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 :ملخص
ة ال دوعػة كال دػددة هتدؼ هذه الورقة البحثية إىل دراسػة دكر انددسػة اليليػة اإلسػبليفية ف  ػوتم ال اوصػيف السػمف اإلسػبليف  يفػي أاػيف  تبيػة ا ياػيت اليليػ       

هػذا الووػوع يفػي اؼ العبلقة اليلية، حيث  طمقدي إىل دكر انددسة اليلية اإلسبليفية ف  طػوصم كات اػير الد دػيت اليليػة اإلسػبليفية، كل ػد سػ  دراسػة لخ تف أطم 
ف األخم  ديكلدي دكر انددسة اليلية خبلؿ ال طمؽ لبعض الفيهيم حوؿ انددسة اليلية اإلسبليفية، كاي مت ال طمؽ إىل يففهـو ال اوصيف السمف اإلسبليف  ككفيء ه، ك 

 طػػمؽ إىل القػ  يت اليليػػة يفػػي اإلسػبليفية ف  ػػوتم الد دػيت اليليػػة اإلسػبليفية تػػيلعكيي عتػت عاتيػػة ال سػػايت اإلسػبليفية كالد دػػيت اليليػة المكبػػة، تيإلوػيتة إىل ال
 يفدظور إسبليف .

لتهددسة اليلية اإلسبليفية دكر تعيؿ ف  ػوتم ال اوصػيف اإلسػبليف  يفػي خػبلؿ  طػوصم كات اػير يفد دػيت يفيليػة  كل د مت ال وصيف يفي خبلؿ هذه الدراسة إىل أف         
 جتاع تني الافيءة االق سيدصة كالسداقية القمعية.   

 المكبة. اليلية د ديتال انددسة اليلية اإلسبليفية، ال اوصيف السمف اإلسبليف , يفد ديت انددسة اليلية اإلسبليفية،الكلمات المفتاحية: 
 .jel: G21 ،G24 رموز

Abstract:  
 

   The aim of this paper research to study the role of the financial architecture and the Islamic group in the 

provision of Islamic banking finance to meet the financial needs of manifold and the different parties to the 

financial relationship, where we addressed the role of the financial architecture and the Islamic group in the 

development of the innovation of Islamic financial products, have been studied this subject through 

discussing some of the concepts on engineering and Islamic finance, were addressed to the concept of 

Islamic banking finance and efficiency, and we had the role of engineering Islamic finance in the provision 

of Islamic financial products to focus on the process of billing Islamic financial products and the vehicle, as 

well as to address the financial derivatives from an Islamic perspective. 

   Have been reached through the study to that of engineering Islamic finance an effective role in providing 

Islamic funding through the development of innovative financial products to combine economic efficiency 

and credibility and legitimacy. 

Keywords: Engineering Islamic finance, Islamic banking finance, engineering products Islamic finance, 

financial products and the vehicle. 
 

(JEL) Classification : G21, G24. 
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 مقدمة:

تموػػ  ال اػػػمات الػػػا عػػهدهي العػػػيري ف الفػػػعة األخػػمة وػػػاوطي  ديتسػػػية حػػيدة خيصػػػة عتػػػت ال سسػػيت اليليػػػة اإلسػػػبليفية الػػػا     
 حداي، كقد  دبه  إىل أنه ال أصبح   بحث عي كسيتة  ضاي ني الب يء كاالس امارصة إىل اينب يف سسيت يفيلية  فوقهي خربة ك

ظماػػي ي يػػك دلػػت دكف   ػػد  يفد دػػيت يفيليػػة إسػػبليفية قػػيدرة عتػػت يفديتسػػة الد دػػيت ال  تيدصػػة، كحػػ   سػػ طيع ال سسػػيت اليليػػة 
، لذلت صمب عتت ال سسيت اليلية اإلسبليفية  اإلسبليفية يفوااهة هذه الديتسة كاذب الس ثامصي التد ني يفي  وتم ال اوصيف البلـز

لبدصتة الا ال   عيرض يفع أحايـ القمصعة اإلسبليفية، كقييفػ  تعػبل ت بػف يففهػـو انددسػة اليليػة اإلسػبليفية أف  سعت إلصميد السيغ ا
 الذم صعايف عتت  طوصم كاس حداث يفد ديت يفيلية إسبليفية   ايعت كال طورات اليلية كاالق سيدصة.

 اشكالية البحث:
 :سيؤؿ المئيس  ال ييل يفي خبلؿ الط مح السيتك ص  ضح لدي ال

 كيف يمكن للهندسة المالية اإلسالمية أن تساهم في توفير التمويل اإلسالمي؟
   بّن  هذه الدراسة الفموية ال يلية: :فرضيات الدراسة

 . اير الد ديت اليلية اإلسبليفية سيهم انددسة اليلية اإلسبليفية ف  وتم ال اوصيف اإلسبليف  يفي خبلؿ  طوصم كات -
 حبثدي إىل ثبلث حميكر:م يفوووع يكقد قادي ت  سي

 أسيسييت حوؿ انددسة اليلية اإلسبليفية.المحور األول: 
 .ككفيء ه ال اوصيف اإلسبليف المحور الثاني: 
 دكر انددسة اليلية اإلسبليفية ف  وتم ال اوصيف اإلسبليف .المحور الثالث: 

 أهدف البحث: -
 كالعاتية كأهم األهداؼ الا  سعت إىل ي ي هي؛ ال ع مؼ عتت انددسة اليلية اإلسبليفية كأشمي هي العتاية 
 ال عم ؼ عتت يففهـو ال اوصيف اإلسبليف  ككفيء ه؛ 
 اتماز الدكر الذم  تعبه انددسة اليلية اإلسبليفية ف  وتم ال اوصيف. -

 األستوب هو:الدراسة  نذه الديسب األستوب تإف   الدراسة، أهداؼ كي يك البحث تموية اخ بير أايف يفي :الدراسة منهج  -
ككػذلت العتويفػيت الم بطػة   تينددسػة اليليػة اإلسػبليفية الم بطػة كالعتويفػيت البيينػيت جتايػع عتػت ص ػـو الػذم ال حتيتػ ، الوصػف 

 إىل لتوصوؿ ك وويح دكر انددسة اليلية اإلسبليفية ف ات اير ك طوصم كسيئيف ال اوصيف، كيتيتهي دراس هي تيل اوصيف اإلسبليف  لامض
 . عاياهي كظماي كدقي ة كاوحة ن يئج
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 المحور األول: أساسيات حول الهندسة المالية اإلسالمية
صعػمض هػذا اػور أسيسػػييت حػوؿ انددسػة اليليػة اإلسػػبليفية كدلػت يفػي خػبلؿ ال طػػمؽ إىل  عمصفهػي كأسػبيب  هورهػي، كاػػي 

 ة، تيإلوػػيتة إىل  ووػػيح أشميػػة انددسػػة اليليػػة اإلسػػبليفية كلتاسػػيرؼ اإلسػػبليفي صعػػمض الياصػػي ايل  وتمهػػي انددسػػة اليليػػة اإلسػػبليفية
 اندؼ الذم  سعت ل ح ي ه.

 تعريف الهندسة المالية اإلسالمية:-أوال
ص سد تينددسة اليلية اإلسبليفية: ''جماوعػة األنقػطة الػا   ضػاي عاتيػيت ال سػايم كال طػوصم كال دفيػذ لاػيف يفػي األدكات  

 .1تيإلويتة إىل صييغة حتوؿ إتداعية لقيكيف ال اوصيف ككيف دلت ف إطير يفواهيت القمع ا ديف'' كالعاتييت اليلية الب امة،
كصعػػمؼ الػػدك ور عبػػد انػػيدم السػػبهيإل انددسػػة اإلسػػبليفية عتػػت أسػػيس عبلق هػػي تػػيل حوط الػػذم ص سػػد تػػه ا  ػػيء الخػػيطم 

 .2يفد ديت ي ك األغماض اليلية يفع السبليفة القمعية كختفيف آثيرهي حيؿ كقوعهي كدلت تيت اير ا توؿ اليلية ك دايطهي ف
تاػػي الديحيػػة العتايػػة، صػػ دم البحػػث كال طػػوصم التػػذاف شمػػي يفووػػوع انددسػػة اليليػػة إىل اسػػ اايؿ الدظويفػػة العمتيػػة لبلق سػػيد 

 اإلسبليف  كيفواكب ه لت طورات ا يصتة ف العتـو اليلية.
ات ال اوصتية الواودة ه   تت الا مت  طوصمهي يفدذ قمكف يفض ، كقد كين   ف  أيفي تيلدسبة لتديحية العاتية تاعظم األدك 

