
تعريف السوق المالية ا�سالمية

ويأتـي تعريـف السـوق الماليـة ا�سـالمية مـن تعريفـه 
االصطالحي الوضعي ولكن في إطار شـرعي إسالمي: 
ذلـك ا�طـار أو المجـال الشـرعي الـذي يتـم فيـه إصـدار 
ا�دوات المالية المتوافقة مع الشـريعة ا�سـالمية من 
طـرف أصحاب العجـز ثم اقتنائها وتداولهـا عبر قنوات 
منظمـة  بصـورة  الفائـض  أصحـاب  بيـن  فعالـة  إيصـال 
ومراقبـة مـن طرف الهيئة الشـرعية للسـوق وذلك من 

أجل تثمير ا�موال في إطار شرعي.

تاريخ إنشاء السوق المالية ا�سالمية

تعـود جـذور بنـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية إلـى تاريـخ 
فـي  ووضعهـا  الماليـة  ا�وراق  أسـلمت  فكـرة  ظهـور 
قالـب إسـالمي بضوابـط شـرعية وفق أسـس االقتصاد 

ا�سالمي.

1- طرحت فكرة سندات المقارضة �ول مرة من طرف 
الدكتـور سـامي حسـن حمـود بمناسـبة قيامـه بإعداد 
صـدر  الـذي  ا�ردنـي  ا�سـالمي  البنـك  قانـون  مشـروع 
با�ردن بالقانون رقم (13) سنة 1978م ثم تبني فكرة 
إصـدار قانون خـاص لسـندات المقارضة العمـار ا�مالك 

الوقفية.

2- ثـم فـي تركيـا تم طرح صكـوك للمشـاركة لتمويل 
بناء جسر معلق سنة 1984م.

3- ثـم جـاء الدكتور سـامي حمـود بفكرة سـوق مالي 
إسـالمي، حيـث اقتـرح فكـرة إنشـاء شـركة مسـاهمة 

وزيـر  اسـتجاب  وقـد  ا�سـالمي.  البحريـن  لبنـك  تابعـة 
التجـارة والصناعـة البحرينـي للفكـرة بإصـدار قـرار رقم 
شـركات  بتأسـيس  يسـمح  الـذي  1986م  لسـنة   (17)
مسـاهمة إسـالمية لتكـون البحريـن السـباقة في هذا 

المجال.

المصـارف  المؤتمـر  وصـي  1985م  فـي  ذلـك  بعـد   -4
والمؤسسـات المالية ا�سـالمية بالتعاون �يجاد أدوات 
مالية تشـكل أساسـÃ لسوق مالي إسالمي، ثم طرحت 
للبنـوك  ا�ول  الدولـي  المؤتمـر  فـي   Ãأيضـ الفكـرة 
ا�سـالمية الذي عقد في اسطنبول 1986م وذلك في 
البنـوك  بيـن  مشـترك  اسـتثمار  صنـدوق  إنشـاء  إطـار 

ا�سالمية.

5- ثـم يعيـد بعـد ذلـك الدكتـور سـامي حمـود طـرح 
الفكرة في ندوة خطة االستثمار في البنوك ا�سالمية 
بعمـان ا�ردن سـنة 1987م.  كمـا طـرح نفـس الفكـرة 
بحـث  فـي  مناعـي  سـيد  محمـد  الدكتـور  المرحـوم 

مقدم إلى ندوة عقدت في ألمانيا في 1988م.

6- ثـم تكـررت النـداءات ندوة إسـهام الفكر ا�سـالمي 
في االقتصاد المعاصر والتي عقدت في القاهرة سـنة 
بتطويـر  النـدوة فـي توصياتهـا  1988م حيـث طالبـت 
أدوات سـوق رأس المال ا�سـالمي وإنشـاء سـوق مالي 
إسـالمي لتسـهيل انتقـال واسـتثمار ا�موال ا�سـالمية 

في البالد ا�سالمية.

الماليـة  لÅسـواق  ا�ولـى  النـدوة  جـاءت  ذلـك  بعـد   -7
المنعقـدة فـي الرباط بتاريـخ 1989م والتي قد جاء من 
ا�سـواق  هـذه  بأمـر  العنايـة  وجـوب  توصياتهـا  بيـن 

وتعريف الناس بأحكامها.

8- بقيـت فكـرة هذه السـوق عبارة عن كتابـات وأدوات 
تتعامـل فـي ا�سـواق الوضعية وقد سـعت مجموعة 
مـن الـدول إلى إنشـاء هذه السـوق وعلى سـبيل المثال 
فقد ُأنشـأ سـوق رأس المال ا�سـالمي في ماليزيا سنة 

1994م.

9- ثم جاء بعد ذلك ا�تفاق على إنشاء السوق المالية 
ا�ســـالمية الدولية نظـــرÉ النفتاح ا�ســـواق بمعنى أنه 
يمكـــن قيد وتـــداول أوراق ماليـــة صادرة فـــي أي بلد 
بالسوق المالية في البالد ا�خرى بشرط أن تتوافر فيها 
شـــروط القيد المحـــددة في الدولـــة المضيفة، لذلك 
اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية ا�شرافية في عدد 
من البالد ا�سالمية التي حققت تقدمÃ في ا�صدارات 
ا�ســـالمية على إنشـــاء ســـوق مالية إســـالمية دولية 
اتخذت من البحرين مقرÉ لها باعتبارها من أكبر المراكز 
للمؤسســـات المالية ا�ســـالمية (38 مؤسسة) وعدد 
مـــن المؤسســـات المســـاندة كمؤسســـات الماليـــة 

فـي الواقع، وإنشـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية الدولية 
هذه إنما هو لضبط العمل في هذه السوق، ولقد كان 
ا�سـالمي  البنـك  هـم:  للسـوق  المؤسسـون  ا�عضـاء 
للتنميـة، مؤسسـة نقـد البحرين، بنـك إندونيسـيا، ليوان 
أفشـور فانينشـال سـيرفس كممثـل للبنـك المركـزي 
بماليزيـا، بنـك السـودان، ووزارة الماليـة بسـلطنة بروناي، 
وانضمـت إليهـا بعـد ذلـك عـدة بنـوك إسـالمية وبعض 
الماليـة  بالمؤسسـات  بصلـة  لهـم  ومـن  الشـركات 
ا�سـالمية وبلـغ عـدد ا�عضـاء حتـى اÌن 25 مؤسسـة 
مثـل بنـك أبـو ظبـي ا�سـالمي وبيـت التمويـل الكويتي 
والبنك ا�سالمي ا�ردني وسوق ا�مارات لÅوراق المالية 
والسـلع، ودونـاى بومـا المحـدودة ببريطانيـا، ومكتـب 
المحاسبة العالمي أرنست ويونج، والباب مفتوح لقبول 

أعضاء جدد.

مقومات إنشاء السوق المالية ا�سالمية

1- المـكان: ليـس من الضـروري وجود مـكان بل وكما 
قـد عرفنـا بـأن السـوق المالـي هـو مجـال أو إطـار حيث 
نجد أن المكان ليس بالشيء الضروري الذي يقوم عليه 
إجـراء  يمكـن  أنـه  حيـث  ا�سـالمي  المالـي  السـوق 
أو  الحديثـة  االتصـال  وسـائل  طريـق  عـن  الصفقـات 
التعامل وفق المجاالت االلكترونية (الشبكات) وهو ما 
جـاء جـوازه فـي قـرار رقـم  52  (6/3) للدورة السادسـة 
المنظمـة  عـن  المنبثـق  ا�سـالمي  الفقـه  لمجمـع 

ا�سالمية.

2- الزمـان: وكمـا أن عـدم وجـوب ثبـات وحـدة المكان 
فإنـه كذلـك بالنسـبة لوحـدة الزمـان حيث أنـه قد تتم 

 Ãالصفقة مثًال في الجزائر على السـاعة السـابعة صباح
 Ãمـع سـعودي فـي بلـده علـى السـاعة التاسـعة صباح
هـذا مـن حيـث التوقيت أما مـن حيث الوقـت فإن ثبات 

الزمان واجب �تمام الصفقة.

محـل  الماليـة  ا�دوات  هـي  والخدمـات:  السـلع   -3
التعامـل فـي هـذا السـوق حيـث تمكـن رجـال الفقـه 
واالقتصاد ا�سالمي من صياغة أدوات مالية خالية من 

اÌثام.

4- وسائل الدفع: والمقصود به المال وما دام العمل 
مراعاتهـا،  يجـب  أحـكام  للبيـع  فـإن  البيـع  هـو  هنـا 

ومنهيات يجب تجنبها.

عـن  القيـاس  أدوات  هنـا  تختلـف  القيـاس:  أدوات   -5
الوزنيـة  القيمـة  لمعرفـة  فـإن  والمكاييـل،  الموازيـن 
لـÅدوات الماليـة والمقصـود بها وما هـو المبلغ المالي 
من النقود الذي يساوي هذه ا�داة؟ فإننا سنتوجه إلى 
آليـة السـوق التـي تحدد لنا سـعرها انطالقÃ مـن قانون 

الطلب والعرض.

ونضيـــف لهـــم هنـــا  البائعـــون والمشـــترون:   -6
البائعـــون  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  وهـــم  الوســـطاء 
والمشـــترون ويجـــب علـــى هـــؤالء ا�لتـــزام بالقيم 
ا�يمانية وا�خالقية والسلوكية في كل  ا�ســـالمية: 
ا�مور كون هذه القيم تقي من اÌثار السلبية لحدوث 
ا�زمـــات الماليـــة الناتجة عن ممارســـة ا�حتـــكار، أو 
التدليس أو المقامـــرة وغيرها مما هو من المعامالت 
المحرمـــة التـــي تقتضـــي ضوابـــط الســـوق المالـــي 

ا�سالمي ا�بتعاد عنها.

7- القائمـون على السـوق:  ولكي يكـون هناك رقابة 
من الناحية التنظيمية والشـرعية البد من إنشـاء هيئات 
هيئـات  اسـم  بذلـك  فتعطـى  المهمـة  بهـذه  تقـوم 
الرقابـة الشـرعية فـي سـوق ا�وراق الماليـة ا�سـالمية 
الماليـة  ا�دوات  تراقـب  حيـث  رقابيـة  مهـام  ولهـا 
المسـتعملة فـي السـوق من حيـث الضوابط الشـرعية 
ومـن حيث تسـعيرها والصفقـات القائمة في السـوق، 
وتراقـب التنظيـم المبنـي عليـه السـوق مـن سماسـرة 
لقيـم  ميثـاق  تضـع  حيـث  ومشـترون  وبائعـون 
ا�سـالمية  الماليـة  ا�وراق  أسـواق  فـي  المتعامليـن 
حتـى  والعقـاب)  (الثـواب  والزواجـر  الدوافـع  يتضمـن 
يمكـن ضمـان عـدم انحرافهم عـن القواعد الشـرعية 
عليـه فـال بـد مـن وجـود ضمانـات كما جـاء في قـرارات 

المجمع الفقهي ا�سالمي.

مبادئ السوق المالية ا�سالمية

• ا�لتـزام بالضوابـط ا�خالقيـة والشـرعية: والتـي تعتبـر 
ماليـة  أرواق  سـوق  أي  لقيـام  ومبـدأ  وضابـط  ركيـزة 

إسالمية.

• المنافسـة الحـرة والعادلـة: فتخلـوا هـذه المنافسـة 
مما يشوبها من شبهات تمس بالمبدأ ا�ول.

• تحديـد ا�سـعار: ويتـم بنـاء على آلية العـرض والطلب 
المنافسـة  تسـودها  التـي  السـوق  إن  المعلـوم  ومـن 
الكاملـة فـإن أسـعارها تتحـدد آليـÃ وفـق آليـة العـرض 

والطلب. 

