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 د:ــــــــــــــــــــــتمهي
ًنظرًً ًالكبَتًالذيًيضطلعًبوًسوقًرأسًاؼبالا قدًحثًاإلسالمًًودباًأن،ًاالقتصاديًيفًاجملالًًللدور

نًالضروريًباتًموقياسًاًعليوًاليبًاؼبشروعة،ًعلىًحفظًاؼبالًوتنميتوًواستثمارهًبأفضلًوأكفأًالوسائلًواألس
وىبتلفًىذاًالسوقًً،االقتصاديةًاؼبتوافقةًمعًشريعتهمصاحلًاؼبسلمُتًإسالمي،ًلتحقيقًمإقامةًسوقًرأسًمالً

ًعنًسوقًرأكبَتًًاختالفاًً اؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًوماًبًىتمامزادًاالكماًعديدة،ًًسًاؼبالًالتقليديًيفًجوانبًا
ًؼبشاكلًالتمويلًبط ًوإهبادًحلولًإبداعية ًمبتكرة، ًوتنفيذًأدواتًمالية ًمنًتصميمًوتطوير رقًشرعيةًتتضمنو

ً لسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالمية.ًًًًوازدىارًًًوىوًماًيبثلًتطوراًً
ًمنً   ًعلىًورغبة ًيفًتسليطًالضوء ًبعدًأخذًفكرةًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًا ًكمدخل، وأىمًمقوماتو

ً:عنًسوقًرأسًاؼبالًالتقليدي،ًمتًتقسيمًالفصلًاألولًإذلًمبحثُتًنباًعلىًالتوارل
ًاالقتصادًالتقليدياؼببحثًاألول:ً ً.موقعًسوقًرأسًاؼبالًعلىًخريطةًالنشاطًاالقتصاديًمنًمنظور
ً.مقوماتًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًاؼببحثًالثاين:

ً
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من منظور االقتصاد  على خريطة النشاط االقتصادي سوق رأس المالموقع : المبحث األول
 التقليدي

ًإذل ًالتطرق ًًسوقًقبل ًاإلسالمي ًاؼبال ًرأس ًاليتًتساعدًيفًفهمًحقيقةًسيتم ًاألمور ًبعض توضيح
ًً،وطبيعةًسوقًرأسًاؼبال ًالنشاطًاالقتصاديًمنًمنظورًاالقتصادًالتقليديوربديدًموقعو ،ًعلماًعلىًخريطة

أنًاؼبقصودًمنًذلكًىوًإعطاءًصورةًواقعيةًلسوقًرأسًاؼبالًبصرفًالنظرًعنًشرعيةًىذهًالسوقًواألدواتً
ً.فيهاًتداولةاؼب

 .المطلب األول: ماىية السوق المالية
ًً ًإذل ًاؼبطلب ًىذا ًيف ًشروطًقيامًسنتطرق ًوأخَتا ًووظائفها، ًمثًأنبيتها ًاألسواقًاؼبالية، ًومفهوم نشأة

ًالسوقًاؼباليةًوعملياهتا.
 .األسواق الماليةمفهوم و  نشأةاألول:  فرعال

ًوتطورىاًالتارىبيًمثًمفهومها.ًيعٍتًىذاًالفرعًبــــتوضيحًنشأةًاألسواقًاؼبالية 
 .نشأة األسواق المالية وتطورىا التاريخي أوال:

ً ًتاريخ ًالرومانًنشأةيرجع ًإذل ًاؼبالية ًً،األسواق ًاؼبالية ًاألسواق ًعرف ًمن ًأول ًكانوا ًالقرنًالذين يف
ًقبلًاؼبيالد ًاؼبقايضاتًيفًأثيناًنشأأكذلكًوًً،اػبامسًعشر قدًظهرتًيفًأماًالبورصاتًفً،(1)اليونانيونًمتجر

ًالقرنًالثالثًعشرًميالدي أقامواًمستعمراتً،ًًويفًاؽبجرةالصرافةًاإليطاليةًًوًحيثًبدأتًبيوتًالتجارةً،هناية
ًمنً ًالعاؼبيةًاؼبدنًًوًأشهريفًواحدة ًالتجارية احتفظتًدبركزًالصدارةًيفًذلكًاغبُتًوىىًمدينةً"بروج"ًًواؼبراكز

ًيفًاؼبالًًو ًبلجيكا،ًحيثًأقيمتًًوالتجارة ًفيهاًسنةمقرىا ًوأقيمتً،1475واستمرتًإذلًسنة1300ًًالبورصة
ً.(2)أؼبانيا...اخلًو لومًا ىولندا، ،فرنسابعدًذلكًبورصاتًيفًـبتلفًدولًالعادلً

،ًفكانتًبداياهتاًيفًمصر،ًحيثًأنشأتًبورصةًاإلسالمياؼباليةًاليتًأنشأتًيفًالعادلًًاألسواقأماًأىمً
ًًاإلسكندرية ًوبوًر1883عام ًم، ًالقاىرة ًصة ًمثً 1890عام ًًسوقًم، ًعام ًاؼبالية ًلألوراق م،1920ًبَتوت

ًالقيمًعام ًمثًشهدتًالكويتًافتتاحًبورصةًاألوراقًاؼبالية1967ًوافتتحتًيفًاؼبغربًبورصة ًالبيضاء، ًبالدار م
ً ًم1977عام ًعام ًاألردن ًيف ًعمان ًسوق ًإنشاء ًتبعها ًمث ًسنة1978ً، ًالسعودية ًالعربية ًاؼبملكة ًيف ًمث م،

م،1989ًم،ًمثًيفًسلطنةًعمانًقامًسوقًمسقطًلألوراقًاؼباليةًعام1988ًدولةًالبحرينًسنةًم،ًمثًيف1984ً
ًً(3)م.1993عامًًمثًيفًالعراق

                                                 

(1)-ًً  .30،ًص1996الفكرًاإلسالمي،ًمصر:ًدارًًأسواق األوراق المالية ودورىا في التنمية االقتصادية.ظبَتًعبدًاغبميدًرضوان،
مصر:ًدارًالفكرًاؼبعاصر،ًالطبعةًً.-دراسة تحليلية نقدية-بورصة األوراق المالية من منظور إسالميشعبانًؿبمدًإسالمًالربواري،ًً-ً(2)

 .28ً،29،ًصًص2002ًاألوذل،ً
(3)ً-ًً ًالرزين، ًؿبمد ًبن ًا ًسعسوق المالعبد ًبن ًؿبمد ًاإلمام ًجامعة ًنشر ًالسعودية: .ً ًاألوذل، ًالطبعة ًاإلسالمية، ًًًًًًًًًًًًًًًً،1427ًود

 .27،26صًصً
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ًًيبكنًتقسيمهاًإذلًأربعةًمراحلًوىى:ً،اؼبراحلقدًمرتًنشأةًالسوقًاؼباليةًبالعديدًمنًولً
ةًالزراعيةًإذلًاؼبرحلةًالصناعيةًوماًرافقًنًالتطورًواالنتقالًمنًاؼبرحلإ :مرحلة إنشاء سوق مالية للبضائع -1

ًالكربى ًاؼبدن ًإذل ًالعاملة ًاأليدي ًىجرة ًمن ًً،ذلك ًىذهًأصبححيث ًواغببوبًًسبوين ًباألغذية اؼبدنًمنظما
ًباأف ًسوقًعاؼبيًلالذبار ًوجود ًإذل ًىذا ًباؼبضاربُتًظبوافريقًجديدًمنًاؼبتعاملُتًًأفنشً،لًالزراعيةيصادى

ًتقلباتًا ًخطر فنشأتًالبورصاتًيفًأماكنًمتعددةًًفسانبتًالبنوكًدبساعدةًىؤالءًالتجار،ًألسعار،ليتحملوا
ًم.1304تًأولًسوقًللبضاعةًيفًباريسًعامًأنشأظبيتًبورصةًالبضائع،ًفقدًًيلصايفًىذهًاًذبارلال
اليةًحيثًيفًفرنساًيفًالقرنًالثالثًعشرًتداولًبعضًاألوراقًاؼبًبدأً:ًمرحلة التعامل باألوراق الماليةً-2ً

ًفلي ًالصرفًمنًأوجدًاؼبلك" ًمهنةًظباسرة ًالتداول،ًوىفًإقبلًتاًسنةًجلًتنظيمًىذأبًاألشقر" كان1688ًًا
ً.1599ًًشركةًاؽبندًالشرقيةًاليتًتأسستًعامًًأسهموكذلكًيفًًالتعاملًيتمًيفًسنداتًاالئتمان،

ًكانًهبرىًيفًسوقًنًالتعاملًيفًاألوراإً:مرحلة التعامل باألوراق المالية في المقاىيً-3 قًاؼباليةًيفًبدايتو
ًيفًاأل ًاؼبتعاملون ًخرج ًأن ًوبعد ًفبدؤواًيبحثونًعنًمكانًؽبم،ًاصارًووراقًاؼباليةًيفًسوقًالبضائعًالبضائع،

مقهىً"جوناتان"ًيفًلندنًًخاصةًيفًاأليامًاؼبمطرةًومنًأشهرًاؼبقاىيًيفًتلكًالفًتةًىي:ًهبتمعونًيفًاؼبقاىي
ًكانوا ًأمريكا ًيتجهًوىف ًسنة ًاؼبصدرة ًالدين ًبصكوك ًللتعامل ًاؼبقاىي ًإذل ًكانً،1790ون السماسرةًًحيث

ًنفسًالظاىرة.ًًباريسًشهدتًوًمثًانتقلواًإذلًمقهىً"نوتتُت"ًهبتمعونًيفًشارعًوولًسًتيتً
ًوذلكً: استقالل األسواق المالية بمبانيها وأنظمتهامرحلة ً-4 ًصناعيا ًتطورا ًاؼبرحلة ًىذه ًشهدت لقد

ًاؼباليةبنشوءًمشاريعً ًباألعباء ًالقيام ًالفردًوحده ًدلًيستطعًاؼبستثمر ًالصناعةًً،ضخمة فبنموًاالقتصادًوتطور
ًًو ًناحية ًمن ًالدخول ًيفوزيادة ًالتعامل ًأخرىًرواج ًناحية ًمن ًاؼبالية ًأً،األوراق ًقيام ًضرورة ًإذل سواقًأدى

ًًو ًنظمها ًتطور ًوضرورة ًاؼبستقلة ًاؼبالية ًفياألوراق ًالتعامل ًً،هاأساليب ًأن ًدلًتظهرًإال ًاؼبالية ًاألسواق ـبتلف
االخًتاعاتً،ًعندماًنشطتًحركةًتقدمًالعلومًًو19دبكانتهاًاؼبرموقةًيفًاغبياةًاالقتصاديةًإالًمنذًأواسطًالقرنً

ًيفًوقتًمبكر ًونظمها ًدببانيها ًفاستقلت ً(1)اعبديدة ًاقتصادياً، ًالعظيمًانقالبا ًوالتقدم وقدًأتاحًذلكًالتطور
ً:ً(2)سبثلًيف

ًالضخمةًاليتًربتاجًإذلًأموال.تركزًاألً-أ ًموالًيفًاؼبؤسساتًاؼباليةًوالتجارية
ًمنًالدولًاً-ب ًالتبادلًبُتًشعوبًالعادلًوانسيابًاؼبنتجاتًالصناعية ًإذلًأسواقًاتساعًدائرة الستعمارية

ً.اؼبستعمرات
ً.لوًمنًقبليفًاالستهالكًالًمثيلًًمبوًاإلنتاجًالزراعيًوالصناعيًوالتعدينًمبواًىائالًرافقوًتوسع-ج

ً ًًأشهرومن ًسنة ًباريس ًبورصة ًالعاؼبية 1724ًالبورصات ًسنة ًلندن ًوبورصة بورصةًً،1773،
ً.ًطوكيو...اخل

                                                 

(1)ً-ًً  .30،ًصًمرجع سابقظبَتًعبدًاغبميدًرضوان،
 ً.7عمان:ًدارًالكندي،ًدونًسنةًنشر،ًصًًاألسواق المالية.حسُتًبنًىاين،ًً-ً(2)
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ذلكًقبدًأنًاألسواقًاؼباليةًيفًالدولًاؼبتقدمةًتطورتًتارىبياًبصورةًمتزامنةًمعًالتغَتاتًاالقتصاديةًوب
ً ًاألعمال ًووحدات ًاإلنتاج ًحجم ًوتنامي ًالتكنولوجية ًاؼبتاحةًوالتطورات ًالوسائل ًمن ًأسرع ًبصورة الكبَتة

ًاػباصة ًالثروات ًمن ًاالستثمارات ًربتاجو ًالذي ًاألسواقًاؼباليةًيفًالعادلوبذلكًتزايً،للتمويل ليشملًًدًعدد
ً.رتًبذلكًاألسواقًاؼباليةًالدوليةحىتًالدولًالسائرةًيفًطريقًالنمو،ًوظه

 (Financial market) مفهوم السوق المالية :ثانيا
ًيستحسنًالتعريفًباؼبصطلحُتًالسًو ًلذا ًواؼبال، ًالسوق ًنبا: ًكلمتُت، ًمن ًمركب ًمصطلح ًاؼبالية ق

ًقبلًالتعريفًبالسوقًاؼبالية.
 :لغة واصطالحا  مفهوم السوق -1
ًعلىًمعٌتًالبياعاتًوموضعًالبيعًوالشراءًالمفهوم اللغوي للسوقً-أ ًيطلقًلفظًالسوقًبضمًالسُتًلغة :

ًكذلكًللسلعًواؼبنتجاتًاؼبختلفة، ً.(1)وىوًمؤنثًويذكر
ًكلًمكانًوقعًفيوًتبادلًبُتًبائعًٍالمفهوم االصطالحي للسوقً-ب ً:ًيطلقًلفظًالسوقًيفًاالصطالحًعلى

ً.(2)ومشًتًٍ
ًبُتًاؼبفهومُتًاللغويًواالصطالحيًيتبُتًأنً  إذًً؛االصطالحيًأعمًوأمشلًاؼبفهومًًمنًخاللًاؼبقارنة

ًكلًأنً  وإنًدلًيكنًمعروفاًعندًالناسًً،موضعًجرتًفيوًاؼببادالتًالتجاريةًالسوقًباؼبعٌتًاالصطالحيًيشمل
ًيفًاؼبفهومبأ ًأما اللغويًفهوًىبصًفقطًاؼبوضعًاؼبخصصًاؼبعروفًالذيًهبمعًالناسًبقصدًالبيعًًنوًسوق،

ًوالشراء.
ًإنً (3)االقتصادي مفهوم السوق في االصطالحً-ج ًبُتًاالقتصاديُتًاؼبعاصرينًىوًأهنً: ًعليو مًاؼبتعارف

ًما،ً ًكلًمنًالبائعُتًواؼبشًتينًلتبادلًسلعة ًيتقابلًفيو ًالذي ًاؼبكان ًبأنو ًللسوق ًالتقليدي ًالتعريف يرفضون
ًألنً  ًاؼبقابلةًذلك ًوبأسلوبًتقليديًىو ًيربطًالسوقًدبكانًمعُتًالًيتعداه، ًبأنو ًالتعريف ًىذا ًعلى ًيعاب و

ًالبائعُت ًبُتًصبلة أغلبًالسلعًاليتًنعرفهاًيفًالوقتًاغباضرًًىوًأنً ًوالذيًالًيبكنًذباىلوواؼبشًتين،ًًاؼبباشرة
ًمعُت ًدبكان ًؿبددة ًغَت ًأسواق ًيف ًتبادؽبا ًكلوً،يتم ًللبيعًوالشراءًًإذًتشملًالعادل وبوسائلًاالتصالًاغبديثة

ًوتبادلًاؼبنافعًاؼبختلفة.
لذلكًيلجأًالًربددىاًاغبدودًالسياسيةًوالًاعبغرافيةًللدولةًاؼبنتجةًؽبا،ًًصارتًأغلبًأسواقًالسلعًو

ًأن: ًمفاده ًؿبدد ًتعريف ًإذل ًيلجئون ًوإمبا ًللسوق، ًالسابق ًبالتعريف ًاألخذ ًعدم ًإذل ًادثون ًاالقتصاديون

                                                 

 .2154زءًالرابعًوالعشرين،ًبابًالسُت،ًصً،ًاجمللدًالثالث،ًاعب1981 .ًالقاىرة:ًدارًاؼبعارف،لسان العربابنًمنظور،ًً-ً(1)
الرياض:ًدارًعادلًالكتبًللنشرًوالتوزيعًًأحكام السوق في اإلسالم وأثرىا في االقتصاد اإلسالمي.أضبدًبنًيوسفًبنًأضبدًالدريوش،ًًً-ً(2)

 .22،ًص1989ًالطبعةًاألوذل،ً
ًالغالويًالشنقيطي،ًً-ً(3) ًعارل ًولد ًاألمُت بَتوت:ًدارًابنًحزمًللطباعةًًو المعاصرة في مجال األسواق المالية.االجتهاد وتطبيقاتؿبمد

 .216م،ًص2008ًه1429ًوالنشرًوالتوزيع،ًالطبعةًاألوذل،ً
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ًلالتصالًبُتًؾبموعتُتًمنًالبائعُتًواؼبشًتينًلتبادلً» ًكانتًىناكًوسيلة ًإذا سلعةًمعينةًالسوقًتعتربًقائمة
ً.ً«ظروفًمعينةمعُتًويفًظلًًبسعر

 :اواصطالحً  مفهوم المال لغةً  -2
ًكلًماًيقعًعليوًاؼبلكًمنًصبيعً:ًيطلقًاؼبالًيفًلغةًالعربًويرادًبوًمعٌتًعاممفهوم المال في اللغةً-أ ،ًوىو

ً.(1)األشياء،ًفاؼبالًمعروف:ًماًملكتوًمنًصبيعًاألشياء

ًكلًماًيبلك،ًوقدًيطلقًعلىًشيءًبعينوًالعتبارًمعُت،ًواؼبالًيذكرًًًًًًً ًأنًاؼبالًعامًيف ًويؤنث.واغباصل
ًكلًماًينتفعًمفهوم المال في االصطالح االقتصاديً-ب ًيطلقًاؼبالًعندًاؼبتخصصُتًاالقتصاديُتًعلى :

ًكانًنوعوًأوًقيمتو،ًفكلًشيءًيبكنًأنً ًأيا ًبثمنًماال، ًيقوم ًكلًما ًيعد ًكما ًالنفع، ًمنًوجوه ًعلىًوجو بو
ً.(2)يعرضًيفًالسوقًوتقدرًلوًقيمةًفهوًمال

  :ةمفهوم السوق المالي -3

شملًؾبموعةًمنًالًتتيباتًاليتًمنًخالؽباًتتداولًاألوراقًتًالسوقًاليت»:ًايقصدًبالسوقًاؼباليةًبأهنً
ًاألجلاؼب ًطويلة ًالية ًًو، ًاألسهم ًاػبياراتًاؼباليةً،السنداتمثل ًاؼبتمثلةًيفًعقود ًإذلًاؼبشتقاتًاؼبالية ًباإلضافة

ًواآلجلة، ًاؼبستقبلية ًاؼببادلةًوالعقود ًً،عقود ًىذه ًاؼبختلفةًوتوفر ًواؼبؤسسات ًواغبكومات ًللشركات األسواق
ًاغبصولًعلىًاألموالًالالزمةًللقيامًبأنشطتهاًاؼبختلفة اعبهازًالذيًيتمًمنًخاللوًًحيثًيبكنًاعتبارىاً،فرصة

ًلتباينًأىدً،االتصالًبُتًالوحداتًذاتًالفائضًوالوحداتًذاتًالعجز ًفونظرا نًإافًالوحداتًاالقتصادية
ًربقيقًأىدافًالوحداتًاالقتصاديةًاؼبختلفةتًاؼباليةًىآاؼبنش ً.(3)«يًاليتًتتمكنًمنًمقابلة

ًيبكنًتعريفًالسوقًاؼبالي ًابأهنًةكما تداولًاألوراقًاؼباليةًاليتًتصدرىاًًاتمًفيهيًيتلكًالسوقًالت»:
ًاألعمال ً)البوًرً،منظمات ًيفًسوقًمنظمة ًاألجلًحيثًيتمًتداوؽبا ًطويلة ًصة(وىىًتتعاملًيفًاألوراقًاؼبالية

بدونًربديدًإذلًًأطلقإذاًً،وعادةًماًينصرفًسوقًاؼبال وسوقًغَتًمنظمةًأوًماًيطلقًعليهاًالسوقًاؼبوازية،
ًالضيقًلسوقًاؼبال.«وراقًاؼباليةًأيًاألسهمًوالسنداتسوقًاأل ً،ًوىذاًىوًاؼبفهوم

ىذاًاؼبفهومًًغَتًأنً ً،وىناكًمفهومًآخرًيشملًاؼبؤسساتًاؼباليةًاليتًتتعاملًيفًاإلقراضًطويلًاألجل
ً.(4)صبيعًالوسطاءًواؼبؤسساتًاؼباليةًاؼبختلفةًىوًاؼبقبولًلسوقًاؼبالًوالذيًيتضمنًأيضاًً

إطارًلتنظيمًوتسيَتًالعملياتًاؼباليةًاؼبتعلقةًبالقيمًاؼبنقولةً»:ًابأهنًةتعريفًالسوقًاؼباليًوبشكلًعامًيبكن
ًاليتً ًاؼبتداولة ًواألشخاصًاآلخرينًأو ًالدولة ًوـبتلفًالشركاتًواؼبؤسساتًالعامةً(انًاقتصاديةأعًو)تصدرىا ،

                                                 

 .4300،ًاجمللدًالسادس،ًصًمرجع سابقابنًمنظور،ًً-(1)
ًكنوزًاشبيلياًللنشرًوالتوزيع،ًاعبزءً.ًالرياض:ًأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمباركًبنًسليمانًبنًؿبمدًآلًسليمان،ًً-(2) دار

 .32م،ًص1426/2005ًاألول،ً
 .17،ًص2001ًمصر:ًمكتبةًأمًالقرى،ًًاألسواق المالية المعاصرة.سعدًعبدًاغبميدًمطاوع،ًً-(3)
 .11،ًص2003ًمصر:ًدارًاعبامعةًاعبديدة،ًًأسواق المال.عبدًالغفارًحنفي،ًرظبيةًقرياقص،ًً-ً(4)
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حيثًً،أعوانًـبتصونًومعتمدونًىوًاؼبكانًالذيًيلتقيًفيوًدورياًًًارلالسوقًاؼبًنً أفيمكنًالقولًبً،أوًاػباصة
ًاؼبالية، ًاألوراق ًيف ًفبثلة ًاؼبتداولة ًاؼبنقولة ًللقيم ًوالشراء ًبالبيع ًالصفقات ًبإبرام أوًأشياءًغَتًموجودةًًيقومون

(ً ًاػبيارات، ًعقود ًالعقود ًاؼبستقبلية، ًتتمًعقود ًبأسعارًمتفاوضًعليهاًبرضااؼببادلة( ًاألطرافًاؼبتعاقدة واليتً،
ًً(عملياتًعاجلة)ًأنًتكونًبالتقابضًإماً  ًكلًالعملياتًيفًشريً،آجلة(عملياتً)ًةجلآأوًبصفة ًأنًتتم طة

ًاؼبواالسوقً ًعاليةربتًمراقبةًالسلطاتًالعموميةًهبدفًتوجيوًواستخدام ًللمجتمعًبكفاءة ًاؼبتاحة ً.«رد
 السوق المالية: أىمية ووظائف الثانيالفرع 

ً ًباألًزدادالقد ًاالقتصاديةًاسًواالىتمام ًمنًأنبيةًيفًاغبياة ًؽبا ًؼبا ًاؼباضية ًاؼباليةًيفًالسنواتًالقليلة ق
ًواالستث ًاالدخار ًعلى ًبدوره ًالتجميع ًىذا ًيتوقف ًإذ ًوتوظيفها، ًاألموال ًذبميع ًتتطلب ًبنوكفالً،مارحيث

ًب ًالًتستطيعًأنًتقوم ًاؼبتوسطًًوتمويلًمثلًىذالتجارية ًالنوعًمنًاالستثمار األموالً نظراًلقلةً،طويلًاألجلا
ًـباطرًاالستثمارًلتمويلهاًمنًجهةًأخرىًخصوصاًيفًالبلدانًالنامية ًمنًجهةًوزيادة ً.(1)اؼبتاحة

 .أوال: أىمية السوق المالية
ًوقت ًيف ًاؼبالية ًاألسواق ًمنًأصبحت ًقوية ًودعامة ًالن شاطًاالقتصادي، ًمنًركائز ًىامة ًاغباضرًركيزة نا

ًدعاماتو،ًؼباًتقومًبوًىذهًاألسواقًمنًدورًواضحًيفًدعمًعمليةًالنموًوالتطورًاالقتصادي.
ًعلىًاؼبستوىًالعاؼبي،ًفقدًوصلًالتطورً ًإثرًحدوثًتطوراتًمهمة ًاألسواقًاؼبالية وقدًازدادتًأنبية

ًوكانًحصادًذلكًارتباطًدولًالعادلًمعًًالعلميًوالتكنولوجي ًيفًميادينًاالتصاالتًاؼبتنوعة، مستوىًمتقدمًا
ًقريةً ًكانت ًلو ًكما ًاألرضية ًالكرة ًوأصبحت ًوالتجارية، ًاؼبالية ًالعالقات ًمن ًواسعة ًبشبكة ًالبعض بعضها

ً.(2)صغَتة
ًإهب ًيبكن ًالعوامل ًمن ًؾبموعة ًإذل ًترجع ًاؼبالية ًاألسواق ًأنبية ًأن ًنقول ًأن ًالنحوًويبكن ًعلى ازىا

ً:(3)التارل
ًقدًالًتتوافرًعندً .1 ًكبَتة ًإذلًرؤوسًأموال ًاالقتصاديـة،ًحيثًربتاجًمشاريعًالتنمية سبويلًخططًالتنميـة

ًيفًاألسواقً ًبطرحًمشاريعها ًتقوم ًإذلًعملياتًاالقًتاضًاػبارجي، ًالدولة ًعبوء ًمن ًبداًل ًوىنا الدولة،
ًتستط ًاألسواق ًىذه ًوبواسطة ًاؼبنظمة، ًسبًواؼبالية ًيع ًذلك ًويكون ًالتنموية ًمشاريعها القطاعًًشراكبإيل

 اػباصًيفًسبويلًىذهًاؼبشاريعًبواسطةًطرحًأسهمًىذهًاؼبشاريعًيفًاألسواقًاؼباليةًلالكتتابًفيها.
ًمشاكلً .2 ًمنها: ًمتعددة، ًألسباب ًاألجل ًوالطويل ًاؼبتوسط ًالتمويل ًعلى ًالتجارية ًالبنوك ًقدرة عدم

ًاليتً ًًوتتعًرالتضخم،ًمشاكلًاؼبخاطرة  طويلةًاألجل.ضًؽباًالبنوكًعندًمنحهاًللقروضًمتوسطة

                                                 

 .31،ًص2000ًلبنان:ًاؼبؤسسةًاغبديثةًللكتاب،ًًالعمليات المصرفية والسوق المالية.نطوانًالكاشف،ًخليلًىندي،ًأً-ً(1)
 .9ً،11،ًصًصًمرجع سابقحسُتًبنًىاين،ًً-ً(2)
 .12ً،13ً،ًصًصًمرجع سابقرظبيةًأضبدًأبوًموسى،ًً-ً(3)
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ًبقروضًالبنوكً .3 ًمقارنة ًمنخفضة ًوبتكاليف ًميسرة، ًبشروط ًالتمويل ًمنح ًعلى ًاؼبالية ًاألسواق تساعد
 الدولية،ًأوًالقروضًاػبارجية.

تحويل،ًماًيًتتبًعلىًكثَتًاًماًتتعاملًاألسواقًاؼباليةًباألوراقًاؼباليةًالقابلةًللتداولًبالعمالتًالقابلةًلل .4
 ذلكًإمكانيةًربويلًىذهًاألسواقًمنًأسواقًؿبليةًإذلًأسواقًدوليةًأوًإقليمية.

ًعليهمًبالربحًخاللًفًتةً .5 ًيعود ًدبا ًويرغبونًيفًاستثماره ًلديهمًفائضًمارل، ًقدًيتوفر ًبعضًاألفراد أن 
ًباأل ًاعبيدة ًواؼبعرفة ًألنًأصحابًذلكًالفائضًتنقصهمًاػبربة ًونظرًا ًاليتًيبكنًأنًيستثمرًمعينة، وجو

 فيهاًىذاًالفائضًمثلًىذهًالفوائضًوتشجيعًاالستثمارًيفًاؼبشروعاتًاؼبنتجة.
ًمنًربويلًىذهًاألوراقًإذلً .6 ًسبكنًحامليها ًللتداولًيفًاألسواقًاؼبالية ًالقابلة ًالتعاملًباألوراقًاؼبالية أن 

 أموالًبسهولةًوبدونًربملًأيةًخسائر.
ًيعمل .7 ًاؼبارل ًالسوق ًىذاًًأن  ًسالمة ًيكفل ًدبا ًهبا ًوالتعامل ًاؼبالية ًاألوراق ًإصدار ًومراقبة ًتنظيم على

ًوبالتارلًفهوًوبققًالتكافؤًوالتوازنًللسوقًمنًخاللًانتقالً ًاؼبستثمرين، التعاملًوسرعتو،ًوضبايةًصغار
 ملكيةًاألوراقًاؼباليةًمنًمستثمرًآلخر.

ًف .8 ًاالقتصادية؛ ًللحالة ًمؤشرًا السوقًاؼبارلًيساعدًعلىًربديدًاالذباىاتًالعامةًيفًتعتربًاألسواقًاؼبالية
ًباألوراقًاؼباليةًاألكثرًرحباًًوأقلًـباطرة.  عمليةًالتنبؤ،ًواليتًتساعدًاؼبستثمرينًيفًاالستثمار

ًأوًتوسيعًاؼبشروعاتًالقائمة. .9  زيادةًفرصًالعملًمنًخاللًإقامةًمشروعاتًجديدة،
ًلألس .10 ًاؼبعادلة ًاألسعار ًاكتشاف ًيف ًتسهم ًيؤديًإذلًأهنا ًفب ا ًسبثلها، ًاليت ًالشركات ًقيم ًوبالتارل هم،

ًاجملتمعًكبوًأفضلًاالستخدامات.  زبصيصًأمثلًؼبوارد

 .: وظائف السوق الماليةثانيا
وبالرغمًمنًتعددًً،منًزاويةًأكثرمنًًةربديدًوظائفًالسوقًاؼباليًتناولتًالعديدًمنًالدراساتلقدً

ًذبميعه ًيبكن ًأنو ًإال ًالوظائف ًىذه ًالوظائفًوتنوع ًبعض ًجانب ًإذل ًوذلك ًأساسيتُت، ًوظيفتُت ًيف ا
ًاالقتصاديًالذيًغبق ًالتطور ًنتيجة ًوجدت ًاليت ًالوظائفًفيماًً،باألسواقًاؼباليةًاألخرى وتتلخصًىذه

 يلي:ً

ً:(1)وتتمثلًفيماًيلي: الوظائف األساسية -1

ً،رةًوتعبئتهاًػبدمةًاالقتصادًالوطٍتيفًتوجيوًاألموالًاؼبدخًتمثلتًللسوقًاؼباليةًاألوذلًالرئيسيةًالوظيفةً-أ
ًلتدرًعائدا ًاؼباليُتً،وذلكًعنًطريقًتوظيفها ًعملًاألسواقًاؼباليةًوالوسطاء ًكفاءةًوحسن ًوذلكًلتحسُت

                                                 

ً.40ً،41،ًصًص2002ًدن:ًدارًوائلًللنشرًوالتوزيع،ًاألًرًاقتصاديات النقود والبنوك.غالبًعوضًالرفاعي،ًعبدًاغبفيظًبلعريب،ً-ً(1)
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ًً-ب ًالثانية ًالرئيسية ًالوظيفة ًاؼباليةفأما ًلألوراق ًمستمرة ًسوق ًإتاحة ًضرورة ًيف ًً،تتمثل ًإلمكانوذلك
ًاؼبستثمرًؼبدخراتو تعادةًثمرًيقبلًعلىًشراءًاألوراقًاؼباليةًطاؼباًيبكنًبيعهاًيفًأيًوقتًواسفاؼبستً،اسًتداد
ًإليها ًطبقاًلظروفوًالطارئةًوً،قيمتهاًعندًاغباجة ًً.بصفةًعامةًيالحظًأنًاؼبدخرًوبتاجًؼبدخراتو

ًالنقديةًحيثًذبعلًمنًأدواهتاًألًعمليةًبيعًاألوراقًاؼباليةًمنًفهيًبذلكًتسه ً.سيولةًأكثرجلًزيادة

 :(1)لوظائف الثانويةا -2
ً:اؼبارلًنذكرًمنهاًإذلًجانبًالوظائفًاألساسيةًىناكًوظائفًأخرىًللسوق

تقومًاألسواقًاؼباليةًبتوفَتًاغبمايةًمنًأنواعًعديدةًمنًاؼبخاطرًمنًخاللًتوفَتًفرصًشراءًوبيعًاألصولًً-أ
ًاؼباليةًلتغطيةًـباطرًتقلباتًأسعارًالصرف.

