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ملخص الدراسة

حتدثت الكثير من الدراسات عن األسواق املالية في االقتصاد املعاصر وتطبيقاته على مستوى العالم كله، 
وتستهدف هذه الدراسة التعريف بهذه األسواق، وكيفية توظيف هذا التعريف في دراسة األسواق املالية في 

االقتصاد اإلسالمي.  
إن دراسة عن األسواق املالية في اإلسالم ال يُقبل أن تبدأ بسؤال: هل يجيز اإلسالم السوق املالية ؟ وإمنا 

يكون السؤال هو: كيف ينظم اإلسالم السوق املالية؟ وكيف ينظم ما يوضع فيها؟ 
إن االقتصاد اإلس���المي كما جاء في مصدريه: القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة  وكما مت تقعيده من 
الفقهاء؛ تأسيًس���ا على ما جاء في هذين املصدرين، وكما جاء في جتربته الواسعة في احلضارة اإلسالمية 
- هذا االقتصاد تتحدد فيه األس���واق بني األسواق احلقيقية وسوق النقد، وأسواق التمويل باملشاركة وسوق 

أوراق املال.
 وسوق رأس املال يعتبر حديًثا في كل اقتصادات الدنيا بأسرها. واالقتصادات األخرى عملت على تأسيسه 
نظرًيا ووضعه في التطبيق العملي. وهو س���وق له وظيفته الرئيس���ة في االقتصاد. واالقتصاد اإلسالمي على 
نحو عام وأس���واق التمويل باملشاركة على نحو خاص حتدد األس���س التي ميكن عليها بناء سوق أوراق مالية، 
مع التأكيد على أن لألس���واق املالية طبيعتها اخلاصة في االقتصاد اإلسالمي التي تختلف عنها في االقتصاد 

الوضعي.
ورغم ما لسوق األوراق املالية من وظيفة إيجابية في االقتصاد إال أن هناك بعض االنحرافات في التطبيق 
متثل اجلانب السلبي في هذا السوق، وهذه االنحرافات قد تصل إلى حد الدخول باالقتصاد كله في أزمة؛ 
بحيث ال تقتصر األزمة على هذا الس���وق وحده. واألزمات التي حدث���ت منذ عام 1929م ووصوالً إلى عام 

2008م دليل على ذلك.  
ومع أن السوق املالية اإلسالمية في بداياتها، وما وضع فيها من األصول اإلسالمية موضع التطبيق محدود 
ا – مع كل ذلك إال أن هذا السوق حدثت به انحرافات قد ال تقل في خطورتها عن االنحرافات املوجودة  جّدً

في السوق املالية في االقتصاد املعاصر، وميكن أن تنتج آثاًرا مماثلة ملا حدث في هذا السوق.
كم���ا جتدر اإلش���ارة إلى أن احليل أخطر بكثير من االنحرافات؛ ألنها تك���ون مقصودة وتتضمن نوًعا من 
التبرير؛ شرعّيًا أو قانونّيًا، كما أن احليل قد تصبح هي النظام في املوضوع الذي تعمل عليه وليست مؤقتة 

مثل االنحرافات.

األسواق املالية
يف االقتصاد املعاصر واالقتصاد اإلسالمي
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مقدمـــة 

العنوان الذي حتمله هذه الدراسة هو األسواق املالية في االقتصاد املعاصر واالقتصاد اإلسالمي يكشف جانًبا 
من جوانب الصراع بني القيم الغربية والقيم اإلسالمية في شقها االقتصادي، والعنوان بالترتيب الذي جاء عليه 
يلزم له توضيح، جاء االقتصاد املعاصر في ترتيب س���ابق على االقتصاد اإلس���المي، والسبب في ذلك ما عليه 

التطبيق في االقتصادين. 

ال ش���ك أن األسواق املالية في االقتصاد املعاصر مطبَّقة، وهو تطبيق يشمل كل األسواق الفرعية الداخلة في 
األس���واق املالية، في مقابل ذلك؛ فإن تطبيقات األسواق املالية في االقتصاد اإلسالمي ال زالت في بدايتها وهي 
تطبيق���ات جزئية. لذلك فإن البدء باالقتصاد املعاصر أتاح عرض األس���واق املالية في هذا االقتصاد، وبالتالي 
التع���رف على اإلطار العام لهذه األس���واق، وهذا األمر كله أتاح االنتقال إلى االقتصاد اإلس���المي في محاولة 

للتعرف على أسواقه املالية. 

ه���ذا األم���ر ألهميته يلزم له زيادة توضيح، ما أنقله أو ما أس���تفيد به من االقتص���اد املعاصر في االقتصاد 
اإلسالمي هي أمور فنية إجرائية، وليست أموًرا متعلقة باألصول واألسس واملبادئ. 

تتكون هذه الدراس���ة من قسمني: القس���م األول عن األسواق املالية في االقتصاد املعاصر، والقسم الثاني عن 
األسواق املالية في االقتصاد اإلسالمي. 

تستهدف الدراسة أن تقدم إضافة جديدة في كل من القسمني، وذلك مبا يتالءم مع احلالة التي عليها األسواق 
في كل من االقتصاد املعاصر واالقتصاد اإلسالمي. 

  وميكن القول: إن القس���م األول من الدراس���ة واملتعلق باألس���واق املالية في االقتصاد املعاصر قد ُكتب عنه 
دراس���ات كثيرة، كما أن له تطبيقاته على مس���توى العالم كله. ولذلك فإن الدراسة التي أقدمها عن هذا القسم 
تستهدف التعريف بهذه األسواق، وبحيث يوظف هذا التعريف في دراسة األسواق املالية في االقتصاد اإلسالمي. 
وس���وف أحرص في دراسة هذا القسم على التعريف باألسواق املالية في االقتصاد املعاصر كما يقول به أهلها. 
ولذلك فإن هذا القسم لن يتضمن تقومًيا وانتقاًدا، وسوف يجيء ذلك الحًقا في القسم الثاني، والذي يهدف إلى 
تقدمي رؤية كلية لألسواق املالية في االقتصاد اإلسالمي، وفي حدود ما هو متاح ومعروف؛ فلم يسبق تقدمي هذه 

الرؤية الكلية. ولذلك فإن الدراسة تقدم هنا جديًدا. 

أ. د. رفعت السيد العوضي
أستاذ االقتصاد -كلية التجارة – جامعة األزهر
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وسوف تقدم هذه األسواق في إطار كلي دون دخول 
في تفصيالت مفصلة عن عناصرها. وفي البداية من 
املفيد اإلش���ارة إلى أن املوضوع���ات الفقهية الداخلة 
في هذا اإلطار الكلي توجد عنها دراس���ات كثيرة من 
املتخصصني في الفقه ومن غيرهم، ولذلك فلن أدخل 
في دراس���ات فقهية، وإمنا آخ���ذ ما ميكن القول عنه 

بأنه من املتفق عليه فقًها. 

3- األس���واق املالية في االقتص���اد املعاصر عليها 
انتق���ادات، كما أن التطبيق���ات اجلزئية التي ُوجدت 
لألسواق املالية في االقتصاد اإلسالمي عليها انتقادات. 
وس���وف تناقش هذه االنتقادات بنوعيها في القس���م 
الثان���ي، وهو اخلاص باألس���واق املالية في االقتصاد 
اإلسالمي. ووضعها في هذا القسم مستهدف، وذلك 
جلمع االنتقادات مًعا، ولكن الهدف املهم هو التعريف 
بأخطاء األسواق املالية في االقتصاد املعاصر، وذلك 
في إطار احلديث عنها في االقتصاد اإلسالمي، وذلك 

للعمل على جتّنبها والتخطيط لتالفيها. 

4- أحاول في هذه الدراسة تقدمي جديد في موضوع 
االنحرافات في األس���واق املالية في كال االقتصادين، 
ومن عناصر هذا اجلدي���د ربط االنحرافات باحليل، 
وبيان اآلث���ار التي تترتب على ذل���ك. وهذا املوضوع 

جديد ميكن تطويره وتأسيس دراسات عليه. 

5- املعلوم���ات الواردة بالقس���م األول لها طبيعتها 
واملعلومات الواردة بالقسم الثاني لها طبيعتها. 

أ- يستهدف القسم األول التعريف باألسواق املالية 
في االقتصاد املعاصر. هذا املوضوع باألدبيات العلمية 
املوجودة فيه أصبح فيه ما ميكن القول عنه مسلَّمات. 
وأحاول أن أش���رح هذه العبارة: في أدبيات العلوم نوع 
من الكتب يطلق عليه الكتاب الدراسي Text book هذا 
ا في  النوع من الكتب ال يتضمن إال ما أصبح مس���تقرَّ
العلم، وهذا ه���و النوع الذي يقبل أن يدرس للطالب، 
وأما اآلراء اجلديدة فه���ذه يعد أصحابها عنها بحوًثا 
وتُنش���ر ويتم احلوار حولها؛ ف���إذا ارتقت وأصبحت 

ا؛ فإنها تض���اف إلى الكتاب  مقبول���ة قبوالً مس���تقّرً
الدراسي في موضوعها. وبسبب هذه اخلاصية لهذه 
الكتب؛ فإنه يندر أن تكون بها هوامش حتيل إلى مرجع 
مع���ني؛ وذلك ألن املعلومة موجودة في أكثر من مرجع 
وال يقبل منهجّيًا نسبتها إلى مرجع معني ملفكر معني، 
وإمنا يك���ون فيها في نهاية كل موضوع قائمة بعناوين 

كتب مقترحة للقراءة. 

القسم األول في دراس���تي وهو عن األسواق املالية 
في االقتصاد املعاصر كتبته به���ذا املنهج، وهو منهج 
أوظف في���ه ثقافتي عن هذا املوضوع، وهو منهج مثَّل 
وعاًء مالئًما للتعريف باألس���واق املالية في االقتصاد 
املعاص���ر على نحو ما هو مس���تقر عليه في األدبيات 

العلمية التي تناولت هذا املوضوع. 

ب – يس���تهدف القس���م الثاني التعريف باألسواق 
املالية في االقتصاد اإلس���المي من حيث اإلطار العام 
واملوضوعات التي تسكن في هذا اإلطار. وهذا جديد 
لم أجد فيه كتابات سابقة، وسوف يثبت هذا ملن يقرأ 

هذه الدراسة. 

وحتديد اإلطار العام هو اجتهاد ش���خصي، وأدعو 
الله سبحانه أن يكون صحيًحا، وأن يكتب له القبول. 

العناصر أو املوضوع���ات التي أمأل بها هذا اإلطار 
والتي اخترته���ا قبل بدء الكتابة ينطبق عليها أنها من 
األمور املس���تقرة في الدراسات الفقهية، وال يكون من 
قبي���ل املبالغة أن توصف ه���ذه املوضوعات بأنها من 

املعلوم من الفقه بالضرورة. 

ج� - موضوع االنحرافات في األسواق املالية مؤسس 
على ما هو مس���تقر في األدبيات العلمية التي تناولت 
ه���ذا املوضوع. أما موضوع احليل واملقابلة بينها وبني 

االنحرافات فهذا اجتهاد شخصي. 

6- مصطلح االقتصاد املعاصر: عندما بدأ احلديث 
عن االقتصاد اإلسالمي حتت هذا العنوان ثار تساؤل: 
ومباذا يس���مى غيره من االقتصاد؟ اقترحت مسميات 
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منها االقتصاد الوضعي، ويعن���ي أنه االقتصاد الذي 
ل به هذه  يضع اإلنس���ان فلس���فته ويتصور نظاًما يفعِّ
الفلسفة. مع أن التس���مية باالقتصاد الوضعي تصف 
واقع االقتصاد وصًف���ا حقيقّيًا، إال أنها ال جتد قبوالً 
عند املتخصص���ني في هذا االقتص���اد. لهذا ولغيره 
اس���تخدمت مصطلح االقتصاد املعاصر؛ وذلك جمًعا 
للكلمة مع املتخصصني في االقتصاد وتأليًفا للقلوب. 
وقب���ول املصطلح وهو االقتص���اد املعاصر ال يتضمن 

تنازالً من أي من األطراف. 

القسم األول 
األسواق املالية يف االقتصاد املعاصر 

املبحث األول 
تعريف باألسواق املالية 

أخصص هذا املبحث لتقدمي تعريف باألسواق املالية، 
والتعريف املستهدف تقدميه في هذا املبحث 
ليس هو التعريف باملعنى االصطالحي، وإمنا 
هو تعريف باملعنى العام. وهذا التعريف باملعنى 

العام يشمل العناصر التالية: 
• التعري���ف االصطالح���ي لألس���واق  	

املالية. 
• أنواع األسواق املالية.  	

