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 نطاق املعيار 
 .أخرى ومعامالت  وبيع وشراءيتناول هذا املعيار األحكام الفقهية املتعلقة ابألسهم من إصدار  

احلقوق النامجة عن حتول يف  و موجوداهتا  يف  و يف رأس مال الشركة املســامهة    شائعة   ص حصمالية متثل   أوراقعبارة عن    :سهماأل
 . ديون أعيان ومنافع و  إىل  هذه الشركة  رأس مال 
 األسهم.  هذهتقوم مقام األسهم أتخذ حكم اليت    املستندات   كما أن 
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 : صدار األسهمإب املتعلقة   الفقهيةحكام  األ.  1

إصدار جيوز كذلك  و   ،اإلسالميةالشريعة  بادئ  ممع أحكام و نشاطها  اليت ال يتعارض جمال    نشاء الشركات إجيوز    .1.1
سهم  أ   ال جيوز إصدار فال جيوز إنشائها كما    اإلسالمية   الشريعة   وأحكام   مبادئ ال تراعي  الشركات اليت    أما ،  هذه الشركاتأســهم  

 هذه الشركات. 

 كاآليت:   هياجملاالت اليت تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية و 

 املتاجرة هبا و   شروابت الكحولية إنتاج امل ▪
 طبية املواد املخدرة ألغراض غري  وجتارة    إنتاج ▪
 اليت يف حكمه  نشطةواألالقمار   ▪
 شتقاهتا مبو املتاجرة هبا  تربية اخلنازير و  ▪

 معامالت التمويل الربوي  ▪

  النقود وما يف حكمها.   اليت جتري يف   اآلجلة   صرف ال عقود   ▪

 املنشورات املخالفة لألخالق والقيم اإلسالمية  ▪

  .متعارضة مع القيم اإلسالميةاملالهي والفنادق وغريها من الفعاليات اليت متارس أنشطة   ▪

 لكائنات احلية والبيئةعلى االيت تؤدي إىل ضرر كبري    نشطةاأل ▪

 اإلنسانية   الفطرة  هتدف إىل تغيري البيولوجية واجلينية اليت    نشطةاأل ▪

 . إنتاج وجتارة منتجات التبغ املضرة ابلصحة ▪
سعر   بعني االعتبار  خذ األمن خالل  جديدة جيب عليها حتديد سعرها بشكل عادل    اعند إصدار الشركة أسهم  .2.  1

 . األسهم القدمية

بينما جيوز شرعا إصدار أسهم  توزيع األرابح،  يف  التصفية أو    عند   ولويةاألها  يال جيوز إصدار أســهم ممتازة تعطي حامل  .3.  1
 . زايدة رأس مال الشركة  عند  أولية يف شراء األسهم اجلديدة  مأو تعطيه وتنفيذيةها امتيازات إدارية  يتعطي حامل
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 : األسهمتداول  األحكام الفقهية املتعلقة ب  .2

 جيب   عند بيع وشراء األسهم  إال أنه  ،مباح  وجمال نشاطها  إنشائها  أسهم الشركات اليت غرض  بيع وشراءجيوز    .1.2
 . ةغري مشروع  مكاسبحتقيق   تؤدي إىل قد  واملضارابت اليت  يل  احل  االبتعاد عن 

 إىل أجل.   جيوز كذلك بيعها وشرائهاجيوز بيع وشراء األسهم نقدا كما   .2.2

وز شراء ال جي وابلتال األسهم،   بيع وشراء  عند كذلك    يشرتط توفرها  اليت جيب توفرها يف عقد البيع   شروط العامة ال  .3.2
احلصول على قرض مقابل    السمسرة رهن األسهم لدى شركات    عن  هي عبارة اليت    املعامالت ال جتوز  كذا  األسهم بقرض ربوي،  

 .( Margin Sales)  يسمى ابلبيع ابهلامش  ما  وهو   ،منهاربوي  

 (. Short Saleعلى املكشوف )ال ميلكها البائع، وهو ما يسمى ابلبيع القصري أو البيع  اليت  سهم  األال جيوز بيع    .4.2

من بيع التصرفات املشروعة  ذه األسهمأن يتصرف هب   ابمسه لألسهم قبل أن يتم التسجيل النهائي األسهمشــرتي مل .5.2
 . وحنوه

 مسلما فيه. تكون ال جيوز أن   بينما  ،جيوز أن تكون األسهم رأس مال السلم  .6.2

خيارات عقــود  و  أ  (Futuresاملالية على األســهم، سواء أكانت العقود مستقبلية )ال جيوز إجراء عقود املشتقات    .7.2
(Optionsأ )و  ( عقود مبــادالتSwaps .) 

