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ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية االبتكار يف تطوير منتجات مالية �إ�سالمية،
وعلى عر�ض مناذج مبتكرة لبع�ض املنتجات املالية الإ�سالمية املعا�رصة ،حيث ا�ستعر�ضت
الدرا�سة منوذج املرابحة باملواعدة املنتهية بالتمليك ،ومنتج البيع على اخلارطة ،ومنتج
ال�صكوك الوقفية ،وامل�شتقات املالية الإ�سالمية ،ومنتج الإجارة املو�صوفة يف الذمة.
وبعد ا�ستعرا�ض هذه النماذج املبتكرة ،جرت مناق�شة مدى جناح هذه املنتجات
با�ستعرا�ض عوامل جناح االبتكار املايل ،وخل�صت الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض الآليات التي حتكم
على مدى هذا النجاح ،حيث كانت هذه املنتجات (املرابحة باملواعدة املنتهية بالتمليك،
والبيع على اخلارطة ،و ال�صكوك الوقفية ،وامل�شتقات املالية الإ�سالمية ،والإجارة املو�صوفة
يف الذمة) هي منتجات �أ�صيلة غري مقلّدة ،وحتقق عوامل ومعايري جناح املنتجات املبتكرة
متت مناق�شتها.
التي ّ
الكلمات املفتاحية :مناذج مبتكرة ،منتجات مالية ،املالية الإ�سالمية.
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Innovative Models for Contemporary Products
within Islamic Finance

Abstract:
The aim of this study is to shed light on the importance of the innovation
in developing Islamic financial products. It focuses on presenting pioneered
models to those modern products, which have the effective role in enriching
the economy and Islamic finance. This study investigates the product of (Almurabaha) which ends with a conditioned selling, the endowment (sukuk)
product and the Islamic financial derivatives and (ijara) . The researcher
discusses how these products represent the financial innovation factors. These
products proved to be a sign of success on the level of financial innovation.
All the products I mentioned are genuine and they met the criteria of success
and innovation.
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مقدمة:
تعر�ض علم االقت�صاد الإ�سالمي �إىل انتقادات عدة� ،أ�ضفت �صفة اجلمود عليه ،الأمر
ّ
الذي �أفقده بع�ض امل�صداقية يف التعامل لفرتة لي�ست بالقليلة ،وال�سبب يف ذلك هو عدم
التجديد والتطوير الذي يحتاجه �أي علم لي�ستمر وينمو� ،إىل �أن ظهر علم الهند�سة املالية
واالقت�صاديون الإ�سالميون يف تطوير علم االقت�صاد واملالية
املاليون
الذي ا�ستفاد منه
ّ
ّ
الإ�سالمية ،وا�ستخدموا االبتكار والتجديد واملحاكاة يف املنتجات املالية ،مما عمل على
تعزيز الثقة يف االقت�صاد الإ�سالمي ويف قدرته على طرح بدائل متعددة للمنتجات املالية
التقليدية.
ومن ناحية �أخرى ،ع�صفت الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية عام 2008م
باالقت�صادات العاملية ،الأمر الذي عمل على انهيار العديد من امل�ؤ�س�سات وامل�صارف الكربى
على م�ستوى العامل ،وتوجهت الأنظار نحو اقت�صاد بديل ،يتميز بالقوة واملتانة والثبات،
فتوجهت الأنظار نحو االقت�صاد الإ�سالمي والذي �أظهر ثبات ًا �شهد به اخلرباء االقت�صاديون.
(ندوة الأزمة املالية العاملية من منظور �إ�سالمي وت�أثريها على االقت�صادات العربية يف
القاهرة عام 2008م)  .وبد�أت النداءات املتتالية للعلماء والباحثني يف علم االقت�صاد
الإ�سالمي ،لالبتكار والإبداع والتطوير والتجديد� ،أثمرت هذه اجلهود ،بالعديد من املنتجات
املالية الإ�سالمية ،ركزت هذه الورقة على ا�ستعرا�ض بع�ض هذه النماذج املبتكرة.

مشكلة البحث:
يحتاج قطاع املالية الإ�سالمية �إىل منتجات مالية مبتكرة لتطبيقها وتفعيلها يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،لتواكب التطورات ال�رسيعة يف قطاع املال والأعمال ،ويجيب
البحث على ا�شكالية رئي�سة ،وهي :هل هناك مناذج مبتكرة تتمثّل يف منتجات

مالية تل ّبي حاجات الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف املالية الإ�سالمية؟ وهل هناك
دور لهذه املنتجات والنماذج املبتكرة يف القطاع امل�رصيف الإ�سالمي؟ من
حيث تطبيقه فعلياً يف امل�صارف الإ�سالمية ،وت�أثريه على هذه امل�صارف
يف حال مت تطبيقه .وهل تنطبق معايري جناح املنتجات املالية املبتكرة
على تلك النماذج؟
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ويندرج حتت هذه اال�شكالية الرئي�سية جمموعة من الإ�شكاليات الفرعية:
1 .1ما االبتكار؟
2 .2ما النماذج املبتكرة يف املالية وامل�رصفية الإ�سالمية؟
3 .3ما دور النماذج املبتكرة يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي؟

أهمية البحث:
تكمن �أهمية البحث يف �أهمية املو�ضوع الذي يناق�شه ،حيث يع ُّد مو�ضوع االبتكار
الهامة التي
من املوا�ضيع الهامة يف �إدارة املال والأعمال ،كما يعترب االبتكار من الأمور
ّ
ُيبنى عليها تطور علم االقت�صاد واملالية الإ�سالمية ،يف ع�رص متغري وهو ع�رص العوملة� ،إذ
يركز البحث على مناذج جرى ابتكارها وتطويرها لتطبيقها يف امل�صارف الإ�سالمية لتلبية
حاجات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وملواكبة التطورات التقنية واملنتجات املالية التقليدية ،ثم
فعلي ًا يف امل�صارف الإ�سالمية �إذا ما جرى تطبيقها،
يعرج البحث على دور هذه النماذج ّ
ّ
واخ�ضاع كل منوذج من النماذج حم ّل الدرا�سة ملعايري جناح املنتجات املالية املبتكرة.

أهداف البحث:
يهدف البحث اىل جمموعة من الأهداف:
●
●
●

●عر�ض الإطار النظري ملفهوم االبتكار املايل وعوامل جناحه.
●عر�ض مناذج مبتكرة يف التطبيق املعا�رص للمالية الإ�سالمية.
●البحث عن دور النماذج املبتكرة يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي.

املبحث األول :اإلطار النظري:
ويعر�ض الإطار النظري تعريف االبتكار واالبتكار املايل ،ثم يو�ضح مزايا املنتج
اجلديد املبتكر ،وعوامل جناح االبتكار املايل يف املالية الإ�سالمية:
املطلب األول  -االبتكار:
♦ ♦�أوالً -تعريف االبتكار« :االبتكار هو جزء من عملية الإبداع التي حتدث
ب�شكل �شمويل لتطوير منتجات جديدة ،ويتم ترجمة هذا االبتكار �إىل مفهوم اقت�صادي
يتج�سد ب�صورة تطوير �سلع �أو خدمات جديدة « (التميمي،
يف منظمات الأعمال ،والذي
ّ
� ،2007ص. )101 :
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ويعرف االبتكار املايل يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية ب�أنه :جمموعة الأن�شطة
ّ
آليات مالية مبتكرة،
التي تت�ضمن عمليات الت�صميم ،والتطوير ،والتنفيذ ،لأدوات و� ّ
وال�صياغة حللول �إبداعية مل�شكالت التمويل ،كل ذلك يف �إطار توجيهات ال�رشع
احلنيف( .ال�سويلم2004 ،م �ص)5 :
♦

♦ثانياً -مزايا املنتج اجلديد املبتكر:

يتميز املنتج املبتكر مبجموعة من املميزات لكي يكون ناجح ًا وجديداً ،منها
يجب �أن ّ
(: )peter، 1998، p: 199


�أن يكون مهماً :بتحقيقه ملنافع وفوائد مهمة للم�ستهلك.



�أن يكون فريداً :مبعنى �أن تكون منافعه جديدة ومميزة.



