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تهدف هذه الدراسة إلى بحث إمكانٌة إٌجاد سوق مالٌة إسالالمٌة للخٌالارا
والمسالتببلٌا والعبالالود اةجلالالة سلالى مسالالتوى المجتمال اإلسالالمً المحلالالً والالالدولً
وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بتوضٌح األدب االقتصادي والمالً المتعلق
بالموضالالو ومالال عالالم تعالالرة الدراسالالة للٌالالا العمالالل بالخٌالالارا والمسالالتببلٌا
والعبالالود الملجلالالة فالالً السالالوق المالٌالالة فالالً االقتصالالادا المعاصالالر ب ٌالالة تبٌٌمهالالا
وتطوٌرها بما ٌتفق والشرٌعة اإلسالمٌة.
وقد توصل الدراسة إلى أنه م الممك قٌام سوق مالٌة إسالالمٌة للعبالود
اةجلة فً ظل العمل بضوابط شرسٌة خاصة كمالا أ وجالود هالذه السالوق سالوف
ٌزٌد فً كفاء استخدام الموارد وسدالة توزٌعها.
مبدمة:

حث اإلسالالم سلالى حفالظ المالال وتنمٌتاله واسالتعماره بأفضالل وأكفالأ الوسالا ل
واألسالٌب المشروسة وم أجل ذلك فبد وض العدٌد م الضوابط الشرسٌة التً
تكفالل حسال إدار المالال واسالتعماره ومال ذلالك مشالروسٌة البٌال والتجالار وحرمالالة
الربا واالكتناز واالحتكار وكافة أشكال المبامرا والمراهنالا التالً تتضالم أكالل
أموال الناس بالباطل.
وانطالقا مما تبدم تعتبر السوق المالٌالة اإلسالالمٌة فرصالة هامالة جالدا لكالل
مستعمر مسلم حٌث ٌتمك م تبلٌل خسا ره ومخاطره وزٌاد سا داته وذلك م
خالل تنوٌ محفظته المالٌة واختٌار األدوا األقوى واألكعر نجاحا ومشروسٌة.
كما تمعل السوق المالٌة اإلسالمٌة محطة هامة إلساد تنبٌة وضخ األموال الحالالل
وتموٌل المشروسا البناء والناجحة مما ٌلدي إلى زٌاد معدل النمو االقتصالادي
م خالل زٌاد إنتاج الطٌبا فً المجتم .
إ سوق المال اإلسالمً بما ٌمك أ تتضمنه م أدوا إسالمٌة متبدمة
معل سبود الخٌارا والمستببلٌا والعبود اةجلة بعد تطوٌرها بما ٌنفق والشرٌعة
اإلسالمٌة سوف تسهم فً تطوٌر نوسٌالة العمالل المصالرفً اإلسالالمً بمالا ٌاللدي
إلى زٌاد الكفاء والعدالة وبالتالً زٌاد معدال النمو والرفاهٌة.
وبناء سلى ما سبق سوف تشتمل هذه الدراسة سلى المباحث التالٌة:
المبحث األول :التعرٌف بالسوق المالٌة ووظا فها.
المبحث العانً :سبود الخٌارا والمستببلٌا فً األسواق المالٌة.
المبحث العالث :سبود الخٌارا م منظور إسالمً.
المبحث الراب  :العبود اةجلة والمستببلٌا م منظور إسالمً.
المبحث الخامس :مبترح إنشاء سوق مالٌة إسالمٌة.
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المبحث األول :التعرٌف بالسوق المالٌة ووظا فها:
وٌشتمل سلى المطالب التالٌة:
المطلب األول :التعرٌف بالسوق المالٌة.
المطلب العانً :وظا ف السوق المالٌة.

المطلب األول :التعرٌف بالسوق المالٌة:

ٌطلالالق مصالالطلح السالالوق المالٌالالة بمعنالالاه الضالالٌق سلالالى سالالوق أو بورصالالة
األوراق المالٌالالة كمالالا ٌطلالالق بمعنالالاه الواسالال سلالالى مجمالالو التالالدفبا المالٌالالة فالالً
المجتم سواء كان ةجالال قصالٌر أو متوسالطة أو طوٌلالة بالٌ أفالراده وملسسالاته
وقطاساته وفً ضوء هذا المعنى الواس فإ السوق المالٌة ال تنحصالر فالً مكالا
محدد وإنما فً معامال محدد وم هنا فإ مصطلح السوق المالٌة اإلسالمٌة
ٌمك أ ٌتضالم المعالامال المالٌالة المنضالبطة بالضالوابط الشالرسٌة  .يإسالماسٌل
حس )34 7891
وم المعلوم أ تحبق المعنى الضٌق ٌرتبط بتحبق المعنى الواس فلال
توجد أسواق أوراق مالٌالة إسالالمٌة مالا لالم توجالد أوراق مالٌالة إسالالمٌة ولال توجالد
هذه األوراق ما لم توجد ملسسا مالٌة إسالمٌة تصدرها وبنك مركزي إسالمً
أو جهالالاز مركالالزي إسالالالمً ٌمالالنح ترخٌصالالا بإصالالدارها ..وهكالالذا ٌمكالال البالالول أ
السالالوق المالٌالالة تشالالتمل سلالالى البنالالك المركالالزي والبنالالوك التجارٌالالة وشالالركا التالالأمٌ
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وشركا االستعمار المالً والملسسا المالٌة وبورصا األوراق المالٌة وكافالة
الملسسا التً تتعامل م التالدفبا المالٌالة ولكالً تكالو السالوق المالٌالة إسالالمٌة
فٌنب ً أ تخض هذه الملسسا والبنوك للضوابط الشرسٌة.
وتتكو السالوق المالٌالة مال سالد أسالواق متداخلالة مال بعضالها الالبعة
وهً:
 -7سوق النبد :وهً السوق التً تتعامل بالأدوا اال تمالا قصالٌر األجالل
يال تزٌد س سنة) معل النبود المتداولة والشٌكا الكمبٌاال وغٌرها م األوراق
التجارٌة المببولة الدف .
 -2سوق المال :وهالً السالوق التالً تتعامالل بالأدوا اال تمالا متوسالطة أو
طوٌلة األجل وتتداول فٌها األسهم والسندا وغٌرها م البروة التالً تتالراوح
لجالها م ي 4-5سنة).
 -4سوق الصرف :وٌتم التعامل فٌها بطالرٌبتٌ ساجلالة ولجلالة أمالا سالوق
الصالالرف العاجلالالة فٌالالتم التعامالالل فٌهالالا سالال طرٌالالق التحالالوٌال البرقٌالالة والبرٌدٌالالة
والحواال العاجلة إضافة إلى الشراء النبدي .بٌنما ٌتم التعامل فً سوق الصالرف
اةجل بالحواال اةجلة والعبود الملجلة.
وال توجالالد حالالدود فاصالاللة بالالٌ أسالالواق النبالالد وأسالالواق رأس المالالال وأسالالواق
الص الالالرف وٌس الالالتدل سل الالالى ه الالالذه األس الالالواق بنوسٌ الالالة األوراق والنب الالالود المتداول الالالة.
فاالقتراة أو اإلٌدا لدى مصرف لمد أشهر معدود ٌعتبر تعامال م سوق النبد
ألنه تعامل قصٌر األجل وإذا با المصالرف أسالهما لشالركة مالا كالا بمعابالة سالوق
لالالرأس المالالال ألنالاله تعامالالل طوٌالالل األجالالل وإذا كانالال األسالالهم لشالالركة أجنبٌالالة فالالً
الخارج وقام المصرف بتحوٌل سمال المساهمٌ إلى العملة األجنبٌة التً تببلها
الشركة فً الخارج كا بمعابة سوق الصرف .يسٌسى .)73-72 7893
المطلب العانً :وظا ف األسواق المالٌة:

م خالل التعرٌف السابق للسالوق المالٌالة ٌظهالر لنالا أنهالا تمعالل البٌ الة أو
األوسٌالالة التالالً ٌالالتم مال خاللهالالا انسالالٌاب التالالدفبا المالٌالالة فالالً المجتمال فهالالً بمعابالالة
الشراٌٌ التً ت ذي سروق االقتصاد الوطنً باألموال الالزمة السالتمرارٌة سملاله
بشكل سلٌم وكلما كان هذه الشراٌٌ واسعة سلٌمة كا االقتصاد الالوطنً بعٌالدا
س الجلطا أو األزما االقتصادٌة التً ٌمك أ تلحق باله وتعٌباله سال التبالدم
بل إ السوق المالٌة المنتظمة والمنضالبطة تزٌالد مال عبالة األفالراد والملسسالا فالً
س الالالالمة الوض الالال االقتص الالالادي مم الالالا ٌزٌ الالالد م الالال ج الالالذب الم الالالدخرا واس الالالتبطاب
االستعمارا األجنبٌة وبالتالً زٌاد معدال األداء والنمو االقتصادي بمالا ٌزٌالد
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م تبدم البلد ورفاهٌة مواطنٌه.
وتلدي سوق األوراق المالٌة يالبورصة) بشكل خاص وظا ف هامة سلى
مستوى االقتصاد البومً والملسسا واألفالراد فبالنسالبة لالقتصالاد البالومً تحبالق
سوق األوراق المالٌة المزاٌا التالــــٌة يمحًٌ الدٌ  731 7891قحف 7881
:)7111
 -7تعب ة المدخرا وتوجٌهها نحو االستعمار فً المشارٌ المنتجة.
 -2توزٌ رأس المال سلى مختلف األنشطة االستعمارٌة.
 -4تمعل سوق األوراق المالٌة حلبة اتصال بٌ جمٌ الفعالٌا االقتصادٌة.
 -3تمهد الطرٌق أمام السلطا النبدٌة للمزج بٌ السٌاستٌ المالٌة والنبدٌة.
 -5تعمل سلى جذب رلوس األموال األجنبٌة.
 -1تعتبر ملشرا هامالا سلالى حبٌبالة الوضال االقتصالادي واتجاهالا األسالعار
ومعدال االدخار واالستعمار
أمالالا أهمٌالالة سالالوق األوراق المالٌالالة بالنسالالبة لؤلفالالراد والملسسالالا فهالالً كمالالا
ٌأتً يمحًٌ الدٌ  751 7891البري )7592 7881
 -7تسهٌل سملٌا االستعمار لآلجال البصٌر .
 -2تسالالاسد سلالالى سالالرسة تالالداول األوراق المالٌالالة ومعرفالالة أسالالعارها وتحوٌلهالالا
إلى نبد سا ل.
 -4التعرف سلى المراكز المالٌة للشركا م خالالل إدراج األوراق المالٌالة
فً سوق األوراق المالٌة.
إ سدد ملسسا األسهم المتخصصة والملسسا التً تبوم تبالدٌم أسالهم
رأسالمالٌة مال خالالالل البورصالالة قلٌالالل جالالدا فالالً الالالدول اإلسالالالمٌة وتوجالاله كعٌالالر مال
الملسسالالا المالٌالالة فالالً الالالدول اإلسالالالمٌة جالالزءا كبٌالالرا مال مواردهالالا إلالالى األسالالواق
المالٌالالة فالالً البلالالدا الصالالناسٌة ...ونظالالرا ألهمٌالالة رأس المالالال فالالً المالالدى الطوٌالالل
لتحبٌق النمو االقتصالادي فالإ إنشالاء ملسسالا تالوفر أسالهما – رأسالمالٌةٌ -عتبالر
شرطا أساسٌا لنجاح التموٌل اإلسالمٌة ..إ سلى الملسسا المالٌالة اإلسالالمٌة أ
تض فً استبارها التطورا التً حدع فً األسواق المالٌة الدولٌالة .ففالً جمٌال
أرجاء العالم ٌهجر لالف المدخرٌ حسابا البنوك التبلٌدٌالة والسالندا الحكومٌالة
ذا ال عا الالد المالالنخفة ونتٌجالالة لالالذلك تشالالهد أسالالواق األسالالهم معالالدال مرتفعالالة م ال
النمالالو ..إ التحالالدي الالالذي تمعلالاله هالالذه التطالالورا للبنالالوك اإلسالالالمٌة ٌبتضالالٌها إسالالداد
نفسها بسرسة للدخول فً أسواق األسهم التً ٌتزاٌد نشاطها وٌنمو بسرسة يإقبال
.)31 -33 2117
ومما ٌلكد أهمٌة األسواق المالٌة ما جاء فً قالرار مجمال الفباله اإلسالالمً
فً الفبرتٌ األولى والعالعة:
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"إ االهتمالالام باألسالالواق المالٌالالة هالالو مالال تمالالام الواجالالب فالالً حفالالظ المالالال
وتنمٌته باستبار ما ٌستتبعه م التعاو لسد الحاجا العامة وأداء ما فً المال
م حبوق دٌنٌة أو دنٌوٌة"
وف الالً الفب الالر " 4إ فكالالالر األس الالواق المالٌالالالة تب الالوم سلالالالى أنظم الالة إدارٌالالالة
وإجرا ٌة ولذا ٌستند االلتزام بها إلى تطبٌق قاسد المصالح المرسلة" يأبو سلٌما
 /فبه الضرور .)755
المبحث العانً
سبود الخٌارا والمستببلٌا