ًىيًالقنً-ب ًاؼبالية ًاألسواق ًتنفيذًأن ًاغبديثًاليتًتستطيعًاغبكوماتًمنًخاللو ًالرئيسيةًيفًاالقتصاد اة
ًالنقديةًحيثًتقومًالنقودًبوظائفهاًالديناميكيةًيفًالتأثَتًعلىًاألنشطةًاالقتصادية ً.سياستها

ًتوقعاتًاؼبستثمرينًبشانًالنشاطًاالقتصاديًيفًً-ج ًليوم ًربديدىا ًيتم ًاليت ًاؼبالية ًاألوراق ًأسعار تعكس
ً.(2)تًالقادمةالفًتا

ًاؼبارل.ً،تعريفًاؼبستثمرينًورجالًاألعمالً-د ًالشركاتًواؼبؤسساتًاؼباليةًالوطنيةًووضعها

ًىذاًً-ل ًبالشكلًالذيًيكفلًسالمة ًوالتعاملًهبا ًوالسنداتًوغَتىا ًاألسهم ًإصدار ًعملية ًومراقبة تنظيم
ً.اؼبدخريندًاؼباليةًوضبايةًصغارًدباًيضمنًسالمةًالبالً،التعاملًوسهولتوًوسرعتو

ًاؼبعطلةً-م ًاؼبالية ًاؼبوارد ًًوًاؼبسانبةًيفًتعبئة ًكبوًقنواتًاالستثمارًطويلة لًواؼبساعدةًامتوسطةًاآلجوتوجيهها
ًيفًجذبًرؤوسًاألموالًاألجنبيةً.

ًبينهاًمنًحيثًالتكلفةًوالعائدًواؼبخاطرة.ً-و ًتوفَتًالتشكيلةًاؼبتنوعةًمنًأدواتًاالستثمارًواؼبفاضلة

ًاؼبنً-ه ًاآلجلآشمساعدة ًطويل ًسبويل ًمن ًربتاجو ًما ًعلى ًاغبصول ًيف ًاإلقبالًعلىًشراءًًً،ت ًأن حيث
ًن ًيعترب ًللمنشات ًاعبديدة ًاؼبنشاإلصدارات ًىذه ًبقدرة ًاالعًتاف ًمن ًدرجةًً،وكفاءهتاًآتوعا ًىبلق دبا

ًاألوًر ًىذه ًكبو ًؼبدخراهتم ًاؼبستثمرين ًتوجيو ًويسهل ًوالثقة، ًاالطمئنان ًمن ًوبالتارلمعينة ًربصلًاقًاؼبالية
ًالطويلةًاآلجل.ًآتاؼبنش ًعلىًماًربتاجوًمنًأموالًلتمويلًاحتياجاهتا

                                                 

 .11،ًصًمرجع سابقحسُتًبنًىاين،ًً-(1)
 .67،ًص2004ً،ًاألردن:ًدارًحامدًللنشرًوالتوزيع،ًالنقود والمصارف واألسواق الماليةعبدًاؼبنعمًالسيدًعلي،ًنزارًسعدًالدين،ً-ً(2)
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ًاالقتصاديةً-ي ًللحالة ًمؤشرا ًاؼبالية ًاألسواق ًيعربًعنًاألمً،تعترب ًاؼبارل ًالسوق ًيف ًالتعامالت والًفحجم
ًاؼبتداولةًيفًالبالد ًكذلكًفانًماًيستخلصًمنًجداولًاألسعارًالعامةًيعربًعنًارتفاعًأالسائلة وًىبوطً،

ً.اؼبيلًلدىًاؼبنتجُتًكبوًاإلنتاج

  عملياتهاو  ةماليالسوق ال: شروط قيام الثالث فرعال
ًاؼببحثًًتناوليس ًأىذا ًلقيام لفًأنواعًاألسواقًوـبتً،يفًدولةًماًةالياؼبسوقًالىمًالشروطًاألساسية

ً.ذلكًعلىًدرجةًتصنيفًىذهًاألسواقًيفًباالعتماداؼباليةً

  .ةقيام سوق ماليالشروط األساسية ل :أوال
ًتنش ًالرغبةًيفًذلك،سوقًًأال ًتتًماليةًجملرد ًولكنها ًقرارًمنًالسلطاتًاؼبختصة، طلبًوالًبصدور

ً:متمثلةًفيماًيليؾبموعةًمنًالشروطًاألساسيةً

ًكافًمنًاؼب -1 ًاؼبعروضةًأيًثرواتًاألفرادوجودًحجم ً.دخرات

ًعلىًاست -2 ًوقادرة ًومعقولة ًمقبولة ًاستيعابية لًاؼبعروضًتتمثلًيفًتوفرًمشاريعًذاتًاؼباًرأسعابًيطاقة
ًجدوىًاقتصاديةًورحبيةًؾبزية.

ًكافةًالتخصصاتًلتؤدىًدورىاًيفًعدةًاذباىات -3 منًأنبهاًتعبئةًً،وجودًمؤسساتًماليةًومصرفيةًمن
ًيفًشكلًمشاريعًؿبددةًوالًتويجًؽباًوالتوسطًلتحقيقًالتقاءً ًوبلورهتا اؼبدخراتًوتوليدًالفرصًاالستثمارية

ً.(1)طلبالعرضًوال
4- ً ًاقتصادي ًاستقرار ًحالة ًيف ًيتمثل ًمستقر ًاستثماري ًمناخ ًإذلًًوسياسيتوافر ًباإلضافة واجتماعي

ًومرنة ًانتعاشًاقتصاديوًًوجودًسياسةًاقتصاديةًرشيدة ً.حالة

ً.ألوراقًاؼباليةًمنًالقيامًبدورىااالقتصاديًحىتًتتمكنًسوقًاًوالوعيتوافرًاغبريةًاالقتصاديةً -5

ًاؼبناس -6 ًالتقنية ًلربطًاألسواقًاؼباليةًتوافر )ً ًإلكًتونياتًمتطورة ًأوًشبكة ًاتصاالتًمتقدمة, ً)شبكة بة
ًبدقةً،ببعضهاًالبعض ً.(2)وذلكًهبدفًضمانًتوافرًاؼبعلومات

ًوالعالنية -7 ًاإلفصاح ًمكتوبةًًً،توافر ًيفًنشرة ًاؼبتعاملًعليها ًلألوراقًاؼبالية ًاليومية ًاألسعار وذلكًبنشر
ًكافةًمشروعاهتاًاًونتائجكماًتلتزمًالشركاتًبنشرًميزانياهت ًحىتًيكونًاؼبستثمرًعلىًبينةً،أعماؽباًوبيانات

ًالشركات ًىذه ًوتطور ًنشاط ًأمر ًاغبقيقيًؽباًً،من ًالسعر ًإذل ًوالوصول ًاؼبالية ًاألوراق ًيف ًالثقة ويبعث
ً.عهاًلقوانُتًالعرضًوطلبًيفًالسوقخبضًو

                                                 

 .264ً،265،ًصًص2005ًمصر:ًدارًاعبامعةًاعبديدة،ًًوالتمويل.اقتصاديات النقود أسامةًالفورل،ًزينبًعوضًا،ً-ً(1)
 .30،ًصًمرجع سابقعبدًالغفارًحنفي،ًرظبيةًقرياقص،ًً-ً(2)
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ًا -8 ًقابلة ًسليمة ًتكون ًأن ًالبد ًاؼبالية ًيتمً،لتداوللألوراق ًمنًحبيث ًىذهًًالتأكد ًعلى ًالتعامل إسبام
ونبيةًويتمًالتعاملًنًعقدًالعملياتًبالسوقًالًيشوبوًغشًأوًنصبًأوًاحتيالًأوًمضارباتًأًوً،األوراق

ً.بواسطةًوسطاء

السرعةًوالدقةًحيثًهببًسرعةًإسبامًالصفقاتًوعرضًأوامرًالعمالءًوتنفيذىاًخاللًاؼبدةًوبالشروطً -9
ًاددةًبأوامرىم.

ًحاؼبرونة -10 ًمنً: ًاألوراقًاؼبالية ًانتقالًملكية ًلسهولة ًالكافية ًباؼبرونة ًاألوراقًاؼبالية ًتتسم ًأن ًهبب يث
ً.خرآلمشروعً

ً.(1)منًاألسواقًاؼباليةًاألخرىًواؼبوقعًاعبغرايفًللبلدًومدىًقربً -11

ً.ابةًعلىًالصرفعدمًوجودًأيًقيودًأوًرقً -12

ًوجودًنظامًضرييبًمقبًو -13 ً.ولًوغَتًمبالغًيفًأسعارهًومعدالتضرورة
ًاس -14 ًسواءضرورة ًاؼبالية ًاألدوات ًكافة ًاؼبستحدثةًًتخدام ًأو ًوالسندات ًاألسهم ًيف ًاؼبتمثلة التقليدية

ًالعقودًاؼبستقبليةًواآلجلةًوالتوريق.ً،عقودًاؼببادلة،ًاػبَتاتًاؼباليةًاؼبتمثلةًيفًعقود

ًوجودًمكاتبًمتخصصةًيفًاإلداً -15 ً.وراقًاؼباليةاألرةًاغبديثةًافظًضرورة

ًاال -16 ًمواكبةًنفتاح ًمع ًناحية ًمن ًمتقدمة ًاتصاالت ًبتكنولوجيا ًيرتبط ًما ًوىو ًالدولية ًاألسواق على
ًتطوراتًاغبديثةًيفًتلكًاألسواقًمنًناحيةًأخرىً.ال

ًيتطلبًتوافرًشرطُتًأساسيُتًنب ً:اواعبديرًبالذكرًأيضاًأنًقيامًأسواقًماليةًواستمرارىا

ًاألوراقًللمستثمرين-أ ًؽبذه ًاػباصة ًاؼبلكية ًطبيعيُتًأوًاعتباريُتًوىذهًاؼبلكيةًسبثلًًًًسواءً،توافر ًأفرادا كانوا
ًتًالقائمة.آمالًاؼبنشًرأسنصيباًيفً

ًضمانًحريةًالتصرفًيفًىذهًاألوراقًاؼباليةًبالبيع.ً-ب
ًكلًىذاًفهناكًشروطًأخرىًيتع ضرورةًقيدًشركاتًاؼبسانبةًً،ُتًازباذىاًتتمثلًيفًطرحًاألسهمإذلًجانب

ً.(2)صارفًالتجاريةًعلىًاألوراق,ًربريكًؿبافظًاألوراقًاؼباليةً...اخلرفعًنسبةًاؼبً،وأسهمها

 

 

                                                 

 .21ً،22،ًصًص2003ً.ًمصر:ًعادلًالكتبًللنشرًوالتوزيع،ً، بورصات األوراق الماليةصالحًالدينًحسنًالسيسيً-ً(1)
 .31،30،ًصًص2005ً.ًمصر:ًالدارًاعبامعيةًللنشر،ًمشروعاتأسواق المال وتمويل العبدًالغفارًحنفي،ً-ً(2)
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 .ية: عمليات السوق المالثانيا
ًاؼبال ًالسوق ًبعمليات ًًيةويقصد ًبشراء ًاؼبتعلقة ًالعمليات ًالبورصة"،ًأ"تلك ًىف ًاؼبنقولة ًالقيم ًبيع و

إذلًعملياتًعاجلةًوعملياتًربمةًحيثًيبكنًتقسيمًالعملياتًحسبًااللتزاماتًاؼبًتتبةًىفًالصفقاتًاؼب
ًجلة.آ

 :العمليات العاجلة -1
ًالعملياتًب ًىذه ًحيثًهبرىًأوتتميز ًتتمًفورا ًويسلمًاألهنا اليةًؿبلًوراقًاؼبدفعًالثمنًللبائعًحاال،

ًللمشًتىً ًوًيومُت.ألًفًتةًزمنيةًقصَتةًالتتعدىًيومًوًخالأالصفقةًمباشرة

ًفان ًعامة ًسبثلًاعبزءًوبصفة ًوألاألًالعملياتًالعاجلة نًاؼببادالتًالعاجلةًكربًمنًعملياتًالبورصة،
سلوبًىفًشراءًقيمًمتداولةًغَتًعادةًماًيكونًاللجوءًإذلًىذاًاألًنوإفً،موالًسائلةًضخمةأذلًعادةًماًربتاجًإ

ًلدىًاؼبضاربُتً ًفيها ًمرغوب ًأاًتفُت،ًحيثًيعمدونًإذلًشراء ًلعدةًوراقًاؼباليةًىفًالسوقًاآلبيعًاألو جلة
ً:(1)نذكرًمنهاًسبابأ

بغيةً وذلكًلفًتةًزمنيةًالرغبةًىفًاالحتفاظًبالقيمًاؼبتداولةًاؼبشًتاةًىفًؿبافظهمًاؼبالية،منًمنظورًالعائد:ًً-أ
ًاغبصولًعلىًعوائدًمنتظمةًخاللًتلكًالفًتة.

ًاؼبضاربة:ً-ب ًحيثًيتمًالقيامًبالبيعًعندماًتتحسنًظروفً،سعارنًاؼبضاربةًعلىًارتفاعًاألإفًمنًمنظور
ًعنًعمليةًالبيعًىذهًبغيةًتوفَتًالسيولةًاؼبطلوبةًوذلكًببيعًالقيمًىفً السوقًللحصولًعلىًالعوائدًالناذبة

ً.(2)السوقًالعاجلة

 :ةـجلالعمليات اآل -2
ًمباشًر ًعقدىا ًؼبوعدًقادمويتم ًتصفيتها ًتؤجل ًولكن ًة، وراقًوًتسليمًاألأوبذلكًاليتمًدفعًالثمنً،

ًولكنًبعدًفًتةًزمنيةًمعينةًحسبًاالتفاقًاؼبربمًبُتًالطرفُت.ًقدًالصفقة،جلةًلدىًعاؼباليةًىفًالسوقًاآل

ًف ًإولذلك ًاؼبالأن ًالسوق ًتقدًنًتتشًتطًعلىًاؼبتعاملُتًبالسوقًاآلًيةنظمة ً)تغطية(،ًمُتًمارلأجلة
ً:(3)شكالًالتاليةحدًاألأخذًعمليةًالتصفيةًأحىتًيتمًتنفيذًالصفقةًهنائياًوت

ًيامًالالحقةًلتاريخًالتصفية.مًاؼبتداولةًبصورةًفعليةًخاللًاألدفعًالثمنًوتسليمًالقيً-أ

                                                 

 .16صًًمرجع سابقصالحًالدينًحسنًالسيسي،ًً-(1)
 .53،54.ًاعبزائر:ًدارًاألطلسًللنشر،ًدونًسنةًنشر،ًصًصًالبورصة وبورصة الجزائرمشعونًمشعون،ًً-ً(2)
 .17صًًمرجع سابق،صالحًالدينًحسنًالسيسي،ًً-ً(3)
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والسعرًعندًموعدًً،تسويةًالفرقًبُتًسعريةًالقيمًاؼبتداولةًموضوعًالصفقةً"السعرًعندًعقدًالصفقةً-ب
ًالتصفية"

حدًاؼبتعاملُت،ًأغباقًالضررًبإعدمًًأدًمنًدرجةًاؼبخاطرةًوذلكًوفقًمبديضاًقبدًاغبأإذلًجانبًىذاًً-ج
ًيإف  أن جلةً)خاصةًاؼبشًتى(ًبتسديدًجزءًمنًقيمةًالصفقةًفورا،ًعلىتعُتًعلىًاؼبتعاملُتًىفًالسوقًاآلنو

ًاالتفاق ًحسب ًاؼبتبقى ًدفع ًتويً،يتم ًالبداية ًىف ًاؼبدفوع ًاعبزء ًويعرفًب"ىامشًالتغطية"ًأعترب ًماليا مينا
ً.(1)وًقيماًمتداولةأونًنقداًوالىتًقدًتكًوزبتلفًىذهًالنسبةًوفقاًلنوعًالعملياتًاؼبتعاقدًعليها،

ًاأل ًاألًوراقوتتميز ًىف ًتداوؽبا ًيتم ًاليت ًاؼبستقبليةًًاؼببادالت،ً)اػبياراتًاؼبالية،ًجلةقًاآلسوااؼبالية العقود
ًًجلة(،واآل ًأباهنا ًسعرًسوقًأيوراقًمسعرة ًأنًيعرفًالسعرًاغبارلحيثًيبًي،ؽبا لورقةًاؼباليةًلًكنًللمستثمر

سعارًالتداولًخاللًيومًالعملًداخلًالسوقًأبلًويبكنًمعرفةًًشرةًاليوميةًللسوق،وًالنأمنًخاللًالسماسرةً
ًمنًخاللًاالشًتاكًىفًشبكاتًاالتصاالتًاليةًوالعاؼبية.

ًشكالًالتالية:حدًاألأجلةًخذًالعملياتًاآلأوت

 ً ًقطعية:آعمليات ًبًجلة ًااللتزام ًالنهائيتم ًالتصفية ًتاريخ ًىف ًقًيتنفيذىا ًللمشًتى ًيدفع يمةًحيث
ًاؼبالية،األ ًالبائعًموضوعًالعقدًوالًوراق ًيًؤًيبكنًالًتاجعًعنًتنفيذىا،ًويسلم إذلًتعريضًًيدوىوًما

ًالعقدًإذلًخسارة.ًطريفحدًأ

 ً ًبشرط:آعمليات ًعنًًجلة ًالًتاجع ًيبكن ًالطرفُت،كما ًبُت ًباتفاق ًالتسوية ًتاريخ ًىف ًالصفقة تنفيذ
ً:(2)جلةًبشرطًنذكرشكالًالعملياتًاآلأالتنفيذًبشرطًمتفقًعليوًوقتًابرامًالصفقة،ًومنً

 ً ًالتعويضآعمليات ًبشرط ًوىجلة ًمًي: ًاؼبتعاقدين ًسبكن ًاليت ًيفالعمليات موعدًًنًتنفيذًالصفقة
ً)تعويض(.ًمقابلًدفعًمكافاةًيفًوًاالمتناعًعنًالتنفيذ،أالتسويةً

 ً ًالزيادةآعمليات ًبشرط ًاػبيارًجلة ًاؼبتعاقدين)عقود ًالصيغة ًىذه ًسبكن ًًمنً(: ًيفتنفيذ ًالصفقة
ًكحقًاختيار.فُتًعلىًأنًيدفعًتعويضاًللطرفًاآلحدًالطًرأالغاءًالعقدًمنًًوأًموعدًالتسوية، ًخر

 ً ًاالنتفاعآعمليات ًبشرط ًمزدوج(:ًجلة ًخيار ًشراءًً)عقد ً)خيار ًخيارين ًسعر ًالتعويض يتضمن
ًبيع( ًسعار.تنفيذًالصفقةًعلىًحسبًربركاتًاألًوللطرفًاؼبتعاقدًحقًاػبيارًيفًوخيار

 

                                                 

،2008ً،2009ًًًمعةًؿبمدًخيضرًبسكرة،ً.ًالسنةًالرابعةًماليةًنقودًوبنوك،ًجافي مقياس األسواق المالية ضراتمحاحدةًرايس،ًً-ً(1)
 .43صً

 .83،ًص1997ً.ًمصر:ًمنشأةًاؼبعارفًللنشر،ًاألوراق المالية وأسواق رأس المالمنَتًابراىيمًىندي،ًً-ً(2)
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  .ةق المالياسو أنواع األ :الثانيمطلب ال
ًاألسًوإ ًتطور ًن ًاألخَتة ًالعقود ًخالل ًاؼبالية ًالتنظيماتًوالوظائفًاق ًحيث ًمن ًمتزايدا ًتنوعا ًضبل قد

ًحيثًسبثلتًفيماًيليواألدواتًواجملاالتًفباًأدىًإذلًتنوعًاألسواقًاؼباليةًواختال ً:فًتقسيماهتا

ًً.حيث اإلصدار والتداولق المالية من اسو األ أنواعً:الفرع األول

ًاألنت ًاسًوقسم ًرئيسيُت ًقسمُت ًإذل ًوالتداول ًاإلصدار ًحيث ًمن ًاؼبالية ًوالسوقًً:نباق ًاألولية السوق
ًيفًـبتلفًاألسواقًاؼباليةونباًاألكثرًشيوعاًواسً،الثانوية  .تخداما

 Primary market :)سوق اإلصدار أو االكتتاب( يةالسوق األولأوال: 
ذلكًالسوقًالذيًزبلقوًمؤسسةً»ًا:أوًسوقًاإلصدارًبأهنًيةالسوقًاألول:ًعرفتًوليةتعريف السوق األً-1

ً ًبإصدارىا ًقامت ًمالية ًأوراق ًللجمهور ًفيو ًتعرض ًمنشًألولمتخصصة ًغبساب ًجهةًأمرة ًأو ًأعمال ة
ً.(1)«وميةحك

ًبأهنا: ًأيضا ًألولًم»ًوعرفت ًعندًإصدارىا ًباألوراقًاؼبالية ًالتعاملًفيها ًيتم ًاليت رة،ًوزبتصًاألسواق
ًأوراقًمالية ًأوًالتوسعًيفًرأظبالًالشركاتًيفًصورة ً.(2)«بتأسيسًالشركاتًاعبديدة،

ًوبيوتً ًوالبنوكًالتجارية، ًاألسواقًمنًخاللًالبنوكًاالستثمارية، ًىذه ًيف ًاؼبالية ًاألوراق ًتداول ويتم
ً السمسرة. ًاليتًتتوذلًعملية ًاؼبؤسساتًاؼبالية ًبُتًاؼبًاإلصداروتعتربًىذه ستثمرينًلألوراقًاؼبالية،ًوبُتًوسيطا

ً ًاؼبقررة ًؽباًًإلصداراعبهة ًاؼبصدرة ًالشركة ًمن ًالسوق ًىذه ًيف ًاؼبالية ًاألوراق ًتصريف ًيتم ًوقد ًاؼبالية، الورقة
ً.(3)اؼباليةًاألوراقكانواًأفراداًأوًمؤسساتًماليةًوتبيعهمًتلكًًًسواءمباشرة،ًحيثًتقومًباالتصالًمعًاؼبشًتينً

ًف ًتنشإوبالتارل ًاؼبتداولًيفًأهنا ًاؼبالية ًالورقة ًأصدرت ًاليت ًاؼبؤسسة ًبُت ًمباشرة ًعالقة ًالسوق ًةىذه
ًاأل ًواؼبقًتضواؼبكتتب ًاؼبقرض ًبُت ً)أي ًؽبا ًماليةًً،(ول ًأوراق ًىي ًالسوق ًىذه ًيف ًاؼبتداولة ًاؼبالية فاألوراق

ًجديدة ًلتمويلًاستثمارات ً.جديدة

ًوليةطبيعة العمليات في السوق األ -2 ًبالذكر: تكونًًيفًغالبيةًاغباالتًالًيةأنًالسوقًاألولًمنًاعبدير
ًوتكونًالعملياتًيفًىذهًالسوقًعلىًنوعُت:ً،للجمهورًةمعروف

ًلألسهمًوالسنداتًواألوراقًاؼباليةًً:المباشرةالعمليات  -أ ًاؼبصدرة ًتبيعًالشركة ًالعملياتًعندما وتتمًىذه
ًدونًأنًيكونً ًمباشرة، ًأفرادًومؤسساتًـبتصة ًمن ًللجمهور ًتقومًً،ىناكًأيًوسيطاألخرى أيًإهنا

                                                 

 .76،ًص1999ً.ًمصر:ًمنشأةًاؼبعارفًللتوزيع،ًالماليةأساسيات االستثمار في األوراق منَتًابراىيمًىندي،ً-ً(1)
 .22،ًص2005ً.ًعمان:ًدارًاؼبعتزًللنشرًوالتوزيع،ًالطبعةًاألوذل،ًاألسواق المالية والنقديةرظبيةًأضبدًأبوًموسى،ً-ً(2)
 .48.ًعمان:ًدارًوائلًللنشر،ًدونًسنةًنشر،ًصًاألسواق الماليةعبدًالنافعًالزرري،ًغازيًتوفيقًفرح،ً-ً(3)
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ًللمستثمًر ًاؼباليةببيعها ًأوراقها ًفضلوا ًالذين ًين ًالعملياتًا، ًسبتاز ًما ًوذلكًوعادة ًبارتفاعًتكاليفها ؼبباشرة
ً.ً(1)نًالبحثًعنًاؼبشًتىًقدًيطولًفباًيرفعًتكاليفًالعمليةأل

اتًواألوراقًاؼباليةًاألخرىًوتتمًىذهًالعملياتًعنًطريقًبيعًاألسهمًوالسندً:العمليات غير المباشرة -ب
ًماليةًـبتصةً،إذلًوسيطًمعُت ًيكونًمؤسسة ًما حيثًيقومًذلكًالوسيطًببيعًاألوراقًاؼباليةًمرةًً،عادة

تتميزًبالبفاضًتكاليفهاًمقارنةًًوً،أخرىًللجمهورًواؼبؤسساتًاليتًترغبًيفًاالستثمارًيفًتلكًاألوراق
ًاؼبباشرة ًاؼباليًوً،(2)بالعمليات ًالوسطاء ًبدورويقوم ًاالتفاقياتًًًن ًإقبازًىذه ًيف وذلكًً،باشرةاؼبغَتًكبَت

ًثالثةًأنواعًمنًالعروضًوىى: ًباستخدام

 ًالوسيطًاؼبارلًبضمانًتوفَتًاؼببلغًاؼبطلوبًيفًالعمليةًبالكاملًأياًًً:عروضًاالكتتابًالكامل ًيلتزم وفيها
ًكانتًوحدة ًكانتًىناكًوحدةًذاتًعجزًسواء ًفمثالًإذا ًالسوق، حكوميةًأوًمصرفًًكانتًاستجابة

ًتلجا ًفإهنا ًسندات ًإصدار ًطريق ًعن ًقرض ًعلى ًاغبصول ًوأرادت ًعامة ًمؤسسة ًمارلًأو ًوسيط ًإذل
ًباالتفاقًمعًعددًمنًاؼبصارفًأورةًالعمليةًويقومًالوسيطًبنفسوًًومثال(،ًليتوذلًإدارائدًًوليكنًمصرف)

ًاآلخرين)مصارفًمشًتكة( ًالسنداتًبالكاملًأًالوسطاء علىًاؼببلغًالذيًًيًاغبصولباالكتتابًيفًىذه
ًاألموالًأوًطرحًاألسهم.وبتاجوًبالكامل ً،ًويسرىًنفسًاؼبنطقًبالطبعًيفًحالةًاؼبسانبةًيفًرؤوس

 ًجهد ًأقصى ًبذل ًالرائدًً:عروض ًاؼبصرف ًتشمل ًاليت ًاإلدارة ًؾبموعة ًيف ًاؼبتمثل ًالوسيط ًيلتزم وفيها
ًببذلًأقصىًجهدىا ولكنهاًالًتقدمًيفًالنهايةًإذلًًلًللعمليةلتحقيقًاالكتتابًالكامًواؼبصارفًاؼبشًتكة

ًكانتًنسبتهاًإذلًإصب ً.ارلًالعمليةاؼبدينًإالًماًتوصلتًإليوًمنًاكتتاباتًفعليةًأيا

 ًاؼبزدوجة ًالعروض ًمنًإصبالً: ًمعينة( ًبتقدًنًمبلغًمعُتً)أوًنسبة ًهنائيا ًالتزاما ًاإلدارة ًؾبموعة ًفيها وتلتزم
ً.(3)هدقيمةًالعمليةًوالباقيًتبذلًفيوًأقصىًج

ًالنشاطًاالقتصادي،ًودعامةًقويةًمنًً:ةالسوق األولي أىمية -3 ًمنًركائز ًىامة ًركيزة تعتربًالسوقًاألولية
أنبيةًذهًالسوقًؽبوبالتارلًفانًً،ًحيثًيصعبًربقيقًالتنميةًبدوهناًيفًظلًالنظمًاالقتصاديةًاؼبعاصرة،ًدعاماتو

ً:(4)فيماًيليًكربىًيبكنًإهبازىا

ًاجملتمع - أ ًثروة ًبعضً:تكوين ًىنا ًنذكر ًفوردًقد ًمثل ًاالقتصاديُت الذينًًوآخرونًإديسونً،اؼبفكرين
ًيفًال ًكبَتة ًاستخدام ًحالة ًإذل ًأدت ًجديدة ًصناعات ًورفعًمستوىًاؼبعيشةأوجدوا ًالعاملة نًًألً،قوة

                                                 

 .131،ًص2003ً.ًمصر:ًالدارًاعبامعية،ًالنقود وأعمال البنوك واألسواق الماليةؿبمودًيونس،ًعبدًاؼبنعمًمبارك،ًً-ً(1)
 .56،ًص2002ً.ًاعبزائر:ًدارًىومةًللنشر،ًاعبزءًاألول،ًالبورصة جبارًؿبفوظ،ً-ً(2)
 .134،135،ًصًص2005ً.ًمصر:ًالدارًاعبامعية،ًسواق الماليةاقتصاديات البنوك واألإظباعيلًأضبدًالشناوي،ًعبدًاؼبنعمًمبارك،ًً-ً(3)
ًللنشرًوالتوزيع،ًإدارة المخاطر الماليةخالدًوىيبًالراوي،ًً-ً(4)  .86ً،87،ًصًص1999ً.ًاألردن:ًدارًاؼبسَتة
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ًم ًفريدة ًفكرة ًكانتًلو ًرأسًألحدىمولكنًدلًيكنًً،نًنوعهاًنتجتًعنهاًقيمةًللمجتمعكلًمنهم
ًلوض ًالكايف ًعبًؤاؼبال ًالسيولة ًمشكلو ًوغبل ًالتنفيذ ًموضع ًفكرتو ًوبذلكًًاًوع ًاؼبالية ًاألوراق ًبيع إذل

وقدًاستفادًاجملتمعًمنًخاللًً،اؼبالًلتنفيذًأفكارىمًرأسسبكنواًمنًاغبصولًعلىًماًوبتاجونًإليوًمنً
ًواستفاد ًاإلنتاجية ًثرًوًتطوير ًاؼببدعونًبزيادة استفادواًًنًمشًتىًاألوراقًاؼباليةًقدإكذلكًف،اهتمىؤالء

ًقي ًزيادة ًاؼبشًتاةمن ًىذه ًاؼبالية ًاألوراق ًالتطرفًولكنًالنقطةًً،مة ًمن ًنوع ًىؤالء ًلقصد ًيكون قد
ًالثروةًاؼب ًاليوميةاألساسيةًىيًأنًاألسواقًاؼباليةًسانبتًيفًزيادة ً.ستقبليةًللمجتمعًواغبياة

ًاالستثمارًواالستهالكدب - ب ًيزيدإً:رونة ًاألسواقًاؼبالية فإذاًًً،الستهالكًواالستثمارمنًمرونةًاًنًوجود
ًفكانتًسوقًاألوًر ًغَتًموجودة ًاألولية ًالإاقًاؼبالية ًاألفرادًالًيزيدًعنًالقيمة ًيستهلكو ًسوقيةنًما
ًيبلكها ًأصول ًاألوليً،ألية ًالسوق ًبوجود ًًوولكن ًاالقًتاض ًلألفراد ًيبكن ًعندئذ ًاليوميًة اإلنفاق
وجهةًنظراًاالستثمارًفبدونًوجودًاألوراقًًأماًمنً،الوعدًبالدفعًبدخولًمستقلةًومستخدمُتًالتعهدً

ًخلاؼبالي ًاليت ًاألوليةقة ًاألسواق ًيف ًالذإفً،ت ًاألفراد ًن ًلديهم ًمًتاكمةًسيضطرونًإذلًإين دخارات
ً ًاألوراقًاؼباليةًحيثًاالدخارًمنًخاللًسبلكهمًأصولًحقيقية اؼبخلوقةًيفًاألسواقًاألوليةًأنًوجود

