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هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف نقود أو ديون أو أصول أو خليط منها مجيعا ،قابلة للتداول بالطرق التجارية ،ومتثل
تعريف األوراق المالية
حقا للمسامهني أو املمولني.
لألوراق المالية أنواع متعددة تختلف بحسب أنظمة الدول ألسواق األوراق المالية ،منها:

أنواع األوراق المالية  /1األسهم /2 ،الصكوك /3 ،السندات /4 ،وحدات صناديق االستثمار /5 ،حقوق االكتتاب /6 ،عقود التأمني طويلة األجل،
 /7عقود اخليارات /8 ،عقود املستقبليات /9 ،عقود املبادالت.
أنواع المتعاملين في
األوراق المالية

المستثمر :من يشرتي األوراق املالية بقصد االحتفاظ هبا لفرتات طويلة واالستفادة من العوائد اليت حتققها الشركة ،وال يقصد املضاربة
هبا.
المضارب :من يشرتي األوراق املالية بقصد املتاجرة هبا واالستفادة من فروق األسعار.

أنواع التعامل في

االستثمار :شراء األوراق املالية بقصد االحتفاظ هبا لفرتات طويلة واالستفادة من العوائد اليت حتققها الشركة ،ال بقصد املضاربة هبا.

األوراق المالية

المضاربة :شراء األوراق املالية وبيعها بقصد املتاجرة هبا واالستفادة من فروق األسعار.

يختلف المتعاملون في األوراق المالية بقصد المضاربة على أنواع بحسب كفاءة المضارب وغرضه:

أنواع المضاربين في
األوراق المالية

 /1المضارب المحترف ( :)Speculatorوهو من يبين توقعاته وقراراته حول األسعار على خربة واسعة ودراية حبال السوق
لوجوده الدائم فيه ،ويستخدم أدوات التحليل اإلحصائي واالقتصادي يف تفسري العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف السوق.
 /2المضارب الهاوي ( :)outsiderوهو من يتعامل يف السوق بقصد الربح وليس لديه الدراية الكافية بالعوامل املؤثرة فيه،
ويدخل السوق عادة يف أوقات موجات ارتفاع األسعار ،ويرتكه عند تذبذب األسعار خشية على مدخراته.

 /3المضارب المتآمر ( :)Manipulatorوهو من يتفق مع جمموعة من املتعاملني الذين ميلكون مبالغ مالية ضخمة متكنهم
من السيطرة على السوق أو على سوق ورقة مالية معينة وبالتايل بإمكاهنم توجيه السوق أو تلك األوراق صعودا أو هبوطا بوسائل
وسلوكيات مصطنعة لتحقيق أرباح تلحق الضرر باآلخرين.
للمضاربين في األوراق المالية أنماط وطرق في المضاربة من أهمها:
أنماط المضاربة في
األوراق المالية

المضاربة عند صعود األسعار :وهو أن يشرتي املتعامل أوراقا مالية عندما يتنبأ بارتفاع األسعار ،مث يبيع عندما تصدق توقعاته،
ويكون الفارق السعري بني العمليتني هو ما يرحبه.
المضاربة عند هبوط األسعار :وهو أن يقرتض املتعامل على املكشوف أوراقا مالية يتنبأ باخنفاض أسعارها ،ويبيعها يف الوقت الذي

يراه مناسبا ،مث يشرتيها وقت االخنفاض ويردها إىل من اقرتضها منه ،ويكون الفارق السعري بني العمليتني -إن وجد -هو ما يرحبه.

يمكن تقسيم المضاربة في األوراق المالية من حيث منافعها ومضارها إلى:
أنواع المضاربة في

المضاربة النافعة :هي التعامل يف األوراق املالية لتحقيق أرباح من فروقات البيع والشراء باستخدام وسائل مشروعة كاستشراف
مستقبل الشركة مبا يتوفر لدى املضارب من خربة وباستخدام أدوات التحليل اإلحصائي واالقتصادي.

األوراق المالية

المضاربة الضارة :هي التالعب يف أسعار األوراق املالية باستخدام وسائل ممنوعة شرعا ونظاما لتحقيق أرباح بطريقة حمرمة؛ كالتأثري
على قاعدة العرض والطلب أو تضليل املتعاملني أو نشر الشائعات املضللة.

وهي التي سيكون حديثنا عنها من حيث حكمها ومضارها ووسائلها المحرمة.