 سهم. األال جيوز إقراض    .8.2

 .جيوز رهن األسهم  .9.2

 . قام املستأجر إبعادة ذات السهم أو مثلهأخيتلف احلكم سواء   الو وز إجارة األسهم،  جتال   .10.2

 غرض رهنها. بجتوز إعارة األســهم    .11.2
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 : شركات جمال نشاطها مباح إال أهنا تتعامل مبحرم أحياانأسهم    تداولأحكام    .3

نشاطها أصل    كون   ابلراب أو احملظورات الشرعية مع تتعامل أحياان    اليتالشركات    تداول أسهمو   املسامهة ال جيوز    .1.3
 : ابلشروط اآلتيةإال  مباحا  

ابلسلع واخلدمات احملرمة شرعا   االجتارأال حيتوي العقد التأسيسي للشركة على أي مادة تنص على إنتاج أو  .  1.1.3
 قمار وحنوه. النزير و اخلمور و اخلربوية و كاملعامالت ال

 حال وجود  ففيومع ذلك   ،أمواهلا يف حساابت ربوية  أال تودع و   هذه الشركات ابلراب  أال تقرتض األصل    . 2.1.3
  الربوية   الربوي )القروض   االقرتاض نسبة    تتجاوز يشرتط أال    عندئذ  ،الشركة على استمراريتهاحمافظة    ضرورة   أفرزهتا ظروف استثنائية  

إن   قيمتها السوقية  من  أو  الشركة  موجوداتإمجال    % من 33  (ربوية  وما شاهبها من أصول  الشركة  املصدرة من قبلالسندات  و 
املودعة يف   األصول أال تتجاوز نسبة    يشرتط  تشغيلية  حتدايت الشركة  ، ويف حالة مواجهة  موجوداهتاإمجال  من    كربكانت أ 

إن كانت   السوقيةقيمتها  الشركة أو من    موجوداتإمجال    من  %  33احلساابت الربوية )الودائع الربوية والسندات وغريها(  
فتطبق عليها أحكام   يف حساابت ربوية  إيداعهاالشركة على    اللوائح القانونية  جترب، أما األموال اليت  موجوداهتاأكرب من إمجال  

 . املذكورة يف األعلى  %  33  وال تدخل ضمن نسبة  ة الضرور 

)الراب وبيع السلع احملرمة وغري ذلك(   احملرمة   املعامالتتجاوز إيراد الشركة احملرم الذي حققته من  ييشرتط أال    . 3.1.3
 ووجودها  نشاط الشركةعلى استمرارية    ضرورة احملافظة   أو   اللوائح القانونية  اليت اقتضتهايف الظروف االستثنائية    اليت مت إبرامها

مع القيم اإلنسانية كالدعارة   يتعارضو   كرامتهمن    ينتقصو أما ما ينتهك حقوق اإلنسان  ،  % من إمجال إيراد الشركة  5  نسبة
 هذه املادة.   إدراجه حتت وال ميكن  سمح به ألبتة  األعضاء فهذا ال يجتارة  وجتارة البشر و 

التأكد من مدى مراعاة الشركة للنسب والقواعد املذكورة يف األعلى هو آخر حساب ميزانية    املرجع .  4.1.3 يف 
 للشركة.

حساب   كشف إىل    االنتظار  يتماملعيار  يف هذا    املنصوص عليها  ألي من النسب   ة يف حال جتاوز الشرك.  5.1.3
 مستمرة  الشركة   أن تبني يف حساب امليزانية التال  %، فإن    10هذا التجاوز عن نسبة    يزيدبشرط أال    ثالثة أشهر( امليزانية التال )

 . أعالهمؤشر الشركات املستوفية للشروط املذكورة  من  أسهمهايتم إخراج جتاوزها النسبب احملددة   يف
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أن يقوموا   أعالهاملبني  أسهم الشركات اليت حققت اإليراد احملرم    مالكي  املعنويني ني أو  يجيب على األشخاص احلقيق.  2.3
 . من اإليراد احملرم  أسهمهم   من خالل التخلص مما خيص   هناية الفرتة املاليةعند  إيراداهتم  بتطهري  