ًبطريقةًسهلةًأهتي ً.الثروةًمنًخاللًاالستثمارًاؼبارلوغَتًمكلفةًلًتاكمًًمثلًىؤالءًاؼبدخرين

شركاتًاؼبسانبةًالًتستطيعًأنًتقومًيفًغيابًاألسواقًاألولية،ًاليتًتعتربًالوسيلةًاؼبثلىًيفًسبويلها،ًأنًً-ج
ًاألفرادًعنًسبويلًاؼبشروعاتًالعمالقة،ًفباًتشعرًالفردًباالنتماءً ًعجز ًاألسواقًإالًحينما ودلًتقمًىذه

ًً.(1)توًيفًسبويلًالتنميةًاالقتصاديةدبشارك

 .Secondary Market( سوق التداول) ةالسوق الثانوي -ثانيا

ًتعريف السوق الثانوية -1 ًاإلصداراتًبعدًاالكتتابًفيهاًمنًقبلًًاًيتمًفيهيتالسوقًالًيوى: تداولًىذه
ً،منًقبلًةىذهًالسوقًمتداوليفًًاؼباليةًأيًأنًاألوراقً،حاملًىذهًاألوراقًوبُتًمستثمرًآخرًبالبيعًأوًالشراء

ًالثانوي ًالسوق ًأن ًبالذكر ًاعبدير ًأىمًبكثَتًمنًالسوقًاألولًةومن ًكثَتة ًأحيان ًكانً،ةييف ًإذا ًتحيثًانو
ًاألول ًبتوفَتًعاملًالسيولةًتًيتالًيىًةفانًالسوقًالثانويً،تيحًللمقرضُتًاغبصولًعلىًالنقودتًيةالسوق قوم

 ً.(2)لةًاإلصداراتًبشكلًعامًإذلًاالحتفاظًهباًحىتًميعادًاستحقاقهاضطرًضبيقدًًالمقًتضُتًحيثًبدوهنل

                                                 

 .40،41،ًصًص2006ً.ًعمان:ًجدادًللكتابًالعاؼبي،ًاألسواق المالية والنقديةفليحًحسنًخلف،ًً-(1)
ًاً-ً(2) ًنعمة ًوآخرون، ًقبيب ،ًص2001ً.ًمصر:ًالدارًاعبامعيةًللنشر،ًمقدمة في اقتصاديات النقود والصرف والسياسات النقدية

123. 
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السوقًاليتًيتمًفيهاًتداولًاألوراقًاؼباليةًاليتًسبقًإصدارىاًويتمًتداوؽباً»:ًهناأكماًيبكنًتعريفهاًأيضاًب
ًاألوراقًزبصًاستثماراتًقائمة ًوىذه ًالثانية ًكبَتةً،للمرة ًالسوقًأنبية غبائزىاًًتوفرًذلكًأهناًوتكتسبًىذه

ً.(1)«بيعهاًإلعادةفرصةً

ًتداولً ًفيها ًيتم ًحيث ً"البورصة"، ًأو ًالتداول" ً"سوق ًعليها ًيطلق ًما ًعادة ًاألسواق ًمن ًالنوع وىذا
 .ملًهباًبيعاًوشراءًًاألوراقًاؼباليةًوالتعا

ً:ثانويةًتقومًبوظيفتُتًىامتُتًنباالقولًأنًالسوقًالًيبكنً:ةوظائف السوق الثانوي -2

ًبييتسه -ًأ ًمنًلًعملية ًالنقديةأعًاألوراقًاؼبالية ًً،جلًزيادة وىذاًً،سيولةًأكثرحيثًذبعلًاألدواتًاؼبالية
ً.ثانويةؼباليةًوبيعهاًباألسواقًاليساعدًويرغبًالشركاتًاؼبسانبةًإلصدارًاألوراقًا

ًأسعارًاألوراقًاؼباليةًاليتًأصدرهتاًالشركاتًاؼبسانبةًلبيعهً -ًب ًاألسواقًالثانوية ً،انويةاًيفًاألسواقًالثربدد
ًاألوًر ًأسعار ًللشركاتًاؼبسانبةً،اقًاؼباليةًيفًاألسواقًالثانويةوترتفع ًارتفعتًأسعارًاألوراقًاؼبالية كلما

ً.اؼبالًرأسًيفوىذاًيؤدىًإذلًزيادةًمرتفعةًً،اليتًيتمًإصدارىاًحديثاًيفًاألسواقًاألساسية

ًً ًسبق ًاؼبسانبًتظهرفبا ًللشركات ًالثانوية ًاألسواق ًإصدارىأنبية ًعند ًاؼباليةة ًلألوراق ًالسببًً،ا وؽبذا
 .ألوليةمنًاألسواقًاًأكثرعلىًسلوكًاألسواقًالثانويةًًيتمًالًتكيزملًمعًاألسواقًاؼباليةًفتعايتمًالعندماً

ً:(2)تنظيمًاألسواقًالثانويةًعنًطريقًيتم :ةتنظيم السوق الثانوي -3

ًاؼبنظم-أ ًً:التبادل ًواؼبشًًتحيث ًالبائعُت ًبُت ًاللقاء ًلألًوييتم ًن ًؿبدد ًمركزي ًمكان ًيف ًاؼبالية ًإلدارةراق
ًالتجارةًبينها.

ًبُتًالوسطاء-ب ًكبَتًمنًاألوراقًاؼباليةًوىفًأماكنًً:أسواقًما ًالذينًلديهمًحجم ًوالوكالء ًالوسطاء يقوم
ًوبيعًالوراقًاؼباليةًأليًشخصًيأيتًؽب ًبشراء ًالرغبةًيفًقبولًـبتلفة سوقًماًالعتربًيًوأسعارىم،ًمًولديو

ًكثَتاًعنًسوقًالتبادلًاؼبنظماألسواقًمنافسةًوالًىبًأكثرًبُتًالوسطاء ً.تلف

ً:(3)وذلكًألمورًعدةًمنًأىمًوأوسعًاألسواقًالثانويةًةقًالثانوياسًوألتعتربًاً:ةالسوق الثانوي أىمية -4

ًسبثلها،وبالت :األسعارًكتشافاًً-أ ًاليت ًالشركات ًقيم ًيبكنًارل ًًستنتاجاًحيث ًاؼبطلوبًمعدل العائد
ًا ًاؼبستثمرونً،ؼباليةلألوراق ًيبتلكها ًسبيلًاؼبثالًمعدلًالًً،اليت عائدًاؼبطلوبًعلىًسندًأصدرتوًفعلى

ًيبكنًأمنش ًمعينة ًموعدًاستحقاًحتسابواة ًاؼبقدرًوقًالسندًدبعرفة ،ًسعرًالسوقًاعباريًودفعهاًًالفائدة

                                                 

.ًأبوًظيب:ًشركةًأبوًظيبًللنشر،ً، إدارة األزمات في بورصات األوراق المالية المحلية والعالمية والتنمية المتواصلةعمادًصاحلًسالمً-ً(1)
 .231،ًص2002ً

 .41،ًصًمرجع سابقغالبًعوضًالرفاعي،ًعبدًاغبفيظًبلعريب،ًًً-ً(2)
 .88،89،ًصًصًمرجع سابقخالدًوىيبًالراوي،ًً-ً(3)
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ًمعرف ًفان ًاؼبعٌت ًاؼبنشوبنفس ًلنفس ًللسهم ًاعباري ًالسعر ًالعائدأة ًتقرير ًيف ًيساعد ًعلىًاًة ؼبطلوب
ًكانتًاؼبً،ةأالسهمًالعاديًللمنش شاريعًاعبديدةًمنًاتملًحيثًيساعدًاؼبديرًاؼبارلًيفًقرارهًفيماًإذا

ًتغط ًاؼبطلوبةًيأن ًاؼبالية ًاألموالًً،التكاليف ًلتخصيص ًمصدرا ًمادامت ًللمجتمع ًكبَتة ًقيمة وىذه
ًؼبخاطرًاألعمالًواؼبتوقعةًػبلقًثروةًاجملتمع.

ًاً-ب ًتكاليف ًاؼبشًًتً:ؼبعاملةزبفيف ًبُت ًذبمع ًشبكة ًخلق ًاتيبكن ًوالبائعُت ًالتساعًًلُتمين نظرا
ًكبَت ًبشكل ًاالقتصاد ًكبَتًمنًسنداتًـبتلفة، ًكانًىناكًؾبمعًمركزيًلتداولًعدد ًإذا نًإفً،فمثال

ً.ًعُتًواؼبشًتينقلًللبائأذلكًوبققًتكلفةً

ًالً:التنويعًقيقربً-ج ًمتالاًتنويعيشمل ًمنًأوًرأك ًكبَتة ًـبتلفةعداد ًزبفيفًحيثًيساىمًيفً،اقًمالية
ًاالستثمارية ًافظة ًكماـباطر أنًربقيقًالتنويعًيبكنًأنًيتمًمنًخاللًالشراءًمنًاألسواقًاألولية،ًً،

ًب ًفولكن ًالصغار ًاؼبستثمرين ًلبعض ًمنًالتنويع،ًإالنسبة ًمنًالسهلًعليهمًربقيقًمستوياتًمعقولة نو
ً.اؼباليةصغَتةًمنًاألوراقًًعندًالتعاملًبأحجام

ًً-د ًاألسواقًالثانويةالسيولة: ًالشائعةًيفًوجود ًاألسباب ًأحد ًالسيولة ًاليتًتتصفًً،تعترب ًاؼبالية فالورقة
نًاؼبنافعًمنًوجودً،ًإعمولة،ًضرائب،ًتأثَتاتًعلىًالسعربالسيولةًالعاليةًقدًتباعًفوراً،ًوبدونًتكلفةً
ًلل ًواضحة ًعالية ًأيًذاتًسيولة التعاملًبالسوقًًشخصًبالتداولًأوعيانًفهيًتسمحًللسوقًسائلة

ًللاغبعندماًتظهرً ً.نقدًأوًىناكًفائضًمتاحًمنًاألصولاجة

ً:ًبًطبيعةًتنظيمهاًإذلًأربعةًأنواعتتنوعًحسالثانويةًاألسواقًًمنًاعبديرًبالذكرًأنواع األسواق الثانوية: -5
  .(البورصة) منظمةالق سو ال النوع األول:  

ًاؼبنظ ًالسوق ًعلى ًاصطاليطلق ًاؼباليةمة ًاألوراق ًبورصة ًح ًالسوقًالرظبية، ًأيضا ًالنوع ًىذا ً(1)ويسمى
ً ًالبورصة ًتعريف ًواؼبشًتونًمنًخاللًًبأهناويبكن ًالبائعون ًفيو ًيلتقي ًؿبدد لتداولًاألوراقًً،سماسرةالمكان

ً ًكما ًاؼبسجلةًيفًتلكًاألسواق، ًتعرفًبسوقًاؼبالًطويلًاألجلاؼبالية ًوىىًأهنا قربًماًيكونًمنًالسوقًأ،
ًالسندًمعًسهًوً،الكاملة ًللسهمًأو ًالواحدة ًللصفقة ًواحد ًسعر ًفيها ًيتحدد ًأوإذ ًنقلها ًاالتصالًًلة سهولة

ً.(2)وتدارًبواسطةًؾبلسًمنتخبًمنًأعضاءًالسوقًبينهم

ًاؼبال ًاألوراق ًتسجيل ًعلى ًويًتتب ًيبكنًىذا ًحيث ًاؼبزايا، ًمن ًالعديد ًربقيق ًاؼبنظمة ًبالبورصات ية
ًإذلًاغبمايةًللمستثمرينًاغبصولًعلىًمع ًباإلضافة ًوأسعارًاألوراقًاؼبالية، ًكاملةًويفًاغبالًعنًالشركة لومات

                                                 

(1)ً-ًً  .49،ًصًمرجع سابقظبَتًعبدًاغبميدًرضوان،
 .36،ًص2000.ًمصر:ًدارًالوفاءًللطباعةًوالنشر،ًبورصة األوراق الماليةؿبمودًأمُتًزويل،ًً-ً(2)
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ًيؤثرً ًفبا ًاؼبنظمة، ًبالبورصة ًالشركاتًاؼبسجلة ًاليتًربظىًهبا ًوالشهرة ًالتسجيلًبالبورصة، ًاستمرار ًعلى اؼبًتتبة
ً.(1)ذلكًعلىًاؼبستقبلًاؼبارلًللشركةًوعلىًمنتجاهتا

ًعلىًذلك:ًسوقًنومنً سوقًيفًالتطورًحىتًم،ًواستمرًال1792لألسهمًالذيًظهرًعامًًيويوركاألمثلة
 .(2)م1934ًسجلًرظبياًعام

ً:صةًطبقاًللوظائفًاليتًيقومونًهباويبكنًتصنيفًأعضاءًالبوًرً:أعضاء البورصة -أ

 ً ًالعمولة: ًىؤالءًالسماسرةًيفًتلقىًاألوامرًاؼبختلفةًلبيظباسرة ًهبا ًاليتًيقوم ًالرئيسية عًوتتمثلًالوظيفة
ًجلًتنفيذىاًبالبورصة.أمنًـبتلفًفئاتًالعمالءًوذلكًمنًًأوًشراءًاألوراقًاؼبالية

 ً ًاألرضية: ًاليتًظباسرة ًالرئيسية ًالسماسرةًيوتتمثلًالوظيفة ًىؤالء ًهبا مساعدةًظباسرةًالعمولةًًىيقوم
ًكبَتةًاغبجمًاليتًيصعبًعليهيفًتنفيذًاأل ًتنفيذىا.ًموامر

 ً ًاألرضية: ًمنًذبذبار ًؾبموعة ًالذينًيقومونًباالذبارًغبساهبمًاػباصًهبدفًتشمل ارًاألوراقًاؼبالية
ًإذلً ًالبفاضا ًأو ًارتفاعا ًاألسعار ًىيكل ًاختالل ًعند ًالتجار ًؽبؤالء ًالربح ًويتحقق ًالربح، ربقيق
ًبأقلً ًمقومة ًاليتًيعتقدونًإهنا ًاألوراقًاؼبالية ًالتجارًبشراء ًطبيعية،ًحيثًيقومًىؤالء ًغَت مستويات

ً.ً(3)هناًمقومةًبأعلىًمنًقيمتهاًاغبقيقيةأوبيعًتلكًاألوراقًاليتًيعتقدونًقيةًمنًقيمتهاًاغبقي

ًالتجاريةًإًأنواع البورصة: -ب ًاألنشطة ًاإلنتاجًالصناعيًأدىًإذلًزيادة ًاؼباديًالذيًرافقًمرحلة نًالتطور
ًشركاتً،واالقتصادية ًنشوء ًعددىاًوبالتارل ًوازدياد ًالكبَتة ًاؼبسانبة ًملحةًفأصبحت، ًوجودًًاغباجة إذل

ًاألج ًوالصرف ًاؼبالية ًواألوراق ًللسلع ًمنظمة ًو ًمتعددة ًبورصات ًحيث ًأنيب، ًيف ًنو البورصاتًدلًًنشأةبداية
ً ًكانً،وأعماؽبايكنًىناكًفصلًبُتًإدارهتا التجارًيبيعونًاألوراقًاؼباليةًيفًبورصةًالبضائعًودبرورًالزمنًًحيث
ًالبورصاتًوعملي ًوحصلًتنوعًوتعددًيفًتطورًجهاز ليمتدًنشاطهاًليشملًـبتلفًؾباالتًاغبياةًً،ًأنواعهااهتا

ً.(4)ويبكنًتصنيفًالبورصاتًإذلًأنواعًمتعددة،ًةاالقتصادي

 :ًفيها ًيتداول ًما ًحيث ًمن ًالبورصات ًًأنواع ًالبورصات ًقيمًتنقسم ًمن ًفيها ًيتداول ًما ًحيث من
ًإذلًماًيليً:نتوم ًوجات

 ًاغباضرة ًالبضائع ًوىًبورصة ًاًي: ًفيها ًهبرى ًمنظمة لتعاملًعلىًمنتوجاتًذاتًطبيعةًخاصةًسوق
ًكالقطنًوالس ًعاؼبية ًأنبية ًاؼبطاط...اخلوذات ًوالنبًوالقمح، ًالبضائعًبالبورصةًبوتعرفًً،كر، بورصة

                                                 

 .8،9.ًالقاىرة:ًنشرًجامعةًالقاىرة،ًدونًسنةًنشر،ًصًصًبورصة األوراق الماليةاللطيف،ًأضبدًسعدًعبدًً-ً(1)
 .62،ًص2006ً.ًالرياض:ًالطبعةًالثانية،ًالمال واالستثمار في األسواق الماليةفهدًاغبويباين،ًً-ً(2)
 .192،ًصًمرجع سابقسعدًعبدًاغبميدًمطاوع،ًً-ً(3)
 .568،ًص1989ً.ًالرياض:ًدارًعادلًالكتب،ًلسوق في اإلسالم وأثرىا في االقتصاد اإلسالميأحكام اأضبدًبنًيوسفًالدريوش،ًً-ً(4)
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إذًيبكنًً،وىفًمثلًىذهًالبورصاتًالًيشًتطًيفًالسلعةًأيًقيدًأوًشرطًبلًينظرًإذلًالنوعً،التجارية
ًأخرىًمن ًكمية ًمنًنوعًمعُتًمكان ًكمية اؼبتعارفًعليوًىوًًاألخَتالنوعًوىذاًً،نفسًالنوعًإحالل

ًالذيًىوًالشرطًاألساسيًلوجودًبورصاتًالسلع.ًالنوعًالوسط

 ًالعقود ًىيبورصة :ًً ًثنائية ًعقود ًاليتًيكونًموضوعها ًعلىًبضائعًًوالبورصة ًالتزاماتًقائمة مضموهنا
ًفعليا ًغَتًموجودة ًبدفعًفرقًاً،مبوذجية ويتمًً،لدىًتصفيةًالعمليةًلسعرًاؼبتحققويبكنًالتحللًمنها

ًأجالًحيثًوبددًتاريخًالتسليم ً.(1)تسليمها

 ًالذىبًوالعمالت ًوبيعًالوسائلًاليتًدبوجبهاًيبكنًتسويةًاؼبدفوعاتًبورصة ًعملياتًشراء ًيتمًفيها :
ًوالسل ًاألجنبية ًالعمالت ًتداول ًيف ًعموما ًوتتمثل ًالدول ًوفضةًبُت ًوبالتُت ًذىب ًمن ًالنفيسة ع

ًأؼباس.ًو

 ًواليتًً،:ًوىىًسوقًمنظمةًيتمًفيهاًتبادلًاألوراقًاؼباليةًاألساسيةًمنهاًواؼبشتقةيمًاؼبتداولةبورصةًالق
ًمعداتً ًوـبتلف ًالثابتة ًاألصول ًـبتلف ًيف ًاؼبوظفة ًاألموال ًمن ًللمؤسسات ًفبتلكات ًعن ًعبارة ىي

ًاألسهمًوالسندات،ًعقودًاػبيارًوالعقودًا ًمنها ًالشركاتًنذكر ًىذه وتتمًعمليةًً،ؼبستقبليةاإلنتاجًاليتًسبتلكها
ًعاجلة ًبصفة ًاؼبالية ًاألوراق ًؼبختلف ًالسوق ًىذه ًيف ًللمً،التداول ًاألوراق ًبتسليم شًتىًودفعًالثمنًوذلك

ً ًبصفة ًأو ًبطلبًمنًآللبائع ًعلىًتلكًالقيمًاؼبسجلةًيفًجدولًالتسعَتة ًالقيمًاؼبنقولة ًبورصة ًفتقتصر جلة،
ًاً.مصدرىا،ًوذلكًبعدًإجراءًربقيقًمعمقًقبلًقبوؽب

ًيبكن ًعامة ًًوبصفة ًالبورصة ًأهناتعريف ًمراكزًًعلى ًيف ًباستمرار ًوتقوم ًاؼبكان ًثابتة ًسوق ًعن عبارة
ًالنوعً ًاؼبختصونًيفًىذا ًأصحابًرؤوسًاألموالًوالوسطاء ًحيثًيلتقيًفيها ًؿبددة ًمواعيد ًيف ًواؼبال التجارة

ًلألوراقًاؼب ًبالنسبة ًعلنيةًسواء ًبالنسبةًلألسعارًاؼبتفقًعليهاًمنًاؼبعامالتًعلىًأنًيتمًالتعاملًبصورة ًأو الية
ًكلًنوع  ً.(2)عن

 ًالبوًر ًاعبغرايفأنواع ًالتعامل ًمدى ًحيث ًمن ًالبوًرً:صات ًاعبغرايفًوتنقسم ًالتعامل ًحيث ًمن صات
ً:(3)إذل

 ًؿبدودًللغايةًأيًيفًحدودىاًاعبغرافية.ً:بورصاتًؿبلية ًدوليا،ًونشاطها ًوىىًاليتًالًسبتدًمعامالهتا

 :ًدولية ًًبورصات ًومتوسطةًوىى ًوىىًبورصاتًضخمة ًاؼبختلفة ًإذلًالدولة اليتًيبتدًنشاطًتعامالهتا
ًاغبجم.

                                                 

 .74ً،75،ًصًصًمرجع سابقجبارًؿبفوظ،ًً-ً(1)
 .65،ًصًالمرجع السابقحدةًرايس،ًً-ً(2)
 .25،ًص1996ً.ًالقاىرة:ًدارًإيًتاكًللنشر،ًساعة 24كيف تتعلم البورصة في ؿبسنًأضبدًاػبضَتي،ًً-ً(3)
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 ً ً:(1)وتنقسمًإذلأنواعًالبورصاتًمنًحيثًالتسجيلًواالعًتافًاغبكومي:

 :ًرظبية ًرظبي،ًبورصات ًبشكل ًتعمل ًبورصات ًونظمًًوىى ًقواعد ًضوء ًيف ًاؼبعامالت ًفيها وسبارس
ًؿبددةًوربتًرقابةًحكومية.

 ًغَت ًقًوًرظبية:ًبورصات ًضوء ًيف ًتعمل ًبورصات ًرظبيوىى ًغَت ًبشكل ًتعمل ًهبا ًخاصة والًً،اعد
ًالرظبيةتعًتفًهباًاغبكومةًوال ً،ًوبالتارلًفإهناًتتضمنًـباطرًحتمية.ًتتعاملًفيهاًمنًجهاهتا

                                                 

 .26ًاؼبرجعًالسابق،ًصً-(1)



 الركائز الشرعية لقيام سوق رأس المال اإلسالمي                                :                          الفصل األول
 

- 22 - 

 : أنواع البورصات11شكل رقم 
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 .تمادًعلىًاؼبعلوماتًالسابقةباالعالطالبةًمنًإعدادًً:المصدر
ً

 

 من حيث التعامل الجغرافي

 من حيث االعتراف الحكومي

 بورصة العقود

 بورصة القيم المتداولة

 بورصة البضائع

 بورصات غير رسمية

 بورصات رسمية
 

 دوليةبورصات 

ــة ــ ــ  محليـ

 من حيث الــتداول

 بورصة الذىب والعمالت

 أنواع البورصات
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 .(السوق الموازية)منظمة الق غير سو لا: النوع الثاني
ً.(1)يسمىًىذاًالنوعًبالسوقًغَتًالرظبية،ًوالسوقًاؼبوازية

ًىالسًو لذلكًً،خاللًبيوتًالسمسرةًتًاليتًتتمًخارجًنطاقًالبورصةًمنسوقًالعملياًيقًغَتًاؼبنظمة
ًبلًيكف ًؿبدد ًمكان ًالسبامها ًمنًخاللًوسائلًاالتصالًاغبديثةًفباليشًتط ًواؽباتفًىًعقدىا ًبالكمبيوتر ثلة

ًتداولًالسنداتًىفًىذًي،بشكلًرظب ًاألاألًهويكثر ًىفًالبورصةسواقًوكافة ًاليتًاليتمًتداوؽبا )الًًوراقًاؼبالية
ًالبورصة(، ًيف ًالتسجيل ًشروط ًفيها ًاليتًً،سهمًىفًالغالبولذلكًيقلًتداولًاألًتتوافر هباًًعدىًالتعاملكما

ًً،الشركاتًالصغَتة ًقبدًعدمًوجود ً،ثَتًعلىًارتفاعهاًاوًالبفاضهاأسعارًوالتلياتًؿبددةًلتحديدًاألآمنًىنا
ً.(2)قًالثانويةًغَتًاؼبنظمةاسًووالرابعًىفًسياقًاغبديثًعنًاألوىذاًماًيفسرًوجودًالسوقًالثالثً

ً ًكما ًعمل ًساعات ًأو ًللتداول، ًؿبدد ًمكان ًوجود ًبعدم ًالسوق ًىذه ًبعقدًتتميز ًيقوم ًبل ؿبددة،
ًكبَتة ًوذبارًاألوراقًاؼبالية،ًعربًشبكة ًعددًمنًشركاتًالسمسرة، منًاالتصاالتًاؼبتطورةًاليتًًالصفقاتًفيها
ًباؼبستثمرين،ًفباًجعلًىذاًالنوعًمنًاألسواقًيتميزًباؼبرونةًالعالية ً.(3)تربطًالسماسرة

ًأنًىبتار ًيبكنًللمستثمر ًالشبكة أفضلًاألسعار،ًويتمًربديدًسعرًالورقةًًمنًيقدمًلوًومنًخاللًىذه
ًبواسطةً ًعليو ًتعرض ًاليت ًاؼبختلفة ًاألسعار ًعلى ًبالتعرف ًاؼبستثمر ًيقوم ًأن ًبعد ًبالتفاوض، ًعادة اؼبالية

ًبلحظةًاأل ًالتجارًعربًشبكاتًاغباسبًاآلرلًاليتًتوفرًغبظة ًأو ًسعارًالسوقيةًلكلًورقةًماليةًيتمالسماسرة
ًالتداولًفيها.

ً ًاألمثلة ًومن ًذلك: ًالذيًظهرًعلى ًنازداك ًكانًيعرضًبشكلًأ1971عامًسوق ًوالذي توماتيكيًم،
ً ًمن ًأكثر ًألسهم ًوالشراء ًالبيع ًالكًتونية4000ًًأسعار ًعرض ًشاشات ًخالل ًمن ًهبا ًالتعامل ًيتم شركة،

ًكمبيوترًمركزي،ًوتغطيًىذهًالشبكةًصبيعًمناطقًالوالياتًاؼبتحدة ًلدىًاؼبشًتكُت،ًومربوطةًجبهاز ً.4موجودة

ًأوً ًاالرتفاع ًمن ًللحد ًآليات ًتوجد ًال ًأنو ًعليها ًيؤخذ ًاؼبنظمة ًغَت ًاألسواق ًأن ًبالذكر ًاعبدير ومن
االلبفاضًاغبادًيفًاألسعار،ًالذيًقدًوبدثًنتيجةًلعدمًالتوازنًبُتًالعرضًوالطلب،ًخبالفًماًىوًعليوًيفً

ً.(5)األسواقًاؼبنظمة

ً

ً
                                                 

 .52،ًصً، مرجع سابقظبَتًعبدًاغبميدًرضوانً-ً(1)
 .191،ًصً، مرجع سابقناظمًؿبمدًنوريًالشمريًوآخرونً-ً(2)
 .126صًًمرجع سابق،زيادًرمضان،ًً-ً(3)
 .71ًصًًمرجع سابق،فهدًاغبويباين،ًً-ً(4)
 .44،ًص2006ًاإلسكندرية:ًمنشأةًاؼبعارف،ًالطبعةًالثانية،ًالمالية.  االستثمار وتحليل األوراقمنَتًابراىيمًىندي،ًأساسياتًً-ً(5)
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 السوق الثالثالنوع الثالث: 
ثًتستمرًفيهاًعمليةًحيً،عضاءًالسوقًاؼبنظمةأوتتكونًمنًبيوتًالسمسرةًلغَتًً(M3ويرمزًؽباًبالرمز)

ًاأل ًوشراء ًـبتلفةبيع ًبكميات ًللسوقًاؼبً،وراق ًحقيقيا ًمنافسا ًهبعلها ًيفسر،ًظمةنفبا ًالسوقًًوما وجودًىذه
ً ًالعمولة ًىف ًالتفاوض ًعلى ًالقدرة ًيتيحًالفرصةًػبفضًمعدالتًالعمًوً،خرىسواقًاأللدىًاألعدم ًمنًفبا لة

ًوالسماسرةًغَتًملزمُتًبعمولةًؿبدودةًناىيكًً،طرفًبيوتًالسمسرة لكونًالعملياتًاليتًتتمًتكونًؿبدودة
ًكماًىوًاغبالًىفًالبورصاتًومنًيعملًفيهاًبالتزام  .(1)عنًميزةًعدمًخضوعًبيوتًالسمسرةًللرسوم

 السوق الرابعالنوع الرابع: 
ًللسوقًالرابعً ًكاؼبؤسساتًونًويشًتونًاألحيثًيتكونًفبنًيبيعً(M4)يرمز ًكبَتة ًبكميات وراقًاؼبالية

ًوكبا ًاؼبستثمرينًاألاالستثمارية ًيسًويعلىًوسيطًًاألمرًفيتوقفً،العموالتًللسماسرةًدفعًافرادًحىتًيتجنبًور
ًوا ًاؽباتف ًخالل ًمن ًاؼبتاحةالعملية ًاالتصال ًووسائل ًاألً،لكمبيوتر ًالذى ًيمر ًبإسمح ًبالسرعةًسبام الصفقة

ًوبت ًالفائقة ًفهذأكلفة ًولذلك ًغَتىا، ًمن ًبكثَت ًًهقل ًحقيقياتالسوق ًمنافسا ًسً،شكل ًعلىًتحيث فرض
ًللحدًمنًاؼبنافسة ً.(2)السماسرةًوالوسطاءًزبفيضًعموالهتمًواؼبصاريفًاؼبقبوضةًضمنًالسوقًاؼبنظمة

ًالثانوي ًالسوق ًمن ًجزء ًنبا ًوالرابع ًالثالث ًالسوق ًمن ًفكل ًالقول ًاألً،ةوخالصة ًىذه ًمن سواقًوكل
 .ىفًالتمويلًاالقتصادىًبشكلًعامًحيثًأنًلكلًسوقًدورهً،سًاؼبالأجزاءًمنًسوقًًرأبقةًالذكرًتشكلًسا

 العالقة بين األسواق األولية واألسواق الثانويةثالثا: 
ًفالًيبكنًأنًيكونًىناكًسوقًللت داولًدونًأنً ًوالسوقًالثانوية، ًبُتًالسوقًاألولية ًوثيقة ىناكًعالقة

ًمنًخاللًالسوقًاألوليةراتًتكونًىناكًإصدا ًوكذلكًالًيبكنًأنًيكونًىناكًسوقًأورلً)إصدار(،ًواسعة
ًإال ًدلًيكنًىناكًسوقًثانوي، ًعلىًعملًاألسواقًاألوليةًيتمثلًيفًأمورًًما ًتأثَتًعملًاألسواقًالثانوية أن 

ًمنها:
ًطإ .1 ًعن ًنقود ًإذل ًربويلها ًيستطيع ًاألولية ًالسوق ًمن ًاؼبالية ًاألوراق ًمشًتي ًيفًالسوقًريقًبيعن ها

ًعند ًاستخدامًًالثانوية ًعلى ًاألموال ًيف ًفائض ًلديهم ًمن ًيشجع ًوىذا ًالنقدية، ًللسيولة حاجتو
مًيقومونًببيعً ًمنًالسوقًاألولية،ًوعندماًوبتاجونًؽبذهًاألموالًفإهن  ًاألوراقًاؼبالية مد خراهتمًيفًشراء

ًع ًاإلقبال ًيزداد ًوبذلك ًالثانوية، ًالسوق ًىذه ًيف ًاؼبالية ًالسوقًاألوراق ًمن ًاؼبالية ًاألوراق ًشراء لى
ًلقيمتها.  األولية،ًواليتًيبكنًبيعهاًيفًالسوقًالثانويةًعندًاغباجة

                                                 

ًللطباعةًوالنشر،ًاالستثمار في األوراق الماليةخالدًوىيبًالراوي،ًً-ً(1)  .91،ًص1999ً.ًاألردن:ًدارًاؼبسَتة
 .46،ًصًمرجع سابق،ًأساسيات االستثمار وتحليل األوراق الماليةمنَتًابراىيمًىندي،ًً-ً(2)
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ًربديدًالسعرًلألوراقًاؼباليةًاليتًيتعاملًهباًيفًالسوقًاألوليةًيتمًمنًخاللًالسوقًالثانوية،ًإذًأن ًإ .2 ن 
ً ًؽبا ًشرائو ًيف ًيعتمد ًاألولية ًالسوق ًيف ًاؼبالية ًالورقة ًالسوقًالثانوية،ًمشًتي ًيف ًاؼبتوقع ًسعرىا على

فالورقةًاؼباليةًاليتًيتوقعًؽباًسعرًأعلىًيفًالسوقًالثانويةًيتمًطلبهاًبكميةًأكربًويكونًمستعدًاًلدفعً
ًالورقةًاؼباليةًاليتًيتوقعًؽباًسعرًمتدٍنًيفًالسوقًالثانوية،ً أعلىًسعرًؽباًيفًالسوقًاألولية،ًيفًحُتًأن 

ًكبَتةًوالًيدفعًؽباًسعرًاًمرتفعًا.فإن ًاؼبشًتيًؽباًال ًبكمية  ًيطلبها

ًعلىًاألرباحًاؼبستقبليةً ًكبَتة ًيعتمدًوبدرجة ًالسوقًاألولية ًيف ًاؼبالية ًالورقة ًسعر ًربديد ًفإن  وبذلك
ًللشركة،ًواليتًيتحد دًبناًءًعليهاًسعرًالورقةًيفًالسوقًالثانوية.

