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 ةـالخاتم
 

استخالص بعض النتائج والتوصيات بعد أن َمنَّ  يستطيع الباحثاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. 

وأن تكون لبنة يف صرح  ،أن ينفع هبايسأل تعاىل  اهللَ بنعمة إمتام هذه الدراسة الفقهية التحليلية.  عليهاهلل 

 انتهىإنه ويل ذلك والقادر عليه. ما يلي ما  .تعاىل هوأن جيعلها عماًل خالصًا لوجه ،االقتصاد اإلسالمي

 إليه من نتائج تليها وصاياه العشر. 

 

 النتائجأوالً : 
 

 : التاليةاملضاربة يف ماليزيا مع مسات املضاربة الشرعية صكوك  تتفق. أ

 حيصل بناًء عليها كل طرف على نصيبه من الربح. -متفق عليها مسبقاً  -هناك نسبة حمددة  .1

اليت قد  سارةاخلعلى أن أرباب األموال سيتحملون  اليت مشلها البحثنصَّت بعض الشركات  .2

 حتدث.

 1حصول أرباب األموال على فوائد على أمواهلم.الصكوك على أساس عدم  أصدرت . 3
 

 : التاليةصكوك املضاربة يف ماليزيا مع خصائص أو مسات املضاربة الشرعية  ال تتفق. ب
 

، وهو يساوي PG Municipalشركة ( يف  Discount Priceم ) ـوك بسعر اخلصـمت إصدار الصك .1

والسعر  سعر اخلصمال جيوز ذلك ألن الفرق بني . ( يف املعىن Interest Rateمعدل الفائدة ) 

 .احلقيقي يـُْعَتبَـُر فوائد معجلة وهي حمرمة شرعاً 

 منقـــــــوص غري كامـــــالً  املــــال رأس برد Manfaat Tetap و PG Municipal مها شركتان تعهـــــــدت .2

 تنتهي املضاربة بالصكوك، وبذلك تكون رؤوس أموال املضاربة مضمونة، وهذا ال جيوز.عندما 

                                                           
حددت . 111 - 112انظر ص ص  .معجَّلة وليست مؤجَّلةالصكوك بسعر اخلصم وهو فوائد  PG Municipal أصدرتكان التطبيق خمتلفاً.  1

 .121 - 111 انظر ص ص وأعددت جداول هلذا الغرض.نسب األرباح اليت سيتم توزيعها  PG Municipal و Cagamas شركتان مها
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بالقيمة السوقية، وهذا ال جيوز شرعاً، وخيالف  وليسمت إطفاء صكوك املضاربة بالقيمة االمسية  .3

 واهليئات الفقهية. اجملامع ماء األمة وأمجعت عليهعقد املضاربة الشرعية، وما أمجع عليه عل أسس

يف املضاربة،  مت إطفاء الصكوك تدرجييًا إىل أن حصل أرباب األموال على ما دفعوه عند االكتتاب .1

ملك للمضارب وهذا غري  وهو ما يعين اإلطفاء بالقيمة االمسية، ويصبح املشروع وما به من أصول

 مشروع وخمالف لطبيعة ومضمون عقد املضاربة. 

يف املقابل عن خصم  . أعلنتعن نسبة الربح املتفق عليها بني الطرفني Cagamasمل تعلن شركة  .5

نفقات اإلصدار ونسبة الشركة من الربح قبل قسمة الربح. ال جيوز هذا ألنه قد ال يبقى شيء بعد 

 .إبضاعبالربح حيول القراض إىل  هانفراد، و فرد املضارب بالربحهذا لقسمته، وبذلك ين

النسب املئوية  Cagamas و  PG Municipalحددت شركتان من الشركات اليت مشله البحث مها  .6

للربح اليت سيحصل عليها أرباب األموال تباعًا حىت انتهاء املضاربة، وهذا ال جيوز ألنه أشبه 

 املودعون يف املصارف التقليدية.بالفائدة اليت حيصل عليها  

 Manfaatو PG Municipalا ـركات اليت مشلها البحث مهـركتني من الشـش هناك مضاربتان يف .7

Tetap  2.وهذا ال جيوز 

صكوك املضاربة يف بعض الشركات اليت مشلها البحث كأسناد الدين اليت تثبت معها فائدة ثابتة  .1

 مشاريعها.للمقرضني، واليت تصدرها بعض الشركات لتمويل 

 

عقد القرض ال الِقراض. إهنا  أسسميكن القول أن صكوك املضاربة يف ماليزيا تتفق مع  تقدَّمبناًء على ما 

درها ـناد الدين اليت تصـأس تشبهبل  القرض املؤجل. إهنا مل اً السند أو الصك توثيق يكونقروض مؤجلة و 

