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ومـن   ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا       ونستعينه ،  مده ، إنَّ احلمد هللا حن   
هادي له ، وأشهد أنْ ال إله        من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال          ، سيئات أعمالنا 

  . ض إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 }٪>אא؟אאא؟א؟D
Z١(}   ١٠٢(.   

 }٪>א؟אא؟א؟
א٪?א؟אא؟א؟٪Dא؟?

  . )٢( }    Z١؟א

 }٪>א؟אאאא؟א؟אאZ٧٠
>Eא؟א

Z٣(}   ٧١(.   

   )٤( : أما بعد

، الذي يتزايد دوره     فإنَّ األسواق املالية موضوع من موضوعات االقتصاد اإلسالمي       
  . يف حياة األمة االقتصادية مع مرور األيام 

 وفعاالً يف توجيه مسارات التاريخ وحيـاة  مهماً جدال فيه أنَّ لالقتصاد دوراً     ومما ال 

                                                 
  . ) ١٠٢ (رقم آية ، سورة آل عمران     )١(
  . ) ١ (رقم آية ، سورة النساء     )٢(
  . ) ٧١ - ٧٠ (رقم اآليتان ، سورة األحزاب     )٣(
   ) . ٢/٥٩١( ألصحابه ، وقد رواها أبو داود يف سننه  جهذه خطبة احلاجة اليت علمها النيب     )٤(

لطبعة                ،  سنن أيب داود لسليمان بن داود السجستاين                  :   انظر      نشر وتوزيع حممد علي السيد ، محص ، ا
  . هـ١٣٨٩ ، األوىل



ولذلك خصه اإلسالم باهتمام كبري يتناسب مع مكانته         .األمم يف العصر احلاضر واملستقبل    
والـذي   اخلاصة يف حياة املسلم واهلدف األمسى الذي ينشده اإلسالم للقضية اإلسالمية ،           

لة االجتماعية واملساواة وحتقيق تكافؤ الفرص والوصول إىل سـعادة          يتمثل يف سيادة العدا   
وجتنيبهما كافة األمراض اليت تعصف بكياما وينقـذمها مـن التـردي             الفرد واتمع ،  

  .   واالحنطاط

ونظراً إىل أنَّ األسواق املالية تتطور بصورة سريعة متشياً مـع التطـور الكـبري يف                
 مما جعل هذا املوضوع حباجة إىل بيان األحكـام الـشرعية يف             األجهزة التقنية املعاصرة ،   

  .جزئياته 

يـبني احلكـم يف أي واقعـة        ،  واإلسالم كما عرفنا هو دين شامل كامل واقعي         
وقد وضع اإلسالم القواعد والضوابط اليت إنْ استرشد الفقيه ا ساعدته على            . مستجدة  

 لألسواق املالية ، وهذه الـضوابط       ومن ذلك أنه وضع الضوابط    . معرفة احلكم الشرعي    
والسنة النبوية الشريفة ، وإىل تطبيق       ، تستند إىل نصوص صرحية وردت يف القرآن الكرمي       

  .  اخللفاء الراشدين ومن بعدهم 

الصناديق االستثمارية مـن     :بدراسةهذا وسأقوم إن شاء اهللا تعاىل يف هذا البحث          
، مث أنواعها من حيـث       ومميزاهتا ،  أهدافها من حيث التعريف ا ومعرفة    منظور إسالمي   

العمل اجلاري ا يف املصارف اإلسالمية ، وتكييفها الشرعي ، وحكمها يف ضوء الفقـه               
  . اإلسالمي

 أسالفهم يف بيـان األحكـام       ىوما ذلك إال اقتداء بفقهائنا الذين ساروا على خط        
  . الشريعة اإلسالمية وبيان حكمها يف  وتكييفها ،، اخلاصة بالعقود املستحدثة 

؛ تيسرياً على    مفتوحة يف املعامالت     - بوجه عام    -ومن املعلوم أنَّ أبواب االجتهاد      
  ألنَّ األصل فيها اجلواز حىت يقـوم الـدليل علـى           الناس واحتواء ملتطلباهتم املتجددة ،        

