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  )السوق املايل اإلسالمي: تابع للفصل الرابع(:األدوات املالية اإلسالمية 
  :أوال األدوات املالية املتداولة يف السوق النقدية 

  : هي أدوات مالية قصرية األجل يتم تداوهلا يف السوق النقدية، ومن أمهها
ألول مرة يف ماليزيا يف  أصدرت هذه الشهادات:احلكوميإصدارات االستثمار -1

وكان الغرض من هذه األداة املالية توفري تسهيالت متوافقة مع الشريعة  1983جويلية 
 2001ومتت هيكلتها سنة . االسالمية للمصارف االسالمية لتلبية احتياجاا من السيولة

 .على عقد العينة
  
وهي سندات حكومية قصرية االجل تصدرها :االسالميةأذونات اخلزينة املاليزية - 2

احلكومة املاليزية كبديل ألذونات اخلزينة التقليدية وتصدر لتمويل نفقات تشغيل 
  .احلكومة

وهي وثيقة صادرة عن مؤسسة مالية  :شهادات الديون االسالمية القابلة للتفاوض- 3
الشهادة على التزام اجلهة اسالمية إلثبات إيداع مبلغ مايل لفترة حمددة وتنص هذه 

  .املصدرة بدفع املبلغ املايل مع ربح حلاملها يف تاريخ حمدد
اإلذن االسالمي املقبول هو كمبيالة تدفع للمصرف أو : األذونات االسالمية املقبولة- 4

  .حتسم منه يف موعد مستقبلي حمدد الثبات الدين الذي نشأ من معاملة جتارية
 ديون شراء دف متويل 1994 مارس يف أصدرت: للمضاربة كاجاماس سندات-5

 إىل اإلسالمي اإلسكان متويل سبل توفر اليت املالية من املؤسسات اإلسالمي اإلسكان
حاملو السندات  يتقاسم حيث .املضاربة  مبدأ على السندات هذه وتعتمد احملليني السكان
  .عليها للنسب املتفق وفقًا كاجاماس شركة مع األرباح

  :وتتميز بـ:األسهم االسالمية -6
  .جيب أن يكون نشاط الشركة حالال-
جيب هيكلة منتجات املشاركة وفقا الحكام الشريعة حبيث تكون مقاصدها وعقودها -

  .متوافقفة مع أحكام الشريعة
  :الصكوك االسالمية-7
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 لصكوك املالية اإلسالمية عدة تعاريف ولعل أبرزها :تعريف الصكوك اإلسالمية -/1
 )17:(رقم الشرعي املعيار اإلسالمية، املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئةتعريف 

 خدمات أو منافع أو أعيان ملكية يف شائعة حصصا متثل القيمة متساوية وثائق هي" -)ج
 قيمة حتصيل بعد وذلك خاص، استثماري نشاط أو معني مشروع موجودات يف أو

  " اأجله من أصدرت فيما استخدامها بدء و االكتتاب باب وقفل الصكوك
  :نشأا-2
 عن بديال إسالمية مالية أوراق إلجياد املعاصرون اإلقتصاديون الباحثون إهتمام ظهر  

 مث 1976 سنة اإلسالمي لإلقتصاد عاملي مؤمتر أول إنعقاد خالل من احملرمة السندات
 عقد حيث ، اإلسالمية املالية األوراق مبوضوع إهتمت دراسات عدة ذلك بعد جاءت

  .1986 سنة القاهرة يف
 ، "اإلسالمية النظر وجهة من احلديث اتمع يف املالية الدولة موارد"حول مؤمتر 

 هذين يف قدم حيث.1986 سنة ماليزيا يف كواالملبور يف إنعقد الذي املؤمتر وكذلك
 أن إال احملرمة للسندات كبديل إسالمية مالية أوراق إجياد حماولة حول دراسات املؤمترين
 أكثر بوضوح اإلسالمية وك الصك صورة إظهار على عملت اليت األساسية الفكرة
 ضمن قدمه الذي املقارضة سندات حبثه يف محود سامي الدكتور طرف من جاءت

 إجياد الدراسة من اهلدف وكان.1987 سنة باألردن اإلسالمي البنك إنشاء مشروع
 وتطورت الفائدة أساس على تقوم اليت القرض لسندات إسالمي بديل

 إعمار يف منها لألستفادة األردن يف األوقاف وزارة على عرضها عند أكثر الفكرة
 املنعقدة دورته يف اإلسالمي الفقه جممع على الفكرة عرضت كما ، األوقاف أراضي

