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 مقدمه

The Sun Will Rise And We Will Try Again    ذ  ـوا  ـف  سـ
ه
الشمس ستشرق وسـف  ححـلوم مدـددا

و وة هى روح من يقـر  وفهمـو وى ـى  يـو ياـفا التـلرفع ليسـقب ا، ـتق ه ذ  ـوا  ـف  سـ    يـلة دا مـ  

 يــلة مشــرد  لديــو االعــفم اللمعيــ  لاــه ا،شــا ه اللــر دــد لفا مــو الاشــرف  ذ ولــ س  ســف  ممــل  لل شــو 

رلاـ  مـن ل لمـل اائـرا و قـى  ـو الشـلف  فياـفا ل سـ    ا من مخلطر 
ُ
ادتسلدي  تلسو بلل  د ول

و دوالو االيللو اللمعي  ا،للي  ذ منهل مل يدله ال      فد والرللء يزداد ومـن  ـوة  دواه السـاف  

ذ احتشــــره امعيــــله صكــــدار الســــاف   ســــ مي  قــــى ال ــــقفاه  لةــــ ة  شــــاه م ــــ فق وقــــى دوم مختعهــــ  

ربي  وغة  اربي  اس مي  وغة  اس مي  بلات لر ل  داة  و مقتج  من مقتدله المقدس  ا،للي   سـ مي  ا

 قــى  ســفاق ا،ــلم اللل،يــ  للكــ  و حهــل يمانهــل  ا لــداو ا تيل ــله 
ه
 بــلراا

ه
ذ واســتعلاأ  ا لدــد لمــل مالحــل

  قى الدوم اللر لفا مو عئز قى التقمي   دتسلدي  ومتعع لتهلذ ثو ظمره دفتهل  شاه   ث  دفة  متعع

للكـــــ  ااةعيديـــــ   –مفااحلتهـــــل الللمـــــ  ول ت ـــــتعيب الففـــــلء   ـــــداد ديفحهـــــل ذ و لةـــــ ا قـــــى الـــــدوم اللربيـــــ  

 عئز قى مفااحلتهل الللم  للكـ  قـي ظـه صت ـلح االل ـله الللمـ  وحقـ   -ال ت ولي   
ه
واللر  ظمره   يضل

اـــــن  حهقـــــله الـــــدوم  ي  لبـــــ  اـــــن الفيـــــب الـــــو  لزفـــــد فيـــــومـــــفارد الدولـــــ  ذ ومـــــن ا،لعـــــف   ا ال ئـــــز ا،ـــــفاا 

, ودد يافا  ـوا ال ئـز مخعـه فهـد  صعـى مللائـ  ويـب ادتسـلد  محـدد وفـو لعـ  مدروسـ  , صيراداتهل

 .  و يافا عئز غة  مقسفد حللج ان دسفر قي صيراداه الدول  الللم 

بللع ب  قل  اللديد من الفسل ه التقعيدي  لت لمل الدول  لتمففه  وا ال ئـز    ا لمـل م ـلوآ ورثـلر     

ســــع ي  دــــد لضــــر بللدتســــلد اوــــى ا،ــــدت ال ليــــدذ واعيــــو فقــــد لف مــــأ  ح ــــلر  يدــــلد وســــل ه و ســــللي  

وااة ـــل ر مـــن   ديـــدة م ـــتمدة مـــن كـــيال التمففـــه  ســـ مي  اللـــك لقـــف  اوـــى م ـــد  ا،شـــلر   قـــي  ربـــلح

كفحهل من  برا مقتدله المقدسـ    ل م لعففر مدمفا  من  دواه ا،للي  ا،تمثع  بللساف   س مي 

صيـلفي   دارة ال ـيفل  لـدت   اذ لمأ  ياعتهل اوى  حهـل وسـل ه ملليـ , ا،للي  واللك  ث تأ  هلءة وفلاعي  
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 ــوا الاتــل    ــعه الضــفء ذ  احــ  الللمــ  لعدولــ فضــ  اــن م ــل متهل قــي لمففــه ا،فا, ال قــف   ســ مي  

وذلـ  مـن لـ م , اوى وادـب كـقلا  السـاف  ال،يـل ولقيـيو دور ـل قـي لمففـه عئـز ا،فااحـ  الللمـ  لعدولـ 

بهضــه  –ودــد  سـتعلقل  .لدـلر  دوم مختعهـ   قــي اسـتخدا  السـاف   ســ مي  قـي لمففــه عئـز ا،فااحـ 

 :فيو  ا ححدد  –هللا 

  لعق ــــل   دتســــلد  ثســــ مي  يــــذ لســــل   و  ــــدا   ــــوا الق ــــل  ودور ااةعــــفع اللرفضــــ -

 الدول  فيو

 ال يلس  ا،للي  والققدي  قي الدول  ثس مي  و يهي  لحقيقمل -

  الي  الساف  من ال داي  ولسل سمل و حفاامل  -

  يهي  استخدا  الساف  ل د ث تيل له التمففعي  ال ام  ولعفاه صدارة مخلطر ل -

 ه الشراي   كدار ولداوم الساف  الشراي الضفاب -

 مهمف  الميئ  الشراي  وط يل  وليتهل ويرورة و فد ل -

ا،فااح  الللم  ودور الساف  قي  ه  امتهل مب لسفر مقتـ ح لمـففوي ل ـد   تيل ـله التمففعيـ   -

 (يعو لو يتو لهل) مشروح دلحفا لعساف   س مي  بدممفرف  مسر اللربي مب  لعمفااح  الللم 

لعــو القــلت  يــو   ــتخدمفا وفقلمــفا بــدينهو قــى كــه  مــفر  يــلتهو  لــر ل  للريــف ذ 
ُ
يت قــف فقــه اا  

 بللي  من اقل د و ف  تهدمفا اعيهو  كـفالمو فيتقاـروا " يقفم   د الر لم 
ه
صا القلت دد بقفا  كفالل

 من اللقيدة ال مح  فيهدمفا  كفالمو بأيدفهو 
ه
                                                     "وفدلعفا القسرلللو ولان  بقفا لمو دسرا

 وهللا من وراء القسد                                                                         

 يحتف دمحم .د :   املؤلف                                                                                                                                
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 الخطوط العريضة للنظام الاقتصادي إلاسالمي

 : النظام العام والنظام الاقتصادي

يتاــــفا    ح ــــل  مــــن و ــــداه  و اقلكــــر لــــرل ه بســــفرة متدالعــــ  ولتهلاــــه مــــب  لضــــمل الــــ ل   

 قـــى اداءذ والق ـــل   دتســـلد   ت  مـــ   ـــف  ـــزء مـــن كـــه
ه
 متمةـــلا

ه
صحـــو  ـــزء مـــن . لتشـــاه قـــى النهليـــ  حمعـــل

 الهع ــــــه  الللمــــــ  اللــــــر يــــــدين قهـــــــل ا،دتمــــــبذ وفقاثــــــو اــــــن القـــــــيو اللعيــــــل والتقلليــــــد واللــــــلداه وا،فادـــــــو

و مـــــل لختعـــــو امـــــو قـــــى ... والتععلـــــله االضـــــلرف ذ و ت  مـــــ  هـــــى امتـــــداد لـــــلرف ى لتدربتهـــــل وب ئتهـــــل وفار ـــــل

ولاــــه  مــــ   و .  كــــفلمل الهارفــــ  ولدلرقهــــل التلرفخيــــ  لختعــــو ح ممــــل الللمــــ  بمــــل فيهــــل ح لممــــل  دتســــلدت

لحــدد م ــة ة ح لممــل  و ــو  اليليــله وا ــدا  هــى اللــر. مدتمــب غليــله و  ــدا  اعيــل   ــ ى صعــى لحقيقمــل

 .   تملعيذ والقلحف فذ وال يلس رذ والت بفت واللعمرذ و دتسلد : اللل 

ولاـــف لخـــد  مافحـــله الق ـــل  اللـــل  بمـــل فيهـــل الق ـــل   دتســـلد  ا ـــدا  واليليـــله   تملايـــ   

 مـل يـ ثر اوـى  - ذلـ   ا  داء  ت منهـل يـ ثر اوـى م ـة لو ااةلكـ  بـو. لبد من مراالة طرفق  التهلاه بينهل

 ل  ــأ  -م ـة ة ا،افحــله  والــق و الســيرت 
ه
 ولــأثة ا

ه
الــرت قــى الق ــل  اللــل ذ و ــو  الل دــ  الت لدليــ  لــأثرا

وملنـــر  ـــوا  ا طرفقـــ  امـــه الق ـــل  اللـــل  ومافحللـــو . ا دـــ  ســـل ق  ثلبتـــ  ولانهـــل ا دـــ   ر يـــ  متعـــفرة

 لنــــــر  ــــــوا  ا لتيةــــــ  ا،هــــــل يو والقــــــيو  ولاــــــن ل . لت ــــــدم ولتايــــــو   ــــــ  ا،ر عــــــ  التلرفخيــــــ  وال ــــــرو 

صا الـــوت يتيةـــ  امفمـــل  ـــف اســـللي  والفســـل ه والتق يمـــله اللـــر تلـــةا اوـــى لحقيـــو . اسلســـي  لعمدتمـــب

 مــــل صذا تيةــــ ه ا ــــدا  اللعيــــل وا،هــــل يو والفســــل ه فــــ ا الق ــــل  يهقــــد مقفمــــله . لعــــ  ا ــــدا  اللعيــــل

 . بنيلحو وفنهلر .. و فد  ولختعه  ولففللو مب وسل عو

 : النظام الاقتصادي

صذا استقر قي اذ لا  ا الق ـل   دتسـلد   ـف  ـزء مـن كـه و حـو ل يقـف  و ـد  ف حقـل   ـتعيب  

صا  ت ح ـــل  ادتســـلد  يقســـ  دور  اوـــى م ـــأل  ا،ـــفارد  دتســـلدي  القـــلدرةذ فيمـــل . آلاا  ا ححـــدد دور 

اســـته   ال ـــعب وااةـــدمله وفيمـــل يخـــ   يتلعـــو بتخسيســـمل بـــةا و ـــف  ثحتـــل  ا،ختعهـــ  وفيمـــل يخـــ 
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ا، س ـله  – مـل فهـتو الق ـل   دتسـلدت بللل دـ  التق يميـ   ت  –لفاىب الدله بـةا اقلكـر ا،دتمـب 

 . وثدارف  اللر لق و  شلطله القفت الهللل  فيو قي لع  ا،دلله –

المـ   و للكـ  ومـدت  و ـه ا،عايـ  –   الدولـ   –افـراد : من الوت يتخو القـرار قـى التخسـي  

ذ ومـــل هـــى  ســـللي  وطرا ـــو ثحتـــل ى  يـــو يـــفاح القـــللج بــــةا 
ه
حعـــلق كـــه منهـــلىذ مـــل الـــوت ينـــتج  مـــل وحفاـــل

مـــــدت دور .. دـــــفت ال ـــــفق و مـــــلا اســـــللر    دـــــراراه ســـــععفف   افميـــــ  ... وغةـــــ  ا،شـــــت  ةا –ا،شـــــت  ةا 

 ى ...ا، تهع  قى لقرفر حفح ثحتل 

ل بللن ـــ   للعــو  دتســلدذ فمـــف اداة التحعيعيــ  لهمـــو مافحــله الق ـــل   ــوا بللن ــ   لعق ـــل ذ  مــ 

 دتســــــــلدت ودراســــــــ  لرابعمــــــــل ولهلاعمــــــــل ودور التحعيــــــــه  دتســــــــلد   ــــــــف قــــــــي تلميــــــــو ثدرا ذ وادتــــــــ اح 

صا التحعيـــــه  دتســـــلد  ... ال يلســـــله وابتاـــــلر ادواه اللـــــك تلـــــةا الق ـــــل   دتســـــلدت اوـــــى  داء مملمـــــو

ومــن القل يــ  الق رفــ  فــ ا لاـــه . دــدد مــن وســل ه تللمعــو مــب الفادـــب ال ي ــر و  تمــلعىيخــد  الق ــل  وف

ولاـــــن  ـــــوا ل يقهـــــي و ـــــفد  دواه و ســـــللي  لحعيعيـــــ   و فقيـــــ  يماـــــن . ح ـــــل  ح رفللـــــو و دوالـــــو التحعيعيـــــ 

اســــــتخداممل قــــــى الــــــق و  دتســــــلدي  الــــــرتذ مــــــرع  ا يدــــــرت لاييهمــــــل ومفاءمتهــــــل مــــــب ط يلــــــ  الق ــــــل  

 . لدت ا،لةا بللقدر ا،ععف  دتس

 : النظام الاقتصادى إلاسالمى

االيـلة قـي ح ـر ثسـ   و ـدة متالمعـ ذ وامـ  ثسـ مي  هـي : محمد   مـد كـقر قـي  ـوا آلامـر  ا. يقفم د

 اوــــى القــــيو . لد ــــيد ص  ــــل ي لــــقمه االيــــلة ثســــ مي  ا،تالمعــــ 
ه
وحمــــه االيــــلة ثســــ مي    ــــتقد  سلســــل

ي قهـــل واـــي ال ــملءذ فـــللقررا الاــرفو حـــزم ليحـــدد ا،لــللو اسلســـي  للليــلة ثســـ مي  دوحمـــل اللعيــل اللـــك  تــ

و ــلءه ال ــق  الق ففــ  لتع يــو . لــاس  و غمــفلذ وليحــدد ثطــلر اللــل  الــو  لتهلاــه فيــو دــفت ا،دتمــب

الاتـل   ومن ثو لحدد حمه االيلة ثس مي  مقـو ال دايـ  بمـل ورد قـي..  وا القمه ولهسه  ل    زا و

 فلل لف  ول لت لفا ال  ه فتهرق باو ان سايعو: "يقفم تللعى.. وال ق 
ه
 .(1)" وصا  وا كراطف م تقيمل

                                                           

 (.  6)سورة األنعام أية   )1(
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وحمــــه االيــــلة ثســــ مي  قــــي ديمــــو اللعيــــل و ل دــــو و عــــو و رامــــو ثلبــــأ اائــــف رذ لاقــــو مــــرا قــــي  

ا ه واامـــــــله ابتاـــــــلر اائديـــــــد ولعـــــــففر وســـــــل ه اللـــــــ مل ولحقيـــــــو الرغ ـــــــله ا،شـــــــروا ذ ومفا مـــــــ  ا،شـــــــ

 لقفم الرسفم الارفو
ه
 ".  حتو  اعو بأمر دحيل و" قى صليح م عو   ا، تددة امتثلل

ومـن ثــو  ـفه الشــرىل  ثســ مي  اللـك دســد قهــل يـ ه ولق ــيو  ر ــ  ا،دتمـب ثســ مف دفااــد  

ة المـــــــ  ثلبتـــــــ  و  اـــــــل  لهســـــــيعي  محـــــــدودةذ و ـــــــفه مقععقـــــــله ل  تهـــــــلد و بتاـــــــلر ولعـــــــففر حمـــــــه االيـــــــل

وكــــــلا الهقــــــو ثســــــ مي وســــــي ه اداة اللــــــك تلــــــةا ا،دتمــــــب اوــــــى لعــــــففر ددرالــــــو التشــــــرىلي  . ثســــــ مي 

و  تهلد مقلطـو اللقـه والتدربـ  والقيـلت وا،فااحـ  والتـ  يح . والتق يمي  وا، س ي  وال يلسي  الللم 

ر يـــ  ا،تعـــفرة قـــي حعـــلق والتلـــديه والت ـــديه ححـــف افضـــهذ مـــرفع   ا لـــتو  ـــو  اللمعيـــ  ثبداايـــ  اال

 ا " ــدود الشــرىل  ومقلكــد لذ  مــل ابــ  اــن ذلــ  اكــفليفا وا،هاــرواذ يقــفم الشــلط ك قــي مفافقللــو 