   .)٥( البطالن

                                                 
  : نشر ،  حتقيق عبد الرمحن الوكيل         ،    )   ٤٢٥ ،  ٤٢٤/ ٣(   البن القيم       إعالم املوقعني عن رب العاملني            :   انظر           )٥(



אW 

هذا املوضوع ببحث مستقل علـى هـذا    إفراد عدم -١
  .-علمي حبسب  -و النح

حاجة اتمعات اإلسالمية لدراسة هـذه املواضـيع         -٢
  .الطارئة عليها ومعرفة موقف الشريعة اإلسالمية منها 

كثرة تعدد أنواع الصناديق االستثمارية يف املـصارف         -٣
ــةً ــالمية خاصــــــ    اإلســــــ

ولقد بلغ تعدادها يف املصارف السعودية عامة       .  منها
ــر مــــــن أربعــــــني    أكثــــ

ل ستثماراهتا تبلغ ستة آالف مليون ريـا      ، وا  صندوقاً
)٦( .  

 أن هذا املوضوع يتعلق باملال الذي هو عصب احلياة ، وبيت القصيد لدى الفئام من الناس               
.  

אאW 

بيان احلكم الـشرعي هلـذه       -١
  . النوازل الطارئة يف املعامالت املالية املعاصرة

مجع شتات هذا املوضوع من      -٢
كاملة عنه ، مع معرفة     ، وأخذ صورة مت    نهظام

  . ما استجد فيه من معامالت

تصحيح مسار الغـارقني يف      -٣

                                                                                                                                            
  .  القاهرة ،مكتبة ابن تيمية 

  . م١٩٩٩عام  ) ١٦٤( صناديق االستثمار حملمد مبارك ، جملة عامل االقتصاد ، عدد : مقال     )٦(



املعامالت الربوية ، وذلك من خـالل بيـان         
  . البدائل املتاحة شرعاً لالستثمارات املالية

إعطاء صورة واضحة ملن يريد    -٤
ــامالت االســتثمارية  ــة احلــق يف املع   معرف

  . بالصناديق

دفع تـشكيك املتربـصني      -٥
 ؛  اإلسالمية حول هذه االستثمارات   باملصارف  

إلثبات صالحية املصارف اإلسالمية ، وقدرهتا      
على الثبات يف أرض الواقع ، وذلك لتطبيقهـا         

  . األسس الشرعية يف املعامالت املصرفية

دعم املـصارف اإلسـالمية      -٦
العاملة بالعقود الشرعية ، املطبقـة للـضوابط        

ـ        ار الشرعية يف معامالهتا ، وذلك بإعطاء اإلط
ــصناديق   ــا يف الـ ــري لتجارهتـ   النظـ

  . االستثمارية

معرفة الراجح مـن أقـوال       -٧
الفقهاء قدمياً يف بعض مسائل هـذه العقـود         
الشرعية ، وما يترتب عليه من أثٍر يف املعامالت         

  . االستثمارية بالصناديق 

ــاء  -٨ ــوال الفقه ــة أق معرف
املعاصرين يف أنـواع هـذه      
الصناديق ، وما يترتب عليـه      

 تطبيق االسـتثمار    من أثٍر يف  



 .ذه الصناديق 

  

אW 

  : ـ ب هذا وسيكون حبثي مقتصراً على املوضوع املعنون

  )أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية يف املصارف اإلسالمية ( 

قوم ا خلدمة     ت  خدمات مصرفية      تنقسم إىل   وذلك أنَّ أعمال املصارف اإلسالمية                
ل       اعمالئه   لة وا ئع     كاحلوا  .مباشرة  وإىل خدمات استثمارية مباشرة وغري               .   وغريها   ودا

  .  وفتح االعتمادات ، وغريهااملباشرة، واملضاربة االستثمارية،كالوديعة 

 اإلسالمية ،   فعلى هذا فسيكون حبثي عن نوع من أنواع االستثمارات يف املصارف                         
   .االستثمارية وهو املسمى بالصناديق 