 األدوات المتداولة فيها.أنواع األسواق المالية من حيث نوع  :الفرع الثاني
ًإذلًسوقًالنقدًوسوقًرأسًاؼبال.ًاألسواقًاؼباليةًمنًحيثًنوعًاألدواتًاؼبتداولةًفيهاتتنوعًً

 money market) ) سوق النقدأوال: 
السوقًالذيًيتمًفيوًتداولًأدواتًاالستثمارًقصَتةً»عرفتًالسوقًالنقديةًبأهنا:ً :تعريف سوق النقد -1

ً(1)«األجل ًأ، ًوعرفت ً»بأهنايضًا :ً ًاالستثمار ًأجلًاستأسواق ًيتجاوز ًال ًالذي ًاألجل حقاقًاألوراقًقصَت
اًيتمً،ً«سنةًواحدةًفيهاًاؼبالية وىذاًالنوعًمنًاألسواقًاؼباليةًليسًلوًمكانًخاصًوؿبددًإلبرامًالصفقات،ًوإمب 

ًالبنوكًالتجارية،ًإم اًمباشرةًأو ًأو ًالسماسرة واؽبدفًاألساسًمنً،ًختلفةمنًخاللًوسائلًاالتصالًاؼبًبواسطة
ًواؼبشروعاتًاإلنتاجيةًومّدىاًبالقروض. ًوجودًىذاًالن وعًمنًاألسواقًىوًسبويلًاغبكومة

ًأذًو ًالتجارية ًاألوراق ًاإليداع، ًشهادات ًالنقد: ًسوق ًيف ًاؼبتداولة ًاألوراق ًأىم ًاػبزانة،ًومن نات
ًاؼبصرفية ًوالقبوالت ًالعالية، ًمرونتو ًالن قد ًسوق ًمزايا ًأىم ًربدثًومن ًتتم ًاليت ًالصفقات ًمعظم ًأن  ًحيث ،

ًاألوراقًاؼبتداولةًفيوً ًفيو،ًحيثًأن  ًاؼبخاطرة ًإذلًتدينًدرجة ًباإلضافة ًوبتكاليفًمنخفضة، بإجراءاتًمبسطة
ًكماً ًالتغَتاتًاغبادثةًيفًاألسعارًالسوقيةًؽبذهًاألوراقًؿبدودة، ًاألجلً)سنةًواحدةًفأقل(،ًوبالتارلًفإن  قصَتة

ًىذهًاأل ًكالبنكًاؼبركزيًللدولة،أن  أوًًوراقًاؼبتداولةًفيوًتكونًصادرةًعنًمؤسساتًذاتًمراكزًائتمانيةًقوية؛
ًاحتماالتًعدمًالوفاءًبالدينًمستبعدة.ًالبنوكًالتجارية،ًولذاًفإن

ًتؤّديًالسوقًالن قديةًدورًاًىامًاًعلىًمستوىًاالقتصادًالي،ًوذلكًمنًجهتُت:: أىمية سوق النقدً-2
ًيتمّكنًالبنكًاألولـى - ًبواسطتو ًإذ ًللدولة، ًبدورًمهمًيفًزبطيطًالسياساتًالنقدية ًسوقًالن قدًيقوم ًأن  :

ًوذلكًعنًطريقًبيعًوشراءًالس نداتً ًاألجل، ًقصَتة ًالفائدة ًفع الًيفًتغيَتًأسعار ًدور اؼبركزيًمنًفبارسة
 قصَتةًاألجلًفيماًيعرفًبعملياتًالسوقًاؼبفتوحة.

ًتوفرًسوقًال - ًلألصولًاؼباليةًقصَتةًاألجل،ًوىذاًيؤديًإذلًالبفاضًتكلفةًالثانيـة: ًمرتفعة ن قدًعلىًسيولة
 التمويلًقصَتًاألجل،ًوبالتارلًيزيدًمنًسرعةًدورانًرؤوسًاألموالًللمشروعاتًاالقتصاديةًاؼبختلفة.

                                                 

ً.31،ًص1997ً.ًعمان:ًدارًاؼبستقبلًللنشرًوالتوزيع،ًمبادئ االستثمارطاىرًحيدرًحردان،ًً-ً(1)
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 (Capital Market)سـوق رأس المال  ثانيا:
السوقًالذيًيتمًفيهاًتداولًأدواتًاالستثمارً»ا:ًعرفتًسوقًرأسًاؼبالًبأهنً :ًتعريف سوق رأس المال -1

ا:ً،ً«األجلً)أكثرًمنًسنة(ًطويلة سوقًالص فقاتًاؼباليةًطويلةًاألجل،ًواليتًتنفذًإم اًيفً»وعرّفتًأيضًاًبأهن 
ًأوًيفًشكلًإصداراتًطويلةًاألجل ًطويلةًاألجل، ًقروضًمباشرة ً«.صورة

ًاأل ًمصدر ًتعترب ا ًألهن  ًاالسم ًهبذا ًاؼبختلفةوظبّيت ًاؼبشروعات ًلتمويل ًموال ًأقلً، ًالسوق ًىذا ويعترب
ًاؼبتخصصونًيفً ًالوكالء ًتنظيمًا،ًحيثًيتواجدًفيو ًأكثر ًنفسو ًالوقت ًيف ًلكن و ًالن قدي، ًالسوق ًمن اتساعًا
ًكانًيبكنًأنًتتمًفيوً ًوإن ًاسمً"سوقًالصفقاتًالكبَتة"، ًجعلًالبعضًيطلقًعليها ًفب ا ًالكبَتة، الصفقات

ًة.صفقاتًصغًَت
ًالبنوكًالتجارية،ً ًالبنوكًالعقارية، ًالنوعًمنًاألسواق: ًتستثمرًيفًىذا ًاليت ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ًأىم ومن

ًبنوكًالتنميةًالصناعية،ًصناديقًالتأمُتًوالشركاتًاالستثماريةًوصناديقًاالستثمار.
ًاالستثمارًيفًسوقًرأسًاؼبالًأكثرًـباطرةًوأقلًسيولةًمنًاال ستثمارًيفًالسوقًومنًاعبديرًبالذكرًأن 

ًأدواتًاالستثمارًفيوًطويلةًاألجل،ًاألمرًالذيًوب ومنًأىمًً،تملًتغيَتًاًيفًاألسعارًالسوقيةالنقدي،ًنظرًاًألن 
ًاألدواتًاؼبتداولةًيفًسوقًرأسًاؼبال:ًاألسهم ًالسندات،ًالصكوكًاالستثمارية، ًاػبياراتًوغَتىا.ً،

ًسوق رأس المالخصائص  -2 ًسابلقدً: ؼباليةًاؼبالًىوًسوقًاألدواتًاًرأسنًسوقًإذلًأًقاسبتًاإلشارة
ًبعدً ًثقيالًًوأاليتًوبُتًاستحقاقها ًعبئا ًوبملها ًكبَتةجلًطويلًفبا ًنتحدثًعنًاألسهمًًـباطرة ًعندما السيما

ً:(1)فيماًيليًرأسًاؼبالسوقًىناًيبكنًإصبالًخصائصًًمنوالسنداتًوالظروفًاالقتصاديةًًو
ًيدفعًباؼبستثمرينًللتفكَتًًوً،اؼبالًبالوفرةًرأسارًيفًسوقًيبتازًاالستثمًمنًحيثًالعائد:ً-أ االىتمامًفبا

ً ًبالسيولةًأكثربالدخل ًاىتمامهم ًاألً،من ًتتوافر ًأن ًهبب ًًوولذلك ًعائدا ًاألكثر بأقلًدواتًاالستثمارية
ًتكلفةًفبكنة.ً

ديًنظراًدودًانتظاماًمنًالتعاملًيفًالسوقًالنقًأكثرفالتعاملًيفًالسوقًاؼبارلًًمنًحيثًالتنظيم:ً-ب
ًكبًَت ًكونًاؼبتعاملُتًفيوًعلىًدرجة ًيفًعقدىمةًمنًالتخصصًًويتوًفضالًعن ً.اؼبهارة

ًاألجل:ً-ج ًحيث ًًمن ًسوق ًيف ًاالستثمار ًاآلجالًًرأسيبتاز ًذات ًاؼبالية ًباألوراق ًيتعامل ًبكونو اؼبال
ًأنًبعضًاً،الطويلة ًعلمنا ًإذا ًالتمويلًلكثَتًمنًاؼبشروعاتًالسيما ًيتيحًفرصة ؼبشروعاتًتتكلفًيفًفبا

ًعمرىا ًأاإلنتاجيًبكثَتًمنًاؼبصاريفًالتًبداية ًهبعلًإمكانية ًفبا التسديدًالفوريًضعيفةًاالحتمالًسيسية
ًجلً.أيتمًسدادىاًبعدًطولًًألموالبالتارلًربتاجًتلكًاؼبشروعاتًًو

                                                 

(1)-ًً ًوآخرون، ًالشمري ًنوري ًؿبمد ًأساسيات االستثمار العيني والماليناظم ًوالتوزيع، ًللنشر ًوائل ًدار ًاألردن: .1999ً،ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 .188ً،189ص ص
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ًكانًدرجةًاؼبخاطرة:ً-د ًكذلكًستكونًعاليةًنظراًلقلةًالسيًوالعائدًمرتفعًفاؼبخاطًرًإذا ًكانتًعليوًلة ةًعما
ًالنقديًيف ًالسنً،السوق ًكون ًبديهي ًًوفهذا ًالسوقيدات ًسعرىا ًيتغَت ًًاألسهم ًزمن ًًألخرمن هبعلًفبا

ًكبَتة ً.ـباطرةًاألسهمًربديدا

ً:ً-ه ًالسيولة ًحيثًدرجة لةًاؼبالًالبدًمنًتوافرًسوقًثانويًنشطًلتوفَتًالسيًوًرأسلنجاحًسوقًًمن
ًًوالال ًالدورانزمة ًسرعة ًزيادة ًاؼباليةًمنًبيعهاًمىتًشاحىتًيت، لوًقبلًتاريخًاستحقاقهاًءًًومكنًحاملًالورقة

ًبزمن ًبدوره، ًمنًًيعتمدًوىذا ًاإلصداراتًاعبديدة ًالسوقًاألورلًوتعدد ًنشاط وسنداتًعلىًًأسهمعلى
ًحدًسواء.ًً

  .ق المالية من حيث فترات التعاقد )الزمن(اسو األ أنواع: الفرع الثالث
ًت ًمن ًاؼبالية ًاألسواق ًفًًتنقسم ًًاتحيث ً)حالية( ًفورية ًأسواق ًإذل ويبكنًً،مستقبليةًوأسواقالتعاقد

 توضيحًذلكًفيماًيلي:

  .(الحالية)األسواق الفورية أوال: 
ًىيًتلكًاألسواقًاليتًيتمًفيهاًعرضًوتداولًوتسجيلًاألدواتًاؼباليةًاؼبختلفةًوتعقدًفيهاًالصفقات

ً ًفوري ًبشكل ًعادة ً،لتنفذ ًتلك ًأيضا ًهبا ًيقصد ًاألكما ًوطويلةًسواق ًمتوسطة ًمالية ًأوراق ًيف ًتتعامل اليت
ًتتعدىً ًال ًوجيزة ًفًتة ًخالل ًأو ًاليوم ًنفس ًيف ًالصفقة ًؿبل ًاؼبالية ًالورقة ًوتسلم ًتسليم ًفيها ًويتم األجل

ً.(1)()الًتتعدىًيومُتًساعة48

 .األسواق المستقبلية ثانيا:
ًً ًألهنا ًوذلك ًاؼبالية ًاؼبشتقات ًبأسواق ًأيضا ًاألسواق ًىذه ًوتعرف ًعلى ًأسعارًًمبدأتقوم اشتقاق

علىًأنًيتمًتسليمًوتسلمًالصفقةًؿبلًالتعاقدًً،وسندات(ًأسهم)ًدواتًًاألسواقًاؼباليةًالرئيسيةاألدواتًمنًأ
ًالحق ًتاريخ ًىذهً،)مستقبلي(ًيف ًيف ًاؼبتداولة ًاؼبشتقات ًأىم ًاػبياراتًاؼباليةًومن ًعقود ًىي عقودًً،السوق

ً.لةالعقودًاؼبستقبليةًواآلجًاؼببادلة،

ً ًيسمى ًاألسواق ًمن ًآخر ًنوع ًاألاأليوجد ًىذه ًوتتمثل ًاالحتكارية ًًسواقًيفسواق ًاػبزانة ًالبنكأوزارة ًو
ًاؼبركًز ًاؼبعنيةي ًً،للدول ًىف ًالتعامل ًوبتكر ًاألأحيث ًمن ًمعينة ًاغبكومةنواع ًتصدرىا ًاليت ًاؼبالية ً(2)وراق

ًبائعًوحيدًيؤثرًىفًس ً:(3)عرًالسوقًويشًتطًربقيقًركنُتوتكونًىذهًالسوقًعندماًيتوفرًىفًالسوقًوجود

ً.وًبائعًواحدأوجودًمنتجًً-1

                                                 

 .85ـ،84ً،ًصًص2003ً.ًاألردن:ًدارًالصفاءًللنشرًوالتوزيع،ًاألسواق الماليةاالستثمارات و ىوشيارًمعروف،ًً-ً(1)
 .29،ًص1998ً.ًطرابلس:ًأكاديبيةًالدراساتًالعلياًوالبحوثًاالقتصادية،ًمقدمة في األسواق الماليةنوزادًاؽبييت،ًً-ً(2)
 .31،ًصًمرجع سابقؿبمودًأمُتًزويل،ًً-ً(3)



 الركائز الشرعية لقيام سوق رأس المال اإلسالمي                                :                          الفصل األول
 

- 28 - 

ًكاملًوبلًؿبلها.ً-2 ًاليوجدًللسلعةًاؼبعروضةًللبيعًبديل
ًعلىًالسوقًمنًحيثًسيطرتوًعلىًالكميةًاؼبعروضة ًسباما ًاتكر ًومعًتوافرًىذينًالشرطُتًيسيطر

قصىًحياناًمنًدولًالشرقًاألأدثًاًوتسمىً"سياسةًاالغراق"،كماًوبيستطيعًأنًيغرقًالسوقًهبًحيث
ً)تايوان،ال ًكونغ(ًصناعية ًً،ىونغ ًاألإمن ًؽباغراق ًكاملً،سواق ًبديل ًلديها ًأن ًالأبًوًرغم يبكنًًسعار

ًسعارًإذلًااللبفاضًحىتًىفًالسلعًاؼبنافسةًالبديلة.منافستهاًوبالتاذلًتتجوًاأل

ًالبائعًعلىًالسوقًويست ًاالغراقًيسيطر ًسياسة ًطريق ،كماًيعًاؼبشًتياتًؼبنتجاتوحوذًعلىًصبوعن
ًويقًتًيفيست ًأنًيقبضًيده ًفتتجوًاألاؼبعروضًمنًاًطيعًاتكر سعارًإذلًاالرتفاعًالشديدًبافًتاضًلسلعة

ًوجودًطلبًعليهاً.

والًيبكنًأنًيؤثرًىفًاالثنُتًوًالسعرًأماًىفًالكميةًإيستطيعًأنًيؤثرًًوفباًهبدرًمالحظتوًأنًاتكر
ًواالتصاالت.ًحتكارًالتامًالكهرباءًواؼبياه،مثلةًسوقًاالأومنً،ًمعا

 .ية وموقع سوق رأس المال منهاق المالاسو نواع األأ :2رقم  شكل

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 باالعتمادًعلىًاؼبعلوماتًالسابقة.الطالبةًمنًإعدادًالمصدر: 

 

 األسـواق الماليـة
Financial Market 

 رأس المـال
Capital Market 

 سـوق النقـد
Money Market 

 سـوق ثانويـة
Secondary Market 

 أوليـة سـوق
Primary Market 

 السـوق الرابـع
Fourth Market 

 لسـوق الثالثا
Third Market 

 سوق غير منظمة
Over-the-counter Market 

 سـوق منظمة
Organized Market 
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 سوق رأس المال اإلسالميمقومات  لمبحث الثاني:ا
ًسبنظرًًً ًاليت ًاألخالقية ًغَت ًللممارسات ًإذلًإهبادًسوقًا ًماسة ًفاغباجة ًسوقًرأسًاؼبالًالتقليدي، يز

ًشرعي ًكبديل ًإسالمي ًمال ًالشرعيةًرأس ًاالستثمارية ًباألدوات ًودعمو ًالربوي ًللرقابةًًللسوق وخضوعو
ًالذيًدورًوالًالشرعية،ً ًاؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًيفًإقامةًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًوتطويرًأدواتو.تلعبوًاؽبام
 والرقابة الشرعية عليو.الحاجة إلى قيام سوق رأس مال إسالمي  األول: المطلب

ًإ ًاؼبطلب ًىذا ًيتطرق ًاليتًسبيز ًغَتًاألخالقية ًاؼبمارسات ًأىم ًواغباجةًسوقًرأسًاؼبالًالتقليديذل ،
ًمنًخاللًسوقًرأسًمالً ًاؼبشروعة ًالبديلًالشرعيًالذيًوبققًمصاحلًاؼبسلمُتًاالقتصادية ًإذلًإهباد اؼباسة

ًميًمدعومًبأدواتًاستثماريةًشرعية.ًإسال
أىمية إيجاد سوق رأس مال سوق رأس المال التقليدي و في  األخالقيةالممارسات غير الفرع األول: 

 إسالمي ودعمو باألدوات االستثمارية الشرعية.
رأسًأنبيةًإهبادًسوقًسوقًرأسًاؼبالًالتقليديًًويفًًاألخالقيةاؼبمارساتًغَتًيعٌتًىذاًالفرعًبتوضيحً 

ًالشرعية ً.مالًإسالميًودعموًباألدواتًاالستثمارية
 سوق رأس المال التقليدي.في  األخالقيةوال : الممارسات غير أ

ًاؼبال ًرأس ًسوق ًلقانونًالطلبًًامثاليًاسوقًيعترب ًاألسعارًوفقا ًفيو ًوربدد ًاغبرة ًاؼبنافسة ًفيو تتحقق
ًطرافاألًإزاحةوًقصدًأاتًقصدًالربحًالسريعًمنًاؼبمارسًنوعًمشبوهًذلإًوءًبعضًاألطرافولكنًعب،ًوالعرض
ًوقدتصرفاتًًوىيًسوقًرأسًاؼبالًالتقليدي،يفًًاؼبنافسة يبكنًحصرًً،سعاالقتًجدالًواًغَتًمقبولةًشرعا

ً:(1)ماًيليفيًأنبها
،ًخلقًتعاملًمظهريًنشطًعلىًسهمًماًاؼبظهريًيقصدًبالبيعًالصوريًأوً:البيع الصوري أو المظهري -1

صورًالبيعًاؼبظهريًقيامًشخصًماًًقدًالًيوجدًفيوًتعاملًفعليًيذكرًعلىًذلكًالسهمًومنًيفًالوقتًالذي
ًالًابيعًأوراقب ًأسرتوماليةًصوريا ًأوًأحدًأفراد كذلكًقيامًذاتًالشخصًبشراءًوبيعًالورقةًيفًًًهومنًصوًرً،بنو

ًعلىًذلك رقةًإذلًذاتًالشخصًتتمًالعمليةًبأنًيقومًاؼبشًتيًبإعادةًبيعًالًوً،ذلكًاليومًلشخصًيتفقًمعو
ً.مًوبسعرًأكربًأوًأقلًحسبًاالتفاق،ًوذلكًيفًنفسًاليًوذيًسبقًأنًاشًتاىاًمنوال

يبتلكهاًفيقومًًاليتألسهمًلقيمةًالسوقيةًالأنًينتهزًفرصةًارتفاعًيفًً"اؼبخادعكذلكًيبكنًللمستثمرً"
ًصوري ًأشخاصًآخرينًلبيعها ًمع ًاعباريباالتفاق ًأعلىًمنًالسعر ًؽبمًبسعر ًمثا ًاألشخاصًيفًً، يقومًىؤالء

ًبإعادةًبيعهاًلو ًا،ًوىوًميًبتزايدًالتعاملًعلىًتلكًاألسهم،ًمثلًىذهًاؼبالبساتًمنًشاهناًأنًتوحنفسًاليوم
ًرب ًعلى ًمؤشرا ًاؼبستثمرين ًبعض ًيعتربه ًؽباقد ًاؼبصدر ًاؼبنشاة ًظروف ًيف ًعلىًسُت ًبعضهم ًيشجع ًقد ًفبا ،

ًلشرائهاال ًدخول ًاالرتفاع ًمن ًمزيد ًوالنتيجة ًمنه، ًيبلكو ًما ًببيع ًاؼبخادع ًاؼبستثمر ًفيقوم ًالسوقية ًقيمتها اًيف
                                                 

(1)-ًً ًفياض، ًعطية ًشحاتة، .ًمصر:ًمكتبةًالتقوى،ًالطبعةًاألوذل،ًط الشرعية للتعامل في سوق األوراق المالية )البورصة(الضوابحسُت
ً.54،ًص2001ً
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ًاؼبرتفعًوهبٍتًاألرباح نوًيبكنً،ًفإؼبظهريًلتحقيقًاؼبزيدًمنًاألرباحوإذلًجانبًإمكانيةًاستخدامًالبيعًاً،بالسعر
ًاؼبخادعًببيعًماًيبلكوًمنًاألوراقًصوًرأنًيستخدمًألغراضًضريبية ًاؼبستثمر ًيقوم ياًإذلً،ًوبدثًذلكًعندما

اتوًقبلًداًررًاددًالذيًسبقًأنًاشًتاىاًبو،ًؿبققاًخسائرًدفًتيةًزبصمًمنًإيشخصًآخرًبسعرًأقلًمنًالسع
ًالضريبة ًيفًً،حساب ًالتالعب ًباعتبار ًتقتضي ًتشريعات ًصدرت ًوالتدليس ًالغش ًمن ًالنوع ًىذا وؼبواجهة

ًبالغرامةًأوًالسجنًأوًنباًمعاجريبةًيعاقبًمرتً–ومنًبينهاًالبيعًاؼبظهريًً–األسعارًبصورةًـبتلفةً ًً.كبها
ًبا :الشراء بغرض االحتكار -2 ًمايقصد ًشخص ًقيام ًاالحتكار ًلغرض ًكًلشراء ًشراء ًعلى لًبالعمل

ًم ًاؼبعروضة ًالًنالكميات ًاليةاؼبورقة ًربقيقًنوعًمنًاالحتكار، ًبغرض ًبعدًمنًبيعًالورقةًوذلك ًفيما ًيبكنو ،
ًحاالتًوبصرًالشخصًاؼبذكورًنشاطوًاالحتكاريًيفًشراءًاألسهمً،ًويفغبُتًيفًشرائهاًبالسعرًالذيًيراهللرا

ًاآلخرونًعلىًاؼبكشوفًحىتًوبتكراليتًيبيعه ًًا  .فًتتفعًالورقيةًوبققًرحباًمضموناتداوؽبا
ًمنًقبلًالسمسارًذباهً استغالل ثقة العمالء: -3 ًاؼبمارساتًغَتًاألخالقية ًالعمالء ًثقة ًباستغالل يقصد

ًبإبرا ًوذلك ًعمالئو ًنياأحد ًصفقات ًعنومو ًتشجبة ًأو ًالصفقي، ًإبرام ًعلى ًذلكًعو ًيف ًيكون ًأن ًدون ات
ًلو علىًعمولةًالسمسرةًمنًصفقاتًالبيعًوالشراءًاليتًيربمهاًلعمالئوًسواءًًًالسمسار وبصلحيثًً،مصلحة

ًأوًغَتً ًزادتًالصفقاتًعددةمرحبكانتًتلكًالصفقاتًمرحبة ًوكلما ًكلماًزادتًحصيلةًالسمسرة، ًاًوقيمة
ًغَتًاألخالقيةًإذلًابتزازًالعميلًالباختص  .أقلًأكثرًوالًارًيهدفًالسمسارًمنًتلكًاؼبمارسات

ًتتمًبواسطةًشخصُتًأوًأكثراتفاقياتًالتالعبًيفًأسعارًاألوراقًا اتفاقيات التالعب: -4 ،ًوهتدفًؼبالية
ًا ًأسعار ًيف ًمفتعلة ًتغَتات ًالربحأحداث ًربقيق ًبغرض ًاؼبالية ًالعضويةألوراق ًتشمل ًوقد ًىذهًً، ًمثل يف

ًكماًقدًيساىمًبعضًاألعضااتًاليتًؽباًأوراقًماليةًمتداولةاالتفاقياتًعلىًظباسرةًوعاملُتًيفًبعضًاؼبنش ءً،
ًيساىمًاآلخرينًبًر ًيتوذلًتنفيذًاالتفاسًاؼبالأبالعملًبينما ًوقدًيعُتًمدير ًويوجدًنوعُتًمنًاالتفاقيات:ً، قية

ًواتفاقياتًاالختيار  .اتفاقياتًاؼبتاجرة،
ً:(1)يا: أىمية إيجاد سوق رأس مال إسالمي ودعمو باألدوات االستثمارية الشرعيةثان

ًتسييلهاً ًيبكن ًاليت ًاالستثمارية ًواألدوات ًالعناصر ًبكافة ًتتمتع ًإسالمي ًمال ًرأس ًسوق ًوجود إن
ًحيويةًىامةًيفًاغبديثًعنًاألفاقًاؼبستقبليةًللعملًاؼبارلًواؼبصريفًاإلسالمي،ًحي ثًبشكلًسريعًيعدًضرورة

ًفوائضًاألموالًوسدًالفجواتًيفًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًقدً ًأدواتًاستثماريةًشرعيةًالستثمار ًتوافر أن
ًأصبحًضرورةًملحة.

ًوتوجيههاًوي ًعالية ًبكفاءة ًاؼبالية ًعلىًزبصيصًاؼبوارد ًقباحًأيًسوقًيفًأسواقًاؼبالًيفًقدرتو كمن
ًالق ًومشروعات ًاألمد ًطويلة ًالعام ًالقطاع ًمشروعات ًوؽبذاًلتمويل ًواػبدمات، ًاإلنتاج ًؾبارل ًيف ًاػباص طاع

ًكانتًالبنوكً السببًتلعبًأسواقًرأسًاؼبالًالنشطةًدوراًمهماًيفًتقليلًاؼبخاطرًوحفزًالنموًاالقتصادي،ًوؼبا

                                                 

الطبعةًاألوذل،ًالهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبدًالكرًنًقندوز،ًً-(1) مً،2008ه/1429.ًبَتوت:ًمؤسسةًالرسالةًناشرونً،
ً .223ص
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ًانضباطًذلكًالسوقً ًوذلكًلعدم ًتستطيعًولوجًسوقًرأسًاؼبالًالتقليدي، ًال ًاإلسالمية ًاؼبالية واؼبؤسسات
ًف ًالشرعية، ًنسبياًبالضوابط ًالقليلة ًوااوالت ًاألنبية، ًغاية ًيف ًيصبح ًهبا ًخاص ًمال ًرأس ًسوق ًوجود إن

ًاليتًتسمحً ًالثانوية ًالسوق ًغياب ًمعضلة ًواجهت ًفإهنا ًقباحها، ًرغم ًإسالمية، ً)سندات( ًصكوك إلصدار
ً.(1)بتداولًتلكًاألوراقًاؼبالية

ًإهبادًسوقًرأسًمالًإسالميًماًانتهىًإليوًاؼبشارً ًيؤكدًأنبية كونًمنًقراراتًوتوصياتًيفًالندوةًوفبا
ًبالرباطًسنةً ً:(2)بُتًالبنكًاإلسالميًللتنميةًوؾبمعًالفقوًاإلسالمي1986ًاألوذلًللسوقًاؼباليةًاؼبنعقدة

ًاغباللًواستثم .1 ًالكسب ًعلى ًاغبث ًمن ًاإلسالمية ًالشريعة ًيف ًمقرر ًىو ًما ًضوء ًاؼبالًوتنميةًيف ار
ًوؼباً فإنًالعنايةًبأمرًىذهًً،يفًتداولًاألموالًوتنشيطًاستثمارىامنًدورًًرأسًاؼبالألسواقًاؼبدخرات،

ً ًسبام ًمن ًىي ًوتنميتو،األسواق ًاؼبال ًحفظ ًيف ًالواجب ًذلكًإقامة ًالشريعة،ًًباعتبار ًمقاصد أحد
ً ًما ًأوًوباعتبار ًدينية ًحقوق ًمن ًاؼبال ًيف ًما ًوأداء ًالعامة ًاغباجات ًلسد ًالتعاون ًمن ًىذا يستتبعو

 دنيوية.

2. ً ًأنبية ًترجع ًاإلسالميًرأسسوق ًمسلم،ًحيثًًاؼبال ًمستثمر ًلكل ًجدا ًىامة ًفرصة ًسبثل ًأهنا إذل
ًواختبارً ًاؼبالية، ًؿبفظتو ًتنويع ًخالل ًمن ًوذلك ًعائداتو، ًوزيادة ًوـباطره ًخسائره ًتقليل ًمن يتمكن

ًاألق ًيبثلًاألدوات ًكما ًومشروعية. ًقباحا ًواألكثر ًىامةًإلعادةًًرأسًاؼبالًاإلسالميسوقًوى ؿبطة
ًاألم ًوضخ ًالنموًتنقية ًمعدل ًزيادة ًإذل ًيؤدي ًفبا ًوالناجحة ًالبناء ًاؼبشروعات ًوسبويل ًاغبالل وال

ًإنتاجًالطيباتًيفًاجملتمع  .(3)االقتصاديًمنًخاللًزيادة

ًماسةً .3 ًحاجة ًيليب ًأحكامها ًيف ًوالبحث ًاغباضر ًالعصر ًيف ًاؼبال ًرأس ًأسواق ًبدراسة ًاالىتمام إن
ًالعصرية، ًاؼبستجدات ًيف ًدينهم ًبفقو ًالناس ًالشريعةًًلتعريف ًلفقهاء ًاألصيلة ًاعبهود ًمع ويتالقى

ًأحكامًالسوقًونظامًاغبسبةًعلىًاألسواق. ًاؼباليةًوخباصة  اإلسالميةًيفًبيانًأحكامًاؼبعامالت
ًاألسواقً .4 ًتشمل ًبل ًاإلصدارات( ً)سوق ًاألولية ًالسوق ًعلى ًتقتصر ًال ًاؼبال ًرأس ًسوق ًأنبية إن

ًاؼبتعامل ًللمستثمرين ًتتيح ًألهنا ًأيضا، ًأنًالثانوية ًكما ًاألولية، ًالسوق ًدخول ًيعاودوا ًأن ًفيها ُت
ًعلىًتوظيفًاؼبالًيفً ًيشجعًعلىًاإلقدام ًوىوًبدوره ًللحصولًعلىًالسيولة ًفرصة ًيشكل وجودىا

 األسواقًاألوليةًثقةًبإمكانًاػبروجًمنهاًعندًاغباجة.

