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 ( الفصل األول ) التمهيدي
 

أي السبب  هفكرة عن موضوع البحث، وإشكاليت القارئيشمل هذا الفصـل خلفية البحث اليت تعطي 

الذي جعل الباحث خيتار هذا املوضوع، وأمهيته أي ما سيضيفه الباحث من خـالل حبثه، وأهدافه أي ما 

ن الباحث من حبث هذا املوضوع، وحدود ك  م  يريد الباحث حتقيقه، ومناهـج البحث أي الوسائل اليت ست  

  ا.هيتعليق علالو هذا البحث،  ، والدراسات السابقة علىجغرافياً وأكادميياً  البحث أي جمال البحث

 

 خلفية البحث1.1   

 

. ذات الفائدة الربوية، بدأ البحث عن البديل الشرعي هلا 1األسنادعندما استقرت الفتوى على حترمي 

يعترب كثري من  2املقارضة. أسنادأطلقوا عليه و استطاع الفقهاء املعاصرون إجياد بديل هلذه األسناد الربوية 

كثر احلديث   .الشرعية االستثمار وك اإلسالمية إحدى أدواتـعامل الصريفة اإلسالمية الصكالعاملني يف 

ر الصكوك د  ص  يف وجه النمو االقتصادي. ت   عقبة الم مل يكن يوما ماـيف تأكيد واضح على أن اإلس عنها

كرب من الصكوك أ اوبالتايل ضماهن ،اإلسالمية مقابل أصول، وغالبا ما تكون عقارية أو أصول أوراق مالية

  األخرية.يف السنوات اخلمس  تهاوانتشرت هيكل المية قبل عدة سنواتـــــــــــوك اإلسـظهرت الصك التقليدية.

الصكوك وحققت قفزات نوعية من حيث العائد، وأ حيط ت برقابة شرعية تضمن  هذه صناعةتطورت 

3اإلسالمية السمحة. اإلجراء والتنفيذ من حيث موافقتها ألحكام الشريعةسالمة 
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دول جملس  مازال متمركزا يف( الصكوك ) اإلسالمية  األسنادأكد تقرير اقتصادي متخصص أن سوق 

أوضح تقرير بيت . النمو اهلائل بعد أعوام من 4002التعاون اخلليجي وماليزيا، رغم تراجعه عامليا يف عام 

 ؛4002 عامبمقارنة  4002" أن حصيلة إصدار الصكوك اخنفضت خالل عام االستثمار العاملي "جلوبل

يف حني  4002بالدوالر يف عام  من قيمة الصكوك املصدرة 5555% مضيفا أن دول جملس التعاون شكلت 

4.منها 1251%  شكلت ماليزيا
  

 

يف أعقاب إعادة هيكلة ديون ديب  4010يف  42 % أي حوايلمليار دوالر  12اخنفض إصدار الصكوك إىل 

أن ترتفع املبيعات « رويرتز»توقع استطالع فصلي لـ كربى. والتخلف عن سداد صكوك أصدرهتا هيئات  

مع انتعاش السوق  20 % ي حوايلأ 4011مليار دوالر عام  44العاملية من الصكوك اإلسالمية ألكثر من 

 يف نفس العاميف االستطالع أن تصدر معظم الصكوك  توقع .بفعل تعايف االقتصاد وارتفاع أسعار النفط

ورة ـــــــوسنغاف األمريكيةدة ـــــــــــــدر بعضها يف الواليات املتحــــــــــوإن كان سيص ،طـــــــرق األوســــــماليزيا والش

 5وإندونيسيا.
 

قدم يف سوق املال  موطئبرزت الصكوك اإلسالمية كواحدة من أهم األدوات اليت استطاعت أن جتد هلا 

ادية ـــــــــــالعمليات املصرفية واالقتص المية يفــــــــــــارية اإلســـــالعاملية مع تزايد قوة ونفوذ األدوات االستثم

 من املستثمرين من خمتلف دول العامل. أصبحت كبرية    اب أعداد  ــــــــــــــوك من استقطـــــــــاملختلفة. متكنت الصك

 يف اتـوحكوم وشركات أفراداً  للجميع ةـــــمتاح التقليدي املصريف االستثمار يف لألسـناد املوازية الصكـوك

 . ألمريكيةاالواليات املتحدة أوروبا وآسيا و 
 

أظهرت دراسة  .فقط إلسالميااإلقبال على شراء الصكوك اإلسالمية على مستثمري العامل  ال يقتصر

وظ ـظل النمو امللح على طلب الصكوك يف األمريكيةحديثة تزايد إقبال مستثمري أوروبا والواليات املتحدة 
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املستثمرين األجانب باتوا ميثلون شرحية  إن الدراسةاألسناد. بيَّنت دار دول اخلليج هلذا النوع من ـيف إص

 6.اإلسالمية األسناد مهمة من مشرتي
 

 البحث إشكالية 1.2 

 

 أكَّد فقهاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين :

 الشريعة  مع حقيقة ال تتفقالعريب اخلليج دول من السندات اإلسالمية يف  25 % " أن حوايل
 رمبا  - األوسط اليت ترسي املعايري يف أحناء الشرق -ة ـوأن هيئة احملاسبة واملراجع، اإلسالمية  

 7."قواعد هذه الصناعة تراجع          
 

 

 مصحوبةً  باعت  "الصكوك"  يطلق عليها اإلسالمية أو ما السنداتمعظم يرجع السبب يف ذلك إىل أن 

. عن السداد التقصري اق أو يف حالـعند االستحق 8القيمة االمسية د بردـوهو تعه شراءالبالتزام إعادة 

9.تقليدياألمر هيكل سند هذا  يعكس
 

 

  10:  يقول حممد تقي عثماين

  أن تقوم عليه هذه  الذي جيب رة والربحـــــــخيالف مبدأ تقاسم املخاط د برد رأس املالـــــإن التعه "      
 ألصولااإلسالمية على عائدات تدرها  السنداتل حائزو ـوبدال من الفائدة حيص، السندات         
 11. "العقد حمل امللموسة        

 
مع غريها من  -لقد أقلقين ما قاله الفقهاء. كيف يكون هذا حال الصكوك اإلسالمية وهي األمل  

كانت دراسة صكوك املضاربة يف  يف التخلص من الربا الذي حرمه اهلل تعاىل. -األدوات كاملراحبة واملشاركة 
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من الصكوك بصفة عامة يف دول اخلليج العريب ال تتفق  25%  ماليزيا ضرورة بعد أن تبنيَّ أن ما يقرب من

 مع املعايري واخلصائص اليت تتصف هبا املضاربة الشرعية. 
 

 أهمية البحث1.3  

 

اإلسالمية يف  ترجع  أمهية  هذا البحث إىل أنه  يقدم  دراسة لصكوك املضاربة يف إحدى أهم الدول

إن شاء اهلل  -لن يعود نفع هذا البحث على ماليزيا فقط وإمنا سيعم نفعه جنوب شرق آسيا وهي ماليزيا. 

