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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 

 
 لى رسول اهلل وبعد: احلمد هلل والصالة والسالم ع

واذذذد  ،التوصذذذال الي هذذذق للعالاذذذا بذذذا ا اذذذما     ذذذ ف  ا سذذذه فهذذذحبا بذذذا بع ذذذوا : 
استيمغت فاه م  يسم اهلل من اجلهد واملماجعا، اصدت م ه املش ركا   با هذحبا املووذوا املهذ ، 

ق لغذري  للتوسذ  لعله ي ري الطميذ ،وح ولت ت دمي م  ييتح اهلل به من أحك م املس ئل اليت مل تبحا
  هذذذحبمل املسذذذ ئل وا ذذذب عه  باذذذ ه ويف ا ذذذ ه، وهذذذو   ال ه يذذذا جهذذذد بشذذذم، يعتذذذورمل الت صذذذري والذذذ   ، 

وأسذذذال اهلل أ  يغيذذذم ص مذذذ  اصذذذمت فاذذذه، وأ   ،والكمذذ ل هلل، وحسذذذ  أتذذذت اسذذذتيمغت فاذذذه جهذذد 
   مذذذد و لذذذه ي يذذذ  أذذذ  أصذذذبت فاذذذه، وأ  يم ا ذذذ  العذذذالو   ال ذذذول والعمذذذل، وصذذذلى اهلل علذذذى تبا ذذذ

 وصحبه وسل .
 
 

 
 وكتبه

 د.عبداهلل بن مبارك آل سيف
 األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض

 هـ1/3/1431
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

التوصيف الفقهي للعالقة بين األطراف في محافظ 
 األسهم

 

 : فكرة الموضوع

اذا بذا ا اذما     ذ ف  ا سذه  ت وم فكمة املوووا على با التوصال الي هذق للعال
 مل  يرتتب علاه من أحك م ف هاا.

 أهمية الموضوع :

 تتبا أمهاا املوووا من عالل م  يلق:
 كامة تداول ا سه  وفتح احمل ف  وم  حيتل بحبلك من مس ئل وصور يفت ج لبا   حكمه . .1

 ديد م ه .جتدُّد مس ئل ا سه  بصورة كبرية وت وا ع وده  مم  تطلب مت بعا اجل .2

حداثذذا فكذذمة ا سذذه  احلدياذذا   العذذ مل السذذالمق، ووجذذود ح جذذا لباذذ   توصذذال تذذوا العالاذذا  .3
 فاه  با أاما  الع د.

 أسباب اختياره :

 أمهاا املوووا وحاويته ومالمسته حل ج ت ال  س ووموري هت . .1

 .أته من ال وا ل املع صمة اليت يفت ج اىل با وبا   من املهتما والب حاا .2

أتذذه مل يسذذبق بذذا توصذذال العالاذذا بعذذد التحذذم  والبحذذا   رسذذ لا علماذذا أو أبذذ   علماذذا  .3
 هبحبا التيصال.
 هدف البحث :

الكشل عن موووا التوصال الي هق حمل ف  ا سه  وتوا العالاا فاه  با ا اما  مل  
 يرتتب على التوصال من أحك م ف هاا وجزائاا.

 الدراسات السابقة :

والبحذذا تبذذا أتذذه مل يسذذبق بذذا توصذذال تذذوا العالاذذا بتوسذذ  وتيصذذال   بعذذد التحذذم  
والكت ب ت   ا سه  امج لاا أو تبحا  ،فام  ظهم ص رس لا علماا ف هاا أو حىت   با ف هق

 .مس ئل أعمى غري  ل البحا
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 منهج البحث :

  ته املعتربة.م  توثاق االتي ق من مظ ،اذا ك تت املسالا من مواو  االتي ق فاذكم حكمه  .1

اذا ك تذذت املسذذالا مذذن املسذذ ئل الذذيت اسذذت م الذذمأ  الي هذذق فاهذذ  علذذى رأ  وأ ذذب  باهذذ  فذذاذكم  .2
 المأ  الي هق فاه  بدو  عمض اخلال  ؛ حمص ه على االعتص ر والرتكاز على م مل يبحا.

يج اذا ك تذت املسذذالا مذن ال ذذوا ل الي هاذا الذذيت مل تبحذا فذذاركز البحذا علاهذذ  مذن عذذالل الت ذذم  .3
الي هذذذق وال اذذذ س علذذذى أاذذذوال ا ئمذذذا وتلمذذذ  ا دلذذذا الشذذذمعاا  ذذذ  مذذذ  امل  اشذذذا والرتجذذذاح بذذذا 

 الت مجي ت.

 : أم  التوثاق املحبه  فاسلك فاه  م  يلق .4

  االاتصذذذ ر علذذذى املذذذحباهب الي هاذذذا املعتذذذربة مذذذ  الع  يذذذا بذذذحبكم مذذذ  تاسذذذم الواذذذو  علاذذذه مذذذن أاذذذوال
 أهل املحبهب تيسه.توثاق ا اوال من كتب م   السلل الص حل

  ذكذذم أدلذذذا ا اذذذوال، مذذ  باذذ   وجذذه الداللذذا، وذكذذم مذذ  يذذذمد عذذذلاه  مذذن م  اشذذذ ت، ومذذ  جيذذ   بذذه
 ع ه  ا  ك تت.

 م  با   سببه، وذكم مثمة اخلال  ا  وجدت. ،  املس ئل الي هاا امل مجا الرتجاح 
 والت ميج واجلم . االعتم د على أمه ت املص در واملماج  ا صالا   التحميم والتوثاق .5

تظذذذماه جلذذذدة املووذذذوا وحداثتذذذه والذذذا الكتذذذب العمباذذذا فاذذذه ف ذذذد لذذذزم االسذذذتي دة مذذذن املوااذذذ  الم اذذذا  .6
 ومواا  اجله ت االعتب ريا املوثواا واملواا  العالماا. 

 الرتكاز على موووا البحا وجت ب االستطماد. .7
 تماا  اآلي ت وبا   سوره . .8
ا  مل تكذذذن   الصذذذذحاحا أو  -هذذذل الشذذذذا    درجتهذذذ  ختذذذميج ا ح ديذذذا وباذذذ   مذذذذ  ذكذذذم أ .9

 فإ  ك تت كحبلك فاكتيق حا ئحٍب بت مجيه . ،-أحدمه  
 ختميج اآلث ر من مص دره  ا صالا، واحلك  علاه . .11
 التعميل ب ملصطلح ت و مح الغميب. .11
 الع  يا ب واعد اللغا العمباا والمالء وعالم ت الرتاا . .12

 والتوصا ت.وو  ع متا تتضمن أه  ال ت ئج  .13
 .( 1)  وووع توامل ملماج  واملص دربحا بيهمس اتب ا الا .14

 عطا البحا :

                                                 
(مل أر ح جا لوو  فهمس اآلي ت وا ح ديا لتاسم العاور علذى اآليذ ت وا ح ديذا مذ  الت  اذ ت احلدياذا   احل سذب  1) 

س عالفذذذ ه للمسذذذ ئل العلماذذذا، حاذذذا تشذذذرت  ولضذذذاق بذذذا الرتااذذذا عذذذن التوسذذذ    اليهذذذ ر  ،وا جهذذذزة الكياذذذا واجلذذذوال
 اجملالت العلماا عدم الزي دة على مخسا صيحا واد اعتصمت البحا كارياه من ا صل الطويل.
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  :ومبحااهاد وتشتمل على مت
  مطالب:ستة تمهيد وفيه ال

  مفهوم األسهم :: المطلب األول
  : ألسهم في الشركاتالتوصيف الفقهي ل: مطلب الثانيال

  المطلب الثالث: حكمها في األصل :
  مفهوم المحافظ: وفيه مسائل : المطلب الرابع:

  آلية التداول اإللكتروني وخطوات التنفيذ :: المطلب الخامس
  خصائص محافظ األسهم :: المطلب السادس
أحهد وفيه  : التعريف باألطراف في عملية تداول األسهم: المبحث األول

  : ا  مطلبعشر 
  تحديد الجهات ذات العالقة :: المطلب األول
  صور العالقة االفتراضية بالمكرر :: المطلب الثاني
  صور العالقة االفتراضية بدون المكرر :: المطلب الثالث
  وزارة المالية :: المطلب الرابع

  مؤسسة النقد :: المطلب الخامس
  المطلب السادس: هيئة سوق المال :

 : شركة تداول: المطلب السابع
  البنك :: المطلب الثامن
  ة المساهمة:الشرك: المطلب التاسع
  البائع :: المطلب العاشر

  المشتري:: المطلب الحادي عشر
التوصههيف الفقهههي للعالقههة بههين األطههراف فههي محههافظ : المبحههث النههاني

 مطالب :عشرة األسهم:وفي  
  التوصيف الفقهي للعالقة بين وزارة المالية وغيرها :: المطلب األول
  قد وغيرها :صور العالقة بين مؤسسة الن: المطلب الثاني
  العالقة بين المستثمر)المشتري والبائع( ومؤسسة النقد:: المطلب الثالث
  العالقة بين هيئة سوق المال وغيرها :: المطلب الرابع

  صور العالقة بين شركة تداول وغيرها :: المطلب الخامس
  صور العالقة بين البنك وغيره :: المطلب السادس
وفيببه : ة بببين الشببركة المسبباهمة وغيرهبباصببور العالقبب: المطلببب السببابع

  صور:
  وفيه :: صور العالقة بين المشتري وغيره: المطلب الثامن

العالقببة ببين البببائع مو المشببتري وببين مببن يقببوم بعمليببة : المطلبب التاسببع
  التالعب بالسوق من المضاربين :

 المسائل الفقهية الحاكمة للعالقة بين األطراف فبي حبال: المطلب العاشر
  التالعب بالسعر مو وجود عيب:
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 تمهيد وفي  مطالب:

 وفي  مسائل :: مفهوم األسهم: المطلب األول

 المسألة األولى :التعريف اللغوي :

احلذذذ  وال صذذذاب : وأامهبذذذ  للمعذذذال االصذذذطالحق ،السذذذه    اللغذذذا لذذذه عذذذدة معذذذ ي 
: وي ذذ ل سذذ مهه ،ملشذذ ا، وهذذحبمل املعذذ ي تذذدور علذذى معذذال احلصذذا وال صذذاب ا(2)والشذذقء مذذن ا  ذذا ء 

: مذذذ    احلذذذديا الصذذذحاح وم ذذذه(3) .،وم ذذذه الشذذذمكا املسذذذ مها ،أ  أعذذذحب سذذذهم ه أ  تصذذذاب ه : ا  ذذذه
  (4) .(خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم)

 التعريف االصطالحي :: المسألة النانية

تشذذا مصذذطلح ا سذذه    الشذذمك ت احلدياذذا املسذذ مها ؛ ولذذحبا فهذذو مصذذطلح اذذ توي  
ولذذذحبا  ،مث بعذذذد دعذذذول ذذذذ ذج هذذذحبمل الشذذذمك ت للذذذبالد السذذذالماا اتت ذذذل املصذذذطلح معهذذذ  ، وااتصذذذ د

واذد  ذ ا هذحبا االصذطالح حذىت ع ذد الي هذ ء  ،فتعمييه لذدى أصذح   هذحبين الت صصذا مشذهور
وا  كذذذ   ميهذذذوم الي هذذذ ء ملصذذذطلح ا سذذذه  أوسذذذ  م ذذذه ع ذذذد  ،املع صذذذمين علذذذى هذذذحبا املعذذذال أيضذذذ ه 

 .ال  توتا واالاتص ديا
وعمفذذت ا سذذه  بعذذدة تعمييذذ ت م هذذ  :ا صذذكوق متسذذ ويا ال امذذا وا بلذذا للتذذداول بذذ لطمق 

 (5)التج ريا واليت يتمال فاه  حق املس ه    الشمكا السام  ح ه   احلصول على ا رب ح ا 
واال اهن  :ا أاس م متس ويا من رأس م ل الشمكا غري ا بلا للتجزئا متاله  وث ئق التذداول ا 

(6) 
ا ا سذذذه  هذذذق مذذذ  ااذذذل احلصذذذ  الذذذيت ي ذذذدمه  الشذذذمك ء ع ذذذد املسذذذ مها   مشذذذموا : وااذذذل

 (7)ويتكو  رأس امل ل من هحبمل ا سه ا  ،أو عا اا ،سواء أك تت حصص ه ت ديا ،الشمكا
 ،وكلهذذ  تذذدل علذذى معذذال ال صذذاب واال ذذرتاق   حصذذا معا ذذا ،والتعمييذذ ت السذذ ب ا مت  ربذذا
أو  ذه دات  ذذماء أسذه  مصذذدرة مذن ابذذل  ،ا و ذذه دات اكتتذ  يذت  اثب هتذ  مذذن عذالل وثذذ ئق ر اذ

بذل اذد يكذو   ،ويشري التعميل الا لا اىل أ  احلصا اذد اليكذو  أصذله  مذ اله  ،أو الوساط ،الشمكا

                                                 
  .(293/  1): املصب ح امل ري ،(3/111): معج  م  يا  اللغا ،(12/318): لس   العم : اتظم (2)
 . (1/459): املعج  الوساط: ( اتظم3)
 . ( 2211)  - 65، حديا را  (1727/  4) :ح مسل صحا: ( اتظم4)
 . (47د.أمحد اخللال ) ،أحك م ا سه  والس دات: ( اتظم5)
 . 114امل دة  ،ال  تو  التج ر  اللب  ي: ( اتظم6)
د.مبذذذ رق  ل  ،أحكذذذ م التع مذذذل   ا سذذذواق امل لاذذذا املع صذذذمة: واتظذذذم ،(47د.أمحذذذد اخللاذذذل ) ،ا سذذذه  والسذذذ دات: ( اتظذذذم7)

 . (1/114): سلام  



 7 

وحيذذذق لصذذذ حبه باعذذذذه بعذذذد فذذذتح اجملذذذ ل للتذذذذداول، وهذذذحبا ع ذذذد ال ذذذذ توتاا  ،جهذذذداه مث مبذذذن أ ذذذدار معذذذذا
 .واالاتص ديا

فكذذل أجذذزاء مشذذرتكا    ،فميهذذوم ا سذذه  أوسذذ  مذذن حصذذممل فامذذ  ذكذذمأمذذ  ع ذذد الي هذذ ء  
فاحصذذل اال ذذرتاق   ا سذذه     ، ذذمكا بذذا اث ذذا أو حصذذا بذذا  ذذميكا تسذذمى أسذذهم ه ع ذذده 
 .(8)اليمائض و  ا د  و  ا مالق امل لاا املشرتكا و  ا وا   

الذذيت يذت  تذذداو     بورصذذا و ذل البحذذا ه ذ  هذذو ا سذه  املع صذذمة   الشذذمك ت املسذ مها و 
 ا سه .

 المسألة النالنة :العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي :

 ،يشرتق املعال اللغو  واالصطالحق   اال رتاق   معال ال صاب واحلصا واحلذ  
ولكن ا سذذذه  ،وهبذذذحبا املعذذذال اسذذذت دم علمذذذ ء اليذذذمائض ا تصذذذب ء وا سذذذه  أعذذذال ال صذذذاب للورثذذذا

 ،د أعذذذحبت بعذذذض السذذذم ت واخلصذذذ ئ  الذذذيت التوجذذذد   ا سذذذه  ب الصذذذطالح ال ذذذدمياملع صذذذمة اذذذ
حاذذا عصذذت هذذحبمل ا سذذه  اصذذ ئ  و ذذ ت اصذذطالحاا مع صذذمة ختتلذذل عذذن ا سذذه  بذذ ملعال 

 ،لك ه لا  سهم ه بذ ملعال االصذطالحق ،ف د يكو  السه  سهم ه من حاا أصله اللغو  ،ال دمي
أو لكوتذذه لذذا  وذذمن  ذذمك ت املسذذ مها  ،وجذذود وثذذ ئق اثبذذ ت أو لعذذدم ،لعذذدم امك تاذذا تداولذذه مذذااله 

 أو لغري ذلك. ،الع ما
 ،كمذذذذ  أ  ه ذذذذ ق فماذذذذ ه بذذذذا املصذذذذطلح الي هذذذذق لقسذذذذه  واملصذذذذطلح ال ذذذذ توي واالاتصذذذذ د 

 ف ملصطلح الي هق أمشل وأع  كم  سبق ذكممل.
 :  خصائص األسهم: المسألة الرابعة

 م ه  : ،د من اخلص ئ تتماز ا سه  املع صمة ) ل البحا ( بعد
بل والمهن وغريه  من أتواا التصذم  الذيت تذمد  ،أهن  ا بلا للتداول والتصم  فاه  ب لبا  والشماء .1

 على املبا .

ت ااذذذد تذذذداول ا سذذذه  وفذذذق أتظمذذذا ع صذذذا وأواذذذ ت  ذذذددة للباذذذ  والشذذذماء مذذذن عذذذالل البورصذذذا  .2
 وتظ مه .

 ،ا عذمىسه  ااما أعلى من ااما ا سذه  أهن  متس ويا ال اما اال اا ؛ فال توجد لبعض ا  .3
مذذن حاذذا  سذذواء ،م   احل ذذوق وااللتزامذذ تويرتتذذب علذذى هذذحبا أ  كذذل سذذه  يتسذذ وى مذذ  اآلعذذ

أو موجوداهتذذذذذذ  بعذذذذذذد تصذذذذذذياته  أو   التصذذذذذذويت أو   يفمذذذذذذل الذذذذذذديو   ،تو يذذذذذذ  أربذذذذذذ ح الشذذذذذذمكا
حذذذداه أاذذذل ل امذذذا واذذذد ووذذذعت بعذذذض ال ذذذواتا حذذذداه أعلذذذى و  ،وااللتزامذذذ ت املرتتبذذذا علذذذى الشذذذمكا

                                                 
 . (4/277): املوسوعا الي هاا الكويتاا: ( اتظم8)
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وا ذذد  مذذن هذذحبا تسذذهال عملاذذا عمذذل الشذذمكا وتذذداول ا سذذه    البورصذذا وسذذهولا  ،السذذه 
  حذذذذا أ  بعذذذذض ا تظمذذذذا اليفذذذذدد اامذذذذا السذذذذه  حذذذذ ل الصذذذذدار ك ل ظذذذذ م  ،تو يذذذذ  ا ربذذذذ ح

 . ( 9) ا مميكق والك د  والبلجاكق 

ه  أكام مذن واحذد   حذ ل الر  وجيو  أ  يشرتق   السه  أو ا س: أهن  غري ا بلا للتجزئا .4
ويشذذذرتكو    الغذذذ    ،لكذذذن البذذذد أ  اذذذاله  أمذذذ م الشذذذمكا  ذذذ   واحذذذد ،أو ا بذذذا أو الوصذذذاا

 والغمم واحل وق واملسئولا ت وااللتزام ت.

مث اذا اذمح  ،وال يصدر السه  اال هبحبا السعم ،أ  ا سه     ااما ا اا  ددة ع د الصدار .5
 والب املشرتين. للتداول عض  لسعم السوق

وال يط لذب بذاكام مذن مسذةولاا اامذا أسذهمه  ،أ  مسئولاا املس ه   ددة ب امذا أسذهمه ف ذط .6
 (11). هحبا   الشمكا ذات املسةولاا احملدودة بشمواه  مهم  بلغت ديو  الشمكا

 :وأه  هحبمل االعتب رات م  يلق  ،ختتلل ا سه  ب عتب رات عدة

 ،ف ل  ديذذا الذذيت دفعذذت اامتهذذ  ت ذذداه ع ذذد التاسذذا  ،ت  سذذ  اىل تذذوعا ت ديذذا وغذذري ت ديذذا 
واحل ذوق اليكميذا ماذل أو املع ويذا ماذل الوج هذا أو اخلذربة  ،وغري ال  ديا مال العا اا من ع  ر وحنومل

 وحنوه  من اعتب رات مع ويا.حق االعرتاا واملةلل 

ف  سذذه  اال اذذا هذذق الذذيت يفمذذل اسذذ  صذذ حبه   ،ت  سذذ  اىل أسذذه  ا اذذا وأسذذه  حل ملهذذ 
 ،واذذذ  تكذذذو  ملكذذ ه ملذذذن حيمذذل الوثا ذذذا ،وا سذذذه  لصذذ حبه  هذذذق الذذيت ال يفمذذذل ا ذذ ه  ،علذذى الوثا ذذا
 مذذم ( وتتذداول بطمي ذذا التظهذري كسذذ ئم وهذذق أسذه  تتضذذمن عبذ رة ): أسذذه  لقمذم: وال ذوا الا لذا

 (11) .الس دات اليت يفمل  م  ا مم

                                                 
: د.مبذ رق  ل سذلام   ،(، أحكذ م التع مذل   ا سذواق امل لاذا املع صذمة61د.أمحذد اخللاذل ) ،ا سه  والس دات: ( اتظم 9) 

(1/114.) 

: د.مبذ رق  ل سذلام   ،ق امل لاذا املع صذمة(، أحك م التع مل   ا سوا47): د.أمحد اخللال ،ا سه  والس دات: ( اتظم11)
(1/114)  . 

 . (54): د.أمحد اخللال ،أحك م ا سه  والس دات: اتظم (11)
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فاسذه  االمتاذ   هذق الذيت تعطذق صذ حبه  ح واذ ه  ،ت  س  اىل أسه  ع ديا واسذه  امتاذ   
د التصذياا أو ا ولويذا علذى مال ا ولويا علذى اسذرتداد املذ ل ع ذ ،ع صا  ائدة على ا سه  الع ديا

 (12)ابض ربح معا. 

فذذذذ حلالل   الشذذذذمك ت ال  اذذذذا مذذذذن  ،ي  سذذذذ  اىل سذذذذه  حذذذذالل وسذذذذه   ذذذذمم وسذذذذه   ذذذذتلط
كحبلك أ  تكو  ت اا   رأس امل ل من ا موال احملمما وكحبلك ت  ء الشمكا مذن ا تشذطا و احملمم ت 
السذه  احلذمام هذو سذه  الشذمك ت ذات ال شذ   احملذمم أو الشذمك ت امل تلطذا الذيت جتذ و ت ، و احملمما

تسبا احلمام فاه  ال سبا اليت حذدده  مذن أجذ   التع مذل مذ  الشذمك ت امل تلطذا فتكذو   ذمكا  ممذا 
ال ذذوا الا لذذا سذذه   ذذتلط مل تتجذذ و  تسذذبا احلذذمام فاذذه تسذذبا معا ذذا فهذذحبا يذذدعل    ،علذذى ال ذذولا

ل احلذذذالل ع ذذذد بعضذذذه  ويعذذذد اسذذذم ه ث لاذذذ ه ع ذذذد  عذذذمين ؛ ملذذذ  فاذذذه مذذذن اال ذذذتب مل الذذذحب  يذذذدعو ا و 
 .وهحبمل أه  أتواعه  بغض ال ظم عن تيصال حكمه   مع ه  ،لالحتا  

 : في الشركات التوصيف الفقهي لألسهم: مطلب النانيال
مذن عذالل وتبذدأ العالاذا   الشذمكا  ،ا سه  عب رة عن حصا الشميك   رأس مذ ل  ذمكا

و االكتت   هو:ا عمل ادار  يذت  أ تضذ مل اتضذم م املكتتذب اىل الشذمكا يفذت  ،امحه  لالكتت  
التاسا ، م  بل السه م   رأس م ل الشمكا بعدد معا من ا سه  املطموحا، وهذو دعذوة توجذه 

 .( 13) اىل أ   و غري  ددين سلي ه لإلسه م   رأس امل ل ا 
لشذذذمك ت اجلذذذوا ، واذذذد أمجذذذ  العلمذذذ ء اذذذدا ه علذذذى مشذذذموعاا ع ذذذد ا صذذذل   االكتتذذذ     ا

 ،( 14) الشمكا   اجلملا وا  اعتليذوا   بعذض التي صذال، واذد حكذى ابذن حذزم المجذ ا   اجلملذا 
وأمجذذ  املسذذلمو  علذذى جذذوا  الشذذمكا   اجلملذذا واذذذ  اعتليذذوا   أتذذواا واذذ ل ابذذن ادامذذا رمحذذه اهلل: ا

فذإ  أحذدا مذن العلمذ ء مل  ذ لل  المجذ اوأمذ  سبكق   تكملا اجملمذوا: اوا ل ابن ال.( 15) ا م ه 
 .( 16) ا    جوا ه 

                                                 
 ،(، أحكذذ م ا سذذه  والسذذ دات1/114): د.مبذذ رق  ل سذذلام   ،أحكذذ م التع مذذل   ا سذذواق امل لاذذا املع صذذمة: اتظذذم (12)

 . (54): د.أمحد اخللال
 (.111): د.أمحد اخللال ،والس داتأحك م ا سه  : ( اتظم 13) 

 .(91): مماتب المج ا البن حزم: ( اتظم 14) 

 .(119/  5): املغت(  15) 

 .(63/  14) : ( تكملا اجملموا 16) 
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اذذ ل ابذذن بطذذ ل: أمجعذذوا علذذى أ  الشذذمكا الصذذحاحا أ   ذذمج كذذل واحذذد واذذ ل ابذذن حجذذم: 
مال م  أعمج ص حبه مث  لط  ذلك حىت ال يتماز مث يتصمف  مجاع ، اال أ  ي ذا  كذل واحذد م همذ  

 .( 17) ا تيسه.وأمجعوا على أ  الشمكا ب لدراه  والدت تري ج ئزةاآلعم م  م 
وهبحبا أعحب مجهذور العلمذ ء املع صذمين ف ذ لوا  ذوا  االكتتذ     الشذمك ت املسذ مها، ومذ ه  
الشاخ  مد بن ابماها  وابن بذ   وعبذدالم اق عيايذق وابذن عاامذا وغذريه ، ومذن عذ لل   ذلذك 

 جذوج ب لمجذ ا وهذو اذول مهجذور مل يعذد -الشذمك ت املسذ مها  أ  م ذ –من الب حاا املع صمين 
أحذذذد ي ذذذول بذذذه، و ذذذ لل ل  عذذذدة أ  ا صذذذل   املعذذذ مالت الب حذذذا و ذذذ لل لل صذذذوو الشذذذمعاا 

 .( 18) الكارية الدالا على أصل الب حا   الشمك ت 
بذا وبغض ال ظم عن اخلال    توصايه  الدااق هل تكذو   ذمكا ع ذ   أو مضذ ربا أو ممك

وبغذض ال ظذذم عذن وجذذود بعذض املالحظذذ ت    ،م همذ  ..فهذق داعلذذا   مسذمى الشذذمك ت اجلذ ئزة
فهذذق داعلذذا   أصذذل الب حذذا   اجلملذذا مذذ  وجذذو  تصذذحاح مذذ     ،تظمهذذ  اخل ائذذا أو مم رسذذ هت 

ولذذا  هذذحبا مووذذ  عذذمض اخلذذال    املسذذالا ؛ اذ لذذا  هذذحبا  ذذل البحذذا.  ،تظ مهذذ  مذذن أعطذذ ء
(19) 

 الث: حكمها في األصل :المطلب الن

: وب ذذذ ء علاذذذه ت ذذذول ،سذذذبق باذذذ   أ  ا صذذذل    ذذذمكا املسذذذ مها الب حذذذا   اجلملذذذا 
ا صذذل   تذذداول ا سذذه  الب حذذا   اجلملذذا بشذذم  االلتذذزام ب لضذذوابط الشذذمعاا ؛    ا صذذل   

(21)املع مالت الب حا م  مل يمد دلال على التحممي.
 