حبيايت اجمل اعيت آنذاؾ، كلاي ا يايت ال اوصتية لؤلتماد كال سسيت ف الوق  ا يوم   ياصد تقػايف يفسػ ام، كهػو يفػي ص طتػب 
 بليفية ف ي يػػك دلػػت ػػربز أشميػػة انددسػػة اليليػػة اإلسػػ إصمػػيد يفػػي صتػػا  تػػت ا ياػػيت ال اوصتيػػة كدلػػت ف إطػػير االل ػػياـ تػػي بلؿ، كهدػػي

كاالسػػ فيدة يفػػي ال طػػورات الػػا  قػػهدهي األسػػواؽ العيليػػة كحميكلػػة االسػػ فيدة يفدهػػي تػػدال يفػػي اختػػيد يفواقػػف حييدصػػة اجتيههػػي لضػػايف 
 ه يفي خبلؿ االل ياـ تيلضواتط اس امارصة الدظيـ الييل اإلسبليف  كايف يفع اس فيدة كيف أايائه يفع ا فيظ ف دات الوق  عتت أصيل

القػػػمعية الػػػا   ػػػـو يفسػػػم ه، تيإلوػػػيتة إىل رتػػػع ا ػػػمج كالقػػػ ة عػػػي يهػػػور ال عػػػييفتني يفػػػع السػػػتاني الػػػذصي ص عػػػييفتوف تػػػيلع ود اليليػػػة 
 .3مبس دداهتي ا دصثة، كلا  صاوف لتف ه اإلسبليف  حضور قول عتت السيحة االق سيدصة تدال يفي  عطيته

دسة اليلية اإلسبليفية عاتية يفس امة كآنية الت اير ك سايم أدكات يفيلية حدصثة لوااهة يفقيكيف ال اوصيف كإصميد حتوؿ إدا تيند     
 لؤلزيفيت اليلية كاإلق سيدصة كال حوط يفدهي ف إطير حمددات القمصعة اإلسبليفية. 

 أسباب الحاجة للهندسة المالية اإلسالمية: -ثانيا
 :4عي حتوؿ يفيلية إسبليفية يفي عدة اوانب نوردهي تياي صت   ربز ا ياة إىل البحث    

 ين  يفعدكدة لادهي يفدضبطة ك حمػددةإف قواعد القمصعة اإلسبليفية اخليصة تيل بيدؿ، كإف ك انضبيط قواعد القمصعة اإلسبليفية: -1
يفديتػية هػذه ال واعػد، كاسػ يفيء هػذا  قبوؿ ال عييفبلت الا  تا اح ييايت الديس تسورة كف ة اق سيدصي صظيف يفمهونػي تعػدـ كعتيه تإف  

القػػمط قػػد ال صاػػوف عسػػما، لادػػه حبياػػة إىل اسػػ يعيب لت واعػػد كال يصػػد القػػمعية، كف نفػػح الوقػػ  إدراؾ ك  ػػدصم الح يياػػيت 
يليػػة األتػػماد االق سػػيدصة، كاباػػع تػػني هػػذصي ص طتػػب قػػدرا يفػػي البحػػث كالعديصػػة حػػ  ظماػػي الوصػػوؿ إىل انػػدؼ الدقػػود، تينددسػػة ال

 اإلسبليفية يفطتوتة لتبحث عي ا توؿ الا  تا االح ييايت االق سيدصة يفع اس يفيء يف طتبيت ال واعد القمعية؛
 طور العييفبلت اليلية: جتاع العييفبلت ف اإلسبلـ تػني الثبػيت كال طػور أك المكنػة، تيلمتػي كالاػت كاالح اػير يفػي األعػييء الػا  -2

قمنػػي، كيفهاػػي اخ تفػػ  السػػور كاألعػػايؿ تتػػيح ألحػػد أف ضمػػيف صػػورة يفسػػ حدثة أك عػػابل ادصػػدا  حميفهػػي اإلسػػبلـ يفدػػذ أرتعػػة عقػػم
 يفيداـ ف اوهمه صدخيف ي  يفي حميف ه القمصعة اإلسبليفية
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تيلبيع حبلؿ، كلاي ن ود اليـو ليس  كد ود عسم ال قمصع، كيفي ستع اليـو يفي ري صعمته العيري يفي قبيف كاس حدث  أعايؿ ص عييفيف 
ف تيػػػوعهم، كيفػػػيداـ البيػػػع طمتػػػو يفػػػي اظػػػور، تياادػػػه أف صهلخػػػذ الاثػػػم يفػػػي األعػػػايؿ، نػػػذا كػػػيف التػػػد لػػػي صػػػدرس ت ػػػه  هبػػػي األتػػػماد

 حدثة ح  ظماي تييف ا اػم القػمع العييفبلت العيصمة أف ظميي تني الثيت  كال طور، كأف صدظم إىل ال اييف القمع  لتسور الس 
إدف ت طػػور العػييفبلت اليليػة ف العسػم ا يوػم ك ياصػػد عوايفػيف الخػيطم كعػدـ ال هلكػد، ك اػػم كيفػي   إصمػيد البػدائيف إف أيفاػي دلػت، 

األنظاة ا يكاة لت اوصيف ك ال بيدؿ االق سيدم، اعيف االح ييايت االق سيدصة يفع ػدة كيف قػعبة، كزاد يفػي ا ياػة إىل البحػث عػي 
 حتوؿ يفبلئاة؛

د كاود ال سسيت اليلية المأمسيلية كسموهي إىل دراػة تموػ  قػدرا كبػما يفػي ال حػدم الديتسة يفع ال سسيت اليلية ال  تيدصة: صع -3
عتػػت االق سػػيد اإلسػػبليف ، تػػي توؿ الػػا ص ػػديفهي السػػتاوف ال  افػػ  أف  اػػوف عاتيػػة تحسػػب، تػػيف صمػػب يفػػع دلػػت أف ي ػػك يفياصػػي 

إصمػيد حتػوؿ اق سػيدصة إسػبليفية قػيدرة عتػت يفديتسػة  يفايتئة ل تت الا ي  هػي ا تػوؿ المأمسيليػة، كصع ػب عتػت هػذه ابوانػب صػعوتة
 البدائيف السيئدة ف االق سيد العيصم، كيفي هدي تمزت ا ياة ل طوصم انددسة اليلية اإلسبليفية ك هلهيتهي؛

  قػعبة سسػيت اإلسػبليفية كثػمة ك يفال حػدصيت الػا  وااػه ال يفوااهػة ال حػدصيت الػا  وااػه ال سسػيت اليليػة اإلسػبليفية: إف   -4
أهم  كلعيف غييب انددسة اليلية صع رب يفي أهم  تت ال حدصيت، كهو يفي  قم إليه الدراسيت ال طبي ية، حيث أثب   العدصد يفدهي أف  

يد صوااه ال سسيت اليلية اإلسبليفية هو غييب أك وعف االت اير الييل الواتك لتقمصعة نذه ال سسيت، يفي هدي  ربز لدي وػمكرة 
 ود انددسة اليلية.كأشمية كا

 مزايا تطبيق الهندسة المالية اإلسالمية:-ثالثا
 :5  طبيك انددسة اليلية اإلسبليفية سيوتم لتاسيرؼ اإلسبليفية العدصد يفي الياصي، كيفي أشمهي إف      

صم كإصميد يفد ديت إسبليفية تدصتة ينددسة اليلية اإلسبليفية ه  كسيتة لئلتداع كال طو  وتم البدائيف لتاد ديت اليلية ال  تيدصة: ت -1
لتاد دػػػيت ال  تيدصػػػة، كص طتػػػب دلػػػت ا ياػػػة إىل ث يتػػػة ال سسػػػيت اليليػػػة اإلسػػػبليفية ك ضػػػادهي لئلتػػػداع تضػػػبل عػػػي نػػػدرة األتػػػماد 

يت البػدعني، كيفػػدل إلػيـ البػػدعني ال خسسػني تيلفػػيهيم القػمعية الػػا يفػػي عػهل ي  عيصػػي اإلتػداع األصػػييف, إىل اينػب  ػػوتم خمسسػػ
  دف هي  تت ال سسيت عتت البحوث كال طوصم؛

انددسػة اليليػة اإلسػبليفية كعدػػي جتدػػب ال  تيػد لد دػيت السػيرؼ ال  تيدصػة: إف  ال  تيػػد هػو اخليػير الوحيػد لت طػوصم ف غيػػيب  -2
األيفػػػم صفػػػمض عػػػددا يفػػػي  ال سسػػػيت اليليػػػة عػػػي االت اػػػير ك طػػػوصم يفد دػػػيت يفيليػػػة إسػػػبليفية  دػػػيتح نظماهتػػػي ال  تيدصػػػة، لػػػذلت تػػػإف  

ال حػػدصيت أيفػػيـ اسػػ خداـ تعػػػض الد دػػيت اليليػػة اإلسػػػبليفية األصػػيتة، كرمبػػي صد هػػػ  األيفػػم تإابػػير السػػػيرؼ عتػػت اسػػ خداـ تعػػػض 
 الد ديت ال  تيدصة تعد  هلطمهي تإطير عمع .