يأمل  .كل اجملتمعات اإلسالمية اليت ترغب يف أن حتيا حياة اإلميان واالطمئنان والرزق احلالل  -تعاىل 

الباحث أن يسهم هذا البحث يف توجيه اهليئات واملؤسسات اإلسالمية اليت ت ص ِدر صكوك مضاربة أو 

أما كيفية أن نستغل نتائج هذا ها إىل الوجهة اليت ت رضي اهلل تعاىل وتدعم اقتصاد اجملتمعات اإلسالمية. غري 

البحث ونتائج كل البحوث اليت تتناول بالبحث والتحليل كل قضايا اجملتمعات اإلسالمية سواًء كانت 

بحوث والعمل على حتليلها فيكون بدراسة نتائج وتوصيات هذه ال ،اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية

 12جانباً ونعمل على إزالته. السليبننحي و  اإلجيايب منهاوإمعان النظر فيها حىت نؤكد على 
 

 أهداف البحث  1.4 
 

 حتقيق األهداف التالية من خالل هذا البحث :يريد الباحث 
 

وضمان املال، وإهنائها، ورد  األموال إىل أرباهبا، وطريقة  اإلصداربيان أحكام املضاربة الشرعية ككيفية . 1

 قسمة الربح هبا إن حتقق، ومن يتحمل اخلسارة إن وجدت.

 اإلسالمي بصفة عامة ويف ماليزيا بصفة خاصة. . التعرف على نشأة صكوك املضاربة وتطورها يف العامل4

 .كجهات وشروط إصدارهاصكوك املضاربة  يف إصدار . التعرف على جتربة ماليزيا 1

                                                           
 . 33 ، 32 ص ص وحاجة اجملتمع املسلم إليهااملضاربة انظر أمهية  12
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. دراسة وحتليل هذه التجربة حىت يتبني لنا إىل أي مدى تتفق أو ختتلف هذه الصكوك مع املضاربة 2

 الشرعية.
 

 منهجية البحث 1.5 
 

ختتلف طبيعة البحوث وختتلف بالتايل أنواع مناهج البحث املستخدمة يف هذه  .مناهج البحث متعددة

 هذه املناهج هي : البحث أن أستخدم عدة مناهج.البحوث. تقتضي طبيعة هذا 
 

 منهج جمع المعلوماتأ. 

 

ذا املنهـج عادًة يف الدراسـات املكتبية الستخالص مادة البحث العلمية من شىت املراجع يلجأ الباحث هل

وكذلك كتب احلديث  ،رينـــــــــــاملعاصو  13السابقنيلفقهاء امثل كتب تفسري القرآن الكرمي وكتب فقه 

 الت ــــــــوث واجملــــــــالبحامعية و ـــــــــــــــالرسائل اجلات من ــــــــــول على هذه املعلومـــــــرى. ميكن احلصـــــــــــوالكتب األخ

مع املادة تـ ع دُّ املقابلة الشخصية وسيلة أخرى جل .واملقابلة الشخصيةوالشبكة العاملية والوثائق ومعاجم اللغة 

العلمية. كان من الضروري استعمال هذه الوسيلة مبا أن هذه الدراسة ميدانية. كان من الضروري إجراء مثل 

هذه املقابلة ملعرفة آراء املختصني واملهتمني باملضاربة بصفة عامة وصكوك املضاربة بصفة خاصة يف ماليزيا 

نور الدين حممد التقى الباحث بالفعل بالدكتور  حىت تكون النتائج اليت يتم التوصل إليها حقيقية.

يف عن بعض القضايا اليت ختص صكوك املضاربة كانت  املقابلة مثمرة ومفيدة. أزالت الغموض   14.غادمون

 هذا املنهج يف فصول البحث األربعة. مت تطبيق. ماليزيا

 

 

                                                           

ي ــــــ"، وكتاب السـرخسالمغنية " ــــــ، وكتاب ابن قدام"رائعــــبدائع الصنائع في ترتيب الشاين " ـــــــمن االقتباس من كتاب الكاس الباحث أكثر13 
 عن املضاربة.ذه الكتب لغزارة املعلومات اليت وردت هب"  المبسوط" 

مبقر اهليئة يف كواال ملبور ت املقابلة ري  ج  أ   .مساعد مدير عام تطوير سوق املال اإلسالمي، قسم التخطيط والتطوير هبيئة األوراق املالية املاليزية14 
 . 5نظر نص املقابلة الشخصية بامللحق رقم ا .4011-04 -44بتاريخ 
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 منهج تحليل المعلوماتب. 

 

 مجع املعلوماتذا املنهج عادًة لتحليل املادة العلمية اليت يتم احلصول عليها عن طريق منهج الباحث هل يلجأ

حتليل آراء العلماء والفقهاء عن املضاربة بصفة عامة وصكوك املضاربة بصفة خاصة، وكذلك حتليل و 

ة هذه الصكوك النتائج اليت يتم التوصل إليها بشأن صكوك املضاربة يف ماليزيا حىت يتبني مدى موافق

 هذا املنهج يف فصول البحث األربعة. تطبيق مت للمضاربة الشرعية.
 

 نالمنهج الُمقار  ج. 

 

يستعمل آراء العلمـاء والفقهاء. كان من الضروري أن  -هذا املنهج  عادة عن طريق  -يقارن الباحث  

ح ــهذا املنهج  ملقارنة آراء العلماء والفقهاء خبصوص موضوع البحث واستخالص الرأي الراج الباحث

ها ــبعض اآلراءارنة ـــــــــــــام الفقهية يتم عن طريق مقــــــــــــــالص األحكــــــــــــــمنها. من املعلوم أن استنباط أو استخ

املرجوح بناء على األدلة الشرعية والقواعد واألصول الفقهية اليت يتم ببعض مث اختيار الراجح منها واستبعاد 

 هذا املنهج يف الفصول الثاين والثالث والرابع. تطبيق مت استنباطها من مصادر التشريع.
 

   حدود البحث  1.6

 

صكوك  حبثو خاصة  بصفة اربة بصفة عامة وصكوك املضاربةـاملضحبث هذه دراسة فقهية  حتليلية تتناول  

املضاربة يف ماليزيا بصفة أكثر خصوصية. اقتصرت دراسة صكوك املضاربة يف ماليزيا على ثالث شركات 

تنحصر حدود  15.فقط ألن هذه الشركات هي اليت أصدرت هذه الصكوك يف الفرتة الزمنية احملددة للبحث

ر حدود ــــــــرى. تنحصــــــــودولة أخة مقارنة بني ماليزيا ــــــفليست دراس 16 ؛الدراسة جغرافيًا يف ماليزيا

                                                           

 .سنوات 2أي مدة  40025يناير سنة شهر حىت  4004من شهر فرباير سنة 15 

 . 94 للمزيد عن ماليزيا انظر ص 16
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 أخرى مثل صكوك املشاركة ، فليست دراسة عن أي صكوكأكادميياً يف دراسة صكوك املضاربة ةــــــــــــالدراس

 اإلجارة. أو
 

 الدراسات السابقة  1.7
 

لكنهم مل   ؛والدراسة تناول الفقهاء السابقون الشـركات بصفة  عامة وشركة املضـاربة بصفة خاصة بالبحث

