
دليـل ال�سريفة الإ�سالمية

6 بنك اأبوظبي التجاري

املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية 

دليل معامالت ال�ستثمار
6ADCB Al Murshid Islamic

Finance Guidance
Key to Islamic Investment Services



• التعريف
الإ�سالمية ال�ستثمار  • �سناديق 

الهيكلية • اخل�سائ�ص 
اأ- عقد الإدارة  

ب- توظيف الأموال  	

ج- توزيع العائد 		

احلديث املايل  • النظام 
اأ- الأ�سل املايل )ال�سند(  

ب- ال�ستثمار يف اأ�سواق الأ�سهم العاملية 	

الأجل ق�سرية  وال�سندات  النقد  • �سوق 
اأ- ملاذا اأ�سواق النقد؟  

ب- اأدوات اأ�سواق النقد الإ�سالمية 	

وال�سهادات لل�سكوك  الهيكلية  • اخل�سائ�ص 
املعلومات وكفاءة  • الغرر 

• اخلال�سة

املحتويات



م�سممة خ�سي�سًا لتحقيق اأف�سل م�سالح للم�ستثمرين حيث يقوم امل�سرف باإدارتها. ويو�سح هذا 

الكتّيب مدى  اختالف �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية عن ال�سناديق التقليدية. 

وعليه، فاإن خدمات ال�ستثمار ل تقت�سر فقط على الهيكلة الفنية )امل�سرفية( ل�سناديق ال�ستثمار 

والإدارة امل�سرفية، علمًا باأن خدمات ال�ستثمار هي منتجات فرعية من اأ�سواق ال�ستثمار املالية التي 

تتمتع مب�ستويات عالية من ال�سيولة يف الدول ال�سناعية املتقدمة. ويف البدء ينبغي التاأكيد على اأن »الأ�سل 

ال�ستثماري« مل يعد قا�سرًا على اآلت الإنتاج اأو الب�سائع التجارية اأو العقارات )اأي الأ�سول املادية( 

كما كان معروفًا قدميًا قبل الطفرة احلديثة لأ�سواق ال�ستثمار املالية.  بل من املمكن اأن يكون الأ�سل 

اإما اأ�ساًل ماديًا اأو اأ�ساًل ماليًا طاملا كان لكال النوعني �سعرًا �سوقيًا ويوّلد قنواٍت للدخل امل�ستقبلي.  ويف 

الواقع، فاإن �سريفة معامالت ال�ستثمار اأكرث ارتباطًا باملتاجرة الن�سطة يف اأ�سواق �سندات ال�ستثمار 

الثانوية من املتاجرة يف الأ�سول املادية. وبالتايل لفهم البيئة اخلارجية املحيطة  ب�سناديق ال�ستثمار 

الإ�سالمية ب�سكٍل اأو�سح، ي�ستح�سن تقدمي خلفية مبدئية حول النظام املايل وال�سندات املتداولة يف 

اأ�سواق ال�ستثمار احلديثة وما يتعلق بها من م�سائل �سرعية.  

ن�سر  اإىل  الذي يهدف  العامة  للتوعية  التجاري  اأبوظبي  بالكتّيب احلايل برنامج بنك  وبهذا، نخـتم 

الوعي حول اإمكانية مواجهة عمليات التمويل الإ�سالمي لتحديات ال�سريفة التقليدية املتزايدة ب�سكل 

م�ستمر يف عامل اليوم. وهو الربنامج الذي ناأمل اأن ميتد نفعه باإذن اهلل لي�سمل العمالء الكرام واملدراء 

التنفيذيني ودور ال�ستثمار املوؤ�س�سي واخلرباء امل�سرفيني وموظفي الدولة والّطالب اجلامعيني، الذين 

ميكنهم جميعًا ال�ستفادة من �سل�سلة بنك اأبوظبي التجاري، وذلك من منطلق اإمياننا باأهمية وعي 

اجلمهور مببادئ التمويل الإ�سالمي  ودوره يف بناء عالقاٍت اأف�سل مع العمالء، مما يوؤدي اإىل فتح اآفاقًا 

اأرحب لنمو العمل امل�سريف الإ�سالمي. ويف ختام هذا الربنامج يتوجه بنك اأبوظبي التجاري بعميق 

�سكره وتقديره لعمالئه الكرام على ما اأبدوه من ح�سن ا�ستقبال لهذه ال�سل�سلة. كما يتوجه بنك اأبوظبي 

التجاري بال�سكر للدكتور ح�سني حامد ح�ّسان مل�ساهمته يف اإعداد هذا الربنامج التثقيفي. 
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هذا الكتيب ال�ساد�ص هو الكتّيب الثقايف الأخري من �سل�سلة برنامج التوعية العامة التي  اأ�سدرها 

بنك اأبوظبي التجاري لعمالئه الكرام، بهدف اإبراز الأبعاد الأخالقّية والتطبيقية ملفهوم ال�سريفة 

)اأ(  وهي:  �سابقة  كتّيبات  خم�سة  �سدور  بعد  الكتّيب  هذا  ياأتي  الرتتيب،  حيث  ومن  الإ�سالمية. 

جدوى  حول  الأولية  الت�ساوؤلت  بع�ص  يعالج  والذي  الإ�سالمية–١،  لل�سريفة  الرئي�ص  املر�سد 

ال�سريفة	الإ�سالمية	– ملاذا وكيف تختلف عن نظريها  التقليدي؟ )ب( املر�سد الرئي�ص لل�سريفة 

الإ�سالمية–2، لعر�ص �سيغ التمويل الإ�سالمية البديلة، )ج( املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية-٣ »دليل 

معامالت الأفراد« لتو�سيح طبيعة الأ�سول والودائع ل�سريفة معامالت الأفراد، م�ستهاًل باإعطاء خلفية 

تاريخية لنظام ال�سريفة الإ�سالمية الذي �ساد يف قرون احل�سارة الإ�سالمية الأوىل بدولتي اخلالفة 

العبا�سية والفاطمية، )د( وتال ذلك املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية – ٤ »دليل معامالت الأفراد«، لتو�سيح 

كيفية الوفاء بالحتياجات التمويلية لالأفراد والأ�سر واملهنيني واأ�سحاب الأعمال، كما اأو�سح طبيعة 

املبادئ احلاكمة للر�سوم املالية مقابل تقدمي اخلدمات امل�ساعدة يف �سريفة معامالت الأفراد، )هـ( 

املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية–٥ »دليل معامالت ال�سركات« والذي اأو�سح قدرة ال�سريفة الإ�سالمية 

على تلبية الحتياجات التمويلية لقطاع ال�سركات على الأجل الق�سري واملتو�سط والطويل بالإ�سافة اإىل 

بع�ص املعامالت الأخرى  لل�سركات.

