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املًدص:
هتدف هذه ايمقرومي إلم دراؽمي واومع سمطقير وازمتؽور اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي دم مقاىمبي ايمـؿق
اظمتسورع دم ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي وومدرسمف فمعم سمؾبقي احلوصمقوت اظمويمقي اظمتـقفمي واظمتجددة ،أيـ سمـوويمـو همقفو
دور اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ازمتؽور مـتجوت مويمقي إؽمالمقي مع ايمؼمىمقز فمعم ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي .ويمؼد
متً دراؽمي هذا اظمقضقع مـ طمالل ايمتعريػ زموهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،ومزايو سمطبقؼفو دم اظممؽمسوت
اظمويمقي اإلؽمالمقي وأهؿ اسأؽمس ايمتل سمؼقم فمؾقفو ،ىم ا سمؿ ايمتطرق ظمـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي وطمصوصصفو
ومـوهٍ سمطقيرهو ،وأكقافمفو .ويمؼد سمؿ ايمؼمىمقز فمعم ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم هذه ايمقرومي ايمبحثقي ،وذيمؽ
زمويمبحٌ فمـ ضقازمط سمداوهلو وأكقافمفو ،ودورهو دم ايمتحقط مـ اظمخوؿمر.
ايهًُات ايدايــة :اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي.

َكدَة:
حتتوج اظممؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي دوم ًو إلم ازمتؽور ،سمطقير وسمـقيع أدواهتو ومـتجوهتو اظمويمقي ايمتل
متؽـفو مـ إدارة ؽمققيمتفو زمصقرة مرزمحي ،همض ً
ال فمـ مسومهتفو دم اظمحوهمظي فمعم زمؼوصفو وسمطقرهو دم إؿمور
جموهبي اظمخوؿمر ايمتل سمتعرض إيمقفو ،وزمذيمؽ همفل زمحوصمي يمتؾؽ اسأدوات واظمـتجوت.
يمؽـ اظمشؽؾ اظمطروح دم هذه ذيمؽ يمقس دم سمقاهمرهو ،زمؾ دم مدى سمقاهمؼفو مع ايممميعي اإلؽمالمقي،
ومـ هـو سمػمز أمهقي اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ىملداة مـوؽمبي إلجيود مـتجوت وأدوات مويمقي مبتؽرة جتؿع زمكم
اظمصداومقي ايمممفمقي وايمؽػوءة االومتصوديي ،زموإلضوهمي إلم سمؾبقتفو يمالضمتقوصموت اظمويمقي اظمتـقفمي واظمتجددة،
يمؾحصقل فمعم مقزات سمـوهمسقي متؽـفو مـ مـوهمسي كظغمهتو ايمتؼؾقديي.
واظمتتبع سأدوات ايمصغمهمي اإلؽمالمقي دم ايمسـقات اظموضقي جيد سمطبقؼفو وسمقـمقػفو يمؾعؼقد اظمرىمبي،
فمعم كطوق حمصقر زمبعض اسأدوات ،ىم ا أن سمطبقؼفو صموء سمطبقؼ ًو متبويـ ًو دم زمعض اسأضمقون إال أكف يتطقر ؾمقئ ًو
همشقئ ًو إلم اسأهمضؾ ،همويمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي أضمد أهؿ اظمـتجوت اظمبتؽرة يمؾفـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،وايمتل
سمعطل يمؾؿستثؿر جموالً واؽمع ًو يمتؾبقي ضموصمقوسمف اظمختؾػي مـ طمالل خمتؾػ ايمعؼقد ايمتل سمؼدمفو.
واكطالوم ًو ممو ؽمبؼ ،ومـ طمالل زمحثـو اهلودف إلم دراؽمي ايمدور ايمذي يؿؽـ أن سمؾعبف اهلـدؽمي
اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ازمتؽور مـتجوت مويمقي إؽمالمقي سمقاىمى ايمتغغمات واظمستجدات دم ؾمتك جموالت ايمتؿقيؾ
واالؽمتث ار مع ايمؼمىمقز فمعم أضمد أهؿ مـتجوهتو وهل ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ،سمـبثؼ إؾمؽويمقي زمحثـو زمويمتسوؤل
ايمتورم :هؾ ؽمومهً اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ازمتؽور مـتجوت مويمقي إؽمالمقي؟ وإذا ىمون ىمذيمؽ ،همؽقػ
ؽمومهً ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم ذيمؽ؟
وؽمقف كحوول اإلصموزمي فمعم هذه اإلؾمؽويمقي مـ طمالل اظمحوور اسأؽموؽمقي ايمتويمقي:
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 :1مدطمؾ مػوهقؿل يمؾفـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي.
 :2مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،طمصوصصفو ،وأكقافمفو.
 :3ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ،ضقازمطفو ،سمطبقؼوهتو ،وآيمقتفو يمؾتحقط مـ اظمخوؿمر.

َ .1دخٌ َفاٖيُي يًٗٓدصة املايية اإلصالَية
سمعد اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ايمقؽمقؾي ايمػعويمي حلؾ مشؽالت ايمتؿقيؾ ،زمؿعـك أهنو سمتضؿـ
ازمتؽور أدوات مويمقي صمديدة وسممدي ايمقـمقػي ايمتؿقيؾقي ،ىم ا أهنو هتدف إلم حتؼقؼ اظمصداومقي ايمممفمقي
وايمؽػوءة االومتصوديي يمؾؿـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي وسمطقيرهو زم ا يتالءم واالضمتقوصموت اظمويمقي.

 1.1تعزيف اهلٓدصة املايية اإلصالَية
يمؼد سمعددت ايمتعوريػ ايمقاردة زمشلن اهلـدؽمي اظمويمقي كذىمر مـفو:
ُعرف اهلـدؽمي اظمويمقي مـ ؿمرف اجلؿعقي ايمدويمقي يمؾؿفـدؽمكم اظمويمقكم ( )IAFEزملهنو "سمتضؿـ اهلـدؽمي
 سم َاظمويمقي ايمتطقير وايمتطبقؼ اظمبتؽر يمؾـظريي اظمويمقي واسأدوات اظمويمقي إلجيود ضمؾقل يمؾؿشوىمؾ اظمويمقي اظمعؼدة
والؽمتغالل ايمػرص اظمويمقي ،هموهلـدؽمي اظمويمقي يمقسً أداة ،زمؾ هل اظمفـي ايمتل سمستعؿؾ اسأدوات".1
 ىم ا ُفمرهمً فمعم أهنو "ايمتصؿقؿ وايمتطقير وايمتـػقذ سأدوات وآيمقوت مبتؽرة ،وصقونمي ضمؾقل إزمدافمقيظمشوىمؾ ايمتؿقيؾ".
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أمو اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي هم ُتعرف زملهنو "جمؿقفمي اسأكشطي ايمتل سمتضؿـ فمؿؾقوت ايمتصؿقؿ
وايمتطقير وايمتـػقذ يمؽؾ مـ اسأدوات وايمعؿؾقوت اظمويمقي اظمبتؽرة ،إضوهمي إلم صقونمي ضمؾقل إزمدافمقي ظمشوىمؾ
ايمتؿقيؾ وىمؾ ذيمؽ دم إؿمور سمقصمقفوت ايمممع اإلؽمالمل" 3.مو يالضمظ مـ هذا ايمتعريػ أن مػفقم اهلـدؽمي
اظمويمقي مـ اظمـظقر اإلؽمالمل ال خيتؾػ فمـف مـ اظمـظقر ايمتؼؾقدي ،إال أن اسأول يؽقن ضؿـ ضقازمط
ايممميعي اإلؽمالمقي ،زمؿعـك أن مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي اظمبتؽرة سمؽقن زمعقدة فمـ اظمعومالت
اظمحرمي ايمتل هنً فمـفو ايممميعي اإلؽمالمقي وذيمؽ حل ايي اسأؿمراف ايمـ ُؿ ِ
شورىمي دم ايمعؿؾقي ايمتؿقيؾقي
واالؽمتث اريي مـ ايمقومقع دم داصرة اظمحرموت (مثؾ ايمرزمو ،أىمؾ أمقاهلؿ زمويمبوؿمؾ وايمظؾؿ ونمغمهو).
واالزمتؽور اظمؼصقد يمقس جمرد االطمتالف فمـ ايمسوصد ،زمؾ الزمد أن يؽقن هذا االطمتالف متؿقز ًا
إلم درصمي حتؼقؼف ظمستقى أهمضؾ مـ ايمؽػوءة واظمثويمقي ،ويمذا همالزمد أن سمؽقن اسأداة أو اآليمقي ايمتؿقيؾقي اظمبتؽرة
حتؼؼ مو ال سمستطقع اسأدوات واآليمقوت ايمسوصدة حتؼقؼف.
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همقؿؽـ ايمؼقل أن اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي سمبحٌ فمـ اسأؽمويمقى وايمطرق ايمتل حتدد هلو االزمتؽور
مـ طمالل سمصؿقؿ وسمطقير ظمـتجوت و أدوات مويمقي مبتؽرة زموإلضوهمي إلم سمؼديؿ ضمؾقالً مويمقي يمتؾبقي
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االضمتقوصموت احلؼقؼقي يمؾؿتعومؾكم ،وزمذيمؽ سمتؿقز اسأدوات اظمويمقي اظمبتؽرة زمؿستقى أهمضؾ مـ ايمؽػوءة
وايمػعويمقي وىمؾ ذيمؽ دم إؿمور ضقازمط ايممميعي اإلؽمالمقي.

َ 2.1شايا تطبيل اهلٓدصة املايية اإلصالَية يف املؤصضات املايية اإلصالَية
هتدف اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي مـ طمالل ازمتؽور مـتجوت مويمقي إؽمالمقي إلم حتؼقؼ مو يقم:
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 حتسكم صمقدة اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،وسمـؿقطفو وسمسجقؾفو وإجيود ايمبقئي اظمـوؽمبي يمتحػقز
ايمبحقث واإلزمداع وايمتطقير يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي واسأهمراد ايمعومؾكم همقفو؛
 اجيود صمق سمـوهمز زمكم ايمبوضمثكم دم هذا اظمجول وسمقصمقففؿ يمؾبحقث ايمتل هتتؿ زموزمتؽور وسمطقير
اظمـتجوت اظمويمقي وسمبتعد فمـ ايمتؼؾقد واإلهمراط دم ايمبحقث ايمـظريي؛
 كمم شمؼوهمي ايمتطقير داطمؾ ومطوع هذه ايمصـوفمي ،حتسكم ايمؼدرات االزمتؽوريي وسمسفقؾ سمبودل
اخلػمات ودفمؿ اجلفقد ايمػرديي دم هذا اظمجول ،زموإلضوهمي إلم اظمبودرة زموىمتشوف همرص ايمتطقير
وسمصؿقؿ مـتجوت صمديدة؛
 دراؽمي اظمـتجوت ايمؼوصؿي ،وسمؼقيؿ كتوصٍ وآشمور سمطبقؼفو واؽمتخدامفو فمعم اظمستقى ايمػردي
وايمؽقم ،ووضع معويغم وآيمقوت حمددة يمتصـقػ هذه اظمـتجوت وسمسجقؾفو؛
 سمـؿقط فمؼقد اظمـتجوت اظمويمقي وسمؼـقـفو زم ا ُُي ِّؼؼ اظمعقوريي وايمشػوهمقي وايمؼبقل ايمعوم هلو اومؾقؿق ًو
ودويمق ًو.

 3.1أصط اهلٓدصة املايية اإلصالَية
سمضؿـً ايممميعي اإلؽمالمقي اسأؽمس ايمرضوريي يمؼقوم اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي مـ طمالل ضمديٌ
ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ضمقٌ ومول" :مـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمـي ضمسـي همؾف أصمرهو وأصمر مـ فمؿؾ هبو إلم
يقم ايمؼقومي ،ال يـؼص ذيمؽ مـ أصمقرهؿ ؾمقئ ًو ومـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمـي ؽمقئي همعؾقف وزرهو ووزر مـ فمؿؾ
هبو إلم يقم ايمؼقومي ،ال يـؼص مـ أوزارهؿ ؾمقئ ًو" .6هذا احلديٌ يؿثؾ اسأؽموس اسأول دم احلٌ فمعم
ِ
ىمر سأهؿ أؽمس اهلـدؽمي اظمويمقي
اإلزمداع واالزمتؽور ايمذي يـػع اظمسؾؿكم وُيؼؼ اظمصؾحي ايمممفمقي7.وهمق ا يقم ذ ٌ
اإلؽمالمقي:

 1.3.1األصط ايعاَة يًٗٓدصة املايية اإلصالَية
سمتؾخص أهؿ اسأؽمس ايمعومي يمؾفـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم:
أ -حتزيِ ايزبا وايغزر :يؼصد زمويمرزمو دم ايمؾغي ايمزيودة ،واظمؼصقد زمف هـو هق ايمزيودة فمعم رأس اظمول،
أمو أديمي حتريؿف مـ ايمؽتوب وايمسـي همفل ىمثغمة ،كذىمر مـفو ومقيمف سمعولم﴿ يو أهيو ايمذيـ آمـقا اسمؼقا
اهلل وذروا مو زمؼل مـ ايمرزمو إن ىمـتؿ مممـكم﴾ 8،وومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ "اصمتـبقا
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ايمسبع اظمقزمؼوت" ،وذىمر مـفو "ايمرزمو" 9.أمو ىمؾؿي ايمغرر دم ايمؾغي همفل اخلطر ،وهق يتضؿـ
أيضو معـك اخلداع وايمتضؾقؾ ،وايمغرر دم االصطالح هق مو ىمون جمفقل ايمعوومبي وايمذي ال يدري
أُيصؾ أو ال ُيصؾ ،ويؽقن ايمغرر دم اظمبقع ودم شمؿـف 10.إن اإلؽمالم زمتحريؿف ايمرزمو وايمغرر إك ا
هيدف ظمـع إضوفمي اظمول واؽمتغالل اآلطمريـ وإمهول اظمصؾحي ايمعومي وايمعبٌ دم أمقر اضمت ايمقي أو
ومهقي ،وهق يدفمق زمدالً مـ ذيمؽ إلم سمقصمقف اظمول يمؾؿسومهي دم اإلكتوج احلؼقؼل.
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ب -حزية ايتعاقد :يؼصد زمحريي ايمتعوومد إؿمالق احلريي يمؾـوس دم أن يعؼدوا مـ ايمعؼقد مو يرون،

وزمويممموط ايمتل يشؼمؿمقن نمغم مؼقديـ إال زمؼقد واضمد وهق أال سمشؿؾ فمؼقدهؿ فمعم أمقر ومد
هنك فمـفو ايمشورع؛ وضمرمفو ىملن يشؿؾ ايمعؼد فمعم ايمرزمو أو كحقه ممو ضمرمتف ايممميعي اإلؽمالمقي.
هم ا مل سمشؿؾ سمؾؽ ايمعؼقد فمعم أمر حمرم زمـص أو زمؿؼته ايمؼقافمد ايمعومي اظمؼررة ايمتل سمرسمػع إلم
درصمي ايمؼطع وايمقؼكم ،همنن ايمقهموء هبو الزم ،وايمعوومد ملطمقذ زم ا سمعفد زمف ،وإن اؾمتؿؾً ايمعؼقد
فمعم أمر ضمرمف ايمشورع همفل هموؽمدة ،أو فمعم اسأومؾ ال جيى ايمقهموء زموجلزء اظمحرم مـفو.
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ت -ايتيضري ورفع احلزج :وومد فمػم ايمعؾ اء فمـ هذه ايمؼوفمدة زمؼقهلؿ "اظمشؼي سمقصمى ايمتقسغم"

ويؼقل اهلل فمز وصمؾ﴿ ال يؽؾػ اهلل كػسو إلم وؽمعفو ﴾ ،13ويظفر أشمر هذه ايمؼوفمدة واضح ًو دم
ايمتؽويمقػ ايمممفمقي ،ضمقٌ صمعؾ اهلل ؽمبحوكف زموب ايمتعوومد مػتقضم ًو أموم ايمعبود وصمعؾ اسأصؾ همقفو
مـ اإلزموضمي ومل يضع مـ ايمؼققد إال سمؾؽ ايمتل متـع ايمظؾؿ أو ُحترم أىمؾ أمقال ايمـوس زمويمبوؿمؾ.
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ث -ايتخذيز َٔ بيعتني يف بيعة واحدة :سمؼقم اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي فمعم أؽموس آطمر وهق