 األهمية العلمية والعملية للهندسة المالية اإلسالمية وأهدافها:-رابعا
 :6صت  ظماي إصميز األشمية العتاية لتهددسة اليلية اإلسبليفية تياية للهندسة المالية اإلسالمية: األهمية العلمي-1
صػػػ دم البحػػػث كال طػػػػوصم التػػػذاف شمػػػي يفووػػػػوع انددسػػػة اليليػػػة إىل اسػػػػ اايؿ الدظويفػػػة السػػػمتية لبلق سػػػػيد اإلسػػػبليف  كيفواكب ػػػػه  . أ

 لت طورات ا يصتة ف العتـو اليلية؛
ددسػة اليليػة اإلسػبليفية ف إصمػيد الاػوادر اإلدارصػة الػا ص طتبهػي العاػيف السػمف اإلسػبليف ، كالػا جتاػع تػني صسيعد كاود عتػم ان . ب

 العمتة القمعية كاخلربة السمتية اإلسبليفية؛
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صعة قػد القػم  األصيف ف العييفبلت اإلتيحة، تبل صموز السيرعة إىل يم  صورة يفػي صػور العػييفبلت السػ حدثة حػ  ص بػني أف   أف   . ت
 حميف هي؛

العربة ف العييفبلت اليلية لتعتيف كال يصد حيث أف  أحايـ ت ه العػييفبلت يفعتتػة كعتتهػي يفم بطػة تػي ام القػمع  كاػودا أك  أف   . ث
عديفي تعاح ت ه العبيدات الا صمب ال وقػف تيهػي عدػد حػدكد الػدل، لػذلت تعاتيػة إ ػيؽ الع ػود اليليػة السػ ددة تهلصػوؿ نػي ف 

 سبليف  يفسععدصي تيلعتة؛الف ه اإل
ػػ أف   . ج ي كاههػػي الواهػػة السػػحيحة عػػي طمصػػك  د ي هػػي يفػػي اميفػػيت ك قػػمصع األحاػػيـ العييفػػة اإلسػػبلـ ري صدقػػتء الع ػػود اليليػػة، كإسم 

 ك  مصم ال واعد الاتية الدظاة ني.
 :7تيلدسبة لؤلشمية العاتية ته همية العملية للهندسة المالية وفق المنهج اإلسالمي: األ -2
يفعظم األدكات ال اوصتية الواودة ه   تت الا مت  طوصمهي يفدذ قمكف يفض ، كقد كين   ف  حبيايت اجمل اعيت آنذاؾ، لاي  . أ

ا ياػػيت ال اوصتيػػة لؤلتػػماد كال سسػػيت ف الوقػػ  ا يوػػم   ياصػػد تقػػايف يفسػػ ام، كهػػو يفػػي ص طتػػب إصمػػيد يفػػي صتػػا  تػػت ا ياػػيت 
 ي بلؿ، كهدي  ربز أشمية انددسة اليلية اإلسبليفية ف ي يك دلت؛ال اوصتية كدلت ف إطير االل ياـ ت

 االس فيدة يفي ال طورات الا  قهدهي األسواؽ العيلية كحميكلة االس فيدة يفدهي تدال يفي اختيد يفواقف حييدصة جتيههي؛ . ب
قػػ  عتػػت أصػػيل ه يفػػي خػػبلؿ وػػايف اسػػ امارصة الدظػػيـ الػػييل اإلسػػبليف  كاػػيف يفػػع اسػػ فيدة كػػيف أايائػػه يفػػع ا فػػيظ ف دات الو  . ت

 االل ياـ تيلضواتط القمعية الا   ـو يفسم ه؛
رتػػع ا ػػمج كالقػػ ة عػػي يهػػور ال عػػييفتني يفػػع السػػتاني الػػذم ص عػػييفتوف تػػيلع ود اليليػػة مبسػػ دداهتي ا دصثػػة، كلاػػ  صاػػوف لتف ػػه  . ث

 اإلسبليف  حضور قوم عتت السيحة االق سيدصة تدال يفي  عطيته؛
ليػػة كإف كينػػ  يف يصػػد الاتفػػني تيهػػي ال ختػػمج  ف اباتػػةس عػػي يفعػػيإل االك سػػيب كطتػػب الػػمزؽ ك دايػػة الػػيؿ العػػييفبلت الي إف   . ج

ك األزيفدػة، كاألحػواؿ       السػاة كسػيئتهي ال بػدؿ كال اػم كال طػور حبسػب األيفادػة  كقضػيء ا ػوائج الدنيوصػة كاألخمكصػة، إال أف  
عػدـ غتػك تػيب االا هػيد ف  اييػف الع ػود الواػودة أك  طوصمهػي أك إصمػيد أخػمل  كالعيدات كاألعماؼ ابيرصة... كهذا يفي صس دع 

يفس حدثة لي ف دلت يفي رتع الق ة كا مج عتت الديس  ص وؿ اتي  ياية رمحه ا: '' سمتيت العبػيد يفػي األقػواؿ كاألتعػيؿ نوعػيف: 
أصوؿ القمصعة نعتم أف  العبيدات الا أكابهي ا كأحبهي ال عبيدات صستح هبي دصدهم، كعيدات ضم ياوف إليهي ف دنييهم تبيس  ماء 

 صثب  األيفم هبي إال تيلقمع كأيفي العيدات ته  يفي ع يده الديس ف دنييهم دمي ضم ياوف إليه، كاألصيف تيه عدـ ا ظم''س؛
الع ود اليليػة، ت ايػف األيفػواؿ الػا ه قد صاوف أسيسي ل طوصم كثم يفي إدا اع ربني ال اييف الف ه  ايءا يفي انددسة اليلية، تإن   . ح

صودعهي آالؼ الودعني ف حسيتيت اس ثايرصة نػم ف السػيرؼ اإلسػبليفية، كال عييفػيف يفػع هػذه أأليفػواؿ كوحػدة كاحػدة ف عاتيػيت 
القػػعكة ه ال صمػوز ختػط يفػػيؿ الضػيرتة تعػد تػدء عاتيػػيت الضػيرتة، أدل إىل اسػ حداث يفػػي صسػات تيلضػيرتة الضػيرتة، يفػع العتػم أن ػػ

 ك طوصم ع د الضيرتة الثديئية ال  تيدم العمكؼ ف الف ه، كدلت لبلت عيد عتت يفي ال صموز ف ع د الضيرتة؛
طبيعة عايف ال سسيت الا   ـو تػإاماء الع ػود اليليػة: كخيصػة العاػيف السػمف الػذم صعاػيف كتػك سمػودج الوسػيطة اليليػة ت لييهتػي  . خ

يليػػة ال  تيدصػػة ال ظماػػي لتاسػػيرؼ ال عييفػػيف يفعهػػي إال تيسػػ حداث يفسػػ ددات يفتح ػػة هبػػي أك أتاػػير الخ تفػػة، تاثػػم يفػػي الع ػػود ال
 ادصدة سادهي يفي أف  اوف عاتية قيتتة لت طبيك.

 :8 سعت انددسة اليلية اإلسبليفية إىل ي يك جماوعة يفي األهداؼ نوايهي تياي صت أهداف الهندسة المالية اإلسالمية:  -3
 يفيلية إسبليفية دات اودة عيلية  ع رب كبدصيف عمع  لتاد ديت اليلية ال  تيدصة س يز تيلسداقية القمعية؛ وتم يفد ديت  . أ
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ي يػػك الافػػيءة االق سػػيدصة، ظماػػي لد دػػيت انددسػػة اليليػػة زصػػيدة الافػػيءة االق سػػيدصة عػػي طمصػػك  وسػػيع الفػػمص االسػػ ثايرصة ف  . ب
 ختفيض  ايليف ا سوؿ عتت يفعتويفيت كعاوالت الوسيطة كالساسمة؛يفقيركة الخيطم، كختفيض  ايليف العييفبلت، ك 

