرض الدراسات واألحباث السابقة وكذلك أغلب ادلراجع وادلصادر اليت استطاع الباحث  
احلصوؿ عليها حوؿ ىذا ادلوضوع أف معظمها متقارب يف اإلطار النظري والفكرة العامة، وأف ىذه الدراسات ىي 

الرؤية ادلستقبلية اليت ينبغي أف  دراسات سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية من ناحية نظرية، حيث تعرض التصور أو
تكوف عليها ذبربة سوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية، ومل تناقش طبيعة االختالؼ بُت نظرية العمل يف سوؽ األوراؽ 
ادلالية واإلسالمية خبصوصيتها ومشوليتها، وبرصد معادلها وواقعها بدقة وتفصيل، على الرغم من أف كثَت من 

مل تركز  دوف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، إال أف معظمهاسوؽ األوراؽ ادلالية اإلسالمية  الدراسات قد ربدثت عن
 .، عدا الرسائل العلميةعلى اجلانب العملي التطبيقي

 اإلضافة الحي تقدمها ىذه الدراسة عن الدارسات السابقـة:

سعي حيث ومتميزا من ال ديكن اعتبار ىذه الدراسة سوى عمال مكمال للجهود السابقة يف نفس اجملاؿ  
متخذًا من التجربة ادلاليزية  ،واقعي لتجربة سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمينظري و ضع تصور متكامل إىل و ىذه الدراسة 

مع زلاولة ، رأس ادلاؿ اإلسالميلبياف أىم معامل االختالؼ بُت النظرية والتطبيق الفعلي لسوؽ  النموذج الواقعي
االقتصادية األمر الذي يقتضي من الباحث مراجعة ادلصادر وادلراجع  قهية،االبتعاد عن مناقشة ادلسائل الف
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اإلسالمية احلديثة، ومن مث دراسة وربليل تلك اآلراء بعد مجعها وتبويبها وتصنيفها، وذلك من أجل تعزيز ثقة 
األسواؽ ادلالية العادلية لة يف ادلستثمر ادلسلم يف تلك األسواؽ، األمر الذي جيعلها زبوض يف رلاؿ ادلنافسة الكام

 كفاءة وفاعلية.ب

 : صعوبات البحثاثامن
 لقد اعًتض إعداد ىذا البحث مجلة من الصعوبات ديكن ذكر أمهها:

ات ادلاضية، إال أف  مقارنة بالسنو يف الوقت احلايل اإلسالمي بصفة عامةلرغم من تنوع األحباث يف االقتصاد على ا -1
قلة ادلواضيع ادلتخصصة الدقيقة يف موضوع األطروحة شكلت عائقا اعًتض سبيل إعداد ىذا البحث، واألمر 

، وقد مت صعوبة احلصوؿ على ادلتوفر منها، خاصة داخل الوطن حيث تكاد تكوف شبو منعدمةاألكثر إعاقة ىو 
 .الوقت األكرب فة وىو ما استغرؽاحلصوؿ على معظم ادلراجع من خارج الوطن بطرؽ سلتل

رلاؿ جديد يتطلب خلفية نظرية ال تركز عليها عموما وسوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي خاصة  يعترب  االقتصاد اإلسالمي  إف -2
ـ االقتصادية يف برامج التكوين يف   اجلامعة اجلزائرية.زبصص العلو

 خطة وىيكل البحثا: تاسعً 

بغية حل اإلشكاؿ ادلطروح وإثبات صحة الفرضيات من عدمها والتوصل إىل نتائج معينة، مت اعتماد 
 فصوؿ. ستةخطة توزعت فيها ادلادة العلمية للبحث على 

موقع ، مت التطرؽ فيو إىل سوق رأس المال اإلسالميالركائز الشرعية لقيام  الفصل األول منها والمعنون بـ:تناوؿ 
أنواع السوؽ ادلالية، مث  بالتطرؽ دلاىية، على خريطة النشاط االقتصادي من منظور االقتصاد التقليدي سوؽ رأس ادلاؿ
احلاجة إىل قياـ سوؽ رأس ماؿ  ، بتوضيحمقومات سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي ، ويف الشق الثايناألسواؽ ادلالية

سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي من خالؿ الركائز الشرعية لقيامو، مث صناعة باإلضافة إىل  ،إسالمي والرقابة الشرعية عليو
 .واقع الصناعة ادلالية اإلسالميةاذلندسة ادلالية اإلسالمية لتطوير سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، وكذا 