ايمـفل فمـ زمقعتكم دم زمقعي واضمدة ،وايمـفل هـو يـصى فمعم مو ىمون زمكم ايمطرهمكم ،سأكف صعم اهلل
فمؾقف وؽمؾؿ هنك فمـ زمقعتكم دم زمقعي ،وايمبقعي إك ا سمؽقن زمكم ؿمرهمكم ،همنذا سمضؿـً زمقعتكم ُفمؾِؿ أهنو
زمكم ؿمرهمكم ،همنذا ىموكً إضمدى ايمبقعتكم مع ؿمرف آطمر مل سمدطمؾ دم ايمـفل .وزموطمتصور همنن أي
زمقعتكم زمكم ؿمرهمكم سمؽقن حمصؾتف ا زمقعي مـ كقع شمويمٌ ،يـبغل ايمـظر إيمقفو زمؿؼقوس ايمبقعي ايمثويمثي،
ودم هذه احلويمي يؽقن احلؽؿ سموزمع ًو حلؽؿ ايمبقعي ايمثويمثي ،همنن ىموكً (ايمبقعي ايمثويمثي) ممـقفمي ذفم ًو
ىموكً ايمبقعتون ىمذيمؽ.
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 2.3.1األصط اخلاصة يًٗٓدصة املايية اإلصالَية
سمقصمد أرزمعي أؽمس طموصي زموهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،يؿؽـ سمؼسقؿفو ىم ا يقم:
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أ -ايوعي بايضوم :واظمؼصقد هـو أن سمؽقن احلوصموت ايمتل يتط ّؾبفو ايمسقق معروهمي ظمـ يؼقم
زموالزمتؽور وايمتطقير يمألدوات واظمـتجوت اظمويمقي ،سأن هدف اهلـدؽمي اظمويمقي أؽموؽم ًو هق سمؾبقي
االضمتقوصموت اظمختؾػي جلؿقع اسأفمقان االومتصوديكم؛

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

ب -اإلفصاح :ضمقٌ يتؿ زمقون اظمعومالت ايمتل سممدهيو اسأدوات اظمبتؽرة واظمطقرة مـ أصمؾ ؽمد مجقع

ايمثغرات يمؽل ال سمبتعد فمـ هدهمفو اسأؽمود؛
ت -املكدرة :ويؼصد زموظمؼدرة وصمقد مؼدرة رأؽم ايمقي متؽـ مـ ايممماء وايمتعومؾ؛

ث -االيتشاّ بايشزيعة اإلصالَية :ويؽقن ذيمؽ دم ايمتعومؾ ،وزمويمتورم فمدم ايمتعومؾ زموسأدوات

واظمعومالت اظمحرمي مثؾ :ايمرزمو وايمغرر ونمغمهو مـ اظمعومالت اظمحرمي.
ويؿؽـ ايمؼقل أكف يقصمد زمعض أوصمف االطمتالف زمكم اهلـدؽمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي واهلـدؽمي
اظمويمقي اإلؽمالمقي ،كعرضفو دم اجلدول اظمقارم:
اجلدوٍ( :)1أوج٘ االختالف بني اهلٓدصة املايية ايتكًيدية واهلٓدصة املايية اإلصالَية.
أوصمف االطمتالف

اهلـدؽمي ايمتؼؾقديي

اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي

ايمتعريػ

ايمتطقير وايمتطبقؼ اظمبتؽر يمؾـظريي اظمويمقي

ايمتصؿقؿ وايمتطقير وايمتـػقذ يمؽؾ مـ اسأدوات

واسأدوات اظمويمقي إلجيود ضمؾقل يمؾؿشوىمؾ اظمويمقي

وايمعؿؾقوت اظمويمقي اظمبتؽرة ،إضوهمي إلم صقونمي ضمؾقل

اظمعؼدة والؽمتغالل ايمػرص اظمويمقي

إزمدافمقي ظمشوىمؾ ايمتؿقيؾ وىمؾ ذيمؽ دم إؿمور سمقصمقفوت
ايمممع اإلؽمالمل

االومتصود ايمرزمقي (ايمػوصدة ايمرزمقيي ،اظمجوزهمي،

مبودئ ايممميعي اإلؽمالمقي (حتريؿ ايمرزمو وايمغرر ،ايمتقسغم

اظمبودئ

ايمؼ ار ،ايمغرر ،زمقع ايمديـ)

ورهمع احلرج ،ايمتحذير مـ زمقعتكم دم زمقعي واضمدة).....

ايمؽػوءة االومتصوديي

ايمتقاهمؼ زمكم ايمؽػوءة االومتصوديي واظمصداومقي ايمممفمقي

يؽقن مـ ذوي اخلػمة دم اظمعومالت وايمعؿؾقوت

يؽقن فمعم درايي ومعرهمي صمقدة زمؿؼوصد ايممميعي وهمؼف

واالزمتؽور

اظمويمقي.

اظمعومالت اإلؽمالمقي ،إضوهمي إلم طمػمسمف دم ايمعؿؾقوت

اظمـتجوت

 -اظمشتؼوت اظمويمقي (اخلقورات ،اظمستؼبؾقوت،

 -اظمـتجوت ايمتؿقيؾقي؛

اظمبودالت ،ايمعؼقد اآلصمؾي)؛

 -ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي؛

 -ايمتقريؼ؛

 -ايمصؽقك االؽمتث اريي اإلؽمالمقي؛

 -اظمـتجوت اظمويمقي ايمتؼؾقديي؛

 -اظمشتؼوت اظمويمقي اإلؽمالمقي.

اخلصوصص
ايمؼوصؿ

فمعم

ايمتطقير

اظمويمقي.

 اظمـتجوت اظمويمقي احلديثي واظمرىمبي.اظمصدر :مـ إفمداد ايمبوضمثتكم

َٓ .2تجات اهلٓدصة املايية اإلصالَية ،خصائصٗا ،وأْواعٗا
سمػمز أمهقي اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ىملداة مـوؽمبي إلجيود ضمؾقل مبتؽرة ومـتجوت مويمقي صمديدة
جتؿع زمكم مقصمبوت ايمممع احلـقػ وافمتبورات ايمؽػوءة االومتصوديي ،يمذا حتتوج اظممؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي
دومو إلم االضمتػوظ زمتشؽقؾي متـقفمي مـ اسأدوات واظمـتجوت اظمويمقي ايمتل متؽـفو مـ إدارة ؽمققيمتفو زمصقرة
مرزمحي.

 1.2تعزيف املٓتجات املايية اإلصالَية وخصائصٗا

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

إن سمَعدُّ د ايمتعوريػ اظمرسمبطي زموظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،ىمون كظر ًا خلصوصصفو مـ مـظقر
ذفمل ،ويؿؽـ إزمراز ذيمؽ همق ا يقم:

 1.1.2تعزيف املٓتجات املايية اإلصالَية
اظمـتجوت اظمويمقي هل "اخلدموت ايمتل سمؼدمفو اظممؽمسوت اظمويمقي يمعؿالصفو وهل دم احلؼقؼي فمؼقد
معووضي هتدف يمؾرزمح زمويمـسبي يمؾؿمؽمسي اظمويمقي ،وسمؼدم دم اظمؼوزمؾ طمدمي ،فمعم ؾمؽؾ فمكم أو مـػعي
يمؾعؿالء ،يمؽـ يمؽل حتؼؼ اظمـتجوت أهداهمفو همفل سمتجووز اجلوكى ايمؼوكقين دم ايمتعوومد يمتشؿؾ ايمتسقيؼ
ومتوزمعي ايمعؿقؾ وايمتعرف فمعم اضمتقوصموسمف وحموويمي اظمقاءمي زمقـفو وزمكم ضمؼقق اظممؽمسي ومصوحلفو .وزمويمـسبي
يمؾؿمؽمسوت اإلؽمالمقي همنن اظمـتجوت جيى أن سمستقدم صموكب ًو آطمر هق ايمضقازمط ايمممفمقي".
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وخيتؾػ اظمـتٍ اظمورم اإلؽمالمل فمـ كظغمه ايمتؼؾقدي مـ ضمقٌ اطمتالف اظمعومؾي وسمرىمقبي اظمـتٍ
واضمتسوب ايمرزمحقي ،همويمثوين يعتؿد فمعم إومراض مبويمغ موديي ،أمو اسأول همغمسمؽز فمعم ذاء أصؾ وزمقعف
يمؾعؿقؾ ،ىم ا أن اظمـتٍ اظمورم اإلؽمالمل يتؿقز زموإلزمداع وُيؾ ايمؽثغم مـ اظمشؽالت ويمف ؿمريؼي فمؿؾ حمددة،
ويتؿ إطمضوفمف يمؾتؼـقي مـ طمالل اسأصمفزة وايمػمجمقوت.
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 2.1.2خصائص املٓتجات املايية اإلصالَية
هتدف ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي إلم إجيود مـتجوت وأدوات مويمقي سمتؿقز زموخلصوصص ايمتويمقي:
أ -املصداقية ايشزعية :يؼصد زموظمصداومقي ايمممفمقي أن سمؽقن اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي مقاهمؼي
يمؾممع زملىمػم ومدر ممؽـ ،وهذا يتطؾى اخلروج مـ اخلالف ايمػؼفل ومدر اظمستطوع ،هموهلـدؽمي
اظمويمقي اإلؽمالمقي هتدف إلم ايمقصقل حلؾقل مبتؽرة سمؽقن حمؾ اسمػوق ومدر اظمستطوع.
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ومـ هـو سمػمز أمهقي اظمـتجوت اإلؽمالمقي اظمـضبطي زمضقازمط ايممميعي اإلؽمالمقي ،همفل سمرمجي
وايمـؿثؾ ايمتل صموء هبو اإلؽمالم ،إذ زمدوهنو سمظؾ اسأدوات اظمويمقي صمقهموء ال رصقد هلو مـ ايمقاومع،
فمؿؾقي يمؾؼقؿ
ُ
ويظؾ ايمقاومع رهـ ًو يمألؿم اع ايمشخصقي وايمـزفموت اسأكوكقي.
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ب -ايهفاءة االقتصادية :سمتؿقز اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي زموإلضوهمي إلم اظمصداومقي ايمممفمقي زمخوصقي

أطمرى مموشمؾي يمتؾؽ ايمتل سمتؿقز هبو اهلـدؽمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي ،وهل ايمؽػوءة االومتصوديي وايمتل سمعـل
"اؽمتخدام اظمقارد االومتصوديي زمويمؽقػقي ايمتل سمعظؿ اظمردود االومتصودي واالصمت افمل مـ ذيمؽ
االؽمتخدام ،وإكتوج سمشؽقؾي ُمثعم مـ ايمسؾع واخلدموت سمُتقح أومىص درصموت اإلؾمبوع
يمؾحوصموت" .21همومتالك هذه اخلوصقي يـبغل ظمـتجوت صـوفمي اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي أن سمؽقن
ذات ىمػوءة اومتصوديي فمويمقي مؼوركي زمـظغمهتو ايمتؼؾقديي ،ويؿؽـ زيودة ايمؽػوءة االومتصوديي
ظمـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي فمـ ؿمريؼ سمقؽمقع ايمػرص االؽمتث اريي مـ طمالل اظمشورىمي دم

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

حتؿؾ اظمخوؿمر وختػقض سمؽويمقػ اظمعومالت وىمذا ختػقض سمؽويمقػ احلصقل فمعم اظمعؾقموت
وفمؿقالت ايمقؽموؿمي وايمسؿنة.
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ت -االبتهار احلكيكي بدٍ ايتكًيد :يعتػم ايمتـقع اظمتقهمر دم اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي سمـقفم ًو ضمؼقؼق ًو

ويمقس صقري ًو ىم ا دم مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي ،ضمقٌ أن مـتٍ مـ مـتجوت اهلـدؽمي
اظمويمقي اإلؽمالمقي يمف ؿمبقعي سمعوومديي وطمصوصص متقزه فمـ نمغمه مـ اظمـتجوت اسأطمرى ،ؽمقاء سمعؾؼ
اسأمر زمؿخوؿمر ايمض اكوت أو ايمتسعغم ،وهذا مـ مـطؾؼ أن اظمؼصقد زموهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي
هل مو يؾبل مصؾحي ضمؼقؼقي يمؾؿتعومؾكم االومتصوديكم دم اسأؽمقاق ويمقس جمرد فمؼد صقري مـ
ايمعؼقد ايمقمهقي ،وهذا مو يمىمد ايمؼقؿي اظمضوهمي يمالزمتؽور.
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َٓ 2.2اٖج تطويز َٓتجات اهلٓدصة املايية اإلصالَية
سمـتفٍ اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي فمدة مـوهٍ الزمتؽور وسمطقير مـتجوهتو وأهؿ هذه اظمـوهٍ:
َٗٓ 1.2.2ج احملاناة :هق اسأؽمؾقب اسأىمثر ممورؽمي دم واومع ايمصـوفمي اإلؽمالمقي ايمققم ،وهمؽرسمف وموصؿي
فمعم سمؼؾقد اظمـتجوت اظمويمقي ايمتؼؾقديي مع سمقؽمقط ايمسؾع وإدراج زمعض ايمضقازمط ايمممفمقي فمؾقفو،
ضمقٌ سمؽقن كتوصجفو حمددة مسبؼ ًو وهل ايمـتوصٍ كػسفو ايمتل ُيؼؼفو اظمـتٍ ايمرزمقي ،ويتؿقز هذا
اسأؽمؾقب زمويمنفمي وؽمفقيمي ايمتطبقؼ ويقهمر ايمؽثغم مـ اجلفد وايمقومً دم ايمبحٌ وايمتطقير سأكف
جمرد متوزمعي اظمـتجوت ايمراصجي دم ايمسقق وسمؼؾقدهو .ورنمؿ اظمزايو ايمتل يتؿقز هبو هذا اسأؽمؾقب،
إال أن يمف ايمعديد مـ ايمسؾبقوت مـفو:
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أ -سمصبح ايمضقازمط ايمممفمقي جمرد ومققد ؾمؽؾقي ال ضمؼقؼي هلو وال ومقؿي اومتصوديي مـ وراصفو ،وهذا مو
يضعػ ومـوفمي ايمعؿالء زموظمـتجوت اإلؽمالمقي ضمقٌ سمصبح فمبئ ًو أموم اظممؽمسوت اظمويمقي وجمرد
سمؽؾػي إضوهمقي حتؿؾ يمؾعؿقؾ رنمؿ أهنو حتؼؼ ايمـتقجي كػسفو؛
ب -سمصؿؿ اظمـتجوت ايمتؼؾقديي ظمعوجلي مشؽالت ايمصـوفمقي اظمويمقي ايمتؼؾقديي وزمويمتورم يمدي أؽمؾقب

اظمحوىموة إلم ايمـتوصٍ كػسفو ،وهذا زمدوره يستؾزم حموىموة اظمزيد مـ اظمـتجوت ايمتؼؾقديي زمحقٌ
سمصبح ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ايمـفويي سمعوين مـ كػس اسأمراض واسأزموت ايمتل سمعوين مـفو
ايمصـوفمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي؛
ت -اظمـتٍ ايمتؼؾقدي هق صمزء مـ مـظقمي متؽومؾي مـ اظمـتجوت ايمؼوصؿي فمعم همؾسػي ورؤيي حمددة،