• أهمية األسواق املالية.  	

أواًل: التعريـــف االصطالحـــي لألســـواق 
املالية: 

يقوم  أو  النش���اط االقتص���ادي  يتضم���ن 
النشاط االقتصادي على نوعني من األسواق: 
النوع األول ه���و األس���واق احلقيقية، وهذا 
النوع من األس���واق يتم التعامل فيه على سلع 

ملموس���ة مثل اآلالت واألراضي واحلبوب، وكذلك يتم 
التعامل فيه على اخلدم���ات مثل خدمات االتصاالت 

واملواصالت واالستشارات. 

النوع الثاني من األسواق هو املعروف باسم األسواق 

املالية، وهذا النوع من األسواق يشتمل على نوعني من 
األسواق: النوع األول هو سوق النقد، والذي يعمل في 
هذا السوق هو البنك املركزي ومعه البنوك التجارية، 

وكذلك يعمل في هذا السوق بيوت الصيرفة. 

النوع الثاني من األس���واق املالية هو سوق رأس املال، 
وينقسم بدوره إلى نوعني من األسواق، سوق يتعامل على 
التمويل باإلقراض واالقتراض، واملؤسسات العاملة هنا 
قد تك���ون مصرفية مثل البنوك املتخصصة، وقد تكون 
غير مصرفية مثل صناديق االدخار وشركات التأمني. 

النوع الثاني من س���وق رأس املال هو سوق األوراق 
املالية، وفي���ه يتم التعامل عل���ى األوراق املالية، ومن 

أمثلتها األسهم والسندات. 

الشكل البياين التايل يوضح األسواق اليت توجد يف 
النشاط االقتصادي:

األس���واق املالية هي موضوع ه���ذا البحث، ولذلك 
يكون املطلوب تقدمي تعريف لها. األسواق املالية مكان 
يتيح لقاًء للمتعاملني فيه – أفراًدا كانوا أو مؤسسات 
من أصحاب الفوائ���ض النقدية- مع متعاملني آخرين 
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في حاجة إلى ه���ذه الفوائض النقدية. وهذه احلاجة 
غالًبا ما تكون نفقات استثمارية، لكن قد تكون احلاجة 

لنفقة أو سيولة جارية. 

ثالًثا: أنواع األسواق املالية:
يت���م التعامل في األس���واق املالية عل���ى الفوائض 
النقدي���ة. والتعامل مع هذه الفوائض حس���ب اإلدارة 
املالية املتداولة، وحسب املعنى وحسب املكان هو الذي 

يحدد أنواع األسواق املالية.

الشكل البياين التايل حيدد أنواع األسواق املالية يف 
االقتصاد املعاصر :

1- سوق النقد: 
  يتعامل املتعاملون في هذا السوق إقراًضا واقتراًضا 
للتمويل قصير األجل، ومن األدوات املتداولة هنا أذون 

اخلزانة، وشهادات اإليداع، واألوراق التجارية. 

2- سوق رأس املال: 
 في هذا الس���وق يكون التعامل عل���ى أدوات مالية 
طويلة األجل، وم���ن األدوات املالية املتداولة في هذا 

السوق: األسهم والسندات. 

3- السوق األولية: 
هي السوق التي يتم فيها بيع األوراق املالية )األسهم( 

ألول مرة. 

4- السوق الثانوية: 
   هي الس���وق التي يتم فيها ت���داول األوراق املالية 

التي سبق تداولها في السوق األولية )األسهم(. 
5- السوق الرمسية: 

    هي الس���وق املنّظمة والتي يق���وم بالتعامل فيها 
الهيئة الرسمية ولها مكان محدد. 

6- السوق غري الرمسية: 
هذه سوق غير منظمة، وال يكون لها مكان محدد يتم 
فيه تداول األوراق املالية. وسبب نشأة هذا السوق هو 
وجود ش���ركات ال يتوافر بها شروط القيد في السوق 

الرسمية. 

املبحث الثاني 
أهمية املعلومات ومصادرها لألسواق 

املالية 
األس���واق املالي���ة مث���ل أي س���وق يحتاج 
املتعاملون فيه إل���ى معلومات، بل إن االحتياج 
إلى معلومات في هذا الس���وق يُعتبر أكثر من 
غيره من األس���واق. وبجان���ب االحتياج إلى 
معلومات؛ فإنه تتعدد مصادر هذه املعلومات. 
لذلك أرى أن يناقش موضوع هذا املبحث من حيث 

املوضوعات التالية: 
•أهمية املعلومات في األسواق املالية.  	

•املصادر العامة للمعلومات في األسواق املالية.  	
•املص���ادر اخلاص���ة للمعلومات في األس���واق  	

املالية. 

أواًل: أهمية املعلومات يف األسواق املالية: 

للمعلوم���ات أهميتها في كل مجاالت احلياة، وتزداد 
هذه األهمية في األس���واق، وت���زداد على نحو خاص 
في األسواق املالية، واألس���باب التي تزيد من أهمية 
املعلومات في األس���واق املالية كثي���رة ومتنوعة، ومن 

أهمها ما يلي: 
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1- األس���واق املالية لها درجة حساسية عالية لكل 
ما يتعل���ق بالتطورات ف���ي القطاع���ات االقتصادية 
احمللية، بل إن األمر ال يقتصر على االقتصاد احمللي، 
وإمنا ميتد إلى االقتص���اد الدولي. إن التطورات في 
االقتصاد الدولي تظهر آثارها في األسواق املالية على 

نحو أسرع من القطاعات االقتصادية األخرى. 

2- األس���واق املالية بها درجة عالية من اخلطورة، 
وس���بب هذه اخلطورة يكمن في نوع الس���لع موضع 
التبادل، وفي التطورات السريعة في هذا السوق، وفي 

اآلثار التي تترتب على هذا السوق. 

3- بعض التوقعات في هذا الس���وق تس���تند إلى 
عناص���ر موضوعية، ولكن توقع���ات أخرى في هذا 
الس���وق قد تكون كثي���رة وخطيرة، ال تس���تند إلى 

عناصر موضوعية.

4- يس���تهدف املتعاملون في هذا السوق احلصول 
على ربح، وقد يكون املس���تهدف هو الربح السريع. 
دون احلكم عل���ى ذلك، أي على س���رعة احلصول 
عل���ى ربح؛ فإن هذا يتطلب معلومات تس���تند عليها 

القرارات السريعة. 

5- هذا الس���وق يتعلق باالستثمارات، ومن املعروف 
في األدبيات االقتصادية أن االستثمار فيه جزء يتعلق 
باحلالة النفسية. وهذه الفكرة تعمقت منذ أن ظهرت 
آراء كينز على وجه اخلصوص )1936م(. هذه احلالة 
النفس���ية مع أنها غير موضوعي���ة إال أنها حتتاج إلى 

معلومات. 

6- نوع الس���لع موض���ع التبادل في هذا الس���وق، 
وآليات التعامل فيه؛ تتيح درجة عالية من املضاربات. 

واملضاربات حتتاج إلى معلومات سريعة وفورية. 

7- جتربة اإلنس���ان مع األس���واق املالية من حيث 
جناحها وفش���لها، ومن حيث التقلب���ات العنيفة فيها، 
ومن حيث أزماتها، وم���ن حيث تأثير هذه األزمات - 
ه���ذه األبعاد وغيرها مما يدخل في جتربة اإلنس���ان 

مع األس���واق املالية تش���كل عاماًل أو سبًبا لالهتمام 
باملعلومات. 

8- ال مين���ع ونحن في نطاق البحث العلمي أن أذكر 
أن االنهيارات في األسواق املالية واخلسائر فيها أدت 
إل���ى موت أناس موًتا حقيقّيًا أو موًتا اقتصادّيًا. وأمٌر 
على هذه الدرجة من اخلط���ورة تكون املعلومات فيه 

أيًضا على مثل هذه الدرجة من اخلطورة. 

ثانًيـــا: املصـــادر العامـــة للمعلومات يف األســـواق 
املالية: 

يلزم بالضرورة أن يستند القرار إلى معلومات، ينطبق 
هذا على األسواق املالية كما ينطبق على غيرها، وإن 
كان���ت احلاجة إل���ى معلومات عند اتخ���اذ قرار في 
األسواق املالية تبدو لها أهميتها، وهذا يجعلنا نقول: 
إن األسواق املالية ضمن املجاالت التي ترتفع فيها أو 
تزي���د فيها درجة احلاجة إل���ى معلومات؛ وعلى هذا 
النحو؛ فإن املعلومات أمر الزم وضروري التخاذ قرار، 
وطبيعة املعلومة تتحدد حس���ب طبيعة القرار وحسب 
املجال أو املجاالت التي يعمل عليها. وطبيعة املعلومة 

حتدد مصدرها أو مصادرها. 

والقرار في األس���واق املالية يحت���اج إلى معلومات، 
وهذه املعلومات لها طبيعتها ولها مصادرها. وفي هذه 
الفق���رة أعّرف مبصادر مختلفة ت���زود مبعلومات لها 
توظيفها في األس���واق املالية، وهي مما ميكن اعتباره 
مصادر عامة للمعلومات، وفي الفقرة التالية س���وف 

أعّرف باملصادر اخلاصة للمعلومات ومن ذلك: 

1- يل���زم للتعامل في األس���واق املالي���ة معلومات 
عن االقتصاد الوطني م���ن حيث حجم الناجت احمللي 
وطبيعته وتطوره. وه���ذه املعلومات لها مصادرها في 
اإلحص���اءات املنش���ورة عن الدخل القوم���ي والناجت 

القومي وعن االدخارات واالستثمارات. 

2- يلزم للتعامل في األس���واق املالية معلومات عن 



الباب السادس : قضايا اقتصادية

التقرير االسرتاتيجي الثامن 436

متغي���رات مثل االدخ���ارات واالس���تثمارات، وكذلك 
معلومات عن معدل التضخ���م ومعدل البطالة. وهذه 
لها مصادرها التي تصدرها الهيئات الرس���مية، وقد 

تصدرها هيئات غير رسمية. 

3- املعلومات الالزمة للقرار في األس���واق املالية ال 
تقتصر على معلومات محلية، بل يدخل فيها معلومات 
عن االقتصاد العاملي. ومن املصادر التي تُعطي معلومات 
عن االقتصاد العاملي التقارير التي تصدرها املنظمات 
الدولية؛ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك 
التقارير التي تصدرها املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد 

األوروبي ومنظمة املؤمتر اإلسالمي. 

ثالًثا: املصادر اخلاصة  للمعلومات  يف  األسواق املالية: 

أهمية األس���واق املالية وازدياد هذه األهمية دفع 
مؤسس���ات دولية لالهتمام بعمل مؤشرات لألسواق 
املالية، وهذه املؤشرات وإن كانت تعمل على اقتصاد 
دولة معين���ة، إال أنه قد أصبحت له���ا أهمية على 
مس���توى األس���واق املالية للعالم كله؛ بحيث إن هذه 
املؤش���رات أصبحت لها داللتها في حركة األسواق 

املالية. وأهم هذه املؤشرات هي:)1(

1- مؤشر فيناتشبال تيمز: 

 (FT – SE 100) Finencial Times- stock Exchange 100

تأسس هذا املؤشر في 3 يناير 1984م، ويتكون من 
100 شركة مسجلة في بورصة لندن، وفي هذا املؤشر 
تعطي الش���ركة رقًما يحدد وزنها. ويعتبر هذا املؤشر 
دلياًل مرجًحا بالقيمة السوقية للشركات التي ميثلها. 

2- مؤشر داوجونز للشركات الصناعية: 
 (Dow Jones Industrial Average (DJiA)

هذا املؤشر يتكون من أربعة مؤشرات: 
• شركة(.  مؤشر داوجونز للشركات الصناعية )30	

• شركة(.  مؤشر داوجونز لشركات النقل )20	
)1( انظر د. محروس حس���ن، األسواق املالية واالستثمارات املالية، حقوق 

الطبع محفوظة للمؤلف، 1994، ص 46 – 50. 

• مؤش���ر داوجون���ز لش���ركات املراف���ق العامة  	
)15 شركة(. 

•مؤشر داوجونز املركب، ويشمل جميع الشركات  	
السابقة )65 شركة(. 

وهذا املؤشر يعتبر من أشهر املؤشرات على مستوى 
العالم، وبدأ العمل به في أكتوبر 1928م في الواليات 
املتحدة األمريكية. ويعتبر هذا املؤشر متوسًطا مرجًحا 

بأسعار أسهم الشركات التي يشملها. 

