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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�سر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com



• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير



أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

  بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

  بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.



مقدمة العدد
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الله  نبينا حممد �سلى  ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 

عليه واآله و�سحبه و�سلـم، اأما بعد:

فبعد توفيق الله تعاىل بتمام اإ�سدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�سورة يف 

لن�سع  الزاوية  هذه  من  جمددًا  عليكم  نطل  نحن  فها  والورقية،  الإلكرتونية  ن�سختيها 

ناحية  من  متيزه  على  جاهدين  حر�سنا  والذي  جملتكم  من  الثالث  العدد  اأيديكم  بني 

املو�سوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع القت�ساد واملالية الإ�سالمية، فاإن هذا العدد 

موؤ�س�سات  يخ�س  وفيما  الإ�سالمي،  القت�سادي  الفكر  جمال  يف  البحوث  متنوع  جاء 

املالية  والأ�سواق  التعاوين  التاأمني  ك�سركات  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  خمتلفة 

وموؤ�س�سة الزكاة. 

لل�سناعة  داعمة  تاأ�سي�سها جملة غري ربحية  منذ  تزال  كانت ول  امل�سورة  بيت  اإن جملة 

املالية الإ�سالمية، فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني، واإننا ن�سعى من 

والتزامنا  الباحثني،  ال�سادة  مع  اإجراءاتنا  �سال�سة  باجلمع بني  الريادة  لتحقيق  خاللها 

مع  التعاون  يف  اأهدافنا  حتقيق  بذلك  اآملني  واملراجعة،  التحكيم  يف  املهنية  باملعايري 

الباحثني لن�سر وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية حمليًا، واإقليميًا، وعامليًا.

ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع 

اأ�سرة حترير املجلة، كما ن�سكر ال�سادة الباحثني كّتاب مو�سوعات هذه املجلة على اإقبالهم 

واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها، وننتهزها فر�سة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة 

يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�سر وتت�سمن احللول 

الناجعة والبتكارات املمكنة، مرحبني بتوا�سلهم واقرتاحاتهم، �سائلني املوىل القدير اأن 

يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

                               هيئة حترير املجلة

تقديم



الدراسات والبحوث
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

لقد �سهد الن�سف الأخري من القرن الع�سرين جتارب مهمة يف م�سرية القت�ساد الإ�سالمي حيث 

للنظام  التقليدية  امل�سارف  بع�س  حتول  عن  ف�ساًل  الإ�سالمية  امل�سارف  اإن�ساء  بدايات  كانت 

امل�سريف الإ�سالمي، كما اجتهت بع�س الدول الإ�سالمية اإىل اإن�ساء نظام مايل وم�سريف اإ�سالمي 

مثل ماليزيا التي كان لها ال�سبق باإن�ساء اأول نواة �سوق راأ�سمال اإ�سالمي يف الأقطار الإ�سالمية.

وا�ستنتج البحث اأن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا يختلف عن ال�سوق التقليدي اختالفًا 

تامًا يف جوانب متعددة، حيث تطور هذا ال�سوق جنبًا اإىل جنب مع ال�سوق التقليدي، وحتاول 

لي�سبح  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  املاليزية  املالية  وزارة  ل�سيما  املاليزية  احلكومة 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي وي�سبح هذا ال�سوق بدياًل من ال�سوق التقليدي احلايل 

ومنوذجًا للم�ستثمرين، والو�سطاء املاليني، وال�سركات التي حتتاج اإىل م�سادر متويل متوافقة 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

ال�سريعة  اإ�سالمي،  مايل  نظام  التقليدي،  ال�سوق  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  �سوق  الدالة:  الكلمات 

الإ�سالمية، التجربة املاليزية.

ضرورة إنشاء سوق لألوراق المالية اإلسالمية
»تجربة سوق رأس المال اإلسالمي في ماليزيا« 

د. زرزار العيا�سي 

اأ�ستاذ حما�سر ق�سم اأــ كلية العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 22 / 4/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 5/26 / 2015م(
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Abstract
In the twentieth century, some important experiences in Islamic 
economic evolution had been implemented and presented an important 
role in establishing Islamic banks as well as the conversion of some 
traditional banks towards applying Islamic banking theory. Some 
Islamic countries, tended towards Islamizing their financial and banking 
systems, such as Malaysia, which considered as the world leader in 
establishing the first real Islamic capital market that was considered as 
a nucleus for the spread of its effects in other Islamic countries.
Key words: Islamic capital market, the traditional market, an Islamic 
financial system, Islamic law, the Malaysian experience.
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متهيد: 

لقد �سهدت ال�سنوات الأخرية اهتمامًا متزايدًا من قبل امل�ستثمرين واملحللني املاليني بالأ�سواق 

ا�ستثمارية  فر�سًا  الأ�سواق متثل  تلك  اأن  العلمية  بالتجارب  ثبت  فقد  النامية،  الدول  املالية يف 

كفاءة  وت�ساهم  الدول،  تلك  يف  والأجنبية  املحلية  الأموال  لروؤو�س  هام  جذب  وعامل  ممتازة 

الأ�سواق املالية وتنظيمها م�ساهمة ايجابية يف النمو القت�سادي ال�سامل للبالد، من خالل حجم 

الأموال املتداولة والعدد الكبري من ال�سركات التي تتداول اأ�سهمها يف تلك الأ�سواق تعطى موؤ�سرًا 

وا�سحًا على مدى اأهمية �سوق الأوراق املالية كاأحد اأهم املوؤ�س�سات العاملة يف �سوق راأ�س املال 

بل من اأهم املوؤ�س�سات املوؤثرة يف اقت�ساديات الدول.

تعترب �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية فر�سة هامة جدًا لكل م�ستثمر م�سلم، حيث يتمكن من تقليل 

خ�سائره وخماطره وزيادة عائداته من خالل تنويع حمفظته املالية، واختيار الأدوات الأقوى 

والأكرث جناحًا وم�سروعية، كما متثل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية حمطة هامة لإعادة تنقية 

و�سخ الأموال احلالل ومتويل امل�سروعات البناءة والناجحة مما يوؤدي اإىل زيادة معدل النمو 

القت�سادي من خالل زيادة اإنتاج الطيبات يف املجتمع.

 اإن ظهور �سوق اأوراق مالية اإ�سالمية ي�سفي تغريات نوعية ملحوظة، اإذ تفتح اأبوابًا واأبعادًا 

املالية  واملدخرات  الأر�سدة  من  املزيد  ا�ستقطاب  يف  العاملية  املالية  الأ�سواق  فاعلية  من  تزيد 

تاأثري  املالية والنقدية من  ما ت�سفيه خ�سائ�س منتجاتهم  الأفراد واملوؤ�س�سات مع  للماليني من 

تنمية  يف  اأدوارها  وفاعلية  �سموليتها  وزيادة  العاملية  املالية  الأ�سواق  ا�ستقرار  على  اإيجابي 

القت�ساديات العاملية ورفاهية املجتمعات الإن�سانية.

م�سكلة البحث: 

اأفرزته من موؤ�س�سات مالية تعمل يف تداول منتجات  اإن حداثة ال�سناعة املالية الإ�سالمية وما 

تلك ال�سناعة دفع بع�س الدول الإ�سالمية اإىل اإن�ساء �سوق مالية اإ�سالمية لتجنيب امل�ستثمرين 

اإطار  يف  الأ�سواق  تلك  ل�سبط  م�ست  بل  عنها،  غنى  يف  هم  �سبهات  دينهم  على  احلري�سني 

املعامالت الإ�سالمية ا�ستحداث اأدوات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف تلك الأ�سواق 

املالية ليت�سنى جلمهور املتعاملني امل�سلمني التعامل بهذه ال�سوق بدًل من حرمانهم من فوائدها 

يف  الوقوع  دون  الأ�سواق  تلك  يف  ال�ستثمار  من  ال�سائلة  الأموال  اأ�سحاب  فيمكن  ومميزاتها 

الربا)اأخذًا اأو عطاء(، ومبعنى اآخر:

ما اأهمية اإن�ساء �سوق لالأوراق املالية الإ�سالمية، وما هي مزايا جتربة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

مباليزيا؟
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فر�سية البحث: 

 ينطلق البحث من فر�سية اأ�سا�سية هي: 

الأموال  و�سخ  تنقية  لإعادة  رائدة  جتربة  مباليزيا  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  جتربة  تعترب   

احلالل ومتويل امل�سروعات البناءة والناجحة مما يوؤدي اإىل زيادة معدل النمو القت�سادي من 

خالل زيادة اإنتاج الطيبات يف املجتمع.

