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 بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالميصناديق اإلستثمار 

 د/حليمة بزاز

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 الملخص:

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على خمتلف املفاهيم املتعلقة بصناديق اإلستثمار سواء كانت 
 ككل الوطين لالقتصاد بالنسبة االستثمارية لصناديق ا أمهية إظهارو تقليدية أو إسالمية ،

أمهية وجود صناديق استثمار وكذا إبراز  وأفراد مؤسسات من للمستثمرين بالنسبة وكذا
 إسالمية كبديل عن صناديق اإلستثمار التقليدية .

 النظام املايل اإلسالمي.الكلمات املفتاحية:صناديق اإلستثمار،

 

abstract: 

This study aims to identify the various concepts related to mutual funds, 

whether conventional or Islamic, and show the importance of 

investment funds for the national economy as a whole as well as for 

investors from institutions and individuals, as well as highlight the 

importance of Islamic investment funds as an alternative to traditional 

investment funds. 
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 مقدمة:

قطع النظام املايل اإلسالمي شوطا كبريا داخل األسواق املالية الدولية كنظام قابل للتطبيق 
لطلب على املنتجات املالية اإلسالمية إال أكرب برهان على جناعة وكفاءة بفعالية،وماتزايد ا

 هذا النظام.

صناديق اإلستثمار اإلسالمية واليت مت انشاءها  دمن بني مؤسسات النظام املايل اإلسالمي جن
لتعمل على االستثمار وفقا ،يف عديد من الدول كبديل عن صناديق االستثمار التقليدية 

 عة اإلسالمية.ملبادئ الشري

إن صناديق االستثمار مهمة للمسلمني اليوم فهي ميكن أن تكون وسيلة لتحقيق التكافل 
االقتصادي بني املسلمني ،وذلك بتسهيل نقل املدخرات من دول الفائض حنو دول 

 لتوطيد دعائم العمل املصريف االسالمي.العجز.وأن تكون جزء من برنامج 

 بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل احملورين التاليني:بناء على ماسبق ذكره قمنا 

 المحور األول:صناديق اإلستثمار الوضعية.

 المحور الثاني: المحور األول:صناديق اإلستثمار االسالمية.
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 المحور األول:صناديق اإلستثمار الوضعية

 صناديق اإلستثمار الوضعيةأوال:تعريف 

 تعرف صناديق اإلستثمار بأهنا:

"مؤسسة ذات طبيعة خاصة ،تستهدف أغراضا خاصة يف جتميع مدخرات األفراد يف 
 1صندوق تديره شركة ذات خربة استثمارية لقاء عمولة"

 بيعهم طريق عن من املستثمرين كبرية أعداد من األموال على حتصل مالية مؤسسات"
 حتت األسهم هذه حصيلة بيع ووضع (أسهم من املكون رأمساهلا ) تصدرها، اليت األسهم

 ومنفعة وذلك ملصلحة (مالية أوراق ) مالية موجودات يف استثمارها ليتم متخصصة إدارة
 صناديق املستثمر يف أن أي فيها، املستثمرون أنفسهم هم فيها فاملسامهون .فيها املسامهني
 2املدخرين. لصغار جاذبية أكثر املؤسسات هذه وتعترب .فيها مساهم هو االستثمار

 3نشأة صناديق اإلستثمارثانيا:
 التطورات من بالعديد مرت قدمية سنوات إىل االستثمار صناديق إنشاء فكرة تعود

 عليه هي ما إىل وصلت حىت العامل يف واملال االقتصاد عامل على اليت طرأت والتغيريات

 يف وحتديدا أوروبا يف العامل ى مستو على االستثمار فكرة صناديق بتنفيذ بدأت وقد اآلن،
 .1870 سنة اجنلرتا تلتها 1822 سنة استثماري صندوق أولهبا  ظهر اليت هولندا

 املتحدة الواليات يف كانت احلايل باملفهوم االستثمار لصناديق احلقيقية البداية أن إال

 اسم حيمل بوسطن يف صندوق أول إنشاء عند 1924عام  األمريكية

Massachusetts investment trust   دوالر ألف 392 تتجاوزبأصول مل 

 جلامعة استثمارية كأداة الصندوق هذا وعمل الوقت، ذلك يف مساهم 200 ميتلكها

                                                           
1
 .202،ص 1994زينب حسني عوض اهلل ،اقتصاديات النقود واملال،الدار اجلامعية،بريوت ، - 

اإلسالمية ،حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول:اإلستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفاق هشام جرب،صناديق اإلستثمار - 2
 .05،ص 2005ماي  9-8التنمية والتحديات املعاصرة ،اجلامعة اإلسالمية ،فلسطني ،

 علوم كحلي فتيحة ،تقييم أداء صناديق الستثمار اإلسالمية ،دراسة جتارب بعض الدول العربية،مذكرة ماجستري يف  - 3
 .4-2، ص 2011-2010التسيري،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،
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 حصص بإصدار تقوم اليت املفتوحة الصناديق األمريكيون ابتكر 1929 عام يف مث .هارفارد

 متكنت وقد بالبورصة، املرور دون القدمية األنصبة شراء وإعادة مستمرة، جديدة بطريقة

 تصمد مل بينما 1929 عام املال رأس أسواقهنيار ا رغم من الصمود املفتوحة الصناديق

 هتاإدار  وسوء هتاخرب  ضعف رغم عمليات املضاربة إىل اجتاهها بسبب املغلقة الصناديق
 1940 عام يف شركات  االستثمار قانون بإنشاء األمريكي املشرع تدخل فقد هذا وعلى

