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 مقدمة
ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه

أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن اهلل إله إال اهلل 
وحده ال شريك له ، وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله ، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 

كثرياً إىل يوم ال  دين ، أما بعد:وسلم تسليما ً
فإن اهلل جل وعال َمنَّ علينا واصطفانا من بني سائر األمم فجعلنا من خري أمة أخرجت 
للناس ، وأرسل لنا خري رسله حممدًا صلى اهلل عليه وسلم خبري الشرائع وأيسرها ، أال وهي 

 شريعة اإلسالم ، وأمر الناس أن يتحاكموا إليها يف عباداهتم ومعامالهتم .
أبواب املعامالت يف شريعتنا اإلسالمية واليت ازدادت حاجة الناس إليها يف عصرنا  وإن من 

احلاضر هو باب املعامالت املالية ، إذ كثرت فيه النوازل وتعددت يف أبوابه املسائل ، فهو 
 باب متجدد بتجدد األوقات واألزمان .

دارسة فقهية تأصيلية  -ملضاربة لذا فقد اخرتت هذا املوضوع )الصكوك املركَّبة من املراحبة وا 
اليت هي -تطبيقية( ليكون عنوان أطروحيت يف مرحلة املاجستري ، إذ إن الصكوك اإلسالمية 

قد ازدادت احلاجة إليها ، وخصوصًا عند تلك املؤسسات املالية اليت  -من عقود التمويل
بحت مصدرًا من اختذت الشريعة اإلسالمية منهجًا لتعامالهتا ، كما أن تلك الصكوك أص

مصادر التكسب لدى الشركات واملؤسسات واألفراد يف وقتنا احلاضر ، فأحببت أن أسهم 
يف إثراء املكتبة اإلسالمية بالبحث يف هذا الباب الذي صارت احلاجة إليه واضحة جليَّة ، 

مة من واهلل أسأل أن يرزقين التوفيق والسداد واهلدى والرشاد ، وأن يعينين ويوفقين لنفع األ
خالل هذه األطروحة األكادميية ، وأن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل ، وأن جينبين اخلطأ 
والزلل ، فهو سبحانه املستعان وعليه التكالن ، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني .
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

من املعلوم أن احلاجة إىل التمويل خاصة يف هذا الزمن أضحت من احلاجات اليت ال يستغين 
عنها األفراد وال الشركات ، والصكوك يف عصرنا احلاضر تلعب دورًا بارزًا يف هذا الباب من 
خالل نفع الشركات واألفراد جنبًا إىل جنب ، فإن الشركات على اختالف نشاطاهتا إذا 

التمويل فإن هلا طرقا شرعية ثالثة : إما زيادة رأس املال بزيادة عدد أسهم احتاجت إىل 
الشركة ، أو بعمليات املراحبة ، أو بالتصكيك أو التوريق ،  وجند أن التصكيك هو أجنع 
الطرق اليت تسلكها تلك الشركات لتنويع نشاطها ومتويل رأس ماهلا ؛ لقلة خماطره ووفرة 

الشركة عند اختياره طريقة للتمويل ، مث إن تلك الصكوك اليت عوائده وعدم تأثر أرباح 
تطرحها الشركة يستفيد منها األفراد واملؤسسات والشركات األخرى عند شرائها واملتاجرة فيها 
، فتكون املنفعة بذلك منصبَّة على كال الطرفني ، كما أن لذلك مصلحة يف منو ونشاط 

ة ، وملا أوجدت الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات احلركة االقتصادية يف بالدنا املبارك
الربوية احملرمة ، أصبحت جمااًل خصبًا للمستثمرين يف تنمية أمواهلم وتنويع نشاطاهتم ، إضافة 

 إىل ما ختتص به من اخنفاض خماطرها واألمان الذي توفره للداخل فيها واملتعامل هبا .