      1988  سنة جبدة
 من متكامل اإلسالمية الصكوك صورة إخراج على اإلسالمي الفقه معا عمل حيث 

 املتعلق    )5/4(30 رقم القرار ذلك خبصوص أصدر و ، الشرعية الضوابط حيث
 و   الشركات أمام الباب فتح مما ، )صكوك  (اإلستثمار سندات و املقارضة بسندات

 كما.القرار هذا يف جاء ما أساس على تبىن صكوك إلصدار اإلسالمية املالية املؤسسات
 1983 سنة اإلستثمار شهادات إصدار يف الفضل ماليزيا يف األول اإلسالمي للبنك كان
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 اأصدر اليت ثابتة فائدة مبعدالت حكومة سندات متلك البنك هذا قبول عدم بعد ، م
 اإلسالمية بالصكوك التعامل فكرة إنتشار كان بذلك و املركزي البنك بواسطة احلكومة

 توفري و العام اإلنفاق تعزيز و املوازنة يف العجز مواجهة دف اإلسالمية الدول بعض يف
 ماليزيا، اإلسالمية الدول هذه ومن التحتية البنية و احليوية املنشأت لبناء الالزمة األموال

                                                           .أندونسيا و اإلمارات و البحرين باكستان، السودان،
 عن اإلسالمية الصكوك متيز خصائص هناك:الصكوك املالية اإلسالميةخصائص  -/3

تتلخص فيما  واسعا، اراانتش انتشارها يف سامهت األخرى، االستثمار أدوات من غريها
  :يلي

 حقوق من مالكها حق إلثبات القيمة متساوية بفئات حلاملها أو مالكها باسم تصدر وثيقة هي - أ
 اإلصدار؛ نشرة يف امسية موضحة قيمة هلا مالية والتزامات

 اليت واخلدمات واملنافع األصول لتداول شرعية، وضوابط شروط وفق يكون فيها التداول -ب
  متثلها؛

 .االستثمار أو للمتاجرة خمصصة موجودات ملكية يف شائعة حصة متثل -ج
ا، كما هلا  تتعامل اليت لألطراف مزايا عدة للصكوك :اإلسالمية الصكوك أمهية -/4

 :التالية العناصر يف األمهية هذه تلخيص وميكنأمهية بالنسبة لالقتصاد ككل، 
 :األصلي للمصدر بالنسبة الصكوك أمهية -)أ
 لتأمني وذلك آجاهلا، مبختلف وذلك للتمويل متنوعة مصادر للمنشآت الصكوك تتيح 

   .تلزمها اليت السيولة
 املال رأس كفاية حتسن وبالتايل امليزانية خارج العمليات من الصكوك عملية تعترب                                     .
                                                                                                          على ومنحها حتصيلها يكون أي

  أي واستخداما املوارد آجال بني اثلمت عدم خماطر من التقليل يف الصكوك تساهم ،
.                                                                                              يكون حتصيلها ومنحها على فترات خمتلفة

  ا املصارف جتنب وبالتايل قصرية، فترة يف حتصيلها إمكانية وهيللصكوك ميزة تتميز 
 .حتصيلها يف املشكوك للديون خمصصات تكوين وغري املالية املالية املؤسسات ومجيع
 زيادة إىل اللجوء دون وذلك نشاطها، زيادة على املنشاة قدرة من الصكوك تزيد 

 .رأمساهلا
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 :للمستثمرين بالنسبة الصكوك أمهية - )ب
 ا قليلة التكلفة أل وذلك املصرفية، للقروض بديل الصكوك تعتربوقلة الوسطاء. 
 ا املاليةبتدفقا التنبؤ إمكانية وهي ميزة اإلسالمية للصكوك                                                           .
  األفراد، املؤسسات، (تتيح الصكوك للمستثمرين فرصا استثمارية متنوعة

 .مرحبة بصورة املتوفرة السيولة، وذلك الستثمار            ...)احلكومات
 األخرى املالية االستثمارات ببقية مقارنة أعلى عوائد اإلسالمية الصكوك تعطي 

 .احلكومية املالية كاألوراق
 :الكلي لالقتصاد بالنسبة الصكوك أمهية -)ج
 استثمارات إىل احلاجة دون وذلك اإلمجايل، الداخلي الناتج منو يف الصكوك تساهم 