منهجية البحث: 

اأ�سلوب  النقدي، وهو  التحليلي  اتبعنا املنهج الو�سفي  الدرا�سة،  التحقق من فر�سية  اأجل   من 

بحثي يهدف اإىل و�سف دقيق للظاهرة حمل الدرا�سة وجمع البيانات واملعلومات الدقيقة عنها من 

م�سادرها الأولية. و�سيتم ذلك من خالل و�سف �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية، وما يجري فيها 

من معامالت وعمليات، وما تقوم به من وظائف، ثم حتليل تلك الوظائف والعمليات واملعامالت 

يف �سوء املنظور الإ�سالمي، ونقدها، وبيان ما يوافق ال�سرع منها، وما يخالف ال�سرع، ومقارنة 

مدى  ملعرفة  املالية  الأوراق  اأ�سواق  عمل  يف  الإ�سالمية  النظرية  مع  والعمليات  املعامالت  هذه 

تطابق الواقع مع النظرية، كما اأن البحث بطبيعته يندرج حتت �سقف املنهج الإ�ستنتاجي الذي 

اإىل  الفر�سية  حول  البيانات  جمع  ويتم  البحث  ت�سميم  عليها  يبنى  خا�سة  فر�سية  من  ينطلق 

اأن يتم اإثباتها وبالتايل نتائج البحث تكون معتمدة على اإثبات �سحة الفر�سية ومن ثم تعميم 

النتائج.

اأهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث اإىل ما يلي

اإ�سالمية وذلك من خالل التقومي ال�سرعي  اأوراق مالية  اإقامة �سوق  1- بيان �سوابط و�سروط 

لأحكام  وفقًا  تتم  التي  املعامالت  لتنمية  الع�سرية،  املالية  الأوراق  �سوق  لنموذج  والقت�سادي 

ال�سيغة  املعامالت  تاأخذ جميع  اأن  اإىل  املعامالت،  الغالبة من بني جمموع  ال�سرع، ولتكون هي 

الإ�سالمية باإذن الله.

العملي  الواقع  خالل  من  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  جتربة  اأداء  تقييم  على  الوقوف   -2

ل�سوق الأوراق املالية الإ�سالمية مع اإبراز اأوجه الختالف فيما بينها وبني �سوق الأوراق املالية 

التقليدية.

3- اإلقاء ال�سوء على الأدوات املالية ال�ستثمارية الإ�سالمية املتداولة يف �سوق الأوراق املالية 

الإ�سالمية وعر�س اأنواع املعامالت التي جتري فيها.

اقت�ساديات  على  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  يف  الأداء  موؤ�سرات  انعكا�سات  تو�سيح   -4

البلدان التي تعمل فيها.

الإ�سالمية وتعميم  املالية  الأوراق  تتعلق مبعايري جناح �سوق  بنتائج وتو�سيات  5- اخلروج 
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التجربة الإ�سالمية على اأ�سواق الأوراق املالية التقليدية الأخرى.

اأهمية البحث: 

 ميكن اإبراز اأهمية هذا البحث من خالل ما يلي:

لالأموال  حماية  من  القت�سادية  احلياة  يف  به  تقوم  وما  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق   -

والرثوات الإ�سالمية، وا�ستثمارها وتنميتها واملحافظة على ا�ستقرار النظام املايل والقت�سادي 

لالأمة الإ�سالمية، مما ي�ساهم يف تطوير اأ�سواق مالية جديدة من�سبطة بال�سرع.

وكيفية  واأ�ساليبها  باأ�سولها  يحيط  ل  املالية  الأوراق  اأ�سواق  يف  متار�س  التي  املعامالت  اإن   -

تنفيذها اإل القلة القليلة التي مار�ست التعامل مع املوؤ�س�سات الدولية واأ�سواق املال العاملية.

ظل  يف  املعا�سر  القت�سادي  واقعنا  عن  ال�سوق  هذه  غياب  با�ستحالة  القناعة  درجات  اأعلى   -

قيام وانت�سار ال�سركات امل�ساهمة والتي اأ�سحت اأبرز معامل هذا الع�سر ولكن بعد تطهريها من 

�سوائبها واأدرانها.

التجربة  تاأ�سيل  اأجل  الإ�سالمية من  ال�سوق  تفا�سيل ودقائق هذه  - كان لبد من اخلو�س يف 

الإ�سالمية يف اإطار عمل الأ�سواق املالية العاملية.

احلياة  عن  ومنعزٌل  احل�سارة  ركب  عن  متخلٌف  باأنه  الإ�سالم  عن  التهام  رفع  يف  امل�ساهمة   -

الواقعية واأنه غري قادر على مواجهة حتديات الع�سر.

- اإثبات اأن الإ�سالم قادر على اإقامة اأ�سواقه اخلا�سة به وفق روؤيته ال�سرعية حتى ميكن امل�ستثمر 

امل�سلم احلري�س على دينه من ا�ستثمار اأمواله دون الوقوع يف ال�سبهات واملحرمات.
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املبحث الأ�ل:

 �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا)الطبيعة �الن�ساأة(

تتوافر  الذي  ال�سوق  باأنه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  املاليزية  املالية  الأوراق  هيئة  عرفت 

ال�سريعة  اأحكام  مع  متاما  املتوافقة  الأجل  وطويلة  متو�سطة  والتمويل  ال�ستثمار  فر�س  فيه 

الإ�سالمية وخالية من الأن�سطة املحرمة �سرعا ًكالتعامل بالربا واملقامرة وبيوع الغرر وغريها، 

املوارد  ولتجميع  املختلفة  القت�سادية  الأن�سطة  لتمويل  فر�س  فيه  يتوفر  مايل  �سوق  هو  اإذن 

.
)1(

املالية وال�ستثمارية املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية

 ول�سمان التزام اأن�سطة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي مببادئ ال�سريعة الإ�سالمية، تخ�سع اأن�سطة 

املعامالت  جمال  يف  املخت�سني  واخلرباء  ال�سرعيني،  امل�ست�سارين  واإ�سراف  لرقابة  ال�سوق 

.
)2(

ال�سرعية وخا�سة فيما يتعلق باملعامالت املالية

تعود ن�ساأة اأن�سطة ال�ستثمار الإ�سالمي يف ماليزيا اإىل اأوائل ال�ستينات عندما مت اإن�ساء هيئة 

�سندوق احلجاج يف نوفمرب/ت�سرين الثاين1962 م، والتي تدير اأموال احلجاج ب�سكل متوافق 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، واأما البداية احلقيقية لتطور نظام العمل امل�سريف الإ�سالمي يف 

 Islamic Banking ماليزيا فكانت يف عام 1983 م مع اإ�سدار قانون العمل امل�سريف الإ�سالمي

واملعامالت  اخلدمات  من  جمموعة  عرب  م   1983 اأبريل/ني�سان   7 يف  تطبيقه  بداأ  والذي   Act
، تبع ذلك 

)3(
اإ�سالمي ماليزي اأول بنك  امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، ومت تاأ�سي�س 

التاأمني  قانون  1984م بعد �سدور  املاليزي يف عام  الإ�سالمي  التكافلي  التاأمني  تاأ�سي�س �سركة 

الإ�سالمي يف العام نف�سه. وقد اأدى هذا اإىل ظهور نافذة املعامالت الإ�سالمية يف البنوك التجارية 

التقليدية املعروفة با�سم نظام العمل امل�سريف الالربوي.

يف عام1993 م التي تلقت م�ساندة من قبل احلكومة املاليزية حيث اأجاز البنك املركزي املاليزي 

للبنوك التقليدية الربوية توفري خدمات املعامالت الإ�سالمية فيها.

الت�سعينات من  اأوائل  اإىل  فيعود  ماليزيا  الإ�سالمي يف  املال  راأ�س  ل�سوق  التطور احلقيقي  اأما 

الإ�سالمية  ال�سكوك  وطرح  باإ�سدار   shell mds sdn bhd �سركة  قامت  عندما  املا�سي  القرن 

))) هيئة االأوراق املالية املاليزية، 20004 �س 54.

)2) مركز تطوير �سناعة االأوراق املالية، 2004، �س2).