مث إين وجدت أن هذا النوع من الصكوك ، أعين الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة ، قد 
اتسع انتشاره و تعدد املتعاملون به واملتجهون إليه من الشركات املالية وغريها إما إصدارًا هلا 

ه أو أو تعاماًل ودخواًل فيها يف السوق املالية ، ومع ذلك مل أجد من الباحثني من تطرق إلي
حتدث عنه ، مع أن بيان أحكامه ودراسته دراسة شرعية تأصيلية من األمهية مبا كان ، إذ إن 
له أحكامًا كثرية حتتاج إىل النظر والتأمل ، وقد انتشر مثل هذا النوع من الصكوك يف اآلونة 

ذا األخرية انتشار ملحوظًا يعرفه كل من كان له اهتمام مبثل هذا الباب ، وذلك ألن مثل ه
النوع من الصكوك يتالءم مع الشروط واألحكام والقواعد اليت تتطلبها السوق املالية ، كما 
أن هناك توجهًا من عدد من اهليئات الشرعية يف الشركات املالية إىل إجازة التعامل به ، مما 
دفع الشركات إىل املسارعة يف إصدار مثل هذا النوع من حني آلخر ، ولقد وقفت من 

ثي السريع على ما يقارب مثانية صكوك من هذا النوع أصدرهتا عدد من الشركات خالل حب
املختلفة األنشطة ، وحققت تلك الصكوك ملصدريها واملكتتبني فيها عوائد وأرباحًا جعلتهم 

 يكررون إصدارها واالكتتاب فيها مرة بعد أخرى ، وأذكر منها :
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 ( صكوك شركة املراعي )إصدارين( .1-2

 هيئة الطريان املدين )إصدارين( . ( صكوك3-4

 ( صكوك بنك الرياض .5

 ( صكوك البنك السعودي الربيطاين )ساب( .6

 ( صكوك شركة التصنيع الوطنية.7

 م .2113( صكوك البنك السعودي اهلولندي 8

 ( صكوك شركة االتصاالت السعودية.9

 ( صكوك بنك اجلزيرة.11

النوع ، فضاًل عما مل أستطع الوقوف عليه وهذا ما استطعت فقط الوقوف عليه من هذا 
وهو كثري ، إذ إن مثل هذه الصكوك كثريًا ما يكون طرحها يف السوق طرحًا خاصاً 

 بالشركات وكبار املستثمرين ، مما يصعِّب على الباحث مهمة الوقوف على كثري منها .

بل مل أجد بعد فبعد أن وجدت انتشار هذا النوع من الصكوك وكثرت مرتاديه ، ويف املقا
البحث الطويل من حتدث عنه أو قام بدراسته ، رأيت أنه البد من إعداد دراسة فقهية 
تأصيلية ملثل هذا النوع ، ومن مث دعمها بأمثلة واقعية تطبيقية توضح املراد وتوصل إىل اهلدف 

 ، وأستطيع إمجال أمهية دراسة هذا املوضوع وأهم أسباب اختياري له مبا يأيت:

جة الشركات واملؤسسات املالية للصكوك اإلسالمية ؛ ألهنا تعد من أهم وأفضل / حا1
 مصادر التمويل بالنسبة هلا .

/ عدم وجود دراسة أكادميية متخصصة لدراسة موضوع الصكوك املركبة من املراحبة 2
 واملضاربة .
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وقواعد السوق  / وفرة مثل هذا النوع من الصكوك يف السوق املالية ؛ وذلك ملوافقته ألنظمة3
 املالية ، وتوجه عدد من اهليئات الشرعية املتخصصة إلجازته شرعاً.

/ الرغبة يف تأصيل هذا النوع من الصكوك وتنزيله على القواعد الشرعية الفقهية ودراسة 4
تطبيقاته الواقعية املوجودة يف السوق ، والنظر إىل أبرز ما يواجهه من مشكالت فنية 

 وإشكاالت شرعية .

/ بيان مشولية وسعة الشريعة اإلسالمية ، وإمكانية إنشاء أفكار ومقرتحات جديدة لدعم 5
مسرية االقتصاد اإلسالمي والنمو مبقدراته ، وخصوصاً فيما يتعلق مبجال الصكوك اإلسالمية 

 وأنواعها . 

/ أن يكون هذا البحث بوابة وخطوة أوىل لدراسة الرتكيب يف الصكوك اإلسالمية مبختلف 6
 أشكاله وصوره .