ويـــــب الشـــــرا ب صحمـــــل  ـــــف لســـــلاع الل ـــــلد قـــــي اللل ـــــه وآلا ـــــه ملـــــلذ ولاـــــلليو الشـــــرىل  لر ـــــب صعـــــى  هـــــ  

اـــفا يـــرورف ذ والثـــل ي  ا لاـــفا   ـــد ل  ا ل: مقلكـــد ل قـــي ااةعـــوذ و ـــو  ا،قلكـــد ل تلـــدو ث ثـــ   د ـــل 

 . (2) ل ي ذ والثللث   ا لافا لح يني 

و اــوا تيــدو الشــرىل  ثســ مي  مميمقــ   شــاه دا ــو اوــى مــ وا االيــلة ثســ مي   يــ  الق ــر  

 ا الشــرىل  م قل ــل و سلســمل "و مــل يقــفم ابــن القــيو . اــن مر عــ  لعــفر الق ــل   دتســلدت و  تمــلعى

  كعمـلذ اوى االاـو ومسـلاع الل ـلد قـي ا،لـلع وا،لـلدذ وهـى اـدم كعمـل ور مـ  كعمـلذ ومسـلاع كعمـل و امـ

وكـــه م ـــأل  لر ـــأ مـــن اللـــدم صعـــى اائـــفرذ ومـــن الر مـــ  صعـــى يـــد لذ ومـــن ا،ســـلل  صعـــى ا،ه ـــدةذ ومـــن 

 .(3)االام  صعى الل ذذ فع  أ من الشرىل  وصا  دلعأ فيهل بللتأوفه 

وبقــــلء اعيــــو فــــ ا الق ــــل   دتســــلدت ثســــ مف  لمــــه مــــن لــــ م الر فــــل الشــــلمع  اللــــك  لــــأ قهــــل  

 ان غة  الشرىل  لعافا وا
ه
 . اليلة وث  لاذ و و  الق رة هى اللك لدله  دتسلد ثس مي متمةلا

                                                           

 .  0792الشاطبي، أبو أسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية الكبرى،   )2(

   .0711، أعالم الموقعين عن رب العالمين، المكتبة التجارية، ابن القيم الجوزية ، أبو بكر بعد اهلل محمد بن أبي بكر  )3(
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 ولســـهمل  
ه
والشـــرىل  ثســـ مي  لأمـــه بل امـــلم والنشـــلطله ث  ـــلحي  ا،رغـــف  فيهـــل والقلفلـــ   قـــل

ومـــــن ثــــو فــــ ا مـــــن ممــــل  الق ـــــل  "  ــــرا "ول لق ـــــه بأامــــلم  شـــــلطله  لــــرت ولســــهمل بأحهـــــل "  ــــ م"بأحهــــل 

تســـــلدت ثســـــ مف الر   ـــــي   ـــــف لق ـــــيو وصدارة النشـــــلطله ث  ـــــلحي  قـــــي مدـــــلله ثحتـــــل  والتفاىـــــب  د

 بقلادتي اال م واالرا  ومل يتهرح انهمل 
ه
 .(4)والت لدم و سته   م ت مدا

و،ـل كـلا ثسـ   ي  ـد اوـى و ـف  اســتي م طلدـله ث  ـلا الرو يـ  واللقعيـ  والقه ـي  لتدــد  

قــــى التللمــــه مــــب ال  ئــــ    تملايــــ  و دتســــلدي  ومافحلتهــــلذ  شــــاه  ــــلد ومتــــفاااذ فــــ ا  مــــدا ل االيــــفت 

الت  ةــل اوــى دضــي  ثحتــل  ولح ــ قو ولرديتــو ســتافا هــى الثمــرة اللــك تلــةا اوــى  رلقــلء بم ــتفت االيــلة 

ليضـــهف  بـــه صا ثســـ   يضـــب دضـــي  ثحتـــل  قـــى صطـــلر  ركـــف يتدـــلوا ا،ـــردود ا،ـــلدت ا،ح ـــفت. ثســـ مي 

 
ه
 ص ملليـــل

ه
  ا يتققـــو"اوــى اللمـــه وبـــوم اائمـــد ولرديــ  ثحتـــل   لـــدا

ه
". صا هللا يحــ  صذا امـــه   ـــد و امـــ 

 بــــللف فد ث  ــــل ي وىيــــو  قــــي 
ه
  قيقيــــل

ه
فمملرســــ  اللمــــه ثحتــــلشى ا، ــــدح مــــن مــــأحو  ا يحــــدس    لســــل

لاـــــن مهمـــــف  الرفل يـــــ  قـــــي و . الـــــقهس  ـــــ  ثبـــــداح و بتاـــــلر والتدديـــــد ولعـــــففر وســـــل ه ثحتـــــل  واللـــــ مل

ثســــ   ل يقحســــر قــــي ا،همــــف   دتســــلد  الضــــيوذ فعــــ س كــــه مــــل  شــــ ب  ل ــــ   و رغ ــــ  حه ــــي  دلبــــه 

لإلحتــــل   مــــل  ــــف االــــلم قــــي الــــق و  دتســــلدي  الــــرتذ فللرفل يــــ  قــــي ا،همــــف  ثســــ مف لتشــــاه   ــــ  

وملنــر  ـــوا  ا ا،ــفارد القـــلدرة . ســـ مي ط يلــ  الــووق وا،يـــفم القه ــي  اللـــك لســفغمل ولافحهـــل ا،هــل يو ث 

لســـ ح   ثـــ  دـــدرة اوـــى صمـــ لح االل ـــله اسلســـي   و التح ـــيني  قـــي  ـــوا الق ـــل ذ صذ يـــتو التســـلر د ـــو 

ول لدلـــه "  ةـــ  مـــن ا،ـــفارد كـــلا يماـــن  ا   ـــت ل  وف ـــدد قـــي صحتـــل  يـــلر  و  مـــلعي  و لرفي ـــك  و ل ـــويرتذ 

صا ا، ـورفن كـلحفا  لـفاا الشـيلطةا وكـلا الشـيعلا لربـو .. هيد  ميعفل  صعى اقق  ولل ع مل كـه الا ـ

 
ه
 .(5)"  هفرا

                                                           

محمد أحمد صقر، االقتصاد االسالمى مفاهيم ومرتكزات، منشور في مجلد االقتصاد اإلسالمي بحوث مختارة من المؤتمر   )4(
-20م ص 0792 –جدة  –المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األولى  –العالمى األول لالقتصاد اإلسالمى 

23 . 

 (09) سورة اإلسراء أية    )5(
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وا، ـــتهع  قـــى الق ـــل  ثســـ مف لـــو دور  قـــي لف يـــو ا،ـــفارد صل  ا  ـــوا الـــدور مقضـــ ه بضـــفابه  

 . ذالي  قي سعف  ا، تهع  لتمثه قي مراالة م لدآ ثس   و ل ديللوذ ويفابه صدارف   افمي 

ة ا،ـــــــفارد ولفظيهمـــــــل  حتـــــــل  ال ـــــــعب وااةـــــــدمله ف ـــــــك وصا كلحـــــــأ دلبعـــــــ  لعتعـــــــففر  مـــــــل طرفقـــــــ  صدار  

والتدديــدذ لانهــل قــي كــه ا ــفام لحاممــل القفااــد الشــراي ذ صذ يدــ   ا ياــفا ثطــلر اللــل  الــوت يــق و 

 لمففـه اللمعيـ  ثحتل يـ  بأسـعف  ربـفت  –ا، س    –ثحتل  
ه
منسئمل مب دا رة اال مذ ف  يدفا مـث 

 . و افلدة اربلح ان طرفو   تالر و ستي م ومملرس   سللي  ت ففو  و بيب لت و بلليدر  و اليمل 

 مـــل يراعـــى ثســـ   التاعهـــ    تملايـــ  لعمشـــروح ول يق ـــر صعـــى مقيـــلت الـــربح ا،ـــلدت فقـــهذ و،ـــل  

 مـــن ال ـــعب لخعـــو ليـــلر  –الاشـــرف  منهـــل وغةـــ  الاشـــرف   –كلحـــأ امعيـــ  لفظيـــو ا،ـــفارد ثحتل يـــ  
ه
ا  قيقيـــل

 real flowوااةـــدمله 
ه
 حقــــديل

ه
ذ يتمثــــه قــــي financial, or income-exp.flowذ ف حهــــل لخعـــو بللتــــلعي ليــــلرا

الــدلفم اللــك لحســه اعيهــل اقلكـــر ثحتــل ذ اوــى مــاه   ــفر لعلمـــلمذ و ربــلح  ربــل  اللمــه ورىــب ،ـــللاف 

 بـةا التيـلرفنذ ودـفة اوم ومـن و مـ  الق ـر ثسـ مي  فـ ا  قـل  لر . ارل واللقلراه
ه
 مت ـلدل

ه
 ولـأثة ا

ه
ابعـل

ومــن ثــو التأ يــد اوــى ادالــ  التفاىــب واــد  االــل  لهئــ  اللمــلم  و .تلتمــد اوــى دــفة الثــل ي وبــلللاس

 ربـــل  اللمـــهذ فعـــ س  قـــل   ـــو ثلبـــأ مضـــمفا للقســـر ر ت ا،ـــلم اوـــى   ـــل  ا ـــر ول يحـــل ف ا ـــراء 

 . اوى   ل  ر لم ااملم

دالـــــــ  قـــــــي التفاىـــــــب هـــــــى اللـــــــك لحقـــــــو لعـــــــفر ا،دتمـــــــب ثســـــــ مف ولدقيـــــــو  لعـــــــلر  حق ـــــــل  صا الل 

  تمــــلعىذ ورفـــــله لر ـــــز الثــــ وة وبـــــروا ظـــــل رة الســــراح الع قـــــف ولقميـــــ  التقلدضــــله   تملايـــــ ذ و ـــــو  

اللدالــ  لفليهــل الشــرىل  ا تملمــل بــقهس القــدر اللــك لفليــو لقضــي  تلميــو دــفة لــدفو التيــلر االقيقــف مــن 

 .  عب وااةدملهال
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 : خصائص النظام الاقتصادى إلاسالمي

 : لعق ل   دتسلدت ثس مف لسل    ف رف  لمةل  ان غة     ممل  

وىشــــمه  ــــوا  ــــو ا،عايــــ  الهرديــــ  و رفــــ   لتيــــلراه قــــي مدــــلله  : حريــــة التملــــر والاختيــــار امللتــــ م -1

  –ولسفكـل  –ثحتل  والتفظيـو واللمـه و سـته   و ـوا االـو 
ه
 ـو ا،عايـ  الهرديـ  لـ س  قـل طلر ـل

 و يتلعــو بمر عــ  للرفخيــ  مليقــ ذ صحمــل  ــف  ــو   ــتقد صعــى ط يلــ  فع ــه  ثســ   وح رلــو صعــى ا، ــ ولي  

والتاعيـــو ثســـ مف يهتـــ ل  ا االرفـــ  هـــى اســـلت فيـــوذ ومـــن ثـــو فـــ ا تلزفـــز مهمـــف  . ااةلكـــ  والللمـــ 

ذ وصف ـلح ا،دـلم 
ه
 متمةـلا

ه
  ضـلرفل

ه
ومضمفا االرف  ملقل  صثراء لسل   ا،دتمـب ثسـ مف كـي ي نـك حمعـل

 لألفـــراد كـــي يقمـــفا دـــدراتهو وثـــرواتهو بأســـللي  مشـــرواوذ صحمـــل  يـــوت فـــيهو ديمـــ   يلليـــ   لمـــ  هـــى لقميـــ 

 . االفافز لإلبداح و بتالر والتل ة  االر ان الر   وا،شلر   قي الخلذ القرار

. وا،دتمب ثس مف يدير م وحو  دتسلدي  اوى دلادة ا، ـ ولي  ا،شـت    ا،تمثعـ  قـي الشـفرت 

 بـةا  رفـله افـراد وال ـععله ال 
ه
 لفااحيـل

ه
يلسـي  وا،عاي  الهردي  تلزا لع يـو الشـفرتذ وتشـاه اقسـرا

صذ  ا لفاىب القفت  دتسلدي  بةا افراد واائملاله من مأحو  ا يقع  مـن در ـ  الت ـعه . االل م 

وقى الق و اائملاي  اللك لعغـى  ـو ا،عايـ  الهرديـ  . االافمفذ وى لاد اوى لففة  مقلخ  ر   لعمشلر  

عله امقيـــــ  والقلحفحيـــــ  ولماـــــن الدولـــــ  مـــــن  ســـــتحفاذ اوـــــى ال ـــــعع   دتســـــلدي  بل يـــــلف  صعـــــى ال ـــــع

وال يلســــي  اللــــك لمتعامــــلذ فــــ ا مدــــلم االرفــــ  والتل ةــــ  س قحســــر ل محللــــ  بــــه ســــ قعمسذ ممــــل يــــفرس 

الق ــل   دتســلد  و  تمــلعى اائمــفد وىلــزا در ــ  ال ة ودراطيــ ذ وىلــرل ا،دتمــب والق ــل  صعــى  ــزاه 

عايــــ  وفـــــربه بــــةا القـــــرار االاـــــفمي وطهــــراه اقيهـــــ  بــــدم التعـــــفر والتحــــفم التـــــدرف ي الـــــو  يــــففر  ـــــف ا،

 . والردلب    تملاي 

وا،عاي  الهردي  قي مضمفحهل ا،لقـف  والهع ـهي ل تشـ و مضـمفا ا،عايـ  قـي الر سـمللي  ف ـر قـي  

فــــل   ــــف ا،للــــ  االقيقــــفذ صذ هــــى ا،ن ــــ   وا، ــــدحذ دــــلم . ثســــ   معايــــ   ســــتخ   قــــي ارل والقيلبــــ 

دليــه اوــى  ا : )ذ و ورد القرط ــك قــي له ــة   ــو  آلايــ  بأحهــل(6)"لعاــو م ــتخعهةا فيــوواحهقــفا ممــل  : "تلــلعى

                                                           

 (9)الحديد آية    )6(
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و ـوا يـدم اوـى  حهـل ل  ـأ ..  كه ا،ع    س حلحو و ا الل د ل س لو فيو صل التسر  الو  يرض ر هللا

الـو د ـه  ا بأمفالاو قي االقيق ذ ومل  حتو فيهل صل بم للـ  القـفا  والـف  ءذ فـلغتقمفا الهركـ  ب دلمـ  ا

 .لزام اقاو صعى من  لد و

ص مـــلح الهقمـــلء اوـــى  ا )دـــلم ابـــن اقيـــه .. و ـــوا ا،لنـــر تلـــزا قـــي مهمـــف   ميـــب ا،ـــدارت الهقميـــ  

الل ـــــلد ل يمعاـــــفا اايـــــلاذ وصحمـــــل مللـــــ  اايـــــلا لللقمـــــل ســـــ حلحو وتلـــــلعىذ و ا الل ـــــلد ل يمعاـــــفا ســـــفت 

ذ فمـن كـل
ه
ا مللاـل للمـف   حتهـلح فمـف ا،للـ  ا،ععـو ومـن كـلا مللاـل  حتهلح قهل اوى الف و ا،أذوا مرال

 .(7) (لقفح فيو فمعاو مقيد

القلاــدة اسلســي  اللــك يقــف  اعيهــل ا،دتمــب ثســ مف هــى دلاــدة ا،عايــ   :  أهميــة دور امللكيــة العامــة -0

فمقـو كـدر . دتمـبالهردي ذ ولان  وا الدور يد   ا يتالمه مب دور ا،عاي  الللم  قـي لدمـ   غـرال ا،

ثســـ    لر ـــأ  لـــ  امـــفام مـــن دا ـــرة التمعـــ  الهـــردت و لضـــلأ م لمـــرة  دارة الدولـــ   و ويـــلأ 

 . لتسر  ا،دتمب  حهل ت د  ل له مدمفح ام 

فــــ ذا تلعقــــأ  ل ــــ  اائملاــــ  قــــي  حتهــــلح بأمــــيلء مليقــــ  ف حــــو ل يدــــفا  ا لقــــب لحــــأ التمعــــ  " 

ومــــن امثعــــ  اوــــى ذلــــ  احهــــلر واائ ــــفر . (8)" التــــداوم ول ــــلح مقلفلمــــلالهــــردتذ وصحمــــل لنئــــز  ايلحهــــل اــــن 

والعـــرق وا،قتل ـــله الللمـــ  وا،راعـــى وا،ـــلء والاـــأل والقـــلرذ فعقـــد  لـــر  امـــل    مـــد و بـــف داود وابـــن مل ـــ  

وقــــي " القـــلت مـــركلء قــــي ثـــ سذ ا،ـــلء والاـــ ء والقـــلر"وال يهقـــف اـــن رســـفم هللا كـــوى هللا اعيــــو وســـعو دفلـــو 

رواي    مد ااد ا،لع
(9). 