 وووابط تيصالاا سذو  تذمد   ث  يذ ه  ق ووابط ع ما تماعى   تداول ا سه   
 فهق:فام  الضوابط الع ما  ،البحا بإذ  اهلل

                                                 
 .(134/  5فتح الب ر : )(  17) 

 ،ا ال ظميا والتطباقاملص ر  السالماا ب ،(158): د.عبداهلل الطا ر ،الب وق السالماا با ال ظميا والتطباق: ( اتظم 18) 
املعذ مالت امل لاذا  ،(137، 111): د.أمحذد اخللاذل ،أحك م ا سه  والسذ دات ،(342): د.عبدالم اق رحا  ا ايت

 (.56): املع صمة   ووء الي ه والشميعا، د. مد رواس العه جق

 ( .111): د.أمحد اخللال ،ا سه  والس دات: اتظم (19)
 . ( 121): د.أمحد اخللال ،س داتأحك م ا سه  وال: اتظم (21)
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و  املس مها    مك ت ذات تش    ذمم ب لمجذ ا ماذل جتفال ،أ  يكو  تش   الشمكا   مب ح .1
َوتـََعاَونُوا َعَلى : شمك ت املت صصا   با  اخلمور أو الدع   أو ال م ر أو المب  ل وله تع ىللا

ثْـِم َواْلُعـْدَواِ  َواتَـُّقـوا اللَّـَه ِ  َّ اللَّـَه َدـِديُد اْلِعَقـاِ       (2اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى َوََل تـََعاَونُوا َعَلى اْْلِ

الي ذذذذه السذذذذذالمق   الذذذذدورة الت سذذذذذعا  ذذذذدة مذذذذذ  تصذذذذذه، وجذذذذذ ء   اذذذذمار  مذذذذذ  [2: ]امل ئذذذذدة :
أو اتتذذذذ ج  ،العذذذذال    حممذذذذا السذذذذه م    ذذذذمك ت غموذذذذه  ا س سذذذذق  ذذذذمم ك لتع مذذذذل ب لمبذذذذ 

وكذذذذذحبلك الجيذذذذذو    الشذذذذذمك ت امل تلطذذذذذا ع ذذذذذد مجهذذذذذور  (21)أو املتذذذذذ جمة هبذذذذذ  أ.هذذذذذذ  ،احملممذذذذذ ت
دائمذذا لإلفتذذ ء بعضذذويا الشذذاخ وبذذه صذذدرت فتذذوى  مذذ  الي ذذه السذذالمق واللج ذذا ال ،املع صذذمين

وه ذ ق مذن  أجذ  مل لكذن ووذ  لذه  ،ابن ب   والشاخ عبدالم اق عيايق وابذن اعذود وابذن غذدي   
وممذذن أعذذحب بذذه الشذذاخ ابذذن عاامذذا وابذذن م اذذ  وهائذذا  ذذمكا الماجحذذق وبعذذض  ،وذذوابط  ذذمعاا

(22)ولا  هحبا  ل با املسالا.  ،املع صمين
 

وهذحبا معلذوم مذن الشذميعا وأدلتهذ  واواعذده  كمذ   ،احلذالل أ  يكو  رأس مذ ل الشذمكا مذن املذ ل .2
أيهـا النـاإ    اهلل بيـ  :: اذ ل رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه و سذل  :أيب هميمة ا ل حديا  

َل يقبل  َل بيبا و   اهلل أمر المؤمنين بما أمـر بـه المرسـلين فقـال   يـا أيهـا الرسـل كلـوا 
[ 51اآليــة : / المؤمنــو  23و  علــيم ]   مــن البيبــاع واعملــوا إــالما  نــي بمــا تعملــ

[  172اآليـة : / البقـر  2وقال   يا أيها الذين آمنـوا كلـوا مـن بيبـاع مـا رمقنـاكم ]   
ثـم ذكـر الر ـل يبيـل السـعر أدـع  أدبــر يمـد يديـه  لـى السـماب يـا ر  يـا ر  ومبعمــة 

(23)حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ودذي بالمرام فأنى يستجا  لذلك ؟
 

حيسن املمء تاته   يف اق المبح احلالل من غري الومار املتعمد أسل  ل وله صلى اهلل علاه  أ  .3
، وهذحبمل ا عذدة ( 24) ( متيذق علاذه  نما األعمال بالنياع، و نمـا لكـل امـرا مـا نـوى): وسل 

 .( 25) وهق أ  ا عم ل ب ل اا  ،متيق علاه  با الي ه ء

مل من الكذحب  أو التغميذم أو التذدلا  أو اخلا تذا أو تذمويج احلحبر من الواوا    مم أث  ء التع  .4
 ب  سه .ال  ع ت الك ذبا اليت يعل  كحبهب  أو مم رسا االحتك ر أو امل  ممة 

                                                 
 . (719): اجمللد ا ول ، لا  م  الي ه :الدور الس بعا: ( اتظم21)
 .(141لس دات، د.أمحد اخللال: )ا سه  وا: ( اتظم22)
 .( 1115)  - 65 وتمباته  الطاب الكسب من الصداا ابول ب   - 19( 713/  2): صحاح مسل : ( اتظم23)
 ،(1514/  3) :صحاح مسل (، 1حديا را  ) ،الوحق بدء ك   كال(1) ،(9/  1):  ر صحاح الب : ( اتظم 24) 

 .( 1917) : 155 حديا را  ،ب   اوله صلى اهلل علاه و سل  ) اذ  ا عم ل ب ل اا ( 45

 .(47):  مح ال واعد الي هاا للزرا  ،(65/  1): السبكى ،ا  ب مل وال ظ ئم: ( اتظم 25) 
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احلذذحبر مذذن الواذذوا   الشذذبه ت ؛    كاذذمة الواذذوا فاهذذ  يذذةد  اىل الواذذوا   احلذذمام ملذذ ورد عذذن  .5
    :ااهلل صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذل  ي ذذذول ال عمذذذ   بذذذن بشذذذري روذذذق اهلل ع ذذذه اذذذ ل  عذذذت رسذذذول 

المالل بين ، والمرام بين وبينهمـا مشـتبهاع ، َل يعلمهـن ك يـر مـن النـاإ ، فمـن اتقـى 
وقــا فــي المــرام ، كــالراعي : اســتبرأ لدينــه وعرضــه ، ومــن وقــا فــي الشــبهاع: الشــبهاع

هلل يرعـى حـول الممـى يودـك أ  يرتــا فيـه ، أَل و   لكـل ملـك حمـى ، أَل و   حمــى ا
ممارمه ، أَل و   في الجسد مضـةة  ذا إـلمص إـلل الجسـد كلـه و ذا فسـدع فسـد 

   (26) .متيق علاه ا أَل وهي القل  .الجسد كله

 : المطلب الرابع: مفهوم المحافظ: وفي  مسائل

 اللغوي:المسألة األولى: المفهوم 

 ،ريملكحيذذ  املذذ ل أو غذذ  ،وهذذق أداة تسذذت دم للحيذذ  ،احمليظذذا   ا صذذل اسذذ   لذذا 
املعجذذذ  اذذذ ل    املعذذذال.واذذذد وردت الكلمذذذا   عبذذذ رات الي هذذذ ء املت ذذذدما   عذذذدة مواوذذذ  هبذذذحبا 

 .( 27) ا  أو الكتب )  دثا ( ،) احمليظا ( كا  حيي  به ال  ودا: الوساط
عاذذ ر الكماذذا   الذذامن اذا كذذ   الذذامن    يظذذا ا: درر احلكذذ م  ذذمح  لذذا ا حكذذ مو  

فا ذذ ر املشذذرت  الاذذه وا ذذرتى املذذ ل بذذ ل  ود الذذيت   هذذحبمل احمليظذذا ف لبذذ ئ   ،جباذذا ال يذذمى مذذن اخلذذ ر 
 ري ع د فتح احمليظا ولو ك   م    احمليظا من ت د البلد فله ابول البا  ب لامن املحبكور وله فسخ 

 .( 28) ا البا  ؛  ته ال يعل  م    داعل احمليظا
 المسألة النانية: المفهوم االصطالحي :

: حس ب ت تيتح ملزاولا عملاا باذ  ( 29) د ب حمل ف    االصطالح املع صم هق املما 
وتتغذذذري اامذذذذا احمليظذذذذا  ،و ذذذماء ا سذذذذه  لذذذدى أحذذذذد وسذذذذط ء التذذذداول مذذذذن ب ذذذوق ومةسسذذذذ ت م لاذذذذا

وي ذذوم الوسذذاط  ،ورصذذاده  بسذذب سذذعم ا سذذه    السذذوق حاذذا ت ذذا  كذذل فذذرتة بسذذب ا سذذع ر
اذذه صذذ حب احمليظذذا مذذن باذذ  و ذذماء أو ي يذذحبه  ب يسذذه مذذن عذذالل بت ياذذحب العملاذذ ت الذذيت الاهذذ  عل

 احلضور املب  م للسوق أو عرب الوس ئل الت  اا.

                                                 
 ،(52، حذذديا راذذذ  )لدي ذذه اسذذذتربأ مذذن فضذذل بذذذ   ( 39بذذ   ) ،الاذذ   كتذذذ   -2 (126 / 1(صذذحاح الب ذذ ر  )26)

  (. 4178، حديا را  ) الشبه ت وتمق احلالل أعحب ب   - 21 ،(51/  5): صحاح مسل 
 .(185/  1املعج  الوساط )(  27) 

اذذل    ذذمح  تصذذم الشذذاخ مواهذذب اجلل ،(241/  1): ح  ذذاا الدسذذواق علذذى الشذذمح الكبذذري: واتظذذم ،(187/  1)(  28) 
 .(215/  1): ح  اا اجلمل على امل هج لشاخ السالم  كمي  ا تص ر  ،(446/  1): علال

 ( مل أجد من عمفه  ب الصطالح املع صم ولحبا اجتهدت   تعمييه . 29) 
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 العالقة بين المعنى االصطالحي واللغوي :: المسألة النالنة

حاذذا حييذذ   ،وهذذحبا تياذذدمل احمليظذذا ،املعذذال االصذذطالحق يشذذري اىل احليذذ  والصذذو  
و ذ  ع صذاا سذذمعا التسذاال   احلسذذ    ،ا ب حلسذ   اجلذذ ر فاهذ  املذ ل بطمي ذذا حدياذا فهذق  ذذباه

كم  أهن  مكذ   حليذ  ا سذه  وملذدد متط ولذا مذن   ،ولحبا فهق يفي  امل ل من هحبا اجل تب ،اجل ر 
 غري عو  من وا ا وث ئق متلك ا سه .

 : وفيه فروع: آلية عمل المحفظة: المطلب الرابع

 ل معها :طريقة فتح المحفظة والتعام: الفرع األول

 يت  عمل احمليظا وفق اخلطوات الت لاا : 
 ي وم املستامم بيتح حس   ج ر    أحد الب وق ا  مل يكن له حس  . .1

 ويمف  الطلب ملةسسا ال  د. ،للب ك بطلب فتح حس    يظا أسه  يت دم .2

كام يمبط حس   احمليظا  لا ه ب حلس   اجل ر  لات  تب دل املب لغ عن امي ه   ح ل ك   له أ .3
 من حس   لدى الب ك.

 ي  ل املبلغ احملدد لالستام ر   ا سه  اىل  يظا ا سه  من احلس   اجل ر . .4

يذذت  ابذذالن امل يذذحب ) ذذمكا تذذداول( ب لمغبذذا    ذذماء أسذذه   ذذددة مذذن عذذالل اعطذذ ء أمذذم  ذذماء  .5
 بسعم  دد.

 .الاه السعميت   ماء ا سه  احملددة اذا وصلت للسعم احملدد  لا ه   أام  وات يصل  .6

ويصذدر كشذل  ،ت ا   يظا ا سه  بعذد  ذماء ا سذه  بسذعم ا سذه    السذوق ذلذك الاذوم .7
 .حس   ب لمصاد حسب سعم السه    تلك اللحظا

فذذإذا وصذذل سذذعم السذذوق للسذذعم  ،اذا رغذذب   الباذذ  يصذذدر أمذذم باذذ  بسذذعم  ذذدد ملذذدة  ذذددة .8
ا املبلذذغ ال  ذذد    احمليظذذا ويشذذ ر   كشذذل احملذذدد   املذذدة احملذذددة فإتذذه يبذذ ا  لاذذ ه ويذذت  ايذذدا 

 ولا  أسهم ه. ،احلس   اىل المصاد ت داه 

وبذدو   ،اذا رغب   سحب ال  د فالبد أ  ي  له من احمليظا اىل احلس   اجل ر  بامم يفويل .9
 سحبه من المصاد.  ذلك ال يستطا

ةسسذا ال  ذد مل ذ  اذا رغب   اغالق احمليظا فعلاه ا ع ر الب ك بحبلك لات  اغالاه  من م .11
 التالعب هب .
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 :  آلية التداول اإللكتروني وخطوات التنفيذ: الفرع الثاني

 :  تداولأوالً :فكرة نظام 

فامكن لقوامم أ  تب ى   السوق ملدة يوم واحد )ص حلا حذىت هن يذا  ،تظ م مم  جداهو 
 سذذبوا(، واكذذن أ  الاذذوم(، واكذذن لقوامذذم أ  تب ذذى   السذذوق ملذذدة أسذذبوا )صذذ حلا حذذىت هن يذذا ا

يومذذ  )صذذذ حلا حذذىت هن يذذا الشذذهم(، أو حذذذىت هن يذذا تذذ ريخ معذذا. واكذذذن  31تب ذذى   السذذوق ملذذدة 
للمسذتاممين أ  يسذت دموا أوامذذم الت ياذحب الك مذل أو اللغذذ ء، وهذحبا ال ذوا مذذن ا وامذم جيذب أ  يذذت  

ا مب  ذمة فذإ  ا مذم يلغذى ت ياحبمل ب لك مل، أو جزئا  ح مل  يدعل السوق. واذا مل يت  ت ياحب الصذي 
 تل  ئا .

وهذذو تظذذ م يذذوفم الشذذي فاا للسذذوق، وذلذذك مذذن عذذالل العذذال  اليذذور  عذذن أسذذع ر السذذوق 
واعالتذذ ت الشذذمك ت للب ذذوق، واملسذذتاممين وا اذذما  ا عذذمى. واكذذن للشذذمك ت املسذذ مها ادعذذ ل 

تذداول علذى وبسذمعا   مواذ   اعالت هت  وبا ت هت  امل لاا مب  مة عرب االترتتذت، والذيت سذتظهم مب  ذمة
 االترتتت. 

وهذذو يضذذمن العدالذذا بإت حذذا فذذمو متك فئذذا أمذذ م مجاذذ  املشذذ ركا   السذذوق، ب لوذذ فا اىل 
  فظتذه علذى أولويذذ ت الت ياذحب. كذحبلك فذذإ  ادعذ ل ا وامذم مذذن فذموا الب ذوق يضذذمن أيضذ  التكذذ فة 

 اجلغما  الست دام ال ظ م لاغطق مجا  أحن ء اململكا.

 :  خطوات التداول اإللكتروني: اثاني

  :  األولى الخطوة

ي ذذذوم املسذذذتامم بت ذذذدمي أوامذذذم الباذذذ  أو الشذذذماء مب  ذذذمة عذذذرب الب ذذذك الذذذحب  فذذذتح فاذذذه حسذذذ   
التذذذذداول. واكذذذذن ت ذذذذدمي ا وامذذذذم مب  ذذذذمة ع ذذذذد  يذذذذ رة الب ذذذذك، أو مذذذذن عذذذذالل ا ذذذذوات أعذذذذمى ماذذذذل 

املسذتامم لت ياذحب عملاذا جت ريذا معا ذا. ي ذوم هحبمل ا وامم هذق أا بذا اتي ااذ ت بذا الب ذك و و االترتتت.
تظ م تداول تل  ئا  ب لتاكد من توفم ا سذه    حسذ   البذ ئ    ح لذا الباذ  ومذن صذحا با تذ ت 

 املستامم. 

 :  الثانية الخطوة

يذذت  ادعذذ ل ا وامذذم اىل تظذذ م ادارة ا وامذذم   الب ذذك، ممذذ  يتذذاح للب ذذك فمصذذا أفضذذل لدارة 
مت بعتهذذ . وتبعذذ  حل لذذا السذذوق ومتطلبذذ ت املسذذتامم فإتذذه يذذت  يفويذذل ا وامذذم مذذن أوامذذم املسذذتاممين و 

 تظ م ادارة ا وامم   الب ك اىل تظ م تداول عرب  بكا اتص الت سميعا. 
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 :  الثالثة الخطوة

يعمذذل تظذذ م تذذداول علذذى مط ب ذذا ا وامذذم حسذذب السذذعم، ومذذن مث واذذت الدعذذ ل. وه ذذ ق 
شمو  اخل صا اكن للمستامم اسذت دامه . وأمذ  ا وامذم الذيت مل ت يذحب، العديد من أتواا ا وامم وال

فتب ذذذى   تظذذذ م تذذذداول اىل أ  يذذذت  مط ب تهذذذ  وت ياذذذحبه  أو أ  تسذذذحب مذذذن السذذذوق أو أ  ت تهذذذق 
 صالحاته . 

 :  ة الرابعةالخطو

 ويت  ت ياحب الصي  ت من ا وامم اليت تط ب ت، ومن مث ت لهذ   لاذ  اىل ممكذز ايذداا ا وراق
 امل لاا لكم ل عملا ت ت ل امللكاا والت  و با الب وق. 

 :  ة الخامسةالخطو

ع ذذذذد اتتهذذذذ ء الصذذذذي ا ت ت ذذذذل ا سذذذذه  مب  ذذذذمة مذذذذن حسذذذذ   البذذذذ ئ  اىل حسذذذذ   املشذذذذرت . 
ويتطلب تداول الشه دات ايداعه    حس ب ت العمالء مسب  . أم  يفويل املب لغ فات  مذن عذالل 

 .( 31)  مل لاا السميعا )سمي (ال ظ م السعود  للتحويالت ا

 : خصائص محافظ األسهم: المطلب الخامس
حاذذذا ي ذذذوم امل لذذذك بعذذذمض : ك تذذذت عملاذذذا تذذذداول ا سذذذه  تذذذت  بطمي ذذذا ت لاديذذذا 

مث ي ذذوم السمسذذ ر بعموذذه   ،أسذذهمه لذذدى   سذذمة ا سذذه  ويواذذ  ا وراق والوثذذ ئق املطلوبذذا لذذحبلك
واذد الجيذد  ،واذد التبذ ا ،وتاعحب هذحبمل العملاذا واتذ ه  ،على جت ر أو   سمة  عمين حىت جيد املشرت 

اذذذال   ذذذ ف   ،املشذذذرت  تظذذذماه لصذذذعوبا البحذذذا عذذذن مشذذذرت    كذذذل الب ذذذوق والبورصذذذ ت   البلذذذد
 (31) .ا سه  ذات التداول اآلص ف د سهلت العمل كارياه 

مذذن و  ،وتتماذذز  ذذ ف  ا سذذه  ذات التذذداول اآلص   صذذ الت التذذداول بعذذدد مذذن املماذذزات
 أمهه  :

 .وسهولا ااي    أيض ه  ،سهولا فتح احمل ف  ويسمه  .1

 امك تاا فتح أكام من  يظا   عدة ب وق أو فموا  غماض  تليا. .2

اال  تداول ا سذه    السذ بق  ،سمعا الت ياحب وكوته  لا ه ت ميب ه من عالل امل يحب أو الوساط .3
 .والحب  ك   ياعحب وات ه أاول

                                                 
 اس  ا تظما واللوائح.-موا   مكا تداول : ( اتظم 31) 

 ( .36): اخللال د.أمحد ،أحك م ا سه  والس دات: اتظم (31)
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فهذذق تذذت  بصذذيا  لاذذا مذذن وراء الش  ذذ ت ومذذن  ،والبذذ ئ  للمشذذرت  ، ئ عذذدم معمفذذا املشذذرت  للبذذ .4
وهل  تضذم  ،وهحبا يضيق توع ه من اجله لا على عا الب ئ  واملشرت  ،عالل الربامج احل سوباا

والظذ هم أهنذ  التضذم ؛    أعاذ هن  واملعلومذ ت عذ ه  مسذجلا  ،هحبمل اجله لا أو ال.. ذل بذا
بذل املعلومذ ت فاهذ  أدق ممذ  حيصذل بذا ال ذ س   ا سذواق والذيت  ،   يظته  أ  يمف  اجله لا

 حيصل فاه االكتي ء ب مل  بلا الش صاا بدو  معمفا معلوم ت ع ه.

 .سمعا البا  والشماء وع صا اذا وو  بسعم السوق .5

 سهولا الت ياحب بعدة امق من عالل ا  تل أو الشبكا أو غريه . .6

بل اكن الت ياحب  ،  املشرت  من ب ئ    مدي ا أعمىأهن  ع ما على مستوى البلد باا يشرت  .7
 من ع رج البلد من عالل الشبكا.

 سهولا مت بعا ا سع ر بعدة امق. .8

 وفي  مطالب :: التعريف باألطراف في عملية تداول األسهم: المبحث األول

  : تحديد الجهات ذات العالقة: المطلب األول
 ه  سب  جه ت وهق :اجله ت ذات العالاا   با  و ماء ا س

 و ارة امل لاا.  .1
  .مةسسا ال  د .2
 .هائا سوق امل ل .3
 . مكا تداول .4
  .الب ك .5

 .الشمكا املس مها .6

 .ب ئ  ا سه  .7

 مشرت  ا سه . .8

 وساايت    أمالا بإذ  اهلل. ،وه  ق جه ت أعمى لك ه  لاست مب  مة أو اميبا

 صور العالقة االفتراضية بالمكرر :: المطلب الناني
(صذذورة 28ىل أ  تعذذم  عالاذذا كذذل جهذذا بذذ  عمى وهذذحبا ي ذذتج فموذذاا تصذذل اىل )وحنتذذ ج ا

 .( صورة56بدو  املكمر أو م  املكمر )
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صور العالقة االفتراضية بدون المكرر : المطلب النالث
: 

 وهق بال مكمر مث   وعشمو  صورة وهق ك لت ص :
 :  يرهاالتوصيف الفقهي للعالقة بين وزارة المالية وغ: المسألة األولى

 و   سب  صور :
  .و ارة امل لاا ومةسسا ال  دالعالاا با : الصورة ا وىل
 و ارة امل لاا و هائا سوق امل ل. العالاا با : الصورة الا تاا
 و ارة امل لاا و  مكا تداول. العالاا با : الصورة الا لاا
 و ارة امل لاا و الب ك. العالاا با : الصورة المابعا

 و ارة امل لاا والشمكا املس مها. خل مسا: العالاا با الصورة ا
 و ارة امل لاا وب ئ  ا سه . الصورة الس دسا: العالاا با 
 و ارة امل لاا ومشرت  ا سه . الصورة الس بعا: العالاا با 

 :  صور العالقة بين مؤسسة النقد وغيرها: المسألة النانية

 صور:وهحبمل    ست 
 عالاا با مةسسا ال  د وهائا سوق امل ل.ال: الصورة ا وىل
 العالاا با مةسسا ال  د و مكا تداول.: الصورة الا تاا
 العالاا با هائا سوق امل ل والب ك.: الصورة الا لاا
 العالاا با هائا سوق امل ل و مكا املس مها.: الصورة المابعا

 العالاا با هائا سوق امل ل والب ئ .: الصورة اخل مسا
 .العالاا با هائا سوق امل ل واملشرت : صورة الس دساال

 أم  العالاا با مةسسا ال  د وو ارة امل لاا ف د تكمرت.
 العالقة بين هيئة سوق المال وغيرها :: المسألة النالنة

 صور:وهحبمل    مخ  
 العالاا با هائا سوق امل ل و مكا تداول.: الصورة ا وىل
 ا هائا سوق امل ل والب ك.العالاا ب: الصورة الا تاا
 العالاا با هائا سوق امل ل و مكا املس مها.: الصورة الا لاا
 العالاا با هائا سوق امل ل والب ئ .: الصورة المابعا

 .العالاا با هائا سوق امل ل واملشرت : الصورة اخل مسا
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 رت.أم  العالاا با هائا سوق امل ل ومةسسا ال  د وو ارة امل لاا ف د تكم 
 صور العالقة بين شركة تداول وغيرها :: المسألة الرابعة

 و حبمل العالاا من الصور غري م  سبق أرب  صور:  
 العالاا با  مكا تداول والب ك.: الصورة ا وىل
 العالاا با  مكا تداول و مكا املس مها.: الصورة الا تاا
 العالاا با  مكا تداول والب ئ .: الصورة الا لاا

 .العالاا با  مكا تداول واملشرت : رة المابعاالصو 
 أم  العالاا با  مكا تداول وهائا سوق امل ل ومةسسا ال  د وو ارة امل لاا ف د تكمرت.

 صور العالقة بين البنك وغيره :: المسألة الخامسة

 سبق:و حبمل العالاا ثال  صور غري م  
 .العالاا با الب ك و مكا املس مها: الصورة ا وىل
 العالاا با الب ك والب ئ .: الصورة الا تاا
 العالاا با الب ك واملشرت .: الصورة الا لاا

أمذذ  العالاذذا بذذا الب ذذك و ذذمكا تذذداول وهائذذا سذذوق املذذ ل ومةسسذذا ال  ذذد وو ارة امل لاذذا ف ذذد 
 تكمرت.

 :  صور العالقة بين شركة المساهمة وغيرها: المسألة السادسة

 ر غري م  سبق صورت  : و حبمل العالاا من الصو  
 العالاا با  مكا املس مها والب ئ .: الصورة ا وىل
 .العالاا با  مكا املس مها واملشرت : الصورة الا تاا

أمذذذ  العالاذذذا بذذذا  ذذذمكا املسذذذ مها والب ذذذك و ذذذمكا تذذذداول وهائذذذا سذذذوق املذذذ ل ومةسسذذذا ال  ذذذد 
 وو ارة امل لاا ف د تكمرت.

 بين المشتري وغيره : صور العالقة: المسألة السابعة

 : و حبمل العالاا من الصور غري م  سبق 
 الب ئ .العالاا با املشرت  و : صورة واحدة وهق

أم  العالاا با املشرت  و ذمكا املسذ مها والب ذك و ذمكا تذداول وهائذا سذوق املذ ل ومةسسذا 
 ال  د وو ارة امل لاا ف د تكمرت.
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 وغيره  :المسألة النامنة: صور العالقة بين البائع 

 وأم  الب ئ  ف د تكمرت كل عالا ته ب جله ت ا عمى.