 الدراسات السابقة :
بعد البحث عن هذا املوضوع يف املكتبات والشبكة العنكبوتية وبسؤال أهل اخلربة 
واملتخصصني يف املعامالت املالية املعاصرة فإين مل أجد من أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل 

 وال يف حبث حَمكَّم ، وال يف كتاب .وبصورة أكادميية متكاملة 

 أن نقسم ما كتب يف هذا املوضوع على سبيل اإلمجال إىل أربعة أقسام: وميكن

القسم األول : ما كتب يف موضوع الصكوك عمومًا ، واملؤلفات كثرية يف هذا الباب، 
وكذلك الندوات واملؤمترات اليت حتدثت عنه، ويكون املقصد يف الكتابة احلديث عن 

نها وبني األدوات املالية األخرى، وكذلك تعريف الصكوك وأمهيتها وخصائصها والفرق بي
 وأشهرها ما يلي:اإلشارة إىل أنواعها دون تفصيل يف الغالب، 

معيار "صكوك االستثمار" الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  (1
 اإلسالمية.

البحوث املقدمة جملمع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة بالشارقة بعنوان:  (2
 . )التوريق( وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا الصكوك اإلسالمية
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ويف هذه الدراسات والندوات مت الكالم عن الصكوك بأنواعها وعن املسائل املشرتكة بينها 
، إال أهنا مل تتطرق للصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة كبقية الصكوك ؛ وذلك ألهنا من 

 حة.أنواع الصكوك املستجدة على السا

 -القسم الثاين : حبوث حتدثت عن العقود املركبة ، ومن أبرزها حبث: )العقود املالية املركبة 
دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية( حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من املعهد العايل للقضاء 

لية للشيخ د. عبداهلل بن حممد العمراين ، وقد تطرق هذا البحث إىل الرتكيب يف العقود املا
عمومًا من حيث حقيقتها وأحكامها وضوابطها والتطبيقات املعاصرة هلا ، ومع وجود تشابه 
لبحث د. عبداهلل العمراين مع هذا البحث يف الصورة العامة للرتكيب يف العقود والتعريف به 

 وحنو ذلك ، إال أين آمل أن يضيف حبثي على ذلك البحث ما يأيت :

ملعاوضات حتديداً ، والتأصيل هلا ، وبيان كل ما يتعلق التوسع يف احلديث عن عقود ا (1
 بأحكامها وآثارها وحنو ذلك .

دراسة الرتكيب بني عقدي املراحبة والضاربة بشكل أخص ، وبيان أحكام هذا  (2
 الرتكيب وأنواعه واآلثار املرتتبة عليه .

 احلديث عن الصكوك اإلسالمية وبيان نشأهتا وأنواعها وأحكامها . (3
 ن عقدي املراحبة واملضاربة وبيان أهم أحكامها.احلديث ع (4
دراسة الرتكيب بني عقدي املراحبة واملضاربة يف الصكوك وبيان أنواع ذلك وأهم  (5

 أحكامه ، ودراسة تلك الصكوك دراسة فقهية ، ودراسة تطبيقية واقعية .
القسم الثالث: حبوث حتدثت عن صكوك املضاربة ، وأبرز ما كتب يف ذلك هو حبث : 

دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية( حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف  –)صكوك املضاربة 
الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء ، للباحث : فيصل بن صاحل الشمري ، وهذا البحث 

ي يف حديثه عن أحكام املضاربة يف الشريعة اإلسالمية ، وحديثه عن وإن كان يشرتك مع حبث
،  من أحكام وضوابط عامة احيث تعريفها وخصائصها وأنواعها وما يتعلق هبالصكوك من 
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إال أنه مقتصر على جانب صكوك املضاربة فحسب ، أما هذا البحث فآمل أن يضيف 
 على ذكره الباحث فيصل الشمري ما يأيت:

 الرتكيب يف عقود املعاوضات وأحكامها وآثارها وأنواعها .دراسة  (1
 دراسة الرتكيب بني عقدي املراحبة واملضاربة وبيان آثار ذلك وأهم أحكامه . (2
 احلديث عن عقد املراحبة وبيان أهم أحكامه . (3
دراسة الصكوك املركبة من عقدي املراحبة واملضاربة وأنواعها وأحكامها وتطبيقاهتا  (4

 قع .على أرض الوا
القسم الرابع: حبوث حتدثت عن صكوك املراحبة ، وأبرز ما كتب يف ذلك هو حبث : 

دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية( حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف  –)صكوك املراحبة 
الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء ، للباحث : تركي بن عبدالعزيز اهلوميل ، وهذا البحث 

شرتك مع حبثي يف حديثه عن أحكام املراحبة يف الشريعة اإلسالمية ، وحديثه عن وإن كان ي
،  من أحكام وضوابط عامة احيث تعريفها وخصائصها وأنواعها وما يتعلق هبالصكوك من 

إال أنه مقتصر على جانب صكوك املراحبة فحسب ، أما هذا البحث فآمل أن يضيف على 
 :ذكره الباحث تركي اهلوميل ما يأيت

 دراسة الرتكيب يف عقود املعاوضات وأحكامها وآثارها وأنواعها . (1
 دراسة الرتكيب بني عقدي املراحبة واملضاربة وبيان آثار ذلك وأهم أحكامه . (2
 احلديث عن عقد املضاربة وبيان أهم أحكامه . (3
دراسة الصكوك املركبة من عقدي املراحبة واملضاربة وأنواعها وأحكامها وتطبيقاهتا  (4

 أرض الواقع . على

سمى هذا مليف مسماها  ةمشاهبحبث موضوعات ه قد مت إليه أنَّ  ُيشارمما ينبغي أن إنَّ و 
 : يوه (المركبة من المرابحة والمضاربةصكوك ال) وضوعامل
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حامد بن حسن  الدكتور)صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية( تأليف  .1
بن حممد علي مرية ، والذي قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة املاجستري من قسم 

 الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء .
للباحث عبدالقادر بن دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية(  وكالة باالستثمار)صكوك ال .2

، والذي قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة املاجستري من قسم حممد حقوص 
 الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء .

والذي )صكوك السلم دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية( للباحث ناصر الدغيثر ،  .3
قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة املاجستري من قسم الفقه املقارن باملعهد العايل 

 للقضاء .
والذي )صكوك املشاركة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية( للباحث عبداهلل اجلوهر،  .4

قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة املاجستري من قسم الفقه املقارن باملعهد العايل 
 .للقضاء

يف اجلانب املتعلق بالصكوك من حيث تعريفها وخصائصها  العناوين تتفق مع كون تلكو 
لكنها ختتلف عن بعضها يف ، وأنواعها وما يتعلق بالصكوك من أحكام وضوابط عامة 

وأحكام اإلصدار املتعلقة بكل نوع ، فصول ومباحث كثرية ، من ناحية الضوابط واخلصائص 
ومن ناحية التطبيق العملي لكل نوع من هذه الصكوك ، فالفرق بني ، والتداول واالسرتداد 

 .واضح من خالل عناوينها ومضموهنا  هذه املواضيع

 منهج البحث : 

املسألة املراد حبثها تصويرًا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح املقصود من أصور  -1
 . -إن احتاجت املسألة إىل تصوير-دراستها

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله ، مع توثيق االتفاق  -2
 . من مظانه املعتربة

 : إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع ما يلي -3
 . النزاع إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف وبعضها حمل اتفاقحترير حمل  - أ
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ذكر األقوال يف املسألة ، وبيان من قال هبا من أهل العلم ، ويكون عرض  - ب
 . اخلالف حسب املذاهب الفقهية

االقتصار على املذاهب املعتربة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من  –ج 
 أقف على املسألة يف مذهب فأسلك هبا مسلك أقوال السلف الصاحل وإذا مل

 التخريج.

 . توثيق األقوال من مصادرها األصلية –د 

استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات  -هـ 
 . وما جياب به عنها إن أمكن ذلك ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة

 . -إن وجدت–مثرة اخلالف  الرتجيح مع بيان سببه وذكر –و 

إذا مل أجد أقوااًل يف مسألة، فإين أفرتض هلا آراًء وأدلة ومناقشات وإجابات، مث  -4
 . -إن وجدت–أرجح مسبباً وذاكراً مثرة اخلالف 

االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية إن وجد فيها ما يغين عن غريها  -5
 . واجلمع، وذلك يف التحرير و التوثيق والتخريج 