التميز :بحيث ي�صعب تقليده ب�رسعة من قبل املناف�سني.
�أن يت�سم باال�ستمرارية يف ّ

 �أن يكون قاب ًال للت�سويق :بحيث ميتلك امل�رصف القدرة على ت�سويق املنتج وت�صنيعه
ب�سعر منا�سب ،وتوفري نظام توزيع فاعل لتو�صيل ودعم املنتج.
كما يجب على امل�صارف التي تطبق ا�سرتاتيجية االبتكار الت�سويقي �أن حتقق جمموعة
من املعايري ،منها :ن�سبة الزيادة يف املبيعات �أو احل�صة ال�سوقية للم�رصف ،والتغري يف
درجة ر�ضا �أو عدم ر�ضا العمالء خلدمات امل�رصف ،والتكلفة الفعلية لالبتكارات مقارنة
بالعائد منها .ون�سبة الزيادة يف الأرباح ،والتغيري الذي طر�أ على ال�صورة الذهنية للم�رصف
(ابو جمعة� ،2003 ،ص. )4 :
♦ ♦ثالثاً -عوامل جناح االبتكار املايل يف املالية الإ�سالمية :ن�ستعر�ض باخت�صار
عوامل جناح االبتكار املايل ،على �أن نعمل على موافقة هذه العوامل مع �آليات تنفيذها عند
ا�ستعرا�ض النماذج االبتكارية ،وهذه العوامل كالآتي( :من�صور- 1 )15 - 13 ،2014 :
اخلروج من اخلالف الفقهي والعمل على التوفيق بني املذاهب الفقهية واخلروج من مواطن
اخلالف ،وذلك ب�سبب عدم وجود عنا�رص الوحدة الفكرية لدى املجتمعات الإ�سالمية ،وب�سبب
وجود العديد من املذاهب الفقهية املتبعة يف املجتمعات الإ�سالمية.
1 .1التميز يف الكفاءة االقت�صادية ،لكي حتقق املنتجات املالية الإ�سالمية ميزة
تناف�سية باملقارنة مع املنتجات املالية التقليدية ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية حتقيقها للكفاءة
االقت�صادية وعدم م�ساهمتها يف حل م�شكالت مالية مثل الت�ضخم ،والبطالة و�سوء توزيع
املوارد ،وذلك من �ش�أنه �أن يعمل على ن�رش هذه املنتجات املالية و�إدخالها �إىل حيز التطبيق.
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2 .2التوافق بني ال�سيا�سات والت�رشيعات احلكومية ،من خالل املواءمة بني م�صالح
الأفراد ،وم�صالح املجتمع وعدم وجود تعار�ض بني تلك امل�صالح.
3 .3التميز يف خدمة املجتمع ،ويحقق االقت�صاد الإ�سالمي ميزة يف هذا الأمر ،حيث
يحقق بالإ�ضافة �إىل املنافع الدنيوية . ،كالربح واال�ستمرارية ،يقدم اي�ض ًا املنافع الأخروية،
باتباع تعاليم ال�رشيعة الإ�سالمية و�إر�ضاء اهلل عز وجلّ.
4 .4ال ُبعد عن الرتكيب والتعقيد ،حتى يتم املحافظة على تخفي�ض التكاليف وت�سهيل
الإجراءات ،والتي من �ش�أنها �أن تعمل على انت�شار املنتجات املالية وتطبيقها.
5 .5املوازنة بني التفكري والتنفيذ ،حتى يت�س ّنى للمفكر �أن يعرف كيف ين ّفذ �أفكاره،
�إذ ميتلك املفكر كثرياً من املهارات الفكرية ،وقد ينق�صه املهارات التقنية اخللاّ قة ،لذلك ف�إن
التوازن بني التفكري والتنفيذ من �ش�أنه �أن يعمل على جناح االبتكار.

الدراسات السابقة:
درا�سة مو�سى بن من�صور2014( ،م)  .بعنوان :االبتكار املايل يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية بني الأ�صالة والتقليد.
جتيب الورقة على الت�سا�ؤل الآتي :هل جهود امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وتوجهاتها
نحو االبتكار املايل تدفعها حاجة ما�سة لذلك؟ �أم هي جمرد رغبة يف مواكبة الع�رص
وتقليدها؟ وعر�ضت الورقة تعريف االبتكار وميز بينه وبني االبداع ثم عر�ض نظريات
االبداع واالبتكار ،وعر�ض عوامل ظهور االبتكار املايل �سواء كانت مبا�رشة �أم غري مبا�رشة.
وناق�شت الورقة مبادئ االبتكار املايل وواقع االبتكار يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،كما
ا�ستعر�ضت عوامل جناح االبتكار املايل يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�آليات حتقيقها.
درا�سة �ضحى حممد النعيمي2012( ،م)  .مفهوم بيع العقار على اخلريطة وتكييفه
القانوين.
هدفت الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على مفهوم بيع العقار على اخلريطة ومعرفة حكمه
من خالل الوقوف عند التكييف ال�رشعي والقانوين ودعوة امل�رشع �إىل ا�صدار تنظيم قانوين
وق�سم البحث
خا�ص يكفل قيام طريف العقد بتنفيذ االلتزامات التي تقع على عاتق كل منهاّ ،
�إىل خم�سة مطالب :ناق�ش املطلب الأول التعريف بعقد البيع على اخلارطة ،ويعر�ض املطلب
الثاين التكييف القانوين لعقد بيع العقار على اخلارطة� ،أما املطلب الثالث فريكز على
خ�صائ�ص العقد ،واملطلب الرابع يبحث املحل يف عقد بيع العقار على اخلارطة ،واملطلب
اخلام�س يركز على متييز عقد بيع العقار على اخلارطة عن غريه.
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وخل�ص البحث �إىل جمموعة من النتائج �أهمها� :أن جمل�س الفقه الإ�سالمي ع ّد عقد
البيع على اخلارطة �أنه عقد ا�ست�صناع ،وهذا ما �أيده البحث .وملعرفة حمل عقد البيع على
اخلريطة ،ال بد من الوقوف عند حمل اال�ست�صناع �أوالً ،واعترب البحث �أن ك ًال من املبيع
والعمل مع ًا بالإ�ضافة �إىل الثمن الذي يعد حم ًال للعقد �أي�ضاً.
درا�سة حممد ابراهيم نقا�سي2011( ،م)  .ال�صكوك الوقفية ودورها يف التنمية
االقت�صادية من خالل متويل برامج الت�أهيل و�أ�صحاب املهن واحلرف.
جاء البحث للرتكيز على مو�ضوع ال�صكوك الوقفية باعتبار ال�صكوك من �أهم الأدوات
التي تعمل على تعبئة املوارد ،مما يعمل على تلبية احلاجات التمويلية للم�رشوعات ال�ضخمة،
وميكن �أن توظف ال�صكوك لتمويل برامج التدريب والت�أهيل على املهن احلرة كالنجارة
واحلدادة ،و�صيانة الأجهزة الإلكرتونية ،وامل�شاريع ال�صغرية املعتمدة على املهن واحلرف،
وق�سم البحث �إىل ثالثة حماور ،عالج املحور الأول مفهوم الوقف� ،أما املحور الثاين فتحدث
عن مفهوم ال�صكوك الوقفية ،واملحور الثالث حتدث عن ال�صكوك الوقفية ومتويل برامج
الت�أهيل و�أ�صحاب املهن واحلرف.
وخل�ص البحث �إىل جمموعة من النتائج لعل من �أهمها تعريف ال�صكوك الوقفية حيث
عرفها ب�أنها :وثائق �أو �شهادات خطية مت�ساوية القيمة قابلة للتداول متثل املال املوقوف
ّ
رجح البحث الر�أي الذي حتدث عن جواز وقف النقود،
وتقوم على �أ�سا�س عقد الوقف .كما ّ
رجح البحث ق�ضية جواز الوقف امل�ؤقت،
وبالتايل جواز �إ�صدار ال�صكوك الوقفية ،كما ّ
وبالتايل جواز تداول ال�صكوك الوقفية يف ال�سوق الثانوية.
كما خل�ص البحث �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الوقفية ت�ستطيع �أن تختار بني طريقتني يف تنفيذ
متويل برامج الت�أهيل و�أ�صحاب املهن واحلرف ،وهي� :إما ا�ستثمار ح�صيلة االكتتاب يف
ال�صكوك الوقفية ،ثم ال�رصف على املوقوف عليهم من �أرباح اال�ستثمار وعوائده ،والثانية:
هي تق�سيم ح�صيلة االكتتاب يف ال�صكوك الوقفية �إىل جز�أين :االول ُي�ستثمر ل�ضمان وت�أمني
ا�ستمرارية الوقف ،والثاين يخ�ص�ص لتمويل برامج الت�أهيل و�أ�صحاب املهن واحلرف.
درا�سة فيا�ض عبد املنعم ح�سنني2009( ،م)  .بيع املرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية،
مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي يف امل�صارف والنقود والأ�سواق املالية.
هدفت الدرا�سة اىل التعريف باملرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية من حيث ،الدور
االقت�صادي للمرابحة ،ثم يف الف�صل الأول تو�ضيح الإطار النظري للمرابحة من حيث
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التعريف والأركان وال�رشوط ،كما يبني مزايا التعامل ب�صيغة املرابحة ،وبيان الأهمية
الن�سبية لل�صيغة يف الن�شاط التوظيفي للم�صارف الإ�سالمية ،ويعرف التكييف ال�رشعي
والقانوين لبيع املرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية� ،أما الف�صل الثاين فناق�ش اجلانب
التطبيقي امل�رصيف ،من حيث مراحل تنفيذ املرابحة و�إجراءاتها ،ومعايري قبول التعامل
باملرابحة ،و�أ�س�س حتديد ن�سب الربحية ،و�ضمانات الوفاء ،واالعرتا�ضات ال�رشعية يف
التطبيق ،وامل�شكالت والعقبات التي تواجه العمل امل�رصيف ،ثم عر�ض مقرتحات املعاجلة �أو
التخفيف من �آثار امل�شكالت� .أما الف�صل الثالث فركز على مقرتحات ومناذج م�ستحدثة ،فقد
عر�ض مناذج العقود احلالية ومقرتحات التطوير ،ثم عر�ض النموذج امل�ستحدث (املواعدة
املنتهية بالتمليك) .
ما الذي مييّز الدراسة عن سابقاتها؟:
مييز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها هو ا�ستعرا�ض جمموعة من النماذج املالية
ما ّ
الإ�سالمية املبتكرة ،ثم �إخ�ضاعها ملعايري جناح املنتجات املالية ،ثم تو�ضيح دورها يف
تتعر�ض له الدرا�سات ال�سابقة �سواء من حيث عدد النماذج
امل�صارف الإ�سالمية ،وهذا ما مل ّ
قيد الدرا�سة� ،أم من حيث تطبيق معايري جناح املنتجات املالية املبتكرة عليها� ،أم من
حيث دورها يف امل�صارف الإ�سالمية .حيث اكتفت الدرا�سات ال�سابقة بجانب واحد من هذه
اجلوانب الثالثة يف بع�ض الدرا�سات� ،أو بدرا�سة اجلانب الفقهي من �أحد النماذج املبتكرة.