 .جديدة
 للتمويل الوحيد املزود يعترب الذي املصريف، للجهاز كبديل الصكوك تعترب. 
 اخل...واملدارس كاملطارات للدول التحتية البين متويل يف الصكوك على االعتماد ميكن. 
 االستفادة وبالتايل البلد، داخل االستثمار من متكنه حبيث احمللي للمستثمر كبديل تعترب 
.                                                                                                                      جديدة أموال رؤوس من
 ا،هيئا احد أو الدولة موازنة يف العجز تغطية ميكنها تؤثر ال حقيقة موارد توفر حيث 

 العام املستوى على
 .لألسعار

 اإلسالمية للصكوك كبرية أمهية هناك:املالية األسواق تفعيل يف الصكوك أمهية -)ه
 :التالية العناصر خالل من يتضح وهذا املالية، األسواق يف املدرجة

 األدوات هذه تتنوع فعندما املصرفية، للمعامالت بديال اإلسالمية الصكوك تعد - /1
 لتمويل استخدامها ميكن( للمدخرين إغراء أكثر تصبح املالية األوراق سوق يف االستثمارية

 ...).العقار الصناعة، كالزراعة، القطاعات، خمتلف يف املشاريع
 إصدار يف التوسع على العمل ضرورة يستدعي االقتصادية التنمية خطط تبين إن - /2

 املدخرات تعظيم يف يساهم وبالتايل الصكوك، هذه لتداول ثانوي سوق وخلق الصكوك
 .االستثمار وتوسيع
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 املايل السوق كفاءة ارتفاع عنه سينتج اإلسالمية الصكوك وتداول إصدار ارتفاع إن - /3
 تعميق عليه يترتب وهذا

 املالية السوق على بالنفع يعود والذي الصكوك، تداوالت ستزداد حيث واتساعه، السوق
 .واالستثمارية التمويلية االحتياجات خمتلف تغطية يف
الصكوك  نظرا ألن آلية اصدار : إصدارها وضوابط اإلسالمية الصكوك أنواع -/5

  :االسالمية تتم وفق صيغ التمويل االسالمي، فإنه ميكن تصنيف تلك األصول إىل اآليت
 :الصكوك املعتمدة على املشاركة يف الربح واخلسارة -1- 5
 الشركة قيام أساس على لالكتتاب تعرض مالية أوراق" وهي : املضاربة صكوك -/أ

، وميثل فيها املالك أصحاب رأس املال ،بينما  املضاربة أساس على العمل بإدارة املصدرة
املستثمر ميثل عامل املضاربة، وحيصل مالكوها على نسبة شائعة من الربح، وتتوافر فيها 

 ". شروط عقد املضاربة من االجياب وااقبول، ومعلومية رأس املال ونسبة الربح
 املضاربة صكوك املطلقة، املضاربة كصكوك الصور من العديد املضاربة صكوك وتأخذ
 . املقيدة

 الستخدام إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق عن عبارة"وهي : املشاركة صكوك - /ب
 حلملة ملكًا املشروع موجودات ويصبح استثماري، مشروع إنشاء يف االكتتاب حصيلة

 بصيغةاا إلدار الشركاء أحد بتعيني املشاركة عقد أساس على الصكوك وتدار الصكوك،
 املستمرة املشاركة كصكوك األنواع من العديد املشاركة ولصكوك ".باالستثمار الوكالة
 يف املشاركة وصكوك ملصدرها، واإلدارة معني مشروع يف املشاركة وصكوك واملؤقتة
  .أخرى جلهة اإلدارة تكون معني مشروع

متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة وهي عبارة عن وثائق  : املزارعة صكوك - /ت
  .االكتتاب فيها يف متويل مشروع للمزارعة ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول

وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة   :صكوك املساقاة/ث
ة االكتتاب فيها يف سقي أشضجار مثمرة ورعايتها على أساس عقد املساقاة، ويصبح حلمل

  .الصكوك حصة من الثمرة
 األشجار غرس يف فيها االكتتاب الستخدام تصدر القيمة متساوية وثائق وهي :املغارسة صكوك/ج

  .والغرس األرض يف حصة الصكوك حلملة ويصبح .املغارسة، عقد أساس على
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 :الصكوك املعتمدة على املعاوضة-5-2
 
 شراء لتمويل إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق عن عبارة وهي" : املراحبة صكوك -/أ

 صكوك إصدار من واهلدف ."الصكوك حلملة لوكةمم املراحبة سلعة وتصبح املراحبة، سلعة
 املالية املؤسسة فتقوم واألجهزة، كاملعدات مراحبة، بضاعة بيع عقد متويل هو املراحبة
 حصيلة املالية املؤسسة وتستخدم الصكوك، محلة عن نيابة مراحبة املشتري مع بتوقيعه