وسمبعقي ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي يمـظغمهتو ايمتؼؾقديي ُيػؼدهو ؾمخصقتفو وطمصقصقتفو وهمؾسػي
فمؿؾفو ،همبدالً مـ أن يؽقن ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل هق احلؾ يمؾؿشؽالت ايمتل يعوين مـفو ايمعومل،
يصبح يممؽمػ جمرد صدى واكعؽوس هلذه اظمشؽالت.
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وممو ؽمبؼ ال يعـل أن مجقع اظمـتجوت ايمتل سمُؼدمفو ايمصـوفمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي نمغم مـوؽمبي يمؾتؿقيؾ
اإلؽمالمل ،ويمؽـ يـبغل ايمتؿققز زمكم اومتبوس مو يتالصؿ مع همؾسػي ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ومبودصف ،وحموىموة
اسأؽموس ايمذي سمؼقم فمؾقف اظمـظقمي ايمتؼؾقديي.
َٗٓ 2.2.2ج ايتخويز :يؼقم هذا اظمـفٍ فمعم اجيود مـتجوت مويمقي صمديدة افمت اد ًا فمعم مـتجوت مويمقي
ذفمقي ،ىم ا يؿؽـ سمطبقؼ هذا اظمـفٍ دم اؾمتؼوق مـتٍ صمديد مـ مـتجكم أو أىمثر ،ومـ أمثؾي
ذيمؽ فمؼد اإلؽمتصـوع ،همفق فمؼد يؿؽـ افمتبوره مشتؼ ًو مـ فمؼديـ :اإلصمورة وايمسؾؿ ،يمؽـف
يؿتؾؽ طمصوصص خيتؾػ هبو فمـ ىمؾ مـف ا .ويمدي هذا اظمـفٍ إلم سمقيمقد جمؿقفمي ىمبغمة مـ
اظمـتجوت اظمؼبقيمي مع إفمودة ايمـظر دم صمقاكبفو ايمممفمقي سأكف يمقس زمويمرضورة أن كصؾ إلم مـتٍ
مورم يرافمل ضقازمط ايممميعي اإلؽمالمقي ضمتك ويمق ىمون اسأصؾ ضمالالً.
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َٗٓ 3.2.2ج األصاية واالبتهار يتطويز املٓتجات اإلصالَية :يعتؿد هذا اظمـفٍ فمعم ايمبحٌ فمـ
االضمتقوصموت ايمػعؾقي يمؾعؿالء وايمعؿؾ فمعم سمصؿقؿ اظمـتجوت اظمـوؽمبي هلو ،ذط أن سمؽقن
متقاهمؼي ومبودئ ايمممع اإلؽمالمل ،هموالؽمتجوزمي الضمتقوصموت ايمعؿالء هق مصدر اإلزمداع
واالزمتؽور .هذا اظمـفٍ يتطؾى:
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أ -دراؽمي مستؿرة الضمتقوصموت ايمعؿالء وايمعؿؾ فمعم سمطقير اسأؽمويمقى ايمتؼـقي وايمػـقي ايمالزمي هلو،
وذيمؽ يمض ان ايمؽػوءة االومتصوديي يمؾؿـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي؛
ب -وضع أؽمس واضحي يمصـوفمي هـدؽمي مويمقي إؽمالمقي مستؼؾي فمـ اهلـدؽمي اظمويمقي ايمتؼؾقديي؛

ت -اظمحوهمظي فمعم أصويمي ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،وايمس اح هلو زموالؽمتػودة مـ مـتجوت ايمصـوفمي

اظمويمقي ايمتؼؾقديي مودامً سمػل زمؿتطؾبوت اظمصداومقي ايمممفمقي؛
ث -يمدي إلم اؽمتؽ ال اظمـظقمي اظمعرهمقي يمالومتصود اإلؽمالمل ومقاىمبتف يمؾتطقرات احلوصؾي؛

ج -يعتػم هذا اظمـفٍ أىمثر ىمؾػي مـ ايمتؼؾقد واظمحوىموة ،يمؽـف دم اظمؼوزمؾ أىمثر صمدوى وأىمثر إكتوصمقي

(ايمتؽؾػي نمويمب ًو سمؽقن مرسمػعي دم زمدايي ايمتطبقؼ شمؿ سمـخػض زمعد ذيمؽ) ،يمذيمؽ يـبغل وضع
اخلطط اجلودة ايمتل حتدد مسور ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي زمعقد ًا فمـ مـفٍ اظمحوىموة إلم مـفٍ
اسأصويمي واالزمتؽور ،شمؿ يتؿ سمطبقؼ هذه اخلطي سمدرجيقو فمعم أن يتؿ مراصمعي ايمـتوصٍ وسمؼقيؿ اسأداء
دوري ًو.

 3.2أْواع َٓتجات اهلٓدصة املايية اإلصالَية
سمتـقع مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي سمـقفم ًو واؽمع ًو ،وسمتؿثؾ دم:

 1.3.2املٓتجات ايتُويًية
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سمتـقع اظمـتجوت ايمتؿقيؾقي ضمسى ؿمبقعتفو ،همؿـفو مو هق وموصؿ فمعم اظمشورىمي ،وأطمرى فمعم ايمبققع
واإلصمورة ،ويؿؽـ ازمرازهو ىمويمتورم:
أ -املٓتجات ايتُويًية ايكائُة عًى املشارنة :يعتػم أؽمؾقب االؽمتث ار زموظمشورىمي مـ أزمرز
أؽمويمقى االؽمتث ار دم ايمبـقك اإلؽمالمقي ،همفق ايمبديؾ فمـ أؽمؾقب اإلومراض زمويمػوصدة ايمرزمقيي
ويؿؽـ أن يؾبل اضمتقوصموت ايمؽثغم مـ اظمتعومؾكم ،مـ طمالل إضمداث سمقازن اصمت افمل فمودل وهمؼ
ايمؼوفمدة ايمػؼفقي ايمغـؿ زمويمغرم.


املضاربة :زملهنو اسمػوق زمكم ؿمرهمكم يشورك أضمدمهو همقف زم ايمف ويشورك اآلطمر زمجفده وكشوؿمف دم
االجتور وايمعؿؾ هبذا اظمول ،فمعم أن يؽقن رزمح ذيمؽ زمقـف ا فمعم ضمسى مو يشؼمؿمون مـ ايمـصػ أو
ايمممىمي مل يؽـ يمصوضمى اظمول نمغم رأس مويمف وضوع فمعم
ايمثؾٌ أو ايمرزمع  ،...وإذا مل سمرزمح ر َ
ايمممىمي زمقـف ا دم ايمرزمح ،أمو إذا طمنت ايمممىمي همنهنو سمؽقن فمعم
اظمضورب ىمده وصمفده ،سأن ر َ
صوضمى اظمول وضمده وال يتحؿؾ فمومؾ اظمضورزمي ؾمقئو مـفو مؼوزمؾ ضقوع صمفده وفمؿؾف.
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املشارنة :هل فمؼد مـ فمؼقد االؽمتث ار يتؿ زمؿقصمبف االؾمؼماك دم اسأمقال الؽمتث ارهو دم
ايمـشوؿموت اظمختؾػي ،زمحقٌ ُيسفؿ ىمؾ ؿمرف زمحصي دم رأس اظمول؛ واظمشورىمي سمؼتيض وصمقد
صمزءا مـ اخلسورة فمعم ومدر
ؿمرف يؿؾؽ اظمول وؿمرف يؿؾؽ اظمول واجلفد مع ًو ،ومـ شمؿ
ر
يتحؿؾ ً
اؽمتث اره مـ مويمف اخلوص.
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ب -املٓتجات ايتُويًية ايكائُة عًى ايبيوع :هق كقع مـ ايمتؿقيؾ يشتؿؾ فمعم ايمصقغ ايمتويمقي:



املزاحبة :هل فمؼد زمؿقصمبف يؾتزم ايمبـؽ زمتـػقذ ؿمؾى ايمعؿقؾ زممماء ؽمؾعي معقـي دم مؼوزمؾ ايمتزام
ايمعؿقؾ زمتـػقذ وفمده يمؾبـؽ زممماء ايمسؾعي ايمتل ؿمؾبفو مـ ايمبـؽ زمسعر ايمتؽؾػي مضوهم ًو إيمقف ايمرزمح
اظمتػؼ فمؾقف وايمتسديد يؽقن ضمسى مو سمؿ االسمػوق فمؾقف.
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ايضًِ :يعرف فمعم أكف " زمقع يدهمع ايمسعر همقف مؼدم ًو وهمقف يؼقم ايمبوصع زموحلصقل مـ اظمشؼمي فمعم
شمؿـ ايمبضوفمي يتؿ سمسؾقؿفو أصمالً ،ومـ هـو ُيصؾ ايمبوصع فمعم شمؿـ ايمبضوفمي فموصم ً
ال وهمقر ًا دم
ضمكم سمتؿ فمؿؾقي سمسؾقؿ ايمبضوفمي إلم ايمعؿقؾ دم اظمستؼبؾ".
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االصتصٓاع :هق مو إذا ؿمؾى اظمستصـع مـ ايمصوكع صـع رء مقصقف دم ايمذمي طمالل همؼمة
ومصغمة أو ؿمقيؾي ،ؽمقاء ىمون اظمستصـع فمكم اظمصـقع مـف زمذاسمف أم ال ،وؽمقاء ىمون اظمصـقع مـف
مقصمقدا أشمـوء ايمعؼد أم ال ،همؿحؾ فمؼد اإلؽمتصـوع هق ايمعكم وايمعؿؾ معو مـ ايمصوكع ،همويمعؼد
هبذه ايمصقرة يمقس زمقع ًو وال ؽمؾ ً ا وال إصمورة وال نمغمهو ،وإك ا هق فمؼد مستؼؾ طموص يمف ذوؿمف
اخلوصي زمف.
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ت -املٓتجات ايتُويًية ايكائُة عًى اإلجارة :هق كقع مـ ايمتؿقيؾ يشتؿؾ فمعم ايمصقغ ايمتويمقي:
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ايتأجري ايتُويًي :يعرف زملكف "أؽمؾقب مـ أؽمويمقى ايمتؿقيؾ يؼقم زمؿؼتضوه اظمؿقل (اظممصمر)
زممماء أصؾ رأؽم ارم سمؿ حتديده ووضع مقاصػوسمف زمؿعرهمي اظمستلصمر ايمذي يستؾؿ اسأصؾ مـ
اظمقرد فمعم أن يؼقم زملداء ومقؿي إجيوريي حمددة يمؾؿمصمر ىمؾ همؼمة زمـقي معقـي مؼوزمؾ اؽمتخدام
وسمشغقؾ هذا اسأصؾ".
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ايتأجري ايتشغيًي :هق ايمتلصمغم ايمذي يؼقم فمعم متؾقؽ اظمستلصمر مـػعي أصؾ معكم ظمدة معقـي
فمعم أن يتؿ إفمودة اسأصؾ ظمويمؽف (ايمبـؽ اإلؽمالمل) دم هنويي مدة اإلجيور ،يمقتؿؽـ اظمويمؽ مـ
إفمودة سملصمغم اسأصؾ يمطرف آطمر أو جتديد ايمعؼد مع كػس اظمستلصمر إذا رنمى ايمطرهمكم زمذيمؽ.

ث -املٓتجات ايكائُة عًى ايتُويٌ ايشراعي :وهق كقع مـ ايمتؿقيؾ يشتؿؾ فمعم ايمصقغ ايمتويمقي:
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معكم إلم فمومؾ (اظمزارع) يمقؼقم زمويمعؿؾ
املشارعة :هل سمؼديؿ فمـرص اسأرض ايمبذر اظمحدر دة ظمويمؽ ر
واإلكتوج ،مؼوزمؾ كصقى ممو خيرج مـ اسأرض (اإلكتوج) وهمؼ كسبي يمؽؾ مـف ا؛



معكم إلم فمومؾ
املضاقاة :هل سمؼديؿ ايمثروة ايمـبوسمقي (ايمزرع واسأؾمجور اظمثؿرة) اظمحدر دة ظمويمؽ ر
يمقؼقم زموؽمتغالهلو وسمـؿقتفو (ايمري أو ايمسؼل وايمرفمويي) فمعم أؽموس أن يقزر ع ايمـوسمٍ دم ايمث ار زمقـف ا
زمحصي كسبقي متػؼ فمؾقفو؛



معكم إلم ؿمرف ٍ
شمون يمقؼقم زمغرؽمفو زملؾمجور مع رقـي
املغارصة :هل سمؼديؿ اسأرض اظمحد ردة ظمويمؽ ر
ضمسى االسمػوق اظمػمم زمقـف ا ،ويؽقن ايمشجر واإلكتوج زمقـف ا.

 2.3.2ايعكود املايية املزنبة
ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي سمعرف زملهنو "فمؼد يشتؿؾ فمعم فمؼديـ أو أىمثر فمعم ؽمبقؾ اجلؿع أو ايمتؼوزمؾ
وسمعومؾ مجقع احلؼقق واآلشمور اظمؼمسمبي فمعم سمؾؽ ايمعؼقد ىملهنو فمؼد واضمد" مثول فمؼد اظمشورىمي اظمـتفقي
زمويمتؿؾقؽ وهق كقع مـ اظمشورىمي يؽقن مـ ضمؼ ايممميؽ همقف أن ُيؾ حمؾ ايمبـؽ دم مؾؽقي اظممموع ،إمو دهمعي
واضمدة أو فمعم دهمعوت ضمسب ا سمؼتيض ايممموط اظمتػؼ فمؾقفو وؿمبقعي ايمعؿؾقي 34.وفمؼد اظمشورىمي اظمـتفقي
زمويمتؿؾقؽ فمؼد مرىمى مـ ذىمي وزمقع ،وىمقكف مرىمبو يمعدم إمؽوكقي همصؾ ايمعؼديـ واؽمتؼالهل ا فمـ زمعضف ا
ايمبعض ،إذ ال سمتحؼؼ اظمصؾحي اظمستفدهمي مـ ايمتعوومد زمكم ايمطرهمكم.

 3.3.2ايصهوى االصتثُارية اإلصالَية
سمعد ايمصؽقك اإلؽمالمقي مـ أزمرز مـتجوت ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي اظمعوسة ،وسمؼقم فمعم مبدأ
ايمتقريؼ أو ايمتصؽقؽ  securitizationايمذي يؼصد زمف "فمؿؾقي حتقيؾ اسأصقل اظمويمقي نمغم ايمسوصؾي إلم
أوراق مويمقي وموزمؾي يمؾتداول دم أؽمقاق اسأوراق اظمويمقي ،وهل أوراق سمستـد إلم ض اكوت فمقـقي أو مويمقي".
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ويمؼد ورد سمعريػ ايمتصؽقؽ دم ومرار جمؿع ايمػؼف اإلؽمالمل ايمدورم زملكف "إصدار وشموصؼ أو
ؾمفودات مويمقي متسوويي ايمؼقؿي متثؾ ضمصص ًو ؾموصعي دم مؾؽقي مقصمقدات (أفمقون ،مـوهمع ،أو ضمؼقق ،أو

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

طمؾقط مـ اسأفمقون واظمـوهمع وايمديقن) وموصؿي همعالً ،أو ؽمقتؿ إكشوؤهو مـ ضمصقؾي االىمتتوب ،وسمصدر وهمؼ
فمؼد ذفمل وسملطمذ أضمؽومف".

36

أمو ايمصؽقك االؽمتث اريي اإلؽمالمقي همؼد فمرهمتفو هقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي
اإلؽمالمقي زملهنو "وشموصؼ متسوويي ايمؼقؿي متثؾ ضمصص ًو ؾموصعي دم مؾؽقي أفمقون أو مـوهمع أو طمدموت أو دم
مؾؽقي مقصمقدات ممموع معكم أو كشوط اؽمتث اري طموص ،وذيمؽ زمعد حتصقؾ ومقؿي ايمصؽقك وومػؾ زموب
االىمتتوب وزمدء اؽمتخدامفو همق ا أصدرت مـ أصمؾف".