                                                           

 .  322، ص 0791،عمان، مكتبة األقصى 6عبد السالم العبادي، الملكية في الشريعة اإلسالمية، ج  )7(

 . م0760المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الرابعة،  –مصطفى أحمد الزرقا    )8(

 .  031، ص 0الملكية، ج/ العبادي   )9(
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وبـةا الالسـل ي قــي ال ـدا ب  ا  رل ا،لـع والقــلر والـقهه وححف ـل ممــل ل   ـتينر اقـو ا، ــعمفا ل  

تلتبــ   رل مــفاه ول يدــفا لألمــل   ا يقعلمــلذ صذ  ا ادعلامــل يخر مــل اــن وظيهتهــل الللمــ  و ــوا ممــل ل 

 .(10)يدفا 

واالقهيـــ  والزفديــ  واملميـــ  اوــى  ا ا،لـــلدا ال ـــل رة ل ودــد الهـــو فقمــلء الشـــلفلي  واالق عيــ   

 .لمع  بل  يلء ول يدفا صدعلامل  ايلا القلت  حهل لتلعو بمسلاع الم  ا، عمةا

وبــــل  ا،عايــــ  الللمــــ  يضــــب اوــــى الدولــــ  م ــــ ولي  لــــففة  متعع ــــله ا،دتمــــب مــــن ال ــــعب الللمــــ ذ  

 .   ويب مللية  ل ستي م ولتقديو ا،قلفبولعففر  وا القعلح ولح ةا  هلءلوذ ممل يتعع

و و  ال م  ل ةا مدت ا،روح  اللك يتمتب قهـل الق ـل   دتسـلد  ثسـ مي قـي مفا مـ  متعع ـله  

صذ يماـــن لفســـيب دا ـــرة  ـــوا القعـــلح صذ مـــل لقـــلاس القعـــلح ااةـــل  اـــن النهـــفل بم ـــ وليللوذ . ا،دتمـــب

 ا دور القعـلح اللـل  سـفاء بللن ـ    دارة ا،رافـو الللمـ   مل يماـن لضـ يو الـدا رةذ وقـي كـه ا ـفام فـ

كل،فاكـــ ه و لســـلله والامربـــلء وغة  ـــل  و بللن ـــ   لعســـقلاله ثســـت اليدي  وبقـــلء ال ـــدود واائ ـــفر 

وا،شـــــلرىب العففعـــــ  امـــــد والا ةـــــ ة التاعهـــــ   و اللـــــك يســـــل  ت ـــــففو مقتدلتهـــــل لســـــلفب  ت ـــــلة  لـــــدملتهل 

 .(11)يد   ا ل يمس بت  ةل  ا،عاي  الهردي  وبدور ل قى  ه  التفااا   تملعىادتسلديلذ ف ا  وا 

لللهــــلى اوــــى  ر يــــ  الق ــــل  يماــــن لميةــــل الــــق و مــــن ااوفــــ  الققعــــ  : النظــــام واملوازنــــات املســــتديمة -2

 بللن ــ   لتفاىــب افا ــد افامــه ثحتــل 
ه
ول فهــي  مــت ا ي  مــن ا،هــر . ا،ر زفــ  اللــك لتف ــو صليهــل لسفكــل

 ا لتفاح الدلفم بسفرة م و مت لوف  وقي الر سمللي  لت  ـز الثـ وة قـي يـد  صـلل  ر وت امـفامذ  مـل 

قـــي ثســــ   فـــ ا مقــــلفب التقميــــ  وافـــلدة ثحتــــل  لتدـــلوا قــــي مل ــــو ا ـــفام مقــــلفب ا،شـــت  ةا قــــي اللمعيــــ  

                                                           

 .212، ص 0المكية ج/ العبادى )10(

أجاز بعض العلماء للدولة أن تنقل بعض أنواع الملكية العامة إلى ملكية خالصة أو إلى أي وجه من وجوه التمليك إذا تحققت   )11(
ملكية عامة إذا تطلب األمر توسعة مسجد أو المصلحة االجتماعية في ذلك، كما أجاز البعض نزع الملكية الفردية وتحويلها إلى 

كما أجاز البعض تأميم مشروعات إنتاجية قائمة وتحويل ملكيتها إلى الدولة كتأميم مصنع للفوالذ ... شارع أو إقامة بناء عام
على دراسة علمية مثاًل، ويختلف رأي الفقهاء المحدثين حول جواز التأميم، ولكن إذا تأكدت المصلحة العامة واتخذ القرار بناء 

موضوعية فإن الرأي الراجح يبيح مثل هذا التصرف من الدولة، تحقيقًا للمنفعة المؤكدة للمجتمع، شريطة دفع تعويض عادل ومن 
 .  أشهر القائلين بهذا الرأي المرحوم الدكتور مصطفى السباعى انظر اشتراكية اإلسالم
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مــــن القــــللج الزراعــــى  و  فللزكــــلة لمثــــه ادتعــــلح  ــــزء  ــــل . ثحتل يــــ  لتشــــمه دعلاــــله  لــــرت قــــي ا،دتمــــب

الســــقلعى  و التدــــلرت  و مــــردود اللمــــه  و ا،ــــدلراه وا،ات ــــلاه لتــــفاح  ســــيعتهل اوــــى فئــــله ارفضــــ  قــــي 

ذ فللزكـلة  ـو لد يـو ولفااـو الدولـ    ـ  ا،سـلر  الشـراي .. ا،دتمب
ه
 ا تملايل

ه
. ممل  لعف القمف  لدا

ل  ارس الوت يفاح الت  ـ  اوـى  ميـب ابقـلء و و  ر ةلة ضةم  لعتفاىب ولحقيو اللدم   تملعىذ وح 

 اقســر مــفااا  لــر  لمــه اوــى لفســيب دلاــدة ا،عايــ  وفحــدد مــن لر ــز الثــ وة
ه
  و صحلثــل

ه
وبل،ثــه ح ــل  . ذكــفرا

وبـللع ب  ـوا ل  لنـر  ا الق ـل   دتسـلد  . ااخ تلمه قي حهـس  لدـل .. ثحهلق اوى ادلر  والاهلراه

فــد مــن االر ـــ  مــن  لحــ  الدولــ  لتالـــليح  لــ   لــت له  و لتحقيــو   ـــدا  ثســ مي ل   ــمح بمز 

بــه اوــى اللاــس صا لعق ــل  مــن القلبعيــ  مــل يــداو امــه ا،فااحــله الدالعيــ  . ادتســلدي  م ــتددة ومللــ 

ب  راءاه  افمي   ديدةذ بحيذ لتفاح مقلفب التقميـ  اوـى  ميـب فئـله ا،دتمـب ودعلاللـو دوحمـل لتمةـل 

 ..   والرفو وا،ديق بةا ال لدي

لقــــد ا تــــ ا الق ــــل   دتســــلد  ثســــ مف دعلاــــل ثللثــــل  :أهميـــة القطــــاث ال الــــا أو ألاوقــــا  الخيريــــة -4

 فهد  صعى افلدة رفل ي  فئله اديدة من ا،دتمب ولف يـو دـدر   ةـ  مـن ا،ـفارد ثحتل يـ  وصلرا مـل 
ه
متمةلا

اودــل   و اال ــفت وفــتو بمف لهــل حقــه الثــ وة  و  مــن دا ــرة ال ــفق و مــلا ال ــلر ودافــب الــربحذ لعــ  هــى

. الـــدله القـــللج انهـــل مـــن مللامـــل صعـــى فئـــله  لـــرت قـــي ا،دتمـــب بللن ـــ   للئيـــه القـــل و وا يـــلم ا،تللد ـــ 

 يختعـــــو اـــــن حمـــــه ا،عايـــــ  الهرديـــــ  ول يخضـــــب لـــــقمه ا،عايـــــ  
ه
 للكـــــل

ه
واودـــــل  ثســـــ مي  لمثـــــه حمعـــــل

اوــــى لقــــديو ا،قــــلفب  دتســــلدي  دوحمــــل ارل ــــلع م لمــــر  -   ــــن لف يهــــوصذا  –ممــــل يدلعــــو  دــــدر . الللمــــ 

 .(12)بلل عع  االل م  

والفدــــو لــــو لهريــــو الشــــرىل  لانهــــل حــــدبأ صليــــو ودــــد لعــــفح ا، ــــعمفا بمحــــ  التيــــلر و اوــــى  

طلـــل  الهقـــراءذ صلعـــففر اودـــل  لتشـــمه وظـــل و ادتســـلدي  وا تملايـــ  اديـــدة قـــي مدـــلم لـــففة  اليـــواء و 

لــــر  والتأ يــــه ا،حــــكذ والالــــل  والراليــــ    تملايــــ  وبقــــلء ا، ــــل د و مليــــ  ال  ئــــ  واللقليــــ  وتلعــــيو اا

 . بلاليفاا ومللائتو

                                                           

 –جلة االقتصاد اإلسالمي الصادرة عن المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي م" نظم التوزيع اإلسالمية"محمد أنس الزرقا   )12(
 . 01-03، ص 0793جدة المجلد الثاني العدد األول  –جامعة الملك عبد العزيز 
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ل لــتو اللمعيــ  ثحتل يــ  صل بتضــلفر اقلكــر : إخضــاث عناصــر إلانتــاا للمخــاطرة وتاــجيع املشــاركة -5

يو اةعـ  ثحتـل  وفختعـو ثسـ   اـن ور ت ا،لم واللمـه قـي صطـلر لق ـ( ارل)ثحتل  القفت الع يلي  

الق رفــ  ا،لر  ــي  اللــك لدلــه القيمــ  كعمــل لعلمـــه وتهمــه  ثــر اللفامــه ثحتل يــ   الــرتذ وفختعــو اـــن 

الر سمللي  اللك تلعف ر ت ا،لم ا،الح  اسلسـي  قـي ثحتـل  وقـي التفاىـبذ اوـى در ـ  يـملا صر ـلح ر ت 

فعــف فريـقل  حــو دــد القــأ ل ــلرة بل،شــروح فــ ا اائمــد . ا،شــروح ا،ـلم والهل ــدة  يــ  الق ــر اــن حتيدــ 

 ب قمل يتحسن ر ت ا،ـلم بللضـملا ا،قـد  
ه
ب قمـل ثسـ   . Collaroralا، ووم ومالفأة ا،ق و لو    درا

وفحــذ اوــى ا،شــلر   وا،ضــلرب  والتالمــه بــةا ر ت ا،ــلم . ل  لعــي مثــه  ــو  ا،ةــلة التهضــيعي  لــر ت ا،ــلم

واقــــدمل لقـــف  ا،شــــرواله ثحتل يـــ  اوـــى  ــــوا الـــقمه فــــ ا . ث  ـــل ي وىلــــرل كعيهمـــل لعمخـــلطر واللمـــه

در ـــ  ال حــــذ اـــن  ســــتثملراه ودراســــ   ـــدوا ل ستتفســــبذ و ـــول  فــــ ا دلاــــدة ا،شـــلر   ســــتلةا اوــــى 

 لفســيب دلاــدة ا،عايــ   ا مللــ  ااةبــ ة  و ر ت ا،ــلم ث  ــل ي يحســه اوــى   ــ   ربــح متهــو اعيهــلذ لمل
ه
مــل

بقهس العرفق  اللك يحسه اعيهل كل   ر ت ا،لم الققدت و وا  لـةا ب مـ  اوـى التخهيـو مـن  ـدة 

 .(13)لر ز الث وة 

 : أهدا  النظام الاقتصادى إلاسالمي

ييه  الق ـل  ثسـ مي ،لتققيـو كـه االـفافز اللـك : لحقيو ثحتل  امثه واستي م ا،فارد  دتسلدي  -1

لــدفب قهــو صعــى اللمــه ا،قــتج القــلفب دوحمــل لميةــل بــةا  قــفق ثحتــل  ا،ختعهــ ذ وااتبــ  فقمــلء ا، ــعمةا 

ه  و ا،مـن وتلـةا الدولـ   حو فرل اةا يتف   القيل  بو صذا مل ا تل أ ام  صعى حـفح مـن السـقلال

ولاـن الق ـل  ثسـ مي ل   ـ ى صعـى لحقيـو  دتـ ر صحتـل  .. اوى لحقيو ذل  باـه الفسـل ه ا،شـروا 

 : ممانذ  ا  وا المد  دد يتو اوى   ل 

 . صحتل   حفاح من ال عب الت فيهي  ل لح ف بمالا الم قي سعو اولففله -  

                                                           

أن هناك طر االنتقادات التي توجه إلى الرأسمالية إلى أن من أخ  Sir Roy Harrodمنذ عقود عديدة أشار بروفسور روى هارود   )13(
طبقة معينة تتمثل في طبقة الممولين تحصل على دخل ثابت وهذا يشكل ضريبة على جهد المبدعين من رجال األعمال 

 . واعتبر هارود هذه الطبقة الممولة بأنها طفيلية تعيش على جهد اآلخرين. المقترضين

 Sir Roy Harrod, Towards A Dynamic Economy: انظر 
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لمتلمــل بهــر  التثقيــو والقمــف الرواــى و ســتمتلح صر ــلق العلدــله الاشــرف  واــد  لماينهــل مــن   -  

 . ممل دد يحيه ث  لا صعى م و رل  كملء. الب  ء

 و ا يلم ال  ق  قي الث واه القل م ذ ممل  لنر لاثيو در ـ   سـت لا ذ ب قمـل يراعـي الق ـل   - 

ثس مي  و ا يلم ال  ق  فمقل  ح رة امقي  م تق عي  
(14). 