3- مؤشر ستاندرد وبور: 
  Standard and poor 500 Index (S and p 500)

يتكون هذا املؤش���ر من 500 سهم ألربعة أنواع من 
الشركات موزعة كما يلي: 

40 شركة صناعية. 
20 شركة نقل. 

40 شركة مرافق عامة. 
40 شركة مالية. 

هذا املؤشر يعتبر دلياًل وليس متوسًطا، ويتم الترجيح 
فيه على أس���اس القيمة الس���وقية للشركات الداخلة 
في الدليل. وبس���بب كبر القيمة في هذا املؤشر؛ فإن 
احملللني املاليني يعتبرونه ممثاًل لسوق األوراق املالية. 

باإلضاف���ة إلى املؤش���رات الثالثة الس���ابقة توجد 
مؤشرات أخرى تصدر في بعض الدول، وتتفاوت هذه 

املؤشرات في أهميتها. 

املبحث الثالث 
وظائف األسواق املالية 

لألس���واق املالية وظائفه���ا ذات األثر اإليجابي في 
االقتصاد، وهذا األمر يجب أن يكون معروًفا ومعترًفا 
به أّيًا كانت الس���لبيات التي تظهر في أداء األس���واق 
املالي���ة، أو األزمات التي حتدث أحياًنا مس���ببة عن 

بعض آلياتها. 

تتعدد وتتنوع وظائف األسواق املالية بجناحيها املتعلق 
بالعمل املصرفي واملتعلق باألوراق املالية. وهنا أقترح 
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أن جنمع وظائف األس���واق املالية ف���ي أربع وظائف، 
وه���ي في حقيقة األمر أربع مجموعات من الوظائف، 

وأحاول التعريف هبذه الوظائف:)1( 

الوظيفة األول: حتفيز االدخارات وتعبئتها: 

1- اجله���از املصرفي هو وعاء إيجابي، وله فاعليته 
في حتفي���ز االدخارات وجتميعها. وحتفيز االدخارات 
من خالل اجلهاز املصرفي تعمل عليه عناصر متعددة، 
منها األمان الذي يتحقق في هذا الوعاء، وهذا األمان 
مصدره خض���وع هذا اجلهاز لقوان���ني ورقابة البنك 

املركزي، كم���ا يعمل على حتفيز 
االدخارات وجتميعها األدوات أو 
الوسائل املتعددة التي يستخدمها 
اجلهاز املصرفي، والتي تتنوع في 
تتالءم  والتي  وعوائدها،  مبالغها 
مع شرائح متنوعة من الدخول. 

املالي���ة  األوراق  أس���واق   -2
تتكام���ل مع اجلهاز املصرفي ف���ي حتفيز االدخارات 
وتعبئتها، هذه األسواق تتعامل في أدوات مالية ميكن 
بها حتريك االدخارات، مثل األسهم؛ وذلك ألنها متلك 
حوافز مثل حق امللكية وحق احلصول على عائد على 
االدخارات. كما أن السهم ميكن أن تقدر قيمته مببالغ 

صغيرة مبا يشجع فئات متنوعة من املدخرين. 

3- التفاعل التكاملي بني اجلهاز املصرفي واألسواق 
املالية ميكن توظيفه بحيث يفّعل بدرجة كبيرة حتفيز 

االدخارات وتعبئتها. 

الوظيفة الثانية: تفعيـــل حتويل االدخارات إىل 
استثمارات وتوجيهها: 

1- ال يكف���ي وجود ادخارات ف���ي املجتمع لتتحقق 
النتائ���ج االقتصادي���ة املأمولة من ه���ذه االدخارات، 
وإمنا يلزم أن يصاحب ذل���ك حتويل هذه االدخارات 
)1( احلديث عن وظائف األس���واق املالية لن يتضمن مناقشة حول موضوع 

سعر الفائدة. 

إلى اس���تثمارات. واألس���واق املالية بجناحيها اجلهاز 
املصرفي وأس���واق األوراق املالية تعتبر أهم الوسائل 
أو األوعية التي توّجه االدخارات إلى االس���تثمارات. 
واإلمكانيات املتعددة والوسائل املتنوعة التي تتوافر أو 
توفرها األس���واق املالية تعتبر أكبر احلوافز لتحويل 
االدخارات إلى استثمارات، واألسواق املالية تفّعل هذه 

العملية، أي حتويل االدخارات إلى استثمارات. 

2- مطل���وب توجيه االدخارات إلى االس���تثمارات، 
ولك���ن مطلوب أيًضا حس���ن توجي���ه االدخارات إلى 
االستثمارات؛ فاالستثمارات تتفاوت من حيث أهميتها 
لالقتصاد القوم���ي، ومن حيث 
العائ���د الذي تدره على صاحب 
االدخ���ارات. واألس���واق املالية 
املصرفي  اجله���از  بجناحيه���ا 
وأسواق األوراق املالية ميكن أن 
ترّشد قرار االستثمار، سواء من 
وجهة نظ���ر مصلحة االقتصاد 
القومي أو من وجهة نظر املصلحة اخلاصة ألصحاب 

االدخارات. 

3- احلي���اة االقتصادية في تطور مس���تمر، وهذا 
التطور يستلزم استحداث مؤسسات كما يستلزم آليات 
تتالءم مع ه���ذا التطور. واألس���واق املالية كانت من 
وسائل تطور احلياة االقتصادية ومن وسائل استيعاب 
هذا التطور. ينطبق هذا على كل أمور االقتصاد، ومنها 
حتفيز االدخارات، وتفعيل توجيهها إلى اس���تثمارات 

وترشيد هذا التوجيه. 

الوظيفة الثالثة: تأمني السيولة: 

1- تؤص���ل األدبيات االقتصادية ملوضوع الس���يولة 
فيما يُعرف باسم دوافع الطلب على النقود. وفي هذه 
األدبيات تُطلب النقود لدوافع ثالثة: دافع االستهالك، 
وه���و الطلب على النقود ملواجهة حاجات الش���خص، 
ودافع االحتياط وهو أن يحتفظ الش���خص بجزء من 
النقود ملواجهة احلاجات الطارئة، ودافع املضاربة وهو 

لألسواق المالية وظائفها ذات األثر اإليجابي 
ف��ي االقتص��اد، وهذا األم��ر يج��ب أن يكون 
معروًف��ا ومعترًفا ب��ه أّيًا كانت الس��لبيات 
الت��ي تظه��ر ف��ي أداء األس��واق المالية، أو 
األزمات التي تحدث أحياًنا مسببة عن بعض 

آلياتها. 
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اجلزء من النقود الذي يخصصه الشخص لالستثمار 
أي للحصول على دخل. 

2- األس���واق املالية بجناحيها، وهما س���وق النقد 
وس���وق رأس املال؛ تتيح وعاًء مالئًم���ا أو وعاًء فّعاالً 
إلدارة السيولة. واجلهاز املصرفي يغطي سوق النقد، 
وجزء من سوق رأس املال يتيح إدارة السيولة ويتيحها 
مبرونة كبيرة بحيث يستطيع الشخص وهو يودع نقوده 
في هذا اجلهاز أن يواجه بسهولة ويسر وسرعة كبيرة 
احتياجاته للنقود، س���واء لالس���تهالك أو للمضاربة 

للحصول على دخل أو لالحتياط. 

3- أس���واق األوراق املالية وه���ي اجلناح الثاني من 
س���وق رأس املال يتيح أيًضا للش���خص إدارة النقود 

الت���ي توظف في هذا الس���وق 
مثل األس���هم بدرجة كبيرة من 
املرونة أو بدرج���ة املرونة التي 
يطلبه���ا الش���خص. وإن كانت 
درج���ة الس���يولة في أس���واق 
األوراق املالي���ة أق���ل من درجة 
السيولة التي تتحقق مع اجلهاز 

املصرفي. 

4- إدارة السيولة التي حتققها األسواق املالية ترفع 
م���ن كفاءة إدارة االقتصاد، وذل���ك بالتفعيل الصحيح 
لالدخارات، وتوجيهها إلى االستثمارات، بل والتفعيل 
الصحيح لالكتناز، وهو الطلب على النقود لالحتياط، 

أي ملقابلة احلاجات الطارئة. 

5- سبق ذكر أن األسواق تنقسم إلى قسمني: أسواق 
حقيقية وأسواق مالية، ميكن القول: إن إدارة السيولة 
من خالل هذين الس���وقني تتحقق لها الكفاءة، وحتقق 
الكفاءة في إدارة االقتصاد. وإذا كانت هذه األس���واق 
تعمل بدون تدخل ُمِضر؛ فإن إدارة السيولة تكون على 
املس���توى املطلوب واملالئم متاًما، وكذلك كفاءة إدارة 
االقتصاد تكون على نفس املستوى املطلوب واملالئم. 

الوظيفـــة الرابعـــة: املشـــاركة يف حتقيق توازن 
االقتصاد: 

1- وظيفة األسواق هي حتقيق التوازن في املستوى 
الذي تعمل فيه أو تعمل عليه. على سبيل املثال األسواق 
احلقيقية تتحدد مهمتها في حتقيق التوازن في سوق 
السلع من حيث العرض والطلب. وتقاس كفاءة فاعلية 

هذا السوق بالدرجة التي يتحقق بها التوازن. 

2- األسواق املالية تعمل لنفس الهدف، وتخضع لنفس 
التقومي. هذه األسواق تعمل على االدخارات واالستثمارات، 

ومطلوب أن يحقق هذا السوق التوازن بينها. 

3- أس���واق األوراق املالية، وهي جزء من األس���واق 
املالية، وه���ي تتعامل في أدوات 
لها طبيعة خاصة، ومنها األسهم. 
هذه األس���واق تعمل أيًضا حتت 
أس���اس أو معيار التوازن، وهذه 
األسواق لها توازنها اخلاص بها. 

4- األسواق احلقيقية تعمل على 
حتقيق الت���وازن في املجال الذي 
تعمل فيه أو تعمل عليه، واألسواق 
املالية تعم���ل على حتقيق التوازن 
ف���ي املجال الذي تعمل في���ه أو تعمل عليه، واالختالل 
في أّي من هذه األس���واق له أض���راره، إال أن التاريخ 
االقتصادي للقرن العش���رين والسنوات التي مضت من 
القرن احلادي والعشرين يشير إلى خطورة عدم حتقيق 
التوازن في األس���واق املالية، بحي���ث ميكن القول: إن 
األزمات االقتصادية أو االضطرابات االقتصادية على 
وج���ه العموم التي حدثت في الفت���رة الزمنية املذكورة 
ولدت في األس���واق املالية، وانتقلت منها إلى األسواق 
احلقيقية. واألمر على هذا النحو يش���ير إلى اخلطورة 
التي تترتب على اختالل التوازن في األس���واق املالية. 
وهذا يس���تلزم العمل بكل الوسائل، ومن كل املتعاملني 
مبراقبة هذه األسواق، ومتابعة عملها، واتخاذ القرارات 

الفورية التي تصلح أداء األسواق املالية. 

المجتم��ع  ف��ي  ادخ��ارات  وج��ود  يكف��ي  ال 
لتتحق��ق النتائج االقتصادي��ة المأمولة من 
ه��ذه االدخارات، وإنما يلزم أن يصاحب ذلك 
تحوي��ل ه��ذه االدخ��ارات إل��ى اس��تثمارات. 
الجه��از  بجناحيه��ا  المالي��ة  واألس��واق 
المصرف��ي وأس��واق األوراق المالي��ة تعتبر 
توّج��ه  الت��ي  األوعي��ة  أو  الوس��ائل  أه��م 

االدخارات إلى االستثمارات. 
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املبحث الرابع 
سوق األوراق املالية 

اإلدارة – العائد – املخاطرة 

أواًل: إدارة سوق األوراق املالية: 

1- إذا كنا نقول: إن األسواق في االقتصاد املعاصر 
تنقسم إلى نوعني، األسواق احلقيقية، واألسواق املالية 
إال أن ه���ذا القول يج���ب أن يكمله قول آخر، وهو أن 
س���وق األوراق املالية يتطلب درج���ة عالية من اإلدارة 

والتنظيم، وذلك ألسباب منها: 
أ- طبيعة األوراق التي يجري عليها التعامل. 

ب- طبيعة التعامل في هذه األسواق. 
ج����- اخلط���ورة التي تتول���د في االقتص���اد عند 

اضطراب هذه األسواق. 

2- يخضع س���وق األوراق املالي���ة لقوانني محددة 
ومفصلة، وهذه القوانني تش���مل تنظيم السوق األولية 
الت���ي تنّظم االكتتاب في األس���هم اجلديدة املصدرة، 
وكذلك تنظيم الس���وق الثانوية الت���ي يتم فيها تداول 

األسهم التي سبق االكتتاب فيها. 