املبحث الثاني  -مناذج ابتكارية يف املالية اإلسالمية:
املطلب األول  -عقد املراحبة:
♦

♦�أوالً -تعريف عقد املرابحة:

وتعرف املرابحة لغ ًة ب�أنها :الزيادة �أو النماء يف التجارة( .ابن منظور)268|4 ،
ّ
وتعرف يف الفقه بتعريفات متعددة منها :بيع مبثل الثمن الأول مع زيادة ربح.
ّ
(الكا�ساين)220|5 ،
♦

♦ثانياً -م�رشوعية املرابحة:

بيع املرابحة م�رشوع بالكتاب وال�سنة واالجماع ،ودليل ذلك قوله تعاىل« :و�أح ّل اهلل
البيع» (البقرة ، )275 ،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا اختلف اجلن�سان فبيعوا كيف �شئتم
�إذا كان يداً بيد» (رواه م�سلم وا�صحاب ال�سنن)  ،وقد تعامل امل�سلمون باملرابحة دون نكري،
فكان �إجماع ًا على جوازها( .الكا�ساين. )222|5 ،
251

مناذج مبتكرة ملنتجات معاصرة في املالية اإلسالمية

♦

د .غدير أحمد خليل «الشيخ خليل»

♦ثالثاً -منوذج مبتكر لتطبيق عقد املرابحة( :املواعدة املنتهية بالتمليك) :

تقوم فكرة هذا العقد على �إبداء العميل الرغبة يف �رشاء �سلعة معينة ،ويتع ّهد البنك
بال�رشاء ،مع التزامه ببيعها للعميل بعد التملك ،مع تعهد العميل بال�رشاء ،وت�سمى هذه
املرحلة :مرحلة املواعدة ،وهي ملزمة للطرفني( ،قرار جممع الفقه الإ�سالمي ،رقم 157
(2006 : )6|17م) وبعد �إجراء البيع بني البنك والعميل ت�صبح املواعدة بيعاً ،وت�سمى
هذه املرحلة :مرحلة البيع ،لذا ي�سمى العقد «مواعدة منتهية بالتمليك» ،وذلك يف عقد واحد
يت�ضمن احلقوق وااللتزامات كافة للمتعاقدين بو�ضوح( .ح�سنني)399 ،2009 :

و�سيتم مناق�شة هذا النموذج من خالل جمموعة نقاط مو�ضحة و�شارحة
للنموذج ،كالآتي:
Ú Úتع ُّد املواعدة ملزمة للطرفني ،حيث يلتزم البنك ب�رشاء ال�سلعة املطلوبة طبق ًا
للموا�صفات والكميات املحددة ،ويلتزم ببيعها للعميل مبا قامت به ال�سلعة بالإ�ضافة �إىل
حتملها ،م�ضاف ًا �إليها ن�سبة الربح املتفق عليها ،كما يتفق العميل ب�رشاء
التكاليف كافة التي ّ
تلك ال�سلعة متى وردت مطابقة للموا�صفات والكميات املحددة ،وبال�سعر املتفق عليه ،وت�سلّم
الب�ضاعة حال و�صولها ،ويلتزم الطرفان (البنك والعميل) بت�سليم امل�ستندات والأوراق التي
يتطلبها تنفيذ هذا العقد.
Ú Úمنع وقوع عقد البيع باملرابحة حتى يتملك البنك ال�سلعة وتكون امللكية حقيقية،
ويتم البيع عند و�صول الب�ضاعة للم�رصف وت�سليمها للعميل.
Ú Úاالتفاق على دفع عربون عند التوقيع يجري خ�صمه من الثمن ،ويع ُّد تعوي�ض ًا يف
حال �أخ ّل العميل بالتزامه بال�رشاء.
Ú Úيع ّد البنك �ضامن ًا لل�سلعة �إىل �أن يقوم بت�سليمها للعميل �أو التخلية والتمكني له
منها.
�Ú Úضمان ال�رضر النا�شئ عن املطل �أو عدم الوفاء بدون عذر ،ويتحمل العميل دفع
تعوي�ض يحدد مبقدار ال�رضر النا�شئ عن الت�أخري بدون عذر ،على �أن يعمل البنك على جتميع
هذه املبالغ (التعوي�ضات) يف �صندوق خا�ص ي�رصف يف وجوه اخلري املختلفة( ،عبد
الرزاق� ،ص )305وتق ّدر قيمة هذا التعوي�ض جلنة حتكيم متخ�ص�صة ،مبعرفة هيئة الرقابة
ال�رشعية للبنك( ،امل�رصي� ،ص )44كما يلتزم البنك ب�رشاء الب�ضاعة وت�سليمها للعميل ،و�إال
ف�إن عليه رد العربون ودفع تعوي�ض عن ال�رضر الفعلي للعميل.
Ú Úرهن املبيع بثمنه �أو ب�أي جزء منه ،ويع ُّد هذا �ضمان ًا م�رصفياً.
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Ú Úاحلط من الدين مقابل تعجيل الوفاء بالثمن ،ويتم حتديده مببلغ معني ،بح�سب
هيئة الرقابة ال�رشعية يف البنك ،غري مرتبط بالزمن .وقد �أجاز جممع الفقه الإ�سالمي
بناء على اتفاق م�سبق بني الطرفني ،وما دامت قائمة على
قاعدة �ضع
وتعجل �إذا مل تكن ً
ّ
عالقة ثنائية بني العميل والبنك دون تدخل طرف ثالث( .جممع الفقه الإ�سالمي ،قرار
رقم))66\2\7 :
Ú Úالتف�صيل يف بيان �أحكام جوانب االتفاق( .ح�سنني2009 :م)401 - 400 ،
♦ ♦رابعاً :هل يحقق املنتج عوامل جناح االبتكار املايل الإ�سالمي؟ وملناق�شة هذه
الق�ضية ال بد من مناق�شة الآليات التي من خاللها ميكن احلكم على املنتج ب�أنه مبتكر مايل
�أم ال ،وهذه الآليات تتمثل ب:
اخلروج من اخلالف الفقهي وحماولة التوفيق بني املذاهب ،والآلية التي ميكن تطبيقها
للو�صول �إىل هذه النتيجة هي� :أن يكون املنتج املايل �أ�صيالً ،وبعيداً عن التقليد .فهل يع ُّد
منتج املرابحة باملواعدة املنتهية بالتمليك منتج ًا �أ�صيالً؟ �أم هو تقليد للمنتجات التقليدية
املتمثلة بالقرو�ض مقابل فائدة؟
هناك العديد من الآراء حتاول الت�شكيك مبنتج املرابحة ،وتتهمها ب�أنها مماثلة للقر�ض
امل�رصيف متاماً� ،إال �أن االختالف الوحيد هو م�سمى الربح ،ففي القرو�ض امل�رصفية ي�سمى
هذا الربح فائدة ،ويف امل�صارف الإ�سالمية ت�سمى مرابحة ،ولكن هذه الآراء و�إن �صدرت
�أحيان ًا من مثقفني واقت�صاديني ،ف�إنها تبني حقيقة مهمة جداً �أال وهي� :ضعف الوعي
امل�رصيف الإ�سالمي ،لأن هذا يدل على عدم معرفة �أ�صحاب هذه الآراء بالفروق احلقيقية
بني املرابحة والقر�ض ،حيث �إن القر�ض امل�رصيف التقليدي يقوم على مبد�أ مقابلة مال
مبال مقابل زيادة ،من اجلن�س نف�سه ،وهو عني الربا� .أما املرابحة فهي تقوم على مبد�أ
بناء على طلب العميل ،ويتملكها
املتاجرة احلقيقية ،حيث يقوم امل�رصف ب�رشاء ال�سلعة ً
حقيقة ويتحمل �ضمانها �إىل �أن يبيعها �إىل امل�شرتي.
وال�س�ؤال هنا :هل هناك منتج مايل تقليدي يقوم على فكرة م�شابهة لفكرة املرابحة؟
متاجرة حقيقية ،ومبادلة �سلعة مبال؟ ؟ اجلواب هو النفي ،حث تعتمد امل�صارف التقليدية
على مبادلة املال باملال فقط ،من اجلن�س نف�سه ،وهذا ما يدل على �أن فكرة منتج املرابحة
هي فكرة �أ�صيلة ،ولي�ست تقليداً للقرو�ض امل�رصفية.
وبناء على النقا�ش ال�سابق ميكن �إثبات التميز يف الكفاءة االقت�صادية ملنتج املرابحة،
ً
حيث �إن حتقيق الكفاءة االقت�صادية تتطلب �أن يكون املنتج املايل منتج ًا �أ�صي ًال وال يقوم
على تقليد املنتجات املالية التقليدية ،لأن التقليد ُيفقده امليزة التناف�سية ،لذلك ف�إن منتج
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يتميز بتقدمي احلل املايل مل�شاكل العمالء املالية والقائمة على �رشاء ال�سلع
املرابحة
ّ
والب�ضائع املختلفة بالآجل ،وبذا تتحقق الكفاءة االقت�صادية لهذا املنتج املايل.
واذا ما اردنا مناق�شة عامل التوافق بني ال�سيا�سات والت�رشيعات احلكومية ،ف�إن
القوانني والت�رشيعات احلكومية جاءت لتنظم هذا املنتج تنظيم ًا قانوني ًا يخدم م�صالح
امل�صارف الإ�سالمية ،وم�صالح الأفراد على حد �سواء ،مثل قانون البنوك لعام  2000املادة
رقم  ،50والتي تنظم عمل البنوك الإ�سالمية وحتدد �أعمالها واملنتجات املالية امل�سموح
لها مزاولتها مبا يتفق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والتي تعترب هيئة الرقابة ال�رشعية
م�س�ؤولة عن متابعتها والتحقق منها ،وقد �أجازت هذه املادة للبنوك الإ�سالمية العاملة
بالأردن التعامل مبنتج املرابحة للآمر بال�رشاء ،وهذا ما يثبت التوافق بني ال�سيا�سات
والت�رشيعات احلكومية بالن�سبة ملنتج املرابحة.
لبى
وبا�ستعرا�ض كفاءة منتج املرابحة بالن�سبة خلدمة املجتمع جند ب�أن هذا املنتج ّ
حاجات ورغبات الأفراد واملجتمعات على امل�ستوى الفردي وامل�ستوى املجتمعي والدويل
على حد �سواء ،الأمر الذي يجعله يتميز بخدمة املجتمع وهو املبد�أ الرابع من مبادئ جناح
املنتج املبتكر ،كما نالحظ ب�ساطة املنتج ،وب�ساطة تنفيذه ،الأمر الذي يجعله بعيداً عن
الرتكيب والتعقيد ،ويجعله قاب ًال للتنفيذ والتطبيق ،والدليل على ذلك جتاوز ن�سبة التمويل
باملرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية الأردنية عن  %90من �إجمايل التمويل املمنوح للعمالء.
(عمر� ،1987 ،ص)40
املطلب الثاني -البيع على اخلارطة:
♦