اأبوظبي التجاري للتوعية العامة، يرمي هذا الكتيب  اأهداف برنامج بنك  وللم�سي قدمًا يف حتقيق 

التي  التمويلية  اخللفية  ا�ستكمال  اإىل  ال�ستثمار«  معامالت  الإ�سالمية–٦»دليل  لل�سريفة  املر�سد 

عر�ست يف الكتيبات ال�سابقة وذلك من خالل التطرق اإىل مو�سوع معامالت ال�ستثمار. فمن وجهة 

النظر امل�سرفية البحتة، ت�ستخدم عبارة »خدمات التمويل« كمرادف بديل عن التعبري الدارج »عمليات 

امليزانية العمومية«، مبعنى اأن امل�سرف يوّظف اأموال املودعني لإيجاد اأ�سول مالية. بينما ت�ستخدم 

عبارة »خدمات ال�ستثمار« للتعبري عن العمليات املنفذة »خارج نطاق امليزانية العمومية« مبعنى اأن 

امل�سرف يجتذب جمموعة كبرية من اإ�سهامات امل�ستثمرين ل�ستخدامها من خالل اآليات ا�ستثمارية 



ال�ستثمار كل جهٍد م�ستطاع من اأجل النهو�ص باأهداف ال�سندوق املتمثلة يف حتقيق منو اقت�سادي 

يعك�ص الزيادة املتوا�سلة لقيمة الوحدة يف �سندوق ال�ستثمار حر�سًا على م�سالح امل�ستثمرين.

بالإ�سافة اإىل ذلك، تقدم �سناديق ال�ستثمار »غري حمددة املدة والقيمة« خدمات ال�سيولة للم�ستثمرين، 

وذلك من خالل جداول زمنية من�سبطة لعمليات الدخول يف ال�ستثمارات واخلروج منها اأو مبعنى 

اآخر، امل�ساهمة وال�سرتداد كما هو متعارف عليه. كذلك تقدم هذه ال�سناديق خدمة اإدارة املخاطر 

للم�ستثمرين من خالل الإدارة املهنية املتخ�س�سة ل�سناديق ال�ستثمار. وبالتايل يقبل امل�ستثمرون على 

ال�ستثمار ب�سكٍل وا�سع يف هذه ال�سناديق لال�ستفادة من وفورات احلجم، التي ل ميكن  حتقيقها من 

خالل جهود ال�ستثمار الفردية.  

الوحدات  »اأمانات  ل�سناديق  م�سابه  بنمط  الإ�سالمية �سممت  ال�ستثمار  ل�سناديق  الهيكلية  البنية 

ال�ستثمارية« غري حمددة املدة والقيمة التي توجد عادًة يف اململكة املتحدة، اأو تلك املوجودة يف الوليات 

املتحدة الأمريكية والتي ت�سمى »�سناديق ال�ستثمار، حيث ت�ساوي قيمة الأ�سول الداخلية لل�سندوق عدد 

الوحدات التي مت اإ�سدارها م�سروبة يف �سعر الوحدة ناق�سًة ر�سوم الإدارة واأي تكاليف اأخرى. بدوره، 

يتويل مدير �سندوق ال�ستثمار والذي يعرف با�سم مدير املحفظة ال�ستثمارية بتوظيف ما مت جمعه 

من م�ساهمات امل�ستثمرين بغر�ص حتقيق  عوائد للم�ستثمرين من ال�ستثمارات الداخلية لل�سندوق. 

وللو�سول اإىل قيمة الوحدة يف ال�سندوق – اأي ما ي�سمى »�سايف قيمة الأ�سول للوحدة« يتم احت�سابها 

من خالل تق�سيم القيمة الكلية لل�سندوق على عدد الوحدات املتداولة التي مت اإ�سدارها يف الفرتة 

اجلارية. وعلى ذلك، يتم مترير عوائد ال�ستثمار اإىل امل�ستثمرين اأو توزيعها عليهم وفقًا لرتفاع قيمة 

الوحدات، ويف حال انخفا�ص قيمة الوحدات تن�ساأ خ�سائر يتم امل�ساركة فيها بنف�ص الطريقة. 

م معامالت ال�ستثمار  وفقًا ملا هو معتمد يف هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، ُتَق�سَّ

وت�ستمل على ح�سابات  املقّيدة  ال�ستثمار غري  اأوًل: ح�سابات  رئي�سيتني،  اإىل جمموعتني  الإ�سالمية 

»امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر« وهي املرادف البديل لعمليات امليزانية العمومية التقليدية اخلا�سة 

بالودائع لأجل ذات الفوائد الثابتة. حيث يكون امل�سرف الإ�سالمي مفّو�سًا باخللط ما بني موارده 

اخلا�سة وودائع العمالء ال�ستثمارية.   

يتم  الأرباح واخل�سائر ولكن  امل�ساركة يف  اأي�سًا ملبداأ  التي تخ�سع  املقّيدة  ال�ستثمار  ثانيًا: ح�سابات 

العمومية ح�سب خمتلف  امليزانية  العمالء كا�ستثمارات خارج  نيابة عن  بوا�سطة امل�سارف  اإدارتها 

اأنواع ال�ستثمار املف�سلة لدى العمالء. وتنطوي هذه املجموعة على نطاق وا�سع من معامالت ال�ستثمار 

املتنوعة التي تقدمها امل�سارف الإ�سالمية لتلبية احتياجات العمالء املتغرية ب�سفة م�ستمرة. ويرّكز هذا 

الكتيب ب�سكٍل اأ�سا�سي على ال�سمات الهيكلية ل�سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية باعتبارها اآلية ال�ستثمار 

ال�سائدة والتي يتم ت�سويقها باأحكام و�سروط خمتلفة من قبل امل�سارف الإ�سالمية. 

	

يقوم نظام عمل �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية على ا�ستقطاب م�ساهمات من امل�ستثمرين، جلمع اأر�سدة 

مالية �سخمة ن�سبيًا، ومن ثم اإدارتها بطريقة مهنية من خالل اإدارات ال�ستثمار يف امل�سارف مقابل 

ر�سوم مالية اأو ن�سبة من العائد يتم التفاق عليها م�سبقًا. وبالتايل يح�سل كل م�ستثمر على عدد من 

الوحدات �سمن �سندوق ا�ستثمار معّين وفقًا لل�سعر المعلن في يوم الم�ساهمة، على اأن يبذل مدير �سندوق

 �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية



الرئي�ص  املر�سد  كتّيب  �سابقًا يف  تو�سيحه  كما مت  امل�ساربة  واخل�سائر يف  الأرباح  امل�ساركة يف  عقد 

لل�سريفة الإ�سالمية – 2، وكتيب املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية -  ٤ »دليل معامالت الأفراد«. وحيث اأن 

امل�سارب ل يتلقى عائدًا يف حالة اخل�سارة، اإل اأن عامل اجلذب لإدارة امل�ساربة يتمثل يف رفع م�ستوى 

الكفاءة الإدارية الذي ي�سكل حافزًا قويًا للم�سارب من اأجل حتقيق الأرباح.

