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 أدوات االستثمار المالي حقيقتها وحكمها الشرعي

  
  *ياسر عبد الكريم الحوراني

  
  صـلخم

 تناول البحث موضوع أدوات االستثمار المالي، التي تعكس صور التبادل في سوق رأس المال وسوق النقد، وأهم هذه األدوات
تلك الصكوك المعروفة باألسهم والسندات، والتي تمثل حقيقة التبادل المالي في سوق رأس المال، إضافة إلى األدوات المالية 

 .التي تحكم عالقات التبادل في سوق النقد مثل أذونات الخزانة وشهادات االستثمار والصكوك اإلسالمية وغيرها

وطبيعتها المالية ودورها في تحديد عمليات االستثمار المالي واألنشطة المصاحبة لها، مع وقد ناقش البحث حقيقة هذه األدوات 
  .اإلشارة إلى أوجه االختالف المترتبة على دور هذه األدوات في عمليات االستثمار

صول إلى لكن البحث تركز بشكل أساسي في بيان الطبيعة الشرعية لهذه األدوات، وهو هدف محوري يقوم عليه البحث للو 
  .معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بأنشطة االستثمار المالي في إطار العمل باألدوات المستهدفة

وقد انتهى البحث إلى أن أدوات االستثمار المالي تتفاوت في الحكم الشرعي بحسب الضوابط التي تحكم عالقات سوق رأس 
  .ي هذا الجانب بين الكسب الحالل والكسب الحرامالمال وسوق النقد، خصوصًا الضوابط الشرعية التي تفرق ف

 .االستثمار المالي، االقتصاد اإلسالمي، الصكوك، البورصة :الكلمات الدالة

  
  

  المقدمــة
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسول اهللا، 
 :وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد

  أهمية البحث
يعد االستثمار المالي من المنتجات المعاصرة، التي تتم في 

السائدة في سوق المال، حيث يضم سوق إطار التبادالت المالية 
وتلعب أدوات االستثمار المالي دورًا . رأس المال وسوق النقد

مهمًا في إعادة تنظيم المتغيرات االقتصادية للشركات محل 
التداول؛ ففي سوق رأس المال تمثل األدوات تلك األوراق المالية 

وجود  ، حيث يضمن هذا السوق)2(والسندات )1(المعروفة باألسهم
أما سوق النقد فيضمن . بيئة االستثمار المناسبة لعملية التداول

السيولة النقدية لوحدات العجز، ضمن الفترة قصيرة األجل، 
وتنتظم هذه العملية جميع القطاعات المالية في عالقات التبادل 
في سوق النقد، باستخدام األدوات المالية التي يختص بها كل 

 )4(وشهادات االستثمار )3(خزانةقطاع، ومنها أذونات ال
  .وغيرها )6(والصكوك اإلسالمية )5(واالعتمادات المستندية

 أهداف البحث

  :جملة من النقاط األساسية، أهمهايهدف البحث إلى 
بيان طبيعة األدوات المالية المستخدمة في مجاالت  -

االستثمار، ومدى تأثيرها في عالقات التبادل، وخصوصًا في 
  .أسواق المال والنقد

تحرير المسائل المتعلقة باألدوات المالية ومناقشتها في  -
في ضوء مبادئ الشريعة والقوانين االقتصادية مع اإلشارة 

 .بعض الجوانب إلى المصالح االجتماعية الراجحة

ترشيد التعامل المالي وتوجيهه نحو االلتزام باالستثمار  -
 .الحالل الذي يصب في نهاية المطاف في دائرة الطيبات

  الدراسات السابقة
هناك بعض الدراسات التي تناولت أدوات االستثمار 

اق المالية األسو "المالي، ومنها دراسة محمد حبش، بعنوان 
، ودراسة علي 1998المنشورة عام " العالمية وأدواتها المشتقة

حكم الشريعة على شهادات األسهم بأنواعها "الخفيف، بعنوان 
، ودراسة 1997المنشورة في مجلة األزهر عام " الثالث

أسواق األوراق "المؤسسة العربية لضمان االستثمار، بعنوان 
المنشورة " تها وأوضاع التعامل فيهاتنظيمها أدوا: المالية العربية

بورصة "ودراسة محمد إسالم البرواري، بعنوان  .1985عام 
. م2002المنشورة عام " األوراق المالية من منظور إسالمي

سوق األوراق المالية في ميزان "ودراسة عطية فياض، بعنوان 

المال واألعمال، قسم المصارف اإلسالمية، جامعة العلومكلية * 
،27/11/2013تاريخ استالم البحث . اإلسالمية العالمية، األردن

 .7/9/2014وتاريخ قبوله 
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م، وهذه الدراسات تتناول 1998المنشورة عام " الفقه اإلسالمي
االستثمار بوجه عام وليس االستثمار المالي، ومع أنها  أدوات

  .دراسات قديمة لكن ال تنعدم الفائدة منها بوجه من الوجوه
  منهجية البحث

يرتكز البحث في منهجيته على الطريقة االستقرائية 
التحليلية، والتي تعالج المسائل المتعلقة بأدوات االستثمار 

ع البيانات، ومن ثم المالي بطريقة وصفية تعتمد على جم
استنتاج المفاهيم والحقائق التي تجسد في النهاية صورة التقييم 

  .الشرعي للمسائل المطروحة محل البحث
  خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة؛ يتناول 
المبحث األول حقيقة السوق المالي من خالل التركيز على 

المبحث الثاني أدوات ويتضمن . مفهومه وطبيعته وأهدافه
االستثمار المالي في سوق المال من خالل مناقشة طبيعتها 
وتحرير المسائل المتعلقة بها في اإلطار الشرعي، وأهمها 

وأما المبحث . األسهم والسندات مع بيان أوجه االختالف بينها
الثالث فيتناول أدوات االستثمار المالي في سوق النقد متضمنًا 

ية والمصرفية والمؤسسية والصكوك اإلسالمية األدوات الحكوم
  .وبيان الحكم الشرعي لجميع هذه األدوات

  
  المبحث األول

  مفهوم السوق المالي وطبيعته وحجمه وأهدافه
  مفهوم وطبيعة السوق المالي :المطلب األول
  حجم السوق المالي: المطلب الثاني
  أهداف السوق المالي :المطلب الثاني

  
  تهوطبيع مفهوم السوق المالي: المطلب األول

يتصف مفهوم السوق المالي بطبيعة مركبة، تتكون من 
السوق والمال، وقد نتج عن هذا التركيب خصوصية شديدة ألنه 
حديث نسبيًا، وغير معروف لدى القدماء بصيغته المعاصرة، 
وذلك أن األدوات المالية التي تشكل وعاء السوق المالي 

  .معظمها منتجات مبتكرة
فأما لفظ السوق فيشتق في اللغة من السَّْوق، وبه تسمَّى كل 

، أي تجارة، وهي )7(إذا جاءت ُسَوْيَقة : تجارة، وفي الحديث
تصغير السُّوق، وكل ما يساق من المبيعات يسمى كذلك 

كما أن السوق يطلق على مفهومين؛ ). 2006الحوراني، (
  .مادي ومعنوي

كان حسب الداللة فأما المفهوم المادي فيتعلق بالم
الجغرافية، وهو المعنى الشائع قديمًا، ألن التبادالت التجارية 
كان تجري على نطاق محدود في سلع حيوية أساسية، 

  .كاألقوات والمالبس والماعون
وأما المفهوم المعنوي فقد تطور فيه مفهوم السوق على نحو 

بادل، أشد تعقيدًا واتساعًا ليشمل كل المبادالت بين أطراف الت
وفي كل حيز، ومنها االتصاالت المكثفة عبر الوسائل 
االلكترونية، والتبادالت التي يقوم بها رجال األعمال أثناء 
رحالتهم السريعة، بل أهم ما يتميز به السوق هو عقد 

وعلى . الصفقات التي ال حصر لها في فترات زمنية مهملة
ات من غير أساس هذه التطورات المذهلة في عالقات التبادل ب

الممكن العمل على أساس المفهوم التقليدي للسوق، والذي 
  .ينحصر في إطار الحيز الجغرافي المكاني

ومن هنا جاءت اجتهادات االقتصاديين في تحديد معنى 
السوق على نحو شمولي، فمنهم من وضح المفهوم على أنه 
منطقة اتصال بين البائعين والمشترين بعضهم مع بعض، أو 

مجموعة التدابير "الوسطاء التجاريين، أو هو بطريق 
" والمؤسسات التي تسمح ببيع السلع التجارية والخدمات

" السوق"وهنا تجدر اإلشارة إلى أن لفظ ). 1993معتوق، (
يحتمل أشكاًال أخرى غير سوق السلع، وسوق الخدمات، مثل 

  .سوق العمل، وسوق النقد، وسوق رأس المال
وجود عملية اتصالية، بحيث إذن يعكس مفهوم السوق 