♦�أوالً -تعريف البيع على اخلارطة:

هو :بيع الوحدات العقارية املفرزة على اخلارطة �أو التي مل يكتمل ان�شا�ؤها (القانون
اخلا�ص بتنظيم �إمارة دبي ،2009 ،املادة. )2 :
هو :عقد يتملك امل�شرتي مبوجبه عقاراً مل يبد�أ البائع ببنائه بعد �أو مل يكتمل بنا�ؤه
حني التعاقد وفيه يتع ّهد البائع ببناء العقار املتفق على موا�صفاته خالل املدة املتفق
عليها مقابل تع ّهد الأخري بدفع لأق�ساط الثمن يف مواعيدها (النعيمي� ،2012 ،ص. )232 :
♦

♦ثانياً -طبيعته:

هناك بع�ض الفقهاء املعا�رصين اعتربوا البيع على اخلريطة من قبيل عقد اال�ست�صناع
اجلائز �رشع ًا مثل الأ�ستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (وهبة الزحيلي� ،2007 ،ص، )17
والدكتور عبد اللطيف فرفور (فرفور� ،2007 ،ص ، )9 :وذلك ب�رشط ذكر جميع املوا�صفات
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يف العقد ب�شكل مينع اجلهالة املف�ضية للنزاع .ولقد �أخذ بهذا العقد املجمع الفقهي يف دورة
امل�ؤمتر ال�ساد�س بجدة يف اململكة العربية ال�سعودية من  20 - 14مار�س 1990م.
♦

♦ثالثاً :خ�صائ�صه( :النعيمي� ،ص)247

Ú Úعقد البيع على اخلارطة هو عقد �شكلي� .أي يتطلب النعقاده �إجراءات �شكلية مثل
ت�سجيله يف الدائرة املخت�صة مثل ال�سجل العقاري.
Ú Úعقد البيع على اخلارطة هو عقد ملزم للجانبني .حيث يلتزم البائع بنقل امللكية
للم�شرتي و�ضمان التعر�ض واال�ستحقاق و�ضمان العيوب اخلفية ،ويلتزم ببناء العقار وفق
املوا�صفات املتفق عليها وخالل املدة املتفق عليها وت�سليمه للم�شرتي ،كما يلتزم امل�شرتي
بدفع الثمن ح�سب املحدد م�سبق ًا وا�ستالم العقار وتعاونه مع البائع لتنفيذ العقد.
Ú Úعقد البيع على اخلارطة من عقود املعاو�ضة .لأن كل طرف يف العقد يعطي مقاب ًال
ملا ي�أخذ ،وي�أخذ مقاب ًال ملا يعطي ،فالبائع على اخلريطة ي�أخذ الثمن املق�سط �إىل �أق�ساط
متفق على قيمتها مقابل قيامه بنقل ملكية العقار الذي تعهد ببنائه �إىل امل�شرتي.
Ú Úعقد البيع على اخلارطة من عقود الفورية� .أي �أن التزامات �أطرافه تتحدد مبجرد
ارتباط الإيجاب بالقبول.
Ú Úعقد البيع على اخلارطة من عقود املحددة� .أي �أن كل طرف من الأطراف يعرف
مقدار ما �سوف يعطي ومقدار ما �سوف ي�أخذ.
Ú Úعقد البيع على اخلارطة من عقود الإذعان .لأنه يتعلق مبرفق مهم وهو ال�سكن،
والذي ال ميكن للإن�سان اال�ستغناء عنه ،كما �أن هذا العقد ال ميكن �إبرامه �إال من قبل �رشكات
متخ�ص�صة.
♦

♦رابعاً -هل يحقق املنتج عوامل جناح االبتكار املايل الإ�سالمي؟:

وميكن مناق�شة هذه الق�ضية من خالل الآليات التي من خاللها ميكن احلكم على
املنتج ب�أنه مبتكر مايل �أم ال ،وهذه الآليات تتمثل ب:
اخلروج من اخلالف الفقهي وحماولة التوفيق بني املذاهب ،والآلية التي ميكن تطبيقها
للو�صول �إىل هذه النتيجة هي� :أن يكون املنتج املايل �أ�صيالً ،وبعيداً عن التقليد ،ونالحظ
ب�أن منتج البيع على اخلارطة هو منتج مايل ا�سالمي ،موجود يف االقت�صادات االخرى،
ولكنه غري مقلّد لهذه االقت�صادات ،حيث ن�ش�أ عن احلاجة احلقيقية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وغري
متعار�ض مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.
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كما ميكن �إثبات التميز يف الكفاءة االقت�صادية ملنتج البيع على اخلارطة؛ لأنه مل ين�ش�أ
عن تقليد وامنا هو منتج مناف�س للمنتجات املالية التقليدية ،ونالحظ من خالل الت�رشيعات
والقوانني التي جاءت لتنظم هذا املنتج تنظيم ًا قانوني ًا يخدم م�صالح امل�صارف الإ�سالمية،
وم�صالح الأفراد على حد �سواء ،مثل القرار رقم  983بتاريخ 1431 - 2 - 2يف اململكة
العربية ال�سعودية باملوافقة على الالئحة التنظيمية للبيع على اخلارطة ،وقرار رقم  7ل�سنة
2015م يف مملكة البحرين واملتعلق ب�ش�أن �سجل قيد البيع على اخلارطة ،وغريها ،وهذا ما
يثبت التوافق بني ال�سيا�سات والت�رشيعات احلكومية بالن�سبة لهذا املنتج.
وملعرفة كفاءة منتج البيع على اخلارطة بالن�سبة خلدمة املجتمع جند �أن هذا املنتج
جاء ليلبي حاجات ورغبات االفراد وامل�ؤ�س�سات على امل�ستوى الفردي وامل�ؤ�س�سي على حد
�سواء ،الأمر الذي يجعله يتميز بخدمة املجتمع حيث يوفر ال�سيولة للبائع ،وي�ضمن �رشاء
العقار للم�شرتي ب�سعر منا�سب ،كما نالحظ ب�ساطة املنتج ،وب�ساطة تنفيذه ،الأمر الذي
يجعله بعيداً عن الرتكيب والتعقيد ،ويجعله قاب ًال للتنفيذ والتطبيق ،فهو ال يتطلب �إجراءات
معقدة� ،أو مركبة ،و�إمنا هي �إجراءات ب�سيطة ت�ضمن احلق للبائع وامل�شرتي يف العقد ،ومن
الأمثلة التطبيقية على ذلك :ح�ساب ال�ضمان العقاري يف بنك الريا�ض واملتخ�ص�ص ب�إدارة
م�شاريع التطوير العقاري ،حيث يجري حفظ الأموال املدفوعة من قبل امل�شرتين لت�شييد
م�شاريع البيع على اخلارطة يف هذا احل�ساب www. riadbank. com( .املوقع الإلكرتوين
لبنك الريا�ض)  ،وكذلك ح�ساب ال�ضمان يف م�رصف الراجحي الذي ي�ستهدف جهات التطوير
العقاري يف اململكة العربية ال�سعودية التي ترغب ببيع وحداتها العقارية على اخلارطة.
( www. alrajhibank. com. saاملوقع الإلكرتوين مل�رصف الراجحي) .
املطلب الثالث -الصكوك الوقفية:
♦

♦�أوالً -تعريف الوقف:

Ú Úالتعريف اللغوي للوقف:
وقفت الدابة� :أي حب�س ُتها �أو ت�ص ّدقت بها
احلب�س واملنع ،وهو م�صدر وقف يقفُ ،يقال:
ُ
يف �سبيل اهلل �إىل الأبد ،وجمعه �أوقاف ووقوف( .ابن منظور1999 : ،م� ،ص)163
Ú Úالتعريف ال�رشعي للوقف :حب�س العني عن الت�رصفات الناقلة للملك والت�رصف
باملنفعة �أي �رصف منفعته �إىل املوقوف عليه( .معيار � ،33ص)444
♦

♦ثانياً -تعريف ال�صكوك الوقفية:

هي وثائق �أو �شهادات خطية مت�ساوية القيمة قابلة للتداول متثل املال املوقوف
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وتقوم على �أ�سا�س عقد الوقف( .نقا�سي� ،ص)12
♦

♦ثالثاً� -أنواع ال�صكوك الوقفية:

�Ú Úصكوك مقار�ضة :وهي �صكوك تكون طبيعة العمل فيها مبنية على عقد امل�ضاربة
�أو املقار�ضة ،حيث تقوم امل�ؤ�س�سة الوقفية بعمل درا�سة جدوى مل�رشوع معني ،لالطمئنان
�سيدر عائداً معيناً ،ثم تعمل على �إ�صدار «�صكوك مقار�ضة» متثل �إجمايل قيمتها
ب�أنه
ّ
التكلفة املتوقعة للم�رشوع ،على �أن يقت�سم حملة ال�صكوك عائد امل�رشوع بن�سب معينة
ح�سب الربح الفعلي ،وبهذا يكون حملة ال�صكوك هم �أ�صحاب املال ،وامل�ضارب هو امل�ؤ�س�سة
الوقفية التي �أ�صدرت ال�صكوك ،وهذه الطريقة لن ترتب على حملة ال�صكوك �أي التزامات
ثابتة؛ لأن مبد�أ العمل يف هذه ال�صكوك هو امل�شاركة يف الربح واخل�سارة( .عبد اهلل ،طارق،
�ص )131 - 130ويف حال حدوث خ�سارة يف امل�رشوع يجري حتميل اخل�سارة حلملة
ال�صكوك او االلتجاء �إىل �صندوق خا�ص يجري �إعداده م�سبق ًا ي�سمى «�صندوق مواجهة
خماطر اال�ستثمار» ،وبذلك تجُ رب اخل�سارة من هذا ال�صندوق حتى ال تت�أثر م�صالح حملة
ال�صكوك .علم ًا ب�أن هذا ال�صندوق يع ُّد م�سبق ًا من خالل اقتطاع ن�سبة من الأرباح ال�سنوية
يجري االحتفاظ بها يف هذا ال�صندوق ملواجهة املخاطر املتعلقة باال�ستثمار.
�Ú Úصكوك �أعيان م�ؤجرة :فقد ت�ستفيد احلكومة من الأرا�ضي والعقارات التي متتلكها
امل�ؤ�س�سة الوقفية ،با�ستئجارها من امل�ؤ�س�سة الوقفية واالنتفاع بها ،وهذا ما �أجازه جممع
الفقه الإ�سالمي (قرار رقم � ، )15|3( 137صكوك االجارة2004 ،م)  ،ثم تقوم امل�ؤ�س�سة
الوقفية بطرح ال�صكوك وبيعها للجمهور لتنفيذ م�شاريع ت�ستفيد الدولة من �أعيانها بالإيجار،
وهذا ما ي�سمى ب�صكوك الإجارة ،وتعني« :ورقة مالية متثل جزءاً �شائع ًا من ملكية عني
ا�ستعمالية ،كعقار �أو باخرة� ،أو جمموعة من الأعيان اال�ستعمالية ،املتماثلة �أو املتباينة� ،إذا
تدر عائداً حمدداً بعقد الإجارة»( .عبد اهلل ،طارق� ،ص)131 - 130
كانت م�ؤجرةّ ،
♦

♦رابعاً -هل يحقق املنتج عوامل جناح االبتكار املايل الإ�سالمي؟

و�ستناق�ش هذه النقطة من خالل الآليات التي من خاللها ميكن احلكم على املنتج ب�أنه
مبتكر مايل �أم ال ،وهذه الآليات تتمثل ب:
اخلروج من اخلالف الفقهي وحماولة التوفيق بني املذاهب ،والآلية التي ميكن
تطبيقها للو�صول �إىل هذه النتيجة هي� :أن يكون املنتج املايل �أ�صيالً ،وبعيداً عن التقليد،
ونالحظ ب�أن منتج ال�صكوك الوقفية هو منتج مايل �إ�سالمي ،غري موجود يف االقت�صادات
الأخرى ،و�أ�صبحت االقت�صادات الأخرى تقوم بتقليده ،الأمر الذي �أك�سبه ال�سبق يف االبتكار
عن االقت�صاديات التقليدية .و�أجمع الفقهاء على جواز هذا املنتج.
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كما ميكن �إثبات التميز يف الكفاءة االقت�صادية ملنتج ال�صكوك الوقفية لأنه مل ين�ش�أ
حث الطلب
عن تقليد ،الأمر الذي ُيك�سبه ميزة تناف�سية جتاه التمويل التقليدي ،مما يزيد من ّ
على هذا املنتج املايل.
كما مل ت�صدر كثري من القوانني والت�رشيعات احلكومية لتنظم هذا املنتج تنظيم ًا قانونياً،
ولكن القوانني املتعلقة ب�ش�ؤون الأوقاف ال تتعار�ض مع هذا املنتج ،مثل قانون الأوقاف
وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية رقم  32ل�سنة 2001م ،يف الأردن ،كما �أن القوانني املتعلقة
بال�صكوك الإ�سالمية تت�ضمن بنداً مفتوح ًا يف قانون �صكوك التمويل الإ�سالمي الأردين رقم
 30ل�سنة 2012م ،املادة رقم � 8شكلت عقود التمويل الإ�سالمي ،وتركت بنداً مفتوح ًا ميكن
لهيئة الرقابة ال�رشعية املركزية �إجازة �أي نوع �آخر موافق لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية،
كما �أن هناك الئحة تنظيم الأوقاف اخلريية يف اململكة العربية ال�سعودية ت�ضمنت �أحكام ًا
خا�صة يف ال�صكوك الوقفية ،وهذا ما يثبت التوافق بني ال�سيا�سات والت�رشيعات احلكومية
بالن�سبة لهذا املنتج.
وملعرفة كفاءة منتج ال�صكوك الوقفية بالن�سبة خلدمة املجتمع جند �أن هذا املنتج
جاء ليلبي حاجات الأفراد والدول ورغباتهم على امل�ستوى الفردي والدويل على حد �سواء،
الأمر الذي يجعله يتميز بخدمة املجتمع حيث يوفر الأموال ال�ستثمارها يف م�شاريع تنموية
مدرة للدخل ،ويوفر فر�ص عمل للأفراد ،ويوفر على احلكومات مبالغ كبرية كانت م�ضطرة
ّ
ال�ستثمارها يف م�شاريع تنموية يف البلد ،ولكنها و ّفرت هذه املبالغ مل�شاريع �أخرى.
كما نالحظ ب�ساطة املنتج ،وب�ساطة تنفيذه ،حيث جرى تنفيذه يف ال�سودان على �شكل
الطيب» وذلك بزراعة مليون نخلة ،وي�سعى هذا امل�رشوع
�أ�سهم وقفية مثل م�رشوع «الغر�س ّ
�إىل خ�رضة البيئة و�إ�صالحها( ،كنة ، )2009 ،بالإ�ضافة �إىل جتربة الأمانة العامة للأوقاف
بال�شارقة حيث �أطلقت م�رشوع الأ�سهم الوقفية عام 2005م ،ويخدم امل�رشوع امل�ساجد،
والقر�آن الكرمي ،ودور العجزة ،ورعاية امل�سلمني اجلدد ،ورعاية املعوقني ،وخدمة احلجاج،
والأيتام ،والغارمني( .الأمانة العامة للأوقاف ،حكومة ال�شارقة)  ،وغريها من الأمثلة
الأمر الذي يجعله بعيداً عن الرتكيب والتعقيد ،ويجعله قاب ًال للتنفيذ والتطبيق ،فهو ال يتطلب
�إجراءات معقدة ،او مركبة.
♦

♦املطلب الرابع -امل�شتقات املالية الإ�سالمية:

وتعرف امل�شتقات املالية :ب�أنها عقود تهدف �إىل تبادل املخاطر املالية ،ومن �أ�شهر
ّ
�صورها :امل�ستقبليات ،االختيارات ،واملقاي�ضات( .ال�سويلم2007 ،م) وال يوجد تعريف
دقيق للم�شتقات املالية الإ�سالمية ،و�إمنا ميكن القول ب�أنها عقود مالية تهدف �إىل �إدارة
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املخاطر وتقليلها ،ب�رشط �أن تكون موافقة لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.
و�سيتم عر�ض هذه امل�شتقات املبتكرة من خالل ثالث �أنواع كالآتي:
�Ú Úأوالً -اخليارات -1 :خيار ال�رشط :ب�أن يقوم �شخ�ص يف عقد الزم (بيع �أو �إجارة
�أو ا�ست�صناع)  ،وي�شرتط لنف�سه حق ف�سخ العقد ب�إرادته املنفردة خالل مدة معينة ومتفق
عليها ،وهذا يتيح الفر�صة لهذا ال�شخ�ص التحوط يف �أن يح�صل على �سلعة يبتغي منها الربح،
ويعطيه احلق يف �أن يعر�ض ال�سلعة (حمل اخليار) على طرف �آخر ،دون �أن يكون هناك
اقرتان بالبيع لل�سلعة�( .أبو غدة2009 :م� ،ص� )7أي دون �أن يكون قد باعها فعالً.
 -2مبلغ العربون :هو �أن ي�شرتي ال�شخ�ص ال�سلعة ويدفع للبائع مبلغ ًا من املال على
�أنه �إن �أخذ ال�سلعة يكون هذا املبلغ حم�سوب ًا من الثمن ،و�إن تركها فاملبلغ للبائع( .ال�رضير:
1993م� ،ص )13وقد �صدر قرار بجواز بيع العربون يف جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي قرار
رقم  )3\8( 72يف بروناي 1993م (جملة املجمع ،ع ،8ج� ،1ص . )641وتقوم الفكرتان
ال�سابقتان على مبد�أ �إعطاء احلق للم�شرتي ب�رشاء �سلعة معينة مع امكانية ف�سخ العقد او
الرجوع عن رغبته يف ال�رشاء مقابل خ�سارته مبلغ من املال دفعه م�سبقاً ،و ُي�ستخدم خيار
ال�رشط لال�ستفادة من فروق �أ�سعار الأ�صل� ،أما بيع العربون فيجري من �أجل �رشاء الأ�صل �إذا
كان منا�سباً ،و� اّإل ف�إنه يخ�رس مبلغ العربون( .ال�سويلم2013 :م� ،ص)186
Ú Úثانياً -امل�ستقبليات :من خالل عقد اال�ست�صناع:
يجري تكييف العقود امل�ستقبلية على �أ�سا�س عقد اال�ست�صناع الذي ميكن �أن يت�أخر
فيه ت�سليم الثمن واملبيع يف جمل�س العقد (قرار جممع الفقه الإ�سالمي ، )7|3( 67
«يجوز يف عقد اال�ست�صناع ت�أجيل الثمن كله �أو تق�سيطه �إىل اق�ساط معلومة لآجال
حمددة» ،وبالتايل لكي ي�صح تكييف العقود امل�ستقبلية على �أ�سا�س عقد اال�ست�صناع ف�إن
هذه العقود تكون ال�سلعة مو�صوفة و�صف ًا دقيق ًا نافي ًا للجهالة على �أن يتم الت�سليم يف
زمن معلوم وبكيفية معلومة( .ال�سعدي ،لعالم2014 :م� ،ص )14وقد �صدر قرار من قبل
جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف جدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ب�ش�أن جواز
عقد اال�ست�صناع وو�ضع �ضوابط لهذا العقد ،يف دورة م�ؤمتره ال�سابع ،عام 1992م (جملة
املجمع ،ع ،7ج� ،2ص)223
Ú Úثالثاً -العقود الآجلة من خالل عقد ال�سلم:
حمرمة �رشعاً ،وكانت العقود متثلها
بحيث تكون ال�سلعة املبيعة من «الطيبات» غري ّ
و مباحة �رشع ًا كذلك� ،أو �أن تكون الأ�سهم املتداولة متثل �رشكات ذات ن�شاطات م�رشوعة،
فبهذه احلالة تكون العقود الآجلة �أ�شبه ما تكون بعقود ال�سلم ،بحيث يتفق الطرفان على
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التعاقد على بيع بثمن معلوم يت�أجل فيه ت�سليم ال�سلعة املو�صوفة يف الذمه و�صف ًا م�ضبوط ًا
�إىل �أجل معلوم( .العمراين2006 :م� ،ص )40وقد �صدر قرار من قبل جمل�س جممع الفقه
الإ�سالمي املنعقد يف �أبو ظبي بدولة الإمارات ،ب�ش�أن جواز عقد ال�سلم وو�ضع �ضوابط لهذا
العقد ،يف دورة م�ؤمتره التا�سع ،عام 1995م (جملة املجمع ،ع ،9ج� ،1ص)371
Ú Úرابعاً -هل يحقق منتج امل�شتقات عوامل جناح االبتكار املايل الإ�سالمي؟
�ستناق�ش هذه النقطة من خالل الآليات التي من خاللها ميكن احلكم على املنتج ب�أنه
مبتكر مايل �أم ال ،وهذه الآليات تتمثل ب :اخلروج من اخلالف الفقهي وحماولة التوفيق بني
املذاهب ،والآلية التي ميكن تطبيقها للو�صول �إىل هذه النتيجة هي� :أن يكون املنتج املايل
امل�سمى هو منتج
�أ�صيالً ،وبعيداً عن التقليد ،ونالحظ ب�أن منتج «امل�شتقات املالية» بهذا
ّ
يقلد منتجات امل�شتقات املالية يف االقت�صادات التقليدية� ،إال �أن املنتج قائم على عقود
قدمية عدة ،وكان لالقت�صاد الإ�سالمي ال�سبق فيها مثل ال�سلم وخيار ال�رشط ،مما يعني �أن
هذا املنتج هو منتج �أ�صيل غري مقلّد ملنتج امل�شتقات املالية التقليدية ،كما �أن التخريج
الفقهي لهذا املنتج ب�أنواعه املختلفة �سواء �أكان عقوداً م�ستقبلية �أو عقوداً �آجلة �أو خيارات،
جعلها تخرج عن الإطار غري امل�رشوع ،و�إمنا �أخرج منها ال�سلبيات املالية التي من املمكن
�أن تنعك�س على املجتمع ،ويحقق فيها ويثبت الإيجابيات احلقيقية التي من املمكن �أن
تنعك�س على االقت�صاد.
كما ميكن مناق�شة عامل التميز يف الكفاءة االقت�صادية ملنتج امل�شتقات املالية ب�أنه
جراء االزمة
منتج له منتجات مناف�سة تقليدية ،ولكن هذا املنتجات فقدت الثقة ب�شكل كبري ّ
املالية العاملية عام 2008م ،مما يعطي الفر�صة للم�شتقات املالية الإ�سالمية لتحقيق
ميزة تناف�سية مهمة.
ومن ال�صعوبة مبكان احلكم على القوانني والت�رشيعات احلكومية لأن العديد من الدول
مل تن�ص قوانينها على قوانني وت�رشيعات خا�صة بامل�شتقات املالية ،ولعل ماليزيا من
الدول القليلة يف العامل التي و�ضعت لوائح قوانني وقرارات يف �إطار احلوكمة ال�رشعية ،وذلك
عن طريق �إلزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من بنوك و�رشكات تكافل وا�سواق مال بهذه
القرارات والت�رشيعات (جملة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية ،عدد يونيو 2015م) .
وملعرفة كفاءة منتج امل�شتقات املالية بالن�سبة خلدمة املجتمع جند ب�أن هذا املنتج
جاء ليعطي بدي ًال موافق ًا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية عن امل�شتقات املالية ،الأمر الذي يجعل
احلكم على هذا املنتج ب�أنه يتميز بخدمة املجتمع �أمر هام لأنه يوفر منتج ًا موافق ًا لأحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية يخدم امل�ستثمرين والذين ال يتعاملون بامل�شتقات التقليدية حلرمتها
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�رشعاً ،وعلى الرغم من ب�ساطة املنتج ،وب�ساطة تنفيذه ،الأمر الذي يجعله بعيداً عن الرتكيب
والتعقيد ،ولكنه غري مطبق وغري منفذ ،حيث يحتاج هذا املنتج �إىل �سوق مالية �إ�سالمية
ليتم التعامل بهذه امل�شتقات ،وقد جل�أت دول عدة لإن�شاء �سوق مايل �إ�سالمي مثل ماليزيا
(�سمور2007 ،م� ،ص )114وال�سودان (العو�ضي2010 :م� ،ص ، )41ولكنها مل تتعامل
ّ
بهذه املنتجات املالية بعد.
♦

♦املطلب اخلام�س -الإجارة املو�صوفة يف الذمة:

�Ú Úأوالً -تعريف الإجارة:
 الإجارة لغة :م�شتقة من الأجر ،وفعلها �أجر .ولها معنيان :الأول :الكراء على العمل،
و�سمي الثواب �أجراً�( .سابق)198 ،
والثاين :جرب العظم الك�سري (معجم مقايي�س اللغةُ . )612 ،
 الإجارة �رشعاً :عقد على منفعة معلومة ملدة معلومة من عني معلومة �أو مو�صوفة
يف الذمة� ،أو عمل بعو�ض معلوم (البهوتي� . )350 ،أو هي عقد الزم على منفعة ملدة معلومة
بثمن معلوم( .اجلزائري)338 ،
ويرى بع�ض الفقهاء �أن الإجارة بيع للمنافع بعو�ض�( .سابق )198 ،كما �أن الإجارة
ترد على املنافع ،ولي�س على الأعيان ،وهذا ما يجعلها ال ت�ستهلك كاملة من �أو ا�ستخدام لها.
(ابن القيم)823 ،
Ú Úثانياً -م�رشوعية الإجارة:
الإجارة عقد م�رشوع حكمه اجلواز ،ودليل ذلك قوله تعاىل« :قالت �إحداهما يا�أبت
ا�ستئجره � ّإن خري من ا�ستئجرت القوي الأمني» (الق�ص�ص  ، )26وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
«�أعطوا الأجري حقه قبل �أن يجف عرقه» ،وقد �أجمع �أهل العلم على جواز الإجارة( .ابن
قدامة. )433|5 ،
Ú Úثالثاً� -أنواع الإجارة من حيث تعيني املحل املعقود عليه (النووي: )173 ،
 �إجارة معينة (واردة على العني)  :التي يكون حملها معين ًا بالر�ؤية ،والإ�شارة �إليه،
�أو نحو ذلك مما مييزه عن غريه (حمي�ش ، )21 ،ويكون احلق يف املنفعة املعقود عليها
متعلقاً بنف�س العني ،كما �إذا ا�ست�أجر �شخ�ص داراً� ،أو �أر�ضاً� ،أو �سيارة معينة� ،أو ا�ست�أجر
�شخ�ص ًا بعينه خلياطة ثوب� ،أو بناء حائط ،ونحو ذلك.
 �إجارة مو�صوفة يف الذمة (واردة على الذمة)  :التي يكون حملها غري معني بل
مو�صوف ًا ب�صفات يتفق عليها مع التزامها يف الذمة ،بحيث ال يقت�ضي قيام امل�ؤجر بت�سليم
نف�سه �أو ت�سليم عني معينة للم�ست�أجر (حمي�ش . )21 ،ويكون احلق يف املنفعة املعقود عليها
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متعلق ًا بذمة امل�ؤجر� ،أو هو بيع منافع م�ستقبلية بثمن حال� ،أو هي �سلم يف املنافع (ن�صار،
�ص )38و�أما فيما يتعلق بالأجرة في�شرتط يف �صحة �إجارة الذمة ت�سليم الأجرة يف املجل�س،
و�أن تكون حالة كر�أ�س مال ال�سلم لأنها �سلم يف املنافع ،فال يجوز فيها ت�أخري الأجرة ،وال
ت�أجيلها ،وال اال�ستبدال عنها ،وال احلوالة بها وال عليها ،وال الإبراء منها (ال�رشبيني. )16 ،
واتفقت املذاهب الأربعة على جواز الإجارة املو�صوفة يف الذمة ،ومل ي�شرتطوا وجود العني
عند العقد( ،قحف1420 ،هـ) لأنها مثل ال�سلم يف �صحة ت�أجيل املنفعة �إىل وقت معني
ومعلوم( ،املغني1989 ،م ، )9 ،واتفقت املذاهب الثالثة ما عدا ال�شافعية على جواز �إ�ضافة
�إجارة العني املعينة �إىل زمن م�ستقبل( .الزحيلي)762 ،
Ú Úرابعاً -متويل املنافع بالإجارة املو�صوفة يف الذمة (�أبو غدة2010 ،م) :
 �إذا كانت اخلدمات ال تقدم مبا�رشة من اجلهات املالكة للمنافع ،و�إمنا تتم بو�ساطة
م�ؤ�س�سة مالية ،ف�إن الأداة امل�ستخدمة مع املتعاملني مع امل�ؤ�س�سات ميكن �أن تكون هي
الإجارة ،ثم الإجارة الثانية (الإجارة من الباطن) ؛ فت�ست�أجر امل�ؤ�س�سة تلك اخلدمات
(املعينة) ثم تعيد ت�أجريها ،مبعنى �أن تتملك امل�ؤ�س�سة املنفعة وهي اخلدمة املطلوب
متويلها ملدة معينة ،ويف خالل تلك املدة تقدم تلك املنفعة �إىل امل�ستخدمني الفعليني لها
بعد اال�شرتاط على امل�ؤجر (ال�شخ�ص �أو اجلهة املالكة للخدمة) ب�أن التعاقد معه يخول
امل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل حقها يف االنتفاع املبا�رش القيام بتقدمي تلك املنفعة للغري ،وهي من
تتعاقد امل�ؤ�س�سة املالية معهم يف عقد الإجارة من الباطن ويلتزم مقدمو اخلدمة بهذا .و�أ�شار
�إىل �أن هذه الإجارة (�إجارة معينة)  ،وفيها بع�ض املخاطرة ،لأن امل�ؤ�س�سة بعد متلك املنفعة
قد ال جتد من تقدمها �إليه ،وميكن معاجلة ذلك باحل�صول على وعود من امل�ستفيدين� ،أو
با�شرتاط امل�ؤ�س�سة اخليار ل�صاحلها جتاه اجلهة امل�ؤجرة.
 وقد تكون الإجارة -التي حملها تقدمي اخلدمات -مو�صوفة يف الذمة؛ بعدم تعيني
اجلهة التي تزود اخلدمة ،بل بو�صف اخلدمة (الأعمال والإجراءات) و�صف ًا مينع التنازع،
ويف هذا النوع من الإجارة ميكن للم�ؤجر (امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية) �إبرام عقد الإجارة
قبل متلك منفعة العني التي تريد �أن ت�ؤجرها؛ فتربم امل�ؤ�س�سة العقد مع العميل ،ثم تتعاقد
امل�ؤ�س�سة مع مزود اخلدمة ،وت�شرتط تقدمي اخلدمة �أو املنفعة لها �أو ملن حتدده من عمالئها،
لأن «ال�سلع تباع واخلدمات ت�ؤجر» (ابو م�ؤن�س2002 ،م )60 ،ومثال ذلك �أن يطلب عميل
معني من م�رصف متويل خدمة العالج لإجراء عملية جراحية معينة ،فيربم امل�رصف مع
العميل عقد �إجارة مو�صوفة يف الذمة ،ثم يتعاقد امل�رصف مع امل�ست�شفى على ا�ستئجار
خدمة �إجراء العملية اجلراحية.
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ولكن يجب الإ�شارة �إىل �أنه يجب عدم الربط بني الإجارة املو�صوفة يف الذمة �إذا جرى
�إبرامها مع مقدم اخلدمة (�أوالً) وبني عقد الإجارة مع امل�ستفيد من اخلدمة ،لأن املو�صوف يف
الذمة ال يجوز الت�رصف فيه قبل قب�ض حمله �أي تعيينه ،فتكون من قبيل الإجارة املتوازية.
اللذين �أُبرما (بني
�أما �إن ح�صل العك�س فهي ا�ستئجار و�إيجار من الباطن� .أي �أن العقدين ْ
امل�رصف والعميل) ثم (بني امل�رصف امل�ست�شفى) هما عقدان منف�صالن ،ولي�س عقداً واحداً.
Ú