                                                 

تجربة البنك اإلسالمي للتنمية في دعم التنمية في الدول اإلسالمية والتحديات المستقبلية التي تجابو ا،ًًبشَتًعمرًؿبمدًفضلً- (1)
11ًه/1427ًربيعًاألول13ًًمنتدىًالفكرًاإلسالمي،ًؾبمعًالفقوًاإلسالمي،ًجدة،ًاؼبملكةًالعربيةًالسعودية،ًًالصناعة المصرفية اإلسالمية،

ً.22م،ًص2006أفريلً
ً .223،ًصمرجع سابقالكرًنًقندوز،ًعبدًً- (2)
،ًاؼبؤسبرًسوق إسالمية لألوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية بين األمل والواقعجاسمًعليًسادلًالشامسي،ًً- (3)

ًالعربيةًاؼبتحدة،ً ً .5،ًص2005الرابعًعشرًحولًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالمية،ًجامعةًاإلمارات
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ًعلىًاؼبشاركةًيفًاألعباءًوربملًاؼبخاطر،ًونظامًا .5 ؼبشاركةًالًتنتجًإنًأسسًاالستثمارًاإلسالميًتقوم
ًيفً ًغالب ًىو ًما ًنتيجة ًىي ًواألفراد ًالشعوب ًمنها ًتعاين ًاليت ًالعاؼبية ًاؼبديونية ًوإن ًمديونية، عنو
ًاؼبخاطرً ًربمل ًوإن ًاؼبال، ًعلى ًللحصول ًالربوي ًاالقًتاض ًنظام ًمن ًاؼبالية ًواألسواق ًاؼبارل التعامل

ًكلهاًإذلًأوراقًماليةًسبثلًحقوقًوإلغاءًفوائدًالديونً)الربا(ًألنًااللتزامًبتحرًنًالفوائدًيًو جوًاؼبدخرات
 ملكيةًمشًتكة.

 الفرع الثاني: مفهوم سوق رأس المال اإلسالمي وضوابطو الشرعية.
 أوال: مفهوم سوق رأس المال اإلسالمي. 

ًيطلقًمصطلحًسوقًرأسًاؼبالًدبعناهًالضيقًعلىًسوقًأوًتعريف سوق رأس المال اإلسالمي -1 بورصةً:
ًاؼبالي ًكانتًآلجاألوراق ًالواسعًعلىًؾبموعًالتدفقاتًاؼباليةًيفًاجملتمعًسواء ًيطلقًدبعناه ًكما ًأوًة، الًقصَتة
ًأوً ويفًضوءًىذاًاؼبعٌتًالواسعًفإنًسوقًرأسًاؼبالًالًتنحصرًطويلةًبُتًأفرادهًومؤسساتوًوقطاعاتو،ًمتوسطة

ًيفًمعاًيفًمكانًؿبدد ،ًيبكنًأنًيتضمنًاإلسالميًرأسًاؼبالسوقًمالتًؿبددة،ًومنًىناًفإنًمصطلحًوإمبا
ً.(1)يةًاؼبنضبطةًبالضوابطًالشرعيةاؼبعامالتًاؼبال

ًأنًربققًاؼبعٌتًالضيقًيرتبطًبتحققًاؼبعٌتًالًًًًًًًًً واسع،ًفلنًتوجدًأسواقًرأسًمالًإسالميةًماًومنًاؼبعلوم
ًدلًتوجدًمًؤ ًاألوراقًما ًولنًتوجدًىذه ًإسالمية، ًمالية ًأوراق ًتوجد ًإسالميدل ًوبنكسساتًمالية ًتصدرىا، ًة

ًمرك ًجهاز ًأو ًإسالمي ًمركزي ًأن ًالقول ًيبكن ًوىكذا ًبإصدارىا، ًترخيصا ًيبنح ًإسالمي رأسًاؼبالًسوقًزي
ًوالبنوك ًاؼبركزي ًالبنك ًعلى ًاؼباليةًًتشتمل ًواؼبؤسسات ًاؼبارل ًاالستثمار ًوشركات ًالتأمُت ًوشركات التجارية

ًمع ًتتعامل ًاليت ًاؼبؤسسات ًوكافة ًاؼبالية ًاألوراق ًاؼبالية،ًوبورصات ًًالتدفقات ًتكون ًولكي ًاؼبالسوق ًرأس
 .(2)ؤسساتًوالبنوكًللضوابطًالشرعيةإسالميةًفينبغيًأنًزبضعًىذهًاؼب

ًاػبياراتًًًًًًًًًً ًمثلًعقود ًمتقدمة ًمنًأدواتًإسالمية ًيبكنًأنًتتضمنو ًرأسًاؼبالًاإلسالميًدبا ًسوق إن
ًيتفقًوالش ًدبا ًبعدًتطويرىا ًاآلجلة ًوالعقود ًالعملًواؼبستقبليات ًنوعية ًاإلسالمية،ًسوفًتسهمًيفًتطوير ريعة

ًوالعدالة،ًوبالتارلًزيادةًمعدالتًالنموًوالرفاىية. ًاؼبصريفًاإلسالمي،ًدباًيؤديًإذلًزيادةًالكفاءة
ًيفًًمبادئ سوق رأس المال اإلسالمي: -2 ًاؼبهمة ًاؼبالية ًالوساطة ًأجهزة ًإحدى ًىي ًاؼبال ًرأس سوق

ًت ًاؼبعاصرة،ًألهنا ًاألىدافًوىوًطموحًاالقتصاديات ًوالتوازنًبُتًىذه ًوالرحبية ًالضمانًوالسيولة ًللمستثمر وفر
ً ًاأي ًالسبب ًوؽبذا ًأدواتًمستثمر، ًباستحداث ًوذلك ًاألسواق، ًهبذه ًاإلسالمي ًاالقتصاد ًيف ًالباحثون ىتم

                                                 

ًكليةً/،ًحبثًمقدمًللمؤسبرًالعلميًالثالثًنحو سوق مالية إسالميةيقًحطاب،ًكمالًتوفًً- (1) لالقتصادًاإلسالمي،ًاؼبملكةًالعربيةًالسعودية،
ً ً.3ص2005ًالشريعةًوالدراساتًاإلسالمية،

ً .3اؼبرجعًالسابق،ًصً- (2)



 الركائز الشرعية لقيام سوق رأس المال اإلسالمي                                :                          الفصل األول
 

- 33 - 

ًلكيًيتسٌتًعبمهورًاؼبتعاملُتًاؼبسلمُتًالتعاملًمعًسوقًرأسً ًاإلسالمية، ًالشريعة ًمعًأحكام اؼبالًبدالًمتوافقة
ًوفيماًيليًأىمًمبادئًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالمي  :(1)منًحرماهنمًمنًفوائدىاًوفبيزاهتا،

االلتزامًبالضوابطًاألخالقيةًوالشرعية:ًعٌتًاإلسالمًبالسوقًووضعًؽباًضوابطًتشريعيةًوأخالقيةًمنهاًمنعًً .1
ًاإلسالم ًوفلسفة ًوالظلمًوالغرزًوالغنبًوالتدليس، ًعقدًيؤديًإذلًالربا ًشروطًأساسيةًًكل يفًذلكًأهنا

ًأيًالسوقً ًعلىًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالمي، ًاؼببدأ ًاغبالًينطبقًىذا ًوبطبيعة ًالشريفة، ًالكفؤة للمنافسة
ًاغبرياتً ًمن ًألهنا ًوالطلب( ً)العرض ًالسوق ًبآلية ًاإلسالم ًيتدخل ًودل ًالشرعية، ًبالضوابط اؼبنضبطة

ًكشرطًمكملً ًألداءًالسوقًبكفاءة.الطبيعيةًاليتًأقرهتاًالشريعةًاإلسالمية

االستثمارًاغبقيقيًوليسًالونبي:ًيفًأسواقًرأسًاؼبالًالتقليديةًتكثرًاؼبضارباتًغَتًاألخالقيةًمنًبعضًً-ب
ًولكنً ًاالستثمار، ًبغرض ًليس ًوبيعها ًاؼبالية ًاألوراق ًبشراء ًفيقومون ًالتقليدي، ًاؼبال ًرأس ًبسوق اؼبتعاملُت

ً ًوىذا ًلصاغبهم، ًاألسعار ًعلى ًالتأثَت ًلكنًيفًبغرض ًاألسواق، ًإذلًظهورًميولًاحتكاريةًيفًىذه ًيؤدي ما
سوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًالًتوجدًمثلًىذهًاؼبضارباتًألنًالناظرًيفًالعقودًاإلسالميةًيرىًأهناًعقودًهتدفً
ًاغبقيقيًوليسًالونبيًمثلًاؼبشاركاتًوالبيوعًواإلجاراتًوغَتىاًمنًالعقود،ًباإلضافةًإذلًذلكً إذلًاالستثمار

ًاالحتكار.فإ ًنًاإلسالمًقدًحرم
ًتكونًً-ج ًأن ًاالقتصاد ًيف ًمضافة ًقيمة ًربقيق ًشروط ًمن ًإن ًاالقتصادية: ًالتنمية ًيف ًاغبقيقية اؼبسانبة

ًمهمًمنًمبادئًاالقتصادً ًوىوًمبدأ ًبوًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالمي، ًتتميز ًما ًوىذا االستثماراتًفيوًحقيقية،
افًالكليةًللمجتمعًيفًالتنميةًاالقتصاديةًوآليةًتعاملًاألفرادًاإلسالمي،ًحيثًأنوًالًيوجدًتناقضًبُتًاألىد

ًيفًالسوقًاإلسالمية.
 ثانيا: الضوابط الشرعية لسوق رأس المال اإلسالمي.

ًعنًاؼبمارساتًغَتًاألخالقيةً         ًبأنًيكونًاالستثمارًيفًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًبعيدا يهتمًاإلسالم
ًماًوب ً:ً(2)ققًؽباًاالستقرار،ًوالنماءًعنًطريقًضوابطًشرعيةًؾبملةًتتمثلًفيماًيليلذلكًفقدًوضعًمنًاؼبوازين

ًشرعا.ً-1 ًأنًتكونًاألدواتًاؼباليةًاالستثماريةًاؼبتداولةًيفًالسوقًجائزة
ًالشرعية.ً-2 ًأنًتكونًعملياتًالسوقًخاليةًمنًاظورات
ًكفاءةًالتشغيلًيفًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًعاليةًدباًً-3 ًوذلكًعنًطريقأنًتكون ً:(3)وبققًاؼبصاحلًاؼبرجوة
 وجودًمكانًمعلوم.ً-أ

                                                 

ً،األسواق المالية اإلسالمية: مبادئها وأدواتهاأضبدًؿبمدًؿبمودًنصار،ً-(1)
ًًhttp://www.kantakji.com/figh/files/market/135.comًًًت ً .14/00/2101اريخًاالطالع:
ولًأطروحةًمقدمةًاستكماالًؼبتطلباتًاغبصً–ًدراسة ميدانية -متطلبات إنشاء سوق إسالمية في ليبياأضبدًأسعدًأضبدًاؼبسعودي،ًً- (2)

ً ًجامعةًعمانًالعربيةًللدراساتًالعليا،ًاألردن، ًكليةًاألعمال، ً .48ً،ًص2009ًعلىًدرجةًدكتوراهًًالفلسفةًيفًالتمويلًواؼبصارف،
(3) -ً ًدوابة، ًؿبمد ًاألوذل،ًنحو سوق مالية إسالميةأشرف ًالطبعة ًوالًتصبة، ًوالتوزيع ًوالنشر ًللطباعة ًالسالم ًدار ًمصر: .2006/1427ً،

ً .33ص

http://www.kantakji.com/figh/files/market/135.com
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 اتصالًالبائعُتًواؼبشًتينًبسهولةًويسر.ً-ب
ً    اذباهًاألدواتًاؼباليةًاؼبتداولةًكبوًالتساويًأوًازباذًوضعهاًالسليمًبسرعةًوسهولة.ً-ج
ًقوىًاً-4 ًاغبريةًيفًأسواقًاؼبالًعنًطريقًالتقاء ًىذه ًوتظهر ًاؼبنافسة: ًأسعارًحرية لعرضًوالطلب،ًالزباذ

ًفاألصلًيفًالشريعةًاإلسالمية،ً ًوالتنافسًاؼبشروعًبُتًاؼبتعاملُتًيفًسوقًرأسًاؼبال، ًهبا ًاؼبتداولة األوراقًاؼبلية
ًالتدخلًبفرضًسعرًمعُتًللسلعًاؼبتداولةًيفًاألسواق،ًحيثًإنًالتعاملًيفًالشريعةًاإلسالميةًمبٍتًعلىً عدم

ًيًتا ًما ًصحة ًوعلى ًالتعاملًيفًاألسواق،ًاغبرية، ًالذيًيعيقًحركة ًمنعًللضرر ًاؼبتعاقدان،ًويفًىذا ًعليو ضى
يَاًأَيُـَّهاًال ِذيَنًآَمنُوْاًاَلًَتْأُكلُواًًْ﴿اًتعاذل:ًًفضالًعنًالضررًالذيًيتعرضًلوًأصحابًالسلعًواؼبنتجات،ًقال

َأنًَتُكوَنًذِبَارَةًً َنُكْمًِباْلَباِطِلًِإالً  ً.(1)ًَعنًتـَرَاٍضًمِّنُكمًًْأَْمَواَلُكْمًبـَيـْ
ًالتساعًنطاقًالشركاتًوانفصالًملكيتهاًعنًإدارهتا،ًأصبحًاإلفصاحًالدوريًً:Disclosurًاإلفصاحً-5 نظرا

ًاؼباليةً ًالقوائم ًنشر ًاإلفصاح: ًوسائل ًومن ًاؼبالية ًالعالقات ًيف ًالعصر ًضرورات ًمن ًضرورة ًاؼبارل ًمركزىا عن
ً ًوالرقابة ًللمسانبُت، ًوإرساؽبا ًعنًطريقًمكاتبًااسبة،ًوبيانًحجمًاؼببيعات،ًالطلبًللشركة ًعليها اػبارجية

ًتوقعاتًالسوق،ًومشكالتًالتسويق،ًوكذلكًبيانًىياكلًاإلدارةًوصالحيتها،ًوأساليبًازباذً الكليًودراسة
ًواعب ًاؼبسؤولية ًفضالًعنًازباذ ًإذلًرأسًاؼبالًاغبقيقي، ًخسارتو ًأو ًرحبيتو ًونسب ًاؼبشروع، ًومالئمة زاءًالقرار

ًواسًتدادً ًاألموال ًأصحاب ًضباية ًمع ًعنها ًاإلفصاح ًالواجب ًوالبيانات ًاؼبعلومات ًربريف ًأو ًإخفاء على
ًعلىًاإلفصاحًوالدليلًع ًبالغا ًوقدًحرصًاإلسالمًحرصا ًالتعدي، ًأو ًالتقصَت ًظهور ًعند لىًذلكًحقوقهم

ً ًوسلم: ًعليو ًا ًصلى ًأوًقالًحىتًيتفًر»قولو ًدلًيتفرقا، ًيفًالبيعانًباػبيارًما ًبوركًؽبما ًوبينا ًفإنًصدقا قا،
ًبيعهم" ًبركة ًؿبقت ًوكذبا ًكتما ًوإن ًارلًيبكنًأنًتؤديهاً(2)بيعهما، ًاؼبعامالت ًبيان ًباإلفصاح ًيقصد ًكما ،

ًاليتًيبكنًأنًينفذًمنهاً ًالثغرات ًلسد ًوذلك ًتطويرىا، ًحىت ًأو ًابتكارىا ًيتم ًاليت ًاإلسالمية ًاؼبالية األدوات
ًأصالًأوًالتحايلًعلىًاؼبتالعبونًأوًاؼبضاربونًالست ًتلكًاألدواتًلتحقيقًغاياتًدلًتكنًهتدفًإليها خدام

 .(3)الرباًأوًالقمار
ًاؼبقامرينًعلىًارتفاعًأوًً-6 ًسلوك ًبفعل ًيتحول ًاؼبال ًرأس ًلسوق ًالرئيس ًفالنشاط ً)اؼبيسر(: ًاؼبقامرة ربرًن

ًكالًطريف اؼبعاوضة،ًوىيًالثمنًوالسلعةًًىبوطًاألسعارًمنًاالستثمارًاغبقيقيًإذلًعملياتًصورية،ًيؤجلًفيها
ًعنًتغَتاتًاألسعار،ًفإنًصحتًتوقعاهتمًرحبواًوإنًدلًتصحًانتكسوا،ًوىذاً ًالفرصًالناشئة ًانتهاز ًوراء سعيا
ًحساسيةً ًعلى ًاعتمادا ًالكاذبة، ًباإلشاعات ًاألسعار ًفروق ًلكسب ًضارة ًسلوكات ًإذل ًاؼبقامرة ًقادت فقد

ًمنًخاللً ًوأيضا ًاإلشاعات، ًىذه عملياتًاإلحراجًاليتًتعتمدًعلىًحبسًاألوراقًاؼباليةًمنًنوعًالسوقًذباه
ًمنًاألوراقً ًالنوعية ًومنًمثًالًهبدًاؼبتعاملونًيفًىذه ًمثًالتحكمًيفًالسوقًبعدًذلك، واحدًيفًيدًواحدة،

                                                 

ً .29ورةًالنساء،ًاآليةًسً- (1)
ً رواهًمسلم.ً- (2)
،20ً.ًاؼبملكةًالعربيةًالسعودية،ًؾبلةًجامعةًاؼبلكًعبدًالعزيز:ًاالقتصادًاإلسالمي،ًاجمللدًالهندسة المالية اإلسالميةعبدًالكرًنًقندوز،ًً- (3)

ً .34م،ًص2008ه/2ً،1428العدد
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ًوبالتارلًىبضعونًلتحكمًىؤالءًاتكرينًويشًتونًىذهًاألوًر ًالتزاماهتمًاليتًحانًأجلها، ًيوفونًبو ًما اقًاؼبالية
ًكينزًربولًسوقًرأسًاؼبالًمنًسوقًحرةًربسنًزبصيصًاؼبواردًإذلًً،(1)باألسعارًاليتًيفرضوهنا وعلىًحدًقول

ًاالقتصادية ًاألمم ًدبقدرات ًاؼبقامرون ًفيو ًيلعب ًللقمار ًاإلسالميةً(2)ناد ًالشريعة ًمنعت ًذلك ًأجل ًفمن ،
ًيقولًاًتعاذل:ً َاًاػبَْْمُرًَواْلَمْيِسُرًَواأَلنَصاُبًَواأَلْزالُمًرِْجٌسًمِّْنًَعَمِلًالش ْيَطاِنًيَاًأَيُـَّهاًال ِذيَنًآَمنُوْاًإًِ﴿اؼبقامرة، مب 
ًَلَعل ُكْمًتـُْفِلُحون  .(3)﴾َفاْجَتِنبُوُه

ربرًنًالربا:ًيظهرًالرباًواضحاًيفًسوقًرأسًاؼبالًالتقليديًعنًطريقًالشراءًيفًىذهًالسوقًباالقًتاضًمنًً-7
ًيكونًا ًما ًوعادة ًاألوراقًاؼبالية،ًوىوًماًيسمىًبالشراءًاؽبامشيًأوًاغبديًفإذاًًالبنوك، ًمنًقيمة لقرضًنسبة

ً ًاؼبالية ًاألوراق ًعلى ًلإلقراض ًاؼبطلوب ًاؽبامش ًتقرضًً%،70كان ًاألوراقًاؼبالية ًسبولًشراء ًاليت ًالبنوك فإن
تفعًأسعارًاألوراقًمنًىذاًالسعر،ًواؼبستثمرًىناًيتوقعًأنًتًر%70ًمنًسعرًالشراءًواؼبشًتيًيدفعًنقدا30ً%ً

ًسيتحملً ًدلًتصدقًتوقعاتو ًوإذا ًذلكًرحبا، ًمنًوراء ًؿبققا ًاشًتاىا ًاليت ًاؼبالية ًاألوراق ًببيع ًيقوم ًحىت اؼبالية
ًودلًيبلغًأمرًأرادًاإلسالمًإبطالوًمنًأمورًاعباىليةًماًبلغًالرباًمنًتفظيع،ًوالًبلغًمنًالتهديدً ًفادحة، خسائر

ًال ًبلغًأمر ًُكنُتمً ﴿ربا،ًفقالًتعاذل:ًيفًاللفظًواؼبعٌتًما ًاتـ ُقوْاًالل َوًَوَذرُوْاًَماًبَِقَيًِمَنًالرِّبَاًِإن يَاًأَيُـَّهاًال ِذيَنًآَمنُوْا
ًَفْأَذنُواًْحبَْرٍبًمَِّنًالل ِوًَوَرُسوِلوًِ ًتـَْفَعلُوْا ً.(4)﴾ًمُّْؤِمِنَُتًَفِإنًدلْ 

:ًيظهرًالنجشًيفًسوقًرأسًاؼبالًالتقليديًعنًطريقًاإلشاعاتًالكاذبة،ًواألوامرًاؼبتقابلةًربرًنًالنجشً-8
ًالظواىرً ًواستغالل ًالسوق ًيف ًاؼبالية ًاألوراق ًعلى ًوالعرض ًالطلب ًيف ًمصطنعة ًحركة ًإهباد ًإذل ًهتدف اليت

والشريعةًاإلسالميةًترفضًًالنفسيةًعبماىَتًاؼبتعاملُتًيفًالسوق،ًالذيًيتحركونًبغريزةًاػبوفًالًبدافعًالعقل،
 ىذاًاػبداع.

ًاالحتكارً-9 ًواليتًيسعىًعنً(5)ربرًن ًيسمىًعملياتًاإلحراج، ًدبا ًسوقًرأسًاؼبالًيظهر ًيف ًفاالحتكار :
ًمثًالتحكمًيفًالسوقًواستغاللً ًيدًواحدة، ًيف ًالواحد ًالنوع ًذات ًالصكوك ًوحبس ًعبمع ًاؼبضاربون طريقها

ًآج ًتعامال ًالسوق ًيف ًاؼبتعاملُت ًؽبذهًحاجة ًبالنسبة ًعليهم ًمعُت ًسعر ًفرض ًطريق ًعن ًبالتزامهم، ًللوفاء ال
ًؿبرما.  الصكوك،ًوقدًمنعتًالشريعةًاإلسالميةًاالحتكارًوجعلتو

                                                 

.ًمصر:ًدارًالسالمًللطباعةًوالنشرًالستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالميةدور األسواق المالية في تدعيم اأشرفًؿبمدًدوابو،ًً-(1)
ً .279،ًص2006/1427والتوزيعًوالًتصبة،ًالطبعةًاألوذل،ً

القاىرة:المصرفية اإلسالمية األزمة والمخرجيوسفًكمالًؿبمد،ًً-(2) ً 235ً،234صًصًم،2005ه/1422دارًالقلمًللنشرًوالتوزيع،ًًً.
ً.90آيةًً،ئدةسورةًاؼباً-(3)
278ً،279ًسورةًالبقرة،ًآيةًً-(4)
ًًيكونًبيعًالنجشًعنًطريقًطرفًثالثًغَتًالبائعًواؼبشًتي،ًيسمى"ًالناجش"ًوىوًالذيًيزيدًيفًشبنًالسلعة،ًليخدعًغَتهًبزيادتوًدونًقصد

 الشراء،ًوقصدًالناجشًىوًتعزيزًاؼبشًتيًوإيهاموًبأنًالسلعةًتساويًمبلغاًمعيناًلإلضرارًبو.
ً .283،ًصمرجع سابق،ًدور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالميةأشرفًؿبمدًدوابو،ًً-(5)
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ربرًنًالغرر:ًالغررًيطلقًعلىًالبيوعًاليتًربتويًعلىًجهالةًوخداع،ًواليتًالًيوثقًيفًالوجودًأوًاغبصولًً-10
ًفقدًيكونًا ًالغنب، ًإذل ًوتؤدي ًاألجل ؼببيعًؿبتملًاغبصولًوعدمو،ًويفًبعضًالصورًغَتًؿبددًيفًنوعوًأو

ًربحًيزيدًعنًاغبدًيفًمقابلًخسارةًتفوقًاؼبعتادًتتوقفً ًوراء ًوالصفةًجريا ًؾبهولًاغبالة ومقداره،ًويفًبعضها
يتً،ًوقدًحرمتوًالشريعةًاإلسالميةًأيضا،ًويظهرًالغررًيفًسوقًرأسًاؼبالًيفًالعملياتًال(1)علىًربديدًالنتيجة

ًويتمًالتعاملًبغرضًفروقًاألسعار،ًفالًالبائعًيستلمًماً ًموضوعًالتعامل، ًدونًإحضارًاألوراقًاؼبالية تتمًفيو
ًوالًيدفعًيفً ًيؤجلًإذلًموعدًالتصفية، ًاألصلية ًأنًالثمنًيفًالعقود ًكما ًاشًتاه، ًوالًاؼبشًتيًيستلمًما باعو

ًؾبلسًالعقد.
ًالضوابطًتسهمًسوقًرأس        ًطريقًىذه ًبشكلًًفعن ًوأىدافها اؼبالًاإلسالميًيفًربقيقًمقاصدًالشريعة

ًاليتًتدعوًإليها. ًكجزءًمنًالنشاطًالتمويليًالذيًتقومًبوًواالستثمارات ًاؼبتداولة، ًعام،ًعنًطريقًمعامالهتا
 الفرع الثالث: خصائص، وظائف وكفاءة سوق رأس المال اإلسالمي.

ًسًو ًقًرأسًاؼبالًاإلسالمي.يعٌتًىذاًالفرعًبتوضيحًخصائص،ًوظائفًوكفاءة
ً(2)أوال: خصائص سوق رأس المال اإلسالمي ًمنًأىمًخصائصًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًماًيلي:ًً:

ًسوقًتنعدمًفيهاًاؼبضاربةًيفًاألوراقًاؼبالية،ًوذلكًبسببًاؼبنعًالشرعيًلكثَتًمنًاؼبعامالتًاليتًتعدًً-1 إهنا
ًاؼب ًالسياسة ًتدخل ًوبسبب ًاؼبضاربة، ًلعمليات ًعلىًاالمتالكًؾباال ًبسيطا ًعبئا ًتفرض ًبينما ًوالعمالت، الية

ًطويلًاألجلًلألدواتًاؼباليةًبدافعًاالستثمار.
ًكفاءةًاألسواقًاؼباليةًىوًمدىًً-2 ًبشكلًمتكافئ،ًوتعدًأنًمعيار ًوالثانوية ًسوقًهتتمًبالسوقُتًاألولية إهنا

 سبويلهاًللمشروعاتًاؼبنتجةًاعبديدة.
3-ًً ًبأدواإهنا ًتتعامل ًال ًواسعًسوق ًبشكل ًاؼبلكية ًأدوات ًتداول ًعلى ًوربفز ًتشجع ًوإمبا ًالدين، ت

ًكلًماًىبدمًعمليةًالتبادلًاغبقيقيًللسلعًواػبدمات.  وتستحدثًمنًالصيغًاالستثمارية،
ًاؼبضللة،ًاليتًتؤثرًيفًأسعارًاألوراقًاؼباليةًاؼبتداولةًفيها.ً-4 ًواؼبعلومات ًإهناًسوقًخاليةًمنًاالحتكارات

ًًوق رأس المال اإلسالمي:ثانيا: وظائف س
ً:(3)رأسًاؼبالًاإلسالميًأنًيؤديًالوظائفًالتاليةلسوقًيبكنًًًًًًً

ًاألجلًأمامًالبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًوبالتارلًاؼبسانبةًيفًتصحيحًً-1 ًالتمويلًطويلة تنويعًمصادر
ًطوي ًاستثمارا ًأموؽبا ًمنًاستثمار ًيبكنها ًفبا ًاإلسالمية، ًاؼبصرفية ًيساىمًيفًربقيقًأىدافهاًذبربة ًودبا لًاألجل،

ًبُتًالرحبيةًوالسيولةًواألمان ًيفًاؼبواءمة ً.(4)لتنموية،ًورغبتها

                                                 

والتوزيع،البورصات.  -المصارف -النقود –فقو االقتصاد النقدي يوسفًكمالًؿبمد،ً- (1) القلمًللنشًر داًر ً .278،279صًصً،2002ًالقاىرةً:
ً .53،ًصالمرجع السابقاؼبسعودي،ًأضبدًأسعدًأضبدًً- (2)
ً .227صًالهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق،عبدًالكرًنًقندوز،ً-(3)
ً 290،ًصدور األسواق المالية في تدعيم االستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية، مرجع سابقأشرفًؿبمدًدوابو،ًً-(4)
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واؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًًطويرًأساليبًاالستثمارًيفًالبنوكتدعيمًاالستثمارًطويلًاألجلًعنًطريقًتً-2
ً.اؼبالًوقًالتداولًيفًأسواقًرأسمنًخاللًاالعتمادًعلىًسوقًاإلصدارًوس

3-ًً ًيسعى ًاإلصدار ًسوق ًخالل ًمن ًاإلسالميسوق ًاؼبال ًمنًًرأس ًالعديد ًبطرح ًاؼبادي ًاالستثمار إذل
ًوثائقًصناديقًاالستثمار،ً ًللتداول، ًالقابلة ًاالستثمار ًشهادات ًيف: ًواؼبتمثلة ًالعام، ًلالكتتاب ًاؼبالية األدوات

 .أسهمًشركاتًالتأجَتًالتمويلي،ًأسهمًشركاتًرأسًاؼبالًاؼبخاطر
 إذل:ًرأسًاؼبالًاإلسالميسوقًمنًخاللًسوقًالتداولًيسعىًً-4

ًتداولًاألدواتًاؼباليةًاليتًيتمًإصدارىاًيفًسوقًاإلصدار.ً-أ
ً:االستثمارًاؼبارلًمنًخاللً-ب
ًإنشاءًصناديقًاستثمارًالقيمًاؼبنقولةًً-ج
ًإدارةًوتكوينًؿبفظةًأوراقًماليةً-د
ًاؼبً-5 ًأمام ًالشرعيًاػبارلًمنًشبهةًالربا،ًودباًيتناسبًمعًتنويعًاػبياراتًاالستثمارية دخرينًلالستثمار

ًلتحقيقًالرحبيةًوالسيولةًواألمان. ًحاجتهم
ًعنً-6 ًوبعدىا ًالشرعية، ًالناحية ًمن ًواؼبستقبلية ًاآلجلة ًوالعقود ًاػبيارات ًعقود ًسالمة ًعلى ًاغبرص

ًالشرعيةًأوًالشبهات ً(1).اؼبخالفات

 .ميكفاءة سوق رأس المال اإلسالثالثا:
ًالكفاءةًًًًًً ًرأسًيفًسوقً إنًمفهوم ًالعديدًمنًالتعريفات، اؼبالً رأسًالكفاءةًيفًسوقًًبأنًأنبهااؼبالًلو

ًعليها ًاغبصول ًوسهولة ًوجودىا ًسرعة ًمن ًللمستثمرين ًاؼبعلومات ًتوفر ًمدى ًهبا ًحبيثً يعٌت ًتكلفتها، وقلة
ًلألصولًاؼبالي ًالقيمًاغبقيقية ًاؼبتبادلة ًاألموالًبسهولةًوسرعةًودقة ة،تعكسًاألوراقًاؼبالية  .2وأنًتكونًحركة

ً:نباًنوعانًكفاءةولل
ًاػبارجيةً-أ ًوإذل :الكفاءة ًتكلفتها، ًوقلة ًاغبصولًعليها ًاؼبعلوماتًللمتعاملُتًوسهولة أيًمدىً وتعٌتًبتوفر

ًوتقًتبًقيمًاألوراقًاؼباليةًمنًقيمتها غبصولًاغبقيقية،ًحبيثًيصعبًا تنعكسًتلكًاؼبعلوماتًعلىًاألسعار،
ً.علىًأرباحًغَتًعادية

ًالداخلية-ًب رتفاعًأعدادًوحريةًالدخولًإذلًاألسواقًوا وتعٌتًخبفضًتكاليفًالتبادلًللحدًاألدىن، :الكفاءة
ً.مستوىًاؼبنافسة فباًيؤديًإذلًارتفاعًًاؼبتعاملُتًوالوسطاء

ًاالقتصاديةًلسوقكي ً:(3)االقتصادًاإلسالمي يفًرأسًاؼبالًفًتتحققًالكفاءة

                                                 

ً .31،ًصسابق مرجعكمالًتوفيقًحطاب،ً -(1)
ًً.05ص1999نشاةًاؼبعارفًللتوزيع،ًم.ًاإلسكندرية:ًأساسيات االستثمار في األوراق الماليةىنديًمنَتًإبراىيم،ًً-(2)
ً http://www.darululoom -ً05-04-2010 عبدًاًبنًؿبمدًالرزينً-(3)
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ًاإلسالمًًًًًًًًً ًتعاليم ًهبا ًجاءت ًاليت ًالعامة ًالقواعد ًوجودىاً إن ًمن ًالبد ًاليت ًالعامة ًالشرعية والضوابط
ًاؼبالية ًالعمليات ًإجراء ًعند ً ومراعاهتا ًسوق ًبوجود ًصبيعها ًمالكفيلة ًواجتماعياًرأس ًاقتصاديا  .منضبطة