3- ألهمية س���وق األوراق املالية وكذلك خلطورته؛ 
فإن���ه تتعدد اجلهات التي تش���رف علي���ه من جميع 
معامالته. وفي مصر فإن الهيئات التي تش���رف عليه 
تتفاوت من حيث اختصاصاتها، وهي الهيئات التالية: 
وزارة االقتصاد، والبنك املركزي، وهيئة س���وق املال، 

وهيئة االستثمار. 

ألهمية سوق األوراق املالية وخلطورته؛ فإن القوانني 
حتدد األعضاء الذين يشاركون في إدارة هذا السوق، 
ويدخل فيهم السماس���رة، وممثل���و املصارف، وممثل 

احلكومة. 

في إدارة س���وق األوراق املالية هيئة تتولى التحكيم 
وفض املنازعات واحلكم فيها.

ثانًيا: أنواع األوراق املالية:

تتع���دد األوراق املالية وتتنوع، ب���ل ميكن القول: إنه 
من وقت إلى آخر يجّد فيها بشكل ما جديد، وبجانب 
ذلك فإن األوراق املعتبرة في سوق أوراق مالية ال يلزم 
بالضرورة أن تكون هي املعتبرة بكاملها في سوق أوراق 
مالية أخرى، وتستكمل هذه الفكرة التمهيدية باإلشارة 
إلى أن بعض األوراق املالية قد توجد في س���وق أوراق 

مالية في فترة معينة، وفي فترة تالية قد ال توجد. 

أمر األوراق املالية على هذا النحو يجعلنا نصل إلى 
ما ميكن اعتباره الفكرة الرئيس���ة أو الفكرة اجلامعة 
ف���ي هذا التمهيد، وهي أن بعض األوراق املالية توجد 
في كل أسواق األوراق املالية، وبعضها اآلخر يوجد في 
بعض األسواق؛ وذلك ألنه يعكس خصوصية لالقتصاد 

الذي يوجد فيه. 

د وتنوع األوراق املالية ش���يء صحيح، وصحيح  تعدُّ
أيًضا أنها تصّنف ف���ي مجموعات. وفيما يلي تعريف 
على نحو عام ب���األوراق املالية في إطار تصنيفها في 

مجموعات:)1( 

1- صكوك امللكية:

ميكن القول: إن ه���ذه أول األوراق املالية التي تقوم 
عليها س���وق أوراق مالي���ة، وتتمثل صكوك امللكية في 
األسهم، والسهم يعّبر عن حق ملكية في شركة، ويكون 

مالكو األسهم هم مالكو الشركة. 

2- صكوك املديونية: 

هذه ليس���ت صكوك ملكية، وإمنا صكوك مديونية، 
إنها تعّبر عن أن ش���خًصا ما دائٌن جلهٍة ما. وأش���هر 

)1( انظر تفصياًل حول هذا املوضوع في: 
- د. محروس حس���ن، األسواق املالية واالس���تثمارية املالية، حقوق الطبع 

محفوظة للمؤلف 1994، ص 10 – 28. 
- د. محمد س���ويلم، إدارة البنوك وبورص���ات األوراق املالية حقوق الطبع 

والنشر محفوظة للمؤلف، 1992، الفصل الثاني. 
- رميون���د كوننك���س، التعامل في الصرف األجنب���ي، ترجمة حليم وهبة، 

عربية للطباعة والنشر، 1991، الفصل السابع والفصل الثامن. 
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هذه الصك���وك هي صك���وك املديوني���ة احلكومية، 
وتصدر احلكومة هذه الصكوك لالقتراض من األفراد 
والش���ركات لتمويل العجز في املوازنة العامة للدولة، 
وأش���هر هذه الصكوك هي الصكوك املعروفة باس���م 

أذون اخلزانة. 

3- شهادات اإليداع القابلة للتداول: 

هي ش���هادات تثبت إيداع مبلغ معني بس���عر فائدة 
معين���ة ومل���دة محددة، وتنش���أ 
صفة التداول من أن معظم هذه 
الشهادات تصدر حلاملها، ويتحقق 
تداولها بانتقالها من شخص إلى 
اإليداع  وتنقسم ش���هادات  آخر. 
األول شهادات  النوع  نوعني:  إلى 
اس���مية؛ ولذلك فإن أول مشتٍر 

لهذه الشهادات هو الذي له احلق أن يسترد قيمتها من 
البنك الذي أصدرها. والنوع الثاني ش���هادات اإليداع 
حلاملها. وهذه الش���هادات بنوعيها تصدرها البنوك 

الكبرى، وتكون مببالغ كبيرة. 

4- األوراق التجارية: 

هي كمبي���االت حلاملها تصدرها الش���ركات ذات 
السمعة الطيبة في السوق، ومركزها قوي. ومتثل هذه 

األوراق وسيلة للحصول على متويل سريع. 

ثالًثا: بني العائد واملخاطرة: 

1- يختل���ف العائد على الورقة املتداولة في س���وق 
األوراق املالية بحس���ب طبيعة ه���ذه الورقة، وميكن 

القول: إن لهذا العائد ثالثة أشكال: 

أ – األول هو املش���اركة في الربح )أو اخلس���ارة(، 
وهذا يختص باألس���هم؛ حيث إن الس���هم ميثل حصة 
ملكية في ش���ركة، والعائد الذي يتحدد بالنس���بة له 
يتوقف على الربح الذي حتققه الشركة )أو اخلسارة(. 
وميكن القول: إن األس���هم هي األصل في التعامل في 

سوق األوراق املالية. 

ب – الش���كل الثاني للعائد هو حتديد سعر ثابت، 
معدل فائ���دة، ومعدل فائدة يك���ون مربوًطا بالزمن، 
وهذا بحس���ب طبيعته. وهذا النوع من العائد يختص 

بالسندات. 

ج�- الش���كل الثال���ث للعائد هو بيع الس���ند بأقل 
م���ن قيمته، ويعتبر الفرق بني الثمن األصلي للس���ند 
والثم���ن الذي يباع به هو العائ���د الذي يحصل عليه 
مشتري السند. وهذا النوع من 
العائ���د يطبق ف���ي بعض أذون 
املديونية  أشكال  أحد  اخلزانة، 
في  يطبق  وكذل���ك  احلكومية، 

األوراق التجارية. 

2- تتف���اوت األوراق املالي���ة 
ف���ي درجة املخاط���رة؛ ولذلك 
يتفاوت العائد عليها في مبلغه أو س���عره كما يختلف 
من حيث طريقة حتديده. ودرج���ة املخاطرة تتفاوت 
حس���ب إمكانية احلصول على عائد أو حسب إمكانية 
استرداد األصل ذاته. وتعتبر السندات احلكومية هي 
أكث���ر األوراق املالية أماًنا من حيث اس���ترداد قيمة 

األصل، ومن حيث احلصول على العائد. 

 3- قد تكون األسهم هي أرقى األوراق املالية املتداولة 
في سوق األوراق املالية ألسباب كثيرة، منها أنها متثل 
مش���اركة في ملكية ش���ركة، أي أن املالك للسهم هو 
شريك في ش���ركة، وهو بهذه الصفة له كافة احلقوق 
التي تقرر للمالك من حيث املشاركة في إدارة الشركة 
)حق التصويت في اجلمعية العمومية للشركة(، كما أن 

له حق الرقابة. 

1- املتعاملون في األوراق املالية يستهدفون احلصول 
على ربح، ولكنهم يقابلون مخاطر، وهذا األمر ترجمة 
ملوضوع العائ���د واملخاطرة، يعني ذلك أن املتعامل في 
األوراق املالي���ة عليه أن يقابل بني العائد الذي يحصل 

عليه واملخاطرة التي يتحملها. 

2- تتن���وع املخاطر من حيث أش���كالها، ومن حيث 

يخضع سوق األوراق المالية لقوانين محددة 
ومفصل��ة، وه��ذه القوانين تش��مل تنظيم 
الس��وق األولي��ة الت��ي تنّظ��م االكتتاب في 
األسهم الجديدة المصدرة، وكذلك تنظيم 
الس��وق الثانوي��ة الت��ي يت��م فيه��ا تداول 

األسهم التي سبق االكتتاب فيها. 
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مصادرها وأس���بابها. كاختيار ن���وع معني من األوراق 
املالية هو قرار استثماري، ولذلك فهو يتعرض ملخاطر 
اتخاذ القرار والعوامل التي يتأسس عليها، سواء كان 
القرار ق���رار فرد أو قرار إدارة. بجانب املخاطر التي 
ترتبط بطبيعة اتخاذ الق���رار، فهناك مخاطر ترتبط 
بطبيعة الس���وق، فلكل س���وق تقلباته، بل إن التقلبات 
في سوق األوراق املالية أكثر وقوًعا وأكثر عنًفا، وذلك 

لطبيعة الورقة موضع التداول وطبيعة سوقها. 

3- األوراق الت���ي تدّر عائًدا ثابًتا، س���عر الفائدة، 
تتعرض لنوع من املخاطر، إنها مخاطر تتعلق بالقيمة 
االس���مية والقيم���ة احلقيقية له���ذا العائد. اخلطر 
هنا ينش���أ بس���بب التضخم، حيث إن التضخم يجعل 
القيمة االسمية للعائد تفارق القيمة احلقيقية. القيمة 
احلقيقية للعائد تنخف���ض بالتضخم وهي في عالقة 

طردية مع معدله. 

4- ملواجهة إش���كالية العائد - املخاطرة؛ فإنه يلجأ 
إلى ما يُعرف باس���م محفظة االس���تثمار؛ حيث تتنوع 
األوراق املالية، وبالتالي تتنوع عوائدها، وبالتالي تتنوع 
مخاطرها. ويعتق���د أن ذلك يقلل من املخاطر ويؤمن 

عائًدا مستهدًفا. 

رابًعا: العالقات الشبكية لسوق األوراق املالية: 

قد تكون س���وق األوراق املالية من أكثر املؤسس���ات 
االقتصادية التي متتلك عالقات متشابكة مع مؤسسات 

اقتصادية أخرى، داخلّيًا وخارجّيًا. 

1- تتعدد وتتنوع العالقات بني س���وق األوراق املالية 
واجلهاز املصرفي. واجلهاز املصرفي ينشئ شركات، 
وهذه الش���ركات يتم تداول أسهمها في سوق األوراق 
املالية؛ السوق األولية أو السوق الثانوية. كما أن اجلهاز 
املصرفي يتولى تغطية إصدارات في األوراق املالية. 

2- الش���ركات التي لها أوراق مالية سواء أسهم أو 
سندات تتفاعل مع سوق األوراق املالية، بل إن مواجهة 

احتياجات الشركات لتمويل جديد ميكن أن يتحقق من 
خالل سوق األوراق املالية. 

3- لسوق األوراق املالية خبراؤها الذين يديرونها أو 
يتعاملون فيها، كما أن لها هيئاتها التي يش���ارك فيها 
خبراء مبس���ئوليات متنوعة في مؤسساتهم، وبالتالي 
في س���وق األوراق املالية. من ذل���ك هيئات التحكيم، 

ومجالس التأديب، وسماسرة األوراق املالية. 

4- تفاع���ل س���وق األوراق املالية ميت���د إلى خارج 
الدولة، س���وق األوراق املالية ف���ي دولة من الدول لها 
ارتباطها بأس���واق األوراق املالية في الدول األخرى، 
بل إنه في ظل التطورات املعاصرة؛ فإن سوق األوراق 
املالية ينقل إلى الدولة تطورات االقتصاد العاملي كما 
ينقل حالة اقتصاد الدولة إلى االقتصاد العاملي. سوق 
األوراق املالية على ه���ذا النحو أصبحت مبثابة مرآة 
تعك���س داخل الدولة إلى خارجه���ا، كما تعكس خارج 

الدولة إلى داخلها. 

القســـم الثانـــــي
األسواق املالية يف االقتصاد اإلسالمي

املبحث األول
اإلسالم واملؤسسية

أوالً: اخترت أن يكون هذا املوضوع وهو املؤسس���ية 
في اإلس���الم هو املوضوع األول الذي أبدأ به القسم 
اخلاص بالسوق املالية في االقتصاد اإلسالمي؛ وذلك 
للتعري���ف بفكرة أح���رص على بيانها كلم���ا أتاح الله 
س���بحانه وتعالى فرصة لذلك. وه���ذه الفكرة هي أن 
موضوع املؤسس���ية هو أمر يصنَّف ضمن املوضوعات 

الفنية، وليس ضمن املوضوعات املذهبية. 