• ا�فصـاح :وهـو توفيـر المعلومـات كاملـة للمشـترين 
التـي هـم  المعاملـة  والبائعيـن عـن مختلـف جوانـب 
بصـدد القيـام بهـا والسـيما إذا كانـت تلـك المعلومات 
تؤثـر علـى سـعر السـلعة، ولقـد أعطى ا�سـالم أهمية 
إعطـاء  فحـرم  السـوق  فـي  المعلومـات  لـدور  كبيـرة 

معلومات غير صحيحة للمشتري. 

االسـتثمار الحقيقـي وليـس الوهمـي: وذلـك بعـدم   •
فـي  االقتصـادي  دورهـا  بتجـاوز  للمضاربـات  السـماح 
الترجيح من حيث الوقت والمكان وتصبح غاية في حد 
تضـر  حـظ  لعبـة  كلهـا  العمليـة  تصبـح  وبالتالـي  ذاتـه 
البيـوع  منـع  ذلـك  إلـى  إضافـة  الحقيقـي  باالسـتثمار 

الصورية.

• المسـاهمة الحقيقية في التنمية االقتصادية: إن من 
شـروط تحقيـق قيمـة مضافـة فـي االقتصـاد أن تكون 
االسـتثمارات فيـه حقيقيـة وهـذا مـا يتميز بـه االقتصاد 

ا�سـالمي فهو اقتصاد تنمية ويرجع ذلك بالمثل على 
ا�سواق المالية ا�سالمية.

بشـأن  ا�سـالمي  الفقهـي  المجمـع  وفـق  مبـادىء   •
السوق المالية:

º ضمانـات ا�صـدار: وذلـك بتنظيـم ومراقبـة ا�صدارات 
الجديدة عن طريق نشـر بيانات نشـرة ا�صدار كشـروط 

االكتتاب وعقد التأسيس والنظام ا�ساسي.

º ضمانـات التـداول: وهي الضمانـات التي يجب وضعها 
فـي السـوق التـي تتـداول فيهـا ا�وراق الماليـة التي تم 

االكتتاب فيها سابقÃ وأهم هذه الضمانات:

- اختيار نظام تداول يحقق الحماية للمتعاملين.

- ضبط حركة المعامالت بوضع نظام سـقف لÅسـعار 

للحد من المعامالت المصطنعة.

- وضع ضمانات حول ا�ورق المالية.

- وضع ضمانات تتعلق بنظام إشهار المعلومات وذلك 
بنشر بيانات وافية.

- وضـع ضمانـات خاصـة بمراقبـة الحسـابات �ن صـدق 
تضمـن  التـي  العوامـل  مـن  داللتهـا  وصحـة  ا�رقـام 

المكتتب في الورقة المالية ومن يتداول.

- أن تكون هناك ضمانات قضائية وإجرائية.

أهم أدوات السوق المالية ا�سالمية

أوًال: مـن حيـث المنتجـات (ا�دوات) المتداولة في هذه 
السوق فهي ما يلي:

1- ا�سـهم: كل أسهم الشـركات أيÃ كان نوع النشاط 
يمكـن قبولـه فـي السـوق الماليـة ا�سـالمية مـا عـدا 
ا�سـهم المحرمة أي التي تعتمد عن شـركات تتعامل 

.Ãبالمحرمات أو بأساليب محرمة شرع

2- صكوك ا�جارة: وهي تطرح لجمع مبلغ لشـراء عين 
بالتمليـك   Ãمنتهيـ أو   Ãتشـغيلي  Éتأجيـر وتأجيرهـا  كبيـر 
حملـة  علـى  ا�جـارة  أقسـاط  عائـد  ويـوزع  مـا،  لجهـة 
 Éالصكـوك، مـع ردِّ جـزء مـن قيمـة العيـن إن كان تأجيـر
فـي  الصكـوك  هـذه  تـداول  ويتـم  بالتمليـك،   Ãمنتهيـ
ا�سواق المالية ا�سالمية �ن حامل الصك يملك الجزء 
الشـائع الـذي يمثلـه الصك فـي العين المؤجـرة. وميزة 
هـذه الصكـوك أنهـا تعطـي لحاملهـا عائـدÉ ثابتـÃ هـو 

نصيبـه فـي أقسـاط ا�جـارة: وبالتالـي فهـي بديلـه عن 
السـندات ذات الفوائـد الربويـة التـي تتميـز بوجـود عائد 

.Ãثابت محدد مقدم

3- صكوك المشـاركة: (سـواء كانت ثابتة أو متناقصة) 
وتطـرح لجمـع مبلـغ مـن المـال يمثـل حصته فـي رأس 
مـال الشـركة (مثـل ا�سـهم) ولكن تختلـف عنها في 
كونها مؤقتة بمشـروع معيـن أو مدة معينة، ولحامل 
الصـك الحق في ملكية جزء شاسـع من صافي أصول 
الشـركة وحق فـي الربح الذي يتحقـق، ويمكن تداولها 
بقيمـة سـوقية معبـرة عـن التغيـرات التـي تحـدث فـي 

قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح الموزع.

4- صكـوك المضاربـة: وهـي مثـل صكـوك المشـاركة 
واالختـالف فيهـا أن حملـة صكوك المضاربـة يحصلون 
علـى جزء من الربـح، والمضارب (مديـر العملية) يحصل 
علـى جـزء، أما الخسـارة العاديـة التي لم يتسـبب فيها 

مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك.

لتمويـل  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  المرابحـة:  صكـوك   -5
عملية شـراء سـلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشـراء زائد 
لحملـة  ويكـون  البيـع،  عقـد  عنـد  عليـه  ُيتفـق   Ãربحـ
العميـل  المبالـغ المحصلـة مـن  الحـق فـي  الصكـوك 
الربـح  إلـى  إضافـة  لصكوكهـم  إطفـاء  أو  كإسـترداد 
المحـدد فـي العقد، وهذه ال يمكن تداولها �نها تمثل 
دينـÃ وتـداول الديـون علـى وجـه االسـترباح ممنـوع منـه 

.Ãشرع

6- صكـوك السـلم: تطـرح لجمـع مبلـغ لتسـليمه إلـى 
مـورد لشـراء سـلعة منه تسـلم بعـد مدة ويكـون حق 

حامـل الصـك مؤجـًال إلى حين اسـتالم السـلع وبيعها، 
فتصفـى الصكـوك بالحصول على المبلـغ ا�صلي زائد 
الربح من بيع السلعة، وهذه ال يجوز تداولها �نه ال يجوز 
 Ãبيـع السـلم قبـل قبضـه مـن ناحيـة، و�نهـا تمثـل دينـ
وتـداول الديون له ضوابط مشـددة ال يتيسـر فيه تداول 

الصكوك .

�نشـاء  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  االسـتصناع:  صكـوك   -7
مبنـى أو صناعـة آلـة أو معـدة مطلوبـة مـن مؤسسـة 
معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ الالزم لصناعتها، وحقوق 
لهـذه   Ãثمنـ دفعـوه  فيمـا  تتمثـل  الصكـوك  حملـة 
الصكـوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة 
مثـل  تداولهـا  يجـوز  ال  وهـذه  البيـع،  وثمـن  الصناعـة 

السلم.

ثاني�: من حيث المتعاملين

فـي البدايـة فـإن عمـل الشـركات العاملـة فـي ا�وراق 
الماليـة جائـز شـرعÃ، وبالتالـي يوجد بالسـوق ا�سـالمية 
وشـركات  المحافـظ  ُتكـون  والشـركات  السماسـرة 
االكتتـاب والتغطية والمقاصـة وغيرها، ومن جانب آخر 
ليـس  ا�سـالمية  الماليـة  السـوق  فـي  التعامـل  فـإن 
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  علـى  فقـط   Éمقصـور
ولكـن يتعامـل فيها المؤسسـات ا�خـرى التقليدية بل 

غير المسلمين.

ثالث�: من حيث أساليب وصور التعامل

إن التعامل في السـوق ا�سـالمية يتـم وفقÃ لÅحكام 
الشرعية، وبالتالي يتم االلتزام في إصدار ا�وراق المالية 

والمراجعـــة  المحاســـبة  هيئـــة  مثـــل  ا�ســـالمية 
ا�سالمية  والوكالة  ا�ســـالمية،  المالية  للمؤسســـات 
الدوليـــة للتصنيف ومركـــز إدارة الســـيولة والمجلس 
التحكيـــم  ومركـــز  ا�ســـالمية،  للســـيولة  العـــام 
والمصالحـــة ا�ســـالمي، هـــذا فضًال عـــن أن مملكة 
البحريـــن منـــذ عدة ســـنوات أصـــدرت عـــدة صكوك 
إســـالمية تتداول في أســـواق العالم، ومـــن هنا جاء 
االتفاق على إنشـــاء الســـوق المالية ا�سالمية الدولية 
في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 23، 
(www.IIFM.net) في أغســـطس من  2002م  لســـنة 
نفس الســـنة وباشـــرت أعمالها منذ ذلك التاريخ، وهي 
ليست سوقÃ بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم 
وضبط العمل في الســـوق المالية ا�ســـالمية بشكل 

عام ولذلك فإن اختصاصاتها تتمثل إجماًال فيما يلي:

التـي  أو  المتداولـة  الماليـة  ا�دوات  علـى  المصادقـة   -
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  بيـن  تداولهـا  سـيتم 
البنـوك  فـي  ا�سـالمية  والنوافـذ  التقليديـة  والبنـوك 
التقليديـة، ومـن خـالل هـذه المصادفـة يمكـن تقريب 
وجهات النظر بين اÌراء الفقهية المختلفة مما يسهل 

قبولها وتداولها في أهم ا�سواق المالية:

- تسـعى السـوق إلى إعداد اللوائـح والضوابط للتعامل 
وفق مقتضيات السوق المالية ا�سالمية.

الماليـة  ا�دوات  إصـدار  عنـد  موحـدة  معاييـر  إعـداد   -
ا�سـالمية أو عنـد تداولهـا يتبعها كل المشـاركين في 

السوق المالية ا�سالمية.

وهكـذا يتضـح أن السـوق الماليـة ا�سـالمية موجـودة 

السـوق الماليـة ا�سـالمية الزالـت فـي بدايتهـا حيـث بدأت 
التحـركات باتجـاه إقامتهـا فـي العشـرية ا�خيـرة، وتعتبـر 
السـوق الماليـة أحد أجهـزة الوسـاطة الماليـة الهامة في 
االقتصاديـات المعاصـرة، �ن هـذا الجهـاز يوفـر للمسـتثمر 
الضمان والسيولة والربحية، والتوازن بين هذه ا�هداف هو 
طمـوح أي مسـتثمر، ولهـذا السـبب اهتـم الباحثـون فـي 
خـالل  مـن  وذلـك  ا�سـواق  بهـذه  ا�سـالمي  االقتصـاد 
استحداث أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية، 
لكـي يتسـنى لجمهـور المتعامليـن المسـلمين التعامـل 

بهذه السوق بدًال من حرمانهم من فوائدها ومميزاتها. 
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والصكـوك با�حـكام المنظمـة للعقـود الشـرعية المؤسسـة عليهـا مثـل عقـد المرابحـة والمشـاركة 
والمضاربة والسلم وإالستصناع، كما يتم االلتزام في تداولها با�حكام والقيم ا�سالمية وبصور البيع 
المقبولة شرعÃ، وبالتالي فال يوجد فيها تعامل بالمشتقات حسبما يجري العمل في السوق التقليدية 
علـى  البيـع  أو  بالهامـش  الشـراء  وال  السـلم،  بيـع  بطريقـة  بـل  تتـم  التـي  بالصـورة  بالمسـتقبليات  وال 
المكشـوف وبالجملـة فـكل مـا ذكرناه من أسـاليب وصـور التعامل التي تجـرى في ا�سـواق التقليدية 
وأشـرنا إلـى عـدم جوازهـا شـرعÃ ال يتم التعامـل بها، ومع ا�خـذ في االعتبـار االلتزام بالقيم ا�سـالمية 

الخاصة بالصدق وا�مانة وعدم الغش والتدليس.