 : وزارة المالية: المطلب الرابع
وهذذذذق احذذذذدى الذذذذو ارات الت بعذذذذا جمللذذذذذ  الذذذذو راء وتعذذذذال بت ظذذذذا   ذذذذةو  املذذذذذ ل  ،و ارة امل لاذذذذا

حاذذا هذذذ  11/4/1351  واالاتصذذ د   البلذذد وتتذذوىل مسذذةولاا مازاتاذذا الدولذذا، واذذد   اتشذذ  ه  
وك تذت بذحبلك ثذ ي  ،بتغاذري اسذ  وك لذا امل لاذا الع مذا اىل و ارة امل لاذا 381ا مذم امللكذق راذ   صدر

وأصذذذبحت و ارة امل لاذذذا مسذذذئولا عذذذن ت ظذذذا  وحيذذذ  أمذذذوال الدولذذذا  ،و ارة ت شذذذا بعذذذد و ارة اخل رجاذذذا
 .وجب يته  وتاما امق وارداهت  ومصموف هت  واملمج  الع م لعموم امل لا ت

 : ةمهام الوزار

  ال ذذذذما  علذذذذى ت ياذذذذحب السا سذذذذا امل لاذذذذا وال  ديذذذذا للدولذذذذا ومماابذذذذا ت ياذذذذحبه  مذذذذن ابذذذذل ا جهذذذذزة
 امل تصا، واعداد املازاتاا الع ما للدولا وم  اشته  م  ا جهزة احلكوماا ومماابا ت ياحبه . 

  اابذذذا وذذبط احلسذذ ب ت اجل ريذذذا بذذا و ارة امل لاذذا وك فذذذا أجهذذزة الدولذذا ا عذذذمى، وال اذذ م بذذدور املم
 للممحلا الس ب ا للصم  من ب ود املازاتاا   ك فا ا جهزة احلكوماا. 

  ال ذذما  علذذى أعمذذ ل ايذذمادات الدولذذا والتاكذذد مذذن أهنذذ  جتذذم  وف ذذ ه لل واعذذد وا تظمذذا اخل صذذا
 هب ، وال ما  على ااي ل حس ب ت ومصموف ت احلكوما الس ويا. 

  . ال ما  على أمالق الدولا واحمل فظا علاه 
  متااذذذل الدولذذذا   املةسسذذذ ت االاتصذذذ ديا وامل لاذذذا الدولاذذذا والالاماذذذا، ومت بعذذذا املعلومذذذ ت امل لاذذذا

 واالاتص ديا على املستوى الدوص واعداد الدراس ت والت  ريم الال ما ع ه . 
  ت ياذذحب اذذمارات الدولذذا فامذذ  يتعلذذق ب لع تذذ ت اخل رجاذذا، ومت بعذذا ت ياذذحب سا سذذا الدولذذا   ت ذذدمي

ض امل لاذذذا للمذذذواا ا والشذذذمك ت الوا اذذذا    تلذذذل اجملذذذ الت الذ ئاذذذا عذذذن اميذذذق الب ذذذوق ال ذذذمو 
والصذذذذ  ديق الذذذذيت تتبعهذذذذ  وهذذذذق الب ذذذذك الزراعذذذذق وب ذذذذك التسذذذذلال وصذذذذ دوق الت ماذذذذا الصذذذذ  عاا 

 .( 32) وص دوق الت ماا الع  ريا وص دوق االستام رات الع ما 

 مؤسسة النقد :: المطلب الخامس
املصذذم  املمكذذز  للمملكذذا العمباذذا )أتشذذئت مةسسذذا ال  ذذد العذذميب السذذعود : مةسسذذا ال  ذذد

م.ومتالذت أولويذ ت املةسسذا اعتبذ راا مذن م تصذل الام تا ذ ت 1952هذذ 1372  عذ م  (السعوديا

                                                 
 املوا  الم ق للو ارة.: ( اتظم 32) 
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  أجماء اصالح ت   السوق امل لاا. كم  تض عيت مسةولا ت املةسسا عرب الس وات م  تطذور 
 امل ص.وذو االاتص د وتوس  ال ظ م 

 مه م املةسسا: 
  .اصدار العملا الوا اا )وهق المي ل السعود ( .1
 ال ا م بعمل مصم  احلكوما.  .2
  .مماابا املص ر  التج ريا .3
 ادارة احتا اا ت اململكا من ال  د ا ج  .  .4
 ادارة السا سا ال  ديا للمح فظا على است مار ا سع ر وأسع ر الصم .  .5
        سالمته.تشجا  ذو ال ظ م امل ص ووم .6
 .( 33) مماابا املص ر  التج ريا وال ما  على  مك ت التاما  .7

 المطلب السادس: هيئة سوق المال :
تاسست هائا السوق امل لاا أوجبا تظ م السوق امل لااا الصذ در ب ملمسذوم  :تعميل ب  ائا

وادار   هذذذذذ. وهذذذذق هائذذذذا حكوماذذذذا ذات اسذذذذت الل مذذذذ ص2/6/1424( وتذذذذ ريخ 31امللكذذذذق راذذذذ )م/
وتذذذمتبط مب  ذذذمة بذذذمئا   لذذذ  الذذذو راء. وتتذذذوىل ا ائذذذا ال ذذذما  علذذذى ت ظذذذا  وتطذذذويم السذذذوق امل لاذذذا 

 (34 ) . 
 :إالحياع الهيئة

 تتمت  ا ائا ب لصالحا ت الت لاا:
  ت ظذذا  وتطذذويم السذذوق امل لاذذا، و ت ماذذا وتطذذويم أسذذ لاب ا جهذذزة واجلهذذ ت الع ملذذا   تذذداول

 ا وراق امل لاا. 
  يذذذا املسذذذذتاممين مذذذن املم رسذذذذ ت غذذذري الع دلذذذذا وغذذذري السذذذذلاما الذذذيت ت طذذذذو  علذذذى احتاذذذذ ل أو مح

 أوغش، أو تالعب، أو التداول ب  ء على معلوم ت داعلاا. ،عداا
  .العمل على يف اق العدالا، والكي ءة والشي فاا   مع مالت ا وراق امل لاا 
 الت ا وراق امل لاا. تطويم الضوابط اليت يفد من امل  ام املمتبطا بتع م 
  .تطويم وت ظا  ومماابا اصدار وتداول ا وراق امل لاا 
  .ت ظا  ومماابا أتشطا اجله ت اخل وعا ل ما  هائا السوق امل لاا 

                                                 
 املوا  الم ق للمةسسا.: ( اتظم 33) 

 (.4): امل دة المابعا من تظ م السوق امل لاا و: ( اتظم 34) 
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    ( 35)  ت ظا  ومماابا الفص ح عن املعلوم ت املتعل ا ب  وراق امل لاا واجله ت املصدرة. 

 : شركة تداول: المطلب السابع

 وم السوق المالية وشركة تداول :مفه

 بذذدأت الشذذمك ت السذذعوديا املسذذ مها تشذذ ا هت    أواسذذط الاالثا ذذ ت املاالديذذا ع ذذدم   

وبلذذول عذذ م   للسذذا رات كذاول  ذذمكا مسذذ مها   اململكذذا العمباذذا السذذعوديا، تاسذا  الشذذمكا العمباذذا
  السذمي  ج بذ  اىل ج ذب االاتصذ د  ذمكا مسذ مها. واذد أدى ال مذو 14م ك   ه  ق حنذو  1975

السذبعا  ت املاالديذا اىل تاسذا  عذدد  مذ  عملاذ ت سذعودة جذزء مذن رأس مذ ل الب ذوق ا ج باذا  
 و   من الشمك ت والب وق املس مها. 

ظلذذت السذذوق امل لاذذا السذذعوديا غذذري ر اذذا حذذىت أوائذذل الام تا ذذ ت املاالديذذا ع ذذدم  ب  ذذمت  
 1984داول واجي د ا تظما الال ما لذحبلك، اذ     عذ م احلكوما ال ظم   اجي د سوق م ظ  للت

التجذذذذ رة ومةسسذذذذا ال  ذذذذد العذذذذميب  تشذذذذكال جل ذذذذا و اريذذذذا مذذذذن و ارة امل لاذذذذا واالاتصذذذذ د الذذذذوات وو ارة
ال  ذذد العذذميب السذذعود  اجلهذذا احلكوماذذا  السذذعود  هبذذد  ت ظذذا  وتطذذويم السذذوق. وك تذذت مةسسذذا

هذذذذ  1424/  6/  2تاسذذذا  هائذذذا السذذذوق امل لاذذذا بتذذذ ريخ  املع اذذذا بت ظذذذا  ومماابذذذا السذذذوق حذذذىت  
م أوجذذب ا تظذذ م السذذوق امل لاذذا ا الصذذ در ب ملمسذذوم امللكذذق راذذ  ) م/  2113/  7/  31املوافذذق 
( اليت تشم  على ت ظا  ومماابا السوق امل لاا من عالل اصدار اللذوائح وال واعذد ا  دفذا اىل  31

وافذذذق  لذذذ  الذذذو راء السذذذعود    واذذذد  ،الكيذذذ ءة   السذذذوقووذذذم   العدالذذذا و   مح يذذذا املسذذذتاممين
بمئ سذذذذا عذذذذ دم احلذذذذمما  2117مذذذذ رس  19املوافذذذذق 1428صذذذذيم 29اجللسذذذذا امل ع ذذذذدة يذذذذوم ا ث ذذذذا

الشمييا امللك عبد اهلل بن عبد العزيز علذى تاسذا   ذمكا مسذ مها سذعوديا ب سذ  ا  ذمكا السذوق 
 ياحباه للم دة العشمين من تظ م السوق امل لاذا الذيت ت ضذق امل لاا السعوديا  ) تداول(ا، يايت ال مار ت

واذد اكتتذب فاهذ    ،ع مذ ه  99ومدة الشذمكا با  تكو  الصيا ال ظ ماذا للسذوق امل لاذا  ذمكا مسذ مها.
كله  ص دوق االستام رات الع مذا مث اذمح جذزء م هذ  لالكتتذ   العذ م كمذ    املذ دة الس دسذا مذن 

 تظ م تاسا  الشمكا.
مذذ  سذذبق يتبذذا أ   ذذمكا تذذداول أصذذبحت متاذذل السذذوق امل لاذذا السذذعوديا فاكذذو  وب ذذ ء علذذى 

كمذ    املذ دة ا وىل مذن تظذ م تاسذا  الشذمكا وتسذمى ا ذمكا   ،املصطلح   مرتادفا حاام  أال ذ 
 السوق امل لاا السعوديا ا)تداول(.

                                                 
 املوا  الم ق للهائا.: ( اتظم 35) 
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 أهداف السوق المالية )شركة تداول ( :

 : ءة وت دمي عدم ت متمازة ذات جودة ع لااادارة وتشغال السوق امل لاا بكل كي  .1

  .ادارة وتشغال السوق امل لاا بكي ءة وفع لاا•  
 .وم   كي ءة وجودة وعدالا السوق•   
 .دع  اجلهود ا  دفا لمف  مستوى الا  فا االستام ريا لدى املستاممين•   
ين، املصذذدرين، ت ذذدمي عذذدم ت متماذذزة ذات جذذودة ع لاذذا لعمالئ ذذ  )الوسذذط ء، املسذذتامم •  

 .مزود  عدم ت البا ت ت، وغريه (
 .تطويم امك ت ت وادرات السوق الي اا والت ظاماا•   

 :تطويم سوق م لاا رائدة توفم ا وات استام ريا ومتويلاا ت  فساا .2
 .توفري اآللا ت امل  سبا للشمك ت للحصول على التمويل الال م•  
 . لاا متك ملا ومت وعا وابتك رياتطويم أسواق وم تج ت وعدم ت وأدوات م•   
تشذذذذذجا  كذذذذذل مذذذذذن املسذذذذذتاممين واملصذذذذذدرين والوسذذذذذط ء احمللاذذذذذا والعذذذذذ ملاا للمشذذذذذ ركا   •  

 .السوق
 .تك مل وفع لاا العملا ت المئاساا للسوق•  
 .( 36)  يف اق عوائد م لاا  زئا للم شاة ومس مهاه •  

أغذذذماض الشذذذمكا تشذذذمل تذذذوفري وهتائذذذا  واذذذد تصذذذت املذذذ دة الا لاذذذا لل ظذذذ م ا سذذذ س للشذذذمكا أ 
وادارة  لاذذذذ ت تذذذذداول ا وراق امل لاذذذذا وال اذذذذ م باعمذذذذ ل التسذذذذويا وامل  صذذذذا لذذذذقوراق امل لاذذذذا وايذذذذداعه  

 وتسجال ملكاته  وتشم املعلوم ت املتعل ا هب .
وتمتاذب مسذالا الضذم    ،واكن ب  ء على هحبمل ا غماض   سبا الشمكا   حذ ل ت صذريه 

 علاه . واملسةولاا 

 البنك :: المطلب النامن
وهذذذو الذذذحب   ،واملذذذماد بذذه ب ذذذك العماذذل املسذذذتامم سذذواء كذذذ   ب ذذك البذذذ ئ  أو املشذذرت : الب ذذك

تكذذذو  ع ذذذدمل  يظذذذا العماذذذل ويتذذذاح للعماذذذل امذذذ  ادارهتذذذ  مب  ذذذمة أو ي ذذذوم الب ذذذك بت ياذذذحب أوامذذذم الباذذذ  
ا وراق وفذق تظذ م امل  صذا    والشماء لص حله، وهذو الذحب  ي ذوم بذدور امل  صذا   عملاذ ت تذداول

  مكا تداول   ممكز ايداا ا وراق امل لاا الت ب  للشمكا.

                                                 
 املوا  الم ق للشمكا.: ( اتظم 36) 
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 الشركة المساهمة:: المطلب التاسع
وهق ام  مهذ    املووذوا  ،الشمكا املس مها م لكا ا سه  املطموحا للتداول   السوق

ي ذذذوم بطمحهذذذ    السذذذوق و  ،والذذذك أسذذذهمه  أحذذذد املسذذذ مها فاهذذذ  ،؛    أسذذذهمه   ذذذل التذذذداول
 .للبا 

 البائع :: المطلب العاشر
 وااله وكاله   االستام ر وي وم م  مه. ،ب ئ  ا سه  وهو املستامم

 المشتري:: المطلب الحادي عشر
مشرت  ا سه  وهو مستامم   السوق يطلب المبح من عالل البا  والشماء واالذه وكالذه 

   االستام ر وي وم م  مه.
 

 التوصيف الفقهي للعالقة بني األطراف يف حمافظ األسهم:: ث الثانياملبح
 : وفيه مطالب

التوصيف الفقهي للعالقة بين وزارة : المطلب األول
 وفي  نمان مسائل: : المالية وغيرها

 :  العالقة بين وزارة المالية ومؤسسة النقد: المسألة األولى

 : تت وا العالاا لعدة أتواا
ومتويذذل املةسسذذا مذذن ابذذل و ارة  ،ض ال ضذذ ي  ك ملازاتاذذا والتذذدااق علاهذذ فهذذق ممجعاذذا   بعذذ

 امل لاا.
 امل دة الس دسذا عشذمةوهق عالاا ممجعاا أيض ه   بعض ال ض ي  امل لاا املهما كم  ورد   

تضذذ  اواعذذد ع مذذا  أ جيذذو  ملةسسذذا ال  ذذد بعذذد مواف ذذا و يذذم امل لاذذا واالاتصذذ د الذذوات  ا:مذذ  تصذذه 
 ،وه   رهن املوووا أواف ا و يم امل لاا مذ  أ  املةسسذا جهذا مسذت لا ،....ا ئل اآلتاا:لت ظا  املس

  .8/9/11/11وكحبلك املواد  ،تظ م مماابا الب وقواد تكمر هحبا   عدد من مواد 
وهق عالاا تك ملاا   جواتب أعمى تشري الست اللاا كل مةسسا مذ  تكماذل كذل جهذا 

جلهذا امل ولذا بذحبلك وهذق الذيت تمااذب الب ذوق وتتذ ب  حمكذا ال  ذد فيق ج تب ال  ود هق ا ،لقعمى
لك هذذ  التشذذم  علذذى مازاتاذذا الذذدوائم احلكوماذذا كمذذ  هذذو دور رئذذا   ،ومتاذذل املصذذم  املمكذذز  للبلذذد

 لو ارة امل لاا.
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ويعذذذا ت ئذذذب احملذذذ ف   ،وتعتذذذرب و ارة امل لاذذذا الذذذذمل ذييلحب الم ذذذق )ملةسسذذذا ال  ذذذد( جمللذذذ  الذذذو راء
لذذ  ادارة املةسسذذا ب ذذ ء علذذى ااذذرتاح مذذن و يذذم امل لاذذا كمذذ    تظذذ م مةسسذذا ال  ذذد حاذذا وأعضذذ ء  

( 1يتكذذو   لذذ  ادارة مةسسذذا ال  ذذد العذذميب السذذعود  مذذن:)ا: علذذى مذذ  يلذذق الت سذذعا تصذذت املذذ دة 
ا ( ثال  أعض ء ممن    درايا ك فاا ب لشئو  امل لاذا والتج ريذ3( ت ئب احمل ف )2رئا  ويكو  احمل ف .)

من غري مذوظيق احلكومذا، ويعذا احملذ ف  وأعضذ ء اجمللذ  أمسذوم ملكذق ملذدة مخذ  سذ وات، ب ذ ء علذى 
  ا.اارتاح و يم امل لاا، ومواف ا  ل  الو راء

ت الضذذم     حذذ ل وب ذذ ء علذذى هذذحبا مذذن ت حاذذا ف هاذذا يرتتذذب علاذذه اال ذذرتاق   مسذذةولا 
ا مهذذ  اجلهتذذ   اللتذذ   ت ظمذذ   العمذذل   ،    اجلهتذذبسذذبه و   ذذ ل ختصصذذه كذذل    ،وجذذود ت صذذري

متعمد فاشرتك     يفمل املسةولاا مال اصدار تظ م مضم سوق ا سه  فإذا صدر م ه  ت صري 
واذد جذذمت العذذ دة أ   ،ب لسذوق بذذإامار عذرباء ا سذذه  فلذذو صذدر م همذذ  فاذتحمال  املسذذةولاا مجاعذذ ه 

 .ء ملماجعته مث اامارمل أمسوم ملكقال ظ م  مج من اجلها املشمفا مث يمف  لشعبا اخلربا
 العالقة بين وزارة المالية وهيئة سوق المال. : المسألة النانية

اهائذذا السذذوق امل لاذذاا تذذمتبط مب  ذذمة    تظذذ م السذذوق امل لاذذا علذذى أ  ااملذذ دة المابعذذا تصذذت 
كذو   ذ  مجاذ  وتتمتذ  ب لش صذاا االعتب ريذا واالسذت الل املذ ص والدار ، وت ،بمئا   لذ  الذو راء

وتتمتذذذذ  ا ائذذذذا ب لعيذذذذ ءات  ،الصذذذذالحا ت الال مذذذذا  داء مه مهذذذذ  ووظ ئيهذذذذ  أوجذذذذب هذذذذحبا ال ظذذذذ م
 .او ض  الع ملو  فاه  ل ظ م العمل ،والتسهاالت اليت تتمت  هب  املةسس ت الع ما

وهحبمل االست اللاا تزيد من حج  مسةولاته    ح ل الت صري واحمل سبا على ا عط ء الذيت 
فلذذو ثبذذت ت صذذري ا ائذذا    ذذ ل معذذا فإهنذذ   ،  الشذذمك ت املسذذ مها واملتذذداولا بك فذذا  ذذمائحه متذذ

 تدعل   مسالا وم   عطا احل ك  اآليت ذكمه  اميب ه وم  فاه  من عال  ف هق.
 ومن أمهه  : ،وترب  مسةولاا ا ائا   عدد من اجلواتب

 ،واملضذمة ب لسذوق   حذ ل حصذل ذلذك الت صري   اصدار التع ما  واللوائح غري ال  وجا
 .وم  يرتتب علاه من مسةولا ت

 وكحبلك مسةولاا مت بعا املتالعبا ب لسوق و  سبته  بداا.
وأذذ  أ  ا ائذذا جهذذا مسذذت لا فا طبذذق علاهذذ  مذذ  ي طبذذق علذذى اجلهذذ ت احلكوماذذا ا عذذمى مذذن 

 : حاا
 .( 37) جها حكوماا  امك تاا   سبته  من ابل ديوا  املماابا الع ما لكو  ا ائا

                                                 
  ما.املوا  الم ق لديوا  املماابا الع: ( اتظم 37) 
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امك تاذذا م  وذذ ة اليذذمد  ائذذا سذذوق املذذ ل   حذذ ل وجذذود  ذذكوى وت صذذري مذذن ا ائذذا لذذدى 
 ديوا  املظ مل ؛ لكو  ديوا  املظ مل اجلها ال ض ئاا امل تصا بحبلك.

: حاذا تذ   ،كم  تعترب و ارة امل لاا جها ممجعاا   مازاتا ت هائا سوق امل ل وفوائضذه 
تكذذذو  للهائذذذا مازاتاذذا سذذذ ويا مسذذت لا تذ  لذذذدةم اىل و يذذذم امل لاذذا وتعتمذذذد حسذذذب : شذذمةاملذذ دة المابعذذذا عا

الجماءات ال ظ ماا. ويت  يفويل الي ئض من املوارد اليت تت  و ه  ا ائا أوجب امل دة الا لاا عشمة 
 ،مل لاذذاأو احملصذذلا وف ذذ ه لقحكذذ م وال واعذذد والتعلامذذ ت الصذذ درة أوجبذذه اىل و ارة ا ،مذذن هذذحبا ال ظذذ م

ويفذذتي   .بعذذد ااتطذذ ا مجاذذ  ال ي ذذ ت اجل ريذذا والمأ  لاذذا وغريهذذ  مذذن املصذذموف ت الذذيت يفت جهذذ  ا ائذذا
لك هذ  .( 38) ا ا ائا ب حتا اق ع م يع دل وعل امج ص تي  هت  املبا ا   مازاتاته  الس ويا السذ ب ا

حاذذذذا تذذذذ   املذذذذ دة  ، راءمذذذذن ت حاذذذذا اداريذذذذا مسذذذذت لا عذذذذن و ارة امل لاذذذذا وممجعهذذذذ  رئذذذذا   لذذذذ  الذذذذو 
أعمذذ ل  يمفذذ  رئذذا  اجمللذذ  ت ميذماه سذذ وي ه لذذمئا   لذذ  الذذو راء عذذنالس دسذا عشذذمة علذذى مذذ  تصذذه ا 

 ،( 39) ا اتتهذ ء السذ ا وذلذك عذالل تسذعا يومذ ه مذن ،ا ائذا وممكزهذ  املذ ص   السذ ا امل لاذا السذ ب ا
 .وهحبا يابت است اللاته  اداري ه 

كذل     ذ ل ختصصذه     ، ذرتاق   الضذم     حذ ل الت صذريويرتتب على هذحبا ف هاذ ه اال
، وا حكذ م الشذمعاا ممبواذا ب لتسذبب   ح ل حصل ومر ب لسوق سببه أحذد الطذمفا أو كالمهذ 

 .فمن حصل م ه ومر متعمد فاتحمل مسةولاته ويتوىل التعويض ،الضمر
والذذو ارة  ،العضذذو املسذذةولاا كمذذ  أ  و ارة امل لاذذا ممالذذا    لذذ  ا ائذذا وب ذذ ء علاذذه فاتحمذذل

 .تتحمل املسةولا ت اليت ت تج عن متااله      اجملل 
 العالقة بين وزارة المالية وشركة تداول:: المسألة النالنة

تعترب و ارة امل لاا جها ممجعاا م  و ارة التج رة للرتعا  للشمك ت املسذ مها فهذحبمل احذدى 
ائذذا سذذوق املذذ ل تذذمتبط بذذو ارة امل لاذذا مذذن هذذحبمل اجلهذذا فهذذق كمذذ  أهنذذ  بكذذ  عالاتهذذ  هب  ،أتذذواا العالاذذا

ويرتتب علاذه مذن  ،جه   لتح اق أهدا  اتش ء السوق امل لاا وامل م من و ارة امل لاا و ل  الو راء
ت حاذذا ف هاذذا يفمذذل الشذذمكا ملسذذةولاته    حذذ ل الت صذذري ويف سذذبه  و ارة امل لاذذا    ذذ ل عملهذذ  مذذن 

 الل مةسسا ال  د.عال   مب  مة أو من ع
والذذو ارة  ،كمذذ  أ  و ارة امل لاذذا ممالذذا    لذذ  الشذذمكا وب ذذ ء علاذذه فاتحمذذل العضذذو املسذذةولاا

 .تتحمل املسةولا ت اليت ت تج عن متااله      اجملل 

                                                 
 (.11): ( و 38) 

 (.12): ( و 39) 
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حاذا تعتذرب املمجذ  ا علذى للب ذوق وا    ،ه  ق عالاا ممجعاا اويذا بذا الب ذك وو ارة امل لاذا
ك تت مةسسا ال  د هق اليت تب  م العمل م  الب وق لكن أواف ا و يم امل لاا مال مذ ح الرتاعذا  

ويب ذذى للمةسسذذا ا مذذور التيصذذالاا وال ذذما  املب  ذذم  ،وسذذحبه  أو مع ابذذا امل ذذ ليا وحنذذو ذلذذك
املذذ دة كمذذ    ابذذا الب ذذوق علذذى هذذحبمل العالاذذا  واذذد تصذذت عذذدد مذذن مذذواد تظذذ م مما ،واملماابذذا الداا ذذا

واملذذ دة الس دسذذا  ،واملذذ دة احل ديذذا عشذذمة   فذذتح اليذذموا  ،  مذذ ح الرتاعذذا  أو فذذتح اليذذمواالا لاذذا 
  اجذماء الا م ذا عشذمة وماذل املذ دة  ،عشمة   اامار بعض التع ما  وال مارات الصذ درة مذن املةسسذا

  اعيذذذ ء املذذذ دة احل ديذذذا والعشذذذمو  : ومذذذن هذذذحبمل املذذذواد ، التيتذذذاش علذذذى سذذذجالت الب ذذذوق وحسذذذ ب هت
بشا  اخت ذ الوص يا على الب ذوق امل  ليذا امل دة الا تاا والعشمو  و  ،بعض الب وق من بعض الشمو 

املذذذ دة اخل مسذذذذا و  ،قو للب ذذذ اعذذذا  املم وحذذذذاالغذذذ ء الرت    والعشذذذمو   تاذذذذااملذذذ دة الاو  ،وعذذذزل مذذذدرائه 
يعا و يم امل لاذا واالاتصذ د الذوات جل ذا مذن ثالثذا أ ذ  و مذن عذ رج  واليت ت تضق أ والعشمو  

املةسسذذا لليصذذل   امل  ليذذ ت املع اذذب علاهذذ  أ تضذذى هذذحبا ال ظذذ م وحيذذدد ا ووذذ ا والجذذماءات 
والذذيت الس دسذذا والعشذذمو   ، وكذذحبلك املذذ دةالذذيت تلتزمهذذ    عملهذذ  وذلذذك ب ذذ ء علذذى الذذب املةسسذذا

 اا بت ياحب تظ م مماابا الب وق.ت تضق بتكلال و يم امل ل
وي بذذذذذت علذذذذذى هذذذذذحبا مذذذذذن ت حاذذذذذا ف هاذذذذذا أ  لذذذذذو ارة امل لاذذذذذا دوراه     سذذذذذبا الب ذذذذذوق وسذذذذذحب 
 تماعاصه    ح ل الومار ب لعمالء أو التالعب ب لسوق امل لاا من عالل   فظه  وص  دي ه .