فوائد المضاربة النافعة
في األوراق المالية

 .1حتقق املضاربة النافعة توازنا يف أسعار األوراق املالية فعندما ترتفع األسعار إىل احلد العادل لسعر الورقة املالية يعزف املضارب
عن الشراء بل يدفعه ذلك لبيع ما ميكله فيقل الطلب مما يكبح مجاح االرتفاعات غري املربرة ،وكذلك العكس فعندما تنخفض
األسعار ويكثر العرض يتجه املضارب إىل شراء األوراق املالية بسعر مغ ٍر مما يكبح مجاح االخنفاض غري املربر ،كل هذا يدفع إىل
تقييم الورقة املالية والوصول إىل سعرها العادل.
 .2من مزايا املضاربة النافعة زيادة السيولة واحلركة على السوق املالية ،فمن مزايا أسواق األوراق املالية قدرة حامل الورقة على تسييلها
ببيعها يف السوق مىت شاء واحلصول على النقد.
 .3تدفع مصدري األوراق املالية كالشركات املسامهة إىل حتسني أدائهم ورفع مستوى رحبية شركاهتم ليتجه املستثمرون واملضاربون
إىل شراء أوراقهم املالية.

للمضاربة الضارة المحرمة مضار على الفرد والمجتمع ومن أهمها:
 .1انتشار التالعب والسلوكيات املمنوعة يف األسواق حيقق للمضاربني الفاسدين أرباحا كبرية وسريعة دون جهد ،مما يدفع املستثمرين
إىل التوجه حنو تلك األسواق على أمل احلصول على الربح السريع فتزيد املشكلة وتتأثر األنشطة االقتصادية األخرى املنتجة
واملفيدة للبلد.
 .2أن حتقيق أرباح طائلة من قبل املضاربني يدفع إىل سوء توزيع الثروة وحصرها يف أيدي عدد قليل فربح املضارب الفاسد وثروته
مضار المضاربة الضارة
جاءت من بقية املتعاملني املخدوعني.
في األوراق المالية
 .3أن تلك السلوكيات تفقد الثقة يف االقتصاد عموما من قبل املستثمرين يف الداخل واخلارج مما يدفعهم إىل هجرة أمواهلم إىل مواقع
المضارب المحرمة
أخرى أكثر أمنا وثقة أو عزوفهم عن االستثمار يف البلد خشية على أمواهلم.
 .4انتشار التالعب يف األوراق املالية يفقد قاعدة العرض والطلب ميزهتا الطبيعية اليت تُ َقدِّر قيمة الورقة املالية بقيمتها احلقيقة العادلة
فمن يتحكم بسعر األوراق املالية ارتفاعا أو اخنفاضا يف األسواق اليت ينتشر فيها التالعب هو املضارب الفاسد ومصاحله خبالف
احلاالت الطبيعية اليت ختضع فيها األسعار للعوامل املنطقية واملعايري الفنية واألرباح احلقيقة للورقة املالية.
 .5التصرفات واملمارسات املخالفة والغري مشروعة تعرض مرتكبها للعقوبات من قبل هيئة السوق املالية.

وضعت شريعتنا الغراء قواعد عامة لضبط معامالت الناس بما يحفظ حق اهلل وحقوق الناس من التالعب والظلم وأكل المال
بالباطل وهي كاآلتي:
 .1األصل في العقود والشروط الحل واإلباحة :ألن اهلل تعاىل أباح لنا مجيع املعامالت املالية وال حيرم منها شيء مامل يرد يف القرآن

الكرمي أو السنة النبوية ما يدل على حترميها ،فيجب على من قال حبرمة أي معاملة أن يأيت بدليل التحرمي ،ودليل ذلك قوله تعاىل:
((وأحل اهلل البيع)) سورة البقرة آية.)275( :

 .2أن العقود والشروط مبنية على التراضي بين الطرفين :فال حيل يف األصل أخذ أموال الناس بغري رضاهم وعلمهم ،ودليل ذلك
قوله تعاىل(( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّال أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارة َعن تَ َر ٍ
قواعد عامة في فقه
اض ِّمن ُك ْم)) سورة النساء آية( :
ْ َ َْ
َ َ
َ
َ َ
.)29
المعامالت في الشريعة
اإلسالمية

 .3أال تحتوي العقود أو الشروط على أحد أسباب التحريم في الشريعة اإلسالمية وهي كاآلتي:
أ -الربا :الربا يف الفقه اإلسالمي نوعان:
النوع األول :ربا الديون :وهو الزيادة يف املال الواجب يف الذمة مقابل األجل ،وينقسم إىل قسمني:
 -1ربا القروض :هو الزيادة املشروطة عند بداية القرض اليت يطلبها املقرض من املقرتض ثابتة كانت أو متغرية.
 -2ربا اجلاهلية :هو الزيادة اليت يطلبها الدائن من املدين مقابل تأجيل الدين عند حلول األجل وعدم السداد.
النوع الثاني :ربا البيوع :وهو نوع خاص يف البيوع ،وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الفضل (الزيادة) أو النسيئة
(التأجيل) ،وهو حمرم ،وخمصوص يف األصناف الستة وما وافقها يف العلة ،حلديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن النيب