 صناديق على اإلشراف يف واسعة سلطات األمريكية البورصة جلنة إىل وخول

 لكل احلقوق وااللتزامات يضمن حبيث الصناديق هذه يف العمل لتنظيم وذلك االستثمار

 صناديق القانون هذا ألزم وقد معها، يتعامل اليت واهليئات والصندوق املستثمرين من

 مما والتقييم املالية والقوائم األعمال ونتائج البيانات مجيع عن اإلفصاح بضرورة االستثمار

 االستثمار صناديق قطاع وحيتل ، قرارات من صائبا يرونه ما اختاذ على املستثمرين يساعد

 كل بعد احلجم حيث من األمريكية املتحدة الواليات يف املالية القطاعات بني الرابع املركز

 .التأمني وشركات والقروض، االدخار مؤسسات التجارية، البنوك من
املستوى  على االستثمارية الصناديق انتشار الثانية العاملية احلرب بني ما الفرتة شهدت كما

 الثابت املال رأس ذات االستثمار شركة بتأسيس 1945 عام فرنسا إىل انتقلت إذ الدويل،
 وفريدة، متميزة فرنسا جتربة وتعترب مسعرة بالبورصة، مالية أوراق حمافظ القيام بإدارة مهمتها

 مرت وقد االستثمار، حملافظ اجلماعية اإلدارة يف العامل مستوى على األوىل املرتبة احتلت إذ

 بصناديق املرحلة هذه متيزت وقد (1964-1945) سنة من بداية مراحل بعدة

 صناديق بظهور املرحلة هذه متيزت( 1979-1964)  الثانية املرحلة املغلقة،أما االستثمار

صناديق  املرحلة من 1967 سنة يف ظهرت كما ،املتغري املال رأس ذات االستثمار
 جمموع بلغ 1978 هناية ويف العامة، املشاركة صناديق تأسيس وكذلك املشرتكة، االستثمار

 بني ما مرحلة خالل أما فرنسي، فرنك مليون 47.5 ب يقدر مستوى متواضعا أصوهلا

 املتغري املال رأس ذات االستثمار سريع لصناديق تطور عرفت 1989 و 1979

هناية  فرنسي فرنك مليار 1500 يقارب ما أصوهلا قيمة بلغت إذ املشرتكة والصناديق
1988. 
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 يف 1979 عام يف االستثمار صناديق نشاط ممارسة بداية كانت العربية املنطقة يف أما
 صناديق إنشاء وتتابع التجاري، األهلي البنك صندوق بإنشاء السعودية العربية اململكة

 سبق الصناديق هذه ومجيع ، 1992 عام استثماري صندوق52 ليبلغ السعودية االستثمار

 ذلك وبعد  1993 عام يف ميالدها كان اليت بتنظيمها اخلاصة التشريعات صدور إنشاؤها

 ليبلغ سنويا صناديق9 ومبعدل السعودية يف إنشاؤها مت اليت الصناديق عدد يتزايد أخذ

 من السبق السعودية تسجل وبذلك ، 1999 عامهناية يف استثماريا صندوقا 117 عددها
 .فيها العاملة الصناديق وعدد االستثمار صناديق إنشاء أقدمية يف األخرى العربية الدول بني
 بإنشاء 1985 عام التجربة هذه خاضت السعودية بعد عربية دولة ثاين فتعترب الكويت أما

  1990 عام االستثمار بصناديق اخلاصة التشريعات صدور قبل استثماريني أول صندوقني
 االستثمار صناديق عمل وتنظيم بإنشاء اخلاصة التشريعات يف إصدار الكويت ويلي

 عام يف فيها االستثمار بصناديق اخلاصة التشريعات صدرت واليت العربية مصر مجهورية

 أنشئ صندوق وأول صناديق االستثمار، نشاط مبزاولة البدء التشريعات هذه ليتبع 1992

 عام وعمان .البحرين  :يلي كما العربية الدول بعض تبعتها مث . 1994  عام مصر يف

 .1997. عام األردن مث ، 1996 عام لبنان ، 1995 عام املغرب ، 1994
 صناديق االستثمار  تصنيف ثالثا:

اصداراهتا من الوثائق أو األسهم ،كما وفق إمكانية زيادة  صناديق االستثمار ميكن تصنيف
 ميكن تصنيفها حسب مكونات التشكيلة ،وأيضا حسب هدف الصندوق.

 4:حسب إمكانية زيادة اصداراتها-1
: هي صناديق خيول هلا املشرع احلق يف  صناديق اإلستثمار ذات النهاية المغلقة-1-1

ناديق من كون عدد اصدار أسهم تباع للجمهور.ولقد جاء مسمى هذا النوع من الص
يف حاالت استثنائية .كما التبدي هاته  إالاألسهم املكونة لرأس املال ثابت اليتغري 

الصناديق استعدادها لشراء أسهمها إذا مارغب حاملها يف التخلص منها.فالطريق الوحيد 

                                                           
4
،ص 1999للمزيد من التوسع :راجع منري ابراهيم هندي،أساسيات االستثمار يف األوراق املالية،منشأة املعارف ،االسكندرية،- 

37-46 
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املتاح ملن يرغب يف بيع ماميلكه من تلك األسهم بيعها سواء يف السوق املنظمة أو غري 
 املنظمة.