 ومن ناحية اأخرى، يتمّيز عقد الوكالة باحت�ساب ر�سوم مالية يتلقاها املدير )القائم باأعمال الوكالة( 

والتي حتدد م�سبقًا كن�سبة مئوية من �سايف قيمة اأ�سول وحدات ال�سندوق قبل البدء باأعمال الوكالة 

وفقًا ملا مت التفاق عليه. علمًا اأن �سرعية احت�ساب الر�سوم املالية قد مت �سرحها بالتف�سيل يف كتّيب 

املر�سد لل�سريفة الإ�سالمية – ٤ »دليل معامالت الأفراد«. ولكن خالفًا حلالة امل�ساربة حيث يرتبط 

دخل املدير ب�سايف الربح، يالحظ اأن ر�سوم الوكالة اأكرث اأمانًا لرتباطها ب�سايف قيمة الأ�سول. 

وبالنظر اإىل املدير كــ»وكيل« وامل�ستثمر كـ»اأ�سيل«، ينبغي التنّبه اإىل اأن الوكيل يبذل كل ُجهٍد ُم�ستطاع، 

دون �سمان للنتائج املرجّوة من جانب امل�ستثمر. اأ�سف اإىل ذلك، اأن عقد الوكالة ميتاز بخا�سية »توافق 

احلوافز« طاملا اأن �سايف قيمة الأ�سول تتقّلب ارتفاعًا وهبوطًا مع �سعر ال�سوق لوحدات ال�سندوق، الأمر 

الذي ي�ساعف من حجم ال�سغوط على الوكيل لأداء العمل بكفاءة عالية. وعالوة على ما تقدم، ميكن 

اأن يح�سل الوكيل على »حافز اأداء« وهو عبارة عن املبلغ الذي يعادل الربح الزائد على معدل عائد معنّي 

على راأ�ص املال الـُم�ستثمر لفرتة حمددة.  

ثانيًا: توظيف الأموال 

ال�سمة الهيكلية الثانية ل�سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية ترتبط بكيفية توظيف الأموال املجّمعة �سعيًا 

لتحقيق عوائد ال�ستثمار. ويف البدء، يبدو بديهيًا �سرورة توظيف اأموال �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية 

من وجهة نظر ال�سريعة الإ�سالمية، هنالك ثالُث �سماٍت هيكلية م�سرتكة ل�سناديق ال�ستثمار نف�سلها 

كما يلي: 

عقد الإدارة: هو عالقة تعاقدية بني مدير �سندوق ال�ستثمار من ناحية وامل�ستثمرين امل�ساهمني يف 

ال�سندوق من ناحية اأخرى. 

توظيف الأموال: هي العملية الت�سغيلية التي يتم من خاللها توظيف اأموال �سناديق ال�ستثمار وما ينتج 

عنها من عوائد.

	

توزيع العوائد: كيفية توزيع عوائد ال�ستثمار على امل�ستثمرين امل�ساهمني. 

ونورد فيما يلي و�سفًا موجزًا لأهم هذه اخل�سائ�ص:

اأوًل: عقد الإدارة

هنالك نوعان من العقود حتكم العالقة بني مدير �سندوق ال�ستثمار وامل�ستثمر يف �سناديق ال�ستثمار 

الإ�سالمية وهي: )١( عقد الوكالة وهو الأكرث �سيوعًاً، )2( العقد املبني على اأ�سا�ص امل�ساركة يف الأرباح 

واخل�سائر ويتم العمل به يف بع�ص الأحيان. 

فالعقد الأخري هو عندما يقوم امل�سرف باأداء دور الإدارة، على �سبيل املثال: اأن يكون امل�سرف م�ساربًا 

مع اأو دون خلط اأموال امل�سرف، باملقابل يوؤدي امل�ستثمرون دور رب املال. عندئٍذ، يتم تطبيق اأحكام 

اخل�سائ�ص الهيكلية



يكون �سامنًا لها. فهذه نقطة اختالف جوهري عن �سناديق ال�ستثمار التقليدية حيث يكون عائد 

ال�ستثمار م�سمونًا يف بع�ص عقود الوكالة. 

وثّمة اختالف جوهري اآخر يرتبط بامل�ساواة يف التعامل مع امل�ستثمرين  يف �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية، 

وذلك يف مقابل اإمكانية تبني نظام خا�ص لأولويات الدفع ُيربر املفا�سلة بني امل�ستثمرين وفقًا لت�سنيفات 

ال�ستثمار. فمن املعتاد يف �سناديق ال�ستثمار التقليدية اأن يتم اإ�سدار ثالثة �سندات اأو اأكرث من �سندوق 

ال�ستثمار لها م�ستويات خمتلفة من املخاطر، حيث ُتعطى اأولوية دفع عوائد ال�ستثمار لل�سند )اأ( ومن 

ثم يتبعه من حيث الأولوية ال�سند )ب( واأخريًا يذهب ما تبقى من العوائد اإىل ال�سند )ج(. 

الإ�سالمية،  ال�سريعة  وفقًا لأحكام  لل�سركاء  املت�ساوية  املعاملة  الإجراء يخالف مبداأ  اأن هذا  ل �سك 

مبعنى اأن كل ال�سركاء يواجهون نف�ص القدر من املخاطر واأن �سايف الربح يتم توزيعه بنف�ص الفرتة 

الزمنية بني امل�ستثمرين وفقًا حلجم راأ�ص املال الـُم�ستَثمر. اأما وقد مت عر�ص ال�سمات الهيكلية الرئي�سية 

ل�سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية، �سوف ن�ستعر�ص يف اجلزء القادم من هذا الكتّيب بيئة اأ�سواق املال 

ل�سناديق ال�ستثمار، وهذا يت�سمن التطرق اإىل الوظيفة ال�ساملة للنظام املايل من وجهة نظر ال�سريعة 

الإ�سالمية.  

بالتعريف الـُمب�سط، النظام املايل احلديث يوؤدي الوظيفة القت�سادية اجلوهرية املتمثلة يف حتريك 

الأموال من الأفراد الذين يتوافر لديهم فائ�سًا ماليًا )اأي الذين يكون اإنفاقهم اأقل من مداخيلهم لفرتة 

زمنية معّينة، وهم يف غالب الأمر املوظفون والأ�سر( وتذهب هذه الأموال اإىل اجلهات التي يوجد لديها 

عجز مايل )الذين يكون م�ستوى اإنفاقهم اأعلى من م�ستوى مداخيلهم، مثل املوؤ�س�سات القت�سادية 

واحلكومات(، اإما بطريقة مبا�سرة اأو بطريقة غري مبا�سرة. رمبا يبدو اأمرًا م�ستغربًا  اأن يكون الأفراد 

والأ�سر هم املقر�سني يف الأ�سواق الغربية بينما تكون موؤ�س�سات الأعمال واحلكومات هم املقرت�سني ! 

وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ومن اأمثلة ذلك جتّنب الن�ساطات القت�سادية غري امل�سروعة 

)كاإنتاج ال�سلع واخلدمات املحرمة �سرعًا( وكذلك املعامالت املالية غري امل�سروعة 

)معامالت الفائدة الربوية ب�سفة رئي�سية واملعامالت القائمة على الغرر(.    

ولكن �سناديق ال�ستثمار تعمل اأ�سا�سًا يف الأ�سواق املالية الثانوية حيث يتم بيع و�سراء ال�سندات والأوراق 

املالية، خالفًا لأ�سواق املال الأ�سا�سية حيث تبداأ عملية عر�ص امل�سروعات الإنتاجية للتمويل. هذا مع 

العلم اأن الأ�سواق املالية الثانوية ت�ستمل على »اأ�سواق راأ�ص املال« و »اأ�سواق النقد« حيث تتم املتاجرة 

بال�سندات احلكومية و�سندات ال�سركات بالإ�سافة اإىل »ت�سكيك« الأ�سول املالية )من خالل الآليات 

املقابل  واملعامالت ذات  املالية )امل�ستقبليات واخليارات  الأ�سواق  الغر�ص اخلا�ص( وم�ستّقات  ذات 

امل�ستقبلي(. 

وبذا يت�سح اأن درا�سة الأ�سواق املالية الثانوية ت�سكل جزءًا مكماًل من �سناديق ال�ستثمار. ومن امل�سّلم 

به اأن الأ�سول »امل�سككة« )امل�سمونة باأوراق مالية( لها دور حيوي يف عمليات �سناديق ال�ستثمار. ولكن 

ل يت�سع املجال يف هذا الكتّيب املخت�سر ملناق�سة هذا املو�سوع بالتف�سيل.  وَح�ْسُب هذا الكتّيب اإلقاء 

ال�سوء على �سندات اأ�سواق راأ�ص املال واأ�سواق النقد. 

ثالثًا: توزيع العوائد 

ال�ستثمار  عوائد  بتوزيع  ترتبط  الإ�سالمية  ال�ستثمار  ل�سناديق  والأخرية  الثالثة  الهيكلية  ال�سمة 

للم�ستثمرين امل�ساهمني يف ال�سندوق.  

�سواًء كان عقد الإدارة مبنيًا على الوكالة اأو امل�ساربة، فان دور املدير هو مترير عائدات ال�ستثمار 

للم�ستثمرين على هيئة ارتفاع يف قيمة الوحدات اأو نق�سان قيمة الوحدات يف حالة اخل�سارة، دون اأن 

النظام املايل احلديث



وعليه، فاإن جوهر الأ�سواق املالية احلديثة يتمثل يف العمل بنجاح على توجيه مدخرات بالغة يف ال�سغر 

من خالل الو�سائط املالية، لتتحول اإىل جمموعات كبرية من راأ�ص املال ال�سائل لتمويل امل�ساريع التنموية 

ال�سخمة. وهذا بدوره يعترب هدفًا اإ�سالميًا جائزًا �سرعًا طاملا اأنه ُينظم ويعمل وفقًا لأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية. 

		

يعطي ال�سكل اأعاله اإطارًا تو�سيحيًا للنظام املايل وكيفية حتريك الأموال – اإما بطريقة غري مبا�سرة 

)من خالل امل�سارف و�سركات التاأمني وغريها(، اأو بطريقة مبا�سرة )من خالل بيع و�سراء ال�سندات 

املالية(. 

اأ. الأ�سل املايل )ال�سند(

مثلما تعترب الأ�سول املادية املنتجة )امل�سانع واملعدات والعقارات( مادة للبيع وال�سراء يف اأ�سواق الأ�سول 

املادية )احلقيقية(، فاإن الأ�سول املالية اأو ال�سندات تعترب اأي�سًا مادة للبيع وال�سراء يف الأ�سواق املالية. 

والأمر امل�سرتك بني نوعي الأ�سول هو اأن كاًل منهما يوؤدي اإىل اإيجاد تدفقات مالية م�ستقبلية بالن�سبة 

مل�سرتي الأ�سل، كما ميكن بيع و�سراء هذه الأ�سول بقيمة مالية. ومع اأن عملية البيع وال�سراء لالأ�سول 

املادية املنتجة م�سموٌح بها ب�سكٍل مطلق من وجهة نظر ال�سريعة الإ�سالمية، اإل اأن عملية البيع وال�سراء 

لالأ�سول املالية حمكومة مبحددات هامة وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.  

وتربز م�ساألة القبول ال�سرعي من خالل النظر اإىل ال�سند املايل باعتباره عقدًا قانونيًا بني طرفني، مثاًل: 

الطرف )اأ( والطرف )ب(، مبعنى اأن الطرف )اأ( يقدم فائ�ص مدخراته للطرف )ب( مفّو�سًا اإياه 

بتوظيف ذلك الفائ�ص مقابل عائد متوقع للطرف الأول، وفقًا لأحكام و�سروط حمددة بني الطرفني. 

وبالتايل، تن�سرف النظرة ال�سرعية لل�سند للرتكيز على اأحكام و�سروط العقد املربم بني الطرفني 

بخ�سو�سه.

		

ميكن تعريف الطرف )اأ( على اأنه مقر�ص والطرف )ب( على اأنه مقرت�ص يف عقد مداينة بحيث يكون 

املقرت�ص �سامنًا لكٍل من اأ�سل الدين والفائدة للمقر�ص بنهاية العقد. فذلك هو الأ�سا�ص التعاقدي 

ل�سند الدين التقليدي، �سواًء كان �سندًا حكوميًا اأو من �سندات دين ال�سركات الذي يروج لبيعها و�سرائها 

يف اأ�سواق املال احلديثة. هذا، و�سنلقي فيما يلي نظرة �سريعة على اأنواٍع خمتلفة من ال�سندات غري 

املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية لت�سمنها عملية الإقرا�ص والقرتا�ص بالفائدة الربوية.  

الـُم�ستثمر  اأنه   اأنه م�ستثمر والطرف )ب( على  وعو�سًا عن ذلك، ميكن تعريف الطرف )اأ( على 

لديه يف عقد امل�ساهمة، مبعنى اأن م�سّغل ال�ستثمار ل ي�سمن ربحًا ول اأ�سل املال الـُم�ستثمر. لقد �سبق 

مناق�سة عقد امل�ساهمة باعتباره مكّونًا اأ�سا�سيًا لراأ�سمال ال�سركة يف الكتّيب ال�سابق املر�سد لل�سريفة 

ال�سريعة  اأحكام  نظر  وجهة  املوافقة من  تقدمي  ال�سركات«، حيث مت  معامالت  »دليل  الإ�سالمية-٥ 

الإ�سالمية لالأ�سهم بناًء على مبداأ امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر.    