يكون االتصال فيها مباشرًا بين البائعين والمشترين، أو يكون 
وتتجاوز طبيعة السوق مفهوم . غير مباشر عن طريق وسطاء

التحيز الجغرافي بصورة أكثر عمقًا واتساعًا، ومع ذلك يكون 
من جهة المعلومات المطلوبة لكل  محل التبادل معروفًا وتاماً 

  .التبادلمن طرفي 
ولكن فيما يتعلق بمفهوم السوق حسب التصور اإلسالمي 
فإنه يمتاز بخصوصية التقيد بأحكام الشرع، فإن السلع 
والخدمات التي يتم التبادل بها في السوق اإلسالمي، تعكس 
جميعها ثمنًا بسبب طبيعتها المشروعة، ووجود منفعة مرجوة 

هذا كله خالفًا منها، إضافة إلى أنها ذات قيمة ومتمولة، و 
للسوق غير اإلسالمي فإنه ليس بالضرورة أن تعكس فيه جميع 
السلع والخدمات ثمنًا من المنظور اإلسالمي، ألن هناك بعض 
السلع والخدمات ال يعتد بماليتها، ويدخل في هذا النطاق كل ما 
حرمه الشارع، ويلحق به كل أنواع المال المحرم، والذي يندرج 

سوق، سواء من جهة طبيعة السوق أو من في جميع أشكال ال
جهة طبيعة التبادل، وأهمها ما يعرف بسوق المال أو ما 

  .يتعارف عليه البعض بسوق البورصة
وأما ما يتعلق بمفهوم المال في سياق الحديث عن معنى 
السوق، فإنه ترد مالحظة مهمة في هذا الجانب، وهي أن ما 

ي أسواق المال، ال يوجد تعارف عليه األفراد من مفهوم للمال ف
فيه تمييز لمعنى المال، ولكن بدون أدنى شك أن جميع األدوات 
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محل التبادل هي في حقيقتها مال، ألنه يتوصل بها إلى تحصيل 
كما أن مفهوم المال طرأ عليه تغير كبير في طبيعة . المال نفسه

اتساع الوعاء الذي يتضمنه، وهذا التغير يتعلق بتبدل الحاجات 
  .تالف األولويات في تلبية الحاجات المطلوبةواخ

كل ما ينتفع به على "ويطلق المال عند أهل االقتصاد على 
م بثمن ماًال، أيًا كان  وجه من وجوه النفع، كما يعد كل ما يقوَّ

فكل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقدر .. نوعه أو قيمته
  ).1984الساهي، " (له قيمة فهو مال

المالي فإنه يتناول دالالت متنوعة مثل  أما مفهوم السوق
البساط، (األوراق المالية محل التداول كاألسهم والسندات 

، )1995أحمد، (، ودورها الوظيفي في تعبئة المدخرات .)ت.د
وتحديد السعر السائد بتفاعل قوى العرض والطلب، أو التركيز 
على الوحدات ذات الفائض الممثلة بالمدخرين والوحدات ذات 

  ).1998الناقة، (العجز الممثلة بالمستثمرين 
الجهاز المؤسسي الذي يتم "ويمكن تعريف السوق المالي بأنه 

من خالله إصدار وتداول أدوات االستثمار المالي ألغراض 
يدل " جهاز"ويالحظ من هذا التعريف أن لفظ ". التمويل المختلفة

االلتفات إلى على أية عملية اتصال بين األطراف المتبادلة دون 
طبيعة المكان، ألن أي فضاء تجري فيه عملية االتصال، ولو لم 
يكن متحيزًا، فإنه يحقق المعنى المراد، ووصف هذا الجهاز بأنه 

يستفاد منه أن السوق المالي يخضع لمعايير قانونية " مؤسسي"
وٕادارية واجتماعية تضبطها التشريعات والنظم واألحكام المعمول 

  .لطة ولي األمربها بمقتضى س
يدل على الدور الوظيفي " إصدار وتداول" كما أن لفظ 

أدوات " للسوق المالي، والذي يتحدد من خالل المحل، وهو 
التي تقوم بتحريك األموال وتداولها، وكل ذلك " االستثمار المالي

" أغراض التمويل المختلفة"يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق 
  .ستويات الفائضمن مستويات العجز إلى م

  
  حجم السوق المالي: المطلب الثاني

ينحصر عمل السوق المالي في نطاق إصدار األدوات 
). سوق اإلصدار(المالية، وهذه العملية تعرف بالسوق األولية 

ثم تلي عملية اإلصدار توجيه األدوات المالية إلى عملية 
وتتم ). سوق التداول(التداول، والتي تعرف بالسوق الثانوية 

طريق عملية التمويل عن طريق االقتراض المباشر أو عن 
األدوات المالية، وال يخفى أن هذه العملية تحتاج إلى خبرة 
كافية، والتي تقوم بها في العادة مؤسسات المال المختلفة، مثل 

كما تقوم المصارف . بنوك االستثمار وأجهزة السمسرة المالية
التقليدية عمومًا وشركات التأمين بنفس الدور التمويلي ولكن 

جأ من خالل نظام الودائع بطريق غير مباشر، حيث تل

وشهادات االستثمار إلى جذب األموال وٕاعادة توجيهها من 
مستويات الفائض إلى مستويات العجز، أي من خالل فتح 
قنوات ألدوات االستثمار المالية، والتي من شأنها تسهيل عملية 

  .االقتراض واإلقراض بين المستويات المختلفة
المالي بمعناه الشامل  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن السوق

فأما سوق . يتكون من سوقين، سوق رأس المال وسوق النقد
رأس المال فهو منحصر في حدود التعامل باألدوات المالية 

، والتي تتمثل باألسهم )أكثر من سنة(متوسطة وطويلة األجل 
ويهدف هذا السوق من جراء ذلك إلى تنمية رأس . والسندات

ق النقد فيتركز التعامل فيه باألدوات وأما سو . المال اإلنتاجي
المالية قصيرة األجل، والتي تتمثل باألدوات المالية الحكومية 
واألدوات المالية المصرفية وبعض األدوات المالية التي 
تصدرها الشركات، وكل هذه األدوات ال تزيد فترة االستحقاق 

ويهدف سوق النقد إلى . فيها عن سنة ألنها قصيرة األجل
يل األموال في صورتها النقدية السائلة من خالل تداول تحص

  .األدوات المالية المتاحة
وال شك أن حجم السوق يعتمد على مبدأ مزايا التبادل 
الكبير، ألن الدخول في أنشطة السوق متاحة بصورة سهلة 

ويتكون السوق من قنوات سريعة الجريان، . ومعلومة للمتعاملين
ومن هذا . على أساس التدفق المستمر يسري فيها التيار المالي

الوجه، يختلف سوق المال عن سوق السلع في مظاهر عديدة، 
أهمها اتساع السوق وقابليته للعمل في نطاق واسع يتجاوز 

  .حدود المكان الجغرافي
ومن جانب آخر هناك ما يعرف بالسوق المالي الدولي 

وال شك  الذي يتولى دور الوساطة المالية على مستوى العالم،
أن هذا النوع من األسواق المالية هو أكبرها حجمًا، ألنه يعمل 
عبر مؤسسات عمالقة كالبنوك التجارية وشركات التأمين 
وصناديق التمويل وغيرها، ويستخدم أدوات مختلفة مثل األوراق 

وأذونات الخزانة وغير ذلك  )8(التجارية والمالية والسندات الدولية
  ).1991حاتم، (

طبيعة السوق المالي، والتي تمتاز بأنها شديدة  وبسبب
التعقيد في إمكانية ابتكار منتجات مالية جديدة، والتي ُتَسخَّر أو 
توضع في العادة في خدمة المتداولين الكبار، فإنه يصبح 
الواقع المالي في أي فضاء محلي بحاجة ملحة إلى التنظيم 

والتفاعل الطبيعي  والرقابة والمتابعة التي تضمن األداء األمثل
  .بين قوى السوق

  
  أهداف السوق المالي: المطلب الثالث

يسهم السوق المالي في تنمية االدخار وتشجيع االستثمار 
، كما أن )1985المؤسسة العربية، (من أجل مصلحة االقتصاد 
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السوق المالي يقوم بمهام عديدة أبرزها تداول الحقوق المالية 
رات وتوجيهها في قنوات االستثمار دون األصول، وتعبئة المدخ

حسب المعلومات المتاحة، ولكن ال يخفى أن األسعار التي 
تحددها أسواق المال من خالل العرض والطلب ال تعكس سعر 
المثل ألنها تخضع في الغالب لالستثمار قصير األجل عن 

ومن هنا، فإن إسهام السوق المالي . طريق المضاربات السريعة
مية يرتبط بمدخالت سوقية عديدة، ولكن في ظل في عملية التن