يتعرضوا لصكوك املضاربة ألهنا من األدوات اليت ظهرت مؤخراً. أما الفقهاء والعلماء املعاصرون فقد ألَّف وا  

كتبًا وقدَّموا حبوثًا وكتبوا مقاالت  عن الصكوك عامة وصكوك املضاربة خاصة. ما يلي ما استطعت 

أي الدراسات اليت تناولت  المضاربة: يلي  كماحسب املوضوع  احلصول عليه. سيكون عرض الدراسات 

 .سواء كانت صكوك مضاربة أو غريهاهبا  أي الدراسات اليت كانت معنيةً  الصكوكمث املضاربة بالبحث 
 

 المضاربةأوالً : 
 

 هـــــــــــفقـًا يف  الفصـل  الثالث من كتابه ــــــــــــــــًة واصطالحــــــــــــــــــاربة لغــــــــــــزام املضـــــــــــــد عــــــــــعرَّف عبد العـزيز حمم 

قدَّم الدليل على مشروعية املضاربة من القرآن والسنة واإلمجاع والقياس. اشتمل هذا الفصل  17.المعامالت

. اشتمل  لكل منهما فسخه مىت شاءوأن عقد جائز بني الطرفني، أيضًا على حكم املضاربة وبنيَّ أنه 

األمهية  بالغبنيَّ كذلك حكم اختالف العاقدين. أجاب عن سؤال  .على أركان املضاربة اخلمسةكذلك 

  اربة.ـالصكوك فضاًل عن صكوك املضحبث مل تتناول هذه الدراسة وهو : مىت يضمن العامل مال املضاربة؟ 
 

  18اجــــــــالمنه تاج بشرحـــــتحفة المحاربة  يف كتاب  القراض يف كتابه ــــــــــر اهليتمي تناول املضـــــأستهل ابن حج

 بيان الصيغة وما يفاع والقياس. خصص بعد ذلك فصاًل ـــبتعريف املضاربة مث أدلة شرعيتها من السنة واإلمج
                                                           

 (. الة الدولية للطباعة والكمبيوترـمكتب الرس:  .  (د. م)  .( . د. ط )، فقه المعامالت(،  م. 1222عبد العزيز حممد، ) ، عزام 17

ر ــــــــــــــــــــعبد اهلل عم : دراسة وحتقيق ) .( . د. ط )، رح المنهاجـتحفة المحتاج بش(،  د.. ت العباس أمحد، ) اهليتمي، شهاب الدين أبو 18
 دار الكتب العلمية (، اجمللد الثاين. :حممـد (. ) بريوت 
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شـروط صحته مثل اإلجياب والقبول وعدم مضاربة  مثل وذكر بعض أحكام القراض ،ط يف العاقدينرت  ش  ي  

، يف بيان أن القراض جائز من الطرفني وحكم اختالفهما فصالخصص كذلك املضارب غري رب املال. 

 مل تبحث هذه الدراسة الصكوك وال صكوك املضاربة. وما يقبل فيه قول العامل.
 

 إىل كتاب املضاربة قسَّم 19.روضة الطالبينحبث حمىي الدين النووي املضاربة يف كتاب املضاربة من كتابه 

األركان. ناقش يف الباب  ثالثة أبواب. كان الباب األول عن أركان صحة املضاربة اخلمسة وشروط هذه

يف مال القراض من زيادة أو  ما حيدثو  تصرف العامل كتصرف الوكيل مثل القراض الصحيح أحكام الثاين

راض ــــــــوالقه ـيف فسخور منها ــــــــــــــوفيه أم ،راض واالختالف فيهـــــــــــــــالقفسخ  عن الباب الثالثكان  . صـــــنق

م ائزــــــــــــج  الــــرأس املدر ـــــا كذلك االختالف يف قـمل يكن. منه وإنربح كان هناك إذا   ـانــــــــــــوبه ح ك 

 مل تبحث هذه الدراسة صكوك املضاربة مثل سابقتها.أخرى. ومسائل
 

 الصكوكثانياً : 
 

تناولت صفية أمحد أبو بكر حبث الصكوك اإلسالمية من حيث ماهيتها، وأنواعها، وأمهيتها وخماطرها 

الصكوك والفروق اجلوهرية بينها وبني أدوات االستثمار التقليدية يف حبثها الذي جاء حتت عنوان 

اشتمل البحث على مخسة مباحث. كان املبحث األول عن ماهية الصكوك. حبثت يف  20.إلسالميةا

املبحث الثاين التطور التارخيي للصكوك اإلسالمية وتداوهلا. خصصت املبحث الثالث لبحث الضوابط 

رة القانونية والشرعية للصكوك اإلسالمية. تناول هذا املبحث الضوابط الالزمة قانونًا وشرعًا إلصدار وإدا

الصكوك اإلسالمية. أما املبحث الرابع فكان عن مستقبل الصكوك اإلسالمية يف ظل األزمة العاملية 

                                                           

) دراسة وحتقيق : عادل أمحد عبد اجلواد، وعلي محد  .(. د. ط )، ة الطالبينـروض(،  .م 4001  – .ه 1241، )رفـبن ش حيىي ،النووي19 
 دار عامل الكتب (، اجمللد الرابع. ( :م. د.  معوض (. )

المية بني الواقع ـارف اإلســــــــحبث  مقدم إىل  مؤمتر املص)  .( .د. ط ) ،وك اإلسالميةــــالصكم. (،  4002أبو بكر، صفية  أمحد، )  20
 ديب : دائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخلريي (. )(. واملأمول 
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األخرية. تناول هذا املبحث أثر األزمة العاملية على تداول الصكوك اإلسالمية حمليًا وعاملياً. جاءت نتائج 

 ربة بالبحث.مل يتناول هذا البحث صكوك املضا وتوصيات البحث يف املبحث اخلامس.
 

تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم  الصكوك :كان عنوان حبث عالء الدين  زعرتي : 

بتمهيد عن األصل الشرعي للمستجدات يف املعامالت. بنيَّ  بدأ زعرتي حبثه 21، تحديات اإلصدارإصداراتها

ييز التوريق عن اإلصدار املباشر لألوراق بعد ذلك املفاهيم األساسية للتوريق ) التصكيك ( عن طريق مت

املالية، وحترير املصطلحات مث التعريف بالتوريق. تناول بعد ذلك أمهية التوريق مث نشأته خباصة نشأة 

انه. ــــــريقته وأركـــدوافع التوريق ومنافعه وأنواعه وط أيضاً ورها. حبث ـــــل تطـــــالمية ومراحـــــــــوك اإلســـــــــالصك

إصدار   هيل ــــر بثالث مراحــــــوبنيَّ أهنا متتم عملية التوريق ( ت ) كيف22راءات  التوريقــــــــتناول أيضًا إج

(. اشتمل  Repaymentكوك ) ـ(، وإطفاء الص Servicing(، وإدارة الصكوك )  Issuanceالصكوك ) 

حبثه أيضًا على أساليب التوريق وبعض خماطره والضوابط الشرعية إلصدار الصكوك الشرعية. كان ختام 

 مل يتطرق البحث لصكوك املضاربة. البحث بيان أبرز التحديات اليت تواجه عملية التوريق.
 