37

وزمويمرنمؿ مـ سمعدد وسمـقع ايمصؽقك االؽمتث اريي اإلؽمالمقي إال أكـو ؽمقف هنتؿ زمويمصؽقك اسأىمثر
اكتشور ًا ،ويؿؽـ ضمرصهو دم اسأكقاع ايمتويمقي:
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أ -صهوى املضاربة :فمرهمفو اظمجؿع ايمػؼفل اإلؽمالمل "زملهنو أداة اؽمتث اريي سمؼقم فمعم جتزصي رأس
اظمول اظمضورزمي زمنصدار صؽقك مؾؽقي زمرأس مول اظمضورزمي فمعم أؽموس وضمدات متسوويي ايمؼقؿي
ومسجؾي زملؽم اء أصحوهبو زموفمتبورهؿ يؿؾؽقن ضمصص ًو ؾموصعي دم رأس مول اظمضورزمي ومو يتحقل
إيمقف زمـسبي مؾؽقي ىمؾ مـفؿ".
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إن ايمـ ُؿصدِّ ر يمتؾؽ ايمصؽقك هق اظمضورب ،وإن ايمـؿؽتتبكم همقفو هؿ أرزموب اظمول وهؿ مؾزمقن
زممماء صؽ أو أىمثر مـ صؽقك اظمضورزمي اظمطروضمي زمؼقؿي اؽمؿقي ُمب رقـي دم كممة اإلصدار مـ اجلفي اظمصدرة
جلؿع رأس مول اظمضورزمي ،وضمصقؾي االىمتتوب هل رأس مول اظمضورزمي ،ويؿؾؽ محؾي ايمصؽقك مقصمقدات
اظمضورزمي.
ب -صهوى املشارنة :هل وشموصؼ متسوويي ايمؼقؿي يتؿ إصدارهو الؽمتخدام ضمصقؾتفو دم إكشوء

ممموع ،أو سمطقير ممموع وموصؿ أو متقيؾ كشوط فمعم أؽموس فمؼد مـ فمؼقد اظمشورىمي ،ويصبح
اظممموع أو مقصمقدات ايمـشوط مؾؽ ًو حلؿؾي ايمصؽقك دم ضمدود ضمصصفؿ ،وسمدار صؽقك
اظمشورىمي فمعم أؽموس ايمممىمي أو فمعم أؽموس اظمضورزمي أو فمعم أؽموس ايمقىمويمي زموالؽمتث ار.
ايمـؿصدِّ ر هلذه ايمصؽقك هق ؿمويمى اظمشورىمي معف دم ممموع معكم واظمؽتتبقن هؿ ذىموء دم
إن ُ
فمؼد اظمشورىمي ،وضمصقؾي االىمتتوب هل ضمصي اظمؽتتبكم دم رأس مول اظمشورىمي ،ويؿؾؽ محؾي ايمصؽقك
مقصمقدات ايمممىمي زمغـؿفو ونمرمفو ،ىم ا سمتحدد آصمول صؽقك اظمشورىمي زموظمدة اظمحددة يمؾؿمموع حمؾ فمؼد
اظمشورىمي ويستحؼ محؾي صؽقك اظمشورىمي ضمصي مـ أرزموضمفو زمـسبي مو يؿؾؽقن مـ صؽقك وسمُقزَع اخلسورة
فمؾقفؿ زمـسبي مسومهتفؿ.
ت -صهوى املشارعة :هل وشموصؼ متسوويي ايمؼقؿي يتؿ إصدارهو الؽمتخدام ضمصقؾي االىمتتوب همقفو دم

متقيؾ ممموع فمعم أؽموس اظمزارفمي ،ويصبح حلؿؾي ايمصؽقك ضمصي دم اظمحصقل وهمؼ مو ضمدده
ايمعؼد.
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ايمـؿصدِّ ر هلذه ايمصؽقك هق صوضمى اسأرض مويمؽفو أو مويمؽ مـوهمعفو ،واظمؽتتبقن همقفو هؿ
إن ُ
اظمزارفمقن دم فمؼد اظمزارفمي (أصحوب ايمعؿؾ زملكػسفؿ أو زمغغمهؿ) ،وضمصقوة االىمتتوب هل سمؽويمقػ
ايمزرافمي.
ث -صهوى املزاحبة :هل وشموصؼ متسوويي ايمؼقؿي يتؿ إصدارهو يمتؿقيؾ ذاء ؽمؾعي اظمرازمحي،

وسمصبح ؽمؾعي اظمرازمحي ممؾقىمي حلؿؾي ايمصؽقك.
واهلدف مـ إصدار صؽقك اظمرازمحي هق متقيؾ فمؼد زمقع زمضوفمي مرازمحي ىموظمعدات واسأصمفزة،
همتؼقم اظممؽمسي اظمويمقي زمتقومقعف مع اظمشؼمي مرازمحي كقوزم ًي فمـ محؾي ايمصؽقك ،وسمَستخدم اظممؽمسي اظمويمقي
ضمصقؾي ايمصؽقك دم متَ ؾؽ زمضوفمي اظمرازمحي وومبضفو ومبؾ زمقعفو مرازمحي.
ج -صهوى ايضًِ :متثؾ مؾؽقي ؾموصعي دم رأس مول ايمسؾؿ يمتؿقيؾ ذاء ؽمؾع يتؿ اؽمتالمفو دم

اظمستؼبؾ شمؿ سمُسقق يمؾعؿالء ،ويؽقن ايمعوصد فمعم ايمصؽقك هق ايمرزمح ايمـوسمٍ فمـ ايمبقع ،وال يتؿ
سمداول هذه ايمصؽقك إال زمعد أن يتحقل رأس اظمول إلم ؽمؾع ،وذيمؽ زمعد اؽمتالمفو وومبؾ زمقعفو.
وسمعتػم صؽقك ايمسؾؿ أداة متؿقزة جلذب اظمقارد اظمويمقي يمؾحؽقموت وايمممىموت واسأهمراد ايمذيـ
يعؿؾقن دم إكتوج زرافمل أو صـوفمل أو جتوري ،وذيمؽ زمتقهمغم ايمسققيمي ايمـؼديي ايمالزمي يمتؿقيؾ فمؿؾقوت
اإلكتوج.
ح -صهوى االصتصٓاع :هل صؽقك سمطرح جلؿع مبؾغ إلكشوء مبـك أو صـوفمي آيمي أو معدات

مطؾقزمي مـ ممؽمسي معقـي زمؿبؾغ يزيد فمـ اظمبؾغ ايمالزم يمصـوفمتفو ،وضمؼقق محؾي ايمصؽقك
سمتؿثؾ همق ا دهمعقه شمؿـ ًو هلذه ايمصؽقك إضوهمي إلم ايمرزمح ايمذي يؿثؾ ايمػرق زمكم سمؽؾػي ايمصـوفمي
وشمؿـ ايمبقع.
هموظمصدر يمصؽقك االؽمتصـوع هق ايمصوكع (ايمبوصع) واظمؽتتبقن همقفو هؿ اظمشؼمون يمؾعكم اظمراد
صـعفو ،وضمصقؾي االىمتتوب هل سمؽؾػي اظمصـقع ،ويؿؾؽ محؾي ايمصؽقك ايمعكم اظمصـقفمي ويستحؼقن شمؿـ
زمقعفو ،وسمتحدد آصمول صؽقك االؽمتصـوع زموظمدة ايمالزمي يمتصـقع ايمعكم اظمبقعي اؽمتصـوفم ًو وومبض ايمثؿـ
وسمقزيعف فمعم محؾي ايمصؽقك.
خ -صهوى اإلجارة :سمعرف فمعم أهنو وشموصؼ متسوويي ايمؼقؿي متثؾ ضمصي ؾموصعي دم مؾؽقي أفمقون أو

مـوهمع أو طمدموت دم ممموع اؽمتث اري يدر دطمالً ،وايمغرض مـفو حتقيؾ اسأفمقون واظمـوهمع
واخلدموت ايمتل يتعؾؼ هبو فمؼد اإلصمورة إلم أوراق مويمقي (صؽقك) وموزمؾي يمؾتداول دم اسأؽمقاق
ايمثوكقيي.
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سمعتػم صؽقك اإلصمورة صؽقك مؾؽقي ؾموصعي دم أصقل ممصمرة ممؾقىمي ظمويمؽل ايمصؽقك ،ويتؿ
سمقزيع فموصد اإلصمورة فمعم اظمالك ضمسى ضمصص مؾؽقتفؿ ،وهل وموزمؾي يمؾتداول وسمؼدر ومقؿتفو ضمسى ومقؿتفو
ايمسقومقي ،ىم ا متثؾ صؽقك اإلصمورة ضمصي ؾموصعي دم مؾؽقي أصقل متوضمي يمالؽمتث ار ،وهل أىمثر أكقاع
ايمصؽقك اكتشور ًا.

 4.3.2املشتكات املايية اإلصالَية
سمعتػم اظمشتؼوت اظمويمقي مـتج ًو مـ مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي ووؽمقؾي همعويمي صمد ًا يمؾتحقط وإدارة
اظمخوؿمر ايمتل ومد سمقاصمف اظمستثؿريـ ،همؽون اهلدف ايمرصقس مـفو هق سمؼؾقؾ اظمخوؿمر ،يمؽـ دم احلؼقؼي هل ايمتل
فمظؿً اظمخوؿمر زموإلضوهمي إلم ذيمؽ همفل حمرمي ذفم ًو يمؼقومفو فمعم أمقر سمرهمضفو ايممميعي اإلؽمالمقي ىمويمرزمو
وايمغرر.
يمؽـ يؿؽـ مـ طمالل اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي إجيود زمداصؾ يمؾؿشتؼوت اظمويمقي حتؼؼ كػس مزايو
اظمشتؼوت ايمتؼؾقديي ،وسمؽقن متقاهمؼي وسمقصمقفوت ايمممع اإلؽمالمل.

أ -اخليارات يف إطار بيع ايعزبوٕ وخيار ايشزط:
يمؼد سمؿ سمؽققػ فمؼقد اخلقورات دم ايممميعي اإلؽمالمقي وهمؼ مو يقم:


خيار ايشزط :يؼقم فمعم دطمقل ايمشخص دم ايمعؼد ايمالزم (ايمبقع أو اإلصمورة أو االؽمتصـوع)،
ويشؼمط يمـػسف ضمؼ ايمػسخ زمنرادسمف اظمـػردة طمالل مدة معؾقمي ،وهق مو يتقح ايمػرصي يمؾتحقط
دم احلصقل فمعم ؽمؾعي يممؾ ايمرزمح مـفو ،وُيؼ يمصوضمى طمقور ايمممط أن يعرض ايمسؾعي حمؾ
اخلقور فمعم ؿمرف آطمر ،دون أن يؽقن هـوك اومؼمان زمويمبقع يمؾسؾعي سأن ذيمؽ ُي ّسؼط اخلقور.
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بيع ايعزبوٕ :زمقع ايمعرزمقن هق "أن يشؼمي ايمرصمؾ ايمسؾعي ،ويدهمع يمؾبوصع مبؾغ ًو مـ اظمول فمعم أكف
إن أطمذ ايمسؾعي يؽقن ذيمؽ اظمبؾغ حمسقزم ًو مـ ايمثؿـ ،وإن سمرىمفو هموظمبؾغ يمؾبوصع".
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ويؼقم ىمال ايمعؼديـ فمعم دهمع اظمشؼمي ظمبؾغ مـ اظمول مؼوزمؾ احلؼ دم ذاء ؽمؾعي أو أصؾ معكم
زمثؿـ حمدد طمالل همؼمة معقـي ،همنن سمؿ ايممماء مؾؽ اسأصؾ وإال طمن اظمبؾغ ايمذي دهمعف مؼدم ًو .إال
أكف يقصمد اطمتالف زمقـف ا؛ همخقور ايمممط يستخدم مـ أصمؾ االؽمتػودة مـ همروق أؽمعور اسأصؾ،
أمو زمقع ايمعرزمقن يتؿ مـ أصمؾ ذاء اسأصؾ دم ضمد ذاسمف واالكتػوع زمف فمعم أكف إذا شمبً يمف أن اسأصؾ
مـوؽمى أمه ايممماء ،وإال همنكف خين ايمعرزمقن.

42

ب -املضتكبًيات يف إطار عكد االصتصٓاع:
سمعتػم اظمستؼبؾقوت مـ زمكم ايمعؼقد ايمتل يتؿ همقفو سمسؾقؿ ايمبديؾكم دم وومً الضمؼ ،ويمؼد اسمػؼ
ايمػؼفوء فمعم فمدم صمقاز ايمتعومؾ زموظمستؼبؾقوت وذيمؽ يمألؽمبوب ايمتويمقي:
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 سملطمغم سمسؾقؿ ايمعقضكم –ايمثؿـ واظمثؿـ-إلم أصمؾ حمدد همفق زمقع ايمؽويمئ زمويمؽويمئ
اظمجؿع حتريؿف؛
 أن ايمسؾعي حمؾ ايمعؼد سمبوع ومبؾ ومبضفو وهذا حمرم ذفم ًو؛
 سمعتػم فمؼد صػؼوت ومهقي فمعم ىمؿقوت طمقويمقي مـ ايمسؾع اظممصمؾي زملؽمعور وأشم ان
ممصمؾي ال يؼصد هبو إكتوج وال سمسؾقؿ ،زمؾ جمرد مضورزمي زموسأؽمعور ،همفل فمؿؾقي أؾمبف
زموظمؼومرة؛ اسأمر ايمذي ُيؼؼ ايمغـؿ يمطرف فمعم ضمسوب ؿمرف آطمر.
وومد سمؿ سمؽققػ ايمعؼقد اظمستؼبؾقي فمعم أؽموس فمؼد االؽمتصـوع؛ ايمذي يؿؽـ أن يتلطمر همقف سمسؾقؿ
ايمثؿـ واظمبقع دم جمؾس ايمعؼد ضمسى مو صموء دم ومرار جمؿع ايمػؼف اإلؽمالمل رومؿ " )7/3( 67جيقز دم
االؽمتصـوع سملصمقؾ ايمثؿـ ىمؾف أو سمؼسقطف إلم أومسوط معؾقمي آلصمول حمددة" .44هموظمستؼبؾقوت دم إؿمور فمؼد
االؽمتصـوع يمؽل حتؼؼ أهداهمفو ،جيى أن سمؽقن مـؿطي ،زمحقٌ أن سمؽقن ايمسؾعي مقصقهمي وصػ ًو دومقؼ ًو (ىم ً ا
وكقفم ًو) فمعم أن يتؿ ايمتسؾقؿ دم زمـ معؾقم وزمؽقػقي معؾقمي.

ت -ايعكود اآلجًة يف إطار عكد ايضًِ
يمؼد ُىم ّقػً ايمعؼقد اآلصمؾي فمعم أؽموس فمؼد ايمسؾؿ ،همنذا ىموكً ايمسؾعي ؿمقبي مبوفمي ،وىموكً
ايمعؼقد متثؾفو أو اسأؽمفؿ اظمتداويمي متثؾ ذىموت ممموفمي همنن ايمعؼقد اآلصمؾي دم هذه احلويمي هل أؾمبف مو
يؽقن زمعؼقد ايمسؾؿ اجلوصزة ذفم ًو ،ايمتل يتػؼ همقفو ايمطرهمون فمعم ايمتعوومد فمعم زمقع زمثؿـ معؾقم يتلصمؾ همقف
سمسؾقؿ ايمسؾعي اظمقصقهمي دم ايمذمي وصػ ًو مضبقؿم ًو إلم أصمؾ معؾقم.
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ودم اسأطمغم يؿؽـ سمؾخقص مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ايمشؽؾ اظمقارم:

الشكل رقم (َٓ :)1تجات اهلٓدصة املايية اإلصالَية
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منتجات الهندسة المالية اإلسالمية

ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي

اظمـتجوت ايمتؿقيؾقي

ايمصؽقك االؽمتث اريي اإلؽمالمقي

اظمـتجوت ايمؼوصؿي

فمؼد اظمرازمحي يمممر زمويممماء مـ

فمعم اظمشورىمي

طمالل فمؼد اظمشورىمي

اظمـتجوت ايمؼوصؿي

اظمشورىمي اظمـتفقي بالتمليك

صؽقك املزارعة

فمؼد اكدموج اظمضورزمي واظمرازمحي

صؽقك املراحبة

فمعم ايمبققع

اظمـتجوت ايمؼوصؿي
فمعم اإلصمورة

فمؼد ايمسؾؿ اظمقازي

اظمشتؼوت اظمويمقي اإلؽمالمقي

صؽقك املضاربة
صؽقك اظمشورىمي

صؽقك ايمسؾؿ

اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ

صؽقك االستصناع

اإلصمورة اظمقصقهمي دم ايمذمي

صؽقك اإلصمورة

ايمتلمكم ايمتعووين اظمرىمى
اظمصدر :من إعداد الباحثتني.

 .3ايعكود املايية املزنبة ،ضوابطٗا ،تطبيكاتٗا ،وآييتٗا يًتخوط َٔ املداطز
سمعتػم ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي كتوصم ًو الحتود فمؼديـ أو أىمثر مـ فمؼقد ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،يؽقن
هدف واضمد مـ اظمـتجكم ضؿـ اسأداة اظمويمقي اظمرىمبي هق اظمحوهمظي فمعم رأس اظمول ايمذي سمؿ اؽمتث اره زمقـ ا
يؽقن هدف اسأداة ايمثوكقي هق ايمعؿؾ فمعم سمـؿقي رأس اظمول ،وومقؿي هذا ايمـقع مـ اظمـتجوت اظمرىمبي سمعتؿد
فمعم ايمعوصد اظمرسمبط زملضمد ايمعؼديـ أو ىمؾقف ا.