الحالة المثلى ال يمكن إنكار دوره في تحقيق مزايا اإلنتاج 
الكبير وتشغيل رؤوس أموال ضخمة مع عدم وجود مخاطر 

  .استثمارية عالية
ومن أهداف السوق المالي تبادل الحقوق بيعًا وشراًء، 

، )2008السعد، (واقتراح الفرص االستثمارية المالية المتاحة 
وجدواها االستثمارية، مع توضيح المؤشرات المالية التي يمكن 

  .االعتماد عليها في تقييم عمليات االستثمار
كما أن أداء السوق المالي ومدى كفاءته يلعب دورًا أساسيًا 

فمثًال كلما يزداد حجم السوق فإنه . في تحديد األسعار المتداولة
يضمن وجود استقرار سعري أفضل، يعمل بكفاءة أكبر وبالتالي 

ويقلل من تأثير االهتزازات خصوصًا إذا كانت طبيعة التبادالت 
وهنا ينبغي مالحظة أن الكفاءة الهيكلية للسوق تعني . سليمة

عدم قدرة آحاد المضاربين على التأثير في المستوى العام 
لألسعار، بمعنى عدم الخروج عن قاعدة المنافسة التي تضبط 

  .السوق
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  تصنيف األسهم وحكمها الشرعي: المطلب األول

  :تصنيف األسهم -أوالً 
تختلف األسهم باختالف طبيعة المحل، والذي بموجبه 
تتحدد قيم مختلفة للسهم، وهذه القيم هي قيمة التأسيس، وقيمة 
اإلصدار، والقيمة الدفترية، والقيمة الحقيقية، والقيمة السوقية، 

وال شك أن كل قيمة تحتمل معنى خاص . )9(وقيمة التصفية
ي تعريف األسهم ولكن الشائع ف. يمكن أن تعّرف به األسهم

يعود إلى المرحلة األولى التي نشأ بها السهم، وهي فترة 
التأسيس، وفي هذا الجانب يمثل السهم نوعًا من الصكوك التي 

، فيكون )1995الخياط، (تعطى للمساهمين إثباتًا لحقوقهم 
السهم عبارة عن حصة الشخص في شركة مساهمة، تمثل 

وهناك من يعّرف . فيها جزءًا من رأس مال الشركة وتثبت حقه
جزء من رأس مال شركة مساهمة يمثل حق "السهم بأنه 

المساهم مقدارًا من النقود لتحديد مسؤوليته، ونصيبه في أرباح 
وعمومًا، يستفاد من ). 1960شلبي، " (هذه الشركة أو خسارتها

تعريف السهم بأنه يمثل حصة شائعة مما لدى الشركة من 
  .والعوائد األصول والنقود والحقوق

وهناك تصنيفات كثيرة لألسهم، ويضم كل تصنيف أنواعًا 
عديدة، وتتفاوت التصنيفات فيما بينها حسب معايير مختلفة، 

  :أهمها
تقسم األسهم حسب هذا المعيار إلى : معيار الحقوق -1

فأما األسهم العادية فتخول حامليها . أسهم عادية وأسهم ممتازة
كالعضوية واالنتخاب، والتصويت في حقوقًا في مجلس اإلدارة 

الجمعية العامة، ومراقبة الحسابات الدفترية للشركة، وحقوق 
، وال شك )1998رمضان، (األرباح واالكتتاب في أسهم جديدة 

أن األسهم العادية إزاء ما تكتسبه من حقوق في األرباح 
والمشاركة في صناعة القرارات فإنها تتحمل عامل المخاطرة 

وأما األسهم . ، وهو ترجمة لقاعدة الغنم بالغرم)1989، النبهان(
الممتازة فهي كاألسهم العادية من جهة أنها تمثل حصة شائعة 
في رأس المال، وأن هذه الحصة ال يمكن الحصول عليها قبل 
انقضاء الشركة، ولكنها تمتاز عنها باألولوية في تحصيل 

سهم الممتازة الحقوق المالية، وأهم مفارقة بينهما هو أن األ
تستحوذ على ربح ثابت، وربما يستغرق هذا الربح جميع أرباح 
الشركة مما يحرم حملة األسهم العادية منها، بل إنها تستحوذ 
على الحقوق المالية عند تصفية الشركة بما يساوي قيمة األسهم 

  ).1967كاظم، (وذلك حسب األولوية قبل األسهم العادية 
تمد هذا المعيار على طبيعة يع: معيار المشاركة -2

الحصة المشاركة في رأس المال، والتي تتفاوت بين مشاركة 
نقدية ومشاركة عينية، وتبعًا لذلك تنقسم األسهم إلى نوعين؛ 
وهما األسهم النقدية وهي حصة نقدية شائعة في رأس المال، 
واألسهم العينية وهي حصة عينية شائعة في رأس المال مثل 

ومن . نتاج كاألرض والبناء واآلالت وغير ذلكبعض عوامل اإل
حيث التجزئة فال يمكن تجزئة األسهم العينية عند االكتتاب، 
وينبغي أن تكون محررة بالكامل ألنها تدخل في عملية اإلنتاج 
مباشرة، وذلك خالفًا لألسهم النقدية التي يمكن تجزئتها وعدم 

  .تحريرها بالكامل عند االكتتاب
وفيه يتحدد نوع األسهم حسب الجهة : لكمعيار التم -3

المالكة لها، وهي ثالثة أنواع؛ األسهم االسمية وهي التي تحمل 
اسم مالكها ويتم تداولها بتغيير اسم الجهة المالكة لها المثبتة 
في سجالت الشركة، واألسهم لحاملها، وهي التي ال تحمل اسم 

ويتم تداولها  مالكها وٕانما تحمل اسم حاملها بوصفه مالكًا لها
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وهي التي تحمل اسم الجهة ) اإلذنية(واألسهم ألمر  بالتبادل،
المالكة لها، ولكن يتم تداولها بالتظهير للداللة على نقل ملكيتها 

  .إلى طرف آخر
وحسب هذا المعيار تقسم األسهم : معيار حيازة القيمة -4

إلى أسهم رأس المال وأسهم التمتع؛ فأما أسهم رأس المال فهي 
األسهم التي ال يجوز ألصحابها استرداد قيمتها، ألنها تدخل 
في رأس مال الشركة التي ما تزال قائمة ولديها التزامات عديدة، 
وأما أسهم التمتع فهي األسهم التي يستحقها المساهم في صورة 
أرباح، عوضًا عن أسهمه التي استهلكت ورّدت إليه قبل 

  ).1995الخياط، (انقضاء الشركة 
يمثل هذا المعيار تصنيفًا لألسهم : معيار تذبذب السعر -5

يدل على تذبذب السعر السوقي لألسهم، كما يشير إلى مدى 
وجود قابلية لتوزيع األرباح، وفيه يمكن تقسيم األسهم إلى أسهم 
النمو وأسهم الفوائد وأسهم المضاربة؛ فأسهم النمو تركز من 

لألسهم التي يغلب  خاللها الشركات على نمو القيمة السوقية
عليها الزيادة والتذبذب السريع، وال تركز على توزيع األرباح في 
المدة قصيرة األجل، وهي تختلف عن أسهم الفوائد التي يكون 
تذبذبها على نحو ضئيل، وتوزع األرباح المترتبة عليها بانتظام، 
وأما أسهم المضاربة فهي أشد أنواع األسهم تذبذبًا ألنها تدخل 

  .وق للمضاربة دون النظر إلى أداء الشركةالس
  :الحكم الشرعي في تداول األسهم - ثالثاً 

إن عملية تداول األسهم تخضع لألحكام الشرعية المتعلقة 
بفقه البيوع، وهذه األحكام ال تبدو على درجة كافية من 
التفصيل والقطعية، بل تحتاج إلى المزيد من الجهد الجماعي 

والعمل بمقتضى القواعد والمقاصد العامة المبني على االجتهاد 
  .للشريعة، وال يخفى أهمية وجود األقيسة العقلية في هذا المجال

ويعتمد االستثمار في تداول األسهم على طبيعة الشركات 
وعلى هذا . وطريقة عملها ونطاق األنشطة التي تقوم بها

األساس، تشهد أسواق األسهم ثالثة أنواع من الشركات، وهي 
كات تمارس أنشطة مباحة، وشركات تمارس أنشطة غير شر 

  .مباحة، وشركات مختلطة بين الطرفين
والنوع الثالث قد أثار اختالفًا بين المعاصرين من جهة 
الحل والحرمة في التعامل مع الشركات المختلطة، وهذا 

  :االختالف يقع في قولين
وهذا القول يجيز التعامل مع الشركات  :القول األول

ختلطة بضوابط محددة استنادًا إلى عموم البلوى ورفع الم
الهيئة : وممن ذهب إلى هذا القول. )10(الحرج، والحاجة العامة

الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك اإلسالمي 
األردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة 