صناديق اإلستثمار ذات  :يطلق علىصناديق اإلستثمار ذات النهاية المفتوحة -1-2
النهاية املفتوحة الصناديق املشرتكة.وقد جاءت عبارة النهاية املفتوحة من أن حجم األموال 

وبيع املزيد من                     إصداراملستثمر يف الصندوق غري حمدد،إذ جيوز للصندوق 
تتداول أسهم وعلى عكس صناديق اإلستثمار ذات النهاية املغلقة ،الاألسهم العادية .

بل يقف الصندوق على استعداد دائم إلعادة  األفرادالصناديق ذات النهاية املفتوحة  بني 
 شراء ما سبق أن أصدره من أسهم،أو إلصدار املزيد منها لتلبية احتياجات املستثمرين.

 5:حسب مكونات محفظة الصندوق-2
:على الرغم من أن حمفظة صناديق األسهم العادية تشمل  صناديق األسهم العادية-2-1

على أسهم عادية ،فإهنا ختتلف فيما بينها باختالف مسات تلك األسهم.فهناك فقط 
الصناديق اليت تركز على األسهم العادية اليت تصدرها شركات تتسم بدرجة عالية من 

 ة يف صناعة معينة.على األسهم اليت تصدرها املنشآت العامل تركزالنمو.وصناديق 
:يقصد هبا تلك الصناديق اليت تتكون من سندات فقط.ويف هذا صناديق السندات -2-2

الصدد توجد صناديق تتكون من تشكيلة من سندات تصدرها منشآت األعمال وبعض 
 السندات اليت تصدرها احلكومة .وهناك الصناديق اليت تتكون من سندات مرتفعة اجلودة.

:يقصد هبا تلك الصناديق اليت تشتمل على مزيج من أسهم المتوازنةالصناديق  -2-3
 ة أخرى ذات العائد الثابت.يعادية وأوراق مال

:وهي تلك الصناديق اليت تتكون من تشكيلة من األوراق املالية صناديق سوق النقد-2-4
 قصرية األجل،اليت عادة ما تتداول يف سوق النقد.

 6:قصندو التصنيف وفق هدف ال-3
 عائد حتقيق يف يرغبون الذين املستثمرين مع الصناديق هذه تتناسبصناديق النمو:-3-1

 جمموعة على الصناديق هذه حمافظ حتتوي وهلذا .املخاطر من مقبول مستوى مع مرتفع

 . األسعار ختضع لتقلبات اليت العادية األسهم من متنوعة
                                                           

5
 .50-46للمزيد من التوسع راجع:منير ابراهيم هندي،مرجع سبق ذكره، ص - 

6
 .13-11للمزيد من التوسع راجع :كحلي فتيحة ،مرجع سابق،ص - 
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 الصناديق هذه استثمارات تتكون:المخاطر المال رأس ذات االستثمار صناديق -3-2

 هذا مثل يف يوجد إذ ال، أم ذلك يتحقق وقد منو معدل أعلى حتقق أن احملتمل األسهم من

 حتمل يف الراغبني املستثمرين فئة مع تتالءم لذلك كبرية خماطر االستثمار من النوع

 .املخاطر

 الدخل أو اإليراد ذات االستثمار صناديق :3-3

 السندات وكوبونات األسهم عائد يف تتمثل إيرادية أرباح حتقيق إىل الصناديق هذه فهتد

 األرباح حتقيق هو األول اهلدف يكون حيث املضاربات من الصناديق من النوع هذا وخيلو

  .املال رأس على واحملافظة اإليرادية

 والنمو الدخل ذات االستثمار صناديق -3-4

 عائد حتقيق مع رأمسالية أرباح حتقيق إىل يسعون الذين املستثمرين مع الصناديق هذه تتالءم

 ومن النامية الشركات أسهم من تتكون الصناديق هذه استثمارات فإن مستقر،وبذلك

  .الثابت العائد ذات السندات
 جتري ال اليت الصناديق تلك الضريبة إدارة بصناديق يقصد:الضريبة إدارة صناديق :3-5

 حصول مقابل يف أرباح من يتولد ما استثمار بإعادة تقوم بل املستثمرين، على توزيعات

 لدفع حمل هناك ليس قيمتها،باملقابل يعادل مبا إضافية وثائق أو أسهم على املستثمر

 السهم بيع يقرر مل وطاملا نقدا التوزيعات على املستثمر حيصل مل طاملا الضريبة

 الوثيقة أو
 7االستثمار: صناديق في االستثمار آلية رابعا:

 من بسلسلة إسالمية أو تقليدية كانت سواء االستثمار صناديق يف االستثمار مير

 انتهاء وحىت الصندوق اختيار قرار من بدءا   منه، اهلدف واملراحل لتحقيق اإلجراءات

 االستثمار اهبمير  اليت واملراحل باآللية تسلسلي بيان يلي وفيما . وتصفيته الصندوق

 مرحلة كل ومتطلبات عوامل وأهم بالصندوق
 :الصندوق اختيار-1

                                                           
 .29-23للمزيد من التوسع راجع كحلي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 7
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من  متعددة أنواع طرح على املصارف فيها مبا املالية املؤسسات و االستثمار شركات حترص
 اختيار لتأثر نظرا و املستثمرين، رغبات من قدر أكرب مع لتتوافق االستثمارية الصناديق

 فإن اإلسالمية، الشريعة مبادئ مع توافقها مدى على هذه الصناديق بني املستثمرين

 متالئمة صندوق تشكيلة اختيار يف بينها تتنافس فيما (التقليدية املصارف حىت) املصارف

 املستثمرين قبول مدى إال أن . اإلسالمية الشريعة أحكام مع (املصرف نظر وجهة من)

 متييز على وقدرهتا املصرف، إدارة يف ثقتهم مبدى أساسا   يرتبط الفكرة هلذه

 .املشروع لالستثمار الشرعية الضوابط
 يرغبون عندما لألفراد االستثماري القرار على تؤثر اليت العوامل حصر وميكن

هي:هدف اإلستثمار ،مدة االستثمار ،درجة  عوامل ثالثة يف االستثمارية باختيارصناديقهم
 املخاطرة.