 ـف  سـته   ومـب ذلـ  فـ ا الق ـل   –ول  ـأ كعمـل  سـرا  –وبللع ب ف ا  ل  غليله ثحتل   

فل،قهلــ  ل  ـأ دالــ  طرديـ  لاميــ  . ثسـ مف يحـر  اوــى  ا يحـلف  اوــى   سـئل  ا،لقــفت لعم ـتهع 

لدي ذ و ـوا صا ا،قهل   لل  حه ي  ومن ثو دد يزداد  سته   اللل  ولقه الرفل يـ   دتسـ.  سته  

واعيــو فـــ ا حمـــه .. يحــدس اقـــدمل يختــه   ـــد مافحــله الرفل يـــ  كل   ــلت بـــل من والعمأح قــ  الدالعيـــ 

ثحتــل  ثســ مف لبــد  ا يراعــى مقفمــله الرفل يــ  الــرت غةــ   دتســلدي   حهــل لــ ثر قــي النهليــ  قــي  ــد  

 . ثحتل  ذالو

 العنصــــر ال  -0
 
يق ـــر ثســـ   صعــــى ا،دتمـــب بأحـــو ا ـــلرة اــــن  :شـــرى التشـــ يل الكامـــل للمـــوارد وخصوصـــا

ومـن ثـو  ـر  الهقـو ثسـ مي اوـى صفـراد  بـفا  معفلـ  اـن . ا دله ا تملاي  لتهلاه قـي  ر ـ  دا  ـ 

ص يــــلء ا،ــــفاه مــــن ارل والقــــفت الع يليــــ  صعــــى در ــــ   ا  لــــ  ا،ــــوا   الهقميــــ  ل تشــــت ع اذا مــــن 

 . ستي م العلدله ا،لعع الدول  لعم لمرة قي استس ح ارل وا

ولقد  ذ الرسفم كوى هللا اعيو وسعو اوى اد  طعـ  السـدد  لعمحتـل  بـه ال حـذ اـن امـه  

مقــــتجذ ولقــــد كــــقب الرســــفم كــــوى هللا اعيــــو وســــعو بيديــــو دــــدومل لر ــــه ســــألو كــــدد ذ و مــــر   ا يــــو   

 .ليحتع 

اســــ ل  واالـــــفافز ومــــن ثــــو فــــ ا الق ــــل  ثســــ مي ياهــــه للئميـــــب  ــــو اللمــــه وف ــــكء لمــــو مــــن  

 قى  غع  ال رو  
ه
 كلم 

ه
 .(15)القه ي  وفر  التدرف  والتأ يه مل يحقو لفظهل

                                                           

ذا بوضوح سيدنا عمر بن الخطاب عندما رفض توزيع األراضي المفتوحة على الفاتحين حسب ما كان عليه ولقد أفصح عن ه  )14(
وهناك أدرك عمر وقدر أن .. وكانت حجة عمر، من يحمى ثغور المسلمين ومن يطعم ذراريهم من بعد.. رأي أغلب الصحابة

 .بل تأخذ فى االعتبار حقوق االجيال القادمة رغبات االجيال القادمة جب أن تغدق إلشباع ي منافع التنمية  ال
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مـــن  قـــل و االيـــلة ا،فيـــفاي  لهـــلوه دـــدراه افـــراد : تحقيـــق توزعـــع عـــادل للـــدخل وتكـــافؤ الفـــر  -2

  وا،ــــدة واســــتلداداتهو الهعرفــــ   و ا،ات ــــ    مــــل لتهــــلوه ا،مــــن قــــي ا،دتمــــب مــــن  يــــذ ا،  ــــه ا،ععــــف 

الزمقي  لعتأ يه بقفاي  التخس ذ ومقدار دفة العع  اوى ال عل   و ااةدم  والتحـفله التاقفلف يـ  

صا كلحــأ ال ــعل   و ااةدمــ  )اللــك لعــر  والتيةــ اه قــي الــدلفم واذواق اوــى ا، ــتفت ا،حوــى  و اللــللمك 

كـه  ـو  اللفامـه لـ ثر ... معـ  قـي ثحتـل والتيية  قي ارل  و  سـللر ال ـعب ال ديعـ   و ا،ا(. ملدة لعتسدير

و اـوا  Derived demandقى دلـه اللقسـر ثحتـلشيذ  يـذ  ا دلـفم اقلكـر ثحتـل  هـى دلـفم مشـتق  

 دلــــفم اللمـــــلم ومرل ـــــله ا،ــــفظهةا
ه
صذ  شــــاه  ر ـــــ  دفـــــب ... و ـــــوا التهــــلوه لـــــو صيدلبيللـــــو. لتهــــلوه  يضـــــل

لمــه اوــى لرمــيد اللمعيــ  ثحتل يــ  ولفظيــو اقلكــر لتح ــةا ثحتــل  وحفايتــو وفقــفت روح ا،قلف ــ  وى

 . ثحتل 

صل  ا  ــــــوا التهــــــلوه قــــــي الــــــدله صذ لدــــــلوا مــــــدت مليقــــــل ف حــــــو  شــــــاه اقســــــرا لعةــــــ ا قــــــي لــــــفااا  

ا،دتمـــبذ صذ  حـــو يماـــن ط قـــو مليقـــ  مـــن  ا لف ـــو مل ـــو ا،ـــفارد  دتســـلدي   حتـــل  ال ـــعب وااةـــدمله 

ومـــن ثـــو يحـــر  ثســـ   اوـــى لقعـــي  .   لـــوو  الـــدله ا،حـــدوداللـــك لرغلهـــلذ ب قمـــل لخســـ    ـــ   دعيعـــ

 لـر ل ياــفا دولـ  بـةا اغقيــلء "الهدـفة قـي الـدلفم ومحلربــ   لـت م قـي التفاىـبذ مســدادل لقفلـو تلـلعى 

وملنـــر  ــــوا  ا ثســـ   يحــــلر  لر ـــز الثــــ وة واللديـــد مــــن القفااـــد التفاىليــــ  والفســـل ه اللــــك  (16)"مـــقاو

مــل يتلعــو ب مــرا   ميــب ا،ــفاطقةا قــي  حــفاح مــن الثــ واه الع يليــ  وا،لــلدا وتلمــيو  يماــن ال لامــل منهــل

مقــلفب ا،عايــ  الللمــ ذ وتوـــئيب اودــل  ااةة يــ  وتوــئيب التالفـــه   تمــلعىذ وبــوم الهضــه والســـدد  

مـن ولع يو ح ل  القهقله بـةا ادـلر  و ح مـ  ارس الشـرعيذ ومنهـل ل نـك  ـدا لعهقـرذ بحيـذ يتعقـي كـه 

                                                                                                                                                                                     

أما بالنسبة للزكاة فإن مصارفها عديدة وهى موجهة لمعالجة الظروف الطارئة ومكافحة الفقر الذي ينجم من خالل تقلبات أحوال   )15(
الزكاة للعاطلين وغير  ومع ذلك قد يظن البعض أن هناك تعارضا بين توسيع منافع. المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

خصوصًا وأن الدولة المسلمة مطالبة بتعميم الضمان "المنتجين وبين تحقيق الكفاءة اإلنتاجية وتوسيع قاعدة اإلنتاج في المجتمع 
ولكن القاعدة الفقهية ال تجعل الزكاة حقًا لكل قادر على العمل وتتوفر  Social Securityاالجتماعي في حالة العجز والبطالة 

بل يرى بعض الفقهاء أن توجه الزكاة إلنشاء مشاريع تدر دخاًل مستمرًا للفقراء بحيث يتم أغناؤهم أي أن تسد . له الفرصة لإلنتاج
يوسف : انظرمار أموال الزكاة لصالح الفقراء ، بالنسبة لتبني الرأي األخير القاضي بجواز استث. الزكاة حاجة العمل والدخل معا

 . اةالقرضاوى، فقه الزك

 (.  17)سورة الحشر آية   )16(
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

يقب  د ي من  وا االد م ـلاداه  افميـ  مخسسـ  مـن الزكـلةذ وصذا لـو لاـو الزكـلة  يعـف الهـرق مـن 

 لعتقعيـــه مـــن لهـــلوه الـــدله بمـــل قـــي ذلـــ  سيلســـ  . ا،ـــفارد الللمـــ 
ه
ومنهـــل صل ـــلح سيلســـله مف مـــ  لسيســـل

 . ل نك فارة ال لر الللدم وا ر الللدم

لر  الــو   ــف مــن   ــو  ســ ل  لر ــز الثــ وة ولهــلوه الــدله يحــلر  ثســ   ال ــلر   تاــ: الســعر العــادل

 لر    مد وغة   ان ملقه بن   ـلر  ا رسـفم هللا كـوى هللا اعيـو وسـعو دـلم . وفحقو اربلح الهل ش 

 اوــى هللا  ا يقلــد   ل ــو مــن القــلر يــف  "
ه
مــن دلــه قــي نــ كء مــن  ســللر ا، ــعمةا لييعيــو اعــيهو كــلا  قــل

ر  لاس  لل  ال فق وفقت   من ا،قلف   الالمع  كـلا  دـر  صعـى اللدالـ  ومـن وكعمل كلا ال ل". القيلم 

ثــو يحــر  ثســ   اوــى ال ــلر اللــلدم الــوت  يعــف لاــلليو ثحتــل  وفحقــو ربحــل ملقــفل ل ربحــل فل شــل 

 . غة  الدت

و مل يحلر  ثسـ   ا تاـلر ال ـعب وااةـدمله لبتـلاا ا، ـتهعاةا ف حـو يحـلر  ا تاـلر مـراء  :ألاجر العادل

ودد درر الرسفم  ا يدفب لعللمه   ر  د ه  ا يدـو اردـو و ا يتـفاء  . اللقسر وبخلك  اقسر اللمه

 . ا ر مب ثحتل ي 
ه
ب قمـل . (17) وصذا كلحأ ا فر الدل  ف ا م تفت دله الع قـ  الللمعـ  سـيافا مرلهلـل

ذ ودــد بــةا الهقمــلء  ا لعقلضــ ك  و ا،حت ــ   ا يــأمر بــدفب 
ه
 ملقــفل

ه
يتحقــو لعمــق و  و لــر  ا،شــروح ربحــل

 قــــل الــــو بللللمــــه   ــــا   معــــو بأويــــلح 
ُ
  ــــر ا،ثــــه قــــي ا،مقــــ   و الســــقل  الفا ــــدة صذا ل ــــةا  ا  قــــل  غ

ا، ـــــتفت اللـــــل  وصا كـــــلا ال ـــــفق  و لقـــــفة االل ـــــ  لديـــــو بحيـــــذ   ب لـــــو اوـــــى د ـــــفم   ـــــر مـــــقخه  اـــــن 

الهقمـــلء القـــدامف لـــو ي حثـــفا قـــي لحديـــد  ـــد  د ـــي لأل ـــفرذ فـــ ا رفـــب الضـــرر اـــن الع قـــ  الللمعـــ  و لـــوا 

 اوــى م ــتفت ملــةا مــن الــدله 
ه
بم ــد  ســد الــورا ب يف ــ  اوــى الدولــ   ا لضــب  ــدا  د ــف لأل ــفر  هلظــل

 لعقفة الشرا ي  قي ا،دتمب
ه
 . ولثايتل

                                                           

 .  003ص  0790دار الفكر بيروت : االقتصاد، مبادئ وقواعد عامة: محمد المبارك، نظم اإلسالم  )17(



 

 

  21 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة
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قي ال لر وا فر فارة اللدال  قـي مملرسـ  ا،مـن صذ يحـر  ثسـ    لدـلر وفللو بهارة اللدال   

قي ال عب الضلرة  و الت ا  قي اسـللرذ  و اليـمل  و التـدل س  و الرمـفة  و التللمـه بللربـل وغةـ  ذلـ   ا 

 و  ا،ملرسله من   و وسل ه ثثراء ال رىب ولهلوه الدلفم 
(18). 

 لنــــر بللســــتق م  دتســــلدت مــــدت ااتمــــلد امــــ  اوــــى : ار الاقتصــــاديتحقيــــق الاســــتقالل والاســــتقر  -4

و،ـل كلحــأ (. اللـدد وآلاله)مسـلدر ل الدالعيـ   مــ لح  ل لتهـل مـن ال ــعب  سـته  ي  وال ـعب ثحتل يــ  

 رفـــ  امـــ  ثســـ مي  هـــى اســـلت فـــ ا بقـــلء دلاـــدة ادتســـلدي  دففـــ  مـــن مـــأحهل  ا لحهـــ  حمـــه االيـــلة 

. ا،تمةـــلذ ومـــدة  اتمـــلد اوـــى  دتســـلديله ااةلر يـــ   لـــرل حمـــه االيـــلة ثســـ مي  للةعـــرثســـ مي  

ومل يات  اليف  ان امن اليوا ي و ست   التاقفلفشي ا ق ـك لعثـ واه ثسـ مي  صل دلـي  اوـى مـدت 

 . لعفرة اويلح القل م 

تي م ا،ـفارد يماـن  ا يتايـو صا حمه التاقفلف يل وحمـه التلعـيو وحمـه ا، س ـله وحمـه اسـ 

ومـن ثــو فــ ا الق ــل   دتســلد  ثسـ مي لبــد لــو مــن ابتاــلر . مـب ط يلــ  الق ــل   دتســلد  و  تمــلعي

 . احملع ا،  م  لتحقيو استق لو ولمةل 

 مل  ستقرار  دتسلد  ف حو يتعع  صل لح ال يلسـله اللـك لمقـب التقع ـله  دتسـلدي  االـلدةذ  

ر يقـــــل  ا الق ـــــل  ثســـــ مي بـــــو مفااحـــــله دالعيـــــ  لحقـــــو در ـــــ  ملقفلـــــ  مـــــن  ســـــتقرار ولاـــــن  ـــــو  ودـــــد 

ولحقيـو اللدالـ  يتععـ  صل ـلح سيلسـله لتحقيـو اسـتقرار . ا،فااحله لـن لاهـي و ـد ل قـي  لـ  ال ـرو 

ملقـــفم قـــي التفظيـــو وقـــي الـــدلفم اـــن طرفـــو تليـــةا  ـــدود دحيـــل لأل ـــفر و، ـــتفت ا،ل شـــ ذ ود ـــه ذلـــ  

ا،قــتج وا، ـــتهع ذ وويـــب لعـــه "لميــو الهللليـــله  دتســـلدي  ولقفىـــب مســلدر ثحتـــل  ولرمـــيد ســـعف  ت

 . بديع  ،فا م  التقع له  دتسلدي 

مــــن  بــــرا ال ــــمله الر   ــــي  لعق ــــل   دتســــلد   :املســــاهمة فــــي بنــــاء نظــــام اقتصــــادي عــــاملي عــــادل -5

 قـي . الـدوم الهقةـ ةاللللمك  ف التحةل لسلاع الدوم اليقيـ  ويـد مسـلاع 
ه
ولقـد  كـ ح اقسـر الـزمن اـلم 

لفســـيب الهدـــفة بـــةا اغقيـــلء والهقـــراءذ و كـــ ح  مـــلا اســـللر اللـــللمك   ـــد اســـللي  الر   ـــي  لســـت   
                                                           

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة  – 62عبد الهادي على النجار، اإلسالم واالقتصاد، عالم المعرفة   )18(
   022، 003، ص 0792الكويت  والفنون واآلداب
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ثـــرواه الـــدوم الهقةـــ ةذ ممـــل  دت صعـــى افـــلدة مديفحيـــ  الـــدوم الهقةـــ ة وعئـــز مل ممـــل اـــن ال ـــداد لعهفا ـــد 

 . الق ل  الربفت اللللمك قي افلدة در   ا،ديفحي  ولقد  سمو. الربفف  والقرول

والق ـل   دتسـلدت ثسـ مف ل فهــتو فقـه برفـب ال ــفف  ا،ل شـي  لألمـ  ثســ مي  بـه صحـو فهــتو  

 م لهــــ  لعتدــــلرة .  ـــول  برفــــب ال ــــفف  لإل  ــــلا  يقمــــل كــــلا
ه
فــــ  يق ـــه ثســــ    ا لع ــــو الدولــــ  مــــروطل

terms of trade اوــى   ــل  آلالــرفن  لتحقيــو مســللتهل expediency  بــه يــداف ثســ   صعــى التللمــه

يل  فهل القـلت صحـل لعققـل و مـن ذ ـر و حعـر و لعقـل و مـلفبل ود ل ـه لتلـلرففا صا   ـرماو . "ا،القئ والللدم

 .(19)" اقد هللا  لقل و

ه  بـــه يحـــذ ول يق ــه بأســـعف  الربــل ولف يـــو مـــفارد الدولــ  الهقةـــ ة صعــى  ســـته   ولهدةـــ  الرغ ــل 

اوــى التللمــه الــدوعي لتحقيــو اللدالــ  ومقــب ال عــو وف  ــد اوــى  ــو الشــلف  قــي اســتثملر مفارد ــل بحرفــ  

 . لرفب م تفت مل ش   بقلئهل

 :  دور الدولة في النظام الاقتصادي إلاسالمى

 لتبـــ  ثســـ   الدولـــ  م س ـــ   سلســـي  الهـــ  حمـــه االيـــلة   تملايـــ  و دتســـلدي  ولحقيـــو  