ً ًوإذا  يسعىًلتحقيقهماًاعتماداًعلىًسنجدًأنًاالقتصادًاإلسالميًذلكًعلىًنوعيًالكفاءة توضيحًديأًرما
ًكماًإصبالةًيفًالتعامالت،ًويبكنًيئيسمبادئوًالًر ً:يلي القولًيفًذلك

 :على مستوى الكفاءة الخارجية -أ
ًكماً ذلكًيفًعنايةًيتجلىًًًًًًًً ًاؼبشًتياتًالنقدية، ًوالعملًعلىًتطبيقًنظام االقتصادًاإلسالميًدبنعًالربا

ًواإلفصاحًاؼب أن ًاؼبعلومات، ًالبارزًيفإشهار ًاألثر ًاؼبالًرأسًعملًسوق ارلًعنًالشركاتًاؼبسانبةًسيكونًؽبا
ًاإلسالميًإذلًالعمل ًاالقتصاد ًسعي ًأن ًكما ًاإلسالمي، ًاالقتصاد ًالتفاع يف لًبُتًقوىًالعرضًعلىًإتاحة

ًسًً–والطلبً ًالداخليةيالكما ًواليتً يعملً-حظًيفًالكفاءة ًالعادلة علىًاالقًتابًأوًاغبصولًعلىًاألسعار
ًكبَتًعنًاألسعار ً.اغبقيقية تعربًإذلًحد

 :على مستوى الكفاءة الداخلــية - ب
ًاؼببادئًًًًًًًً ًبيسر من ًالسوق ًدخول ًكفالة ًمبدأ ًاألسواق ًتنظيم ًيف ًاإلسالمي ًاالقتصاد ًيف  األساسية

ً ًوكذلك ًًوًينهالوسهولة، ًاالحتكار ًيتيحذالتعن ًاؼببدئيُت ًوكال ًمنو، ًبُتير ًاؼبباشر ًالتفاعل ًا ح لعرضًقوى
ًالذيًيعملًعلىًاالقًتابًأوًاغبصولً،ةيسوقًالسلعًالعينوالطلبًيفً ًكماًأنً األمر ًالعادلة، علىًاألسعار

ًتكاليف ًخفض ًعلى ًيعمل ًاؼبتعاملُت ًمن ًكبَت ًعدد ًيفً وجود ًالوسطاء ًبُت ًالتنافس ًعن ًالناتج التبادل
 .األسواق
ًأنًتطبيقًمبدأًًًًًًًً ًدخولًالسوقًقدًيًًت وهببًالتنبيو ًمقدارًمنًالغررًواعبهالةًيفًالتبادلًحرية تبًعليو

ًاؼبتعاملُت ًيتطلبًتقييدًعملية بُت ًفبا ًاتصافًالكثَتًمنًاؼبتعاملُتًبالرشدًاالقتصادي، التداولً بسببًعدم
ًؾباناًأوًبأسعارًرمزية ًىيئةًاستشاريةًتقدمًخدماهتا ً .ووجود

حىتًًاإلسالميًاؼبالرأسًقًسًو تتصفًهباًبعضًاػبصائصًاليتًينبغيًأنًأحدًاالقتصاديُت ويقًتحًًًًًًًًً
ً:(1)وفاعلية تتمكنًمنًأداءًدورىاًبكفاءة

1-ًً ًتبعية ًسوق ًاؼبعرفةًاؼبالرأس ًوذلكًحىتًتسود ًاغبقيقية، ًاغبقيقيةًيفًتوجيوًربركاتً للسوق االقتصادية
 .األسهم

ًتوقعاتً-2 ًعلى ًالسوقية ًالقيم ًالقري استناد ًاؼبدى ًتقلبات ًمن ًبدال ًالبعيد، ًتقليلًاؼبدى ًذلك ًويف ب،
ً.البحتةًوتشجيعًلالستثماراتًذاتًاألجلًالطويل الذباىاتًاؼبضاربة

ًجملتمعً-3 ًالعام ًالسلوك ًوإمباً توجيو ًفقط، ًاؼبتوقع ًالنقدي ًالعائد ًيف ًمنحصرا ًاىتمامهم ًهبعل ًال اؼبسانبُت
ً.اؼبسلم معإلقبازًاألىدافًاالقتصاديةًللمجتًاعًالرغبةًيفًاؼبشاركةًاإلهبابيةإشبإذلًً يتعداه

                                                 

ً اؼبرجعًالسابق.ً- (1)
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دباًيبكنًأنًتشتملًعليوًمنًأدواتًماليةًإسالميةًًرأسًاؼبالًاإلسالميسوقًمعًاإلشارةًأخَتاًإذلًأنًًًًًًًًً
ًإذلًاالبتكارًواإلبداعًمنًأجلًأنًتقًو ًحباجة وىذاًيعٍتًضمنياًمًبالدورًاالقتصاديًاؼبؤملًمنها،ًستبقىًدوما

ًاإلسال ًاؼبالية ًيبقىًالدورًاألساسيًللهندسة ًوالذيأن ًسًوًمية رأسًاؼبالًقًيبكنًأنًيسهمًيفًضمانًفعالية
ًًاإلسالمي ًومنافستهاًلألسواقًاؼباليةًيفًالدولًاؼبتطورة.

 الفرع الرابع: الرقابة الشرعية على سوق رأس المال اإلسالمي.
 أوال: مشروعية مراقبة الدولة لسوق رأس المال اإلسالمي.

 اإلسالمي.مفهوم مراقبة الدولة لسوق رأس المال  -1
سوقًرأسًاؼبالًاإلشرافًعلىًالسوقًوماًيصدرًفيهاًمنًأدواتًمالية،ًوماًهبريًفيهاًمنًًيرادًدبراقبة

ًمنًحيثًاتفاقهاًمعًأحكامًالشريعةًاإلسالميةًوالتزامًاؼبتعاملُتًفيهاًدباًتصدرهً معامالتًعلىًتلكًاألدوات،
ًرًاألسعار.اعبهاتًاؼبختصةًمنًإجراءاتًتنظيميةًتكفلًاغبقوقًواستقرا

ًاغبسبة ًأنواع ًمن ًنوع ًىي ًاؼبعٌت ًهبذا ًًواؼبراقبة ًاألخَتة ًحيثًتعتربًىذه ًاألسواق، ًإداريةًعلى رقابة
ً ًعن ًالدولة ًهبا ًخاصُتتقوم ًموظفُت ًأيًيفًًطريق علىًنشاطًاألفرادًيفًؾبالًاألخالقًوالدينًواالقتصاد،

ًل ًوفًقا ًوالفضيلة ًللعدل ًربقيًقا ًعام، ًبوجو ًاالجتماعي ًولألعرافًاجملال ًاإلسالمي ًالشرع ًيف ًاؼبقر رة لمبادئ
ًكلًبيئةًوزمن  .(1)اؼبألوفةًيف

ًاؼبسلمُت ًاؼبسلمة،ًهببًعلىًإمام ًالدولة ًوظائف ًمن ًووظيفة ًالشرعية ًالواليات ًمن ًوالية أنًًوىي
ًوالصالحًمنًيقومًهباًويتوذلًوظائفهاًومهامها،ًإذًبذلكًحفظًللدينًالذيًينصبًؽبا ًمنًأىلًالعلمًواػبربة

ًيفًحقً ًاألسواقًواإلشرافًعليها ًعلى ًاغبسبة ًلزوم ًعلى ًيدل ًوفبا ًاألمة، ًأمور ًمن ًاإلمام ًيلزم ًما ًأىم ىو
ًوسلم: ًعليو ًا ًصلى ًقولو ًونوابو ًاإلمام ًيف ًفبثلة ًفاإلمامً»ًالدولة ًكلكمًراعًوكلكمًمسؤولًعنًرعيتو، أال

ًوالرجلًراعًعلىًأىلًبيت وًوىوًمسؤولًعنًرعيتو،ًواؼبرأةًراعيةًالذيًعلىًالناسًراعًوىوًمسؤولًعنًرعيتو،
ًأال ًمسؤولًعنو، ًوىو ًسيده ًمال ًعلى ًراع ًالرجل ًوعبد ًعنهم، ًمسؤولة ًوىي ًوولده ًزوجها ًبيت ًأىل ًعلى

ً.«فكلكمًراعًوكلكمًمسؤولًعنًرعيتو
 مشروعية مراقبة الدولة لسوق رأس المال اإلسالمي. -2

ًيًًت ًوما ًاألسواق، ًعلى ًواؼبراقبة ًاغبسبة ًألنبية ًباؼبعامالتًونظرا ًالتعامل ًإشاعة ًمن ًذلك ًعلى تب
ًالنيبًصلىًاًعليوًوسلمًبنفسو،ًحيثًمرً ًفقدًباشرىا ًومنعًالتعاملًباؼبعامالتًارمة، ًالصحيحة الشرعية

                                                 

ًًتيميةًًيفًمؤلفوًاغبسب ًابن ًاإلسالم ًشيخ ًعرفها ةًبأهنا:ًاألمرًباؼبعروفًإذاًظهرًتركو،ًوالنهيًعنًاؼبنكرًإذاًظهرًفعلو،ًوزادًبعضهم:ًلقد
 وإصالحًبُتًالناس.

ً،والية الحسبة في اإلسالمد.ؿبمودًؿبمدًبابللي،ًً-(1)
ًhttp://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/1182076366/fix4sub3file.htmً .ً

ً ً.19/07/2010تاريخًاإلطالع:
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ًفنالتًأصابعوًبلال،ًفقال:ًماًىذاًياًصاحبًالطعام،ًقال:ًأصابتوًالسماءً ًفيها ًفأدخلًيده ًطعام علىًصربة
ًكيًيراهًالناس،ًمنًغشًفليسًمٍتياًرسولًا،ًقال:ًأف ً.ً(1)الًجعلتوًفوقًالطعام

ىناًتظهرًمشروعيةًاؼبراقبةًواإلشرافًعلىًأسواقًرأسًاؼبالًاؼبعاصرةًمنًقبلًالدولة،ًإذًىيًسوقًمنً
ًاإلشرافًعلىًماًهبريًفيهاًمنًمعامالت،ًالًاؼبكانًالذيً ًوذلكًأنًاؼبقصود األسواقًوإنًدلًتتقيدًدبكان،

ًاؼبعامالت.ذبريًفيوًتلكً
ًإليهمً ًويوصل ًاؼبتعاملُت، ًبُت ًالعدل ًوبقق ًدبا ًفيها ًالتعامل ًضبط ًعليها ًاإلشراف ًمن واؼبقصود
ًرأسًاؼبالًيفً ًأسواق ًعلى ًواإلشراف ًالرقابة ًمهمة ًوتستند ًالغراء، ًاإلسالمية ًالشريعة ًألحكام ًوفقا حقوقهم

ًأوًجهاتًحكومية،ًوكلًذلكًسائغًشرع ًإذلًىيئاتًمستقلة ًاغباضر ًروعيًيفًذلكًأنًيكونًالعصر ًإذا ا
ًمنًتنظيماتًأوً ًيصدرًعنها ًوأنًتنطلقًفيما ًوخربهتم، ًمنًأىلًالكفايةًيفًدينهمًوعلمهمً القائمونًعليها

ًالشريعةًاإلسالمية  .(2)قراراتًمنًأحكام
 ثانيا: جوانب الرقابة الشرعية على سوق رأس المال اإلسالمي.

ًأنبهاً ًأقسام ًاليتًيتمًمنًخالؽباًإصدارًاألدواتًاؼباليةًينقسمًسوقًرأسًاؼبالًإذلًعدة ًالسوقًاألولية :
ًتلكًاألدوات،ًوعلىًذلكًفإنًالرقابةًالشرعيةًعلىً ًتداولًبيعًوشراء ًاليتًيتمًفيها ًوالسوقًالثانوية اعبديدة،

ً:(3)سوقًرأسًاؼبالًتكونًيفًجانبُت
ًمراقبةًإصدارًاألدواتًاؼبالية.اعبانبًاألول:ً -
ًتداولًاألدواتًاؼبالية.ًاعبانبًالثاين:ًمراقبة -

ًاليتًيتمًإصدارىاًمنًااذيرًًًًًًًًً ًاألدواتًاؼبالية ًتكونًبالنظرًيفًسالمة ًيفًاعبانبًاألولًفإنًالرقابة أما
ًكاألسهمًًوأدواتً ًوأكلًأموالًالناسًبالباطل،ًوحيثًيصدرًيفًسوقًرأسًاؼبالًأدواتًاؼبلكية ًكالربا الشرعية

ًم ًأخرى ًوأدوات ًكالسندات ًىيًحصصًشائعةًيفًموجوداتًالدين ًاليت ًاألسهم ًيف ًيشًتط ًفإنو ستحدثة،
ًيفًاالقتصادًاإلسالمي ًاؼبقررة ًوقواعدًالشركة ًمعًأحكام ًمتفقة ًإصدارىا ًشروط ًتكون ًأن ًاؼبسانبة، ًشركات

ًكماً ًمنًرأسًمالًالشركة، ًؿبددة ًنسبة ًوال ًمعينا ًمبلغا ًال ًالربح، ًيف ًشائعا ًنصيبا ًؽبا ًيكون ًأن ًذلك ومن
ًالقرضًبأكثرًمنو،ًأوًكبوًذلكًفباًفيوًمنفعةًًأدواتًاالقًتاضًأنًالًتتضمنًشروطًيشًتطًيف ًرد إصدارىا

ًً.للمقرض،ًألنًذلكًمنًالرباًارم
ًيفًاعبانبًالثاينًوىوًمراقبةًتداولًاألدواتًاؼباليةًفَتادًبذلكًمراقبةًاؼبعامالتًاليتًتتمًيفًسوقًًًًًًًًًًً أما

ًمنًحيثًم ًاإلسالمي ًاؼبال ًوالغررًوبيعًالدينًرأس ًوالقمارًواعبهالة ًمنًالربا ًتلكًاؼبعامالتًوخلوىا شروعية
ًاإلجراءاتًاليتًربولًدونًاالرتفاعًأوً ًاألسعارًوازباذ ًكذلكًمراقبة ًالشرعية، ًوغَتًذلكًمنًااذير بالدين،

                                                 

ً أخرجوًمسلمًيفًصحيحوًعنًأيبًىريرة.ً- (1)
ً .98،ًصمرجع سابقمباركًبنًسليمانًبنًؿبمدًآلًسليمان،ًً-(2)
ً .99اؼبرجعًالسابق،ًصً- (3)
ً.سيأيتًمزيدًمنًالتفصيلًعنًاألدواتًاؼباليةًاليتًيتمًإصدارىاًوتداوؽباًيفًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًيفًالفصلًالتارل 
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ًا ًاؼبتعاملُتًبعد ًاؼبعلوماتًعنًالشركاتًلعموم ًمثلًنشر لتأكدًمنًصحتهاًااللبفاضًغَتًاؼبربرًيفًاألسعار،
ًالتأثَتًعلىًاألسعار،ًومنً ًاليتًيرادًهبا ًومنعًاؼبعامالتًغَتًاغبقيقية ًقبلًانتشارىا، وتكذيبًالشائعاتًعنها
ذلكًربديدًساعاتًالتداولًيفًاليومًتسهيالًللمراقبة،ًووضعًحدودًسعريةًاللبفاضًوارتفاعًأسعارًالتداولًيفً

ًًًًاليومًالواحد.ًً
 سالمي.اإلمال رأس اللتطوير سوق  اإلسالمية الهندسة المالية: صناعة المطلب الثاني

ًمنً ًؾبموعة ًيتخصص ًحيث ًاإلسالمي، ًاؼبنهج ًوفق ًاؼبالية ًباؽبندسة ًيسمى ًؼبا ًماسة ًاغباجة إن
ًاالقتصاديةً ًوالكفاءة ًالشرعية ًاؼبصداقية ًبُت ًما ًذبمع ًمالية ًأدوات ًوابتكار ًتصميم ًيف ًواؼبتمرسُت الباحثُت

ًوالناظرًيف ًالعاؼبيًيبحثًعنًبدائلًوحلولًجديالعملية، ًاليومًهبدًأنًاالقتصاد دةًًواقعًالتغَتاتًاالقتصادية
ًعليها، ًاعتاد ًؼبا ًاآلنًأكثرًمنًذيًقبلًلتقدًنًالنموذجًالبديلًلسوقًرأسًاؼبالًًومباذجًمغايرة ًمهيأة والفرصة

ً.ًًًالتقليديًاؼبضطربًودورًاؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًيفًإقامتوًوتطويرًأدواتو
 الفرع األول: دور الهندسة المالية اإلسالمية في إقامة سوق رأس المال اإلسالمي وتطوير أدواتو.

ًاؼبالًاإلسالميً ًرأس ًسوق ًإقامة ًيف ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاؽبندسة ًدور ًإذل ًالفرع ًىذا ًيف ًالتطرق سيتم
 .وتطويرًأدواتو

  Islamic Financial Engineeringة  أوال: مفهوم الهندسة المالية اإلسالمي
ًعلىًأهنا:ً ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاليتًتتضمنًعملياتًالتصميمً»ًيبكنًتعريفًاؽبندسة ًاألنشطة ؾبموعة

ًؼبشاكلً ًإبداعية ًحلول ًصياغة ًإذل ًإضافة ًاؼببتكرة، ًاؼبالية ًوالعمليات ًاألدوات ًمن ًلكل ًوالتنفيذ والتطوير
ًالشرعًاإلسالمي ً.(1)«التمويل،ًوكلًذلكًيفًإطارًتوجيهات

ذاًالتعريفًمطابقًلتعريفًاؽبندسةًاؼباليةًالتقليدية،ًإالًأنوًأضافًعنصراًجديداًىوًأنوًيأخذًبعُتًى
االعتبارًضرورةًأنًيكونًموافقاًللشريعةًاإلسالمية،ًىذاًالتعريفًيشَتًإذلًأنًاؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًتتضمنً

ًالعناصرًالتالية:
ًابتكارًأدواتًماليةًجديدة.-1
ًاتًسبويليةًجديدة.ابتكارًآليً-2
ًؼبشاريعًمعينةً-3 ًالديونًأوًإعدادًصيغًسبويلية ًأو ًالسيولة ًمثلًإدارة ًالتمويلية، ًلإلدارة ابتكارًحلولًجديدة

ًتالئمًالظروفًايطةًباؼبشروع.
أنًتكونًاالبتكاراتًاؼبشارًإليهاًسابقا،ًسواءًيفًاألدواتًأوًالعملياتًالتمويليةًموافقةًللشرعًمعًاالبتعادً-4
ًأكربًقدرًفبكنًعنًاالختالفاتًالفقهية،ًفباًسيميزىاًباؼبصداقيةًالشرعية.ب

ً
                                                 

بنكًالسودان،26ًً.ًؾبلةًاؼبصريف،ًالعددأدوات سوق النقد اإلسالمية: مدخل الهندسة المالية اإلسالميةعليًؿبمدًصاحل،ًًفتحًالرضبانً- (1)
ً .06.ًص2002اػبرطوم،ًديسمرب
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ً:(1): أىمية الهندسة المالية اإلسالميةثانيا
ًمنًاألدواتًواؼبنتجاتًاؼباليةً ًمتنوعة ًإذلًاالحتفاظًبتشكيلة ًدوما ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ربتاج

ًإذل ًباإلضافة ًمرحبة، ًبصورة ًسيولتها ًإدارة ًمن ًالبيئةًسبكنها ًؼبتغَتات ًلالستجابة ًاؼبناسبة ًللمرونة ًتوفَتىا
ًوأدواتًماليةًجديدةًذبمعً ًمناسبةًإلهبادًحلولًمبتكرة ًكأداة ًاؼبالية ًاؽبندسة ًأنبية ًتربز ًومنًىنا االقتصادية،
ًتغَتاتً ًبالذاتًواليتًشهدًفيها ًالفًتة ًاالقتصادية،ًويفًىذه ًالكفاءة ًواعتبارات ًاغبنيف ًالشرع ًموجهات بُت

ًإذلًجانبًترابطًجذ ًاغبر، ًاالقتصادي ًالنمط ًإذل ًاالقتصادية ًاؼبوارد ًإدارة ًأسلوب ًتغَت ًيف ًسبثلت ًىائلة رية
ًحادةً ًتنافسية ًفإنًذلكًيفرضًضغوطا ًاؼبعلومات، ًاالتصاالتًوتكنولوجيا ًبفعلًثورة ًالدولية ًالتمويل أسواق

ً ًيف ًوبالذات ًاإلسالمية، ًاؼبالية ًللمؤسسات ًبالنسبة ًمتكافئة ًغَت ًذلكًتكون ًويستدعي ًالتمويل، أسواق
ًوافراً ًسوقيا ًونصيبا ًاؼبرونة ًمن ًقدرا ًللمؤسسات ًتضمن ًمستحدثة ًإسالمية ًمالية ًمنتجات ًتطوير بالضرورة

ًيساعدىاًعلىًاالستمرارًبفعالية.ًًًً
 : دور الهندسة المالية اإلسالمية في إقامة سوق رأس المال اإلسالمي وتطوير أدواتو:ثالثاً 

ًً اؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًيفًإقامةًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًوتطويرىا،ًوذلكًمنًيبكنًتوضيحًدور
ً:(2)خاللًاعبوانبًالتالية

ًدورًاؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةً -1 ًاؼبتداولة: وبتاجًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميًإذلًتنوعًيفًاألوراقًاؼبالية
ًكماًتطور ًابتكارًاألدواتًاليتًتسهلًالتعامالتًمنًجهة ًىو وتبتكرًأوراقًماليةًربققًالكفاءةًًىنا

 االقتصاديةًمنًجهةًوتتوافقًمعًالشريعةًاإلسالمية.
وبتاجًسوقًرأسًاؼبالًإذلًمؤسساتًماليةًمتطورةًودورًاؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًسيكونًىوًابتكارً -2

ًمنًجهة،ًًو ًالتنافسية ًالقدرة ًاؼبؤسساتًاؼبالية ًاليتًتضمنًؽبذه منًجهةًالطرقًوالعملياتًالتمويلية
ًإدارةً ًأو ًالتحوط ًخالل ًمن ًسواء ًاألسواق، ًىذه ًيف ًاؼبؤسسات ًؽبذه ًفعال ًتدخل ًضمان أخرى

 اؼبخاطر.
 تطويرًمؤشرًإسالمي. -3

 : محددات الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير أدوات سوق رأس المال اإلسالمي:رابعاً 
ًيبكنًال ًال ًأنو ًإذل ًاإلشارة ًمن ًأوًًبد ًاألداة ًاليتًاآلاعتبار ًمنًخاللًلية ًأوًتطويرىا يتمًابتكارىا

 :(3)اؽبندسةًاؼباليةًاإلسالميةًإسالميةًإالًيفًحالًتوفرًثالثةًشروطًىي

                                                 

(1)-ً ًقروف، ًكرًن ولًمداخلةًمقدمةًللملتقىًالدورلًاألًالهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية،ؿبمد
ً ًاؼبستقبل، ًورىانات ًالواقع ًاإلسالمي ًاالقتصاد 23/24ًحول ًاعبامعي2011ًفيفري ًاؼبركز ًالتسيَت، ًوعلوم ًوالتجارية ًاالقتصادية ًالعلوم ًكلية ،

ً.11/12ًغرداية،ًص
ً .226،ًصمرجع سابق،ًالهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبدًالكرًنًقندوز،ً- (2)
ً .426م،ًص2001.ًاإلسكندرية:ًالدارًاعبامعية،ًقضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويلأضبد،ًعبدًالرضبنًيسريً-(3)
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ًالًيقبلًالتأويلًوذلكًعلىًأساسًاال .1 ًكامل ًواضح ًنص ًيف ًواػبسارة ًالربح ًيف ًاؼبشاركة ًبشرط لتزام
ًاؼبعمولًهباًيفًعقودًاؼبضاربةًوالشركات،ًوىذاًالشرطًيعت ًكاف،ًالقواعدًالشرعية ربًضرورياًلكنوًغَت

دبعٌتًأنًااللتزامًبوًضرورةًإسالميةًالًتقبلًاعبدل،ًولكنوًالًيكفيًيفًحدًذاتوًلكيًتصبحًالورقةًأوً
ًإسالميةًفعالًيفًؾبالًالتطبيق.  األداةًاؼباليةًاؼببتكرة

التخليًعنًًأنًالًيعادًدفقًاؼبواردًاؼبعبأةًعنًطريقًاألوراقًواألدواتًاؼباليةً)اليتًأصدرتًعلىًأساس .2
ًيفًً ًالفائدة ًأوًشركاتًتتعاملًبنظام ًاإلسالمية، ًمؤسساتًالًتعملًوفقًالشريعة ًإذل ًالفائدة( شرط
ًلألوراقًواألدواتًاؼباليةًاإلسالميةًيفًمشروعاتً ًالنقدية ًاؼبوارد ًالًهببًاستثمار ًكما كلًتعامالهتا،

ـباطرةًالنشاطًالذيًيدرًىذهًًتدرًعوائقًمتفقًعليهاًمقدماًعلىًسبيلًالتأكيدًمعًعدمًاؼبشاركةًيف
 العوائق،ًفمثلًىذهًالعوائدًالًزبتلفًعنًالفوائدًوإنًظبيتًأرباحا.

ًالعامةً .3 ًاؼبصلحة ًؾبال ًيف ًواضحة ًأوليات ًؽبا ًمشروعات ًيف ًلألوراق ًالتمويلية ًاؼبوارد ًاستثمار ضرورة
 للمجتمعًاإلسالمي.

 والعمل المصرفي اإلسالمي اإلسالميةلية مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة الما :الفرع الثاني
 :(1)اإلسالميةمؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المالية أوال: 

شهدتًالصناعةًاؼباليةًاإلسالميةًيفًالسنواتًاألخَتةًتأسيسًالعديدًمنًاؼبؤسساتًالدوليةًالداعمةًاليتً
ًتعكسًعاؼبيةًىذهًالصناعة،ًومنًأنبهاًيفًالوقتًاغبارل:

ًاإلسالميةًىيئة .1 ًاؼبالية ًللمؤسسات ًواؼبراجعة  Accounting And Auditing Organisation)ًااسبة

For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)(2)ً :ً ًصفر ًأول ًيف ًتأسيسها ًاؼبوافق1410ًمت ىـ
26ًًلـ ًالبحرينًيف1990ًفيفري ًيفًدولة ًتسجيلها ًومت ًاعبزائر، ًيف ًاؼبوافقًلـ1411رمضان11ًًم 27ًًىـ

ًتطوير1991ًمارسً ًومنًأىدافها ًالًتسعىًللربح، ًمستقلة ًمعنوية ًذاتًشخصية ًمالية ًىيئة ًبصفتها م،
ًاؼباليةً ًللمؤسسات ًواؼبراجعة ًااسبة ًفكر ًتطوير ًوكذا ًاإلسالمية، ًواؼبصرفية ًاؼبالية ًالصناعة معايَت

ًعنًطريقًالتدريبًوعقدًالندواتًوإصدارًالنشراتًوإعدادًالبحوثًًو اؼبعايَتًالشرعيةًعبهاتًاإلسالمية،
الرقابةًاإلشرافية،ًوؽباًؾبلسًشرعيًعددًأعضائوًعشرونًعضواًمنًأشهرًعلماءًوفقهاءًالعادلًاإلسالمي،ً

،ًوقدًأصدرتًاؽبيئةًثالثُتًمعياراًشرعياًدولة40ًمؤسسةًماليةًمنًأكثرًمن155ًًوتتجاوزًعضويةًاؽبيئةً
 ؿباسبيةًإسالمية.ًافةًإذلًمعايَتعبميعًاؼبنتجاتًاإلسالمية،ًباإلض

ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاػبدمات ًدوليةًً:(IFSB) (Islamic Fnancial Services Board)ؾبلس ىوًىيئة
ًوتعزيزًصناعةًاػبدماتًاؼباليةًاإلسالميةًوذلكًبإصدارًمعايَتًرقابيةًومبادئًإرشاديةًؽبذهً تضعًمعايَتًلتطوير

ًقطاعًالبنوك،ًسوقًاؼبال ًعامة ًاليتًتضمًبصفة ،ًوالتكافل)التأمُتًاإلسالمي(،ًويعدًؾبلسًاػبدماتًالصناعة
                                                 

ً .146،ًصمرجع سابق،ًالهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبدًالكرًنًقندوز،ًً-(1)
(2)-http://www.aaoifi.com  ًًىيئةًااسبةًواؼبراجعةًللمؤسساتًاؼبالموقع 17/07ً/2010ًًيةًاإلسالمية،ًتاريخًاإلطالع:
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ًوأصحابً ًالرقابية ًللسلطات ًعلمية ًومؤسبرات ًندوات ًوينظم ًالصناعة، ًهبذه ًتتعلق ًأحباثا ًاإلسالمية اؼبالية
ًكمنظمةًدوليةًذاتًامتيازاتًخاصة،2112ًاالىتمامًهبذهًالصناعة،ًوقدًصدرًقانونًعامً مًيفًماليزياًبإنشائو

ًأعمالو ًًوافتتحت ًنوفمرب ً(1)م2112يف ،ً ًأيضًا ًاجمللس ًىذا ًرك ز ًإدارةًعلى ًوصكوك ًأدوات ًوتطوير تنمية
ًالتقنية  .(2)اؼبخاطرًاإلسالميةًمنًخاللًالتدريبًعلىًالبحوثًواؼبساعدة

ًالدورل .2 ًاإلسالمي ًاؼبارل ىذاًً:(3)(IIFM)ً(International Islamic Financial Market)ًالسوق
ًتطويرً ًإداريًمهمتو ًالسوقًاؼبارلًاإلسالميًالدورلًواعتمادًاألدواتًاؼباليةًاؼبتداولةًاعبهاز ًوتوجيو وتنمية

2112ًلسنة23ًًوالًتويجًللفكرةًيفًاافلًالدوليةًواؼبصرفية،ًصدرًمرسومًملكيًيفًفبلكةًالبحرينًبرقمً
ًكشخصيةًاعتباريةًيفً  .م00/18/2112ًىـًاؼبوافق12/16ً/0423ًبتأسيسو

3. ً ًللبنوك ًالعام ًاإلسالميةاجمللس ًاؼبالية  General Council For Islamic Banks And)ًواؼبؤسسات

Financial Institutions)ً(CIBAFI)(4):ًً ًاؼباليةًىذا ًواؼبؤسسات ًللبنوك ًمهٍت ًارباد ًدبثابة ًىو اعبهاز
ًيستهدفًالتعريفًوالتوثيقًللعملًاؼبصريفًاإلسالميًوسبثيلًمصاحلًمؤسساتوًعاؼبيا،ًوقدًانبثق ًاإلسالمية

(ً ًخالل ًاإلسالمية ًالبنوك ًمع ًللتنمية ًاإلسالمي ًالبنك ًالجتماعات ًطبيعي ًوصدر07ًًكتطور عاما(،
ًالبحرينًبرقمً ًيفًفبلكة ًاؼبلكي 23ًًاؼبرسوم ًاؼبوافق2110ًلسنة 6ًًم ًعلىًاالتفاق0422ًؿبرم ًباؼبوافقة ىـ

 إلسالمية.بشأنًاؼبقرًبُتًحكومةًدولةًالبحرينًواجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًا

4. ً ًاؼباليةمركز ًالسيولة ًرأسًً:(5)( Liquidity Management Center) إدارة ًحبرينية ًمسانبة ًكشركة أنشأت
(ً ًاؼبدفوع 21ًماؽبا ًبو ًواؼبصرح ًأمريكي ًدوالر ًمليون ًعشرون ًأمريكيًوسجلتًيف211ًً( ًدوالر مليون

ً ًيف ًالبحرين ًدبملكة ًالتجارة 09/15/0423ًًوزارة ًاؼبوافق ًكذراعًً،م29/17/2112ىـ ًاؼبركز ًىذا يعمل
ًاؼبؤسساتًاؼباليةً ًباستطاعة ًذبعل ًبينية ًسوق ًإلهباد ًسعيها ًيف ًالدولية ًاإلسالمية ًاؼبالية ًللسوق تشغيل

ً ًويوجد ًبفعالية، ًوالتزاماهتا ًموجوداهتا ًإدارة ًاإلسالمية ًمركز ًاؼباليةإدارة ًقصَتةً  السيولة ًاستثمار فرص
ًمنًخاللًتوفَتًأ دواتًسبويلًتقومًعلىًاؼبوجوداتًوتتمتعًبالسيولةًوالتداولًاألجلًتتماشىًمعًالشريعة

ًكماًسيساعدًيفًاستقطابًوتصكيكً ًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًفوائضًسيولتها، ًفيها واليتًستستخدم
ًالصكوك. ًيفًالصكوكًمنًخاللًعرًأسعارًالبيعًوالشراءًؽبذه ًواؼبتاجرة  اؼبوجودات

                                                 

ً http://www.ifsb.org1 17/07/2010تاريخًاإلطالع:ًًؾبلسًاػبدماتًاؼباليةًاإلسالمية،موقعًً-(1)
(2)- zeti akhtar aziz, islamic banking and finance progress and prospects , collected speeches : 2000-2005, 

(kuala lampur : Bank Negara Malaysia), 2005, p 61-63 

ًً http://www.iifm.net -موقعًالسوقًاؼبارلًاإلسالميًالدورلً-(3)ً 17/07/2010ًًتاريخًاإلطالع:
ًً http://www.cibafi.org /ًاجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةقعًمًوً -(4) ً 17/07/2010تاريخًاإلطالع:
عضوًؾبموعةً-اؼبعهدًاإلسالميًللبحوثًوالتدريبًالمؤسسات المالية اإلسالمية،اإلدارة المؤسسية في ؿبمدًعمرًشابراًوحبيبًأضبد،ً-(5)

ً .93م،ًص2006ه/1427(،ًالطبعةًاألوذل،6ً،ًورقةًمناسبات)-البنكًاإلسالميًللتنمية

http://www.iifm.net/
http://www.cibafi.org/
http://www.cibafi.org/
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ًاال .5 ًللتصنيف ًالدولية ًاإلسالمية ًأنً: ئتماينالوكالة ًاإلسالمية ًللمؤسساتًاؼبالية ًاػباصة اقتضتًالطبيعة
ًأنً ًىبفى ًوال ًاؼبؤسسات ًؽبذه ًاالئتماين ًالتصنيف ًدبهام ًللقيام ًالوكالة ًىذه ًإلنشاء ًجهودىا تتضافر

ًللحكمًع ًضروريا ًوقدالتصنيفًيعتربًمؤشرا ًاؼبؤسساتًاؼبالية، وثقًعقدًتأسيسًالوكالةًًًلىًأداءًوكفاءة
ًحب ًمسانبة ًكشركة ًيف ًالعدل ًكاتب ًلدى 08/18/0423ًرينية ًاؼبوافق 20/01/2110ًىـ ًمالًم برأس

 دوالرًفقط.945,111ًمصرحًبوًقدرًبتسعةًماليُتًدوالرًأمريكيًواؼبدفوعً
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 :(1)لسوق رأس المال اإلسالمي اإلطـار التنظيمي العالمـي )الدولي(: 3الشكل رقم 

 

                                                 
(1)- Wan rizaidy wan M saufi. Regulating the Islamic capital market. Bursa Malaysia. 2010, p08  

ترقيةًوتعزيزًواستقرارًالصناعةًاؼباليةً
ًاإلسالمية.