ك. بيَّنت أهنا جيب أن باحلديث عن وثائق العقود اخلاصة مبختلف الصكو  24دراستها 23بدأت رابعة العدوية

الشريعة اإلسالمية. تناولت بالبحث  مبادئتتصف بالدقة والتكامل وأن الوثيقة القانونية هو اليت تتفق مع 

صكوك اإلجارة وطبيعتها والوثائق اخلاصة هبا. تناولت بالبحث بعد ذلك صكوك املشاركة وطبيعتها 

اركة الطرفني فيه ويف اخلسارة إن حدثت. حبثت والوثائق اخلاصة هبا، والربح إن حتقق وأكدت على مش

أخريًا صكوك املضاربة والوثائق اخلاصة هبا وبينت طبيعتها، والربح إن حتقق وأكدت على عدم مسئولية 
                                                           

 www.alzatari.net، دارـتحديات اإلصداراتها، ـوك: تعريفها، أنواعها، أهميتها،  دورها في التنمية، حجم  إصـــــــــــــالصكزعرتي، عالء الدين،  21

20-07-2010. 

حتويل األدوات املالية واملوجودات من  بهي راد  .Securitizationعند االقتصاديني واملاليني  ي سمَّىالتصكيك، أو التوريق، أو التسنيد هو ما  22
 ./4002www.thegulfbiz.com -02-02 .إىل صكوك متداولة حتقق رحباً  - ةكعقود اإلجار   -األصول والعقود 

. كانت عضواً يف جلنة الشريعة بالعديد من املؤسسات باجلامعة اإلسالمية العاملية ) ماليزيا ( عضو هيئة التدريس بكلية أمحد إبراهيم للقانون 23
  واآلن عضو يف جملس الشريعة االستشاري بالبنك املركزي املاليزي. ،املالية

Rabi’ah  Adawiah  Bint Ali, ( 2007 ),  Discussions  on  Practical  Issues  on  Documentations   for  Sukuk Ijarah, Sukuk 24 

Musharakah and Sukuk Mudharabah Transactions. ( Kuala Lumpur : Securities Commission, Islamic Market Programme. ). 

http://www.alzatari.net/
http://www.thegulfbiz.com/
http://www.thegulfbiz.com/
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املضارب عن أي خسارة حتدث إال يف حاليت اإلمهال أو سوء اإلدارة. مل تتناول هذه الدراسة جوانب عدة 

 مان وغريها. من الصكوك مثل اإلطفاء والض
 

". بدأ دراسته بعرض تطور إصدار مقدمة عن الصكوكبعنوان "  26وان عبد الرحيم 25جاءت دراسة

الشرعية اليت  املبادئ. قدَّم تعريفًا للصكوك واملضاربة. بنيَّ 4002حىت  1220الصكوك يف ماليزيا من عام 

إلصدار الصكوك خبصوص بعض املعامالت  هبيئة األوراق املالية املاليزيةحددها جملس الشريعة االستشاري 

ان ـــــــــــــل وضمــــــــــارة املنتهية بالتمليك ومبدأ ضع وتعجـــــــــــــــايا مثل بيع الدين ومتويل أسناد اإلجـــــــــــوالقض

ة ـــوك مدعومـــــــــصكوك وبنيَّ أهنا ثالثة هي : ـــــــــالصك أنواعأيضًا عرض اربة. ــــــــــــرف ثالث رأس مال املضـــط

بأصول وصكوك قائمة على أصول وصكوك االستثمار. مل تتناول هذه الدراسة الصكوك بصفة عامة 

 وصكوك املضاربة بصفة خاصة بالبحث بالقدر الكايف.
 

 المالية المعامالتكتابه املبحث الرابع من القسم الثاين من  يف املقارضـة  أسناد وهبة الزحيليحب  ث  

تداول  حكم بنيَّ   .الربوية احملرمة لألسناد أهنا البديل الشرعي بنيَّ  27".بحوث وفتاوى وحلول ":رةـــــالمعاص

املضاربة وبعده. تناول كذلك سبل إطفاء هذه الصكوك سواء دفعة واحدة أو الشروع يف قبل  األسنادهذه 

اإلسالمي جاء بقرار جممع الفقه  كما. أهنى حبثه بعرض الصورة املقبولة شرعًا هلذه الصكوك  على دفعات

 مل تتناول هذه الدراسة صكوك املضاربة بالقدر الكايف.. هـ 8041( لعام  5الدويل رقم ) 
 

 

  على األدلة وقدَّم املضاربة  شرعية كذلك حبث. ةـــــــــاربة املقيدة واملطلقــــــــي املضرف دوابة نوع  ـــــحبث أش

 بنيَّ . شرعيتها وبنيَّ  ةــــــــــــــــــاملقارض نادــــــــــأس أيضاً  بالبحث تناول .واملعقـول ـاعــــــــــواإلمج والسنة القرآن من ذلك

 ار في البنوكـــــــــاالستثم صناديق  كتابه يفوانتهاءها  هبا انــــــــــوالضم رعيةـــــــــالش اربةـــــــــــاملض انـــــــــــــأرك كذلك

                                                           
25 Wan Abdul Rahim Kamil , ( 2008 ), “Introduction to Sukuk” , Malaysian Sukuk Market Handbook, ( Kuala Lumpur : Ram 

Rating Services Berhad  in  association with Am investment  Bank Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad   & Kuwait Finance   House 

( Malaysia ) Berhad. ). 
 مستشار هبيئة األوراق املالية املاليزية. 26

 .مرجع سابقالزحيلي، 27 
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من اجلوانب اليت جيب أن ت بحث يف الصكوك  حبث دوابة جانبًا واحداً  28.النظـرية والتطبيقبين ـالمية ـــــــاإلس

 بقية اجلوانب.ول وهو شرعية املضاربة، وبالتايل مل يتنا
 

 

صكوك المضاربة وتطبيقاتها في المصارف دراسة حممد عصمت جبيتش، وهي رسالة جامعية بعنوان : " 

يف املصارف  صكوك المضاربةحبث  -كما يبدو من عنواهنا   -اهلدف من هذه الدراسة " كان  29.اإلسالمية

اإلسالمية والتعرف على تطبيقاهتا وصياغتها املصرفية. تناول الباحث صكوك املضاربة بالبحث والتحليل 

دراسة تقوميية لقانون أسناد املقارضة األردين والتجربة من دراسته. كان الفصل عبارة عن الرابع يف الفصل 

 اربة. انتهى الباحث إىل فشل التجربتني ) األردنية واملاليزية ( يف إصدارـــــــــــــــوك املضـــــــــدار صكـــاملاليزية يف إص

مل تتناول هذه   30صكوك املضاربة. اتضح له أهنا مبنية على عقد القرض وأهنا متضمنة زيادة ربوية حمرمة.

 الدراسة صكوك املضاربة بالقدر الكايف.
 

