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 يد: ـــــــــــتمه
ـو حيزا مهما يف الي ادلاؿرأس أسواؽ النشاطات ادلالية يف الشرعي لللتعامبلت ك  لتقديرمناقشة اللت  رب
  .كخاصة يف علم ادلعامبلت ادلالية من منظور إسبلمي الشرعية، االقلتصادية الدراسات

تداكؿ األصوؿ ادلالية داخ  يلتم ا ادلعامبلت كالعقود كالصفقات ىي من الوظائف اليت يلتم من خبلذل كتعلترب
)بيعا كشراء( من قب  ادللتعاملُت مباشرة أك من خبلؿ ككبلئهم، سواء كانت "عاجلة أـ آجلة" سوؽ رأس ادلاؿ 

، كفقا للوائح كتنظيمات تكف  االسلتمرارية كاالنضباط دلعامبلت سوؽ كسواء كانت ألغراض االسلتثمار أك ادلضاربة
وسطاء، كدبا أف ىذه ادلعامبلت يلتم عقدىا السماسرة ك العضاء ك األكيسر من طرؼ  رأس ادلاؿ كسَتىا بسهولة

 .بصفقات بيع كشراء فهي تدخ  ضمن عقود ادلعامبلت ادلالية
ببناء أمر الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  تأثَتىا على االقلتصاد،النشاطات ادلالية ك كنظرا ألعلية اللتعامبلت ك 

ككاف صلى ا عليو كسلم ؽلر  ،كانت ذبرم فيو ادلعامبلت ارمة ليهود كاليتبديبل عن سوؽ اسوؽ يف ادلدينة 
حىت يومنا ىذا حيث اللتابعُت ك كاسلتمر ىذا االىلتماـ يف عهد الصحابة  بنفسو على السوؽ دلراقبة العم  اللتجارم

 اإلسبلمي.ادلايل يف ظ  النظاـ تطورت ادلعامبلت كاإلجراءات 
معرفة ما غلرم ، ك عامبلت ادلالية ضمن إطارىا ادلايلادلنبُت كضع اإلجراءات ك س أردنا أف كعلى ىذا األسا

كذلك من  ،نرل ما يصح منها كما يبط ربت منظار االقلتصاد اإلسبلمي ليف السوؽ ادلالية من عمليات كجعلها 
 :ادلباحث اللتاليةخبلؿ 

 بلمي.إلسشرعية ادلعامبلت يف سوؽ رأس ادلاؿ اك إجراءات اللتعام   :ادلبحث األكؿ
 اإلسبلمي.عامبلت العاجلة يف سوؽ رأس ادلاؿ ادل :ادلبحث الثاين

 اإلسبلمي.جلة يف سوؽ رأس ادلاؿ ادلعامبلت اآل :دلبحث الثالثا
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 في سوق رأس المال اإلسالميوشرعية المعامالت المبحث األول: إجراءات التعامل 
 

، أكامر البيع الوساطة ادلاليةاءات أعلها ربكم تعامبلت أسواؽ رأس ادلاؿ اللتقليدم رلموعة من اإلجر 
 إليو من خبلؿيسعى ىذا ادلبحث كالشراء، كاللتسعَت، غَت أف ىذه اإلجراءات حباجة إىل تقدير شرعي، كىو ما 

ي  كضع أسس شرعية ذلذه حيث أهنا تصب يف سب ،سوؽ رأس ادلاؿ اإلسبلمي كضع تصور إلجراءات اللتعام  يف
 .اإلجراءات من اللتعام 

 .مالية في سوق رأس المال اإلسالمي: الوساطة الطلب األولالم
تعلترب عملية حشد ادلدخرات ادلالية ادلسلتقرة من ادلهاـ األساسية ألجهزة الوساطة ادلالية يف أم اقلتصاد سواءا  

 ،كقد تعددت تسميلتهم لتوىل الوساطة يف تداكؿ األكراؽ ادلالية أنواع من الوسطاءيكاف ناميا أك ملتقدما، حيث 
، كالضوابط اءطالوسالدالؿ كسيلتم اللتعريف بالوساطة ادلالية كتبياف أعليلتها كاللتعريف ب، ك السمسار ،: الوسيطكىم

 :ٌباآلكادلالية  لوساطة الشرعية ل
 .أهميتهاالفرع األول: مفهوم الوساطة المالية و 

  سيلتم تعريف الوساطة ادلالية ٍب أعليلتها. 
  .: تعريف الوساطة الماليةأوال

عم  يلتضمن اللتقريب بُت طرفُت بقصد الربح ككظيفلتها ىي »ن أف نلخص طبيعة الوساطة ادلالية بأهنا ؽلك
كما يًتتب عن ذلك من تشجيع العم  كاإلنلتاج  ،زبفيض تكلفة اللتبادؿ أك اللتعام  بُت الوحدات االقلتصادية

 «كاللتجارة
  .: أهمية الوساطة الماليةثانيا 

الذم ال يعرؼ  فهناؾ الثرم  ،الثركةاألفراد يف ادلعرفة كادلهارة ك  كاقع تفاكتاحلاجة للوساطة تنبع من  إف  
فإذا كاف  ،عماؿ الذم ؽللك ادلهارة كاخلربة اللتجارية لكنو ال ؽللك رأس ادلاؿاألىناؾ رج  كيف ينمي ثركتو، ك 
ثقلتهما يلتوىل  لكؽلفرصة لطرؼ الثالث يعرؼ الطرفُت ك ، تنشأ كال يسلتطيع اللتعرؼ عليواألكؿ بعيد عن الثاين 

لنلتيجة ربقيق مصلحة صبيع ، يف مقاب  ربح ملتفق عليو للتكوف اإشباع حاجة كبل الطرفُتاللتقريب بينهما، ك 
 .(1)األطراؼ

  .السمسار، و الوسيط، الدالل الفرع الثاني:  مفهوم 
، كما ن العمبلءنيابة ع سوؽ  رأس ادلاؿلية يف شراء األكراؽ ادلامن يقـو ببيع ك )الوسيط( على لفظ يطلق 

كلذا فسيلتم ذكر معٌت ىذه األلفاظ الثبلثة بعضها لفظ )الدالؿ(، )السمسار( ك يطلق عليو يف بعض األسواؽ لفظ 
 :ذلك فيما يأٌبادللتعاملُت يف األسواؽ ادلالية ك يف اللغة ٍب يف اصطبلح 

                                                                 

 .89، ص 1998رللة جامعة ادللك عبد العزيز، العدد السابع،  . الرياض:الوساطة المالية في االقتصاد اإلسالميسامي إبراىيم السويلم،  -( 1)
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  .أوال: التعريف اللغوي
  :تعريف الوسيط-1

: إذا كاف أكسطهم نسبا سيط يف قوموك  ، يقاؿ )فبلفيف قومو سيط يف اللغة على احلسيبيطلق لفظ ك 
 (.كأرفعهم زلبل

 .)اللتوسط بُت الناس من الوساطة( :قاؿ يف الصحاح ،وسيط على ادللتوسط بُت ادللتخاصمُتيطلق الك 
 :تعريف الدالل-2

 .ادلشًتمغلمع بُت البائع ك  الذم :الدالؿ يف اللغة ىو
ار:)كىو الذم يسميو الناس تعريف السمسغة دبعٌت كاحد كيف سمسار يف اللالعلى ذلك فالدالؿ ك ك 
 .(1)، فإنو يدؿ البائع على األشبافالدالؿ

 :تعريف السمسار-3
رسي كلفظ السمسار: فاادلصدر: السمسرة، مساسرة كادلرأة مسسارة ك السمسار يف اللغة مفرد صبعو 

 .(2) بيع كالشراءمعرب كىو ادللتوسط بُت البائع كادلشًتم كالسمسرة يف اللغة: ال
  .: التعريف االصطالحيثانيا

للداللة على معٌت  ادلاليةيف اصطبلح ادللتعاملُت يف األسواؽ  يسلتعم  لفظ الوسيط كالدالؿ كالسمسار
 .ال أف لك  سوؽ اسلتعماال خاصا هبا، إكاحد

بنك الادلوظف الذم ؼللتاره » :عرؼ بأنو، ك لسعودميف سوؽ األسهم ا (م  لفظ )الوسيطفيسلتع   
، شراء األسهمللقياـ بأعماؿ الوساطة لعمليات بيع ك  ،ادلركزية لللتداكؿ اللتجارم على مسلتول الفرع أك الوحدة

 .(3)«لصاحل العمبلء
طة يف بيع ، فيطلق لفظ )الوسيط( على الشركة ادلرخص ذلا دبمارسة أعماؿ الوساأما يف سوؽ الكويت

 .كشراء األكراؽ ادلالية
لشخص الطبيعي أك ا»، كقد عرؼ بأنو: يف سوؽ البحرين لؤلكراؽ ادلالية  أما لفظ )دالؿ( فيسلتعم

عمولة ، لقاء صفقات األكراؽ ادلالية يف السوؽ ، ادلرخص لو من قب  رللس إدارة السوؽ باللتوسط يف إبراـاالعلتبارم
 (4)«معينة

                                                                 

  .419 ص (،1الجزء)مرجع سابق، ، ليماف بن زلمد آؿ سليمافمبارؾ بن س -(1)
 .49ص  2010، مذكرة تدريسية. جدة: جامعة ادللك عبد العزيز، األسواق المالية من منظور إسالميمبارؾ بن سليماف آؿ فواز،  -(2)
 .423ص  (،1اجلزء)، مرجع سابقمبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف،  -(3)
 .425،424السابق، ص صادلرجع نفس  -(4)
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 اـ اتفاقية،كثر لعقد صفقة أك إبر : الشخص الذم يقـو باللتفاكض بُت طرفُت أك أأما السمسار ىو
يف كبل ، كال يلتصرؼ باسم عمبلئو صبح ملكا لو كال تنلتق  إىل عهدتوكالبضائع موضوع اللتفاكض أك صفقة ال ت

 .اجلانبُت
حد ال غلوز إال بواسطة أ سوؽ رأس ادلاؿإف اللتعام  يف األكراؽ ادلالية يف ، ك إف مهنة السمسرة مهنة قانونية

 :(1)ًتط أف يلتوفر فيهم الشركط اآلتيةمهمة اليت يقوموف هبا يشنظرا للك  يف السوؽ،السماسرة ادلقيدين 
 .نسية البلد الذم يزاكؿ فيو نشاطو، كسن العم ، كحملو جاألىلية القانونية .1
عدـ إدانلتو جلناية أك تزكير أك سلالفة ، ك إشهار إفبلسو داخليا أك خارجيا:كعدـ النزاىة اللتجارية .2

 .ُت النقد ما مل يرد إليو اعلتبارهلقوان
سوؽ رأس ادلبلغ الذم ربدده جلنة  ذلك بأف يكوف لديو رأس ماؿ نقدم ال يق  عنالكفاءة ادلالية: ك  .3

 .السوؽبة منو للعمبلء أك للجنة ذلك لضماف ادلبالغ اليت تكوف مطلو ، ك ادلاؿ
إثبات خربتو يف رلاؿ (، ك  من اللتعليم )شهادة بكالوريوس: أم حصولو على حد أدىنالكفاءة الفنية .4

 .ال تق  عن ثبلث سنواتألكراؽ ادلالية دلدة سوؽ ا
صوات احلصوؿ على نسبة زلددة من أ، ك كاجلتياز االخلتبار اللتحريرم كالشفوم الشركط اإلجرائية: .5

 .تقدًن كفالة مالية أك شخصيةسم ك ، كدفع ر جلنة البورصة يف اقًتاع سرم
يف سج  السماسرة، بعد تسديد ، كيقيد امسو  ادلرشح يقب  كسمسار يف البورصةبلتوافر ىذه الشركط يف

 غلوز أف يقـو السماسرة دبهنة السمسرة على شك  شركات مسسرة أيضاسـو القيد كاالشًتاؾ كاللتأمُت، ك ر 
 .شركط السمسار نفسهاك 

شراء األكراؽ كىي تنفيذ أكامر العمبلء ببيع ك  ،األساسيةمن خبلؿ تعريف السمسار تلتبُت كظيفلتو 
م  النصيحة لعميلو عن السوؽ كعن اللتعا، إضافة إىل تقدًن ادلشورة ك سوؽلوائح القاب  عمولة ربددىا ادلالية م

إرساؿ األكراؽ ادلالية إىل سللتلف الشركات للتسجي  اسم ادلشًتم اجلديد، مع إسباـ على األكراؽ ادلالية بعينها ك 
 .جهة سللتصةالصفقات كحفظ أسرار العمبلء بعدـ إعطاء أية معلومات عنهم ألية 

  .: الضوابط الشرعية للوساطة الماليةلثالثالفرع ا
  .الدالل في اصطالح الفقهاءتعريف السمسار و :  أوال
، و: )ادللتوسط بُت البائع كادلشًتمبأناسم دلن يعم  للغَت باألجور، بيعا كشراء( ك »السمسار بأنو:  عرؼ احلنفية-1

 . «كاف السلعة كصاحبهاًتم للناس بأجر من غَت أف يسلتأجر( كبأنو: )الداؿ على ميبيع كيش
اؿ على أف السمسار ىو الد»:الفرؽ بينهما ىوار غَت الدالؿ ك النَتة أف السمس كقد ذكر يف اجلوىرة
 .«صاحب للسلعة غالباالدالؿ ىو ادلمكاف السلعة كصاحبها، ك 

 .«غَتهالبيع كالشراء لملتويل »: بأنوك  «بُت البائع كادلشًتم ادللتوسط»ادلالكية السمسار بأنو: كعرؼ -2
                                                                 

ـ الربكارم،  - (1)  . 56، 55، ص ص مرجع سابقشعباف زلمد إسبل



 اإلسالمي المال رأس سوق في المعامالت وشرعية عاملالت إجراءات:                                          الرابع الفصل
 

- 186 - 

كرد »في جواىر اإلكلي  شرحا لقوؿ خلي : ، فتعريف السمسار بأنو الدالؿيف جاء يف كبلـ بعضهم ك 
 .«ادلشًتمك  ، توسط بُت البائع)أم: دالؿ :مسسار جعبل(

 :، كجاء تعريف الدالؿ بأنو«لتوسط بُت البائع ك ادلشًتمادل»أما عند الشافعية فقد جاء تعريف السمسار بأنو: -3
 . «دم على ادللتاع فيمن يزيدمن ينا»
جاء يف ع ك ادلشًتم لئلمضاء البيع (، ك الذم يدخ  بُت البائ» :ة بأنوعند احلنابل كجاء تعريف السمسار-4

 .(1)«تعريف الدالؿ بأنو : )السفَت بُت البائع ك ادلشًتم
  .الشراء( في البيع و للوساطة )السمسرةالتوصيف الشرعي : ثانيا

خذ األجر عليها، من أواز السمسرة يف البيع كالشراء، ك اب ادلذاىب األربعة على جاتفق الفقهاء من أصح
 ينهم فيها من حيث نوع العقد الذم يرد عليها، كما سيأٌب.بحيث األص ، كإف كجد خبلؼ 

كؽلكن ضب  ذلك على كراىة اللتنزيو ال  ،كقد نق  جوازىا عن بعض السلف،كما نقلت كراىلتها عن بعضهم      
 ًن، دلا يشوب السمسرة عادة من احللف كاللغو، كا أعلم.اللتحر 

 ما يأٌب:    كشلا يدؿ على جواز السمسرة من حيث األص ،
ينهى عنها، شلا يدؿ على ، من غَت أف صلى ا عليو كسلم  عهد الن ي عليوشيوع اللتعام  هبا كانلتشاره يف-أ

 .(2ا)جوازه
لى من يلتعام  هبا، كشلا يدؿ على انلتشارىا يف عهده عليو غَت جائزة لنهى عنها، كأنكر ع إذ لو كانت
 ينسم كنا يف عهد رسوؿ ا»قاؿ:  –رضي ا عنو  –أيب غرزة عن  :ديثاحلما جاء يف الصبلة كالسبلـ، 

يا معشر اللتجار، إف البيع ػلضره اللغو »فسمانا باسم ىو أحسن منو، فقاؿ:  ا ، فمر بنا رسوؿالسماسرة
 . «بوه بالصدقةكاحللف، فشر 

، قاؿ: «كال يبع حاضر لبادال تلقوا الركباف، ».قاؿ: قاؿ رسوؿ ا –رضي ا عنهما  –حديث ابن عباس  -ب
 قاؿ:ال يكوف لو مسسارا.  فقلت البن عباس: ما قولو ال يبيع حاضر لباد،

 .«ضرمفهومو: أنو غلوز أف يكوف مسسارا يف بيع احلاضر للحا»قاؿ ابن حجر رضبو ا:  
 ، أك اجلعالة، أك الوكالة بأجر، فكاف جائزا .ؽلكن أف يكوف زلبل لعقد اإلجارة أف السمسرة عم  مباح ،-ج

فجاز  كلنا: أهنا منفعة مباحة، ذبوز النيابة فيها،»مسلتدال:  –رضبو ا  –كيف ىذا ادلعٌت يقوؿ ابن قدامة        
 .«االسلتئجار عليها، كالبناء

للتعاقد مع السمسار على السمسرة يف البيع أك الشراء، أك فيهما معا، ال ؼللو من إذا علم ذلك، فإف ا
 إحدل حاللتُت:

                                                                 

 .435،437ص ص  ،(1الجزء)، مرجع سابقمبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف ،  - (1)
 .50، ص مرجع سابقمبارؾ بن سليماف آؿ فواز ،  - (2)
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  احلالة األكىل: أف تكوف السمسرة مقدرة بالزمن، كذلك بأف يسلتأجر الراغب يف البيع أك الشراء
ة، سواء السمسار مدة معلومة، يبيع لو فيها كيشًتم، حبيث يسلتحق األجر إذا عم  يف ادلدة ادد

 أـ ال.  أًب البيع أك الشراء،
  بالعم ، حبيث ال يسلتحق السمسار األجر، إال إذا ًب البيع  ةلسمسرة مقدر ااحلالة الثانية: أف تكوف

 كالشراء فعبل.
 (1): كؽلكن تقدير ىاتُت احلاللتُت شرعا        
 حلنفية كادلالكية كاحلنابلة، أصحاب ادلذاىب الثبلثة: ا نص   لسمسرة ادلقدرة بالزمن:ل اللتقدير الشرعي

نص صريح يف للشافعية  يردكانت مقدرة دبدة معلومة، كمل على جواز السمسرة يف البيع كالشراء، إذا  
ذلك، غَت أف ظاىر مذىبهم اجلواز، حيث نصوا على جواز االسلتئجار على السمسرة يف البيع 

 كالشراء، من غَت تفصي .
 اخلتلف أى  العلم يف ذلك على ثبلثة أقواؿ: لعم :لسمسرة ادلقدرة بال اللتقدير الشرعي 
 القوؿ األكؿ: جواز ذلك مطلقا، أم سواء كاف العم  قليبل، أـ كثَتا. -

كإليو ذىب بعض احلنفية، يف ظاىر قوذلم، كىو ادلشهور عند ادلالكية، كالظاىر من مذىب 
 .(2)ث مل يفرقوا بُت القلي  كالكثَتالشافعية كاحلنابلة، حي