المراجع:

• ا�سواق المالية ا�سالمية - لÅستاذ أحمد محمد محمود نصار.

• ماهية ا�سواق المالية ا�سالمية - منتدى موسوعة ا�قتصاد والتمويل ا�سالمي. 

• أهمية السوق المالية ا�سالمية الدولية - للدكتور محمد عبدالحليم.



السوق المالية 
ا�سالمية الدولية

تعريف السوق المالية ا�سالمية

ويأتـي تعريـف السـوق الماليـة ا�سـالمية مـن تعريفـه 
االصطالحي الوضعي ولكن في إطار شـرعي إسالمي: 
ذلـك ا�طـار أو المجـال الشـرعي الـذي يتـم فيـه إصـدار 
ا�دوات المالية المتوافقة مع الشـريعة ا�سـالمية من 
طـرف أصحاب العجـز ثم اقتنائها وتداولهـا عبر قنوات 
منظمـة  بصـورة  الفائـض  أصحـاب  بيـن  فعالـة  إيصـال 
ومراقبـة مـن طرف الهيئة الشـرعية للسـوق وذلك من 

أجل تثمير ا�موال في إطار شرعي.

تاريخ إنشاء السوق المالية ا�سالمية

تعـود جـذور بنـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية إلـى تاريـخ 
فـي  ووضعهـا  الماليـة  ا�وراق  أسـلمت  فكـرة  ظهـور 
قالـب إسـالمي بضوابـط شـرعية وفق أسـس االقتصاد 

ا�سالمي.

1- طرحت فكرة سندات المقارضة �ول مرة من طرف 
الدكتـور سـامي حسـن حمـود بمناسـبة قيامـه بإعداد 
صـدر  الـذي  ا�ردنـي  ا�سـالمي  البنـك  قانـون  مشـروع 
با�ردن بالقانون رقم (13) سنة 1978م ثم تبني فكرة 
إصـدار قانون خـاص لسـندات المقارضة العمـار ا�مالك 

الوقفية.

2- ثـم فـي تركيـا تم طرح صكـوك للمشـاركة لتمويل 
بناء جسر معلق سنة 1984م.

3- ثـم جـاء الدكتور سـامي حمـود بفكرة سـوق مالي 
إسـالمي، حيـث اقتـرح فكـرة إنشـاء شـركة مسـاهمة 

وزيـر  اسـتجاب  وقـد  ا�سـالمي.  البحريـن  لبنـك  تابعـة 
التجـارة والصناعـة البحرينـي للفكـرة بإصـدار قـرار رقم 
شـركات  بتأسـيس  يسـمح  الـذي  1986م  لسـنة   (17)
مسـاهمة إسـالمية لتكـون البحريـن السـباقة في هذا 

المجال.

المصـارف  المؤتمـر  وصـي  1985م  فـي  ذلـك  بعـد   -4
والمؤسسـات المالية ا�سـالمية بالتعاون �يجاد أدوات 
مالية تشـكل أساسـÃ لسوق مالي إسالمي، ثم طرحت 
للبنـوك  ا�ول  الدولـي  المؤتمـر  فـي   Ãأيضـ الفكـرة 
ا�سـالمية الذي عقد في اسطنبول 1986م وذلك في 
البنـوك  بيـن  مشـترك  اسـتثمار  صنـدوق  إنشـاء  إطـار 

ا�سالمية.

5- ثـم يعيـد بعـد ذلـك الدكتـور سـامي حمـود طـرح 
الفكرة في ندوة خطة االستثمار في البنوك ا�سالمية 
بعمـان ا�ردن سـنة 1987م.  كمـا طـرح نفـس الفكـرة 
بحـث  فـي  مناعـي  سـيد  محمـد  الدكتـور  المرحـوم 

مقدم إلى ندوة عقدت في ألمانيا في 1988م.

6- ثـم تكـررت النـداءات ندوة إسـهام الفكر ا�سـالمي 
في االقتصاد المعاصر والتي عقدت في القاهرة سـنة 
بتطويـر  النـدوة فـي توصياتهـا  1988م حيـث طالبـت 
أدوات سـوق رأس المال ا�سـالمي وإنشـاء سـوق مالي 
إسـالمي لتسـهيل انتقـال واسـتثمار ا�موال ا�سـالمية 

في البالد ا�سالمية.

الماليـة  لÅسـواق  ا�ولـى  النـدوة  جـاءت  ذلـك  بعـد   -7
المنعقـدة فـي الرباط بتاريـخ 1989م والتي قد جاء من 
ا�سـواق  هـذه  بأمـر  العنايـة  وجـوب  توصياتهـا  بيـن 

وتعريف الناس بأحكامها.

8- بقيـت فكـرة هذه السـوق عبارة عن كتابـات وأدوات 
تتعامـل فـي ا�سـواق الوضعية وقد سـعت مجموعة 
مـن الـدول إلى إنشـاء هذه السـوق وعلى سـبيل المثال 
فقد ُأنشـأ سـوق رأس المال ا�سـالمي في ماليزيا سنة 

1994م.

9- ثم جاء بعد ذلك ا�تفاق على إنشاء السوق المالية 
ا�ســـالمية الدولية نظـــرÉ النفتاح ا�ســـواق بمعنى أنه 
يمكـــن قيد وتـــداول أوراق ماليـــة صادرة فـــي أي بلد 
بالسوق المالية في البالد ا�خرى بشرط أن تتوافر فيها 
شـــروط القيد المحـــددة في الدولـــة المضيفة، لذلك 
اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية ا�شرافية في عدد 
من البالد ا�سالمية التي حققت تقدمÃ في ا�صدارات 
ا�ســـالمية على إنشـــاء ســـوق مالية إســـالمية دولية 
اتخذت من البحرين مقرÉ لها باعتبارها من أكبر المراكز 
للمؤسســـات المالية ا�ســـالمية (38 مؤسسة) وعدد 
مـــن المؤسســـات المســـاندة كمؤسســـات الماليـــة 

فـي الواقع، وإنشـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية الدولية 
هذه إنما هو لضبط العمل في هذه السوق، ولقد كان 
ا�سـالمي  البنـك  هـم:  للسـوق  المؤسسـون  ا�عضـاء 
للتنميـة، مؤسسـة نقـد البحرين، بنـك إندونيسـيا، ليوان 
أفشـور فانينشـال سـيرفس كممثـل للبنـك المركـزي 
بماليزيـا، بنـك السـودان، ووزارة الماليـة بسـلطنة بروناي، 
وانضمـت إليهـا بعـد ذلـك عـدة بنـوك إسـالمية وبعض 
الماليـة  بالمؤسسـات  بصلـة  لهـم  ومـن  الشـركات 
ا�سـالمية وبلـغ عـدد ا�عضـاء حتـى اÌن 25 مؤسسـة 
مثـل بنـك أبـو ظبـي ا�سـالمي وبيـت التمويـل الكويتي 
والبنك ا�سالمي ا�ردني وسوق ا�مارات لÅوراق المالية 
والسـلع، ودونـاى بومـا المحـدودة ببريطانيـا، ومكتـب 
المحاسبة العالمي أرنست ويونج، والباب مفتوح لقبول 

أعضاء جدد.

مقومات إنشاء السوق المالية ا�سالمية

1- المـكان: ليـس من الضـروري وجود مـكان بل وكما 
قـد عرفنـا بـأن السـوق المالـي هـو مجـال أو إطـار حيث 
نجد أن المكان ليس بالشيء الضروري الذي يقوم عليه 
إجـراء  يمكـن  أنـه  حيـث  ا�سـالمي  المالـي  السـوق 
أو  الحديثـة  االتصـال  وسـائل  طريـق  عـن  الصفقـات 
التعامل وفق المجاالت االلكترونية (الشبكات) وهو ما 
جـاء جـوازه فـي قـرار رقـم  52  (6/3) للدورة السادسـة 
المنظمـة  عـن  المنبثـق  ا�سـالمي  الفقـه  لمجمـع 

ا�سالمية.

2- الزمـان: وكمـا أن عـدم وجـوب ثبـات وحـدة المكان 
فإنـه كذلـك بالنسـبة لوحـدة الزمـان حيث أنـه قد تتم 

 Ãالصفقة مثًال في الجزائر على السـاعة السـابعة صباح
 Ãمـع سـعودي فـي بلـده علـى السـاعة التاسـعة صباح
هـذا مـن حيـث التوقيت أما مـن حيث الوقـت فإن ثبات 

الزمان واجب �تمام الصفقة.

محـل  الماليـة  ا�دوات  هـي  والخدمـات:  السـلع   -3
التعامـل فـي هـذا السـوق حيـث تمكـن رجـال الفقـه 
واالقتصاد ا�سالمي من صياغة أدوات مالية خالية من 

اÌثام.

4- وسائل الدفع: والمقصود به المال وما دام العمل 
مراعاتهـا،  يجـب  أحـكام  للبيـع  فـإن  البيـع  هـو  هنـا 

ومنهيات يجب تجنبها.

عـن  القيـاس  أدوات  هنـا  تختلـف  القيـاس:  أدوات   -5
الوزنيـة  القيمـة  لمعرفـة  فـإن  والمكاييـل،  الموازيـن 
لـÅدوات الماليـة والمقصـود بها وما هـو المبلغ المالي 
من النقود الذي يساوي هذه ا�داة؟ فإننا سنتوجه إلى 
آليـة السـوق التـي تحدد لنا سـعرها انطالقÃ مـن قانون 

الطلب والعرض.

ونضيـــف لهـــم هنـــا  البائعـــون والمشـــترون:   -6
البائعـــون  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  وهـــم  الوســـطاء 
والمشـــترون ويجـــب علـــى هـــؤالء ا�لتـــزام بالقيم 
ا�يمانية وا�خالقية والسلوكية في كل  ا�ســـالمية: 
ا�مور كون هذه القيم تقي من اÌثار السلبية لحدوث 
ا�زمـــات الماليـــة الناتجة عن ممارســـة ا�حتـــكار، أو 
التدليس أو المقامـــرة وغيرها مما هو من المعامالت 
المحرمـــة التـــي تقتضـــي ضوابـــط الســـوق المالـــي 

ا�سالمي ا�بتعاد عنها.

7- القائمـون على السـوق:  ولكي يكـون هناك رقابة 
من الناحية التنظيمية والشـرعية البد من إنشـاء هيئات 
هيئـات  اسـم  بذلـك  فتعطـى  المهمـة  بهـذه  تقـوم 
الرقابـة الشـرعية فـي سـوق ا�وراق الماليـة ا�سـالمية 
الماليـة  ا�دوات  تراقـب  حيـث  رقابيـة  مهـام  ولهـا 
المسـتعملة فـي السـوق من حيـث الضوابط الشـرعية 
ومـن حيث تسـعيرها والصفقـات القائمة في السـوق، 
وتراقـب التنظيـم المبنـي عليـه السـوق مـن سماسـرة 
لقيـم  ميثـاق  تضـع  حيـث  ومشـترون  وبائعـون 
ا�سـالمية  الماليـة  ا�وراق  أسـواق  فـي  المتعامليـن 
حتـى  والعقـاب)  (الثـواب  والزواجـر  الدوافـع  يتضمـن 
يمكـن ضمـان عـدم انحرافهم عـن القواعد الشـرعية 
عليـه فـال بـد مـن وجـود ضمانـات كما جـاء في قـرارات 

المجمع الفقهي ا�سالمي.

مبادئ السوق المالية ا�سالمية

• ا�لتـزام بالضوابـط ا�خالقيـة والشـرعية: والتـي تعتبـر 
ماليـة  أرواق  سـوق  أي  لقيـام  ومبـدأ  وضابـط  ركيـزة 

إسالمية.