وك المضاربة والمشاركة واإلجارة وتطبيقاتها في ماليزيا صكدراسة زكريا هاما، وهي رسالة جامعية بعنوان : " 

 صكوك املضاربة واملشاركة واإلجارة دراسةكان اهلدف من هذه الرسالة  31" .وبعض دول الخليج العربي

دراسة فقهية مع  -الديون غري املقبولة عند العلماء  أسنادسناد التقليدية و بوصفها البدائل الشرعية لأل

الباحث ص ــــــخص عودية.ـــ: اإلمارات والكويت والبحرين والس اخلليج العريبيف ماليزيا ودول اهتا ــــــــتطبيق

ل هذا الباب على ــــــــوك. كان الباب الرابع تطبيقياً. اشتمـــــــــــصكهذه الة ـــــــــلدراسالته ـــــــــــــــمن رسالباب الثالث 

تطبيقات الصكوك الثالثة يف ماليزيا ودول اخلليج العريب. خصص الفصل األول من هذا الباب لبحث 

 تطبيقات صكوك املضاربة يف كل من ماليزيا واإلمارات. 
                                                           

. ) القاهرة : دار 1 ط ،اإلسالمية بين النظرية والتطبيقصناديق االستثمار في البنوك  ،( .م 4002  - .ه 1245أشرف حممد، ) دوابة، 28 
 السالم للطباعة والنشر (.

"، ) رسالة ماجستري، قسم الفقه وأصوله،   صكوك المضاربة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالميةم. (، "  4005جبيتش، حممد عصمت، ) 29 
 كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية ) ماليزيا (. 

 ذكورة.امل الرسالة من 102 - 101 من والصفحات " ب" انظر ملخص البحث ص  30

"، ) رسالة دكتوراة، كلية أمحد صكوك المضاربة والمشاركة واإلجارة في ماليزيا وبعض دول الخليج العربي(، "  .م 4002هاما، زكريا، )  31
 إبراهيم للحقوق، اجلامعة اإلسالمية العاملية ) ماليزيا (.
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انتهى الباحث إىل أن صكوك املضاربة يف ماليزيا تتضمن إشكالية إطفاء الصكوك بالقيمة االمسية، وهذا ال 

يـ ع دُّ مبثابة شرط الضمان على املضارب، وهذا الشرط ينايف مقتضى العقد. تتضمن جيوز شرعًا ألنه 

 الصكوك أيضًا اإلصدار بسعر اخلصم وهذا ال جيوز شرعًا ألنه ضمان للربح باإلضافة إىل رأس املال.

 صكوك املضاربة يف اإلمارات إشكالية تعهد املضارب بشراء الصكوك بالقيمة االمسية، واشرتاطتتضمن 

 .القرض عند نقص الربح عن النسبة احملددة يف فرتة التوزيع الدوري
 

أهنا ال توافق الفقه إىل  -خبصوص صكوك املشاركة يف كل من ماليزيا والكويت  -انتهى الباحث 

( بشراء الصكوك بالقيمة االمسية واشرتاط املشارك املدير اإلسالمي ألهنا تتضمن تعهد املدير ) املضارب أو 

للباحث خمالفة كل من صكوك  عند نقص الربح عن النسبة احملددة يف فرتة التوزيع الدوري. تـ بـ نيَّ  القرض 

البائع األول    -تعهد املستأجر بسبب اإلجارة املاليزية وصكوك التأجري الكويتية ألحكام الفقه اإلسالمي 

ملن باعها إجارة منتهية  رةومواطأة متقدمة يف تأجري العني املؤجَّ  ،بشراء الصكوك بالقيمة االمسية

مل تتناول هذه الرسالة بالبحث عدة جوانب من اجلوانب اليت جيب أن تـ ب ح ث يف الصكوك   32بالتمليك.

 .القارئكما مل تتناول حبث صكوك املضاربة يف ماليزيا مبا جيعلها واضحة يف ذهن 
 

يندراسة حممد أشادي بن رضوان واليت كانت بعنوان "   في سوق رأس المال اإلسالمي في 33الصكوك الَهج 

اهلجني وك ـــــــــــكـصالوم ـــــة التعرف على مفهــــــــــــــــــــكان اهلدف من هذه الدراسـ 34" .والتطبيق مفهومال : ماليزيا

الشريعة يف  مبادئوتطورها وتطبيقها يف سوق رأس املال يف ماليزيا مع الرتكيز على أمناط ووسائل تطبيق 

هيكلة هذه الصكوك. انتهى الباحث إىل أن صكوك التهجني وافقت معايري ومتطلبات قوانني الشريعة 

                                                           
 .الرسالة املذكورة من 422 ، 422 انظر ص ص 32

ن ة  33 ، واهلجنة يف الناس تكون من جانب األم؛ فإذا كان األب عتيقاً ) ليس من الرقيق أو العبيد ( (  Hybridization)رجل هجني : من اهل ج 
 . (.د. ط) ، احــــــــــــحــمختار الص،( .م 2221)ر، ــــــــــــــــــد بن أيب بكـــــــــــلرازي، حمما .( mixed واألم ليست كذلك ) أي أ م ة (، كان الولد هجيناً )

 1425. للمزيد عن الصكوك اهلجني، انظر ص 422ص ، ( : مكتبة لبنانبريوت ) 
34 Mohammed Asyadi Bin Redzuan, ( 2008 ), “ Sukuk Hibrid Dalam Pasaran Modal Islam : Konsep Dan Pelaksanaannya Di 

Malaysia ”, ( Sarjana Syariah, Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ). 



11 

 

مقارنة بالصكوك القائمة على أصول حيث ميكن جتنب سلبيات تطبيق بعض املعامالت املعاصرة مثل بيع 

هى الباحث إىل أن النجاح الذي بسعر اخلصم. انت 36وتداول األوراق املالية يف السوق الثانوية 35الِعينة

حققته صكوك التهجني حديثًا يدل على أن هلا مستقبل واعد ومشرق خاصة يف سوق املال احمللي. مل 

 .تتناول هذه الرسالة جوانب عدة من اجلوانب اليت جيب أن ت در س يف موضوع الصكوك
 

المفهوم والممارسة في سوق المال  : صكوك اإلجارةواليت كانت بعنوان "  رمليدراسة حممد أزيزور رمحن 

كان اهلدف من هذه الدراسة حبث صكوك اإلجارة وإظهار الفرق بينها وبني   37" .اإلسالمي في ماليزيا

ت بىن على مبدأ و  ؛أمهية الصكوك وأهنا تقضي على التعامل بالربا والغررالباحث الصكوك األخرى. بنيَّ 

واملراحبة والبيع بالثمن العاجل وغريهم. انتهى الباحث  إىل أنه هناك التوريق اإلسالمي مثل صكوك اإلجارة 

حاجة لدراسة وتطوير الصكوك اليت ت بىن  على مبدأ اإلجارة، باإلضافة إىل شرح وتفسري كيفية تطبيق هذا 

 املبدأ يف السوق املايل اإلسالمي خاصة يف ماليزيا. مل تبحث هذه الرسالة الكثري من جوانب الصكوك. مل