 كىو مذىب احلنفية. اين: عدـ اجلواز.القوؿ الث -
 القوؿ الثالث: جواز ذلك إذا كاف العم  قليبل، كعدـ جوازه إذا كاف العم  كثَتا. -
كإليو ذىب بعض ادلالكية، بناء على أحد القولُت ذلم يف اجلعالة، إذ السمسرة عندىم من باب اجلع  ال   

 من باب اإلجارة.
ما يقلتضي ىذا القوؿ يف البيع دكف الشراء، حيث أطلق القوؿ  –ا رضبو  –كجاء يف كبلـ اإلماـ مالك  

 .(3)ع  يف السلع القليلة دكف الكثَتةباجلواز يف مسألة الشراء، أما يف مسألة البيع فقد قاؿ جبواز اجل
ــــاألدل ـ ـ ـ ـ  :ةـ

 يوجد ثبلثة أدلة :
 نسمي ، كنا يف عهد رسوؿ ا  قاؿ: –نو رضي ا ع –ابن أيب غرزة عن ديث احلاألكؿ:  أدلة القوؿ

ف البيع ػلضره يا معشر اللتجار، إ»فسمانا باسم ىو أحسن منو، فقاؿ: السماسرة، فمر بنا رسوؿ ا 
 .«ةوه بالصدقرباللغو كاحللف، فش

                                                                 

 .50،51ص ص  مرجع سابق،مبارؾ بن سليماف آؿ فواز،  - (1)
ـ الربكارم،  - (2)  .77ص  مرجع سابق،شعباف زلمد إسبل
 .100، ص مرجع سابقسامي إبراىيم لسويلم،  - (3)
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ي  كالكثَت، كال بُت لحيث دؿ احلديث على جواز السمسرة، كما سبق بياف ذلك، من غَت تفريق بُت الق
دبدة أك ال  كقد نوقش االسلتدالؿ هبذا احلديث من قب  احلنفية فقالوا: ىو زلموؿ على ما   راأف يكوف ذلك مقد

 إذا كانت ادلدة معلومة.
كلكن غلاب عن ذلك بأف ىذا احلم  ال دلي  عليو، فيبقى الدلي  على عمومو، حيث مل يوجد ما يدؿ  

 على اللتخصيص.
اإلجارة عليو مقدرا بالزمن، فجاز مقدرا بالعم ،  السمسرة يف البيع أك الشراء عم  غلوز عقد إف  -
 كاخلياطة.
 :أدلة القوؿ الثاين 

عم  رلهوؿ،  –كىو البيع أك الشراء  –جهالة قدر منفعة البيع كالشراء، أم أف العم  ادلعقود عليو  -1
، ألنو قد يلتم بكلمة كاحدة، كقد ال يلتم إال بعشر كلمات، كمن شرط صحة اإلجارة، أف تكوف على عم   معلـو

.  أك إىل أج  معلـو
 ُت:كؽلكن اجلواب عن ذلك من كجه

الوجو األكؿ: أف اجلهالة ادلانعة من صحة العقد كجوازه، ىي اجلهالة ادلفضية إىل النزاع، كمع اللتسليم  - أ
بوجود اجلهالة يف البيع أك الشراء، إال أهنا ليست جهالة مفضية إىل النزاع يف العادة، ٍب إف اجلهالة ىنا 

ما يلتطلبو تويل البيع كالشراء من  –بسبب اخلربة، كطوؿ ادلراس  –ة، فإف ادللتعاملُت بذلك يعملوف يسَت 
 جهد ككقت يف الغالب، كاجلهالة اليسَتة مغلتفرة، كجهالة أساس احليطاف، كباطن الثوب، كضلو ذلك.

كىي من العقود اليت  الوجو الثاين: أنو ؽلكن العقد على السمسرة يف البيع أك الشراء، بعقد اجلعالة،  - ب
شرعت أساسا يف األعماؿ اجملهولة اليت يلتعذر ضبطها، كرد العبد اآلبق، كاجلم  الشارد، كالسيارة 

على أف ىذا الوجو  ،جارة، فإنو يصح فيها عقد اجلعالةادلفقودة، كضلو ذلك، فإذا مل يصح فيها عقد اإل
عالة أصبل، غَت أف العربة بالصحيح يف ىذه ال يصلح يف مواجهة احلنفية، ألهنم ال يقولوف جبواز اجل

 ادلسألة، كىو جواز اجلعالة، فيبقى لغَت احلنفية أف يسلتفيد من ىذا الوجو من اجلواب.
عدـ القدرة على اللتسليم، كذلك أف البيع أك الشراء ال يلتم للسمسار إال دبساعدة غَته، كىو البائع أك  - 2 

ادلنفعة بنفسو، فصار كما لو اسلتأجر رجبل ليحم  خشبة بنفسو، ادلشًتم، أم: أنو غَت قادر على إيفاء 
 كىو ال يقدر على ضبلها بنفسو.

كغلاب عن ذلك بأف قياس البيع أك الشراء على ضب  اخلشب الكبَت قياس مع الفارؽ، ألف ضب  اخلشب   
ضاربة، كىي ال تكوف إال الكبَتة ملتعذرة، خببلؼ البيع أك الشراء، فإنو ال يكاد ينفك من راغب، كذلذا جازت ادل

 .(1)بالبيع كالشراء، كما ذاؾ إال إلمكانك ذلك يف العادة

                                                                 

 .102ص ،ادلرجع السابقنفس  - (1) 
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ال يصح على إطبلقو،  -جوابا عن ىذا الدلي -جلواب بأف القياس على ادلضاربة كؽلكن أف يناقش ىذا ا 
، ال ػللتم  فيها مث  ىذا الغرر، خببلؼ ادلضاربة كاجلعالة كإف صح  عقد جائز،، فإف كبل منهما اإلجارة عقد الـز

يف العقد على السمسرة على جهة اجلعالة، فإنو ال يصح يف العقد عليها على جهة اإلجارة، ذلك أف فيهما من 
 .(1)اء، فاحلتم  فيها ذلكالفسخ، إذا تبُت لو عدـ إمكاف البيع أك الشر 

 :أدلة القوؿ الثالث 
كثَتا انشغ  السمسار بو م ، فإذا كاف العم   من حكم اجلعالة أف ال يسلتحق العام  شيئا قب  سباـ الع أف  
، مع أنو قد يبيع أك يشًتم بعضا كيعجز عن الباقي، فبل يسلتحق شيئا من العوض، كيف ذلك ضرر وعن مصاحل

 كغرر بالنسبة لو، حيث يذىب عملو باطبل.
  ، بوجوده منها:كقد نوقش ىذا القوؿ من قب  ادلالكية، القائلُت جبواز السمسرة على العم  الكثَت كالقلي

يف ىذا الشأف، ليس راجعا إىل الكثرة كالقلة، كإظلا ىو  –رضبو ا  –ف ما كرد عن اإلماـ مالك إ – 1
راجع إىل أف السلع إذا كانت كثَتة، فإف ذلك يؤدم إىل انلتفاع اجلاع  حبفظ السمسار ذلا قب  أف يلتم العم ، 

م  قب  سبامو، سواء أكاف العم  قليبل أـ كثَتا، فقولو يف ادلدكنة: كمن شرط اجلعالة: أف ال ينلتفع اجلاع  بعم  العا
) إظلا جوز مالك اجلع  يف الشيء اليسَت، مث  الثوب كالثوبُت، كقولو إف الكثَت من السلع تصلح فيو اإلجارة، كال 

الكثَت من السلع  يصلح فيو اجلع ، كالقلي  يصلح فيو اجلع  كاإلجارة، إظلا يريد بذلك كلو يف البيع خاصة، ألف
إذا جاعلو على بيعها كدفعها إليو، إف بدا لو بيعها، كصرفها إليو، كاف اجلاع  قد انلتفع حبفظو ذلا مدة كوهنا بيده، 
كلو مل يدفعها إليو جلاز اجلع ، إذا جع  لو يف ك  ثوب يبيعو منها جعبل مسمى، كلـز اجلاع  اجلع  يف بيع 

راء على الثياب الكثَتة جائزة، إذ ال يلتوىل حفظها، ككلما ابلتاع ثوبا أسلمو إىل صبيعها، أال ترل أف اجلع  يف الش
اجلاع ، ككجب لو فيو جعلو، كلو شرط اجلاع  يف الشراء على اجملعوؿ لو أف ؽلسك الثياب كتكوف يف أمانلتو 

 كقبضو حىت يلتم شراء العدد الذم جاعلو عليو مل غلز، للعلة اليت قدمنا(.
يف ادلنع من اجلع  على بيع السلع الكثَتة زلموؿ على  –رضبو ا  -ن اإلماـ مالك  ف ما جاء عإ – 2

أف العرؼ كاف جاريا على أف السمسار ال يأخذ شيئا إال ببيع اجلميع، فيًتتب على ذلك انلتفاع اجلاع  ببيع 
الشراء، ىو زلموؿ على أنو  البعض رلانا، إذا مل يبع العام  الباقي، كما جاء عنو من اإلطبلؽ يف جواز اجلع  على

العرؼ كاف جاريا بأنو إذا اشًتل شيئا أخذ حبسابو، كعلى ذلك فإذا كجد شرط أك عرؼ على أنو إذا باع شيئا  
 كاف لو حبسابو جاز، كما أنو إذا كجد شرط أك عرؼ على أنو ال يأخذ شيئا إال بعد شراء اجلميع مل غلز، فاسلتول

 .(2)البيع كالشراء يف ادلنع كاجلواز

                                                                 

 .66، صمرجع سابقمبارؾ بن سليماف آؿ فواز،  - (1)
ـ الربكارم،  - (2)  .73، صمرجع سابقشعباف زلمد إسبل
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ال يقاؿ: اجلعالة ال يسلتحق العام  فيها شيئا إال بانلتهاء العم ، فالعقد مقلتض للشرط، ألنا نقوؿ  »قالوا: 
كثرة السلع دبثابة عقد ملتعددة، كىو يسلتحق جعلو يف ك  عقدة بانلتهاء عملو فيها، كحينئذ فالشرط مناؼ 

 .«دلقلتضى العقد
ة السلع، كإظلا ىو راجع إىل العرؼ أك الشرط الذم يقضي كهبذا يلتبُت أف مرد الضرر كالغرر ليس إىل كثر 

بعدـ اسلتحقاؽ السمسار اجلع ، إذا مل يبع صبيع السلع، فإذا كجد شرط أك عرؼ يقضي باسلتحقاقو العوض كلما 
 باع شيئا من السلع، كإف مل يبع صبيعها، مل يكن يف ذلك ضرر أك غرر بالنسبة لو.

 .كثرهتا أثر يف احلكم  ككعلى ذلك فبل يكوف لقلة السلع أ  
كالذم يًتجح يل ىو القوؿ األكؿ، كذلك لقوة أدللتو، ككركد ادلناقشة على أدلة القولُت اآلخرين، كخصوصا 

 .(1)ال اإلجارة البلزمة إذا كاف ذلك على جهة اجلعالة اجلائزة،
  :(2)بيع وشراء األوراق الماليةفي  سمسرةالشرعي لل تكييفال :ثالثا

بيع أك الشراء بشك  عاـ عم  من األعماؿ، كاخلياطة، كالطباعة، كالبناء، كقد جرت عادة السمسرة يف ال
الناس أف ينيبوا عنهم من يقـو هبا بدال عنهم، إذا كاف ىناؾ ما ؽلنعهم من القياـ هبا بأنفسهم، يفعلوف ذلك إما 

 على جهة اإلجارة، كإما على جهة اجلعالة، كإما على جهة الوكالة.
فاللتعاقد مع السمسار على السمسرة يف بيع أك شراء األكراؽ ادلالية بعوض، ؽلكن أف يكوف كعلى ذلك 

إجارة، كؽلكن أف يكوف جعالة، كؽلكن أف يكوف ككالة بأجر، كما أف السمسار ؽلكن أف يكوف أجَتا، كؽلكن أف 
 .جعالة، كؽلكن أف يكوف ككيبل بأجريكوف عام  

ىذه العقود بإطبلؽ، ب  البد من النظر يف الصيغة اليت يلتم هبا كال يصح أف ربم  السمسرة على أحد  
اللتعاقد بُت الطرفُت، لبلسلتدالؿ هبا على نوع العقد، بأف يصرح ادللتعاقداف باإلجارة أك اجلعالة، أك يذكر حكم 
أحد ىذه العقود، كأف غلع  أحدعلا لآلخر احلق يف الفسخ مىت شاء، أك يكوف العرؼ قد جرل هبذا، فيكوف 

 ذلك جعالة.
 إظلا تلتميز عن اإلجارة دبا يدؿ على اجلعالة، بأف يصرح هبا، أك»: -عن اجلعالة -قاؿ يف الشرح الكبَت  

 «.يقوؿ: كلك بلتماـ العم  كذا
بكوف الفاع   ال يللتـز  اجلعالة نوع إجارة، لوقوع العوض يف مقابلة منفعة، كإظلا سبيز»كقاؿ يف اإلنصاؼ: 

 .«الفع ...
 
 

                                                                 

 .90، ص2009. لبناف: ادلؤسسة احلديثة للكلتاب، لمالية التقليدية واإلسالميةالمصارف واألسواق اأضبد سفر،  -( (1
 .470ص  ،(1الجزء) مرجع سابق،مبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف،  - (2)
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 .: شركات الوساطة المالية اإلسالميةرابعال الفرع
 .أوال: مفهوم شركات الوساطة المالية

لية: أسهم، العادلية للملتاجرة جبميع األدكات ادلا أسواؽ ادلاؿر الوساطة بُت ادلسلتثمر ك ىي شركات تقـو بدك  
أق  تكلفة شلكنة كما تقـو ىذه الشركات بلتسهي  كصوؿ ادلسلتثمر إىل البورصات العادلية بعمبلت أجنبية كسلع، ك 

 .(1)تسه  عملية السحب كاإليداع بالنسبة إىل الزبوف
أك ىي الشركات اليت توفر رلموعة من اخلدمات كاالسلتثمارات ادلالية، اليت تلتضمن إدارة األمواؿ كإدارة الشركات   

 .(2)ثمارات ادلاليةكعمليات إصدار األكراؽ ادلالية كترتيب االكلتلتابات كعمليات اإلدماج كاالسلتحواذ كاالسلت
   .اإلسالمية المالية ثانيا: غايات شركات الوساطة

 بيع األكراؽ ادلالية بالعمولة حلساب اآلخر كفق أكامر زلددة.شراء ك  .1
 شراء كبيع األكراؽ ادلالية حلساهبا اخلاص كمباشرة. .2
، تقدًن االسلتثمارات شلارسة أعماؿ شركات اخلدمات ادلالية اللتالية: إدارة االسلتثمار، أمانة االسلتثمار .3

ادلالية، احلفظ )كتقـو على أساس حفظ أصوؿ عائدة لشخص آخر مشلتملة على أكراؽ مالية أك 
 ترتيب قياـ شخص آخر بذلك كيشم  احلفظ القياـ باإلجراءات البلزمة(.

دلنقولة سبلتلك األمواؿ ادلنقولة كإقامة األبنية البلزمة ألعماذلا شريطة أف ال يكوف سبلك األمواؿ غَت ا  .4
 بقصد االذبار هبا.

 .(3)       .(3)ليات كادلوارد البلزمة ألعماذلاشراء كبيع كاسلتئجار األجهزة كادلعدات كاللواـز كاآل  .5
احلصوؿ على األمواؿ البلزمة للتحقيق غاياهتا كبرارلها كمشاريعها بالشك  الذم تراه مناسبا كذلك من   .6

برىن ما يلـز من أمواذلا ادلنقولة كغَت ادلنقولة ضمانا أم جهة كانت داخلية كخارجية كذلا أف تقـو 
 لديوهنا كاللتزامها.

شلارسة ك  األعماؿ اليت ترل الشركة أهنا الزمة للتحقيق غاياهتا دبا ال يلتعارض مع أحكاـ الشريعة   .7
 اإلسبلمية، كقانوف ىيئة األكراؽ ادلالية كاألنظمة كاللتعليمات الصادرة دبوجبو.

لشركات فهي شراء كبيع األسهم ادلقبولة شرعا كفقا للضوابط الشرعية االسلتثمار، أىداؼ ىذه ا أما  
على السيولة للشركات بأم كقت، كشراء كبيع العمبلت  اآلخرين بالعمولة كسهولة احلصوؿ كاللتوسط فيها

 .4 . (4)باألسواؽ العادلية كفقا للضوابط الشرعية
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  .47، ص 2009اإلسبلمي، األردف، جامعة الَتموؾ، 
  .99ص مرجع سابق، أضبد سفر،  -(4)
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 .أس المال اإلسالميلشراء في سوق ر االثاني: أوامر البيع و  المطلب
  إىل عدة أنواع، سيلتم بياهنا بعد تعريف ىذه األكامر.الشراء يف سوؽ رأس ادلاؿ اإلسبلمي تلتنوع أكامر البيع ك 

  .أنواعهاالفرع األول: المراد باألوامر و 
  .الشراءالمراد بأوامر البيع و : أوال

 كمن ذلك: أمور ، كصبعويأٌب دبعٌت احلاؿ، ك ر لغة صبع أمر، ك معناه الطلبتعريف األكامر يف اللغة: األكام .1
 ".قولو تعاىل:"كما أمر فرعوف برشيد

ادر من : الطلب الصح ادللتعاملُت يف األسواؽ ادلالية: يراد باألمر يف اصطبلاالصطبلح تعريف األكامر يف .2
 .(1)، ببيع أك شراء أكراؽ مالية معينةشخص أك جهة ما إىل الوسيط

ـــأن: ثانيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  البيع والشراء. أوامرواع ـ
كفقا -سواء أكانت أكامر بيع أـ أكامر شراء -تلتنوع األكامر الصادرة من ادللتعاملُت يف السوؽ ادلالية

 العلتبارات ملتنوعة، إىل األنواع اآلتية:
 .تلتنوع إىل األنواع اآلتية: السعر، أك عدمو، كطريقة اللتحديد أنواع األكامر من حيث ربديد .1
م يريد أف يرـب بو السعر الذ –بائعا أك مشًتيا  –كىو األمر الذم ػلدد فيو ادلوك   األمر زلدد السعر: . أ

كىو يقلتضي أف يبادر السمسار إىل تنفيذ أمر ادلوك ، عندما يص  إىل السوؽ أمر مقاب   ،السمسار العقد
بالبيع.  كال يسوغ لو، مطابق لو يف السعر، أك أق  منو، يف حالة األمر بالشراء، أك أعلى منو يف حالة األمر 

للسمسار أف يؤج  تنفيذ األمر، طمعا يف ربسن األسعار، كإال كاف مسؤكال إذا ترتب على ىذا اللتأجي  تغَت 
 . (2)األسعار يف غَت صاحل ادلوك ، كفوات فرصة تنفيذ األمر

ددا معينا من كىو األمر الذم يطلب فيو ادلوك  من ككيلو السمسار، أف يبيع أك يشًتم لو، ع األمر السوقي: . ب
كىو يقلتضي أف غللتهد السمسار يف ربصي   ،و السعراألسهم، بالسعر السائد يف السوؽ، دكف أف ػلدد ل

أفض  األسعار للموك ، كذلك بأف يبيع بأعلى األسعار اليت يعرضها طالبو الشراء، يف حالة األمر بالبيع، كأف 
كىذا النوع من األكامر غلرم تنفيذه ، األمر بالشراء دك البيع، يف حالةيشًتم بأدىن األسعار اليت يطلبها مري

 من قب  السماسرة، فور تسلمهم لو من موكليهم، كفقا ألفض  األسعار السائدة كقت اللتنفيذ.
كىو األمر الذم يوك  فيو ادللتعام  السمسار ببيع أكراؽ مالية معينة أك  األمر بسعر الفلتح أك بسعر اإلقفاؿ: . ت

بسعر السعر الذم تبلغو الورقة ادلالية ادلعينة عند افلتلتاح اللتعام  يف السوؽ، أك  شرائها بسعر الفلتح، كىو
 .1.(3)كىو السعر الذم يلتحدد للورقة ادلالية ادلعينة يف آخر جلسة اللتداكؿ، قبي  إقفاؿ السوؽ اإلقفاؿ،

                                                                 

 .102ص  مرجع سابق، ،ية، نحو سوق مالية إسالمأشرؼ زلمد دكابة  -(1) 
  .540ص  ،(1الجزء)، مرجع سابقمبارؾ بن سليماف، بن زلمد آؿ سليماف،  -(2) 
 . 23، ص 2002/2003لنشر كاللتوزيع، ل. اإلسكندرية: الدار اجلامعية المالية االستثمار في األوراقزلمد صبلح احلناكم،  -(3) 
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ب  ادلوك ، كىو األمر ادلوقوؼ تنفيذه على بلوغ األسعار يف السوؽ سعرا زلددا من قاألمر ادلوقوؼ:  . ث
ىل ذلك السعر ادد، أك حبيث ال يكوف للسمسار تنفيذ األمر، إال إذا كصلت األسعار يف السوؽ إ

كىو يف حقيقة أمر سوقي، لكن تنفيذه موقوؼ على بلوغ األسعار يف السوؽ إىل السعر ادد  ،ذباكزتو
 يف األمر.