 ي يك عوائد جميصة لتاس ثامصي ك دوصع يفسيدر المحبية؛ . ت
 السيشمة ف إنعيش االق سيد كدلت تيالس فيدة يفي رؤكس األيفواؿ الا  عيؼ عي القيركة ف القيرصع الا سوؿ رتوصي؛ . ث
 العوائد كالخيطمة كالسيولة لدل القمكيت كال سسيت اليلية؛ السيعدة ف إدارة كي يك الوائاة تني . ج
 السيعدة ف  طوصم أسواؽ اليؿ اتية كالعيلية يفي خبلؿ إصميد أكراؽ يفيلية إسبليفية؛ . ح
  وتم سوصيف يفس  م كح ي   كيفي يفوارد يفواودة أصبل ف الدكرة االق سيدصة دمي ص تيف يفي اآلثير ال ضخاية؛ . خ
 يفب امة إلعايالت ال اوصيف؛ وتم حتوؿ عمعية  . د
   تييف خميطم االس ثاير ت دوصع صياه. . ذ

 .وكفاءته المحور الثاني: التمويل اإلسالمي
كيفي   ، صعمض هذا اور يففهـو ال اوصيف اإلسبليف ، يفي خبلؿ ال طمؽ إىل  عمصف ال اوصيف السمف اإلسبليف  كرسيل ه

 ال طمؽ إىل تعيلية ككفيءة ال اوصيف اإلسبليف .
 تعريف التمويل المصرفي اإلسالمي: -أوال

ال اوصيف يفق ك يفي اليؿ، كقد ايء ف ال ييفوس ايط "اليؿ هو يفي يفتا ه يفي كيف ع ء كيفت  تعديفي سيؿ، كيفت  لغة: 
 .9كسول ، كثم يفيلت...كيفت ه تيلضمس: أعطي ه اليؿ"

 يؿ: يفوؿ تبلني كيفوؿ العايف. اليؿ: كيف كاي ايء ف العدم الوسيط:"أعطيه اليؿ، يفوله، قدـ له يفي ضم يج يفي يفيؿ، ص
 كقد أطتك ف ابيهتية عتت اإلتيف يفيظمتاه الفمد أك ابايعة يفي يف يع، أك عمكض جتيرة، أك ع ير أك ن ود، أك حيواف يع أيفواؿ،

 .10كص يؿ: رايف يفيؿ: دك يفيؿ...الاوؿ: يفي صدفك عتت عايف يفي"
زصيدة طيق هي اإلن ياية أك إن يج يفيدة ادصدة أك إعيدة  دظيم  دقهلةتإف  يفعّن ال اوصيف هو: عدديفي  مصد يفأما اصطالحا: 

 :11أاهيهتي، تإ ي  ضع تمنيجمي صع اد عتت الديحي ني ال يلي ني
 نيحية يفيدصة: أم حسم كيف الوسيئيف اليدصة الضمكرصة الذميز القمكع  عدد كطبيعة األتدية اآلالت، األعايؿ، اليد العييفتة...س .1
 ي كتفة القمكع كيفسدر األيفواؿ الضمكرصة ككيفية اس عايني، تهذه الديحية ه  الا  سات تيل اوصيف.نيحية يفيلية:   ضا .2

 :12أيفي ف االق سيد اإلسبليف  تإف  ال اوصيف السمف اإلسبليف  هو

  تبية البدت اإلسبليف  لطيلب اليؿ إيفي تيلعايف تيه أك الس عايله تسورة يفعيدة؛ . أ
 ركة تيأليفواؿ لمايف أعايؿ ال   واتم لدصه أك إعطيء رايف األعايؿ اليؿ عتت سبييف الضيرتة؛هذا ال اوصيف إيفي أف صاوف تيلقي . ب
 أك الداختة يفع رايف األعايؿ ف ال ديرة يفي خبلؿ زصيدة رأس يفيؿ رايف األعايؿ ال داكؿ  البضيئعس؛ . ت
 أك عتت األقيف  هلام اآلالت كالعدات كغمهي يفي صورة الدفعة. . ث

الس ثاير ف ووء الدهج الفامم الذم ضمام عاتية االس ثاير، تهذه العيصم صمب أف  عاح   حدد طبيعة يفعيصم ا
 تيلضمكرة أهداؼ هذا االس ثاير ك ت ـي تهلسسه كوواتطه كيففيهياه.
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كال اداؿ ف أف  الدهج اإلسبليف  الس ثاير األيفواؿ طم تف سيـ االخ بلؼ عي الديهج ال  تيدصة سواء يفي حيث األسيس 
مم له أك يفي حيث أهداته كغيص ه أك يفي حيث أسسه كوواتطه كيفي   يفي حيث أسيليبه ككسيئته كهدي، ومكرة اخ بلؼ الفا

 صياة االس ثاير ف الدهج اإلسبليف  عده ف الفام ال  تيدم.
دهج كن طة البداصة كاألسيس األكؿ نذا االخ بلؼ كالذم صع ب عتيه كيف االخ بلتيت األخمل ص اثيف ف ار بيط يف

االس ثاير ف اإلسبلـ تيلع يدة كالقمصعة اإلسبليفية كهو أيفم غم قيئم ف الديهج ال  تيدصة الا ص ـو عتت أسيس جتدصد الفيهيم 
 االق سيدصة كالعتاية عييفة يفي أصة يفبيدئ أخبلقية أك دصدية.

 رسالة التمويل اإلسالمي:-ثانيا
كهذا صعف أف  أيفيـ  13لتعيري أيع: ﴿كيفي أرستديؾ إال رمحة لتعيلني﴾ ال اوصيف اإلسبليف  ليح لتاستاني تحسب، تيف هو    

االق سيدصني اإلسبليفيني يفس كلية كبمة ف إتبلغ هذه المسيلة لتبقمصة، كالسيشمة اإلصميتية ف ي يك المخيء كاالس  مار لبلق سيد 
السيئد كالطيلبة تيلبحث عي حتوؿ تدصتة ي ك األهداؼ العيل ، ك  ضيعف هذه الس كلية ف  يف  ياصد القاول يفي الدظيـ الييل 

 .14الدقودة لت داية القييفتة كعدالة ال وزصع، يفع ايتظة عتت ال يم األخبلقية كالوارد الطبيعية
 فعالية وكفاءة التمويل اإلسالمي:-ثالثا

 فعالية أساليب التمويل اإلسالمي: -1
 اإلسبليف  تياي صت :ظماي  تخيل تعيلية أسيليب ال اوصيف       

 األساليب التقليدية:-أ
إف  صيغ ال اوصيف ال بعة حيليي ف البدوؾ اإلسبليفية قد  امت دميياهتي عاي كين  عتيه ف تداص هي األكىل ت د كين  صياة الماحبة      

كتدراة  االس سديع ة ك هي تعد دلت القيركيفي يفعييفبلت السيرؼ اإلسبليفية   تدأت صيغ اإلايرة  بلح %81-70 اط  يفي 
 صيغ اإلايرة قد   ديف  عتت صيغ الماحبة. أقيف الستم تياي ذمد اآلف أف  

 األساليب الحديثة:-ب
 صناديق االستثمار اإلسالمية: -

يفي جماوع  % 0.6  صددكقي 478إىل  2009عدد السديدصك االس ثايرصة اإلسبليفية ف العيري كح   يصة أغسطح  صسيف
صددكقيس عدد صديدصك االس ثاير اإلسبليفية سمي مبعدؿ هيئيف عتت  79286يرصة ف السوؽ العيلية البيلغ عددهي السديدصك االس ثا

تإف أشمية كقياة صديدصك االس ثاير اإلسبليفية زادت  % 25أم مبعدؿ يف وسط سدوم  %254يفدل اخلاح سدوات اليوية، تتغ 
، سواء يفي حيث عاتييت 2007ك 2005دصة، كيدصدا ف الفعة يفي تني عتت رمو قوم، عتت حسيب السديدصك االس ثايرصة ال  تي

صددكقي عتت ال وايل، أك يفي حيث حدم األصوؿ ي  إدارهتي  455صددكقي ك 267صددكقي ك 213الطمح الا  ماكح  يفي تني 
يفتيير دكالر ف العيـ  28.26،   2006يفتيير دكالر ف العيـ  21.6إىل  2005يفتيير دكالر ف العيـ  10.4كالا ار فع  يفي 

200715. 
 الصكوك اإلسالمية: -

% ف 26 % يفي ايييل إصداراهتي يفي السددات يف يرنة تدحو81سثيف إصدارات الساوؾ اإلسبليفية ف دكؿ اخلتيج اليـو      
يت ال اوصيف الساوؾ اإلسبليفية قفيات نوعية يفي حيث العوائد ن يدة ا سيع اس خدايفهي ف عاتي العيـ اليو , كقد ح   
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دمي اعتهي يوز عتت اه ايـ الس ثامصي ف األسواؽ اليلية اإلسبليفية كالامتية عتت حد  ،خيصة تعد األزيفة اليلية العيلية األخمة
 . السواء

 ( و.ن)مليار دوالر(2012-2001(: حجم الصكوك اإلسالمية الدولية المصدرة خالل الفترة )01رقم ) شكلال