)3) اأول بنك اإ�سالمي ماليزي وهو » بنك اإ�سالم ماليزيا برهاد، والذي بداأ عملياته يف ) يوليو/متوز 983) م بفرع وحيد يف العا�سمة 

كواالملبور.
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للتداول لأول مرة يف ال�سوق املحلي يف عام 1990 م، تبع ذلك اإ�سدار العديد من الأدوات املالية 

راأ�س  �سوق  يف  الإ�سالمية  بالأدوات  العمل  وتر�سيخ  تعميق  اإىل  اأدى  مما  الأخرى،  الإ�سالمية 

 BIMB اأ�س�ست«  م،   1994 عام  من  فرباير/�سباط  ويف  وات�ساعه،  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املاِل 

Securities Sdn. Bhd«، وفقًا لأحكام قانون �سناعة الأوراق املالية لعام 1983 م، وقد بداأت 
ال�سم�سرة  تاأ�سي�س نوافذ  للعام ذاته، ومن ثم بداأ  اأغ�سط�س/اآب  الر�سمية يف  ممار�سة عملياتها 

.
)5(

، ونظام �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية
)4(

الإ�صالمية

ويف 17 اأبريل/ني�سان 1999 م، مت حتديد موؤ�سرات حركة اأ�سعار جميع الأ�سهم العادية املتوافقة 

موؤ�سر  عليه  واأطلق  املاليزية،  البور�سة  يف  الرئي�سية  اللوحة  يف  املدرجة  ال�سريعة  اأحكام  مع 

املاليزية هي  البور�سة  املدرجة يف  الأ�سهم  ثلثي  اأكرث من  »Shariah Index« حيث  ال�سريعة 

من الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة وفقًا للجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية 

املاليزية، وذلك لقيا�س اأداء الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة واملدرجة على اللوحة الرئي�سية 

 .
)6(

يف البور�سة املاليزية

وتعد هذه التطورات الإيجابية خطوة جوهرية يف بناء وتنظيم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف 

لهيئة  الإدارية  اجلهة  مع  بالتعاون  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  لرقابة  يخ�سع  حيث  ماليزيا، 

الأوراق املالية املاليزية، وقد �ساهمت الهيئة م�ساهمة اأ�سا�سية يف تطوير هذا ال�سوق، ومن اأهم 

املجالت التي �ساهمت الهيئة يف توفريها: 

املال  راأ�س  ب�سوق  املتعلقة  واحلوارات  املناق�سات  وعقد  والبحوث،  الدرا�سات  كافة  توفري   -1

ال�ست�سارية  واللجنة  للهيئة،  الإدارية  اجلهة  ت�سكيل  اجلانب  لهذا  خ�س�س  حيث  الإ�سالمي، 

ال�سرعية التي تهتم بعمل الدرا�سات واملناق�سات الدورية.

2- املحاولت اخلا�سة لتطوير فعالية الأدوات املالية الإ�سالمية وتقويتها.

الندوات،  خالل  من  والدويل  املحلي  امل�ستوى  على  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تقدمي   -3

املحا�سرات، وغريها من الأ�ساليب التي تقدم ال�سورة الكاملة لهذا ال�سوق، وطبيعته، واأن�سطته.

- اأهمية �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي

متيز  التي  الأمور  اأحد  واملتكاملة  ال�ساملة  ب�سورته   
)7(

الإ�سالمي التمويل  قطاع  ظهور  يعترب 

منا�سبة  بيئة  اإيجاد  يف  �ساهمت  تفاعلية  عالقة  الأطراف  هذه  بني  وتوجد  املاليزي،  القت�ساد 

التمويلية  املوارد  فاعل يف جتميع  القطاع دور  القطاع، ولهذا  لهذا  لتحقيق معدلت منو عالية 

الالزمة لالأن�سطة القت�سادية يف ماليزيا، حيث اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي جزء هام ومكمل 

)4) �سركات ال�سم�سرة التقليدية التي تقدم فيها ال�سم�سرة االإ�سالمية.

icm.pdf/3053 http://staf.uum.edu.my/alib/wb : 5) نقال عن املوقع(

املحا�سبة والتمويل،  املالية،ر�سالة ماج�ستري يف  لــالأوراق  فل�سطني  اإ�سالمية يف �سوق  نافذة  اأبو �سعبان، مقرتح فتح  ))) مهند، ممدوح 

اجلامعة االإ�سالمية غزة، 0)20، �س 0).

))) يتكون قطاع التمويل االإ�سالمي يف ماليزيا من: )- التاأمني االإ�سالمي)التكافل(، 2- �سوق اإ�سالمي للمعامالت بني امل�سارف 3- �سوق 

راأ�س املال االإ�سالمي.
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يف تو�سيع وتعميق ال�سوق املايل الإ�سالمي يف ماليزيا. 

امل�سلمني  جمهور  من  املتزايدة  الطلبات  بتلبية  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يقوم   

املاليزيني على الأدوات املالية الإ�سالمية، ويقدم هذا ال�سوق العديد من اخلدمات اأهمها:

1- توفري فر�س ا�ستثمارية متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية: يتيح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

باملحرمات  تتعامل  ل  التي  القطاعات  يف  امل�سلمني  للم�ستثمرين  املمتازة  ال�ستثمارات  فر�سة 

ال�سوق  هذا  اأن�سطة  مطابقة  ل�سمان  �سرعية  رقابية  جهة  اجلانب  هذا  على  وت�سرف  ال�سرعية. 

حقوقهم  حماية  اإىل  بالإ�سافة  بال�سوق،  امل�ستثمرين  ثقة  يعزز  مما  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام 

القانونية واإعداد كافة الت�سريعات والقوانني الالزمة وتقدميها للجهات املخت�سة، وتكييفها مع 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

2- توفري الأدوات املالية املتوافقة مع البعد ال�سرعي والقانوين: يتيح ال�سوق الفر�سة للجهات 

امل�سدرة لإ�سدار الأدوات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ل�سيما الأ�سهم العادية 

، لتعزيز ثقة اجلمهور باجلهات امل�سدرة 
)8(

وال�سكوك الإ�سالمية القابلة للتداول يف هذا ال�سوق

لالأدوات املالية ال�سرعية، كما توفر ال�سوق احلماية القانونية يف كافة الأمور املتعلقة باإ�سدار 

الأدوات املالية ال�سرعية والتداول بها يف ال�سوق.

3- الإ�سراف والرقابة ال�سرعية على كافة املعامالت: اأ�سبحت هيئة الأوراق املالية املاليزية جهة 

رقابية رئي�سة، وهي م�سئولة عن تطوير وتدعيم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي على امل�ستوى املحلي 

والعاملي بالتعاون مع م�ساركي ال�سوق، وقد اعتربت الهيئة من الأهداف الرئي�سية ل�سوق راأ�س 

املال املاليزي جعل ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي، ولتحقيق هذا الهدف فاإن 

الهيئة قد عملت على ترويج الأدوات املالية الإ�سالمية املتداولة يف ال�سوق املحلي على امل�ستوى 

العاملي من خالل الندوات والدورات وغريها، جلذب امل�ستثمرين الأجانب لتوظيف اأموالهم يف 

امل�ساريع املحلية.

التنمية  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  ي�ساهم  املاليزي:  القت�ساد  قدرات  وتعزيز  تنمية   -4

خالل  من  وذلك  واخلا�س  العام  للقطاعني  التنموية  امل�ساريع  يف  ل�سيما  املاليزية  القت�سادية 

مع  ومتوافقة  نافعة  ا�ستثمارات  اإىل  وتوجيهها  الأموال،  لأ�سحاب  الفائ�سة  الأموال  تعبئة 

اأحكام ال�سريعة، ومتما�سية مع رغبة امل�ستثمرين يف توظيف اأموالهم يف امل�ساريع ال�ستثمارية 

الإ�سالمية التي تدر عليهم العوائد والأرباح امل�سروعة بعيدًا عن الربا املحرم �سرعًا، كما ي�ساهم 

تتعامل  التي ل  املحلية  امل�ساريع  لتوظيفها يف  الأجنبية  الأموال  ال�سوق يف جذب روؤو�س  هذا 

النظام املايل الإ�سالمي يف ماليزيا  اإىل تطوير  اأدت  باملعامالت املحرمة �سرعًا وهذه احلالة قد 

حيث حقق القت�ساد املاليزي معدلت مرتفعة يف النمو القت�سادي.