أف يبادر إىل تنفيذ   –وؽ إىل السعر ادد إذا بلغت األسعار يف الس –على السمسار  كعلى ذلك، فإف   
األمر، بأفض  سعر شلكن حىت لو ىبطت األسعار عن السعر ادد، يف حالة األمر بالبيع، كإذا زادت عليو يف 

 حالة األمر بالشراء.
، كيلتم إصدار ىذا النوع من األكامر، يف احلاالت اليت ؼلشى فيها ادللتعام  من صعود األسعار أك ىبوطها  

 .(1)فيصدر ىذا األمر، زلافظة على ربح ملتحقق، أك تقليبل من خسارة قد ربدث
 :(2)تلتنوع إىل األنواع اآلتية أنواع األوامر من حيث توقيت األمر:-2
، أك أسبوع، أك شهر، أك أكثر. -أ  األمر ادلؤقت دبدة معينة، كيـو

، يظ  قاببل لللتنفيذ إىل هناية ذلك اليـو  الذم صدر فيو، كىذا يعٍت أنو إذا مل يلتمكن  فاألمر ادلؤقت بيـو
. ، فإنو يبط  بنهاية كقت العم  يف السوؽ ذلك اليـو  السمسار من تنفيذ خبلؿ الساعات الباقية من اليـو

ككذلك الشأف بالنسبة لؤلمر ادلؤقت بأسبوع، أك بشهر، فإنو يض  قاببل لللتنفيذ إىل هناية األسبوع أك  
 الشهر الذم صدر فيو.

إذا كرد األمر مطلقا من غَت توقيت دبدة زلددة، فإنو يعلترب أمرا يوميا، أم أنو يبط  بنهاية العم  يف أما 
 اليـو الذم صدر فيو، إذا مل يلتم تنفيذه.

 أمر مفلتوح ادلدة: كىذا األمر يظ  قائما إىل أف يلتم تنفيذه، أك إلغاؤه من قب  ادلوك . -ب
ألكامر من قب  مصدريها، بعد مضي فًتة زلددة، كأسبوع، أك على أف بعض األسواؽ تشًتط تأكيد ىذه ا

 ثبلثة أشهر، أك سلتة أشهر.
 :(3)تلتنوع إىل األنواع اآلتية أنواع األوامر من حيث الشروط المقرونة باألمر:-3

األمر بالبيع أك الشراء، مع اشًتاط تنفيذ األمر فور تسلمو من ادلوك ، أك إلغائو إذا مل يلتمكن  - أ
 ذلك.السمسار من 

ألمر بالبيع أك الشراء، مع اشًتاط تنفيذ األمر كلو، كذلك ببيع أك شراء العدد ادلنصوص عليو من ا  - ب
 األكراؽ، أك إلغاء األمر إذا مل يلتمكن السمسار من ذلك.

                                                                 

 .105، ص رجع سابقنحو سوق مالية إسالمية، م أشرؼ زلمد دكابة، - (1)
 .100ص  ادلرجع السابق، - (2)
 .61، ص مرجع سابقمبارؾ بن سليماف آؿ فواز،  - (3)
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األمر بالبيع أك الشراء، مع اشًتاط تنفيذ األمر كلو أك جزء منو، فور تسلمو، كإلغاء األمر فيما مل   . ج
 ينفذ.

كىو نوع من األكامر، غلع  فيو ادللتعام  السمسار احلرية يف بيع أك شراء ما يراه مناسبا  ر ادلطلق:األم  . ح
من األكراؽ ادلالية، مع تفويضو يف اخلتيار نوع من األكراؽ، كعددىا، كسعرىا، كالوقت ادلناسب 

 للتنفيذ األمر.
و يكوف األمر مقيدا دببلغ معُت، كأن كقد يفوض إليو ربديد السعر، كاخلتيار كقت تنفيذ األمر فقط، كما قد

 .يفوضو تفويضا مطلقا يف الشراء
 الفرع الثاني: التوصيف الشرعي ألوامر البيع والشراء.

 ألمر محدد السعر:لالتوصيف الشرعي  -1
أف السمسار يللتـز بالبيع بالثمن ادد، أك بأعلى منو، يف  –عند اللتعريف باألمر زلدد السعر  –تقدـ  
لبيع، كالشراء بالثمن ادد، أك بأق  منو يف حالة األمر بالشراء، كىذا ملتفق مع ما ىو مقرر شرعا من األمر با

كجوب اللتزاـ الوكي  بالبيع بالثمن الذم قدره لو ادلوك ، أك بأكثر منو، كالشراء بالثمن الذم قدره لو، أك بأق  منو، 
أك اشًتل ما ككلو بشرائو بأق  شلا قدره لو، فقد حص  غرضو كذلك أنو إذا باع ما ككلو ببيعو بأكثر شلا قدره لو، 

 كزيادة، فكاف جائزا، كألنو مأذكف فيو من جهة العرؼ.
 :(1)السوقي ألمرلالتوصيف الشرعي  -2

( للسمسار السعر الذم يبيع أك ػلدد اآلمر )البائع أك ادلشًتم ف ادلراد باألمر السوقي أف الإتقدـ شلا 
ض لو البيع أك الشراء بسعر السوؽ، كاحلكم يف ذلك ينبٍت على معرفة حكم اللتوكي  بالبيع أك يشًتم بو، كإظلا يفو 

 الشراء من غَت تسمية الثمن.
كالذم ربص  يل من النظر يف كبلـ أى  العلم يف الوكالة بالبيع أك الشراء، أف ذكر الثمن ليس بشرط يف 

على اشًتاط  –فيما اطلعت عليو  –ن أصحاب ادلذاىب الوكالة بالبيع يف صبيع ادلذاىب، حيث مل يصرح أحد م
نصوا على أف ادلوك  إذا أطلق  –صبيعا  –ذلك، ب  كرد يف بعض ادلذاىب اللتصريح بعدـ االشًتاط، كما أهنم 

الوكالة بالبيع، كمل يسم شبنا، أنو يلـز الوكي  البيع بثمن ادلث ، كىذا عند اجلمهور، خبلفا للحنفية يف قوذلم جبواز 
 لبيع بدكف شبن ادلث ، كىذا اللتفريع على إطبلؽ الوكالة بالبيع من غَت تقدير شبن، دلي  عدـ االشًتاط.ا

أما يف الوكالة بالشراء، فقد كقع اخلبلؼ يف حكم اللتوكي  من غَت تقدير الثمن على القولُت، الراجح 
 منهما صحة اللتوكي  من غَت تقدير الثمن.   

النوع من األكامر، أعٍت األمر السوقي، ألف حقيقلتو اللتوكي  بالبيع أك  كبذلك يلتبُت جواز إصدار ىذا
 الشراء من غَت تسمية الثمن للوكي ، كذلك جائز شرعا، فيكوف إصدار األمر السوقي جائزا.

                                                                 

 .540،541ص ص  ،(1الجزء)، مرجع سابق مبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف، - (1)
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 :(1)بسعر الفتح أو اإلقفالألمر لالتوصيف الشرعي  -3
، ىو يف حقيقلتو توكي  بالبيع أك لتلتاحاالفأمر السمسار بأف يبيع أك يشًتم بسعر اإلقفاؿ، أك بسعر  

غَت معلـو لآلمر )ادلوك ( كال للسمسار  األمرالشراء من غَت تقدير الثمن، كذلك أف السعر يف كقت إصدار 
)الوكي (، غاية ما يف األمر أف الوكالة مل تكن مطلقة، كإظلا ىي مقيدة بنوع تقييد، كىو أف يكوف البيع أك 

 ف ، ال بأم شبن كاف.الشراء بسعر الفلتح أك الق
كحيث تقدـ بياف جواز اللتوكي  بالبيع أك الشراء من غَت تقدير الثمن، فيكوف إصدار ىذا النوع من األكامر  

 جائزا من باب أكىل.
ىذا النوع من  كيلـز تقدـ بياف جواز اللتوكي  بالبيع أك الشراء من غَت تقدير الثمن، فيكوف إصدار   

 .باب أكىل األكامر جائزا من
كيلـز السمسار يف ىذه احلالة مراعاة القيد الوارد يف األمر، فبل يبيع أك يشًتم إال بسعر الفلتح أك بسعر 

 .ذا ىو الشأف يف الوكالة ادلقيدةاإلقفاؿ، حبسب ما كرد يف األمر، ألف ى
 :الموقوفألمر لالتوصيف الشرعي  -4

بسعر السوؽ، مع كقف تنفيذه حىت تبلغ األسعار يف تبُت شلا تقدـ أف األمر ادلوقوؼ: أمر بالبيع أك الشراء 
 السوؽ سعرا زلددا.

ككالة منجزة، مع تعليق اللتنفيذ على شرط مسلتقب ، كىو أمر جائز، كما صرح  –يف حقيقلتو  –كىذا  
 بذلك علماء الشافعية كاحلنابلة.

ى ا عليو كسلم: كيدؿ لذلك عمـو قولو تعاىل: ﴿يا أيها الذين آمنوا أكفوا بالعقود﴾، كقولو صل 
  .«ادلسلموف على شركطهم»

األمر كإذا كاف ذلك جائزا، كاألمر السوقي جائزا، كما تقدـ قريبا، كاف ىذا النوع من األكامر )كىو   
 .ادلوقوؼ( جائزا

 المؤقت:ألمر لالتوصيف الشرعي  -5
الة، أك الوكالة بأجر، كأف تقدـ أف السمسرة على البيع أك الشراء إما أف زبرج سلرج اإلجارة، أك اجلع  

، كأحكاـ الوكالة عند قـو آخرين. ، كأحكاـ اجلعالة عند قـو  الوكالة بأجر تأخذ أحكاـ اإلجارة عند قـو
فعلى القوؿ بأف الوكالة بأجر تأخذ أحكاـ الوكالة، فإنو ال إشكاؿ يف صحة األمر ادلؤقت، ألف  

 .(2)حقيقلتو ككالة مؤقلتة، كىي جائزة باالتفاؽ
على القوؿ بأف الوكالة بأجر تعد إجارة أك جعالة، ككذلك إذا خرجت السمسرة على البيع أك الشراء أما 

 سلرج اإلجارة أك اجلعالة، فإف حكم األمر ادلؤقت ينبٍت على حكم اجلمع بُت ادلدة كالعم  يف ك  من اإلجارة ك

                                                                 

 .  107، ص ، ، نحو سوق مالية إسالمية، مرجع سابقأشرؼ زلمد دكابة  -(1)
  .63، ص مرجع سابقآؿ فواز،  مبارؾ بن سليماف -(2)
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ز، ألف العم  ىو ادلقصود بالعقد، كما اجلعالة، كىو زل  خبلؼ بُت أى  العلم على قولُت الراجح منهما اجلوا
 ذكر ادلدة إال كالشرط بإهناء العم  يف ادلدة اددة، كادلسلموف على شركطهم.

إذا علم ذلك، علم جواز إصدار األمر ادلؤقت دبدة معينة، سواء كاف العقد مع السمسار عقد إجارة، أك 
 .عالة، أك ككالة بأجرج
 وطة:المشر مر واأللالتوصيف الشرعي  -6

غلوز إصدار األكامر ادلشركطة، ألهنا يف حقيقلتها ككالة مقيدة، كغلب على السمسار أف يللتـز هبذه 
فيلي من اللتصرؼ الشركط، ألف ىذا موجب الوكالة ادلقيدة، ) ألف الوكي  يلتصرؼ بوالية مسلتفادة من قب  ادلوك ، 

 .قدر ما كاله(
 المطلق:ألمر لالتوصيف الشرعي  -7

اللتعريف باألمر ادلطلق أف ادلراد بو: تفويض السمسار يف بيع ما يراه من األكراؽ ادلالية اليت تبُت من خبلؿ 
ؽللكها العمي ، أك يف شراء ما يراه مناسبا لو من األكراؽ ادلالية، من غَت أف يذكر نوعها، أك شبنها، كاحلكم يف 

النوع، أك ربديد الثمن، دلا تقدـ من أف األمر  ذلك ينبٍت على معرفة حكم اللتوكي  بالبيع أك الشراء، من غَت بياف
 يعد من قبي  اللتوكي  يف حقيقلتو الشرعية.

أما اللتوكي  بالبيع من غَت أف يسمى ادلوك  لوكيلو ما يبيعو، كأف يوك  شخص آخر يف بيع ك  أموالو، أك 
مذىب احلنفية كادلالكية، ما يشاء منها، فهو أمر جائز شرعا، كما صرح بذلك الشافعية كاحلنابلة، كىو مقلتضي 

 لقوذلم جبواز الوكالة العامة ادلفوضة.
كالعلة يف ذلك أف اجلهالة مغلتفرة يف باب الوكالة، نظرا للحاجة، فلم يشًتط العلم بالشيء ادلوك  فيو من  

 ك  كجو، ب  الشرط العلم بذلك كلو من بعض الوجوه.
ا يشًتيو، أك يسميو كال يبُت نوعو، كأف يقوؿ: اشًت يل أما الوكالة بالشراء من غَت أف يسمي ادلوك  لوكيلو م

اللتُت، ففي ذلك خبلؼ بُت ما شئت، أك اشًت يل ثوبا دبا شئت، دكف أف يذكر لو النوع أك الثمن يف كبل احل
 .ادلذاىب

 جواز اللتوكي  بالشراء مطلقا، سواء مسى ادلوك  للوكي  ما يشًتيو، أك مل يسمو، بُت لو نوعو أك ملكالراجح 
يبينو، ذكر لو شبنو، أك مل يذكره، ألنو إذا مسى للوكي  ما يشًتيو، كمل يذكر نوعو أك شبنو، فقد فوض األمر يف ربديد 

 .(1)ذلك إىل رأيو
 
 
 

                                                                 

  .64ص  ادلرجع السابق، نفس -(1)
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  .ل اإلسالمي: تسعير األوراق المالية في سوق رأس الماالمطلب الثالث
ك عند بدء اللتعام  اليومي، بعدد من ذلمن األسهم اليت غلرم تداكذلا، ك يلتم اللتوص  لسعر بيع أم سهم 

لتطرؽ إىل مفهـو اللتسعَت كطرقو، شركطو ال يلتمسرىا كإف كانت زبلتلف يف أسلوهبا ك ىالطرؽ اليت تلتفق يف جو 
 توصيفو الشرعي .ك 

 .طرقه: مفهوم التسعير و الفرع األول
 .ر: مفهوم التسعيأوال
ٍعري بالكسرالتسعير لغة-1 : أٍسعار، يقاؿ: أٍسعىريكا صبعوقـو عليو الثمن، ك الذم ي : مأخوذ من السعر، كالسى

 .تىٍسعَتان: اتفقوا على سعركسعىريكا 
 .(1): أم جعلت لو سعرا معلوما ينلتهي إليويقاؿ: سعرت الشيء تسعَتاك 

السعر فالثمن يقصد بو شبن الصفقة السعر حيث ىناؾ فرؽ بُت الثمن ك  اللتسعَت مصدره: التسعير اصطالحا-2
السعر شيء كالثمن شيء »: ضبدأذلك يقوؿ القاضي عبد اجلبار بن  كيف، السائد يف السوؽالثمن أما السعر فهو 

 . (2) «الثمن ىو الذم يسلتحق يف مقابلة  ادلبيعتقع عليو ادلبايعة بُت الناس، ك ، فالسعر ىو ما أخر غَته
ثمن أك أجر معُت أف يصدر موظف عاـ سللتص بالوجو الشرعي أمران  بأف تباع السلع ب»: اللتسعَت ىو 

 .(3)«عادؿ ، دبشورة أى  اخلربة
 هاء ادلسلمُت نذكر منها ما يأٌب: جاء تعريف اللتسعَت بعدة صيغ لدل فق :يف اصطبلح الفقهاءاللتسعَت 

 «كذاأف ال يبيعوا أملتعلتهم إال بأف يأمر الوايل السوقة »لشافعية : عرفو اخلطيب الشربيٍت مذىب ا . أ
قدرا للمبيع ادلعلـو بدرىم ربديد حاكم السوؽ لبائع ادلأكوؿ فيو »دم بأنو عرفو اجمليل مذىب ادلالكية: . ب

 «معلـو
كغلربىم  أف يقدر السلطاف أك نائبو سعرا للناس»حيباين ر : عرفو الشيخ مصطفى السيوطي الىب احلنابلةمذ. ج

 .«على اللتبايع دبا قدره
نوابو أك من ك  كيل من أمور ادلسلمُت أمر أمر من السلطاف أك من »: عرفو الشوكاين بأنو ب الزيديةمذى. د

 . (4)«ادة عليو أك النقصاف لصاحلوأى  السوؽ أف ال يبيعوا أملتعلتهم إال بسعر كذا فيمنع من الزي
 
 

                                                                 

 . 53، ص2008درية: دار الفكر اجلامعي، اإلسكن. سياسات التسعير في التشريع اإلسالمييسرم زلمد أبو العبل ،   - (1)
 .309ص ،2006ة شباب اجلامعة ،. اإلسكندرية: مؤسسمحددات األثمان في السوق الرأسمالي واإلسالميجبلؿ جويدة عبد القصاص،  -(2)
دراسة تطبيقية في سوق المال -، أثر البيوع المنهي عنها في المعامالت وعالجها في الفقه اإلسالميمنصور بن حامد بن حسُت العمرك  -(3)