شرعية لشركة قرار الهيئة ال(ومن أهم هذه الضوابط . السادسة

  ):485الراجحي المصرفية رقم 
إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة،  -

فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد 
  .الحاجة فيجب االكتفاء بها عن غيرها ممن ال يلتزم بذلك

سواء أكان  -أال يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -
من %) 25( -طويل األجل أم قرًضا قصير األجلقرًضا 

إجمالي موجودات الشركة، علًما بأن االقتراض بالربا حرام مهما 
 .كان مبلغه

أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر محرم  -
من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا اإليراد ناتًجا %) 5(

ط محرم أم عن عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشا
وٕاذا لم يتم اإلفصاح عن بعض . تملك المحرم أم عن غير ذلك

اإليرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب 
 .االحتياط

استثماًرا كان  -أال يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم -
من إجمالي موجودات %) 15(نسبة  -أو تملًكا لمحرم

 .)11(الشركة

ل يحّرم التعامل مع الشركات وهذا القو  :القول الثاني
المختلطة، وقد قال به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
بالمملكة العربية السعودية، والهيئة الشرعية لبيت التمويل 
الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي، وهيئة الرقابة 
الشرعية للبنك اإلسالمي السوداني، وعدد من الفقهاء 

ن، وهما يبل قال بهذا القول أهم مجمعين فقهي. رينالمعاص
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، وجاء 

األصل حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحياًنا "في قراره 
بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية 

عالم اإلسالمي ، والمجمع الفقهي التابع لرابطة ال)12("مشروعة
ال يجوز لمسلم شراء أسهم "في مكة المكرمة، وجاء في قراره 

الشركات والمصارف إذا كان في بعض معامالتها ربا، وكان 
 .)13("المشتري عالًما بذلك

من جانب آخر، ينتج عن التقسيم بحسب طبيعة عمل 
الشركات وجود عدة معايير شرعية تحدد الحكم الشرعي في 

حصرها في أربعة معايير، وهي معيار التداول، ويمكن 
القروض الربوية، ومعيار الوساطة المالية، ومعيار المعلومات، 
  :ومعيار المزايا التفاضلية، وفيما يأتي بيان مجمل لهذه المعايير

  :معيار القروض الربوية -
فإنه ال يجوز التعامل باألسهم على أساس القروض الربوية، 

اقش الفقهاء طبيعة نشاط الشركة باهتمام وقد ن. ال بيعًا وال شراءً 
كبير أكثر من كون الموجودات نقودًا أو ديونًا، وأهم من ذلك كله 
أن المؤسسات المصرفية اإلسالمية التي تتعامل في مجال 
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التمويل بطريقة شرعية ينتج عن عملها ديون، ولكن يتم تداول 
ودات أسهمها، والقول بالنهي اعتمادًا على ربوية تداول موج

الشركة عند االكتتاب والتأسيس إذا كان أغلبها نقودًا أو ديونًا من 
الجارحي، (شأنه أن يفسد العمل المصرفي اإلسالمي برمته 

1420.(  
  :معيار الوساطة المالية -

والقول بجواز األنشطة التي تقوم بها الوساطة المالية يتم 
المشروعة، في إطار تحديد دور السماسرة وفقًا للمصالح 

وضبط هذا الدور على أساس الوساطة المالية الخالية من أية 
مصالح شخصية تضر بالسوق، مثل اشتراط السماسرة 
للحصول على األثمان قبل موعد التسليم الستغاللها في 
مصالحهم، وكذلك رهن السماسرة لألسهم أو حصولهم عليها 

ل تملكه ال يلزم من بائعين ال يملكونها أصًال، ألن بيع المبيع قب
هيئة المحاسبة (بالضمان، وكيف يضمن ما ال يملكه 

  .).ت.والمراجعة، د
  :معيار المعلومات -

يستند هذا المعيار لتوفير قاعدة معلومات حول التفاصيل 
وهذا . الالزمة لطبيعة األسهم التي تدخل في عمليات التبادل
بحقيقة يعني تلقائيا ضمان صورة فعلية تعزز من علم المشتري 

األسهم وطبيعتها، وهو ما تتيحه غالبًا أسواق البورصة من 
خالل شاشات التداول، والمواقع اإللكترونية المتعلقة بأسواق 

  .البورصة والمؤشرات والتحليالت المالية المختلفة
  :معيار المزايا التفاضلية -

فإنه ينبغي ضبط طبيعة األسهم المتداولة بما يتفق مع 
أعمال الشركة، واستبعاد األسهم األخرى حصة الشريك في 

التي تستحق أرباحًا ثابتة أو مزايا تفاضلية مثل األسهم الممتازة 
فهذه األسهم يتم إطفاؤها بشكل تدريجي قبل . )14(وأسهم التمتع

انقضاء الشركة وتسترد بالكامل، ولكنها تشارك في األرباح 
ل أية السنوية بنسب مختلفة، على الرغم من أنها ال تتحم

مخاطرة أو ضمان إضافة إلى أنها ال تشارك بعمل أو مال مما 
  .يخالف أحكام الشريعة

  
  تصنيف السندات وحكمها الشرعي: المطلب الثاني

  :تصنيف السندات -أوالً 
يمثل السند أداة مالية تخضع للتداول في سوق المال، 
وتتفاوت في موعد استحقاق السداد حسب الفترة الزمنية 

وتلجأ الشركات إلصدار السندات لتحقيق أغراض . المعطاة
مختلفة، منها الحصول على السيولة المناسبة لتدعيم المركز 
المالي، وتحقيق عائد يمثل الفرق بين الفائدة والربح المتحقق، 
وهناك جانب يتعلق بالسياسة المالية للشركة وهو أن الفوائد في 

هناك جانب  حالة السندات تخضع لإلعفاء الضريبي، كما أن
إداري يتمثل برغبة مجلس اإلدارة بالهيمنة على قرارات المجلس 
ألن السندات ال تخول حملتها حق المشاركة في عملية 
االنتخاب أو التصويت، إضافة إلى أن بعض الجهات 
  .االستثمارية تميل إلى االستثمار في صكوك ذات إيرادات ثابتة

  :تالحكم الشرعي في تداول السندا -ثانياً 
ال يحمل معنى شراء السندات على الجواز مطلقًا، ألن 
السندات إما أن تكون سندات ديون تفضي إلى التزام بدفع زيادة 
ربوية أو نفع مشروط، وهذه السندات محرمة ال يجوز إصدارها 
وال شراؤها وال تداولها، ألنها تدخل في معنى القرض الربوي 

مجمع الفقه (نفع مشروط وتمثل التزامًا بدفع زيادة ربوية أو 
وٕاما أن تكون سندات مقارضة وهي ). 1990اإلسالمي بجدة، 

وقد ذهب بعض الفقهاء . جائزة ألنها تقوم على عقد المضاربة
المحدثين إلى القول بجواز السندات، واستدلوا لذلك بأن 
االستثمار المالي في صورة سندات ال يخرج عن معنى 

، أو أنها عقد مبني على )1997الخفيف، (المضاربة الشرعية 
، وبعضهم قال بأن )1998شبير، (التراضي بين طرفي التبادل 

السندات تمثل إحدى صور التعامل الحديثة التي ال تخلو من 
تحقيق منفعة اقتصادية، وأن األصل في المعامالت الحل، فهي 

  ).1992زعيتر، (جائزة على األصل 
لسندات من جهة وال شك أن القول بصحة جواز التعامل با

التكييف الفقهي على أساس المضاربة والتراضي والمنفعة ال 
دنيا، . 2008السعد، (يستند إلى حجج قطعية، لألسباب اآلتية 

1994:( 

تحتمل المضاربة عنصر المخاطرة بحيث يكون الربح  -
فيها غير مضمون، وفي حالة السندات ال توجد أية مخاطرة 

الخسارة تكون على الدولة أو  ألن الربح مضمون، وٕاذا وقعت
  .الشركة بحسب طبيعة السندات

كما أن التراضي فيما حرم اهللا تعالى ال يعتد به وليس  -
دليال على الجواز، فإن جميع أنواع البيوع المنهي عنها في 
اإلسالم قائمة على التراضي، ولكن جرى العمل على تحريمها 

ك ففيه مخالفة بسبب الغرر والجهالة، وكل ما يفضي إلى ذل
  .للشارع
وأما المنفعة المتحققة من السندات الربوية فهي ثابتة  -

على مستوى المصالح الفردية وليس على مستوى مصالح 
  .الجماعة

  
  أوجه االختالف بين األسهم والسندات: المطلب الثالث

ورغم أن األسهم والسندات هي أهم األدوات المالية الرائجة 
في سوق رأس المال، لكن يظهر االختالف بينها على نحو 
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  :)15(شديد، ويمكن بيان أهم االختالفات في النقاط اآلتية
يدخل السهم في تكوين رأس المال، : رأس المال - أوالً 