 .مراحبة بيعها قبل وقبضها املراحبة بضاعة متلك يف الصكوك
 أو آلة صناعة أو مبىن إلنشاء مبلغ جلمع تطرح صكوك هي : االستصناع صكوك - /ب

 محلة وحقوق لصناعتها، الالزم املبلغ عن يزيد مببلغ معينة مؤسسة من مطلوبة معدات
 تكلفة بني الفرق ميثل الذي الربح إىل إضافة الصكوك هلذه مثنا دفعوه فيما تتمثل الصكوك
 .البيع ومثن الصناعة

 يتم سلع شراء لتمويل السلم رأمسال يف شائعة ملكية متثل : مالسل صكوك - /ت
 الناتج الربح هو الصكوك على العائد ويكون العمالء على تسوق مث املستقبل يف استالمها

 بعد وذلك ، سلع إىل املال رأس يتحول أن بعد إال الصكوك هذه تداول يتم وال البيع، عن
 صكوك وتعترب .السلع هذه يف شائعة ملكية حينها الصكوك ومتثل بيعها، وقبل استالمها

 يف يعملون الذين واألفراد والشركات للحكومات املالية املوارد جلذب متميزة أداة السلم
 ميول أن املنتج يستطيع آجلة بضاعة بيع مثن فمن ،يجتار أو صناعي أو زراعي إنتاج

  .اإلنتاج عمليات
 :الصكوك املعتمدة على اإلجارة -3- 5

 يف شائعة حصة متثل القيمة متساوية وثائق عن عبارة: على أا اإلجارة صكوك تعرف
 حتويل منها والغرض ، خالد يدر استثماري مشروع يف خدمات أو منافع أو أعيان ملكية

 للتداول قابلة صكوك مالية أوراق إىل اإلجارة عقد يتعلق اليت واخلدمات واملنافع األعيان
  .الثانوية األسواق يف
 الصكوك، ملالكي مملوكة مؤجرة أعيان يف شائعة ملكية صكوك اإلجارة صكوك وتعترب.

 وتقدر للتداول قابلة وهي ملكيتهم، حصص حسب املالك على اإلجارة عائد توزيع ويتم
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 أصول ملكية يف مشاعة حصة اإلجارة صكوك متثل كما السوقية، قيمتها حسب قيمتها
 بصالحيتها اإلجارة صكوك وتتميز .انتشارا الصكوك أنواع أشهر وهي لالستثمار، متاحة

 أو اإلصدار مستوى على مبرونة تتمتع كما املشروعات، من العديد لتمويل املالية للوسائط
 احملاسبة هيئة وصنفت .مستقر وشبه ثابتا إيرادا للمؤجر وتوفر ، التداول مستوى على

 املوجودات ملكية صكوك إىل اإلجارة صكوك اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة
 .اخلدمات ملكية وصكوك املنافع ملكية صكوكو املؤجرة،

 الصكوك إلصدار الشروط من العديد توفر وجب: اإلسالمية الصكوك إصدار شروط -
 :وأمهها

 على قادرة تكون نأو للصكوك، املصدرة للمنشأة مملوكة أصول وجود من بد ال - /1
 جمموعة هي للتصكيك ختضع اليت فاألصول وعليه ومستمر، منتظم بشكل دخل توليد
 .أةللمنش العمومية امليزانية يف تظهر واليت املوجودات، من معينة

 يتطلب وهذا للمستثمر، بالنسبة باجلاذبية تصكيكها املراد األصول تتمتع أن جيب - /2
 .عينية ضمانات ووجود السداد، انتظام :مثل األصول، يف ائتمانية جدارة وجود

 ال صغرية املبالغ كانت إذا ألنه كبرية، تصكيكها املراد األصول قيمة تكون أن جيب - /3
 تسويقها، ميكن حىت طويل استحقاق آجال ذات تكون جيب أن كما تقسيمها، ميكن
 .للتصكيك تصلح ال قصرية استحقاق آجال ذات األصول مث ومن

 مث ومن التصكيك، عملية مراحل مجيع يف الشرعية الضوابط توافر من بد ال - /4
 .البلد أو باملؤسسة الشرعية الرقابة هيئة إىل إخضاعها

 وحفظ التصكيك، عملية لضبط رمسية وجهات قانونية، تشريعات وجود من ال - /5
 .املتعاملني حقوق

                                                              :ومها رئيسيتني طريقتني هلا التصكيك عملية إن : التصكيك طرق -/6
 يتم مث املالية، املوارد جلمع الصكوك تصدر):املباشر(البسيط التصكيك طريقة -)أ