 : ترب و ارة امل لاا جها ذات عالاا ب لشمك ت املس مها من جهتاتع
مذذن جهذذا مذذ ح الرتاعذذا  فهذذق تشذذرتق مذذ  و ارة التجذذ رة   بعذذض ال ضذذ ي  كمذذ    : أوَلا 

االكتت   ب  سه  اجلديدة ال  ديذا مذ   أولويايكو  للمس مها ا: واليت ت   على أته 136امل دة 
وجيذو  جمللذ  الذو راء ب ذ ء علذى ااذرتاح مذن  ،ت اادمل أون هحبا احلق مل يتضمن تظ م الشمكا ت      ع

ت ااذذدمل ب ل سذذبا  أوحذذق ا ولويذذا  الغذذ ءو يذم التجذذ رة بعذذد االتيذذ ق مذذ  و يذذم امل لاذذا واالاتصذذ د الذذوات 
 .131وكحبلك امل دة  ،....اللشمك ت اآلتاا
الذيت تعتذرب اجلهذا املب  ذمة كذو  و ارة امل لاذا ممجعاذا ذات عالاذا اويذا أةسسذا ال  ذد و : ثانياا 
اذ الاكذن     ذ   لذا  لذه  ،والب ذوق هذق جهذ ت ت ياذحب عملاذ ت باذ  ا سذه  ،ملماابا الب وق

لكذذن لذذا  للشذذمكا املسذذ مها عالاذذا مب  ذذمة  ،حسذذ     ب ذذك ت ياذذحب عملاذذا باذذ  أسذذه  أو  ذذمائه 
 بو ارة امل لاا سوى م  ذكم.
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    سذذبا مذذن يضذذم ب لسذذوق مذذن   مسذذةولاته وب ذذ ء علاذذه مذذن ت حاذذا ف هاذذا فتتحمذذل الذذو ارة
وللعمال مط لبذا الذو ارة بتيعاذل دور الذو ارة   هذحبا اجملذ ل و  سذبا الشذمك ت    ،عالل صالحا هت 
 ح ل ت صريه .

هبذذ  ا مذذ  البذذ ئ  واملشذذرت  اال مذذن عذذالل ا جهذذزة ذات العالاذذا توجذذد عالاذذا مب  ذذمة بذذو ارة امل لاذذ ال
مذذن حذذق العماذذل الذذتظل  لذذدى ديذذوا  املظذذ مل ملط لبذذا جهذذا ذات  لكذذن ،ماذذل مةسسذذا ال  ذذد وحنوهذذ 

عالاا أح سبا امل صم واست دام تيوذه      سبته   ح ل الومار ب لسوق   ح ل مل تكلذل 
م ب لسذوق مسذتامم عذ رجق متسذذرت وحذ ول تذدمري السذوق فيذذق وماذل لذو كذذ   املضذ ،اللج ذا املكليذا

 هحبمل ا حوال تدعو احل جا لتدعل الو ارة ومةسسا ال  د.

صور العالقة بين مؤسسة النقد : المطلب الناني
 وغيرها :

 : و   صور عدة 

وهائا سوق امل ل  ،د تمااب الب وق و  ف  الب وق الع ما واليمديافمةسسا ال   ،هق عالاا تك ملاا
ومتذذ رس دورهذذ   ،تذ ظ  السذذوق وتمااذب السذذلوق الاذومق حلمكذذا السذوق وتسذذن ا تظمذا الال مذذا لذحبلك

 .والحب  يصل اىل سحب الشمكا امل  ليا من السوق ،الما يب   مع ابا امل  لل
مب  ذمة  اا ائذا أته جيب علذى  علىالسوق امل لاا  ( من تظ م -19): واد تصت امل دة الس دسا

مةسسذا ال  ذد العذميب السذعود  بشذذا   صذالحا هت  وف ذ ه  ذحبا ال ظذ م ولوائحذه الت ياحبيذا الت سذاق مذ 
فهذذق    ( 41) ا علاهذذ   ثذذ ر علذذى ا ووذذ ا ال  ديذذا والذذيت اذذد يرتتذذب ،الجذذماءات الذذيت تزمذذ  اخت ذهذذ 

 .ولتح اق الم يا املتك ملا با الطمفا ، ع ه لتض ر  اجلهوداحل ا اا عالاا ت سا اا تك ملاا م
 ،ومن ت حاا ف هاا فتتحمل اجلهت   املسةولاا   ح ل الومار ب لسوق من ابذل متالعبذا

وللعمال مط لبا اجلهتا ب لتدعل واصالح الووذ    حذ ل وجذود فسذ د أو اصذور   أداء السذوق 
 ،لذذا    لذذ  ا ائذذا وب ذذ ء علاذذه فاتحمذذل العضذذو املسذذةولااكمذذ  أ  املةسسذذا مما  ،لذذه أسذذب   معموفذذا

 .واملةسسا تتحمل املسةولا ت اليت ت تج عن متااله      اجمل 

                                                 
 (.7): ( و 41) 
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واملةسسذذا  ،كمذذ  أ  املةسسذذا ممالذذا    لذذ  ا ائذذا وب ذذ ء علاذذه فاتحمذذل العضذذو املسذذةولاا
 .تتحمل املسةولا ت اليت ت تج عن متااله      اجملل 

وهذذق عالاذذا بذذا جهذذا حكوماذذا وجهذذا حكوماذذا أعذذمى وهذذق هائذذا سذذوق املذذ ل وجه  هذذ  الت ياذذحب  
وهذذق وا  ك تذذت  ذذمكا مسذذ مها لك هذذ  ت بعذذا  ائذذا سذذوق املذذ ل   تظمهذذ   ،املتماذذل    ذذمكا تذذداول

ا على تكوين الشمكا لتكو  جها ت ياحبيا واد ت  تظ م السوق امل لا ، مسةولاتهولوائحه  وتعاا 
ت شذذا    -أ: انيالعشذذم  كمذذ    املذذ دة  ، ائذذا سذذوق املذذ ل ومتاذذل السذذوق امل لاذذا بصذذورة  ذذمكا مسذذ مها

اململكذذذا سذذذوق لتذذذداول ا وراق امل لاذذذا تسذذذمى االسذذذوق امل لاذذذا السذذذعودياا وتكذذذو  صذذذيته  ال ظ ماذذذا 
هحبمل السوق هق اجلها الوحاذدة املصذمح  ذ  أزاولذا  مكا مس مها وف  ه  حك م هحبا ال ظ م. وتكو  

 .االعمل   تداول ا وراق امل لاا   اململكا
واملةسسا ت م احمل ف  اليمديا واليت ت شةه  الب وق لعمالئهذ  لتذداول أسذه  الشذمك ت وت يذحب 

 عملا هت  عن اميق  مكا تداول.
 ا الشذمكا   حذ ل وجذود ومن ت حاا ف هاذا فللعماذل مط لبذا مةسسذا ال  ذد بتصذحاح أووذ

واست دام تيوذه  علذى هائذا سذوق املذ ل لتصذحاح أووذ ا  ،مش كل   السوق بت صري من الشمكا
  مكا تداول. 

واملةسسذذا  ،كمذذ  أ  املةسسذذا ممالذذا    لذذ  الشذذمكا وب ذذ ء علاذذه فاتحمذذل العضذذو املسذذةولاا
 .تتحمل املسةولا ت اليت ت تج عن متااله      اجملل 

العالاذذا بذذا مةسسذذا ال  ذذد وب ذذك العماذذل )املسذذتامم ( عالاذذا جهذذا ا ذذمافاا  هذذا مشذذمل  علاهذذ    
ومتذ رس دورهذ     ،كم  أهن  جها ت ظاماذا   اجملذ الت ذات العالاذا بسذوق املذ ل  ،اجمل الت الب كاا

فمةسسذذذذا ال  ذذذذد تمااذذذذب مذذذذن عذذذذالل أجهزهتذذذذ   ،لذذذذوائحاجلذذذذزاءات وت ياذذذذحب الع وبذذذذ ت ع ذذذذد   ليذذذذا ال
ولتضذذذمن عذذذدم  ،وم ذذذه مذذذ  لذذذه عالاذذذا ب  سذذذه  ،ومةسسذذ هت  الت بعذذذا  ذذذ  لتضذذذمن سذذذري العمذذذل الب ذذذك

التالعب ب لسوق وعدم وجود جت و ات   احمل ف  وادارهت  مذن ابذل الب ذوق، كمذ  أهنذ  جهذا عدماذا 
 . يظا وحنو ذلكت دم عدم ت حكوماا معا ا مال اعط ء الذ  بيتح 

و  ح ل صدر من مةسسا ال  د تظ م أو م دة تمتب علاه ومر على الب ك أو املسذ مها 
أو الشمكا املس مها فريد فاه  مذن اخلذال  مذ يمد   وذم   عطذا احلذ ك  أو مذن االذه ماذل ال  وذق 

مذن هائذا  مذ  أ  الغ لذب صذدور ا تظمذا ،والذيت تكلذ  ع هذ  املت ذدمو  ،واملوظل املسذةول وحنذوه 
 سوق امل ل وهق جها مست لا ت بعا لمئا   ل  الو راء مب  مة.
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كمذذذ  أ  مةسسذذذا ال  ذذذد ب لتعذذذ و  مذذذ  اجلهذذذ ت ذات العالاذذذا تذذذوا مذذذن أتذذذواا احلسذذذبا علذذذى 
 .( 41) وله أصل   الشميعا  ،التج ر

 العالقة بين مؤسسة النقد والمستنمر :: المطلب النالث
أو البذ ئ  (    ا سذه  ومةسسذا ال  ذد هذق عالاذا  العالاا با املستامم) املشرت  

فمةسسا ال  د جهذا را باذا وجهذ   حسذبا مت صذ    ال ضذ ي  امل لاذا ويتذوىل ال ذما   ،ت ظاماا
وهذذق الذذيت تيذذتح احملذذ ف  الذذيت يطلبهذذ  العمذذل مذذن  ،علذذى أسذذواق املذذ ل للتاكذذد مذذن صذذحا سذذري العمذذل

 .ن عالل هائا سوق امل لكم  ي وم بدور الما با م  ،عالل الب ك احملدد
 ،ودور مةسسا ال  د ب لتع و  م  اجله ت ذات العالاا توا من أتواا احلسبا علذى التجذ ر

واذذد مورسذذت   عهذذد ال بذذوة والصذذح با  ،وهذذق واليذذا مذذن الواليذذ ت الشذذمعاا ،ولذذه أصذذل   الشذذميعا
مةسسا ال  د  مث ،. واذا حصل عطا من مةسسا ال  د فااعحب حك  وم   احل ك ( 42) واخللي ء 

 .ت ضلممبن  املب  م لل طا

 العالقة بين هيئة سوق المال وغيرها :: المطلب الرابع
 وهحبمل العالاا    عدة صور :

 العالقة بين هيئة سوق المال وشركة تداول:: الصورة األولى

يذذديم السذذوق  لذذ  ادارة مكذذو   - ....:مذذن تظذذ م ا ائذذااملذذ دة الا تاذذا والعشذذمو  تصذذت 
 تذ رو  مذن باذ ه   ،أعض ء يعا ب مار من  ل  الذو راء برت ذاح مذن رئذا   لذ  ا ائذامن تسعا 

 وتكو  العضويا على ال حو اآليت : ،رئاس ه للمجل  وت ئب ه للمئا 
 ممال و ارة امل لاا. -1
 ممال و ارة التج رة والص  عا. -2
 ممال مةسسا ال  د العميب السعود . -3
  ت الوس اا املمع    .أربعا أعض ء االو   مك -4
 عضوا  ااال  الشمك ت املس مها املدرجا   السوق. -5

تكذذو  مذذدة عضذذويا  لذذ  ادارة السذذوق ثذذال  سذذ وات ا بلذذا للتجديذذد مذذمة واحذذدة أو  -ج
 .أكام

                                                 
 (.1/92): د.مب رق  ل سلام   ،( اتظم :أحك م التع مل   ا سواق امل لاا املع صمة 41) 

 (.1/92): د.مب رق  ل سلام   ،أحك م التع مل   ا سواق امل لاا املع صمة، (984/  5): ك ز العم ل: ( اتظم 42) 
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يفدد اللوائح والتعلام ت الذيت ي مهذ   لذ  ا ائذا الجذماءات املتعل ذا بع ذد اجتم عذ ت  -د
والصذالحا ت  ،وعطذط تسذاري أعمذ ل  لذ  الدارة ،ياا اخت ذ ال مارات فاذه ل  ادارة السوق وكا

ا وس ئم ا مور الداريا وامل لاا ذات الصذلا ،وامله م امل واا بكل من  ل  الدارة واملديم الت ياحب 
 (43 ). 

وهذذذحبا اجمللذذذ  ) لذذذ  هائذذذا سذذذوق املذذذ ل (  تلذذذل عذذذن  لذذذ  ادارة  ذذذمكا تذذذداول والذذذحب  
 -أعذت  لذ  هائذا سذوق املذ ل –وب ذ ء علاذه فتمااذل العضذو ه ذ   ،دعل الشمكايت  وى تسبا من 

وب ذ ء علاذه ف ملسذةولاا علذى عضذو  لذ  ادارة  ،لدائمته أاوى من متااله    ل  ادارة  مكا تذداول
 ذذمكا تذذداول     ليذذا ال ظذذ م ماذذل ت ذذدمي االستشذذ رة لشذذمكا مسذذ مها يعتذذرب   ليذذا تظ ماذذا واوذذمار 

يعذا  لذ  ادارة السذوق مذديماه ت ياذحبي ه لذه  -هذذ....:نيامل دة الا تاذا والعشذم ى كم    بشمك ت أعم 
وحيظذذم علذذى املذذديم املعذذا أ  ي ذذوم بذذا  عمذذل حكذذومق أو جتذذ ر   ،بعذذد أعذذحب مواف ذذا  لذذ  ا ائذذا

فهذل يتحمذل املسذةولاا  ،اأو أ  تكو  له مصلحا أو ملكاا   أ   مكا وسذ اا   السذوق ، عم
أو ااذل العضذو تيسذه  ،أو ا ائا ،ضمر على الشمك ت امل  فسا اجلها احلكوماا اليت االه   ح ل ال

 ..حيتمل ثال  ختمجي ت
تتحمذذذل اجلهذذذا احلكوماذذذا الضذذذم   ؛  تذذذه ااذذذل جهتذذذه واليت  وذذذى علذذذى ذلذذذك : أمـــا األول

 حمل.أم    ح ل التعد  فاليت ،والم م يتحمل عطا موظياه   ح ل عدم التعد  ،سوى راتبه
ااذذل هائذذا سذذوق املذذ ل ؛    ا ائذذا جهذذا مسذذت لا وأعضذذ  ه  جذذزء م هذذ  : والتخــريا ال ــاني

 فت   املسةولاا علاه .
يتحملهذذ  العضذذو ؛ فذذإ  كذذ   متعذذدي ه أعذذحب حكذذ  املتعذذد  ؛  تذذه هذذو : والتخــريا ال الــ 

وا  كذذذذذ   غذذذذذري متعذذذذذد  فااعذذذذذحب حكذذذذذ  عطذذذذذا غذذذذذري  ،الال مذذذذذا ،امليذذذذذم  حاذذذذذا مل يت ذذذذذحب التذذذذذدابري
 ملتعد .واهلل أعل .ا

 العالقة بين هيئة سوق المال والبنك:: الصورة النانية

تذذذةول اىل ا ائذذذا صذذذالحاا ت ظذذذا  عمذذذل  ا: علذذذى مذذذ  يلذذذق الت سذذذعا والاالثذذذو  تصذذذت املذذذ دة
ا وهذحبمل احذدى صذور  سذ تا مذن صذدور هذحبا ال ظذ م ص  ديق االسذتام ر الذيت تذديمه  الب ذوق عذالل

جهذذذذا ممجعاذذذذا   تذذذذماعا  صذذذذ  ديق االسذذذذتام ر وت ذذذذوم بت ظامهذذذذ   ف  ائذذذذا ،التع مذذذذل بذذذذا الطذذذذمفا
 .ومماابته  والتدااق علاه 

 ،كمذذذ  أ  ا ائذذذا أجذذذري مذذذن وجذذذه  عذذذم لكوهنذذذ  ت ذذذدم عذذذدم ت للب ذذذوق م  بذذذل عمولذذذا معا ذذذا
 مال أتع   تشمة الصدار ومماجعته  ومس ئل الضم   فاه .،وت طبق علاه   مو  الج رة حا ه 

                                                 
 (.14): ( و 43) 
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جيذذذذو  أ  يت  وذذذذى السذذذذوق مذذذذن أعضذذذذ ئه ومذذذذن   ا: لمابعذذذذا والعشذذذذمو ا واذذذذد تصذذذذت املذذذذ دة 
 .( 44) ا مصدر  ا وراق امل لاا املدرجا   السوق وغريه  م  باله مل  ي دمه    من عدم ت

واذذد تكذذو  العالاذذا كذذو  ا ائذذا جهذذا رادعذذا تواذذ  الع وبذذ ت علذذى امل ذذ لل وفذذق سذذلط هت  
حيذق للهائذا وف ذ ه لسذلط هت  امل صذوو  -  ا...: اوالسذت احل ديذا  كم  ورد   امل دة  ،   املم وحا

علاه    امل دة الت سعا واخلمسا من اليصل الع  م من هحبا ال ظ م اخت ذ الجذماءات الال مذا بذق 
والوسذاط ه ذ  الب ذك ومذن   حكمذه  ،امن مل يلتزم من الوسط ء أو وكالئه  ب واعذد عمذل السذوق

جيذو  للمجلذ  أ   - ا....: اامل دة الا تاا والسذتريه ، وكم    ممن يديمو  ا موال واحمل ف  لغ
اذا مذذ  اتتهذذى  ،يصذدر اذذماراه بتعلاذذق تذذمعا  الوسذ اا ابذذل اصذذدار اذذمار هنذذ ئق بشذا  الغذذ ء الرتعذذا 

 ،اجملل  بعد اعط ر الوسذاط أو وكاذل الوسذاط املعذت واعط ئذه اليمصذا لسذم ا أاوالذه بصذيا ع جلذا
 .ا  يا املستاممين تستوجب   تعلاق المعصااىل أ  سالما السوق ومح

 العالقة بين هيئة سوق المال وشركة المساهمة:: الصورة النالنة

حيظذذم علذذى أعضذذ ء  لذذ  ا ائذذا  تذذ   املذذ دة الت سذذعا مذذن تظذذ م السذذوق امل لاذذا علذذى أتذذه ا
 ، ذمكاأذ    ذلذك أ  يشذغلوا م صذب ه أو وظايذا   أ   ،عمذل  عذم وموظياه  مم رسا أ  مه ذا أو

كمذذذ  حيظذذذم علذذذاه  ت ذذذدمي املشذذذورة للشذذذمك ت   ،املةسسذذذ ت الع مذذذا أو اخل صذذذا أو   احلكومذذذا ، أو
و  حذذ ل حصذذلت   ليذذا مذذن هذذحبا ال ذذوا لصذذ حل  ذذمكا وتضذذمرت بذذه .( 45) ا  اخل صذذا واملةسسذذ ت

هائا سوق امل ل وتعود هق على العضو  ااملسةولا مكا مس مها أعمى   تي  اجمل ل فهل تتحمل 
 :  صم أو يتحمله  العضو مب  مة ..حيتمل وجهاامل

وهذذذق  مجذذا علذذذى  ،وا ائذذا تعذذذود علذذى العضذذذو امل صذذم ،تتحملهذذ  هائذذذا سذذوق املذذذ ل: ا ول
 وم   عطا احلك م.

وهق  مجا على املسالا اآلتاا   عدم وذم   احلذ ك  أو  ،يتحمله  العضو مب  مة: الا ي
والا ذ  هذحبا مذن  ،وي ذوم املتضذمر بإا مذا دعذوى وذده  ، هن  العالاا    كجها باعطذ ء موظياهذ 

 وا ام  ا ول. ،اا م ا ائا من   سبته  لكن التتحمل مسةولاا أعط ئه 
ومذن جهذذا أعذذمى تعتذذرب هائذذا سذذوق املذذ ل كذذاجري ب ل سذذبا للشذذمكا   حذذ ل حصذذلت الشذذمكا 

املذوارد امل لاذا للهائذا مذن تتكذو   -أا: الا لاذا عشذمةواذد تصذت املذ دة  ،املس مها على عدم ت ا ائا
 امل  بذل املذ ص لل ذدم ت والعمذوالت الذيت تت  وذ ه  وف ذ ه  حكذ م هذحبا ال ظذ م -1: املصذ در اآلتاذا

( 46) ا واللوائح والتعلام ت الص درة أ تض مل
. 

                                                 
 (.16): و ( 44) 

 (.9): ( و 45) 

 (.11): ( و 46) 
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جيذذذذو  أ  يت  وذذذذى السذذذذوق مذذذذن أعضذذذذ ئه ومذذذذن   ا: المابعذذذذا والعشذذذذمو  واذذذذد تصذذذذت املذذذذ دة 
 .( 47) ا درجا   السوق وغريه  م  باله مل  ي دمه    من عدم تمصدر  ا وراق امل لاا امل

وب ذذ ء علاذذه فتاعذذحب حكذذ  الجذذ رة   اخلذذدم ت امل دمذذا )ماذذل االستشذذ رات وحنوهذذ  ( مذذن 
 وم  يرتتب على ذلك   ح ل الت صري   اخلدما. ،حاا  مو  الج رة و مو  الامن وامل يعا

 لاذذا واجذذماء عملاذذا امل  صذذا والتذذداول الذذيت ت ذذدمه  ومذذن أمالذذا ذلذذك عدمذذا ايذذداا ا وراق امل
جيذذو  أ  يت  وذذى املمكذذز م ذذ باله وعمذذوالت ا: واذذد ورد   املذذ دة الاالثذذا مذذ  تصذذه ،ا ائذذا لعمالئهذذ 

 .احسب م  ت   علاه اللوائح الت ياحبيا واواعد العمل   املمكز ،ي دمه  ل  ء اخلدم ت اليت
مذذ ل للمسذذلما لكوهنذذ  تاعذذحب المسذذوم والغمامذذ ت كمذذ  تعتذذرب ا ائذذا مذذن جهذذا أعذذمى باذذت 

واجلذذزاءات امل لاذذا الذذيت تيموذذه  علذذى امل ذذ ليا  حكذذ م تظذذ م السذذوق كمذذ    املذذ دة السذذ ب ا حاذذا 
الغمامذ ت واجلذزاءات امل لاذا الذيت تيذمض علذى امل ذ ليا  حكذ م  - م هذ  مذ  تصذه :ا 3ورد   ف ذمة 
 .( 48) اه م لا ه    وهو من صالحا ته ما واد أام امل ظ  كوهن  موردهحبا ال ظ 

ماذل لذو  ،واد يف سب ا ائا على ت صريه  وحيق للشمكا املس مها وغريه  املط لبا بذ لتعويض
ي اذذد حميذذا السذذوق بصذذورة غذذري مدروسذذا كإصذذدار اذذمار ا ذذ   يذذ دة هائذذا سذذوق املذذ ل صذذدر اذذمار مذذن 

أتذذه  ذذ لل للمعذذ يري العلماذذا وفاذذه % مث ثبذذت علماذذ ه وذذمرمل علذذى السذذوق و 1االرتيذذ ا الاذذومق فذذوق 
فادعل   املسالا ويدعل   مسالا وم   عطذا احلذ ك  وهذق هائذا سذوق املذ ل ه ذ   ،ومر ظ هم
  هن  متاله.
حاذذذا توجذذذد فاذذذه جل ذذذا ليذذذض  ،كمذذذ  تعتذذذرب هائذذذا السذذذوق جهذذذا اضذذذ ئاا   تيذذذ  الواذذذت  
ت  شذذذهل ا ائذذذا جل ذذذا  -أ ا: صذذذهحاذذذا ورد فاهذذذ  مذذذ  ت ،كمذذذ    املذذذ دة اخل مسذذذا والعشذذذمين  ،امل   عذذذ ت

تسمى اجل ا اليصل   م   عذ ت ا وراق امل لاذاا ختذت  ب ليصذل   امل   عذ ت الذيت ت ذ    تطذ ق 
أحكذذ م هذذحبا ال ظذذ م ولوائحذذه الت ياحبيذذا ولذذوائح ا ائذذا والسذذوق واواعذذدمه  وتعلام هتمذذ    احلذذق العذذ م 

 ،ح اق واليصذل   الشذكوى أو الذدعوىواحلق اخل و. ويكو     مجا  الصالحا ت الضموريا للت
وا مذم بت ذدمي ا دلذا  ،وفذمض الع وبذ ت ،أ    ذلك سذلطا اسذتدع ء الشذهود ، واصذدار ال ذمارات

 ا.والوث ئق
وه ذذذ  يذذذمد ا ذذذك ل كاذذذل تكذذذو  ا ائذذذا عصذذذم ه   حذذذ ل الت صذذذري وجهذذذا اضذذذ ئاا   تيذذذ  

 : و حبا ي رتح ،الوات
 مذذذذذ ه عذذذذذن هائذذذذذا سذذذذذوق املذذذذذ ل لضذذذذذم   العدالذذذذذا جعذذذذذل جل ذذذذذا فذذذذذض امل   عذذذذذ ت جهذذذذذا مسذذذذذت لا مت .1

 واالست اللاا أو يف ل ال ض ي   حدى اجله ت ال ض ئاا املوجودة.