بينما  ال�سندات  باعة  هم  ال�ستثمار  وم�سغلو  املقرت�سون  يكون  التقليدية  املالية  الأ�سواق  اإطار  ويف 

املقر�سون وامل�ستثمرون هم امل�سرتون لل�سندات، �سواًء كان بيعًا للجمهور من خالل الإ�سدار العام اأو 

ْف ال�سند على اأنه اأ�سٌل  بيعًا خا�سًا لبع�ص املوؤ�س�سات من خالل التخ�سي�ص اخلا�ص. وعلى ذلك، ُيَعرَّ

متويل و�سائطي:

موؤ�س�سات م�سرفية وغري 

م�سرفية

متويل مبا�سر

مثاًل �سوق

الأوراق

فئات العجز-

املقرت�سون

والـُم�ستثمر

لديهم

اأموال

فئات الفائ�ص-

املقر�سون

وامل�ستثمرون

اأموال



باملتاجرة يف  املتعلقة  الإ�سالمية  ال�سريعة  واأحكام  معايري  لكل  �سامل  بيان  تقدمي  الق�سد هنا  لي�ص 

�سناديق الأ�سهم العاملية واإن كان من املنا�سب ت�سليط ال�سوء على ثالثة اأحكام هامة كما يلي:

	

•اأن ل يزيد مبلغ مديونية ال�سركة من جممل الأموال املُقرت�سة مبعدل الفائدة الربوية، �سواء كانت 
للمدى الطويل اأو الق�سري، عن ن�سبة ٣0% من راأ�سمال ال�سركة يف ال�سوق )اأي قيمة الأ�سهم املتداولة يف 

ال�سوق الثانوية خالل فرتة حمددة من الزمن( 

الدخل  من   %٥ عن  حُمّرم  اأ�سل  اأو  حُمّرم  ن�ساط  اأي  عن  والناجت  الكلي  الدخل  يزيد حجم  ل  •اأن 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وفق  الرقابة  قبل  ًا من  يتطلب جهدًا خا�سّ ال�سرط  لل�سركة. هذا  الكلي 

ل�ستك�ساف اأي م�سادر دخل لل�سركة ل ُيٌف�سح عنها بطريقة وا�سحة يف بيانات ال�سركة.  

بالن�سب  واملتم�سكة  العاملية  الأ�سهم  املتحققة عن �سناديق  اأن عوائد ال�ستثمار  اإىل  التنّبه  •وينبغي 
املئوية �سالفة الذكر لي�ست حالًل مائة يف املائة لكونها تت�سمن عنا�سر غري متوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية مهما كانت �سئيلة . لذلك، كان لزامًا على امل�ستثمر )اأو مدير ال�ستثمار نيابًة عن امل�ستثمر( 

اإزالة العن�سر غري امل�سروع من ال�سهم. 

ويف الواقع، ُيبلغ مدراء �سناديق الأ�سهم العاملية عمالءهم امل�سلمني مببلغ الدخل غري  امل�سروع والذي 

يحتاج اإىل تنقية من جمموع العوائد التي مت توزيعها. والت�سرف املعتاد هو اأن يتم التخّل�ص من هذا 

العن�سر باإنفاقه يف املجالت اخلريية. 

ِرِه ) ُمقرت�سًا اأو م�ستثمرًا لديه(.  دِّ ُمدّر للدخل حلامله ) مقر�سًا اأو م�ستثمرًا( وهو التزاٌم على ُم�سَ

 وعليه، فاإّن وجهة النظر ال�سرعية لل�سند ل ترتبط فقط بطبيعة العقد واإمنا ترتبط كذلك مبدى 

اإمكانية تداول ال�سند، اأي اإمكانية بيعه و�سرائه مقابل �سعر يف ال�سوق املايل. وهذا ما �سنتناوله يف 

معر�ص احلديث عن �سندات الدين الإ�سالمية. 

ب. ال�ستثمار يف اأ�سواق الأ�سهم العاملية

لي�ص م�ستغربًا اأن تكون حقوق ملكية ال�سركات – مبعنى الأ�سهم العادية – هي الآلية ال�ستثمارية الغالبة 

تقريبًا يف �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية مع العلم باملوافقة على مبداأ الـُمتاجرة يف الأ�سهم.

ووفقًا للمعيار ال�سرعي ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية: ي�سمح ببيع 

و�سراء اأ�سهم ال�سركات مبقابٍل عاجل اأو اآجل ي�سمح فيه بالتاأجيل اإذا كان ن�ساط ال�سركة جائزًا �سرعًا، 

ب�سرف النظر عن كونه ا�ستثمارًا )اأي اأن حيازة ال�سهم كانت بهدف الربح( اأو للمتاجرة فيه )بنية 

ال�ستفادة من الفرق يف ال�سعر(.  

فقد اأُجيزت املتاجرة يف اأ�سهم ال�سركات ذات الن�ساطات امل�سروعة، �سمن قائمة من املعايري الدقيقة 

واملُف�سلة، واإن كانت توِدْع اأو تقرت�ص اأمواًل على اأ�سا�ص الفائدة، وبذلك مت فتح املجال وا�سعًا اأمام 

ال�ستثمارات الإ�سالمية يف اأ�سواق الأ�سهم العاملية، وت�سميم موؤ�سرات قيا�سية اإ�سالمية عاملية )مثل 

داو جونز الإ�سالمي وفوت�سي الإ�سالمي وغريها( خا�سعًة لرقابة �سارمة متوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية. 



تنق�سم اأ�سواق املال اإىل اأ�سواق نقدية واأ�سواق راأ�سمالية. فالأ�سواق النقدية هي التي يتم فيها تداول 

اأدوات الدين ذات الأجل الق�سري، اأي التي تقل اآجالها عن �سنة واحدة، بينما اأ�سواق راأ�ص املال هي التي 

يتم فيها تداول ال�سندات الآجلة التي تزيد مدتها عن �سنة. 

حقوق امللكية يف ال�سركات بح�سب تعريفها، تدخل �سمن ال�سندات الراأ�سمالية لأنها ل تنتهي اإىل اأجل 

ولكن �سندات اخلزينة العامة ملدة ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر تدخل �سمن الأ�سواق النقدية. وقد مت التاأكيد 

على عدم جواز املتاجرة يف النقد من الناحية ال�سرعية مهما كانت فئاته. وعلى وجه اخل�سو�ص، 

ينبغي التاأكد من اأن �سرف العمالت الأجنبية يخ�سع ل�سرط الت�سليم »يدًا بيد« علمًا باأن اأي تاأخري اأو 

تاأجيل يف �سرافة العمالت النقدية يدخل �سمن الربا الـُمحّرم.  