 :الصندوق في االشتراك-2

 عاما   وصفا   تتضمن اتفاقية بإصدار يلتزم للصندوق املؤسس فإن والقوانني لألحكام وفقا  

 تقييم كيفية ، فيه املخاطرة درجة ، إدارته كيفية ، نوعه حيث من فيه، للصندوق املكتتب

 الوحدات وسعر الصندوق عملة حتدد لالسرتداد، ومدى قابليتها االستثمارية الوحدات

هبا  االكتتاب يلتزم اليت لوحداتا من عدد األدىن واحلد الصندوق بداية عند االستثمارية
 عادة   وهي) لالشرتاك اإلضايف الالزمة الوحدات عدد من األدىن واحلد املبدئي لالشرتاك

 االشرتاك ومدة هبا، االحتفاظ يلتزم اليت السيولة من األدىن واحلد ( األوىل من أقل تكون
 البدء قبل تنتهي لالكتتاب معينة فرتة حتدد املغلقة االستثمار صناديق ويف . الصندوق يف

 االستثمار صناديق يف بينما ذلك، بعد االشرتاكات تقبل وال األموال فعليا   باستثمار

 أياما   حيدد الصندوق مدير أن إال الصندوق، طيلة عمر مفتوحا   االشرتاك يكون املفتوحة

 الصندوق، موجودات تقييم يتم فيها (التقييم)أو (االشرتاك أيام) تسمى األسبوع يف معينة

 .اجلدد املستثمرين أموال استثمار سريان وبدء
 ولدعم املستثمرين جلذب االكتتاب مرحلة يف ترغيبية أساليب طرح على الصناديق وحترص

 وقبل االكتتاب مرحلة يف الصناديق بعض أن ذلك أمثلة ومن األوىل، مراحله الصندوق يف

 قائمة استثمارية صناديق يف مؤقت بشكل االشرتاك باستثمار مبالغ تقوم النشاط بدء
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 الصندوق من احملققة األرباح إليها املبالغ مضافا   تلك حتويل يتم مث املؤسس، للمصرف

 تتيح بعض الصناديق أن كما . نشاطه بدء عند الصندوق إىل ( االستثمار صايف)

 دورية أقساط شكل على أو واحدة دفعة به املكتتب املال رأس دفع إمكانية للمستثمرين

 إدارة) الطرفني لكال مصلحة حتقق امليزة فهذه الصندوق، حيددها ادخارية جتميع خطة وفق

 النقدية للتدفقات وفقا   االستثمارية خطته يرسم أن يستطيع ،فاملدير( واملستثمر الصندوق

 املطلوب، الوجه على استثمارها على يقدر ال سائلة بأموال كاهله يثقل فال املتوقعة

 ملتابعة الفرصة له حيث تتاح واألمان الضمان من نوعا   للمستثمر الطريقة هذه وتشكل

 ملموسة،وتتبع ونتائج حقائق على مبنيا   الصندوق يف استمراره ويكون املدير أداء وتقييم

 يتم أن فإما : الطريقتني بإحدى املال رأس تقسيط إىل اهلادفة سياستها يف الصناديق

 عن يعدل أن يشاء مىت فيها للعميل حيق اختيارية مدخرات جتميعخطة  وفق االشرتاك

 يف أكثر تسهيالت على العميل حيصل تعاقدية حيث خطة وفق يكون أن وإما تنفيذها،
 .باخلطة أخل ما مىت للجزاء تعرضه مقابل االشرتاك رسوم
 :االستثمار هاداتش-3

 اليت الوحدات عدد شهادة كل يف يسجل للمستثمرين شهادات الصندوق إدارة تصدر

 االستثمار، وثائق أو صكوك الشهادات هذه تسمى كما الصندوق، يف ميلكها املستثمر

 :نوعني على وهي
 ملكية إثبات وتتضمن الصناديق، كل وتصدرها :االستثمارية اللوحة شهادات -أ-

 .إليها ستؤول اليت القيمة النظرعن بصرف الوحدة
 الصناديق تصدره مما جدا   ضئيلة نسبة إال تشكل ال وهي :االسمية القيمة شهادات ب-

 مع الوحدة ملكية إثبات وتتضمن املضمونة، االستثمار صناديق الشهادات وتصدرها من

 .عليها القيمة املدونة وهي االمسية قيمتها ضمان
 :االستثمار تنويع-4
 أنواع من هلا املكونة األصول تشكل أن االستثمار صناديق إدارة يف الالزمة اإلجراءات من

 توجبه وإلزام لالستثمار املثلى السياسة تقتضيها ضرورة فهي املالية، األوراق من متعددة

 .األقطار عامة يف واألنظمة اللوائح
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 :اإلدارية والمصاريف الرسوم -5
  :اآلتية الرسوم من كل أو بعض املستثمرين من الصندوق مدير يتقاضى

 .االسرتداد رسوم، اإلدارة أتعاب أو رسوم، اإلصدار رسوم
 األتعاب :مثل االستثمار إدارة على املصاريف مجيع يف فتتمثل اإلدارية املصاريف وأما