املالية  االأوراق  لهيئة  ال�سرعية  اال�ست�سارية  اللجنة  عن  ال�سادرة  للقرارات  بها  والتداول  املالية  االأدوات  هذه  اإ�سدار  عملية  تخ�سع   (8(

املاليزية، والتعليمات اخلا�سة بعر�س ال�سكوك االإ�سالمية ال�سادرة عن هذه الهيئة، ومت تطبيق تلك التعليمات من تاريخ )2 يوليو 2004
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املبحث الثاين:

 اخل�سائ�ص املميزة ل�سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

الإ�سالم منهج �سامل للحياة لي�س فيما يتعلق باأمور العبادة فح�سب، واإمنا يف جميع املجالت، 

ومن هذا املنطلق بات من ال�سروري اإقامة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي، لتحقيق م�سالح امل�سلمني 

املال  راأ�س  �سوق  عن  تامًا  اختالفًا  ال�سوق  هذا  ويختلف  �سريعتهم،  مع  املتوافقة  القت�سادية 

التقليدي يف جوانب متنوعة اأهمها:

- الإ�سراف والرقابة ال�سرعية: وتعد هذه اخلا�سية اإحدى الفوارق اجلوهرية بني هذا ال�سوق 

لرقابة  ماليزيا  يف  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يخ�سع  حيث  ماليزيا،  يف  التقليدي  وال�سوق 

اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، وهذا للتاأكد من مطابقة هذه الأن�سطة لأحكام ال�سريعة و�سوابطها 

احل�سول  يتم  حيث  ال�سوق،  هذا  اأعمال  يف  مبا�سرة  تتدخل  ل  اللجنة  هذه  ولكن  تامًا،  التزامًا 

 باعتباره الإدارة امل�سئولة عن درا�سة 
)9(

على املعلومات املتعلقة بال�سوق من قبل الإدارة املخت�سة

وحتليل اأن�سطة ال�سوق وعر�سها للمناق�سة واتخاذ القرارات والفتاوى املنا�سبة. 

- العمليات واخلدمات املقدمة خالية من اأي حمظور �سرعي: تعد هذه اخلا�سية امليزة الرئي�سية 

التي يتميز بها �سوق راأ�س املال الإ�سالمي عن ال�سوق التقليدي، واأهم معامله هو)اإ�سقاط الفائدة 

عنا�سر  جانب  اإىل  املالية،  الأوراق  تداول  يف  ل�سيما  عطاء(  اأو  اأخذًا  عملياته  كل  من  الربوية 

املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  اأن  من  التاأكد  يتم  واملي�سر،حيث  الغرر،  بيوع  مثل  اأخرى  حمرمة 

يف البور�سة املاليزية ل تتعامل باملحظورات ال�سرعية، واإمنا تعمل يف دائرة املباح، حيث يتم 

ا�ستبعاد امل�سارف الربوية و�سركات اخلمور، والتاأكد اأن اجلهات امل�سدرة لل�سكوك الإ�سالمية 

.
)10(

ملتزمة بالأ�س�س وال�سوابط ال�سريعة املقررة من اللجنة ال�سرعية

- اعتماد اأدوات مالية متوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية: يقوم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

بدرا�سة بع�س الأدوات املالية التقليدية وفقًا لأحكام ال�سريعة مثل الأ�سهم العادية، وعقود ال�سراء 

Warrants، وعقود  امل�ستقة  الأ�سهم  ال�سراء من  Call Warrants وعقود  املوجودة  الأ�سهم  من 

ال�سادرة عن  الإ�سالمية  ال�سكوك  ال�سرعية ل�سيما  املالية  الأدوات  امل�ستقبليات، ويقوم بتفعيل 

ال�سركات اخلا�سة يف ماليزيا، والأدوات املالية املتداولة يف هذا ال�سوق يتم اإقرارها من اللجنة 

.
)11(

ال�ست�سارية ال�سرعية �سواء ما يتعلق باإ�سدارها اأو تداولها

)9) االإدارة املخت�سة هي ق�سم �سوق راأ�س املال االإ�سالمي تخ�سع عملية اإ�سدار هذه االأدوات املالية والتداول بها للقرارات ال�سادرة عن 

اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة االأوراق املالية املاليزية، والتعليمات اخلا�سة بعر�س ال�سكوك االإ�سالمية ال�سادرة عن هذه الهيئة،و مت 

http://www.sc.com.my 2004 تطبيق تلك التعليمات من تاريخ )2 يوليو

)0)) اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية، 2005، �س ))

)))) اللجنة اال�ست�سارية ال�سرعية، 2003، �س 5
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- اللتزام بالقوانني والت�سريعات املختلفة ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة: وتعد هيئة الأوراق 

املالية املاليزية امل�سئولة عن اإ�سدار القوانني ودرا�سة الأدوات املالية يف هذا ال�سوق.

الإ�سالمية«  ال�سكوك  بعر�س  اخلا�سة  »التعليمات  الهيئة:  هذه  عن  ال�سادرة  القوانني  ومن   

والتعليمات وال�سوابط ل�سركات ال�سم�سرة الإ�سالمية وغريها.

املبحث الثالث:

 اأد�ات �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

 اإن هيئة الأوراق املالية املاليزية جهة م�سئولة ب�سورة كاملة عن متابعة كافة اأن�سطة �سوق راأ�س 

عن  ال�سادرة  الإ�سالمية  املالية  الأدوات  باإ�سدار وتداول  واملتعلقة  ماليزيا،  الإ�سالمي يف  املال 

ال�سركات اخلا�سة يف ماليزيا، والتاأكد من التزام ال�سوق مببادئ و�سوابط ال�سريعة الإ�سالمية 

هذه  قبل  من  امل�سكلة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  عن  ال�سادرة  بالقرارات  والتزامه  الغراء، 

الهيئة.

ال�ستثمارية  الإ�سدارات  مثل  الإ�سالمية  ال�سريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  احلكومية  ال�سندات  اأما 

املركزي  البنك  لرقابة  فتخ�سع   Government Investment Issues –GII احلكومية 

.
)12(

املاليزي

 اإن اأدوات �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا ميكن تق�سيمها اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة كما يلي:

اأ�ًل: امللكية الإ�سالمية

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية  ت�سمل امللكية الإ�سالمية الأدوات املالية ل�سيما الأ�سهم املتوافقة مع 

�سناديق  مثل  بالأ�سهم  يتعلق  وما  املاليزية،  البور�سة  يف  الرئي�سية  اللوحة  يف  واملدرجة 

ال�ستثمار الإ�سالمية Islamic Unit Trust Funds والتي ميكن نقل ملكيتها من �سخ�س لآخر 

Shariah Index فال يعد من الأدوات املالية، بل  اأو الهبة، واأما موؤ�سر ال�سريعة  بطريقة البيع 

عنا�سر  واأهم  ماليزيا،  يف  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الأ�سهم  �سوق  اأداء  ملعرفة  مقيا�س  هو 

 :
)13(

ومكونات امللكية الإ�سالمية ما يلي

- الأ�سهم العادية: يف التجربة املاليزية تدرج هذه الأ�سهم يف البور�سة املاليزية لالأوراق املالية 

وتتكون من الأ�سهم ال�سادرة عن ال�سركات امل�ساهمة التي تخلو اأن�سطتها الأ�سا�سية من العنا�سر 

.Shariah Compliant Securities املحرمة �سرعًا فهي الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة

http://www.bnm.gov.my ((2(

 http://www.klse.com.my ((3(
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- �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية: Islamic Unit Trust Funds �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية 

هي ال�سناديق التي تتوىل جتميع اأموال �سغار امل�ستثمرين ف�ساًل عن كبارهم يف �سورة وحدات 

ا�ستثمارية، يعهد باإدارتها اإىل جهة من اأهل اخلربة والخت�سا�س لتوظيفها يف ال�سركات املعرتف 

الإ�سالمية،  الإ�سالمية، واملعامالت  ال�ستثمار  ل�سيغ  ال�سرعية وفقًا  ال�ست�سارية  اللجنة  بها من 

يف  املدرجة  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الأ�سهم  �سناديق  يف  التوظيف  املثال  �سبيل  وعلى 

البور�سة املاليزية، و�سناديق ال�سكوك الإ�سالمية.