كــد الشــراي  ولــففة  الرلــلء ا،ــلد  والرواــى والــدفلح اــن اللقيــدة و شــر ل و ــف يختعــو اــن الق ــرة ا،قل

الشــــيفاي   و الر ســــمللي  لعدولــــ  صذ  ا مممــــ  الدولــــ  ابتــــداءه  ــــف لع يــــو الشــــرىل  صذ  ا الشــــرىل  فــــفق 

للشـرىل  هـى ا،ر ـب ف. الدول  والر   اللل  ثس مف يحمر  يمقـ  الشـرىل  اوـى الدولـ  وا،دتمـب وافـراد

قـــــي القضـــــليل اسلســـــي  لعمدتمـــــبذ والدولـــــ  ثســـــ مي  ل  ـــــد ولعتـــــل  بم ـــــد  االرفـــــ  ا، ـــــتقد اوـــــى دلاـــــدة 

 . الشفرت قي الخلذ القرار ال يلس ر الوت يمان افراد من ا،شلر   قي لحمه ا،  ولي 

و،ـــــل كلحـــــأ   ـــــفام ا،دتمـــــب لت ـــــدم ولتيةـــــ ذ و ل ـــــله ا،دتمـــــب  دتســـــلدي  وا دللـــــو ااةلر يـــــ   

لت ــدم  ــول ذ فــ ا مــدت لــدله الدولــ  يتعــفر  ــول ذ وقــي بدايــ  ظمــفر ا،دتمــب ثســ مي كلحــأ  ل ــله 

 ومـــن ثـــو فــــ ا. ا،دتمـــب و شـــلطللو  دتســـلدي  محـــدودةذ وقـــي  يلمقـــل  ـــو  تشـــل أ القضـــليل  دتســـلدي 

الدولـ  ماعهــ  لعنهــفل بأا لئهــل بحيـذ ت ــتقي  ســللي  ا،للائــ  مـن روح الشــرىل  وملعيلتهــل وا تهــلداه 

                                                           

 (.  37)سورة الحجرات آية   )19(
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وقي كه ا فام لتللمه الدول  مب الفادب  دتسلد  ا، نك اوى ا،عايـ  الهرديـ  والـو  . الهقملء واللعملء

 بقلءه قي لف يو ا،فاردذ ولفاىب 
ه
الدله ولسرفو ا،قتدـله والـربه بـةا   مح ائملا اسللر  ا يعل  دورا

 تلزا  و ا،دتمب ولمقب االل  وال عـو والل قرفـ  قـي ثدارة . رغ له ا، تهعاةا وا،قتدةا
ه
ولانهل  يضل

االافميـ  لتمثــه قـي  يهيــ  لف يـو ثحتــل  و سـته   ولفاىــب الـدله بســفرة لحقـو التقــد   دتســلد  

 . التقد  اوى اائميب مب لحقيو ادال  ادتسلدي  تلمو مقلفب

وقي كه االلله يرف  ثس    ا لدله الدول  من حه مل مللال ،ـفارد ا،دتمـب صذ  ا ال ـيعرة  

 . الالمع  اوى ا،فارد تلنك القضلء ا،ب   اوى االرف  باه مللحيهل

  وفماـــن بقـــلء اوـــى مـــل لقـــد  بعـــفرة دور الدولـــ  قـــي الق ـــل   دتســـلد  ثســـ مي قـــي حقـــلع ر   ـــي 

 : مف زة  برا ل

ممـل   ـتدعي لـففر ا،قـلخ . وذل  بتففة  متعع ـله ثحتـل : تحقيق تش يل أم ل للموارد الاقتصادية -1

امنــك والتشــرىلله وبقــلء ر ت ا،ــلم   تمــلعي اسلســ ك  تــففة  الامربــلء وااةــدمله الــرت والعــرق 

ا،فا ئ  شاه يتيح لعمشرواله ااةلك  وفـفراه للر يـ   يرفهـل بلاديـلد ا،حـلله ثحتل يـ  وفـدله 

مففعيـ  غةـ  الربففـ ذ وم س ـله ثحتـل  والت ـففو والتللوحيـله لسفكـل قي ذل  بقـلء ا، س ـله الت

لعمقتدـــــةا الســـــيلرذ و ا تلـــــو ا،قـــــلفب ا،ـــــدا والقـــــرت وارفـــــل  و ا ل لت  ـــــز ا،قـــــلفب اوـــــى اللفاكـــــو 

 : وا،دا الاب  ذ و و  التقمي  لبد  ا لراعى

 .  يلم ا،ق ع اد  است لا  مفارد ا،دتمب القلدرة به يتو لرميد ل لسلاع ا  - 

 . يرورة لففة  ال عب اللك ت د  ل   ال فاد اا و من القلت ولقعي  ثحتل  الاملعي - 

 . ا،فاءم  بةا  سللي  ثحتل  الهقي  وارل اقلكر ثحتل  لسفكل اقسر اللمه - 

فمف الــوت و ــوا يتععــ  احتقــلء اائمــلا االاــ: ربــإلا إلانفــاق العــام بمقــدار املصــ اة العامــة املتحققــة -0

  ـــتعيب لحقيـــو  دتـــ ر مقهلـــ  المـــ  مـــن    صحهـــلقذ مـــن ذو  الاهـــلءة واملحـــ  والـــ   ومراد ـــ  هللا 

 . س حلحو
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  ـــــمح الق ـــــل  ثســـــ مي بمـــــقح امتيـــــلا : (20)محاربـــــة الاحتكـــــار والتـــــدخل فـــــي الســـــوق لتحديـــــد ألاســـــعار -2

 ، ـد   دتسـلد قـي الت
ه
اعهـ  ولـد ي اسـللرذ ولاـن ثسـ   ، س   وا دة  حتل  سـعل   و لدمـ  لحقيقـل

يحلر    تالر ا، لو بل، تهع  واوى الرغو من  ا اسلت  ا لتحدد اسـللر بقـلء اوـى دـفت الععـ  

صا –واللــــرل و ر يــــ  ال ــــفقذ ولاــــن مــــن وا ــــ  الدولــــ   ا لتــــدله المليــــ  ا، ــــتهع  ولحديــــد ال ــــلر

ةـــــدمله الللمـــــ  كللامربــــلء و  ـــــفر ا،فاكـــــ ه قـــــي ال ـــــرو  ااةلكــــ  و ســـــتاقل ي ذ  و قـــــي  ــــلله اا–لــــز 

 . و سللر الفدفد وادوف 

وا ــــ  الدولــــ   ا لضــــب  :ضــــبإلا إلاعــــالن التجــــاري ووضــــع مقــــاييس ومواصــــفات للســــلع والخــــدمات -4

مقــلي س ومفاكــهله لإلحتــل  لعمحلف ــ  اوــى اائــفدةذ ومقــب اليــمل والتــدل سذ ولــففة  الشــروع الالــلي  

لق ـــــل  بلســـــو اال ـــــ   قـــــي التـــــلرفع ثســـــ مي  مـــــل يتلـــــةا يـــــ ه امعيـــــ  وددـــــ  اواااذ ودـــــد اـــــر   ـــــوا ا

ثاـــ ا يــــمن ثطـــلر ال تــــي بحيـــذ ياتلــــد اــــن ا، لليـــ  وصيــــهلء كـــهله و ميــــ  اوـــى ال ــــعل  ولف يــــو 

 . ثا ا لعمللوح  قي لعو اقعي  ثحتل  و ستثملر بدم اقعي  ا،حلكلة و سته  

التهلوه قي ا فر ظـل رة ط يليـ ذ ومـب ذلـ  يتلـةا : مالية عادلةتطبيق سياسة أجور وتشرععات ع -5

اوـــــى الدولــــــ   ا لحمــــــك الللمــــــه وت ـــــن مــــــن التشــــــرىلله ال امــــــ  لتحديـــــد ســــــلاله اللمــــــه والتلففضــــــله 

ولعدول   ا لتدله  درار   ر ا،ثـه قـي  لـ  . وا،الفآه وا لااه والرالي  الاللي  والثقلفي  والتدرف 

لضـــب  ـــدا لأل ـــفر مـــرفع   ا لمــــلرت  ـــوا الـــدور دوا لحةـــل لعلمـــلم اوـــى   ــــل   الســـقلاله واعيهـــل  ا

 .  ربل  اللمهذ فتمقب ا تالر اللمه

لر ــز الثــ وة ومــن ثــو الــدله : التوزعــع العــادل للــدخل وتكــافؤ الفــر  والضــمان الاجتمــاعي ل جميــع -6

ذ صذ  يــــو  روح االقــــد والارا يــــ  و 
ه
فقتــــه قــــي افــــراد روح يهــــرا قــــي اليللــــ  مضــــلاهله يــــلرة ا تملايــــل

والق ــــل  . ثبــــداح وربمــــل امتــــد اثــــر صعــــى الت ــــعه اوــــى القــــرار ال يلســــ ر ولفظيهــــو لســــلاع الع قــــ  اليقيــــ 

                                                           

المكتبة )الحسبة في اإلسالم أو وظيفة الدولة اإلسالمية : شيخ اإلسالم تقي الدين أبى العباس المشهور بابن تيمية: انظر    )20(
جوبه بعد أن شرح الحديث المشهور عن وقد بين ابن تيمية رأيه في جواز التسعير بل و . 07-06ص ( المدينة المنورة  –العلمية 

 . سيدنا رسول اهلل برفضه التسعير في عهده عندما غلت األسعار
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ثســـ مي يمعـــ  مـــن الضـــفابه مـــل  لـــةا اوـــى االـــد مـــن التهـــلوه الا ةـــ  قـــي الـــدلفم والثـــ واه و ـــو  اوـــى 

 : حفاةا

 
ه
 : يفابه ذالي  ومن   ممل:  ول

 . الزكلة -1

 . رسح ل  ا  -2

 . ثحهلق بأحفااو -3

الاهلراه واودل  ااةة ي   -4
(21). 

 صعـى الهقـراء ثـو صعـى  
ه
ففالء الزكلة واسب لتلدد مسلدر الثـ وة وثيـراد ا،ربفطـ  اعيهـل ولتف ـو  كـ 

صحمـــل "ا، ـــتحقةاذ و ـــوا حمـــه مـــن التفاىـــب ا،خســـ  ل يدـــفا ااةـــرو  اعيـــو  مـــل ورد قـــي آلايـــ  الارفمـــ  

 ـل ةا واللـلمعةا اعيهـل وا، لهـ  دعـفقهو وقـي الردـل  واليـلرمةا وقـي سـايه الـو وابـن السددله لعهقراء وا،

 [ 06: التفب  "] ال ايه فرفض  من هللا وهللا اعيو  ايو

 
 
 : التوزعع بأساليب مباشرة: ثانيا

 ولـففة  .. وصذا لو يحقو القفح اوم من اسللي ذ الزكلة وا،فارفـذ 
ه
ااـخ لحقيـو ا،ععـف  ا تملايـل

الضـــملا   تمـــلعي و مليـــ   قـــفق الضـــلهلءذ ولـــففة  اليـــواء وا، ـــان ا،عـــاس والـــدواء وااليـــلة الارفمـــ  

يقـفم .  ل ـله الهقـراء لاه مفاطنك الدولـ ذ   ـلا الهقمـلء التفظيـو قـي  مـفام اغقيـلء بللقـدر الـوت   ـد

 .(22)" مل  من  ف من بله م للا و لر   ل ب و ف  لعو" كوى هللا اعيو وسعو 

وفحـــو لعدولـــ   ا لراعـــى اات ـــلراه لمففـــه التقميـــ  ولفاىلمـــل اوـــى ادـــلليو بل يـــلف  صعـــى اات ـــلراه  

لمـــــرةذ ويـــــرا   الرفل يـــــ    تملايـــــ ذ فعمـــــل االـــــو قـــــي  ا لهـــــرل الضـــــرا   الللدلـــــ  ا، لمـــــرة وغةـــــ  ا، 

الت كـــــله ويــــــرا   القيمــــــ  ا،ضــــــلف ذ ويــــــرف   اربــــــلح الر ســــــمللي  وغة  ــــــلذ مــــــرفع   ا لاــــــفا ا،ســــــلل  

". صا قـي ا،ـلم  قـل سـفت الزكـلة"دعلي ذ استقلدا صعى دفم الرسفم كوى هللا اعيو وسعو قـى سـ ا الت مـوت 

                                                           

 .  0717معهد الدراسات اإلسالمية العالية القاهرة  –محاضرات في الوقف : الشيخ محمد أبو زهرة  )21(

 .  رواه الحاكم والبيهقي والبزار  )22(
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ليـــد لفاىلمـــل اوـــى كـــيلر اله  ـــةا  مـــل يحـــو لعدولـــ   ا لقهيـــو بـــرامج ثكـــ ح الزراعـــي ولحـــدد ا،عايـــ  وت

 . مرفع  دفب التلفف  الللدم

ل  لنــــر التخعــــيه ويــــب يــــد الدولــــ  اوــــى : التخطــــيإلا والتنميــــة الاقتصــــادية والعلميــــة والاجتماعيــــة -7

ا،ـفارد ثحتل يــ ذ صحمــل  لنـر ث،ــل  التهســيوي بحر ـ  ال ــفا ر  دتســلدي  وربعمـل بل  ــدا    تملايــ  

وابتاــــــلر القمــــــلذ  وال يلســــــله لتح ــــــةا اداء ولــــــففة  ا،لعفمــــــله ومفا مــــــ  ا،شــــــا ه ولزوفــــــد ا،دتمــــــب 

 ول
ه
 وممقيل

ه
ولان صذا مل لقفدـب القعـلح ااةـل  . اقفلف يل وتوئيب ال حذ اللعمكبلاةب اه ا،ععفب  اعميل

و حئـــــو اـــــن  ســـــتثملر دوحمـــــل مبـــــ ر ملقـــــفم فـــــ ا اوـــــى الدولـــــ   ا لخعـــــه لتدمةـــــل ا،دتمـــــب بللســـــقلاله 

 . اسلسي  وثست اليدي  والسقلاله الل ارف  دوا  ا لتدلوا ا،دت قي لا يه  و ا،عاي  الهردي 

و ـــوا يتععـــ  لـــدايو الثقـــ   :ســـتقرار النقـــدى واملـــالي وتـــوازن العالقـــات الخارجيـــةاملحافظـــة علـــى الا  -8

بلل يلسي   دتسلدي  و ملي  دلفم اللملم وا،فظهةا من التآكه ومحلربـ  التخـةو ولحقيـو اسـتقرار 

 ا التخــــةو   ــــ كء لعمدتمــــب وىليــــد لفاىــــب ... اســــللر بللفســــل ه التقمففــــ  وا،لليــــ  وال يلســــي  الققديــــ  

ومـــن ثــو لبـــد مــن ل نـــر سيلســـله م  مــ  ،فا مـــ   ــلله الم ـــفع والســـلفد .. دله لســـلاع فئــله غقيـــ الــ

 مـــــل تلمـــــه الدولـــــ  اوــــــى توـــــئيب الســـــلدراه وثحتـــــل  ال ــــــديه لعـــــفارداه و ا ياـــــفا لمـــــل سيلســــــ  . االـــــلد

 .  مر ي  ولدلرف  لحفم دوا ابتلاا مروع التدلرة لسلاع ا ق ك

الق ــل   دتسـلد  ثســ مي  لتبــ  مــفارد : ل الاقتصـادي لةمــة إلاســالميةتحقيـق التكافــل والاســتقال -9

امـــــ  ثســـــ مي  متالمعـــــ ذ ومللائـــــ  مشـــــلكه    مدتمـــــب صســـــ مي قـــــي ظـــــه التدز ـــــ  والايلحـــــله الســـــية ة 

والتالمــــه بــــةا ادــــلليو ثســــ مي  مــــن مــــأحو  ا يمــــقح مزايــــل ثحتــــل  الا ةــــ  وفحــــه . مللائــــ  غةــــ  مدديــــ 