1,172 1,371

7,207
9,465

14,008

33,607

50,041

24,337

38,07

53,125

93,573

137,599 135,87

106,96

60,693

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 www.iifm.net :    http :الماتط عتت يف وتم الدكلية، اإلسبليفية اليلية السوؽ يفوقع يفي اجملا عة ال  يرصم: المصدر
كصعػػود دلػػت إىل  ياصػػػد  2001ص ضػػح يفػػي القػػػايف أف  حدػػم السػػاوؾ االسػػػبليفية  السػػدرة الدكليػػة السػػػدرة  ياصػػد يفدػػذ سػػػدة       

كعػػدـ  ػػهلثم ال سسػػيت اليليػػة الػػا  2008قبػػيف الػػدكؿ كا اويفػػيت خيصػػة تعػػد األزيفػػة اليليػػة سػػدة  ال عييفػػيف تيلسػػاوؾ االسػػبليفية يفػػي
 لديتػذ ف يف سسػيهتي لت عييفػيف هبػي   عييفيف تيألدكات اليلية االسػبليفية هبػي كذمػيح جتمتػة إصػدار هػذه السػاوؾ تيهػي كتػ ح الػدكؿ الامتيػة

يفتيػير دكالر ن يدػة زصػيدة الػوع  تيل عييفػيف هبػي كا ياػػة  137ة مب ػدار أكػرب  ػداكؿ لتسػاوؾ االسػبليفية السػدر  2012سػدت  سػدة 
إىل غيصػة  2001, كص در حدم الساوؾ االسبليفية السدرة يفدذ لتسيولة كسوصيف االس ثايرات كاالس فيدة يفي سيولة األسواؽ اليلية

 .يفتيير دكالر 767تهلكثم يفي  2015

 كفاءة التمويل اإلسالمي:  -2

ليب ال اوصػػيف اإلسػػبليفية ضم ػػك انػػدؼ ال سػػود يفػػي ال اوصػػيف، كصسػػيعد ف زصػػيدة ال وسػػع ف االسػػ ثايرات إف  ال دػػوع ف أسػػي
ا  ي ة كص وقع لت اوصيف اإلسبليف  أف ال ضمدث آثيرا  ضػخاية الػبلؼ ال اوصػيف ال  تيػدم، كطم تػف ال اوصػيف اإلسػبليف  عػي ال اوصػيف 

 رأس الػػيؿ  د  ػػيف إىل الطػػمؼ اآلخػػمالػػبلؼ ال ػػعض تفيئػػدة، تػػإف يفتايػػة ال  تيػػدم ف اسػػ امار يفتايػػة رأس الػػيؿ لتايلػػت األصػػت  
"، كصب ػت الاػوؿ  كهذا ص كد عتت أف  طبيعة ال اوصيف اإلسبليف  قيئاػة عتػت يفبػدأ أسيسػ   كهػو: "أف  اخلػماج تيلضػايف، كالاػدم تػيلاـم

ض كال ػػعض هػػ  عبلقػػة دائػػي مبػػدصي ف ييػػع عػػمصاي لتا اػػوؿ غداػػي كغميفػػي، أيفػػي ف حيلػػة اإلقػػماض تفيئػػدة تػػإف العبلقػػة تػػني ال ػػم 
األحواؿ، كتيل ييل  دفسيف عخسية الدائي عي الدصي مبدمد إقماوه، كوايف اسعداده لؤلصػيف كالفيئػدة الع بػة عتيػه، كهبػذه السػورة 

  ػػدت ي لتاػػوارد اليليػػة يفػػي تػػإف  الػػوارد كالػػدخمات صػػ م جتايعهػػي يفػػي األغديػػيء كالف ػػماء كصعػػيد  وزصعهػػي لسػػين األغديػػيء ت ػػط، كهػػذا صعػػف
 .16 الف ماء كهم األكثم إىل األغدييء كهم ال تة
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 دور الهندسة المالية اإلسالمية في توفير التمويل اإلسالمي. المحور الثالث:
ليح ال سود تإعيدة هددسة ال اوصيف السمف اإلسبليف  تيلضمكرة إصميد صيغ سوصيف ادصػدة تدصتػة لسػيغ ال اوصػيف اإلسػبليفية 

لعمكتػة كالسػاية ف الف ػه، إد صع ػػرب إصمػيد قدػوات كيفديتػػذ ادصػدة لت اوصػيف، أك حػػ  سوصػيف دكائػم ادصػػدة ري صعػد ال اوصػيف ال ػػيئم  أك ا
صػػيغ ال اوصػػيف الطمكحػػةس قػػيدرة عتػػت الوتػػيء تيح ييايهتػػي ال اوصتيػػة، كػػيف دلػػت صع ػػرب هددسػػة يفيليػػة إسػػبليفية، كإعػػيدة هددسػػة لت اوصػػيف 

 . 17اإلسبليف 
 لتصكيك اإلسالمي:ا-أوال

إف  كتاة ال سايت كال ورصك كال سديد  س عايف كامادتيت لسات كاحد، ك قم إىل يفعّن كاحد، تي يؿ ال سايت نسبة إىل 
 الساوؾ، كال ورصك نسبة إىل األكراؽ اليلية، كال سديد اع  يقي يفي السددات.   

 تعريف التصكيك اإلسالمي:-1
 :18ال ورصك ف اإلطير اإلسبليف  تعاتييت ال سايت، كدلت لسببني شميإصطتح الف هيء عتت  ساية عاتييت 

كتاة  سايت يفقػ  ة يفػي كتاػة صػاوؾ كهػ  سثػيف البػدصيف اإلسػبليف  لاتاػة السػددات كهػ   عػف وػاديي ال عييفػيف تػهلداة يفيليػة  . أ
 قيئاة عتت الداصدة كالفيئدة اميفة؛

 كتاة ال ورصك ف الفام الييل ال  تيدم قيئاة تسفة أسيسية عتت يفاوف الدصوف كهو يفي صده  عده القمع ف ال بيدؿ  فيوبل. . ب
 :19 عمصف ال سايت لدل جمتح اخلديفيت اليلية اإلسبليفية: ال سايت صعف إاماءات إصدار الساوؾ ك  ضاي اخلطوات ال يلية

دم  اوف عػيدة عبػيرة عػي قػمكض أك ديفػم ح ػوؽ أخػمل تيداػي ف ال اوصػيف اإلسػبليف   اػوف إنقيء يفواودات: ف ال اوصيف ال  تي -
 عبيرة عي يفواودات قيتتة لت سايت حسب أحايـ القمصعة اإلسبليفية كيفبيدئهي كيلواودات يفوووع اإلايرة؛

 لية  صاوؾس؛ن يف يفتاية الواودات إىل كييف دم غمض خيص ص سمؼ تسفة السدر كدلت تووعهي ف عايف أكراؽ يفي -
 إصدار األكراؽ اليلية  الساوؾس إىل الس ثامصي. -
ه: ''إصػػدار ـ تهلن ػػ 2009–ق1430ف دكر ػػه ال يسػػعة عقػػم  178س 19/4كاػػي عم تػػه جماػػع الف ػػه اإلسػػبليف  الػػدكيل ف ال ػػمار       

ع أك ح وؽ أك ختيط يفي األعييف كثيئك أك عهيدات يفيلية يف سيكصة ال ياة سثيف حسسي عيئعة ف يفتاية يفواودات  أعييف أك يفديت
 .20كالديتع كالد ود كالدصوفس قيئاة تعبل أك سي م إنقيؤهي يفي حسيتة االك  يب، ك سدر كتك ع د عمع  ك هلخذ أحاييفه''

 هػػ  القػػيركة، الضػػيرتة، الماحبػػةقػػد   خػػذ السػػاوؾ اليليػػة اإلسػػبليفية أعػػايال خم تفػػة، كلاػػي األنػػواع األسيسػػية يفػػي الع ػػود 
، السػتم، االس سػػديع، كالسػاوؾ الػػا هػ  عػػايف يفػي أعػػايؿ ال سػديد لتع ػػود األخػمل، ضمسػػي كصػف السػػاوؾ الػا   ػػدـ اإلاػيرة

ػعيدة عتت أ    ي عػهيدات اسػ ثاير سثػيف يفتايػة  ديسػبية ف أصػيف يفػي األصػوؿ، ك سػ خدـ ي ال يتيف اإلسبليف  لتسددات ال  تيدصة تهل  
د اسػ خديفوهي ف سػيلف األزيفػيف ل دهيػي قػواتتهم، كص حاػيف األتػماد نسػبة ال اػيليف الساوؾ ل  يسم الخيطم كرمبي صاوف ال دير ق