 صكوك املضاربة يف ماليزيا.  - ثحبالب -الدراسة اول نتت
 

اإلسالمي الدويل التابع لرابطة العامل  قدَّم عدد من الفقهاء بعض البحوث إىل الدورة الرابعة جملمع الفقه

thيف الفرتة من  السعودية المي واليت عقدت يف جدة باململكة العربيةـاإلس
12 -rd 32  اآلخرة  ادىــمجمن

                                                           

ة ببيع بيع العينة أن يبيع البائع سلعته للمشرتي بسعر م تـَّف ق عليه على أن يتم دفع مثن هذه السلعة فيما بعد. يقوم املشرتي بعد ذلك مباشر 35 
يف اجتماعـه  السلعة إىل البائع نقداً بسعر أقل من السعر الذي اشرتاها به. أجاز اجمللس االستشاري الشرعي هبيئة األوراق املاليزية هذه املعاملة

. مل يبح مجهور العلماء منهم املالكية والشافعية هذه املعاملة على أساس أهنا ذريعة أو حيلة لتقنني أو حتليل الربا 1222يناير  th42اخلامس بتاريخ 
عية  وهو الرأي املرجوح  الراجح يف هذه املسألة. أجازه احلنفية بشرط وجود طرف ثالث كوسيط بني البائع واملشرتي. أباحه الشاف الرأيوهو 

 Securities Commission ( 2006 ), Resolutions of the Securities Commission Shariahعلى أساس أن ذلك يرجع إىل نية الشخص.

Advisory Council, 2nd Edition. pp. 20 - 22. 

السوق . ختتلف بذلك عن داخل قاعة السوقأنفسهم جيري فيها تداول األوراق املالية بالبيع والشراء بني املستثمرين هي اليت السوق الثانوية 36 
ولذلك فان البيع والشراء يف السوق االولية يتم بني  ،ليشرتيها املستثمرون املصدرةطرح فيها االوراق املالية من قبل الشركة هي اليت ت  و األولية 

. هناك سوق أخرى ثالثة وهي جزء من السوق الثانوية، االكتتابدر الورقة املالية واملكتتبني الذين يشرتون تلك الورقة عن طريق الشركة اليت تص
وهي الشركات اليت ال تنطبق عليها شروط  ،( يف مكاتب الوسطاء سهمها خارج قاعة التداول )أتدرج فيها الشركات اليت يتم تداول وهي اليت 

. احلاالت اليت يتم فيها حتويل ونقل ملكية األوراق املالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها للتداول داخل القاعة أودراج حمددة إ
www.tadaul.net/03-01-2005. 

37 Muhammed  Azizur Ramli, ( 2010 ), ” Sukuk Ijarah : Konsep  Dan  Amalannya Dalam  Pasaran Modal  Islam Di Malaysia “ 

(  Sarjana Syariah , Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. ). 
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الختاذ قرار بشأن صكوك   38على رغبة اجملمع بناء .م 8811فرباير  من  th 6 -st 88املوافق .هـ 8041

قدَّم  أسناد املقارضة،خصائص وطبيعة :  األولى .بالبحث والتحليل قضاياست تناولت البحوث املضاربة. 

األساس ) التكييف (  : الثانيةسامي حسن محود. الصديق حممد الضرير و و  رفيق يونس املصري احبوثه

: الضمان سواء كان ضمان رأس  الثالثة م حبثها عبد السالم داود العبادي.الفقهي ألسناد املقارضة. قدَّ 

قدَّم حبوثها الضرير وحممد خمتار السالمي وحسني حامد حسان  الربح أو ضمان طرف ثالث. وأاملال 

إطفاء أسناد :  الخامسةمحود. و يها السالمي : تداول األسناد. قدَّم حبث   الرابعةوعلي أمحد السالوس. 

ة يف حتقيق التنمية يف ــــــأسناد املقارض: دور  السادسةرير وحممد تقي عثماين. ـــــــــقدَّم حبث يها الضاملقارضة. 

 : البحوثهذه ما يلي عرض خم  ت صر ملا ورد يف  اإلسالمية املعاصرة. قدَّم حبثها العبادي. اتـــــــــاجملتمع
 

بالتعريف بأسناد املضاربة مث األسباب اليت أدت إىل اختيار صكوك  39بدأ حممد خمتار السالمي حبث ه  

املضاربة كأداة متويل مث التكييف الشرعي للصكوك بصفة عامة. قرر فيه أهنا أمر مباح ألن الفقه اإلسالمي 

مة ـــــرام. رفض أن يتم قســــالل أو حتلياًل حلــــل طاملا أهنا ال تتضمن حترميا حلــــــــالتعامور ـــــــيشجع كل ص

األرباح كل سنة كما ورد بالقـانون األردين. رفض أيضاً أن يأخذ العامل من الربح قبل قبض رأس املال على 

يقبل الطريقة اليت متت هبا تداول أساس أن الربح وقاية لرأس املال. حبث بعد ذلك تداول األسناد ومل 

ردين ألنه بيع دين يف الذمة بنقد حاضر من جنسه مع الزيادة أو النقص وهو الربا األسناد يف القانون األ

ورد بالقانون األردين عقد  مرفوض احملرَّم شرعاً. انتهى الشيخ السالمي إىل أن عقد أسناد املقارضة كما 

 عدة جوانب البحث هذا يتناول مل. الميـــــــاإلس التشريع دـــــــلقواع ةـــــــموافق معاملة هأن على ي قبل وال اً ـــــــشرع

                                                           

مة تأسس جممع الفقه اإلسالمي الدويل تنفيذا للقرار الصادر عن مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث "دورة فلسطني والقدس" املنعقد يف مكة املكر 38 
مقر اجملمع مدينة جدة  5  م 1221يناير من   - th4528thاملوافق  5هـ 1201ربيع األول من  th12 - nd44باململكة العربية السعودية يف الفرتة من 

اركة ـــــرفة. يبلغ عدد الدول املشـــــالمي يف مجيع فروع املعــــــرين يف العامل اإلســــــاء واملفكــــــبالسعودية. يتم اختيار أعضائه وخربائه من أفضل العلم
من  يماإلســــــــــــــــــاله ــــــــــــــــــــاء الفقــــــــرية علمــــــــــــأكثر من خ د أوـــــــــــــــــــدولة ممثلة بواح نيـــــــبع ومخســــــــــون دولة من بني ســـــــــثالث وأربع ع ــــــــباجملم
  www.fiqhacademy.org.sa/27-04-2011 .اـأبنائه

جملة جممع الفقه  .. (د. ط) "، سندات المقارضة وسندات التنمية واالستثمار"، م. ( 1222 -. هـ 1202) السالمي، حممد خمتار،  39
 .1221ص ، 1. ) دمشق : دار القلم (، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج اإلسـالمي

http://www.fiqhacademy.org.sa/27
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 للصكوك مثل اإلطفاء.