حئــــــو ال ــــــفق ممــــــل   ــــــمح ب دلــــــلم التاقفلف يــــــل ا،تعــــــفرة والســــــقلاله ذاه الففــــــفراه  مشــــــاع  كــــــير 

ثحتل يــــ  الا ةــــ ةذ وفماــــن مــــن ســــد الــــقق  قــــي ايــــدت الللمعــــ  وا،مــــلراه ور وت امــــفام والــــقق  قــــي 

ا،ـــفارد الع يليـــ  اللـــك تلـــل ي منهـــل  لـــ  ادعـــلرذ و ـــوا كعـــو ســـيمان مـــن   ـــداس حقعـــ    ةـــ ة قـــي ثحتـــل  

اعي ممل سيففر امن اليوا يذ وفمان من بقلء دلادة مت قـ  لعسـقلاله الثقيعيـ  والتحففعيـ ذ وفمـقح الزر 

 دتســلد ثســ مي در ــ  الليــ  مــن  ســتق م والتعــفر الــواتيذ وبقــلء دلاــدة لاقفلف يــ ذ ممــل س  ــمح 

هــــــل   ــــــا  لــــــد ف بللتخســــــ  ثدعيمــــــك ولفاىــــــب ا،قــــــلفب اوــــــى  ميــــــب ادــــــلليو ثســــــ مي   لــــــر الهقةــــــ ة من
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وممــــــل س  ــــــمح باقــــــلء دلاــــــدة لعســــــقلاله الل ــــــارف  . ثحتل يــــــ  د ــــــه التالمــــــه وارلهلامــــــل  لــــــد التالمــــــه

ا،تعفرة الملي   مـن امـ  ثسـ مي  وفخعسـمل مـن ابتـلاا القـرار ال يلسـ ر ا ق ـك ل تيل مـل صعـى ا،لـداه 

ر   ســـتثملرذممل يماــــن ر وت الل ـــارف ذ  ـــوا التالمـــه ســــيففر فركـــ  لزفـــلدة  ســـتيلل  ولفســــيب فـــ

امفام ثس مي  ا،مل رة من اللفدة لت تمر قي بقلء دلادة ادتسلدي  مت قـ ذ  مـل يتفدـب  ا يرافـو  ـوا 

هئــرة لعلقــفم والاهـــلءاه وااةبــ اه ثســ مي  مـــن الــ  د اليربيـــ  الســقلاي    ــا  افامـــه يــلغع  قـــي 

ت ا،لم ث  ل ي مب ر ت ا،لمذ قي   ـداس حهضـ  ادتسـلدي  ب ئلتهل ا،حعي ذ لت و  صعى  متهلذ فيتالمه ر 

 بدر ـــــ  الليـــــ  ودر ـــــ    ةـــــ ة مـــــن 
ه
وا تملايـــــ  واعميـــــ  ولاقفلف يـــــ  مـــــلمع  ممـــــل ســـــيحقو ا تهـــــلءه ذاليـــــل

 ستق م  دتسلد ذ وممل سيمان اللللو ثس مي من التللمه القـد بللقـد مـب آلالـرفن ولـففة  مـروع 

وعي بســـــفرة الدلـــــ  و ـــــوا  ســـــتق م  دتســـــلد  يـــــملح   لمـــــ  الهـــــ  حمـــــه قـــــي التدـــــلرة والتللمـــــه الـــــد

 . االضلرة ثس مي  ولمةل ل
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 السياسة املالية والنقدية في الدولة إلاسالمية

ت ـــتخد  الدولـــ  ال يلســـله ا،لليـــ  والققديـــ  قهـــد  لحقيـــو  ســـتقرار  دتســـلد  والـــوت  لنـــر  

لحقيـــو ملـــدم مرلهـــب مـــن القمـــف  دتســـلد  قـــي ظـــه اســـتقرار اســـللر والتفظـــو الالمـــه للقلكـــر ثحتـــل  

دله وبـــــللع ب لحقيـــــو اســـــتقرار اســـــللر ل  لنـــــر ث ـــــله ا، ـــــتفت اللـــــل  لألســـــللر صحمـــــل  لنـــــر ارلهلاـــــو بملـــــ

 . مق فل 

 :مفهوم السياسة املالية والنقدية 

لتمثـــه  دواه ال يلســـ  ا،لليـــ  قـــي كـــه مـــن ثحهـــلق االاـــفمي  و الضـــرا    و لخهـــي   :السياســـة املاليـــة

 ( افلدة الضرا   ولخهي  ثحهلق االافمي)ثحهلق االافمي  و    مل 

مـل يـ د  صعـى لخهـي  ثحهـلق  سـته كي ل د  افلدة الضرا   صعى لخهي  القفة الشـرا ي  لألفـراد م -

الـــــوت  لـــــد   ـــــد مافحـــــله ثحهـــــلق الاوـــــي وبللتـــــلعي لخهـــــي  ثحهـــــلق  ســـــته كف يـــــ دت صعـــــى لخهـــــي  

 . ثحهلق الاوى ممل  لمه اوى التخع  من التخةو

يــــــ دت لخهــــــي  ثحهــــــلق االاــــــفمي صعــــــى احخهــــــلل ثحهــــــلق الاوــــــي ممــــــل يــــــ د  صعــــــى لقعــــــي  الهدــــــفة  -

( الطلــــب الكلــــي أقــــل مــــن العــــر  الكلــــي)تم ــــل السياســــة املاليــــة لعــــالا الانكمــــا  وتالتخــــةمي ذ 

 . بتخهي  الضرا    و افلدة ثحهلق االافمي  و    مل

ي د  لخهي  الضرا   صعى افلدة القفة الشرا ي  لألفراد ممل ي د  صعى افـلدة ثحهـلق  سـته كي ممـل  -

 . التخع  من  حاملع ي د  صعى افلدة ثحهلق الاوي ممل  لمه اوى

ل د  افلدة ثحهلق االافمي صعى افلدة ثحهلق الاوي ممل ي د  صعى لقعـي  الهدـفة ثحاملمـي  وىلـد  -

لأثة  ثحهلق االافمي اوى الدله   ب  من لأثة  الضرا   اوـى الـدله  مـل  ا لـأثة  ثحهـلق االاـفمف 

م لمـر اـن طرفـو التـأثة  اوى ثحهلق الاوي م لمر ب قمل لـ ثر الضـرا   اوـى ثحهـلق الاوـي  شـاه غةـ  

 . اوى ثحهلق  سته كي ااةل 
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 : السياسة النقدية

لـــ ثر ال يلســــ  الققديــــ  اوــــى القـــللج والــــدله بلســــتخدا  اــــرل الققـــفدذ يــــتو التــــأثة  اوــــى اــــرل  

 : الققفد ان طرفو

لتمثه بايـب  و مـراء ال ـقداه  يـرل لخهـي   و افـلدة اـرل الققـفد فـ ذا : سيلسي  ال فق ا،هتفح -1

 ـدفأ الدولـ  صعـى افـلدة  ميـ  الققـفد لقـف   شـراء ال ـقداه مـن افـراد ممـل يـ د  صعـى ارلهـلح  ســللر 

زفــد حئــو ال ــقداه  مــل  ا مــراء ال ــقداه مــن افــراد ســي د  صعــى افــلدة الفدا ــب ال قايــ  وبللتــلعي ي

ثدـرال لر ـلم اامـلم اقـد ســلر فل ـدة مـقخه  وذلـ    ـا  افــلدة حئـو ال ـيفل  لـدت ال قــف  

التدلرف ذ  مل صذا  دفأ الدول  صعى لخهي   مي  الققفد لقف  بايب ال قداه صعى افـراد ممـل يـ د  

دا ــب ال قايــ  صعــى ارلهــلح  ســللر ال ــقداه  مــل  ا بيــب ال ــقداه صعــى افــراد ســي د  صعــى احخهــلل الف 

 . وبللتلعي يرلهب سلر الهل دة وفقه حئو ثدرال

وهي سيلس  واسل   حتشلر قي الـدوم القلميـ ذ صذا  ـدفأ الدولـ  : سيلس         تيلطي القلحف ي -2

صعــــى افــــلدة اــــرل الققــــفد لقــــف  بتخهــــي    ــــ     تيــــلطي القــــلحف ي ممــــل يــــ د  صعــــى افــــلدة صمالحــــله 

و القــرول  مــل صذا  ــدفأ الدولــ  صعــى لخهــي  اــرل الققــفد لقــف  بزفــلدة ال قــف  التدلرفــ  قــي لقــدي

 .        تيلطي القلحف ي ممل ي د  صعى لقييد صمالحله ال قف  التدلرف  من لقديو القرول

للـــــ   الركـــــفد  دتســـــلد  لقـــــف  الدولـــــ  بتع يـــــو سيلســـــ  حقديـــــ  لفســـــلي  بحيـــــذ لزفـــــد اـــــرل  -

لهل ــــدة ممــــل يــــ د  صعــــى افــــلدة  ســــتثملر وبللتــــلعي يزفــــد الققــــفد الــــو  ســــي د  صعــــى احخهــــلل ســــلر ا

 . العع  الاوي

للــ   التخـــةو لقـــف  الدولـــ  بتع يـــو سيلســـي  حقديـــ  احاملمـــي  بحيـــذ لخهـــ  اـــرل الققـــفد  -

الو  سي د  صعى ارلهلح سلر الهل دة ممل ي د  صعى احخهلل  ستثملر وبللتلعي يـقخه  الععـ  

 . الاوي

  السياســـة املاليــــة والنقديـــة
 
 ال يلســـتةا قــــي حهــــس الفدـــأ لتحقيــــو  ســــتقرار : معــــا

ه
يماــــن اســـتخدا   ــــ 

 دتســـلد  فــــ ذا كــــلا  دتســــلد  لــــل ف مــــن  للــــ  ركــــفد يــــتو صل ــــلح سيلســــ  ملليــــ  لفســــلي  بحيــــذ لقــــف  
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الدول  بزفلدة ثحهلق االافمي  و لخهي  الضرا   ممل ي د  صعى افلدة ثحهـلق الاوـي  مـل يـتو قـي حهـس 

 و سيلس  حقدي  لفسلي  واللك ل د  صعى احخهلل سلر الهل دة الفدأ لع ي

ممل ي د  صعى افلدة  ستثملر وارلهلح العع  الاوي  مل صذا كلا  دتسلد  لل ف مـن  للـ  لخـةو  

يـــتو صل ـــلح سيلســـ  ملليـــ  صحاملمـــي  بحيـــذ لقـــف  الدولـــ  بتخهـــي  ثحهـــلق االاـــفمف  و افـــلدة الضـــرا   

ععــ  الاوـــي  مــل يـــتو قـــي حهــس الفدـــأ لع يــو سيلســـ  حقديــ  صحاملمـــي  واللـــك ممــل يـــ د  صعــى احخهـــلل ال

 . ل د  صعى افلدة سلر الهل دة ممل ي د  صعى احخهلل  ستثملر واحخهلل العع  الاوي

 : أهدا  السياسية املالية والنقدية في الدولة إلاسالمية وكيفية تحقيقها

 : لحقيو   دا  ادتسلدي  وا تملاي  مثهتهد  ال يلس  ا،للي  والققدي  قي اكه صعى  

 . لخسي  ا،فارد  ت  ا لف و ا،فارد صعى    ن استخداملتهل(  

 . لحقيو  ستقرار  دتسلد   ت مقب  دوس لقع له  لدة قي م تفت اسللر(  

 .لحقيو ملدم حمف ادتسلد  ملقفم (  

 . لحقيو لفاىب الدم لعدله والث وة( د

والققديــ  قـي الدولــ  ثســ مي  بسـه  للكــ  هــى  ـزء مــن ال يلســله الللمــ  وال يلسـله ا،لليــ   

اللــك لتخــو لتتحقــو مــن ل لمــل مقلكــد الشــرىل  الاعيــ  ااةم ــ  الهــ  ث  ــلا  خعيهــ    قــي ارل 

وهــــى  هــــ  الــــقهس وا،ــــلم وحمل ــــو واللقــــه والن ــــه والــــدين وكعمــــل يماــــن  ا يحقــــو  هــــ   ــــو  امــــيلء 

 .(23)مف يحقو ا،سلل  الللم  وى لاد اوى حملئهل ف

فأســلت الشــرىل   ـــف االامــ  ومــل يحقـــو ا،ســلل  وســللدة ث  ـــلا قــي  ــو  االيـــلة الــدحيل وقـــي  

فلل يلسله ا،للي  والققدي  قي الدولـ  ثسـ مي  تلمـه اوـى لحقيـو  ـوا المـد  قـي االيـلة الـدحيل . آلالرة

 : وقي آلالرةذ وتلمه  و  ال يلسله قي صطلر  وا ا،همف  اوى القحف التلعي

 : رداملوا -1
                                                           

 .  كرهالموافقات للشاطبي، مرجع سبق ذ  )23(
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تلنــــر سيلســــ  لخســــي  ا،ــــفارد    لف يــــو ا،ــــفارد  دتســــلدي  صعــــى    ــــن اســــتخداملتهل وىلنــــر  

ذلــ  قــي اعــو  دتســلد الير ــي لف يــو ا،ــفارد صعــى    ــن  ســتخدامله ا،لديــ  دوا الق ــر صعــى  ات ــلراه 

ســ   ف حقــل حــرت  ا  مــل قــي ث . الرو يــ  ومــل يدــ  اوــى ث  ــلا ال لاــو قــي  ــوا الاــفا مــن لف يهــله ربلحيــ 

 قــل  دا ــرة االــرا  و ــو  الــدا رة ل لقــب يــمن ســععله الخــلذ القــراراه  دتســلدي ذ ودا ــرة االــرا  هــى 

دا ـرة ال ـعب وااةـدمله اللــك يدـ   ل لنـتج قــي ا،دتمـب ا، ـعو  ت  ا ال ــعب ا،قتدـ  ل ت ـى بللضــرورة  ا 

ولـ  اعيهـل  ا تلمـه اوـى اـد  لف يـو ا،ـفارد صعـى صحتـل  لافا هى ال عب اللك ل د  صعى ثم لح ا،ـلد ذ فللد

 بقـــرار لحـــرفو ااةمـــرذ فـــ ذا ح رحـــل صعـــى  ـــوا القـــرار مـــن ااوفـــ  التحعيـــه 
ه
ال ـــعب االـــرا ذ و يـــر  لـــول  مـــث 

 دتســـلد  الير ـــي فـــ ا  ـــوا القـــرار وفـــو  ـــوا التحعيـــه يقـــلقي    ـــن اســـتخدا  لعمـــفاردذ صذ  ا التحعيـــه 

ل ه بــــل،قله ال ــــك ولــــول  ف حــــو يــــرت  ا مثــــه  ــــوا القــــرار  ــــف ص ــــدار لعمــــفارد  دتســـلدت الير ــــي غةــــ  مــــر 

 دتســلدي  و ــف يقــلقي   هــأ اســتخدا   مــل صذا ح رحــل صعــى  ــوا القــرار مــن لــ م ا،ــقله ثســ مي الــو  يــرت 

  ا ث  ـــلا لعيهـــ  هللا قـــي  ـــوا الاـــفا وىلنـــر  ســـتخ   قـــي ارل لقهيـــو   اـــل  هللا فـــ ا ا،ـــ من يدـــد

حه و  مل  ليلر وا ـد و ـف مريـلة هللا اـز و ـه وطلاتـوذ ولـول  لبـد لـو مـن  ا يتخـو دـرار صرادـ  ااةمـر 

 .  ا فيو لقهيو  مر  ستخ  

ـــــــى    ـــــــن   ولخســـــــي  ا،ـــــــفارد قـــــــي ظـــــــه الدولـــــــ  ثســـــــ مي   لنـــــــر لف يـــــــو ا،ـــــــفارد  دتســـــــلدي  صع

لحقــــو   بــــ  ال ــــد مــــن الربحيــــ   و    ــــن  ســــتخدامله اللــــك لتهــــو ومــــرح هللا ولــــ س صعــــى ا،دــــلله اللــــر 