النظر عن   غض التطهري يكون ملا خيص الســهم من اإليراد احملرم بغض النظر عن توزيع األرابح من عدمه، وب .  1.2.3
 . من عدمه األرابحالشركة  حتقيق  

 . نسبة التضخم  تتجاوزالنسبة اليت    يؤخذ ابالعتبار عند حساب ما جيب تطهريه من اإليراد الربوي  .  2.2.3

 اخلدمات اخلرييةيف    ويصرف  ،أبي شكل من األشكال  ملقدار الواجب التخلص منهابجيب عدم االنتفاع  .  3.2.3
 . ومساعدة الفقراء وغريها وإعمارتعليم وصحة  من  اإلسالمية    الشريعة  واعدلق  املراعية

 وديوننقود  موجوداهتا  ب  أغل   أسهم شركات  تداولأحكام    .4

بني موجودات   النقود والديون  هذه  جيوز تداول أسهم الشركات اليت بني موجوداهتا نقود وديون، بغض النظر عن نسبة   .1.4
 . الشركة 

 صدار وتداول األسهم إب  الفقهية املتعلقة   حكاماألمستند  

 صدار األسهم إب   الفقهية املتعلقة  حكاماألمستند    .1

شراء   عرب الشركات    مبثل هذه شرتاك  اإلفإن    مسامهة قد مت تقسيم رأس ماهلا إىل أسهم   أتسيس شركة  كما جيوز   .1.1
 إذ ذكر القرآن،  هو القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاعفالشركة التعاقدية    أتسيسمستند مشروعية  . أما  أيضا جائز    أسهمها
)مستدرك   ت له شراكة كان  صلى هللا عليه وسلم  والنيب(،  29سورة الزمر:    -  24)سورة ص:    ،لشركات من غري حترمي هلااالكرمي  

ومن أدلة مشروعية (،  10الشركة،    كتابري،  شركات الصحابة، )صحيح البخا  صلى هللا عليه وسلم   كما أقر(،  61،  2احلاكم،  
هللا يقول: أان اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، )سنن أيب إن  حديث " الشركة كذلك 

 . (26،  كتاب البيوعداود،  
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إنشاء  يتعارض جمال نشاط ا  سماب  املسماةالشركة  هذه    وأهم شرط لصحة  أال  املسامهة  و   ها لشركة  يعة الشر   قواعد مع أحكام 
إنشاء  ن  فإ إىل اإلضرار ابلفرد واجملتمع    اليت تؤدي  نشطةألل  الفردية  مارسة امل   الشريعة اإلسالمية قد حرمت  ، ومبا أن اإلسالمية

 . كذلكهو حمرم    األنشطةوإدارة الشركات القائمة على هذه  

 أسهمهمن أرابح   يف رأس املاللشريك  ا  ويستفيد هي أوراق مالية مملوكة للشركاء توثق حصصهم يف رأس مال الشركة،    األسهم:
الشريكحيق هلكما  حال وقوعها،    ا ويتحمل خسارهت التصرفات، ألن   أبسهمه التصرف    ذا  بيعا وشراء وهبة وغري ذلك من 

 الشرعية.   القواعد ذلك  خيالف يف   ما مل اإلنسان ميلك التصرف يف ملكه كيف يشاء  

مراعيا   إىل حصص   قسيم الشركةت   يكون   يلك، و حصص  إىل  بشكل مقسم   تهاقيمموجوات الشركة و   األسهم متثل  .2.1
خمالفة   طرقب  ملكية ما  نقلحرمة    التأكيد على فلشركة،  ل  احلقيقية  قيمةالبناء على    هذا التقسيم  جيب أن يتم  الشرعيةقواعد  لل

الغنب واحليلة جتنب    قتضي وجوب ي(  29)سورة النساء:    رضا األطراف  فيها  كتمل ال ي  وبصورة لألحكام الشرعية والقانونية  
املتساوية   الشركةحصص    هي نظري اجلديدة    سهماأل، ومبا أن  اليت تفسد العقد وتؤثر فيه سلباسباب  والتغرير وغري ذلك من األ

ينطوي  األسهم اجلديدة    ألصبح إصداراألسهم اجلديدة بنفس سعر األسهم القدمية، وإال    إصدارالواجب أن يتم    فمن  القيمة
  .الشريعة اإلسالمية  من قبل  ة حمرم وكل هذه األمور ،  عادلةغري كسب غري مشروع ومنافسة  و   على غنب 