- موؤ�سر ال�سريعة Shariah Index: املوؤ�سر هو رقم ح�سابي قيا�سي يعك�س تطور اأ�سعار التعامل 

يف �سوق معينة �سواء بالزيادة اأو النق�سان، وهو مقيا�س للتعرف على اأداء �سوق الأ�سهم ب�سورة 

عامة. ويف البور�سة املاليزية يعتمد موؤ�سر ال�سريعة لقيا�س حركة اأ�سعار جميع الأ�سهم العادية 

املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة املدرجة يف اللوحة الرئي�سية يف البور�سة، واأدائها ال�ستثماري، 

ويحت�سب با�ستخدام املتو�سط املتحرك لأ�سعار الأ�سهم لهذه ال�سركات، وعلى �سبيل املثال، عندما 

ي�سعد مثاًل موؤ�سر ال�سريعة من م�ستوى 115 نقطة اإىل 120 نقطة، فهذا يعني اأن متو�سط اأ�سعار 

اأ�سهم ال�سركات املو�سوعة عليه قد ارتفعت ب 5 نقاط، والنقطة هنا تعني مقدار التغري بوحدة 

البور�سة  يف  ال�سريعة  موؤ�سر  من  نوعان  ويوجد  هبوطًا،  اأو  �سعودًا  ال�سهم  �سعر  يف  واحدة 

املاليزية هما:

املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور.. 1

املوؤ�سر الإ�سالمي املاليزي لر�سيد ح�سني املحدودة – داو جونز.. 2

1999 م لتلبية الطلب من  اأبريل/ني�سان   17  بتاريخ 
)14(

مت ت�سميم املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور

قبل امل�ستثمرين املحليني والأجانب الراغبني بال�ستثمار يف الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

املدرجة يف البور�سة املاليزية، وهذا املوؤ�سر يعترب دلياًل على الو�سع العام للبور�سة املاليزية 

يف اإطار الأ�سهم املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة، وميكن اأن يكون مفيدًا للم�ستثمرين عند ا�ستخدامه 

التي  فال�سركات  ا�ستثماراتهم،  مل�ستقبل  الأمثل  التخطيط  اأجل  من  الأ�سهم  اأداء  لتقييم  كمقيا�س 

يقا�س اأداوؤها ح�سب املوؤ�سر ال�سرعي كوالملبور تكون اأن�سطتها يف دائرة احلالل، ول ت�ستثمر 

اأموالها يف �سناعة الكحوليات اأو التبغ اأو منتجات يدخل فيها حلم اخلنزير، كما ل تتعامل مع 

البنوك الربوية.

عام  به  العمل  بداأ  فقد  جونز،  داو   – املحدودة  ح�سني  ر�سيد  املاليزي  الإ�سالمي  املوؤ�سر  اأما 

 10 يف  طرح   
)15(

 Rashid Hussain Berhad املحدودة  ح�سني  ر�سيد  �سركة  قبل  من  1992م 

 Rashid Hussain مايو/ 1996م ر�سميًا، وهو ي�سمى باملوؤ�سر ال�سرعي ر�سيد ح�سني املحدودة

.Berhad Shariah Index
ال�ست�سارية  اللجنة  لرقابة  يخ�سع  املوؤ�سر  اأ�سبح  الثاين1998م،  كانون  يناير/  �سهر  ومنذ 

)4)) يف ذلك احلني عرف باملوؤ�سر ال�سرعي لبور�سة كواالملبور لالأوراق املالية

)5)) وهو اأحد البنوك امل�سهورة يف ماليزيا يف الوقت احلا�سر.
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ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية، ويعرف يف الوقت احلا�سر باملوؤ�سر الإ�سالمي املاليزي 

ر�سيد ح�سني املحدودة – داوجونز لأنه يخ�سع ملعايري داو جونز لتقييم اأداء ال�سركات املدرجة 

يف اللوحة الرئي�سة يف البور�سة واملرخ�سة بها من اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية.

ثانيًا: ال�سكوك الإ�سالمية

يف التجربة املاليزية، تعرف ال�سكوك الإ�سالمية باأنها ال�سكوك التي يتم اإ�سدارها وفقًا ملبادئ 

املالية  الأوراق  هيئة  يف  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  من  بها  امل�سموح  الإ�سالمية  ال�سريعة 

، ويتم اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية من ال�سركات اخلا�سة والتعامل بها حتت رقابة هذه 
)16(

املاليزية

اللجنة، واأما ال�سكوك الإ�سالمية احلكومية فهي خا�سعة ملراقبة البنك املركزي املاليزي، وت�سدر 

هذه ال�سكوك على اأ�سا�س عقود �سرعية، وب�سوابط تنظم اإ�سدارها، وتختلف اأحكام ال�سك تبعًا 

لختالف العقد اأو ال�سيغ ال�ستثمارية التي �سدر ال�سك على اأ�سا�سها، ويخ�سع تداولها لل�سروط 

ال�سرعية املتعلقة بطبيعة املوجودات التي متثلها عند التداول، واإحدى خ�سائ�سها العائد على 

راأ�س  من  ثابتة  ن�سبة  هي  التي  الفائدة  اأ�سا�س  على  ولي�س  املتحقق،  الربح  من  ن�سبة  اأ�سا�س 

املال، وتتما�سى اأدواتها وفقًا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية و�سوابطها. وميكن ت�سنيف ال�سكوك 

الإ�سالمية ح�سب اجلهات امل�سدرة كما يلي:

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  ال�سكوك احلكومية  الإ�سالمية احلكومية:  ال�سكوك   -

 Government احلكومي  ال�ستثمار  �سهادات  مبثابة  املاليزية  احلكومة  اأ�سدرتها  التي 

Investment Certificates GIC ومت اإ�سدراها يف اأوائل عام 1983 م، وتعترب هذه ال�سهادات 
وتعرف  م،   1983 يوليو/متوز  ويف  املاليزية،  احلكومة  عن  �سادرة  فائدة  دون  �سهادات  اأول 

القر�س  ا�ستثمارية مت تطويرها وفق مبداأ  �سهادات  ال�ستثمارية احلكومية وهي  بالإ�سدارات 

يف  الإ�سالمية  امل�سرفية  الأعمال  حركة  مل�ساندة  كخطوة  املاليزية  احلكومة  قبل  من  احل�سن 

ماليزيا. والغر�س من اإ�سدار هذه ال�سهادات هو ح�سول احلكومة على الأموال الالزمة لتمويل 

ال�سهادات ل يحدد مقدمًا، وهذا يعطي  العائد على هذه  التنموية، وقيمة  اإنفاقها على امل�ساريع 

البنك الإ�سالمي املاليزي وكافة املوؤ�س�سات املالية الأخرى يف النظام املايل وامل�سريف املاليزي 

القدرة على ا�ستثمار اأموالهم يف املجالت ال�ستثمارية املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، 

.
)17(

وت�سل مدة ا�ستحقاقها من �سنة اإىل خم�س �سنوات

وحاليًا يقوم البنك املركزي املاليزي بطرح الإ�سدارات ال�ستثمارية احلكومية اجلديدة امل�ستندة 

تطوير  يف  �ساهمت  الطريقة  وهذه  اإ�سافية،  كاأداة  الآجل  بالثمن  البيع  ملبداأ  وفقًا  الربح  اإىل 

اإ�سدارات �سكوك احلكومة املاليزية وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف ال�سوق املاليزي تطورًا 

.
)18(

كبريًا

)))) هيئة االأوراق املالية املاليزية، 2004، �س )3 

)))) هيئة االأوراق املالية املاليزية،)200،�س 8)

http://www.bnm.gov.my ((8(
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اإحدى  عن  ال�سركات،عبارة  عن  ال�سادرة  الإ�سالمية  ال�سكوك  لل�سركات:  الإ�سالمية  ال�سكوك   -

الأدوات املالية ال�ستثمارية متو�سطة اأو طويلة الأجل التي اأ�سدرتها ال�سركات اخلا�سة وطرحت 

فكرة هذه ال�سكوك يف ماليزيا عام1990 م، وتعد هذه ال�سكوك اأحد اأ�سكال التعامالت البارزة يف 

ال�سوق، وحاليًا ت�سدر هذه ال�سكوك وفقًا ملبادئ البيع بالثمن الآجل، واملرابحة، وال�ست�سناع، 

والإجارة، وامل�ساربة وامل�ساركة.

ثالثًا: خدمات الو�ساطة

اإن فئة الو�سطاء املاليني تلعب دورًا هامًا يف اإدارة وتنظيم عمليات تبادل الأ�سهم ل�سيما الأ�سهم 

ال�ستثمار  و�سناديق  املاليزية  البور�سة  يف  املدرجة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة 

لأحكام  وفقًا  معامالتها  ومتار�س  والفائ�س،  العجز  وحدات  بني  و�سيطًا  وتعترب  الإ�سالمية، 

ال�سريعة وهي خالية من عنا�سر حمرمة �سرعًا، واإحدى خدماتها هي توفري املعلومات الالزمة 

للبائعني وامل�سرتين عن كافة الأمور ذات ال�سلة بها.