إصدارًمعايَتًعاؼبيةًومبادئًمرشدةً
ًللصناعةًتشملًأسواقًاؼبال

AAOI
FI 

IFSB IIFM 

IOSCO 

OICًًؾبمعًالفقو

ًالشريعـة

مستشاريًالشريعة/ً
ًاللجان

ًارلالتمييـزًعنًالنظامًاؼب
ًالتقليدي

توحيدًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالميً
ًوسوقًالنقدًاإلسالميً

 IFSIجزء من 

تطويرًتوافقًعاؼبيًإسالميًؼبعايَتًاغبسابً
ً)ااسبةًاؼبالية(

ًمطابقةًوتوحيدًالسلعًًاإلسالمية.

IFSBًًتكملًمثيالهتاًمن
BCBSً،IOSCً،IAIS 
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 :(1)المصرفي اإلسالميثانيا: مؤسسات البنية التحتية الداعمة للعمل 
ًالتجاري .0 ًللتحكيم ًالدورل ًاإلسالمي ًالتمويليًاؼبركز ًالعمل ًمؤسسات ًمنظومة ًالستكمال :

ًالعامً ًواجمللس ًاؼبتحدة ًالعربية ًاإلمارات ًدولة ًمع ًبالتعاون ًللتنمية ًاإلسالمي ًالبنك ًقام اإلسالمي،
ً ًإليو ًاؼبشار ًاؼبركز ًيفًإنشاء ًاإلسالمية ًاؼبالية ًواؼبؤسسات ًللبنوك ًومقره2113ًوقدًمتًذلكًيفًعام م

ًاؼبتحدة،ًديب ًالعربية ًاإلمارات ًالتوسطًوحلًًبدولة ًيشَتًاالسمًفإنًاؽبدفًالرئيسًللمركزًىو وكما
ًوبُتًأطرافًأخرى،ً ًبينها ًأو ًبُتًمؤسساتًالتمويلًاإلسالمي، ًاليتًتطرأ ًوالتجارية ًاؼبالية اؼبنازعات

ًازب ًوقد ًالشرعية، ًاألحكام ًتضبطها ًأن ًهبب ًللبنوكًواليت ًالعام ًللمجلس ًالعمومية ًاعبمعية ذت
ًكازاخستانًيفً ًالسنويًيفًعاصمة ًاإلسالميةًيفًاجتماعها 14/17/0424ًواؼبؤسساتًاؼبالية اؼبوافقًىـ

ًعلىًإنشائو.ًم10/19/2113 ًقرارًباؼبوافقة
ًاؼبركزًالدورلًللجودةًوالتطهَتًاؼبارل.ً-2ًًً
ًساتًاؼباليةًاإلسالمية.اؼبركزًالدورلًللتدريبًوالبحوثًوالدراً-3ًًً
 اؼبركزًالدورلًللفتوىًوالرقابةًالشرعية.ً-4ًًًًً

 الفرع الثالث: الجوانب المتعلقة بتصنيف المؤسسات المالية اإلسالمية والتحديات التي تواجهها.
أوال: الجوانب المتعلقة بتصنيف المؤسسات المالية اإلسالمية )شركات التأمين، وشركات الوساطة 

 إلسالمية، وصناديق االستثمار(.المالية ا
ًبتقدًنًأسهمًرأظباليةًمنًخاللًسوقً ًواؼبؤسساتًاليتًتقوم إنًعددًمؤسساتًاألسهمًاؼبتخصصة،
ًكبَتاًمنً ًكثَتًمنًاؼبؤسساتًاؼباليةًيفًالدولًاإلسالميةًجزءا ًيفًالدولًاإلسالمية،ًوتوجو رأسًاؼبالًقليلًجدا

ً ًالبلدان ًيف ًاؼبالية ًاألسواق ًإذل ًالنموًمواردىا ًلتحقيق ًالطويل ًاؼبدى ًيف ًاؼبال ًرأس ًألنبية ًونظرا الصناعية،
يعتربًشرطاًأساسياًلنجاحًالتمويلًاإلسالمي،ًإنًً–رأظباليةًً-االقتصاديًفإنًإنشاءًمؤسساتًتوفرًأسهماً

ًف ًالدولية، ًالتطوراتًاليتًحدثتًيفًاألسواقًاؼبالية ًأنًتضعًيفًاعتبارىا ًاإلسالمية فيًعلىًاؼبؤسساتًاؼبالية
ًوالسنداتًاغبكوميةًذاتًالعائدًاؼبنخفضً ًالعادلًيهجرًآالفًاؼبدخرينًحساباتًالبنوكًالتقليدية صبيعًأرجاء
ونتيجةًلذلكًتشهدًأسواقًاألسهمًمعدالتًمرتفعةًمنًالنمو،ًألنًالتحديًالذيًسبثلوًىذهًالتطوراتًللبنوكً

ًلل ًبسرعة ًنفسها ًإعداد ًيقتضيًمنها ًاإلسالمية دخولًيفًأسواقًاألسهمًاليتًيتزايدًنشاطهاًواؼبؤسساتًاؼبالية
ً.(2)وينموًبسرعة

                                                 

ً.21ً،ًصمرجع سابقبشَتًعمرًؿبمدًفضلًا،ًً-(1)
ًةًوالتحكيمًطرحًالبنكًاإلسالميًللتنميةًبالتعاونًمعًاجمللسًالعامًللمؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًفكرةًإنشاءًاؼبركزًالدورلًاإلسالميًللمصاغب

 م2002التجاريًعلىًاالجتماعًالذيًعقدًيفًاعبزائرًعامً
،ًاؼبعهدًاإلسالميًللبحوثًوالتدريب،ًالتحديات التي تواجو العمل المصرفي اإلسالميمنورًإقبالًوأوصافًأضبدًوطارقًاًخان،ً- (2)

ً .44،45م،ًصًص2001ًجدة،ًالطبعةًالثانية،ً
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ًالشرعيةًؽبذهًاؼبؤسساتًً          ًعندًالتحققًمنًاعبودة ًإليها ًأنًىناكًبعضًاعبوانبًاليتًهببًالنظر كما
ًكشركاتًالتأمُت،ًوشركاتًالوساطةًاؼباليةًاإلسالميةًوصناديقًاالستثمار.

 :(1)ركاتًالتأمُتًاإلسالميةماًيراعىًبشأنًاعبوانبًالشرعيةًلشً-0
ًالوقتًاؼبخصصًلذلكًوؿباضرىا.ً–أً ًوجودًىيئةًشرعية،ًعددًأعضائها،ًجهةًتعيينها،ًدوريةًاجتماعاهتا،

ًالعمومية.ً–بً ًتلقىًتقاريرىاًوعالقتهاًبكلًمنًؾبلسًاإلدارةًواعبمعية ًعالقةًاؽبيئةًبإدارةًاؼبؤسسة،ًوجهة
ً ًمًوً–ج ًحيث ًمن ًالشرعية ًاؼبراجعة ًاؼبخالفات،ًعملية ًالكتشاف ًاؼبصممة ًوالوسائل ًواػبطط اعيدىا،

ًوطرحًالبدائلًالشرعية. ًوتصحيحها
ًوتقاريرىم.ً–دً ًالرقابةًالشرعيةًالداخلية:ًوجودىاًوعددًاؼبراقبُت،ًمؤىالهتم،
ًوكميتوًوجدواه.ً–هً ًالتدريبًوبراؾبوًومستواه
ًدورًاؽبيئةًيفًحسابًالزكاةًأوًإخراجها.ً–وً
ًةًاإلسالميةًللمؤسسة.ذبسيدًاؽبويً–زً

ًإجراءاتًتطهَتًاؼبكاسبًفباًيشوهبا.ً–حً
ًكيفيةًاستثمارًأموالًؿبفظةًالتأمُت.ًً–طً
ًالفائضًالتأميٍت.ً–يً ًطريقةًمعاعبة
ًالعجزًيفًالتعويضات.ً–كً ًطريقةًمعاعبة
ً:(2)عىًبشأنًشركاتًالوساطةًاؼباليةماًيراً-2
ًالوقتًاؼبخصصًلذلكًوؿباضرىا.وجودًىيئةًشرعية،ًعددًأعضائها،ًجهةًتعيينهً–أً ًا،ًدوريةًاجتماعاهتا،

ًتلقىًتقاريرىاًوعالقتهاًبكلًؾبلسًاإلدارةًواعبمعيةًالعمومية.ً–بً ًعالقةًىيئةًبإدارةًاؼبؤسسة،ًوجهة
ً ًاؼبخالفات،ًً–ج ًالكتشاف ًاؼبصممة ًوالوسائل ًاػبطط ًمواعيدىا، ًحيث ًمن ًالشرعية ًاؼبراجعة عملية

ًوطرحًالبدائلًالشرع ًية.تصحيحها
معايَتًوضوابطًتصنيفًالشركاتًاؼبسانبةًاؼبختلطةًباغبرامًواليتًتتبعهاًالشركةًإذاًماًأرادتًاالستثمارًيفًً–دً

ًشركاتًـبتلطة.
ًمعايَتًوضوابطًالتخلصًمنًاغبرام.ً-ىـً
ًالصناديقًوالصكوكًاالستثمارية.ً–وً ًمعايَتًوضوابطًتداولًأسهمًالشركاتًووحدات

                                                 

.ًأطروحةًمقدمةًلنيلًشهادةًشرعي لمنتجات المؤسسات المالية اإلسالمية ودوره في تطوير أدائهاالتصنيف المنصورًعليًالقضاة،ً-(1)
ًجامعةًالَتموك،ًإربد،ًاألردن،ً ًكليةًالشريعةًوالدراساتًاإلسالمية، ً .75م،ًص2009ًالدكتوراهًيفًاالقتصادًواؼبصارفًاإلسالمية،

ً .76اؼبرجعًالسابق،ًصً- (2)ً
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ًاؼبعتربة،ًنطاقًىذهًالضوابطً–زً ً،ًللضوابطًوالذيًتعتمدهًىيئةًالرقابةًالشرعيةًللشركة.واؼبرجعية
ًاؼبعايَتًاؼبستخدمةًسواءًيفًؾبالًااسبةًأوًالضبطًالشرعي.ً–حً
ًالتدريبًوبراؾبوًومستواهًوكميتوًوجدواه.ً–طً
ًدورًاؽبيئةًيفًحسابًالزكاةًأوًإخراجها.ً–يً

ً:(1)ماًيراعىًبشأنًصناديقًاالستثمارً -3 
ً ًً–أ ًىيئة ًلذلكًوجود ًاؼبخصص ًوالوقت ًاجتماعاهتا، ًودورية ًتعيينها، ًوجهة ًأعضائها، ًوعدد شرعية،

ًالصناديقً ًووحدات ًالشركات ًأسهم ًلتداول ًاؽبيئة ًتضعها ًاليت ًالشرعية ًالضوابط ًومراعاة وؿباضرىا،
ً.(2)االستثمارية

ً ًمؤىالهتم،ً–ب ًاؼبراقبُت، ًوعدد ًوجودىا ًالداخلية، ًالشرعية ًإلجراءاتًًالرقابة ًاؼبعتمدة ًواألدلة تقاريرىم،
ًالرقابة،ًواؼبستوىًالنوعيًؽبا.

ً ًالصندوقًً–ج ًعلى ًالقائمون ًيعدىا ًقائمة ًتكوين ًبعد ًاؼبمنوعة، ًالنشاطات ًبتجنب ًااللتزام ًمن التحقق
قررًالستثماراتًليسًيفًنشاطهاًاألساسيًماًىوًؿبرم،ًوضآلةًعنصرًاغبرامًيفًاالقًتاضًواإليداع،ًوالعربةًدباًت

ًاؽبيئةًالشرعيةًيفًتلكًالقائمة.
ًالصرفًأيضا.ً–دً ًوالنظرًيفًوجوه ًدورًاؽبيئةًيفًحسابًالزكاةًأوًإخراجها،
ًاالجتماعيةًمثلًالعنايةًباؼبؤسساتًالصغَتةًوًاؼبستهلكُت.ً-ىـً ًاؼبصلحة
ًإجراءاتًتطهَتًاؼبكاسبًفباًيشوهبا.ً–وً
ًتطهَتًاؼبكاسب.ً–زً ًقيامًمديرًالصندوقًبإجراءات

ًإبرازًاؽبويةًاإلسالميةًيفًالتسويقًوالتنويوًبقراراتًاؽبيئة.ً–حً
مستوىًنشرةًالصندوقًووثائقًاإلصدارًووضوحًشروطًاإلصدارًللمكتتبُتًإضافةًإذلًالضوابطًالشرعيةًً–طً

ًالصادرةًعنًاؽبيئة.
ًإجراءاتًعملًاؼبصنفًالشرعي،ًوهببًعدمًإغفالًأيًمنهاًألنبيًًًً تهاًيفًالتأثَتًيفًوتتمثلًالنقاطًالسابقة

ًدرجةًالتصنيفًالشرعيًللمؤسسةًأوًالصندوق.
ً

                                                 

ًًىناًمثالًاال ًكوكالةًبأجرًأوًمضاربةًأوًغَتًاؼبقصود ًأوًبواسطةًغَتىاًأوًوكيلةًلغَتىا ستثمارًواؼبتاجرةًباألسهمًىلًتقومًبوًالشركةًبنفسها
 ذلك.
ًية،ًنصفًيقصدًبذلكًماًىيًاؼبرجعيةًاؼبعتربةًيفًربديدًمثالًنسبةًالنشاطًارمًىلًىيًقوائمًماليةًمدققةًأمًغَتًمدققةًوالتكرارًاؼبعتربً)سنًو
 ة،ًربعًسنوية،ًآخرًثالثًسنواتًمالية(.سنوي

ً .77،ًصمرجع سابقمنصورًعليًالقضاة،ًً- (1)
ًاإلسالمية،ً- (2) ًاؼبالية ًللمؤسسات ًواؼبراجعة ًااسبة الشرعية لتداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ًالضوابط ىيئة

ً .33م،ًص2002جوان27ًًعةًللمؤسساتًاؼباليةًاإلسالمية،ًاألردن،ً،ًاؼبلتقىًالفقهيًاألولًؽبيئةًااسبةًواؼبراجديون ونقود



 الركائز الشرعية لقيام سوق رأس المال اإلسالمي                                :                          الفصل األول
 

- 51 - 

 سالمية وسوق رأس المال اإلسالميثانيا: التحديات التي تواجو المؤسسات المالية اإل
ًحىتً .1 ًعاؼبيا ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ًانتشرت ًاإلسالمية: ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ًتواجو ًاليت التحديات

ًساح ًيف ًنفسو ًفرض ًواقعا ًمسَتهتاًصارت ًيف ًاؼبؤسسات ًىذه ًواجهت ًوقد ًالعاؼبي، ًاالقتصاد ة
ومنًىذهًالتحدياتًاليتًً،(1)ربدياتًومعوقاتًحالتًدونًربقيقهاًألىدافهاًالتنمويةًبالقدرًاؼبأمول

ً:(2)تواجوًالصناعةًاؼباليةًاإلسالميةًبشكلًعامًماًيلي

ًمعظب .2 ًفإن ًاغبديثة، ًخاصة ًاإلسالمية ًاؼبؤسسات ًمن ًؾبموعة ًوؿبدوديةًاستثناء ًصغر ًمن ًيعاين مها
ًمعًمؤسساتً ًعلىًاؼبنافسة ًيفًالقدرة ًأساسيا ًرأسًاؼبالًيبثلًعنصرا ًحجم ًكان ًوؼبا ًرأظباؽبا، حجم
ًأنًتسعىًحثيثاًإذلًزيادةًرأظباؽباًأوً ًاإلسالمية ًيتوجبًعلىًاؼبؤسساتًاؼبالية ًفإنو التمويلًاألخرى،

ًقا ًمالية ًمؤسسات ًلتكون ًاالندماجات ًعملية ًيف ًويزدادًالدخول ًعاؼبيا، ًوالثبات ًاؼبنافسة ًعلى درة
ًكاملةًتابعةًؽبا. ًيفًظلًاإلقبالًالكبَتًللبنوكًالتقليديةًلفتحًفروعًإسالميةًأوًبنوك ًالوضعًإغباحا

ًذبنحًً-ب ًفإهنا ًاألجل، ًىيًمواردًقصَتة ًالتجارية ًاؼبؤسساتًاإلسالمية ًولكونًمعظمًموارد للسببًأعاله
ًالتمويلًقصَتًاألجلًيفًؾبا ًوطويلًإذل ًويبقىًالطلبًعلىًالتمويلًمتوسطا ًوكبوىا، التًسبويلًالتجارة

ًغَتًمغطىًمنًقبلًىذهًاؼبؤسسات،ًفباًيضعفًقدرتوًعلىً ًواػبدمية األجلًلصاحلًاؼبشروعاتًاإلنتاجية
التنافسًيفًىذهًالسوق،ًفإنًالتحديًيكملًيفًقدرةًىذهًاؼبؤسساتًعلىًابتكارًأدواتًماليةًلسدًىذهً

ًتستعم ًإلدارةًالسيولة.الفجوة، ًكفؤة ًيفًإهبادًوسائل ًلًلتعبئةًمواردًمنًالسوقًؽبذاًالغرض،ًوقباحها
ًإداراتًالبحوثًالتابعةًللمؤسساتًاإلسالميةًعلىًتطويرًأدواتًماليةًوفقًأحكامًالشريعةًً-ج ضعفًقدرة

،ًفاؼبنتجاتًاؼباليةًاإلسالمية،ًسبثلًأوعيةًالستيعابًالسيولة،ًوتستجيبًللطلبًاؼبتزايدًعلىًالتمويلًاإلسالمي
ًومشتقاهتا،ًوتلكًاليتًتعٌتًبالتمويلًمتوسطً ًللتمويلًقصَتًاألجلًاؼبتمثلةًيفًاؼبراحبة ًحاليا ًاؼبتداولة اإلسالمية
ًاؼبتزايدةً ًالًتفيًباغباجة ًوبيعًالسلمًوكبوًذلك، ًواالستصناع ًألجل ًوالبيع ًواإلجارة ًكاؼبشاركة ًاألجل وطويل

ًولع ًالتمويل ًمن ًالنوع ًىذا ًبعضًؼبثل ًاذبهت ًوقد ًالدور، ًهبذا ًالقيام ًعن ًاإلسالمي ًالتمويل ًمؤسسات جز
ًكثَتًمنًاؼبراجعةًيفًاعبوانبًًالشرعية. ًالبنوكًالتقليديةًإذلًفتحًنوافذًومنتجاتًإسالميةًربتاجًإذل

ًوانتشارً-د ًاإلسالمية ًاؼبالية ًالصناعة ًيف ًاؼبتسارعة ًالتطورات ًمواكبة ًيف ًالشرعية ًالرقابة ًىيئات ًدور ًضعف
ًاؼباليةًاإلسالميةًدبعدلًدلًيسبقًلوًمثيلًيفًالعادل. ًالبنوك،ًواألسواقًواؼبؤسسات

ًؾبالً .1 ًيف ًواؼبدربة ًاؼبؤىلة ًالكوادر ًيف ًنقص ًمن ًاإلسالمية ًاؼبالية ًواؼبؤسسات ًواألسواق ًالبنوك تعاين
ًالتدريبً ًمعاىدة ًمستوى ًعلى ًسواء ًتتم ًاليت ًالتدريب، ًوؾبهودات ًاإلسالمي ًوالتمويل الصَتفة

ًوعليوًفإنوًمنًاؼبناسبًأنًتضعًىذهًاؼبؤسساتًًو إداراتًالتدريبًلتلكًالبنوكًالًتفيًإالًبالقليل،

                                                 

ً.03ً،ًصنحو سوق  مالية إسالمية، مرجع سابقأشرفًؿبمدًدوابة،ًً-(1)
ً .21،ًصمرجع سابقبشَتًعمرًؿبمدًفضلًا،ًً- (2)
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ًىذاً ًويف ًعلمية، ًبطريقة ًالبشرية ًالكوادر ًلتطوير ًسبويلو ًيف ًكلها ًتشًتك ًللتدريب، ًموحدا برناؾبا
ًمنًاألنبيةًدبكانًأنًتتبادلًىذهًاؼبؤسساتًخرباهتا،ًوذبارهباًمعًبعضها بعضاًالسيماًًاػبصوصًفإنو

الناشئةًمنها،ًعنًطريقًنظامًانتدابًاؼبوظفُتًدباًمنًشأنوًنقلًاػبرباتًوتبادؽباًبُتًتلكًاؼبؤسسات،ً
ًاؼبالً ًرأس ًسوق ًيف ًالتعامل ًؼبقتضيات ًتلبية ًااسبية ًواؼبعايَت ًالفتاوى ًتوحيد ًضرورة ًإذل إضافة

 اإلسالميًللخروجًبتلكًاؼبؤسساتًإذلًفضاءًالعاؼبية.

ًنشاطًسوقًرأسًًجوًسوقًرأسًاؼبالًاإلسالمي:ربدياتًتوا .2 ًتواجو ًاليت ًالتحديات ًأىم ًإهباز يبكن
ً:(1)اؼبالًاإلسالميًفيماًيلي

ًبُتًأسوقًرأسًاؼبالًاإلسالمية.ضً-أ ًعفًالروابطًالقانونيةًوالفنيةًوالتكنولوجية
ًالضًر-ب ًتغيَتًاألنظمة ًوعدم ًشرعا، ًواجملازة ًاؼببتكرة ًاإلسالمية ًاؼبنتجات ًوقوانُتًاالستثمارًغَتًؿبدودية يبية

ًالتفاوتًيفًىذهًاألنظمةًوالقوانُتًمنًبلدًإذلًآخر.  اؼبناسبةًلنشاطها،ًوبطءًمعاعبة
ًالطلبًعلىًتلكً-ج ًلدىًالعادلًاإلسالميًمعًعنصر ًالذيًيتالقىًيفًعرضًاألموالًاؼبتوافرة فقدانًاإلطار

 ؼبستثمرينًوطاليبًالتمويل.األموال،ًضمنًنطاقًاألرضيةًاؼبشًتكةًللتالقيًاؼبباشرًبُتًا
ًوالتحويلًوالتداولًيفًمعظمً-د ًالدفعًوالتغطية، ًإذلًوسطاء ًاؼبباشرًدونًاغباجة ًللتعامل ًموحدة ًعملة غياب

 البلدانًالعربيةًواإلسالمية.
يكمنًقباحًأيًسوقًمنًأسواقًاؼبالًيفًقدرتوًعلىًزبصيصًاؼبواردًاؼباليةًبكفاءةًعالية،ًوتوجيههاًلتمويلً-د

ًالسببًمشروعا ًوؽبذا ًواػبدمات، ًاإلنتاج ًؾبارل ًيف ًاػباص ًالقطاع ًومشروعات ًاألمد ًطويلة ًالعام ًالقطاع ت
ًالبنوكً ًكانت ًوؼبا ًاالقتصادي، ًالنمو ًوحفز ًاؼبخاطر ًتقليل ًيف ًمهما ًدورا ًالنشط ًاؼبال ًرأس ًسوق يبارس

ًالًتستطيعًولوجًسوقًرأسًاؼبالًالتقليدي،ًوذلكًلعدمًانضباطًذلكًالسوقً بالضوابطًالشرعية،ًاإلسالمية
ًرغمً ًإلصدارًصكوكًإسالمية ًنسبيا ًوااوالتًالقليلة ًاألنبية، ًغاية ًيف ًإسالمي ًاؼبال ًرأس ًسوق ًوجود فإن

ًفإهناًواجهتًمعضلةًغيابًالسوقًالثانويةًاليتًتسمحًبتداولًاألدواتًاؼباليةًاإلسالمية  .(2)قباحها،
ًوحبوثاًًًًًًًً ًدراسات ًوالعشرون ًاغبادي ًالقرن ًمنًقبلًًويشهد لتوحيدًنشاطاتًأسواقًرأسًاؼبالًاإلسالمية

ًعامةًحبيثًتسهلًالتقاءًعرضًاألموالًمعً ًيفًتوحيدًاألسواقًمصلحة ًألن ًواإلسالمية، ًالعربية ًالدول بعض
ًالذيًقدًيؤديًإذلًزوالًمديونيةًالعادلًالعريبًللعادلًالغريب،ًحيثًإنًاؼبوجوداتًاألجنبيةً ًاألمر الطلبًعليها،

ًالع ًإسالميةًللعادل ًفبوجودًسوقًمالية ًللعادلًالغريب، ًعلىًالعادلًالعريبًمنًديونًىائلة ًيفًاػبارجًتفوقًما ريب
ًالعادلًالعريبًعلىًشكلًاستثماراتًعنً ًإذل ًاؼبوجودات ًىذه ًانتقال ًيسهل ًوالقوانُت ًاإلجراءات ًموحدة نشطة

                                                 

ً .85صًمرجع سابق،أضبدًأسعدًأضبدًاؼبسعودي،ًً- (1)
ً .21،ًصقمرجع ساببشَتًعمرًؿبمدًفضلًا،ًً- (2)
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ًاليتًتساعدًعلىًالتغ ًومنًأىمًاألمور ًاإلسالمية، ًاؼبالية ًاألدوات ًأسواقًطريق لبًعلىًالتحدياتًاليتًتواجو
 :(1)رأسًاؼبالًاإلسالميةًماًيلي

ًاألدواتًً-أ ًمن ًاإلصدارات ًتسويق ًتسهل ًحسابية ًوحدة ًوىو ًاإلسالمي، ًالدينار ًمثل ًموحدة ًعملة إهباد
ًيفًأسعارًصرفًالعمالت. ًاؼبستحدثة،ًحبيثًالًيتأثرًاالستثمارًيفًىذهًاألوراقًبالتقلباتًاغبادة

ًتشريً-ب ًاإلسالميةًإصدار ًاؼبالية ًاألدوات ًمع ًللتعامل ًوالعربية ًاإلسالمية ًالدول ًقبل ًمن ًوقوانُت عات
ًاؼبستحدثة.

  .المطلب الثالث: واقع الصناعة المالية اإلسالمية 
ً:(2)الفرع األول: مؤشـرات حـول صناعة المال اإلسالمي

ً ًاإلسالمية ًاؼبالية ًللمؤسسات ًاؼبوجودات ًحجم ًإن ًعام ًعنًًرياناتًالصادحسبًالب2008ًوصل ة
ً ًالعام ًاجمللس ًاإلسالمية ًواؼبؤسساتًاؼبالية ًأمريكيًمقارنةبـ74.5ًإذلًللبنوك بليونًدوالر583.1ًًبليونًدوالر
ً.2007أمريكيًعامً

مؤسسةًماليةًإسالمية300ًًىناكًأكثرًمنًًأنألسواقًرأسًاؼبالًاإلسالميةًاألوليةًًوتشَتًالتقديرات
ً ًمن ًأكثر ًيف ًًوبلدا75ًًًمنتشرة ًىًأن، ًاؼبوجوداتذحجم ًاإلسالمية)ًه ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ًحوارلًً(أصول بلغ

توقعً،ً%8.85بنسبة2010ًًبليونًدوالرًيفًعام895ًًً،ًلَتتفعًإذل2009بليونًدوالرًأمريكيًيفًعام823ًً
ًاغبجمًيفًعام حققتًزيادةًأماًمعدالتًالنموًفقدًً،ترليونًدوالر1.5ًليصلًإذل2015ًًًأنًيتضاعفًىذا

ً 28.4ًًدبقدار 2008ًعام ًمن ًالفًتة ًخالل ًالنمو ًمعدل ًمتوسط ًكان ًوقد ،2002ًً ًحدود2008ًًإذل يف
32%ً ًالصناعةًيفًالنموًدبعدالتًتًتاوحًبُتًًو، خاللًالثالثًسنواتًً%15-10منًاؼبتوقعًأنًتستمرًىذه

ً.(3)اؼبقبلة
ًكفايةًالكوادرًاؼب دربة،ًباإلضافةًإذلًإنًالتحدياتًاليتًتواجههاًصناعةًاؼبالًاإلسالميًسبثلتًيفًعدم

ًنقصًيفًأعدادًأعضاءًاؽبيئاتًالشرعية،ًوتضاربًالفتاوىًيفًبعضًاألدواتًاؼباليةًاإلسالمية.
ًيفًالعادلًوالذيًبلغً ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاؼبؤسسات ًعدد ًوتشكلًال426ًإن اإلسالميةًًبنوكمؤسسة،

ً ًنسبتو ًما ًوالرقابيةًيفًغً%41منها ًىيئةًشرعيةًتابعةًوىيًمقيدةًحبكمًاعبهاتًاإلشرافية البًالدولًبوجود
ًوذلكًيشكلًأنبيةًخاصةًوعبءًعلىًىذهًاؽبيئاتًالشرعية،ويلفتًالنظرًعبدوىًاالىتمامًبتوفَتًمعايَتً ؽبا،

ًقواعدًاغبكومةًواؼبؤسساتية. ًرباكيًأفضلًفبارسات

                                                 

ً.86ً،ًصمرجع سابقأضبدًأسعدًأضبدًاؼبسعودي،ًً- 1
ً(2)-ًً :ًإلسالميةًاؼبؤسساتًاؼباليةًأصولًتقرير

30/07/2010http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3834ً
ً –2010ًعبدًالرزاقًًاػبرهبي،ًحجمًأصولًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًعامً-(3)

http://www.aleqt.com/2011/05/08/article_535749.htmlًً:30/07/2010ً،ًتاريخًاإلطالع
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اتًالتابعةًتًالنموًاؼبرتفعةًبالرغمًمنًقلةًحجمًاؼبوجودالإنًاستشرافًاؼبستقبلًباالعتمادًعلىًمعد
ًوتناميًرؤوسًاألموالً ًالتقليدية، ًحجمًاؼبوجوداتًللمؤسساتًاؼبالية ًمع ًمقارنة ًاإلسالمية ًاؼبالية للمؤسسات
ًاليتً ًالعاؼبية ًاؼبالية ًومعًاألزمة ًالصناعةًيفًالدولًالناشئةًخاصة ًتركزًؽبذه ًمعًوجود ًاالذباه ًىذا ًيف اؼبستثمرة

ًلنداءًالبدائلًيقودناًإ ًاألخضر ذلًاستشرافًاؼبستقبلًيفًصناعةًاؼبالًاإلسالميًمعًاألخذًبغُتًأعطتًالضوء
ًاالعتبارًحجمًاؼبسؤوليةًاؼبًتتبةًعلىًقيادةًالعملًاؼبارلًاإلسالمي.