، مت الًتكيز يف األدوات المالية المحداولة في سوق رأس المال اإلسالمي الفصل الثاني والمعنون بـ:أما  
على إصدار وتداوؿ األسهم )أدوات ادللكية( يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي من خالؿ دراسة األسهم من منظور 
االقتصاد التقليدي، مث إصدار األسهم واالكتتاب فيها من منظور االقتصاد اإلسالمي، مث تداوؿ األسهم من 

الصكوؾ االستثمارية إصدار وتداوؿ إىل  ويف الشق الثاين من ىذا الفصل مت التطرؽ، منظور االقتصاد اإلسالمي
مفهـو الصكوؾ مث السندات من منظور االقتصاد التقليدي،  من خالؿ يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، اإلسالمية

تطػور حجػم الصكػوؾ مث ، ضوابط وسلاطر الصكوؾ االستثمارية اإلسالميةمث االستثمارية اإلسالمية وأنواعها، 
 .التصكيك اإلسالمي يف تطوير سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمياإلسالميػة ودور 
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 فقد ركز علىعقود المعامالت الحديثة في سوق رأس المال اإلسالمي،  الفصل الثالث والمعنون بـ:أما 
من خالؿ العقود ادلستقبلية والعقود اآلجلة يف سوؽ رأس ادلاؿ العقود ادلستقبلية من منظور االقتصاد اإلسالمي، 

للعقود ادلستقبلية بعد تطويرىا دبا يتفق والشريعة  يالتقدير الشرعي للعقود ادلستقبلية والدور التحوطمث التقليدي 
وذلك بدراسة عقود اخليارات يف ، عقود ادلبادالت من منظور االقتصاد اإلسالميمث عقود االختيار و ، اإلسالمية

والدور التحوطي ذلا بعد تطويرىا دبا يتفق والشريعة  سوؽ رأس ادلاؿ التقليدي، مث التقدير الشرعي لعقود اخليارات
من ادلؤشرات يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، وأخَتا ، مث عقود ادلبادالت يف سوؽ رأس ادلاؿ التقليدي، اإلسالمية

مث إصدارات مؤشرات سوؽ األسهم اإلسالمية كبديل دلؤشرات السوؽ العادلية ، خالؿ مفهـو ادلؤشرات وأنواعها
 .ديةالتقلي

إجراءات الحعامل وشرعية المعامالت في سوق رأس المال اإلسالمي،  الفصل الرابع  والمعنون بـ:أما 
الوساطة ادلالية يف سوؽ رأس ادلاؿ  من خالؿ إجراءات التعامل يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، مت التطرؽ فيو إىل

اإلسالمي، أوامر البيع والشراء يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، تسعَت األوراؽ ادلالية يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، 
تعريف ادلعامالت العاجلة وأغراض ادلتعاملُت هبا، من خالؿ ، ادلعامالت العاجلة يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالميمث 

من خالؿ ادلعامالت اآلجلة يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي، مث ت العاجلة وتوصيفها الشرعي، أنواع ادلعامال
  .توصيفها الشرعيعامالت اآلجلة و التعريف بادلعامالت اآلجلة وأغراض ادلتعاملُت هبا وتوصيفها الشرعي، أنواع ادل

، والرقابة الشرعية عليو رأس المال اإلسالمي في ماليزيا لسوق مدخل والمعنون بـ: الفصل الخامسأما 
سوؽ رأس مث  التعريف بدولة ماليزيا واقتصادىاب، نظرة على اقتصاد ماليزيا وسوؽ رأس ادلاؿ فيها حيث تضمن

رأس سػوؽ ، سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا والرقابة الشرعية عليومث ادلاؿ يف ماليزيا واجلهات الرقابية فيو، 
 .الرقابة الشرعية يف سػوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا يف إطاره العاـ، مث

مت التطرؽ فيو إىل ، سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا واقع سوق الفصل السادس واألخير والمعنون بـ:أما 
ادلتداولة يف سوؽ رأس  أدوات ادللكية ، ومها نوعافيف ماليزيايف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي األدوات ادلالية ادلتداولة 
مث ، ادلتداولة يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزياالصكوؾ االستثمارية اإلسالمية و  ،ادلاؿ اإلسالمي يف ماليزيا

ادلاؿ اإلسالمي يف سوؽ رأس الشرعية ادلؤشرات خدمات الوساطة والبيع القصَت مث شلثلة يف ادلشتقات وادلعامالت 
 يف ماليزيا.

أخَتا وبعد دراسة سلتلف جوانب البحث مت التوصل إىل مجلة من النتائج ورلموعة من التوصيات تضمنتها خاسبة 
 البحث.  