 . 267، ص 2007، األردف، لدراسات العلياأطركحة مقدمة اسلتكماال دللتطلبات احلصوؿ على درجة الدكلتوراه يف الفقو كأصولو، كلية ا السعودي،
 ص ص ،2006. عماف: الوراؽ للنشر كاللتوزيع، السياسة السعرية في المذهب االقتصادي اإلسالميعبد السلتار إبراىيم رحيم اذلييت،  -(4)

139،140 . 
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  .: طرق التسعيرثانيا
، اللتسعَت بادلناداة: منهاك إف كانت زبلتلف يف أسلوهبا ك ، د من الطرؽ اليت تلتفق يف جوىرىايوجد العدي

 : بإغلاز توضيح ىذه الطرؽ يلتمسك ، اللتسعَت بالصندكؽ، ادلقارنةباللتسعَت 
 التسعير بالمناداة : .1

لتمع مندكبو، أك كسطاء أنفسهم، كمعهم عركض البيع كطلبات الشراء، ك ذلك يف صباح  لك بأف غلكيلتم ذ
، يسه  لو االتصاؿ ، يقف كسطها دالؿ سللتص، كمعو جهاز مكرب الصوتداخ  منطقة مسيجة ك  يـو

ار قد أخذ كعند افلتلتاح اللتعام  يكوف ك  مسس ،ادلعدة لك  سهمعلى اللوحة شخص ادلكلف بكلتابة األسعار بال
باب ادلبادلة بادلناداة على سهم معُت، مقًتحا سعران ، كعند ذلك يفلتح الدالؿ ادلسعر مقعده يف مكاف سلصص لو

الشراء بسعر وسطاء الذين ػلملوف أكامر ، عند ذلك يبدأ اللسهممعينا، يكوف يف العادة سعر اإلقفاؿ لذلك ا
، للداللة على مرادىم ادللتفاكضُت يسلتعملوف إشارة اليد ، فإفيت تصاحب ىذه الطريقةنظرا للفوضى الاألفض ، ك 

 .لئك الوسطاء بالسعر ادلعلنك ، بُت أذه األثناء يلتم عقد صفقات مبدئيةكيف ى
 :تسعير بالمقارنةال .2

، بلتدكين طلبات البيع ك كفيها يقـو ادلوظف ادلخلتص، صبا  لشراء لك  كرقة مالية يف سج  اح ك  يـو
 ىذه ، كمن بُتحدكد األسعار ادلعركضةما يطلب بيعو ك شراؤه من األسهم، ك  دار، كمن خبللو يعرؼ مقخاص
احلاسب كيلتم حاليا اسلتخداـ  ،ألسهممن ا، يلتم اخلتيار السعر الذم يؤدم إىل تلبية أكرب كمية شلكنة األسعار
 .، زل  اللتداكؿ اليدكمواسطة أنظمة اللتداكؿ اإللكًتكنيةب، بعد أف ح  اللتداكؿ  للقياـ هبذه ادلهمةاآليل

 :التسعير بالصندوق .3
أ إليها عندما تكوف عركض البيع كطلبات الشراء كثَتة يلجرة من صور اللتسعَت بادلقارنة، ك كىي صو 

السوؽ بفرز العركض عده جلنة ، تقـو بصخا طلباهتم يف صندكؽحيث يقـو الوسطاء بوضع عركضهم ك  ملتعددة،ك 
 .(1)ربديد السعر باألسلوب ادللتبع يف الطريقة السابقةكالطلبات، ك 

 لتسعير .لالتوصيف الشرعي الفرع الثاني: 
مقيد عندىم  أما جواز اللتسعَت فهو ،أف األص  يف اللتسعَت ىو احلرمة فقهاء ادلذاىب األربعة علىاتفق 

 .أدللتهما من أقواؿ فقهاء ادلذاىب ك بعض ىذهبشركط معينة ، ك 
 :الحنفية.1

يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيٍم  ﴿:قاؿ صاحب بدائع الصنائع: ككذا ال يسعر، لقولو عز كج 
امرئ ال ػل  ماؿ ››و كسلم لو صلى ا عليكقو  ،(2)﴾بػىيٍػنىكيٍم بًاٍلبىاًطً  ًإال  أىف تىكيوفى ذًبىارىةن عىن تػىرىاضو مِّنكيم

 .‹‹مسلم إال بطيب من نفسو
                                                                 

 . 567،572ص ص ،، (1الجزء)، مرجع سابق، ارؾ بن سليماف بن زلمد بن سليمافمب -(1)
   .29، اآلية سورة النساء -(2)
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إف ››: عليو ك سلم فلم يسعر، كقاؿ كركل أف السعر غبل يف ادلدينة ك طلبوا اللتسعَت من رسوؿ ا صلى ا
 .‹‹كتعاىل ىو ادلسعر القابض الباسطا تبارؾ 

 :المالكية.2
ال دبا ال يريد  ه على بيع سلعلتو شلن ال يريد، ك ال يكر إال يسعر على أحد مالو ك عبد الرب "الكايف " قاؿ ابن 

، كال ػل  لو ظلم غٌت عنو، فيجلتهد السلطاف يف ذلكصاحبو يف ُت يف ذلك ضرر داخ  على العامة ك إال أف يلتب
كره الشراء منو   حسبو إف ينقص من السعر، قاؿ: ك ملؽ إف مالك رضبو ا أف ؼلرج أحد من السو  لأحد ، كير 

، على ما ركل سعر السوؽ، فإف أىب أخرج منها، أمر باحلاقة بل عنو أنو من حط سعران ، كقد رك َتهاشًتل من غ
 .قاؿ بو طائفة من أى  ادلدينةن عمر يف قصة حاطب ابن بللتعة، ك ع
 : الشافعية.3

غبل السعر على » رضي ا عنو قاؿ:، دلا ركل أنس كال ػل  للسلطاف اللتسعَت: قاؿ صاحب"ادلهذب"
: "إف ا ىو ، فقاؿ عليو السبلـ: يا رسوؿ ا ، سعر لنا لى ا عليو ك سلم " كقاؿ الناسؿ ا صعهد رسو 

 .«ال ماؿليس أحد يطالبٍت دبظلمة يف نفس ك ، كإين ألرجو أف ألقي ا ك قابض كالباسط كالرزاؽ كادلسعرال
 .، كلو يف كقت الغبلءمعٌت التاج ": كػلـر اللتسعَتصاحب "كقاؿ 

 .(1)الشافعي: كػلـر اللتسعَت عند أيب حنيفة ك قاؿ العثماين يف " رضبة األمة يف اخلتبلؼ األئمة " ك 
 : الحنابلة.4

يع " ليس لئلماـ أف يسعر على الناس ب  يب" عن ابن حامد من احلنابلة، قاؿ:قدسي يف "ادلعٌتنق  ابن ادل
 .الناس أمواذلم على ما ؼللتاركف، كىذا مذىب الشافعي

كاسلتدؿ ألف يف ذلك إضرارن بالناس: إذا زاد تبعو أصحاب ادللتاع، كإذا نقص أضر بأصحاب ادللتاع كقاؿ: ك 
: أنو مل يسعر كقد سألوه : أحدعلاحُت غبل السعر بادلدينة، ٍب قاؿ: ككجو الداللة من كجهُتباحلديث ادللتقدـ 

 .ذلك، كلو جاز ألجاهبم إليو
نو ماؿ، فلم غليز منعو من بيعو دبا تراضي عليو ادللتبايعاف  أل، ك ، كالظلم حراـةمظلمالثاين : أنو عل  بكونو 

 كما اتفق اجلماعة عليو.
، كبط  يف خالفو حـريكره الشراء بو كإف ىدد من ػلـر اللتسعَت، ك »من احلنابلة : كقاؿ صاحب الفركع 

 .(2)«األصح
قيقا إذا كاف من احلاكم ربإال أهنم اخلتلفوا يف ذلك  ،على الرغم من إصباع الفقهاء على حرمة اللتسعَت

 : كىو ما يلتضح من خبلؿ ما يلي للمصلحة أك دفع الضرر 

                                                                 

، مداخلة مقدمة للمللتقى الدكيل: االقلتصاد آلية التسعير بين الضوابط الشرعية والوضعية في المعامالت التجارية زيداف زلمد، فاطمة مانع، - (1)
 .14، 13ـ، ص ص 2011فيفرم  24 – 23اجلزائر خبلؿ الفًتة:  –اإلسبلمي: الواقع كرىانات ادلسلتقب ، ادلنعقد جبامعة غرداية 

 .14ص  مرجع سابق، زيداف زلمد، فاطمة مانع - (2)
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أنو غلوز دبا يراه  كقوؿ آخر رار،أجحف يف الثمن دلا فيو من اإلضغلوز اللتسعَت كغلب على البائع إذا  . أ
  .احلاكم

سوؽ لحة بعد صبع أى  دال كرآه مصاأف اللتسعَت إذا كاف احلاكم ع :اآلخر األكثر أعلية ىو ادلالكيةالقوؿ  . ب
 .الب أما اللتسعَت للجالب فبل غلوز، على أف يكوف اللتسعَت لغَت اجلذلك الشيء ادلراد تسعَته

ىو ضعف القيمة كعجز القاضي أرباب الطعاـ عن القيمة ك للحنفية ال بأس باللتسعَت إف تعدل قوؿ آخر  . ت
 البصَتة .بعد مشورة  أى  الرأم ك  عن صيانة حقوؽ ادلسلمُت إال

القوؿ األخَت للحنابلة الذم يقضي بوجوب اللتسعَت إذا اضطر الناس إليو ، كقد فص  ذلك ك  من ابن ك  . ث
 كجور كفيو ما ىو عدؿ حق ". ما ىو ظلمتيمية ك ابن اجلوزية  كمن أقواذلم "إف من اللتسعَت 

ونو أك منعهم إكراىهم على البيع بغَت حق بثمن ال يرتضكجور حراـ إذا تضمن ظلم الناس ك  أما ما ىو ظلم
  .شلا أباحو ا ذلم

 .(1)إذا تضمن العدؿ بُت الناسكمن السعر ما ىو عدؿ جائز ب  كاجب 
 : فاللتسعَت جائز بشرطُت

 .أف يكوف حلاجة عامة جلميع الناس 
 (2)أف ال يكوف بسبب الغبلء قلة العرض أك كثرة الطلب. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                 

 .67،72ص ص  ،مرجع سابقيسرم زلمد أبو العبل ،  - (1)
سبوي ، ي  شهادة ادلاجسلتَت، زبصص نقود ك ، مذكرة مقدمة لنالفعالية االقتصادية للسياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمينصبو مسعودة،  - (2)

ـ االقلتصادبسكرة، كلية احلقوؽ كالع  .12، ص 2003/2004ية، لو
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 المال اإلسالمي. في سوق رأس: المعامالت العاجلة المبحث الثاني
)بيع كشراء(  ،السوؽاكؿ األصوؿ ادلالية داخ  تد يلتم من خبللوحيث دة عمليات عدي لسوؽ رأس ادلاؿ

كانت ألغراض االسلتثمار، أك ادلضاربة، أك ادلوازنة سواء  ، املُت مباشرة أك من خبلؿ ككبلئهممن قب  ادللتع
 .طاالحلتياك 

 عاجلة، ضمن العناصر اللتالية:يف ىذا ادلبحث سوؼ يلتم تناكؿ العمليات الك 
 .العاجلة ك أغراض ادللتعاملُت هبا اللتعريف بادلعامبلت -
 .توصيفها الشرعيأنواع ادلعامبلت العاجلة ك  -

 .أغراض المتعاملين بهاالعاجلة و  : تعريف المعامالتالمطلب األول
لنوع من ادلعامبلت، إىل هدؼ طرفا ىذا ا، كيألكراؽ ادلالية أيان كانت كميلتهاتلتم العمليات العاجلة على ا

 .ادلضاربة على ارتفاع أسعارىاره عليهم من أرباح عند توزيعها ك كاالسلتفادة شلا تد االحلتفاظ هبذه األكراؽ
  .معامالت العاجلةالتعريف بال:  الفرع األول

 ، كذلك بأف يللتـز ك  من العاقدين بلتنفيذج اليت تلتم يف السوؽ العاالعمليات ىي العمليات العاجلة 
حينئذ ػللتفظ ، ك (1)ساعة 24، أك يف مدة ال تلتجاكز ادلشًتم شبنها حاالك ، عقودعلا، كيسلم البائع األكراؽ ادلالية

بإسباـ الصفقة بصفة الوكي  عن الطرفُت  ؽخسارهتا كذلك، كتقـو السو كيلتحم  د من أرباحها يادلشًتم هبا ك يسلتف
 .(2)كيرس  أكراؽ للطرفُت لللتوقيع عليها

، أك خبلؿ يم شبنها بعد تنفيذ العقد مباشرة، كتسلا تسليم األكراؽ ادلالية ادلباعةبلت اليت يلتم فيهادلعام كىي
 .(3)مدة قصَتة
دكف ادلثمن )األسهم( حاال ك ادلاؿ( ك فيها يلتم تسليم الثمن )تلتم يف أسواؽ البيوع العاجلة ك العقود اليت  كىي
عمليات العاجلة لواحد من إىل ال سوؽ رأس ادلاؿيف كيرجع جلوء ادللتعاملُت ، ، كلذلك مسيت عاجلةتأجي 
 :السببُت

 .اإلفادة من أرباحها عند توزيعهاك االحلتفاظ باألكراؽ ادلالية -1
، مع مبلحظة أف أسعار األكراؽ ادلالية يف السوؽ ق ذلكعند ربق، لبيعها ادلضاربة على ارتفاع أسعارىا-2

 .(4)العاجلة أق  ارتفاعان يف السوؽ اآلجلة
                                                                 

 .116، ص مرجع سابق ،بحوث في االقتصاد اإلسالمي، علي زلي الدين علي قرة -(1)
، مذكرة تدريسية، الحالللشركات التي اختلط فيها الحرام و كيفية تطهير أسهم االحكم الشرعي في تملك األسهم و عصاـ أبو النصر،  -(2)

 .11، ص 2005مصر، جامعة األزىر،  
 .  84، ص مرجع سابق،  شحاتة، عطية فياضحسُت -(3)
، مذكرة مقدمة ضمن ملتطلبات ني  شهادة ادلاجسلتَت، زبصص مالية عالقة البنوك اإلسالمية بالسوق المالي اإلسالميفريد مشرم،  -(4)

  . 65، ص2007/2008كنقود،كلية العلوـ االقلتصادية كاللتجارية كعلوـ اللتسيَت ، جامعة زلمد خيضر بسكرة، 
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  .أغراض المتعاملين بالمعامالت العاجلةفرع الثاني: ال
، العاجلة، إما لبلحلتفاظ هبا إىل شراء األكراؽ ادلالية يف السوؽ سوؽ رأس ادلاؿيعلتمد ادللتعاملوف يف 

ربقيق الربح من الفرؽ بُت لغرض بيعها عندما ترتفع أسعارىا، ك  إماك االسلتفادة شلا تدره عليهم من أرباح أك فوائد ك 
يضاؼ إىل ىذين كعلى الغرض الثاين: ادلضاربة ك   االسلتثمار: كيطلق على الغرض األكؿ ،كالبيعالشراء  سعرم
 ادلوازنة .ُت غرضاف آخراف علا: االحلتياط ك الغرض
  .االستثمار: أوال
 :(2): (1)تعريف االستثمار-1
 .وؿ ك أشبر الرج :كثر مالوذا سبالرج  إمصدر الفع  اسلتثمر يسلتثمر كىو مشلتق من شبر : االسلتثمار لغة . أ

ىو » :عدة تعريفات من أكضحها: عرؼ االسلتثمار يف االصطبلح االقلتصادم ادلعاصر باصطبلحا االسلتثمار .ب
 .1.(2)«، ٍب توجيو ىذه األمواؿ إىل االسلتثمار كليس لبلكلتناز تأجي  االسلتهبلؾ لفًتة قادمة

ذلك بقصد احلصوؿ على ن إشباع اسلتهبلؾ احلايل، ك ربقيقها ماللتضحية دبنفعة حالية ؽلكن » :كعرؼ بأنو ج.
 .«مسلتقبليمنفعة مسلتقبلية اكرب ؽلكن ربقيقها من إشباع اسلتهبلؾ 

اللتخلي عن أمواؿ ؽللتلكها الفرد يف حلظة زمنية معينة كلفًتة من الزمن بقصد احلصوؿ »: كما عرؼ على أنود.
، ككذلك عن النقص ادللتوقع يف قيملتها مواؿ ادلسلتثمرةلقيمة احلالية لؤلعلى تدفقات مالية مسلتقبلية تعوضو عن ا

الشرائية بفع  عام  اللتضخم كذلك مع توفَت عائد مقبوؿ مقاب  ربم  عنصر ادلخاطرة ادللتمث  باحلتماؿ عدـ 
 .«ربقق ىذه اللتدفقات

 عبارة عن اللتوظيف لرأس ادلاؿ((.كىو أيضا : )) د.
 :(3)يلتنوع االسلتثمار إىل نوعُت: أنواع االستثمار.2
اخلدمات اليت تزيد كىو إنفاؽ ادلاؿ يف سبلك السلع ك  :احلقيقي أك العيٍت، كيقاؿ لو االسلتثمار االسلتثمار ادلادم-أ

 األصوؿ ادلادية، مث : اآلالت كادلباين، كاألراضي كالطرؽب ، كىي ما يعرب عنهااإلنلتاجية للمجلتمع يف الطاقة
 كغَتىا.

يف سبلك األصوؿ ادلالية )الغَت ادلادية(، كاألسهم، كالسندات كشهادات  : كىو إنفاؽ ادلاؿاالسلتثمار ادلايل-ب
 تلك األصوؿ.، لغرض احلصوؿ على العائد الذم تدره كغَتىااالسلتثمار 

من شراء األكراؽ ادلالية ، كيراد بذلك أف يكوف الغرض ض ادللتعاملُت بادلعامبلت العاجلةفهو أحد أغرا
ا، للحصوؿ على العائد الذم يوزع، بشك  دكرم يف العادة على ضبلة تلك سبلك ىذه األكراؽ بقصد االحلتفاظ هب

 األكراؽ.