1.3

ايعكود املايية املزنبة وضوابطٗا

 1.1.3تعزيف ايعكود املايية املزنبة
سمعريػ ايمعؼقد :يمؼد أسمك مػفقم ايمعؼقد ،مـ وصمفي كظر ايمعؾ اء وهمؼ ًو إلؿمالومكم :فموم وطموص؛
همويمعؼقد زموظمعـك ايمعوم هل "ىمؾ ايمتزام وارسمبوط ؽمقاء ىمون زمكم ؿمرهمكم ىمويمبقع ،أو مـ ؿمرف واضمد
ىمويمقؿكم" .أمو معـوهو زموإلؿمالق اخلوص همفل" االرسمبوط زمكم ؿمرهمكم وهذا اظمعـك اخلوص هق ايمغويمى دم
اؽمتع ال ايمػؼفوء".
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وسمصـػ ايمعؼقد ضمسى فمدة معويغم كقصمزهو دم ايمشؽؾ ايمتورم:

اخلقورات دم إؿمور
زمقع

ايمعرزمقن

وطمقور الشرط
اظمستؼبؾقوت دم إؿمور
فمؼد االؽمتصـوع

ايمعؼقد اآلصمؾي دم
إؿمور فمؼد ايمسؾؿ
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ايشهٌ رقِ ( :)2تصٓيفات ايعكود

تصنيف العقود

من حيث المشروعية

من حيث التسمية

من حيث صحة العقد

من حيث المعاوضة والتبرع

عقود مسماة

عقود مشروعة

عقود صحيحة

عقود معاوضة

عقود بسيطة

عقود غري مسماة

عقود ممنوعة

عقود غري صحيحة

عقود تربع

عقود مركبة

اظمصدر :مـ إفمداد ايمبوضمثكم زموالفمت اد فمعم :عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل العمراين ،مرجع سابق ،ص ص .33-25

تعزيف املاٍ :يمؼد فمرف اظمول فمـد مجفقر ايمػؼفوء زملكف "يشؿؾ ىمؾ مو يؿؾؽ ،ومو همقف مـػعي همقشؿؾ
اسأفمقون واظمـوهمع" أي مو ىمون يمف ومقؿي موديي زمكم ايمـوس ،وصموز ذفمو االكتػوع زمف ،دم ضمول ايمسعي
واالطمتقور.

من حيث البساطة
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وزمعد ايمتلمؾ دم اظمصطؾحكم ،همنن ايمذي يظفر أن اصطالح اجلؿفقر أولم زمويمؼبقل مـ اصطالح احلـػقي:
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 أن اظمـوهمع سمدطمؾ دم مصطؾح اظمول سأكف جيقز أطمذ ايمعقض فمـفو؛ أن اسأؾمقوء اظمحرمي ال ومقؿي هلو معتػمة دم ايممميعي اإلؽمالمقي.تعزيف املزنبة :اظمرىمى :هق "جمؿقع اسأؾمقوء اظمتعددة زمحقٌ يطؾؼ فمؾقفو اؽمؿ ايمقاضمد"،
ويمؼد أسمك مػفقم اظمرىمى وهمؼ ًو الفمتبوريـ :ايمؽثرة وايمقضمدة؛ همويمؽثرة زموفمتبور أصمزاصف ،أمو ايمقضمدة زموفمتبور
هقئي احلوصؾي دم سمؾؽ ايمؽثرة.
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ممو سمؼدم دم ايمػروع ايمثالث مـ سمعريػ ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ىمؾ يمػظ زموكػراده يؿؽـ أن كعرف:
ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي زملهنو "سمؾؽ االسمػوومقوت ايمتل جتتؿع همقفو فمـوس مستؿدة مـ أىمثر مـ فمؼد
مـ ايمعؼقد ،مع سمرازمط دم سمؾؽ ايمعـوس زمطريؼي ال يتحؼؼ مؼصقد ايمطرهمكم مـ االسمػوومقي اظمذىمقرة إال
زمقصمقدهو مجقع ًو".
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وسمعرف أيضو فمعم أهنو "فمؼد يشؿؾ فمعم فمؼديـ أو أىمثر فمعم ؽمبقؾ اجلؿع أو ايمتؼوزمؾ وسمعومؾ
مجقع احلؼقق واآلشمور اظمؼمسمبي فمعم سمؾؽ ايمعؼقد ىملهنو فمؼد واضمد".
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همويمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي هل مـتج ًو مبتؽر ًا يمؾفـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي سمؼقم فمعم ازمتؽور أدوات مويمقي
اؽمتث اريي يؽقن همقفو ايمؼمىمقى مـ فمؼديـ أو أىمثر مو مل يمدي هذا ايمؼمىمقى إلم أمقر حمرمي دم ايمممع
اإلؽمالمل ىمويمرزمو وايمغرر ونمغمهو.
ومـ طمالل ايمتعوريػ ايمسوزمؼي يؿؽـ اؽمتـتوج طمصوصص ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ،واظمتؿثؾي همق ا يقم:
 أن ايمعؼقد اظمرىمبي هل فمؼقد مؽقكي مـ فمؼديـ أو أىمثر؛
 أن يقصمد رزمط زمكم ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي همق ا زمقـفو زمحقٌ سمؽقن ىمويمعؼد ايمقاضمد؛
 آشمور ايمعؼقد اظمرىمبي سمسؾؽ كػس آشمر ايمعؼد ايمقاضمد.

 2.1.3ضوابط ايعكود املايية املزنبة
ختضع ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ظمجؿقفمي مـ ايمضقازمط سمتؿثؾ همق ا يقم:
أ-
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أن ال يؽقن أضمد ايمعؼديـ خمويمػ ًو يمـص ذفمل ،ىم ا صموء دم هنل ايمرؽمقل صعم اهلل فمؾقف
وؽمؾؿ فمـ زمقعتكم دم زمقعي ،وفمـ زمقع وؽمؾػ ،ورزمح مو مل يضؿـ ،وفمـ زمقع مو يمقس فمـدك؛

ب-


أن ال يؽقن ايمعؼديـ متضوديـ ،همنذا ىمون ايمعؼدان اظمؽقكون يمؾعؼد اظمرىمى متضوديـ ،همال
جيقز اصمت افمف ا دم فمؼد واضمد؛

ت-


أن ال يػل ايمؼمىمقى زمكم ايمعؼديـ إلم إضمالل ضمرام مثؾ ايمرزمو ،ايمغرر ،اجلفويمي ،أىمؾ أمقال
ايمـوس زمويمبوؿمؾ.

 2.3تطبيكات ايعكود املايية املزنبة
يتؿ سمطبقؼ ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم جموالت ايمتؿقيؾ واالؽمتث ار وزمعدة أؽمويمقى ،وسمتؿثؾ همق ا يقم:

 1.2.3ايعكود املايية املزنبة يف إطار أصاييب املشارنة
سمتؿثؾ ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم إؿمور أؽمويمقى اظمشورىمي دم ايمعؼقد ايمتويمقي:

أ -عكد املزاحبة يآلَز بايشزاء َٔ خالٍ عكد املشارنة
يعتػم فمؼد اظمرازمحي يمممر زمويممماء مـ طمالل فمؼد اظمشورىمي فمؼد مرىمى مع فمؼديـ ،فمؼد اظمرازمحي
يمممر زمويممماء وفمؼد اظمشور ىمي ،همفق زمذيمؽ يمقس فمؼد مرازمحي وال فمؼد مشورىمي ،وإك ا وموصؿ فمعم ايممماىمي
زموظمرازمحي يلطمذ مـ اظمرازمحي زمعض طمصوصصفو ،ويؼقم دم ايمقومً كػسف فمعم ايممماىمي زمكم ايمطرهمكم دم ايمعؿؾ
وايمرزمح ضمسى االسمػوق.
ويؼقم هذا ايمعؼد فمعم إفمودة هـدؽمي زمقع اظمرازمحي يمممر زمويممماء مـ طمالل فمؼد اظمشورىمي ىم ا
يقم:
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يؼقم ايمعؿقؾ زمتؼديؿ ؿمؾى يمؾؿرصف اإلؽمالمل زمخصقص احلصقل فمعم متقيؾ إمو زمصقرة ىمؾقي
أو صمزصقي ،يممماء زمضوفمي معقـي فمعم أؽموس معرهمي ايمعؿقؾ زمـقفمقي ايمبضوفمي وىمقػقي سمسقيؼفو ،إذ
ُيدد مقاصػوهتو ،شمؿ يطؾى ذاءهو مـ اظمرصف؛



يؼقم اظمرصف زممماء ايمبضوفمي ضمسى اظمقاصػوت ايمتل ُيددهو ايمعؿقؾ ،وسمبؼك يده يد أموكي ال يد
امتالك ،ضمقٌ ال يقصمد مؾؽ سموم يمؾبضوفمي ال يمؾؿرصف وال يمؾعؿقؾ ،وإك ا اظمؾؽقي هـو مشؼمىمي
زمكم االشمـكم؛



يتؿ زمقع ايمبضوفمي زمؿقاهمؼي اظمرصف اإلؽمالمل ومعرهمي ايمعؿقؾ ،ويتؿ سمؼوؽمؿ ايمرزمح دم ىمؾ صػؼي
مبقعي ضمسى ايمـسى اظمتػؼ فمؾقفو؛



يتؿ همتح ضمسوب مستؼؾ يمؽؾ صػؼي ،حتقل إيمقف ومقؿي مسومهي اظمرصف اإلؽمالمل دم هذه
ايمصػؼي ،وىمذيمؽ مسومهي ايمعؿقؾ همقفو ،ويتؿ ذاء ايمبضوفمي زمؿقصمى ؾمقؽوت مسحقزمي فمعم
هذا احلسوب وىمذا سمؼققد اظمصوريػ ايمتل ومد سمـشل كتقجي ذيمؽ ،وفمـد زمقع ايمبضوفمي يقضع ايمثؿـ
دم هذا احلسوب إلم أن سمـتفل فمؿؾقي ايمبقع ،وزمعدهو يتؿ اؽمؼمداد رأس مول ىمؾ مـ اظمرصف
وايمعؿقؾ وىمذا سمقزيع اسأرزموح زمكم ايمطرهمكم.

يشؽؾ هذا ايمـقع مـ ايممماىمي فمؼد ًا مـ كقع صمديد زمكم اظمرصف وايمعؿقؾ ،ال يـطبؼ فمؾقف أكف مـ
فمؼقد اظمشورىمي ،وال مـ فمؼقد اظمرازمحي يمممر زمويممماء سأكف ال يؾزم ايمعؿقؾ زممماء مو أمر زمف مـ صموكبف ،وإك ا
يـطبؼ فمؾقف زملكف فمؼد مرىمى يؼقم فمعم ايممماىمي ايمتل ال سمتـوذم مع ومقافمد ايمممع اإلؽمالمل.
ايشهٌ رقِ ( :)3آيية عكد املزاحبة يآلَز بايشزاء َٔ خالٍ عكد املشارنة
2

تقدمي الطلب

شراء البضاعة

1

العميل

المورد

البنك اإلسالمي

عقد مراحبة من خالل عقد املشاركة

بيع البضاعة
4

5
اؽمؼمداد

رأس

اظمول  +اسأرزموح

اؽمؼمداد

حساب مشرتك

اظمصدر :مـ إفمداد ايمبوضمثتكم.

ب -

املشارنة املٓتٗية بايتًُيو

5

رأس

اظمول  +اسأرزموح

3

تسليم البضاعة
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سمعتػم اظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ اؾمؼماك ايمبـؽ اإلؽمالمل مع ؿمرف أو أؿمراف أطمرى دم إكشوء
ممموع معكم زمرأس مول معكم هبدف ايمرزمح ،زمحقٌ يسوهؿ ايمبـؽ و ايمممىموء دم رأس مول هذا اظممموع
زمـسى معقـي فمعم أن يعطل يمؾبـؽ همقفو احلؼ يمؾمميؽ دم احلؾقل حمؾف دم اظمؾؽقي دهمعي واضمدة أو فمعم دهمعوت
ضمسب ا سمؼتيض ايممموط اظمتػؼ فمؾقفو ،مـ طمالل ذاء ضمصي ايمبـؽ سمدرجيقو مـ اسأرزموح ايمتل ُيصؾ فمؾقفو
فمعم أن سمـتؼؾ ضمصي ايمبـؽ دم رأس مول اظممموع ايمؽومؾ و زمشؽؾ سمدرجيل يمؾطرف اآلطمر ،وهل اسأهمضؾ
يمدى ايمؽثغم مـ ؿمويمبل ايمتؿقيؾ ايمذيـ ال يرنمبقن دم اؽمتؿرار مشورىمي ايمبـؽ هلؿ ،ضمقٌ يطؾؼ اؽمؿ
اظمشورىمي اظمتـوومصي فمعم هذه ايمصقغي مـ وصمفي كظر ايمبـؽ زموفمتبور أن مؾؽقتف همقفو سمتـوومص ىمؾ ا اؽمؼمد صمزء
مـ متقيؾف ،دم ضمكم يطؾؼ اؽمؿ اظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ مـ وصمفي كظر ؿمويمبل ايمتؿقيؾ سأهنؿ ؽمقتؿؾؽقن
اظممموع زمعد االكتفوء مـ سمسديد مبؾغ ايمتؿقيؾ زمؽومؾف.
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وفمؼد اظمشورىمي اظمتـوومصي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ هق فمؼد مشورىمي يتػؼ همقف ايممميؽون فمعم ايمتـوزل مـ
أضمد ايمطرهمكم فمـ ضمصتف دم اظمشورىمي يمؾطرف اآلطمر (نمويمبو مو يؽقن ايمبـؽ هق ايمطرف اظمتـوزل) ،إمو دهمعي
واضمدة أو فمعم دهمعوت ،زمحسى ذوط متػؼ فمؾقفو ،ومـ صقر اظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ:
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ايمصقرة اسأولم :أن يتػؼ ايمبـؽ مع ايممميؽ فمعم أن يؽقن إضمالل هذا ايممميؽ حمؾ ايمبـؽ زمعؼد
مستؼؾ يتؿ زمعد امتوم ايمتعوومد اخلوص زمعؿؾقي اظمشورىمي ،زمحقٌ يؽقن يمؾمميؽ احلريي ايمؽومؾي دم
ايمترصف زمبقع ضمصتف يممميؽف أو نمغمه؛



ايمصقرة ايمثوكقي :أن يتػؼ ايمبـؽ مع ايممميؽ فمعم أؽموس ضمصقل ايمبـؽ فمعم ضمصي كسبقي مـ
صودم ايمدطمؾ اظمحؼؼ همع ً
ال مع ضمؼ ايمبـؽ زموالضمتػوظ زموجلزء اظمتبؼل مـ ايمدطمؾ ،أو أي ومدر يتػؼ
فمؾقف يمقؽقن ذيمؽ اجلزء خمصص ًو يمتسديد أصؾ مو ومدمف ايمبـؽ مـ متقيؾ ،وفمـدمو يسدد ايممميؽ
ذيمؽ ايمتؿقيؾ سممول اظمؾؽقي يمف وضمده؛



ايمصقرة ايمثويمثيُ :يدد كصقى ىمؾ ذيؽ دم ؾمؽؾ ضمصص أو أؽمفؿ يؽقن هلو ومقؿي معقـي ويؿثؾ
جمؿقفمفو إمجورم ومقؿي اظممموع أو ايمعؿؾقي ،ويمؾمميؽ إذا ؾموء أن يؼتـل مـ هذه اسأؽمفؿ اظمؿؾقىمي
يمؾبـؽ فمدد ًا معقـ ًو زمحقٌ سمتـوومص أؽمفؿ ايمبـؽ زمؿؼدار مو سمزيد أؽمفؿ ايممميؽ إلم أن يؿتؾؽ
ىمومؾ اسأؽمفؿ همتصبح مؾؽقتف ىمومؾي.
وهمق ا يقم كعرض ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ دم أضمد ايمبـقك اإلؽمالمقي وهق