 ا يف املصارف اإلسالمية         املعمولواع هذه الصناديق وقد حرصت على مجع مجيع أن
 فلم  وتطبيقاهتا،    حيث قد تسارعت يف السنوات األخرية أنواعها                   .   اخلطة  حىت كتابة هذه      

،   م أُنشأ اثنان منها       ١٩٩٥م ، مث يف عام       ١٩٩١يكن موجود منها إال نوع واحد يف عام                
ت هذه الصناديق كثرةً مع عدم           مث تتابع   .     ) ٧(   م أنشأت بقيتها الثالث        ١٩٩٩مث يف عام     

  .ا اختالف حقيقتها املعمول 

   هذه الصناديق وصور عقودها من أكثر من مصرف إسالمي وذلـك           بيان  وقد استوفيت
أنواعها ، كشركة الراجحي املصرفية لالستثمار ، واخلدمات اإلسـالمية          لإلحاطة جبميع   

ت التمويل الكـوييت ، والبنـك       بالبنك األهلي السعودي ، وبنك اجلزيرة السعودي ، وبي        
 مـع   الشامل ، والبنك اإلسالمي األول لالستثمار بالبحرين ، وبنـك ديب اإلسـالمي ،             

  .  بعض املصارف اإلسالمية وتعدد أنواعها ظاهراًمسمياهتا لدىاختالف 

                                                 
  .هذا من خالل استقراء تواريخ إنشاء الصناديق االستثمارية اليت وقعت يف يدي     )٧(



  

  

  

אW 
  .وتشتمل على مقدمة وأربعة فصول 

  .وقد سبق بياا:  املقدمة

אאWاديق االستثمار ، حقيقتها ، وتكييفها ، وضوابطها، وخصائصها                    صن
   .اومزاياه

  : ويشتمل على مخسة مباحث 

  : وفيه ثالثة مطالب : األول املبحث

   . حقيقة االستثمار: املطلب األول 

   .  يف الشريعة اإلسالميةة االستثمارمشروعي: املطلب الثاين 

  . االستثمار أنواع: املطلب الثالث 

  :مطلبان وفيه  .حقيقة الصناديق االستثمارية  :  الثاينبحثامل

  .ونشأهتا  تعريف الصناديق االستثمارية ، :املطلب األول 

  . ومزاياها وأهدافها ، أنواع الصناديق االستثمارية ، :املطلب الثاين 

 ، واملستثمر يف الصناديق           ، واملساهم        تكييف العالقة بني املصرف        :    الثالث   املبحث  
  . ستثماريةاال



   .  ضوابط االستثمار بالصناديق يف الفقه اإلسالمي:  الرابعاملبحث

  :وفيه عشرة مطالب 

  ) .اإلجياب والقبول ( الصيغة : املطلب األول 

  ) .جتزئة رأس املال ( تقسيم رأس املال ألوراق مالية : املطلب الثاين 

  .املشاركة بأعيان يف رأس املال : املطلب الثالث 

  . يف رأس املال - العامل -مشاركة أو مسامهة جهة اإلصدار : املطلب الرابع 

  ) .تنجيم رأس املال ( دفع رأس املال على دفعات : املطلب اخلامس 

  .ضمان رأس املال لصاحبه : املطلب السادس 

لسابع       لية               :   املطلب ا ملا ملال لصكوك            (   تداول األوراق ا   حتويل استحقاق رب ا
  ) .متداولة 

  .توزيع املصروفات على الصندوق تأسيساً وعمالً : ملطلب الثامن ا

  .اقتطاع االحتياطات املالية من رأس مال الصندوق : املطلب التاسع 

 .توزيع األرباح واخلسارة : املطلب العاشر 

 خصائص االستثمار لدى املصارف اإلسالمية ، والفرق بني                      :    اخلامس   بحثامل  
  . التقليديةاملصارف ها وصناديق صناديق

אאWصندوق االستثمار بعقد اإلجارة    .  