ًيفًدائرةًاؼبسؤوليةًلرسمً ًأنًيضعنا ًاؼبصاحلًواألولوياتًمنًشأنو إنًاالسًتشادًدبقاصدًالتشريعًوفقو
ًالبن ًعلى ًوالتحفيز ًاؼبستقبلي ًالطريق ًوبفظًمعادل ًدبا ًالصناعة ًتوجو ًأن ًشأهنا ًمن ًاليت ًللقواعد ًاؼبتكامل اء

ًويؤىلهاًللمرحلةًالقادمة. ًإقبازاهتا
 :(1)الفرع الثاني: التحليـل العام للهيئـات الشرعيـة

ً ًالبيانات ًقاعدة ًعامًالتالية ًهناية ًحىت ًاإلسالمية ًاؼبالية ًواؼبؤسسات ًللبنوك ًالعام ًاجمللس ًلدى متوفرة
2009ًً ًالًوي، ًالشرعيةدرس ًللهيئات ًاغبارل ًالبياناتاقع ًموزعُتًيف621ًًً،حيثًربصيًىذه دولة40ًًعاؼبًا

ً ًويشغلون ًالعادل، 1767ًًحول ًغبوارل ًالتابعة ًالشرعية ًاؽبيئات ًيف ًاإلسالمية478ًًمنصبًا ًاؼبؤسسات من
ًتكاف ًشركات ًإسالمية، ًنوافذ ًإسالمية، ًواستثمار ًسبويل ًشركات ًإسالمية، ً)مصارف ًأنواعها ل،ًدبختلف

ًاإلسالميةً ًالبنوك ًوتشكل ،)..ً ًفقهية ًوؾبامع ًومنظمات ًشرعية، ًاستشارية ًشركات ًاستثمارية، صناديق
ًطبقاًللوشرً ،ًويليهاًؼباليةًاإلسالميةارلًاؼبؤسساتًامنًإصبً%48(ًنسبة1ًرقمً)ًشكلكاتًالتمويلًاإلسالمية

ًبنسبة ًاإلسالمي ًالتأمُت ً%17ًشركات ًاإلسالمية ًاالستثمار ًصناديق ًمث  ،ً ًاإلسالميةًً%15بنسبة والنوافذ
ً ً%12بنسبة ً%5أماًالشركاتًاالستشاريةًوأيضًاًاؼبنظماتًواجملامعًالفقهيةًفهماًيشكالنًنسبةًبسيطةًىيً،

ًعلىًالتوارل.ً%2وً
 (: أنواع المؤسسات المالية اإلسالمية4شكل رقم )

ً
ًاؼباليةًاإلسالميةًالمصدر: بنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًتقريرًحولًاجمللسًالعامًللBDO JORDANًًً-االستشارات

2010ً،ًاؽبيئاتًالشرعيةًيفًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًبالتعاونًمعًربليلًالواقعًوآفاقًاؼبستقبل

                                                 

ًاإلسالمية-(1) ًاؼبالية ًيفBDO JORDANًًًً-االستشارات ًالشرعية ًاؽبيئات ًحول ًتقرير ًاإلسالمية ًاؼبالية ًواؼبؤسسات ًللبنوك ًالعام اجمللس
ً.2010،ًمعًربليلًالواقعًوآفاقًاؼبستقبلاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًبالتعاونً
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تقسيمًالبيا ًكماًيلي:ًناتًاؼبتاحةوبناءًعلىًذلكًمتً  ًإذلًأربعًؾبموعات
 ستثمارًاإلسالميًوالنوافذًاإلسالمية.اجملموعةًاألوذل:ًالبنوكًاإلسالميةًوشركاتًالتمويلًواال -1
 اجملموعةًالثانية:ًشركاتًالتأمُتًاإلسالمي. -2
 .اجملموعةًالثالثة:ًصناديقًاالستثمار -3
ًالرابعة: -4 ًواجملامعًًاجملموعة ًواؼبنظمات ًالشرعية ًاالستثمارية ً)الشركات ًأخرى مؤسسات

 الفقهية.
(ً ًرقم ًاعبدول 1ًويظهر ًأن ًالشًر59%ً( ًاؽبيئات ًأعضاء ًمناصب ًاألوذلًمن ًاجملموعة ًيف ًتًتكز عية

ً ًيليها ًالتمويلًواالستثمارًاإلسالمية، ًوشركات ًوالنوافذ ًبالبنوك وعةًمنًاؼبناصبًتًتكزًيفًاجملمً%16اؼبتعلقة
ًبشركاتًالت ًاؼبتعلقة ًاؽبيئاتًالشرعيةًيفًؾبموعةًصناديقًأالثانية ًمناصبًأعضاء ًأما مُتًاإلسالميً)التكافل(

ً.%12االستثمارًفهيًبنسبةً
 (: عدد العلماء والمناصب حسب المجموعات1جدول رقم )

 المجمــوعة
 ـ

 عدد الدول النسبة عدد المناصب عدد العلماء

620ً0767ًً41ً البيانات اإلجمالية 

38ً %434ً0141ً59 : البنوك والنوافذ وشركات التمويل واالستثمار اإلسالمية1المجموعة

09ًً%084ً276ً06 تكافل(: شركات التأمين اإلسالمي )ال2المجموعة 

02ًً%57ً203ً02 : صناديق االستثمار اإلسالمية3المجموعة 

06ًً%044ً238ً03 : أخرى4المجمـوعة 

2101ًيةًاإلسالمية،ً:ًاجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباللمصدرا
ًاإل ًاؼبؤسساتًاؼبالية ًويالحظًتكرار ًالعادلًالواحدًيفًأكثرًمنًؾبموعة، ًتكرار ًوجود سالميةًيالحظ

ًحبسبًاجملموعةًيفًالدول.
ًدبجموعً ًاإلسالمية ًالصناعة ًيف ًاألوائل ًالعشرين ًالشرعية ًاؽبيئات ًأعضاء ًأن  ًالنتائج ًبينت لقد

ً ًيشكلون ًً%3مؤسساهتا ًعددىم ًالبالغ ًالكلي ًاجملموع 620ًًمن ًيشغلون ًيفًاؽبيئات718ًًعضو، منصبًا
ًمنًأصلً ًأيًماًنسبتو0767ًًالشرعية 41ًدولةًمنًأصل26ًًنًخاللًتواجدىمًيفًوذلكًم،ً%41منصبًا

ً 487ًًدولة ًنسبتو ًما ًأي ً%61مؤسسة ،ً ًاألوائلًيفًالصناعة ًالعشر ًاؽبيئاتًالشرعية 501ًويشغلًأعضاء
ً ًنسبتو ًما ًأي ًً%73منصبًا، ًعددىم ًالبالغ ًاألوائل ًالعشرين ًؾبموع ًاؽبيئات718ًمن ًأعضاء ًيشغل ًكما ،
ً.%52بتوًمنصبًاًأيًماًنس270ًالشرعيةًاػبمسًاألوائلً
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ًوكذلكً ًاألوذل(، ً)اجملموعة ًاإلسالمية ًواالستثمار ًالتمويل ًوشركات ًوالنوافذ ًالبنوك ًؾبموعات وتتفق
ًالثانية(،ًيفًاذباىهماًالعامًمعًالنسبًاؼبذكورةًأعالهًيفًالصناعةً ؾبموعةًشركاتًالتأمُتًاإلسالميً)اجملموعة

ًاؼباليةًاإلسالميةًعمومًا.
 ائل من العلماء ومناصبهم حسب المجموعات(: توزيـع األو 2الجدول رقم )

كامل ً
 الصناعة

 :1المجموعة 
والنوافذ وشركات التمويل البنوك 

 واالستثمار اإلسالمية

 :2المجموعة 
شركات التأمين 

 اإلسالمي

 :3المجموعة 
صناديق االستثمار 

 اإلسالمية

 :4المجموعة 
 أخــرى

620ً434ً084ً57ً044ً عدد العلماء اإلجمالي
0767ً0141ً276ً203ً038ً لمناصب اإلجماليعدد ا

 العشرون األوائل:
 عدد مناصب العشرين األوائل
 نسبة مناصب العشرين األوائل

ً
718ً

41%ً

ً
431ً

40%ً

ً
91ً
23%ً

ً
065ً

77%ً

ً
019ً

46%ً
 العشرة األوائل:

 عدد مناصب العشرة األوائل
 نسبة المناصب من العشرة األوائل

نسبة المناصب من إجمالي 
 ةالمجموع

ً
501ً

76%ً
29%ً

ً
308ً

74%ً
30%ً

ً
61ً
67%ً
22%ً

ً
025ً

76%ً
59%ً

ً
80ً
74%ً
34%ً

 الخمس األوائل:
 عدد مناصب الخمسة األوائل

نسبة المناصب من الخمسة 
 األوائل

نسبة المناصب من إجمالي 
ًالمجموعة

ً
370ً

52% 

21% 

 
229 

53% 

22%ً

ً
41ً

44%ً

04%ً

ً
81ً

48%ً

38%ً

ً
54ً

51%ً

23%ً

 .2101،ًنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةاجمللسًالعامًللبًالمصدر:
ًتبوءًًً ًىمًاألكثر ًمنًعشرينًعاؼبًا ًاؼبكونة للمناصبًيفًاؽبيئاتًالشرعية،ًًًاوقدًمتًالًتكيزًعلىًالعينة

ًىؤالءًالعلماءًيفًىذهًاؼبؤسساتًباختالفًأنواعها. استعراضًاؼبناصبًاليتًيشغلها ًكماًمتً 
ًاعبدولًرقمً ًاؽب2)ويظهر ًتوزيعًأعضاء ً يئاتًالشرعيةًالعشرينًاألوائلًيفًاجملموعاتًالثالثةًاؼبكونةً(

ًواجملامعً ًالشرعية ًاالستشارات ًوشركات ًالتأمُت ًوشركات ًاإلسالمية ًواالستثمار ًالتمويل ًوشركات ًالبنوك من
ًأحياناًً ًتكون ًقد ًالصناديق ًىذه ًيف ًالعضوية ًألن ًنظرًا ًاإلسالمية ًاالستثمار ًصناديق ًباستثناء ًأي الفقهية،

ًتابعةًلعضويةًاؼبؤسسةًاؼباليةًاؼبنشئةًعضوي ًغَتًمباشرة ًأخرىًعضوية ًقدًتكونًأحيانًا ًكما ًمستقلة، ًمباشرة ة
ًكماًيبُتًاعبدولًالسابقًأيضاًنسبةًمشاركاتًالعشرينًاألوائلًيفًـبتلفًىذهًاجملموعات. ًللصناديق،

ًالعلماءًالعشرينًاألوائلًيفًاؽبيئاتًالشرعيةًيتضحًمنًالشك ًعلماء2ًلًرقمً)ومنًحيثًجنسية (ًأن 
ًلتوسعًقاعدةًاؼبؤسساتًالعامةً ًنظرًا ًعلماء ًالعشرينًاألوائلًبواقعًسبعة ًمنًالكويتًيتصدرونًقائمة الشريعة
ًوتأيتًالسعوديةًيفًاؼبرتبةًالثانية،ًحيثًتضمًأربعةًأعضاءًمنًالعشرينًاألوائل،ًوتساىمًالبحرينً يفًالكويت،
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ًكلًمنهاًض ًيف ًاثنُت ًبعاؼبُت ًكلًوباكستان ًعادلًواحدًمن ًالعشرينًاألوائل،ًيفًحُتًتضمًالقائمة منًقائمة
ًمصر،ًالعراقًوماليزيا. ًالدولًاػبمسًالتالية:ًاإلمارات،ًسوريا،

 .(: جنسيات العشرين األوائل5شكل رقم )

 
ًاؼباليةًاإلسالميةًالمصدر: ةًتقريرًحولًاجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميBDO JORDANًًً-االستشارات

2010ً،ًاؽبيئاتًالشرعيةًيفًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًبالتعاونًمعًربليلًالواقعًوآفاقًاؼبستقبل
ً

ًاؼبفروضًتواجدىمًعلىًرأسًاؼبؤسساتً ًالعلماء ًعدد ًيف ًالكبَت ًالنقص ًيسجل ًسبق ًما ًعلى وبناء
ًاغبارلًينحصرًيفً ًعددىم ًأن ًحيث ًالقائمة، ًيشغلونًمن620ًاإلسالمية ًيفًعاؼبًا ًشرعيًا مؤسسة478ًًصبًا

عضواًشرعيًاًبافًتاضًتوافرًطبسة2291ًًمالية،ًبينماًاالحتياجاتًالفعليةًللصناعةًيفًالوقتًالراىنًيرتفعًإذلً
بافًتاضًاغبدًاألدىنً ًكلًىيئةًشرعيةـًوكذلكًافًتاضًعدمًتكرارًالعضويةًيفًأكثرًمنًمؤسسة،ًأماً  أعضاءًيف

ًتصلًإذلًثالثةًأعضاءًفقطًلكلًمؤسسةًفإنً ًالصناعةًمنًالعلماء ًعضو.0434ًاحتياجات
عضو،ًأيًأن0729ًًو802ًوهبذاًيتضحًأنًىناكًنقصًيفًعددًأعضاءًاؽبيئاتًالشرعيةًيًتاوحًبُتً

ًواحدةًيفًحدهًاألدىنًومرتُتًيفًاغبدًاألعلىًلتلبيةًاالحتياجاتً ًاؽبيئاتًهببًأنًيتضاعفًمرة ًأعضاء عدد
ًالصناعة، ًيف ًالعلماء ًمن ًالنموًًاغبالية ًنتيجة ًاؼبتوقعة وذلكًدونًاألخذًبعُتًاالعتبارًاالحتياجاتًاإلضافية

ًالطبيعيًلعددًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالمية.
ًإذلًحوارلً ًدبختلفًمؤسساهتا ًاإلسالمية ًاؼبالية ًالصناعة عادلًخاللًالسنواتًاػبمس2111ًًوربتاج

ً.%5القادمةًبافًتاضًنسبةًمبوًعددًاؼبؤسساتًبواقعً
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 .2212(: سيناريوىات االحتياج الفعلي من العلماء في عام 6م )شكل رق
ً

 ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً:(1)الفرع الثالث: التحليـل الجغرافي
ًاؽبيئاتًالشرعيةًخدماهتمًيفًالعديدًمنًالدولًوتستقطبًدولةًماليزياًدبختلفً ًأعضاء ًالعلماء يقدم

ً ًحوارل 006ًًمؤسساهتا ًبواقع ًوالسودان ًبنغالدش ًوتليها ًوالكويتًعادل64ًعاؼبا، ًالسعودية ًمن ًكل ًمث ،
(ًأدناهًالعلماءًالذينًيقدمونًخدماهتمًيفًالدولًاػبمسًعشر5ًعادل،ًويبُتًالرسمًرقمً)59ًوالبحرينًبواقعً

ًاألوذلًمنًحيثًاستقطابًالعلماء.
 (: عدد العلماء الذين يقدمون خدماتهم حسب الـدول7رقم ) الشكل 

ً

ً
ًاؼباليةًاإلسالميةًالمصدر: اجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًتقريرًحولBDO JORDANًًًً-االستشارات

2010ً،ًاؽبيئاتًالشرعيةًيفًاؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةًبالتعاونًمعًربليلًالواقعًوآفاقًاؼبستقبل
(ً ًرقم ًاعبدول ًيظهر ًالشرعية ًاؽبيئات ًأعضاء ًالعلماء ًيشغلها ًاليت ًاؼبناصب ًحيث ًربلياًل4ًومن )

ًوشركاتًًمفصالًً ًوالنوافذ ًبالبنوك ًاػباصة ًاألوذل ًاجملموعة ًففي ًالدول، ًحسب ًموزعة ًاؼبناصب ًىذه لعدد

                                                 

ً اؼبرجعًالسابق.ً-( 1)

 أعضاءًلكلًىيئة5ً:ًإقراض1ًسناريًو أعضاءًلكلًىيئة3ً:ًإقراض2ًسناريًو
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ً ًبإصبارلًعدد ًالكويتًالقائمة ًتتصدر منصبًويليهاًثالثةًدولًخليجية074ًًالتمويلًواالستثمارًاإلسالمية
(ً ًالسعودية ً)002ًىي ًالبحرين ً)017ًمنصب(، ًواإلمارات ًم84ًمنصب(، ًتليها ًمث ً)منصب(، 84ًاليزيا

ًمنصب(.71ًمنصب(،ًوالسودانً)
ًاػباصةً ًالثالثة ًواجملموعة ًالتأمُت ًبشركات ًاػباصة ًالثانية ًاجملموعة ًيف ًاؼبناصب ًترتيب وىبتلف

ًبإصبارلًعددً ًالقائمة ًماليزيا منصبًيف07ًًمنصبًيفًشركاتًالتامُتًو44ًبالصناديق،ًحيثًتتصدرًدولة
ًيفًمراتبًتالية.ًصناديقًاالستثمار،ًبينماًتأيتًدولًاػبليج

 (.1(: عدد مناصب العلماء حسب الدول )المجموعة 3الجدول رقم )
ًاجملموعةًاألوذل:البنوكًوشركاتًالتمويلًواالستثمارًاإلسالميًوالنوافذًاإلسالمية.

 اإلجمالي عدد المناصب الدولـة
 اإلجماللي

عدد مناصب العلماء الثالثة  عدد العلماء
 األوائل الثالثة

 صب للعلماء الثالثة األوائلة المنانسب
 %074ً53ً44ً25 الكويت

ً%003ً43ً49ً43 السعودية
017ً32ً39ً43ً البحرين

ً%84ً26ً29ً35 اإلمارات
ً%84ً78ً00ً03 ماليزيا

ً%71ً47ً08ً26 السودان
ً%56ً20ً28ً59 بنغالدش

ً%52ً20ً28ً59 المملكة المتحدة
ً%49ً22ً05ً30 قطر

ً%32ً28ً8ً25 اندونيسيا
 .2101،ًاجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةالمصدر: 

 (.2(: عدد مناصب العلماء حسب الدول )المجموعة 4الجدول رقم )
ًاجملموعةًالثانية:ًشركاتًالتأمُتًاإلسالمي.

عدد المناصب  الدولـة
 اإلجماللي

 ثة األوائلة المناصب للعلماء الثالنسب الثالثة عدد مناصب العلماء عدد العلماء
 %44ً41ً8ً08 ماليزيا

ً%23ً08ً05ً45 اإلمارات
ً ً%29ً05ً05ً56 السعودية
ً ً%27ً24ً6ً22 بنغالدش

ً
ً%27ً07ً06ً44 اندونيسيا
ً%26ً20ً9ً35 السودان

ً ً%23ً06ً01ً43 الكويت
ً 07ً9ً01ً59ً البحرين

ً%05ً01ً9ً61 بروناي
ً%00ً7ً7ً64 باكستان

 .2101،ًنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةاجمللسًالعامًللبالمصدر: 
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ًوردًسابقًا،ًوبالًتكيزًعلىًدولًاػبليجًالعريب: ًوفيماًيليًتفصياًلًؼبا
تعدًالكويتًالدولةًاألوذلًمنًحيثًإصبارلًعددًاؼبناصبًيفًاؽبيئاتًالشرعيةًجملموعةًالبنوكًًالكويــت: .0

ًبواقع ًوذلك ًاإلسالمية ًواالستثمار ًالتمويل ًوشركات 074ًًًوالنوافذ ً%77منصب،ًيًبنسبة ويبلغً،
ًاألعضاءًيفًاؽبيئاتًالشرعيةً  عادل.52ًعددًالعلماء

ًالسعودية: .2 ًالعربيـة ًمستوىًًاؼبملكـة ًعلى ًللكثافة ًنسبة ًأعلى ًاػبليج ًمستوى ًعلى ًالسعودية تسجل
ًالث ًالعلماء ًأن  ًحيث ًاإلسالمية(، ًواالستثمار ًالتمويل ًوشركات ًوالنوافذ ً)البنوك ًاألوذل الثةًاجملموعة

 .%43منصبًبنسبة002ًًمنصبًمنًإصبارل49ًًاألوائلًيشغلونً

ربتلًالبحرينًاؼبرتبةًالثالثةًمنًحيثًإصبارلًعددًاؼبناصبًيفًؾبموعةًالبنوكًوشركاتًالتمويلًًالبحريـن: .3
ً ًبواقع ًيشغلًالعلماء017ًًواالستثمار ًإذ ًحيثًمعدلًالكثافة، ًمن ًالثالثة ًاؼبرتبة ًربقق ًكما منصب،

 .%36منصبًبنسبة39ًًائلًالثالثةًاألًو

ًعلىًمستوىًًاإلمـارات: .4 ًاألوذلًخليجيًا ًاؼبرتبة ًبعدًماليزيا ًعاؼبيًا ًالثانية ًربتلًاؼبرتبة ًبأهنا ًاإلمارات تتميز
ًبواقعً ًالتأمُتًاإلسالمية ًشركات ًيف ًاؼبناصب ًعدد ًالثالثًاألوائل22ًإصبارل ًويشغلًالعلماء منصب،

 .%45منصبًأيًبنسبة22ًًمنصبًمنًإصبارل05ًً

ًاؼبناصبًاإلصبارلًيفًًماليـزيا: .5 ًعلىًمستوىًعدد ًعاؼبيًا ًاػبامسة ًاؼبرتبة ًعلى ًماليزيا ًحصول ًمن بالرغم
منصبًإالًأهناًتتميزًبالبفاض74ًًؾبموعةًالبنوكًوشركاتًالتمويلًواالستثمارًاإلسالمي،ًوذلكًبعددً

منصبُتًلكلًمنهم،ًووبافظًباقيًاؼبرتبةًالثانيةًبواقعًًثًوبتلًثالثةًمنًعلماءًماليزيامعدلًالكثافة،ًحي
ًكلًمنً ًكذلكًيف ًقائمًا ًالكثافة ًيف ًاؼبنخفض ًاالذباه ًىذا ًوقبد ًغَت، ًال ًواحد ًمنصب ًعلى العلماء

ًاألسيوية،اند ًوالدول ًوبنغالدش ًالدولًمنًحيثًإصبارلًًونيسيا ًقائمة ًماليزيا ًتتصدر ًثانية ًناحية ومن
ًاؼبناصبًعلىًمستوىًشركاتًالتأمُتًبواقعً علماءًماليزيُتًالصدارةًبواقع4ًًب،ًووبتلًمنص44ًعدد

ًفقط.  منصبُتًلكلًمنهم،ًيفًحُتًيشغلًباقيًالعلماءًمنصبًاًواحدًا

ًالتمويلًًالسـودان: .6 ًوشركات ًالبنوك ًؾبموعة ًيف ًالشرعية ًاؽبيئات ًيف ًاألعضاء ًالعلماء ًعدد يرتفع
 صبًواحدًفقط.عادلًيشغلًمن36ًعادلًمنهم57ًًواالستثمارًاإلسالميًيفًدولةًالسودانًإذلً

ًتأيت .7 ًالتاسعةًمنًحيثًالعددًاإلصبارلًللمناصبًيفًعضويةًالبنوكًوشركاتًًقطـر: ًقطرًيفًاؼبرتبة دولة
ًبواقعً ًاإلصبارلًيبلغ49ًًالتمويلًاإلسالمية ًالعلماء ًوالًتتدرجًدولةًقطر22ًًمنصبًوعدد ًىذا عاؼبًا،

ًرب ًحيثًأهنا ًالتأمُت ًشركات ًؾبموعة ًيف ًاألوائل ًالعشر ًالدول ًاػبامسةًعشرًحسبًضمن تلًاؼبرتبة
 اؽبيئاتًاؼبتوفرةًيفًقاعدةًالبيانات.
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ً:(1)الفرع الرابع: التحليل القطـاعي
ًرقمً) ًاعبدول ًبُتًـبتلفًالقطاعات5ًيعرض ًموزعة ًاؼبناصبًواؽبيئاتًالشرعية ًلعدد ًتفصيليًا ًربلياًل )

ً ًبواقع ًالقائمة ًماليزيا ًدولة ًوتتصدر ًإ236ًوالدول، ًمن ًمنهما ًلكل ًمنصب ًويليهما0767ًًصبارل منصب،
ً)075ًمنصب(،ًالبحرينً)215ًالسعوديةً) ًمنصب(.041ًمنصب(ًمثًاإلمارات

 (: توزيع المناصب حسب القطاعات والدول5الجدول رقم )
: البنوك 1المجموعة  كل الصناعة

وشركات التمويل والنوافذ 
 واالستثمار اإلسالمية

 :2المجموعة 
 شركات التأمين اإلسالمي

 :3ة المجموع
صناديق االستثمار 

 اإلسالمية

 :4المجموعة 
 أخــرى

57ً البحرين77ً ماليزيا44ً ماليزيا074ً الكويت236ً ماليزيا

28ً ايرلندا54ً السعودية33ً اإلمارات003ً السعودية236ً الكويت

20ً ماليزيا64ً الكويت29ً السعودية017ً البحرين215ً السعودية

25ً المملكة المتحدة20ً باكستان67ً دشبنغال84ً اإلمارات085ً البحرين

21ً الواليات األمريكية6ً جنوب إفريقيا67ً اندونيسيا84ً ماليزيا041ً اإلمارات

07ً اإلمارات6ً اإلمارات62ً السودان71ً السودان98ً السودان

05ً الكويت6ً فرنسا63ً الكويت65ً بنغالدش96ً بنغالدش

9ً السعودية4ً البحرين07ً حرينالب56ً المملكة م85ً المملكة المتحدة

5ً باكستان4ً سويسرا04ً بروناي49ً طرق66ً باكستان

المملكة 00ً باكستان32ً اندونيسيا59ً اندونيسيا
 تحدةمال

5ً األردن4ً

06ً بقية الدول7ً بقية الدول24ً بقية الدول216ً بقية الدول325ً بقية الدول

038ً 002ً 076ً 0141ً 0767ً المجـموع

 .اجمللسًالعامًللبنوكًواؼبؤسساتًاؼباليةًاإلسالميةر: المصد
ًاألوائلًتًتكزًيفًقلةً ًالعشر ًللعلماء ًاؼبناصبًيفًاؽبيئاتًالشرعية ًأنًغالبية ًمنًاعبدولًأعاله يالحظ

ً ًبنسبة ًاالستثمارية ً%45البنوكًواؼبؤسساتًاؼبالية ًيفًاؼبرتبةًالثانيةًفئةًالنوافذًالبنكيةًبنسبةً، مثً ،ً%06يليها
ًف ًبنسبة ًاالستثمارية ًالصناديق ً%05ئة ،ً ًبنسبة ًاؼبنظمات ًفئة ًفتمثلها ًالرابعة ًاؼبرتبة ً%7أما ًفئةً، يليها

فئاتًأخرىًبنسبةً،ً%6اؼبؤسساتًاالستشاريةًبنسبةً ًً.%0وأخَتاًفئةًالنوافذًالتكافليةًبنسبةً،ً%2مثً 
 

                                                 

ً اؼبرجعًالسابق.ً-(1)
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ًاالول: خالصة الفصل
برامًالصفقاتًإحيثًيقومونًبً،عوانًـبتصونًومعتمدونأىوًاؼبكانًالذىًيلتقىًفيوًدورياًًالسوقًاؼبارل

العقودًاؼبستقبليةًوالىتًتتمًًوًوراقًاؼباليةًوعقودًاػبيار،ًعقودًاؼببادلة،ولةًفبثلةًباألبالبيعًوالشراءًلقيمًمنقولةًمتدا
ًوىوًطرافًاؼبتعاقدةاألًابرض ًتوفَتًاغبمايةًموالًاؼبدخرةًوتعبئتهاًػبدمةًاالقتصادًالوطٌت،يعملًعلىًتوجيوًاأل،
ً ًاؼبخاطرأمن ًمن ًعديدة ًاألًنواع ًوبيع ًشراء ًفرص ًتوفَت ًخالل ًتقلباتًصمن ًـباطر ًلتغطية سعارًاولًاؼبالية

ًالصرف.

ًكايفًشروطًنذكرًمنًبينهاًهببًتوفرًعدةًلكنًولقيامًسوقًمارل منًاؼبدخراتًاؼبعروضة،ًًوجودًحجم
ًاستيعا ًطاقة ًًرووجود ًاستيعاب ًعلى ًوقادرة ًمقبولة ًاأبية ًمؤسساتًماليس ًوتوفر ًاؼبعروض ًمنًًؼبال ًومصرفية ة

ًلتؤد ًالتخصصات ًباالًيكافة ًاستثماًردورىا ًمناخ ًتوافر ًإذل ًوالوعًيضافة ًاالقتصادية ًاغبرية ًيمستقر،
ًكبَتًمنًاأل ًالتصرفًفيها.االقتصادىًوتوافرًعدد ًوراقًاؼباليةًوحرية

ًًلسوقًاؼبارلل والسوقًالثانوى،ًالسوقًًورل،ًالسوقًاألوالسوقًاؼبستقبليًنواعًفمنهاًالسوقًالفوريأعدة
سواقًفيماًبينهاًمنًحيثًطبيعةًسوقًاالحتكاريةًحيثًزبتلفًىذهًاألاؼبنظمةًوالسوقًاؼبوازيةًباالضافةًإذلًال

ًبداخلها ًتتم ًاليت ًالعمليات ًفيهاً،ونوع ًيتم ًحيث ًفورا ًتتم ًعاجلة ًعمليات ًحاالًًفهناك ًللبائع ًالثمن دفع
ًوالنوعًالثاىن،ًكربًمنًعملياتًالبورصةسبثلًاعبزءًاألًي،ًوىياشرةًللمشًًتلًالصفقةًمبوراقًاؼباليةًؿبوتسلمًاأل

ًاآل ًالعمليات ًىى ًالعمليات ًىذه ًؼبوعدًقادممن ًولكنًتؤجلًتصفيتها ًمباشرة ًوالىتًيتمًعقدىا ذلكًوبً،جلة
ً ًالثمن ًدفع ًاألأاليتم ًتسليم ًلدىًعقدًالصفقةالسوقًاآلًاليةًيفؼبوراقًاو ًمعينةًولكنًبعدًً،جلة ًزمنية فًتة

ًاالت ًالطرفُتحسب ًبُت ًاؼبربم ًمراقبً،فاق ًربت ًتكون ًالعمليات ًتوجيوًوىذه ًهبدف ًالعمومية ًالسلطات ة
ًعالية.اًو ًاؼبتاحةًللمجتمعًبكفاءة ًاؼبوارد ًستخدام

اؼبمارساتًغَتًاألخالقيةًاليتًسبيزًسوقًرأسًاؼبالًالتقليديًمنًبيعًصوريًوشراءًبغرضًاالحتكارًإنً
ًإهبادًسوقًرأسًمالًواستغاللًث ًيؤكدًأنبيةًوضرورة ًالعمالءًوتالعبًيفًاألسعارًإذلًغَتًذلك، ًإسالميقة

ذلًاجةًإدونًنكرانًاغبًودعموًباألدواتًاالستثماريةًالشرعيةًوسبيزهًبضوابطًأخالقيةًوخضوعوًللرقابةًالشرعية،
ًي ًأن ًأجل ًمن ًواإلبداع ًاالبتكار ًمنها، ًاؼبؤمل ًاالقتصادي ًبالدور ًًلتحقيققوم ًاؼبسلمُت االقتصاديةًمصاحل

ً.اؼبتوافقةًمعًشريعتهم

ًاألىدافً ًلتحقيق ًفعالة ًمساعدة ًتقدًن ًيبكنها ًاليت ًاألنسب ًاألداة ًاإلسالمية ًاؼبالية ًاؽبندسة تعترب
ًاؼبؤسساتًبرسمًسياساتًماليةً ًوتسعىًإذلًقيامًىذه ًاإلسالمية، ًاؼبؤسساتًاؼبالية ًاليتًزبططًؽبا اإلسًتاذبية

ًوتطويرًواب تكارًمنتجاتًوأدواتًماليةًجديدةًوآلياتًواسًتاذبياتًماليةًمرنةًمنًشأهناًتطويرًسوقًرأسًقوية
 .اؼبالًاإلسالمي،ًأيًؿباولةًجعلًىذهًالتغَتاتًمفيدةًبدالًمنًاعتبارىاًمصدرًخطرًعليها

 