Úخام�ساً -هل يحقق املنتج عوامل جناح االبتكار املايل الإ�سالمي؟ :

�ستناق�ش هذه النقطة من خالل الآليات التي من خاللها ميكن احلكم على املنتج ب�أنه
مبتكر مايل �أم ال ،وهذه الآليات تتمثل ب :اخلروج من اخلالف الفقهي وحماولة التوفيق بني
املذاهب ،والآلية التي ميكن تطبيقها للو�صول اىل هذه النتيجة هي� :أن يكون املنتج املايل
�أ�صيالً ،وبعيداً عن التقليد ،ونالحظ ب�أن منتج الإجارة املو�صوفة بالذمة هو منتج مبتكر،
غري موجود يف امل�صارف التقليدية ،وبذلك فهو يتميز بالأ�صالة وعدم التقليد.
كما ميكن �إ�سقاط النتيجة ال�سابقة على العامل الثاين وهو :التميز يف الكفاءة
االقت�صادية حيث �إن املنتج الأ�صيل غري املقلّد ،ي�ضيف ميزة تناف�سية للم�رصف ويعمل على
زيادة الطلب على هذا النوع من التمويل مما يحقق كفاءة اقت�صادية ،ومل ت�صدر كثري من
القوانني والت�رشيعات احلكومية لتنظم هذا املنتج تنظيم ًا قانونياً ،ولكن القوانني املتعلقة
بالإجارة ال تتعار�ض مع هذا املنتج ،وهذا ما يثبت التوافق بني ال�سيا�سات والت�رشيعات
احلكومية بالن�سبة لهذا املنتج.
وملعرفة كفاءة منتج الإجارة املو�صوفة يف الذمة بالن�سبة خلدمة املجتمع جند ب�أن
هذا املنتج جاء ليلبي حاجات االفراد ورغباتهم ،الأمر الذي يجعله يتميز بخدمة املجتمع
حيث و ّفر بدي ًال مهم ًا لالفراد لتمويل املنافع واخلدمات ،كما نالحظ ب�ساطة املنتج ،وب�ساطة
تنفيذه ،الأمر الذي يجعله بعيداً عن الرتكيب والتعقيد ،ويجعله قاب ًال للتنفيذ والتطبيق ،فهو
ال يتطلب �إجراءات معقدة� ،أو مركبة ،ودليل ذلك تطبيقه يف العديد من امل�ؤ�س�سات منها:
نقابة املعلمني الأردنيني ،حيث ا�ستحدثت النقابة منتجات الإجارة املو�صوفة يف الذمة
لتمويل التعليم واحلج والعمرة وال�سياحة وال�سفر ،والرعاية ال�صحية( .املوقع الإلكرتوين
لنقابة املعلمني االردنيني  )www. jts. org. joكما جرى ا�ستخدامها يف بيت التمويل
العربي (بنك) يف لبنان ،وو�ضعت عقود خا�صة ت�ضبط هذا املنتج املايل وحتدد �إجراءاته.
(ن�صار� ،2009 ،ص)29
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اخلامتة:
خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
�1 .1إن هذه املنتجات املالية هي منتجات مبتكرة ،بع�ضها عقود �رشعية قدمية جداً،
وبع�ضها الآخر ن�ش�أ نتيجة احلاجة املالية لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
2 .2جرى ا�ستعرا�ض جمموعة من املنتجات املالية املبتكرة مثل :املرابحة باملواعدة
املنتهية بالتمليك ،ومنتج البيع على اخلارطة ،ومنتج ال�صكوك الوقفية ، ،ومنتج امل�شتقات
املالية الإ�سالمية ،والإجارة املو�صوفة يف الذمة ،وا�ستعرا�ض عوامل جناح هذه املنتجات
كمنتجات مالية مبتكرة� ،إذ تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه املنتجات هي منتجات �أ�صيلة تلبي
حاجات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وتخدم املجتمع ،و ُتبنى على �إجراءات قابلة للتنفيذ والتطبيق،
وهذا ما يجعلها منتجات مالية مبتكرة بح�سب املعايري والعوامل التي جرت مناق�شتها يف
هذه الدرا�سة.
3 .3مل حتظ هذه املنتجات املالية بالتطبيق ب�شكل وا�سع يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي،
�إال �أن هناك العديد من الدول بد�أت با�ستخدام بع�ض هذه املنتجات ،مثل الإجارة املو�صوفة
يف الذمة ،وال�صكوك الوقفية ،واملرابحة باملواعدة املنتهية بالتمليك.

التوصيات:
تو�صي الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات:
�1 .1رضورة تطوير املنتجات املالية الإ�سالمية املبتكرة ،وهي م�س�ؤولية على عاتق
العلماء والباحثني ،وعلى عاتق مديري الدوائر املخت�صة يف امل�صارف الإ�سالمية.
�سن الت�رشيعات والقوانني التي تنظم العمل بها ،وذلك بعر�ض جمموعة
�2 .2رضورة ّ
من النماذج املبتكرة على جمل�س النواب ومناق�شتها ،وا�ست�صدار قوانني وت�رشيعات منظمة
لهذه النماذج والعمل بها ،على غرار القوانني املنظمة ملنتج البيع على اخلارطة يف بع�ض
دول اخلليج.
والتو�سع يف تنفيذها
حث امل�صارف الإ�سالمية على تطبيق هذه املنتجات املالية
ّ 3 .3
ّ
لتلبية حاجات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ورغباتهم .وعدم االكتفاء بتطبيق منتج املرابحة
والإجارة فح�سب ،وذلك لتلبية حاجات املتعاملني املتعددة ،واملتطورة بتطور التقنيات
والأدوات املختلفة.
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احلث على �إن�شاء �سوق مالية �إ�سالمية لت�سهيل التعامل بالأدوات املالية وتطويرها،
ّ 4 .4
وبالذات امل�شتقات املالية الإ�سالمية.
5 .5تب ّني وزارة الأوقاف ملنتج ال�صكوك الوقفية و�إدراجه حيز التنفيذ ،من خالل
تطويره وو�ضع �ضوابط �رشعية وتطبيقية لهذه املنتج.
6 .6تب ّني امل�صارف الإ�سالمية ملنتج الإجارة املو�صوفة يف الذمة ،لتمويل اخلدمات
واملنافع للعمالء وامل�ؤ�س�سات.

265

مناذج مبتكرة ملنتجات معاصرة في املالية اإلسالمية

د .غدير أحمد خليل «الشيخ خليل»

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
.1

1ابن منظور ،جمال الدين حممد ،ل�سان العرب ،اجلزء ( ،4دط ،دت) الدار امل�رصية للت�أليف
والرتجمة ،القاهرة.

.2

�2أبو جمعة ،نعيم حافظ2003( ،م)  .الت�سويق االبتكاري ،املنظمة العربية للتنمية
الإدارية ،القاهرة.