 املالية األوراق وحفظ املالية الوساطة ورسوم والرتويج التدقيق ومصاريف القانونية

 الصناديق عامة يف االكتتاب نشرات وتنص ذلك، وغري املعامالت ومصاريف واالستشارات

 الصندوق. أصول إمجايل من املصاريف هذه خصم على
 :الصندوق وحدات استرداد-6

 املستثمرة، الوحدات بعض أو كل اسرتداد شاء مىت املفتوحة الصناديق يف للمستثمر حيق

 عن املتبقية الوحدات قيمة تقل ال أن الصناديق بعض تشرتط اجلزئي االسرتداد حال ويف

 الوحدة لقيمة وبالنسبة .االستثمار مبلغ كامل اسرتداد يلزمه ذلك عن قلت وإذا معني، حد

 يأخذ والبعض التقدمي، يوم يف القائمة باألسعار تأخذ الصناديق بعض فإن املسرتدة

 أال والبعض ،(مستقبلية بأسعار أي) الطلب تقدمي ليوم الالحق التقييم يوم يف باألسعار

 املسرتدة الوحدات قيمة تدفع وال معني، حد عن التقييم ويوم التقدمي يوم بني املدة تقل

 تاريخ من أيام ثالثة تتجاوز ال العادة يف وهي مسبقا عليها متفق مدة بعد وإمنا مباشرة
 .االسرتداد طلب

 :وتوزيعاتها الصندوق أرباح -7

 املالية، األوساط يف عليها املتعارف احملاسبية للقواعد طبقا   الصندوق أرباح صايف حيدد

 وصايف االستثمار بداية يف الصندوق أصول قيمة صايف بني اخلسارة أو الربح صايف ويتمثل

 من املتحققة العوائد من االستثمار صناديق إيرادات تتكون.التقييم تاريخ يف أصوله

 .االستثمارية حملفظتها واملكونة املختلفة استثماراهتا
 :وااللتزامات الحقوق -8
 على حقوق أو التزامات أي فإن للمستثمرين مجاعية بصفة مملوك الصندوق أن مبا

 من ميلك ما بقدر إال شيء منها للمدير وليس أنفسهم، املستثمرين على ترجع الصندوق

 االلتزامات أن االستثمارية الصناديق يف االستثمار مزايا بني من أن إال الصندوق، وحدات
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 أن ذلك وسبب فيها، املستثمر األصول من ضئيلة نسبة إال تشكل ال عليها املرتتبة املالية

 من معينة بنسبة حمدودة وهي إدارية مصاريف إما تكون أن تعدو ال االلتزامات هذه

 من قليلة نسبة إال تشكل ال وهي أخرى، جهات من قروضا وإما القائمة، األصول
 األصول

 وتصفيته الصندوق انقضاء -9
 عدد إمجايل من 50 %إىل االستثمار وحدات اخنفاض حالة يف الصندوق ينقضي

 كما .الصندوق نشاط استمرار الوحدات محلة أغلبية يقرر مل ما فيها املكتتب الوحدات

 غري املستثمرة الصندوق موجودات قيمة أن الصندوق مدير رأى حالة يف الصندوق ينقضي

 ظروف طرأت إذا أو القوانني يف تغري حدث إذا أو الصندوق، تشغيل مواصلة لتربير كافية

 أصوله تصفية يتم الصندوق انقضاء عند تصفيته ءهناإل سببا الصندوق مدير يعتربها أخرى

 حتمله ما بنسبة املستثمرين على التصفية هذه حصيلة من يتبقى ما وتوزيع التزاماته، وتأدية

 .آنذاك صادرة هنابأ املدير يقرر اليت الوحدات إمجايل إىل هتموحدا
 االستثمارية الصناديق في االستثمار مزاياخامسا :
 :يتاآل يف االستثمارية الصناديق يف االستثمار مزايا تتلخص

8
 

 اخلربة قليلي املستثمرين تشجيع طريق عن وذلك املال رأس أسواق حركة تنشيط -

 .العائد من أعلى مستوى وحتقيق االستثمار، شركات يف مدخراهتم بإيداع واملعرفة

 حد أدىن إىل املخاطر ختفيض يف تسهم بطريقة الصندوق ملكونات الكفء التنوع -

 .االستثمار صندوق منها يتكون اليت التشكيلة تنويع طريق عن ممكن

 وذلك آلخر، صندوق من استثماراهتم حتويل حرية يف للمستثمرين املرونة من قدر توفري -

 رغب ما إذا أسهمها تسرتد أن االستثمار لشركات ميكن وكذلك ضئيلة، رسوم مقابل

 .جزئيا أو كليا منها التخلص يف املستثمر

 بشراء القيام األفراد على الصعب من ألنه احملرتفة، اإلدارة خربات من االستفادة -

 حركة ومراقبة االستثماري القرار واختاذ املنظمة وغري املنظمة السوق من األسهم

                                                           
ار املسؤولة اجتماعيا وصناديق االسثمار االسالمية مثستق االيادنبراق حممد ،قمان مصطفى،نشنش فتيحة،  أداء ص - 8

 .06-05األول :االقتصاد االسالمي الواقع ورهانات املستقبل ،املركز اجلامعي بغرداية ،ص ،مداخلة مقدمة إىل امللتقى دويل 