 صػػت  األسػػهم ف عػػمكة يفسػػيشمة غمتيػػةكص ت ػػوف يفػػي ص يتتهػػي يفػػي أرتػػيح أك ص  ػػيمسوف أم خسػػيرةس ك قػػبه السػػاوؾ ف هػػذا القػػايف األ
 . 21ع البتغ الا  ب تهالس ثام له حك ان فيع  ف األصوؿ يف ديسب يف كاخليصية الايية لتساوؾ ه  أف  

 دوافع التصكيك اإلسالمي: -2
 :22   اثيف دكاتع عاتية ال سايت الا  دتع ال سسيت اليلية إىل إصدار الساوؾ االس ثايرصة ف الد يط ال يلية    
ة ألف  ال سػايت صسػيعد إعيدة  دكصم األيفواؿ الس ثامة دكف ا ياة لبلن ظير ح  ص م يسييف ا  وؽ اليلية عتت آاينػي الخ تفػ -

 عتت يوصيف األصوؿ غم السيئتة إىل أصوؿ   سف تيلسيولة؛
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خفض  اتفة ال اوصيف كالخيطم، ألف  ال سايت ص يح ال درة عتت  عبئة يفسيدر ال اوصيف تي سوؿ عتت يفس ثامصي ادد، كيفي    -
ما لاػوف السػاوؾ يفضػاونة تضػاينيت عيديػة كهػ  كتيل ييل ص سم تيزمفيض دراة الخيطم نظ ، وتم سوصيف طوصيف أك يفد سف األايف

األصػػوؿ كتيإلوػػيتة إىل أف  عاتيػػة ال سػػايت   طتػػب تسػػيف حمفظػػة ال سػػايت كيفػػي صتح هػػي يفػػي وػػاينيت عػػي غمهػػي يفػػي األصػػوؿ 
 الاتوكة لتقمكة يفدقئة الساوؾ؛

يلية ك دقيط سوؽ  داكؿ الساوؾ،  دقيط سوؽ اليؿ يفي خبلؿ  عبئة يفسيدر سوصيف ادصدة ك دوصع العوض تيهي يفي األكراؽ ال -
 كالساوؾ أصضي ساي سوصيف الدقيطيت اإلق سيدصة الضخاة يفي ال   در عتيه ابهيت ال اوصتية تإنفمادهم؛

يسػػني ال ػػدرة اإلئ اينيػػة كانياػػيف ال اػػوصت  لتقػػمكة يفدقػػئة السػػاوؾ يفػػي حيػػث أف  ال ورصػػك ص طتػػب ال سػػديف االئ اػػيإل لتاحفظػػة 
 مكة، كيفي   صاوف  سديفهي االئ ايإل يفم فعي؛تسورة يفس  تة عي الق

الوائاة تني آايؿ ال اوصيف أم يفسيدر اس خدايفيت األيفواؿ، تعاتية ال سايت  سيعد القمكة ف ا سوؿ عتػت ال سػوصة البلزيفػة  -
 لسداد ال يايفيهتي قسمة األايف.

لغ كبػػػمة يف اثتػػػة تياػػػي سدحػػػه يفػػػي قػػػمكض أيفػػػي تيلدسػػػبة لتاسػػػيرؼ الػػػا تطبيع هػػػي صواػػػد لػػػدصهي حمػػػيت  ح ػػػوؽ يفيليػػػة مببػػػي   
 ك سهيبلت ائ اينية، تعاتية ال سايت  ا سب أشمية خيصة تيلدسبة ني كه :

 ؛2يسني يفعدؿ كفيصة رأس اليؿ ف  يف يفعيصم تيزؿ  -
 يسني الوائاة تني آايؿ األصوؿ كاالل يايفيت؛ -
 ا سوؿ عتت ال اوصيف البلـز لدح قمكض ادصدة؛ -
 الئ ايف؛ دوصع أتضيف خميطم ا -
 خفض  اتفة ال اوصيف ك دوصع يفسيدره؛ -
  وسيع نقيط أسواؽ اليؿ. -

 المشتقات المالية من منظور إسالمي:-ثانيا
 أسباب الحاجة للمشتقات المالية اإلسالمية:-1

 :23 ربز ا ياة لتاق  يت اليلية اإلسبليفية عتت المغم يفي اخلبلؼ الف ه  الذم  ثمه يفي اينبني
كرة  ايف ال سسيت اليلية اإلسبليفية يفع كاقع الدظيـ الييل العيل  كالذم يفػي مسي ػه األسيسػية ال  تبػيت ف وم  الجانب األول:-أ

األسعير مبي تيهي أسعير الفيئدة كأسعير األسهم كالسددات كأسعير الستع كاخلديفيت كهو يفي صس دع  ال ييـ تعايف إصمييب اجتيه هذه 
لية اإلسبليفية كح  يف سسيت األعايؿ األخمل خلسيئم ن يدة خميطم ري  اي تهلم حيؿ يفي ال  تبيت تدال يفي  ابد ال سسيت الي

 األحواؿ ه  ال سبب تيهي؛
صس دع  ايتظة عتت أصيلة ال سسيت اليلية اإلسبليفية كوايف يفعيصمهتي   ديتسي هي تقايف خيصس األخذ  الجانب الثاني:-ب

ي ػػػك نفػػػح الياصػػػي ل تػػػت الػػػا ي  هػػػي األدكات ال  تيدصػػػة كف نفػػػح الوقػػػ  ي ػػػك يفيػػػية  تيالت اػػػيرات ابدصػػػدة أك إصمػػػيد البػػػدائيف الػػػا
 السداقية القمعية.
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 المشتقات في نظام التمويل اإلسالمي: -2
إف  أم ع ػػد أك يفعييفتػػة يفيليػػة ف  ػػيف ال اوصػػيف اإلسػػبليف  صمػػب أف  واتػػك وػػواتط القػػمصعة اإلسبليفيةػػػ كظماػػي أف يػػدد هػػذه 

 :24صت الضواتط تياي 
 يم  المتي كأم يفعييفبلت يف عت ة ته؛ -
 يفدع الامر أم ا ظم الم فع  العييفبلت دات الخيطم العيلية أك يفي صعمؼ ت ديرة الخيطم أم ن يف الخيطمس كتيع يفي ال ظمتت؛ -
 يفدع الاييفمة كالضيرتة ف الع ود كالبيدالت؛ -
 ية.يفدع ال ديرة أك  بيدؿ الدصوف إال إدا كين  ت يا هي اإلمس -

 :25كتيل ييل تإف   طوصم الق  يت اليلية اإلسبليفية صمب أف   واتم تيه القمكط ال يلية
 صمب أف  اوف الق  يت يف وات ة يفع القمصعة اإلسبليفية؛ -
 صمب أف ي ك الفوائد كالديتع لتاق  يت اليلية ال  تيدصة؛ -
 صمب أف  اوف قيتتة لت داكؿ ف أسواؽ اليؿ الدكلية.  -
عتػت ال سسػيت اليليػة اإلسػبليفية كالسػتطيت الد دصػة ف الػدكؿ اإلسػبليفية أف   سػح كحػدة لتبحػث كال طػوصم كدلػػت  كاػي صمػب    

 :26ل ح يك األهداؼ ال يلية
 اس حداث يفق  يت يفيلية ي ك ال طتبيت السيت ة؛ -
 إلسبليفية؛ طوصم كسيئيف كيفعيصم تعيلة ل ييس الخيطم الا ختفض أك  دقهل تيس خداـ الق  يت اليلية ا -
 طوصم طمؽ حميسبية ادصدة إل هير كجتسيد خميطم ال ايم كيفس ول ال  تب ف قيم أصوؿ كخسـو ال سسيت اليلية يفثيف   تب  -

أسعير الستع ك  تػب أسػعير السػمؼ لتعاػبلت األادبيػة كأسػعير األسػهم كحسػل القػيركيت, كعتػت ال سسػيت اليليػة اإلسػبليفية 
 يتية كل عاح الووع ا  ي   ألصوني كخسويفهي كحدم الخيطم الا   عمض ني؛ بف  هذه الطمؽ ل ح يك القف

سي دم اس خداـ القػ  يت اليليػة اإلسػبليفية إىل  اػمات حمكيػة  دصدييفيايػةس لت طػيع الػييل كالد ػدم دمػي ص طتػب يفػي السػتطيت  -
ال ياصػدة لتا سسػيت اليليػة كيف ػدرهتي عتػت ا مكػة عػرب اليلية كالد دصة أف   بّن وواتط كسييسػيت إسػ  مار تعيلػة   ايعػت يفػع المكنػة 

 الدظيـ الييل الدكيل كلا    ايعت أصضي يفع ال ام الدصدييفيا  لتاق  يت اليلية.
 المركبة: المالية المنتجات-ثالثا