.3

�3أبو غدة ،عبد ال�ستار� ،ضوابط وتطوير امل�شتقات املالية يف العمل املايل ،العربون،
ال�سلم ،تداول الديون ،امل�ؤمتر الثامن للهيئات ال�رشعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
البحرين 18 - 18 ،ماي2009 ،م.

.4

�4أبو م�ؤن�س ،رائد ن�رصي2012( ،م)  .متويل خدمات املنافع يف امل�صارف الإ�سالمية،
دار الر�ضوان للن�رش والتوزيع.

.5

5البهوتي .ومن�صور بن يون�س� ،رشح منتهى الإرادات ،ج ( ، )2املكتبية ال�سلفية ،املدينة
املنورة ،ال�سعودية.

.6

6التميمي ،وفاء �صبحي2007( ،م) � .أثر االبتكار الت�سويقي يف جودة اخلدمات
امل�رصفية :درا�سة ميدانية يف امل�صارف التجارية الأردنية ،املجلة الأردنية للعلوم
التطبيقية ،املجلد  ،10العدد .1

.7

7اجلزائري� ،أبو بكر جابر2004( ،م)  .منهاج امل�سلم ،ط ،1دار ال�سالم للطباعة والن�رش،
القاهرة ،م�رص.

.8

8اجلوزية ،حممد بن ابي بكر بن القيم2009 .م .زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ت :عبد
القادر الأرنا�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،1ج.5

.9

9ح�سنني ،فيا�ض عبد املنعم2009( ،م)  .بيع املرابحة يف امل�صارف الإ�سالمية،
مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي ،املجلد ،3دار ال�سالم للطباعة والن�رش والتوزيع
والرتجمة ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،القاهرة.

1010حمي�ش ،عبد احلق2009( ،م) � .ضوابط و�أحكام «�إجارة اخلدمات» املقدمة من
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،م�ؤمتر امل�صارف الإ�سالمية بني الواقع وامل�أمول ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة 5 - 31 .وحتى 2009 - 6 - 3م.
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1111الزحيلي ،وهبة ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،ج ،4ط ،4دار الفكر� ،سوريا.
1212ال�رسوي ،عبد الكرمي حممد ،النظام القانوين لعقود الطاقة ،امل�ؤمتر ال�سنوي احلادي
والع�رشين :الطاقة بني القانون واالقت�صاد 21 - 20 ،مايو ،كلية القانون ،جامعة
الإمارات العربية املتحدة� ،ص.712
1313ال�سعدي ،هاجر ،والمية لعالم2014( ،م)  .دور الهند�سة املالية الإ�سالمية يف ابتكار
منتجات مالية �إ�سالمية -العقود املالية املركبة �أمنوذجاً ،بحث مقدم للم�ؤمتر الدويل
حول :منتجات وتطبيقات االبتكار والهند�سة املالية  6 - 5ماي 2014م ،اجلزائر.
�1414سمور ،نبيل خليل� ،سوق الأوراق املالية الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق -درا�سة
حالة �سوق ر�أ�س املال الإ�سالمي يف ماليزيا ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني2007 ،م.
1515ال�سويلم� ،إبراهيم �سامي� ،صناعة الهند�سة املالية :نظرات يف املنهج الإ�سالمي ،مركز
البحوث� ،رشكة الراجحي امل�رصفية لال�ستثمار’ 2004م.
1616ال�سويلم� ،سامي بن �إبراهيم ،املنتجات املالية الإ�سالمية بني الإبداع والتقليد� ،صحيفة
االقت�صادية2009 - 9 - 4 ،م ،ال�سعودية.
1717ال�سويلم� ،سامي بن �إبراهيم ،مدخل �إىل �أ�صول التمويل الإ�سالمي ،مركز مناء للبحوث
والدرا�سات ،الريا�ض ،ط2013 ،1م.
1818ال�سيد �سابق2004 ،م .فقه ال�سنة ،ط ،1دار الفتح للإعالم العربي ،القاهرة ،م�رص.
1919ال�رشبيني ،حممد بن حممد2004 ،م .االقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،ط ،2ج ،2دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
2020ال�رضير ،ال�صديق حممد الأمني ،الغرر يف العقود و�أثره يف التطبيقات املعا�رصة،
املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي ،جدة ،ال�سعودية1993 ،م.
2121الطماوي� ،سليمان1991( ،م) .الأ�س�س العامة من العقود الإدارية ،ط ،5دار الفكر
العربي ،القاهرة ،م�رص.
2222عمر ،حممد عبد احلليم ،التفا�صيل العملية لعقد املرابحة يف النظام امل�رصيف
الإ�سالمي ،ندوة حول« :خطة ا�سرتاتيجية اال�ستثمار يف البنوك الإ�سالمية :اجلوانب
التطبيقية والق�ضايا وامل�شكالت» ،جدة 21 - 18 ،حزيران 1987م.
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2323العمراين ،عبد اهلل حممد2006 ،م .العقود املالية املركبة -درا�سة فقهية ت�أ�صيلية
وتطبيقية ،ط ،1دار الكنوز ا�شبيليا ،الريا�ض ،ال�سعودية.
2424العو�ضي ،رفعت ال�سيد ،الأ�سواق املالية يف االقت�صاد املعا�رص واالقت�صاد الإ�سالمي،
الدورة الع�رشون للمجمع الفقهي الإ�سالمي ،مكة املكرمة 29 - 25 ،دي�سمرب 2010م.
2525الفرفور ،حممد عبد اللطيف� ،أثر اال�ست�صناع يف تن�شيط احلركة ال�صناعية ،جملة جممع
الفقه الإ�سالمي ،اال�صدار  ،2007الن�سخة � ،5 ،2صادر عن ال�رشكة العربية لتقنية
املعلومات ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
2626قحف ،منذر� ،سندات الإجارة والأعيان امل�ؤجرة ،بحث  ،28البنك الإ�سالمي للتنمية،
املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب1420 ،ه ،جدة ،ال�سعودية.
2727الكا�ساين� ،أبو بكر بن م�سعود1986 ،م .بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،ط ،2ج،5
املطبعة اجلمالية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
2828كنة ،معاوية ،حتويل الأوقاف من م�ؤ�س�سة حكومية راكدة �إىل هيئة ا�ستثمارية فاعلة،
االقت�صادية ،العدد  22 ،5613فرباير 2009م.
2929املادة الثانية ،القانون  ،9ل�سنة 2009م ،وهو قانون تعديل القانون رقم  13ل�سنة
 2008اخلا�ص بتنظيم ال�سجل املبدئي يف �إمارة دبي.
3030جملة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية ،عدد يونيو 2015م.
3131جملة االقت�صادية الإلكرتونية ،حتت عنوان (�رشكات التمويل العقاري تتحول نحو
منتج الإجارة املو�صوفة يف الذمة)  ،العدد (� 30 ، )6228أكتوبر2010 ،م� ،أنظر
الرابط.http:// www. aleqt. com/ 2010/ 10/ 30/ article_462686. html :
عمان ،اململكة
 3232جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي ،منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،الدورة ّ ،17
الأردنية الها�شمية 28 - 24 ،حزيران 2006م ،قرار رقم . )6\17( 157
3333جممع الفقه الإ�سالمي ،قرار رقم  )15|3( 137ب�ش�أن �صكوك الإجارة ،الدورة اخلام�سة
ع�رشة� ،سلطنة عمان2004 ،م.
3434املقد�سي ،موفق الدين ابن قدامة1989( ،م)  .املغني ،ج ،8حتقيق الرتكي واحللو،
هجر للطباعة والن�رش ،الريا�ض.
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3535من�صور ،مو�سى ،االبتكار املايل يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بني الأ�صالة
والتقليد ،بحث مقدم للم�ؤمتر الدويل حول :منتجات وتطبيقات االبتكار والهند�سة
املالية  6 - 5ماي 2014م.
3636املوقع الإلكرتوين لنقابة املعلمني الأردنيني www. jts. org. jo

3737ن�صار� ،أحمد حممد ،الإجارة املو�صوفة يف الذمة فقه ًا وتطبيقاً ،جملة االقت�صاد
الإ�سالمي ،بنك دبي الإ�سالمي ،العدد1429 ،330هـ ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
3838ن�صار� ،أحمد� ،ضوابط الإجارة املو�صوفة يف الذمة وتطبيقاتها يف متويل اخلدمات يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،بحث مقدم لندوة الربكة الثالثون لالقت�صاد الإ�سالمي،
البحرين ،رم�ضان 2009م.
3939النعيمي� ،ضحى حممد ،مفهوم بيع العقار على اخلريطة وتكييفه القانوين ،جملة
ال�رشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة الإمارات العربية املتحدة ،ال�سنة  ،26العدد
 ،49يناير 2012م
4040نقا�سي ،حممد �إبراهيم ،ال�صكوك الوقفية ودوره يف التنمية االقت�صادية من خالل
متويل برامج الت�أهيل و�أ�صحاب املهن واحلرف ،امل�ؤمتر العاملي الثامن لالقت�صاد
والتمويل الإ�سالمي ،النمو امل�ستدام والتنمية االقت�صادية ال�شاملة من املنظور
الإ�سالمي ،الدوحة ،قطر ،من  20 - 18دي�سمرب 2011م.
4141النووي� ،أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �رشف1405 ،هـ .رو�ضة الطالبني وعمدة
املفتني ،ج ،5املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،لبنان.
4242هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعايري ال�رشعية ،معيار
رقم  ،33الوقف2010 ،م ،املنامة ،البحرين.
4343وحدة البحوث ال�رشعية� ،أمانة الهيئة ال�رشعية يف بيت التمويل الكويتي« ،بيتك»،
الكويت.
4444ندوة بعنوان« :الأزمة املالية العاملية من منظور �إ�سالمي وت�أثيها على
االقت�صادات العربية» ،مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة الأزهر،
القاهرة2008 ،م.
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ثانياً -املراجع األجنبية:
Doyle peter (1998) . Marketing management and strategy، prentice- hall،
2md edition p199.

270

1.