فقـــرار لحــرفو ااةمـــر مــن و مـــ  ح ـــر . اســتخدا  ادتســـلد   و  دتــ ر مقهلـــ  مماقـــ  فقــه  يـــل كــلا ا،ليـــلر

 دتســــــلد الير ــــــي  لنــــــر صغــــــ ق مســــــل ب ااةمــــــفر وت ــــــرفح امللمــــــل و ــــــف بللتــــــلعي تلعيــــــه لــــــ ل  ا،ــــــفارد 

وقــــي . مـــر هللا  ـــةا ح ــــر اـــن مـــر  ااةمــــر وكـــقلمل دتســـلدي  صل  حـــو بللن ــــ   لعدولـــ  ا، ـــعم  امتثــــلم   

ال ــــلح ا،ــــقله ال ــــك ففا ــــد دحيففــــ   ــــول   ا الشــــرح صحمــــل  ــــر  االــــرا   حــــو يقــــلقي   ــــد  و كــــه ا،قلكــــد 

الشــــراي  واعيــــو ف حقــــل يماــــن  ا حقــــفم  ا الاهــــلءة  دتســــلدي  قــــي الدولــــ  ثســــ مي  تلنــــر التــــفااا بــــةا 

 للو الرو ي   ت متعع ـله ث  ـلا ليلـ مل ا شـ   لد ـ  قـي  ـو  االيـلة متعع له ث  لا ا،لدي  ومتعع

 . الدحيل ومتعع للو اللك لضمن لو الهفا قي الدار آلالرة بلائق  و ليممل ابد 
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وتلنــر الاهــلءة  دتســلدي   ــول  اســتخدا  ا،ــفارد وفــو التف يهــله ثســ مي  دوا لــر  وصل ــلح  

د   رملا ا يلم القلدم  من اسـتخدا   ـو  ا،ـفاردذ فـ    تأسـد مقله التفسه و اتدام ومراالة ا

 يه وا د باه ا،فارد ا،تل   وفافا ذل   عيل قي استخدامقل لعمفارد القلي  ذ ف ذا لو ا تشـل   ميـ  

من ال ت وم لاهي ال  د لهت ة محدودة ف ا الق رة ثس مي  لحتو  ل   ـتخد   يـه وا ـد  ـو  ا،ـفارد 

   ـلر ل  لـفد بقهـب اوـى ا يـلم القلدمـ  ودليـه ذلـ  مـل رو  اـن  ا سـيدحل امـر بـن ااةعـل  قي استه 

 لعم ـعمةا و ا يهــرل اعيهــل ااةــرا  
ه
امتقـب اــن د ــم  اراضــ ر ا،هتف ـ  لعالــللب  ور    ا يحيعمــل ودهــل

مــر بــن روت  ا ا"وذلــ   لــر ل لــأتي   يــلم مــن ا، ــعمةا ت ــد مــن ثســ   م ــد فــ  لدــد مــل تلــ مل بــو 

لــفل  ا يتــ   رلــر القــلت ل نــ كء لمــو مــل فــتح هللا اوــى ا، ــعمةا درفــ  صل د ــمتهل ســمملا )ااةعــل  دــلم 

 .(24)(  مل د مأ ليب  سمملا لانك  ل  ك  ا ي قي رلر القلت ل ن كء لمو

 مــل صحتــل  ال ــعب الللمــ  ولــففة  االل ــله الللمــ     لعــ  االل ــله وال ــعب اللــك لحقــو ا،ســلل   

 فــراد ا،دتمـب قــي  ـو  االيــلة الـدحيل وقــي آلالـرة فــ ا لففة  ـل يدــ   ا يـتو اــن طرفـو ســعب المــ   الللمـ 

ل يماـن لدز تهـل  و ل يماــن اـزم  لــ  افـراد مــن اسـتلمللمل وهـى  ــول  ل لحمـه رثــلرا للر يـ  وفن غــي 

مــفام بــللقفة مــن لــ م لسل ســمل  ــو   ا يــتو لففة  ــل بفاســع  الدولــ  صذ  ا الدولــ  ت ــتعيب  مــب ا 

لتــففة   ــو  ال ــعب ول   ــتعيب القعــلح ااةــل  لــففة   ــو  ال ــعب بــقهس  هــلءة القعــلح اللــل  قــي مدــلم 

 (25)ودد فعن اعملء ا، عمةا لول  صذ  ـدد امـل  ابـن ليميـ  . صحتل   و  ال عب ذاه ااةسل   ا،مةلة

الـدالوي وااةـلرشيذ وص شـلء وتل يـد   ل   و  ال عب اللك يد  اوى الدول  ثس مي  لففة  ل وهى امـن

 . العرق واائ فر ومو الققفاه والتلعيوذ و و  ال عب وااةدمله الللم  لبد  ا لقف  بتففة  ل الدول 

ول  لنــر لــففة  الدولــ  لع ــعب الللمــ   ا صحتل مــل بفاســع  الدولــ   مــر لا  صذ  ا الدولــ  يماــن  ا  

، س له القعلح ااةل   و اللل   مـل  ـف االـلم قـي صحتـل  ال ـ ح  لففر ا،فارد ا،للي  ولفكه  مر صحتل مل

 . ول فو

                                                           

 . 03ص -لبنان –دار المعارف بيروت  –" الخراج ليحي بن ادم" مؤسسة الخراج   )24(

 .  13ص  -0769الطبعة األولى  –دار الفكر  –المطبعة السلفية " الدولة ونظام الحسبة في اإلسالم"محمد المبارك   )25(
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وال ـــــعب وااةـــــدمله الللمـــــ  اللـــــر يماـــــن  ا لقـــــدممل الدولـــــ  ثســـــ مي  اليـــــف   مـــــ لح االل ـــــله  

الللمــــ  هــــى امــــن القــــفمي والــــدفلح اــــن  رل ثســــ   وىلنــــر ذلــــ   ا تســــةر ا،ــــفارد اللــــك لتهــــو قــــي  ــــوا 

المد  دوا غة   ف  ت تثمر  و  ااةدمله اةدم  طل هـ   و فئـ  دوا  لـرتذ وحـفح  القعلح اةدم   وا

رلــــر مــــن ال ــــعب الللمــــ   ــــف لــــففة  ال نيــــله اسلســــي  لعدولــــ  مثــــه العــــرق ووســــل ه  لســــلله االديثــــ  

حيـ  و ول  لقمي  دـدراه  فـراد ا،دتمـب اللقعيـ  وال د. وا،رافو الرت اللك يحتل  صليهل  دتسلد الفطنك

    ســــتهلدة القســــفت مــــن ر ت ا،ــــلم   تمــــلعي اــــن طرفــــو التلعــــيو والت بيــــ  والتف يــــو و ــــول  لربيــــ  

القـدراه اائ ـدي  مـن رمليـ  وركـف  ليـهذ وا،حلف ــ  اوـى القـيو ال ديـ  قـي ا،دتمـب ولقميتهـلذ ولــففة  

الللمـــــ  الـــــرت   لـــــ  ال ـــــعب وااةـــــدمله اللـــــك لحهـــــ   رامـــــ  ث  ـــــلا مثـــــه لـــــدمله ا،دـــــلرت وا،رافـــــو

ذلــ   ا الدولــ  ثســ مي  دولــ  ذاه رســلل ذ ث  ــلا فيهــل  لمــه  ــو  الرســلل  ول . واســالا و عــو  ــرا

بد من لارفمو ولففة  مل يحتل و  داء رسـلل   سـتخ   قـي ارل وىلنـك ذلـ   ا دور الدولـ  ثسـ مي  

 .  ف  ا لقف  بتففة   و  ال عب الللم 

 مل  ا اوى الدول  وا  له  لرت قي مدـلم صحتـل  ال ـعب ااةلكـ  وذلـ   ا ت ـ ى لتق ـيو ح ـل   

ال فق  لر يففر االل   ااةلك  ولتأ د من  حو  لمه اوى  سلت ا،قلف  ذ ودـد  ـفه ال ـق  الق ففـ  

لــــ   ا قــــي  ــــوا ا،دــــلم لف يهــــله اديــــدة واوــــى الدولــــ   ا لمقــــب مــــل يــــ د  صعــــى   تاــــلرذ  مــــل  ا اوــــى الدو 

 وللكـــ  لعـــ  اللـــك لحقـــو 
ه
لتأ ـــد مـــن  ا ح ـــل  ال ـــفق يقـــف  ب حتـــل  ال ـــعب اللـــك يحتـــل  لمـــل ا،دتمـــب فلـــ 

سللدة ث  لا قي الدارفنذ ف  يقف  ح ل  ال فق قي الدول  ا، ـعم  مـث  ب حتـل  ال ـعب وااةـدمله اللـك 

 حتـــل  ال ـــعب االـــرا   و ســـعب لـــ د  صعـــى الضـــرر بملتقـــداه ا،دتمـــبذ و ا لتـــدله الدولـــ  ،قـــب مـــن يقـــف  ب

الت فيـــو اللـــك لـــ د  صعـــى  ـــ   ا،دتمـــب و ا لتخـــو مـــن ث ـــراءاه مـــل يمقـــب لـــدفو ا،ـــفارد صعـــى  ـــوا القعـــلح 

وذلـــ  مـــن لـــ م ال يلســـله ا،لليـــ  والققديـــ  ولف يـــو ا،ـــفارد ا،لليـــ  االقيقيـــ   حتـــل  ال ـــعب وااةـــدمله 

اـــر  لففة  ـــل الشـــرح ممـــل يـــ د  صعـــى لةـــ  امـــ  وف  مـــل قـــي الـــرت الضـــرورف   ت ال ـــعب االـــ م  و اللـــك ل ي

ولبد لعدول   ا تلمه اوى لعففر النشلع  دتسلد  ولردي  ال ـعب وااةـدمله بمـل . دار  الدحيل وآلالرة

ي  ـــر ملـــلع الل ـــلدذ صذ  ـــلء قـــي وكـــي  ا،قســـفر لبقـــو  ا يفســـب ملـــلع الللمـــ  وى ـــان الللمـــ  وفـــدله 



 

 

  35 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

ذلــ  بعيــ  اللســر اليــف  لــففة  ال ــعب الللمــ  اللــر ت ــلاد اوــى ذلــ  مــن مرافــو  وملنــر (26)ا،رافــو اعــيهو 

 .ولدمله وصسالا 

و لــر لقــف  الدولــ  بــول  لبــد لمــل مــن مــفارد ملليــ  كلفيــ  لمانهــل مــن ذلــ  وفن غــى اوــى الدولــ   ا لتخــو 

ر ل ت ـتخد  ا،ـفارد ث راءاه ا،قلس   قى مدلم ثحهلق اللل  واللر لمانهل من لرميد  حهلق اللل   ل

 . دتسلدي  ا،حدودة قى سه   و ل وير

 قـى ال ـيعرة اوـى التقع ـله  دتسـلدي  : الاستقرار الاقتصادى -0
ه
 فلـلل

ه
 لر لعل  ال يلس  ا،للي  دورا

قـــى الدولـــ   ســـ مي  لبـــد مـــن كـــيلغ  ح ـــل  مـــلعى متالمـــه و ـــف  مـــر ذو   ميـــ  دســـفت قـــى ادتســـلد يحـــر  

وى ــ ى اعــى لحقيــو اللــدم بــةا ا،تلــلمعةا اذ اا التقع ــله  دتســلدي  لــ دت اعــى لقع ــله  التللمــه الربــفت 

قــى ديمــ  الققــفد حللدــ  مــن التخــةو ا،ــلعى او الا ــلد  دتســلدت ذ ــوا الق ــل  لبــد اا ياــفا لعقــل ف ات 

اوــــى اا ياـــفا  قــــل   دواه اســــتقرار ادتســــلدت لعقل يــــ  قــــى الق ـــل  ا،ــــلعى  ــــ ل  الضــــرا   التســــلادي  

الــــدلفم و ســــته   لعهئــــله اللــــر لا ــــ  دلــــفم الليــــ   و للخــــلذ ا ــــراءاه ادارفــــ  لماــــن ال ــــعع  مــــن 

الخـــلذ ا ـــراءاه ملليـــ  و ـــول   ا لاـــفا  قـــل  مروحـــ  قـــى الق ـــل  ا،ـــلعى لـــتمان قهـــل ال ـــعع  الللمـــ  اقـــد 

 الضلرة الضرورة من الخلذ ا راءاه مللي  لحد من  وة التقع له او لمقب رثلر  وة التقع له

 مــل اا ال يلســ  الققديــ  اللــر لف ــو   تمــلا ا،ســرقى اعــى افــلدة  حتــل  واالــد مــن   تمــلا الــوت يزفــد 

مــن  ســته   ت ــلاد قــى لحقيــو  ســتقرار  دتســلدت وســد الهدــفة بــةا الععــ  الاوــى واللــرل الاوــى 

ال يلســــ  الققديــــ  اوــــى مــــل ومــــل يت ــــب ذلــــ  مــــن اــــد  لــــفااا دالوــــى ولــــلرشى وقــــى الق ــــل   ســــ مف لقــــف  

يتشلقهو مـب الق ـل  ا،سـرقى الير ـف   يلسـ    تيـلطف الققـدت او ادواه  ال يلسـ  الاميـ   لـرت مـن 

لحديــد ســقف    تمــلا او لحديــد ســقف  لنشــلطله مليقــ  وهــى مــل   ــميهل بــأدواه الردلبــ  الايهيــ   ت 

يلســــ  ال ــــفق ا،هتف ــــ  يماــــن اللمــــه قهــــل صعــــى  يــــن حرغــــ  قــــى لف يــــو   تمــــلا ا،ســــرقى  مــــل اا ال ــــلح س

للكــ  قــى مدــلم بيــب ومــراء اســمو او طــرح كــاف  ا،ضــلرب  ذاه اللل ــد وغةــ  ذاه اللل ــد ات القــرول 

اال ق  لعدولـ    ـ   ل ـ  الدولـ  ا،لليـ    اا السـييتةا لحققـلا  ـد   سـتقرار  دتسـلدت فهـف 

                                                           

 .  ، الطبعة الرابعة  0799، القاهرة ، دار االنصار ،محمد ضياء الريس ، الخراج والنظم المالية فى الدولة االسالمية   )26(
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قـــي  للـــ  الا ـــلد لـــدله  مشـــت ي  لعســـاف  مـــن  للـــ  التخـــةو لـــدله الدولـــ    ل لـــ  لمـــوة الســـاف  و

وصا كــلا ذو ا ــرة فق ــرة صعــى " ل ــ  القعــلح ااةــل ذ وصذا دلمــأ  ــو  الل دــ  ا دــ  القــرل اال ــن 

 و ا دــ  ا،شــلر   قــي اربــلح وااة ــل ر قــي ادــرال و دتــ ال بــةا القعــلاةا ااةــل  واللــل  " م  ــرة 

لـــك ت ـــفد ا،دتمـــب الير ـــي وللكـــ   ا ط يلـــ  الـــدين فـــ ا ذلـــ  ســـف  يخهـــو مـــن  ا ـــلء لدمـــ  الـــدين ال

اللــــــل  هــــــى صمــــــل ،شــــــرواله يــــــليه  اللل ــــــد     ا ال ـــــــد ل يقــــــه اــــــن ســــــلر الهل ــــــدة ال ــــــل دة قــــــي لعـــــــ  

ا،دتملــــله و ــــف ال ــــلر الــــو  لقتــــ ل بــــو الدولــــ  اقــــدمل لعــــرح الــــدين اللــــل   و  ا الدولــــ  ربمــــل لقتــــ ل 

ق ـــل  ثســـ مي  فـــ ا  ـــوا يماـــن  ا يـــتو اـــن طرفـــو اةـــدمله ذاه ال ـــد ا تمـــلعي غةـــ  مـــلد  وقـــي ظـــه ال