 كذلك   يشرتكوناألسهم(  مالكيفإن الشركاء ) متساويةلشركة بنسب املكية   متثلعبارة عن واثئق مبا أن األسهم  .3.1
 هو مقتضى  وهذا  ،نفس املسؤولياتيتحمل  و شريك نفس احلقوق  ميلك كلفمن هذه الناحية    ،يف األرابح واخلسائر  لتساوياب

استعادة حصته من رأس يف  ولوية  األأحد الشركاء    منح جيوز   وابلتال ال  ،والعقود القائمة على أساس الرتاضي  واإلنصاف   لالعد 
إصدار هذه األولية ألحد الشركاء حمرم فإن    مثل   منح مبا أن  يف توزيع األرابح، و   وليةاأل  منحه   ، وال جيوز كذلك التصفية  أثناء املال  

  احرتافية   مؤهالت  ملن لديه  وتنفيذية  امتيازات إدارية  متنحإصدار أسهم    إال أنه جيوز   ، هذه األولية حمرم كذلك  متنحأســهم ممتازة  
 . مجيعا  يف مصلحة الشركاء  سيصب وجناحها    احرتافيةإدارة الشركة تتطلب    وذلك ألن،  يف هذا اجملال

وهي صاحبة احلق يف اختاذ قرار حتديد أي   ، هي صاحبة احلق يف اختاذ قرار حتديد الشركاء اجلدد  الشركة املعنويةوشخصية  
تطرح ساليت  صاحبها األولية يف شراء األسهم    متنح ممتازة  إصدار أسهم    جيوز  وابلتالالشركاء الذين سيتم زايدة عدد أسهمهم،  

الضرر احملتمل  إىل إصدار مثل هذه األسهم كإجراء احرتازي يف مواجهة الشركة قد حتتاجإذ ، ارأس ماهلقيام الشركة بزايدة   عند 
 . بنية الشركة  تلحق التغريات اليت    الذي قد ينجم عن
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 األسهم   بتداولاملتعلقة    مستند األحكام الفقهية  .2

جبواز تداول أسهم هذه الشركات بيعا وشراء و   غرض إنشائها وجمال نشاطها مباح   اليت   شركات إنشاء الاحلكم جبواز    .1.2
مجيع أنواع احليل   عن  ة بعيد جيب أن تكون    من بيع وشراء  تداول األسهم  أعمال  إال أن   ،قاعدة اإلابحة األصلية  مبين على 

 . مشروعواملضارابت اليت يقصد منها املقامرة والتالعب، فهذه األعمال حمرمة ملا تؤدي إليه من كسب غري  

سم اال  جمموع كل من   من  كون تتلشركة  ل  السوقية  قيمةالحىت لو كان بني موجودات الشركة نقود وديون إال أن    .2.2
االمتياز  و   االستثمارية ءعمالالتجاري وحمفظة  ال القيم  حقوق  وأصول   موجودات  إىل جانباالعتبارية  والرتاخيص وغريها من 

بيع   فإنوابلتال  قيمة الشركة،    موع املشكلة جملاصر األخرى  النقود والديون اتبعة للعن  هذه  وابلتال فإن  ،الشركة النقود   قيود 
   .بيعا وشراء  تداول األسهم  علىال ميكن فرضها والديون  

هذه أجرى الراب يف    سواء   حمرم بويةر  معامالت عرباألسهم    فإن شراء  اإلسالم يف    البديهيةمن احملرمات  الراب   مبا أن   .3.2
 هو   بيع ابهلامشوال(،  margin salesبيع ابهلامش )ال  عرب شراء األسهم    هو ما ينطبق على و مباشر أو غري مباشر،    املعامالت 

 ولدفع ابقي الثمن يقوم ابالقرتاض  ، ا اشرتاهيت ال األسهم العميل بدفع جزء )هامش( من مثن  من خالهلا  يقوم  عبارة عن معاملة 
هم  ساأل يقوم بشراء    هنا   مبا أن العميل، و ا اشرتاهيتال  األسهم  مقابل ذلك القرض  يرهن على أن  من شركات السمسرة قرضا ربواي  

 . هذه املعاملة غري جائزةفإن  من شركات السمسرة   عليه  الذي حصللقرض الربوي  ا  عرب

ألن هذا البيع هو   ، (shortsale- البيع على املكشوف-)البيع القصري  ابئعها ال جيوز بيع األسهم اليت ال ميلكها    .4.2
  عناصر  يتضمن  هذا البيع  كما أن ،  الثابتة النصوص ومبادئ الفقه اإلسالمي  والذي حرمته يس عنده ما ل اإلنسان بيع من قبيل 