فً األسواق المالٌة

سبب اإلشار إلى أ أدوا السوق المالٌة كعٌر ومتنوسة وربما ٌصعب
حصرها غٌر أ م أهم هذه األدوا والتً لم تتطرق إلٌها البحالوث االقتصالادٌة
اإلسالالالمٌة سبالالود الخٌالالارا والمسالالتببلٌا والعبالالود اةجلالالة وفٌمالالا ٌلالالً سالالرة
تفصالالٌلً لهالالذه األدوا وذلالالك م ال أجالالل محاولالالة تبٌٌمهالالا فبهٌالالا وم ال عالالم محاولالالة
تطوٌرها بما ٌتفق والشرٌعة اإلسالمٌة وذلك فً المطالب التالٌة:
المطلب األول :سبود الخٌارا Option contracts :

تعامل الناس بعبود الخٌالارا منالذ قالرو سدٌالد وذلالك مال خالالل مكاتالب
التجار وبٌو السماسر وم خالل أسواق غٌر منظمة.
وٌالالذكر هالالوانن ورنالالدال كمالالا منٌالالر هنالالدي ي )128 7888أنالاله قبالالل إنشالالاء
السالالوق المنظمالالة كان ال السالالوق تشالالتمل سلالالى سالالدد محالالدود م ال التجالالار والسماسالالر
ٌتبعو اتحالاد تجالار خٌالار البٌال والشالراء Put and call dealers association
وكا التجار أو السماسر ٌعلنو سبر الصحف المتخصصة س استعدادهم إلبرام
الصفبا ومساسد األطراف المختلفة سلى التفاوة والوصول إلى اتفاقا بشالأ
تارٌخ التنفٌذ وسعر التنفٌذ ومبدار العمولة وقد استمر هذا الوض سلالى حالاله إلالى
أ ظهر أول سوق منظمة لعبود الخٌارا سام  7814فً مدٌنة شٌكاغو أطلق
سلٌها سوق بورصة شٌكاغو )Chicago Board Options Exchange (CBOE
حٌث سمل هذه السوق سلالى إدخالال تعالدٌال جوهرٌالة سلالى أسالس التعامالل فالً
السوق غٌر المنظمة بحٌث أصبح التعامل بالخٌالارا أكعالر سالهولة وسالرسة ممالا
ٌعنً تحسٌ سٌولة الخٌار يهندي .)147 7888
وقالالد ازداد التعامالالل بعبالالود الخٌالالارا فالالً الوالٌالالا المتحالالد حتالالى أصالالبح
تزٌد سلالى ملٌالو سبالد ٌومٌالا تتضالم م الا البالٌالٌ مال الالدوالرا ولالم ٌنتشالر
التعامل بها خارج الوالٌا المتحد إال فً سبد العمانٌنالا حٌالث أصالبح متداولالة

01
فً أكعر م أربعٌ سوقا سلى مستوى العالم يالبري )27 7884
وكان بورصة شٌكاغو قد بدأ بخٌارا األسهم لخمس وسشرٌ شركة
فبط عم ما لبع أ ازداد إلى أكعر م خمسما ة شالركة ولتشالتمل سلالى أسالواق
األسهم واألوراق المالٌة والعمال والمعاد العمٌنة وببٌة السل الر ٌسٌة.
وفً الوق الذي ٌنظر فٌه كعٌر م الباحعٌ فً قضاٌا المال واالستعمار
إلى الخٌارا كأفضل ما استطا الفكر االستعماري إنجازه حتى اة ٌرى بعة
المستعمرٌ أ الخٌارا هً م أكعالر األدوا أو األفكالار االسالتعمارٌة غموضالا
وبالتالً ٌنأو بأنفسهم س التعامل بها .يأسعد )14-17 2117
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أنوا الخٌارا :

تتعد الخٌارا باستبالارا سدٌالد وأنالوا وأشالكال سدٌالد فهنالاك خٌالارا
التعهالالالدا والملشالالالرا وخٌالالالارا خاصالالالة بالالالبعة الشالالالركا أو الملسسالالالا أو
العمال يالبالري  )7175 -7115 7881غٌالر أناله ٌكالاد ٌتفالق البالاحعو فالً هالذا
المجالالال سلالالى أ هنالالاك نالالوسٌ مال الخٌالالارا ٌعتبالالرا األهالالم واألكعالالر انتشالالارا فالالً
التعامل فً األسواق المالٌة وهما:
 -7خٌار الطلب أو الشراء )) Call option
وهو اتفاق ٌعطـــــً حاملــــــالـه الحالق يولالٌس اإلجـــــــالـبار) the right
 but the obligationفً شراء سهم معٌ أو أٌة أوراق مالٌة أخرى بسعر محدد
خالل فتالر محالدد غالبالا مالا تكالو تسالعٌ ٌومالا .وٌسالمى السالعر المتفالق سلٌاله بالٌ
الطرفٌ بالسعر الضارب )  ( strike priceوٌفهم م هذا التعرٌف أ هذا الخٌار
ٌعطً المشتري الحق فً تنفٌذ الشراء أو إل ا اله خالالل فتالر محالدد أمالا البالا فالال
ٌجوز له التراج س الصفبة مادام قد قبة عم الخٌار وهالو مالا ٌعالرف بالعمولالة
أو  .premiumفالمشتري حصل سلى األما ضد انخفاة قٌمة الصالفبة والبالا
حصل سلى العمولة اإلضافٌة لبٌمة الصفبة وق العبد إذا ما أتم المشتري الشراء.
 -2خٌار العرة أو الدف ) (put option

وهو اتفاق ٌعطً مشتري هذا الخٌالار -وهالو مالالك األوراق المالٌالة -الحالق
فً بٌ سدد معٌ م األسهم أو األوراق المالٌة األخرى بسالعر معالٌ خالالل فتالر
محدد ولٌس سلٌه إجبار بالالبٌ فهالو بالخٌالار أمالا قالابة عمال الخٌالار فهالو مجبالر
سلى الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البٌ بالسالعر المتفالق سلٌاله خالالل الفتالر
المحدد .
وٌفهم م التعرٌف السالابق أ مشالتري هالذا الحالق هالو صالاحب األسالهم أو
األوراق المالٌة األخرى وأنه ٌرغب ببٌعها ولكناله ٌخشالى هبالوط أسالعارها فٌبالوم
بشراء حق خٌار البٌال إذا مالا كالا السالعر مربحالا لاله وٌكالو بالخٌالار ولالٌس سلٌاله
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إجبار أما قابة عم الخٌار وهو الذي سٌبوم بشراء األسالهم أو األوراق المالٌالة
األخالالرى إذا مالالا قالالرر الطالالرف األول ذلالالك فهالالو مجبالالر سلالالى الشالالراء خالالالل الفتالالر
المتفق سلٌها ألنه قبة عم الخٌار .يالبري )22 7884
وٌالالتم تنفٌالالذ الخٌالالارا بعالعالالة طالالرق هالالً يالطالالراد وسبالالاد -715 7888
:)711
 -7الخٌار األمرٌكً :هو الذي ٌعطً لحامله الحق فً شالراء أو بٌال سالدد
م األسهم أو األوراق المالٌة خالل فتر محدد وبسعر محدد مسببا وٌمتاز هالذا
األسلوب بالمرونة الكبٌر لصاحب الخٌار فهو لٌس محصورا بتارٌخ محالدد وإنمالا
خالل فتر محدد .
 -2الخٌار األوروبً :وفٌه ٌكو حامل حق الخٌار محصورا فالً تالارٌخ
محدد هو لخر مد الخٌار وال ٌستطٌ تنفٌذ الخٌار إال فً هذا التارٌخ.
 -4طرٌقةةب برمةةو ا  :وم ال خالالالل هالالذه الطرٌبالالة ٌالالتم وض ال سالالد محطالالا
محدد ٌمك فٌها تنفٌذ الخٌار وم المالحظ أ هذه الطرٌبة تجم بٌ الطرٌبتٌ
الساببتٌ .
المطلب العانً  :العبود اةجلة:

والعبد اةجل سبار س اتفاقٌة بٌ شخصٌ لتسلٌم أصل معالٌ فالً وقال
الحق مستببال وبسعر محدد ٌسمى سعر التنفٌذ وٌتحدد فً العبود ساد مواصفا
األصل كدرجة الجود أو التصنٌف والكمٌة وطرٌبة التسلٌم ومكا التسلٌم والسعر
وط رٌبة السداد حٌث ٌتم التفاوة سلى جمٌ هذه األمور بٌ البا والمشتري.
وقالالد تسالالتخدم العبالالود اةجلالالة للوقاٌالالة م ال تبلالالب األسالالعار السالالوقٌة للسالالل أو
ألذونا الخزانالة أو السالندا أو البالروة أو حتالى أسالعار الفا الد وسنالدها تسالمى
العبالالود اةجلالالة ألسالالعار الفا الالد  (FRA) forward rate agreementفبإمكالالا
المستعمر الالذي ٌرٌالد الحصالول سلالى قالرة معالٌ مالعال أ ٌبالوم بشالراء سبالد لجالل
ألسعار فا د بمعدل فا د عاب محدد مسببا وأ ٌلزم الطرف اةخر بالتنفٌذ خالل
فتر محدد فً العبد وبذلك ٌضم حماٌة نفسه م مخاطر ارتفالا سالعر الفا الد .
يخرٌوش .)221– 225 7888
كما تسالتخدم العبالود اةجلالة لتبلٌالل خطالر تذبالذب أسالعار صالرف العمالال
وذلك بإبرام العبود اةجلة ألسعار الصرف فً األسواق العالمٌة .فإذا قالام يأ) ببٌال
بضالاسة سلالالى الحسالالاب إلالى يب) فالالً دولالالة أخالرى سلالالى أ ٌبالالبة عمنهالا بعالالد سالالتة
شهور معال بالعملة األجنبٌة وتوق يأ) أ تالنخفة قٌمالة العملالة األجنبٌالة مسالتببال
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فالالإ بإمكانالاله أ ٌبٌال العمالالال األجنبٌالالة هالالذه مال خالالالل السالالوق بسالالعر صالالرف ٌالالتم
االتفالالاق سلٌالاله لنٌالالا سلالالى أ ٌالالتم التسالاللٌم بعالالد سالالتة شالالهور وبالالذلك فالالإ أي انخفالالاة
بالعملة األجنبٌة ل ٌلعر سلالى صالافً المبلالل الالذي سالوف ٌببضاله بعملتاله المحلٌالة.
وفً العاد فإ الصحف والمجالال العالمٌالة تنشالر معلومالا تفصالٌلٌة سال أسالعار
العبود اةجلة والمستببلٌة للعمال بتوارٌخ متعدد قد تمتد م شهر إلالى 72شالهر.
يخرٌوش .)78889274
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المطلب العالث :سبود المستببلٌا