ايمبـؽ اإلؽمالمل اسأردين طمالل ايمػؼمة (:)2013-2008
اجلدوٍ رقِ ( :)2حجِ ايتُويٌ باملشارنة املٓتٗية بايتًُيو يف ايبٓو اإلصالَي األردْي خالٍ ايفرتة - 2002
.2013
ايمسـي
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ايمتؿقيؾ

صمحؿ
زموظمشورىمي

اظمـتفقي

زمويمتؿؾقؽ
اظمصدر :ايمتؼورير ايمسـقيي يمؾبـؽ اإلؽمالمل اسأردين يمؾػؼمة .2013-2008

ويؿؽـ فمرض كتوصٍ اجلدول مـ طمالل ايمشؽؾ ايمتورم:
ايمشؽؾ رومؿ( :)4سمطقر ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ دم ايمبـؽ اإلؽمالمل اسأردين طمالل
ايمػؼمة 2013-2008
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مـ طمالل ايمبقوكوت ايمسوزمؼي كالضمظ أن ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ زمويمبـؽ
اإلؽمالمل اسأردين دم ارسمػوع طمالل ايمػؼمة  ،2013-2008ضمقٌ ؽمجؾ  14.340.315ديـور أردين ؽمـي
 2008يمقصبح  22.231.042ديـور ؽمـي .2013

 2.2.3ايعكود املايية املزنبة يف إطار أصاييب ايبيوع
سمتؿثؾ ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم إؿمور أؽمويمقى ايمبققع دم ايمعؼقد ايمتويمقي:

أ -عكد اْدَاج املضاربة واملزاحبة
يؼقم هذا ايمعؼد مـ اظمشورىمي فمعم اكدموج فمؼد اظمضورزمي مع فمؼد اظمرازمحي دم فمؼد مرىمى واضمد،
وآيمقي فمؿؾ هذا ايمعؼد سمتؿثؾ دم:


يتؼدم ايمعؿقؾ زمطؾى ايمتؿقيؾ مـ اظمرصف اإلؽمالمل وهمؼ صقغي اظمضورزمي؛



زمعد دراؽمي ايمعؿقؾ يؼدم اظمرصف ايمتؿقيؾ ايمالزم يمؾؿضورب ،فمعم أن يؼقم هذا اسأطمغم زموؽمتث اره
دم إؿمور مو يتؿ االسمػوق فمؾقف؛



يشؼمط اظمرصف فمعم ايمعؿقؾ ذاء ايمبضوفمي ايمتل يرنمى احلصقل فمؾقفو مـ متقيؾ اظمضورزمي
اظمؿـقح يمف؛
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يؼقم ايمعؿقؾ زممماء ايمبضوفمي مع إفمودة زمقعفو يمؾؿرصف ،وهذا اسأطمغم يؼقم زمبقعفو فمـ ؿمريؼ
اظمرازمحي يمعؿالء آطمريـ ،وهـو سمؽقن اظمضورزمي مؼقدة هبذا اسأؽمؾقب ايمتجوري دم ايممماء وايمبقع،
ويمقس يمؾعؿقؾ احلؼ دم خمويمػي ايممموط اظمتػؼ فمؾقفو.
وهذا ايمـقع مـ ايمعؼقد يؽقن مػقد ًا دم ضمويمي االؽمتغماد مـ اخلورج يمبضوفمي نمغم مقصمقدة دم

ايمسقق اظمحقم ،أو يمبضوفمي فمؾقفو ؿمؾى مـ ومبؾ اظمتعومؾكم مع اظمرصف اإلؽمالمل ،إذ يؼقم اظمرصف زمتؿقيؾ
فمؿقؾف اظمستقرد هلذه ايمبضوفمي فمـ ؿمريؼ اظمضورزمي ،وزموظمؼوزمؾ يؼقم زممماء هذه ايمبضوفمي مـ هذا ايمعؿقؾ،
وسمسقيؼفو إلم فمؿالء آطمريـ فمـ ؿمريؼ زمقعفو زملؽمؾقب اظمرازمحي.
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ب -عكد ايضًِ املواسي
يتؿ وهمؼ صقغي ايمسؾؿ كػسفو ،ضمقٌ إن ايمبـؽ يعؿد زمعد إمتوم فمؼد زمقع ايمسؾؿ اسأول إلم سمـػقذ
فمؼد ؽمؾؿ مقازي يؽقن همقف ايمبـؽ هق ايمبوصع وايمعؿقؾ هق اظمشؼمي ،وزمضوفمي ايمسؾؿ سمؽقن زمؿقاصػوت
ايمبضوفمي دم ايمسؾؿ اسأول (ال ُيؼ يمؾبـؽ أن جيعؾ زمضوفمي ايمسؾؿ اسأول زمذاهتو زمضوفمي ايمسؾؿ اظمقازي ضمتك ال
يؽقن مـ ومبقؾ زمقع ايمديـ زمويمديـ) ،وأصمؾ ايمتسؾقؿ يؽقن زمعد أصمؾ ايمسؾؿ اسأول ضمتك يتسـك يمؾبـؽ ومبض
زمضوفمي ايمسؾؿ اسأول.
ويؿؽـ سمقضقح طمطقات ايمسؾؿ اظمقازي دم ايمشؽؾ ايمتورم:
ايمشؽؾ رومؿ ( :)5طمطقات ايمسؾؿ اظمقازي

تقدمي الطلب

1
2

عقد سلم عادي

العميل

5

3

البنك اإلسالمي

تسليم بضاعة السلم األول

4

عقد سلم موازي

المورد

تسليم بضاعة السلم املوازي

اظمصدر :مـ إفمداد ايمبوضمثتكم.

 3.2.3ايعكود املايية املزنبة يف إطار أصاييب اإلجارة
سمتؿثؾ ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي دم إؿمور أؽمويمقى اإلصمورة دم ايمعؼقد ايمتويمقي:

أ  -اإلجارة املٓتٗية بايتًُيو
فمؼد اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ هق فمؼد أصؾف إصمورة سمشغقؾقي أضقػ يمف وفمد زمويمتؿؾقؽ مـ
اظممصمر همصورت إصمورة مـتفقي زمويمتؿؾقؽ ،همتحقل زمذيمؽ إلم فمؼد متقيقم سأن اظمستلصمر متقل مـ اظممصمر
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ومت ّؾؽ أصال ىمبغم ًا زمسداد ومقؿتف فمعم دهمعوت متعددة ،57وسمعرف اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ فمعم أهنو متؾقؽ
مـػعي مـ فمكم معؾقمي مده معؾقمي ،يتبعف متؾقؽ ايمعكم طمالل مدة اإلصمورة أو دم هنويتفو زمقاؽمطي هبتفو أو
زمقعفو زمنجيوب وومبقل دم ضمقـف وفمؼد صمديد.
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ويعتػم هذا ايمعؼد مؽقكو مـ فمؼديـ ،اسأول :إصمورة ،وايمثوين :إمو أن يؽقن زمقعو ،وإمو أن يؽقن
هبي ،ويتؿ ايمرزمط زمكم ايمعؼديـ زمممط أو وفمد ،واإلصمورة وايمبقع ومد يؽقكون زمثؿـ ضمؼقؼل ،أو ال ،وايمغويمى
أن سمؽقن اإلصمورة زمثؿـ أفمعم مـ شمؿـ اظمثؾ ،ويؽقن ايمبقع زمثؿـ رمزي.
سمـتفل اظمؾؽقي دم فمؼد اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ وهمؼ أرزمعي صقر هل:59


فمؼد إجيور مع ايمقفمد هببي ايمعكم فمـد االكتفوء مـ وهموء مجقع اسأومسوط اإلجيوريي فمعم أن سمؽقن
اهلبي زمعؼد مـػصؾ؛



فمؼد إجيور مع وفمد زمبقع ايمعكم اظمستلصمرة مؼوزمؾ مبؾغ رمزي أو ضمؼقؼل يدهمعف اظمستلصمر دم هنويي
اظمدة زمعد ؽمداد مجقع اسأومسوط اإلجيوريي اظمتػؼ فمؾقفو؛



فمؼد إجيور مع وفمد زمبقع ايمعكم اظمستلصمرة زمؿجرد ؽمداد مجقع اسأومسوط اإلجيوريي اظمستحؼي اظمتػؼ
فمؾقفو؛



فمؼد إجيور سمدرجيل زمحقٌ يتؿ زمـفويي ىمؾ همؼمة ذاء اظمستلصمر جلزء مـ اظملصمقر واؽمتئجوره
يمؾجزء ايمبوومل وهؽذا ضمتك يتؿ ذاء ىمومؾ اظملصمقر.
وهمق ا يقم كعرض ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ دم أضمد ايمبـقك اإلؽمالمقي وهق ايمبـؽ

اإلؽمالمل اسأردين طمالل ايمػؼمة (:)2013-2008
اجلدول رومؿ ( :) 3ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموظمشورىمي اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ دم ايمبـؽ اإلؽمالمل اسأردين طمالل ايمػؼمة -2008
ايمقضمدة :ايمديـور اسأردين
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زمويمتؿؾقؽ
اظمصدر :ايمتؼورير ايمسـقيي يمؾبـؽ اإلؽمالمل اسأردين يمؾػؼمة .2013-2008

ويؿؽـ فمرض كتوصٍ اجلدول مـ طمالل ايمشؽؾ ايمتورم:
ايشهٌ رقِ( :)6تطور حجِ ايتُويٌ باإلجارة املٓتٗية بايتًُيو يف ايبٓو اإلصالَي األردْي خالٍ ايفرتة - 2002
2013
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مـ طمالل ايمبقوكوت ايمسوزمؼي كالضمظ أن ضمجؿ ايمتؿقيؾ زموإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ دم ايمبـؽ
اإلؽمالمل اسأردين ضمؼؼ ارسمػوفمو مستؿرا طمالل ايمػؼمة ( ،)2013 -2008وومد ّؽمجؾً أىمػم ومقؿي ؽمـي
 2013سمؼدر زمــ  344.936.804ديـور ،وهذا مو يعـل أن ايمبـؽ يعتؿد زمشؽؾ ىمبغم فمعم هذا اظمـتٍ اظمورم
اظمرىمى.

ب -اإلجارة املوصوفة يف ايذَة
هل كقع مبتؽر مـ ايمعؼقد ،وهل مجع زمكم فمؼد اإلصمورة وفمؼد ايمسؾؿ سملطمذ زمعض اخلصوصص مـ
ايمعؼديـ يمقتؿ ازمتؽور فمؼد آطمر مستؼؾ زمذاسمف ،وآيمقتفو سمؼقم فمعم أن اظممصمر زمتؼديؿ مـػعي فمكم مقصقهمي
زمصػوت دومقؼي يتػؼ فمؾقفو –صػوت ايمسؾؿ  -زمحقٌ متـع ضمدوث أي سمـوزع ،ويمقس ذؿم ًو همقفو أن يؽقن
اظممصمر مويمؽ ًو يمؾؿـػعي فمـد ايمعؼد زمؾ سمضوف يمؾؿستؼبؾ يمقؽقن ومودر ًا فمعم متؾؽفو يمقتؿ سمسؾقؿفو يمؾؿستلصمر دم
ايمتوريخ اظمحدد ،وسمؽقن هذه اإلصمورة اظمقصقهمي ؾمبقفي زمعؼد ايمسؾؿ ،سأن همقفو حتديد دومقؼ ًو يمؾؿـػعي اظمطؾقزمي
ويمؽـ ال يشؼمط همقفو سمعجقؾ اسأصمرة.
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 4.2.3ايتأَني ايتعاوْي املزنب
يعرف ايمتلمكم ايمتعووين اظمرىمى زملكف "فمؼد سملمكم مجوفمل يؾتزم زمؿقصمبف ىمؾ مشؼمك همقف زمدهمع
مبؾغ معكم مـ اظمول فمعم ؽمبقؾ ايمتػمع ،يمتعقيض اظمترضريـ مـفؿ فمعم أؽموس ايمتؽوهمؾ وايمتضومـ فمـد حتؼؼ
اظمم رمـ مـف ،سمدار همقف ايمعؿؾقوت ايمتلمقـقي مـ ومبؾ ذىمي متخصصي ،فمعم أؽموس ايمقىمويمي زملصمر
اخلطر َ
معؾقم".
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ومـ أزمرز صقر ايمتلمكم ايمتعووين اظمرىمى:
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أ -ايصورة األوىل :هل اصمت اع فمؼد ايمتلمكم ،وفمؼد اإلصمورة؛ همويمعؼد اسأول هق فمؼد سملمكم زمكم
اظمستلمـكم همق ا زمقـفؿ يؼقم فمعم سمػمع ىمؾ همرد زمؿبؾغ يسوهؿ زمف دم صـدوق ايمتلمكم فمعم ؽمبقؾ
ايمتػمع ،أي يؽقن اظمبؾغ مؾؽ ًو يمؾصـدوق (فمـد ضمدوث أي طمطر سأضمد اسأهمراد همنكف يعقض مـ
ايمصـدوق) ،أمو ايمعؼد ايمثوين همفق فمؼد إصمورة زمكم اظمستلمـكم واإلدارة (فمؼد معووضي) يؾتزم همقف
ايمصـدوق زمدهمع مبؾغ مؼطقع يتػؼ فمؾقف يمؾؼوصؿكم فمعم اإلدارة ُ
ىملصمرة؛
ب -ايصورة ايثاْية :هل اصمت اع فمؼدي ايمتلمكم واظمضورزمي سمؼقم همقف اإلدارة زموؽمتث ار أمقال يسوهؿ

هبو اظمستلمـقن دم صـدوق اؽمتث اري زمجوكى صـدوق ايمتلمكم ،ىم ا يؿؽـ دم هذه ايمصقرة اصمت اع
شمالشمي فمؼقد وهل ايمتلمكم ،اظمضورزمي واإلصمورة وهمقفو يلطمذ ايمؼوصؿكم فمعم اإلدارة أصمر ًا مؼوزمؾ إدارة
ايمعؿؾقي ايمتلمقـقي وسمـظقؿفو ،ىم ا يلطمذون أرزموضم ًو ضمسى ايمـسبي اظمتػؼ فمؾقفو مؼوزمؾ فمؿؾ آطمر
وهق اؽمتث ار سمؾؽ اسأمقال.