اأ. ملاذا اأ�سواق النقد؟

بالإ�سافة اإىل خا�سية  الأجل » اأقل من �سنة« ، تتمّيز اأدوات �سوق النقد باخل�سائ�ص التالية: )١( اأنها 

تباع عادًة باأحجام كبرية فوق طاقة الأ�سر واملوؤ�س�سات ال�سغرية و )2( الإنطواء على درجة منخف�سة 

ب�سفة عامة من خماطر عدم الوفاء و )٣( اأن اأ�سواقها متتاز بدرجة عالية من احلركة وال�سيولة.  

ولكونها اأ�سواقًا اإجمالية وتعمل باأحجام كبرية – عادًة مبا يزيد على مليون دولر اأمريكي، جتد اأ�سواق 

النقد اأكرث مالءمًة لل�سما�سرة وجمهور املتعاملني داخل اأروقة امل�سارف الكبرية ودور ال�سم�سرة املالية، 

اأو من خالل �سبكات اإلكرتونية معقدة، منهم اإىل امل�ستثمرين ال�سغار اأو الأفراد. وعليه، يالحظ اأن 

اأدوات �سوق راأ�ص املال تبدو اأقل تعقيدًا من اأدوات �سوق النقد اإذ يقت�سر فيها التداول على حقوق امللكية 

و�سندات الدين املمتدة الأجل لأكرث من �سنة، وذلك ي�ستدعي املزيد من الرتكيز على اأدوات �سوق النقد 

من وجهة نظٍر �سرعية.  

يعود انخفا�ص م�ستوى املخاطر التي تنطوي عليها اأ�سواق النقد بدرجة كبرية اإىل قلة معدلت عوائد 

اأن توقعات العوائد لي�ست هي العامل  اأ�سواق راأ�ص املال، علمًا  ال�ستثمار مقارنة بتلك التي حتققها 

الأ�سا�سي لجتذاب امل�سرتين ل�سندات الدين )اأي املقرت�سني(، واإمنا هو التطّلع اإىل بديل جّيد عو�سًا 

عن الحتفاظ باأر�سدة نقدية خاملة لفرتات زمنية ق�سرية، وهو ما يجعل لأ�سواق النقد جاذبية خا�سة 

للم�ستثمرين يف ال�سندات. وخالل تلك الفرتة التي يكون حتديد العمل الإنتاجي املتوقع ا�ستثمار الأموال 

اأ�سواق النقد عائدًا اإىل امل�ستثمرين على اأموالهم حتى تبداأ العملية  فيه قيد البحث، تدفع �سندات 

الإنتاجية الـُمدرة للعوائد. 

لذا، فان اأ�سواق النقد تلعب دورًا هاّمًا يف تقدمي العون للحكومات وال�سركات مبا يحقق لها املواءمة 

ما بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، وم�ساعدة �سلطة النقد للتحكم يف الإمدادات النقدية. 

حيث يكون بو�سع احلكومات احل�سول على نقد �سريع من مبيعات �سندات اخلزينة مما ميكنها من 

متويل التزاماتها املالية الفورية قبل حت�سيل ال�سرائب. وكذلك ال�سركات الكبرية، ت�ستطيع الوفاء 

باحتياجاتها الفورية من �سوق النقد )مثاًل لدفع املرتبات اأو ت�سديد فواتري املرافق العامة الخ( قبل 

حت�سيل قيمة مبيعاتها.

من ناحية اأخرى ت�ستطيع امل�سارف املركزية التحكم يف كمية النقد املعرو�سة من خالل عمليات ما 

يعرف »بال�سوق املفتوحة«. وباعتباره وكياًل عن احلكومة، ي�ستطيع امل�سرف املركزي بيع ال�سندات 

اإن كان الق�سد هو احلد من كميات النقد املعرو�سة. وباملقابل، ي�ستطيع  احلكومية بكميات كبرية 

امل�سرف املركزي زيادة تلك الكميات من خالل �سراء ال�سندات احلكومية من اجلمهور.

�سوق النقد وال�سندات ق�سرية الأجل 



ب. اأدوات اأ�سواق النقد الإ�سالمية 

اإن امل�سكلة الفقهية الأ�سا�ص بالن�سبة لالأدوات النقدية التقليدية ترتبط بهيكلية الدين امل�سيطرة فيها، 

ورغم ذلك، يبدو اأن الطفرة الأخرية يف حركة »ال�سكوك« و »ال�سهادات« الإ�سالمية قد ج�سرت فجوًة 

مهمة يف الأ�سواق املالية الإ�سالمية النامية. وقد طوّرت امل�سارف املركزية الإ�سالمية – كما هو احلال 

يف ال�سودان وباك�ستان وماليزيا – اأدوات �سوق نقد اإ�سالمية بناًء على قاعدة امل�ساركة وذلك للم�ساعدة 

يف تنظيم كمية النقد املعرو�سة. 

	

ت�سلح ال�سكوك الإ�سالمية خ�سي�سًا ملعامالت �سوق النقد ذي الأجل الق�سري، كما ت�سلح كاأدوات يف 

�سوق راأ�ص املال بالعتماد على اأجل ال�سك اأو ال�سهادة. وطبقًا للمعايري املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

ال�سكوك  ت�ستمل  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة  الإ�سالمية 

ال�ستثمارية على �سكوك امللكية يف الأ�سول الـُم�ستاأجرة و�سكوك ملكية اخلدمات و�سكوك املرابحة 

وامل�ساركة وال�سلم وال�ست�سناع ووكالت ال�ستثمار واملزارعة وامل�ساقاة وال�ستزراع.  

لقد تنامت اأدبيات ال�سكوك الإ�سالمية و�سهادات ال�ستثمار الإ�سالمية بخطى حثيثة منذ الت�سعينيات 

من القرن املا�سي من خالل اجلهود املخل�سة لالقت�ساديني الإ�سالميني وال�سيارفة وعلماء ال�سريعة 

الإ�سالمية بهدف جني ثمار ال�سيولة املتوافرة يف اأ�سواق املال عرب نطاق وا�سع من اأدوات ال�ستثمار 

الإ�سالمية. ومل يقت�سر التحدي على الإطار الهيكلي ل�سند الدين اأو ال�سهادة فقط، واإمنا كان ينطوي 

اأي�سًا على كيفية جعل تلك ال�سندات اأو ال�سهادات قابلة للتداول اأي كيفية اإجازة بيعها و�سرائها يف 

ال�سوق الثانوية.  

واإذا اأخذنا املرابحة اجلائزة �سرعًا كاأ�سا�ص منا�سب ل�سند اإ�سالمي، على �سبيل املثال،  �سرعان ما تربز 

امل�سكلة ال�سرعية حول عدم اإمكانية بيع و�سراء �سندات املرابحة دون التعدي على الأحكام ال�سرعية 

حول بيع الدين. وذلك لأن �سند املرابحة ي�ستمل على دين م�ستحق من بيع �سلعة. 