 . ابلقمار  وجتعله شبيهاتفتح ابب التالعب 

عملية   إمتام  قبل  ولوالتصرفات املشروعة األخرى    اأو أن يتصرف هب  اهأن يبيع  األسهم  متلكهبعد    األسهمجيوز ملالك    .5.2
لفقه اإلسالمي ا قواعدإذ ،  يف عمليات البيع والشراء وغريها لكيةامل النتقال  ضروراي  ال شكليا   إجراء    عدت  يت التسجيل النهائي ال

 امللكية يف عقود املعاوضات تنتقل مبجرد العقد.   تنص على أن

 أن يكوناملسلم فيه    من شروط   يف عقد السلم وال جيوز أن تكون مسلما فيه، ألن جيوز أن تكون األسهم رأس املال    .6.2
املطلوب   الشركةعن اسم  اإلعالن  مت تعيينه من خالل    متثل ماال  أسهم الشركات   يف حني أن ،  معينا يف الذمة وليس ماال    ادين

الصواب    فإنشركة معينة  ل  تبعيتهاإال أهنا ابلنظر إىل    يف بعض النواحيفاألسهم وإن كانت تشبه األموال املثلية    ، اإلسالم فيها
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  السلمعند حلول أجل    وإزالتها من السوق  شركةالأسهم    إلغاءاحتمالية    أن   كمامت اإلسالم فيها،    اليت   ةعينامل   احلقول  على  قياسها
 .العقد   سلبا يف ؤثر  ذا غرر ي، وهأمرا حمتمال فيه  على تسليم املسلم    (صاحب السهماملسلم إليه )جيعل من إمكانية عدم قدرة  

أسهما ال يبيع  غالبا ما    العقود  هذه ألن البائع يف    ،على األسهم  ( Futures)  العقود املستقبليةإجراء  ال جيوز    .7.2
 ، السوق  حلركة  يتم حتديده وفقابل    ، العقد   إجراء  أثناء  ال يتم حتديده  عامالتن يف هذا النوع من امل الثم  أن  ابإلضافة إىل،  اهميلك

 عامالت جيعل هذه امل  يف املستقبل  ألسعار ا  ارتفاع أو اخنفاض احتمالية  بناء على    املعامالت يف هذه  األطراف  دخول  كما أن  
 ، شروعةالعقود امل   الغرض من إبرام   عن   ها الغرض من إبرامكذلك اختالف  مما يؤثر يف مشروعية العقود املستقبلية  و   لقمار، مضاهية ل

 .وحتقيق الربح على حساب خسارة الطرف اآلخر   املقامرة   قبليةتالعقود املس  إبرام  إذ يقصد من 

يف بيع   اخلياريشرتي حق    اخلياراتعن غريها من عقود املشتقات املالية هو أن املشرتي يف عقود    اخلياراتعقود  إن أهم ما مييز  
حق اخليار  ألن  ،األسهم على اخليارات عقودية الفقهية إبرام حمن الناال جيوز  ، و دداتريخ حم ويف  بثمن معنيما  أسهم أو شراء 

 العقود حمل هذه  فإن  ذا  ل احلقوق اليت جيوز بيعها وشرائها،  مجلة  من    ليس املالية األسواق يف  ملربمةا اخليارات عقودحمل  الذي هو  
 هال مينحفيما   الشراء البيع أو إمكانية  ينشأ بعد العقد خيول صاحبهجمرد  حق اخليار هو حق إذ   ،بثمن أن يباعلح ا يصممليس 
لتني تندرجان حتت احلقوق ال ومبا أن الشفعة واحلضانةشأنه يف ذلك شأن حق الشفعة واحلضانة،  حمسوس  شيءيف  عينياحقا 
هذه ما يف  عند األخذ ابالعتبار  أضف إىل ذلك أنه  ال جيوز بيعه وشرائه،  كذلك    اخليارحق    فإن ا  ا وشراؤمهمال جيوز بيعه  اجملردة

 . ز عقود اخلياراتالقول جبوااملتعذر  من   الغرر والقمار والراب سيكون العقود من حمظورات شرعية كبيع ما ال ميلك وبيع  