يعني ذلك أن أي دين س���ماوي أو أي مذهب وضعي 
يجيء بفك���رة أو مببدأ، أما تطبيق ه���ذه الفكرة من 
خالل مؤسس���ة؛ فه���ذا أمر ال يتعرض له التش���ريع 
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الس���ماوي، كما ال يتعرض له املذهب الوضعي، وإمنا 
ه���و أمر يفعله اإلنس���ان في وضع ه���ذه الفكرة في 
إطار مؤسس���ي، ويوظف جتاربه وخبراته في موضوع 
املؤسسات، أي موضوع املؤسسية، كما أنه يستفيد من 

جتارب اآلخرين. 

ثانًيا: لزيادة بيان لهذه الفكرة وإثباتها؛ أش���ير إلى 
نشأة الدواوين في احلضارة اإلس���المية، والدواوين 
مؤسس���ات، وإنش���اؤها هو تفعيل للمؤسسية وتأطير 
مؤسسي. واخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب رضي الله 
تعالى عنه هو الذي أمر بإنش���اء هذه الدواوين، وقد 
أنش���أها بعد اتساع الدولة اإلس���المية ووجود حاجة 
حقيقية لتأطير مؤسسي ألعمال الدولة، وقد استفاد 

ف���ي إنش���اء ه���ذه الدواوين من 
جتربة اإلمبراطورية الفارس���ية. 
وإن إنشاء الدواوين في احلضارة 
النحو يعني  اإلسالمية على هذا 
أنها مسألة فنية وليست مذهبية. 
الدالل���ة الثانية أنه بس���بب هذه 
احلضارات  فإن  الفنية؛  الطبيعة 
تتبادل التأثير والتأثر في موضوع 

املؤسسات. 

ثالًثا: فكرة املؤسس���ية لها أهميته���ا في االقتصاد 
اإلس���المي؛ وذل���ك ألن���ه عندما ب���دأ احلديث عن 
االقتصاد اإلس���المي على نحو ع���ام، واحلديث عن 
البنوك اإلس���المية على وجه خاص؛ تس���اءل بعض 
معارضي هذا االقتصاد تساؤالً: هل ُوجدت بنوك في 

عصر التشريع؟ 

إجابة هذا التس���اؤل هي في فهم طبيعة املؤسسية، 
وأنها مس���ألة فنية وليس���ت مس���ألة مذهبية. فإن 
املجتمعات تستحدث مؤسسات وتلغي مؤسسات، وتتأثر 

باملؤسسات املوجودة في غيرها من املجتمعات. 

رابًعا: هذا املوضوع وهو أن املؤسس���ة أو املؤسسية 
ذات طبيعة فنية له توظيف في موضوع السوق املالية. 

إن هذا الس���وق هو مجرد تأطير مؤسسي إلجراء نوع 
معني من املعامالت، ولذلك ال يجيء تس���اؤل عما إذا 
كان اإلس���الم يقبل هذا النوع من األسواق أم ال؛ ألنها 
عملية فنية، وإمنا يكون التساؤل عما يتم عليه التعامل 
في هذا الس���وق؛ ألن هذا الذي يتم عليه التعامل هو 
الذي يحمل خاصية مذهبية، سواء في دين سماوي أو 

مذهب وضعي. 

خامًسا: دراس���ة تاريخ احلضارات يكشف عن أنه 
توجد عالق���ة لزومية أو عالقة طردي���ة بني التقدم 
واملؤسسية. التقدم يصاحبه تأطير مؤسسي، ومع منو 
التقدم تنمو املؤسسية، أو مع منو املؤسسية وتأطرها 

ينمو التقدم. 

القول بأن املؤسسية  سادًسا: 
ذات طبيع���ة فني���ة ال مينع من 
بطبيعتها  مؤسسة حتمل  ظهور 
فكرة مذهبي���ة. ولكن املذهبية 
هنا هي وصف مل���ا يوضع في 
املؤسسة  به  تعبأ  أو  املؤسس���ة 
أو الهدف الذي تقوم املؤسس���ة 
من أجل حتقيق���ه. وهنا ميكن 
الق���ول: إن األمر املذهبي مختل���ط ومذاب في األمر 
الفني. ولكن أّيًا كانت درجة االختالط إال أنه يبقى أن 

التأطير املؤسسي يصنَّف على أنه أمر فني. 

سابًعا: تأسيًس���ا على األفكار السابقة فإن دراسة 
عن األسواق املالية في اإلسالم ال يقبل أن تبدأ بسؤال 
وهو: هل يجيز اإلس���الم الس���وق املالية؟ وإمنا يكون 
السؤال هو: كيف ينظم اإلسالم السوق املالية، وكيف 
ينظم ما يُوضع فيها؟ وس���ؤال ثان: هل يجيز اإلسالم 
أن يستفيد املس���لمون من التأطير املؤسسي لألسواق 
املالية التي توجد في املجتمعات التي س���بقتنا بذلك؟ 
واإلجابة هي باإليجاب؛ ألن التأطير املؤسسي مسألة 

فنية وليست مذهبية. 

تأسيًس��ا على ما جاء في القرآن الكريم والس��نة 
النبوي��ة المطهرة؛ قدم الفقهاء مس��اهمات في 
صياغة عقود التمويل بالمش��اركة، سواء العقود 
المس��ماة أو العق��ود غي��ر المس��ماة، وم��ا قدم��ه 
الفقه��اء قديًم��ا باإلضافة إلى ما قدم��ه الفقهاء 
والمش��تغلون باالقتص��اد اإلس��امي حديًثا يمثل 

أساًسا لبناء أسواق التمويل بالمشاركة. 
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املبحث الثاني 
اإلطار العام 

للسوق املالية يف االقتصاد اإلسالمي 

أواًل: عناصـــر اإلطـــار العـــام للســـوق املاليـــة يف 
االقتصاد اإلسالمي: 

االقتصاد اإلس���المي كما جاء في مصدريه: القرآن 
الكرمي والس���نة النبوية املطه���رة، وكما مت تقعيده من 
الفقهاء؛ تأسيًس���ا على ما جاء في هذين املصدرين، 
وكما جاء في جتربته الواسعة في احلضارة اإلسالمية 

- هذا االقتصاد تتحدد فيه األس���واق على النحو 
اآلتي: 

1- األس���واق احلقيقية، وهي األس���واق التي 
تباع فيها الس���لع واخلدمات. ويُثبت التعرف على 
الس���نة النبوية املطهرة التي كانت تطبيًقا للقرآن 
الكرمي أن اإلسالم هو الذي أجنز التطور الرئيس 
في األس���واق من حيث االنتقال بها من اقتصاد 

املقايضة إلى اقتصاد التبادل النقدي. 

2- س���وق النقد، وهي التي تؤسس للنقود من 
حيث مؤسس���ات إصدارها، وامل���ادة التي تصنع 
منها، ووظائف النق���ود، والتأثيرات املتبادلة بني 

النقود واألس���عار - هذا وغيره مما يتعلق بالنقود جاء 
اإلس���الم بتأصيله وبأسسه احلاكمة، كما أن لإلسالم 
جتربت���ه احلضارية الرائدة في ه���ذا املجال تنظيًرا 

وتطبيًقا. 

3- أس���واق التمويل باملشاركة: تأسيًسا على ما جاء 
في القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة قدم الفقهاء 
مس���اهمات في صياغ���ة عقود التمويل باملش���اركة، 
س���واء العقود املس���ماة أو العقود غير املس���ماة، وما 
قدمه الفقهاء قدمًي���ا باإلضافة إلى ما قدمه الفقهاء 
واملش���تغلون باالقتصاد اإلسالمي حديًثا ميثل أساًسا 

لبناء أسواق التمويل باملشاركة. 

4- سوق األوراق املالية: هذا النوع من األسواق يعتبر 
حديًثا في كل اقتصادات الدنيا بأسرها. واالقتصادات 
األخرى عملت على تأسيسه نظرّيًا ووضعه في التطبيق 
العملي. وهو سوق له وظيفته الرئيسة في االقتصاد. 
واالقتصاد اإلس���المي على نحو عام وأسواق التمويل 
باملشاركة بصفة خاصة حتدد األسس التي ميكن عليها 

بناء سوق أوراق مالية. 

5- تأسيًس���ا على هذا العرض ميكن تصور اإلطار 
العام لألس���واق في االقتصاد اإلس���المي كما يبينه 

الشكل التالي: 

االقتصـــاد  يف  املاليـــة  الســـوق  طبيعـــة  ثانًيـــا: 
اإلسالمي: 

1- تتكللون السللوق املاليللة يف االقتصللاد اإلسللامي من 
ثاثة أسواق: هي سللوق النقد، وسوق التمويل باملشاركة، 

وسوق األوراق املالية. 

أ- س���وق النقد تختص بالنقود، وميكن أن يفّعل كل 
ما يتعلق بالنقود من خالل البنك املركزي، مؤسس���ة 

اإلصدار، وكذلك مؤسسات الصيرفة. 

ب – سوق التمويل باملشاركة، هذا السوق يقوم على 
مؤسس���ات تفّعل صيغ العقود املعروفة، وهي املشاركة 
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واملضاربة واالستصناع والسلم وغيرها من العقود التي 
اتفق الفقهاء على تسميتها باسم العقود املسماة، كما 
تفّعل املؤسس���ات املعنية في هذا السوق أيًضا العقود 
غير املس���ماة، وهي العقود التي تُستحدث لتستوعب 

التطور مع استيفائها ملا هو متفق عليه فقًها. 

ج���� - س���وق األوراق املالية، في هذا الس���وق يتم 
التعامل على األوراق املالية مثل األسهم التي تصدرها 
الشركات عند تأسيسها، أي االكتتاب في هذه األوراق، 
وهذا ما يُعرف بالس���وق األولية، كما يتم التعامل في 
هذا الس���وق على هذه األوراق بعد االكتتاب فيها بيًعا 

وشراء، وهذا ما يُعرف بالسوق الثانوية. 

2- يف املقابلة مع سوق رأس املال يف االقتصاد املعاصر: 

أ- سوق التمويل باملشاركة في االقتصاد اإلسالمي 
يقابله في االقتصاد الوضعي سوق التمويل باالقتراض 
واإلق���راض، وتظهر هناك البن���وك املتخصصة مثل 
بنك االس���تثمار وبنك التنمية الصناعية وبنك التنمية 
الزراعية. وم���ع أن هذه البنوك قد يكون من طبيعتها 
التمويل باملشاركة؛ إال أنها تستخدم التمويل باالقتراض 

واإلقراض الذي يتأسس على نظام الفائدة. 

ب – في مقابل ذلك جند س���وق التمويل باملشاركة 
في االقتصاد اإلس���المي ميك���ن أن تظهر فيه بنوك 
متخصصة كما ميكن أن تظهر فيه شركات وكلها قائمة 
على أساس املش���اركة في الربح واخلسارة. وفي هذا 
الس���ياق من املفيد اإلشارة إلى أن البنوك املتخصصة 
أكثر مالءمة مع عقود التمويل باملشاركة التي هي عقود 
متخصصة في األنشطة التجارية واألنشطة الصناعية 

واألنشطة الزراعية وغيرها من األنشطة. 

ج� - سوق األوراق املالية في االقتصاد اإلسالمي ال 
تظهر فيه السندات؛ ألن السندات ديون تتأسس على 
نظام الفائدة، وإمنا تظهر في هذا السوق أوراق مالية 
قائمة على املش���اركة مثل األس���هم، واألصل فيها أن 

تكون أوراق مالية طويلة األجل. 

اإلســـالمي لالقتصـــاد  املاليـــة  الســـوق  ثالًثـــا: 

 

 يف التطبيق: 

التطبيق املستهدف التعرف عليه لالقتصاد اإلسالمي 
ه���و التطبيق املعاصر، والذي ميكن التأريخ له بابتداء 

النصف الثاني من القرن العشرين. 