 3.3آيية ايعكود املايية املزنبة يف ايتخوط َٔ املداطز
حتتوج اظممؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي إلم كقع مـ ايمتحقط ،وال ؽمق ا دم ايمعؼقد ايمتل سمؼمسمى فمعم
أشم ان آصمؾي ،ضمقٌ هيدف ايمتحقط إلم إدارة اظمخوؿمر وايمسقطرة فمؾقفو ،ويؽقن ذيمؽ زمتطبقؼ ايمتـقع همق ا
يتعؾؼ زمويمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،همقؿؽـ يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي سمـقيع حموهمظفو زمكم اظمضورزمي واظمرازمحي،
اظمرازمحي وايممماىمي ،أو اإلصمورة وايمسؾؿ ونمغمهو ،هموظممؽمسوت زمتطبقؼفو ظمـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي
هتدف إلم طمػض ايمتؽويمقػ وزيودة ايمعوصد ،وزمذيمؽ حتوهمظ فمعم أصقهلو واؽمتث اراهتو.
ويؿؽـ ايمتحقط مـ اظمخوؿمر وإدارهتو وايمسقطرة فمؾقفو زموؽمتخدام ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ىمويمتورم:

 1.3.3ايتخوط باصتدداّ عكد املزاحبة يآلَز بايشزاء َٔ خالٍ عكد املشارنة
إن فمؼد اظمرازمحي هق أىمثر ايمعؼقد اظمويمقي اإلؽمالمقي اؽمتخدام ًو ،وذط صحي هذا ايمعؼد سمؼقم فمعم
ضمؼقؼي أكف يتعكم فمعم اظمرصف ذاء (متؾؽ) ايمسؾعي ومـ شمؿ حتقيؾ مؾؽقتفو يمؾعؿقؾ ،واسأمر ايمذي يصدر
فمـ ايمعؿقؾ ال يؿثؾ فمؼد زمقع وإك ا هق همؼط وفمد زمويممماء ،وزمؿقصمى ذيمؽ ،همنكف زمنمؽون ايمززمقن أن يؼماصمع
فمـ إمتوم فمؼد ايممماء ضمتك زمعد أن يصدر فمـف ايمقفمد وزمعد أن يؼقم زمدهمع ايمعرزمقن.
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اجلدوٍ رقِ :4حجِ ايتُويٌ باملزاحبة يف بٓو ايربنة اجلشائزي خالٍ 2002- 2002
ديٓار
ايمبقون
ضمجؿ ايمتؿقيؾ
زموظمرازمحي
إمجورم ايمتؿقيؾ

ايوحدةًَ :يوٕ

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية
كسبي ايمتؿقيؾ
زموظمرازمحي إلم
إمجورم ايمتؿقيؾ

اظمصدر :راصمع ايمتؼورير ايمسـقيي يمبـؽ ايمػمىمي اجلزاصري يمؾػؼمة .2009-2002
مـ طمالل اجلدول كستـتٍ أن زمـؽ ايمػمىمي اجلزاصري يعتؿد فمعم جمؿقفمي مـ صقغ ايمصـوفمي
اظمرصهمقي اإلؽمالمقي وزمدرصموت متػووسمي يمتؿقيؾ خمتؾػ ايمؼطوفموت اظمستفدهمي ،و سمليت صقغي اظمرازمحي دم
اظمرسمبي اسأولم زمـسبي متقؽمطي سمؼدر زمـ  %76مـ إمجورم ايمتؿقيؾ طمالل ايمػؼمة ( ،)2009 -2002وهذا مو
يعـل أن زمـؽ ايمػمىمي اجلزاصري يعتؿد زمصػي أؽموؽمقي فمعم صقغي اظمرازمحي دم فمؿؾقوسمف ايمتؿقيؾقي واالؽمتث اريي.
همبتطبقؼ فمؼد اظمرازمحي يمممر زمويممماء مـ طمالل فمؼد اظمشورىمي يؿؽـ ايمتحقط مـ اظمخوؿمر
االصت اكقي ايمتل سمتؿثؾ دم فمدم وهموء ايمعؿقؾ زمويمتزاموسمف ايمتعوومديي ىمومؾي ودم مقافمدهو ،سأن ايمعؿقؾ دم إؿمور هذا
ايمعؼد يؽقن ذيؽ ًو دم رأس اظمول وىمذا دم ايمرزمح ضمسى االسمػوق ،وزمويمتورم يمـ يستطقع ايمؼماصمع فمـ امتوم
ايمعؼد .وهبذا ُيؼؼ هذا اسأؽمؾقب ايمتؿقيقم ايمتزامو واضح ًو زمكم ايمطرهمكم.

 2.3.3ايتخوط َٔ خالٍ عكد اْدَاج املضاربة واملزاحبة
دم مثؾ هذه ايمعؼقد يتؿ اؽمتخدام اظمرازمحي يمؾتحقط مـ خموؿمر سمؼؾبوت ايمعؿؾي ،ويؿؽـ سمرسمقى
فمؿؾقي مرازمحي زمحقٌ يتحؿؾ ايمبـؽ ايمضومـ خموؿمر ؽمعر ايمرصف مـ طمالل ذاء ايمسؾعي اظمطؾقزمي زمعؿؾي
شمؿ زمقعفو يمؾؿستػقد زمويمعؿؾي اسأطمرى .وإذا ىموكً اظمرازمحي سمستخدم يمؾتؿقيؾ يؿؽـ اؽمتخدامفو ىمذيمؽ
صمزء ال يتجزأ فمـ ايمتبودل
ايمتحقط ،وىم ا أن اظمرازمحي زمغرض ايمتؿقيؾ مؼبقيمي ذفم ًو سأهنو جتعؾ ايمتؿقيؾ
ً
احلؼقؼل ،ويصبح اظمؼصقد ايمـفوصل مـ اظمعومؾي هق ايمـشوط اظمقيمد يمؾثروة ،همؽذيمؽ إذا ىموكً زمغرض
ايمتحقط ،همفل ممموفمي أيضو يمؾسبى كػسف ،هموظمـطؼ اإلؽمالمل واضمد دم اسأمريـ وهق رزمط ايمتعومالت
اظمويمقي زمويمـشوط احلؼقؼل اظمـتٍ.
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 3.3.3التحوط َٔ خالٍ صيغ ايتُويٌ ايتجاري
سمعتػم صقغ ايمتؿقيؾ ايمتجوري مـ أهؿ اسأؽمويمقى ايمتل يتؿ اؽمتخدامفو يمؾتحقط مـ اظمخوؿمر،
وكقضحفو همق ا يقم:
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أ -ايمتحقط مـ خموؿمر ايمعوصد مـ طمالل ايمبقع اآلصمؾ ،ضمقٌ يتؿ زيودة مؼدار ايمؼسط ايمشفري
اظمدهمقع مـ ؿمرف اظمديـ إذا ارسمػع معدل ايمعوصد ،مؼوزمؾ ختػقض مؼدار ايمديـ زمـػس اظمؼدار،
وزمويمتورم ختػقض مدة ايمسداد ،وايمعؽس دم ضمويمي مو اكخػض معدل ايمعوصد يتؿ ختػقض مؼدار
ايمؼسط مؼوزمؾ متديد مدة ايمسداد ،همفذه ايمصقغي ال سمغغم دم مؼدار ايمديـ ايمؽقم ،يمؽـفو سمسؿح
زمتقهمغم ايمسققيمي يمؾطرف اظمتلشمر مـ سمغغم معدل ايمعوصد؛
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ب -ايمتحقط مـ خموؿمر ايمعوصد مـ طمالل اجلؿع زمكم ايمبقع اآلصمؾ واظمشورىمي ،طموصي إذا ىمون اظمديـ

مـشلة جتوريي ،زمحقٌ يتؽقن ايمثؿـ مـ صمزصكم ،صمزء آصمؾ دم ذمي اظمديـ يغطل رأس اظمول،
وصمزء يتؿثؾ دم مؾؽقي ؾموصعي مـ أصقيمف اظمـتجي ،وزمؿقصمى هذه اظمؾؽقي يستحؼ ايمداصـ كصقب ًو دم
اسأرزموح ضمسى االسمػوق؛
ت -ايمتحقط مـ خموؿمر ايمعوصد وايمسققيمي مع ًو مـ طمالل سمـقيع ايمثؿـ اظممصمؾ ،زمحقٌ ال يؽقن زمعؿؾي

واضمدة ،وإك ا مـ ايمعؿؾي اظمطؾقزمي وأصقل مويمقي أطمرى نمغم كؼديي ومؼبقيمي ذفم ًو ىموظمعودن،
اسأؽمفؿ وايمصؽقك ايمؼوزمؾي يمؾتداول ،ويتؿ حتديد وزهنو مـ إمجورم ايمثؿـ ايمؽقم ايمذي يتؽقن مـ
صمزصكم اجلزء اسأول وهقمو يعودل رأس اظمول ،واجلزء ايمثوين يؿثؾ ايمرزمح ويتؿثؾ هموسأصقل
ايمؼوزمؾي يمؾتداول ،همنن أي سمغغم دم معدالت ايمعوصد ايمسوصدة ؽمقـعؽس فمعم أؽمعور هذه اسأصقل،
وزمذيمؽ يتؿ حتققد خموؿمر ايمعوصد وضمقٌ إن هذه اسأصقل متثؾ صموكى ايمرزمح همؼط دم ايمثؿـ
اآلصمؾ .وهبذا همنن سمـقيع مؽقكوت ايمثؿـ اآلصمؾ يسؿح زمويمتحقط مـ خموؿمر ايمعوصد وايمسققيمي
دون اإلرضار زمرأس اظمول؛
ث -ايمتحقط مـ خموؿمر ايمسققيمي مـ طمالل ايمسؾؿ اظمقازي ،ضمقٌ يؼقم رب ايمسؾؿ (ايمداصـ) زمنصدار

ؽمؾؿ صمديد زمض ان يمبقع ديـ ايمسؾؿ اسأول واظمقاصػوت كػسفو ،همفذا ايمض ان يػمر يمف ايمرزمح
وخيرصمف مـ داصرة ايمـفل فمـ رزمح مومل يضؿـ؛
ج -ايمتحقط مـ خموؿمر سمؼؾبوت اسأؽمعور فمـ ؿمريؼ ايمسؾؿ زمويمسعر ،ضمقٌ يدهمع اظمشؼمي مبؾغ ًو حمدد ًا

مـ اظمول (10000دج) مؼوزمؾ ىمؿقي مـ ايمؼؿح حمددة ايمؼقؿي ويمقس اظمؼدار وومً ايمتعوومد
(10500دج) ،وفمـد ضمؾقل اسأصمؾ يتؿ حتديد اظمؼدار مـ طمالل معرهمي ؽمعر ايمقضمدة ايمسوصدة دم
ايمسقق ،وزمؼسؿي ايمؼقؿي اظمحددة آصمال (10500دج) فمعم ؽمعر ايمقضمدة (500دج) ،وايمـتقجي
هل ايمؽؿقي ايمقاصمى سمسؾقؿفو (21ؿمـ) ،همورسمػوع ايمسعر جيػمه اكخػوض ايمؽؿقي اظمسؾؿي،
واكخػوضف جيػمه ارسمػوع ايمؽؿقي.

 4.3.3ايتخوط ايتعاوْي
ال سمؼترص إدارة اظمخوؿمر فمعم اظمجول ايمرزمحل همؼط ،زمؾ يؿؽـ أن سمؼقم فمعم أؽموس نمغم رزمحل،
همؼد يؽقن أىمثر ىمػوءة ومروكي مـ اسأؽمويمقى ايمرزمحقي ،وايمـشوط نمغم ايمرزمحل ال يؼترص فمعم ايمتػمع
واإلضمسون ،زمؾ يتعداه يمقشؿؾ اجلوكى ايمتعووين (وموصؿ فمعم فمالومي سمبوديمقي ال هتدف يمؾرزمح).
وايمتحقط ايمتعووين ُيؼؼ مقزة سمقزيع اظمخوؿمر زمكم اظمشؼمىمكم ،ويمؽل يتحؼؼ ذيمؽ يـبغل أن سمؽقن
خموؿمر اظمشؼمىمكم مستؼؾي فمـ زمعضفو ،زمحقٌ يتجـى ايمصـدوق اضمت ال وومقع طمسوصر دهمعي واضمدة ،وىمؾ ا
ىمون اظمشؼمىمقن أىمثر سمـقفم ًو ىموكً إمؽوكقي سمقزيع اظمخوؿمر أىمػم ،ويؿؽـ ايمتحقط مـ خموؿمر ايمعؿالت،
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خموؿمر االصت ان ،وخموؿمر ايمعوصد مـ طمالل صـوديؼ سمعووكقي سمـشل هلذا ايمغرض وسمدار مـ ومبؾ صمفوت
متخصصي دم إدارة اظمخوؿمر.
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خامتة:
دم هنويي زمحثـو هذا ،وزمعد سمقضقح ايمدور ايمذي يؿؽـ أن سمؾعبف اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم ازمتؽور
مـتجوت مويمقي إؽمالمقي –ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي كؿقذصمو-يؿؽــو سمؼديؿ ايمـتوصٍ ايمتويمقي:
 سمبحٌ اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي فمـ اسأؽمويمقى وايمطرق ايمتل حتدد هلو االزمتؽور مـ طمالل سمصؿقؿ
وسمطقير ظمـتجوت وأدوات مويمقي مـ أصمؾ إجيود ضمؾقل ظمشؽالت ايمتؿقيؾ يمؽـ دم إؿمور
سمقصمقفوت ايممميعي اإلؽمالمقي؛
 سمسوهؿ اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم سمقهمغم يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي وإمدادهو زمؿختؾػ
اظمـتجوت اظمويمقي اظمرىمبي ضمتك سمستطقع مقاصمفي خمتؾػ اسأزموت؛


أهؿ مقزة سمتؿقز هبو مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي هل أهنو جتؿع زمكم اظمصداومقي ايمممفمقي
وايمؽػوءة االومتصوديي؛

 سمتـقع مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي سمـقفم ًو واؽمع ًو ،همتتؿثؾ دم اظمـتجوت ايمتؿقيؾقي ،ايمعؼقد
اظمويمقي اظمرىمبي ،ايمصؽقك اإلؽمالمقي ،واظمشتؼوت اظمويمقي اإلؽمالمقي؛


مـفٍ اظمحوىموة هق اسأؽمؾقب اسأىمثر ممورؽمي دم واومع ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي؛

 ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي كتوصم ًو الحتود فمؼديـ أو أىمثر مـ فمؼقد ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل؛


ختضع ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي ظمجؿقفمي مـ ايمضقازمط سمتؿثؾ دم أال يؽقن أضمد ايمعؼديـ خمويمػ ًو
يمـص ذفمل ،وأن ال يؽقن ايمعؼديـ متضوديـ ،زموإلضوهمي إلم أن ال يػل ايمؼمىمقى زمكم ايمعؼديـ
إلم إضمالل ضمرام مثؾ ايمرزمو وايمغرر ونمغمهو؛



سمتـقع سمطبقؼوت ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي زمكم أؽمؾقب اظمشورىمي ،ايمبققع ،واإلصمورة وايمتلمكم ايمتعووين
اظمرىمى؛



سمعتػم ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي مـ أهؿ اسأدوات ايمتل سمستخدمفو اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي دم
ايمتحقط مـ اظمخوؿمر.
ودم ضقء ذيمؽ ىمؾف همنكـو كقيص زمويمتقؽمع دم اؽمتخدام ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي وايمعؿؾ فمعم

سمطقيرهو ،وإفمطوءهو جموالً واؽمع ًو يمؾبحٌ ظمو هلو مـ دور هوم دم مقاىمبي اظمستجدات دم جموالت ايمتؿقيؾ
واالؽمتث ار وسمؾبقتفو يمالضمتقوصموت اظمويمقي اظمختؾػي ،همضال فمـ دورهو دم ايمتحقط مـ اظمخوؿمر ايمتل سمقاصمف
ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي.

املزاجع واإلحاالت:

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

فمبد ايمؽريؿ ومـدوز ،اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،جمؾي االومتصود اإلؽمالمل ،صمومعي اظمؾؽ فمبد ايمعزيز ،اظمجؾد  ،20ايمعدد،2

1

(1428هـ ،)2007/ص .10
ؽمومل ايمسقيؾؿ ،ايمتحقط دم ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،اظمعفد اإلؽمالمل يمؾبحقث وايمتدريى ،ايمبـؽ اإلؽمالمل يمؾتـؿقي ،صمدة،

2

ايمسعقديي ،ط ،2007 ،1ص  105كؼ ً
ال فمـ:
Finnerty, j : Financial Engineering in corporate Finance (An Overview), Financial
Management, vol. 17, p:14.
3

فمبد ايمؽريؿ ومـدوز ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.19:
ؽمومل ايمسقيؾؿ ،صـوفمي اهلـدؽمي اظمويمقي كظرات دم اظمـفٍ اإلؽمالمل ،ذىمي ايمراصمحل اظمرصهمقي يمالؽمتث ار ،ايمؽقيً،2004 ،

4

ص. 5
فمبد احلؾقؿ نمريب ،االزمتؽور اظمورم دم ايمبـقك اإلؽمالمقي واومع وآهموق ،جمؾي ايمعؾقم االومتصوديي وفمؾقم ايمتسقغم ،صمومعي ؽمطقػ-

5

 ،-1اجلزاصر ،ايمعدد  ،2009 ،9ص.222 :
6

رواه مسؾؿ.

7

ؽمومل ايمسقيؾؿ ،صـوفمي اهلـدؽمي اظمويمقي كظرات دم اظمـفٍ اإلؽمالمل ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.12 :

8

ؽمقرة ايمبؼرة ،اآليي278 :

9

رواه ايمبخوري ومسؾؿ.