يف واقع الأمر جند اأن بيع الدين ل يختلف عمليًا عن عملية خ�سم الدين مبعنى اأن بائع ال�سند يقب�ص 

من امل�سرتي مبلغًا اأقل من الدين الفعلي. اأو بعبارة اأخرى، اأن �سند املرابحة عند املتاجرة فيه يتحول 

اإىل �سند خ�سم تقليدي �سادر بقيمة اأقل من قيمته الإ�سمية. 

ميكن جتّنب هذه امل�سكلة فيما لو كان �سند املرابحة ل ميثل ح�سة فقط يف دين م�ستحق، واإمنا ميثل 

كذلك ح�سة يف الب�سائع املعّدة للتجارة، بحيث ميثل الدين امل�ستحق ن�سبة �سغرية من قاعدة اأ�سول 

ال�سند ) عادًة اأقل من ٥0%(. وميكن جتّنب امل�سكلة جذريًا اإذا كان ال�سند الإ�سالمي قائمًا على عقد 

اإجارة بحيث يكون ال�سند ل ميثل ح�سة فقط يف مدفوعات الإجارة واإمنا كذلك ميثل ح�سًة يف ملكية 

الأ�سل اأو املعدات التي يتم ا�ستئجارها. 

فذلك هو جوهر فكرة »ال�سند القائم على اأ�سل« يف معامالت ال�ستثمار املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية، اإذ ينبغي عدم اخللط بينه وبني فكرة »ال�سند املدعوم باأ�سل« بح�سب املمار�سة التقليدية. 

فالأخري ي�ستخدم غالبًا مبعنى اأن التدفق النقدي م�سمون بقيمة الأ�سل ل مبعنى اأن حامل ال�سند له 

حق ملكية يف ذلك الأ�سل.  

اإن اخلا�سية الهيكلية الأ�سا�ص بالن�سبة لل�سك امل�سروع والقابل للتداول هو التاأكد من اأن ال�سند ميّثل 

ح�سة ملكية يف الأ�سل املادي الأ�سا�ص الذي يوّلد تدفقًا نقديًا، ولي�ص اأقل من٣0% من جمموع الأ�سول. 

فهذا يجعله مماثاًل حلق ملكية ال�سركات ومن ثم يجعل عمليات البيع وال�سراء يف هذا ال�سند الإ�سالمي 

جائزة جنبًا اإىل جنب مع اأ�سهم ال�سركات يف ال�سوق الثانوية.

اخل�سائ�ص الهيكلية لل�سكوك 

وال�سهادات



فذلك هو الأ�سا�ص الذي ا�ستطاع به القائمون على اإدارة دوائر ال�ستثمار يف امل�سارف  الإ�سالمية يف 

الآونة الأخرية ا�ستخدام اخل�سائ�ص املتنوعة ل�سيغ ال�ستثمار املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

)الإجارة وال�سلم وال�ست�سناع وامل�ساركة وامل�ساربة ..الخ( �سعيًا لإيجاد جمموعة متنوعة ووا�سعة من 

ال�سكوك الإ�سالمية القابلة للتداول وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية واملف�سلة باهتمام بالغ. 

باأنها:  ال�سكوك  تتمّيز  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  معايري  وبح�سب 

»�سهادات مت�ساوية القيمة ت�سدر با�سم مالكها اأو حاملها بغر�ص اإقرار حق مالكها يف امل�ستحقات املالية 

واللتزامات التي متثلها ال�سهادة«. 

وملزيد من الفّهم للبناء الهيكلي اخلا�ص بال�سكوك القابلة للتداول، هنالك خم�ص خ�سائ�ص هيكلية 

ل�سندات الدين التقليدية ت�ستوجب النظر من زاوية ال�سريعة الإ�سالمية: 

ِدْر ال�سند حامَل ال�سند عند  •القيمة الإ�سمية اأو �سعر الإ�سدار: وهي املبلغ الفعلي الذي َيِعُد به ُم�سَ
تاريخ ال�ستحقاق.  

•تاريخ ا�ستحقاق ال�سند: وهو التاريخ الذي يحني فيه دفع القيمة الإ�سمية حلامل ال�سند.
•دفعات الق�سائم: وهي املبالغ التي ُتدفع حلامل ال�سند يف فرتات حمددة )�سهريًا اأو ربع �سنويًا الخ( 

قبل و اأو بتاريخ ا�ستحقاق ال�سند.

القيمة  على  مق�سومًا  الق�سيمة  مبلغ  عن  عبارة  وهو  الق�سائم:  فائدة  �سعر  اأو  الق�سائم/  •معدل 
الإ�سمية. 

التي ل متنح حاملها  �سندات اخل�سم  ال�سفرّيات(: وهي  )اأو  ال�سفرية  الق�سيمة  •ال�سندات ذات 
اأي ق�سائم ما عدا القيمة الإ�سمية يف تاريخ ال�ستحقاق. 

به حامل  املوعود  الفعلي  املبلغ  وهي  اإ�سمية،  بقيمة  دائمًا  اإ�سداره  يتم  التقليدي  ال�سند  اإن  باإيجاز، 

ال�سند يف تاريخ ال�ستحقاق دون اعتبار لأي مدفوعات اأخرى ميكن اأن يتلّقاها حامل ال�سند خالل مدة 

احليازة. والعرتا�ص من وجهة نظر ال�سريعة الإ�سالمية على ال�سندات التقليدية يتمثل يف �سمان دفع 

القيمة الإ�سمية لل�سند يف تاريخ ال�ستحقاق بالإ�سافة اإىل الفائدة. 

َتْدَفْع حلاملها معدلت فائدة  الق�سائم حيث  لل�سندات ذات  بالن�سبة  ويبدو هذا العرتا�ص وا�سحًا 

الق�سيمة ال�سفرية  ال�سندات ذات  اأما  القيمة الإ�سمية لدى حلول تاريخ ال�ستحقاق.  اإىل  بالإ�سافة 

فت�سدر مبعدلت خ�سم مبعنى اأن حاملي هذه ال�سندات يدفعون مبلغًا اأ�سغر يف احلال مقابل مبلغ 

اأكرب اآجاًل وهو نف�ص مبداأ الإقرا�ص بالفائدة الربوية املحرمة. 

ومن املمكن بناء ال�سك بطريقة جتعله قادرًا على توليد تدفقات نقدية قابلة للتنبوؤ، مثلما هي احلال 

يف ال�سندات الإ�سالمية القائمة على الإجارة، ولكن ل جمال اأبدًا لو�سع �سند اإ�سالمي ي�سمن لدى حلول 

الأجل دفع مبلغ حمدد م�سبقًا بالإ�سافة اإىل جمموعة اأخرى من املدفوعات. والو�سع الوحيد الذي 

ميكن فيه لل�سند الإ�سالمي اأن ي�سمن دفع  القيمة الإ�سمية حلامله هو �سند القر�ص احل�سن والذي ل بد 

من اإ�سداره بح�سب القيمة الإ�سمية وا�سرتداده  بالقيمة الإ�سمية. 