• المنافسـة الحـرة والعادلـة: فتخلـوا هـذه المنافسـة 
مما يشوبها من شبهات تمس بالمبدأ ا�ول.

• تحديـد ا�سـعار: ويتـم بنـاء على آلية العـرض والطلب 
المنافسـة  تسـودها  التـي  السـوق  إن  المعلـوم  ومـن 
الكاملـة فـإن أسـعارها تتحـدد آليـÃ وفـق آليـة العـرض 

والطلب. 

• ا�فصـاح :وهـو توفيـر المعلومـات كاملـة للمشـترين 
التـي هـم  المعاملـة  والبائعيـن عـن مختلـف جوانـب 
بصـدد القيـام بهـا والسـيما إذا كانـت تلـك المعلومات 
تؤثـر علـى سـعر السـلعة، ولقـد أعطى ا�سـالم أهمية 
إعطـاء  فحـرم  السـوق  فـي  المعلومـات  لـدور  كبيـرة 

معلومات غير صحيحة للمشتري. 

االسـتثمار الحقيقـي وليـس الوهمـي: وذلـك بعـدم   •
فـي  االقتصـادي  دورهـا  بتجـاوز  للمضاربـات  السـماح 
الترجيح من حيث الوقت والمكان وتصبح غاية في حد 
تضـر  حـظ  لعبـة  كلهـا  العمليـة  تصبـح  وبالتالـي  ذاتـه 
البيـوع  منـع  ذلـك  إلـى  إضافـة  الحقيقـي  باالسـتثمار 

الصورية.

• المسـاهمة الحقيقية في التنمية االقتصادية: إن من 
شـروط تحقيـق قيمـة مضافـة فـي االقتصـاد أن تكون 
االسـتثمارات فيـه حقيقيـة وهـذا مـا يتميز بـه االقتصاد 

ا�سـالمي فهو اقتصاد تنمية ويرجع ذلك بالمثل على 
ا�سواق المالية ا�سالمية.

بشـأن  ا�سـالمي  الفقهـي  المجمـع  وفـق  مبـادىء   •
السوق المالية:

º ضمانـات ا�صـدار: وذلـك بتنظيـم ومراقبـة ا�صدارات 
الجديدة عن طريق نشـر بيانات نشـرة ا�صدار كشـروط 

االكتتاب وعقد التأسيس والنظام ا�ساسي.

º ضمانـات التـداول: وهي الضمانـات التي يجب وضعها 
فـي السـوق التـي تتـداول فيهـا ا�وراق الماليـة التي تم 

االكتتاب فيها سابقÃ وأهم هذه الضمانات:

- اختيار نظام تداول يحقق الحماية للمتعاملين.

- ضبط حركة المعامالت بوضع نظام سـقف لÅسـعار 

للحد من المعامالت المصطنعة.

- وضع ضمانات حول ا�ورق المالية.

- وضع ضمانات تتعلق بنظام إشهار المعلومات وذلك 
بنشر بيانات وافية.

- وضـع ضمانـات خاصـة بمراقبـة الحسـابات �ن صـدق 
تضمـن  التـي  العوامـل  مـن  داللتهـا  وصحـة  ا�رقـام 

المكتتب في الورقة المالية ومن يتداول.

- أن تكون هناك ضمانات قضائية وإجرائية.

أهم أدوات السوق المالية ا�سالمية

أوًال: مـن حيـث المنتجـات (ا�دوات) المتداولة في هذه 
السوق فهي ما يلي:

1- ا�سـهم: كل أسهم الشـركات أيÃ كان نوع النشاط 
يمكـن قبولـه فـي السـوق الماليـة ا�سـالمية مـا عـدا 
ا�سـهم المحرمة أي التي تعتمد عن شـركات تتعامل 

.Ãبالمحرمات أو بأساليب محرمة شرع

2- صكوك ا�جارة: وهي تطرح لجمع مبلغ لشـراء عين 
بالتمليـك   Ãمنتهيـ أو   Ãتشـغيلي  Éتأجيـر وتأجيرهـا  كبيـر 
حملـة  علـى  ا�جـارة  أقسـاط  عائـد  ويـوزع  مـا،  لجهـة 
 Éالصكـوك، مـع ردِّ جـزء مـن قيمـة العيـن إن كان تأجيـر
فـي  الصكـوك  هـذه  تـداول  ويتـم  بالتمليـك،   Ãمنتهيـ
ا�سواق المالية ا�سالمية �ن حامل الصك يملك الجزء 
الشـائع الـذي يمثلـه الصك فـي العين المؤجـرة. وميزة 
هـذه الصكـوك أنهـا تعطـي لحاملهـا عائـدÉ ثابتـÃ هـو 

نصيبـه فـي أقسـاط ا�جـارة: وبالتالـي فهـي بديلـه عن 
السـندات ذات الفوائـد الربويـة التـي تتميـز بوجـود عائد 

.Ãثابت محدد مقدم

3- صكوك المشـاركة: (سـواء كانت ثابتة أو متناقصة) 
وتطـرح لجمـع مبلـغ مـن المـال يمثـل حصته فـي رأس 
مـال الشـركة (مثـل ا�سـهم) ولكن تختلـف عنها في 
كونها مؤقتة بمشـروع معيـن أو مدة معينة، ولحامل 
الصـك الحق في ملكية جزء شاسـع من صافي أصول 
الشـركة وحق فـي الربح الذي يتحقـق، ويمكن تداولها 
بقيمـة سـوقية معبـرة عـن التغيـرات التـي تحـدث فـي 

قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح الموزع.

4- صكـوك المضاربـة: وهـي مثـل صكـوك المشـاركة 
واالختـالف فيهـا أن حملـة صكوك المضاربـة يحصلون 
علـى جزء من الربـح، والمضارب (مديـر العملية) يحصل 
علـى جـزء، أما الخسـارة العاديـة التي لم يتسـبب فيها 

مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك.

لتمويـل  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  المرابحـة:  صكـوك   -5
عملية شـراء سـلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشـراء زائد 
لحملـة  ويكـون  البيـع،  عقـد  عنـد  عليـه  ُيتفـق   Ãربحـ
العميـل  المبالـغ المحصلـة مـن  الحـق فـي  الصكـوك 
الربـح  إلـى  إضافـة  لصكوكهـم  إطفـاء  أو  كإسـترداد 
المحـدد فـي العقد، وهذه ال يمكن تداولها �نها تمثل 
دينـÃ وتـداول الديـون علـى وجـه االسـترباح ممنـوع منـه 

.Ãشرع

6- صكـوك السـلم: تطـرح لجمـع مبلـغ لتسـليمه إلـى 
مـورد لشـراء سـلعة منه تسـلم بعـد مدة ويكـون حق 

حامـل الصـك مؤجـًال إلى حين اسـتالم السـلع وبيعها، 
فتصفـى الصكـوك بالحصول على المبلـغ ا�صلي زائد 
الربح من بيع السلعة، وهذه ال يجوز تداولها �نه ال يجوز 
 Ãبيـع السـلم قبـل قبضـه مـن ناحيـة، و�نهـا تمثـل دينـ
وتـداول الديون له ضوابط مشـددة ال يتيسـر فيه تداول 

الصكوك .

�نشـاء  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  االسـتصناع:  صكـوك   -7
مبنـى أو صناعـة آلـة أو معـدة مطلوبـة مـن مؤسسـة 
معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ الالزم لصناعتها، وحقوق 
لهـذه   Ãثمنـ دفعـوه  فيمـا  تتمثـل  الصكـوك  حملـة 
الصكـوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة 
مثـل  تداولهـا  يجـوز  ال  وهـذه  البيـع،  وثمـن  الصناعـة 

السلم.

ثاني�: من حيث المتعاملين

فـي البدايـة فـإن عمـل الشـركات العاملـة فـي ا�وراق 
الماليـة جائـز شـرعÃ، وبالتالـي يوجد بالسـوق ا�سـالمية 
وشـركات  المحافـظ  ُتكـون  والشـركات  السماسـرة 
االكتتـاب والتغطية والمقاصـة وغيرها، ومن جانب آخر 
ليـس  ا�سـالمية  الماليـة  السـوق  فـي  التعامـل  فـإن 
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  علـى  فقـط   Éمقصـور
ولكـن يتعامـل فيها المؤسسـات ا�خـرى التقليدية بل 

غير المسلمين.

ثالث�: من حيث أساليب وصور التعامل

إن التعامل في السـوق ا�سـالمية يتـم وفقÃ لÅحكام 
الشرعية، وبالتالي يتم االلتزام في إصدار ا�وراق المالية 

والمراجعـــة  المحاســـبة  هيئـــة  مثـــل  ا�ســـالمية 
ا�سالمية  والوكالة  ا�ســـالمية،  المالية  للمؤسســـات 
الدوليـــة للتصنيف ومركـــز إدارة الســـيولة والمجلس 
التحكيـــم  ومركـــز  ا�ســـالمية،  للســـيولة  العـــام 
والمصالحـــة ا�ســـالمي، هـــذا فضًال عـــن أن مملكة 
البحريـــن منـــذ عدة ســـنوات أصـــدرت عـــدة صكوك 
إســـالمية تتداول في أســـواق العالم، ومـــن هنا جاء 
االتفاق على إنشـــاء الســـوق المالية ا�سالمية الدولية 
في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 23، 
(www.IIFM.net) في أغســـطس من  2002م  لســـنة 
نفس الســـنة وباشـــرت أعمالها منذ ذلك التاريخ، وهي 
ليست سوقÃ بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم 
وضبط العمل في الســـوق المالية ا�ســـالمية بشكل 

عام ولذلك فإن اختصاصاتها تتمثل إجماًال فيما يلي:

التـي  أو  المتداولـة  الماليـة  ا�دوات  علـى  المصادقـة   -
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  بيـن  تداولهـا  سـيتم 
البنـوك  فـي  ا�سـالمية  والنوافـذ  التقليديـة  والبنـوك 
التقليديـة، ومـن خـالل هـذه المصادفـة يمكـن تقريب 
وجهات النظر بين اÌراء الفقهية المختلفة مما يسهل 

قبولها وتداولها في أهم ا�سواق المالية:

- تسـعى السـوق إلى إعداد اللوائـح والضوابط للتعامل 
وفق مقتضيات السوق المالية ا�سالمية.

الماليـة  ا�دوات  إصـدار  عنـد  موحـدة  معاييـر  إعـداد   -
ا�سـالمية أو عنـد تداولهـا يتبعها كل المشـاركين في 

السوق المالية ا�سالمية.

وهكـذا يتضـح أن السـوق الماليـة ا�سـالمية موجـودة 

والصكـوك با�حـكام المنظمـة للعقـود الشـرعية المؤسسـة عليهـا مثـل عقـد المرابحـة والمشـاركة 
والمضاربة والسلم وإالستصناع، كما يتم االلتزام في تداولها با�حكام والقيم ا�سالمية وبصور البيع 
المقبولة شرعÃ، وبالتالي فال يوجد فيها تعامل بالمشتقات حسبما يجري العمل في السوق التقليدية 
علـى  البيـع  أو  بالهامـش  الشـراء  وال  السـلم،  بيـع  بطريقـة  بـل  تتـم  التـي  بالصـورة  بالمسـتقبليات  وال 
المكشـوف وبالجملـة فـكل مـا ذكرناه من أسـاليب وصـور التعامل التي تجـرى في ا�سـواق التقليدية 
وأشـرنا إلـى عـدم جوازهـا شـرعÃ ال يتم التعامـل بها، ومع ا�خـذ في االعتبـار االلتزام بالقيم ا�سـالمية 

الخاصة بالصدق وا�مانة وعدم الغش والتدليس.

المراجع:

• ا�سواق المالية ا�سالمية - لÅستاذ أحمد محمد محمود نصار.