اأما الرقابة ال�سرعية اأي�سًا تعترب اإحدى اخلدمات اجلوهرية املتوفرة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

اأهم  اأن�سطة يف هذا ال�سوق باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية،ومن  يف ماليزيا، وهذه ل�سمان التزام 

اأق�سام خدمات الو�ساطة املتوفرة يف هذا ال�سوق ما يلي:

- ال�سم�سرة: ميكن تعريف ال�سم�سرة �سرعًا باأنها الو�ساطة بني البائع وامل�سرتي مقابل اأجرة يف 

غري عقد اإجارة، وال�سم�سار م�سئول عن اإمتام البيع وال�سراء يف الأ�سهم املدرجة يف البور�سة 

الإ�سالمية  ال�سم�سرة  خدمة  ال�سما�سرة  �سركات  بع�س  توفر  املاليزية  التجربة  ويف  باأجرة، 

يف  لال�ستثمار  امل�سلمني،وغريهم  جمهور  ت�ساعد  والتي   Islamic Stockbroking Services
الأ�سهم املدرجة يف البور�سة املاليزية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فقط، والتي ت�سمح 

بها اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية للتداول بها.

- اإدارة ال�ستثمار: اإدارة ال�ستثمار عبارة عن اأعمال الإدارة ملحفظة الأوراق املالية التي تديرها 

ومتار�سها ال�سركات املحددة ذات املوؤهالت واملوا�سفات املعينة لغر�س ال�ستثمارات نيابة عن 

عمالئها.

وتركز �سناديق اإدارة ال�ستثمار الإ�سالمية يف ماليزيا حاليًا على اأ�سحاب املدخرات ال�سغرية 

حيث تتجمع من الأموال لت�سكيل حمافظ ا�ستثمارية وفق مبداأ التنويع الذي يوؤدي اإىل تقليل 

ال�سوابط  مع  املتوافقة  ال�ستثمارات  جمال  يف  ال�سناديق  هذه  وت�ستثمر  ال�ستثمار،  خماطر 

اإدارة  ودور  للمدخرات،  الوكالء  اأو  كالو�سطاء  فعليًا  ال�سناديق  هذه  ودور  وعمل  ال�سرعية، 

ال�ستثمار يف ال�سوق املاليزي احلايل اأ�سمل من هذه ال�سناديق.

- الرقابة ال�سرعية: اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا خا�سع للرقابة ال�سرعية وتعترب 

اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية اجلهة الرقابية ال�سرعية العليا، وقد اأ�س�ست من قبل هيئة الأوراق 

املالية املاليزية، ومتار�س الرقابة يف هذا ال�سوق بالتعاون مع ق�سم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف 

الهيئة، والذي يقوم بدرا�سة الأدوات املالية املتداولة يف هذا ال�سوق وحتليلها بدقة. بالإ�سافة 
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ال�سكوك  اإ�سدار  عملية  يف  هامًا  دورًا  يلعبون  الذين  امل�ستقلني  ال�سرعيني  امل�ست�سارين  اإىل 

الإ�سالمية ب�سورة خا�سة.

املبحث الرابع:

 د�ر هيئة الأ�راق املالية املاليزية

يف تطوير �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

ت�سجيع  ب�سبب  م   1990 عام  بعد  ملحوظًا  ماليزيا تطورًا  الإ�سالمي يف  املال  راأ�س  �سوق  �سهد 

احلكومة املاليزية ودور هيئة الأوراق املالية املاليزية يف تطوير هذا ال�سوق وفق ا�سرتاتيجيات 

وا�سحة وحمددة، لكي ت�سبح بدياًل �سرعيًا لل�سوق التقليدي، ومن الإ�سرتاتيجيات الفاعلة التي 

انتهجتها الهيئة لتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا ما يلي:

�ساأنه  من  ما  وكل  واحلوار  واملناق�سة  والدرا�سة  البحث  جمال  يف  الت�سهيالت  كافة  توفري   -1

تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي: تقوم اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية بالتعاون مع ق�سم �سوق 

راأ�س املال الإ�سالمي على عمل الدرا�سات واملناق�سات واحلوارات الدورية بينهم وبني متعاملي 

ال�سوق فيما يتعلق مبعامالت هذا ال�سوق من وقت لآخر، وهذا للتاأكد من اأن معامالته ت�سري وفقًا 

لأحكام ال�سريعة والتزام املتعاملني بالت�سريعات ال�سادرة عن الهيئة التي ل تتعار�س مع اأحكام 

ال�سريعة.

2- التخطيط جلعل ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي: طرحت هيئة الأوراق املالية 

املاليزية يف عام 2001 اخلطة الرئي�سية ل�سوق راأ�س املال املاليزي وا�ستملت على �ست اأهداف 

ال�ساملة، وهي مبنية على روؤية للو�سع الإ�سرتاتيجي  جوهرية منظمة، و مت ت�سميتها اخلطة 

 ،2010 حتى   2001 من  اأعوام  لع�سرة  املاليزي  املال  راأ�س  �سوق  لتطوير  امل�ستقبلي  والجتاه 

واأحد اأهدافها اجلوهرية هو اعتبار ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي، ولتحقيق 

هذا الهدف عر�ست الهيئة عددًا من الإ�سرتاتيجيات املختارة اجلوهرية منها:

- توفري املنتجات واخلدمات التناف�سية ذات ال�سلة ب�سوق راأ�س املال الإ�سالمي ب�سكل م�ستمر.

- خلق �سوق فعالة لتعبئة ال�سناديق الإ�سالمية بكفاءة وفعالية.

- التاأكد من اأن ماليزيا توفر اأطرًا تنظيمية و�سريبية وحما�سبية مالئمة و�ساملة ل�سوق راأ�س 

املال الإ�سالمي.

 - احل�سول على اعرتاف دويل باعتبار ماليزيا مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

3- تعيني هذه الهيئة رئي�سًا للجنة التنفيذية يف املنظمة الدولية لهيئة الأوراق املالية.
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تعيني  املاليزي  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  وتطور  بزيادة  الدويل  العرتاف  مظاهر  من  لعل 

املالية  الدولية لهيئة الأوراق  التنفيذية يف املنظمة  املاليزية رئي�سًا للجنة  املالية  هيئة الأوراق 

�سوق  واعرتفت  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  �سوق  يف  والعمليات  الأن�سطة  يف  بدورها  تقوم  كي 

الإ�سالمي  املال  راأ�س  Dow Jones Islamic Market – Djim ب�سوق  الإ�سالمية  داو جونز 

اأن احلكومة املاليزية تدعم  املاليزي، واعتربته منوذجًا عامليًا يف القطاع املايل الإ�سالمي، كما 

وت�سجع با�ستمرار كافة اجلهود التي تبذلها اجلهات املعنية لتطوير املعامالت واخلدمات املالية 

الإ�سالمية، لتلبية احتياجات ال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي يف امل�ستويات املحلية والعاملية.

4- توفري البنية التنظيمية والقانونية والرقابية حلماية املتعاملني يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي

حيث اأ�سدرت الهيئة التعليمات والت�سريعات الالزمة، وحتر�س على تقدمي توجيهات واإر�سادات 

.
)19(

لكافة املتعاملني حلماية حقوقهم

5- توفري التدريب والتعليم فيما يتعلق مبعامالت �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا وتلعب 

الهيئة دورًا بارزًا يف اإيجاد التوعية واملعرفة مبعامالت �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

لدى جمهور امل�سلمني ل�سيما املتعاملني يف ال�سوق واملوظفني فيه، والباحثني واملحللني املحليني 

اأو الأجانب يف جمال �سوق راأ�س املال الإ�سالمي، وهذه من خالل م�ساركة الهيئة يف الدورات 

التدريبية املكثفة، والندوات واملوؤمترات يف املحافل املحلية اأو الدولية.

املبحث اخلام�ص:

د�ر الرقابة ال�سرعية يف �سوق راأ�ص املال الإ�سالمي يف ماليزيا

ال�سرعية يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا بالعديد من املهام يف جمال  الرقابة   تقوم 

والتدريب  والتوجيه  والتوعية  القرارات،  واإ�سدار  ال�ست�سارات،  وتقدمي  واملراجعة،  الرقابة 

وميكن  املتعاملني  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  والرد  املالية،  الأدوات  وتطوير  وتفعيل  للعاملني، 

عر�س اأهم هذه املهام فيما يلي: 

1- الرقابة: تعترب اللجنة ال�سلطة العليا يف مراقبة اأن�سطة �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

والتاأكد من اأن معامالته تتم وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وتعمل هذه اللجنة بالتعاون مع 

اجلهة الإدارية لهيئة الأوراق املالية املاليزية على اإبداء الراأي ال�سرعي يف تطوير موارد الأموال 

الإ�سالمية، واأدواتها وفقًا لل�سريعة.