 . الرتكيز على مواضع البحث وجتنب االستطراد -6

 العناية بضرب األمثلة الواقعية . -7
 . جتنب ذكر األقوال الشاذة -8
 . العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث -9

 .ترقيم اآليات وبيان سورها -11
وقم ختريج األحاديث من مصادرها األصلية ، وإثبات الكتاب ، والباب ،  -11

احلديث ، وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن يف الصحيحني أو 
أحدمها، فإذا كانت فيهما أو يف أحدمها فأكتفي حينئذ بتخرجيها منهما أو من 

 . أحدمها
 . ختريج اآلثار من مصادرها األصلية ، واحلكم عليها -12
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من كتب التعريف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح ، أو  -13
 . املصطلحات املعتمدة

 .توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون اإلحالة عليها باجلزء و الصفحة -14
العناية بقواعد اللغة العربية ، واإلمالء ، وعالمات الرتقيم ، ومنها عالمات  -15

التنصيص لآليات الكرمية ، ولألحاديث الشريفة ، ولآلثار وأقوال العلماء، ومتيز 
 . مات أو األقواس فيكون لكل منها عالمته اخلاصةالعال

إذا ورد يف البحث ذكر مكان أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غري ذلك توضع  -16
 . لذلك فهارس خاصة إن كان هلا من العدد ما يستدعي ذلك

ترمجة األعالم بإجياز بذكر امسه ، ونسبه ، وتاريخ وفاته ، ومذهبه العقدي  -17
 . ي اشتهر به ، وأهم مؤلفاته ، ومصادر ترمجتهوالفقهي ، والعلم الذ

 . تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات -18
 بالفهارس الفنية املتعارف عليها. إتباع البحث -19

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 خطة البحث: 
 فصول، وخامتة. أربعةوتشتمل على: مقدمة، ومتهيد، و 

 وتشتمل على ما يلي: المقدمة:
 / أمهية املوضوع، وأسباب اختياره.1          
 / الدراسات السابقة.2          

 / منهج البحث.3           
 / خطة البحث.4            

 :              احثمب ثالثة وفيه التمهيد:
 :لبان، وفيه مطبالصكوك املركبة من املراحبة واملضاربةتعريف الاملبحث األول: 

 :        أربعة فروع تعريفها باعتبار مفرداهتا، وفيهاملطلب األول: 
 الفرع األول: تعريف الصكوك لغة واصطالحا.              
 لغة واصطالحا. املركبةالفرع الثاين: تعريف               
 ة لغة واصطالحا.ملراحبالفرع الثالث: تعريف ا              
 حا.ة لغة واصطالضارب: تعريف املرابعالفرع ال              

 املطلب الثاين: تعريفها باعتبارها علما ولقبا.
 :ان، وفيه مطلب وأنواعها ،الصكوك ، خصائصها املبحث الثاين: 

 خصائص الصكوك، والفرق بينها وبني السندات احملرمة، وفيه فرعان: املطلب األول:
 الفرع األول: خصائص الصكوك.

 وبني السندات احملرمة.الفرع الثاين: الفرق بينها  
 .أنواع الصكوكاملطلب الثاين: 

 مطالب: ثالثةوفيه عقدي املراحبة واملضاربة وأهم أحكامها ، : الثالث املبحث
 مشروعية املراحبة واملضاربة، وفيه فرعان:املطلب األول: 

 الفرع األول: مشروعية املراحبة. 
 الفرع الثاين: مشروعية املضاربة. 

 شروط صحة املراحبة واملضاربة، وفيه فرعان: املطلب الثاين:
 الفرع األول: شروط صحة عقد املراحبة. 
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 الفرع الثاين: شروط صحة عقد املضاربة. 
 أنواع املراحبة واملضاربة، وفيه فرعان:: ثالثاملطلب ال
 الفرع األول: أنواع املراحبة. 
  الفرع الثاين: أنوع املضاربة. 
 :مبحثانوفيه  عقود المعاوضات ،التركيب في الفصل األول: 

 مطالب: أربعة، وفيه املبحث األول: الرتكيب يف عقود املعاوضات 
 تعريف عقود املعاوضات، وفيه فرعان:املطلب األول: 

 الفرع األول: تعريف عقود املعاوضات لغة.
 الفرع الثاين: تعريف عقود املعاوضات اصطالحاً.