  : وفيه مبحثان

  .  عقد اإلجارة يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول



  :ثالثة مطالب وفيه 

   .تعريف اإلجارة:  املطلب األول 

   .مشروعيتهاعلى دلة األ، و اإلجارة حكم: املطلب الثاين 

  . وأنواع اإلجارة حبسب ما يؤجر ارة ،أركان عقد اإلج: املطلب الثالث 

صيغ االستثمار باإلجارة يف صناديق االستثمار لدى املصارف                       :   املبحث الثاين     
  . اإلسالمية

  :  مطالب ثالثةوفيه

  .  تطبيق املصارف اإلسالمية لالستثمار بالصناديق يف عقد اإلجارة:  املطلب األول

  . ثمار بالصناديق يف عقد اإلجارةالتكييف الشرعي لصيغ االست:  املطلب الثاين

حكم التعامل ذه العقود ، والدخول فيها باملسامهة واالستثمار يف   :   املطلب الثالث
  . ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

אאW  صندوق االستثمار بعقد الشركة .  

  :مباحث ثالثة وفيه 

  .                الربح واخلسارة صناديق االستثمار عن طريق املشاركة يف :املبحث األول 

  : مطالبأربعة وفيه 

  . وشروطها وأركاا ، ، ، ومشروعيتها تعريف الشركة : املطلب األول

لثاين      تطبيق املصارف اإلسالمية لالستثمار بالصناديق يف عقد شركة                   :     املطلب ا
  . العنان

  . قد الشركةالتكييف الشرعي لصيغ االستثمار بالصناديق يف ع:  املطلب الثالث



والدخول فيها باملسامهة واالستثمار يف                حكم التعامل ذه العقود ،          :     املطلب الرابع      
  . ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

  .    صناديق االستثمار عن طريق شركة املضاربة: املبحث الثاين

  : مطالبثالثة وفيه 

  .وطها ، وشر و أركاا ، تعريف املضاربة ، ومشروعيتها : املطلب األول

لثاين      تطبيق املصارف اإلسالمية لالستثمار بالصناديق يف عقد شركة                     :   املطلب ا
  . املضاربة

حكم التعامل ذه العقود ، والدخول فيها باملسامهة واالستثمار يف                        :     املطلب الثالث     
  . ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

  .صناديق االستثمار باألسهم  : املبحث الثالث

  : مطالبثالثة وفيه 

  . ارتعريف األسهم ، وأنواعها ، وخصائصها ، وضوابط االستثما : املطلب األول

 تطبيق املصارف اإلسـالمية لالسـتثمار باألسـهم يف الـصناديق          :  املطلب الثاين 
  . االستثمارية

  . حكم التعامل باألسهم يف صناديق االستثمار ، وتداول سنداهتا:  املطلب الثالث

אאאWستثمار بالصناديق عن طريق البيوع الشرعية صيغ اال  .  

  : مباحثثالثة وفيه 

  . صناديق االستثمار بعقدي السلم واالستصناع : املبحث األول

  : مطالبمخسة وفيه 



  . وشروطه  وأركانه ، تعريف السلم ، ومشروعيته ،: املطلب األول 

  . حكامهوأ وشروطه ، ومشروعيته ، تعريف االستصناع ،: املطلب الثاين 

تطبيق املصارف اإلسالمية لالستثمار بالصناديق يف عقدي السلم                    :     املطلب الثالث     
  .واالستصناع 

بع       لرا لسلم                      :   املطلب ا لتكييف الشرعي لصيغ االستثمار بالصناديق يف عقدي ا ا
  . واالستصناع

والدخول فيها باملسامهة واالستثمار                 حكم التعامل ذه العقود ،          :     املطلب اخلامس     
  . يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