قراض  الاملضاربة يف ماليزيا أهنا صكوك قرض وك ـطتها. التكييف الفقهي لصكـركات لتمويل أنشـبعض الش

 عية.، وبالتايل ال تتفق مع املضاربة الشر أي أن أساسها عقد القرض ال عقد القراض أو املضاربة

                                                           
2

 .125 - 122ص  انظر ص 
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   التوصياتثانيا : 
 

 يف خامتة هذا البحث مبا يلي : يوصي الباحث
 

على الشركات اليت تصدر صكوكًا أو أي أدوات أخرى على أساس املضاربة أال تصدر الصكوك  .1

 .معدل الفائدةألنه يساوي م ـ( أو معدل اخلص Discount Priceم ) ـبسعر  اخلص

ألن ذلك يـَُعدُّ ضمان هلا،  الصكوك عند انتهاء املضاربةد برد أموال عِ تَ الشركات أال هذه على  .2

 وضمان أموال املضاربة يفسدها.

جيب أن تتضمن شروط  ،بالتدريجإطفاؤها وإن مت بالقيمة االمسية، جيب أال يتم إطفاء الصكوك  .3

إصدار الصكوك نصًا يفيد بأن ما ينتج عنه املضاربة من أصول ملٌك ألرباب األموال وليس 

منه شيء. ذلك ألن رب املال مالك للمال قبل وبعد املضاربة وضامن له وليس عاماًل للمضارب 

وال بعد  ،وال مالكاً له ال قبل الشروع يف املضاربة ،فيه، بينما املضارب عامٌل يف املال وليس ضامناً 

 .  ئهاانتها

أو   صخصـم أي نفقاتتعلن عن نسبة الربح املتفق عليها بني الطرفني، وأالَّ  َأالَّ على هذه الشركات  .1

 ته.من الربح قبل قسمنصيبها 

د النسب املئوية للربح اليت سيحصل عليه أرباب األموال تباعًا حىت يدعلى هذه الشركات عدم حت .5

 .انتهاء املضاربة

 اربة حىت ال تضطر إىل أن تضمن هذاــــعلي هذه الشركات أال تضارب غري رب املال مبال املض .6

املال فتفسد املضاربة، وتتخلى عن دورها وتتحول إىل وسيط بني أرباب األموال واملضارب الثاين 

 . الر بويةيه املصارف تؤد   ذيال الدوروهو 

 ورهـــــــص بكل منه جزء أو الربح أو منه جزء أو اربةـــــــاملض مال رأس ضمان أمر يف النظر إعادة جيب .7

  ضمان بكل  ور يف هناية األمرــــــكان ضمان طرف ثالث أو الدولة أو غريمها ألن كل هذه الص  ءسوا     
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 ما حتمله هذه الكلمة من معىن.      

ى أي شركة تصدر الصكوك أو أي أداة من أدوات االستثمار اإلسالمية يف أي ُقطر فَ  تـُعْ جيب أالَّ  .1

من أن يكون هلا مستشار شرعي يراقب معامالهتا، ويوافق  - وليس يف ماليزيا فقط -إسالمي 

 وجييز ما يوافق عليه الشرع وجييزه ويرفض وال جييز ما يرفضه الشرع وال جييزه.

على هذه الشركات أن تلتزم بكل ما يصدر عن اجملامع الفقهية كمجمع الفقه اإلسالمي الدويل،  .9

مثل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  واهليئات ذات الصلة بالتشريع للمعامالت املالية

عنها من أدوات مالية  صدريقني أن ما ي اإلسالمية وهيئة األوراق املالية املاليزية حىت تكون على

 الشريعة اإلسالمية وموافقة ألسسها اليت تقوم على العدل واإلنصاف. ئطابقة ملبادم

الشركات اليت يريدون أن يستثمروا أمواهلم فيها. عليهم أن على أرباب األموال أن حيسنوا اختيار   .11

اً ـــيكونوا على يقني أن أمواهلم يتم حتريكها يف أنشطة مشروعة، وأن أمواهلم تدر عليهم أرباح

كما يطلقون عليها   وليست فوائد  -وإن كانت قليلة فاهلل تعاىل يبارك يف القليل احلالل  -حقيقيًة 

طيباً، وبذلك يـَتَّقوا وعيد اهلل تعاىل باحلرب منه ومن مطعمهم حالاًل حىت يكون وليست كذلك 

على سيدنا وحبيبنا وبارك  مى اللهصل   واهلل من وراء القصد. 3رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

   ين حممٍد وعلى آله وصحبه وسل م تسليمًا كثرياً د  راط يوم الــوقائدنا على الصوأستاذنا شفيعنا و 

 كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد.

    

                                                           
  يقول تعاىل : 3                                             
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