أما السند ومجموع األسهم يمثل الوعاء الكلي لرأس مال الشركة، 
فيدخل في بند القروض، ومن هنا يعد حامل السهم مدينًا لحامل 

  .السند، وبالتالي تكون الشركة بمجموعها مدينة لحملة السندات
يختلف شكل اإليراد المتحقق بين : اإليراد المتحقق - ثانياً 

السهم والسند، وذلك أنه في حالة السهم يكون اإليراد ربحًا 
لة السند ال يعد اإليراد ربحًا، ألن من ربح مشروعًا، بينما في حا

ضمن، وليس السند من هذا الوجه، وبالتالي يكون اإليراد 
المتحقق على شكل نسبة ثابتة من قبيل الربا المحرم، وشتان 

  .بينهما
وبسبب وجود عنصر المخاطرة في حالة : المخاطرة -ثالثاً 

 يستحق السهم، فإن حامله ال يسلم من الوقوع في الخسارة وال
أية أرباح إذا كانت الشركة خاسرة ألنه مالك وشريك، وأما 
حامل السند فيستحق الزيادة الربوية المقررة دون االلتفات إلى 

  .جانب الربح والخسارة ألنه مقرض وليس مالكًا أو شريكاً 
يمكن لحامل السهم من المشاركة في : اإلدارة -رابعاً 

النخراط في مجلس اإلدارة المسؤوليات اإلدارية للشركة، مثل ا
والجمعية العامة واالطالع على دفاتر الشركة ومتابعة 
اإلجراءات اإلدارية، وهذه الحقوق غير ممنوحة لحامل السند إال 
في أحوال وشروط محددة، ألن االختالف بينهما يمثل الفرق 

  .بين المالك والمقرض
د يستحق حامل السند حقوقه المالية عن: التصفية -خامساً 

تصفية الشركة أو إشهار إفالسها قبل حامل السهم، وتستند هذه 
األولوية في استيفاء الحقوق المالية من جهة وصف كل منهما 

  .بين مقرض ومقترض أو دائن ومدين
كما يستحق حامل السند كافة : استرداد القيمة -سادساً 

الحقوق المالية المرتبطة بقيمة السند في األجل المحدد، دون 
ر إلى بقاء الشركة من عدمه، أما حامل السهم فليس له النظ

استرداد قيمته في حالة قيام الشركة، باستثناء الحالة التي تقرر 
  .فيها الشركة العمل على استهالك األسهم

  
  المبحث الثالث

  أدوات االستثمار المالي في سوق النقد
أدوات االستثمار المالي الحكومية وحكمها : المطلب األول

  الشرعي
أدوات االستثمار المالي المصرفية وحكمها : المطلب الثاني

  الشرعي
أدوات االستثمار المالي المؤسسية وحكمها : المطلب الثالث

  الشرعي

  صكوك االستثمار المالي اإلسالمية: المطلب الرابع
  

أدوات االستثمار المالي الحكومية وحكمها : المطلب األول
  الشرعي

  :نة والسوق الثانويةأذونات الخزا -أوالً 
تقوم الحكومة بالمشاركة في سوق النقد من خالل طرح 

، وهذه األدوات تعكس "أذونات الخزانة"سندات مختلفة منها 
. مفهوم التدخل الحكومي عن طريق االستثمار في سوق النقد

ويتم تداول هذه األدوات على أساس سعر الخصم، فيتحدد 
السمية بما يعادل سعر سعرها في سوق النقد دون القيمة ا

الخصم، على أن تسترد وفقًا للقيمة االسمية عند أجل 
ويتضح أن الفرق السعري الذي ). 1994حسن، (االستحقاق 

يحصل عليه المشتري في هذه الحالة هو زيادة ربوية، غير أن 
  .الدولة تقوم بهذه العملية االستثمارية لتمويل جانب النفقات

 يقتصر على سوق اإلصدار، بل إن بيع أذونات الخزانة ال
ويتم إبرام . يمتد إلى التداول بين المتعاملين في السوق الثانوية

عقود البيع قبل االستحقاق طلبًا للسيولة، وفي كل صفقات البيع 
ال يصل السقف السعري إلى القيمة االسمية، ألنه في هذه 

ف الحالة يكون على شكل مبادلة بالمثل، وهذا ال يتفق مع أهدا
االستثمار المالي في تحقيق الربح، بل هو مخالف للقاعدة التي 

وتستفيد بعض الجهات . قامت عليها فكرة التمويل بهذه الطريقة
التمويلية من عالقات التداول للسندات الحكومية، وذلك من 
أجل التغلب على مشكلة نقص السيولة، وللحيلولة دون تطبيق 

ذلك يقوم معظم المصارف وللمثال على . القوانين المصرفية
، وفيها "إعادة الشراء"التقليدية بعمليات االستثمار عن طريق 

يلجأ المصرف إلى بيع سندات حكومية ثم شراؤها بسعر أعلى، 
والهدف من هذا اإلجراء الحصول على السيولة المناسبة بعيدًا 
عن قيود نسبة االحتياطي اإللزامي الذي تفرضه الدولة 

  .)2000السويلم، (
  :الحكم الشرعي في أذونات الخزانة -ثانياً 

فقد ذهب القائلون بجواز العمل بأذونات الخزانة إلى حجج 
ال تستند إلى معايير شرعية وٕانما إلى مصالح اجتماعية عامة، 
تحقق فيها أذونات الخزانة أغراض نافعة للمجتمع، وتسهم في 

عن  سد عجز الموازنة، وتدعم خطط التنمية، وفيها استغناء
االقتراض الخارجي من األجنبي، وقد ذهبوا إلى أن أهم ما في 

دار اإلفتاء المصرية، (عقد البيع أنه مبني على التراضي 
1997.(  

  :مناقشة الباحث
إن كل الحجج المشار إليها، والتي ذهب إليها القائلون 
بجواز أذونات الخزانة، ال تستند إلى مناقشة أصيلة، وٕانما 
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ظيفة االجتماعية لهذه األوراق المالية، ويمكن جاءت لتأكيد الو 
 :الرد على هذا الحجج بالنقاط اآلتية

فال يخفى أن اإلسالم حرَّم الربا رغم ما فيه من بعض  .1
المنافع، وهو من العقود المبنية على التراضي بين المتبايعين، 

  .ومع ذلك عمل على تحريمه
إن سعر الخصم الذي تمنحه الدولة على أذونات  .2

الخزانة هو في حقيقته ربا، بل إنه يشمل أنواع الربا مثل ربا 
 .الفضل وربا النسيئة، بسبب ما يجري فيه من تبادالت متعددة

توصف العالقة بين الحكومة وحامل السند في حالة  .3
أذونات الخزينة بأنها عالقة مدين بدائن، ومحل الدَّْين هو 

عروف أن الدَّْين ال ، والم)أذونات(النقود في صورة أوراق مالية 
يرد إال بمثله، فيكون سعر الخصم، أي الزيادة على ما يدفعه 

 .حامل السند وليس الزيادة على القيمة االسمية، هو عين الربا

وعندما يقوم حامل السند ببيعه إلى طرف ثالث، فإنه  .4
يستعجل الحصول على الزيادة النقدية بسعر أقل من القيمة 

سعر الشراء، والفرق بين سعر الشراء  االسمية، ولكن أعلى من
والبيع هو زيادة ربوية من وجه آخر، وتعرف بربا الفضل، ألن 
البيع جرى على أساس مبادلة دين بدين، والمعقود عليه من 

 .جنس واحد، والتماثل يقضي بعدم جواز الزيادة

ومن وجه آخر، تدخل صورة هذا البيع بأحد أشكال  .5
يع اإلنسان ما ال يملك، ألن السند ال البيوع المنهي عنها، وهو ب

يخول حامله الحصول على كامل حصته إال عند أجل 
االستحقاق، وبما أن حامل السند قام ببيعه قبل األجل المسّمى، 

ال ) "ص(فإنما يبيع ما ليس عنده، وفيه مخالفة لقول الرسول 
 .)16("تبع ما ليس عندك

تقابض، إن عملية التبادل جرت ببيع دين بدين دون  .6
ألن حامل السند في األصل لم يقم ببيعه على أساس القيمة 
االسمية، ولو باعه على أساس هذه القيمة فإنه ال معنى للبيع 
من وجهة نظر المشتري النتفاء أية زيادة نقدية عند أجل 
االستحقاق، أي أن بيع السند بسعر أقل من القيمة االسمية 

ة أخرى للحديث نفسه ينتفي فيه شرط التقابض، وفيه مخالف
، فتكون الزيادة من قبيل "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"

 .الربا، وهو ما يعرف بربا النسيئة

وتأسيسًا على ما سبق، فال يعتد بما ذهب إليه القائلون 
بجواز التعامل بأذونات الخزانة، ألنه مخالف لألدلة الشرعية، 