1- ف���ي موضوع س���وق النقد فبس���بب أن تطبيق 
االقتصاد اإلس���المي إلى اآلن هو تطبيق جزئي؛ فإنه 
لم توجد جتربة في سوق النقد باعتباره أحد عناصر 
السوق املالية؛ ألن هذا السوق له مؤسساته وله أدواته 
التي لم توج���د في تطبيقات االقتصاد اإلس���المي، 
كم���ا أن جتربة االقتصاد اإلس���المي لم تطور أدوات 
مالي���ة قصيرة األجل. والتحفظ ال���ذي ميكن أن يرد 
على القول بالتطبيق اجلزئي لالقتصاد اإلسالمي هو 
في حالة السودان؛ حيث تشير دراسات إلى أنه توجد 
جتربة كاملة أو جتربة يس���تهدف بها أن تكون كاملة، 
وفي هذه التجربة بنك مركزي وال شك أنه يدير سوق 

النقد.)1( 

2- في موضع س���وق رأس املال، فرع التمويل كأحد 
فروع رأس املال، ميكن الق���ول عنه: إنه وجد تطبيًقا 
واس���ًعا، ومتثل هذا في جتربة املصارف اإلس���المية 
بصفة رئيسة، كما متثل في جتربة إنشاء شركات على 
أسس إسالمية. ولكن القول بوجود سوق متويل كأحد 
فروع س���وق رأس املال يجب أن يُفهم على نحو واقعي 
صحيح. البنوك اإلس���المية محدودة في املجتمعات 
التي طّبقت فيها، ولذلك ال ميكن الزعم بوجود س���وق 
متويل إس���المي في إطار منظومة سوق مالية كاملة. 
كما أنه ميكن القول: إن س���وق التمويل باملشاركة في 
جتربة االقتصاد اإلسالمي املعاصر أُصيب مبا ميكن 

)1( في زيارة للس���ودان حلضور مؤمتر علمي التقين���ا مع محافظ البنك 
املركزي في الس���ودان في مبناه الذي يقع عن���د التقاء النيل األبيض 
والني���ل األزرق، وقد أكد أن البنك يعمل على أس���س إس���المية وله 

مؤسساته الفاعلة في التطبيق والتي تعتبر األساس لسوق النقد. 
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اعتباره انحراًفا خطيًرا، وهو أنه س���يطرت فيه صيغ 
ال تُعتبر من قبيل التمويل باملشاركة، وذلك مثل صيغة 

املرابحة، وسوف أسوق تفصيالت عن ذلك. 

3- س���وق األوراق املالية: أقصى ما ميكن قوله عن 
هذا السوق على مستوى العالم اإلسالمي، وفي إطار 
تطبيقات االقتصاد اإلسالمي أنه ُوجدت أوراق مالية 
مت إصدارها على أساس إسالمي، ومت االكتتاب فيها، 
وتداولها في أس���واق األوراق املالية القائمة في البالد 

التي أصدرت هذه األوراق. 

4- الس���ودان له جتربته في موضوع السوق املالية 
في اإلسالم على نحو عام، وعلى نحو خاص في سوق 

األوراق املالي���ة، وه���ذه التجربة 
رائدة في مجالها، ويجب االهتمام 
دراس���ات عنها من  وإجراء  بها، 
حيث تأصيلها نظرّيًا، ومن حيث 
آلي���ات وأدوات تطبيقه���ا، ومن 
حيث النتائ���ج التي ترتبت عليها، 
ومن حي���ث تفاعلها تأثيًرا وتأثًرا 
مع أسواق األوراق املالية املوجودة 

في العالم. مع جتربة السودان نحن أمام جتربة رائدة 
وقد يكون هناك احتم���ال إلمكانية تطبيقها في بالد 

إسالمية أخرى، وبالتالي تعميمها.)1( 

5- أكبر تطور وأهم إجناز في مجال الس���وق املالية 
اإلس���المية يتمثل في االتفاقية التي ُوقعت بني البنك 
اإلس���المي للتنمية وبعض الدول اإلسالمية: البحرين 
وماليزيا والس���ودان وبروناي؛ وذلك إلنش���اء س���وق 

إسالمية عاملية وذلك في عام 2002م.

)1( زرت الس���ودان في عام 2009 وفي هذا الزيارة التقيت مع األس���تاذ 
الدكتور محمد إبراهيم ) وزير مالية س���ابق ( وقدموه لنا على أنه هو 
الذي أسس سوق األوراق املالية في السودان، وتكلم مبا أقنعنا بصدق 
التجربة وبصحتها تنظيًرا وتطبيًقا. وبخصوص هذه التجربة أشير إلى 
املرج���ع املتاح لي عنها وهو : د. الصديق طلحة محمد رحمة، التمويل 
اإلسالمي في السودان: التحديات ورؤى املستقبل، رسالة دكتوراه، كلية 

الدراسات العليا، جامعة اخلرطوم، 1427ه� - 2006 م. 

املبحث الثالث 
احنرافات يف السوق املالية 

أواًل: السوق املالية بني اإلجياب والسلب:

1- الهدف الذي أردت حتقيقه في املباحث السابقة، 
سواء التي جاءت في القسم األول وهو اخلاص بالسوق 
املالي���ة في االقتصاد املعاصر، وكذلك التي جاءت في 
القسم الثاني وهو اخلاص بالسوق املالية في االقتصاد 
اإلس���المي – هذا الهدف هو التعريف بالسوق املالية 
في كال االقتصادين، وهو تعريف إلى اآلن ميكن القول 
عن���ه: إنه عرض الوجه اإليجابي للس���وق املالية، كما 
ن عرًضا ألصول نظرية وللتفعيل في  أنه تعريف تضمَّ

التطبيق. 

2- هذا املبح���ث وموضوعه 
االنحرافات في س���وق األوراق 
باجلانب  التعريف  املالية هدفه 
السلبي في هذا السوق. وكلمة 
تعني  إنها  مقصودة،  انحرافات 
أن ه���ذا الس���وق ل���ه وظيفته 
اإليجابية في االقتصاد، وأنها وظيفة ال ميكن االستغناء 
عنها في االقتصاد املعاصر، بل وظيفة ميكن تطويرها 
واالرتقاء به���ا. ولكن قد حتدث أخطاء في الس���وق 
املالية متثل انحراًفا بها عن وظيفتها اإليجابية. وهذه 
االنحرافات قد تصل إلى حد الدخول باالقتصاد كله 
ف���ي أزمة؛ بحيث ال تقتصر األزمة على هذا الس���وق 
وحده. واألزمات التي حدثت منذ عام 1929م ووصوالً 

إلى عام 2008م دليل على صدق ما أقول. 

3- وضع املبحث اخلاص باالنحرافات في الس���وق 
املالية في القسم اخلاص بالسوق املالية في االقتصاد 
اإلس���المي يثير تساؤالً مش���روًعا له ما يبرره، وفي 

اإلجابة على هذا التساؤل نقول: 

أ- وضع األمر على هذا النحو مقصود، وهو مبثابة 
تفعي���ل للموضوعية في هذا البح���ث كله إلى الدرجة 

أكبر تط��ور وأهم إنج��از في مجال الس��وق 
المالي��ة اإلس��امية يتمث��ل ف��ي االتفاقي��ة 
الت��ي ُوقعت بين البنك اإلس��امي للتنمية 
وبعض الدول اإلس��امية: البحرين وماليزيا 
والس��ودان وبرون��اي؛ وذلك إلنش��اء س��وق 

إسامية عالمية وذلك في عام 2002م.
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التي يجب أن تكون عليها. 

ب- الس���وق املالية اإلسالمية مع أنها في بداياتها، 
وما ُوضع فيها من األصول اإلسالمية موضع التطبيق 
ا – مع كل ذلك إال أن هذا السوق حدثت به  محدود جّدً
انحرافات، وهي انحرافات قد ال تقل في خطورتها عن 
االنحرافات املوجودة في الس���وق املالية في االقتصاد 
املعاصر، وميكن أن تنتج آثاًرا مماثلة ملا حدث في هذا 
السوق. هذا األمر يتضمن إجابة لها موضوعيتها في 
وضع مبحث االنحرافات في القس���م اخلاص بالسوق 
املالية اإلسالمية مبثابة رسالة حتذير وأماًل في تدارك 

ما قد ال ميكن تداركه الحًقا. 

ج� - الس���وق املالي���ة في االقتص���اد املعاصر لها 
انحرافاتها، وهي انحراف���ات ال ميكن إنكارها؛ ألنها 
أصبحت جزًءا م���ن التاريخ االقتصادي املعاصر فهي 
ثابت���ة ثبوًت���ا يقينّيًا. التعريف به���ذه االنحرافات في 
القسم اخلاص بالسوق املالية اإلسالمية يحمل رسالة 
مضمونها التحذير من أن تقع السوق املالية اإلسالمية 
في هذه االنحرافات، والتحذير هنا يستند إلى عامل 
موضوعي، فالس���وق املالية اإلسالمية -وهي اآلن في 
مرحلة البناء- ال يس���تطيع أحد أن ينكر أنها في هذا 
البناء تتفاعل مع السوق املالية في االقتصاد املعاصر. 
الرس���الة التي يحملها التعريف بهذه االنحرافات في 
القسم اخلاص بالس���وق املالية اإلسالمية مضمونها 
محاولة لتحصني الس���وق املالية اإلس���المية من هذه 

االنحرافات. 

ثانًيـــا: االحنرافـــات يف ســـوق األوراق املاليـــة يف 
االقتصاد املعاصر: 

السوق املالية لها وظيفتها اإليجابية، وهذا أمر مسلَّم 
به، ولكن عليها سلبيات، وهذا أمر تقول به الدراسات 
النظرية كما تثبت���ه الوقائع التي حتدث في االقتصاد 
املعاصر؛ نتيجة انحرافات في الس���وق املالية. تتعدد 
االنحرافات في السوق املالية بأسواقها الفرعية، سوق 
النقد، وس���وق االقتراض واإلقراض، وس���وق األوراق 

املالي���ة. وأحياًنا تكون االنحراف���ات وليدة تفاعل كل 
األسواق، وقد تكون أحياًنا وليدة سوق واحدة، ولكنها 

تنتشر في كل األسواق. 

وسوف أتوجه بالبحث مباشرة إلى انحرافات سوق 
األوراق املالية: االنحرافات التي سوف أعرضها متفق 
عليها، وهذا أمر له إيجابياته في الدراس���ة كما أنها 

متثل مناذج ألكبر االنحرافات: 

1- البيع على املكشوف: 

من االنحرافات في س���وق األوراق املالية البيع على 
املكش���وف، تتعدد التعاريف التي يعرف بها البيع على 
املكش���وف، ولكن املعنى الذي ت���دور حوله التعاريف 
أن البيع على املكش���وف يعني أن يبيع الشخص ما ال 
ميلك���ه. في هذا الصدد يوجد تس���اؤل جوهري وهو 
صحيح: كيف يس���تطيع الشخص أن يبيع ما ال ميلك؟ 
سوق األوراق املالية التي متّكن من هذا االنحراف بها 

آليات ليتحقق بها هذا االنحراف. 

2- الشراء اهلامشي: 

ش���كل آخر أو نوع آخر من أن���واع املعامالت التي 
متثل انحراًفا في س���وق األوراق املالية. إذا كان البيع 
على املكش���وف يعني أن الش���خص يبيع ما ال ميلك؛ 
فإن الشراء الهامشي يعني أن الشخص يشتري أوراًقا 
مالية وليس معه النقود التي يشتري بها. وهذه العملية 
تلعب فيها شركة الوساطة املالية دوًرا خطيًرا، أو هي 
صاحبة الدور اخلطير. في الش���راء الهامشي تغري 
شركة الوس���اطة املالية املش���تري وهو مضارب بأن 
يش���تري بأكثر مما يريد ومما ميل���ك، وهو في هذه 
العملية يلتزم بأن يدفع نسبة صغيرة من الثمن، ويفعل 
ذلك على أمل أن ترتفع أس���عار الورقة املالية فيبيعها 
ويحقق ربًحا، ولكن قد تنخفض األس���عار، وانخفاض 
األس���عار سوف يولد آلية خطيرة؛ ألن األمر ال يتوقف 
عل���ى مضارب واحد، وإمنا يوج���د مضاربون كثيرون 
وعمليات كثيرة، وللتعرف عل���ى خطورة هذه العملية 
يكفي أن أذكر أن الش���راء الهامش���ي كان وراء بعض 
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أزمات سوق األوراق املالية منذ عام 1987م وإلى عام 
2008م، وهي أزمات وصلت في بعضها إلى حد دخول 

سوق األوراق املالية في أزمة حادة. 

3- املشتقات املالية: 

كلمة مشتقة يعني أن األوراق املالية موضع التعامل 
تش���تق قيمتها من أوراق مالية 
أخرى، وأحياًنا من مؤش���رات 
أس���عار وتس���مى املش���تقات 
املس���تقبلية،  بالعقود  املالي���ة 
والعقد املس���تقبلي اتفاقية بني 
متعاقدي���ن توّفر لهم���ا تبادالً 
مستقبلّيًا ألصل معني في تاريخ 

تس���ليم مس���تقبلي معني، في مقابل مبلغ نقدي معني 
في تاريخ التسليم. وهذه العملية ال يترتب عليها عادة 
تسليم وتسلم الش���يء محل التعاقد، وإمنا هي جتارة 
في املخاطرة بني بائع لها وآخر مشتٍر لها، أي بني من 
يريد أن ينقلها تخلًصا وخيفة منها إلى من يرغب في 
حتملها. وكانت من أسباب انهيار سوق األوراق املالية 
في الواليات املتح���دة األمريكية عامي 1987، 1989، 

ثم االنهيار الكبير في عام 2008م. 