Future contracts
مباصالالة clearing

وهالالً سبالالار س ال اتفاقالالا بالالٌ مسالالتعمرٌ وملسسالالا
 cooperationالستالم أو تسلٌم أصل معٌ فً وق الحق مستببال وبسعر محدد
سلفا .وتكو العبود المستببلٌة نمطٌالة موحالد مال حٌالث تالوارٌخ االسالتحباق وٌالتم
تداولها بوحدا نبدٌة موحد أو بمضاسفاتها فمعال ٌتم تداول العبود المستببلٌة فً
الوالٌا المتحد بوحدا نبدٌة  7119111دوالر أو مضالاسفاتها .وتكالو العبالود
بالالٌ ملسسالالة المباصالالة والبالالا وبالالٌ ملسسالالة المباصالالة والمشالالتري وٌحالالتفظ سالالاد
بسجال تبٌ أوضا المتعاملٌ فً نهاٌة كالل ٌالوم أل أسالعار العبالود المسالتببلٌة
تت ٌر بشكل دا م فإذا كان تحركا األسعار قد أد إلى زٌاد حبوق الملكٌة فً
العبد فإ هذه الزٌاد تسجل لصالح المتعامالل وٌسالتلمها نبالدا وبالذلك ٌتحبالق الالربح
والخسار ٌومٌا سند ارتفا أو انخفاة األسعار.
وت طً األرباح والخسا ر الٌومٌة مال الهالوامش التالً ٌكالو المشالتري قالد
دفعها منالذ البداٌالة وهالً نوسالا  :هالامش ابتالدا ً لضالما تنفٌالذ الشالروط وهالامش
ت طٌة الخ سا ر لت طٌة أٌة خسا ر مبد ٌة تنتن س تحركا أسعار البورصة فالإذا
وصل االنخفاة فً تحركا األسعار إلى أقل م هامش ت طٌة الخسا ر المدفو
فإ ملسسة التباص تطلب م المشتري دف هامش إضافً لكً ٌالتم تعالوٌة هالذا
االنخفاة فً األسعار يخرٌوش ولخرو )221-221 7888
وتتكالالو بورصالالة المسالالتببلٌا مالال سالالد أسضالالاء وهالاللالء األسضالالاء هالالم
ممعلالالو سالال شالالركا سمسالالر ر ٌسالالٌة  Major Brokerage Firmsبنالالوك
وملسسا اسالتعمارٌة وبعالة المتعالاملٌ المسالتبلٌ والبالد مال تالرخٌص كالل مال
تجالالار المسالالتببلٌا بالعمولالالة ووسالالطاء أو سماسالالر الباسالالة م ال قبالالل هٌ الالة التعامالالل
بمستببلٌا البضا .
وٌوجد لكل بورصة مستببلٌا ملسسة تسوٌة أو تباص تبوم بضما كل
سبالالد ٌالالتم تداولالاله داخالالل البورصالالة بمالالا ٌحالالافظ سلالالى المصالالداقٌة المالٌالالة للبورصالالة
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وٌبوم مشتري وبا العبد المسالتببلً باالتفالاق سلالى سالعر العبالد المعنالً مال خالالل
مزاد تنافسً ٌتم فً البورصة وٌكو سعر المزاد أكعر شفافٌة بحٌث ٌستطٌ كل
المشترٌ رلٌة كل البا عٌ سلى كالل سالعر إ الهالامش بالٌ أفضالل سالعر للشالراء
وأفضل سعر للبٌ ساد ما ٌكو ضٌبا لمعظم المستببلٌا المالٌة ٌستعنى م ذلك
مستببلٌا العملة.
وتت ٌر األسعار ساد وفبا لعوامل العرة والطلب وٌستطٌ أي شالخص
التعامل بالمستببلٌا وذلك م خالل أحد السماسر يتجار المستببلٌا بالعمولالة)
والالذي ٌكالو فالً العالالاد أحالد أسضالاء بورصالة المسالالتببلٌا ومال ذلالك فالإ معظالالم
التعامل بالمستببلٌا المالٌة ٌتم بواسطة البنوك أو الملسسا المالٌة المتخصصة.
يمخامر .)17-18 2111
أوجه الشبه واالختالف بٌ العبود اةجلة والمستببلٌا :

تتفق العبود اةجلة والعبالود المسالتببلٌة مال حٌالث أنهالا تتعلالق بتساللٌم أصالل
معٌ فً وق الحق مستببال وبسعر محدد سلفا إال أنها تختلف فٌما بٌنها فً سد
أمور:
 -7العب الالالود اةجل الالالة تح الالالدد ش الالالروطها باتف الالالاق وتراض الالالً الط الالالرفٌ أم الالالا
المستببلٌا فإنها سبود نمطٌة موحد م حٌث قٌمتها وتوارٌخ التسلٌم.
 -2العبود اةجلة تالتم بالٌ طالرفٌ البالا والمشالتري أمالا المسالتببلٌة فإنالـها
تكو بٌ عالعة أطراف بٌ ملسسة التباص والبا وملسسة التباص والمشتري.
 -4فالالً العبالالود اةجلالالة ٌحالالدد الهالالامش مالالر واحالالد ٌالالوم توقٌ ال العبالالد أمالالا
المستببلٌا فٌتم االحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركا األسعار.
 -3فً العبود اةجلة تتم تسوٌة العبد فً تارٌخ التساللٌم أو االسالتحباق أمالا
المستببلٌا فٌمك تسوٌة العبد فً أي وق قبل تارٌخ االستحباق.
 -5فالالً العبالالود اةجلالالة ٌتحبالالق الالالربح والخسالالار فالالً تالالارٌخ التسالاللٌم أمالالا
المستببلٌا فٌتحبق الربح أو الخسار ٌومٌا سند ارتفا أو انخفاة األسعار.
المبحث العالث
سبود الخٌارا م منظور إسالمً:
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المطلب األول :لراء العلماء المعاصرٌ فً سبود الخٌارا :

م الواضح أ هناك فروقا جوهرٌة بٌ الخٌار الشرسً المعروف فً
الفبه اإلسالمً وسبود الخٌارا المتداولة فً األسواق المالٌة م أبرز هذه
الفروق أ الخٌار الشرسً لٌس له وجود مستبل دو سبد البٌ فهو جزء م
سبد البٌ وأحكامه الشرسٌة مرتبطة بعبد البٌ .
أما الخٌار المالً فهو سبد مستبل ناجز فٌه ساقدا وصالٌ ة ومحالل العبالد
وهو حق معنوي والتزام ولٌس محله أسهم أو سندا أو أسٌا .
وم ذلك فإ للعلماء فً سبود الخٌالارا رأٌالا  :األول :التحالرٌم العالانً:
الجواز.
الرأي األول :المحرِّ مو :

ٌرى معظم العلماء المعاصرٌ تحرٌم هذه العبالود فبالد ذهالب مجمال الفباله
اإلسالالالمً فالالً دورتالاله السالالابعة فالالً مدٌنالالة جالالد سالالام  7882إلالالى سالالدم جالالواز سبالالود
الخٌالالارا حٌالالث جالالاء فالالً البالالرار رقالالم ي" )1/1/15بعالالد االطالالال سلالالى البحالالوث
الوارد إلى المجم بخصوص موضو الخٌارا وبعالد االسالتما إلالى المناقشالا
التً دار حوله تبرر :أ المبصود بعبود االختٌارا االلتزام ببٌال شالًء محالدد
موصوف أو شرا ه بسالعر محالدد خالالل فتالر زمنٌالة معٌنالة أو فالً وقال معالٌ إمالا
م باشالالر أو م ال خالالالل هٌ الالة ضالالامنة لحبالالوق الطالالرفٌ وحكمالاله الشالالرسً أ سبالالود
االختٌارا  -كما تجري الٌوم فً األسواق المالٌة -هً سبود مستحدعة ال تنطالوي
تحال أي سبالالد مال العبالالود الشالالرسٌة المسالما وبمالالا أ المعبالالود سلٌاله لالالٌس مالالاال وال
منفعالالة وال حبالالا مالٌالالا ٌجالالوز االستٌالالاة سنالاله فإنالاله غٌالالر جالالا ز شالالرسا وبمالالا أ هالالذه
العبود ال تجوز ابتداء فال ٌجوز تداولها"
)(www.fatawa .al-islam.com

وفالالً س الاللال موجالاله للجن الالة الفتالالوى لبٌ الال التموٌالالل الك الالوٌتً حالالول سب الالود
الخٌارا أجاب اللجنة:
" ال ٌجوز بٌ العمال بالخٌار ألنه بٌ غٌر با وٌجوز اشتراط الخٌالار
فٌما سدا ذلك م األسهم أو السل م مراسا شروط بٌ الخٌار فً كتاب الفتالاوى
الشالالرسٌة فالالً بٌ ال التموٌالالل ونصالالها :إجالالراء سبالالد بٌ ال مبتالالر بخٌالالار شالالرط لبٌ ال
التموٌل وهو بٌ تنتبل فٌه الملكٌة وٌكو المبٌ سلى ضالما المشالتري يالطالرف
العانً) وم حق الطرف األول الب فً العبد أو فسخه خالل مد الخٌالار المحالدد
وٌمك أ ٌلجل دف العم المتفق سلٌه لمالا بعالد البال بمالد ٌتفالق سلٌهالا والبالد مال
التعب م حبٌبة ورود البضاسة وقابلٌتها للتسلٌم فً أي لحظة سبب الشراء"
وقالالد بحالالث د /أحمالالد محٌالالً الالالدٌ فالالً رسالالالته للماجسالالتٌر بعنالالوا "سمالالل
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شركا االسالتعمار اإلسالالمٌة فالً السالوق العالمٌالة" وهالذا الموضالو تحال سنالوا
"رأي الفبه فً البٌو الشرطٌة اةجلة" وقسمها إلى أربعة أشالكال استبرهالا جمٌعالا
محرمة وهً:
 -7البٌ بشرط التعوٌة :وذلك بأ ٌعطى الخٌار للبا أو المشتري بأ
ٌنفذ العبد أو ٌفسخه مبابل دف تعوٌة متفق سلٌه مسببا.
 -2البٌال بشالالرط الزٌالالاد  :وٌعطالالى فٌهالالا الخٌالار للمشالالتري بالالأ ٌسالالتزٌد مال
الشراء فً موسد التصفٌة.
 -4البٌ ال بشالالرط االنتبالالاء :وٌعطالالى فٌهالالا الخٌالالار للمتعاقالالد بالالأ ٌختالالار فالالً
موسد التصفٌة وض البالا أو وضال المشالتري بكمٌالة محالدود مال السالل وبسالعر
محدد مسببا.
 -3العملٌا المركبة م العملٌا الساببة .يمحًٌ الدٌ .)211 7891
وم أبرز األدلة التً ٌستشهدو بها سلى التحرٌم مالا ٌلالً يمحٌالً الالدٌ
 219-219 7891رض الالوا  398-311 7881كم الالال 222-278 7881
ه الالارو  211 -7888 217مجلالالالة مجمالالال الفبالالاله اإلسالالالالمً -7881 7214
)7127
 -1تعارض عقو الخٌار الشرطٌب مع قص الشارع لتحقٌق الع ل:
فالخٌار لم ٌشر لكً ٌرى المستفٌد منه هل تطور األسعار ٌكو لصالحه
فٌنفذ الصفبة أم ال ٌكو كالذلك فٌختالار فسالخ العبالد ...إ خٌالار الشالرط لالم ٌالبح مال
أجل أ ٌبرر المستفٌد منه هل هو با أم مشتر أو أ ٌطلب المشتري المزٌد م
السلعة المشترا أو البا المزٌد م السلعة المباسة يفً حالة البٌو المضاسفة).
فعدم العدل فً هذه العبالود ٌكمال فالً إسطالاء أحالد العاقالدٌ فرصالة واسالعة
أل ٌحبق أرباحا سلى حساب المتعاقد اةخر...
 -2اعتبار الشروط المرافقب لعقو الخٌارات من الشروط الفاس ة:
فالشروط الفاسد تضم كل شرط ال ٌبتضٌه العبد أو ٌكو فٌه منفعة ألحالد
العاقدٌ ال ٌوجبها العبد  ...فٌه شروط لٌس م مبتضى العبد أو تنافً مبتضى
العبد أو تشتمل سلى غرة ٌورث التناز .
 -3انطواء البٌوع اآلجلب الشرطٌب على بٌع اإلنسان ما لٌس عن ه:
فالذي ٌشتري حق خٌار شراء األسهم ل ٌكو بحاجة إلى امتالك
األسهم وكل ما ٌحتاجه هو أ ٌكو له رصٌد معٌ فً حسابه لدى السمسار.
بنبل رضوا ي )311 7881س أحد سلماء التموٌل واالستعمار:
you do need to own the stock, you just need to maintain balance
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in your brokerage account.