  .  صناديق االستثمار ببيع األجل:املبحث الثاين 

  : مطالبثالثة وفيه 

  .وشروطه ، وأنواع األجل  تعريف بيع األجل ، وحكمه ، :املطلب األول 

  .  تطبيق املصارف اإلسالمية لالستثمار بالصناديق يف عقد بيع األجل:  املطلب الثاين

حكم التعامل ذه العقود ، والدخول فيها باملسامهة واالستثمار يف                        :     املطلب الثالث     
  . ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

  . صناديق االستثمار بعقد املراحبة :املبحث الثالث 

  :مطالب أربعة وفيه 

  . وشروط صحتها ، تعريف املراحبة ، وحكمها: املطلب األول 

  . ستثمار بالصناديق يف عقد املراحبةتطبيق املصارف اإلسالمية لال: املطلب الثاين 

  . التكييف الشرعي لصيغ االستثمار بالصناديق يف عقد املراحبة:  املطلب الثالث



  .حكم التعامل ذه العقود ، والدخول فيها باملسامهة واالستثمار :  املطلب الرابع

  : وحكم بعض الصور التطبيقية لدى املصارف يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي

  .أخذ العربون :  الًأو

  .أخذ الضمان :  ثانياً

  . ختفيض الثمن بالسداد املبكر :  ثالثاً

  . خيار الشرط يف املراحبة:  رابعاً

  

  

  :وإن من أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث  ، هي 

إنَّ الدراسات املقدمة لدراسة املعامالت املصرفية ال زالت قليلة ، وال تليب                                 -١
  .تعاملني معها حاجة املصارف وامل

إن الصناديق االستثمارية ، من أفضل الوسائل املتاحة لدى املصارف للعمل                              -٢
  .بوفق التشريع اإلسالمي 

لصريفة                         -٣ ا لتقليدية  ا ملصارف  ا بة  لتجر جيدة  كوسيلة  نفسها  ديق  لصنا ا تثبت 
  .اإلسالمية ومدى إمكانية تطبيق العقود الشرعية يف معامالهتا املصرفية 

مارية بديل مشروع لعمليات توظيف األموال بالطرق املخالفة                       الصناديق االستث       -٤
  .للقوانني واألنظمة 

العمل على إجياد املال أو منائه أو إحيائه                   :   أنَّ التعريف املختار لالستثمار هو             -٥
  .فيما أحل اهللا تعاىل بالوسائل املشروعة يف اإلسالم 



م                    -٦ كونه شيئاً  يعدو  اإلسالمية  لشريعة  ا يف  االستثمار  هو             أنَّ  بل  ملباحات  ا ن 
  .من املستحبات املرغوب فيه شرعاً 

وعاء مايل لتجميع مدخرات          :   أنَّ التعريف املختار للصناديق اإلسالمية هو                  -٧
املستثمرين بأوراق مالية ذات حصص معلومة يف رأس املال شراكة أو وكالة ،           

ارة معينة     واستثمارها يف أوجه النشاطات املختلفة تلبية حلاجاهتم من خالل إد                       
 بعد خصم أتعاب     - إن وجد     -عاملة مبال املدخرين على أساس توزيع الربح                  

  .اإلدارة كما بنشرة االكتتاب 

  .إن الصناديق االستثمارية تنوع خيدم مجيع فئات املستثمرين غالباً  -٨

 للصناديق مبين على كوا مضاربة مقيدة            - الفقهي   -أن التكييف الشرعي         -٩
  .بشروط إدارة الصندوق 

عمال                             -١٠ أ يف  ها  د عتما ا ميكن  ليت  ا لعقود  ا أصلح  من  عية  لشر ا بة  ر ملضا ا نَّ  أ
  .املصارف اإلسالمية ، ويعقبها الوكالة بأجر 

إنَّ من الضروري وجود هيئات شرعية لكل مصرف ، بل وجلان مراقبة إبرام    -١١
العقود اليت تكون يف املصرف وفروعه ، وذلك تسهيالً إلجراءاهتم ، وضمان                             

  .قود شرعية تلك الع

أنَّ زكاة أموال الصناديق ختتلف باختالف موجودات الصندوق وطبيعة                                -١٢
  .عمله 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 