                                                 
 (.16): ( و 47) 

 .(248/  8): املوسوعا الي هاا الكويتاا: ( اتظم 48) 
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 ،تظذذماه  هنذذ  أحكذذ م اضذذ ئاا ،جعذذل أعضذذ ء هذذحبمل اللج ذذا مذذن املت صصذذا   ال ضذذ ي  الشذذمعاا .2
 ت  والمذذ ،وهذذحبمل الجيذذو  أ  يتوالهذذ  اال مت صذذ    اجلواتذذب الشذذمعاا ويعذذم  حكذذ  اهلل فاهذذ 

واذد ورد   املذ دة اخل مسذا والعشذمين مذ   ،أ  يشرت  فهمه ب جلواتب ال ظ ماا    ذمو  تعاا ذه
تتكذذو  اللج ذذا مذذن مستشذذ رين اذذ توتاا مت صصذذا   ف ذذه املعذذ مالت وا سذذواق  - ا: تصذه
الذ   ويالح  ه ذ  عذدم  ،اوا وراق امل لاا ،وامل لاا ،يتمتعو  ب خلربة   ال ض ي  التج ريا امل لاا

لل ظذ م ا س سذق للحكذ  السذ بعا واد تصت امل دة  ،على كوته من أهل الت صص ت الشمعاا
يسذتمد احلكذ    اململكذا العمباذا السذعوديا سذلطته مذن كتذ   اهلل تعذ ىل وسذ ا ا: على م  تصه

وهذحبمل املذ دة تذ   علذى أ  أ   ،ارسوله.. ومه  احل كم   على هحبا ال ظ م ومجا  أتظما الدولا
 .تع رض معه  فهق غري تظ ماام دة ت

ييرتض أ  ي     ال ظ م على أ   ت ر أعضذ ء اللج ذا مذن أهذل اخلذري والصذالح الا ذ ت ممذن  .3
ا ولكوهنذ  مذن وذم ت ت عدالذ ،عمفوا ب ل زاها والت وى ؛ لكو  هحبمل  مو  ال  وذق   الشذميعا

 .كم    ال ض ء  و حك مه استئ    ،حيك  فام  يمد علاه والعضو   ح ا ته ا ضٍ  ،ال  وق

: حاذذذا ورد   املذذ دة اخل مسذذذا والعشذذمين مذذذ  تصذذذه ،تذذ  ال ظذذذ م علذذى تكذذذو  جل ذذا االسذذذتئ    .4
 ،تكذذوة  ب ذذمار مذذن  لذذ  الذذو راء جل ذذا االسذذتئ    مذذن ثالثذذا أعضذذ ء االذذو  و ارة امل لاذذا - ا...

 ،ا للتجديذذدليذذرتة ثذذال  سذذ وات ا بلذذ .وهائذذا اخلذذرباء أجلذذ  الذذو راء ،وو ارة التجذذ رة والصذذ  عا
وحيذذق للج ذذا االسذذتئ    وف ذذ ه لت ذذديمه  رفذذض ال ظذذم   ال ذذمارات الذذيت تصذذدره  جل ذذا اليصذذل   

أو اع دة ال ظم   الشكوى أو الدعوى من  ،أو تاكاد تلك ال مارات ،م   ع ت ا وراق امل لاا
ال مار الذحب  واصدار  ،است  داه اىل املعلوم ت الا بتا   ملل الدعوى أم م جل ا اليصل ،جديد

والكذذالم  ،اوتعذذد اذمارات جل ذا االسذذتئ    هن ئاذا ،تذمامل م  سذب ه   مووذذوا الشذكوى أو الذدعوى
 ،عضذذذو االسذذذتئ    ك ل  وذذذق  هذذحبمل اللج ذذذا كذذذ لكالم   عضذذذو جل ذذذا فذذذض امل   عذذذ ت ؛    

 .يشرت  فاه م  يشرت    ال  وق من الشمو  ؛ فهو   ح ا ته ك  وق التمااز وعلى هحبا

فهذذق ماذذل   بعذذض ال ضذذ ي  ومذذن أوجذذه العالاذذا كذذو  ا ائذذا جهذذا ادعذذ ء لصذذ حل املسذذتاممين 
مذذ   ااملذذ دة الت سذذعا واخلمسذذماذذل مذذ  ورد   تظذذ م السذذوق    ،الوكاذذل الذذحب  يذذدعق لصذذ حل موكلذذه

أو  ذذذذذما   أعمذذذذذ ل أو  ،أو يشذذذذذرتق ،تبذذذذذا للهائذذذذذا أ  أ   ذذذذذ   اذذذذذد ا ذذذذذرتق اذا -أ  ا: تصذذذذذه
أو  ،أو اللوائح أو ال واعد اليت تصدره  ا ائا ،مم رس ت تشكل   ليا    من أحك م هحبا ال ظ م

فإتذذه حيذذق للهائذذا   هذذحبمل احلذذ الت اا مذذا دعذذوى وذذدمل أمذذ م اللج ذذا الستصذذدار اذذمار  ،لذذوائح السذذوق
 .......اوتشمل الع وب ت م  يايت : ،ب لع وبا امل  سبا
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كوتذذذذه ا ائذذذذا ب ئعذذذذ ه   ذذذذا ء معا ذذذذا ماذذذذل باذذذذ  ا ائذذذذا ل شذذذذمة الصذذذذدار : ومذذذذن أوجذذذذه العالاذذذذا
م  بذذذل أتعذذذ    ،يسذذذمح للجمهذذذور ا: م تصذذذهاملذذذ دة السذذذ بعا وا ربعذذذو  حاذذذا ورد    ،للجمهذذذور

يذذا واملعلومذذ ت والبا تذذ ت بذذ لاالا علذذى تسذخ مذذن تشذذمات الصذذدار والت ذ ريم الدور  ،يفذدده  ا ائذذا
وهذحبا   ح ا تذه باذ  يشذرت  فاذه  ،ااملودعا لدى ا ائا اليت جمى العذال  ع هذ  أو احلصذول علاهذ 

وا  ك    مد ااالا بالمتلك فهذو  ،فإذا توفمت  مواه فهو ج ئز ،م  يشرت    البا  من  مو 
 .اج رة على عدما يشرت  له  مو  الج رة

كمذذذ  ورد     ،وذذذ م ا   حذذذ ل وجذذذد ت صذذري م هذذذ  تمتذذذب علاذذذه وذذذمروتعتذذرب ا ائذذذا جهذذذا    
)ممكذذز ايذذداا ا وراق امل لاذذا التذذ ب  للهائذذا ( يكذذو  املمكذذز ا: علذذى - : املذذ دة السذذ بعا والعشذذمين ف ذذمة

ت صذري مذن مذوظيق املمكذز  عن تعذويض أ  وذمر مذ ص اذد يلحذق ب ملسذتامم تتاجذا امهذ ل أو مسئواله 
وهذحبا تذ    ال ظذ م علذى يفمذل املسذةولاا  ،اعطذا   عملاذا التسذجال   اثب ته وتتج ع ه حدو 

   ح ل اخلطا     ل ايداا ا وراق وملكا ت ا سه .
وهل يكو  الضم   على املوظل أو على املمكذز ..تصذت املذ دة علذى كوهنذ  علذى املمكذز   

 مسذذذالا عطذذذا ولكذذذن هذذذل يمجذذذ  املمكذذذز علذذذى املوظذذذل بتكليذذذا اخلطذذذا ..يمجذذذ  اىل ،حذذذ ل الت  وذذذق
 املوظل وهل يتحمله  هو أو الدولا أو ييمق با التيميط وعدمه..ثالثا أوجه.
 واذذد تصذذت املذذ دة ،ومذذن أوجذذه اخلطذذا افشذذ ء معلومذذ ت تضذذم ب لسذذوق أو مذذ لكق ا سذذه 

 ومذذذدا ق احلسذذذ ب ت ،والسذذذوق ،حيظذذذم علذذذى مذذذوظيق املمكذذذز ا: علذذذى مذذذ  يلذذذق الا م ذذذا والعشذذذمو 

امل لاذا املسذجلا  افشذ ء أ  معلومذ ت عذن مذ لكق ا وراق ،واخلذرباء فاهمذ واملستشذ رين  ،املسذت لا
وفامذ  لذو  ،ااملمكذز هبذحبا اخلصذوو   السجالت، اال   احل الت اليت يفدده  ال واعد الص درة عذن
وهذحبا يتوجذه تضذما ه ؛  تذه ميذم   ،حصل هذحبا دعذل   اخلطذا الذحب  حيصذل بتيذميط مذن املوظذل

علـــى اليـــد مـــا مة بذذذن ج ذذذد  عذذذن ال ذذذ  صذذذلى اهلل علاذذذه وسذذذل  اذذذ ل عذذذن  ذذذو  احلذذذديا وم صذذذم 
ذذذذم ا يذلذذذذململ  ): واهلل عذذذذز وجذذذذل ي ذذذذول .( 49) ،أخــــذع حتــــى تؤديــــه ذذذذلي َماذي لذذذذ لل ذلرٍَة  ل  ( 8ولملذذذذني يذلعيمل

 [ ويايت تيصال ذلك   مسالا وم   املسئول الدار .8]الزلزلا :
حاذذذا توجذذذد فاذذذه جل ذذذا ليذذذذض  ،كمذذذ  تعتذذذرب هائذذذا السذذذوق جهذذذا اضذذذ ئاا   تيذذذذ  الواذذذت

احذذدى أتذذواا العالاذذا فذذتحك  علذذى املتالعبذذا ب لسذذوق مذذن املضذذ ربا والشذذمك ت  وهذذق ،امل   عذذ ت
 امل  ليا وغريه  من ذو  العالاا.

                                                 
 .  مجذذ مل مل و الب ذذ ر   ذذم  علذذى السذذ  د صذذحاح حذذديا هذذحبااذذ ل احلذذ ك :  (277/  33): مسذذ د أمحذذد: ( اتظذذم 49) 

 .محب الرت  وحس ه الس ن أصح  أعمجه واحلديا .(55/  2): املستدرق
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صور العالقة بين شركة تداول : المطلب الخامس
 وغيرها :

 : و حبمل العالاا من الصور غري م  سبق 
 كة تداول والبنك:العالقة بين شر: الصورة األولى

  العالاا با الب ك وبا  مكا تداول تت وا اىل عالا ت متعددة وتيصاله  فام  يلق: 
العالاا با الب ك وبذا  ذمكا تذداول هذق عالاذا تبذ دل م ذ ف  بذا  ذمكتا ف لب ذك يسذتياد 

  بذل من عدم ت  مكا تداول لا وم بعمله كوكال أو  سذ ر   الباذ  والشذماء وياعذحب العمذوالت م
و مكا تداول تستياد من الب ك  ته يسوق    عمالء جدد من عالل فتح احمل ف  ووذبط  ،ذلك

واكذذن  ،وهذذحبا بذذدورمل يياذذد  ذذمكا تذذداول م ديذذ ه  ،ويزيذذد مذذن عذذدد العمذذالء واملسذذتيادين ،احلسذذ ب ت
 تيصال العالاا فام  يلق :

 ، هت  للب ذذك أو ملوكلاذذهواذذد تكذذو  عالاذذا  ذذمكا تذذداول ب لب ذذك عالاذذا اجذذ رة تذذةجم تذذداول عذذدم .1
 .وتشرت  فاه حا ه  م  يشرت    الج رة وت طبق علاه  أحك مه 

واذذد تكذذو  العالاذذا بذذ لعك  ف لب ذذك ي ذذدم عدم تذذه لشذذمكا تذذداول مذذن عذذالل فذذتح حسذذ ب ت  .2
 .للشمكا وت دمي عدم ت م  بل عمولا

 الب ذذك؛ واذذد يكذذو  الب ذذك جهذذا م رتوذذا مذذن  ذذمكا تذذداول   حذذ ل فذذتح حسذذ ب ت للشذذمكا   .3
عمذذول    التوصذال الي هذق للحسذذ   اجلذ ر  أتذه اذذمض مذن العماذل للب ذذك علذى املشذهور وامل

  .( 51)  به 

 .واد تكو  العالاا ب لعك  فاكو  الب ك جها م  يَمولا   ح ل متويل مش ري   مكا تداول .4

ظذذا  واذذد يكذذو  الب ذذك وكذذااله بذذاجمة لشذذمكا تذذداول   عمذذل أعمذذ ل معا ذذا م  بذذل رسذذوم ماذذل ت  .5
 احلس ب ت امل لاا والتدااق علاه  وحنو ذلك.

واذذد تكذذو  العالاذذا جهذذا  ذذبه اضذذ ئاا ت ذذوم بتسذذويا امل   عذذ ت بذذا أعضذذ ء السذذوق امل لاذذا وبذذا  .6
 ومن هةالء العمالء الب ك. ،(5- -17ا عض ء وعمالئه ، كم    امل دة )

                                                 
وااذل  ،م ه  أهن  ع د وديعذا ح ا اذا ،( اعتلل العلم ء املع صمو    احلس   اجل ر  للب وق التج ريا على أاوال عدة 51) 

فذذ ملودا )العماذذل( هذذو امل ذذمض، واملذذودا لديذذه )املصذذم ( هذذو امل ذذرتض، وبذذه اذذ ل معظذذ  مذذن كتذذب    ،اذذمض تبذذ دص
وهبذحبا التوصذال صذدر اذمار  لذ   مذ  الي ذه السذالمق  ذدة  ،صذمينتكاال الودائ  اجل ريذا، ومعظذ  الي هذ ء املع 

: وبذذذذه صذذذذدار اذذذذمار هائذذذذا كبذذذذ ر العلمذذذذ ء   اململكذذذذا العمباذذذذا السذذذذعوديا اتظذذذذم ،هذذذذذ6/11/1415   91/3/95راذذذذ  
 مالت المبذذ  واملعذذ ،(43): د.عبداحلماذذد البعلذق ،االسذتام ر والما بذذا الشذمعاا   الب ذذوق واملةسسذذ ت امل لاذا السذذالماا

العذدد  ،41و الميذ ض( –  لا البحو  السالماا )ا م تا الع مذا  ائذا العلمذ ء (،346): د.عمم املرتق ،املصمفاا
 هذ.1414الا من صيم 
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داول بذدور ت ظذا  عمذل واد تكو  العالاا عالاا  هذا ت ظاماذا وممجعاذا، حاذا ت ذوم  ذمكا تذ .7
ومذذذن هذذذةالء العمذذذالء  ،(17السذذذوق وووذذذ  لوائحذذذه الذذذيت ت طبذذذق علذذذى اجلماذذذ  كمذذذ    املذذذ دة ) 

 مال يفديد العموالت اليت تت  و ه  الب وق ل  ء عمله  كوساط. ،الب ك

 العالقة بين شركة تداول وشركة المساهمة:: الصورة النانية

ا املدرجا   السوق امل لاذا هذق عالاذا مت وعذا و ذ  العالاا با  مكا تداول والشمكا املس مه
 وم ه  : ،صور
عالاذذا تبذذذ دل م ذذذ ف  بذذذا  ذذمكتا ف لشذذذمكا املسذذذ مها تسذذذتياد مذذن عذذذدم ت  ذذذمكا تذذذداول لت ذذذوم  .1

و ذذمكا تذذداول تسذذتياد مذذن  ،بعملذذه كسمسذذ ر   الباذذ  والشذذماء وياعذذحب العمذذوالت م  بذذل ذلذذك
 ،د مذن حجذ  عمذالء السذوق ويسذوق  ذ  متذداولا جذددالشمكا املس مها كعمال    ؛  هن  تزي
وهذحبا بذدورمل يياذد الشذمكا والسذوق امل لاذا م ديذ ه وي شذطه   ،ويزيد من عذدد العمذالء واملسذتيادين

وب لتذ ص ي شذط االاتصذذ د الذوات أذذ   ذدم أغذذماض اتشذ ء هائذذا سذوق املذذ ل والذيت تتبذذ   ذ   ذذمكا 
 تداول.

كا املسذذ مها عالاذذا اجذذ رة تذذةجم تذذداول عذذدم هت  للشذذمكا واذذد تكذذو  عالاذذا  ذذمكا تذذداول ب لشذذم  .2
واذذد  ،وتشذذرت  فاذذه حا هذذ  مذذ  يشذذرت    الجذذ رة وت طبذذق علاهذذ  أحك مهذذ  ،املسذذ مها أو ملوكلهذذ 

تكو  العالاا ب لعك  ف لشمكا املس مها اد ت دم عذدم هت  لشذمكا تذداول مذن عذالل ختصصذه  
لتذدااق احمل سذ  و ذمك ت االستشذ رات وتاعحب عمولا على ذلك كشمك ت احل سذب و ذمك ت ا
 امل لاا والب وق واليت هق   احل ا اا  مك ت مس مها.

واذذذد يكذذذو  العالاذذذا عالاذذذا وك لذذذا بذذذاجم فشذذذمكا تذذذداول وكاذذذل وجهذذذا ت ظذذذا  مذذذ ص بذذذاجمة تذذذ ظ   .3
 عملا ت امل  صا با الشمك ت والعمالء واملتداولا من عالل ممكز تداول ا وراق امل لاا.

العالاا عالاا  ها اضذ ئاا ت ذوم بتسذويا امل   عذ ت بذا أعضذ ء السذوق امل لاذا وبذا واد تكو   .4
و  ح ل عدم  ،ومن هةالء العمالء الب ك ،(5- -17ا عض ء وعمالئه ، كم    امل دة )
 التسويا يف ل للج ا فض امل   ع ت.

عمذذل السذذوق  حاذذا ت ذذوم  ذذمكا تذذداول بذذدور ت ظذذا  ،واذذد تكذذو  العالاذذا عالاذذا  هذذا ت ظاماذذا .5
ماذل  ،ومن هذةالء العمذالء الب ذك ،(17ووو  لوائحه اليت ت طبق على اجلما  كم    امل دة ) 

 يفديد العموالت اليت تت  و ه  الب وق ل  ء عمله  كوساط.

 العالقة بين شركة تداول وبائع السهم أو مشتري :: الصورة النالنة

ايكذذو  السذذه  غذذري ا بذذل للتجزئذذا    علذذى أتذذه: تصذذت املذذ دة الا تاذذا عشذذمة ل ظذذ م الشذذمكا
فذذإذا متلةذذك السذذه  أ ذذ  و متعذذددو  وجذذب علذذاه  أ   تذذ روا أحذذده  لا ذذو   ،مواجهذذا الشذذمكا
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عذذ ه    اسذذتعم ل احل ذذوق امل تصذذا ب لسذذه ، ويكذذو  هذذةالء ا  ذذ  و مسذذةولا ب لتضذذ من عذذن 
الت ظذذا  وهذذو جذذ ئز   االلتزامذذ ت ال   ذذئا عذذن ملكاذذا السذذه ا.ومن ت حاذذا  ذذمعاا فالحذذمج   هذذحبا 

ولكن ال   علاه تظ م ه يياد أته الم ت  مذن ا ذرتاق فذمد أو أكاذم   ملكاذا سذه  للشذمكا  ،ا صل
و  حذذذذ ل حصذذذذل تذذذذزاا بذذذذا  ،واليعذذذذد   ليذذذذا تظ ماذذذذا ،وعلاذذذذه فهذذذذو جذذذذ ئز  ذذذذمع ه وتظ مذذذذ ه  ،تظ مذذذذ ه 

والتتحمذل  ،هذحباوالمسذةولاا علذى  ذمكا تذداول    ،الش صا   احل وق فمذمدمل لل ضذ ء الشذمعق
 أ  وم     هحبا.

وب ذ ء علذذى املذذ دة السذ دة عشذذمة مذذن البذذ   الا لذا مذذن ال ظذذ م ا سذ س لشذذمكا تذذداول والذذيت 
ت   على أعض ء  ل  ادارة الشمكا وأته يديم الشمكا  ل  ادارة مكذو  مذن تسذعا أعضذ ء يعذا 

و تذذ رو  مذذن باذذ ه  رئاسذذ ه ب ذذمار مذذن  لذذ  الذذو راء برت ذذاح مذذن رئذذا   لذذ  هائذذا السذذوق امل لاذذا، 
 للمجل  وت ئب ه للمئا ، وتكو  العضويا على ال حو اآليت:ا

 ممال لو ارة امل لاا. -1      
 ممال لو ارة التج رة والص  عا. -2      
 ممال ملةسسا ال  د العميب السعود . -3      
 أربعا أعض ء االو   مك ت الوس اا املمع    . -4      
 ضوا  ااال  الشمك ت املس مها املدرجا   السوق امل لاا السعودياا.ع -5      

وب  ء علاه فإ  اجله ت اليت االه  هةالء ا    و هل تشذرتق   املسذةولاا والضذم     
: ح ل حصل ا ك ل أو دعوى اض ئاا ود تداول من ابل ب ئ  سه  أو مشرتيه .يفتمذل وجهذا

ح ا ا ه و  ح ل صدر م ه  مذ  يسذتدعق الضذم    متاااله ت تع  ؛  هن  االو  هحبمل اجل: ا ول
والوجه  ،مث جه هت  اليت االوهن  تمج  علاه    ح ل الت صري ،كل  أ   صه  ،فاجب علاه  مجاع ه 

بذذل الضذم   علذى  مذذوا الشذمكا ؛  تذذه أصذبحت جهذا اداريذذا واعتب ريذا مسذذت لا  ،الوذم  : الاذ ي
: والوجه الا لا ،-  ح ل ت صري اجملل –  غريه  من اجله ت فاكو  الضم   علاه  وحده  دو 

 وهق  مجا على مسالا وم   املسئول الدار . ،يتحمله  الش   تيسه
ومذذذن صذذذور املسذذذالا الذذذيت يفتمذذذل الضذذذم   ووذذذ  ا تظمذذذا الذذذيت تضذذذم ب لسذذذوق واامارهذذذ  مذذذن 

 ت  لذذذ  الدارة واذذذد تصذذذت املذذذ دة السذذذ بعا عشذذذمة   اعتص صذذذ ،اجمللذذذ  مذذذن غذذذري دراسذذذا ك فاذذذا
 ا: م تصه

 املسةولا ت الع ما جملل  الدارة :      -1
 ،أ( يكذذذذو   لذذذذ  الدارة مسذذذذةواله عذذذذن يف اذذذذق الشذذذذمكا  هذذذذدافه  االسذذذذرتاتاجاا والتشذذذذغالاا

         : وب لتحديد يكو  اجملل  مسةواله عن اآليت
 .االسرتاتاجاا الع ما للشمكا وعطا العمل•            
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 املوا تا الس ويا. •           
 .سا س ت ادارة امل  ام وسالما أعم ل الشمكا•            
 التزام ت رأس م ل المئاسا ومتلك  مك ت أعمى أو اال رتاق فاه .•            
 وو  مع يري ا داء للشمكا.•            
 ماجعا.سالما ا تظما امل لاا واحمل سباا للشمكا وكحبلك تظ م امل•            
 تطباق ا تظما والجماءات امل  سبا لدارة امل  ام.•            

وتمفذ  تسذ ا  ، ( يعد اجملل  ت ميماه س وي ه عن أداء الشمكا، ويعمض علذى اجلمعاذا الع مذا
 .م ه اىل  ل  هائا السوق امل لاا

وتمفذذذ  وتعذذمض علذذذى اجلمعاذذذا الع مذذا للمواف ذذذا  ،ج ( يعذذد اجمللذذذ  عطذذا اسذذذرتاتاجاا سذذذ ويا
 .امل لاا تس ا م ه  اىل  ل  هائا السوق

 : املسةولا ت الت ظاماا جملل  الدارة       - 2
أ( ي ذذذرتح  لذذذ  ادارة الشذذذمكا اللذذذوائح وال واعذذذد والتعلامذذذ ت الال مذذذا لعمذذذل السذذذوق امل لاذذذا 

 اآلتاا: أ    ذلك ا مور ،السعوديا
 . مو  ادراج وتداول ا وراق امل لاا•            
والضم ت ت امل لاذا املطلوبذا م هذ   ،احلد ا دىن لم وس أموال  مك ت الوس اا•            
 أو من موظياه .

ال شذذم اليذذور  امل ذذتظ  للمعلومذذ ت املتعل ذذا ب لصذذي  ت امل يذذحبة لذذقوراق امل لاذذا •            
 ،واملسذذذذذ مها ، لاذذذذذاوكذذذذذحبلك التزامذذذذذ ت مصذذذذذدر  ا وراق امل ،السذذذذذعوديا املتداولذذذذذا   السذذذذذوق امل لاذذذذذا

 ب لفص ح للسوق عن املعلوم ت اليت تعت د الشمكا أهن  وموريا. ،وا عض ء
معذذذذذ يري السذذذذذلوق املهذذذذذت الذذذذذيت تطبذذذذذق علذذذذذى أعضذذذذذ ء السذذذذذوق امل لاذذذذذا السذذذذذعوديا •            

وتشذمل  .وموظياهذ  ،واملديم الت ياحب  للسذوق امل لاذا السذعوديا ،وأعض ء  ل  الدارة ،وموظياه 
ماءات والع وبذذ ت التاديباذذا بذذق مذذن  ذذ لل هذذحبمل املعذذ يري أو أ   ذذم  أو متطلذذب  عذذم تذذ   الجذذ

 علاه اللوائح والتعلام ت.
تسذذذذذذويا امل   عذذذذذذ ت بذذذذذذا أعضذذذذذذ ء السذذذذذذوق امل لاذذذذذذا السذذذذذذعوديا وبذذذذذذا ا عضذذذذذذ ء  •           

 وعمالئه .
والجذذذماءات  والضذذذوابط ، ذذذمو  عضذذذويا السذذذوق امل لاذذذا السذذذعوديا ومتطلب هتذذذ  •           

 امل  سبا اليت تسمح لشمك ت الوس اا املمع     بت ياحب صي  هت    السوق.
يفديذذذذذد امل  بذذذذذل والعمذذذذذوالت الذذذذذيت يت  وذذذذذ ه  الوسذذذذذط ء ل ذذذذذ ء اخلذذذذذدم ت الذذذذذيت  •           

 .ي دموهن 
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مذذذن  ،أ  اواعذذذد وتعلامذذذ ت أعذذذمى تذذذمى الشذذذمكا وذذذمورهت  حلم يذذذا املسذذذتاممين •           
 العدالا والكي يا الوووح   كل م  يتعلق بشةو  السوق امل لاا السعودياا أ.هذ.حاا توفري 

وهحبمل امل دة تبا حج  مسذةولاا  لذ  ادارة الشذمكا عمذ  يصذدر م ذه ومذ  يرتتذب علاذه مذن 
 الضم   واملسةولاا   ح ل الت صري.