2- مركز لال�ست�سارة واملراجعة: وتعترب هذه اللجنة مركزًا لال�ست�سارة واملراجعة لهيئة الأوراق 

)9)) مركز تطوير �سناعة االأوراق املالية، 2004، �س )
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املالية املاليزية يف كافة الأمور املتعلقة بتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا. وت�ساعد 

اإن  ال�سوق  بهذا  املرتبطة  لالأمور  ال�سرعي  الراأي  اإبداء  يف  ال�سوق  بهذا  العالقة  ذات  الأطراف 

اإبداء  عن  م�سئولة  اأي�سًا  اإنها  والتدقيقية.كما  القانونية  ال�ست�سارات  تقدمي  مثل  منها،  طلب 

كما  ال�ستثمارية.  القرارات  اتخاذ  على  وم�ساعدتهم  امل�سلمني،  للم�ستثمرين  مبا�سرة  الن�سيحة 

تقدم التوجيهات املتعلقة بالتعامل بالأوراق املالية التقليدية، واإقرار ال�سوابط ال�سرعية لإ�سدار 

ال�سكوك الإ�سالمية.

لتوجيه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  يف  ال�سرعية  الق�سايا  بكافة  املتعلقة  القرارات  اإ�سدار   -3

جمهور امل�سلمني: وذلك بغر�س التاأكد من ثبات القرارات ال�سرعية وخلوها من املخالفة لالآراء 

اللجنة  الداخلي امل�ستقل يف هذه  ال�سرعي  الفقهاء املاليزيني. وي�ساهم امل�ست�سار  ال�سرعية لدى 

ل�سيما يف اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية بدور بارز يف تقرير الراأي ال�سرعي والإر�سادات املتعلقة 

بالعمليات الداخلية لل�سركات فقط، ول تقع عليه م�سوؤولية اإ�سدار القرارات جلمهور امل�سلمني 

.
)20(

ككل كالتقرير ال�سنوي

4- الرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات الفقهية: تتوىل اللجنة الرد على الأ�سئلة وال�ستف�سارات 

لهيئة  الإدارية  اجلهة  من  الأ�سئلة  اإليها  وتوجه  الإ�سالمي،  املال  راأ�س  ب�سوق  املتعلقة  الفقهية 

اأو  امل�ساهمة،  ال�سركات  اأو  فيها،  املوظفني  اأو  الباحثني  و�سائر  املاليزية،  املالية  الأوراق 

امل�ستثمرين، اأو احلكومة املاليزية نف�سها، مبا يف ذلك جمهور امل�سلمني ليعرفوا مدى التزام هذا 

ال�سوق باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

5- توعية العاملني واملتعاملني: تقوم اللجنة بالتوعية والتعريف بنظام التمويل الإ�سالمي يف 

املختلفة  املراحل  يف  واملوؤمترات  والندوات  املكثفة  التدريبية  الدورات  عقد  خالل  من  ماليزيا، 

جمال  يف  ال�سرعيني  للخرباء  الفر�سة  وتتيح  واملناق�سات  والدرا�سات  البحوث  من  لال�ستفادة 

الق�سايا  كل  يف  واخلربات  املعرفة  لتبادل  القت�ساديني  واملفكرين  املعا�سرة،  املالية  املعامالت 

تطبيق  اإمكانية  بجانب  ال�سرعية،  والقوانني  الإ�سالمية  املالية  باملعامالت  املتعلقة  املعا�سرة 

اإ�سدار  وكيفية  ماليزيا.  يف  الإ�سالمي  املايل  ال�سوق  يف  الإ�سالمية  املالية  والأدوات  املعامالت 

الأدوات املالية ال�سرعية والتداول بها، وت�سجيع امل�ستثمرين امل�سلمني املحليني لال�ستثمار فيها.

 وعلى الرغم من الدور الهام الذي تقوم به اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، اإل اأن هذا الدور مل ي�سل 

اإىل مرحلة ا�ستحداث اأدوات مالية اإ�سالمية خا�سة، وانح�سر هذا الدور يف اجتاهني اأ�سا�سني 

هما:

اأ- درا�سة وحتليل الأدوات املالية التقليدية وفقًا لأحكام ال�سريعة: واتخذت اللجنة هذا الجتاه 

من خالل حتليل وتقييم بع�س الأدوات املالية القائمة و املتداولة يف �سوق راأ�س املال التقليدي 

�سبيل  وعلى  معينة،  وب�سروط  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  تتعار�س  ل  والتي  »البور�سة«، 

املثال، الأ�سهم العادية، و�سهادات ال�سراء من الأ�سهم املوجودة واجلديدة، وعقود امل�ستقبليات. 

)20) مهند، اأبو �سعبان، مقرتح فتح نافذة اإ�سالمية يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االإ�سالمية غزة، فل�سطني: 

0)20، �س 53.
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لذلك كانت هناك �سرورة لتقليل التعامل بالأدوات املالية التقليدية وزيادة الأدوات املالية وفقا 

لأحكام ال�سريعة.

الإ�سالمية،  املالية  الأدوات  تكييف  طريق  عن  ذلك  ويكون  ال�سرعية:  املالية  الأدوات  تفعيل  ب- 

والتي ل تتداول يف �سوق راأ�س املال التقليدي يف ماليزيا، اإمنا يتم تداولها يف �سوق م�ستقل اأي 

�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

وتلعب اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية دورًا كبريًا يف درا�سة الأدوات املالية ال�سرعية بالتعاون مع 

اجلهة الإدارية لهيئة الأوراق املالية املاليزية » ق�سم �سوق راأ�س املال الإ�سالمي« ومن اأهم الأدوات 

املالية ال�سرعية املتداولة يف ماليزيا ال�سكوك الإ�سالمية التي ت�سدرها ال�سركات اخلا�سة على 

الآجل، واملرابحة، وال�ست�سناع، والإجارة، وامل�ساربة، وامل�ساركة، حيث  بالثمن  البيع  اأ�س�س 

مع  يتوافق  مبا  وتقييمها  مبراجعتها  املعامالت  رقابة  يف  املتخ�س�س  ال�سرعي  امل�ست�سار  يقوم 

املعامالت ال�سرعية.

 اإن جناح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، ل يرتبط بجودة وكفاءة الإدارة فح�سب، بل 

املاليزية  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  فاللجنة  ال�سرعية،  بالرقابة  اأي�سًا  يرتبط 

تلعب دورًا عظيمًا يف تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، وت�سطلع بالأعباء الكبرية 

يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالأدوات املالية ال�سرعية اأو تطبيق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف 

معامالت ال�سوق.
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اخلامتة

 اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا يختلف عن ال�سوق التقليدي اختالفًا تامًا يف جوانب 

متعددة، ويف الوقت احلا�سر تطور هذا ال�سوق جنبًا اإىل جنب مع ال�سوق التقليدي. وحتاول 

لي�سبح  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  املاليزية  املالية  وزارة  ل�سيما  املاليزية  احلكومة 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي وي�سبح هذا ال�سوق بدياًل من ال�سوق التقليدي احلايل 

ومنوذجًا للم�ستثمرين، والو�سطاء املاليني، وال�سركات التي حتتاج اإىل م�سادر متويل متوافقة 

اأي�سًا  اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ويعترب دور هيئة الأوراق املالية يف تطوير هذا ال�سوق  مع 

راأ�س  ل�سوق  دوليًا  مركزًا  ال�سوق  ي�سبح هذا  باأن  الرئي�سية  اأهداف اخلطط  اأحد  لتحقيق  مهمًا 

املال الإ�سالمي.

�قد تو�سل الباحث اإىل جمموعة من النتائج التالية:

اأ�سا�س تقدمي البديل ال�سرعي ل�سوق راأ�س  1- قام �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا على 

من  ال�سوق  متعاملي  اإىل  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  بتوفري  وذلك  ماليزيا،  يف  التقليدي  املال 

الراغبني يف احل�سول  امل�سلمني  امل�ستثمرين  املالية، وال�سركات اخلا�سة، وجمهور  املوؤ�س�سات 

على التمويل وال�ستثمار املتوافق مع مبادئ و اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. اإل اأن هذا البديل ظل 

حم�سورًا يف

ي�سكل  ومل  التقليدية  املالية  لالأوراق  املاليزية  البور�سة  يف  الإ�سالمية  للمعامالت  �سيقة  نافذة 

بذاته بور�سة م�ستقلة لالأوراق املالية الإ�سالمية عن البور�سة التقليدية.