 -4صورٌب أغلب البٌوع الخٌارٌب الشرطٌب:
أغلب البٌو الشرطٌة صورٌة وال ٌجري تنفٌذها وال ٌترتب سلٌها بالتالً
تملٌك وال تملالك فالال المشالتري ٌتملالك المبٌال وال البالا ٌتملالك الالعم ولمالا كانال
سبالالود البٌال إنمالالا وضالالع شالالرسا إلفالالاد التملٌالالك ولمالالا كانال سبالالود الخٌالالار غٌالالر
ملدٌة لهذا ال رة كان غٌر محببة لهذا المبتضى وما خالف مبتضى العبد فهو
باطل.
 -5الغرر فً عقو الخٌارات:
فهذه العبالود تترافالق مال غالرر كبٌالر ٌتمعالل فالً الجهالالة والترقالب وانتظالار
تبلبا األسواق وما تأتً به م ارتفا أو انخفالاة فالً أسالعار السالل أو األوراق
المالٌة وما ٌنجم س كل ذلك م خسا ر للبعة ومكاسب ةخرٌ .
الرأي الثانً :المجٌـزون
ذهب الموسوسة العلمٌة والعملٌة للبنوك اإلسالمٌة ي )223/5 7892إلى
جواز سبود الخٌارا الشرطٌة وإلى أ المال الذي ٌأخذه البا م المشتري هو
حق له فال ٌرد إلى دافعه ...ولما كالا للطالرف اةخالر نفالس الحالق فالً الخٌالار فإناله
ٌجوز أ ٌبٌعه حبه هذا ٌدفعه م ٌشتري حق الخٌار إلالى مال بالا لاله هالذا الحالق
م مال مبابل تخوٌله حق فسخ العبد خالل مد الخٌار هالو حالق للبالا ال ٌالرد إلالى
دافعه وتضٌف الموسوسة " وكما جوزنا العملٌا الشالرطٌة البسالٌطة فإننالا نالرى
جواز العملٌا الشرطٌة المركبة لنفس األسباب" وكذلك أجازها د /وهبة الزحٌلالً
فالالً بحعالاله المبالالدم لمجم ال الفبالاله اإلسالالالمً فالالً دورتالاله السادسالالة يالزحٌلالالً 7881
.)7442-7447
وقد استدلوا بعدد م الحجن واألدلة منها:
 قوله تعالىٌ  :ا أٌها الذٌ لمنوا أوفوا بالعبود يالما د )7: قوله " :والمسلمو سلى شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحلحراما" يسن أبً داود  941وقال األلبانً فً إرواء ال لٌل "صحٌح"
)732/5
 تحبق مصلحة أكبر م المفسد . ضرور وجود سوق مالٌة إسالمٌة.الترجٌح:

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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وم خالل تأمل أدلة الفرٌبٌ ٌظهر بوضوح ضعف األدلة التً اسالتدل
بها الموسوسة العلمٌالة والعملٌالة للبنالوك اإلسالالمٌة وذلالك ألنهالا أدلالة سامالة ال تفٌالد
وجالاله االسالالتدالل الالالذي ذهب ال إلٌالاله الموسالالوسة وال شالالك أ سبالالود الخٌالالارا كمالالا
ٌجري التعامل بها فً أسواق األوراق المالٌالة تنطالوي سلالى الكعٌالر مال المخالفالا
الشرسٌة وهذا ٌتطلب البحث فً محاولالة إزالالة هالذه المخالفالا الشالرسٌة بتطالوٌر
هالالذه العبالالود لكالالً تتفالالق م ال الشالالرٌعة اإلسالالالمٌة وم ال ذلالالك فبالالد وجالالد محالالاوال
إلدراج سبالالود الخٌالالارا ضالالم العبالالود الشالالرسٌة فهالالل تتسالال العبالالود اإلسالالالمٌة
المسما لمعل هذه العبود؟ هذا هو موضو المطلب التالً.
المطلب العانً :التكٌٌف الفبهً لعبود الخٌارا :

م خالل االستبراء والتأمل ٌمك أ ٌندرج سبالد الخٌالار الالذي تتعامالل باله
األسواق المالٌة فً الوق الحاضر -بعد إضافة الضوابط الشالرسٌة وت ٌٌالر العبالود
المنظمة لهذه العبود -تح سدد م العبود والتكٌٌفا الفبهٌة التالٌة:
أوال :سبد الخٌار هو حق معنوي.
عانٌا :سبد الخٌار هو بٌ سربو .
عالعا :محل سبد الخٌار هو ضما أو كفالة.
رابعا :سبد الخٌار هو أشبه ما ٌكو بنظام التأمٌ التجاري.
وسوف نبحث هذه التكٌٌفا الفبهٌة تفصٌال فٌما ٌلً:
أوال :سبد الخٌار والحبوق المعنوٌة:

سبب اإلشار إلى أ سبد الخٌار هو حق معنوي فمالا هالو حكالم الشالرٌعة
اإلسالمٌة فً الحبوق المعنوٌة وهل كافة الحبوق المعنوٌة معتبالر شالرسا وٌمكال
االستٌاة سنها أو مبادلتها بمال؟
ٌبسم الفبهاء الحبوق إلى قسمٌ يالععمانً :)2459 7899
الحبالالوق الشالالرسٌة  :وهالالً التالالً عبتال مال قبالالل الشالالار وال مالالدخل فالالً عبوتهالالا
للبٌالالاس معالالل حالالق الشالالفعة وحالالق الالالوالء وحالالق الوراعالالة وحالالق النسالالب وحالالق
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البصاص وحق التمت بالزوجة وحق الطالق وحق الحضانة والوالٌة ...إلخ.
الحبوق العرفٌة :وهً التً عبت ألصحابها بحكالم العالرف والعالاد معالل حالق
المالالرور فالالً الطرٌالالق وحالالق الشالالرب وحالالق التعلالالً وحالالق التسالالٌٌل وحالالق وض ال
الخشب سلى الجدار.
ومالالا ٌهمنالالا فالالً هالالذا البحالالث هالالو النالالو العالالانً م ال الحبالالوق فهالالل ٌجالالوز
االستٌاة س هذه الحبوق وبمعنى لخر هل ٌجوز بٌعها؟
اختلف الفبهاء فً ذلك وأصالل الخالالف بالٌ الفبهالاء فالً هالذه المسالألة هالو
اختالفهم فً معنى المال فم قال بأ هذه الحبوق أمالواال أجالاز بٌعهالا ومال قالال
بأ المال ٌشمل األسٌا فبط منال بٌال هالذه الحبالوق ألنهالا لٌسال أسٌانالا وهالذا هالو
رأي معظم فبهاء الحنفٌة أما جمهور الفبهاء فهم م الرأي األول الذي ٌعتبر هالذه
الحبوق أمواال وبالتالً ٌجوز بٌعها.
وٌمك ال مالحظالالة أ معظالالم األدلالالة التالالً ٌسالالتدل بهالالا لجالالواز بٌ ال الحبالالوق
العرفٌة هً أدلة سبلٌة تستند إلالى قاسالد المصالالح المرساللة وتنسالجم مال المباصالد
الشرسٌة العامة التً تدسو إلى جلب المصالح ودرء المفاسد بشكل سام.
وم أبرز هذه األدلة يشبٌر :)15 7881
 -7إ هالالذه الحبالالوق تمعالالل منالالاف دا مالالة ألصالالحابها وبالتالالالً ٌمالالنكهم بٌ ال
بعة هذه المناف .
 -2إ هالالذه الحبالالوق ٌمكال أ تكالالو عمالالر جهالالود ذهنٌالالة وسمالالل متواصالالل
وبالتالً فإ أصحابها هم أحق بهذه العمر أو ال لة وٌمكال لهالم بٌال بعضالها متالى
شاءوا ذلك.
 -4إ ه الالالذه الحب الالالوق عابت الالالة ألصالالالالحابها وٌتحمل الالالو وح الالالدهم تكالٌفهالالالالا
ومسال ولٌاتها فالالً حالالالة الضالالرر وفالالً المبابالالل فالالإ غلتهالالا وعمرتهالالا ٌجالالب أ تعالالود
إلٌهم.
وٌمك مالحظة إ م أهم األسباب التً ٌستند إلٌها الفبهاء فً تحرٌم بٌ
الحبوق المعنوٌة ال رر أو الربا وفً حالة سبد الخٌار محل بحعنا هنا فلٌس هنالاك
أدنى شك أناله متالى ترافالق سبالد الخٌالار مال الربالا أو ال الرر الفالاحش أو البمالار فإناله
ٌصبح سبدا بالاطال ال ٌصالح التعامالل باله ولالذلك البالد مال إزالالة الربالا أو ال الرر أو
البمار فً حالة وجوده حتى ٌكو هذا العبد مشروسا.
الملتمر العالمً العالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم البرى

عانٌا :سبد الخٌار وبٌ العربو :

ٌرى د /محمالد البالري ي )22 7884أ خٌالار الشالراء هالو أشالبه مالا ٌكالو
ببٌ العربو وبٌ العربو جا ز سند الحنابلة سلالى خالالف الجمهالور .ومعالاله أ

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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ٌشتري الرجل الساللعة بالألف دٌنالار فٌالدف مال عمنهالا جالزءا يسشالر دنالانٌر مالعال)
وٌبول للبا إذا لم أشتر منك غدا فالدنانٌر العشر لك وٌعالد هالذا العبالد ملزمالا فالً
حق البا أي أنه ال ٌستطٌ أ ٌمتن س تنفٌذه أما المشتري فهو بالخٌالار خالالل
المد المتفق سلٌها.
لراء الفبهالاء فالالً بٌال العربالالو والالرأي الالالراجح يالصالالنعانً 71 7811
أبو رخٌة :)21-77 7891
ذهب جمهور الفبهاء إلى سدم جواز بٌ العربو بٌنما ذهب الحنابلة فً
المشهور سندهم إلى جوازه ياب قدامة  )251/3 7812وم أبرز ما اسالتدل باله
الحنابلة ما ٌلً:
 -7ما رواه سفٌا ب سٌٌنة س  ...ناف ب الحارث سامل سمر سلى مكة
أنالاله اشالالترى م ال صالالفوا اب ال أمٌالالة دارا لعمالالر ب ال الخطالالاب بأربعالالة لالف درهالالم
واشترط سلٌه ناف إ رضً سمالر فالالبٌ لاله وإ لالم ٌالرة فلصالفوا أربعما الة
درهم ياب البٌم .)498/4 7814
 -2ما روي س اب سٌرٌ أنه قال سال بٌال العربالو ال بالأس باله وقالال
سعٌد ب المسٌب واب سٌرٌ ال بأس إذا كره السلعة أ ٌردهالا وٌالرد معهالا شالٌ ا
وقال أحمد هذا فً معناه -أي فً معنى بٌ العربو .-
 -4ما أخرجه البخاري فً باب ما ٌجوز م االشتراط "قال الرجل لكرٌه
أدخل ركابك يجهز الدابة) فإ لالم أرحالل معالك ٌالوم كالذا وكالذا فلالك ما الة درهالم فلالم
ٌخرج فبال شرٌح :م شرط سلى نفسه طا عا غٌر مكره فهالو سلٌاله" يابال حجالر
7418هـ .)453/5
واستدل الجمهور باألدلة التالٌة:
 -7قولالاله تعالالالىٌ  :الالا أٌهالالا الالالذٌ لمنالالوا ال تالالأكلوا أمالالوالكم بٌالالنكم بالباطالالل

يالنساء.)82:
 -2نهالالى النبالالً  سالال بٌالال ال الالرر .يمسالاللم بشالالرح النالالووي 7438هالالـ
 )751/4وبٌ العربو م بٌو ال رر.
 -4س سمر ب شعٌب س أبٌه سال جالده أ رسالول

 نهالى سال بٌال
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العربا  .قال األلبانً فً إرواء ال لٌل :ضعٌف ي.)14/5 7818
مناقشة أدلة المحرمٌ :

 -7استداللهم باةٌة استدالل سام.
 -2موضو ال رر فً بٌ العربو لٌس ملكدا.
 -4حدٌث سمرو ب شعٌب ضعٌف ال ٌصلح لالحتجاج به.
مناقشة أدلة المجٌزٌ :
 -7واقعالالة شالالراء دار صالالفوا ب ال أمٌالالة لعمالالر رضالالً
العربو

سنالاله تشالالبه بٌ ال

واالستدالل بهذه الحادعة استدالل سلٌم.
 -2مالا أجالازه ابال البالٌم وابال سالٌرٌ وسالعٌد بال المسالٌب ٌتشالابه مال بٌال

العربو .