12 
 

 مهمة سهلة أهنا حني يف احملفظة، خماطرة ملستوى باستمرار ومتابعة السوق، يف األسعار

 .بالصندوق احملرتفني اخلرباء على
 المحور الثاني:صناديق اإلستثمار االسالمية

 تعريف صناديق اإلستثمار اإلسالمية أوال:
 تتوىل اليت اإلسالمية املالية املؤسسات أحد" اإلسالمية االستثمار صناديق تعترب

 إىل بإدارهتا ويعهد استثمارية، صكوك أو وحدات صورة يف املستثمرين أموال جتميع

 املناسبة، اإلسالمية االستثمار لصيغ وفق ا لتوظيفها واالختصاص، اخلربة أهل من جهة

 أحكام معامالهتا كافة وحيكم اإلنفاق، حسب بينهم فيما العائد صاىف توزيع يتم أن على

 والنظم واللوائح احلكومية والتعليمات والقرارات والقوانني اإلسالمية الشريعة ومبادئ

."الداخلية
9 

بضوابط شرعية تتعلق باألصول واخلصوم  ايلتزم املدير فيه هي تلك املؤسسات اليت
وخباصة مايتعلق بتحرمي الفائدة املصرفية.وتظهر هذه الضوابط يف نشرة والعمليات فيه ،

 10له يشرتك يف ذلك الصندوق.اإلصدار اليت متثل اإلجياب الذي بناء على قبول املستثمر 
 اإلسالمية االستثمار صناديق استثمار ضوابطثانيا:

باعتبار أن طرح أي برنامج استثمار مجاعي إسالمي)صناديق االستثمار االسالمية( يكون 
مشروطا أساسا بوعده باإللتزام التام بأحكام الشريعة االسالمية ومبادئها، فإنه يستحيل على 
أي برنامج استثمار مجاعي إسالمي العمل بدون اشراف شرعي من أي نوع .لذلك جيب 

بالربنامج أن تبذل قصارى جهدها للتأكد من وضع نظم وآليات مناسبة  على اإلدارة العليا
وفعالة للمتابعة السابقة والالحقة لإللتزام بأحكام الشريعة االسالمية ومبادئها.ومن أجل تعزيز 
هيكل الضوابط الشرعية ،جيب على الربنامج أن يعتمد ويطبق نظم الضوابط الشرعية اليت 

 11تشمل اإلجراءات التالية:
 .متابعة االلتزام املستمر بأحكام الشريعة االسالمية ومبادئها يف تعامالهتا اليومية 

                                                           
 .8براق حممد ،قمان مصطفى،نشنش فتيحة، مرجع سبق ذكره ، ص  - 9

10
ه  1420صفر  24ادارة المخاطر في صناديق االستثمار االسالمية،بحث مقدم إلى الندوة السادسة عشر لدلة البركة بيروت ،- 

،www.kantakji.com  22/03/2017تاريخ زيارة الموقع. 
11

،متوفر على 2009برنامج االستثمار اجلماعي اإلسالمي،يناير مجلس الخدمات المالية االسالمية،المبادئ االرشادية لضوابط - 
 .20/2/2017تاريخ زيارة املوقع    www.ifsb.orgالرابط
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  دراسة احملافظ االستثمارية للتأكد من أن استثماراهتا تبقى مقتصرة على املوجودات
 /املشاريع املطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

  إزالة عناصر الدخل احملرمة من عملية تطهري) تنقية( الدخل املشوب ،حبيث تتم
 برنامج االستثمار اجلماعي اإلسالمي.

 للبنوك تصدر الصناديق يف االستثمار لتنظيم وقواعد بنود العريب النقد مؤسسة وضعت

 12:التعليمات تلك يلي وفيما اإلسالمية املالية واملؤسسات
 صندوق يف أصوله صايف من (% 10 ) على يزيد ال ما باستثمار للصندوق يسمح -

 الصندوق أصول صايف من (% 15 ) االستثمارات تلك تتجاوز أال بشرط آخر استثمار

 .فيه االستثمار املراد
 شركة أية رأمسال من (%1 ) من أكثر يف االستثمار أو امتالك للصندوق حيق ال -

 .احمللية السوق يف أسهمها تداول يتم حملية مسامهة
 ذات األطراف من جمموعة أو مقابل ف طر مع االستثمار خماطر تتجاوز أال جيب -

 .الصندوق أصول صايف من 15% نسبة اردة الو العالقة
 من %1 عن السندات أو لألسهم إصدار أي يف صندوق أي استثمارات تزيد أال جيب -

 .األصول صايف
 اإلسالمية الصناديق أنواعثالثا :
 أمهها: اإلسالمية االستثمار لصناديق أنواع عدة توجد
 13اإلسالمية: األسهم صناديق-1

 املسلمني من االلتزام ذوي لرغبات استجابة باألسهم اإلسالمية االستثمار صناديق ظهرت

 :14ويقوم مبدأ هذا الصندوق على.الدخل من املباح على حيرصون الذي
 . اختيار الشركات اليت يكون أساس نشاطها مباحا 

                                                           
 .58كحلي فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 12
 .10-09براق حممد ،قمان مصطفى،نشنش فتيحة، مرجع سبق ذكره ، ص  - - 13
14

غدير أمحد خليل،تطوير وابتكار صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة االسالمية،حبث مقدم للمؤمتر الدويل األول للمالية - 
 .14،ص 7/8/2014-6واملصرفية االسالمية،اجلامعة األردنية ،



14 
 

 اليت تكون أسهمها يف الصندوق من  ،الشركات أن حيسب املدير ما دخل على
مث يقوم باستبعادها من الدخل الذي حيصل  ،إيرادات حمرمة مثل الفوائد املصرفّية