 .صول الشرعكما أنه ال ينهض بأية حجج مستمدة من أ

وال شك أن هناك صيغ شرعية يمكن التعامل معها بدًال من 
أذونات الخزانة بحيث تكون خالية من شبهة الربا، مثل سندات 
المقارضة التي تخضع لعنصر المخاطرة واألوراق المالية 
الممثلة باألسهم المشتركة في مشروعات جماعية كبيرة الحجم، 

رق المصرفي بشرط توظيفه وحتى يمكن اإلفادة من صيغة التو 
  .)17(في إطار التعامل باألسهم

  
أدوات االستثمار المالي المصرفية وحكمها  :المطلب الثاني
  الشرعي

تقوم المصارف التقليدية بعمليات استثمارية مالية عديدة، 
وتستخدم من خالل هذه العمليات أدوات استثمار مختلفة، ولما 

مما يصعب تناولها كلها كانت هذه األدوات متجددة باستمرار 
بإسهاب، فإنه ال تنفك الحاجة عن اإلحاطة بأهم هذه األدوات 

  :على سبيل اإلجمال، وذلك في النقاط اآلتية
  :االعتمادات المستندية -أوالً 

إن االعتماد المستندي بوصفه أداة استثمار مالية وأداة 
 .اقتراض فإنه يلعب دورًا مهمًا في عالقات التجارة الخارجية

وبسبب الطبيعة المتداخلة لالعتماد المستندي برزت اجتهادات 
كما . عديدة حول وصف التحديد الموضوعي لهذه األداة المالية

أن الصورة التبادلية لهذه األداة تحتمل وجود ثالثة أطراف تمثل 
، وفيها يطلب )الُمَصدِّر(، والمستفيد )اآلمر(المصرف، والعميل 

. تزام مالي للمستفيد بتاريخ محددالعميل من المصرف دفع ال
وٕازاء هذا الدور الوظيفي لالعتماد المستندي تراوحت 

البارودي، (االجتهادات في تعريفه على أنه تعهد مصرفي 
، أو سند مصرفي )1998الناقة، (، أو حوالة مصرفية .)ت.د
  .، وغير ذلك)1994حسن، (، أو أمر دفع آجل )1971طه، (

الشرعي لهذه العملية على أنها  ويمكن النظر في التكييف
  :تمثل أحد العقود اآلتية

وهو أن المصرف يتحمل اإلنابة عن العميل : عقد وكالة .1
وهذا التخريج الفقهي يراه بعض . في أوامر الدفع اآلجلة

، ألن )1982حمود، (المصرفيين إلثبات جواز أخذ األجر 
العقود الوكالة بأجر يتم إسقاطها على أحكام اإلجارة، وهي من 

  .محل االتفاق بين الفقهاء في جواز أخذ األجر
وهو أن المصرف يعد وكيًال بعوض : عقد وكالة ورهن .2

ألنه يقبل االعتماد المسحوب عليه، بينما تكون البضاعة 
مجموعة من الفقهاء، (مرهونة لديه حتى يستوفي حقه المالي 

1970.( 

وهو أن المصرف يعد وكيًال : عقد وكالة وضمان .3
ألنه يقبل االعتماد المسحوب عليه، ويقبل ضمانه عند بعوض 

 ).1990الصاوي، (االستحقاق 

ويتضح ذلك بدفع المشتري بعض ما يلزمه : عقد حوالة .4
مجموعة من الفقهاء، (للمصرف فيكون بمثابة حوالة مصرفية 

1970.( 

وهو عقد مشتق من طبيعة دور : عقد وكالة وحوالة .5
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المتضمنة لمعنى الوكالة المصرف في إبرام هذه العملية 
 ).1972الهمشري، (والحوالة 

ويستند هذا العقد إلى القاعدة الشرعية : عقد مستحدث .6
من جهة أن األصل في المعامالت جواز استنباط األدوات 
المالية وابتكار أية منتجات جديدة تنسجم مع الحاجات 

مجموعة من الفقهاء، (المستجدة في ضوء أحكام الشرع 
1970.( 

كل األحوال، ال يخرج التكييف الشرعي لالعتماد  وفي
المصرفي عن معنى الضمان، ألن موافقة المصرف على فتح 
االعتماد يتولد عنه التزام يضمن به المصرف التقليدي كل ما 
يتعلق بعملية التمويل وحتى تسليم البضاعة، ومن هنا يمكن 

واز الوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي في هذه العملية ومدى ج
 .أخذ األجر عليها

ففيما يتعلق بالحكم الشرعي فإنه ينبغي التمييز بين 
المصرف التقليدي والمصرف اإلسالمي في طبيعة القيام بهذه 

ففي حالة المصرف التقليدي ينحصر دوره على أساس . العملية
رهن البضاعة وليس ضمان البضاعة، وبالتالي ال يضمن إذا 

أية مسؤولية عن جودة البضاعة  وقع التلف، بل إنه ال يتحمل
ألن عالقته منحصرة بالوثائق المستندية، ومن هنا يكون العائد 

ولكن في حالة . المتحقق للمصرف هو زيادة ربوية مقابل قرض
المصرف اإلسالمي فإن صورة العقد على أساس الضمان 
وليس الرهن تجعله ضامنًا إذا وقع التلف، وضامنًا وصول 

ات المطلوبة، وضامنًا ألي إخالل طارئ البضاعة بالمواصف
إذن، يمكن استنتاج أنه يجوز . يلحق الضرر بالمشتري

يام بهذه للمصرف اإلسالمي أخذ العوض أو األجر على الق
الخراج "هما العمل بالحديث النبوي العملية، من وجهين؛ أول

، والذي يمثل قاعدة مهمة في المعامالت المالية، )18("بالضمان
التيسير على المصرف اإلسالمي لقاء ما يقوم به من وثانيهما 

  .خدمات وتكاليف في جانب نفقات التشغيل
  :شهادات االستثمار -ثانياً 

إن شهادات االستثمار بوصفها أشكال الصكوك المصرفية، 
تحقق شكًال من العائد يختلف باختالف نوعها؛ فمنها شهادات 

، وشهادات )يجار (استثمار يتحقق فيها العائد بشكل مستمر 
استثمار يتحقق فيها العائد بشكل تراكمي بعد نهاية مدتها وهي 
طويلة األجل، وشهادات استثمار يتحقق فيها العائد على شكل 
جوائز، وغالبًا ما تكون الجوائز عن طريق السحوبات الدورية 

  ).1982مجموعة باحثين، ) (القرعة(
ادات وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الشه

فأما المجيزون فإنهم نظروا إلى . المستحدثة بين مجيز ومانع
أنواع هذه الشهادات والتي يتحقق فيها العائد بشكل جار 

وتراكمي بأنها ال تحتمل الربا ألنه ال يجري إال في عقد قرض 
أو مبادلة وهي ليست كذلك، بل إنها من العقود المبنية على 

فيها غرر فاحش، وحتى لو  الرضا بين طرفي التبادل وال يوجد
أنها خرجت عن معنى المضاربة من جهة تحقيق الربح النسبي 
لرب المال وليس الربح الثابت فال بأس به ألنه شرط وضعه 
الفقهاء مراعاة لظروف التعامل عندهم بين األفراد بعضهم 
ببعض، وليس بين األفراد والمؤسسات كما هو شائع في الحياة 

، وكذلك شهادات الجوائز فهي )1986الجمال، (المعاصرة 
حسب ) المصرف(وديعة تم االنتفاع بها، وتعود المنفعة للعامل 

وال بأس إذا طابت نفسه بشيء .) ت.ابن رشد، د(أقوال الفقهاء 
  .من الربح لرب المال

وأما المانعون فقد ذهبوا إلى تحريم التعامل بهذه الشهادات 
البنك وال تصلح النقود بأنواعها ألنها نقود تودع كقرض لدى 

لإلجارة، فيكون العائد المتحقق عليها بمثابة الربا المشابه لفعل 
السالوس، (الجاهلية األولى في القرض اإلنتاجي الربوي 

1983.(  
ويمكن القول أن رأي المجيزين للتعامل بشهادات االستثمار 
ضعيف وال يتفق مع أصول الشريعة في تحريم الربا، فإن هذه 

ات تستحق زيادة مقررة مسبقًا، وهذه الزيادة محسوبة الشهاد
بمعدل ثابت من رأس المال وليس نسبة شائعة في الربح، وحتى 
لو خسر المصرف في عملية االستثمار فإنه يلزمه الوفاء بهذه 
الزيادة، وهي مبنية على غرر فاحش ألن ما يأخذه رب المال 

الة الجوائز ، بل في ح)المصرف(ال يعادل ما يأخذه العامل 
فإن معظم أصحاب الودائع ال ينالون شيئًا، ومع أن هذه 
الشهادات من العقود المستحدثة فهي ال تخدم المصلحة العامة 
أي من جهة المشروعات االجتماعية أو اإلنسانية ألن األرباح 