  ب ل ذذذذ س ومذذذذن أمالذذذذا املسذذذذةولاا الت صذذذذري     سذذذذبا املتالعبذذذذا   السذذذذوق والذذذذحبين يضذذذذمو 
واجمللذذ  يمجذذ   ،فلذذو حصذذل علذذل فاتحمذذل  لذذ  الدارة جذذزءاه مذذن املسذذةولاا ،و ذذ ليو  ا تظمذذا

 على املتالعبا ويت حب   ح ه  الجماءات ال ظ ماا.
واذذد  ،ويذذربر هذذحبمل املسذذةولاا أ   لذذ  الدارة يسذذتحق أتع بذذ ه علذذى عملذذه كعضذذو   اجمللذذ 

وا جذري  ،فهذو أجذري ب ل سذبا للشذمكا ،عضذو  لذ  الدارة( علذى احل ذوق امل لاذا ل33تصت املذ دة )
 ت صريمل. ااذا اصم حي سب ويتحمل مسةولا

كمذذ  تياذذد املذذواد السذذ ب ا أ  الشذذمكا ب ل سذذبا للبذذ ئ  أو املشذذرت  جهذذا اضذذ ئاا ابتدائاذذا ابذذل 
 .الح لا للج ا فض امل   ع ت

 ،ته  اللكرتوتاذا م  بذل أجذمةكم  أ  من أتواا العالاا عالاا اج رة فشمكا تداول تةجم بائ
وهق   ال ه يا تدف  من ابل الب ئ  أو املشرت  أو من الشمك ت املس مها اليت الكذو  أسذهم ه فاهذ  

 وه  وكالء عن املس مها   احل ا ا.
 عمولة دركة تداول :
احتسذذ    اعتمذذدت  ذذمكا تذذداولم  17/6/2116هذذذ املوافذذق  21/5/1427اعتبذذ راه مذذن 

 عملا ت با  و ماء ا سه  على الشكل الت ص: العمولا على 
 ( واحذد 1.1112)  يكو  احلد ا على للعمولا علذى عملاذ ت  ذماء وباذ  ا سذه    السذوق

   العشمة ب  لل من ااما الصي ا امل يحبة.  واث ا
 ( اثذذذذذت عشذذذذذم ريذذذذذ اله    أمذذذذذم م يذذذذذحبة يسذذذذذ و  أو ي ذذذذذل عذذذذذن 12يكذذذذذو  احلذذذذذد ا دىن للعمولذذذذذا )

 عشمة  ال  لاير. ( 11.111)مبلغ
 جيذو  للشذذ   املذذمع  لذذه االتيذ ق مذذ  عمالئذذه علذذى يفصذال عمولذذا أاذذل مذذن ال سذبا احملذذددة 

 ،أعذذالمل ب التيذذ ق باذذ ه  )عصذذ  العمولذذا(. علذذى أ  يذذت  االتيذذ ق علذذى اخلصذذ  مسذذب  ه وتوثا ذذه
 .( 51)  وتمصد مجا  اخلصوم ت احملسوما   كشل ع و يعد  حبا الغمض

 ،بذذا املسذذتامم وبذذا  ذذمكا تذذداول هذذو عالاذذا  سذذمة ووسذذ اا واذذد تكذذو  العالاذذا 
حاا توفم  ،وتاعحب عمولا على ذلك ،فتداول ت وم بدور الوس اا با املشرت  والب ئ  أو العك 

                                                 
 العمولا.-اس  ا تظما: موا   مكا تداول: ( اتظم 51) 
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ويطل   ،بما ه  احل سوباا عمض مجا  ا سه  وأسع ره    مجا  ص الت ا سه  أو على الشبكا
وتسذذتحق  ذذمكا تذذداول علذذى ذلذذك عمولذذا علذذى ذلذذك م  بذذل  ، علاهذذ  العماذذل لا ذذمر الشذذماء أو الباذذ

واد تكو  عن اميق ت ساق م  الب ك ف لب ك ك ملمال  ذ   ،واد تكو  السمسمة مب  مة ،تك لايه 
وهذذق علذذى هذذحبا التوصذذال جذذ ئزة ؛  هنذذ   ،أو عذذن اميذذق وكذذالء السمسذذمة و ذذمك ت الوسذذ اا امل لاذذا

اذ ك تذذت مه ذذا السمسذذمة رائجذذا    مذذن ال بذذوة  ،مذذ ءعمولذذا  سذذمة وهذذق جذذ ئزة بالعذذال  بذذا العل
 (52)واذ  وا  اخلال    بعض صوره .  ،وعهد اخللي ء الما دين

ذذذذك ذذذذ  اومذذذذ  ت  : عذذذذن اذذذذا  بذذذذن أيب غذذذذم ة اذذذذ لوأعذذذذمج أمحذذذذد وأهذذذذل السذذذذ ن واحلذذذذ ك   ى مَ سل
 ا  ذذ  وك ذذ  تباذذ  بذذ لب ا  فات تذذ  رسذذول اهلل صذذلى اهلل علاذذه و سذذل  فسذذم ت  باحسذذن مذذن ،السم سذذمة

 .( 53) . فشوبوه بالصدقة لةويا معشر التجار    هذا البيا يمضره الكذ  وال: ف  ل
فذذذذذإ  ااذذذذذل هذذذذذل اكذذذذذن توصذذذذذايه  مذذذذذن بذذذذذ   باذذذذذ  املعلومذذذذذا أو املعلومذذذذذ ت والبا تذذذذذ ت علذذذذذى 

 : أ  ذلك اليصح  مور: العمال.فتدعل   ب   البا  ..ف جلوا 
ست دام لل ظذ م فاصذري مذن اباذل الجذ رة لو ك   كحبلك  عحبت  مكا تداول ا رتاك ه على اال .1

 والواا  أهن  ال تاعحب ا رتاك ه من مشرت  ا سه  على  مد االست دام. ،لل ظ م ولا  البا 

 ،و تذذه لذذو كذذ   ا مذذم كذذحبلك السذذتح ت  ذذمكا تذذداول علذذى كذذل معلومذذا يطلذذ  علاهذذ  املسذذتامم .2
ا الباذذ  أو الشذذماء وهذذحبا لذذب والوااذذ  اذذال  ذلذذك حاذذا التسذذتحق العمولذذا اال بعذذد امتذذ م عملاذذ

مث ا  الذذذحب  يذذذدف  هذذذو املشذذذرت  وهذذذحبا عذذذم  السمسذذذمة وهذذذو الذذذماجح ع ذذذد الي هذذذ ء ،السمسذذذمة
 (54 ). 

 وهل يصح أ  تكو  وك لا باجم ..اجلوا  :
 التصح ؛  مور : 
  ح ل  ذ ف  ا سذه  الع مذا –أ  الوكال احل ا ق املب  م هو الب ك املوكل ب لبا   أوَلا: 

واذذ   ،تداول  مد  مكا تعمض ا سذه  مذن عذالل ا جهذزة اآللاذا والتت ذحب اذمار الشذماء ، و مكا-

                                                 
 . ( 67): الوس اا التج ريا   املع مالت امل لاا: ( اتظم 52 )
   لطهذذ  التجذذ رة   بذذ   م 1/  ت - 1 (262/  2): سذذ ن أيب داود ،16135بذذما   (56/  26): مسذذ د أمحذذد(  53) 

 التجذذ رة   التذذواق بذذ  (  3)  (726/  2): سذذ ن ابذذن م جذذه ،(5/  2): املسذذتدرق ،3328بذذما   واللغذذو احللذذل
  اي ه  سل  و علاه اهلل صلى ال   وتسماا التج ر   ج ء م  ب   - 4( 514/  3): س ن الرتمحب  ،2145 بما 
 3797 (، بذذما   22)  ب لبذذه الامذذا يعت ذذد مل ملذذن والكذذحب  احللذذل  ( 14/  7): سذذ ن ال سذذ ئق ،1218 بذذما  

 8/ 1سلسذلا ا ح ديذا الصذذحاحا) وصذححه ا لب ي. ،هذحبا حذديا صذحاح السذ  د ومل  مجذ مل : .واذ ل احلذ ك 
 .(5/  2): املستدرق ،1458 را (

 (.381): د.عبدالممحن بن ص حل ا امم ،التج ريا   املع مالت امل لااالوس اا : ( اتظم 54) 
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فكاهن  معمض سا رات يعمض لك سا رتك مث امار البا  بادق أو باد  ،توفم لك امار البا  والشماء
 .وكالك

 ،اأ  الوك لذذا فاهذذ  معذذال التوكاذذل ليظذذ ه أو معذذال بذذا  ي ذذول وكلتذذك   الباذذ  بسذذعم كذذحب ثانيــاا:
أم  تداول فال تب  م البا  لكن تتاح لك أو لوكالذك الباذ  مذن عذالل مواعهذ   ،فا وم الوكال ب لبا 

 .أو  بكته 
واذذذذذ  يضذذذذمن الب ذذذذك  ،أهنذذذذ  التضذذذذمن وذذذذم   الوكاذذذذل   حذذذذ ل التعذذذذد  أو التيذذذذميط ثال ــــاا:

  يتحملذذه واذذذ ،كمذذ  لذذو وكلذذه   الباذذ  بعشذذمة فبذذ ا بتسذذعا فذذال تتحمذذل  ذذمكا تذذداول اخلطذذا  ،الوسذاط
كمذذ  لذذو أدعذذل سذذعم باذذ    ،الب ذذك مذذ  مل يكذذن اخلطذذا مذذن الرب ذذا احل سذذوباا فاتحملذذو  اخلطذذا حا ئذذحب

 .أو عطا بم ق فتضمن  مكا تداول وهق ت ضلممبن  امل طقء ،مث تاا بدل عشمة بسبب فريوس

 صور العالقة بين البنك وغيره :: المطلب السادس
 و حبمل العالاا صورت   غري م  سبق :

 العالقة بين البنك وشركة المساهمة:: لصورة األولىا

 : وهحبمل العالاا    عدة أوجه
ف ذذذد تكذذذو  عالاذذذا ااذذذرتاض وااذذذماض   حذذذ ل فذذذتح حسذذذ     الب ذذذك لرتتاذذذب عملاذذذا امل  صذذذا  .1

واذذذد تكذذذو  اارتاوذذذ ه   حذذذ ل السذذذحب علذذذى  ،فهذذذق ااذذذماض بسذذذبب اليذذذداا ،وايذذذداا ا مذذذوال
 املكشو  وحنوه  من صور ال مض.

اذذد تكذذو  العالاذذا عالاذذا وك لذذا واجذذ رة، مث هذذحبمل الوك لذذا اذذد تكذذو  بذذاجمة كمذذ    ادارة عملاذذا و  .2
االكتت   لقسه    بدايا تزول الشمكا للسوق، واد تكذو  عدمذا وك لذا   تاذا كمذ    عذدد 

 من اخلدم ت الب كاا اجمل تاا واليت يتوىل الب ك فاه  الوك لا   ت ه.

 ق كم    بعض اخلدم ت الب كاا مال يفويل ا موال.واد تكو  عالاا أجري مشرت  .3
 العالقة بين البنك وبائع األسهم أوالمشتري :: الصورة النانية

 : ت ياحب البا  والشماء لقسه  له صورت  
الت ياذذحب املب  ذذم مذذن مواذذذ  الب ذذك علذذى الترتتذذت واملمبذذو  بشذذمكا تذذذداول : الصــور  األولــى
  هذذحبمل احلذذ ل  ذذمد وسذذاط ولذذا  وكذذااله ؛    امل لذذك هذذو الذذحب   أ  الب ذذك: ف لعالاذذا بذذا الطذذمفا

واملواذ   ،ي يحب مب  مة وا رس البا  والشماء ب يسه واليتدعل أ  موظل من ابل الب ذك   العملاذا
وب ذذ ء علاذذه فااعذذحب الب ذذك  ،أجذذمد ادعذذ ل املعلومذذا ،عبذذ رة عذذن بذذمامج ح سذذب ت يذذحب ا مذذم مب  ذذمة

 علاه اليضمن م  يضم ه الوكال.و  ،حك  السمس ر ولا  الوكال
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امذ  ب حلضذور املب  ذمة   الب ذك أو ب التصذ ل : الت ياذحب عذرب مذوظيق الب ذك: الصور  ال انيـة
 ،ب   تل واعط ء أوامم ب لبا  أو الشماء ف لتوصال الي هق   هذحبمل احلذ ل أتذه وك لذا بذاجم و سذمة

  السمسذذمة   احل ذذوق وال سذذبا وياعذذحب حكذذ ،فهذذو وك لذذا ياعذذحب أحكذذ م الوك لذذا   الضذذم   وعدمذذه
وب ذ ء علاذه فلذو تب اذا املوظذل   ت ياذحب ا مذم مذن غذري  ،احملددة اذا ك تت ب سبا دو  م  ك     ت ه 

والب ذذذك يمجذذذ  علذذذى املوظذذذذل؛     ،عذذذحبر فيذذذوت مصذذذلحا علذذذذى املسذذذتامم فعلذذذى الب ذذذك الضذذذذم  
  ك يمج  على موظياه.االتي ق ك   م  الب ك ولا  م  املوظل وهو الض من ملوظياه مث الب

 ،ولذحبا ف لب ذك يتحمذل مسذةولاا أعط ئذه ،وم يحب ا مم املب  م ممال للب ذك و ذل ث ذا الب ذك
مث الب ذذك حيملذذه املسذذةولاا حسذذب  ذذمو  التع اذذد بذذا الب ذذك وموظذذل الب ذذك امل يذذحب لقوامذذم علذذى 

 التيصال   التع اد   ح ل التعد  من عدمه.
ومذن صذذور  ،  فاهذذ  امل يذحب يتحمذل الب ذك الضذذم   فاهذ وب ذ ء علذى ذلذك ف  عطذذ ء الذيت ي ذ

 : ذلك
 .اذا تاعم املوظل   ت ياحب أمم البا  أو الشماء وفوت فمصا على املستامم بغري عحبر 

  اذا أعطذذذا   ادعذذذ ل املعلومذذذ ت   احل سذذذب كمذذذ  لذذذو ووذذذ  تذذذ ريخ الباذذذ  يومذذذ ه بذذذدل يذذذوما أو
 العك .

 اذا أعطا املوظل فب ا سهم ه بدل سه   عم. 

  اذا ب ا بدل الشماء أو العك. 

صور العالقة بين الشركة المساهمة : المطلب السابع
 : وغيرها
 و حبمل العالاا من الصور غري م  سبق صورت  : 

 العالقة بين شركة المساهمة وبائع األسهم أو المشتري :: الصورة األولى والنانية

دارة الشذذمكا وكالذذا ع ذذه   ادارة وا ،بذذ ئ  ا سذذه  أحذذد مذذالق ا سذذه    الشذذمكا املسذذ مها
واذا ك تذذت الدارة متلذذك أسذذهم ه فهذذق  ذذمكا ع ذذ     حذذق املذذديم املسذذ ه   ،الشذذمكا كشذذمكا مضذذ ربا

واملشذرت  اذا ا ذرتى  ،والدارة وكالذا عذن املسذ مها   التصذم  ،ومض ربا   حق املس ه  الع د 
فال فمق بذا البذ ئ  مذ دام الذك  ،ادارهت  فهو  ميك   الشمكا ب سبا أسهمه والشمكا وكالا ع ه  

 .أسهم ه واملشرت  بعد التملك
فذذذإذ  املسذذذتامم مشذذذرت  ا سذذذه  اذا ا ذذذرتى أسذذذهم ه    ذذذمكا معا ذذذا ف لتوصذذذال الي هذذذق 

وله مذن  ،له غ مه  وعلاه غممه  أ دار أسهمه ،للعالاا با هم  أته  ميك   الشمكا أ دار حصته
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 ،ملاله مم  ي   علاه تظ م الشمكا من أح اا التصويت وا ح اا   المبحاحل وق اليت تابته ا سه  
 .بغض ال ظم هل تكو   مكا ع    أو مض ربا أو مه  مع ه  ،ويفمُّل اخلس رة أيض ه أو املديوتاا

واد حيصل ت صري من  ذمكا املسذ مها جتذ مل العماذل   بدايذا االكتتذ   ماذل املعلومذ ت غذري 
وب ذذ ء علاذذه فتتحمذذل الشذذمكا املسذذةولاا   عملاذذا  ،للشذذمكا   تشذذمة الصذذدارالداا ذذا للممكذذز املذذ ص 

ال  - .. ا: علذذى ذلذذك حاذذا ورد فاهذذ  مذذ  تصذذهالا م ذذا وا ربعذذو   واذذد تصذذت املذذ دة  ،التضذذلال
تتحمذذل ا ائذذا أ  مسذذةولاا عذذن عذذدم تضذذما تشذذمات الصذذدار والت ذذ ريم الدوريذذا والعالتذذذ ت أو 

ائذذا مذذن ابذذل أ  اذذم     معلومذذ ت أو با تذذ ت مهمذذا، أو عذذن احتوائهذذ  الوثذذ ئق املودعذذا لذذدى ا 
يتحمل ت  ذم العذال  املسذةولاا عذن ا عطذ ء الذيت يمتكبهذ   -على معلوم ت أو با ت ت مضللا.ج

 ،وهذحبا صذحاح ف ملسذةولاا علذى الشذمكا ،ا  تشم فحذوى العذال  وف ذ  لقتظمذا السذ ريا ب ململكذا
 .ر ؛  هن  املتسببا املب  مةوتتحمل م  ي تج ع ه من أوما

املتعل ذذذا هبذذذ  وتو يذذذ  املسذذذةولاا علذذذى عذذذدد مذذذن  تواجلذذذزاءاواذذذد ووذذذحت ال ظذذذ م الع وبذذذ ت 
اذا تضذذذذم ت تشذذذذمة  -أ  :املذذذذ دة اخل مسذذذذا واخلمسذذذذو  حاذذذذا ورد فاذذذذه :ا ،ا اذذذذما  ذو  العالاذذذذا

أو أغيلذت ذكذم  ،با ت ت غري صحاحا بشا  أمور جوهميذا ،الصدار ع د اعتم ده  من ابل ا ائا
فإتذذذه حيذذذق للشذذذ   الذذذحب  ا ذذذرتى الوراذذذا امل لاذذذا مووذذذوا  ،ح ذذذ ئق جوهميذذذا يتعذذذا با هنذذذ    ال شذذذمة

ويعد البا   أو الغيذ ل جوهميذ ه  .ال شمة أ  حيصل على تعويض عم  حلق به من ومر تتاجا ذلك
علذذ  ب حل ا ذذا  غذذماض هذذحبمل الي ذذمة اذا أاذذا  الذذدلال أمذذ م اللج ذذا علذذى أتذذه لذذو كذذ   املسذذتامم علذذى 

يتحمذل املسذةولاا امل صذوو علاهذ    الي ذمة  -ع دم  ا م ب لشماء  ثذم ذلذك علذى سذعم الشذماء. 
 : ) أ ( من هحبمل امل دة ا    و اآلتاا

بغذذض ال ظذذم عمذذ  اذا   ،ويتحمذذل املصذذدر املسذذةولاا .اجلهذذا الذذيت أصذذدرت الوراذذا امل لاذذا -1
 ،البا ت ت غذري الصذحاحا بشذا  أمذور جوهميذاأو أته مل يعل  عن  ،ك   اد تصم  بشكل مع ول

 أو عن الغي ل لحبكم ح  ئق جوهميا يتعا با هن    تشمة الصدار.
وذلذك وف ذ ه للتحديذد الذوارد    ،كب ر املوظيا لذدى اجلهذا الذيت أصذدرت الوراذا امل لاذا  -2

 من هحبمل امل دة.  (2،1واكن درء هحبمل املسةولاا اب  ه للي مة )ج/ ،ال واعد اليت تصدره  ا ائا
 ،أو ا  ذذذ  و الذذذحبين يذذذةدو  وظذذذ ئل مشذذذ هبا ،أعضذذذ ء  لذذذ  ادارة اجلهذذذا املصذذذدرة -3

وهذذحبمل املسذذةولاا  ،اعتبذذ راه مذذن التذذ ريخ الذذحب  متذذت فاذذه املصذذ داا علذذى تشذذمة الصذذدار مذذن ابذذل ا ائذذا
 ( من هحبمل امل دة.2،1اكن در ه  حسب الي مة )ج/

علذذذى أال  ،الوراذذذا امل لاذذذا لغذذذمض باعهذذذ  للجمهذذذور متعهذذذدو التغطاذذذا الذذذحبين تولذذذوا عذذذمض -4
أو  ،يكو  متعهد التغطاا مسةوال عم  يزيد عن السعم المج ص لقوراق امل لاذا الذيت تعهذد بتغطاتهذ 

 ااما ا وراق امل لاا املو عا من ابله أيهم  أكرب.
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 ،روغذذذذذريه  ممذذذذذن   يفديذذذذذده    تشذذذذذمة الصذذذذذدا ،أو املذذذذذامن ،أو امله ذذذذذدس ،احمل سذذذذذب -5
وال تشذذذذمل  ،وأذذذذواف ته  عطاذذذذ  كجهذذذذا صذذذذ دات علذذذذى داذذذذا معلومذذذذ ت وردت   ال شذذذذمة وصذذذذحته 

ويكو  ذلذك الشذ   مسذةوال  ،املسةولاا املعلوم ت الواردة   أجزاء ال شمة اليت مل يص دق علاه 
عذذن أ  جذذزء مذذن تشذذمة الصذذدار ييهذذ  أتذذه أعذذد ب ذذ ء علذذى تصذذمحيه ومصذذ داته وبصذذيته احملذذددة   

بذا   ،اال اذا أثبذت أتذه اات ذ  بعذد اا مذه ب ست صذ ء مع ذول وب ذ ء علذى مذربرات مع ولذا ،مةهذحبمل الي ذ
 .( 55) ا ذلك اجلزء من ال شمة مل يكن   لي  للي مة )أ( من هحبمل امل دة

واذذد   تو يذذ  تظذذ م هائذذا سذذوق املذذ ل املسذذةولاا علذذى هذذةالء ا اذذما  لكذذن البذذد أ  ي اذذد 
م  من مل يعل  ب خلطا فال مسةولاا علاه.وهحبا م    توواحه أ ،ذلك   حدود مسةلاته  وعلمه 

يتحمذذل أ   ذذ   مذذن ا  ذذ  و املشذذ ر  -جا:   الي ذذمة ج مذذن املذذ دة تيسذذه  حاذذا ورد فاهذذ 
( من هحبمل امل دة املسةولاا اب    حك م الي مة )أ( من هحبمل املذ دة اال 4،3،2الاه    الي مة ) /

 : اذا أا م الدلال على أته
 سذذذبا    جذذذزء مذذذن تشذذذمة الصذذذدار مل يصذذذ دق علاذذذه الشذذذ   احملذذذدد   الي ذذذمة ب ل -1

أتذذه اات ذذ  بعذذد اا مذذه ب ست صذذ ء مع ذذول وب ذذ ء علذذى مذذربرات مع ولذذا بذذا   ،( مذذن هذذحبمل املذذ دة5) /
 .ذلك اجلزء من ال شمة مل يكن   لي  للي مة )أ( من هحبمل امل دة

ب ذ ء علذى تصذميح مذن  ذ    ذدد ب ل سبا    جزء مذن ال شذمة ييهذ  م ذه أتذه أعذد  -2
وكذذ   الشذذ   املتمسذذك ب لذذدف ا مذذن ا  ذذ  و احملذذددين    ،( مذذن هذذحبمل املذذ دة5  الي ذذمة ) /
أتذذه مل يكذذذن لديذذذه مذذربر مع ذذذول   حا ذذه لالعت ذذذ د أ  هذذذحبا  ،( مذذذن هذذحبمل املذذذ دة4،3،2الي ذذمة ) /

 اجلزء من ال شمة اد تضمن م  يعد   لي  للي مة )أ( من هحبمل امل دة. 
 ،يعد االست صذ ء مع ذوال أو مذربرا مع ذوال لل   عذا  غذماض الي ذمة )ج( مذن هذحبمل املذ دة -د

 .( 56) ا م  ا رسه الش   احلمي    ادارة أمواله قو غماض هحبمل امل دة فإ  معا ر املع ولاا ه
: واد حددت امل دة اخلمسو  تيسه  امي ا التعويض   الي مة هذ حاا ورد فاه  مذ  تصذه

  عذذذن اميذذذق الذذذدعوى املمفوعذذذا تاساسذذذ  علذذذى الي ذذذمة )أ( مذذذن هذذذحبمل املذذذ دة احلصذذذول علذذذى جيذذذو  -هذذذذا
تعويض اال اليمق با السعم الحب  دف  ب ليعل لشماء الوراا امل لاا )على أال يتج و  السذعم الذحب  

أو السذعم الذحب  كذذ    ،عموذت بذه علذى اجلمهذذور( وبذا اامذا الوراذذا امل لاذا   تذ ريخ اا مذا الذذدعوى
واذا أثبذذذت  ،مكذذذن التصذذذم    الوراذذذا امل لاذذذا بذذذه   السذذذوق ابذذذل رفذذذ  الذذذدعوى أمذذذ م اللج ذذذامذذذن امل

املدعى علاه أ  أ  جزء من االخني ض   ااما الوراا يمج   سب   أعمى ال عالاا    ب حلذحب  
فإتذذه يتعذذا اسذذتبع د هذذحبا اجلذذزء مذذن التعذذويض الذذحب   ،أو البا تذذ ت غذذري الصذذحاحا مووذذ  الذذدعوى

                                                 
 (.36و ): ( اتظم 55) 

 (.37): و: ( اتظم 56) 
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ويكو  املدعى علاه  مسةولا بصيا فمديا وب لتض من عن تعويض الضمر الحب  ت وم  .يسال ع ه
ويكذو  مبلذغ التعذويض ع وذع   حكذ م الع ذد أو االتيذ ق املذربم  .مسةولاته  ع ه اب ذ   ذحبمل املذ دة

 ،أو اب   مل  تمامل اللج ا      للعدالذا ،با ا    و املش ر الاه    الي مة ) ( من هحبمل امل دة
 .( 57) ا وال يضم أص حل املستاممين أو يتع رض م  روح هحبا ال ظ م

 .واهلل أعل  ،وهو ت ديم ع دل فام  يظهم والحمج فاه  مع ه  ،وهحبا الت ديم ممجعه العم 

: صور العالقة بين المشتري وغيره: المطلب النامن
 وفي  :

 : و حبمل العالاا من الصور غري م  سبق صورة واحدة وهق
 ين المشتري والبائع:العالقة ب

وع ذدم  يعموذه  للباذ  يسذمى  ،ع دم  يمغب مسذتامم    ذماء أسذه  فهذحبا يسذمى مشذرتي ه 
وا  مل يذذم أحذذد م همذذ  اآلعذذم لوجذذود مذذ  يغذذت عذذن  ،ف لعالاذذا بذذا الطذذمفا عالاذذا باذذ  و ذذماء ،ب ئعذذ ه 

الع ذذذد  و تذذذه اليشذذذرت  حضذذذور الع اذذذدين    لذذذ  ،ذلذذذك وهذذذو وجذذذود الذذذوكالء عذذذن كذذذال الطذذذمفا
و   التع اذذذد اللكذذذرتوي لذذذه حكذذذ  التع اذذد احل وذذذم   حذذذ ل وجذذذود وكذذذالء أو حذذذىت    ،باتيسذذهم 

بل هق أكام علمذ ه ؛     ،ح ل عدم وجود وكالء ؛    اجله لا   التع اد اللكرتوي مآ   للعل 
مذذذن امل  بلذذذا معلومذذذ ت املشذذذرت  والبذذذ ئ  املدوتذذذا   السذذذجالت ع ذذذد احل جذذذا  ذذذ  أكاذذذم داذذذا أماحذذذل 

ولا  من  ذمو  صذحا الباذ  معمفذا عذا  ،واليت تياد   ح ل المجوا والعاب وحنو ذلك ،املب  مة
 .( 58) فشمو  البا  متوفمة ه    ،املشرت  وتسبه وج سه

ا م ب لتغميم   سذعم السذه  واد حيصل تغميم من الب ئ  يرتتب علاه أحك م  معاا مال لو 
بذذذاتواا احلاذذذل اخلياذذذا واملومهذذذا، لتذذذدفعه  اىل  ذذذماء  تذذذداولار املباذذذا يغذذذم ، م لذذذك ا سذذذه  تيسذذذه 

واذذذد حيصذذل التغميذذم مذذن ابذذذل  ،وهذذو مذذذ  يسذذمى بصذذ  عا السذذعم الذذومهق أو باذذ  أسذذهمه  ، أسذذهمه
وهذحبمل احلاذل والتصذمف ت يرتتذب  ،املشرت  باا حيد  بلبلذا   السذوق لاباذ  ال ذ س مث يشذرت  هذو

 و من هائا سوق امل ل مشذكورة علذى ذلذك لي ذ   هذحبا علاه  الضم   واد صدر فاه  تظ م ع
 التالعب.