10

ايمصديؼ حمؿد اسأمكم ايمرضير ،ايمغرر دم ايمعؼقد وأشموره دم ايمتطبقؼوت اظمعوسة ،اظمعفد اإلؽمالمل يمؾبحقث وايمتدريى ،ايمبـؽ

اإلؽمالمل يمؾتـؿقي ،صمدة ،ايمسعقديي ،ط ،1993 ،1ص.11 :
11

فمزايمديـ

طمقصمي،

سمطقير

اظمـتجوت

اظمويمقي

اإلؽمالمقي

اظمـفجقي

واآليمقي،

اظمقومع

االيمؽؼموين:

 http://www.kantakji.com/media/6716/wd2.pdfزمتوريخ.2014/02/20 :
12

فمبد ايمؽريؿ ومـدوز ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص ص.30،31 :

13

ؽمقرة ايمبؼرة ،اآليي285 :
14

حمؿد

ايمبؾتوصمل،

ايمضقازمط

ايمممفمقي

يمؾعؿؾ

اظمرصدم

اإلؽمالمل،

اظمقومع

االيمؽؼموين:

 http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=6زمتوريخ.2014/02/20 :
 يؿؽـ سمقضقح زمقعتكم دم زمقعي دم اظمثول ايمتورم :هق أن يتضؿـ ايمعؼد ايمقاضمد زمقعتكم ؽمقاء أىمون فمعم أن سمتؿ واضمدة مـفو ،ىملن
يؼقل ايمبوصع زمعتؽ هذه ايمسؾعي زم اصي كؼد ًا ،وزم اصي وفمممة إلم ؽمـي (آصمالً) ،همقؼقل اظمشؼمي ومبؾً مـ نمغم أن يعكم زملي ايمثؿـقكم
اؾمؼمى ،ويػؼمومون فمعم أن ايمبقع يمزم اظمشؼمي زملضمد ايمثؿـقكم ،وفمؾي اظمـع هل ايمغرر دم ايمعؼد ،همنن ايمذي يبقع ايمسؾعي زم اصي كؼد ًا،
وزم اصي وفمممة إلم ؽمـي ال يدري أي ايمبقعكم يتؿ .ويمؾؿزيد أكظر :ايمصديؼ حمؿد اسأمكم ايمرضير ،ايمغرر دم ايمعؼقد وآشموره دم
ايمتطبقؼوت اظمعوسة.
15

فمبد ايمؽريؿ ومـدوز ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.33:

16

اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص.34 :

17

ؽمومل ايمسقيؾؿ ،اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي زمكم اإلزمداع وايمتؼؾقد ،صحقػي االومتصوديي ،ايمسعقديي ،2006/9/4 ،ص.21:

18

فمبد احلؾقؿ نمريب ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.223:

19

ؽمومل ايمسقيؾؿ ،صـوفمي اهلـدؽمي اظمويمقي كظرات دم اظمـفٍ اإلؽمالمل ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.17 :

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

20

محزة فمقم ،كعجي فمبد ايمرمحون ،ايمضقازمط ايمممفمقي الؽمتخداموت اهلـدؽمي اظمويمقي ىمؿدطمؾ يمتطقير اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي،

اظمؾتؼك ايمدورم ايمثوين يمؾصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي :آيمقوت سمرؾمقد ايمصـوفمي اظمويمقي اإلؽمالمقي ،يقمل  9-8ديسؿػم  ،2013اظمدرؽمي
ايمعؾقو يمؾتجورة ،اجلزاصر ،ص.12:
21

اظمرصمع كػسف.

22

اظمرصمع كػسف.

23

ضمـون فمقم مقؽمك ،حمؿد اسأمكم طمـققة ،مـتجوت اهلـدؽمي اظمويمقي اإلؽمالمقي :ايمقاومع وايمتحديوت ومـوهٍ ايمتطقير ،اظمؾتؼك

ايمدورم اسأول ضمقل "االومتصود اإلؽمالمل ايمقاومع ورهوكوت اظمستؼبؾ ،صمومعي نمردايي 24-23 ،همقػري  ،2011ص.4
24

فمبد ايمؽريؿ ومـدوز ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص ص.7 ،6 :

25

ؽمومل ايمسقيؾؿ ،ايمتحقط دم ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص ص.131 ،130:

26

فمبد احلؾقؿ نمريب ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.235 :

27

ضمسكم فمبد اهلل اسأمكم ،اظمضورزمي ايمممفمقي وسمطبقؼوهتو احلديثي ،اظمعفد اإلؽمالمل يمؾبحقث وايمتدريى ،صمدة ،ط،2000 ،3

ص.19
28

صويمح صوحلل ،فمبد احلؾقؿ نمريب ،دور اظمـتجوت اظمويمقي اإلؽمالمقي دم حتؼقؼ االؽمتؼرار االومتصودي ،اظمؾتؼك ايمدورم ايمثوين ضمقل:

اسأزمي اظمويمقي ايمراهـي وايمبداصؾ اظمويمقي واظمرصهمقي "ايمـظوم اظمرصدم اإلؽمالمل كؿقذصمو" ،اظمرىمز اجلومعل مخقس مؾقوكي ،اجلزاصر،
يقمل  6-5موي  ،2009ص .2
Imane Karich, le système financier Islamique de la religion à la banque, larcier,
Bruxelles, 2002,p
30
Mabil Ali AL-Jarhi, Munawar Iqbal, Islamic Banking: answers to some frequent
by asked questions, Islamic research and training institute, Islamic development bank,
Jeddah, 1es edition, 2001, p:16.
ضمسوم ايمديـ طمؾقؾ" ،فمؼد اإلؽمتصـوع ىملضمد ايمبداصؾ ايمممفمقي يمألوفمقي االدطموريي ايمبـؽقي" ،زمحٌ مـ مرىمز ايمؼرضووي
29

31

يمؾقؽمطقي اإلؽمالمقي وايمتجديد ،د ت كمم ،ص.6
32

ؽمؿغم حمؿد فمبد ايمعزيز ،ايمتلصمغم ايمتؿقيقم "مداطمؾف ،اظمويمقي ،اظمحوؽمبقي ،االومتصوديي ،ايمتمميعقي ،ايمتطبقؼقي" ،مؽتبي ومطبعي

اإلؾمعوع ايمػـقي ،اإلؽمؽـدريي ،ط ،2000 ،1ص.80
33

34

صويمح صوحلل ،فمبد احلؾقؿ نمريب ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص .3
ىم ال سمقهمقؼ حمؿد ضمطوب ،اظمشورىمي اظمتـوومصي ىملداة مـ أدوات ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،جمؾي "دراؽموت اومتصوديي إؽمالمقي"،

اظمعفد اإلؽمالمل يمؾبحقث وايمتدريى ،ايمبـؽ اإلؽمالمل يمؾتـؿقي ،صمدة ،م ،10ع ،2003 ،2ص.10 :
 ؽمقتؿ ايمتطرق إيمقفو زمويمتػصقؾ دم اظمبحٌ ايمثويمٌ مـ ايمبحٌ.
35

طمغم ايمديـ معطك اهلل ،رهمقؼ ذيوق ،ايمصؽقك اإلؽمالمقي ىملداة يمتؿقيؾ مشوريع ايمتـؿقي االومتصوديي ،اظمؾتؼك ايمدورم ضمقل:

مؼقموت حتؼقؼ ايمتـؿقي اظمستدامي دم االومتصود اإلؽمالمل ،صمومعي وموظمي ،اجلزاصر ،يقمل  4-3ديسؿػم  ،2012ص.237 :
36

مـك طمويمد همرضموت ،سمقريؼ ايمديـ ايمتؼؾقدي واإلؽمالمل (دراؽمي مؼوركي) ،جمؾي صمومعي دمشؼ يمؾعؾقم االومتصوديي وايمؼوكقكقي،

ؽمقريو ،م  ،29ع  ،2013 ،1ص.229
37

هقئي اظمحوؽمبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،اظمعويغم ايمممفمقي ،اظمعقور رومؿ  ،17ايمبحريـ ،2007 ،ص.288 :

38

اكظر  - :هقئي اظمحويبي واظمراصمعي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص ص .316 ،311
 -كقال زمـ فم ارة ،ايمصؽقك اإلؽمالمقي ودورهو دم سمطقير ايمسقق اظمويمقي اإلؽمالمقي –جترزمي ايمسقق اظمويمقي اإلؽمالمقي

ايمدويمقي-ايمبحريـ ،-جمؾي ايمبوضمٌ ،ايمعدد  ،2011 ،9ص ص .257 ،255

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

39

ؽمومر مظفر ومـطؼجل ،صـوفمي ايمتؿقيؾ دم اظمصورف واظممؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،ؾمعوع يمؾـمم وايمعؾقم ،ضمؾى،2010 ،

ص.359 :
40

فمبد ايمستور أزمق نمدة ،ضقازمط وسمطقير اظمشتؼوت اظمويمقي دم ايمعؿؾ اظمورم –ايمعرزمقن ،ايمسؾؿ ،سمداول ايمديقن ،-اظمممتر ايمثومـ

يمؾفقئوت ايمممفمقي يمؾؿمؽمسوت اظمويمقي اإلؽمالمقي ،ايمبحريـ 19-18 ،موي  ،2009ص.7
41

ايمصديؼ حمؿد اسأمكم ايمرضير ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص .13

42

ؽمومل زمـ ازمراهقؿ ايمسقيؾؿ ،مدطمؾ إلم أصقل ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل ،مرىمز ك اء يمؾبحقث وايمدراؽموت ،ايمريوض ،ط،2013 ،1

ص .186
43

فمبد احلؿقد حمؿد ايمبعقم ،اظمشتؼوت اظمويمقي دم اظم ارؽمي ايمعؿؾقي ودم ايمرؤيي ايمممفمقي ،اسأىموديؿقي ايمعرزمقي يمؾعؾقم اظمويمقي واظمرصهمقي،

 ،2002ص.47
44

ىم ال سمقهمقؼ ضمطوب ،كحق ؽمقق مويمقي إؽمالمقي ،اظمممتر ايمعوظمل ايمثويمٌ يمالومتصود اإلؽمالمل ،صمومعي أم ايمؼرى ،مؽي اظمؽرمي،

.24 ً ،2005
45

46

اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص ص .18،19
فمبد اهلل حمؿد زمـ فمبد اهلل ايمعؿراين ،ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي "دراؽمي همؼفقي سملصقؾقي وسمطبقؼقي" ،دار ايمؽـقز إؾمبقؾقو ،ايمريوض،

ط ،2006 ،1ص.40 :
 ايمعؼقد اظمس اة :هل ايمتل كص فمؾقفو دم ايممميعي ،وورد هلو اؽمؿ طموص يدل فمعم مقضقفمفو وأضمؽوم سمؼمسمى فمعم اكعؼودهو
مثؾ ايمبقع ،اإلصمورة ،اهلبي ،ايمممىمي ونمغمهو.
ايمعؼقد نمغم اظمس اة :هل ايمتل مل يـص فمؾقفو دم ايممميعي زمخصقصفو ،ومل يرد هلو أضمؽوم طموصي هبو ،وهل ىمثغمة ال سمـحرص سأهنو
سمـشل زمحسى ضموصمي ايمتعوومد ،وسمطقر اظمجتؿعوت و اظمصويمح اظمتبوديمي ،و ومد كشلت دم ايمػؼف اإلؽمالمل فمؼقد صمديدة دم فمصقر
خمتؾػي مثؾ زمقع ايمقهموء ،اإلفمالن دم اجلراصد ،فمؼقد اإلجيور اظمـتفل زمويمتؿؾقؽ ،اظمشورىمي اظمتـوومصي و اظمرازمحي اظمرىمبي و نمغمهو ،و
ايمعؼقد اظمويمقي اظمرىمبي هل فمؼقد نمغم مس اة و أنمؾبفو مزيٍ مـ فمدة فمؼقد مس اة.
ايمعؼقد اظممموفمي :وهل ايمتل أصموزهو ايمشورع وأذن هبو ومول سمعولم " وأضمؾ اهلل ايمبقع وضمرم ايمرزمو" ،وايمعؼقد اظمؿـقفمي هل ايمتل
كص ايمشورع فمعم ضمرمتفو ومول سمعولم "وضمرم ايمرزمو".
ايمعؼقد ايمصحقحي :هل ايمعؼقد ايمتل اصمتؿعً أرىموهنو وذوؿمفو وسمرسمى فمـفو اسأشمر اظمطؾقب ذفمو ،وايمعؼقد نمغم ايمصحقحي هل
ايمعؼقد ايمتل مل جتتؿع أرىموهنو وذوؿمفو وال يؼمسمى فمـفو اسأشمر اظمطؾقب ذفمو.
فمؼقد اظمعووضي :هل رضب مـ ايمتؿؾقؽوت سمؼقم فمعم أؽموس إكشوء ضمؼقق و ايمتزاموت متؼوزمؾي زمكم ايمعوومديـ مثؾ ايمبقع ،اإلصمورة
و ايمسؾؿ ،و فمؼقد ايمتػمع هل رضب مـ ايمتؿؾقؽوت سمؼقم فمعم أؽموس ايمرهمؼ و اظمعقكي و اظمـحي مـ ؿمرف آلطمر دون مؼوزمؾ مثؾ
اهلبي و ايمصدوموت.
ايمعؼد ايمبسقط هق ايمعؼد اظمػرد ايمذي يتـوول كقفمو واضمدا مـ ايمعؼقد ىمويمبقع أو اإلصمورة ،و ايمعؼد اظمرىمى هق ايمعؼد ايمذي يشؿؾ
فمعم فمؼديـ أو أىمثر ،فمعم ؽمبقؾ اجلؿع أو ايمتؼوزمؾ وايمتل متثؾ مقضقع زمحثـو.
47

اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص.43 :

48

اظمرصمع كػسف.

49

اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص ص.46 ،45 :

50

فمقم ايمرواضمـف ،صمقموكي ؾمديػوت ،أشمر ايمعؼقد اظمرىمبي "اظمضورزمي واظمرازمحي" دم ايمتؿقيؾ اظمرصدم اإلؽمالمل واظمحوهمظي فمعم

رأس اظمول مـ ايمتآىمؾ ،اظمممتر ايمدورم اسأول "صقغ مبتؽرة يمؾتؿقيؾ اظمرصدم اإلؽمالمل" ،اظمعفد ايمعورم يمؾدراؽموت اإلؽمالمقي،
صمومعي آل ايمبقً ،اسأردن 6-5 ،أهمريؾ  ،2011ص.2

دور اهلندسة املالية اإلسالمية يف ابتكار منتجات مالية إسالمية –العقود املركبة منوذجا ..-سعدي هاجر ولعالم
المية

51

فمبد اهلل حمؿد زمـ فمبد اهلل ايمعؿراين ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.46 :

52

فمقم ايمرواضمـف ،صمقموكي ؾمديػوت ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.3 :

53

إيمقوس فمبد اهلل أزمق اهلقجوء ،سمطقير آيمقوت ايمتؿقيؾ زموظمشورىمي دم اظمصورف اإلؽمالمقي –دراؽمي ضمويمي اسأردن ،-رؽمويمي دىمتقراه،

صمومعي ايمغممقك ،اسأردن ،2007 ،ص ص .183 ،182
54

همودي حمؿد ايمرهموفمل ،اظمصورف اإلؽمالمقي ،مـشقرات احلؾبل احلؼقومقي ،زمغموت ،يمبـون ،ط ،2004 ،1ص .130

55

إؽم افمقؾ ؾمـدي ،اظمشورىمي اظمتـوومصي "اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ" دم ايمعؿؾ اظمرصدم اإلؽمالمل – سملصقؾ وضبط ، -مممتر االومتصود

اإلؽمالمل وأفم ال ايمبـقك ،صمومعي اخلؾقؾ ،همؾسطكم 28-27 ،صمقيؾقي  ،2009ص.10
56

اظمرصمع ايمسوزمؼ ،ص .185

57

ؽمومر مظفر ومـطؼجل ،سمسعغم اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ –دراؽمي حلويمي مرصدم ايمشوم و ؽمقريي اإلؽمالمقكم ،-مؼول متوح فمعم

اظمقومع اإليمؽؼمونيwww.kantakji.com
58

زمتوريخ .2014/03/15

هقوم حمؿد ايمزيداكقكم ،فمؼد اإلصمورة اظمـتفقي زمويمتؿؾقؽ – دراؽمي مؼوركي ،-دراؽموت فمؾقم ايممميعي و ايمؼوكقن ،ىمؾقي ايممميعي،

اجلومعي اسأردكقي ،اظمجؾد  ،39ايمعدد ،2012 ،1ص .115
59

60

ؽمومر مظفر ومـطؼجل ،مرصمع ؽموزمؼ ،ص.2
زمدر احلسـ ايمؼوؽمؿل ،اإلصمورة اظم قصقهمي يمؾخدموت نمغم اظمعقـي ،مممتر اظمصورف اإلؽمالمقي زمكم ايمقاومع واظملمقل ،داصرة
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