• ماهية ا�سواق المالية ا�سالمية - منتدى موسوعة ا�قتصاد والتمويل ا�سالمي. 

• أهمية السوق المالية ا�سالمية الدولية - للدكتور محمد عبدالحليم.



تعريف السوق المالية ا�سالمية

ويأتـي تعريـف السـوق الماليـة ا�سـالمية مـن تعريفـه 
االصطالحي الوضعي ولكن في إطار شـرعي إسالمي: 
ذلـك ا�طـار أو المجـال الشـرعي الـذي يتـم فيـه إصـدار 
ا�دوات المالية المتوافقة مع الشـريعة ا�سـالمية من 
طـرف أصحاب العجـز ثم اقتنائها وتداولهـا عبر قنوات 
منظمـة  بصـورة  الفائـض  أصحـاب  بيـن  فعالـة  إيصـال 
ومراقبـة مـن طرف الهيئة الشـرعية للسـوق وذلك من 

أجل تثمير ا�موال في إطار شرعي.

تاريخ إنشاء السوق المالية ا�سالمية

تعـود جـذور بنـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية إلـى تاريـخ 
فـي  ووضعهـا  الماليـة  ا�وراق  أسـلمت  فكـرة  ظهـور 
قالـب إسـالمي بضوابـط شـرعية وفق أسـس االقتصاد 

ا�سالمي.

1- طرحت فكرة سندات المقارضة �ول مرة من طرف 
الدكتـور سـامي حسـن حمـود بمناسـبة قيامـه بإعداد 
صـدر  الـذي  ا�ردنـي  ا�سـالمي  البنـك  قانـون  مشـروع 
با�ردن بالقانون رقم (13) سنة 1978م ثم تبني فكرة 
إصـدار قانون خـاص لسـندات المقارضة العمـار ا�مالك 

الوقفية.

2- ثـم فـي تركيـا تم طرح صكـوك للمشـاركة لتمويل 
بناء جسر معلق سنة 1984م.

3- ثـم جـاء الدكتور سـامي حمـود بفكرة سـوق مالي 
إسـالمي، حيـث اقتـرح فكـرة إنشـاء شـركة مسـاهمة 

وزيـر  اسـتجاب  وقـد  ا�سـالمي.  البحريـن  لبنـك  تابعـة 
التجـارة والصناعـة البحرينـي للفكـرة بإصـدار قـرار رقم 
شـركات  بتأسـيس  يسـمح  الـذي  1986م  لسـنة   (17)
مسـاهمة إسـالمية لتكـون البحريـن السـباقة في هذا 

المجال.

المصـارف  المؤتمـر  وصـي  1985م  فـي  ذلـك  بعـد   -4
والمؤسسـات المالية ا�سـالمية بالتعاون �يجاد أدوات 
مالية تشـكل أساسـÃ لسوق مالي إسالمي، ثم طرحت 
للبنـوك  ا�ول  الدولـي  المؤتمـر  فـي   Ãأيضـ الفكـرة 
ا�سـالمية الذي عقد في اسطنبول 1986م وذلك في 
البنـوك  بيـن  مشـترك  اسـتثمار  صنـدوق  إنشـاء  إطـار 

ا�سالمية.

5- ثـم يعيـد بعـد ذلـك الدكتـور سـامي حمـود طـرح 
الفكرة في ندوة خطة االستثمار في البنوك ا�سالمية 
بعمـان ا�ردن سـنة 1987م.  كمـا طـرح نفـس الفكـرة 
بحـث  فـي  مناعـي  سـيد  محمـد  الدكتـور  المرحـوم 

مقدم إلى ندوة عقدت في ألمانيا في 1988م.

6- ثـم تكـررت النـداءات ندوة إسـهام الفكر ا�سـالمي 
في االقتصاد المعاصر والتي عقدت في القاهرة سـنة 
بتطويـر  النـدوة فـي توصياتهـا  1988م حيـث طالبـت 
أدوات سـوق رأس المال ا�سـالمي وإنشـاء سـوق مالي 
إسـالمي لتسـهيل انتقـال واسـتثمار ا�موال ا�سـالمية 

في البالد ا�سالمية.

الماليـة  لÅسـواق  ا�ولـى  النـدوة  جـاءت  ذلـك  بعـد   -7
المنعقـدة فـي الرباط بتاريـخ 1989م والتي قد جاء من 
ا�سـواق  هـذه  بأمـر  العنايـة  وجـوب  توصياتهـا  بيـن 

وتعريف الناس بأحكامها.

8- بقيـت فكـرة هذه السـوق عبارة عن كتابـات وأدوات 
تتعامـل فـي ا�سـواق الوضعية وقد سـعت مجموعة 
مـن الـدول إلى إنشـاء هذه السـوق وعلى سـبيل المثال 
فقد ُأنشـأ سـوق رأس المال ا�سـالمي في ماليزيا سنة 

1994م.

9- ثم جاء بعد ذلك ا�تفاق على إنشاء السوق المالية 
ا�ســـالمية الدولية نظـــرÉ النفتاح ا�ســـواق بمعنى أنه 
يمكـــن قيد وتـــداول أوراق ماليـــة صادرة فـــي أي بلد 
بالسوق المالية في البالد ا�خرى بشرط أن تتوافر فيها 
شـــروط القيد المحـــددة في الدولـــة المضيفة، لذلك 
اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية ا�شرافية في عدد 
من البالد ا�سالمية التي حققت تقدمÃ في ا�صدارات 
ا�ســـالمية على إنشـــاء ســـوق مالية إســـالمية دولية 
اتخذت من البحرين مقرÉ لها باعتبارها من أكبر المراكز 
للمؤسســـات المالية ا�ســـالمية (38 مؤسسة) وعدد 
مـــن المؤسســـات المســـاندة كمؤسســـات الماليـــة 

فـي الواقع، وإنشـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية الدولية 
هذه إنما هو لضبط العمل في هذه السوق، ولقد كان 
ا�سـالمي  البنـك  هـم:  للسـوق  المؤسسـون  ا�عضـاء 
للتنميـة، مؤسسـة نقـد البحرين، بنـك إندونيسـيا، ليوان 
أفشـور فانينشـال سـيرفس كممثـل للبنـك المركـزي 
بماليزيـا، بنـك السـودان، ووزارة الماليـة بسـلطنة بروناي، 
وانضمـت إليهـا بعـد ذلـك عـدة بنـوك إسـالمية وبعض 
الماليـة  بالمؤسسـات  بصلـة  لهـم  ومـن  الشـركات 
ا�سـالمية وبلـغ عـدد ا�عضـاء حتـى اÌن 25 مؤسسـة 
مثـل بنـك أبـو ظبـي ا�سـالمي وبيـت التمويـل الكويتي 
والبنك ا�سالمي ا�ردني وسوق ا�مارات لÅوراق المالية 
والسـلع، ودونـاى بومـا المحـدودة ببريطانيـا، ومكتـب 
المحاسبة العالمي أرنست ويونج، والباب مفتوح لقبول 

أعضاء جدد.

مقومات إنشاء السوق المالية ا�سالمية

1- المـكان: ليـس من الضـروري وجود مـكان بل وكما 
قـد عرفنـا بـأن السـوق المالـي هـو مجـال أو إطـار حيث 
نجد أن المكان ليس بالشيء الضروري الذي يقوم عليه 
إجـراء  يمكـن  أنـه  حيـث  ا�سـالمي  المالـي  السـوق 
أو  الحديثـة  االتصـال  وسـائل  طريـق  عـن  الصفقـات 
التعامل وفق المجاالت االلكترونية (الشبكات) وهو ما 
جـاء جـوازه فـي قـرار رقـم  52  (6/3) للدورة السادسـة 
المنظمـة  عـن  المنبثـق  ا�سـالمي  الفقـه  لمجمـع 

ا�سالمية.

2- الزمـان: وكمـا أن عـدم وجـوب ثبـات وحـدة المكان 
فإنـه كذلـك بالنسـبة لوحـدة الزمـان حيث أنـه قد تتم 

 Ãالصفقة مثًال في الجزائر على السـاعة السـابعة صباح
 Ãمـع سـعودي فـي بلـده علـى السـاعة التاسـعة صباح
هـذا مـن حيـث التوقيت أما مـن حيث الوقـت فإن ثبات 

الزمان واجب �تمام الصفقة.

محـل  الماليـة  ا�دوات  هـي  والخدمـات:  السـلع   -3
التعامـل فـي هـذا السـوق حيـث تمكـن رجـال الفقـه 
واالقتصاد ا�سالمي من صياغة أدوات مالية خالية من 

اÌثام.

4- وسائل الدفع: والمقصود به المال وما دام العمل 
مراعاتهـا،  يجـب  أحـكام  للبيـع  فـإن  البيـع  هـو  هنـا 

ومنهيات يجب تجنبها.

عـن  القيـاس  أدوات  هنـا  تختلـف  القيـاس:  أدوات   -5
الوزنيـة  القيمـة  لمعرفـة  فـإن  والمكاييـل،  الموازيـن 
لـÅدوات الماليـة والمقصـود بها وما هـو المبلغ المالي 
من النقود الذي يساوي هذه ا�داة؟ فإننا سنتوجه إلى 
آليـة السـوق التـي تحدد لنا سـعرها انطالقÃ مـن قانون 

الطلب والعرض.

ونضيـــف لهـــم هنـــا  البائعـــون والمشـــترون:   -6
البائعـــون  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  وهـــم  الوســـطاء 
والمشـــترون ويجـــب علـــى هـــؤالء ا�لتـــزام بالقيم 
ا�يمانية وا�خالقية والسلوكية في كل  ا�ســـالمية: 
ا�مور كون هذه القيم تقي من اÌثار السلبية لحدوث 
ا�زمـــات الماليـــة الناتجة عن ممارســـة ا�حتـــكار، أو 
التدليس أو المقامـــرة وغيرها مما هو من المعامالت 
المحرمـــة التـــي تقتضـــي ضوابـــط الســـوق المالـــي 

ا�سالمي ا�بتعاد عنها.

7- القائمـون على السـوق:  ولكي يكـون هناك رقابة 
من الناحية التنظيمية والشـرعية البد من إنشـاء هيئات 
هيئـات  اسـم  بذلـك  فتعطـى  المهمـة  بهـذه  تقـوم 
الرقابـة الشـرعية فـي سـوق ا�وراق الماليـة ا�سـالمية 
الماليـة  ا�دوات  تراقـب  حيـث  رقابيـة  مهـام  ولهـا 
المسـتعملة فـي السـوق من حيـث الضوابط الشـرعية 
ومـن حيث تسـعيرها والصفقـات القائمة في السـوق، 
وتراقـب التنظيـم المبنـي عليـه السـوق مـن سماسـرة 
لقيـم  ميثـاق  تضـع  حيـث  ومشـترون  وبائعـون 
ا�سـالمية  الماليـة  ا�وراق  أسـواق  فـي  المتعامليـن 
حتـى  والعقـاب)  (الثـواب  والزواجـر  الدوافـع  يتضمـن 
يمكـن ضمـان عـدم انحرافهم عـن القواعد الشـرعية 
عليـه فـال بـد مـن وجـود ضمانـات كما جـاء في قـرارات 

المجمع الفقهي ا�سالمي.

مبادئ السوق المالية ا�سالمية

• ا�لتـزام بالضوابـط ا�خالقيـة والشـرعية: والتـي تعتبـر 
ماليـة  أرواق  سـوق  أي  لقيـام  ومبـدأ  وضابـط  ركيـزة 

إسالمية.

• المنافسـة الحـرة والعادلـة: فتخلـوا هـذه المنافسـة 
مما يشوبها من شبهات تمس بالمبدأ ا�ول.

• تحديـد ا�سـعار: ويتـم بنـاء على آلية العـرض والطلب 
المنافسـة  تسـودها  التـي  السـوق  إن  المعلـوم  ومـن 
الكاملـة فـإن أسـعارها تتحـدد آليـÃ وفـق آليـة العـرض 

والطلب. 