للمغذذمور وامل ذذدوا اخلاذذ ر، كمذذ  لذذو حصذذل التغميذذم والكذذحب    والي هذذ ء رمحهذذ  اهلل أثبتذذوا 
ابذوت ال ذول باعا، و وذاملمابذا والتولاذا والو  ماذل باذ  ،التصمف ت ال  ئما على ا م تذا كم   الامن،  

                                                 
 (.37): و: ( اتظم 57) 

 (.45-39): ا اج ء  مد ابماها  أبو د. ،ع ود التج رة اللكرتوتاا: ( اتظم 58) 
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وهذو املذحبهب : وال ذول الاذ ي ، روايا  احل  بلا (61) والش فعاا(61)مل لكاا وا(59)اخلا ر هو اول احل ياا
 .(62)  طُّ ادر اخلا تاحي ل  ولكن، أته ال عا ر للمشرت  : ع د احل  بلا

العالقة بين البائع أو المشتري وبين : المطلب التاسع
 من يقوم بعملية التالعب بالسوق من المضاربين :

هذق عالاذا وذم   شذرت  وبذا مذن ي ذوم بعملاذا التالعذب ب لسذوق العالاا با البذ ئ  أو امل
وتتذذوىل   العذذ دة جل ذذا فذذض امل   عذذ ت حلهذذ   ،وب ذذ ء علاذذه فارتتذذب علاهذذ  الضذذم   ،بسذذبب الضذذمر
يعد  -أ ا: على م  يلقامل دة الت سعا وا ربعو  واد تصت  ،وسب ت ال  رة لحبلك ،واحلك  فاه 

  ي ذذوم عمذذدا بعمذذل أو يشذذ رق   أ  اجذذماء يوجذذد اتطب عذذ    ليذذ   حكذذ م هذذحبا ال ظذذ م أ   ذذ 
ب صذذد اجيذذ د ذلذذك  ،أو اامذذا أ  وراذذا م لاذذا ،أو ا سذذع ر ،غذذري صذذحاح أو مضذذلال بشذذا  السذذوق

أو الحجذذ م عذذن  ،أو حلذذا اآلعذذمين علذذى الشذذماء أو الباذذ  أو االكتتذذ     تلذذك الوراذذا ،االتطبذذ ا
 .اأو الحج م عن مم رسته   ،هحبمل الورااذلك أو حلاه  على مم رسا أ  ح وق مت حه  

أ   ذذ    ذذ لل املذذ دة الت سذذعا وا ربعذذا  -أ ا: مذذ  تصذذه ااملذذ دة السذذ بعا واخلمسذذو  
وذلذذك  ،أو أيذذ ه مذذن اللذذوائح أو ال واعذذد الذذيت تصذذدره  ا ائذذا ب ذذ ء علذذى تلذذك املذذ دة ،مذذن هذذحبا ال ظذذ م

أو يشذذذرتق   ذلذذذك  ،لذذذى حنذذذو متعمذذذدب لتصذذذم  أو اجذذذماء صذذذي ا للتالعذذذب   سذذذعم وراذذذا م لاذذذا ع
يكذو  مسذةواله عذن تعذويض  ،أو يكو  مسذةواله عذن  ذ    عذم اذ م بذحبلك ،التصم  أو الجماء

 ،أ      يشرت  أو يبا  الوراا امل لاذا الذيت تذاثم سذعمه  سذلب ه بصذورة ب لغذا تتاجذا  ذحبا التالعذب
 .ا جماء تصم  ذلك الش   وذلك ب ل در الحب  تاثم به سعم  ماء أو با  الوراا امل لاا من

: واد حذددت الي ذمة     تيذ  املذ دة امي ذا تو يذ  التعويضذ ت حاذا ورد فاهذ  مذ  تصذه
واحل ذذوق  ،ت ذذدر التعويضذذ ت املسذذتح ا علذذى أ   ذذ   مذذدعى علاذذه أوجذذب هذذحبمل املذذ دة - ا

لاهذ    املتعل ا ب لتعويض وتو ي  مب لغه على املسةولا ع ه بطمي ا تتيق مذ  ا حكذ م امل صذوو ع
 .االي مة )هذ( من امل دة اخل مسا واخلمسا من هحبا ال ظ م

وتصت الي مة ج على امك تاذا وجذود ع وبذا أعذمى غذري التعذويض ماذل السذجن وهذو احلذق 
ب لوذ فا اىل الغمامذ ت والتعويضذ ت امل لاذا امل صذوو علاهذ   -جا: حاا ورد فاه  م  تصذه ،الع م

                                                 
 .(57/  3): ا دايا  مح البدايا، (116/  6): المائقالبحم ،(29/  2): ي ظم: االعتا ر لتعلال امل ت ر (  59)
 .(161/  3): ح  اا الدسواق على الشمح الكبري ،(185/  1): ي ظم: أ م  املس لك (  61)
: املذ وردى ،احل وى الكبري، (92/  2): أسال املط لب    مح روض الط لب (،188/  3ي ظم: رووا الط لبا: ) (  61)

(5 /614- 618). 
: كش   ال   ا،  (52/  2):  مح م تهى الرادات،(439/  4): التص   للممداو ، (112/  4): ي ظم: املبدا (  62)

 .(428/  7): ح  اا الموض املمب  البن ا س ، (229/  3)
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دعذذوى م  مذذا مذذن ا ائذذا مع ابذذا مذذن  ذذ لل املذذ دتا الت سذذعا    هذذحبا ال ظذذ م جيذذو  للج ذذا ب ذذ ء علذذى
 .( 63) ا واخلمسا من هحبا ال ظ م ب لسجن ملدة ال تزيد على مخ  س وات ،وا ربعا

( على  49 :امل دةواد ت  تظ م السوق امل لاا ) ،وصور االعتداء على املستاممين متعددة
 ا: عدد م ه  مال

ق م لاذذذذا ال ت طذذذذو  علذذذذى اتت ذذذذ ل ح ا ذذذذق مللكاذذذذا تلذذذذك ال اذذذذ م بع ذذذذد صذذذذي  ت   أورا -أ
 ا وراق امل لاا.
ال ا م بإدع ل أمذم أو أوامذم لشذماء وراذا م لاذا معا ذا مذ  العلذ  املسذبق بذا  ه ذ ق أمذما  - 

أو أوامم با  مش هبا من حاا احلج  والسعم والتواات اد أدعلت أو ستدعل من ابل ام  أو 
 امل لاا.أاما  أعمى  تليا ل ي  الوراا 

ال ا م بإدع ل أمم أو أوامم لبا  وراا م لاذا معا ذا مذ  العلذ  املسذبق بذا  ه ذ ق أمذما أو  -ج
أوامم  ماء مش هبا من حاا احلج  والسذعم والتوااذت اذد أدعلذت أو سذتدعل مذن ابذل اذم  أو 

 .اأاما  أعمى  تليا ل ي  الوراا امل لاا
 :ااخلمسو  ومال م  تصت علاه امل دة 

حيصذذذذل بكذذذذ  عالاذذذذا ع ئلاذذذذا أو عالاذذذذا عمذذذذل أو عالاذذذذا  ،م علذذذذى أ   ذذذذ  حيظذذذذ -أ  
تع اديذذا علذذى معلومذذ ت داعلاذذا )يشذذ ر الاذذه ب لشذذ   املطلذذ ( أ  يتذذداول بطميذذق مب  ذذم أو غذذري 

أو أ  ييصح عن هحبمل املعلوم ت لش    عم  ،مب  م الوراا امل لاا اليت تتعلق هب  هحبمل املعلوم ت
 اآلعم بتداول تلك الوراا امل لاا. تواع  م ه أ  ي وم ذلك الش  

حيظم على أ       ماء أو با  وراا م لاا ب  ء على معلوم ت حصل علاهذ  مذن  - 
    مطل  وهو يعل  أ  هحبا الش   اذد عذ لل بإفشذ ئه املعلومذ ت الداعلاذا املتعل ذا ب لوراذا 

 .ات  الي مة )أ( من هحبمل امل دة
كبذذرياه    لذذ  ادارة  ذذمكا مسذذ مها أو عضذذو وب ذذ ء علذذى هذذحبا ف ذذد يطذذ ل الع ذذ   موظيذذ ه  

  ل   مكا تداول أو حنو ذلك حسب ت صريمل الحب  ثبت علاه.
ماذل مذذ  ورد  ،جهذا ادعذ ء لصذ حل املسذتاممين وذد امل ذ لياوه ذ  اذد تتذدعل ا ائذا فتكذو  

اذا تبذذا للهائذذا أ  أ   ذذ   اذذد  -أ  ا: مذذ  تصذذهاملذذ دة الت سذذعا واخلمسذذو    تظذذ م السذذوق   
أو  ،أو  ما   أعم ل أو مم رس ت تشكل   ليا    من أحك م هحبا ال ظذ م ،أو يشرتق ،ا رتق

فإتذذه حيذذق للهائذا   هذذحبمل احلذذ الت اا مذذا  ،أو لذذوائح السذوق ،اللذوائح أو ال واعذذد الذذيت تصذدره  ا ائذذا
 .....ا..وتشمل الع وب ت م  يايت : ،دعوى ودمل أم م اللج ا الستصدار امار ب لع وبا امل  سبا

                                                 
 (.39): و: ( اتظم 63) 
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واذا ثبت التغميم   ع د البا  كم  لو أ  م لك السه  ا م ب لتغميم ، ف حت ل على مجهور 
املضذ ربا بذاتواا احلاذل فذإ  للمغذمور اخلاذ ر، و ائذا سذوق املذ ل أ  تذ ليذزم املتالعذب ب  سذع ر واملغذذممبر 

ن الوساط املض ر  وحنذومل و  ح ل ك   التغميم م ،ب ملض ربا غماما م لاا تت  سب وتغميممل وتالعبه
، فسذذواء أكذذ   بعلذذ  م لذذك السذذه  أم بغذذري علمذذه ، فاابذذت اخلاذذ ر كمذذ  لذذو كذذ   التغميذذم مذذن م لذذك 

 السه  تيسه.
 ال ذ  والتعزيم ب ملذ ل ث بذت   الشذميعا املطهذمة ف ذد ثبذت فذامن سذمق مذن غذري حذم  أ  

ثمنهــــا مـــــرتين، وضـــــر  فيهـــــا ا: فاهذذذذ ف ضذذذذى أ   ،ك حلميسذذذذا الذذذذذيت تةعذذذذحب مذذذذن مماتعهذذذذذ   ،ع ابذذذذه
عمذذمو بذذن  ذذعاب عذذن أباذذه عذذن جذذدمل أتذذه  ذذ  رجذذال مذذن مزي ذذا سذذال رسذذول اهلل وعذذن ، (64)انكــال

م ذا ت ذول يذ  رسذول اهلل   وذ لا البذل ف ذ ل رسذول اهلل صذلى اهلل علاذه و : صلى اهلل علاه و سل 
 أو للـذب  لك أو ألخيكا ل  ..فض لا الغ  :ا ل !  مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها:سل  
فمــن أخــذها مــن مرتعهــا قــال عوقــ  ودــرم م ــل ثمنهــا ومــن اســتبلقها مــن عقــال أو : اذذ ل

 .اذ ل يذ  رسذول اهلل فذ لامم يصذ     أكم مذه استخر ها من حعش وهى المظـال فعليـه القبـا
تخذ خبنة درم م ـل ثمنهـا اليس على آكل سبيل فمن : ف  ل رسول اهلل صلى اهلل علاه و سذل 

 .(65)..افعليه درامة م ليه والعقوبة ،من خرج بشيب منهلي  ا ...ا و وعوق 
فهحبمل ا ح ديا تدل على جوا  ع وبا املتالعب باسع ر ا سه  بتغماذه  ذائ ه مذن م لذه ؛ 

 وع وبا له على تغميممل.
فمذذذااله العالاذذذا بذذذا السمسذذذ ر    ،وصذذذور العالاذذذا السذذذ ب ا لاسذذذت ح صذذذمة ولك هذذذ  ا هذذذ 

والب ئ  وبا املشرت  مل تذحبكم ؛  تذه   احل ا ذا وكاذل -الوس اا امل لاا كشمك ت -اض ي  ا سه  
ولذذو حصذذل عطذذا فااعذذحب حكذذ  عطذذا الوكاذذل  ،للمشذذرت  والبذذ ئ  فهذذو   حكذذ  املشذذرت  أو البذذ ئ 

 على التيصال فاه والتيميق با ح ل التعد  والتيميط من عدمه .

ن المسائل الفقهية الحاكمة للعالقة بي: المطلب العاشر
 األطراف في حال التالعب بالسعر أو وجود عيب:

 : ومن املس ئل الي هاا اليت يفك  العالاا با ا اما  م  يلق

                                                 
(، وابذن 4959را  )( 8/86أعمجه ال س ئق   س  ه، كت   اط  الس رق، ب  : الامم يسمق بعد أ  يةويه اجلمين ) (64)

 (، وس دمل حسن.2596( را  )2/865م جه   س  ه، كت   احلدود، ب  : من سمق من احَلمي  )
والرتمذذحب    ج معذذه   ،1711 بذذما  (، 534/  1أعمجذذه أبذذوداود   سذذ  ه، كتذذ   الل طذذا، بذذ  : التعميذذل ب لل طذذا ) (65)

(، وال سذ ئق   سذ  ه،  1289( راذ  )3/584هبذ  ) كت   الباذوا، بذ  : مذ  جذ ء   المعصذا   أكذل الامذمة للمذ رمب 
 (، واحلديا حس ه الرتمحب .4958( را  )8/85كت   اط  الس رق، ب  : الامم يسمق بعد أ  يةويه اجلمين )
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 :  خيار العيب: المسألة األولى

 أمج  الي ه ء على مشموعاا ثبوت اخلا ر ب لعاب   اجلملا.
ا ى اجلملذذافإتذذه ال عذذال  بذذا املسذذلما   الذذمد ب لعاذذب علذذ المجذذ اوأمذذ  : اذذ ل السذذبكق

أبذذو الطاذذب امجذ ا املسذذلما علذذى التسذويا بذذا الغذذ   اخلذذ ئن  قوادعذذى ال  وذ ا: .واذ ل أيضذذ ه ( 66) 
 .( 67) ا وغريمل

أتذذذه مذذىت علذذذ  بذذ لبا  عابذذذ  مل يكذذن ع ملذذذ  بذذه فلذذذه اخلاذذ ر بذذذا المسذذذ ق  ا: واذذ ل ابذذذن ادامذذا
ا أهذل العلذ    هذحبا عالفذ ال تعلذ  بذا  ،سواء ك   الب ئ  علذ  العاذب وكتمذه أو مل يعلذ  ،واليسخ

 .( 69)  .وت ل عالف   يب ثور   أصل مشموعاا اخلا ر( 68) 
مل ت ذ  الشذمكا بتدلاسذه وبذ   للمشذرت  فاابذت لذه اخلاذ ر  ،فيق ح ل ثبت عاب   السه 
علذى اخلذال   ،وب  ء علاه فاابت مذن حذا علذ  ب لعاذب ،على التيصال املحبكور فاه   كتب الي ه

 ،كم  أته يشذرت  أ  يكذو  العاذب مذةثماه وفذق الشذمو  الذيت ذكمهذ  الي هذ ء  ،هل فاه   املدة اليت ا
 فإ  ك تت الشمكا دلست العاب اتت ل اىل حك  عا ر التدلا .

 :  خيار التدليس: المسألة النانية

ويكتمذذذذه ،عاذذذذب بذذذ ان فذذذذال  ذذذرب البذذذذ ئ  املشذذذرت  بحبلك ايكذذذذو  ب لسذذذلع هذذذو أ : التذذذدلا 
كذذت  البذذ ئ  العاذذب عذذن املشذذرت  مذذ  علمذذه بذذه ممذذ  يذذوه  املشذذرت  :   تعمييذذه وااذذل.أ  متعمذذداه .ايذذ مل
 .( 71)  عدمه

اذذذ ل اجلذذذوهم  التذذذدلا    الباذذذ  كتمذذذ   عاذذذب السذذذلعا عذذذن املشذذذرت  ا: واذذذ ل ابذذذن ميلذذذح
أحذدمه  كتمذ   : والتدلا  املابت لل ا ر وذمب   ،والدل  ب لتحميك الظلما ،واملدالسا ك مل  دعا

تدلا  يزيد به الذامن وا  مل يكذن عابذ  كتحمذري وجذه اجل ريذا وتسذويد  ذعمه  وحنذو والا ي  .العاب
 .( 71) ا ذلك

 كذت  البذ ئ  العاذب ومل  ذرب بذه ف ذد دلذ   فذإذا ،الظلمذاوهق  ،اوالتدلا  ماعوذ من الدلس
 (72 ). 

                                                 
 . (122/  12): اجملمواتكملا : ( اتظم 66) 

، دار عمذ ر ،  عاذل الكذ ظمقد.ا ،أحك م العاب   الي ه السذالمقواتظم:  (122/  12): اجملمواتكملا : ( اتظم 67) 
 . هذ عم  ، ا رد 1418 : ا وىل 

 . (257/  4): املغت: ( اتظم 68) 

 د.ا  عال الك ظمق. ،( اتظم للتوس  :أحك م العاب   الي ه السالمق 69) 

 .(132/  1): ال  موس الي هق: ( اتظم 71) 
 . (236/  1): املطل : ( اتظم 71) 

 . (219/  1): الزاهم: ( اتظم 72) 
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 .( 73) التغميم ال وص والتغميم اليعلق : مث اسمومل اىل اسما ،و  مل احل ياا ب لتغميم
الذذيت تصذذذم أعالفهذذ  وال يفلذذب أي مذذ  حذذذىت ا...: وهذذق ،ن أمالذذا التذذدلا  الشذذذ ة املصذذماةومذذ

 .( 74)  اجيتم  اللنب   ومعه  فإذا حلبه  املشرت  استغزره 
  مذذن ا ذذرتى مصذذماة ا ا: اذذ ل ابذذن ادامذذا.واذذد اذذ ل بابذذوت اخلاذذ ر   املصذذماة ع مذذا الي هذذ ء

اخلا ر   المد والمس ق ورو  ذلك عن ابن مسعود  من هباما ا تع م مل يعل  تصميته  مث عل  فله
وابذذن عمذذم وأيب هميذذمة وأتذذ  والاذذه ذهذذب م لذذك وابذذن أيب لالذذى والشذذ فعق واسذذح ق وأبذذو يوسذذل 

.ف حل ياذذذا ي ولذذذو  يمجذذذ  ( 75) ا وذهذذذب أبذذذو ح ايذذذا و مذذذد اىل أتذذذه ال عاذذذ ر لذذذه.ل العلذذذ هذذذوع مذذذا أ
واذد اذ ل  ،اجلملذا لكذن عذ لل بعضذه    املصذماةوه  يابتو  اخلا ر ب لعاذب    ،ب ل  ص   واليمد

 .( 76) بعض احل ياا يمج  فاه  أيض ه ك ول اجلمهور 
وكل تدلا   تلل الامن  جله مال أ  يسود  عم اجل ريا أو جيعدمل أو ا: ا ل ابن اداما

 تذذه  ؛حيمذذم وجههذذ  أو يضذذمم املذذ ء علذذى المحذذى ويمسذذله ع ذذد عموذذه  علذذى املشذذرت  يابذذت اخلاذذ ر
ووافق أبو ح ايذا   .وهبحبا ا ل الش فعق .  مل   تلل الامن ب عتالفه فاثبت اخلا ر ك لتصمياتدلا

 تذه تذدلا  أذ  لذا  بعاذب أ ذبه مذ  لذو سذود ؛ ال يابت به اخلاذ ر : تسويد الشعم وا ل   جتعادمل
 .( 77) ا أت مل العبد لاظ ه ك تب  أو حدادا 

عن السه    تشمة الصدار من حاا املمكز ويرب  هحبا فام  لو دلست الشمكا املعلوم ت 
  .وتطبق علاه ب اق  مو  ثبوت هحبا اخلا ر ع د الي ه ء ،امل ص وحج  ال ش   فاابت فاه اخلا ر

 :  خيار الغبن: المسألة النالنة

ي ذ ل غب تذه  ،والغنب ب لتحميذك   الذمأ  ،الغنب ب لتسكا   البا ا: أتا  الي ه ءا ل   
وم ذه .والتغذ بن أ  يغذنب ال ذوم بعضذه  بعضذ  ...واد غذنب فهذو مغبذو  ،أ  عدعته   البا  ب ليتح

 .( 78) ا    أهل اجل ا يغب و  أهل ال  ر؛ اال يوم التغ بن لاوم ال ا ما 
 .( 79) ا بسكو  الب ء مصدر غب ه بيتح الب ء يغب ه بكسمه  اذا ت صته ا: وا ل ابن ميلح

                                                 
اخلاذذذ ر وأثذذذممل    ،(338/  1): ( ا  ذذذب مل وال ظذذذ ئم البذذن  ذذذا 312/  1): درر احلكذذذ م  ذذذمح  لذذا ا حكذذذ م: ( اتظذذم 73) 

 (.2/617): غدة الست ر أبو عبد الع ود، د.

 . (236/  1): املطل : ( اتظم 74) 

 .(252/  4): املغت: ( اتظم 75) 

 . (161/  5): امل ت رالدر  ،(51/  6): البحم المائق: ( اتظم 76) 

 .(256/  4): املغت: ( اتظم 77) 

 .(216/  1): ( اتظم 78) 

 .(235/  1): املطل : ( اتظم 79) 
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َذذذذداا  وهذذذذو  ويابذذذذت   غذذذذنب  ،.واذذذذذ  يابذذذذت الغذذذذنب   الغذذذذنب اليذذذذ حش( 81)  اليم ب يعذذذذا َ   اخلي
ووافذق احل ياذا  ،أكاذم أهذل العلذ  علذى يفذممي تل ذق المكبذ   ذهباملسرتسل وحنومل وتل ق المكب  .واد 
 اذا أم  ،السعم على الواردين لب  أو البلد باهل يضم ك   اذا: اجلمهور على امل   م ه   ح لتا

 الشذذ فعاا مذذن، وأثبذت مجهذذور العلمذذ ء ( 82)   الشذذ فعاا علذذى التحذذممي ، وتذ( 81)  بذذه بذذاس فذذال اتتياذ 

تل ذذق موال ذذول الا لذذا   املسذذالا هذذو بطذذال  ع ذذد ، (85) ذذ  اخلاذذ ر وبعذذض امل لكاذذا  (84) واحل  بلذذا (83)
)  م لك الم م وهحبا ال ول روايا ع د الم م أمحد وبعض أصح   ،   ال هق ي تضق اليس د؛ المكب   

 أتذى :اال تل ةوا اجللب، فمن تل ة مل ف  رتى م ه، فإذا    اثب ت اخلا ر وهو اوله  صميح وال   ،( 86
 .(87) سادمل السوق فهو ب خلا را

املسرتسذذل اسذذ  ف عذذل مذذن و .وكذذحبلك ثبذذوت اخلاذذ ر للمسرتسذذل وهذذو الذذحب   ذذدا   الباذذوا
اذ ك  و  ليذذ  الذحب  ال حيسذذن أ   املسرتسذذل: واذ ل المذذ م أمحذد ،اسرتسذل اذا اامذا  واسذذتات 

ابذن عحب م  أعط مل من غري مم كسا وال معمفا بغب ه وا ل افإته اسرتسل اىل الب ئ  ف.الحب  ال ا ك 
واذذذد أثبذذت لذذذه اخلاذذ ر امل لكاذذذا   اذذذول ، ( 88)  هذذذو اجل هذذل ب امذذذا السذذلعا وال حيسذذذن املب يعذذا ادامذذا

و  ظذ هم  ،وع ذد الشذ فعاا ،ل ذ سوذلذك رف ذ  ب وأثبته احل ياا   ح ل غمر به (  91) واحل  بلا (  89) 
واذذذ   ،ومل يوجذذد مذذن جهذذا البذذ ئ  تذذدلا  ،ال يابذذت لذذه الذذمد ؛    املباذذ  سذذلا : الموايذذا ع ذذد احل ياذذا

  .( 91)  .فل  جيز له المد ،فم  املشرت    تمق التامل

                                                 
 .(126/  1البا الطلبا: ): ( اتظم 81) 

تباذذذا  ،(232/  5): بذذدائ  الصذذ  ئ  ،(123/  1): اللبذذ      ذذمح الكتذذ   ،(118/  6): البحذذم المائذذق: ( اتظذذم 81) 
 .( 68/  4): احل  ئق

 .(36/  2): مغت احملت ج: ( اتظم 82) 

/  2): ح  ذذذذاا الاذذذذويب، (81/  3( رووذذذذا الطذذذذ لبا: )38/  2): ي ظذذذذم: أسذذذذال املط لذذذذب    ذذذذمح روض الط لذذذذب (  83)
235).  