 

بالتعريف باألسناد بصفة عامة وأسناد املقارضة بصفة خاصة. تناول 40أما سامي حسن محود فقد بدأ حبثه

األردنية يف إصدار صكوك املضاربة.  تناول التجربةبعد ذلك أسناد املقارضة يف التشريع  املعاصر حيث 

حبث كذلك حقيقة أسناد املقارضة من واقع التطبيق العملي. حبث ما إذا كانت املضاربة من جنس 

املعاوضات أو املشاركات. تناول أيضًا قضية بيع وشراء أسناد املقارضة أو ما يعرف بتداول األسناد. تناول 

إىل حل أسناد املقارضة. مل يتناول هذا البحث اربة. انتهى بعد ذلك قضية ضمان الدولة لرأس مال املض

 كالربح مثاًل.  بعض قضايا الصكوك بالتفصيل املطلوب
 

إطفـاء   على  سؤال هو : هل يكون الصديق حممد األمني الضـرير الردَّ  41كان اهلدف من كتابة حبث 

اإلطفاء كان بالقيمة االمسية  ؤال بأنـــأجاب عن هذا السأسناد املقارضـة بقيمتها االمسية أو السوقية؟ 

 البحثله إىل عقد قرض غري مقبول شرعاً. تناول وحوَّ األردين فأفسد عقد املضاربة اليت ب يِن عليه القانون 

 تناول اجلوانب األخرى.يمل و  جانباً واحداً من جوانب الصكوك املتعددة
 

 ( الفقهي أو الشرعي التكييف)  الشرعية بالصفة مث الضمان بتعريف42حبثه حسان حامد حسني بدأ

 وهو ملضاربة ا صكوك يف الربح أو املال رأس بضمان ثالث طرف تربع قضية كذلك تناول. للصكوك

 يتطرق مل تناول قضية تربع الدولة بضمان رأس املال و الربح.  43.( املل زِمالوعد ) على سبيل التطوع  اللتزاما

ت بكثري مما جيب أن للالبحث    .عن الصكوك ي ك 

                                                           
سندات التنمية وشهادات االستثمار تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين " م (،  1222 - هـ 1202)  ،محود، سامي حسن 40

 .1210ص ، 1) دمشق : دار القلم (، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج  .جملة جممع الفقه اإلسالمي.( .د. ط) "، والسندات الربوية
دار  :) دمشق  اإلسـالمي.جملة جممـع الفقـه  .. (د .ط )"،  ةـسندات المقارض(، "  .م1222 - .ه 1202)  ديق حممد األمني،ـرير، الصـالض 41

 .1211ص  ،1العدد الرابع، ج الدورة الرابعة،  ،القلم (

 لةجم(.  .د ط. )"،  ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة"  م (، 1222 - ه 1202)  حسان، حسني حامد،42 
 12225ص ،1ج الرابع، العدد الرابعة، الدورة ،( القلم دار:  دمشق)  .اإلسالمي الفقه جممع

 التعهد من طرف ثالث بااللتزام بدفع مبلغ معني لتعويض نقص رأس املال أو الربح. 43
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الغرب. تناول بتعريف أسناد املقارضة مث تارخيها ومقارنتها مبثيالهتا يف 44أما رفيق يونس املصري فقد بدأ حبثه

بعد ذلك خصائص أسناد املقارضة األردين وبنيَّ ما به من أوجه القصور. بنيَّ كذلك الفرق بني القرض 

ن جيمع بني القرض بفائدة والقراض وهذا ال جيوز شرعاً. مل والقراض. انتهى رفيق املصري إىل أن القانو 

ت ب  عن الصكوك مثل قضايا الربح والضمان.يتناول البحث الكثري مما جيب أن   ي ك 
 

ناقش  45.ة ومراحل تطورها يف بداية حبثهــــــرة أسناد املقارضـــأما حسن  عبد  اهلل األمني فقد عرض نشأة فك

ال  املضــــــــــاربة ألموال املضاربة يف القانون األردين وانتهى إىل أن ضمان احلكومةضمان أسناد أو صكوك 

دي ـاء إال يف حال التعــــــــارب هلا وهو األمر املتفق على منعه بني الفقهــــان العامل أو املضـــــخيرجه عن ضم

بالطريقة اليت وردت بالقانون ال جيوز  اوقرر أن تداوهل األسنادتداول و تناول مسألة إطفاء  46.أو التقصري

 شرعاً. مل تتناول هذه املقالة صكوك املضاربة بالتفصيل املنشود.
 

حممد تقي عثماين اإلجابة عن ثالث أسئلة هي : هل جيوز أن يسرتد رب  47كان اهلدف من كتابة حبث

بقيمتها إطفاء الصكوك املضاربة؟ هل يكون  املال مال املضاربة غري ناض؟ هل جيوز اشرتاط ذلك يف عقد

استعرض بعد ذلك بعض مواد  القانون األردين مث تال  ذلك  أجاب عن هذه األسئلة و االمسية أو السوقية؟ 

بعض املآخذ على هذا القانون. ركَّزت هذه الدراسة على اسرتداد أموال الصكوك ومل تتناول باقي جوانب 

 الصكوك.
 

                                                           

. ) دمشق : دار القلم (، جملة جممع الفقه اإلسالمي(.  .د ط. )"،  سندات المقارضةم. (، "  1222 -. ه 1202املصري، رفيق يونس، ) 44 
 .1241، ص 1الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج 

  جملة جممـع الفقـــــــه اإلســـــــــالمي. .( .د ط. ) "، سندات المقارضة وسندات االستثمارم. (، "  1222 -.ه 1202) األمني، حسن عبد اهلل، 45 
 .1215، ص 1دار القلم (، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج  :) دمشق 

القواعد  شرحم. (، 4001 – .ه 1244الزرقا، أمحد بن الشيخ حممد، ) .مال املضاربة ( فعل املضارب ما ال مسوغ له يف غري ملكه ):  التعدي 46
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بعض نصوص مواد القانون األردين وما كان هبا من أمور 48يف حبثهوس فقد تناول أما على أمحـد السال

املشروع  انتهى علي السالوس إىل أن هذه األسناد ختتلف عن نظام املقارضة .عن اإلطار الشرعي أخرجتها

 لألسباب التالية :

 . تتفق هذه األسناد مع األسناد ذات الفوائد الربوية.1

 للقيمة االمسية لألسناد ختالف عقد الكفالة.. كفالة احلكومة 4

ال ــــــــــكما هو احل اريةـــــوهو من القروض اإلنتاجية االستثممتامًا ناد ـــــ. ينطبق عقد القرض على هذه األس1

 يف األسناد الربوية.

سيجعل البيع والشراء مرتبطاً بالفوائد الربوية. كما أنه بيع دين يف  -كما ورد بالقانون   -. تداول األسناد 2

وبتطبيق أحكام الصرف  نقود بنقودمبادلة الذمة بنقد حاضر من جنسه مع الزيادة أو النقص. البيع هنا 

 يعترب من الربا احملرم.

اب األموال واملضارب عالقة ِقراض، وإمنا هي عالقة دائن مبدين، . ال جتعل هذه األسناد العالقة بني أرب5

جوانب عدة من الصكوك،  البحثتناول هذه يمل  وبالتايل ليست شركة من الشركات اليت يقرها اإلسالم.