د اإلسػبليفية، يفػثبل: ي يفمكبة يفي أكثم يفي  ع دس عاتية يفي العاتييت البسيطة العمكتػة ف الع ػو مسي  تيلد ديت المكبة أل   
ه ليح لتهددسة يفقيركة، يفضيرتة، ستم...، كهدي ص ضح لدي تعبل دكر انددسة اليلية ف ات اير يفثيف هذه الد ديت، حيث أن  -يفماحبة

 اليلية حدكد، إال االل ياـ تيألسح يفع حميكلة االت عيد قدر اإليفايف عي االخ بلؼ الف ه .
تيػػػػة الػػػػا قػػػػيـ العتاػػػػيء العيصػػػػمكف ال خسسػػػػوف ف االق سػػػػيد اإلسػػػػبليف  ت طوصمهػػػػي كسدقػػػػم هدػػػػي إىل تعػػػػض الداػػػػيدج ال اوص

 :27تيس خداـ انددسة اليلية، كيفدهي
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 .28المرابحة من خالل المشاركة -1
عيوعهي اليـو كإقبيؿ السيرؼ اإلسبليفية  الماحبة صورة يفي الدصي الذم ايءت القمصعة تيلعغيب عده، إال أف   تيلمغم يفي أف  

 تيهي صس واب حميكلة إعيدة صييغ هي تسورة أقمب اىل سمودج الوسيطة اليلية البدية عتت الدييتة اك القيركة.ع
 ادف ص ـو هذا الداودج عتت إعيدة هددسة تيع الماحبة لآليفم تيلقماء يفي خبلؿ ع د القيركة كدلت كاي صت :

كصع  د أن ه إدا يفاي زتيئده يفي القماء تيل  سيط تسوؼ ضم ك هدته كيفي هديؾ ككيبل لتسييرات صمغب ف زصيدة يفبيعي ه،  لدفعض أف  
ه ال ظمتت اآللييت الضمكرصة ل يتعة الػدصدني كيسػييف األقسػيط،   ص حسي دخته، لاي هذا الوكييف ال ظمتت السيولة الايتية، كاي أن  

اسػ ثاير تػيئض السػيولة لدصػه ف يفقػمكع يفػدخفض لاده ظمتت اخلربة الايتيػة تيلسػوؽ كاألسػعير كالبضػيئع، هدػيؾ يفسػمؼ صمغػب ف 
البيػع اآلاػيف تمصػة ايػدة نػذا الاػمض، صػدخيف السػمؼ عػمصاي يفػع ككيػيف السػييرات  الخيطمة كال صس تـي خربة يف خسسة، كصمل أف  

 عتت الدحو ال ييل:
ح الاػػمض، كصفػػ ح هباػػي طمسػػل الوكيػػيف يفبتاػػي يفػػي الػػيؿ، يفػػثبل يفتيػػوف دصدػػير، لتبيػػع تيل  سػػيط، كطمسػػل السػػمؼ يفتيػػونني لػػدف . أ

 حسيب يفقعؾ لدل السيرؼ، كصس خدـ هذا ا سيب ل اوصيف السييرات البيعة تيل  سيط؛
ص ػػوىل الوكيػػيف إاػػماءات البيػػع كن ػػيف التايػػة كيفػػي ص عتػػك هبػػي، كال هلكػػد يفػػي اػػودة السػػييرة البيعػػة كختوهػػي يفػػي العيػػوب، تيداػػي ص ػػوىل  . ب

 لدل السمؼ؛السمؼ يف يتعة األقسيط كيفماقبة رصيد الدصي 
سػيهم تيهػي   ه السػياة ف ا  ي ػة عػمكة عدػيفاألرتيح الا صمديهي هذا ا سيب القعؾ  وزع تني الوكييف كالسمؼ تيال فيؽ، تهػذ . ت

سػػييرة  بػػيع يفػػي خػػبلؿ هػػذا ا سػػيب  ع ػػرب  كػػيؿ يفػػي السػػمؼ كككيػػيف السػػييرات تيلػػيؿ ك العاػػيف، كاألرتػػيح  ػػوزع تيدهاػػي، الحػػ  أف  
 الوكييف كتني السمؼ، ككيف يفدهاي اس حك المتح مبواب يفيله كعاته.دمتوكة عمكة تني 

 كظماي يفبلحظة أف  هذه السياة س يز عي صياة الماحبة العيدصة:
 ختتل السمؼ يفي إاماءات القماء كال بض ك ا ييزة، كه  يفي الع بيت الا كين    تيف يفي كفيءة أستوب الماحبة؛ 
 ذلت اس فيد السمؼ يفي:   تييف الخيطمة، االس فيدة يفػي خػربة الوكيػيف تيلسػوؽ كالبضػيئع عيرؾ السمؼ الوكييف ف القمكع، كت

 ف زصيدة البيعيت،  فمغ السمؼ اإلسبليف  ألكثم يفي ص  ده حيليي لؤلسفس أال كهو يف يتعة الدصوف كيسييف األقسيط؛
 م، صمحبػػوف ييعػػي كطمسػػمكف ييعػػي، تح ػػك ري صعػػد السػػمؼ يفديتسػػي لت دػػير، أك يفيامحػػي ألسػػواؽ السػػييرات, تػػيف صػػير عػػمصاي نػػ

السمؼ تذلت الوسيطة اليلية تني دكم الفيئض  الدخمصي كالودعنيس دكم العدي  ككييف السييراتس يفبيعػمة، كدكف  وسػيط طػمؼ 
 راتع دخييف عتت العاتية.

 نموذج الوكالة بأجر. -2
سػػبليف ، يفػػػي عبلقػػة الضػػػيرتة القػػعكة الػػػا  ثػػػم كص ػػـو هػػػذا الداػػودج عتػػػت إعػػيدة هددسػػػة عبلقػػة الػػػودعني يفػػع السػػػمؼ اإل

يفقػػػاتة  طبي يػػػة كهػػػ  يفسػػػهللة ال ػػػداخيف الػػػييفف، كهػػػ  اخػػػ بلؼ يفواعيػػػد السػػػحب ك االصػػػداع تػػػني الػػػودعني كيفواعيػػػد تػػػدء ك سػػػفية 
كص عح  عة تعيدهيلفعتية العيئدة ألم كدصاالس ثايرات الا اس خديف  تيهي أيفواؿ الودعني، كهو ضموؿ دكف يدصد المتح اك اخلسيرة ا

ييؿ الدصي عطية اف  اوف عبلقة السمؼ تيلودعني قيئاة عتت أسيس الوكيلة تهلام تدال يفي الضيرتة، حيث صع رب السمؼ ككيبل 
عػي الػودعني ف اسػػ ثاير أيفػوانم ل ػيء أاػػم ثيتػ  اك نسػبة يفػػي يفبتػغ الودصعػػة داهتػي، كهػذا ال ػػعح صمعػيف دخػيف السػػمؼ يفسػ  بل عػػي 

 ن يئج عاتييت االس ثاير الفعتية.يفواعيد ك 
 



 

 
 

الهندسة المالية اإلسالمية كآلية لتوفير التمويل  - بوطبة صبرينة أ. ,حمد رشادمرداسي أ أ.
 - المصرفي اإلسالمي

 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة  44

 نموذج سندات اإلجارة الموصوفة في الذمة. -3
 ة يفيليػػة كع ػػد اإلاػػيرة كع ػػد السػػتمسػػددات اإلاػػيرة هػػ  نػػوع يفب اػػم يفػػي السػػددات اإلسػػبليفية، كهػػ  يػػع تػػني السػػدد كػػهلدا

الوصف  فسيبل، كال صػدع جمػيال لتخػبلؼ  كآلي هي أف  اوف هديؾ خديفة يفوصوتة ف الذيفة يفثيف ال عتيم ابييفع  يفثبل، حبيث صاوف 
كػػهلف صاػػوف  عتػػيم طيلػػب اػػييفع ،   ػػوتم تيػػه عػػمكط يفعيدػػة كضمػػدد لػػه يفسػػيؽ دراسػػ  يفعتػػـو تييفدػػه كيفد ػػه ككصػػفه، تعػػد دلػػت   ػػـو 
ابييفعة كه  يف ديفة خديفة ال عتيم ابييفع  تإصدار سددات خديفػة يفوصػوتة ف الذيفػة سثػيف  عتػيم طيلػب ف ابييفعػة عتػت أف   ػدـ 

اخلديفة الوصوتة ف الذيفة تعد عقم سدوات يفثبل كظمثيف السدد حسة سيعية كاحدة، ك ييفيف هذا السدد ا ك ف ا سوؿ عتػت  هذه
 اخلديفة الوصوتة يف يتيف يفي صدتعه اآلف يفي مثي لتسدد الذم ظمثيف يفتاي ه لتادفعة.