 عليه املستثمر يف الصندوق.
 وأن يتقيد بشروط الصرف يف حالة النقود.،أن يتقّيد بشروط صّحة البيع 

 بيعها بأجل مث ،نقدا املباحة السلع شراءيتمثل نشاطها األساسي يف   :السلع صناديق-2
 هذه تعمل أن ميكن. الدولية السلع أسواق إىل أساسي بشكل الصناديق هذه تتجه

 .السلم أو املراحبة، أو اآلجل، البيع بصيغ الصناديق
 15: صناديق التأجير-3

 وغريها، والشاحنات والطائرات والسيارات املعدات مثل أصول بامتالك الصندوق يقوم
 كالبيع األصول هذه مع التعامل أو اإلجيازية اإليرادات من واالستفادة تأجريها مث ومن

 بالتمليك. املنتهي التأجريي
 أنواعها مبختلف  االستثمارية بالصكوك تتاجر اليت الصناديق هي: صناديق الصكوك-4

 . مددها خاصة،وباختالف أم حكومية أكانت سواء
 16: صناديق االستثمار المتوازنة-5

 مثل مثلها الشرعية الضوابط مع متوافقة تكون نأ ةاملتوازن االستثمار صناديق يف يشرتط

  :يأيت ما فيها يتوافر أن جيب ولذلك اإلسالمية، الصناديق باقي
 شرعا جملازةا املسامهة الشركات أسهم مثل مباحة، أصول يف أمواهلا تستثمر أن 

 بالسلع واملضاربة املراحبة، عقود مثل املختلفة التمويل اإلسالمية،وصيغ والصكوك

  . السلم وبيع
 عن واالبتعاد والشراء، البيع عمليات يف الشرعية الطرق الصندوق مدير والتزام إتباع 

 .الشرعية للضوابط املخالفة الطرق

                                                           
 .20ذكره ،ص هشام جرب، مرجع سبق  - 15
 .72كحلي فتيحة ،مرجع سبق ذكره ، ص - 16
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 أو املضارب) الصندوق ومدير ( املال رب) املستثمر من كل بني االتفاق يكون أن 

 .حدة على عالقة لكل الشرعية الضوابط مع متفقا ( بأجر الوكيل
 :صناديق االستثمار االسالميةل المميزة خصائصالرابعا:

 17تتمثل أهم اخلصائص املميزة لصناديق االستثمار اإلسالمية يف  ما يلي:

هلااا شخصااية معنويااة مسااتقلة عاان أصااحاب الوحاادات االسااتثمارية وعاان اجلهااة املنوطااة  -1 
بإدارتااااها، وتأسيساااا  علاااى ذلاااك فهاااي مؤسساااة هلاااا صااافة قانونياااة وشاااكل تنظيماااي وإطاااار ماااايل 

 وحماسيب مستقل، وهذه السمة جائزة شرعا .

وحااااادات تقاااااوم علاااااى فكااااارة املضااااااربة اجلماعياااااة مااااان قبااااال أصاااااحاب األماااااوال )محلاااااة ال  -2
االستثمارية(، حيث تقوم الصاناديق بتجمياع األماوال مان أكثار مان فارد أو جهاة، واجلمياع 
ميثلااااون ماااان منظااااور عقااااد املضاااااربة )رب املااااال(، وميثاااال الصااااندوق كشخصااااية معنويااااة رب 

 العمل، وهذه السمة ختضع لفقه عقد املضاربة.

دئ الشااااريعة اإلسااااالمية، يلتااازم الصااااندوق يف معامالتااااه وتصااارفاته املختلفااااة بأحكااااام ومباااا -3
وكذلك بالفتاوى واملقررات والتوصيات الصادرة عن جمامع الفقه وهيئاات الفتاوى واملساائل 

 املعاصرة املتعلقة مبعامالت الصندوق، وهذا يوجب الرقابة الشرعية الفعالة.

ة يلتاازم الصااندوق بااالقوانني والقاارارات والتعليمااات الصااادرة عاان اجلهااات احلكوميااة املشاارف  -4
على الصناديق ما دامت ال ختالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلساالمية، وإن وجاد تعاارض 
جيااب إزالتااه يف إطااار مباادأ التوفيقيااة، وهااذا يوجااب الرقابااة املصاارفية ماان قباال البنااوك املركزيااة 

 )مؤسسات النقد(.

يتاااوىل إدارة الصاااندوق جهاااة متخصصاااة حيكااام عالقتهاااا بالصاااندوق عقاااد الوكالاااة أو عقاااد  -5
عمااااال أو أي عقاااااود مساااااتحدثة والااااايت تعمااااال يف إطاااااار األهاااااداف والسياساااااات واخلطاااااط ال

                                                           
17
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، وهاذا يوجاب الرقاباة علاى القارارات ةاالسرتاتيجية واملرجعية الشرعية والقانونية واالساتثماري
 اإلدارية من جملس اإلدارة ومدير الصندوق.