• ا�فصـاح :وهـو توفيـر المعلومـات كاملـة للمشـترين 
التـي هـم  المعاملـة  والبائعيـن عـن مختلـف جوانـب 
بصـدد القيـام بهـا والسـيما إذا كانـت تلـك المعلومات 
تؤثـر علـى سـعر السـلعة، ولقـد أعطى ا�سـالم أهمية 
إعطـاء  فحـرم  السـوق  فـي  المعلومـات  لـدور  كبيـرة 

معلومات غير صحيحة للمشتري. 

االسـتثمار الحقيقـي وليـس الوهمـي: وذلـك بعـدم   •
فـي  االقتصـادي  دورهـا  بتجـاوز  للمضاربـات  السـماح 
الترجيح من حيث الوقت والمكان وتصبح غاية في حد 
تضـر  حـظ  لعبـة  كلهـا  العمليـة  تصبـح  وبالتالـي  ذاتـه 
البيـوع  منـع  ذلـك  إلـى  إضافـة  الحقيقـي  باالسـتثمار 

الصورية.

• المسـاهمة الحقيقية في التنمية االقتصادية: إن من 
شـروط تحقيـق قيمـة مضافـة فـي االقتصـاد أن تكون 
االسـتثمارات فيـه حقيقيـة وهـذا مـا يتميز بـه االقتصاد 

ا�سـالمي فهو اقتصاد تنمية ويرجع ذلك بالمثل على 
ا�سواق المالية ا�سالمية.

بشـأن  ا�سـالمي  الفقهـي  المجمـع  وفـق  مبـادىء   •
السوق المالية:

º ضمانـات ا�صـدار: وذلـك بتنظيـم ومراقبـة ا�صدارات 
الجديدة عن طريق نشـر بيانات نشـرة ا�صدار كشـروط 

االكتتاب وعقد التأسيس والنظام ا�ساسي.

º ضمانـات التـداول: وهي الضمانـات التي يجب وضعها 
فـي السـوق التـي تتـداول فيهـا ا�وراق الماليـة التي تم 

االكتتاب فيها سابقÃ وأهم هذه الضمانات:

- اختيار نظام تداول يحقق الحماية للمتعاملين.

- ضبط حركة المعامالت بوضع نظام سـقف لÅسـعار 

للحد من المعامالت المصطنعة.

- وضع ضمانات حول ا�ورق المالية.

- وضع ضمانات تتعلق بنظام إشهار المعلومات وذلك 
بنشر بيانات وافية.

- وضـع ضمانـات خاصـة بمراقبـة الحسـابات �ن صـدق 
تضمـن  التـي  العوامـل  مـن  داللتهـا  وصحـة  ا�رقـام 

المكتتب في الورقة المالية ومن يتداول.

- أن تكون هناك ضمانات قضائية وإجرائية.

أهم أدوات السوق المالية ا�سالمية

أوًال: مـن حيـث المنتجـات (ا�دوات) المتداولة في هذه 
السوق فهي ما يلي:

1- ا�سـهم: كل أسهم الشـركات أيÃ كان نوع النشاط 
يمكـن قبولـه فـي السـوق الماليـة ا�سـالمية مـا عـدا 
ا�سـهم المحرمة أي التي تعتمد عن شـركات تتعامل 

.Ãبالمحرمات أو بأساليب محرمة شرع

2- صكوك ا�جارة: وهي تطرح لجمع مبلغ لشـراء عين 
بالتمليـك   Ãمنتهيـ أو   Ãتشـغيلي  Éتأجيـر وتأجيرهـا  كبيـر 
حملـة  علـى  ا�جـارة  أقسـاط  عائـد  ويـوزع  مـا،  لجهـة 
 Éالصكـوك، مـع ردِّ جـزء مـن قيمـة العيـن إن كان تأجيـر
فـي  الصكـوك  هـذه  تـداول  ويتـم  بالتمليـك،   Ãمنتهيـ
ا�سواق المالية ا�سالمية �ن حامل الصك يملك الجزء 
الشـائع الـذي يمثلـه الصك فـي العين المؤجـرة. وميزة 
هـذه الصكـوك أنهـا تعطـي لحاملهـا عائـدÉ ثابتـÃ هـو 

نصيبـه فـي أقسـاط ا�جـارة: وبالتالـي فهـي بديلـه عن 
السـندات ذات الفوائـد الربويـة التـي تتميـز بوجـود عائد 

.Ãثابت محدد مقدم

3- صكوك المشـاركة: (سـواء كانت ثابتة أو متناقصة) 
وتطـرح لجمـع مبلـغ مـن المـال يمثـل حصته فـي رأس 
مـال الشـركة (مثـل ا�سـهم) ولكن تختلـف عنها في 
كونها مؤقتة بمشـروع معيـن أو مدة معينة، ولحامل 
الصـك الحق في ملكية جزء شاسـع من صافي أصول 
الشـركة وحق فـي الربح الذي يتحقـق، ويمكن تداولها 
بقيمـة سـوقية معبـرة عـن التغيـرات التـي تحـدث فـي 

قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح الموزع.

4- صكـوك المضاربـة: وهـي مثـل صكـوك المشـاركة 
واالختـالف فيهـا أن حملـة صكوك المضاربـة يحصلون 
علـى جزء من الربـح، والمضارب (مديـر العملية) يحصل 
علـى جـزء، أما الخسـارة العاديـة التي لم يتسـبب فيها 

مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك.

لتمويـل  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  المرابحـة:  صكـوك   -5
عملية شـراء سـلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشـراء زائد 
لحملـة  ويكـون  البيـع،  عقـد  عنـد  عليـه  ُيتفـق   Ãربحـ
العميـل  المبالـغ المحصلـة مـن  الحـق فـي  الصكـوك 
الربـح  إلـى  إضافـة  لصكوكهـم  إطفـاء  أو  كإسـترداد 
المحـدد فـي العقد، وهذه ال يمكن تداولها �نها تمثل 
دينـÃ وتـداول الديـون علـى وجـه االسـترباح ممنـوع منـه 

.Ãشرع

6- صكـوك السـلم: تطـرح لجمـع مبلـغ لتسـليمه إلـى 
مـورد لشـراء سـلعة منه تسـلم بعـد مدة ويكـون حق 

حامـل الصـك مؤجـًال إلى حين اسـتالم السـلع وبيعها، 
فتصفـى الصكـوك بالحصول على المبلـغ ا�صلي زائد 
الربح من بيع السلعة، وهذه ال يجوز تداولها �نه ال يجوز 
 Ãبيـع السـلم قبـل قبضـه مـن ناحيـة، و�نهـا تمثـل دينـ
وتـداول الديون له ضوابط مشـددة ال يتيسـر فيه تداول 

الصكوك .

�نشـاء  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  االسـتصناع:  صكـوك   -7
مبنـى أو صناعـة آلـة أو معـدة مطلوبـة مـن مؤسسـة 
معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ الالزم لصناعتها، وحقوق 
لهـذه   Ãثمنـ دفعـوه  فيمـا  تتمثـل  الصكـوك  حملـة 
الصكـوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة 
مثـل  تداولهـا  يجـوز  ال  وهـذه  البيـع،  وثمـن  الصناعـة 

السلم.

ثاني�: من حيث المتعاملين

فـي البدايـة فـإن عمـل الشـركات العاملـة فـي ا�وراق 
الماليـة جائـز شـرعÃ، وبالتالـي يوجد بالسـوق ا�سـالمية 
وشـركات  المحافـظ  ُتكـون  والشـركات  السماسـرة 
االكتتـاب والتغطية والمقاصـة وغيرها، ومن جانب آخر 
ليـس  ا�سـالمية  الماليـة  السـوق  فـي  التعامـل  فـإن 
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  علـى  فقـط   Éمقصـور
ولكـن يتعامـل فيها المؤسسـات ا�خـرى التقليدية بل 

غير المسلمين.

ثالث�: من حيث أساليب وصور التعامل

إن التعامل في السـوق ا�سـالمية يتـم وفقÃ لÅحكام 
الشرعية، وبالتالي يتم االلتزام في إصدار ا�وراق المالية 

والمراجعـــة  المحاســـبة  هيئـــة  مثـــل  ا�ســـالمية 
ا�سالمية  والوكالة  ا�ســـالمية،  المالية  للمؤسســـات 
الدوليـــة للتصنيف ومركـــز إدارة الســـيولة والمجلس 
التحكيـــم  ومركـــز  ا�ســـالمية،  للســـيولة  العـــام 
والمصالحـــة ا�ســـالمي، هـــذا فضًال عـــن أن مملكة 
البحريـــن منـــذ عدة ســـنوات أصـــدرت عـــدة صكوك 
إســـالمية تتداول في أســـواق العالم، ومـــن هنا جاء 
االتفاق على إنشـــاء الســـوق المالية ا�سالمية الدولية 
في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 23، 
(www.IIFM.net) في أغســـطس من  2002م  لســـنة 
نفس الســـنة وباشـــرت أعمالها منذ ذلك التاريخ، وهي 
ليست سوقÃ بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم 
وضبط العمل في الســـوق المالية ا�ســـالمية بشكل 

عام ولذلك فإن اختصاصاتها تتمثل إجماًال فيما يلي:

التـي  أو  المتداولـة  الماليـة  ا�دوات  علـى  المصادقـة   -
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  بيـن  تداولهـا  سـيتم 
البنـوك  فـي  ا�سـالمية  والنوافـذ  التقليديـة  والبنـوك 
التقليديـة، ومـن خـالل هـذه المصادفـة يمكـن تقريب 
وجهات النظر بين اÌراء الفقهية المختلفة مما يسهل 

قبولها وتداولها في أهم ا�سواق المالية:

- تسـعى السـوق إلى إعداد اللوائـح والضوابط للتعامل 
وفق مقتضيات السوق المالية ا�سالمية.

الماليـة  ا�دوات  إصـدار  عنـد  موحـدة  معاييـر  إعـداد   -
ا�سـالمية أو عنـد تداولهـا يتبعها كل المشـاركين في 

السوق المالية ا�سالمية.

وهكـذا يتضـح أن السـوق الماليـة ا�سـالمية موجـودة 

والصكـوك با�حـكام المنظمـة للعقـود الشـرعية المؤسسـة عليهـا مثـل عقـد المرابحـة والمشـاركة 
والمضاربة والسلم وإالستصناع، كما يتم االلتزام في تداولها با�حكام والقيم ا�سالمية وبصور البيع 
المقبولة شرعÃ، وبالتالي فال يوجد فيها تعامل بالمشتقات حسبما يجري العمل في السوق التقليدية 
علـى  البيـع  أو  بالهامـش  الشـراء  وال  السـلم،  بيـع  بطريقـة  بـل  تتـم  التـي  بالصـورة  بالمسـتقبليات  وال 
المكشـوف وبالجملـة فـكل مـا ذكرناه من أسـاليب وصـور التعامل التي تجـرى في ا�سـواق التقليدية 
وأشـرنا إلـى عـدم جوازهـا شـرعÃ ال يتم التعامـل بها، ومع ا�خـذ في االعتبـار االلتزام بالقيم ا�سـالمية 

الخاصة بالصدق وا�مانة وعدم الغش والتدليس.

المراجع:

• ا�سواق المالية ا�سالمية - لÅستاذ أحمد محمد محمود نصار.

• ماهية ا�سواق المالية ا�سالمية - منتدى موسوعة ا�قتصاد والتمويل ا�سالمي. 

• أهمية السوق المالية ا�سالمية الدولية - للدكتور محمد عبدالحليم.