 أو عائد مؤشره  أحد األسهم عائد    لآلخر   العقد  من خالله أحد طريف   يدفع عبارة عن عقد  : هو   (Swap) مألسهمبادلة اعقد  
  وال جيوز إجراء عقود املبادالت على األسهم،  ،أو نسبة فائدة معينة أو عائد مؤشره  آخر عائد سهم مقابل ذلك على  ليحصل

 غري حمدديف هذه العقود    البدلني املؤجلني حجم    إنبل    الدين ابلدين،  معىن بيع  فيه  هذه العقود ألن أتجيل كال البدلني يف  
كما أن   .يفضي إىل الغرر  أثناء العقد   )الدين(  البدل املؤجل  حجم  وعدم حتديد  دده، حت السوق هي من    حركةإذ    بشكل دقيق

توقع الفرق من خالل    يتم إجرائها  إذ عقود املبادالت   ، ساسياأل  هاغرض  من حيث   ختتلف عن عقود البيع وغريه عقود املبادالت  
تؤدي إىل حترمي  الشرعية  احملاذير، فمثل هذه لقمارل مضاهية ا جيعلها ممح يف املستقبل راب من أ ما ستحققه األسهم  متوسط بني 

 األسهم.  املبادالت علىإجراء عقود  

 شبهها إقراض األسهم هو أن األسهم على الرغم من  عدم جواز  احلكم بترجيح    يف   املستند الذي مت االعتماد عليه    . 8.2  
من سيجعل  أتثرها بتقلبات السوق وارتفاع أو اخنفاض قيمتها احلاد الناجم عن ذلك    إال أن  ألموال املثلية يف بعض النواحياب
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 ومن انحية أخرى،  أفضلية غري عادلة على اآلخر  مهايعطي أحد وأن    قارضنياملتإىل نزاع بني    إقراض األسهم  املرجح أن يفضي
 ود أن يقرض أحد الشركاء حصته. وثيقة تثبت ملكية الشريك حلصته من الشركة وليس من املعه تعترب  األسهم  ن فإ

كل ما جاز بيعه جاز أن    قواعد عقد الرهن األساسية  من، ألن  لعقد الرهن  مرهوان()   حمال  األسهم  أن تكون جيوز    .9.2
ويف ،  لهالذي    بتحصيل الدين  ضماان إعطاء املقرضهو   الرهنفغاية   رهنها من حيث املبدأ، جيوز األسهمفكما جيوز بيع   ،رهنه

  دينه   املرهتن )الدائن(  لحيص    أنو نقد عند اللزوم  إىل    للتحولقابال    املرهون   الشيء  أن يكون الرهن    عقد   يف  املهم  الوقت نفسه فإن 
    .جائز  هافإن رهن  وحكمه الشرعي  الرهن   عقد مقصودمع   توافقت  املرهونة   األسهم  أن  ومبا،  همن خالل بيع

 األموال فئة األساسية ليست من  هاخصائص  ابلنظر إىل، ومبا أن األسهم بعوضاملنافع هو متليك   عقد اإلجارة: .10.2
أن ، أضف إىل ذلك  عقد اإلجارة  حملأن تكون األسهم  وابلتال ال جيوز    غري ممكن،  بشكل مباشراالنتفاع هبا  إن  ف  املستعملة

 راب. ما حيمل معىن الاحلصول على بدل مقابل شيء غري موجود يف عقد معاوضة، وهو    تعينإجارة األسهم  

واالنتفاع هبا مع   العارية عدم استهالك العني املعارة   ومن شروط   ، مقابلدون  االنتفاع ابلشيء    إابحة   ي ه  : العارية  .11.2
املعار معينا وأن الشيء  أن يكون  يف العارية  كما يشرتط    ،ابعتبارها أصال مستهلكاإعارة النقود    جيوز  ال  ومن هنا  ،بقاء أصلها

، تم رهنهالي  هتاإعار من أنواع االنتفاع اجلائز ابألسهم  و   ، فإن إعارهتا جائزة  عينا  ميثل  أصل  األسهمومبا أن    ،تكون اإلعادة لعينه
  أن إعارة األسهم   مباو   ،وميكن إعارهتا  املستعملةوعلى الرغم أن األسهم تشبه األعيان املستهلكة إال أهنا حتمل خاصية األموال  

 . عدم احتوائها على الرابال مانع شرعا من إعارهتا ل ف  دون مقابل  ا االنتفاع هب  حيث من  من عقود التربع  
 

 نشاطها مباح إال أهنا تتعامل مبحرم أحياان: أحكام تداول أسهم شركات جمال   مستند  .3