 جماال االساتثمار املباشار توظف األموال طبقا  جملموعة من الضوابط واملعاايري اإلساالمية يف -6
وغااري املباشاار، وذلااك طبقااا  لصاايغ االسااتثمار اإلسااالمية ومنهااا املسااامهات يف أوراق ماليااة، 
واملضااااااربة واملشااااااركة واملراحباااااة والسااااالم واالستصاااااناع واإلجاااااارة، وأي صااااايغة مساااااتحدثة ال 

الشاارعية تتعااارض مااع أحكااام ومبااادئ الشااريعة اإلسااالمية، وهااذا يوجااب االلتاازام باملعااايري 
 املالية اإلسالمية. تالصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسا

حياااق للمشااارتكني يف الصاااندوق اسااارتداد قيماااة مساااامهتهم وفاااق ضاااوابط وشاااروط معيناااة مباااا  -7
يتناسب مع االستمرار ملدد خمتلفة ويناسب صاغار املساتثمرين، ويساتلزم ذلاك إعاادة تقاومي 

دورية حىت يسهل ختارج من يرغب من املشاركني، وهذا  الوحدات االستثمارية على فرتات
يوجاااب االلتااازام مبعاااايري احملاسااابة الصاااادرة عااان هيئاااة احملاسااابة واملراجعاااة للمؤسساااات املالياااة 

 اإلسالمية.

تعدد األطراف املرتبطة بالصندوق وتتمثال يف معظام األحياان مان: املؤسساني واملشااركني   -8
دارة، وحيكم هؤالء جمموعة مان العقاود الشارعية والقانونياة، واملسوقني،وأمناء االستثمار واإل

وهذا يوجب الرقابة اخلارجة على حسابات الصندوق من قبل املدقق اخلارجي الذي يقادم 
 هلم تقريرا عن نتائج األعمال واملركز املايل.

وذلاك توزع العوائد بني األطراف السابقة وفقا لضوابط عقود املضاربة والوكالة والسمسارة  -9
طبقااااا للمعااااايري الشاااارعية واحملاساااابية الصااااادرة يف هااااذا الشااااأن ماااان هيئااااة احملاساااابة واملراجعااااة 

 للمؤسسات املالية اإلسالمية.

 التقليديةالفرق بين صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق االستثمار :خامسا
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نقاط رئيسية يف ثالث عن صناديق االستثمار التقليدية  ختتلف صناديق االستثمار اإلسالمية
 18يتم تناوهلا  وفق ما يلي:

 :مجاالت االستثمار -1

الصناديق حنوها  تتميز صناديق االستثمار اإلسالمية بأن جماالت االستثمار اليت توجه هذه 
يكون من  مدخرات املسامهني هي جماالت ال ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية، فال ميكن أن

 حترم الشريعة اإلسالمية االستثمار فيها كمصانع اخلمور،بني جماالت االستثمار هذه جماالت 
ض األموال، وبالرغم من مثة جماالت ال ميكن لصناديق يواملصارف الربوية وأنشطة تبي

بالضرورة حمدودية جماالت صناديق  يناإلسالمية أن تلجأ إليها، إال أن هذا ال يع االستثمار
 .رية، ومتعددة ومتنوعةاالستثمار املباحة كث االستثمار ألن جماالت

 :صيغ التمويل"األدوات االستثمارية" -2

تتفق أيضا مع أحكام الشريعة  االستثمارية هتاتتميز صناديق االستثمار اإلسالمية بأن أدوا 
خالل الفوائد  اإلسالمية، فال ميكن هلذه الصناديق أن تستثمر مدخرات املسامهني فيها من

 التمويل اإلسالمية املختلفة كاملراحبة لألمر بالشراء، واإلجارةالربوية، وإمنا من خالل صيغ 
املنتهية بالتمليك وعقود االستصناع، وشركة املضاربة، أو الشركة املتناقصة املنتهية بالتمليك 

 .من صيغ التمويل اإلسالمية إىل غري ذلك

 :وجود هيئات لإلفتاء والرقابة الشرعية على هذه الصناديق -3

                                                           
اإلسالمية ومدى مسامهتها يف طبيعة البعد االقتصادي واالجتماعي لصناديق االستثمار  ،بودية فاطمة ، كحلي فتيحة -18

 صفاقس اجلمهورية التونسية املالية اإلسالميةحول: الثاين امللتقى الدويل ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات التنمية املستدامةق حتقي
.06-05،ص 2013جوان  29-27يومي ،  
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الشرعية على هذه األنشطة االستثمارية، وتتأكد من موافقتها  الفتوى والرقابةتشرف هيئات 
دور هذه اهليئات على جمرد اإلفتاء يف املسائل  ألحكام الشريعة اإلسالمية، وال يقتصر

إىل مراقبة هذه األنشطة والتأكد  واملعامالت املالية، واألنشطة االستثمارية، بل يتعدى ذلك
بتصحيح املخالفات إن  حكام الشريعة اإلسالمية، كما تقوم هذه اهليئاتمن عدم خمالفتها أل

 .وجدت، وتقوم أيضا بإنتاج وتصميم العقود املتوافقة وأحكام الشريعة
 خاتمة:

تعد صناديق اإلستثمار أهم صيغ تعبئة املدخرات يف الوقت الراهن،من خالل استثمارات 
 تنشيط األسواق املالية. سليمة يف شركات وأصول ناجحة،وهو ما يؤدي إىل

من بني التطورات اليت شهدهتا الصناعة املالية يف اآلونة االسالمية  تعترب صناديق اإلستثمار
إذ استثمرت يف النمو واستقطاب أموال املسلمني وغري املسلمني ،وانتشرت يف  األخرية

اجلزائر يف معاجلة ميكن أن يساهم انشاء صناديق استثمارية إسالمية يف خمتلف أحناء العامل.
،وذلك نظرا للمزايا  2014شح املوارد املالية إثر تراجع اإليرادات النفطية منذ منتصف سنة 
 العديدة اليت يتميز هبا هذا النوع من املؤسسات املالية اإلسالمية.
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