هذه مناذج لثالثة من االنحرافات في سوق األوراق 
املالية. في الدراس���ات االقتصادية هناك إجماع على 
أن هذه االنحرافات كانت من أس���باب أزمات س���وق 
األوراق املالية، أو هي األسباب الرئيسة لهذه األزمات 
املالية، وآخرها األزمة التي انفجرت في عام 2008م، 
وأدت إلى انهيار سوق األوراق املالية ودخول االقتصاد 

العاملي كله في أزمة. وهذا األمر يثير تساؤالت: 

التساؤل األول: ملاذا يستمر التعامل بهذه األدوات مع 
القطع بأنها تولد أزمات فانهيارات؟! 

التساؤل الثاني: هذه املعامالت هي انحراف بسوق 
األوراق املالية، وليست املعامالت األصلية التي قامت 

عليها، فلماذا تستمر هذه االنحرافات؟!

التساؤل الثالث: هذه املعامالت بها انحرافات، وتولد 
أزمات فانهيارات، وليست العمل األصلي الذي قامت 
عليه وله س���وق األوراق املالية، وإذن من املستفيد من 
هذه العمليات؟ من الذي يربح من هذه العمليات؟ من 

الذي يقف وراء هذه العمليات؟ 

ش���يء م���ن اإلجابة ع���ن هذه 
التساؤالت وغيرها جاء في كتاب 
كتبه اثنان من اخلبراء الفرنسيني 
ونُش���ر في عام 2007م، أي قبل 
األزمة األخي���رة، وعنوان الكتاب 
غري���ب وهو )الرأس���مالية تدمر 
نفسها( والنتيجة التي وصل إليها 
الكاتبان صارم���ة، وهي: في كل 

األزمات خرج رجال املال وقد حققوا مكاسب. 

ثالًثا: احنرافات يف الســـوق املالية يف التطبيقات 
احلديثة لالقتصاد اإلسالمي: 

1- الس���وق املالية ف���ي االقتصاد اإلس���المي لها 
داللتان: الداللة األولى هي أن الش���ريعة اإلس���المية 
املس���لمني  املفكري���ن  وآراء  الفقه���اء  واجته���ادات 
والتطبيقات في احلضارة اإلسالمية تتضمن ما يلزم 
لتأسيس سوق مالية إس���المية، وهذه الداللة األولى 
صحيح���ة. أما الداللة الثانية فهي أن الس���وق املالية 
اإلسالمية قد ُوجدت في الواقع قدمًيا أو حديًثا؛ فإن 
هذه الداللة الثانية عليها حتفُّظ. وما ميكن قبوله هو 
أن بعض وظائفها ُوجدت في احلضارة اإلسالمية وأن 
التطبيقات احلديثة لالقتصاد اإلسالمي منذ منتصف 
القرن العشرين ُوجدت بها بعض آليات السوق املالية. 

2- اس���تهدفت بهذا املبحث التعرف على انحرافات 
في الس���وق املالية بقس���ميها في االقتصاد املعاصر 
واالقتصاد اإلسالمي، وتضمنت الفقرة السابقة بيان 
انحرافات في الس���وق املالية في االقتصاد املعاصر. 
وفى الفقرة احلالية أحاول بيان انحرافات في السوق 
املالية اإلسالمية، واألمر الذي أؤكد عليه هو أن هذه 

الس��وق المالي��ة اإلس��امية م��ع أنه��ا ف��ي 
األص��ول  م��ن  فيه��ا  ُوض��ع  وم��ا  بداياته��ا، 
ا – مع  اإلس��امية موضع التطبيق محدود جّدً
كل ذلك إال أن هذا السوق حدثت به انحرافات، 
وه��ي انحرافات قد ال تق��ل في خطورتها عن 
االنحرافات الموجودة في السوق المالية في 

االقتصاد المعاصر
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االنحرافات في التطبيقات التي وجدت حديًثا وليست 
في األصول التشريعية. 

3- التطبيق���ات احلديثة التي ُوجدت عن الس���وق 
املالية في االقتصاد اإلس���المي تتضمن االنحرافات 

التالية: 

أ- التورق: 

التورق موضوع عنه دراسات فقهية كثيرة، بل ميكن 
الق���ول: إنه واحد من أكثر املوضوعات مناقش���ة في 
الفقه االقتصادي في السنوات األخيرة. ليس املقصود 
عرض هذه املناقشات الفقهية، وكذلك ليس املقصود 
تقدمي دراس���ة فقهية جديدة، وبناء على الدراس���ات 
املوجودة وكذلك التطبيقات التي متت؛ فإن االنحراف 

في التورق يوجد على النحو اآلتي: 

التورق عقد من عقود البيع، وهو ضمن عقود البيع 
ألجل، ولكن تطبيقه في بعض املؤسس���ات املصرفية 
اإلسالمية نقله من عقد بيع إلى عقد متويل باإلقراض 

واالقت���راض. هذا االنحراف غيَّر 
من طبيعة التورق كلية، وكان يجب 

أن يتغير احلكم بناء على ذلك. 

حالًيا حتت  املوج���ود  والتورق 
هذا االس���م يجب أن يكون محل 
وبالتالي  جديد،  لتكييف  مناقشة 
حلكم جديد. هناك أمر آخر أن 
التورق الذي تكل���م عنه الفقهاء؛ 

كان معاملة بني فرد وفرد، أي معاملة ش���خصية، أما 
التورق املطبق حالًيا؛ فإنه يتم مؤسس���ّيًا أي في إطار 
مؤسس���ة، وليس كل معاملة فردية صاحلة ألن تطبق 

من خالل مؤسسة ويبقى لها حكمها. 

ب – املراحبة: 

أقدم من التورق في التطبيقات املعاصرة في املصارف 
اإلسالمية، وكذلك الدراسات الفقهية عنها أكثر وأكثر 
تفصياًل. ليس املس���تهدف تقدمي دراسة فقهية، وإمنا 

املستهدف هو بيان االنحراف في هذه املعاملة. املرابحة 
عقد بيع وه���ي من بيوع األمانة. التطبيقات املعاصرة 
نقلت املرابحة من عقود بيوع األمانة إلى عقود التمويل، 
أي أن املوجود حتت اسم املرابحة هو متويل باإلقراض 
واالقتراض. وحيث إن طبيعة املعاملة تغيرت؛ فإن ذلك 
يقتضي بالضرورة تغيير احلكم. في املرابحة أمر آخر 
يشبه األمر املوجود في التورق. املرابحة عقد بني فرد 
وفرد بينما املرابحة املوجودة حالًيا هي عقد في إطار 
مؤسس���ة، أي أنه عقد مؤسسي. ويجب أن يؤخذ هذا 

في االعتبار عند احلكم. 

املبحث الرابع 
بني االحنراف واحليل يف السوق املالية 

وآثارها

أواًل: بني االحنراف واحليل:

قدمت مناقش���ة في املبحث السابق وهو الثالث عن 
االنحرافات في السوق املالية، وفي هذا املبحث الرابع 
االنحراف  ب���ني  الربط  أحاول 
واحلي���ل ف���ي الس���وق املالية 

وآثارها. 

1- االنح���راف ق���د يك���ون 
مقص���وًدا أو غير مقصود، أما 

احليل فإنها تكون مقصودة. 

2- تتضم���ن احليل نوًعا من 
التبري���ر؛ قد يكون تبريًرا ش���رعّيًا، وقد يكون تبريًرا 

قانونّيًا. 

3- احليل ق���د تكون أخطر م���ن االنحرافات؛ ألن 
االنحراف قد يك���ون مؤقًتا ثم يزول، أما احليل فإنها 
قد تصبح هي النظام في املوضوع الذي تعمل عليه. 

4- االنح���راف قد يعاقب عليه، أم���ا احليل فإنها 
حُتدث عملية تقنني لها. 

الت��ورق عق��د من عق��ود البي��ع، وهو ضمن 
عقود البي��ع ألجل، ولكن تطبيقه في بعض 
نقل��ه  اإلس��امية  المصرفي��ة  المؤسس��ات 
م��ن عقد بي��ع إل��ى عق��د تموي��ل باإلقراض 
ر م��ن طبيعة  واالقت��راض. ه��ذا االنحراف غيَّ
الت��ورق كلية، وكان يج��ب أن يتغير الحكم 

بناء على ذلك. 
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5- االنحراف قد ينس���حب إلى القائم به؛ فيوصف 
بأنه منحرف ويجرم فعله، أما احليل فإن اخلفاء فيها 

عميق ويكون مغلًفا مبا ميكن اعتباره أدلة وأسانيد. 

6- يش���ترك االنحراف واحليل في شيء واحد هو 
أنهما يرجعان مبصلحة خاصة على فاعله. ويعني ذلك 
ضمًنا تغليب املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة، بل 

قد يصل األمر إلى حد عدم اعتبار املصلحة العامة.

ثانًيا: اجملاالت اليت تعمل عليها احليل: 

يحتاج هذا العنوان لتوضي���ح، فالذي أقصده بهذا 
العنوان هو بي���ان املداخل التي تدخ���ل منها احليل، 
وإذا ُقبل هذا التوضيح فقد يكون العنوان هو مداخل 
احليل. وأّيًا كان العنوان فإن معنا مصطلحني: املجال 

واملدخل، واملناقشة اآلتية بأمثلتها توضح ذلك. 

1- احليل يف الزمن: 

قد تكون احِليل مؤسس���ة على عنصر الزمن، ومن 
أمثلة ذلك نقل الزمن في التورق من البيع ألجل إلى زمن 
لصيغة متويل. عقود املش���تقات أو عقود املستقبليات 

ن املبحث الثالث تعريًفا بها ِحيل زمنية. التي تضمَّ

 2- احليل يف امللكية: 

عرفت ف���ي املبحث الس���ابق موض���وع البيع على 
املكشوف، وهو أن يبيع اإلنسان ما ال ميلك. هذا مثال 
عل���ى احليل في امللكية. املرابح���ة كما تطّبقها بعض 

املصارف اإلسالمية فيها حيل تتعلق بامللكية. 

3- احليل يف اجلهالة: 

اجلهال���ة وأثرها في العقود موضوع عنه دراس���ات 
فقهية كثي���رة قدمًيا وحديًثا. في املوضوع الذي أتكلم 
عنه وهو احليل جند أن الش���راء الهامشي - وهو نوع 
من املعامالت يس���ود في أس���واق األوراق املالية - به 
جهالة غير مقبولة، س���واء من اجلان���ب القانوني أو 
اجلان���ب الش���رعي. واملرابح���ة كما تت���م في بعض 
املصارف اإلس���المية بها جهالة فيما يتعلق باملسئولية 

عن اخلطر، ومن صور ذلك هالك املتعاقد عليه. 

4- احليل يف الغرر: 

يوجد تداخل بني الغرر موضوع هذه الفقرة واجلهالة 
وهي موضوع الفقرة السابقة، إال أنه مع هذا التداخل 
فإنه يوج���د متييز بينهما. موض���وع التورق قد يكون 
مثاالً مالئًم���ا للتمييز بني اجلهالة والغرر. والغرر في 
التورق أوضح من اجلهالة. والبيع على املكشوف الغرر 

فيه أوضح من اجلهالة. 

ثالًثا: آثار كلية لالحنراف واحليل: 

تتعدد اآلثار الكلية لالنح���راف واحليل، وميكن أن 
نذكر منها ما يلي: 

1- أوضح اآلث���ار وأقربها هي األزمات االقتصادية 
التي تنتاب اقتصادات العالم، وخاصة منذ حوالي قرن 
م���ن الزمان، والتي تالحقت وصارت أش���د عنًفا في 
الثالثني عاًما األخي���رة. وبعض هذه األزمات تفاعلت 
على مس���توى العالم كله، ووص���ل إلى حد أن يوصف 

بأنه انهيار اقتصادي. 

2- األزمة االقتصادية األخيرة أظهرت بوضوح كامل 
اآلثار االجتماعية التي تنتج عن هذه األزمات. فماليني 
العاملني يفقدون وظائفه���م، وترتفع معدالت البطالة 
وتصل إلى مستويات خطيرة. كما أن فئات من املجتمع 
تنزل إلى مس���تويات أدنى اجتماعّيًا عما كانت عليه، 

وتزيد أعداد ونوعيات الفئات املهمشة اقتصادّيًا. 