                                                                 

  .34 ، ص2009لنشر كاللتوزيع، ل: الوراؽ األردف .االستثمار والمعامالت المالية في اإلسالم ،زلمود زلمد ضبودة  -(1)
 . 14، ص2003عة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية: دار اجلام .بورصة األوراق المالية، عبد الغفار حنفي  -(2)
  .25، ص  2000 ،ألردف: دار النفائس. الفقه اإلسالمي، االستثمار أحكامه وضوابطه في امصطفى قطب سانو - (3)
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 التوصيف الشرعي لالستثمار : -1
فقهي ادلوركث يف كلتب الفقو اإلسبلمي يرل بأف الصفة الشرعية الثابلتة لبلسلتثمار من ادلنظور ال إف الناظر

، كدبا أف عامة الفقهاء اسلتغنوا عن اعلتبار باحةسلتثمار بوصفو تصرفا حكمو اإلكعليو فاال، ىي اإلباحة ادلطلقة
دلكلف على ال يثاب كال يعاقب ااالسلتثمار كفقا ذلذا ادلنظور ك ىذه ادلشركعية كجوبا فإنو ال يبقى سول اإلباحة 

لشارع ادلكلف بُت فعلو ىو ما خَت ا»ال على تركو كذلك ألف ادلباح كما يعرفو عامة علماء األصوؿ ىو: فعلو ك 
 .(1)«كتركو

 : األدلة على مشركعية االسلتثمار
 :نبوية دلت على مشركعية االسلتثمارىناؾ نصوص قرآنية ك أخرل 

 .(2 )«رض يبلتغوف من فض  اكآخركف يضربوف يف األ»قاؿ تعاىل: :الضرب باألرضباألمر -أ
رض ال أعذار من مأم علم ا أنو سيكوف من ىذه األمة ذكك »: كيف تفسَت ذلذه اجلملة القرآنية

 .(3)«ادللتاجرفض  ا يف ادلكاسب ك  ، كمسافرين يبلتغوف منيسلتطيعوف القياـ
ن إلو إىل شبود أخاىم صاحلا قاؿ يا قـو اعبدكا ا ما لكم مك » :ألرض: كمن ذلك قولو تعاىلبعمارة ااألمر  -ب

 .(4)«اسلتعمركم فيهاغَته ىو أنشأكم من األرض ك 
بلحها اسلتصك فهذه اآلية أمر بالقياـ بعمارة األرض  «ركهنا كتسلتغلوهناأم جعلكم عمارا تعم» :قاؿ ابن كثَت

 .ة االسلتثمار من ادلنظور اإلسبلمي، كىو دلي  على كجوب كمشركعيكفق ادلراد الرباين السامي
  .: المضاربةثانيا
رص الكسب قدير فكىي تعٍت يف األص : اللتفكر كاللتأم ، كما تعٍت اللتخمُت كاحلرز كىي: ت»: ادلضاربة لغة-1

 .(5)«الجلتناهباكاحلتماالت اخلسارة النلتهازىا 
يف  )بيع كشراء، ال حلاجة راىنة، كلكن لبلسلتفادة من فركؽ األسعار الناذبة عن تنبؤ :ادلضاربة يف االصطبلح -أ

 .(تغَتات قيم األكراؽ ادلالية
زيادة رأس ىدفو األكؿ )شخص يقـو دبغامرة كبَتة نسبيا، على أم  ربقيق مكاسب، كيكوف ادلضارب ىو: -ج

 .( الدخ  الذم توفره حصص األرباحادلاؿ، ال
 .( ادلسلتقب  عندما تلتغَت األسعار، بأم  الشراء أك البيع يفكىي: )شراء أك البيع احلاضر-د
 .(يع بغرض تعويض ما باعو بسعر أق ، أك بشراء بقصد البيع بسعر أعلى: )ككذا تعريفها بأهنا-ىػ
 

                                                                 

  .39ص  ،مرجع سابق، زلمود زلمد ضبودة  - (1)
  .20اآلية  :سورة ادلزم   - (2)
  .40ص  ،مرجع سابق، زلمود زلمد ضبودة - (3)
  .61سورة ىود: اآلية  - (4)
 . 121، ص 2000اللتوزيع، مكلتبة الفبلح للنشر ك  . اإلمارات العربية ادللتحدة:البنوك اإلسالميةزلمد الوطياف،  - (5)
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  .ضاربةالشرعي للمالتوصيف -4
ادلضارب قد إف بياف حقيقة ادلضاربة من حيث ىي كليس من حيث طبيعة سلوؾ ادلضاربُت، ذلك أف 

، كما أف اللتاجر قد يسلك يف ذبارتو ، كىذا ال ينايف حقيقة ادلضاربة، كقد يسلك طرقا زلرمةيسلك طرقا مشركعة
أما احلكم على ادلضاربة باحل   أك احلرمة   ، كال ينايف ذلك حقيقة اللتجارة،ا مشركعة، كقد يسلك طرقا زلرمةطرق
ينبٍت على طبيعة عقد ادلضاربة، حيث أف ادلضاربة قد تلتحقق بعقد حاؿ كما يف ادلعامبلت العاجلة، كقد فهو 

 . (1)تلتحقق بعقد آج  كما يف ادلعامبلت اآلجلة
 .المضاربةالفرق بين االستثمار و -5

شراء األسهم بقصد ، فاالسلتثمار ىو الفرؽ بينهمالتبُت من خبلؿ اللتعريف باالسلتثمار كادلضاربة، ي
، كربقيق يعهاباح اليت توزعها الشركة، بينما تعٍت ادلضاربة شراء األسهم بقصد ب، كاالسلتفادة من األر االحلتفاظ هبا
 .ؿ الفرؽ بُت سعرم الشراء كالبيعالربح من خبل

ال ادلعٌت اللغوم ، ك لى ادلضارب بأنو ادلسلتثمر، كعةكثَتا ما يطلق االسلتثمار على ادلضاربفإنو  لك، غم ذكر 
بادلعٌت االصطبلحي تنمية للماؿ كتثمَت لو، كىو معٌت االسلتثمار  ، ألف يف ك  من االسلتثمار كادلضاربةيأىب ذلك
 .يف اللغة

 .الموازنةو : االحتياط ثالثا
 :االحتياط-1
 .فاض أسعار أكراؽ مالية ؽللكهااطلكيراد بذلك ضباية ادلسلتثمر نفسو من سلاطر  :تعريف االحلتياط-أ

 (2):اللتغطية غَت كاملةك  اللتغطية الكاملة كيلتم يف نوعُت من االحلتياط علا:
ع أسهم شلاثلة على الذم ؽللك أسهما لغرض االسلتثمار، بي : كفيها يقـو الشخصةاللتغطية الكامل -

كها، ككقع بسبب ذا اطلفض سعر األسهم اليت ؽللسعر الذم اشًتاىا بو، حبيث إ ادلكشوؼ، بنفس
 .شوؼ مغطيا تلك اخلسارة، كاف رحبو يف البيع على ادلكذلك يف اخلسارة

ببيع أسهم شلاثلة على  : كفيها يقـو الشخص الذم اشًتل أسهما لغرض االسلتثمار،اللتغطية الغَت كاملة -
عر ذا اطلفض س، حبيث إيق  عنو أك يزيد عليو ،شًتاىا بوادلكشوؼ، بسعر ؼللتلف عن السعر الذم ا

من  جبزءكشوؼ مغطيا كاف رحبو يف البيع على ادل، ككقع بسبب ذلك يف اخلسارة  األسهم اليت ؽللكها
 .تلك اخلسارة

 
 
 

                                                                 

  .121، ص 3ط ،2000اإلسبلمي للبحوث اإلسبلمية، . جدة: ادلعهد تطبيقاتها الحديثةالمضاربة الشرعية و األمُت،  حسُت -(1)
  .86،87، ص ص مرجع سابقزكريا سبلمة عيسى شطناكم،  - (2)
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 :الموازنة-2
 :عريف الموازنةت-أ

، يف السوقُت سللتلفُت، كذلك بشراء فركؽ يف األسعار لورقة مالية ما لتناـ فرصة كجود) اغ :كيراد هبا
ادلنخفض، كبيعها يف نفس الوقت، على ادلكشوؼ يف السوؽ اآلخر، الذم تباع  الورقة من السوؽ ذات السعر

 فيو الورقة بسعر مرتفع(.
كأف البيع يعم  على اطلفاضها، كمن ىنا مسيت  ،الشراء يساعد على ارتفاع األسعار)كادلعركؼ أف 

 .(1)ة(العملية بادلوازنة ألف من شأهنا أف سبي  باألسعار إىل ادلساكا
 .ثاني: أنواع المعامالت العاجلة وتوصيفها الشرعيالمطلب ال

فيو  البائع األسهم  ، كيبيعم الثمن من مالو ادلوجود يف ملكوباإلضافة إىل البيع ادلعلتاد الذم يدفع فيو ادلشًت 
ائع ، كال ؽللك البك ادلشًتم كام  الثمن عند الشراءنوعاف آخراف ال ؽلل ادلاؿرأس سوؽ ادلملوكة لو، يوجد يف 

 ،الثاين منهما بالبيع على ادلكشوؼ، كيسمى سمى األكؿ منهما بالشراء باذلامش، كيسهم اليت باعها عند البيعاأل
 لشراء بكام  الثمن.لإضافة إىل اللتطرؽ 

  .توصيفه الشرعيالشراء بكامل الثمن و  :الفرع األول
  .الشراء بكام  الثمن ىو نوع من أنواع ادلعامبلت العاجلة

 :(2)شراء بكامل الثمنتعريف ال: أوال
، مع اللتسلم من خالص ماؿ ادلشًتم دكف اقًتاض ، بكام  الثمنالعقد الذم يلتم فيو شراء األسهم ىو .1

 .، كحبسب القوانُت ادلعموؿ هباكاللتسليم حاال
أف ادلشًتم قد يدفع ، كذلك ؽ ادلالية ادلشًتاة من خالص مالوكىو أف يقـو ادلشًتم بدفع ك  شبن األكرا .2

اؿ يفًتضو من السمسار أك ، كجزءا من مة اليت يريد شراءىا من خالص مالوشبن األكراؽ ادلاليجزءا من 
  .كىو ادلراد ىناإما أف يدفعو كلو من خالص مالو ك ، كىو النوع الذم سيأٌب احلديث عنو من غَته

  .الشرعي للشراء بكامل الثمن قديرالت :ثانيا
، ب  إف العمليات العاجلة ىي األص  ك ادلضاربةسلتثمار أ، سواء كاف الغرض منو ىو االدكف خبلؼجائز 

مراعاة الضوابط الشرعية  ، لكن معالقياـ بدكرىا اللتنموم الفاع  ادلاؿرأس  دبوجبو يينلتظر من أسواؽالذم 
 :(3)اللتالية
ادلالية ، دكف األصوؿ )كاألسهم( بضوابطها الية إسبلمية، أصوال م  العقد: أف يكوف زلالضابط األكؿ .1

 .آجبلال كاألخَتة ال غلوز تداكذلا عاجبل ك  ،كالسندات(اللتقليدية )

                                                                 

 .88، ص مرجع سابقزكريا سبلمة عيسى شطناكم،  - (1)
 .682ص  ،(1الجزء) ،مرجع سابق، ارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليمافمب - (2)
 .64، 63، ص ص 2010األردف: دار النفائس للنشر كاللتوزيع،  .تحويل بورصة األوراق المالية من منظور إسالميزلمد كجيو حنيٍت،  - (3)
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 .بل ال آجبلادلثمن أك أحدعلا عاجلضابط الثاين: أف يلتم تسليم الثمن ك ا .2
 .ادلنافع ال النقود أك الديوفلب على موجودات الشركة األعياف ك لضابط الثالث: أف يكوف الغا .3
من زلددات العرض كالطلب ادلصطنعة   -خاصة ادلضاربة-الشراءابع: خلو عملية البيع ك الضابط الر  .4

كالغش كاخلداع، كاإلشاعات الكاذبة كاالحلتكار   األخبلقيةعمـو ادلخالفات الشرعية ك  هبا كيقصد
كالصفقات الوعلية كاللتحالفات اليت يقصد منها اإلضرار باآلخرين كاليت تنعكس سلبا  على كفاءة العرض 

 ر.كالطلب كعدالة األسعا
  .توصيفه الشرعيو  ()الشراء بجزء من الثمن الشراء بالهامش: الفرع الثاني

 .من أنواع ادلعامبلت العاجلةآخر كىي نوع 
  :(1)تعريف الشراء بالهامش :أوال

أف ترىن ، على الباقي من مسساره بفائدة زلدكدة ، ٍب يقًتضأف يسدد العمي  جزءا من الثمن: ىو .1
 .عند السمسار كضماف للقرضدلشًتاة األكراؽ ادلالية ا

، بينما يسدد الباقي بقرض بضماف األكراؽ زل  سداد جزء من قيمة الصفقة نقدا»: عرؼ أيضا بأنو .2
 .«الصفقة 

ة بضمان ادلالية يف حساب اللتموي  على اذلامشبلتموي  جزء من قيمة األكراؽ قياـ الوسيط ادلايل : بأنوك   .3
 .األكراؽ ادلالية يف ذلك احلساب

موقوفاف سبوي  كملتاجرة يف السوؽ ادلالية »:  السعيدم بأف الشراء باذلامش ىوالدكلتور عبد ا كقد رأل .4
 .«، على كجو اللتوثيقلسمسارلعلى نسبة زلددة من ادلاؿ يقدمها العمي  للبنك أك 

  .الشرعي للشراء بالهامش قديرالت :ثانيا
ىذا من جهة،  (2)ارمة بالقرآف كالسنة م على الفائدة، كذلك ألف االقًتاض ػللتو غَت جائز دكف خبلؼ

من جهة أخرل اشلتماؿ ىذه العملية على شلارسات غَت مشركعة كاليت قد تكوف سببا يف حصوؿ أضرار اقلتصادية 
 :(3)على أطراؼ ادلعاملة، كاالقلتصاد بشك  عاـ، كمن ىذه ادلمارسات السيئة

الظاىر على كرقة مالية معينة، يف الوقت الذم قد  البيع الصورم أك ادلظهرم: كيقصد بو خلق تعام  نشط يف-1
 ال يوجد فيو تعام  فعلي يذكر على ىذه الورقة ادلالية.

 ابنوادللتقابلة، حيث ربص  عمليات بيع كشراء مصطنعة، كأف يبيع على  األكامركمن صور البيع الصورم 
 .أسرتو لئليهاـ بوجود حركة كنشاط يف سعر الورقة ادلالية أفرادأك أحد 

                                                                 

، مذكرة مقدمة لني  شهادة ادلاجسلتَت يف الفقو، -دراسة فقهية-سواق الماليةالمتاجرة بالهامش في األياسر ابن إبراىيم بن زلمد اخلضَتم،   - (1)
  .71،72ق، ص ص،  1429قسم الفقو، كلية الشريعة، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، ادلملكة العربية السعودية، 

 .71ص  ،مرجع سابق، كجيو حنيٍتزلمد  - (2)
  .284، صمرجع سابق د اخلضَتم،ياسر ابن إبراىيم بن زلم -(3)
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، كلشخص يلتفق معو على  كما أف من صوره قياـ شخص بشراء كبيع نفس الورقة ادلالية يف نفس اليـو
ذلك، فيوىم أف ىناؾ تغَتا يف أسعار ىذه الورقة، كىذا كلو ال ؼلرج عن كونو نوعا من اخلداع كاللتضلي  كاالحلتياؿ 

 بغرض احلصوؿ على الربح. 
باذلامش لعدد من األسهم مثبل ٍب يقـو باالتفاؽ مع أشخاص فادلسلتثمر ادلخادع قد يقـو بعملية شراء 

 يعرفهم لبيعها صوريا ذلما، بسعر أعلى من السعر احلايل، ٍب يقـو ىؤالء األشخاص يف نفس اليـو بإعادة بيعها لو.
ىذا اللتصرؼ من شأنو أف يوحي بلتزايد احلركة ع  ىذا السهم، كىو ما قد يعلتربه بعض ادلسلتثمرين مؤشرا 

ربسن أكضاعو الشركة ادلصدرة للسهم، شلا يشجعهم على القياـ بشرائها، كمن ٍب ترتفع قيمة ىذا السهم يف  علىٌ 
  السوؽ، فيقوموف ادلسلتثمر ادلخادع ببيع ما ؽللكو منها بالسعر ادلرتفع كػلص  على الربح.

معينة، كمن ٍب االحلتكار: حيث يقـو بعض ادلضاربُت بشراء ك  الكميات ادلعركضة من كرقة مالية -2
اللتحكم يف بيع ىذه الورقة للراغبُت يف شرائها بالسعر الذم يراه، كػلقق الربح الذم يريده، يف حُت تلحق اخلسارة 

 بغَته من ادلسلتثمرين.
نشر اإلشاعات كاألخبار الكاذبة: حيث يهدؼ ادلضاربُت إىل خفض أك رفع األسعار عن طريق نشر -3

 قيقا دلصاحلهم.اإلشاعات كاألخبار الكاذبة رب
فقد يقـو بعض ادلضاربُت بنشر أخبار كاذبة عن سوء حالة شركة معينة، أك قد يقـو بعض السماسرة 

من كرقة معينة، فيزداد العرض على ىذه الورقة، كتنخفض القيمة  باسلتغبلؿ ثقة العمبلء فيو، فيعوز اىل اللتخلص
 ام  باذلامش.السوقية ذلا فيقـو ىؤالء ادلضاربوف بشرائها بطريق اللتع

ٍب بعد عملية اللتعام  باذلامش ذلذه الورقة، يبدأ ىؤالء ادلضاربوف بنشر أخبار عن ربسن يف حاؿ الشركة 
ادلصدرة ذلذه الورقة، فيزداد الطلب عليها، ب  يقـو ىؤالء ادلضاربُت بعمليات بيع كشراء صورم، حىت يظهر أف 

 من األرباح على حساب صغار ادلسلتثمرين. ىناؾ تعامبل نشطا على ىذه الورقة، زلققُت ادلزيد
كللحد من ىذه ادلمارسات السيئة، فإف إدارة السوؽ تقـو دبلتابعة العمليات اليت تلتم يف السوؽ، ككضع 

 .إثباهتاعقوبات صارمة دلن ؽلارسها، كلكن الواقع كشف صعوبة 
فقد أصدر اجملمع الفقهي  كألج  ىذه ادلمارسات السيئة اليت قد تشلتم  عليها عملية الشراء باذلامش،

عملية الشراء باذلامش، جاء فيو: "كيرل اجمللس أف ىذه ادلعاملة ال ذبوز يف دكرتو الثامنة عشر قرارا دبنع  اإلسبلمي
ادللتعاملة  األطراؼشرعا لؤلسباب سابقة الذكر إضافة إىل ما تشم  عليو ىذه ادلعاملة من أضرار اقلتصادية على 

لى اللتوسع يف الديوف كعلى اجملازفة كما االقلتصاد بصفة عامة ألهنا تقـو ع( كعلى كخصوصا العمي )ادلسلتثمر
ية كسريعة لؤلسعار هبدؼ الثراء كشائعات كاحلتكار كصلش كتقلبات قو تشلتم  عليو غالبا من خداع كتضلي  
  .ادلاؿ بالباط شركعة شلا غلعلها من قبي  أك ن  بطرؽ غَت مالسريع، كاحلصوؿ على مدخرات اآلخري
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 .توصيفه الشرعيو  (البيع على المكشوف )البيع القصير: الفرع الثالث
بغية فهم موقف الشريعة من البيع القصَت، ىذا يلتطلب أكالن معرفة جيدة بالعملية اللتطبيقية للبيع القصَت  

حيث  سوؽ رأس ادلاؿ اللتقليدم،الضوء على فكرة البيع القصَت، ككيف ىي مطبقة يف  رعلذلك يلقي ىذا الف
ة بشك  عاـ ااملتبلؾ أية حصص )أسهم(، ىذه األد ة تسمح للمسلتثمرين باحلصوؿ على ادلاؿ دكفاتوجد أد

، كتقـو فكرة ىذا (البيع بالعجز )، البيع على ادلكشوؼ كذلك  يسمىو، معركفة يف سوؽ األسهم بالبيع القصَت
 مالية مقًتضة. النوع من البيوع على بيع أكراؽ

 وآلية تطبيقه في سوق رأس المال التقليدي.على المكشوف  أوال : تعريف البيع
 :تعريف البيع على المكشوف -1

السمسرة أك  عن طريق اقًتاضها من آخرين "شركة، شخص ببيع أكراؽ مالية ال ؽللكها : ) قياـعرؼ بأنو . أ
 ، يف كقت زلدد(.، كتسليمها للمقرضإعادة شرائهاشخص آخر" مقاب  االللتزاـ ب

: )عبارة عن بيع أكراؽ مالية مقًتضة حيث يقـو البائع باقًتاضها من السمسار الذم عرؼ أيضا بأنو . ب
، على أف يقـو فيما بعد بشرائها من السوؽ ك تسليمها كتسليمها للمشًتميلتعام  معو أك من غَته 

 .(1)للمقرض مىت طلبها
ا اطلفض السعر قاـ ، فإذة مقًتضة على أم  أف ينخفض السعر)بيع أكراؽ مالي :كقد عرؼ أيضا بأنو . ت

، كغلرم تسهي  تنفيذ ىذه ة بشراء األكراؽ اليت باعوىا، كإعادهتا إىل مالكهاادللتاجركف باألكراؽ ادلالي
 .(2)العملية من خبلؿ مسسار األكراؽ ادلالية

، كاللتغطية Speculationيود ادلسلتثمركف اخلتيار البيع القصَت لسببُت أساسيُت علا: ك  من ادلضاربة 
Hedging ،  من خبلؿ ادلضاربة يعلتقد ادلسلتثمر أنىو سوؼ يكوف قادران على احلصوؿ على أرباح من خبلؿ ك

م سوؼ يلتمكنوف ، سوؽ ذات سعر مرتفع أكادلضاربة على أكراؽ مالية  من يقوموف بالبيع القصَت يلتوقعوف، أم أهن 
م ػلصلوف على من شراء أكراؽ مالية بسعر أقر من ذلك الذم باعوا بو يف إطار البيع القص إذا  أرباحَت؛ أم أهن 

 اطلفض سعر األكراؽ ادلالية.