ل يعتمد توافق ال�سندات املالية مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية على جمرد ا�ستبعاد الفائدة الربوية، واإمنا 

يعتمد كذلك على ا�ستبعاد الغرر بح�سب ما مت تو�سيحه يف الكتّيب ال�سابق املر�سد الرئي�ص لل�سريفة 

الإ�سالمية -2. ولأغرا�ص هذا الكتّيب فاإن الغرر يتمثل يف عدم التاأكد املهيكل اأو النا�سئ بطبيعة احلال 

يف احلالتني التاليتني )١( العقد املايل لل�سند اأو )2( معلومات الت�سويق اخلارجّية.   

الغرر وكفاءة املعلومات



اأوًل: بالن�سبة ملوقع الغرر يف العقد املايل لل�سند، فهذا يرتبط على وجه اخل�سو�ص مبعامالت الغرر 

التي جاء النهي عنها قاطعًا من الناحية ال�سرعية وتتمثل يف امل�ستّقات التقليدية )مثل امل�ستقبليات، 

اخليارات، واملعامالت ذات املقابل امل�ستقبلي(. حيث تقع العرتا�سات ال�سرعية على هذا ال�سنف من 

ال�سندات املالية خارج نطاق هذا الكتيب. 

وعو�سًا عن ذلك ميكن بب�ساطة اأن يتمثل الغرر يف غمو�ص العقد املايل اأو عدم ذكر املعلومات الأ�سا�سية 

فيه على وجه اليقني. مثاًل، عدم التحديد الدقيق لل�سعر اأو املقابل املادي اأو الكمّية يف عقود البيع اأو 

عدم التحديد الدقيق لن�سب امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر يف عقد امل�ساربة اأ�سا�ص ال�سند املايل. 

وخالفًا لل�سلع والأ�سول الثابتة والتي ميكن اأن يّطلع عليها امل�سرتي، فلي�ص يف ال�سند ما ميكن الّطالع 

عليه �سوى املعلومات املت�سمنة لالأحكام وال�سروط املتفق عليها بني امل�ستثمر وُم�ّسغل ال�ستثمار. لذا، فان 

اأي غمو�ص )مثاًل الغمو�ص حول ن�سب امل�ساركة يف الأرباح( يعترب م�سدرًا اأكيدًا للغرر. ومن ثم اأخذت 

هيئات الرقابة ال�سرعية على عاتقها م�سوؤولية عظيمة للتّفح�ص الدقيق والتحّري حول العقود امل�ساحبة 

لل�سندات املالية حتى واإن بدت هذه ال�سندات معامالت م�سروعة.    

ثانيًا: اإن الق�سد من جممل العملية املالية هو تدعيم املعلومات الداخلية لل�سند مبعلومات الت�سويق 

اخلارجية )مثاًل، تقلبات اأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار الفائدة وال�سيا�سة ال�سريبية ومعدلت اأرباح ال�سركات 

ومعدلت املخاطر... الخ(. هذا مع العلم اأن املعلومات اخلارجية قد تكون يف غالب الأمر هي العن�سر 

املحّرك لقرارات امل�ستثمرين حول ما ميكن �سراوؤه من �سندات اأو بالن�سبة ملديري ال�ستثمار حول ما 

ميكن بيعه. وبذا يت�سح اأن تدفق املعلومات ميثل الدورة الدموية لل�سوق املالية، وبالتايل يحدد مدى 

�سالمة حالته القت�سادية الكلّية. وجتدر الإ�سارة اإىل ما نّبه اإليه علماء القت�ساد الإ�سالمي يف موؤلفاٍت 

توفر  ال�سركات يف حال عدم  اأ�سهم  املتاجرة يف  يكتنف عملية  اأن  الـُمحرم ميكن  الغرر  باأن  �سابقة 

املعلومات الكافية والالزمة لكافة الأطراف.

اإن ال�سوق املايل ذا الكفاءة العالية هو ال�سوق الذي يزخر باملعلومات املنا�سبة ويجعلها متاحًة لكل 

ة، ُينظر اإىل اأ�سعار ال�سندات على اأنها موؤ�سرات تكلفة اأ�سا�سية  امل�ساركني املحتملني. وب�سفة خا�سّ

اأن متثل  البديهي  ومن  للم�ستثمرين.  بالن�سبة  اأ�سا�سية  وموؤ�سرات عوائد  ال�ستثمار  مل�سغلي  بالن�سبة 

عوائد  اإىل  دائمًا  يتطّلع  امل�ستثمر  اأن  حيث  الأموال،  لتدفق  حيويًا  دورًا  واملداخيل  التكلفة  معلومات 

ا�ستثمارية اأف�سل، بينما يتطّلع مديري ال�ستثمار اإىل تكلفة مالية اأدنى.      

وبالتايل، فاإن وجود نظام مايل متطور مهم لي�ص فقط ملواءمة فئات العجز مع فئات الفائ�ص، واإمنا 

اأي�سًا لتحديد اأ�سعار ال�سندات بطريقة مقبولة من خالل اآلية العر�ص والطلب لل�سناديق يف ال�سوق 

املالية. ول منا�ص لل�سوق املالية الإ�سالمية من اأن تكون ذات كفاءة  معلوماتية عالية، �سواًء من حيث 

اأومن حيث الن�سح الإر�سادي لتجّنب الغرر والغنب واملمار�سات ال�ساّرة.  مو�سوعية ودّقة املعلومات 

ولي�ص م�ستغربًا اأن النهيارات والأزمات املالية املتكررة يف الأ�سواق املالية ت�سري يف اأغلب الأحيان اإىل 

انهيار يف دورة تدفق املعلومات القت�سادية. 

هذا هو الكتّيب الأخري من �سل�سلة برنامج التوعية العامة الذي طرحه بنك اأبوظبي التجاري حول 

التقليدية.  البنوك  بينها وبني معامالت  الدقيقة  الفروقات  لتو�سيح  الإ�سالمية  معامالت ال�سريفة 

وا�ستكماًل للكتّيبات ال�سابقة، يهدف الكتّيب احلايل اإىل تف�سري اخل�سائ�ص الهيكلية والأدوات الت�سغيلية 

ل�سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية مقارنة ب�سناديق ال�ستثمار التقليدية.  اأما بالن�سبة للم�سائل ال�سرعية، 

فهي ترتبط خ�سو�سًا بثالث خ�سائ�ص: الإدارة وتوظيف الأموال وتوزيع عواِئد ال�ستثمار، ولكن كان 

ل بد من التقدمي لها بخلفية اأولية عن الأ�سواق املالية احلديثة. وقد مت التنبيه كذلك اإىل اأن توافق 

ال�سندات املالية مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ل يتعلق فقط با�ستبعاد الفائدة الربوية، واإمنا يتعلق 

كذلك با�ستبعاد الغرر من هيكل ال�سند.

الـــخـــال�ســـة