2- بع�س الأدوات املالية اجلديدة والقابلة للتداول يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا 

الأدوات  بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة و�سكوك ال�ست�سناع ل تعترب من  البيع  مثل �سكوك 

قبول  يعزز  الذي  الأمر  الغراء.  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وفقًا  تتم  ل  لأنها  ال�سرعية  املالية 

والتطبيق  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  عمل  نظرية  بني  اختالف  بوجود  القائلة  الفر�سية 

الفعلي للنظرية ويعزى ذلك اإىل الختالفات الفقهية بني املذاهب يف تقييم مدى �سرعية بع�س 

املعامالت التي تتم يف البور�سة بني مبيح لها ح�سب حججه واأدلته، وبني حمرم لتلك املعامالت.

3- اإن اإ�سدار وتداول �سكوك البيع بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة يف التجربة املاليزية ل يتم 

وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، لأنه يقوم على اأ�سا�س تطبيق بيع العينة، والذي اأجمع الفقهاء 

على حترميه، على الرغم من احلجج التي �ساقتها اللجنة ال�سرعية ال�ست�سارية بتبني وجهة نظر 

بع�س الفقهاء يف جواز بيع العينة حتقيقًا للم�سلحة العامة، وللتغلب على نق�س ال�سيولة دون 

اللجوء اإىل القرو�س الربوية من البنوك التقليدية وفقًا للقاعدة الفقهية »اإذا تعار�ست مف�سدتان 

اختالف  بوجود  القائلة  الفر�سية  قبول  يعزز  وذلك  اأخفهما«  بارتكاب  �سررًا  اأعظمهما  روعي 

بني نظرية عمل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية والتطبيق الفعلي للنظرية، ويعزى ذلك اإىل اأن 

بناء نظرية �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية يف الأ�سا�س قائم على فرو�س وت�سورات خاطئة ل 
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تتوافق ول تن�سجم مع اأر�س الواقع.

4- اإن عملية اإ�سدار �سكوك الإجارة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا تتم وفقًا للمعايري 

اعتمادها  ومت  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملحا�سبة  املراجعة  هيئة  من  املعتمدة  ال�سرعية 

اأي�سًا من اللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية، وذلك يعزز رف�س الفر�سية القائلة بوجود اختالف بني 

عدم  اإىل  يعزى  والذي  للنظرية  الفعلي  والتطبيق  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  نظرية عمل 

اللتزام باملعايري وال�سوابط ال�سرعية التي تنظم عمل �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

5- اإن �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا �سوق يعمل وفق الت�سريعات والتعليمات اخلا�سة 

اأن �سوق راأ�س املال  اإل  به والتي تختلف عن تلك اخلا�سة بال�سوق التقليدي، وبالرغم من ذلك 

الإ�سالمي غري م�ستقل عن ال�سوق التقليدية.

الأجهزة  اأهم  ال�سرعية وهي  اللجنة ال�ست�سارية  التي متار�س من قبل  ال�سرعية  الرقابة  اإن   -6

التابعة لهيئة الأوراق املالية املاليزية ملعاونتها يف حتقيق اأهدافها يف بناء مكونات �سوق راأ�س 

املال لإ�سالمي يف ماليزيا ومتثل املرجعية ملعرفة مدى التزام �سوق راأ�س املال الإ�سالمي باأحكام 

املال  راأ�س  ل�سوق  املميزة  الأ�سا�سية  ال�سمات  اإحدى  تعد  اأنها  كما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ومبادئ 

الإ�سالمي عن ال�سوق التقليدي يف ماليزيا.

واملوؤ�سرات  املعايري  اأقرت  املاليزية  املالية  الأوراق  لهيئة  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  اإن   -7

ولكن  مباحة  الرئي�سية  اأن�سطتها  تعترب  التي  ال�سركات  عن  ال�سادرة  الأ�سهم  لقبول  املحددة 

اأن�سطتها الفرعية خمتلطة بعنا�سر حمرمة �سرعًا، طاملا كانت تقوم على معايري و�سوابط اأقرتها 

اللجنة و�سوابط �سرعية اإ�سافية اأقرب اإىل منهج الت�سريع الإ�سالمي القائم على التي�سري ورفع 

احلرج ويتما�سى مع متطلبات تغيري الواقع باجتاه منهج الإ�سالم ل�سمان امل�سلحة العامة لدى 

امل�ستثمرين امل�سلمني.

8- العرتاف الدويل ببع�س الأدوات املالية الإ�سالمية املتداولة يف �سوق راأ�س املال الإ�سالمي 

والتي  املاليزية،  الدولية  ال�سكوك  مثل  العاملية  املالية  لبوان  بور�سة  خالل  من  ماليزيا  يف 

اأ�سدرتها وفق مبداأ الإجارة. والتي لقت اإقباًل كبريًا، ذلك يعزز رف�س الفر�سية القائلة بوجود 

اختالف بني نظرية عمل �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية والتطبيق الفعلي للنظرية والذي يعزى 

اإىل عدم اللتزام باملعايري وال�سوابط ال�سرعية التي تنظم عمل �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

9- اإن جناح �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا، ل يرتبط بجودة وكفاءة الإدارة فح�سب، 

بل يرتبط اأي�سًا بالرقابة ال�سرعية، فاللجنة ال�ست�سارية ال�سرعية لهيئة الأوراق املالية املاليزية 

تلعب دورًا عظيمًا يف تطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا.

بناء  طريق  على  هامة  جتربة  تعد  ماليزيا  يف  الإ�سالمية  املالية  الأوراق  �سوق  جتربة  اإن   -10

وتطوير التعامل يف �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية وال�سناعة املالية الإ�سالمية، اإل اأنها بحاجة 

ملزيد من التطوير لت�سبح موافقة لل�سريعة، مع التاأكيد على دور الرقابة ال�سرعية ل�سمان �سالمتها 

من املخالفات ال�سرعية.
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�بناء على هذه النتائج تو�سل الباحث اإىل جمموعة من التو�سيات:

1- �سرورة اإن�ساء بور�سات اأوراق مالية حملية اإ�سالمية تن�سبط بال�سوابط ال�سرعية كخطوة 

اأولية نحو اإقامة بور�سات اأوراق مالية عاملية من خالل التاأ�سيل الفقهي واإعداد وتهيئة الكوادر 

واخلرباء يف هذا املجال، والتطرق اإىل العوائق والعقبات التي تعرت�س طريق اإن�سائها، وحتليل 

البدائل ال�سرعية ب�سورة مف�سلة وخا�سة اآلية تطبيقها.

اإ�سدارات  بع�س  يف  ال�سرعية  ال�ست�سارية  اللجنة  قبل  من  املتعمق  والبحث  النظر  اإعادة   -2

ال�سكوك مثل �سكوك البيع بالثمن الآجل و�سكوك املرابحة، و�سكوك ال�ست�سناع والتي يطبق 

فيها بيع العينة وبيع الدين للتاأكد من اأن كافة ال�سكوك الإ�سالمية املاليزية قابلة للتداول على 

امل�ستوى العاملي ل�سيما يف �سوق ال�سرق الأو�سط.

3- �سرورة ا�ستقالل البور�سة الإ�سالمية لالأوراق املالية عن البور�سة التقليدية احلالية ل�سمان 

التزام اأن�سطتها باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء ب�سكل خا�س.

ال�سوق  املاليزية وم�ساركي  املاليزية واحلكومة  املالية  الأوراق  التعاون بني هيئة  4- �سرورة 

ل�سمان حتقيق اأهداف اخلطة الرئي�سية ل�سوق راأ�س املال، ل�سيما الهدف املتعلق بجعل ماليزيا 

مركزًا دوليًا ل�سوق راأ�س املال الإ�سالمي.

5- �سرورة التعاون بني هيئة الأوراق املالية املاليزية وهيئات الأوراق املالية يف الدول الأخرى 

على  وتدعيمه  الإ�سالمي  املال  راأ�س  �سوق  تطوير  ل�سمان  الأو�سط  ال�سرق  دول  يف  ل�سيما 

امل�ستوى العاملي يف امل�ستقبل.

تطوير  على  يعملوا  اأن  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  والباحثني  العلماء  الدرا�سة  تو�سي   -6

اأدوات مالية اإ�سالمية وذلك با�ستحداث اأدوات مالية جديدة خا�سة ول يكتفوا بتكييف الأدوات 

املالية التقليدية يف ميزان ال�سريعة الإ�سالمية، جلذب اأكرث امل�ستثمرين للم�ساركة يف ال�سناعة 

املالية لتطوير �سوق راأ�س املال الإ�سالمي.
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