ن و أ، حيث 1992لبنك اصللًتا يف عاـ أفض  مثاؿ عن ذلك؛ "جورج سوركس" الذم أحدث خسارة بالغة 
 .(3)ربح بليوف دكالر أمريكي عن طريق خوضو مضاربة تلتعلق باجلنيو اإلسًتليٍت

                                                                 

 .76، ص مرجع سابق، مبارؾ بن سليماف آؿ فواز - (1)
  .124،125ص ص  ،مرجع سابقياسر ابن إبراىيم بن زلمد خضَتم ،  -(2)
ليت ا Quintum Fund( كخبربتو ادلالية يف مضاربة العملة ىو مسلتشار أساسي لدل hedgingجورج سوركس معركؼ كخبَت يف اللتغطية ) -(3)

 سنة.  25يعرؼ عنها بأهنا ربظى بأفض  أداء مسج  ألم اسلتثمار أمواؿ يف العامل  قرابة 
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م مثعلى اجلانب اآلخر؛ بالنسبة للمسلت  -أساسان –رين الذين يسلتعملوف البيع القصَت من أج  اللتغطية، فإهن 
ػلموف االسلتثمارات األخرل اليت ىي على ادلدل الطوي  دبوازنلتها مع االسلتثمارات ادلبنية على املتبلؾ أكراؽ مالية 

ادلسلتثمرين يسلتعملوف أداة ييلتوقع ارتفاع قيملتها، مع االسلتثمارات ادللتعلقة بافًتاض األكراؽ ادلالية. أم أف  ىؤالء 
 البيع القصَت بشك  اسًتاتيجي للحد من سلاطر االسلتثمار ادللتعلقة باللتغَتات السلبية يف سعر ادلملتلكات.

ىذا ما ػلد من تعرضهم  ،ار كاحد من خبلؿ خلق اسلتثمار آخربعبارة أخرل يقـو ادلسلتثمر بلتغطية اسلتثم
 (1) .*اسلتثمارعلا تكوناف مرتبطلتاف بشك  سل ي دلاليلتُت الللتاف ًب  الورقلتُت ا دلخاطر تغَت سعر السوؽ بشرط أف  

 آلية تطبيق البيع على المكشوف في سوق رأس المال التقليدي.-2
 أسهملتوقع أف سعر يضبد أأف  نفًتض، رأس ادلاؿالبيع القصَت يف سوؽ  تطبيقات يشرحؿ توضيحي، اثمك
سهم، كيريد أف يكوف لل دكالر  أمريكي20سَتتفع إىل يها ادلساىم ف A-l-Barakah Pertoleum Limitedشركة 

 بديا رغبلتوهمو )السمسار( "علي" ميف كضعية سبكنو من الربح، إذا تبُت أف تٍقييمو صحيح، يلتص  أضبد بوكي  أس
 : أمرينعلي بدكره سيفع  الربكة البًتكلية، من أسهم شركة  سهم100يع يف ب

 نيابة عن أضبد.سهم من شركة الربكة  100يبيع  :أكال -
 ًتاض أف  عليمن طرؼ آخر لكي يلتحقق تسليمها للمشًتم، باف سهم 100 يقًتضؼلطط ل :ثانيا -

سهم( 100سهم )األ ،من "عمر"قًتاض األسهم كا مدكالر لك  سه20بػ ألسهمبيع ا سيلتمكن من
ف العمولة العائدات من ىذا البيع، بغض الن ظر عن تكالي ،للمشًتممسلتقببل ادلسلتعارة سوؼ تسلم 

د" ألن و يعط ضبأذا فإف  العائدات ال تذىب إىل "مع ى ،دكالر2000كتكاليف أخرل للمعاملة، سلتكوف 
 .قصَت سهم100سهم، ذلذا فإف  أضبد ضارب على 100سهم ادلائة ككي  أسهمو "علي" األ

أمر أضبد ككي  دكالر للسهم قد 15لشركة الربكة إىل  لسهماطلفض سعر اك  العملية بعدأسبوع  مضىإذا 
كلفة شراء األسهم بغض الن ظر عن تكاليف عموالت أك ،  سهم من شركة الربكة 100 بشراءأسهمو "علي" 

( الذم أقرض )عمرإىل تسلم بعد ىذا األسهم ادلشًتاة  ،كالرد1500تكاليف أخرل للمعاملة، سلتكوف 
د لديو أم ارتباط قانوين ال بوكي  سهم، إذان مل يع 100سهم كاشًتل  100ىنا باع "أضبد"  ،سهم ألضبد100
السهم، ليكوف أيضا ذك حق كؼلوؿ للقياـ كال بعمر، كىذا بلتغطية مضاربلتو على اطلفاض قيمة  علي  أسهمو

                                                                 

( من اخلطر Hedgerبعكس ادلضاربة اليت يعلتمد فيها ادلضاربوف على زبمينات حوؿ ما يعلتقدكف أن و يًتأس السوؽ، ػلدي ادلغطوف )أك اوطوف * 
السوؽ دلا يودكف تغطيلتو، كتكوف الوضعية ادلثالية يف اللتغطية أثر إللغاء آخر، مثبلن إذا فرضنا أنو ىناؾ  كضعية معاكسة يف ذالذم يلتعرضهم من خبلؿ أخ
يف ماليزيا بصفة يف ىذه الشركة ك الطبخ كلديها عقد للحصوؿ على زيت النخي  الذم يعلترب أىم مادة أكلية للصناعة زيت شركة ملتخصصة يف صناعة 

كتعلتقد أف أسعار زيت النخي  قد ترتفع بشك  كبَت يف ادلسلتقب   ي شركة قلقة من تغَت سوؽ زيت النخدبا أف ال ،سلتقب دلدة سلتة  أشهر يف ادل -امةع
هبذه الطريقة إذا شهد زيت  ،هر مسلتقبليةشلتة أالقريب، تسعى الشركة إىل ضباية نفسها من ىذا اخلطر الذم قد يعًتضها من خبلؿ إبراـ عقد شراء لس

 . بلي عند سعر سيوازف ىذا االرتفاع% سوؼ يقف  العقد ادلسلتق10السعر بنسبة النخي  زيادة يف 
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أسهمو ، يف ىذا ادلثاؿ باع أضبد األخَت من النشاط اللتجارم وحققالذم رصيده باسلتثمارات مالية أخرل من 
 .(1) *.دكالر500 إذان حقق ربح يقدر بػ 1500، اب مقدارىا مق لدكالر كاشًت 2000 مقاب 

 .الشرعي للبيع على المكشوف قديرثانيا : الت
 :(1)البيع القصَت تلتعارض مع احلديث النبومالبيع على ادلكشوؼ أك معاملة  أفما يلتبادر للذىن ىو  أكؿ

 :(2)«.ال تبع ما ليس عندؾ»

حالة يف مثالنا السابق( ال ؽلكنو أف يأمر ككي  احلديث يعٍت بأفى أضبد )كأف ما يبدك على السطح، 
كلكن ى  نسلتطيع أف طللص  سهم،األكليهما ال ؽللكاف   أفلشركة الربكة دبا  سهمو "علي" بأف يبيع األأسهم

زلـر ، ى  البيع القصَت أخرلالبيع القصَت زلـر بشك  مطلق انطبلقان من ىذا احلديث؟ بعبارة  أفباإلصباع إىل 
 ة يف الواقع؟ لتة بيع شيء، قب  املتبلكو أك حيازة ملكيبناء على قاعد

كاحدة من أىم الشركط اليت تعطي شرعية لعقد البيع ىو "زل  العقد" أك "ادلعقود عليو" الذم غلب أف  
لكية البائع( من طرؼ البائع يف كقت إجراء العقد، ىذا مهم، ألف  الغرض من مموجودان أك شللتلكان )يعٍت  يكوف

ىو ربوي  ملكية الشيء الذم يباع للمشًتم كربوي  ملكية السعر إىل البائع، كإال  يعلترب عقد البيع عقد البيع 
 . *بالبيع ادلعدـك )بيع شيء غَت موجود( أيضاباطبلن كغَت صحيح؛ أم "البيع الفاسد" الذم ييعرؼ 

ب  حيازة ادللكية بشك  أساسي يؤٌكد أغلبية العلماء يف الفقو اإلسبلمي أف  السبب اجلوىرم للتحرًن البيع ق
ىذا سبب  ،إىل خبلؼ بُت األطراؼ ادللتعاملة ىو نلتيجة كجود الغرار )اجملازفة كاخلطر كادلفرط( الذم قد يؤٌدم

ذلذا ػلـر اإلسبلـ معامبلت تبٌت  ،ر قد يلحق هبا أك أية عوام  أخرلخشية أف  ادلنلتجات قد ال تيسلم بسبب ضر 
، دبا أف    .(2)تسليم الشيء قد ال يلتحقق، كالذم توفر عنصر الغرار الذم ربرمو الشريعة اإلسبلمية على البيع ادلعدـك

3 

                                                                 

كلفلتاف سللتلفلتاف إىل جانب العمولة اليت تدفع لوكي  األسهم، أكال رسم  ييفرض من جانب معَت تيف سوؽ ادلعاملة؛ أم معاملة البيع القصَت، ىناؾ  *
عارة، يلتوجب على أضبد أف األكراؽ ادلالية، ثانيان أليو أرباح تدفعها الشركة ع عارة، ادلادلالية  يعوض ادلالك الفعلي ألكراؽ ادلاؿندما تكوف األكراؽ ادلالية مي

 يلتوجب على أضبد أف يعوض ادلالك الفعلي لؤلكراؽ عن األرباح اليت أعطي حق اسلتعماذلا. 
رسوؿ ا يأتيٍت الرج  يسألٍت من البيع ما ليس عندم فأبيعو قلت يا »احلديث الكام  ىو اللتايل: عن حكيم بن حزاـ رضي ا عنهما قاؿ:  -(1)

 ركاه الًتميذم كالنسائي.« منو ٍب أبلتاعو من السوؽ فقاؿ : ال تبع ما ليس عندؾ
* ذلك؟ قاؿ ذلك  عن ابن عب اس رضي ا عنهما أف  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم هنى أف يبيع الرج  طعامان حىت يسلتوفيو، قلت البن عب اس: كيف

عن عبد ا بن دينار قاؿ مسعت عمر رضي ا عنهما يقوؿ، قاؿ الن ي صلى ا عليو كسلم: من »، كيف حديث آخر: «دراىم بدراىم كالط عاـ مرجا
 «.ابلتاع طعامان فبل يبيعو حىت يقبضو

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

Malaysia, the 15
th

 annual scientific meeting the capital market-bursa-, U.A.E university, 15-17/2006 , p 16. 
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يشَت « ال تبع ما ليس عندؾ»رأم مهم آخر ىو ذاؾ اخلاص بابن القيم الذم يرل أف  احلديث النبوم 
لرأم معلمو ابن تيمية، الذم  إىل بيع أشياء زلد دة كليس بيع نوع السلع اليت تلتوفر بسهولة يف السوؽ. كرأيو مشابو

 .(1)يؤٌكد باف  تسديد احلديث ىو عن عدـ قدرة البائع على اللتسليم، شلا قد يؤدم إىل ادلخاطرة ادلفرطة كالغرار

ذلذا، من ادلعقوؿ جدان أف ؽللك البائع القبض يف كقت البيع طادلا أف ربقق اللتسليم ؽلكن أف يكوف 
ف يكوف االتفاؽ أيد نوع ككمية السلعة بشك  جيد، ك ، غلب اللتمكن من ربدمضمونان. مثبلن يف حالة بيع السبع

ىذا لضماف أف ادلخاطرة كالشك فيما يلتعلق باللتسليم  ،ادلرـب حوؿ السلع قابلة لبلسلتبداؿ، كملتوفرة بسهولة
 ادلسلتقبلي من ادلمكن تقليلها.

، يف ىذا الشأف أف العقود اليت ـ1992 إلسبلمي ادلنعقد يف تاريخلقد جاء يف قرارات رلمع الفقو اكباللتايل 
رأس ادلاؿ ذبرل يف سوؽ  السلع اليت ليست يف ملك البائع بالكيفية اليترل على ادلكشوؼ أم على األسهم ك ذب

يسلمو يف ؽللك اعلتمادا على أنو سيشًتيو ك  ، ألهنا تشم  على بيع الشخص ما الشرعاغَت جائزة  اللتقليدم
 .ادلوعد

، ألف القرض ؽللك باالقًتاض اعها على ادلكشوؼ فهذا ال بأس بوألسهم أكال ٍب بض ادلضارب اًت قاإذا 
 ، كىنا ؽلكن أف يقاؿ جبوازؼ بو بالبيع كغَتىا من اللتصرفات، لذا فيجوز لو أف يلتصر فيملكو ادلضارب ملكا تامان 

 من قبي  ما ال ؽللك ، كال تكوفبحت ملكا لو كثبت يف ذملتو مثلها، ألهنا أصبيع ادلضارب لؤلسهم إذا اقًتضها
أف ال تكوف األسهم ادلقًتضة من السمسار الذم يباشر العقد ألنو ك  ،إال إذا دخلت يف ادلعاملة موانع شرعية سبنعها

 سهم ادلقًتضة مرىونة عند السمسارعلى أف تكوف األ ،معاكضة )مسسرة(ـر اجلمع بُت عقدم تربع )قرض( ك حي 
 . (2)أم ليست ملكو

 

                                                                 

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

ic capital market in Malaysia, JKAU: Islamic Econ, Vol:21, No: 2, pp: 63-78 (2008 A,D/ 1429 A,H), p 72. 

ـ لني  شهادة ادلاجسلتَت، زبصص نق دور البنوك التجارية في التمويل القصير األجل،حوحو سعاد،   -( 2) بسكرة:  جامعة ود كسبوي ، مذكرة مقد
ـ االقلتصادية،   . 92، ص 2003كلية احلقوؽ كالعلو
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 المعامالت اآلجلة في سوق رأس المال اإلسالمي: المبحث الثالث

يسلتهدؼ احلكم بصحة أك  شرعيأم ربلي   ، كلذلك فإف  مضاربةلل تعلترب العمليات اآلجلة ميدانا نشطان 
معظم ادللتعاملُت يف أسواؽ  و غلدر بنا أف نشَت إىل أف  إال أن   ، بد أف يلتناكؿ العمليات اآلجلةفساد ادلضاربة ال

 .ة اليت سبق ذلم شراؤىا قب  قبضهاية يقوموف ببيع األكراؽ ادلالياألكراؽ ادلال
 .توصيفها الشرعيآلجلة وأغراض المتعاملين بها و : التعريف بالمعامالت االمطلب األول
اللتعريف بادلعامبلت اآلجلة  :علاضمن عنصرين  سوؽ رأس ادلاؿ كؿ العمليات اآلجلة اليت تلتم يفسيلتم تنا

 .اشرعن  تقديرىاا ٍب بياف لُت هبأغراض ادللتعامك 
  .توصيفها الشرعيو التعريف بالمعامالت اآلجلة  الفرع األول:

  .أوال: تعريف المعامالت اآلجلة
ىي اليت يللتـز دبقلتضاىا العاقداف على تصفيلتها يف تاريخ آج  معُت يلتم فيو اللتسليم » :تعرؼ بأهنا -1

ويض، كذبرل الصفقة يف ك  شهر مرة كيفية اللتعو ك شركط، كقد يلتفقاف على تأصي  خاص ك لمكاللتس
 (1)«تسلم األكراؽ ادلالية خبلؿ عدة أياـ من تاريخ اللتصفيةمن ك ، كيلتم دفع الث  صفقات هنائيان فلتسول ال

ىي العمليات اليت يلتفق فيها الطرفاف على تأجي  اللتسليم كدفع الثمن إىل يـو معُت »: كعرفت أيضان 
ي من ىذه العمليات ىو احلصوؿ على ربح يأخذه ادلضارب يسمى يـو اللتصفية، كيكوف الغرض األساس

 .(2)«دبث  قيمة الفرؽ بُت السعر الذم عقدت بو السلعة كبُت سعر اللتصفية
 «، ىو ما يعرؼ بيـو اللتصفيةتاؿو  ، كلكن يًتاخى تنفيذىا للتاريخعمليات تنعقد يف احلاؿ»: اتعرؼ أيضن ك  -2

 ص  فيو تسليم األكراؽ كقت العقدكىو البيع الذم ػل، أج كهبذا زبلتلف ادلعامبلت اآلجلة عن البيع 
 .(3)كتأجي  دفع الثمن إىل آجاؿ زلددة

الرئيسي بُت العمليات العاجلة كاآلجلة، ادلرتكز على )اللتسلم كاللتسليم يف الثمن  كهبذا يلتبُت الفرؽ
، كيف العمليات وانُتة حبسب الق: يلتم ذلك يف موعد اللتعاقد كإبراـ الصفقادلثمن(، ففي العمليات العاجلةك 

اآلجلة: يلتم ذلك يف موعد الحق غَت موعد اللتعاقد، كيسمى موعد اللتصفية، كغالبا ال يلتم اللتسلم كاللتسليم   
 .(4)العقد كإظلا يسلتعاض عنو باللتسوية النقدية ،حبسب االتفاؽ بُت الطرفُت

 
 

                                                                 

ـ أبو النصر - (1)  .12، ص مرجع سابق، عصا
 .117، ص مرجع سابق، علي زلي الدين علي قرة داغي - (2)
ـ الربكارم - (3)  .202، ص مرجع سابق، شعباف زلمد إسبل
 .76، ص مرجع سابق، زلمد كجيو حنيٍت - (4)
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  .التغطية: تصفية العقود و ثانيا
 .جلةاآل تصفية العقود في المعامالت-1
: تنفيذ العقد سوؽ رأس ادلاؿيف اصطبلح ادللتعاملُت يف  يراد باللتصفية يف ادلعامبلت اآلجلة،: تعريف التصفية-أ