 ، وفيه فرعان:عقود املعاوضات وأدلته الشرعية األصل يف الرتكيب يفاملطلب الثاين: 
 .والعقود البيوع يف األصل: األول الفرع
 .املعاوضات عقود يف الرتكيب أصل: الثاين الفرع

 .شروط الرتكيب يف عقود املعاوضاتاملطلب الثالث: 
 .آثار الرتكيب يف عقود املعاوضاتاملطلب الرابع: 

 مطالب:ثالثة وفيه  املراحبة واملضاربة ،الرتكيب بني عقدي : يناملبحث الثا
 شروط الرتكيب بني عقدي املراحبة واملضاربة. املطلب األول:
 .آثار الرتكيب بني عقدي املراحبة واملضاربة املطلب الثاين:

 .أنواع الرتكيب  بني عقدي املراحبة واملضاربة املطلب الثالث:
،  من المرابحة والمضاربةالتكييف الفقهي للصكوك المركبة الفصل الثاني : 

 مباحث :  سبعةوخصائصها ، وأنواعها ، وأحكامها الفقهية ، وفيه 
 الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة، ويف مطلبان: وميزات املبحث األول : خصائص

 املطلب األول: خصائص وميزات الصكوك.
 واملضاربة.الصكوك املركبة من املراحبة  وميزات خصائصاملطلب الثاين: 
 .الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة وصورهااملبحث الثاين : أنواع 

 .املراحبة عقود اختالف إىل بالنظر الصكوك تقسيم: األول املطلب
 . واألرباح املال رأس تغطية فيها يتم صكوك: األول الفرع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 . فقط املال رأس تغطية فيها يتم صكوك: الثاين الفرع
 .املضاربة أرباح توزيع اختالف إىل بالنظر الصكوك تقسيم: الثاين املطلب

 . الربح جبل املضارب استئثار: األول الفرع
 . بالربح املضارب استئثار عدم: الثاين الفرع

، ضوابطها  الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة يف املبحث الثالث : توزيع األرباح  واخلسائر
 مطلبان:، وفيه وأحكامها الفقهية

 .املراحبة عقود يف واخلسائر األرباح توزيع: األول املطلب
 .املضاربة عقود يف واخلسائر األرباح توزيع: الثاين املطلب
 ملكية حاملي الصكوك يف الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة. املبحث الرابع :

واملضاربة وأحكامها الفقهية، وفيه املبحث اخلامس : التعهدات يف الصكوك املركبة من املراحبة 
 ثالثة مطالب:

 .بالشراء التعهد: األول املطلب
 .بالبيع التعهد: الثاين املطلب
 (.باإلحالل التعهد ويسمى) األصول باستبدال التعهد: الثالث املطلب

 املبحث السادس : حكم جعل عقد املراحبة وسيلة حلماية رأس مال املضاربة.
التكييف الفقهي للصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة وحكمها الشرعي، املبحث السابع: 

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول: التكييف الفقهي للصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة.

 املطلب الثاين: حكم االستثمار يف الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة.
وتداولها واستردادها ،  المرابحة والمضاربة الصكوك المركبة منالفصل الثالث : إصدار 

 وفيه ثالثة مباحث : 
 واملضاربة، وفيه ثالثة مطالب: املراحبة من املركبة الصكوكاملبحث األول : إصدار  

 .واملضاربة املراحبة صكوك إصدار عقد: األول املطلب
 .واملضاربة املراحبة صكوك إصدار عقد شروط: الثاين املطلب
 .واملضاربة املراحبة صكوك إصدار عقد يف الشروط: الثالث املطلب

 ، وفيه أربعة مطالب:الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربةاملبحث الثاين : تداول  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  الصكوك، وفيه فرعان: تداول تعريف: األول املطلب
 .اللغة يف التداول أصل تعريف: األول الفرع
 .االصطالح يف الصكوك تداول تعريف: الثاين الفرع

واملضاربة،  املراحبة من املركبة الصكوك تداول حكم يف النزاع حمل حترير: الثاين املطلب
 وفيه ثالثة فروع:

 .ديوناً  أو نقوداً  موجوداهتا كانت إذا الصكوك تداول حكم: األول الفرع 
 .منافع أو أعياناً  اموجوداهت كانت إذا الصكوك تداول حكم: الثاين الفرع
 نقود من خمتلطة موجوداهتا كانت إذا الصكوك تداول حكم: الثالث الفرع

 .ومنافع وأعيان وديون
 املراحبة من املركبة الصكوك على وتطبيقها التبعية مسألة بيان: الثالث املطلب

 واملضاربة، وفيه فرعان:
 .التبعية مسألة بيان: األول الفرع
 .واملضاربة املراحبة من املركبة الصكوك على التبعية مبدأ تطبيق: الثاين الفرع

 واملضاربة، وفيه ثالثة فروع: املراحبة من املركبة الصكوك تداول حكم: الرابع املطلب
 .فقط املال رأس حتمي املراحبات كانت إذا: األول الفرع
 .األرباحتوزع منها و  املال رأس حتمي املراحبات كانت إذا: الثاين الفرع
عند  املال رأس حتصيل يف تساهم املضاربة عقود كانت إذا: الثالث الفرع

 .االستحقاق
 وانتهاؤها ، وفيه مطلبان :  الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربةاملبحث الثالث : اسرتداد 

 .الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربةاملطلب األول : اسرتداد 
 . واملضاربةالصكوك املركبة من املراحبة املطلب الثاين : انتهاء 

، وفيه  الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربةواقع لالفصل الرابع : دراسة تطبيقية 
 أربعة مباحث:

 الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة يف عقود التمويل واالستثمار.املبحث األول: واقع 
 ، وفيه ثالثة مطالب:الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربةدراسة وتقومي بعض املبحث الثاين :
 .م2118 استحقاق" املراعي شركة صكوك" وتقومي دراسة: األول املطلب
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 .م2119 استحقاق" احلكري فواز شركة صكوك" وتقومي دراسة: الثاين املطلب
 استحقاق" السعودية االتصاالت شركة صكوك" وتقومي دراسة: الثالث املطلب
 .م2124

 الصكوك املركبة من املراحبة واملضاربة، وفيه مطلبان:املتعلقة باملبحث الثالث: أبرز املشكالت 
 .واملضاربة الراحبة من املركبة الصكوك يف وفنية شرعية إشكاالت: األول املطلب
 املراحبة من املركبة بالصكوك املتعلقة للمشكالت مقرتحة حلول: الثاين املطلب
 .املضاربة

 ، وفيه ثالثة مطالب:املركبة من املراحبة واملضاربةاملبحث الرابع: هياكل مقرتحة للصكوك 
 .واملضاربة املراحبة من املركبة للصكوك مثالية هيكلة: األول املطلب
 .واملضاربة املراحبة من املركبة للصكوك املخاطر متوسطة هيكلة: الثاين املطلب
 لواقع مناسبة واملضاربة، املراحبة من املركبة للصكوك مقرتحة هيكلة: الثالث املطلب
 .املالية السوق

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 وتشتمل على تسع مالحق، وهي: المالحق:

 ووحدات الشركات أسهم تداول حكم" ( بشأن951/ قرار هيئة مصرف الراجحي رقم )1
 ."ونقود ديون على املشتملة الصناديق

 م.2118/ ملخص شروط وأحكام صكوك شركة املراعي استحقاق 2
 م.2118/  فتوى البنك السعودي الفرنسي بإجازة صكوك شركة املراعي استحقاق 3
 م.2119/ ملخص شروط وأحكام صكوك شركة فواز احلكري استحقاق 4
 م.2119/ فتوى جمموعة سامبا املالية بإجازة صكوك شركة فواز احلكري استحقاق 5
 م.2124/ ملخص شروط وأحكام صكوك شركة االتصاالت استحقاق 6
/ فتوى البنك األهلي التجاري بإجازة صكوك شركة االتصاالت السعودية ستحقاق 7

 م.2124
 م.2124/ فتوى مركز األوائل بإجازة صكوك شركة االتصاالت السعودية استحقاق 8
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 وتشتمل على: الفهارس:
 / فهرس اآليات القرآنية.1         
 / فهرس األحاديث واآلثار.2         
 / فهرس األعالم.3         
 / فهرس املصادر واملراجع.4         
 / فهرس املوضوعات. 5         
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