الاػػفء لتاػػوارد، كي يػػك السػػيولة كالمحبيػػة كالضػػايف هػػذا الب اػػم ضم ػػك يفيػػية الافػػيءة ف  عبئػػة الػػدخمات، كيفيػػية ال خسػػيل  إف      
 لايتة أطماؼ العبلقة تقايف كف ، كهو يفي هتدؼ إليه انددسة اليلية اإلسبليفية. 

 مستقبل تطوير المنتجات المالية اإلسالمية:-رابعا
 د دػيت اليليػة كالسػمتية السػيئدةدكات كالل د أدت األزيفة اليلية العيلية إىل قييـ الستطيت الد دصػة كالبدػوؾ تإعػيدة الدظػم ف األ    

يػة كالواقع أف  انددسة اليلية الديجتة عي السمتيني دكم اخلتفييت ال  تيدصة العييفتني تيلبدوؾ اإلسبليفية،  سػعت إىل ات اػير أدكات يفيل
السػػتم كاالس سػػديع كغمهػػي يفػػي السػػيغ  ع اػػد عتػػت ال وسػػع تػػيل ورؽ السػػمف كالماحبػػة لآليفػػم تيلقػػماء، تػػدال يفػػي القػػيركة كالضػػيرتة ك 

 الفيعتة ف االق سيد كدلت لبلع بيرات ال يلية:
 سهولة انددسة اليلية ال  تيدصة؛ -
 حياة انددسة اليلية اإلسبليفية إىل عاك ف عتـو القمصعة؛ -
 العكيي عتت صيغ الداصديت حبثي عي المتح ف األايف ال سم. -
  ا ػيؿ عتػػت يفػي هػو عتيػػه يفػي عاتيػيت انياتػػة القػمعية لد دػيت   تيدصػػة تػإف  يفسػ ول الد دػػيت كظماػي ال هلكيػد تهلن ػه إدا يفػػي ت ػ   

اليلية اإلسػبليفية سػيدحدر ليسػيف إىل ن طػة ص  ػيرب تيهػي يفػع يفسػ ول اخلػديفيت ال  تيدصػة, كسػ اوف السػديعة اليليػة اإلسػبليفية أيفػيـ 
 ثبلثة يفقيهد  سيديرصوهيتس حم اتة ف الس  بيف الدظور:

تيلطتوب  اإلسبليفية ل ح يك اس دايف هي : ص اثيف ف اإلسعا يدية الا صمب أف   بديهي السديعة اليليةالمشهد األول )المأمول( -1
يفدهي أف   حوؿ ف الس  بيف العيايف إىل اس ابلؿ الخيكف اإلسػعا يد  يفػي السػيغ الف هيػة القػمعية لتاد دػيت اإلسػبليفية األصػيتة 

 االت اير، حيث ييت  عتت هوصة السديعة ك تا اح ييايت السوؽ ك سهم ف ي يك ال داية اتية؛ف عاتييت ال طوصم ك 
: ص اثيف ف أف   قػيته الد دػيت اليليػة اإلسػبليفية  قػيهبي كبػما يفػع الد دػيت اليليػة ال  تيدصػة، كهػو المشهد الثاني )المحتمل( -2

تيدصة كرتع يفس وصيهتي كاس دايفة صديع هي، سييفي كاي صعايف عتت إوعيؼ خسوصية أيفم سيعايف ح اي عتت دعم الد ديت اليلية ال  
 كيفياصي السديعة اليلية اإلسبليفية كيفد ديهتي؛

ص اثػػيف ف انػػدثير الد دػػيت اليليػػة اإلسػػبليفية ن يدػػة عػػدـ  طػػوصم يفد دػػيت أصػػيتة  ػػدعم  : المشهههد الثالههث )األقههل احتمههاال(-3
دة الد ديت اليلية ال  تيدصة يفي عاتييت انياتة القمعية لد ديهتي، تس سبح ييػع الد دػيت يفػي اس دايفة السديعة، كن يدة الس في

 .29 ن يج السديعة ال  تيدصة
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 )بليون دوالر(.2012(: قيمة أصول البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية في الدول المتقدمة سنة 02الشكل رقم )
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Services 2015.  Available at the following link www.zawya.com. 

عػػد اذمػػيز  داثػػة ال اوصػػيف هبػػذه تتيػػوف دكالر كهػػذا الػػمقم حبػػد دا ػػه ص 1أكثػػم يفػػي  2015تتاػػ  أصػػوؿ السػػيرؼ اإلسػػبليفية سػػدة     
كن يدة زصيدة الطتب عتت ال اوصيف اإلسبليف  يفي البدوؾ االسبليفية كزصيدة حدم الث ػة ف الد دػيت اليليػة االسػبليفية الػا  ،األدكات

عتيهػي ف ال اوصػيف   ديفهي خيصة تعد أف أثب   ذميع هي أيفيـ األزيفيت اليلية األيفم الذم دتع تيل سسيت اليليػة كالسػمتية االع اػيد 
 كاالس ثاير.

 خاتمة:

حيكلدي يفي خبلؿ هذه الورقة البحثية  بييف الدكر الذم  تعبه انددسة اليلية اإلسبليفية ف  وتم ال اوصيف اإلسػبليف ، كيفػي أاػيف      
 طمقدػي إىل الد دػيت  دلت  طمقدي إىل عتت عاتية ال سايت اإلسبليفية الا  ع رب يفي أهم اآللييت ل وتم السػاوؾ اإلسػبليفية، كاػي

ي  ع رب يفي أهم خمماػيت انددسػة اليليػة اإلسػبليفية، كف  يصػ ة اليلية اإلسبليفية المكبة كالق  يت اليلية يفي يفدظور إسبليف  حيث أ  
 حبثدي هذا ظماددي   د  الد يئج ال يلية:

 ت كالعاتييت اليلية الب امة تيإلويتة إىل صييغة حتوؿ انددسة اليلية اإلسبليفية ه  ال سايم كال طوصم كال دفيذ لايف يفي األدكا
 إتداعية لقيكيف ال اوصيف ككيف دلت ف إطير يفواهيت القمع ا ديف؛

 انددسة اليلية اإلسبليفية جتاع تني السداقية القمعية كالافيءة االق سيدصة؛ 
 م الد دػيت اليليػة اإلسػبليفية كإصمػيد ا تػوؿ لقػػيكيف انددسػة اليليػة اإلسػبليفية  ػدعم السػمتية اإلسػبليفية يفػي خػبلؿ  ػوتم ك طػوص

 ال اوصيف الخ تفة؛
  ػػوتم انددسػػة اليليػػة اإلسػػبليفية  قػػايتة كاسػػعة يفػػي الد دػػيت كاألدكات اليليػػة اإلسػػبليفية أشمهػػي السػػاوؾ اإلسػػبليفية كالقػػ  يت 

 اليلية اإلسبليفية؛
 اليلية اإلسبليفية كين  ن يدة لبلع ايد عتت يفػدهج االت اػير تييكػية  تيلمغم يفي خم تف ابهود البذكلة إال أف  يفعظم الد ديت

 تدؿ االت اير ا  ي  .
 



 

 
 

الهندسة المالية اإلسالمية كآلية لتوفير التمويل  - بوطبة صبرينة أ. ,حمد رشادمرداسي أ أ.
 - المصرفي اإلسالمي
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 :التوصيات
 كيفي أايف  طوصم الد ديت اليلية اإلسبليفية ك وتم البدصيف اإلسبليف  لسيغ ال اوصيف ال  تيدصة صمب العايف عتت يفيصت :    
ص طتبهي العايف السمف اإلسبليف  يفي خبلؿ ت ح ختسسيت االق سيد اإلسبليف    وتم ك طوصم الافيءات كاإلطيرات ال هتة الا -

 ف ابييفعيت، تيالويتة إىل اإلس فيدة يفي خربات الهددسني اليليني ف االق سيد الووع ؛
 االت عيد عي   تيد صيغ ال اوصيف المتوصة ألف  دلت سي دم إىل إلايء الدكر الفعيؿ لتهددسة اليلية اإلسبليفية؛ -
 االع ايد عتت يفدهج االصيلة كاالت اير ل طوصم كسيئيف ال اوصيف اإلسبليفية كدلت ف حدكد الضواتط القمعية؛ -
  طوصم أسيليب ال اوصيف اإلسبليفية كوبطهي تيالع ايد عتت الخ سني اليليني الذصي   وتم تيهم العمتة االق سيدصة كالف هية يفعي؛ -
 ت اليلية اإلسبليفية؛ هلسيح كحدات لتبحث كال طوصم داخيف ال سسي -
 .ايف اس اايؿ الدظويفة السمتية اإلسبليفيةأل إنقيء خم تف ال سسيت اليلية اإلسبليفية ك وتم األسواؽ اليلية اإلسبليفية -
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