الرأي الراجح:

م خالل استعراة األدلة الساببة ومناقشتها نتبٌ أ أدلة المجٌزٌ هالً
األقوى خاصة أ هذا الرأي هو الذي ٌنسجم م تحبٌق المباصد الشرسٌة المتمعلة
فالالً دف ال الضالالرر والحالالرج والمشالالبة ففالالً تحالالرٌم العربالالو تضالالٌٌق سلالالى النالالاس
ومصالحهم وسماح بإٌبالا الضالرر والمتمعالل فالً تفوٌال الفالرص سلالى البالا أو
الملجر أو تعرٌة األسٌا والخدما لتبلبا األسعار وتدهورها.
وبناء سلى ذلك نص البانو المدنً األردنً سلى دف العربو ومعلاله فالً
حالة النكول جاء فً الماد " 711فإذا سدل م دف العربو فبده وإذا سالدل مال
قبضه رده ومعله"
إال أ مضالالاسفة مبالالدار العربالالو ضالالرر وحالالرج ومشالالبة ولالالذلك ٌنب الالً أ

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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ٌلتزم العاقدا بما اتفبا سلٌه وهو مبدار العربو فبط .يأبو رخٌة )29-21
وقٌاسا سلى حكم بٌ العربو
إذا سلم

م المخالفالا

ٌمك البالول بجالواز سبالود خٌالار الشالراء

الشالرسٌة األخالرى أمالا سبالود خٌالار البٌال

فالٌمك الحكالم

سلٌهالالا م ال خالالالل معرفالالة حكمالالك االلتالالزام أو الضالالما أو الكفالالالة أو حكالالم التالالأمٌ
التجاري وهو ما سٌبحث فً الفبرتٌ التالٌتٌ .
عالعا :سبد الخٌار هو التزام أو ضما أو كفالة:

هل االلتزام أو الضما ٌصلح أل ٌكو ماد لعبود المعاوضا ؟
للفبهاء فً ذلك سد لراء أشهرها قوال :
البول األول:
إ محة االلتزام فٌه منفعة مبصود ومصلحة مشروسة مشالابهة للمنالاف
التً تبذل فالً الودٌعالة والعارٌالة والوكالالة ولالذلك ٌصالح أ ٌكالو محالال للعبالد فالً
الضالالما والودٌعالالة كمالالا جالالاز مبادلتالاله بالمالالال فالالً كعٌالالر مالال الفالالرو

والمسالالا ل

والتطبٌبا سند الفبهاء يحماد  )78819714وم هذه التطبٌبا :
جواز أخذ األجر سلى محة االلتزام بالحفظ فً الودٌعة ولو لم ٌك إلى
جانبه سمل.
جواز أخذ العوة المالً سلى بعة االلتزاما الجالا ز شالرسا معالل أ
تالالدف المالالرأ لزوجهالالا مبابالالل التزامالاله بعالالدم الالالزواج سلٌهالالا أو ٌالالدف الرجالالل لزوجتالاله
مبل ا مبابل التزامها بعدم الزواج بعد وفاته.
جواز دف مبلل م المالال مال الالدا

للمالدٌ إذا أحضالر المالدٌ ضالامنا أو

كفالالٌال ٌكلفالاله فالالً سالالداد دٌنالاله فالالااللتزام فالالً سبالالد الكفالالالة ممالالا ٌصالالح بالالذل المالالال فالالً
مبابلته .يحماد .)715 7881
وم األدلة أٌضا:
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جالالواز اشالالتراط األجالالر سلالالى الرقٌالالة بالالالبرل

وجالالواز أخالالذ األجالالر سلالالى

الطاس الالا كتعل الالٌم الب الالرل واألذا واإلمام الالة وغٌره الالا يحم الالاد  )718فه الالذه ق الالرب
فإذا كا الضما أو الكفالة قربة وطاسة فال ٌمن أخذ األجر سلٌها.

وطاسا

لبول العانً:

ٌرى بعة الفبهاء أ الحبالوق أو االلتزامالا أو الضالما أو الكفالالة وكالل
ما لٌس له صفة مادٌة محسوسة ال ٌجوز بٌعه أو شراله ألنه لٌس بمال فهو شالبٌه
بحق الشفعة وحق الحضانة والوالٌة فتلك حبوق معنوٌة لم ٌجز الشار بٌعهالا أو
التنازل سنها بعوة.
وم أقوالهم فً ذلك:

قالال الحمالوي فالً حاشالالٌته سلالى األشالباه والنظالا ر" :أقالالول :لعالل وجاله سالالدم
الصحة أ الكفالة لٌس سمال ٌصح أ ٌجعل لها أجرا" .يحماد )774
وقال السرخسً" :لو كفل رجل س رجل بمالال سلالى أ ٌجعالل لاله جعالال
فالجعل باطل ي)42/21 7311
=
وأدلتهم سلى هذا المن :

أ أخ الالذ مباب الالل بع الالة ه الالذه الحب الالوق مع الالل الكفال الالة معن الالاه أخ الالذ الرش الالو
يالسرخسً ي )42/21والدخول فً البمار وال رر أل المكفول قد ٌالدف وقالد ال
ٌالالدف

فالالإذا دف ال لكافلالاله أصالالل المبلالالل م ال الجعالالل ٌكالالو رابحالالا وإال سالالوف ٌكالالو

خاسرا.
واألرجح فٌما تبدم م لراء الفبهاء جواز أخذ األجر سلى االلتزام أو
الضما أو الكفالة لبو األدلة خاصة م وجود معامال
سبود التبرسا

مالٌة تبتعد بالكفالة س

وٌتحبق م خاللها مصالح ومكاسب لطرفً المعاملة وبما ال

ٌخالف المباصد الشرسٌة .وقٌاسا سلى هذا الحكم ٌمك البول بجواز خٌار العرة
أو الدف إذا خال م المخالفا

الشرسٌة األخرى فمالك األوراق المالٌة الذي ٌدف
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العمولة مبابل أ ٌكو له حق البٌ فً الفتر المتفق سلٌها ٌبوم بحماٌة ممتلكاته
يم ا ألوراق المالٌة) بشراء التزام م الطرف اةخر بضما هذه األوراق
بشرا ها إذا رغب الطرف األول.
رابعا :سبد الخٌار هو شكل م أشكال التأمٌ التجاري:

وذلك أ مشتري الخٌالار فالً يخٌالار العالرة أو الالدف ) ٌاللم نفساله ضالد
التبلبا التً قد تحصل فً أسعار األسهم التً ٌمتلكها مبابل سمولة أو عم الخٌار
الذي ٌدفعه وهذه العمولة تكو مبل الا منخفضالا مبارنالة بالبٌمالة الكاملالة لؤلسالهم أو
األوراق المالٌة التً ٌمتلكها.
فكأنه سبد حراسة لممتلكاته أو ما ٌدفعه ألما خطر الطرٌق أو هو نو
م التضام لدف الضالرر الالذي قالد ٌصالٌبه وهالذه الحجالن هالً نفالس الحجالن التالً
ٌوردها المجٌزو لعبد التأمٌ التجاري.
أما البمار فً هذا العبد والذي ٌتحبق بخسار العمولة إذا لم تنخفة قٌمالة
األسهم فٌمك الرد سلٌه بالأ مالا ٌدفعاله مشالتري الخٌالار هالو عمال األمالا أو أجالر
الحراسالالة ولالالٌس خسالالار ولالالو أنالاله لالالم ٌالالدف هالالذا المبلالالل فربمالالا فبالالد أسالالهمه قٌمتهالالا
بالكامل أما الطرف اةخر الملزم بالشراء إذا ما قرر الطرف األول البٌ
أ ٌكو سلى شكل ملسسة تأمٌ

فٌنب ً

تعمالل وفبالا ألسالس سلمٌالة اقتصالادٌة مال أجالل

تالفً أشكال الضرر التً ٌمك أ تلحق حملة األسهم واألوراق المالٌة األخرى.
أما ال رر فً هذا العبد والذي ٌحدث نتٌجة الجهالة فً مبدار التبلبالا فالً
قٌمة األسهم فبد ترتف قٌمتها وقد تنخفة فٌرد سلٌه كما فالً الالرد األول وذلالك
أ ما ٌدفعه مشتري الخٌار هو أشبه بأجر الحراسة أو عمال األمالا مال التبلبالا
فعندما ٌدف مشالتري الخٌالار مبل الا محالددا ٌحفالظ ممتلكاتاله مال األوراق المالٌالة مال
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التدهور فإنه فالً هالذه الحالالة ٌجنالب نفساله ال الرر الكبٌالر الالذي كالا سالٌحدث لالو أ
قٌمة ما ٌمتلكه م أوراق مالٌة قد فبد قٌمتها.
وهذا الكالم ٌتطلب وجود أوراق مالٌة فعال بٌد مشالتري الخٌالار وإال فالإ
العملٌة ٌدخلها ال رر والجهالة وتتحول إلى مبامر .

المبحث الراب
العبود اةجلة والمستببلٌا م منظور إسالمً:

سبب اإلشالار إلالى أ للعبالود اةجلالة والمسالتببلٌا أشالكال سدٌالد فهنالاك
سبالالود لجلالالة للسالالل أو ألذونالالا الخزانالالة أو السالالندا أو البالالروة أو حتالالى أسالالعار
الفا الالد كمالالا أ هنالالاك مسالالتببلٌا للسالالل واألوراق المالٌالالة والعمالالال والملشالالرا
وأسعار الفا د  ..إلخ وبالرغم م وجود اختالفا بٌ العبود اةجلة والمستببلٌا
فإنه ٌجم بٌنها االتفاق سلى تسلٌم أصول معٌنة فً توارٌخ محدد مستببال.
وم ال الملكالالد أ بعالالة هالالذه العبالالود واضالالح الحرمالالة كمسالالتببلٌا أسالالعار
الفا الالد والملشالالرا وبعضالالها ٌمك ال أ ٌكالالو مشالالروسا إذا مالالا ترافالالق م ال بعالالة
الضوابط الشرسٌة وهذا ما سوف ٌتضح فً النباط التالٌة:
المطلب األول :العبود اةجلة فً إطار سبد السلم

إذا مالالا كان ال السالالل طٌبالالة مباحالالة وكان ال العبالالود التالالً تمعلهالالا أو األسالالهم
المتداولة تمعل شركا مشروسة فإ العبود اةجلالة والمسالتببلٌا فالً هالذه الحالالة

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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هً أشبه ما تكو بعبود السلم الجا ز شرسا فما مالدى صالحة هالذا التكٌٌالف؟ ومالا
هو سبد السلم وضوابطه الشرسٌة؟
سبد السلم:
ٌعرف بأ بٌ موصوف فً الذمة محصور فً الصفة بوز معلوم وكٌل
معلوم إلى أجل معلوم وقد أجٌالز هالذا البٌال اسالتعناء لشالد الحاجالة إلٌاله كمالا أشالار
جمهور الفبهاء حٌث ٌصعب سلى المزارسٌ قضالاء حالوا جهم وتسالٌٌر أمالورهم
إذا كانوا سٌنتظرو جنً محاصالٌلهم أو قطالف عمالارهم عالم بٌعهالا والحصالول سلالى
عمنهالالا وقالالد ال ٌجالالدوا م ال ٌشالالتري هالالذه المحاصالالٌل بالسالالعر المناسالالب لهالالا ..ولالالذلك
رخص النبالً  لهالم بالبحالث سمال ٌشالتري محاصالٌلهم قبالل نضالجها أو حتالى قبالل
غرسها وجعل ذلك م خالل اتفاقا
أو المبامر أو الخالدا

وسبود واضحة محدد ال مجال للجهالة فٌهالا

فحالدد الكمٌالة والنالو والصالنف وكافالة المواصالفا وكالذلك

تارٌخ التسلٌم بشكل دقٌق ال مجال للتالسالب فٌاله واشالترط تساللٌم النبالد فالً الحالال
لٌنتف به المزارسو

وٌحضروا أنفسهم للوفاء بما تعهدوا به وكذلك خروجا مال

مسألة بٌ الدٌ بالدٌ المنهً سنها شرسا.
كما اشترط الفبهاء أ ٌكو المسلم فٌاله مال السالل أو البضالا المنضالبطة
األوصاف وذهالب بعضالهم إلالى سالدم جالواز الساللم فالً الحٌالوا أو بعالة أصالناف
الفواكه لصعوبة ضبط صفاتها .غٌر أ الكعٌر م السل التً لم ٌكال مال الممكال
تبدٌرها أو ضبط صالفاتها قالدٌما أصالبح مال الممكال تبالدٌرها وضالبط صالفاتها فالً
الوق