صلى اهلل عليه وسلم قال(( :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح،
مثال مبثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) .أخرجه مسلم.
وينقسم ربا البيوع إىل قسمني:
 -1ربا الفضل :وهو الزيادة يف مقدار أحد العوضني إذا احتدا يف العلة ،مثل :لاير واحد بثالث رياالت ،أو 1كجم ذهب
ب 2كجم ذهب ،فهذا ربا حمرم.
 -2ربا النسيئة :وهو الزيادة يف األجل (التأجيل) دون املقدار ،وخيتلف حكمه حسب ما يلي:
 إذا احتد العوضان يف العلة والنوع ،مثل :أن يبيع 1كجم ذهب يسلمه اآلن مقابل 1كجم ذهب يسلم بعدشهر ،أو أن يبيع 100كجم متر يسلمه اآلن مقابل 100كجم متر تسلم بعد شهر ،فال جيوز التأجيل هنا بل
جيب التقابض وإال أصبحت املعاملة من ربا البيوع احملرمة.
 إذا احتد العوضان يف العلة دون النوع ،مثل :أن يبيع 1كجم ذهب يسلمه اآلن مقابل 1كجم فضة تسلم بعدشهر ،أو أن يبيع 100كجم بر يسلمه اآلن مقابل 150كجم شعري تسلم بعد شهر ،فال جيوز التأجيل هنا
أيضا بل جيب التقابض وإال أصبحت املعاملة من ربا البيوع احملرم.
 أما إذا اختلفت العلة كأن يبيع الرب بالذهب ،أو التمر بالرياالت فال حمل للربا هنا فيجوز فيه التأجيل والزيادة.ب -الغرر :هو ما ال يعلم حصوله أو ال يقدر على تسليمه أو ال يعرف حقيقته ومقداره ،ودليل حترميه ما ورد عن أيب هريرة
رضي اهلل عنه أنه قال(( :هنى رسول اهلل صلى اهلل عله وسلم  ...وعن بيع الغرر)) رواه مسلم.
وينقسم الغرر إىل:

 .1الغرر يف صيغة العقد كاجلمع بني بيتعني يف بيعة بأن يبيع السلعة بألف لاير حالة أو بألفني إىل أجل دون حتديد أحدمها.
 .2الغرر يف حمل العقد كاجلهل بنوع املبيع أو صفته بأن يبيع سيارة مثال دون بيان نوعها أو صفتها.
 .3الغرر يف شروط العقد كاشرتاط اخليار لوقت جمهول ،أو بيع عمارة واستثناء طابق منها دون تعيينه.
ج -الضرر :هو إحلاق مفسدة بالغري ،وتتعدد أساليب إحلاق الضرر ،ودليل حترميه حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
((ال ضرر وال ضرار)) ،ومن الضرر ما يلي:

 .1الغش :وهو إظهار أحد املتعاقدين املعقود عليه خبالف الواقع بوسيلة قولية أو فعلية ،أو كتمان وصف غري مرغوب فيه،
لو علم به أحد املتعاقدين المتنع من التعاقد عليه ،ودليل حترميه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ((من غشنا فليس منا))
رواه مسلم.
 .2النجش :هو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ،وإمنا يريد اإلضرار باملشرتي ،أو نفع البائع ،أو األمرين مجيعا ،ودليل
ِ
َّج ِ
ش)) رواه البخاري.
حترميه حديث عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه أنه قال(( :هنَى رسول اهلل صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم عن الن ْ
 .3التدليس :هو فعل ما يتوهم به املشرتي أن يف املبيع صفة توجب زيادة ،أو كتمان العيب ،ودليل حترميه قول النيب صلى
اهلل عليه وسلم يقول(( :اخلديعةُ يف النار)) رواه البخاري.
 .4التغرير :هو خديعة العاقد وإغراؤه بوسيلة قولية أو فعلية ليقدم على العقد ظانا أنه يف مصلحته والواقع خالف ذلك،
ودليل حترميه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول(( :اخلديعةُ يف النار)) رواه البخاري.
 .5خيانة األمانة :هي عدم أداء األمانة جبحدها أو التقصري فيها ،ودليل حترمي خيانتها قول النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :ال
إميان ملن ال أمانة له)) رواه ابن حبان يف صحيحه.

 .6االحتكار :هو أن يدخر السلعة مع حاجة الناس هلا حىت يزيد مثنها فيبيعها ،ودليل حترميه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:
((ال حيتكر إال خاطئ)) رواه مسلم.