 احلالة هذه ويف ،....مشاريع البىن التحتية واملرافق العامة: مثل معني مشروع يف استثمارها
املراحبة، املضاربة، (على أساس صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي الصكوك طرح يتم

 .اجنازه املراد املشروع مال رأس هي االكتتاب وحصيلة األولية، السوق يف ...)املشاركة
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يف هذه احلالة تصدر الصكوك دف حتويل ):غري املباشر( املهيكل التصكيك -)ب
 أو املالية األصول حتويل خالل من هذا ويتم القائمة إىل سيولة نقدية،املشاريع واألصول 

 املايل السوق يف طرحها مث الصكوك، يف تتمثل متساوية وحدات إىل للدخل املدرة املعنوية
  .األموال جلذب

 :بعض االحصاءات حول الصكوك العاملية 
مليون دوالر الوحدة ) 2018ديسمرب - 2001جانفي (إمجايل إصدارات الصكوك 

  أمريكي
 
  

 

 
Source, IIFM SUKUK REPORT JULY 2019 | 8th EDITION  

الوحدة مليون ) 2018ديسمرب - 2001جانفي (إمجايل إصدارات الصكوك العاملية 
  دوالر أمريكي
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Source, IIFM SUKUK REPORT JULY 2019 | 8th EDITION  

الوحدة مليون دوالر ) 2018ديسمرب -2001جانفي (إمجايل إصدارات الصكوك احمللية 
  أمريكي

 
Source, IIFM SUKUK REPORT JULY 2019 | 8th EDITION  

  :أدوات املشتقات املالية اإلسالمية -8

مت تطوير عدد من املشتقات املالية اإلسالمية ومت استخدامها يف اخلدمات املصرفية واملالية  
: التحوط ضد خماطر أسعار الصرف ومعدالت الربح، وهي اإلسالمية، وقد كان الغرض من معظمها 

  .العقود اآلجلة اإلسالمية املبنية على الوعد، املقايضات اإلسالمية يف سوق العمالت
  العقد اآلجل مع وعد من طرف واحد: العقود اآلجلة اإلسالمية املبنية على الوعد-أ

بثمن يتفق عليه .بيع عملة تسلم الحقاف الثاين بشراء أو ريف هذا العقد يعد الطرف األول الط
  .الوفاء بوعده، أما الطرف الثاين فهو غري ملزم ذا الوعد) الواعد(وجيب على الطرف األول .اليوم



 
11 

  :املقايضات اإلسالمية يف سوق العمالت-ب 

وتتكون هذه املقايضة من بيع صرف يف .ينبين هيكل املقايضة يف سوق العمالت على مفهوم الوعد
ويف .يف املستقبل بسعرصرف اليوم خرآية يعقبه وعد من الزبون يلتزم مبوجبه ببيع صرف البدا

  .جيري بيع الصرف حسب معدل الصرف املوعود به مستقبال.التاريخ املستقبلي احملدد

يتيح ذلك للعمالء إدارة خماطر تعرض األصول وااللتزامات  :مبادلة معدل الربح - ث
ويتيح هذا احللّ للعمالء مقايضة معدل . متوافقة مع الشريعة اإلسالميةملعدالت السوق بطريقة 

وبإمكان املصرف حتليل حمافظ العمالء لتأمني . ربح ثابت مبعدل ربح متغري والعكس صحيح
  .حلول حتوطية باملعدل األعلى دف احلد من خماطر تعرض العمالء الحتمال تبدل املعدالت

  :املراجع املعتمدة

ط سليم ، مفاضلة االستثماربني سوق األوراق املالية املعاصرة وسوق األوراق املالية ق-1
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر االسالمية،
  .2016- 015بسكرة، 

رسالة - دراسة فقهية تأصيلية -عبد اللطيف بن عبد احلليم اللطيف، صكوك االستثمار-2
-1432دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية، اململكة العربية السعودية،

1433.  

دور الصكوك املالية اإلسالمية يف متويل مشاريع البنية التحتية  بزاز حليمة، فريوز عريب، -3
آليات إدماج الصكوك : حولاملتخصصة ندوة العلمية لمقدمة لB.O.Tباستخدام عقود 

  .2019نوفمرب 18يوم  القتصاد اجلزائرياإلسالمية يف ا
النظام املايل االسالمي األسس واملبادئ، كرسي سابك لدراسات األسواق املالية -4

  .1435االسالمية،

 