3- لألزمة االقتصادية آثارها السياسية، هذه اآلثار 
السياس���ية قد تظهر فتذهب احلكومات التي وقعت 
األزمة وهي في احلكم، وهذا في النظم الدميقراطية. 
وقد ال تظهر اآلثار السياسية لألزمات وتظل األوضاع 
السياس���ية مكبوتة، ويح���دث هذا مع ال���دول غير 

الدميقراطية. 

4- لألزم���ة االقتصادية آثاره���ا على األخالق، وال 
يجوز إخفاء هذه اآلثار أو السكوت عنها، بل إن األزمة 
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االقتصادية حتدث بس���بب انحراف أخالقي. ومما يقدم البالد على هذا النوع من اآلثار ما حدث في الواليات 
املتحدة األمريكية على وجه اخلصوص، فقد ظهرت كتابات تربط ربًطا مباشًرا بني األزمة واالنحراف األخالقي 
بعد أزمة عام 2008م. وُكتب صراحة عن أن من أس���باب ه���ذه األزمة هو فصل االقتصاد عن األخالق، والبعد 
األخالقي كما أنه س���بب فهو أثر، واملظاهر الس���لبية الت���ي تظهر في املجتمعات بعد األزمات تكون الس���لبية 

األخالقية فيها واضحة بشكل كبير. 

5- لألزمات االقتصادية آثارها السلبية على العالقات بني الدول، فاألزمات ال تبقى حيث ُولدت، وإمنا تنتقل 
من دولة إلى دولة أخرى إلى أن تصيب العالم كله. لهذا األمر فإن األزمات االقتصادية لها آثارها الس���لبية على 

العالقات بني الدول اقتصادّيًا وسياسّيًا. 

6- األزمات االقتصادية تفسد مناخ أمن األسرة، وتفسد مناخ أمن املجتمع، وتفسد مناخ أمن الدول. 

7- األزمات االقتصادية على النحو املوصوف في الفقرات السابقة تصل إلى حد أنها تؤثر بالسلب في التكوين 
النفسي والقيم لإلنسان. 

وهذه هي الرس���الة األخيرة التي أوجهها وأواجه بها الذين ميارسون االنحراف في السوق املالية أو ميارسون 
احليل فيها. 
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معلومات إضافية
بداية نشأة البنوك واملصارف اإلسالمية: 

بدأت منذ عام 1940م العديد من احملاوالت الفكرية لوضع أس���س لنظام مالي ومصرفي يس���تمد جذوره من 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، غير أن التطبيق العملي لهذه األفكار يعود إلى بداية الستينيات من القرن املاضي.

وضعت اللبنة األولى إلنش���اء بنوك إس���المية فى عام 1963م مبركز ميت غمر مبصر، حيث مت إنشاء »بنوك 
االدخار احمللية«، والتي أسس���ها د. أحمد النجار - رئيس اإلحتاد الدولي للبنوك اإلس���المية األس���بق - وكان 
املس���تهدف من هذه البنوك هو تقدمي مناذج ألجهزة ال تخضع عملياتها ألس���عار الفائدة وتكون مهمتها التنمية 

احمللية، غير أن هذه التجربة لم تستمر طوياًل حيث توقفت بعد أربع سنوات من بدايتها 

شهد النصف األول من عقد السبعينيات البدء فى تأسيس العديد من البنوك اإلسالمية.

فى عام 1971م مت إنش���اء بنك ناصر اإلجتماعي فى مصر مبوجب قانون خاص ، ونص قانون تأسيس البنك 
على عدم تعامله بالفائدة أخًذا وعطاًء وعدم خضوعه لقوانني البنوك واالئتمان الس���ائدة فى مصر، وقد كانت 

طبيعة معامالت البنك النشاط االجتماعي وليس املصرفي بالدرجة األولى. 

وقد جاء االهتمام احلقيقي بإنش���اء مصارف إس���المية تعمل طبًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية في توصيات 
مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية مبدينة جدة باململكة العربية السعودية عام 1972م؛ حيث ورد النص على 

ضرورة إنشاء بنك إسالمي دولي للدول اإلسالمية.

وفي عام 1974م مت التوقيع على اتفاقية إلنشاء البنك اإلسالمى للتنمية بجدة، ومت افتتاحه بصفة رسمية عام 
1975م كمؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية االقتصادية فى الدول واملجتمعات اإلسالمية. 

جاء إنش���اء أول مصرف إس���المي متكامل يتعامل طبًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية عام 1975م وهو بنك دبي 
اإلسالمي؛ حيث يقدم البنك جميع اخلدمات املصرفية واالستثمارية لألفراد طبًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

وفي الكويت مت إنشاء بيت التمويل الكويتي عام 1977م.

وتأسس في البحرين بنك البحرين اإلسالمي عام 1979م.

وحولت حكومة باكس���تان كامل نظامها املصرفي إلى النظام املصرفي اإلس���المي في سنة 1979م، ثم حلقتها 
كل من السودان وإيران عام 1983م.

ظهرت العديد من البنوك اإلس���المية فى فترة الثمانينيات فضاًل عن إنش���اء العديد من املؤسس���ات املالية 
اإلسالمية مثل شركات التكافل اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق إدارة أموال الزكاة.

خالل العقد األخير من القرن العش���رين والسنوات املنقضية من القرن احلادي والعشرين تأسست العديد من 
مؤسسات البنية التحتية والهيئات املساندة التي تعمل على وضع األسس اإلرشادية العامة لعمل املؤسسات املالية 
اإلس���المية مثل االحتاد العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

االسالمية ومركز السيولة املالية للمصارف اإلسالمية.
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ش���هدت اآلونة األخيرة منًوا ملحوًظا في عدد املصارف اإلس���المية التي أصبح عددها أكثر من 300 مصرف 
تنتش���ر في أكثر من 51 دولة، كذلك ش���هد هذا القطاع منًوا يتراوح بني 10 – 15% سنوًيا خالل العقد احلالي.  
وارتفعت أصول املصارف اإلس���المية إلى حوالي 265 مليار دوالر وجتاوزت استثماراتها 400 مليار دوالر،  وفًقا 
لتصريحات الدكتور س���عود البريكان، مدير معهد السياسات االقتصادية بصندوق النقد العربي في افتتاح  دورة 

»التمويل اإلسالمي مع التركيز على الصكوك« التي عقدت في أبو ظبي خالل الفترة 3 – 7 أكتوبر 2010م.

وتتوقع تقارير اقتصادية أن تصل أصول املصارف اإلسالمية إلى 1.6 تريليون دوالر بحلول عام 2012م.

األسواق املالية اإلسالمية :

يقصد بها تلك األس���واق التي تراعي في جميع عملياتها التوافق مع مبادئ الش���ريعة اإلس���المية ، وتتشابه 
األس���واق املالية اإلس���المية في العديد من اجلوانب لعل أهمها عدم إدراج الش���ركات التي تتعامل فى مجاالت 
محرمة بحكم الشريعة اإلسالمية مثل اخلمور ومنتجات حلوم اخلنزير وخدمات الترفيه املرتبطة بالكازينوهات 
وقاعات القمار، كما يتم االقتصار على تداول األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ومن ثم ال يتم تداول 
الس���ندات التقليدية واألسهم املمتازة وبعض  املش���تقات مثل عقود اخليار Options التى لم يُقطع بعد في مدى 

توافقها مع الشريعة ، ويتم تداول األسهم العادية والصكوك اإلسالمية ووثائق صناديق االستثمار اإلسالمية.

وجتدر اإلشارة إلى أن تزايد رغبة املستثمرين املسلمني في قياس وحتليل املخاطر التي تكتنف األسواق املالية 
وحتديد أوجه االستثمار املتوافق مع الشريعة اإلسالمية وبخاصة في أسواق مال الدول املتقدمة ، قد دفع بعض 
املؤسسات املالية العاملية إلى إطالق مؤشرات لقياس أداء األسهم واالستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

ويعتبر مؤشري داوجونز اإلسالمي والفينانشيال تاميز لألسواق املالية األهم على اإلطالق في هذا الصدد .

مؤشر داوجونز اإلسالمى:

يتكون مؤش���ر داوجونز اإلس���المي - الذي مت اإلعالن عن تدشينه في فبراير 1999م - من مؤشر عام ونحو 
70 مؤش���ًرا فرعًيا ، وتغطي املؤشرات الفرعية املناطق الرئيسة في العالم مثل الواليات املتحدة واليابان وأوروبا 

وآسيا والباسيفيك ، كما تغطي بعض القطاعات مثل قطاع التكنولوجيا .

وجتدر اإلش���ارة إلى أن املؤشر الرئيس للسوق اإلسالمي Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) يتكون من 
العديد من أس���هم الش���ركات العاملية التي تعمل في مختلف دول العالم مبا فيه���ا الواليات املتحدة، ومت اختيار 
 Dow Jones Global Index (DJGI) هذه الش���ركات من بني الشركات املدرج أسهمها فى مؤشرات داوجونز العاملية
واس���تبعدت الشركات التي ال تتوافق نشاطاتها مع الش���ريعة اإلسالمية؛ حيث مت استبعاد الشركات التي تندرج 
حت���ت صناعات الكحولي���ات والتبغ واملنتجات التي تتعلق بلحم اخلنزير ، وأعم���ال اخلدمات املالية التقليدية ، 
واملجاالت الترفيهية مثل املالهي الليلية وش���ركات القمار ، كما يتم اس���تبعاد بعض الشركات التي متلك فروًعا 

تعمل في األنشطة السابق ذكرها أو حتصل على دخل منها بنسبة 5% من دخل عملياتها أو أكثر .

وبلغ عدد األسهم املقيدة في املؤشر الرئيس حتى نهاية أكتوبر 2007 نحو 2460 سهًما يبلغ رأس املال السوقي 
لها نحو 17.5 تريليون دوالر .
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ويوضح اجلدول التالي رأس املال السوقي ملؤشر داوجونز اإلسالمي وعدًدا من مؤشراته الفرعية.

أهم مؤشرات داوجونز اإلسالمية فى نهاية أكتوبر 2007م

 عدد الشركاتاملؤشر
املقيدة

 إمجايل رأس املال
السوقي

)باملليار دوالر(

 متوسط رأس املال السوقي
للشركة املقيدة
)باملليار دوالر(

246017480.77.1داوجونز للسوق اإلسالمي

10152809.52.8داوجونز اإلسالمي آلسيا والباسيفك

202813.34.0داوجونز اإلسالمي كندا

3684189.211.4داوجونز اإلسالمي أوروبا

3321211.93.7داوجونز اإلسالمي اليابان

1008279.282.8داوجونز اإلسالمي أكبر 100 شركة

3223032.19.4داوجونز اإلسالمي لشركات التكنولوجيا

1251550.512.4داوجونز اإلسالمي اململكة املتحدة

7169165.212.8داوجونز اإلسالمي الواليات املتحدة

203.20.2داوجونز اإلسالمي باكستان

30217.57.3داوجونز اإلسالمي الصني/ هوجن كوجن

6921.40.3داوجونز اإلسالمي الكويت

-100.1داوجونز اإلسالمي سريالنكا

مؤشر فاينانشيال تاميز:

وفيما يتعلق مبؤش���ر فاينانش���يال تاميز – ال���ذي مت إطالقه فى يونيو 2000م؛ فإنه يتكون من 5 مؤش���رات 
هي املؤش���ر اإلسالمى العاملي، واملؤشر اإلسالمي ألوروبا واملؤش���ر اإلسالمي ألمريكا واملؤشر اإلسالمي آلسيا 
والباس���يفك واملؤشر اإلسالمي جلنوب إفريقيا، ومت فى عام 2006م إضافة 3 مؤشرات أخرى خاصة ببورصات 

ماليزيا ودبي وسنغافورة. 
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وتس���تعني مؤسسة فاينشيال تاميز مثل مؤسسة داوجونز مبجلس لإلشراف الشرعي يضم علماء في الشريعة 
اإلسالمية، وذلك لتحديد مدى توافق األسهم املدرجة مبؤشراتها مع قواعد الشريعة .

  املصادر: 
http://www.kantakji.com :اخلدمات املالية اإلسالمية«، مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية« -

-  د. أس���عد حمود السعدون، البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.. الفرص والتحديات وآفاق املستقبل، مجلة الدراسات 
االستراتيجية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، العدد السابع، صيف 2007م.

 http://www.amf.org.ae/ar/content/islamic-funding-emphasis-sukuk :موقع صندوق النقد العربي -