السوق المالية 
ا�سالمية الدولية



تعريف السوق المالية ا�سالمية

ويأتـي تعريـف السـوق الماليـة ا�سـالمية مـن تعريفـه 
االصطالحي الوضعي ولكن في إطار شـرعي إسالمي: 
ذلـك ا�طـار أو المجـال الشـرعي الـذي يتـم فيـه إصـدار 
ا�دوات المالية المتوافقة مع الشـريعة ا�سـالمية من 
طـرف أصحاب العجـز ثم اقتنائها وتداولهـا عبر قنوات 
منظمـة  بصـورة  الفائـض  أصحـاب  بيـن  فعالـة  إيصـال 
ومراقبـة مـن طرف الهيئة الشـرعية للسـوق وذلك من 

أجل تثمير ا�موال في إطار شرعي.

تاريخ إنشاء السوق المالية ا�سالمية

تعـود جـذور بنـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية إلـى تاريـخ 
فـي  ووضعهـا  الماليـة  ا�وراق  أسـلمت  فكـرة  ظهـور 
قالـب إسـالمي بضوابـط شـرعية وفق أسـس االقتصاد 

ا�سالمي.

1- طرحت فكرة سندات المقارضة �ول مرة من طرف 
الدكتـور سـامي حسـن حمـود بمناسـبة قيامـه بإعداد 
صـدر  الـذي  ا�ردنـي  ا�سـالمي  البنـك  قانـون  مشـروع 
با�ردن بالقانون رقم (13) سنة 1978م ثم تبني فكرة 
إصـدار قانون خـاص لسـندات المقارضة العمـار ا�مالك 

الوقفية.

2- ثـم فـي تركيـا تم طرح صكـوك للمشـاركة لتمويل 
بناء جسر معلق سنة 1984م.

3- ثـم جـاء الدكتور سـامي حمـود بفكرة سـوق مالي 
إسـالمي، حيـث اقتـرح فكـرة إنشـاء شـركة مسـاهمة 

وزيـر  اسـتجاب  وقـد  ا�سـالمي.  البحريـن  لبنـك  تابعـة 
التجـارة والصناعـة البحرينـي للفكـرة بإصـدار قـرار رقم 
شـركات  بتأسـيس  يسـمح  الـذي  1986م  لسـنة   (17)
مسـاهمة إسـالمية لتكـون البحريـن السـباقة في هذا 

المجال.

المصـارف  المؤتمـر  وصـي  1985م  فـي  ذلـك  بعـد   -4
والمؤسسـات المالية ا�سـالمية بالتعاون �يجاد أدوات 
مالية تشـكل أساسـÃ لسوق مالي إسالمي، ثم طرحت 
للبنـوك  ا�ول  الدولـي  المؤتمـر  فـي   Ãأيضـ الفكـرة 
ا�سـالمية الذي عقد في اسطنبول 1986م وذلك في 
البنـوك  بيـن  مشـترك  اسـتثمار  صنـدوق  إنشـاء  إطـار 

ا�سالمية.

5- ثـم يعيـد بعـد ذلـك الدكتـور سـامي حمـود طـرح 
الفكرة في ندوة خطة االستثمار في البنوك ا�سالمية 
بعمـان ا�ردن سـنة 1987م.  كمـا طـرح نفـس الفكـرة 
بحـث  فـي  مناعـي  سـيد  محمـد  الدكتـور  المرحـوم 

مقدم إلى ندوة عقدت في ألمانيا في 1988م.

6- ثـم تكـررت النـداءات ندوة إسـهام الفكر ا�سـالمي 
في االقتصاد المعاصر والتي عقدت في القاهرة سـنة 
بتطويـر  النـدوة فـي توصياتهـا  1988م حيـث طالبـت 
أدوات سـوق رأس المال ا�سـالمي وإنشـاء سـوق مالي 
إسـالمي لتسـهيل انتقـال واسـتثمار ا�موال ا�سـالمية 

في البالد ا�سالمية.

الماليـة  لÅسـواق  ا�ولـى  النـدوة  جـاءت  ذلـك  بعـد   -7
المنعقـدة فـي الرباط بتاريـخ 1989م والتي قد جاء من 
ا�سـواق  هـذه  بأمـر  العنايـة  وجـوب  توصياتهـا  بيـن 

وتعريف الناس بأحكامها.

8- بقيـت فكـرة هذه السـوق عبارة عن كتابـات وأدوات 
تتعامـل فـي ا�سـواق الوضعية وقد سـعت مجموعة 
مـن الـدول إلى إنشـاء هذه السـوق وعلى سـبيل المثال 
فقد ُأنشـأ سـوق رأس المال ا�سـالمي في ماليزيا سنة 

1994م.

9- ثم جاء بعد ذلك ا�تفاق على إنشاء السوق المالية 
ا�ســـالمية الدولية نظـــرÉ النفتاح ا�ســـواق بمعنى أنه 
يمكـــن قيد وتـــداول أوراق ماليـــة صادرة فـــي أي بلد 
بالسوق المالية في البالد ا�خرى بشرط أن تتوافر فيها 
شـــروط القيد المحـــددة في الدولـــة المضيفة، لذلك 
اجتمعت إرادة المؤسسات النقدية ا�شرافية في عدد 
من البالد ا�سالمية التي حققت تقدمÃ في ا�صدارات 
ا�ســـالمية على إنشـــاء ســـوق مالية إســـالمية دولية 
اتخذت من البحرين مقرÉ لها باعتبارها من أكبر المراكز 
للمؤسســـات المالية ا�ســـالمية (38 مؤسسة) وعدد 
مـــن المؤسســـات المســـاندة كمؤسســـات الماليـــة 

فـي الواقع، وإنشـاء السـوق الماليـة ا�سـالمية الدولية 
هذه إنما هو لضبط العمل في هذه السوق، ولقد كان 
ا�سـالمي  البنـك  هـم:  للسـوق  المؤسسـون  ا�عضـاء 
للتنميـة، مؤسسـة نقـد البحرين، بنـك إندونيسـيا، ليوان 
أفشـور فانينشـال سـيرفس كممثـل للبنـك المركـزي 
بماليزيـا، بنـك السـودان، ووزارة الماليـة بسـلطنة بروناي، 
وانضمـت إليهـا بعـد ذلـك عـدة بنـوك إسـالمية وبعض 
الماليـة  بالمؤسسـات  بصلـة  لهـم  ومـن  الشـركات 
ا�سـالمية وبلـغ عـدد ا�عضـاء حتـى اÌن 25 مؤسسـة 
مثـل بنـك أبـو ظبـي ا�سـالمي وبيـت التمويـل الكويتي 
والبنك ا�سالمي ا�ردني وسوق ا�مارات لÅوراق المالية 
والسـلع، ودونـاى بومـا المحـدودة ببريطانيـا، ومكتـب 
المحاسبة العالمي أرنست ويونج، والباب مفتوح لقبول 

أعضاء جدد.

مقومات إنشاء السوق المالية ا�سالمية

1- المـكان: ليـس من الضـروري وجود مـكان بل وكما 
قـد عرفنـا بـأن السـوق المالـي هـو مجـال أو إطـار حيث 
نجد أن المكان ليس بالشيء الضروري الذي يقوم عليه 
إجـراء  يمكـن  أنـه  حيـث  ا�سـالمي  المالـي  السـوق 
أو  الحديثـة  االتصـال  وسـائل  طريـق  عـن  الصفقـات 
التعامل وفق المجاالت االلكترونية (الشبكات) وهو ما 
جـاء جـوازه فـي قـرار رقـم  52  (6/3) للدورة السادسـة 
المنظمـة  عـن  المنبثـق  ا�سـالمي  الفقـه  لمجمـع 

ا�سالمية.

2- الزمـان: وكمـا أن عـدم وجـوب ثبـات وحـدة المكان 
فإنـه كذلـك بالنسـبة لوحـدة الزمـان حيث أنـه قد تتم 

 Ãالصفقة مثًال في الجزائر على السـاعة السـابعة صباح
 Ãمـع سـعودي فـي بلـده علـى السـاعة التاسـعة صباح
هـذا مـن حيـث التوقيت أما مـن حيث الوقـت فإن ثبات 

الزمان واجب �تمام الصفقة.

محـل  الماليـة  ا�دوات  هـي  والخدمـات:  السـلع   -3
التعامـل فـي هـذا السـوق حيـث تمكـن رجـال الفقـه 
واالقتصاد ا�سالمي من صياغة أدوات مالية خالية من 

اÌثام.

4- وسائل الدفع: والمقصود به المال وما دام العمل 
مراعاتهـا،  يجـب  أحـكام  للبيـع  فـإن  البيـع  هـو  هنـا 

ومنهيات يجب تجنبها.

عـن  القيـاس  أدوات  هنـا  تختلـف  القيـاس:  أدوات   -5
الوزنيـة  القيمـة  لمعرفـة  فـإن  والمكاييـل،  الموازيـن 
لـÅدوات الماليـة والمقصـود بها وما هـو المبلغ المالي 
من النقود الذي يساوي هذه ا�داة؟ فإننا سنتوجه إلى 
آليـة السـوق التـي تحدد لنا سـعرها انطالقÃ مـن قانون 

الطلب والعرض.

ونضيـــف لهـــم هنـــا  البائعـــون والمشـــترون:   -6
البائعـــون  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  وهـــم  الوســـطاء 
والمشـــترون ويجـــب علـــى هـــؤالء ا�لتـــزام بالقيم 
ا�يمانية وا�خالقية والسلوكية في كل  ا�ســـالمية: 
ا�مور كون هذه القيم تقي من اÌثار السلبية لحدوث 
ا�زمـــات الماليـــة الناتجة عن ممارســـة ا�حتـــكار، أو 
التدليس أو المقامـــرة وغيرها مما هو من المعامالت 
المحرمـــة التـــي تقتضـــي ضوابـــط الســـوق المالـــي 

ا�سالمي ا�بتعاد عنها.

7- القائمـون على السـوق:  ولكي يكـون هناك رقابة 
من الناحية التنظيمية والشـرعية البد من إنشـاء هيئات 
هيئـات  اسـم  بذلـك  فتعطـى  المهمـة  بهـذه  تقـوم 
الرقابـة الشـرعية فـي سـوق ا�وراق الماليـة ا�سـالمية 
الماليـة  ا�دوات  تراقـب  حيـث  رقابيـة  مهـام  ولهـا 
المسـتعملة فـي السـوق من حيـث الضوابط الشـرعية 
ومـن حيث تسـعيرها والصفقـات القائمة في السـوق، 
وتراقـب التنظيـم المبنـي عليـه السـوق مـن سماسـرة 
لقيـم  ميثـاق  تضـع  حيـث  ومشـترون  وبائعـون 
ا�سـالمية  الماليـة  ا�وراق  أسـواق  فـي  المتعامليـن 
حتـى  والعقـاب)  (الثـواب  والزواجـر  الدوافـع  يتضمـن 
يمكـن ضمـان عـدم انحرافهم عـن القواعد الشـرعية 
عليـه فـال بـد مـن وجـود ضمانـات كما جـاء في قـرارات 

المجمع الفقهي ا�سالمي.

مبادئ السوق المالية ا�سالمية

• ا�لتـزام بالضوابـط ا�خالقيـة والشـرعية: والتـي تعتبـر 
ماليـة  أرواق  سـوق  أي  لقيـام  ومبـدأ  وضابـط  ركيـزة 

إسالمية.

• المنافسـة الحـرة والعادلـة: فتخلـوا هـذه المنافسـة 
مما يشوبها من شبهات تمس بالمبدأ ا�ول.

• تحديـد ا�سـعار: ويتـم بنـاء على آلية العـرض والطلب 
المنافسـة  تسـودها  التـي  السـوق  إن  المعلـوم  ومـن 
الكاملـة فـإن أسـعارها تتحـدد آليـÃ وفـق آليـة العـرض 

والطلب. 