الحاضر م تبدم المباٌٌس الكمٌة والنوسٌة ومباٌٌس الجود حٌالث أصالبح

لكل سلعة خبرالها وكلهم ٌبوم بعمله سلى أسس سلمٌة متفق سلٌها بما ٌمكال مال
ضبط هالذه المنتجالا وأوصالافها بدقالة ال تتفالاو كعٌالرا ..وبنالاء سلالى مالا تبالدم فإناله
ٌمك ال البالالول بجالالواز السالاللم فالالً كافالالة المنتجالالا الزراسٌالالة والحٌوانٌالالة والصالالناسٌة
والخدمٌة مادام م الممك تبدٌرها وضبط صفاتها .يسمر .)53 7889
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وقد اقترح سدد م البالاحعٌ أ تبالوم البنالوك اإلسالالمٌة بمالا ٌسالمى بالساللم
الموازي وذلك بأ تشتري سلعا مال المالزارسٌ أو التجالار سلالى أ ٌبالوم التجالار
بتسلٌم السل المتفق سلٌها للبنك اإلسالمً فً تارٌخ محدد وٌبوم البنك اإلسالالمً
فً نفس الوق

ببٌ هذه السل لتجار لخرٌ سلى أ ٌبوم البنالك اإلسالالمً بتساللٌم

هذه السل .
وقالالالالد رأى مالالالاللتمر المسالالالالتجدا الفبهٌالالالالة األول جالالالالواز اسالالالالتعمال السالالالاللم
واالستصنا الموازي م مراسا سدم الربط التعاقدي بٌ العبدٌ المتالوازٌٌ فالً
السلم واالستصنا

وسدم إساء استعمال الصٌ تٌ باتخاذهمالا ذرٌعالة للمحظالور.

يارشٌد .)771 2117
أوجه التشابه بٌ سبد السلم والعبود اةجلة:

هناك تشابه كبٌر بٌ سبد السلم والعبود اةجلة حٌث ٌوجد سبد بٌ ٌتفالق
فٌه الطرفا سلى التعاقد سلى بٌ بعم معلوم ٌتأجل فٌه تساللٌم الساللعة الموصالوفة
بالذمة وصفا مضبوطا إلى أجل معلوم وم ذلك فإنها تختلف سال سبالد الساللم فالً
سد أمور يالبري :)7127 7881
األول :أ المسلم فٌه يالسلعة) ٌبا قبل قبضه.
العالالانً  :أ رأس مالالال فالالً العبالالود اةجلالالة والمسالالتببلٌا

ال ٌالالدف معجالالال بالالل

ٌبتصر سلى دف نسبة منه فكأ البدلٌ فٌه ملجال .
العالالالث  :أنالاله ال غالالرة للبالالا والمشالالتري بالسالاللعة وإنمالالا غرضالالهما تحبٌالالق
الربح.
إ هذه األمالور تسالتلزم المناقشالة الفبهٌالة لعالدد مال المسالا ل الفبهٌالة الهامالة
معل:

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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المسألة األولى :حكم بٌ العبود قبل قبضها.
المسألة العانٌة :مسألة المواسد سلى الصرف.
المسألة العالعة :حكم تأجٌل تسلٌم رأس المال النبدي فً السلم؟
المسألة األولى :حكم بٌ العبود قبل قبضها:

للفبهاء فً هذه المسألة رأٌا :
األول  :قول جمهور الفبهاء خاصة الشافعٌة بعدم جواز بٌ السل وغٌرهالا
قبل قبضها.
وأصل الخالف فً هذه المسألة أ النبً  نهى س بٌ ما لم ٌببة
وفً حدٌث حكٌم ب حزام "ال تب ما لٌس سندك" وبه أخذ جمهور الفبهاء.
قال الشافعً فً األم " :وبهذا نأخذ فم ابتا شٌ ا كا نا ما كا منبوال أو
غٌر منبول فلٌس له أ ٌبٌعه حتى ٌببضه حتى لو قبة البا
قبة المبٌ  ..ي7814م

العم وأذ فً

ص .)11-18/4وم الواضح أ كالم الشافعً ٌشمل

السل والعبود وغٌرها.
وقالالد اختالالار البخالالاري "أ اسالالتٌفاء المبٌ ال المنبالالول م ال البالالا وتببٌتالاله فالالً
منزل البا ال ٌكو قبضا شرسٌا حتالى ٌنبلاله المشالتري إلالى مكالا ال اختصالاص
للبالالا بالاله كمالالا تبالالدم نبلالاله سالال الشالالافعً" يابالال حجالالر 7418هالالـ  .)451/3أمالالا
األحنالالاف فبالالد است بالالروا بٌ ال المنبالالول قبالالل قبضالاله بٌعالالا فاسالالدا يابال الهمالالام -745/1
.)749
وقد استدل أصحاب هذا البول بما ٌلً:
 -7تعبٌب اب سباس فً الحدٌث الذي ٌروٌه س رسول

 وهو "مال

ابتالالا طعامالالا فالالال ٌبعالاله حتالالى ٌسالالتوفٌه" قالالال ابال سبالالاس :وأحسالالب كالالل شالالًء معلالاله.
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يالبخاري  )157/2 7891وفً رواٌة "حتى ٌببضه" وفً أخرى "حتى ٌكتالاله"
يمسلم د.

)1 / 5

 -2حدٌث حكٌم ب حالزام والالذي قالال ٌالا رسالول

 :إنالً اشالترٌ

بٌوسالا

فما ٌحل لً منها وما ٌحرم؟ قال" :إذا اشترٌ شٌ ا فال تبعاله حتالى تببضاله" وفالً
رواٌة أخرى "ال تب ما لٌس سنالدك" .يالصالنعانً  )75/4 7811وقالال األلبالانً
فً ارواء ال لٌل يصحٌح) ي)742/7818 5
-4

ح الالدٌث الرس الالول 

"الخ الالراج بالض الالما " ياب الال ماج الاله د

ح الالدٌث

رقالالم )2232وقالالال األلبالالانً فالالً ارواء ال لٌالالل يحس ال ) ي )759/5 7818فضالالما
المبٌ قبل رده م قبل المشتري بسبب العٌالب هالو السالبب فالً اسالتحباق المشالتري
غلة المبٌ إذا كا له غلة أو خراج فإذا لم ٌك المشتري قد قالبة المبٌال فإناله ال
ٌستحق خراجه ألنه لم ٌضمنه وٌباس سلالى خالراج المبٌال مالا ٌحالدث مال ارتفالا
قٌمة المبٌ

أو تحبق ربح م ورا ه ..إلخ

 -3إ البٌ قبل الببة باطل لضعف الملك قبل الببة فلالو هلالك المبٌال
فهو فً ضما البا

والببة شرط فً دخول المبٌ فً ضما المشالتري ومال

المعلوم أ الضما ال ٌكو إال بعالد التملالك التالام فالإذا لالم ٌبالبة المشالتري المبٌال
فإنه ال ٌتحمل خطر هالكه وبالتالً ال ٌضمنه .يالشافعً .)13-11/4
ٌبول الصنعانً بعد ذكره ألقوال الفبهاء فً الموضو "والجواب أ ذكر
حكالالم الخالالاص ال ٌخالالص بالاله العالالام وح الدٌث حكالالٌم سالالام فالعمالالل سلٌالاله وإلٌالاله ذهالالب
الجمهور وأناله ال ٌجالوز البٌال للمشالتري قبالل البالبة مطلبالا وهالو الالذي دل سلٌاله
حدٌث حكٌم واستنبطه اب سباس" يالصنعانً .)71/4 7811
وٌب الالول د/الص الالدٌق الض الالرٌر يمجل الالة المجتم الال الع الالدد الس الالادس 7881
ص )314فً إجابته سلى سلال :هل النهً خاص بالطعام؟ " سلة النهالً سال بٌال
الطعام قبل قبضه سواء كان الربا أو ال رر موجالود فالً بٌال غٌالر الطعالام قبالل
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قبضه فٌجب أ ٌسوى بٌنهما فً الحكم" وقد أشار الفبهالاء إلالى سلالة الربالا فالً بٌال
الطعام قبل قبضه كما قال اب سباس "ذلك دراهم بالدراهم والطعالام مرجالأ" وكالذلك
قول أبً هرٌر لمروا ب الحكم سندما سمح ببٌ الصكوك التً تمعل الطعام قبل
الببة "أحلل بٌ الربا" فلما اقتنال مالروا بوجالود الربالا منال ذلالك يمساللم بشالرح
النووي  )717/711كما أشاروا إلى ال رر الناجم س سدم البدر سلى التسلٌم أو
احتمال هالك المبٌ قبل الببة أو مو أحد الطرفٌ أو وجود العٌالب فالً المبٌال
وما ٌترتب سلى ذلك م نزا حول م ٌضم المبٌ .
فالربا ظاهر م قول اب سباس "ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ" فكأ
الشخص إذا دف م ة درهم فً طعام أو غٌره عم باسه قبل أ ٌببضه بم تالً درهالم
فكأنمالالا بالالا م الالة درهالالم بم تالالٌ  .وهالالو سالالٌ ربالالا الفضالالل إذا كالالا النبالالد فالالً الحالالال
وٌضاف إلٌه ربا النساء إذا كا ملجال.
وٌعلق د/الضرٌر سلى إضافة اب سباس "وأحسب كل شًء معله" "ٌعنالً
أ غٌالالر الطعالالام ٌنب الالً أ ٌبالالاس سلالالى الطعالالام العابال النهالالً سال بٌعالاله قبالالل قبضالاله
بالسنة وهذا مال تفبهاله ابال سبالاس كمالا ٌبالول ابال حجالر وابال سبالاس هالو راوي
الحدٌث وهو أسرف بمرماه" .ي.)314 7881
فاألحادٌث الوارد فً النهً س بٌ الطعام قبل قبضه ال تمن دخول غٌر
الطعام فً النهً خاصة م وجالود حالدٌث "ال تبال مالا لالٌس سنالدك" فإناله سالام فالً
الطعام وغٌره كما قال الصنعانً.
البول العالانً  :قول المالكٌة أ بٌ مالا سالوى الطعالام مال العالروة كالالحٌوا
والعبار والعٌاب قبل الببة جا ز أما بٌ الطعام فال ٌجوز.
وم األدلة التً ٌعتمدو سلٌها:
 -7قوله تعالىٌ :ا أٌها الذٌ لمنوا أوفوا بالعبود فالببة للمبٌ – غٌر
الطعام -شرط فً كمال سبد البٌ ولٌس شرطا فً صحته والمنصوص سلٌه فً
اةٌة هو وجوب الوفاء بالعبود.
 -2قوله " :م ابتا طعاما فال ٌبعه حتى ٌستوفٌه"
ووجه االستدالل أ الرسالول  خالص الطعالام بالالببة دو غٌالره وذلالك
ل لبة ت ٌر الطعام فالطعام ٌفسد باالنتبال م ٌد إلى أخرى خاصالة وأناله لالم ٌوجالد
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فً الماضً مبردا أو مجمدا أو مواد حافظة.
أما قوله  لحكٌم ب حزام" :ال تب ما لٌس سندك" وذلك لوجود احتمالٌالة
ت ٌالالر األسالالعار أو سالالدم البالالدر سلالالى التسالاللٌم وبالتالالالً الوقالالو فالالً ال الالرر وحالالدوث
النزا .
الرأي الراجح فً البٌ قبل الببة:

إ استعراة األدلة المتبدمة ٌظهر بوضوح أ الرأي العالانً البا الل بعالدم
جواز بٌ كافة السل والعبود قبالل البالبة ٌالربط سلالة النهالً بالربالا وال الرر وهمالا
أمرا ٌكفً أحدهما للتحرٌم فكٌف باجتماسهما ولما ٌترتب سلالى هالذا النهالً مال
استبرار للمعامال وسد لمنافذ النزا .
أما مسألة العبود المتمعلة للسل فم باب أولى أنه ٌحالرم بٌعهالا قبالل قالبة
ما تمعله م سل أو أوراق مالٌة أو غٌر ذلك م األموال المتبومة شرسا ..إال فً
حالة السلم الذي رخص به النبً صلى سلٌاله وساللم أو فالً األحالوال والظالروف
االقتصادٌة التً ٌنتفً فٌها ال رر والربا واحتمالٌة ت ٌر األسعار..
المسألة العانٌة :مسألة المواسد سلى الصرف:

سندما ٌرغب بعة التجار بمحاولة تجنب االرتفا الذي ٌمكال أ ٌحالدث
فً قٌمة صفبا تجارٌة مستببلٌة بسبب انخفاة سعر صرف العملة المحلٌة وما
ٌترتب سلٌه م خسا ر باهظة ٌتكبالدها التجالار إذا لالم ٌكونالوا قالد دخلالوا فالً سبالود
لجلة سلى قٌم هذه الصفبا التجارٌة م العمال األجنبٌة الصعبة.
فما هو الحكم الشرسً لهذه العبود المبنٌة سلى هذا المبرر؟
ٌرى د/سامً حمود أ سملٌة المواسد سلالى الصالرف فالً نطالاق سملٌالا
االسالالتٌراد والتصالالدٌر جالالا ز شالالرسا وتسالالمى بعملٌالالا الت طٌالالة فعنالالدما ٌفالالتح مالالعال
مستورد أردنً استمادا لصالح مصدر انجلٌزي الستٌراد أقمشة صوفٌة فإ سعر
التعادل بٌ الجنٌة اإلسترلٌنً والدٌن ار قالد ٌختلالف مال ٌالوم فالتح االستمالاد إلالى ٌالوم
ورود المسالالتندا وتسالالدٌد البٌمالالة فالالإذا أراد المسالالتورد تجنالالب ارتفالالا كلفالالة شالالراء
االسترلٌنً أو هبوطها فإنه ٌمك أ ٌبوم بإبرام اتفاق وسد بالصالرف بسالعر ٌالوم
االفتتاح.
فالعملٌة سبار س سبد أو اتفاق سلى تنفٌالذ الصالرف فالً الموسالد المعالٌ
وٌنبل سامً حمالود سال ابال حالزم "والتواسالد فالً بٌال الالذهب بالالذهب أو بالفضالة
وفً بٌ الفضة بالفضة وفً سا ر األصناف األربعة بعضها ببعة جا ز ـ تباٌعا
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بعالالد ذلالالك أو لالالم ٌتباٌعالالا" وٌضالالٌف د /سالالامً حمالالود " وإذا نظرنالالا إلالالى واق ال الحالالال
بالنسالالبة لمالالا تلدٌالاله العملٌالالة مال خدمالالة للمسالالتورد فالالً حالالال المواسالالد سلالالى الشالالراء
وللمصدر فً حال المواسد سلى البٌ نجد اطم نا كل م المستورد لما سٌدفعه
م عم والمصدر لما سٌببضه أمر له استباره .يحمود .)454 7811

المسألة العالعة :حكم تأجٌل تسلٌم رأس المال النبدي فً السلم؟

للفقهاء فً المسألب رأٌان:
الالالرأي األول :ذهالالب جمهالالور الفبهالالاء م ال الحنفٌالالة والشالالافعٌة والحنابلالالة إلالالى
وجالالوب تسالاللٌم رأس المالالال فالالً مجلالالس العبالالد قالالال الزٌلعالالً" :أل المسالاللم فٌالاله دٌال
واالفتراق الس قبة رأس المال ٌكو افتراقا س دٌ بدٌ وأنه منهً سنه لما
روي س رسول " نهى س بٌ الكالالىء بالكالالىء" وورد فالً المهالذب " وال
ٌجوز تأخٌر قبة رأس المال س المجلس" وفً الم نً "أ شروط صحة السلم
أ ٌببة رأس مال السلم فً مجلس العبد فإ تفرقا قبل ذلك بطل العبد".
الرأي العانً :ذهب فبهاء المالكٌة إلالى أناله ال ٌشالترط قالبة رأس مالال الساللم
فً المجلس وإنما ٌمك تأخٌره إلى عالعة أٌام.
المطلب العانً :سبود المستببلٌا

فً إطار سبد االستصنا :

ٌعرف الشٌخ مصطفى الزرقا سبد االستصنا بأنه" :سبالد ٌشالتري باله فالً
الحالالال شالالًء ممالالا ٌصالالن صالالنعا ٌلتالالزم البالالا بتبدٌمالاله مصالالنوسا بمالالواد م ال سنالالده
بأوصاف مخصوصة وبعم محدد" يالزرقا )7885 27
وهذا العبد ٌسد حاجة م حاجا المجتم لم ٌك مسالموحا بهالا مال خالالل
سبد السلم وهً السماح بتأخر تسلم العم نبدا خاصة سندما تكو العٌ المطلوب
صنعها باهظة البٌمة ٌبول الشٌخ مصطفى الزرقا " :ستببى دومالا فالً كالل سصالر
بعة سل ال ٌتٌسر أبدا أ تصن أو تنتن قبل وجود مشتر معٌ ملتالزم بشالرا ها
ففً معل هذه السل ٌمكال للمشالتري شالرسا أ ٌتالولى هالو تموٌالل البالا " وقالد قالرر
مجم الفبه اإلسالمً فً دورته السابعة سام 7372هـ سالدم اشالتراط تعجٌالل الالعم
فً االستصنا ي.)78 7885
وقد اختلف الفبهاء حول سبد االستصنا وهو هو وسد أم سبد عم هل هو
م قبٌل اإلجار أم البٌ والراجح أنه سبد بٌ فطالب الصن ٌأتً ولٌس لدٌه
شًء وٌطلب صن عوب أو بٌ أو سٌار أو باخر وقد ٌبدم جزء م العم ..
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وقد تطور سبد االستصنا فً الوق
أصبح

له مواصفا

الحاضر إلى سبد المباولة والذي

وشروط ربما لم ٌك ٌسمح بها فً سبد االستصنا ساببا

كاشتراط البراء م العٌوب بعد عالث أو سشر سنوا

فً حالة العبارا

ومعل

إضافة الشرط الجزا ً لهذه العبود.
وربما ٌكو سبد االستصنا م أقرب العبود الجا ز فً الففة اإلسالمً
والتً تسمح بتالأخٌر تساللم الالعم والمبٌال يالمستصالن ) فالً مجلالس العبالد جالاء فالً
قرار مجم الفبه اإلسالمً رقم يٌ " )1/4/11جالوز فالً االستصالنا تأجٌالل الالعم
كله أو تبسٌطه إلى أقساط معلومة ةجال محدد " يحمود  )85 7881وٌعنً ذلك
أنالاله ٌمك ال إصالالدار سالالندا استصالالنا م ال

قبالالل الشالالركا أو البنالالوك وتكالالو هالالذه

السندا أشبه بالعبود المستببلٌة حٌث ٌتم شراء هذه السندا

م قبالل األفالراد أو

الملسسا

فمعال إذا كا استصنا سباري ٌشتري المكتتبو ما ٌرغبو به مال

هذه السندا

وتتعهد الشركا المصالدر بشالراء المصالنو بالالربح الالذي تعرضاله

كمالالا ٌمكال لشالالركا المالحالالة والطٌالالرا استصالالنا حاجاتهالالا الالزمالالة مال طالالا را
وسف وفالق احتٌاجالا معٌنالة وذلالك بإصالدار سالندا استصالنا مخصصالة لتموٌالل
البناء ضم المواصفا

وم تسلٌمها للمستصن  ..وتكو هذه السندا مال جملالة

ف ا األدوا التموٌلٌة الحالالل كمالا ٌبالول د/سالامً حمالود يارشالٌد 747 2117
حمود .)89-81 7881
المطلب العالث :البدا ل الشرسٌة للعبود اةجلة والمستببلٌا :

اقترح العدٌد م البالاحعٌ أدوا
للعبود الملجلة والمستببلٌا

سدٌالد ٌمكال أ تمعالل البالدا ل الشالرسٌة

وم أشهر هذه األدوا :

أوال :سندا المباوضة بأشكالها المختلفة:

وهالالً تشالالمل السالالندا التالالً تعالالرة لالكتتالالاب سلالالى أسالالاس قٌالالام الشالالركة
المسالالاهمة التالالً تصالالدرها بالالإدار العمالالل باستبارهالالا المضالالارب أو العامالالل تجالالاه رب
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المالالال الالالذي تمعلالاله هٌ الالة مالالالكً السالالندا  .وقالالد أصالالبح ممكنالالا فالالً ظالالل التجهٌالالزا
الحدٌعة للحاسوب إجراء الجرد واإلحصاء فً كل لحظة م لحظا اللٌل والنهالار
يحمود  ..)12 7881وقد صدر قانو خاص لسندا المبارضة فً األرد سام
 7897بشالالأ سالالندا المبارضالالة وض ال الضالالوابط التالالً ٌجالالب أ تتالالوافر فٌهالالا
ومنها:
ـ أ ٌمعل الصك أو السند ملكٌة شا عة فً المشرو الذي أصدر الصكوك
م أجله وتستمر الملكٌة م بداٌة المشرو إلالى نهاٌتاله ولمالالك الصالك
جمٌ حبوق المالك فً ملكه.
ـ البد أ تشتمل نشر اإلصدار سلى جمٌ البٌانا المطلوبة شالرسا فالً سبالد
البراة م حٌث معلومٌة رأس المال وتوزٌ الربح.
ـ أ ٌالالتم التالالداول بعالالد انتهالالاء االكتتالالاب بشالالرط التبٌالالد باألحكالالام الشالالرسٌة إذا
كان أموال البراة نبودا أو دٌونا أو أسٌانا .يبشٌر .)781-785 7881
وم مزاٌا هذه السندا أنها ال تدر أٌة فوا د ولك مالالك السالند لاله الحالق
فً الحصول سلى نسبة محدد م األرباح الصالافٌة للمشالرو فالً نهاٌالة كالل سالنة
مالٌة وذلك بعد فتر السماح الالزمة لتنفٌذ المشرو كما جاء فً المالاد  79مال
البانو يٌتم تداول سندا المبارضة فً سالوق سمالا المالالً حسالب أحكالام قانوناله
وأنظمته وتعلٌماته) يهارو .)414 7888
عانٌا :شهادا ودا استعمارٌة:

اقتالالرح د /معبالالد الجالالارحً شالالهادا الودا ال المركزٌالالة بحٌالالث ٌبالالوم البنالالك
المركزي بإٌدا ودا لدى المصارف اإلسالمٌة تعمل سلى استعمارها فً البطا
اإلنتاجً بطرٌق المضاربة ولت ذٌة هذه الودا ٌبوم المصرف المركزي بإصدار
شهادا الود ا المركزٌالة وٌطرحهالا فالً السالوق لٌشالترٌها األفالراد بحٌالث تعتبالر
هذه األدوا م أدوا السٌاسة النبدٌة والتنموٌالة وكالذلك ٌمكال اسالتخدامها كالأدا
مال أدوا الوسالالاطة المالٌــالالـة وذلالالك بطرحهالالا للتالالداول بالالٌ األفــالالـراد .يالجالالارحً
.)21-78 7894
وقد أخالذ بٌال التموٌالل الكالوٌتً فالً الكوٌال بالنفس التسالمٌة وأصالدر عالعالة
أنالالوا مال شالالهادا الودا ال االسالالتعمارٌة سلالالى أسالالاس سبالالد المضالالاربة المطلبالالة أو
المبٌد أو المخصص لنشاط معٌ وكالذلك تصالدر البنالوك اإلسالالمٌة فالً السالودا
شالالهادا ودا ال اسالالتعمارٌة وكالالذلك البنالالك اإلسالالالمً للتنمٌالالة حٌالالث ٌبالالوم بإصالالدار
شهادا االستعمار ضم محفظة البنوك اإلسالمٌة .يهارو .)415 7888
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عالعا :شهادا التأجٌر أو سندا اإلجار :

اقتالالرح د/منالالذر قحالالف سالالندا اإلجالالار ي )771 7885ووضالالح مزاٌاهالالا
وإمكانٌة تطبٌبها كما طببها بٌ التموٌل التونسً السالعودي باالتفالاق مال الشالركة
التونسٌة للتأجٌر حٌث تبوم الشركة بتأجٌر معدا  .يهارو .)411 7888
وهناك سالدد مال األدوا المالٌالة اإلسالالمٌة األخالرى معالل سالندا التورٌالد
ياالستجالب) سندا المرابحة سندا المتناقصة سالندا المشالاركة المسالتمر ..
إلخ وٌمك لهذه األدوا أ تبوم بدور هام فً السوق المالٌة اإلسالالمٌة ولكال فالً
ضوء االلتزام بالضوابط الشرسٌة لهذه األدوا .
المبحث الخامس
مبترح سوق مالٌة إسالمٌة:

حرصا سلى سالمة سبود الخٌارا والعبود اةجلة والمستببلٌة م الناحٌة
الشرسٌة وبعدها س المخالفا

أو الشبها

فإ اقتراح سوق ملسسة مالٌة

إسالمٌة خاصة بهذه العبود فً المرحلة األولى له ما ٌبرره وٌمك أ تبوم هذه
السوق فً البداٌة بدور تأمٌ وضما للمتعاملٌ

فالبنسبة لمالك األسهم الذي

ٌشتري خٌار البٌ وٌدف العمولة فإنه ٌلم أسهمه م انخفاة أسعارها أما
طالب خٌار شراء لؤلسهم فإنه أشبه ببٌ العربو ـ كما تبدم ـ وهذه أغراة
مشروسة ٌمك لهذه السوق أ تبوم بها وتلم للطرفٌ

وولك ضم ضوابط

أخرى كما سٌأتً بٌانه.
كما ٌمك

لهذه السوق ضما سالمة تنفٌذ العبود اةجلة والمستببلٌا م

خالل قٌامها بدور الوسٌط بٌ البا عٌ والمشترٌ لعبود السلم وسبود االستصنا
التً هً أقرب ما تكو للعبود اةجلة والمستببلٌا  .وهً بذلك تخدم ف ة التجار
والمستعمرٌ الذٌ ٌطلبو شراء السل الملجلة باالسترخاص يم خالل سبد
السلم) أو ٌطلبو

سلعا مصنعة م

خالل سبد االستصنا

كما تخدم ف ة

المزارسٌ والتجار أو الصنا وذلك بضما تأمٌ محاصٌلهم أو مصنوساتهم أو

نحو سوق مالٌة إسالمٌة
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بضا عهم بأسعار معبولة.
وظا ف السوق المالٌة اإلسالمٌة المبترحة:

 -7تبوم هذه السوق بإصدار سبود الخٌالارا

وتنظٌمهالا سلالى شالكل سبالود

نمطٌة كأ ٌمعل كل سبد ما ة سهم معال بسعر محدد ٌسلم خالالل فتالر
محدد يٌ 81وم معال).
 -2تبوم بدور بٌو التسوٌة أو المباصة فً بورصا العبود المعاصر .
 -4تبوم بإصدار سبود لجلة نمطٌة تمعل سددا م السل الهامة واألساسٌة.
 -3تبوم بإصدار سبود مستببلٌة صناسٌة تمعل أغلب السل التً ٌتم االتفاق
سلالالى تصالالنٌعها فالالً االقتصالالادا المعاصالالر  ..وقالالد تبالالدأ مالال األعالالاث
والمفروشا وتصل إلى سبود تصنٌ الطا را ..
 -5تبوم بتلبً طلبا الشراء وبٌ سبود الخٌارا والعبود اةجلة بأنواسها
المختلفالة كمالا تبالوم بمبابلالة هالالذه الطلبالا مال بعضالها أو تبالوم بنفسالالها
بتنفٌذ الشراء أو البٌ .
 -1تبوم بتبدٌم استشارا فنٌة للمستعمرٌ .
 -1تمع الالالل ملتب الالالى للب الالالا عٌ والمش الالالترٌ للعب الالالود الملجل الالالة والمس الالالتببلٌا
والخٌالالارا بحٌالالث ٌسالالهل االتصالالال والتفالالاوة بمالالا ٌالاللدي إلالالى تحدٌالالد
أسعار أكعر سدالة.
للٌة سمل السوق:
-9
تعتبالالر هالالذه السالالوق أشالالبه بشالالركة تالالأمٌ إسالالالمٌة لؤلسالالهم واألوراق المالٌالالة
والخٌارا والعبود اةجلة والمستببلٌا وٌالتم تالداول العبالود اةجلالة والمسالتببلٌا
فً إطار الضوابط الشرسٌة التً تحكم سبود السلم واالستصنا وذلك كما ٌلً:
سبود خٌار الشراء:

تتلبى طلبا شراء سبود لجلة ومستببلٌة وسبود خٌار شراء أسهم بتوارٌخ
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معٌنة وأسعار محدد فتحصل سلى سموال مال طالالبً الشالراء أو الالراغبٌ فالً
شراء سبود خٌار شراء األسهم وٌكو األمر كالتالً:
بالنسبة لطالب الشراء :فإنه ٌحجز سددا مال األسالهم لالدى الملسسالة خالالل
فتر معٌنة بحٌث ٌتمك م شراء هالذه األسالهم فالً الوقال الالذي ٌختالاره مال هالذه
الفتر بالسعر المحدد فً بداٌة العبد مبابل العمولة التالً ٌالدفعها فتكالو الملسسالة
ملزمالالة بالالالبٌ بالسالالعر المتفالالق سلٌالاله مهمالالا بلالالل السالالعر وق ال التنفٌالالذ وٌكالالو طالالالب
الشالالراء بالخٌالالار فالالإذا ارتف ال سالالعر األسالالهم فم ال مصالاللحته أ ٌبالالوم بالشالالراء ألنالاله
سٌدف السالعر المتفالق سلٌاله منالذ البداٌالة والالذي هالو أقالل مال السالعر الحالالً أمالا إذا
انحفة سعر األسهم فلٌس م مصلحة طالب الشراء تنفٌذ طلبه وفً هالذه الحالالة
تنحصر خسارته فً العمولة فبط.
أما بالنسبة للملسسة فإنها سوف تلتزم بالبٌ فً حالة ارتفا سعر األسهم
مهما بلل االرتفا أو أنها سالتلزم سمالٌال كالا قالد التالزم بنفساله بالشالراء وفالً هالذه
الحالة فإ هذا العمٌل سوف تلحق به الخسالار ألناله سالوف ٌبٌال بأقالل مال السالعر
الحبٌبً ولك ال ٌنب ً أ ننسى أ هذا العمٌل كا قد اشترى هذه األسهم بسالعر
أقل م السعر الحالً غالبا وبالتالً فلٌس هناك خسار .
أمالالا إذا كان ال الملسسالالة هالالً التالالً التزم ال بالالالبٌ فإنهالالا سالالتبوم بتعالالوٌة
الخسار م العموال التً تتباضها خٌارا الشراء والدف وغٌرها.
وٌمك أ ٌأخذ هذا البٌال صالفة بٌال العربالو ـ كمالا بٌنالا سالاببا ـ فالإذا رأى
المستعمر أ م مصلحته أ ٌشتري األسهم فً وق محدد أمضى العبد بالشراء
وإذا رأى العكس تنازل سما دفعه عمنا لعبد الخٌار يالعربو ).
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أما فً حالة خٌار البٌ يالدف ):

فٌكو لمالك األسهم الحق بالبٌ إذا شاء مبابل سمولالة ٌالدفعها للملسسالة
وتكو الملسسة ملزمة بالشراء إذا رغالب البالا خالالل الفتالر المتفالق سلٌهالا مهمالا
بلالالل سالالعر األسالالهم .وتكالالو الملسسالالة ملتزمالالة بالشالالراء بنفسالالها أ بإٌجالالاد مشالالترٌ
مبابل أجر أو سمولة فهً تتلبى طلبا الشراء وتبوم بمبابلتها بطلبا البٌ فالإذا
تبابل فالً األنالوا واألسالعار فالال مشالكلة وإذا لالم تتبابالل فالبالد أ تبالوم الملسسالة
بنفسها بالشراء أو البٌ وهً إما أ تكسب أو تخسر فإذا كسب فال مشكلة أمالا
إذا خسر فإتها تعوة خسا رها م سد طرق:
العملٌا الرابحة.
العموال .

ٌمك أ تتباضى رسوم إصدار لعبود خٌار الشراء ذا النمط المحدد.
ٌمك أ تتباضى نسبة للتأمٌ التكافلً للصفبا الكبٌالر مال المشالترٌ
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والبا عٌ
غٌر أ سدد الطالبٌ لشراء العبود ٌمك أ ٌزٌد س سدد الطالبٌ للبٌ
أو العكس وفً هذه الحاال فإ الملسسة ٌمك أ تحبق أرباحا كبٌر أو خسا ر
كبٌالالر وبالتالالالً فهالالً بحاجالالة دا مالالا إلالالى مصالالادر تعوٌضالالٌة إضالالافٌة معالالل رسالالوم
إصدار أو رسوم تأمٌ تكافلً ولتالفً الخسا ر الكبٌر ٌمك للملسسالة أ تضال
بندا فً العبود ٌعفٌها م تحمل الخسار إذا زاد س حد معٌ .
ضوابط احترازٌة:

اقترح د /البري ي )23 7884بعة الضوابط االحترازٌة لتفادي سنصر
المبامر فً سبود الخٌارا بشكل خاص معل:
أ تتعامل هذه الملسسة مال مالالكً األسالهم الحبٌبٌالٌ وأ تالود األسالهم
لدى الملسسة سند بداٌة العبد أو ما ٌعب وجودها وملكٌتها.
أ ٌمارس أسلوب الخٌار األوروبً فبط أي ٌنفذ الخٌار فً لخر ٌوم مال
مدته وذلك لتبلٌل فرص االستفاد م التبلبا الٌومٌة.
أ تنتهً مد الخٌار م بداٌة أول ساسة فً لخر ٌوم م أٌام العبد وذلك
لتالفً االرتفا بسبب تزاٌد الطلبا .
وٌمك الالال إض الالالافة ضالالالالوابط أخ الالالرى احترازٌ الالالة خاصالالالالة ب الالالالعبود اةجلالالالالة
والمستببلٌا معل:
 أ ٌتم التأكد م تسلٌم السل أو األوراق المالٌة التً تمعلها العبود اةجلة. أ ٌتم تسلم رأس المال النبدي فً مجلس العبد كما هً شروط السلم. أ ٌالالتم التأكالالد مال هوٌالالة المتعالالاملٌ بهالالذه العبالالود وأنهالالم ٌبومالالو بالتجالالارحبٌبة ولٌس بشكل وهمً.
الخالصـــة:

لبد اقترح كعٌر م الباحعٌ أدوا مالٌة إسالمٌة سدٌد ٌمك تداولها فً
السوق المالً أما العبود اةجلة وسبود الخٌار والمستببلٌا فال زال بعٌالد سال
مجالالال البحالالث رغالالم مالالا تمعلالاله هالالذه العبالالود مالال أهمٌالالة كبٌالالر فالالً االقتصالالادٌا
المعاصر  ..حٌث ٌعتبرها البعة م أفضل ما أبدسه وابتكره العبل البشري..
وقالالد حاول ال هالالذه الدراسالالة إضالالافة هالالذه العبالالود إلالالى األدوا التالالً ٌمك ال
تداولها فً السوق المالٌة اإلسالمٌة وذلك بعد تطوٌرها فً ظل العبود والضوابط
الشرسٌة.
فعبود الخٌالارا ٌمكال تطوٌرهالا إسالالمٌا فالً ظالل األحكالام الشالرسٌة لبٌال

27
العربو والتالأمٌ وااللتالزام والكفالالة والحبالوق المعنوٌالة ..أمالا العبالود اةجلالة فهالً
أشبه ما تكو بعبد السلم ..بٌنما ٌمك االستفاد م سبد االستصنا لتطوٌر سبالود
المسالالتب بلٌا وذلالالك التحالالاد هالالذه العبالالود فالالً سالالدم اشالالتراط تسالاللٌم الالالعم النبالالدي فالالً
مجلس العبد وإمكانٌة إصدارا سندا استصنا ..
إ السوق المالٌة اإلسالمٌة بمالا تشالتمل سلٌاله مال أدوا مالٌالة إسالالمٌة ال
زالال بحاجالالة إلالالى االبتكالالار واإلبالالدا مال أجالالل أ تبالالوم بالالالدر االقتصالالادي الملمالالل
منها ..و الذي ٌمكال أ ٌسالهم فالً تخفٌالف التبعٌالة االقتصالادٌة لؤلسالواق المالٌالة فالً
الدول ال ربٌة.
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