بلتسليم األكراؽ ادلالية ادلباعة من قب  البائع، كتسليم شبنها من قب  ادلشًتم، أك إبراـ عقد آخر على عكس العقد 
 ألكؿ يف تنفيذه.حبيث ػل  العاقد اجلديد زل  العاقد ا ،األكؿ

 :ن خبلؿ إحدل الصور الثبلث اآلتيةمتلتم عملية اللتصفية  :صور التصفية-ب
  ادلشًتمالثمن من قب  البائع ك لتسلم الفعلي لؤلكراؽ ادلالية، ك الاللتسليم ك. 
 يقبض الفرؽ بُت السعرين قب  موعد اللتصفية كذلك بعد رضا يع ما اشًتاه أك يشًتم ما باعو ك أف يب

 .طرؼ اآلخرال
 . تأجي  اللتصفية إىل موعد اللتصفية ادلقبلة بدفع مبلغ يسمى ببدؿ اللتأجي 

 :اآلجلة العقود في المعامالتتغطية -ج
ه األكراؽ عرضة كانت أسعار ىذ  كذا تسليم الثمن يلتم يف تاريخ الحق، كدلا  كاف تسليم األكراؽ ادلباعة ك   دلا  
تسليمها للمشًتم، كقد شراء ىذه األكراؽ ك  غَت قادر علىاألسعار إىل حد يكوف البائع معو ، فقد ترتفع لللتقلب

ييعرض مسسار ك  من  كىذا أمره  ،ا ػلم  ادلشًتم على االملتناع عن دفع الثمن ادللتفق عليوشديدن  تنخفض اطلفاضن 
، كقد يعجز السمسار عن ربم  ىذه أماـ الطرؼ اآلخر ا كمسؤكالن ضامنن البائع كادلشًتم للخسارة، لكونو 

على ك  من البائع كادلشًتم أف  سوؽكلذلك كلو فقد فرضت أنظمة ال، خرفيلتضرر بذلك الطرؼ اآل ،ادلسؤكلية
من شبن األكراؽ ، ػلدد بنسبة معينة ،سمسار الذم يلتعام  معوالمن النقود أك األكراؽ ادلالية لدل  يدفع تأمينان 

للتزامات اليت قد يعجز عنها أحد ذلك كي يلتمكن السمسار من اسلتخدامو يف الوفاء باالك ، ادلالية ادلشًتاة
 .(1)الطرفُت

  .: أغراض المتعاملين بالمعامالت اآلجلةالفرع الثاني
 .ادلوازنة، االحلتياط ك ادلضاربة :ىي ىناؾ ثبلثة أغراض للملتعاملُت بادلعامبلت اآلجلة

  .: المضاربةأوال
، اليت تلتمث  يف الفرؽ الرأمسالية رباحالغرض األساسي للملتعاملُت بالعقود اآلجلة ىو ربقيق ما يسمى باأل

عرىا الذم ػلدد يف يـو اللتصفية كيسمى صنيعهم ذلك ، كبُت سسعر الورقة الذم عقدت بو الصفقة بُت
  .بادلضاربة
 
 

                                                                 

 .788 ص ،(1الجزء)، مرجع سابقمبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف،  -(1)
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 تعريف المضاربة:-1
لقد سبق اللتعريف بادلضاربة عند الكبلـ عن أغراض ادللتعاملُت بادلعامبلت العاجلة كتبُت من ذلك أهنا تعٍت: 

 .الصفقات اللتجارية ادلنوم إجراؤىا، كمن أج  زيادة عدد ادلالية مقاب  احلصوؿ على أرباح ع كشراء األكراؽبي
 :آلجلة تلتنوع إىل نوعُتاعلتبارىا غرض من أغراض ادللتعاملُت بالعقود اب ادلضاربة كمن ىنا فإف  

  أف ، على أممعُت بسعرو  جبلن آ راؽ ادلالية شراءن كتعٍت شراء األك  :النوع األول: المضاربة على الصعود -
ع تلك األكراؽ بسعر يـو اللتصفية لَتبح ، حبيث يقـو ادلضارب عند ذلك ببييرتفع سعرىا يف يـو اللتصفية

 .الفرؽ بُت السعرين
م  أف ، على أبسعر معُت آجبلن  راؽ ادلالية بيعان كتعٍت بيع األك  :بة على الهبوط: المضار النوع الثاني -

ء األكراؽ بسعر يـو اللتصفية  كتسليمها ، حبيث يقـو ادلضارب عند ذلك بشرالتصفيةيهبط سعرىا يف يـو ال
  .، لَتبح الفرؽ بُت السعرينالطرؼ الثاين بالسعر ادللتفق عليوإىل 

  .: االحتياطثانيا
كما ذكر ىناؾ ينطبق  ،ادللتعاملُت يف ادلعامبلت العاجلةلقد سبق بياف ادلراد بذلك عند الكبلـ عن أغراض 

البيع على ادلكشوؼ   كقد سبق بياف أف   ،يلتم عن طريق البيع على ادلكشوؼ ةاالحلتياط أك اللتغطي ذلك أف  ك  ،ىنا
حلوؿ أج  ، ٍب شرائها من السوؽ عند لة، كذلك عن طريق اقًتاض األسهمكما يكوف يف ادلعامبلت العاج

ا عن طريق بيع أسهم غَت شللوكة بيعن يف ادلعامبلت اآلجلة، كلكن  و يكوف أيضان ، فإن  القرض كتسليمها للمقرض
 .(1)، ٍب شراؤىا من السوؽ عند حلوؿ األج ، كتسليمها للمشًتمآجبلن 

االحلتياط أك اللتغطية يف ادلعامبلت اآلجلة يلتم يف حالة شراء األسهم لغرض االسلتثمار  كبذلك يلتبُت أف  
خسر ادلسلتثمر يف أسعار األسهم، ك  اطلفضتحبيث إذا  ،ا آجبلن كذلك ببيع أسهم شلاثلة يف نفس الوقت بيعن 

، على النحو الذم سبق اللتمثي  لذم ػلص  لو من خبلؿ البيع اآلج األسهم اليت اشًتاىا، عوض ذلك الربح ا
 .(2) يف ادلعامبلت العاجلةا من أغراض ادللتعاملُتعليو، عند الكبلـ عن االحلتياط باعلتباره غرضن 

  .: الموازنةثالثا
ذلك بالشراء يف ألسعار يف البورصات ادلخلتلفة، ك زلاكلة االسلتفادة من فركؽ اكما سبق ىي: ادلوازنة  

الشراء يف البورصة ذات السعر ك  ،ذات السعر ادلرتفع سوؽ رأس ادلاؿ البورصة ذات السعر ادلنخفض كالبيع يف
، اؿ السعر فيهارتفع يعم  على إنز ذات السعر ادل سوؽ رأس ادلاؿالبيع يف عم  على رفع السعر فيها، ك ادلنخفض ي

 .(3)، اليت تلتداكؿ فيها نفس األسهمرب األسعار يف البورصات ادلخلتلفةتلتقابلتكرار العملية يلتم اللتوازف، ك ك 
 

                                                                 

 .179 ،173ص ص  2001ودية: دار الصميعي، . ادلملكة العربية السعبورصة األوراق المالية والضرائبعبد الرزاؽ عفيفي،  - (1)
 .179، ص دلرجع السابقا - (2)
 . 344، ص مرجع سابقزلمد أمُت كلد عايل الغبلكم الشنقيطي،  - (3)
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  .توصيفها الشرعي: أنواع المعامالت اآلجلة و ثانيالمطلب ال
اليت انطلقت  ، كتعد القاعدة األساسيةلؤلسواؽ احلاضرة على السلع بيعيان ا طسبث  األسواؽ اآلجلة املتدادن 

 ا.سيلتم تقديرىا شرعن  إىل عدة أنواع باعلتبارات ملتعددة ا تلتنوعحيث أهن   ،منها أنواع العقود اآلجلة
  .توصيفهما الشرعيبشرط التعويض و  اآلجلة المعامالتباتة و الالفرع األول: المعامالت اآلجلة 

 .توصيفها الشرعيالمعامالت اآلجلة الباتة و : أوالا 
 :اآلجلة الباتة القطعية )العادية(الت تعريف المعام-1
الحق العقود اليت يللتـز فيها البائع للمشًتم األص  زل  اللتعاقد يف تاريخ »: بأهنا تعرؼ العمليات اآلجلة الباتة-أ

كىذه العقود تضمنت خيار  ،، يطلق عليو سعر اللتنفيذ يف يـو يسمى بيـو اللتصفيةبسعر يلتفق عليو كقت اللتعاقد
 .(1)«، كملزمة باللتنفيذدة إال أهنا خالية من خيار الفسخللتأجي  دلرة كاحاللتعجي  أك ا

ىو ادلوعد وعد ثابت الحق يسمى موعد اللتصفية، ك العمليات اليت ػلدد تنفيذىا دب » :ما تعرؼ على أهناك-ب
مليات الباتة ، كتسمى ىذه العمليات بالعفقةيم األكراؽ ادلالية موضوع الص  ، كيلتم فيو تسلفيو الثمنالذم يدفع 

د اللتصفية النهائية إىل موعد ، كلكن ذلم احلق يف تأجي  موعذلم حق الرجوع يف تنفيذ العملية ألف العاقدين ليس
 .(2)«آخر
، ب  يلتعُت على ادللتعاقدين فبل ؽلكن فسخها أك إلغاؤىا ،فيها ت  تلك اليت بي »: عرفها البعض على أهنا-ج

 .«تنفيذىا
ا للطرفُت، فبل يكوف ألحدعلا حق العدكؿ عن إسباـ يت يكوف اللتعاقد فيها ملزمن العمليات ال»: كىي أيضا-د

 .«باعة اليت تعهد بلتسليمها كادلشًتم بدفع الثمن ادللتفق عليوالصفقة، ب  يللتـز البائع بلتسليم األكراؽ ادل
 : الباتـة مميزات العمليات اآلجلة-2

 :العمليات اآلجلة الباتة دبا يلي تلتميز
عمليات تلتحدد ب، ا يؤخر إىل أج  مضركب ملتفق عليو، كلكن تنفيذىف اللتعام  فيو بالنقدعمليات يكو  . أ

 .تاريخ اللتسليمعاقد األمور اآلتية: سعر الصفقة، مقدار كنوعية الصفقة، كمكاف ك فيها يـو اللت
ىذه الغرض األساسي من  حيث أف  ، تنفيذ الصفقة يف األج  ادلضركب يلـز فيها ك  من البائع كادلشًتم. . ب

، يأخذه البائع عند ارتفاع كيـو اللتصفيةالعمليات احلصوؿ على ربح ؽلث  الفرؽ بُت سعرم يـو اللتعاقد 
، ألنو يلتوقع ارتفاع على الصعود ىذه العمليات مضاربان  األسعار كادلشًتم عند ىبوطها، كيعلترب ادلشًتم يف

و يلتوقع نزكؿ األسعار فإذا صح ، حيث إن  زكؿعلى الن البائع فيعلترب مضاربان ا يف األج  القصَت كأم  األسعار 
 .(3)توقعو يشًتم ما سبق أف باعو من قب  كػلص  على فارؽ السعر

                                                                 

  .78ص، مرجع سابقزلمد كجيو حنيٍت،  -(1)
  .260ص  ،2009اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي،  معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية.د زلمد لطفي أضبد، أضب-(2)
  .490، 489، ص ص مرجع سابقمسَت عبد احلميد رضواف،  - (3)
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 :التوصيف الشرعي للمعامالت اآلجلة الباتة -3
ذلك بذكر آراء بعض ك  ،يف ىذه ادلسائ  اليت تشملها العمليات اآلجلة شرعنسلتعرض فيما يلي رأم ال

 ادلعاصرين:
 العقود ال تصح إال أففيها تأجي  البدلُت، ك  ات، ألف  علي القره داغي إىل عدـ صحة ىذه العملييرل الدكلتور  - أ

كتقًتب ىذه ، تأجي  موعد اللتصفية إىل موعد آخركذلك إعطاء احلق للعاقدين ك  ،يلتم فيها تسليم أحد البدلُت
 ب. فيها إضرار بأحد الطرفُت يف الغال ، ألف  ا من شبهة القمارلعمليات أيضن ا
فقد ذىب إىل القوؿ جبواز ىذه العمليات يف السلع للحاجة اليت تنزؿ منزلة  ،زلي الدينا الدكلتور أضبد أم   ب.

الضرير عدـ  كيرل الدكلتور ،جة كللمضاربة على فركؽ األسعارالضركرة، كعدـ جوازىا يف األكراؽ ادلالية لعدـ احلا
 .جوازىا لنفس األسباب

ة ىذه العمليات ما دامت األكراؽ ادلالية غلوز اللتعام  فيها كؽللك البائع البعض صح  يرل رؼ اآلخر كيف الط   ج.
 دبا يلي:كقد اسلتدؿ ىؤالء لصحة ىذه العمليات ، م للبيع دبجرد عقد البيع الصحيحملك ادلشًت الثمن، كيكوف 

 ابلة الشًتاط تأجي  احلق إىل مدةإجازة ادلالكية كاحلن. 
 ال تلتعُت باللتعُت، لكن ربدد باجلنس كالنوع كاألسهم من الشركة الفبلنية. ىذه األكراؽ عبارة عن ديوف 

  ادلثمن كقد رد الدكلتور علي القره داغي عليهم بأف : ))ادلالكية كاحلنابلة مل يقولوا باشًتاط تأجي  الثمن ك
قد اشًتطوا قبض الثمن لة فاحلناب ، كأما  اقدن و ال غلوز بيع الدين إال إذا كاف الثمن ن، فادلالكية صرحوا بأن  معان 

االسلتبلـ إىل أج  للتسليم ك إف ما غلرم يف ىذه العملية ىو قياـ ك  من الطرفُت باللتأخر يف ا ،يف اجمللس
 .(1)زلدد
 :أهنا نلتجنا نسلتد دراسة ىذه العملية فإن  كبع 
  حد الطرفُتدم ذلك إىل اإلضرار بأتقـو على ادلبلعبة بفركؽ األسعار شلا غلع  فيها رائحة قمار كيؤ. 
 ( لعدـ كجود تلك األكراؽ ادلالية يف ذمة البائع كيعلتمد ن باب البيوع ادلكشوفة )ادلعدكمةكقد يكوف البيع م
 .لك بإعادة شرائها يف كقت اللتصفيةذ
   ادلثمن فهو غَت جائز لكونو بيع دين بدين حبيث جلة الباتة اشًتاط تأجي  الثمن ك ما يف ادلعامبلت اآل إف
 .ب  ىي مؤجلة عليو ككذلك ادلشًتم ال يدفع شبنها ب  ىي دين يف ذملتو ،لؤلسهم ال يقبضها البائع إف  

 .(2)ا كىذا ما ذىب إليو زفر من فقهاء االقلتصادىذه العملية غَت جائزة شرعن  كلذلك فإف  
 
 
 

                                                                 

ـ الربكارم، -(1)   .211، 210ص ص  ،مرجع سابق شعباف زلمد إسبل
  . 97 ، صمرجع سابق حوحو سعاد، -(2)
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  .توصيفها الشرعيالمعامالت اآلجلة بشرط التعويض و ثانيا: 
 .تعويضالمعامالت اآلجلة بشرط ال تعريف-1
 سبت بينهما العمليات اليت يللتـز فيها البائع كادلشًتم بلتصفية العمليات اليت»: يقصد بالعمليات بشرط اللتعويض-أ

، لكن يشًتط أحدعلا لنفسو اخليار يف عدـ تنفيذ العملية مقاب  زبليو عن مبلغ من ادلاؿ يلتم يف تاريخ معُت آجبلن 
 «.ذ العمليةعن عدـ تنفيليكوف دبثابة تعويض  االتفاؽ عليو مسبقان 

غليز ألحد ادللتعاقدين أف يفسخ العقد يف األج   العمليات اليت يلتضمن عقدىا شرطان  كيرل البعض أف     
كالغرض  ا منذ يـو اللتعاقد، كال يرد إليو يف حاؿ من األحواؿادلضركب أك قبلو مقاب  مبلغ من ادلاؿ يدفعو مقدمن 

 .(1) اأك بائعن  ذ البدء يف ىذا ادلبلغ سواءن كاف مشًتيان ىذا خسارتو منمنو أف ػلصر ادلضارب 
فقة يف تاريخ اللتصفية، أك باالملتناع ا بلتنفيذ الصالعمليات اليت زبوؿ ادللتعاملُت يف سوؽ البورصة، إم  »كىي: -ب

 .«اعن تنفيذ الصفقة، لقاء تعويض )عبلكة( يعُت مقداره مسبقن 
ؤجلة، بثمن مؤج ، مع شرط اخليار ألحد ادللتعاقدين يف إمضاء العقد بيع أكراؽ مالية م»كتعرؼ أيضا بأهنا:  -ج

 .«أك فسخو مقاب  عوض يدفعو عند إرادة الفسخ
 :ثبلثة عناصر مهمة ىي : السعر، كمقدار اللتعويض كأج  اللتصفية كىي نوعافكتلتضمن ىذه العملية      

 كبُت اللتخلي عن اللتعويضـ الصكوؾ، ، حيث يكوف سلَتا بُت اسلتبلالعمليات الشرطية للمشًتم. 
 أك اللتنازؿ عن تنفيذىا يف يـو جواب الشرط تنفيذ الصفقة ، حيث ػلق لوالعمليات الشرطية للبائع ،

 .مقاب  دفع تعويض ملتفق عليو مسبقا
 :ي للمعامالت اآلجلة بشرط التعويضالتوصيف الشرع -2

يلتم فيو اللتسلم ال للثمن، كال للمثمن، ب  مل ، ألنو مل يلتم من الناحية الشرعية العقد ،يف ىذا النوع إف  
كإظلا إىل ، عود إىل خيار الشرط ألف ذلك جائزكسبب ذلك ال ي ،أخَت االثنُت معا فلذلك ال غلوزاشًتط فيو ت

، فهذا أيضا ، إضافة إىل اشًتاط اللتنازؿ عن جزء من ادلاؿ دكف أف يربط بضرر فعلي زلققعدـ ربقق أركاف العقد
 .ال غلوز

، كشبهها ببيع العربوف الذم لية إذا كاف اخليار فيها للمشًتمإىل جواز ىذه العم ض الباحثُتكذىب بع
 .(2)أجازه احلنابلة
حيث قد ًب يف بيع العربوف  ،ا، فإف مسأللتنا ىذه زبلتلف عنو كثَتن اخلبلؼ يف بيع العربوف كجود بعضكمع 
تسلم للمعقود عليو ال الثمن كال ادلثمن إال يف فًتة  يع كجزء من الثمن بينما ال يلتم يف ىذا النوع أمىتسليم ادلب

، ناىيك عن ىذا قياسو عليو قياس مع الفارؽ يلتفق عليها ادللتعاقداف، كمن ىنا فبل يدخ  يف بيع العربوف، ب  أف  

                                                                 