• ا�فصـاح :وهـو توفيـر المعلومـات كاملـة للمشـترين 
التـي هـم  المعاملـة  والبائعيـن عـن مختلـف جوانـب 
بصـدد القيـام بهـا والسـيما إذا كانـت تلـك المعلومات 
تؤثـر علـى سـعر السـلعة، ولقـد أعطى ا�سـالم أهمية 
إعطـاء  فحـرم  السـوق  فـي  المعلومـات  لـدور  كبيـرة 

معلومات غير صحيحة للمشتري. 

االسـتثمار الحقيقـي وليـس الوهمـي: وذلـك بعـدم   •
فـي  االقتصـادي  دورهـا  بتجـاوز  للمضاربـات  السـماح 
الترجيح من حيث الوقت والمكان وتصبح غاية في حد 
تضـر  حـظ  لعبـة  كلهـا  العمليـة  تصبـح  وبالتالـي  ذاتـه 
البيـوع  منـع  ذلـك  إلـى  إضافـة  الحقيقـي  باالسـتثمار 

الصورية.

• المسـاهمة الحقيقية في التنمية االقتصادية: إن من 
شـروط تحقيـق قيمـة مضافـة فـي االقتصـاد أن تكون 
االسـتثمارات فيـه حقيقيـة وهـذا مـا يتميز بـه االقتصاد 

ا�سـالمي فهو اقتصاد تنمية ويرجع ذلك بالمثل على 
ا�سواق المالية ا�سالمية.

بشـأن  ا�سـالمي  الفقهـي  المجمـع  وفـق  مبـادىء   •
السوق المالية:

º ضمانـات ا�صـدار: وذلـك بتنظيـم ومراقبـة ا�صدارات 
الجديدة عن طريق نشـر بيانات نشـرة ا�صدار كشـروط 

االكتتاب وعقد التأسيس والنظام ا�ساسي.

º ضمانـات التـداول: وهي الضمانـات التي يجب وضعها 
فـي السـوق التـي تتـداول فيهـا ا�وراق الماليـة التي تم 

االكتتاب فيها سابقÃ وأهم هذه الضمانات:

- اختيار نظام تداول يحقق الحماية للمتعاملين.

- ضبط حركة المعامالت بوضع نظام سـقف لÅسـعار 

للحد من المعامالت المصطنعة.

- وضع ضمانات حول ا�ورق المالية.

- وضع ضمانات تتعلق بنظام إشهار المعلومات وذلك 
بنشر بيانات وافية.

- وضـع ضمانـات خاصـة بمراقبـة الحسـابات �ن صـدق 
تضمـن  التـي  العوامـل  مـن  داللتهـا  وصحـة  ا�رقـام 

المكتتب في الورقة المالية ومن يتداول.

- أن تكون هناك ضمانات قضائية وإجرائية.

أهم أدوات السوق المالية ا�سالمية

أوًال: مـن حيـث المنتجـات (ا�دوات) المتداولة في هذه 
السوق فهي ما يلي:

1- ا�سـهم: كل أسهم الشـركات أيÃ كان نوع النشاط 
يمكـن قبولـه فـي السـوق الماليـة ا�سـالمية مـا عـدا 
ا�سـهم المحرمة أي التي تعتمد عن شـركات تتعامل 

.Ãبالمحرمات أو بأساليب محرمة شرع

2- صكوك ا�جارة: وهي تطرح لجمع مبلغ لشـراء عين 
بالتمليـك   Ãمنتهيـ أو   Ãتشـغيلي  Éتأجيـر وتأجيرهـا  كبيـر 
حملـة  علـى  ا�جـارة  أقسـاط  عائـد  ويـوزع  مـا،  لجهـة 
 Éالصكـوك، مـع ردِّ جـزء مـن قيمـة العيـن إن كان تأجيـر
فـي  الصكـوك  هـذه  تـداول  ويتـم  بالتمليـك،   Ãمنتهيـ
ا�سواق المالية ا�سالمية �ن حامل الصك يملك الجزء 
الشـائع الـذي يمثلـه الصك فـي العين المؤجـرة. وميزة 
هـذه الصكـوك أنهـا تعطـي لحاملهـا عائـدÉ ثابتـÃ هـو 

نصيبـه فـي أقسـاط ا�جـارة: وبالتالـي فهـي بديلـه عن 
السـندات ذات الفوائـد الربويـة التـي تتميـز بوجـود عائد 

.Ãثابت محدد مقدم

3- صكوك المشـاركة: (سـواء كانت ثابتة أو متناقصة) 
وتطـرح لجمـع مبلـغ مـن المـال يمثـل حصته فـي رأس 
مـال الشـركة (مثـل ا�سـهم) ولكن تختلـف عنها في 
كونها مؤقتة بمشـروع معيـن أو مدة معينة، ولحامل 
الصـك الحق في ملكية جزء شاسـع من صافي أصول 
الشـركة وحق فـي الربح الذي يتحقـق، ويمكن تداولها 
بقيمـة سـوقية معبـرة عـن التغيـرات التـي تحـدث فـي 

قيمة أصول المشاركة ومعدل الربح الموزع.

4- صكـوك المضاربـة: وهـي مثـل صكـوك المشـاركة 
واالختـالف فيهـا أن حملـة صكوك المضاربـة يحصلون 
علـى جزء من الربـح، والمضارب (مديـر العملية) يحصل 
علـى جـزء، أما الخسـارة العاديـة التي لم يتسـبب فيها 

مدير المضاربة فيتحملها حملة الصكوك.

لتمويـل  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  المرابحـة:  صكـوك   -5
عملية شـراء سـلعة وبيعها لعميل بتكلفة الشـراء زائد 
لحملـة  ويكـون  البيـع،  عقـد  عنـد  عليـه  ُيتفـق   Ãربحـ
العميـل  المبالـغ المحصلـة مـن  الحـق فـي  الصكـوك 
الربـح  إلـى  إضافـة  لصكوكهـم  إطفـاء  أو  كإسـترداد 
المحـدد فـي العقد، وهذه ال يمكن تداولها �نها تمثل 
دينـÃ وتـداول الديـون علـى وجـه االسـترباح ممنـوع منـه 

.Ãشرع

6- صكـوك السـلم: تطـرح لجمـع مبلـغ لتسـليمه إلـى 
مـورد لشـراء سـلعة منه تسـلم بعـد مدة ويكـون حق 

حامـل الصـك مؤجـًال إلى حين اسـتالم السـلع وبيعها، 
فتصفـى الصكـوك بالحصول على المبلـغ ا�صلي زائد 
الربح من بيع السلعة، وهذه ال يجوز تداولها �نه ال يجوز 
 Ãبيـع السـلم قبـل قبضـه مـن ناحيـة، و�نهـا تمثـل دينـ
وتـداول الديون له ضوابط مشـددة ال يتيسـر فيه تداول 

الصكوك .

�نشـاء  مبلـغ  لجمـع  وتطـرح  االسـتصناع:  صكـوك   -7
مبنـى أو صناعـة آلـة أو معـدة مطلوبـة مـن مؤسسـة 
معينة بمبلغ يزيد عن المبلغ الالزم لصناعتها، وحقوق 
لهـذه   Ãثمنـ دفعـوه  فيمـا  تتمثـل  الصكـوك  حملـة 
الصكـوك إضافة إلى الربح الذي يمثل الفرق بين تكلفة 
مثـل  تداولهـا  يجـوز  ال  وهـذه  البيـع،  وثمـن  الصناعـة 

السلم.

ثاني�: من حيث المتعاملين

فـي البدايـة فـإن عمـل الشـركات العاملـة فـي ا�وراق 
الماليـة جائـز شـرعÃ، وبالتالـي يوجد بالسـوق ا�سـالمية 
وشـركات  المحافـظ  ُتكـون  والشـركات  السماسـرة 
االكتتـاب والتغطية والمقاصـة وغيرها، ومن جانب آخر 
ليـس  ا�سـالمية  الماليـة  السـوق  فـي  التعامـل  فـإن 
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  علـى  فقـط   Éمقصـور
ولكـن يتعامـل فيها المؤسسـات ا�خـرى التقليدية بل 

غير المسلمين.

ثالث�: من حيث أساليب وصور التعامل

إن التعامل في السـوق ا�سـالمية يتـم وفقÃ لÅحكام 
الشرعية، وبالتالي يتم االلتزام في إصدار ا�وراق المالية 

والمراجعـــة  المحاســـبة  هيئـــة  مثـــل  ا�ســـالمية 
ا�سالمية  والوكالة  ا�ســـالمية،  المالية  للمؤسســـات 
الدوليـــة للتصنيف ومركـــز إدارة الســـيولة والمجلس 
التحكيـــم  ومركـــز  ا�ســـالمية،  للســـيولة  العـــام 
والمصالحـــة ا�ســـالمي، هـــذا فضًال عـــن أن مملكة 
البحريـــن منـــذ عدة ســـنوات أصـــدرت عـــدة صكوك 
إســـالمية تتداول في أســـواق العالم، ومـــن هنا جاء 
االتفاق على إنشـــاء الســـوق المالية ا�سالمية الدولية 
في مملكة البحرين بموجب مرسوم ملكي رقم 23، 
(www.IIFM.net) في أغســـطس من  2002م  لســـنة 
نفس الســـنة وباشـــرت أعمالها منذ ذلك التاريخ، وهي 
ليست سوقÃ بالمعنى المكاني ولكنها جهة لتنظيم 
وضبط العمل في الســـوق المالية ا�ســـالمية بشكل 

عام ولذلك فإن اختصاصاتها تتمثل إجماًال فيما يلي:

التـي  أو  المتداولـة  الماليـة  ا�دوات  علـى  المصادقـة   -
ا�سـالمية  الماليـة  المؤسسـات  بيـن  تداولهـا  سـيتم 
البنـوك  فـي  ا�سـالمية  والنوافـذ  التقليديـة  والبنـوك 
التقليديـة، ومـن خـالل هـذه المصادفـة يمكـن تقريب 
وجهات النظر بين اÌراء الفقهية المختلفة مما يسهل 

قبولها وتداولها في أهم ا�سواق المالية:

- تسـعى السـوق إلى إعداد اللوائـح والضوابط للتعامل 
وفق مقتضيات السوق المالية ا�سالمية.

الماليـة  ا�دوات  إصـدار  عنـد  موحـدة  معاييـر  إعـداد   -
ا�سـالمية أو عنـد تداولهـا يتبعها كل المشـاركين في 

السوق المالية ا�سالمية.

وهكـذا يتضـح أن السـوق الماليـة ا�سـالمية موجـودة 

والصكـوك با�حـكام المنظمـة للعقـود الشـرعية المؤسسـة عليهـا مثـل عقـد المرابحـة والمشـاركة 
والمضاربة والسلم وإالستصناع، كما يتم االلتزام في تداولها با�حكام والقيم ا�سالمية وبصور البيع 
المقبولة شرعÃ، وبالتالي فال يوجد فيها تعامل بالمشتقات حسبما يجري العمل في السوق التقليدية 
علـى  البيـع  أو  بالهامـش  الشـراء  وال  السـلم،  بيـع  بطريقـة  بـل  تتـم  التـي  بالصـورة  بالمسـتقبليات  وال 
المكشـوف وبالجملـة فـكل مـا ذكرناه من أسـاليب وصـور التعامل التي تجـرى في ا�سـواق التقليدية 
وأشـرنا إلـى عـدم جوازهـا شـرعÃ ال يتم التعامـل بها، ومع ا�خـذ في االعتبـار االلتزام بالقيم ا�سـالمية 

الخاصة بالصدق وا�مانة وعدم الغش والتدليس.

المراجع:

• ا�سواق المالية ا�سالمية - لÅستاذ أحمد محمد محمود نصار.

• ماهية ا�سواق المالية ا�سالمية - منتدى موسوعة ا�قتصاد والتمويل ا�سالمي. 

• أهمية السوق المالية ا�سالمية الدولية - للدكتور محمد عبدالحليم.

السوق المالية 
ا�سالمية الدولية