 يتجنب  وعليه أن ،  الشرعية  والقواعد   ملبادئمع اوافقة  تم  مجيع جوانب احلياة  يف  املسلم  تكون تصرفاتأن  جيب    .1.3
 ظروف رخص ل   مبثابةاليت هي  ستثنائية  االحكام  األ   بعض  هناكذلك  مع  و ،  ذه املبادئ والقواعد هل   التصرفات واألفعال املخالفة

ادة: )امل  "،املشقة جتلب التيسري"  قواعد كلية بينت هذه الرخص االستثنائية، ومن ذلك  جملة األحكام العدلية  فقد ورد يف  .خاصة
وأن 17 اتسع األمر  "  (،  )املادة:  إذا ضاق  احملظورات"  (، وأن18"،  تبيح  )املادة:الضرورات   ،"  21،)  " تقدر وأن  الضرورة 

األحكام من جهة أخرى فإن  و  (،32 )املادة:   ، أو خاصة  كانت   احلاجة تـُنَـزَُّل منزلة الضرورة عامةوأن    (، 22  )املادة:   "، بقدرها
 ، "ما جاز لعذر بطل بزواله"أن    على  اجمللةنصت  قد  ف  ،املسوغهذا    ابستمرار  استمرارها  يرتبط  ما  سوغ مل  اليت وضعت االستثنائية  

 (.24 )املادة:  "،املمنوعإذا زال املانع عاد  "   هأنو   (، 23)املادة: 
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ال   ن إمكاانتفادة من بعض ما تقدمه املصارف التقليدية والبنوك املركزية متالسإىل ا يف بعض األحوال    قد تضطر الشركات
فعند إنشاء مؤشر خاص ابلشركات املسامهة املدرجة يف البورصة واليت يتوافق نشاطها مع توافق مع مبادئ الصريفة التشاركية،  ت

التوصل إىل وجود حاجة إىل وضع   مت  االستثنائية  وعند األخذ بعني االعتبار الظروف   معايري ومبادئ الصريفة واملالية التشاركية
كما   ،ابحلد األدن  األحكام االستثنائيةهذه  عليها  طبقنملعامالت اليت تا تقييدمت   املبدأ حيث ومن  ،بعض األحكام االستثنائية

الصريفة واملالية   ومعايري   بادئمل  خالفة املعامالت امل  املسموح هبا يف  نسبالقاعدة "الضرورة تقدر بقدرها" عند حتديد    اعتمادمت  
النسب وبمت ربط ذلك مبا تقتضيه احلياة االقتصادية    املذكورة  االستثنائية  للنسب ، وعند وضع احلد األقصى  التشاركية بعض 

 : مت التوصل إىل اآليت ، وبناء على ذلكاإلسالميالفقه  يف   عليها  نصوص امل

  قيمتها السوقيةإمجال موجودات الشركة أو من    من  %33نسبة    ة ابلراباملقرتضاألموال    يتجاوز حجمجيب أال   .أ
 .موجوداهتاإن كانت أكرب من إمجال  

قيمتها إمجال موجودات الشركة أو من    من %  33املودعة يف احلساابت الربوية    األصول تتجاوز نسبة  جيب أال   .ب
 . موجوداهتاإن كانت أكرب من إمجال   السوقية

 .% من إمجال إيرادات الشركة 5عنصر حمرم نسبة    عن اإليراد الناتج  جيب أال يتجاوز حجم   .ت

كثري من القوانني املنظمة اليف    موجود يف عصران  يةاستعمار أداة  يعترب  والذي    بشدة  اإلسالم   يعارضه إن الراب الذي  
 . للحياة التجارية والفعاليات االقتصادية، كما أصبح من الصعب على الشركات أن تتجنبه يف كثري من األحيان 

من ما جيري يف السوق   أضف إىل ذلك أن بعض الشركات وإن كانت غري ملزمة قانونيا ابلتعامل ابلراب إال أن
قد   اهنيارها    يضطرهاتقلبات  منع  األخذ ابالعتبار هذه   ربوية،الدوات  األ  االستفادة منإىل  يف سبيل  وعند 

ابلنسب   إمكانية السماح   ترجيح  مت   العاملي  االقتصاد  يف   الظروف واملصلحة املتحققة من استمرار وجود املسلمني 
   . املذكورة يف األعلى

