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الحكم الشرعي لبورصة األوراق النقدية
• األسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع.
• الضوابط الواجب توافرها في السووق بصوفة عاموة -ويشومل للوس سووق
األوراق المالية:-
• حرية المعامالت في األسواق في إطار المشروعية.
• مشووروعية التعاموول فووي األسووواق بوولن تكووون شاليووة موون ال و والجهالووة
وال رر والتدليس والمقامرة.
• طهارة السوق من المعامالت الربوية والشبائث بكافة صورها.
• سووهولة الحصووول علووم المعلومووات األمينووة والصوواداة التووي تسوواعد فووي
اتّشال ارارات الشراء والبيع.
• اتساع السوق وسهولة الدشول والشروج منها.
• تجنب المعامالت غير المشروعة .
فإلا توفرت الضوابط السابقة فوي سووق األوراق الماليوة كوان التعامول فيهوا
حاللً.

طبيعة المعامالت في سوق األوراق المالية
بإصووودار وتوووداول

سووووق األوراق الماليوووة «البورصوووة» تشوووت
األوراق المالية مثل:
• األسهم بلنواعها.
أغلب األوراق المتعامل فيها عالميًا هي
األسهم والسندات
• والسندات بلنواعها.
• والصكوس بلنواعها.
• وشهادات اإليداع.
• الستثمار بلنواعها.

شرعية التعامل في األسهم
• تعريف األسهم« :صس اابل للتداول يصدر عن شركة مسواهمة ،ويعطوم
للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة»
• تعتبوور األسووهم أداة التمويوول األساسووية لتكوووين رأس المووال فووي الشووركات
المساهمة ،إل تطرح لالكتتواب العوام ضومن مهلوة محوددة يعلون عنهوا موع
اإلصدار.
• يعتبوور السووهم جو ء موون رأس مووال الشووركة ،ويسوواهم صوواحبه فووي الوورب
والشسارة حسب ما تسفر عنه نتائج األعمال.
• حكووم التعاموول فووي األسووهم :التعاموول فووي األسووهم بيعًووا وشوورا ًء ووسوواطة
حالل بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهول األسوهم حواللً؛ فعلوم
سبيل المثال ل يجو التعامل في أسهم شركة تعمل في مجال الشمور أو
التماثيل أو الشن ير أو الب اء أو المقامرة أو الربا.

شرعية التعامل في السندات
•
•

•
•

السند« :ارض بفائدة ثابتة محددة مقد ًما».
«والسووندات هووي :أوراق ماليووة لات ايمووة معينووة -وهووي أحوود
أوعيووة السووتثمار -والسووند عووادة :وراووة تعلوون عوون أن مالووس
السووند دائوون إلووم الجهووة المصوودرة للسووند ،سووواء حكومووة أو
شركة ،أو مشروع».
ومووون للوووس :سوووندات التنميوووة وصوووكوس الش انوووة لات العائووود
الثابت ،والسندات التي تصدرها الشركات لات العائد الثابت.
عا ،ولقوود أجمووع
حكمهووا :كوول هوولا ومووا فووي حكمووه محوورم شوور ً
الفقهاء علم للس.

حكم التعامل في أسهم لشركات أصل معامالتها حالل
ولكن أحيانا ً تتعامل بالربا
هناس رأي لبعض العلماء ،إلا اشتلط الحوالل بوالحرام ،وكانوت
أكثرية المعامالت حالل ً،تلشل األالية حكم األغلبية.

ومن األحووط تقودير نسوبة الورب أو اإليوراد أو الموال الشبيوث
بقوودر اإلمكووان والووتشل
التصدق.

منهووا فووي وجووو الشيوور ولوويس بنيووة

شرعية عمل شركات السمسرة في األوراق المالية
ليس هناس من حرج ما داموت تلوس الشوركات للعمول والتعامول
في أسهم شوركات تعمول فوي الحوالل والطيبوات وتتجنوب التعامول
في السندات بفائدة وما في حكمها وكللس تتجنب كول المعوامالت
المحرمة.

الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة
نظام البورصة المعمول به دوليا ً
محرم ل يجو

لشتمال نظام البورصة ضرورة
علم اإلاراض بالفائدة
عدم القدرة علم التسليم عند الطلب
عادة إلا كانت المبالغ كبيرة
مع تلشرالتقابض فيما يشترط فيه
التقابض حالً

إلا كانت هل البنوس أو غيرها تعمل وفق الضوابط
التالية جا  ،وفي حال تشلف ايد أو أكثر من هل
القيود ،حرم التعامل مع البورصة والدشول فيها:
أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال ،أي
أن البنس أو غير ل يقترض ليشتري.
أن يتحقق التقابض بين المتبايعين«البنس
والبورصة» دون تلشير ،ضمن المتواضع عليه
عرفا ً في مسللة التقابض.
أن يتمكن البنس من التصرف بالعملة أو العين
التي اشتراها كما يتصرف المالس بملكه.
وإلا كانت المتاجرة باللهب أو الفضة فيل م
التقابض والتماثل في الو ن ،وهلا فيما نعلم
غير ممكن في أعمال البورصة.

وإلا كان استثمار البنس في األسهم ،فيجب أن
تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة.