 وإمنا كان االهتمام هبا بقانون أسناد املقارضة األردين. 
 

عبد السالم العبادي الدفاع عن قانون األسناد األردين ألن  العبادي كان  49كان اهلدف من كتابة حبث

من املؤيدين لفكرة هذا القانون. بدأ حبثه بالتعريف بأسناد املقارضة، مث تال ذلك بالعناصر اليت ترتكز عليها 

حب  ث  كذلك  فكرة أسناد املقارضة األردنية مث عقد مقارنة بني هذه األسناد وغريها من األسناد األخرى.

أمهية أسناد املقارضة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة. بنيَّ أيضاً قواعد 

                                                           

) دمشق : دار  .جملة جممع الفقه اإلسالمي(.  د.. ط )، "سندات  المقارضة واالستثمار"م. (،  1222 -. ه 1202) ، علي أمحد، السالوس48 
 .1225ص ، 1(، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج  القلم

دار  :ق ـ. ) دمشجملة جممع الفقـه اإلسـالمي. (. د. ط )"،  سندات المقارضةم. (، "  1222 -. ه 1202العبادي، عبد السالم داود، ) 49 
 .1221ص ، 1القلم (، الدورة الرابعة، العدد الرابع، ج 
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قواعد رد أموال الصكوك. خلت بوشروط إصدار هذه األسناد مث أتبعها بأحكام االكتتاب مث أتبع ذلك 

 .هذه املقالة من اإلشارة إىل جوانب عدة من الصكوك
 

 الدراسات السابقةتعليق على 
 

أنه مل  تتناول أي دراسة منها صكوك  املضاربة  -بعد سرد الدراسات السابقة على هذه الرسالة  -تبني 

 ان الناس بصفة عامة  واملسلمني منهم بصفة  خاصة باستثناءـــــبالتفصيل املنشود الذي جيلِّي صورهتا يف أذه

ما يلي   -إن شاء اهلل تعاىل  -ما ستمتاز به هذه الرسالة عن كال الدراستني  50.هاماو بجيتش يتدراس

جاء حبث صكوك املضاربة مث تطبيقاهتا يف املصارف اإلسالمية.  بجيتشكان اهلدف من دراسة أوال :  

كان من املفرتض أن يكون التطبيق على  التطبيق يف الرسالة على عكس ما فهم الباحث من عنواهنا.

 SPVوهو ما ي ط ل ق عليه  ،يف ماليزيا واألردن وليس على شركة يف ماليزيا ووزارة األوقاف يف األردن مصرفني

تناولت  52أمهيتها. صكوك املضاربة يف ماليزيا مبا فيه الكفاية بالنظر إىلهذه الرسالة مل تدرس  SPE.51أو 

مل تبحث هذه الرسالة حبث قضايا مثل : الضمان والربح واملضاربة الثانية واإلطفاء، لكن بإجياز. الرسالة 

 طريقة إصدار الصكوك بالشركة حمل البحث وما كان هبا من مالحظات.
 

ن اهلدف منها كان ألنظرًا  53حبث صكوك املضاربة يف ماليزيا مبا فيه الكفاية هاماثانيًا : مل تتناول رسالة 

والكويت، يف اإلمارات، يف ماليزيا باإلضافة إىل دراستها واملشاركة واإلجارة دراسة صكوك املضاربة 

األول   مواضيع؛ ةثالثبالدراسة والتحليل ) خبصوص صكوك املضاربة (  . تناول الباحثالبحرين والسعوديةو 

الربح من ناحية حتديده وتوزيعه واشرتاط القرض عن نقصه واشرتاط احلافز إصدار الصكوك. الثاين : 

                                                           

 14 ، 11 ص انظر ص50 

 مثل الشركات الثالث حمل البحث يف هذه الدراسة.  قانونية تتوىل عملية إصدار الصكوك وإدارة مراحلها حىت مرحلة اإلطفاءجهة ما 51 
 (. 22إىل ص  22صفحات )  من ص  ستيف هذه الرسالة يتجاوز عدد صفحات حبث صكوك املضاربة يف ماليزيا  مل52

 5صفحة 15صفحة. نصيب ماليزيا منها ال يزيد عن  10واإلمارات يف هذه الرسالة يا مل يتجاوز عدد صفحات حبث صكوك املضاربة يف ماليز 53
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ة ـفهو تعهد املضارب بشراء الصكوك بالقيمة االمسية. مل تتناول الدراس الثالثللمضارب. أما املوضوع 

فإن  . باإلضافة إىل ذلك،( املضاربة الثانيةارب ) ـمبدأ املضارب يضبالبحث مواضيع غاية يف األمهية مثل : 

أي بإصدار  PG Municipal هي الدراستني حبثتا صكوك املضاربة يف ماليزيا من خالل شركة واحدة فقط 

ال يكفي للحكم على شرعية أو عدم شرعية هذه الصكوك  -كما يرى الباحث   -لصكوك وهذا واحد ل

 عدم موافقتها للمضاربة الشرعية.  أو موافقتها أو
 

صدرت أ اربة يف ماليزيا من خالل ثالث شركاتـــــوك املضـــــــــبالبحث والتحليل صكة ــــــــستتناول هذه الدراس

ركات الثالث ـركة من الشـــدرت شــأص.  4002شهر يناير  حىت  4004الصكوك يف املدة من شهر فرباير 

 PG Municipal 55ةركــلش طـواحــد فق دارـباإلضافة إىل إص 54راتـوك ست مــالصك ( Cagamas )وهي 

كما يرى  -عدد مرات اإلصدار مثانية وهو عدد  يكون Manfaat Tetap. 56إصدار واحد أيضًا لشركةو 

شرعية أو عدم شرعية هذه الصكوك أو موافقتها أو عدم موافقتها للمضاربة بللحكم كاف   -الباحث 

كان من املفرتض أن يشمل البحث شركة أخرى رابعة أصدرت الصكوك يف نفس الفرتة وهي   الشرعية.

 4002 - 02 - 40لكن أ لِغيت شروط اإلصدار هبا بتاريخ  Mukah Power Generation Sdn Bhdشركة 

لذلك قرر الباحث عدم إدراج هذه الشركة ضمن  وهو تاريخ سابق على الشروع يف إعداد هذا البحث.

 . الشركات اليت ستكون موضوع البحث
 

جتربة ماليزيا يف إصدار صكوك املضاربة عن طريق دراسة ما ورد من هذه الدراسة ستدرس وتبحث وحتلل 

السابقني ، وكذلك ما ورد من آراء العلماء املشار إليها سابقاً شروط اإلصدار لصكوك املضاربة يف الشركات 

مثل جممع الفقه اإلسالمي الدويل  واملعاصرين، وما صدر من قرارات وتوصيات من اجملامع واهليئات الفقهية

                                                           
 1025 – 22 ص انظر ص 54

55
 .102 – 102 انظر ص ص 

 .110 – 102 انظر ص ص 56
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، وهيئة األوراق املالية املاليزية عن الصكوك بصفة عامة وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 وصكوك املضاربة بصفة خاصة. 