إن منع الضرر الناجم عن إخراج الشركات من املؤشر مبجرد حدوث تقلبات بسيطة تصيب النسب املسموح هبا يف 
 10  مبقدار  السماح بتجاوز النسب احملددةاإلقرتاض ابلراب وحنوه وضرورة احملافظة على استقرار املؤشر ولدا احلاجة إىل  

انية لتعديل أوضاعها حبيث تصبح مراعية للنسب احملددة يف ما سيعطي الشركات الفرصة واإلمك  هو، و على األكثر  %
عن ضرورة سرعة ختلص املستثمرين والصناديق االستثمارية من   الضرر الناجم  تفادي   سيتم  ذلك   ومن خالل املعيار،  
نسبة    جتاوزت اليت    الشركة   فإن   على سبيل املثال وبناء على ذلك    ، %  10  أبقل منالنسب احملددة    اليت جتاوزت  مأسهمه
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 ،ثالثة أشهر  مهلة   إعطاؤها   يتمس%    36.4% لتصبح    10االقرتاض الربوي بنسبة ال تتعدى    املسموح هبا يف   %  33
 . مباشرة  من املؤشر أسهم هذه الشركةإخراج  أو تعدهتا فعندئذ يتم %  36.4  بلغت نسبة االقرتاض الربويإن  أما  

قدار مب جتاوز هذه النسبة  مت إن  يتعلق ابإليراد الناجم عن جماالت حمرمة، ف% املسموح هبا فيما    5كذلك احلال يف نسبة  
يتم  % ف  5.5أما إن جتاوزت هذه النسبة  يتم االنتظار ملدة ثالثة أشهر،    %  5.5حبيث تصبح النسبة    %10يتعدى  ال  

 . ةمن املؤشر مباشر   أسهم هذه الشركةإخراج 

، ألن ابقيةابتة  أبحكام    توليسأبي شكل من األشكال،  احلرام حالال     من   االستثنائية ال جتعل األحكام  هذه    .2.3
أرابح من طرق وتعامالت حمرمة شرعا،   حتقيق  فيها  شركاء  كانوا  أو  وها لشركات اليت أسسلللمسلمني و   ه ال جيوز يقتضي أن  ملبدأا

 جيب أن   وبناء على ذلكيف األعلى،    ذكورةاالستثناءات امل  إطار  يفاليت مت حتقيقها  احملرمة  التخلص من األرابح    وابلتال جيب 
لفظ اخلبيث، كما   مشروعة وقد أطلق الفقهاء على األمالك واألموال املكتسبة بطرق غري    ، طاهرا ونقيا  ما تبقى من الربحيكون  

على هب  نصوا  التصدق  اليت  و األموال  ذه  ضرورة  يعرفابألموال  )السرخسي،    ال  بريوت:  املبسوطصاحبها،   ،1989 ،
إحياء من طرق وجسور وحنوها، )الغزال،    العامة   يف مصاحل املسلمني تصرف  األموال  أن هذه  الغزال    ذكر (، وقد  12/172

مت تبين القول بصرف األرابح احملققة من طرق غري شرعية يف وجوه   ومن هنا (،  2/130، بريوت، بدون اتريخ،  علوم الدين
 خلري. ا

 وديون أسهم شركات غالب موجوداهتا نقد  تداول  مستند أحكام  .  4

مجيع و   فيها  ني سامهاملموظفيها وامسها التجاري و و   موجوات الشركة  من   تكوهنا كل  معنوية شخصية    عبارة عن   الشركة املسامهة هي
جمرد هذه األصول واحلقوق أكثر مما هو    متلك والسهم ميثل حصة يف الشركة اليت  ،  ، أما قيمتها فهي جمموع ذلك كلهحقوقها

من ديون ونقود هي متثيل حلصة   ابألخص موجودات الشركة، وابلتال فإن أسهم الشركات اليت تتكون موجوداهتا   يفمتثيل حلق  
مثل هذا النوع من األسهم    إذاذه الديون والنقود،  هل  مباشرة   أكثر مما هي متثيل مللكية  هذه الديون والنقود اليت متلك    الشركة  يف

 ديونال  حجم  فإن   وابلتالال ميكن تطبيق أحكام بيع الديون والنقود على هذه األسهم،    لذا،  النقود والديون متامايف حكم  ليس  
  تداول أسهم ستوجب فرض شروط خاصة على  ال ي  ذلك  ةونسب  ما متلكه من نقودحجم أو   اليت أصل نشاطها مباح  لشركاتل

 .     هذه الشركات
 ابلصواب   وهللا أعلم

 