  .تصب في مصلحة أصحاب العمل
  :شهادات الودائع - ثالثاً 

بحسب قدرة العميل  تختلف الودائع المصرفية عن بعضها
على االسترداد وتحقيق الزيادة النقدية، وهي ودائع جارية أو 

فالودائع . تحت الطلب، وودائع ألجل، وودائع مقيدة باإلخطار
الجارية تسترد حسب طلب العميل، وبدون استحقاق أية زيادة 

أما الودائع األخرى فهي مقيدة في عملية االسترداد على . مالية
جل أو اتفاق يحدد مسبقًا، وفي كلتا الحالتين أساس حلول األ

والودائع المصرفية . تستوجب زيادة على القيمة المودعة
بأنواعها المختلفة، تفاوت التخريج الفقهي المتعلق بها على نحو 
مغاير؛ بسبب الطبيعة المستجدة لهذه الودائع، فمنهم من يرى 

. كم القرضفيها حكم الوديعة الشرعية، ومنهم من يرى فيها ح
إن ضمان المصرف للوديعة وردها بالمثل يدل على أنها وديعة 
شرعية، ولكن اختالط الوديعة بغيرها والتصرف فيها يدل على 
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ووديعة مجازًا، ففي حالة الوديعة ) 1988طايل، (أنها قرض 
المصرفية التي تكون في صورة حساب جاٍر فإنها تخضع عند 

دة على القيمة المودعة، ولذلك االسترداد لرغبة العميل دون زيا
فهي في حقيقتها الشرعية قرض حسن وال يصح تخريجها على 
أنها وديعة شرعية ألنها تختلف عنها من جهة استفادة 
المصرف منها وانتقال الملكية له، ولكن حين التعامل مع 
مصرف ربوي فإنها ال تخلو من الحرمة، ألنها تصب في بحر 

  ).1988طايل، (أغراض ربوية الودائع التي تستخدم في 
وكذلك في حالة الودائع األخرى المستحقة للزيادة، فقد 
أفاض العلماء في هذه المسألة بسبب شبهة الربا، وأوضحوا بأن 

) 1989السرخسي، (استعارة النقود تكون قرضًا في كل الوجوه 
لالحتراز من الوقوع في الربا، وأن الوديعة النقدية إذا استفاد 

ألن الوديعة ال .) ت.السمرقندي، د(وديع صارت قرضًا منها ال
تشتق منها منفعة االستهالك لذاتها، ومن هنا يترجح تخريج 

  .الوديعة المصرفية على أنها قرض ال تصح فيه الزيادة
  

أدوات االستثمار المالي المؤسسية وحكمها : المطلب الثالث
  الشرعي

مالية، وهي تنحصر األوراق التجارية في ثالث أوراق 
أدوات "ويمكن تعريفها بأنها . الكمبيالة والسند اإلذني والشيك

دين قصيرة األجل تصدرها المؤسسات المالية لتغطية أغراض 
وينتظم معنى المؤسسات المالية كل الشركات ذات ". التمويل

المركز المالي القوي والمتين في عالقات السوق، ومنها شركات 
ويتم إصدارها على . الخدمات والتأميناإلنتاج والتكنولوجيا و 
أو بزيادة ربوية مستحقة ) 1994حسن، (أساس سعر خصم 

  .عند انتهاء األجل
فأما الكمبيالة ففي مكوناتها ثالثة أطراف، الساحب 
والمسحوب عليه، والمستفيد، وفيها يقوم الساحب بأمر 
المسحوب عليه لدفع القيمة المالية المستحقة لشخص ثالث 

صك مكتوب "ومن هنا تعرف الكمبيالة بأنها . لمستفيديسمى ا
وهناك اختالف بين ". على وجه مخصوص، ألداء حق مالي

العلماء المعاصرين في التكييف الفقهي للكمبيالة، وهذا ناتج 
عن طبيعتها المركبة، ويتفاوت االختالف في تكييف الكمبيالة 

لك التكييف على أنها حوالة، أو قرض، أو كفالة، أو وكالة، وكذ
، أو )19(على أساس الجمع مثل حوالة وكفالة، أو حوالة ووكالة

وكل ذلك يهدف للوصول إلى الحكم الشرعي . وكالة بأجر
  .لسعر الخصم على الكمبيالة

وأما السند اإلذني فيشمل طرفين، أحدهما محرر السند، 
وفيه يتعهد محرر السند للمستفيد القيمة . والثاني المستفيد

ويعرف السند . المترتبة عليه في موعد االستحقاقالمالية 

تعهد طرف بدفع ما في ذمته لطرف ثان في موعد "اإلذني بأنه 
كما أن الشيك يمثل أداة مصرفية تنتظم تالثة ". االستحقاق

أمر "ويمكن تعريفه بأنه . أطراف، العميل والمصرف والمستفيد
ف من العميل للمصرف بدفع قيمة مالية على حسابه لطر 

  ".ثالث
وعلى أساس ذلك يمكن مقارنة األوراق التجارية الثالث مع 
بعضها البعض من عدة وجوه، ومنها أن الكمبيالة والشيك 
يحتمل كل منهما وجود ثالثة أطراف كما أنهما يمثالن أمرًا 
بالدفع وتوجد فيهما عالقتان حقوقيتان إحداهما بين الساحب 

المنيع، (والمستفيد  والمسحوب عليه والثانية بين الساحب
، كما يختلف الشيك عن الكمبيالة أن المسحوب عليه )1996

الطيار، (هو المصرف، أما في حالة الكمبيالة فال يلزم ذلك 
أما السند اإلذني فيتكون من طرفين، ويمثل تعهدًا ). 1414
  .بالدفع

إن اختالف التكييف الفقهي لألوراق التجارية بوجه عام، 
ي الحكم الشرعي، وخصوصًا في جانب نتج عنه تفاوت ف

فأما سعر الخصم فهو زيادة ربوية . استيفاء المصرف حقًا مالياً 
كما مّر آنفًا، ولكن من جانب آخر ال يمكن إنكار دور 
المصرف التقليدي وأهمية الخدمات المصرفية التي ينهض بها، 
فهو يستحق عمولة لقاء قيامه بتسهيل العملية المالية 

، إلى جانب استحقاقه مصاريف مقابل )1983السالوس، (
خدمات حقيقية، فمثال تكون العمولة التي يتقاضاها مقابل فتح 
الحساب وقيامه بأية إجراءات إدارية متعلقة به، وتكون 

مجموعة من الباحثين، (المصاريف مقابل ما أنفقه وتكبده 
1982.(  

  
  صكوك االستثمار المالي اإلسالمية: المطلب الرابع

  :طبيعة صكوك االستثمار وأغراضها -أوالً 
تعد صكوك االستثمار من االبتكارات المالية الحديثة التي 
تتناسب مع طبيعة السوق المالي المعاصر، ويتم طرحها 
لالكتتاب بمقتضى عقد شرعي يثبت الحقوق وااللتزامات المالية 
الخاصة بها، وبعد استيفاء قيمتها يتم استخدامها بشكل فعلي 

األنشطة االستثمارية المحددة، وتكون في العادة قابلة  في
للتداول، كما تكون قابلة للتسييل، أي أن المصرف اإلسالمي 
يتعهد بشراء حصة منها في أية حالة تقتضيها المصلحة، وذلك 
بهدف تحويلها إلى نقود واستفادة المدخرين في تنويع عمليات 

ة عبارة عن مشاركة وال شك أن الصكوك االستثماري. االستثمار
متناقصة تكون مخططة لبرامج تمويل مشروعات بحيث يتم 

  .إطفائها في فترات زمنية معينة
وهذه الصكوك يمكن تفعيل العمل بها في سائر األنشطة 
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التي يزاولها المصرف اإلسالمي، مثل الصكوك المتعلقة بملكية 
ع األصول التي يتم تأجيرها، والصكوك المتعلقة بملكية مناف

األعيان سواء كانت موجودة أو موصوفة في الذمة، وال يخفى 
أن الصكوك االستثمارية لها دور مهم في العمليات المصرفية 
االستثمارية المعروفة لدى المصرف اإلسالمي مثل المضاربة 

  .والشركة والمرابحة واالستصناع والسلم والمزارعة وغيرها
  اتصكوك االستثمار واألسهم والسند -ثانياً 

إن صكوك االستثمار تتشابه مع األسهم من جهة كونها 
حصة شائعة في أصول المشروع االستثماري ولهذه الحصة 
نفس أحكام التسليم والحيازة والقبض، وتستحق نسبة مقررة في 
أرباح المشروع، ولكن هذه الصكوك ال تخول حامليها من 