 .287، ص مرجع سابق، أضبد زلمد لطفي أضبد - (1)
 .123، ص مرجع سابق، علي زلي الدين علي القره داغي - (2)
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يو ود ادلعقود علال تشًتط كج سوؽ رأس ادلاؿالنوع من البيوع اآلجلة قد يلتم على معقود عليو مل يلتحقق بعد، أما 
 .و عند حلوؿ ادلدة أك دفع اللتعويضإظلا ادلطلوب ربقق، ك أثناء العقد

 .(1)أما إذا كاف اخليار للبائع فإنو ال غلوز دلا سبق
  .توصيفهما الشرعيشرط االنتقاء و بجلة الفرع الثاني: المعامالت اآلجلة الشرطية البسيطة والمعامالت اآل

 .علا من أنواع العمليات اآلجلةشرط االنلتقاء بجلة بلت اآلادلعامبلت اآلجلة الشرطية البسيطة كادلعام
  .توصيفها الشرعيعامالت اآلجلة الشرطية البسيطة و أوال : الم

 :تعريف المعامالت اآلجلة الشرطية البسيطة -1
العمليات اليت يكوف فيها اخليار للمضارب بُت فسخ العقد يف ميعاد اللتصفية أك قبلو أك »: تعرؼ على أهنا-أ
بلغ ، كىو مااؿ ىذا احلق يدفع ادلضارب تعويضن مقاب  اسلتعمكيف  نفيذ العملية إذا رأل تقلب األسعار لصاحلوت

 .«معُت يدفعو مقدما
ا غليز ألحد ادللتعاقدين أف يفسخ العقد يف األج  ادلضركب، أك ادلعامبلت اليت يلتضمن عقدىا شرطن »كىي:  -ب

 .(2)«منذ يـو اللتعاقد، كال يرد إليو يف حاؿ من األحواؿ ان قبلو مقاب  مبلغ معُت من ادلاؿ يدفعو مقدم
 الشرطية البسيطة:التوصيف الشرعي للمعامالت اآلجلة  -2

ما يف النوع السابق من اشًتاط حق الفسخ ألحد ادللتعاقدين، لكنو ؼللتلف  مث  يف ىذا النوع من ادلعامبلت
أخذ ما ىنا فالعوض يف مقابلة اخليار، فه  غلوز عنو يف أنو يف النوع السابق يكوف العوض مقاب  الفسخ، أ

  العوض يف مقاب  اشًتاط اخليار؟
كيف ىذه ادلسألة رأياف ملتقاببلف أحدعلا للحنفية، كفيو جواز أخذ العوض يف مقاب  إسقاط اخليار كاآلخر 

 للحنابلة بادلنع من ذلك.
ياـ ، فصاحلو ادلشًتم على دراىم مسماة  أك نية )رج  باع دارا على أنو باخليار ثبلثة أجاء يف الفلتاكل اخلا

على عرض بعينو على أف يسقط اخليار كؽلضي كالبيع، جاز ذلك، كيكوف زيادة يف الثمن، ككذا لو كاف اخليار 
كذا، أك يزيده ىذا العرض بعينو يف البيع للمشًتم، فصاحلو البائع على أف يسقط اخليار، فيحط عنو من الثمن  

 جاز ذلك(.
، كخباصة أف من مذىب احلنفية عدـ جواز االعلتياض عن احلقوؽ حاف ما ذىب إليو احلنابلةىناؾ رجك 

د إسقاطو، مل غلز تصحيح العقأك اجملردة، كمنها حق اخليار، ككجو الًتجيح أنو إذا مل غلز أخذ العوض عن اخليار 
ا تقلتضيو من صحة أك حبم  العوض الذم أخذه صاحب اخليار على أنو جزء من الثمن، كذلك األكىل على م

أص  فاسد دؿ  بطبلف، كليس تصحيحها إذا مل تكن غَت صحيحة يف األص ، كما أف اللتحاي  على ربلي  احلراـ
 .على فساده الشرع

                                                                 

 .123،124، ص ، مرجع سابقعلي زلي الدين علي قره داغي -(1)
 .12، ص مرجع سابقعصاـ أبو النصر،  -(2)
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يف غَت مقابلة ماؿ، فيكوف ، ألنو اشًتاط اخليار أك  للماؿ للباط  كعلى ذلك فإف أخذ العوض يف مقاب 
 .ا من ادلعامبلت اآلجلة الشرطية البسيطةنعن ا مافيكوف ىذا أيضا سببن ، ازلرمن 

 .توصيفها الشرعيو اآلجلة بشرط االنتقاء  ثانيا: المعامالت
 تعريف المعامالت اآلجلة بشرط االنتقاء: -1

يع الطرؼ يف أف يب –يف موعد آج  زلدد  –عن عقد بُت طرفُت، يكوف فيو ألحدعلا اخليار »: ىي عبارة       
 .«م منو تلك أكراؽ بسعر أعلى منومعينة بسعر زلدد، أك أف يشًت اآلخر أكراقا مالية 

غَت أف ما ؽليز ىذا النوع من ادلعامبلت أف ك  كاحد من الطرفُت ػللتم  أف يكوف بائعا، كػللتم  أف يكوف 
مشًتيا، حبسب ما يقرره الطرؼ اآلخر، كذلك أف أحد الطرفُت يشًتط لنفسو كقت االتفاؽ أف يكوف لو يـو 

اخليار يف أف يبيع الطرؼ اآلخر أكراقا مالية معينة بسعر زلدد، أك أف يشًتم منو تلك األكراؽ بسعر زلدد  اللتصفية
أدىن للبيع، كسعرا أعلى أيضا، كعادة ما يكوف سعر الشراء أعلى من سعر البيع أم: أف ىناؾ سعرين: سعرا 

 .(1)دىن، أك الشراء بالسعر  األعلىللشراء، كعلى مشًتط اخليار أف يقرر يـو اللتصفية البيع بالسعر األ
 :للمعامالت اآلجلة بشرط االنتقاء التوصيف الشرعي-2

كىي شلا ال غلوز العم  بو دلا فيها من عل  العمليات الشرطية القطعية كمضاؼ إليها غرر فاحش حيث ال 
 .(2)يدرم ادللتعاقد يـو اللتصفية أىو بائع أـ مشًت

رب بيعا يف نظر الشريعة الغراء كذلك ألف من الشركط األساسية لو ربديد فهذه العملية هبذه الصورة ال تعلت
، ب  كاشًتاط تأجي  الثمن ادلخَت كادلثمن، كال نرل ذلا كجها شرعيا إضافة إىل عدـ ربقق أركاف العقد ثمنال

  .جلوازىا كصحلتها
 توصيفهما الشرعي الزيادة و  عامالت اآلجلة مع خيارالمعامالت اآلجلة الشرطية المركبة و الفرع الثالث: الم

 : كسيلتم توضيحها كما يليكعلا من أنواع العمليات اآلجلة 
  .العمليات اآلجلة الشرطية المركبة وتوصيفها الشرعيأوال: 

 :العمليات اآلجلة الشرطية المركبةتعريف -1
 :تًتكب من أكثر من نوع كاآلٌباليت كىي العمليات          

 رط اللتعويض ) اخليار للمشًتم (.شراء عاج  مقاب  بيع بش . أ
 .شراء بات مقاب  بيع بشرط اللتعويض . ب
 .شراء بشرط اللتعويض مقاب  بيع بات . ج
  .شراء بشرط اللتعويض مقاب  بيع بشرط اللتعويض . د

                                                                 

 .873،876ص ص  ،(1)الجزء، مرجع سابقمبارؾ بن سليماف بن زلمد آؿ سليماف،  - (1)
 .98، ص مرجع سابق، حوحو سعاد -(2)
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كأف يفسخ العقد إذا  ،ارب بُت أف يكوف مشًتيا أك بائعاعمليات يكوف فيها اخليار للمض»: نكىي عبارة ع-1
العمليات البسيطة يدفعو  أكرب شلا يدفع يفمقاب  تعويض  ،عند اللتصفية أك قبلها رأل مصلحة لو يف ذلك

 .«لصاحبو
يف أف يبيع الطرؼ  –يف موعد آج  زلدد –عقد بُت طرفُت، يكوف فيو ألحدعلا اخليار »: كؽلكن تعريفها بأهنا-2

مقاب  عوض يدفعو للطرؼ اآلخر  اآلخر أكراقا مالية معينة، أك أف يشًتم منو تلك األكراؽ، أك أف يفسخ العقد،
 .«كال يرد إليو حباؿ

 :بلت اآلجلة بشرط االنلتقاء كاآلٌبك زبلتلف ادلعامبلت الشرطية ادلركبة، عن ادلعام     
للبيع سعر ؼللتلف عن سعر الشراء يف ادلعامبلت اآلجلة بشرط االنلتقاء، كعلى مشًتط اخليار البيع بالسعر  -

 لى، أما يف ادلعامبلت الشرطية ادلركبة، فسعر البيع ك الشراء كاحد.األدىن، أك الشراء بالسعر األع
دلشًتط اخليار يف ادلعامبلت الشرطية ادلركبة حق فسخ العقد، إذا مل يرغب يف البيع أك الشراء كليس لو  -

 .(2)ذلك يف ادلعامبلت اآلجلة بشرط االنلتقاء
 التوصيف الشرعي للمعامالت اآلجلة الشرطية المركبة:-2

خبلؿ اللتعريف هبذا النوع من ادلعامبلت يلتبُت أف ليس ىنا عقد بيع، ب  مواعدة غَت ملزمة ألحد من 
طرفيها، كىو الطرؼ الذم يكوف لو اخليار يف أف يبيع أك يشًتم من الطرؼ اآلخر األسهم اددة بالسعر ادللتفق 

اآلخر الوفاء بوعده، كتنفيذ ما يقرره وعده، فبل يبيع كال يشًتم، على حُت يلـز الطرؼ أف ال يفي ب، كلو عليو
 صاحب اخليار، كما يدفع صاحب اخليار عوضا للطرؼ اآلخر، مقاب  سبلتعو حبق اخليار ىذا.

ـز ألحد الطرفُت كىذا النوع من ادلعامبلت يلتضح دبا سبق تقريره يف األنواع السابقة، كىو إف كاف غَت مل
فكاف فيو ما يف النوع السابق من تأجي  البدلُت، كعدـ القطع ، إال أنو ملـز للطرؼ اآلخر، كىو صاحب اخليار

ذلك فيكوف بالبيع أك الشراء، كيزيد ىذا النوع بأخذ العوض يف مقاب  إعطاء اخليار، كقد سبق بياف عدـ اجلواز 
 ىذا النوع زلرما كاألنواع السابقة كا أعلم.

  .شرعيتوصيفها العامالت اآلجلة مع خيار الزيادة و ثانيا : الم
 .جلة مع خيار الزيادةالمعامالت اآلتعريف -1

ادلعامبلت اآلجلة مع خيار الزيادة نوع من ادلعامبلت اآلجلة الباتة اليت سبق اللتعريف هبا، غَت أف البائع   
الضعف أك الضعفُت أك ثبلثة اخليار يف أف يبيع ادلشًتم كمية إضافية من األكراؽ ادلالية، دبقدار يشًتط لنفسو 

األكراؽ ادلالية ، أك يشًتط ادلشًتم لنفسو أف يشًتم من البائع نفسو كمية إضافية من عاؼ، بنفس السعرأض
 .بنفس السعر أيضا

، كىو باخليار يف عقد بالنسبة للكمية ادللتفق عليهاكبناء على ذلك فإف البائع أك ادلشًتم ملـز بلتنفيذ ال
 تنفيذ العقد بالنسبة دلا زاد على ذلك.
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، مع اشًتاط أحد ادللتعاقدين اخليار يف ع أكراؽ مالية مؤجلة، بثمن مؤج بي»ريفها بأهنا :كؽلكن تع 
 «.، بالسعر ادللتفق عليواعفة الكمية ادلباعة أك ادلشًتاةمض

فشرط اخليار ىذا قد يشًتطو البائع، كقد يشًتطو ادلشًتم، فإف كاف الشرط للمشًتم فإف السعر يف 
ادلعامبلت الباتة اليت مل تقًتف بشرط خيار الزيادة، ك إف كاف الشرط للبائع  العادة يكوف أعلى من السعر يف

 فإف السعر يكوف أق  من السعر يف تلك ادلعامبلت الباتة كذلك مقاب  سبلتع ك  منهما حبق اخليار.
، إف كاف على اسلتخداـ اخليار كطلب الزيادة –ادلشًتم  سواء أكاف البائع أـ–كيقدـ مشًتط اخليار 

 .األسعار يف صاحلو تقلب
 :لمعامالت اآلجلة مع خيار الزيادةالتوصيف الشرعي ل-2

حيث يكوف دلن لو اخليار االسلتزادة عند حلوؿ األج  ادللتفق عليو، فإذا كاف اخليار للمشًتم ػلق لو طلب 
يف الزائد لتياريا تسلم ضعف األكراؽ ادلشًتاة أك أكثر، لكن الشراء يعلترب باتا يف الكمية ادللتفق عليها مسبقا، كاخ

يف السوؽ الباتة ككذلك األمر بالنسبة لو كاف اخليار للبائع، حيث يسلمو كتكوف أسعارىا الفعلية أكثر من أسعارىا 
   .ادلشًتم كمية من ادللتفق عليو، كبسعر أكثر من سعرىا يف السوؽ الباتة

ن ادللتفق عليو كبسعر أكثر من حيث يسلمو ادلشًتم كمية مكذلك األمر بالنسبة لو كاف اخليار للبائع، 
سعرىا يف السوؽ الباتة، ككذلك فالك  يوازف بُت األسعار الباتة، كاألسعار اآلجلة بشرط الزيادة، كأسعار السوؽ يف 
موعد اللتصفية زلاكال احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من الربح، كاللتفادم من الوقوع يف اخلسارة، فحكم ىذا النوع 

ركاف العقد فإنو يلتضمن نوعا من ادلغامرة اليت تسمى يف أعراؼ البورصة بادلضاربة، كذلك ألف إضافة إىل عدـ توفر أ
من لو حق اخليار على الزيادة، كما يرل، باإلضافة إىل أنو يلتضمن يف ظاىرة بيعا ملتضمنا بوعد، ب  يلتضمن بيعا 

 .(1)عن صفقلتُت يف صفقة كاحدةآخر فيكوف داخبل يف النهي 
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  :الرابع الفصل خالصة
السمسار ىو شخص ذك مؤىبلت يقـو ببيع كشراء األكراؽ ادلالية نيابة عن عميلو كدبعاكنة مساعديو مقاب  
مسسرة زلددة ىي العوض، كذبوز الوساطة )السمسرة( يف بيع كشراء األكراؽ ادلالية إذا كانت مقدرة بالزمن، كأيضا 

لعقد ككالة بأجر كؽلكن أف يكوف إجارة كؽلكن أف يكوف جعالة، إذا كانت مقدرة بالعم ، حيث ؽلكن أف يكوف ا
أك ككالة بأجر،كما غلوز أف يقـو السماسرة بلتفويض ادللتخصصُت يف تنفيذ أكامر البيع كالشراء الواردة إليهم من 

 .عمبلئهم، نيابة عنهم، إذا أذف ذلم العمبلء، أك كاف العرؼ جاريا بذلك
ء بأنواعها: زلددة السعر، كاألمر السوقي، كاألمر بسعر الفلتح أك اإلقفاؿ، غلوز إصدار أكامر البيع كالشرا
 .ادلقركنة باألمر ، كاألكامر ادلشركطةمر مفلتوح ادلدةكاألمر ادلوقوؼ، كاألمر ادلؤقت، األ

يراد بلتسعَت األكراؽ ادلالية ربديد السعر الذم ؽلكن عنده إجراء صفقات بيع كشراء على أكرب عدد شلكن من 
سهم، بإتباع عدد من الطرؽ اليت توص  إىل ذلك، مث  اللتسعَت بادلناداة، كاللتسعَت بادلقارنة، كاللتسعَت األ

إال أهنم اخلتلفوا يف ذلك إذا كاف من احلاكم ربقيقا  ،على الرغم من إصباع الفقهاء على حرمة اللتسعَتبالصندكؽ، 
لم الناس كإكراىهم على البيع بغَت حق بثمن أما ما ىو ظلم كجور حراـ إذا تضمن ظ ،للمصلحة أك دفع الضرر

  .ال يرتضونو أك منعهم شلا أباحو ا ذلم

ذبوز ادلعامبلت العاجلة اليت يكوف البيع فيها حاال بالنسبة للثمن كادلثمن، كيلتم فيها دفع الثمن كامبل، كتسلم 
، أما الشراء باذلامش بالصيغة اليت الثمن الشراء بكام ادلبيع سواء أكاف الغرض منها االسلتثمار أـ ادلضاربة، كمنها 

يلتم هبا يف سوؽ رأس ادلاؿ اللتقليدم فهو زلـر شرعا، كذلك الشلتمالو على عقد زلـر كىو اإلقراض بشرط الزيادة، 
سواء أكاف ادلقرض ىو السمسار أـ غَته، إضافة إىل اشلتمالو على شلارسات غَت مشركعة كاليت قد تكوف سببا يف 

أم على األسهم البيع على ادلكشوؼ  صادية على أطراؼ ادلعاملة، كاالقلتصاد بشك  عاـ، أماحصوؿ أضرار اقلت
غَت جائزة شرعا، ألهنا تشم   رأس ادلاؿ اللتقليدمكالسلع اليت ليست يف ملك البائع بالكيفية اليت ذبرل يف سوؽ 

 .يسلمو يف ادلوعدعلى بيع الشخص ما ال ؽللك اعلتمادا على أنو سيشًتيو ك 
ـ ادلعامبلت اآلجلة اليت يلتأج  فيها تسليم الثمن كادلثمن، ألف ذلك داخ  يف بيع الدين بالدين اجملمع على ربر 
حبيث إف البائع لؤلسهم ال يقبضها ب  ىي مؤجلة عليو ككذلك ادلشًتم ال يدفع شبنها ب  ىي دين يف  ربرؽلو،
البيوع ادلكشوفة كالبيع  ع اإلنساف ما ال ؽللك ، فضبل عما يف تلك ادلعامبلت من ااذير األخرل، مث  بيذملتو

، كعلى ذلك )ادلعدكمة( لعدـ كجود تلك األكراؽ ادلالية يف ذمة البائع كيعلتمد ذلك بإعادة شرائها يف كقت اللتصفية
فلتحـر صبيع أنواع ادلعامبلت اآلجلة، كىي ادلعامبلت اآلجلة الباتة، كادلعامبلت اآلجلة بشرط اللتعويض، 

اآلجلة الشرطية البسيطة، كادلعامبلت اآلجلة بشرط االنلتقاء، كادلعامبلت اآلجلة الشرطية ادلركبة كادلعامبلت 
كعلى ذلك فلتحـر صبيع أنواع ادلعامبلت اآلجلة، كىي ادلعامبلت اآلجلة كادلعامبلت اآلجلة مع خيار الزيادة، 

البسيطة، كادلعامبلت اآلجلة بشرط  الباتة، كادلعامبلت اآلجلة بشرط اللتعويض، كادلعامبلت اآلجلة الشرطية
 .االنلتقاء، كادلعامبلت اآلجلة الشرطية ادلركبة كادلعامبلت اآلجلة مع خيار الزيادة