 .(415/  7): ح  اا الموض املمب  البن ا س ، (211/  3): كش   ال   ا ،(77/  4): املبداي ظم:   ( 84)
 .(54/  3):   اا الدسواق على الشمح الكبريي ظم: ح (  85)
 .(54/  3): ح  اا الدسواق على الشمح الكبري: ( اتظم 86) 

( مذذذن حذذذديا أيب 1519( راذذذ  )3/1157أعمجذذذه مسذذذل    صذذذحاحه، كتذذذ   الباذذذوا بذذذ   يفذذذممي تل ذذذق اجللذذذب ) (  87)
 . هميمة

 .(236/  1): املطل : ( اتظم 88) 

 .(18-17/  11): م ح اجللال  مح  تصم علال ،(176/  2): حياالبهجا    مح الت: ( اتظم 89) 

 .(92/  4): املغت: ( اتظم 91) 

 .(296/  3): املوسوعا الي هاا الكويتاا ا، (87/  3) :رووا الط لبا ،(125/  6): البحم المائق: ( اتظم 91) 
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 حكم النجش :: المسألة الرابعة

الوذذمار باحذذد ا هذذو: تعميذذل الذذ جش و  .( 92)  واالستشذذ رة. االسذذت ماجالذذ جش أصذذله 
الذ جش هذو  : وااذل.ا أو ذمةهذ ، أو مدحه  ، على سبال اخلديعا بزي دة   مثن السلعا  املتع ادين

.والذذ جش ( 93)  أ  تسذذت م السذذلعا با يذذد مذذن مث هذذ  وأتذذت ال تميذذد  ذذماءه  لذذرياق اآلعذذم فا ذذ  فاذذه
ف لشذماء صذحاح فذإ  فعذل  ،واد تكذ ثمت ال صذوو بذ ل هق ع ذه ،حمام ؛  ته توا من اخلداا احملمم

وعذذن أمحذذد أ  الباذذ  ب اذذل اعتذذ رمل أبذذو  ،  اذذول أكاذذم أهذذل العلذذ  مذذ ه  الشذذ فعق وأصذذح   الذذمأ 
 .( 94) بكم وهو اول م لك    ال هق ي تضق اليس د 

ويت ذذمج علذذى هذذحبا   الذذ جش   ا سذذه  )مذذن عذذالل مذذ  يسذذمى صذذ  عا السذذعم الذذومهق ( 
 .والا ي صحا الع د م  ثبوت اخلا ر ،ك ول م لك وأمحد  ا ول بطال  الع د من أصله: وجه  

 :أكنر أو أقل بان متى النمنخيار التخبير ب: المسألة الخامسة

باذذ  املمابذذا هذذو الباذذ  بذذمأس املذذ ل مذذ   يذذ دة و  .ويابذذت   التولاذذا والشذذمكا واملمابذذا واملواوذذعا
مابا البا  أ  ا رتى وبزيا: .وا ل ال سيق( 95)  معلوما

 
 .( 96)  اوٍم عللاهَ ل دة ربٍح معامل
 .( 97)  اوالتةولاا با  م  ا رتى أ  ا رتلى ا: أم  التولاا ف  ل ال سيق

 .( 98) والشمكا هق با  بعضه ب سطه من الامن
 .( 99) مااله  واملواوعا أ  ي ول بعتكه هب  ووواعا دره  من كل عشمة

  احل  بلذذذا (112) والشذذذ فعاا(111) وامل لكاذذذا(111)هذذذو اذذول احل ياذذذافاهذذذ  ابذذذوت اخلاذذذ ر ال ذذول بو 
ذولكذن ، أتذه ال عاذ ر للمشذرت  : وهو املحبهب ع ذد احل  بلذا: وال ول الا ي ، روايا  طُّ اذدر اخلا تذاحي 

(113). 

                                                 
 .(235/  1): املطل : ( اتظم 92) 

 .(253): البا الطلبا ،(212/  1): أتا  الي ه ء: ( اتظم 93) 

/  3): ح  اا الدسواق على الشمح الكبري ،(117/  6): البحم المائق ،(27/  2): االعتا ر لتعلال امل ت ر: ( اتظم 94) 
/  4): التصذذذذذ   للمذذذذذمداو  ،(311/  4): املغذذذذذت، (41/  2): أسذذذذذال املط لذذذذذب    ذذذذذمح روض الط لذذذذذب ،(54
 . (41/  2): (  مح م تهى الرادات395

 .(322/  1): املعج  الوساط : ( اتظم 95 )

 .(317/  1): البا الطلبا: ( اتظم 96) 

 .(317/  1): البا الطلبا: ( اتظم 97) 

 .(51/  2):  مح م تهى الرادات ،(114/  4): املبدا: ( اتظم 98) 

 .(114/  4): املبدا ،(57/  2):  مح الزركشق: ( اتظم 99) 

 .(57/  3): ا دايا  مح البدايا ،(116/  6): البحم المائق،(29/  2):  ت ري ظم: االعتا ر لتعلال امل (  111)
 .(161/  3): ح  اا الدسواق على الشمح الكبري ،(185/  1): ي ظم: أ م  املس لك (  111)



 53 

 تمرير ممل النزاع في ضما  المسئول اْلداري والقاضي ونموهم :
عذذن ن اجتهذذد وبذذحبل وسذذعه وأعطذذا فذذال امث علاذذه كمذذ  صذذمح بذذه احلذذديا فاتي ذذوا علذذى أ  مذذ

 ذا حكـــم  : أتذذذه  ذذذ  رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل علاذذذه و سذذذل  اذذذ ل: روذذذق اهلل ع ذذذهعمذذذمو بذذذن العذذذ و 
واعتليذوا .( 114)  الماكم فا تهد ثم أإا  فله أ را  و ذا حكم فا تهـد ثـم أخبـأ فلـه أ ـر

 و  على أاوال :ومن االه على من يكوم   عطا احل ك    
 : القول األول

 .باذت املذ ل اتذل أو جذماح فديذا ذلذك   حكمذه    وال  وق وحنوه  اذا أعطا احل ك  
 . ( 115) وأىب ح ايا وأمحد واسح ق   هحبا اول الاور و 

كذذ  جري اخلذذ و   ،فكذذ   عطذذةمل علذذاه  ،وت ئذذب م ذذ هب  ،أتذذه وكاذذل عذذن املسذذلماوحجذذته  
فإجي بذذذه علذذذى ع التاهمذذذ   ،  عطامهذذذ  يكاذذذم لكاذذذمة تصذذذمف هتم و  ،عطذذذةمل   حذذذق مسذذذتاجممل علاذذذه

 واهنم  م يا    مع ه.  ،ييضق اىل حمج ومش ا
 : القول ال اني
وهذذو  قوأىب يوسذذل و مذذد والشذذ فع قاحلذذ ك . وهذذحبا اذذول ا و اعذذع الذذا المذذ م و أتذذه علذذى 

لضذم   والديذا المجذ ا .وحجذا الذحبين أوجبذوا ا( 116)   وروايا عذن أمحذد ،اول ابن ال  س  من امل لكاا
وال تس ط الديا   ذلك من أجل أهن  مل يحبكم  ،على أ  ا موال مضموتا ب خلطا كم  هو ب لعمد

كم  مل تس ط   ديا ال  اتا عن محزة حا جذب أسذ متهم  وب ذم عواصذممه    ،  احلديا وجوهب 
ب لزتذذ  فبعذذا الاهذذ  وروى أ  امذذمأة ذكذذمت ع ذذد عمذذم  .احلذذديا ، وا  كذذ   مل يذذحبكم ذلذذك  ( 117) 

: ف ذ ل لذه عبذد الذذممحن بذن عذو  وغذذريمل ،ذلذذك  فيزعذت فال ذت مذ    بط هذذ  ف ستشذ ر الصذح با 
                                                                                                                                                  

 ،احلذذذذذ وى الكبذذذذذري، (92/  2): أسذذذذذال املط لذذذذذب    ذذذذذمح روض الط لذذذذذب (،188/  3ي ظذذذذذم: رووذذذذذا الطذذذذذ لبا: ) (  112)
 .(618/  5): لم وردىل

كشذذذ    ،(52/  2):  ذذذمح م تهذذذى الرادات، (439/  4): التصذذذ   للمذذذمداو  ،(112/  4): ي ظذذذم: املبذذذدا (  113)
 .(428/  7): ح  اا الموض املمب  البن ا س  ،(229/  3): ال   ا

 بذذذذ   أجذذذذم احلذذذذ ك  اذا اجتهذذذذد - 21 ،(35بذذذذ   ) ،كتذذذذ   ا حكذذذذ م  (318/  13) صذذذذحاح الب ذذذذ ر :: ( اتظذذذذم 114) 
 - 6 ا اضاا كت   - 31 ( 1716) : 15بما   (1342/  3) :صحاح مسل  ،7352بما  فاص   أو أعطا

 .أعطا أو فاص   اجتهد اذا احل ك  أجم با   ب  

/  3):  ذذذمح الزركشذذذق ،(143/  12): املغذذذت ،(261 -261/ 8): البذذذن بطذذذ ل الب ذذذ ر  ذذذمح صذذذحاح : ( اتظذذذم 115) 
 .(428/  6): اليموا ،(419

 ،(247/  4): اعذذالم املذذواعا عذذن ر  العذذ ملا ،(261 -261/ 8): البذذن بطذذ ل الب ذذ ر  ذذمح صذذحاح : اتظذذم(  116) 
 . (419/  3):  مح الزركشق

 .2375والكق بما   احلطب با : ب   - 13 ،(46/  5) ( أعمجه الب  ر  117) 
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 ،ا  كذ   اجتهذدوا ف ذد أعطئذذوا: مذ  ت ذول . ف ذ ل: قف ذ ل لعلذ .اذذ  أتذت مذةد  وال  ذىء علاذك
ديذا بضذمة الصذح با ال قعزمت علاك لت سم ه  على اومك فاوجذب علذ: ا ل عمم .علاك الديا
. ( 118) واملذذمأة وا  ك تذذت أسذذ طت مذذن اليذذزا فهذذو مذذن جهتذذه  ،ووذذمهب  علذذى ع التذذه ،وألزمهذذ  عمذذم

دلاذل علذى اسذ     ( 119)  ) اذا اجتهذد المذ م فاعطذا (: ولا    اولذه ) صذلى اهلل علاذه وسذل  (
  مذن وال ييهذ ،واذ  فاه س و  المث عن اجملتهد وأته ماجور ا  مل يتعمد اخلطا ،الضم     ذلك

 .احلديا  وال الضم  
 القول ال ال  :

 ،لذذا  علذذى احلذذ ك   ذذىء مذذن الديذذا   م لذذه وال علذذى ع التذذه وال   باذذت مذذ ل املسذذلما 
وذكذذم ابذذن حباذذب أ  اذذول ابذذن امل جشذذو  هذذو اذذول  . مذذد بذذن مسذذلماو ابذذن امل جشذذو   وهذذو اذذول

ووعيه   ،  بلا اعت رمل ابن محدا وهو وجه ع د احل ،( 111) املغرية وابن دي  ر وابن أىب ح  م وغريه  
 ذا ا تهــد : ) صذذلى اهلل علاذذه وسذذل . وحجذذا مذذن مل يوجذذب الديذذا اولذذه ( 111) ابذذن ميلذذح جذذداه 

 فمذ   اعذمط كذ   فذإذا ،مطا  بيعله هو م  على اال يةجم أ  جيو  وال(. الماكم فأخبأ فله أ ر 
 .( 112) اسح ق بن الا  ع اعتا ر وهحبا ،علاه وم   فال م ل أو تي  تلل من ع ه صدر

اذذ ل بعذذا ال ذذ  صذذلى اهلل علاذذه وسذذل  ع لذذد بذذن الولاذذد اىل بذذت جحباذذا فلذذ  وعذن ابذذن عمذذم 
حيسذذ وا أ  ي ولذذوا أسذذلم   ف ذذ لوا صذذبات  صذذبات  فجعذذل ع لذذد ي تذذل وياسذذم ودفذذ  اىل كذذل رجذذل م ذذ  

أصذذح يب  أسذذريمل فذذامم كذذل رجذذل م ذذ  أ  ي تذذل أسذذريمل ف لذذت واهلل ال أاتذذل أسذذري  وال ي تذذل رجذذل مذذن
اللهـم  نـي أبـرأ  ليـك ممـا إـنا خالـد بـن :أسريمل فذحبكمت  ذلذك لل ذ  صذلى اهلل علاذه وسذل  ف ذ ل 

صلى اهلل علاه  احلديا أ  ال    أته مل يمو ووجه الداللا  .( 113) .أعمجه الب  ر  الوليد مرتين
 .وال غممه  ع ه ،الديا ع لد بن الولاد وسل  أغمم

                                                 
احلسذن مل يذدرق عمذم .  ،هذحبا م  طذ و : ا ل   البدر امل ري ،18115(322/  8): الس ن الكربى للباه ق: ( اتظم 118) 

 .(494/  8): البدر امل ري

 ،7352، حذذديا راذذ  بذذ   أجذذم احلذذ ك  اذا اجتهذذد فاصذذ   أو أعطذذا ،(344/  18): صذذحاح الب ذذ ر : ( اتظذذم 119) 
حذذذذديا راذذذذ   (6. )أعطذذذذا أو فاصذذذذ   اجتهذذذذد اذا احلذذذذ ك  أجذذذذم باذذذذ   بذذذذ   - 6 ،(131/  5): صذذذذحاح مسذذذذل 

4584. 

 .(261 -261/ 8): البن بط ل  حاح الب  ر  مح ص: ( اتظم 111) 

 .(428/  6): اليموا: ( اتظم 111) 

 .(261 -261/ 8): البن بط ل الب  ر  مح صحاح : ( اتظم 112) 

ب   اذا اضى احل ك   ور أو عال  أهل  (35ب   ) ،كت   ا حك م  ،(181/  13): ( اتظم :صحاح الب  ر  113) 
 . 7189را  احلديا  ،العل  فهو رد
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 ،يكاذذم ماذذل ذلذذك والي ذذدر علذذى يفملذذه   الغ لذذب مذذ  كامتذذه والذذماجح ال ذذول ا ول ؛  تذذه
واصا ع لد تدل علذى عذدم  ،ولو اال بحبلك لرتق ال  س العمل لحبلك ،ولا  متعمداه  ،وهو  تهد
ودم املسذذذل   ،لكذذذن التذذذدل علذذذى عذذذدم يفمذذذل باذذذت املذذذ ل لذذذحبلك ؛  تذذذه مسذذذكوت ع ذذذه ،الضذذذم  
ومل يوجبذه علاذه  ،اذه ؛  تذه ااذل باذت املذ لويدل علاه اض ء علق   اصا عمذم فاوجبذه عل،اليهدر

 ال من م له. ،كش   فا مجه من بات امل ل
 

 الخاتمة
و  هن يا البحا حنمد اهلل أواله و عماه، علذى تاسذريمل وعوتذه، فهذو صذ حب اليضذل والذ ع ، 

 واجلود والكمم، وخنت  هحبا البحا بحبكم أه  ال ت ئج وبعض التوصا ت.
 أه  تت ئج البحا:

 ه  تت ئج البحا فام  يلق:وتل   أ
حس ب ت تيتح ملزاولا عملاا با  و ماء ا سه  : أ  املماد ب حمل ف    االصطالح املع صم هق .1

وتتغذري اامذا احمليظذا ورصذاده  بسذب  ،لدى أحد وسط ء التداول مذن ب ذوق ومةسسذ ت م لاذا
ياحب العملا ت وي وم الوساط بت  ،سعم ا سه    السوق حاا ت ا  كل فرتة بسب ا سع ر

الذيت الاهذ  علاذه صذ حب احمليظذذا مذن باذ  و ذماء أو ي يذحبه  ب يسذذه مذن عذالل احلضذور املب  ذذم 
 للسوق أو عرب الوس ئل الت  اا.

أ  ا اما    عملاا تذداول ا سذه  مت وعذا تصذل  كاذم مذن مث تاذا أاذما  وأمههذ  ا اذما   .2
 مة أو اميبا.ه  ق جه ت أعمى لك ه  لاست مب  الام تاا املحبكورة، و 

(صذذورة بذذدو  املكذذمر أو مذذ  املكذذمر 28كذذل جهذذا بذذ  عمى ت ذذتج فموذذاا تصذذل اىل )  عالاذذاأ   .3
 .( صورة56)
عالاذذا تك ملاذذا   واذذد تكذذو   ،أ  العالاذذا بذذا و ارة امل لاذذا ومةسسذذا ال  ذذد اذذد تكذذو  ممجعاذذا .4

  جواتذب أعذمى تشذري السذت اللاا كذذل مةسسذا مذ  تكماذل كذذل جهذا لقعذمى كمذ  يشذذرتك   
 .يفمل املسةولاا   اجلواتب املشرتكا اليت لكل م هم  صلا مب  مة هب 

عالاذذا تك ملاذذا   تكذذو  واذذد  ،اذذد تكذذو  ممجعاذذا العالاذذا بذذا و ارة امل لاذذا وهائذذا سذذوق املذذ ل .5
كمذ  يشذرتك     ،جواتب أعمى تشري السذت اللاا كذل مةسسذا مذ  تكماذل كذل جهذا لقعمى

 شرتكا اليت لكل م هم  صلا مب  مة هب .يفمل املسةولاا   اجلواتب امل
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 ،فذذ لو ارة  ذذ  مماذذل    لذذ  ادارة  ذذمكا تذذداول للعالاذذا بذذا و ارة امل لاذذا و ذذمكا تذذداول وب ل سذذبا .6
 .م  مل يكن الت صري بتعٍد م ه مسةولاتهوب لت ص يتحمل املسةولاا وتتحمل اجلها 

حاذا  ،عاذا اويذا بذا الب ذك وو ارة امل لاذافه ذ ق عالاذا ممجالعالاذا بذا و ارة امل لاذا والب ذك أم   .7
تعتذذرب املمجذذ  ا علذذى للب ذذوق وا  ك تذذت مةسسذذا ال  ذذد هذذق الذذيت تب  ذذم العمذذل مذذ  الب ذذوق لكذذن 

 كم  أ  الو ارة جها ع  باا من عالل سحب الرتاعا    ح ل الت صري.  ،أواف ا و يم امل لاا

و ارة امل لاذذذذا جهذذذذا ذات عالاذذذذا ب لشذذذذمك ت تعتذذذذرب العالاذذذذا بذذذذا و ارة امل لاذذذذا والشذذذذمكا املسذذذذ مها ف .8
كوهنذذذ  ممجعاذذذا ذات عالاذذذا اويذذذا : ث تاذذذ ه املسذذذ مها مذذذن جهتذذذا :أواله مذذذن جهذذذا مذذذ ح الرتاعا .
 أةسسا ال  د واليت هق اجلها املب  مة ملماابا الب وق.

امل لاا أم  العالاا با و ارة امل لاا وب ئ  ا سه  ومشرت  ا سه  فالتوجد عالاا مب  مة بو ارة  .9
م  الب ئ  واملشرت  اال من عالل ا جهذزة ذات العالاذا هبذ  ماذل مةسسذا ال  ذد وحنوهذ  أو مذن 
عذذالل اعتب رهذذ  جهذذا مسذذةولا تط لذذب أع ابذذا امل ذذ ليا الذذحبين يتالعبذذو  ب لسذذوق مذذن عذذالل 

 سحب الرتاعا  وغريه .

املةسسذا  ذ  مماذل هذق عالاذا تك ملاذا كمذ  أ  العالاا با مةسسا ال  د وهائا سذوق املذ ل  .11
 ويتحمل جزءاه من املسةولاا على هحبا. ،   ل  ادارة ا ائا

هذذق عالاذذا بذذا جهذذا حكوماذذا وجهذذا حكوماذذا  العالاذذا بذذا مةسسذذا ال  ذذد و ذذمكا تذذداول .11
واملةسسا ت ذم احملذ ف  أعمى وهق هائا سوق امل ل وجه  ه  الت ياحب  املتمال    مكا تداول، 

وق لعمالئه  لتذداول أسذه  الشذمك ت وت يذحب عملا هتذ  عذن اميذق  ذمكا اليمديا واليت ت شةه  الب 
 تداول.

بذذذا مةسسذذذا ال  ذذذد والب ذذذك العماذذذل عالاذذذا جهذذذا ا ذذذمافاا  هذذذا مشذذذمل  علاهذذذ     العالاذذذا .12
كم  أهن  جها ت ظاماا   اجمل الت ذات العالاا   ،اجمل الت الب كاا وم ه  اجمل الت ذات العالاا

 .بسوق امل ل

  ،املستامم   ا سه ) املشرت  أو الب ئ  ( ومةسسا ال  ذد هذق عالاذا ت ظاماذا باالعالاا  .13
 لا تط لب أح سبا امل صمين الحبين يضمو  ب ملستاممين.و كم  أهن  جها مسة 

كمذذ  تعتذذرب هائذذذا    ،العالاذذا بذذا هائذذا سذذوق املذذ ل و ذذمكا تذذذداول اذذد تكذذو  عالاذذا اجذذ رة .14
 :  جل ا فض امل   ع ت م  يلقالسوق جها اض ئاا   تي  الوات، وي رتح  

  جعل جل ا فض امل   ع ت جهذا مسذت لا مت مذ ه عذن ا ائذا لضذم   العدالذا واالسذت اللاا أو يفذ ل
 ال ض ي  لحدى اجله ت ال ض ئاا املوجودة.

  هحبمل اللج ا من املت صصا   ال ض ي  الشمعاا. أعض ءجعل 
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   وكذحبلك  ،ت ممذن عمفذوا ب ل زاهذا والت ذوىأعض ء اللج ذا مذن أهذل اخلذري والصذالح الا ذ   ت رأ
 ي  ل   جل ا االستئ   .

ممجعاذا   تذماعا  صذ  ديق االسذتام ر وت ذوم العالاا با هائا سوق امل ل والب ذك عالاذا  .15
كم  أ  ا ائا أجري من وجه  عم، واد تكو  العالاا كذو    ،بت ظامه  ومماابته  والتدااق علاه 

 ت على امل  لل.ا ائا جها رادعا توا  الع وب 

العالاذذا بذذا هائذذا سذذوق املذذ ل و ذذمكا املسذذ مها اذذد تكذذو  عالاذذا ممجعاذذا واذذد تكذذو  جهذذا  .16
كمذذذذ  تعتذذذذرب ا ائذذذذا مذذذذن جهذذذذا أعذذذذمى باذذذذت مذذذذ ل  ،واذذذذد تكذذذذو  عالاذذذذا اجذذذذ رة ،را باذذذذا واضذذذذ ئاا

 للمسلما لكوهن  تاعحب المسوم والغمام ت واجلزاءات امل لاا.

ص ا سذذه  مذذن بذذ ئ  ومشذذرت  اذذد تكذذو  كذذو  ا ائذذا العالاذذا بذذا هائذذا سذذوق املذذ ل ومتذذداو  .17
ومذذن أوجذذه العالاذذا عالاذذا كوتذذه ا ائذذا ب ئعذذ ه   ذذا ء معا ذذا ماذذل  ،جهذذا ادعذذ ء لصذذ حل املسذذتاممين
وا  ك    مد ااالا بالمتلذك فهذو اجذ رة علذى عدمذا يشذرت   ،باعه ل شمة الصدار للجمهور

  ل وجد ت صري م ه  تمتب علاه ومر.وتعترب ا ائا جها و م ا   ح له  مو  الج رة،

واذذد تكذذو  العالاذذا بذذ لعك  ف لب ذذك  ،العالاذذا بذذا الب ذذك وبذذا  ذذمكا تذذداول عالاذذا اجذذ رة .18
 ،ي دم عدم ته لشمكا تداول من عذالل فذتح حسذ ب ت للشذمكا وت ذدمي عذدم ت م  بذل عمولذا

اذذد و  ،واذذد يكذذو  بذذ لعك  جهذذا م موذذا ،واذذد يكذذو  الب ذذك جهذذا م رتوذذا مذذن  ذذمكا تذذداول
 واد تكو  جها ت ظاماا. ،يكو  وكااله باجمة، واد تكو  جها  به اض ئاا

با  مكا تداول والشمكا املس مها املدرجا   السوق امل لاا هذق عالاذا مت وعذا ف ذد  العالاا .19
 ،واد تكذو  العالاذا بذ لعك  ،تكو  عالاا تب دل م  ف  با  مكتا، واد تكو  عالاا اج رة

اذذا وك لذذا، واذذد تكذذو  العالاذذا كجهذذا  ذذبه اضذذ ئاا، واذذد تكذذو  العالاذذا واذذد يكذذو  العالاذذا عال
 جها ت ظاماا وعدماا بتا.

 ،اذد تكذو  عالاذا  هذا ت ظاماذا وعدماذا العالاا با  مكا تداول وب ئ  السه  أو مشرتيه .21
واذد تكذو   ذمكا تذداول ب ل سذبا للبذ ئ  أو املشذرت  واد تكو  جها وذ م ا   حذ ل الت صذري، 

واد تكو  العالاا عالاا اج رة، واد  ،ا ابتدائاا ابل الح لا للج ا فض امل   ع تجها اض ئا
 تكو  العالاا با املستامم وبا  مكا تداول هو عالاا  سمة ووس اا.

واذذد تكذذو  العالاذذا  ،اذذد تكذذو  عالاذذا ااذذرتاض وااذذماضالعالاذذا بذذا الب ذذك و ذذمكا املسذذ مها  .21
 عالاا وك لا واج رة.

املب  ذم مذن مواذ  الب ذك علذى  ذك وبذ ئ  ا سذه  أواملشذرت    حذ ل الت ياذحب العالاا با الب .22
و  حذذذ ل الت ياذذحب عذذذرب مذذذوظيق  ،الترتتذذت أ  الب ذذذك   هذذحبمل احلذذذ ل  ذذمد وسذذذاط ولذذذا  وكذذااله 

امذذ  ب حلضذذور املب  ذذمة   الب ذذك أو ب التصذذ ل ب  ذذ تل واعطذذ ء أوامذذم بذذ لبا  أو الشذذماء : الب ذذك
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فهذو وك لذا ياعذحب أحكذ م الوك لذا    ،احل ل أته وك لا باجم و سذمة ف لتوصال الي هق   هحبمل
وياعحب حكذ  السمسذمة   احل ذوق وال سذبا احملذددة اذا ك تذت ب سذبا دو  مذ    ،الضم   وعدمه

 .ك     ت ه 

املس مها وب ئ  ا سه  أو املشرت  هذق عالاذا  ذماكا والشذمكا وكالذا عذن   مكاالعالاا با  .23
 الشمكا املسةولاا   ح ل وجود عملاا التضلال.تتحمل م لك ا سه ، و 

عالاا با  و ماء، وتبا أ  اجله لا   التع اد اللكرتوي مآ ذ  العالاا با املشرت  والب ئ   .24
 للعل .

هذق العالاا بذا البذ ئ  أو املشذرت  وبذا مذن ي ذوم بعملاذا التالعذب ب لسذوق مذن املضذ ربا  .25
 عالاا وم   بسبب الضمر.

حا املس ئل الي هاا احل كما للعالاا با ا اذما    حذ ل التالعذب ب لسذعم وتبا   مب .26
 ،وم هذذ  عاذذ ر العاذذب ،أو وجذذود عاذذب أ  ه ذذ ق مسذذ ئل ف هاذذا يفكذذ  هذذحبمل العالاذذا وتذذةثم فاهذذ 

، أكاذذم أو أاذذل بذذ   مذذىت  لامنوعاذذ ر الت بذذري بذذ ،وباذذ  الذذ جش ،وعاذذ ر الغذذنب ،وعاذذ ر التذذدلا 
  .ومسالا وم   املسئول الدار 

واحلمذذذد هلل الذذذحب  تذذذت  ب عمتذذذه الصذذذ حل ت وصذذذلى اهلل وسذذذل  علذذذى تبا ذذذ   مذذذد وعلذذذى  لذذذه 
 وصحبه وسل .
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