هذا يعني الناحية اإلدارية ممارسة أي دور في إدارة المشروع، و 
أن صاحب المال من الوجهة الشرعية ال يمكنه المشاركة في 
اتخاذ القرار االستثماري، ولكن يمكنه في هذا الجانب المشاركة 
في اختيار الجهة االستثمارية األكثر كفاءة وخبرة في عملية 

  .االستثمار
أما عالقة الشبه بين الصكوك والسندات فليست موجودة 

ل أية مخاطر في عمليات االستثمار ألن السندات ال تتحم
بصفتها تستحق ربحا محددًا دون االلتفات إلى المركز المالي 
للمشروع، مع أنه ظهر حديثًا نوع من السندات تسمى سندات 
مشاركة في األرباح وهي تشبه األسهم من حيث مشاركتها في 
األرباح وليس الحصول على نسبة ربحية ثابتة بحيث تتحول 

  .أسهم الحقًا إلى
  

  الخاتمة
  :النتائج -أوال

تعد أدوات االستثمار المالي الركيزة األساسية في  .1
عمليات اإلصدار والتداول للسوق المالي، والذي يمثل الجهاز 
المؤسسي القادر على تلبية أغراض التمويل من خالل هذه 

  .األدوات
يضم السوق المالي نوعين من األسواق؛ سوق رأس  .2

فأما سوق رأس المال فيعتمد على التعامل . المال وسوق النقد
، والتي )أكثر من سنة(باألدوات المالية متوسطة وطويلة األجل 

ويهدف إلى تنمية رأس المال . تتمثل باألسهم والسندات
وأما سوق النقد فيتعامل باألدوات المالية الحكومية . اإلنتاجي

سنة والمصرفية وغيرها مما ال تزيد فترة االستحقاق فيه عن 
ويهدف إلى تحصيل األموال في صورتها . ألنها قصيرة األجل

 .النقدية السائلة من خالل تداول األدوات المالية المتاحة

يلعب حجم السوق المالي دورًا أساسيًا في تحديد  .3
فكلما يزداد حجمه فإنه يعمل بكفاءة أكبر . األسعار المتداولة

ظل قاعدة وبالتالي يضمن وجود استقرار سعري أفضل، في 
منافسة كبيرة، ويقلل من تأثير االهتزازات، وهذا يزيد من الكفاءة 
الهيكلية للسوق من خالل الحد من قدرة آحاد المضاربين على 

  .التأثير في المستوى العام لألسعار
يستفاد من تعريف السهم بأنه يمثل في حقيقته حصة  .4

. عوائدشائعة مما لدى الشركة من األصول والنقود والحقوق وال
كما تصنف األسهم بحسب معايير مختلفة منها معيار الحقوق 
ومعيار المشاركة ومعيار المخاطرة ومعيار حيازة القيمة ومعيار 

 .تذبذب السعر

توجد عدة معايير شرعية تحدد الحكم الشرعي في  .5
عملية تداول األسهم، مثل معيار القروض الربوية ومعيار 

  .المزايا التفاضليةالوساطة المالية وصفة المبيع و 
يتفاوت نوع السندات بين سندات ديون وسندات  .6

مقارضة؛ فأما سندات الديون فإنها تفضي إلى التزام بدفع زيادة 
ربوية أو نفع مشروط، وهذه السندات محرمة ال يجوز إصدارها 

وأما سندات . وال شراؤها وال تداولها، ألنها تدخل في معنى الربا
 .نها تقوم على عقد المضاربةالمقارضة فهي جائزة أل

إن أذونات الخزانة التي تصدرها الدولة تقع في باب  .7
الربا، وال ينهض قول القائلين بجواز العمل بها بأية حجج 
مستمدة من الشرع، ولو أنها تسهم في سد عجز الموازنة، أو 

 .تدعم خطط التنمية، أو يستغنى بها عن االقتراض األجنبي

أخذ العوض أو األجر على  يجوز للمصرف اإلسالمي .8
القيام بعملية االعتماد المصرفي من وجهين؛ أوالهما العمل 

، وثانيهما التيسير على "الخراج بالضمان"بالحديث النبوي 
المصرف اإلسالمي لقاء ما يقوم به من خدمات وتكاليف في 

 .جانب نفقات التشغيل

في حالة الوديعة المصرفية التي تكون في صورة  .9
لدى المصرف اإلسالمي فإنها تخضع عند  حساب جارٍ 

االسترداد لرغبة العميل دون زيادة على القيمة المودعة، ولذلك 
فهي في حقيقتها الشرعية قرض حسن، ولكن حين التعامل مع 
مصرف ربوي فإنها ال تخلو من الحرمة، ألنها تصب في بحر 

 .الودائع التي تستخدم في أغراض ربوية

  
  :التوصيات -ثانياً 

في أي فضاء محلي، على  ضرورة تنظيم السوق المالي .1
أساس الرقابة والمتابعة التي تضمن األداء األمثل والتفاعل 

  .الطبيعي بين قوى السوق، وابتكار المنتجات المالية الجديدة
تحديد دور السماسرة وفقًا للمصالح المشروعة، وضبط  .2

مصالح  هذا الدور على أساس الوساطة المالية الخالية من أية
شخصية تضر بالسوق، مثل اشتراط السماسرة للحصول على 
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األثمان قبل موعد التسليم وكذلك رهن السماسرة لألسهم أو 
 .حصولهم عليها من بائعين ال يملكونها أصالً 

مراعاة تزويد السوق المالي بقاعدة معلومات تمكن  .3
المشتري من العلم بحقيقة المبيع من جهة الوصف والرؤية، 

لتفاصيل الالزمة لمعرفة طبيعة السلع والخدمات التي وكل ا
تدخل في عمليات التبادل، وذلك على نحو ال يضر بأمن 

 .المعلومات للشركات محل التداول

ضبط طبيعة األسهم المتداولة بما يتفق مع حصة  .4
الشريك في أعمال الشركة، واستبعاد األسهم التي تستحق أرباحًا 

ل األسهم الممتازة وأسهم التمتع، ألنها ثابتة أو مزايا تفاضلية مث

ال تتحمل أية مخاطرة أو ضمان إضافة إلى أنها ال تشارك 
 .بعمل أو مال مما يخالف أحكام الشريعة

ويمكن تفعيل صكوك االستثمار والعمل بها في سائر  .5
األنشطة التي يزاولها المصرف اإلسالمي، مثل الصكوك 

جيرها، والصكوك المتعلقة المتعلقة بملكية األصول التي يتم تأ
بملكية منافع األعيان سواء كانت موجودة أو موصوفة في 
الذمة، حيث أن هذه الصكوك لها دور مهم في العمليات 
المصرفية االستثمارية المعروفة في أنشطة المصرف اإلسالمي 
مثل المضاربة والشركة والمرابحة واالستصناع والسلم والمزارعة 

   .وغيرها
  
  
  
  

  الهوامـش
  
جزء من رأس مال شركة مساهمة يمثل "يعرف السهم بأنه  )1(

حق المساهم مقدارًا من النقود لتحديد مسؤوليته، ونصيبه في 
شلبي، بورصة : انظر". أرباح هذه الشركة أو خسارتها

 .29الطبعة األولى، ص األوراق المالية، 

يعّرف السند بأنه صك قابل للتداول، تصدره الشركة أو  )2(
الهيئة الحكومية، وتلتزم به قرضًا طويل األجل يسدد بتاريخ 
. معين، ويتم عقده في العادة عن طريق االكتتاب العام

دريب، . 314البراوي، الموسوعة االقتصادية، ص : انظر
عة اإلسالمية منها، ص المعامالت المصرفية وموقف الشري

68. 

أذونات الخزانة هي أدوات دين قصيرة األجل، يقل فيها أجل  )3(
 .االستحقاق عن سنة

شهادات االستثمار هي نوع من الصكوك المصرفية، تمنح  )4(
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Financial Investment Tools Reality and Shari' a Judgment 
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ABSTRACT 

This study covers financial investment tools, which reflect forms of exchanges in both the capital market 

and the money market, the most important tools of financial instruments are stocks and bonds, which 

represent the reality of financial exchange in the capital market. Moreover, financial instruments that 

govern relations of exchange transitions in the money market, such as Treasury bills, investment 

certificates, and other Islamic instruments. 

The study discusses the core of these financial tools, their nature and roles in determining the financial 

investment operations as well as their associated activities. This study also identifies differences arising 

from the role of these financial tools in investment operations. 

However, this research mainly focused on explaining the legal and Shari’a status of these tools, the major 

goal of this research is based knowing the legal provisions relating to the activities of financial investment 

in the target framework of these tools. 

The research concluded that the financial investment tools vary in their legal and Shari’a judgment, 

according to regulations governing the relations of the capital market and the money market, especially 

legal and Shari’a restrictions that distinguish between accepted earning and prohibited earning. 

Keywords: Financial Investment, Islamic Economics, Instruments, Stock Exchange. 
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