كــاف  القــرل اال ــن    اللــك لضــمن ،قتــ ل  كــه الــدين دوا  ا  شــلر  قــي الــربح وااة ــلرةذ و ــوا 

 مــــر ل يتــــففر لعدولــــ  قــــي ا،دتملــــله اليربيــــ ذ ولمــــ   ا اســــتخدا   ــــوا اســــعف  يماــــن  ا   ــــلاد قــــي 

يخهـــ  الععـــ  الاوـــي ااةـــل  وفـــففر لعدولـــ  مـــفارد لحقيـــو  ـــد   ســـتقرار  دتســـلد  مـــن  يـــذ  حـــو 

ملليــ  لمانهــل مــن لأ يــه اللئــفء ل ســتداح  اــن طرفــو ثكــدار الققــد  ومــل   ــا و مــن رثــلر لخــةمي  قــي 

 ل  ا يلاذ و ةا اوام ال ـرو  التخـةمي  وبـروا ظـرو  احاملمـي  يماـن اللئـفء لإلكـدار الققـد  

لخهـي  لاعهـ  الـدين اللـل    ـلاد  ـول  قـي لحقيـو ا،فااحـ  وصليلء  زء من  وا الدين اللل ذ  مـل  ا 

 . بةا ا،سروفله وثيراداه

 : التنمية الاقتصادية -2

و د  رلر ت  ى ال يلسله ا،للي  والققديـ  صعـى لحقيقـو و ـف لحقيـو ملـدله الليـ  مـن القمـف  

افــــلدة ثحتــــل  و ــــول  لح ــــةا  دتســــلد  وذلــــ  بتل ئــــ  ا،ــــفارد ا،لليــــ  ولف يــــو ا،ــــفارد  دتســــلدي  صعــــى 

ثحتل يـــ  اوـــى  ا يـــتو ذلـــ  اوـــى ححـــف ل يحـــدس  يـــرارا اوـــى االـــفافز واوـــى  دلـــلر و ســـتثملر وللكـــ  

اقــد كــيلغ  سيلســله الضــرا   وثحهــلق االاــفمي قــي مدــلم ال يلســ  ا،لليــ  وال يلســي  الققديــ  اقــد 

ولف يهــــو وال ــــيعرة اوــــى  ميــــ  الققــــدذ كــــيلغ  سيلســــله ال قــــ  ا،ر ــــز  قــــي مدــــلم االــــد مــــن   تمــــلا 

 مف  ـ  اوـى  ـفافز 
ه
وفد  كيلغ  كه  و  ال يلسله اوى القحف الوت لحدس فيو  و  ال يلسـله رثـلرا

اللمه وثدلـلم و سـتثملر ولبـد لعدولـ  ا، ـعم  وهـى تشـرح قـي كـيلغ  ح ـل  يـرف ك  ا لراعـي  ل لاـفا 

دتســــلدي  فــــ  لدـــــقح صعــــى الضــــرا   ذاه الهئــــله االديـــــ  سيلســــتهل ا،لليــــ   داة تلــــفق القمـــــف والتقميــــ   
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الللليـــ  اللـــك تشـــه الرغ ـــ  قـــي  ســـتثملر  و للئـــأ صعـــى ثحهـــلق االاـــفمي الـــو  ي ـــدد ا،ـــفارد ا،لليـــ  فتضـــعر 

 . الدول  صعى لا يه القعلح ااةل  ب للواه تشه من  ر تو واحع دو

لديل وقــــــي مثــــــه  ــــــو  الــــــدوم فــــــ ا دور صا مل ــــــو الــــــدوم ثســــــ مي  اليــــــف  هــــــى دوم حلميــــــ  ادتســــــ 

 للك  قي مدلم االد من التقع له قي الععـ  الاوـي وفن غـي  ا لر ـز 
ه
ال يلس  ا،للي  يافا دورا محدودا

ال يلســـي  ا،لليـــ  قـــي  ـــو  الـــدوم اوـــى تل ئـــ  ا،ـــفارد ا،لليـــ  واســـتي لمل اوـــى ححـــف يحقـــو افـــلدة   ةـــ ة قـــي 

الر سملعي الت ا و الو  يتو قي مدلم صحتـل  ال ـعب ا،لديـ  فقـه صحمـل ول  لنر التاففن . التاففن الر سملعي

 وص للد ـــل اـــن كـــه مـــل يـــ د  صعـــى يـــلو بنيتهـــل ال ديـــ  فيلنـــر 
ه
 ولعقيـــل

ه
 شـــمه  ـــول  لقميـــ  امـــ  رو يـــل

التاـــففن الر ســـملعي  قـــل كـــه ااةـــدمله وال ـــعب اللـــك لنـــتج لتحقيـــو  ـــو  ا ـــدا  ولبـــد لإل  ـــلا مـــن  ـــد 

ل  ا،لد  يماقو من القيـل  بفظيهـ   سـتخ   و ل ـلدة هللا واـد    شـيلم التـل  با ـ  ملةا من الرف

الل مل ولففر  ول يتو ذل  صل صذا لضلفره اائمفد الهردي  مب  مفد الدولـ  قـي لحقيـو  ـد ملقـفم مـن 

ا ال يلســ   مـل  . القمـف ا،ـلد  ولـففة  مـل  شـ ب  ـو  االل ـله قـي االـدود اللـك دررتهـل الشـرىل  ال ـمحلء

ا،لليــــ  قــــي الدولــــ  ثســــ مي  تهــــد  صعــــى لحقيــــو التفظيــــو الالمــــه لعمــــفارد  دتســــلدي  مثــــه ر ت ا،ــــلم 

وفن غي اوـى الدولـ  ا، ـعم   ا ليهـ  فـر  اللمـه لاـه . الاشر  وارل وسل ر ا،فارد  دتسلدي  الرت 

 . وبللايهي  اللك ل لتللرل والشرىل الراغ ةا قي اللمه بمل يتقلس  ومقدراتهو و هلءتهو قي ا،دلله 

ولمـــــ   ا فـــــرل الزكـــــلة اوـــــى الققـــــفد فهـــــد  صعـــــى مقـــــب   تقـــــلا  ا الســـــدد  لأكـــــه ا،ـــــلم ا،ات ـــــل  

و ــول  كــلا المــد  مــن ااةــرا  اوــى ارل ال ــفر فــ عى  لحــ    ميتــو  مســدر لمــففوي  ــل   ــف مقــب اــد  

قـل  لف يهـله صسـ مي  اديـدة لحـذ ا، ـعمةا اوـى استي م ارل وا تالر ل وبللتلعي تلعيعمل  مـل  ا  

اـــن  ـــلبر ابـــن ا ـــد هللا . "اللمــه ولحـــذ الـــوين يمتعاـــفا مــفارد ملليـــ   و ط يليـــ  لتفظيهمـــل واـــد   ا ــمل

ذ (27)" مـــن كلحـــأ لـــو  رل فعةلرامـــل  و لةلرامـــل  لـــل "رضـــ ر هللا اقـــو  ا الق ـــك كـــوى هللا اعيـــو وســـعو دـــلم 

 مــن ص ــراءاه ملليــ   و غةــ  
ه
وفماــن لعدولــ   ا ت ــتخد  صعــى  لحــ   ــو  اوامــر ال ديــ  مــل لــرا  مقلســ ل

ومــن بــين هــذه إلاجــراءات فــي مجــال السياســة املاليــة والنقديــة ال ــ  ملليــ  لتحقيــو الزفــلدة قــي ثحتل يــ  

  :يمكن أن ت جأ إليها الدولة املسلمة الادي ة

                                                           

 .  مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني  )27(



 

 

  38 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 اـــــن  ســـــته   غةــــ  الضـــــرور  وصعـــــى التاـــــففن الر ســـــملعي وفماـــــن  ا لف يــــو ا،ـــــفارد  دت(  
ه
ســـــلدي   ليـــــدا

ت ـلاد ال يلسـ  ا،لليـ  قــي لحقيـو ذلـ  اـن طرفــو فـرل  لـ  الضـرا   اوــى  سـته   غةـ  الضــرور  

 و فرل  ل  الضرا   التسـلادي  اوـى ذوت الـدلفم الللليـ  اوـى  ا لـتو كـيلغ   ـو  الضـرا   اوـى 

افز و ــــول  اوــــى الرغ ــــ  قــــي افــــلدة الــــدلفمذ  مــــل ين غــــى  ل لــــ ثر  ــــو  الضــــرا   اوــــى ححــــف ل يضــــر بــــلالف 

 شــلع ح ـــل  ال ــفق اوـــى ححــف ســـع ر وذلــ  بـــأا ياـــفا لمــل لـــأثة اه   ةــ ة اوـــى لخســي  ا،ـــفاردذ  مـــل  ا 

 قل  يرورة صعى لرميد ثحهلق االافمي  لر ل يافا لو رثـلر سـع ي  اوـى النشـلع  دتسـلد  ولبـد  ا 

  صعـــــى  ا الخـــــلذ  ـــــو  ث ـــــراءاه  مـــــر يـــــرور  صذا  ردحـــــل لحقيـــــو ا ـــــدا  اللـــــك   ـــــ ى صليهـــــل ا،دتمـــــب  مـــــة

 مــــل قــــي مدــــلم ال يلســــ  الققديــــ  فــــيمان اســــتخدا  الردلبــــ  الايهيــــ  ولف يــــو ا،ســــلر  لتقــــف  . ا، ــــعو

تيـــلطف بتمففـــه ا،شـــرواله ثحتل يـــ  وذلـــ  اـــن طرفـــو اســـتخدا   دواه الردلبـــ  الايهيـــ  مـــن لـــ م   

الققــدت وصاهـــلء  ـــو   ســـتثملراه مــن   ـــ    تيـــلطي الققـــد   و تشــديد القيـــفد اوـــى لمففـــه الـــفارداه 

 من صحتل مل
ه
 . غة  الضرورف   و  لدلر قي ال عب بدل

اوــى الدولــ  ا، ــعم   ا تلمــه اوــى افــلدة  ســتثملر و ا لتأ ــد  حــو ســف  يتف ــو صعــى النشــلطله ذاه (  

ا،دتمـــــــب و قـــــــل لبـــــــ ا يـــــــرورة ص ـــــــراءاه دراســـــــله اعميـــــــ  دديقـــــــ  لضـــــــمن التيـــــــلر  اولففـــــــ  القســـــــفت قـــــــى

ولبــــد مــــن توــــئيب  ســــتثملر . ا،شــــرواله ذاه التاعهــــ  ادــــه واللل ــــد ا بــــ  كــــفحل الرمــــ  ا،ــــلم اللــــل 

ااةـــل  قـــي ا،دـــلله ذاه اولففـــ  وقـــي ا،قـــلطو اللـــك ل لتاـــدت فيهـــل  ســـتثملراه  مـــل  ا  قـــل  يـــرورة 

 س ــله لتليــد اســتثملر  ربل مــل للكــ  قــي ال عــداا اللــك ل يتــففر فيهــل  ســفاق ملليــ  متعفاــ  توــئيب ا،

 يــــذ  لتمــــد افــــراد اوــــى التمففــــه الــــواتيذ  ــــوا بل يــــلف  صعــــى ث ــــراءاه اللــــك يماــــن الخلذ ــــل لتوــــئيب 

 قي لف 
ه
  لمل

ه
 يـو  ـو   دللر الوةت ك ان طرفو م س له التمففه ثس مي  اللك يمان  ا لعل  دورا

ا،ــدلراه صعــى  يــذ  ســتثملراه ذاه اولففــله القســفت وفماــن  ا يعلــ  الق ــل  ا،ســرقي القــل و اوــى 

 صذ  ا ال قــف  لقـف  بدراســ  م تهيضـ  لعمشــلرىب د ـه الــدلفم فيهـل لعتأ ــد 
ه
 فلـلل

ه
ا،شـلر   قـي ذلــ  دورا

و واقيـــدة امـــ  دـــد  ثاـــأ مـــن  ا امعيلتهـــل ســـف  ل لاـــفا للســـرةذ  مـــل  ا ديـــل  ال قـــف  اوـــى ححـــف يتهـــ

 . حدل ل قي مدلم تل ئ  ا،دلراه وصددا   مل ة  ا،دلرفن  يداح ففا د  مفالمو فيهل
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لبــــد لعدولــــ  ا، ــــعم  وهــــى ت ــــتلمه ا،ــــفارد الع يليــــ  واوــــى و ــــو ااةســــف  ا،ــــفارد القليــــ   وغةــــ  (  

ه فت ـتخد   ـو  ا،ـفارد بحـور ا،تدددة  ا تلمه بللقلادة الشراي  اللك لق ـر اـن التـ   ولـأمر بللتفسـ

مديد  مل ين غى مراالة اات لر الاهلءة اقد استخداممل  لر ل لحـر  مـن ففا ـد ل ا يـلم القلدمـ  وصذا 

 راده الدولــــــ  اســــــتخدا   ــــــو  ا،ــــــفارد  مــــــفرد مــــــلعي  مــــــل  ــــــف االــــــلم اقــــــد اســــــتخدا  كــــــلدراه الــــــقهه 

راه و ا  لــــفد  ـــوا ثحهــــلق بمقــــلفب   يــــلم وا،لـــلداذ ف بــــد قــــي مثـــه  ــــو  االللــــ  مــــن  لـــو  ــــو   ات ــــل

متللد ــــ   لـــــر ل ي ـــــدد  يـــــه وا ـــــد  ـــــو  ا،ـــــفارد فيمـــــل  لـــــفد بـــــللقهب اعيـــــو دوا ا تـــــ اس ،ســـــلاع ا يـــــلم 

القلدمــــ  وفن غــــى لعدولــــ   ا لهــــرل رســــفمل مقلســــ   اوــــى ااةــــدمله الللمــــ ذ لهــــرل اوــــى ححــــف يــــ د  صعــــى 

ديـد مقهلتهـل ولع يـو م ـد  اللـزم اعيهـل     رمـلا مـن تيعي  حهقلتهـل الللمـ  وللكـ  لعـ  اللـك يماـن لح

ل يقف  بدفب لاعه   ـو  ااةـدمله مـن اسـتلمللمل و ـول  يماـن فـرل الضـرا   اللـك لاـفا اوـى اللل ـد 

ا،تفدـــــب ولـــــ س اللل ـــــد الهلوـــــي  تعـــــ  اللـــــك يماـــــن فريـــــمل اوـــــى  راضـــــ ك ا،ـــــدا غةـــــ  ا، ـــــتيع   و اراضـــــ ك 

 وســـيع   لمـــ  مـــن وســـل ه حقـــه والتم... ااةســـ   غةـــ  ا، ـــتيع  ااـــخ
ه
ففـــه اـــن طرفـــو الـــدين اللـــل   ـــف  يضـــل

اللــ ء لأل يــلم القلدمــ  صذ يماــن اــن طرفــو لمففــه ا،شــرواله اللــك تلــفد بــللقهب اوــى ا يــلم القلدمــ  

وفمان  ا لعل  ال يلسـ  الققديـ   ـول  دورا قـي  ـوا ا،دـلم صذ  ا  ثةـ ا مـن ا،شـرواله الللمـ  يماـن 

للكـــ  قهـــل  مـــل ب قـــل مـــن د ـــهذ وفماـــن  ـــول   رمـــلا التمففـــه اـــن طرفـــو وســـل ه  لمففعمـــل بعـــرح كـــاف 

 . الردلب  الامي  والايهي  لعمشرواله اللك ت ا  قي حضف  ا،فارد  و الت   وثسرا 

لمــ   ا م ــتفت التققيــ  قــي الدولــ  ثســ مي  ا،للكــرة يــليو بدر ــ    ــتف   ملمــل اللمــه اوــى ( د

ن الـــدوم ا،تقدمـــ  ولتحقيـــو ذلـــ  يماـــن مـــقح االـــفافز ا،لليـــ  اللـــك لضـــمن يـــملا لـــدفو  ـــو  التققيـــ  مـــ

لـدفو مثـه  ــو   سـتثملراه و قـل  اللديــد مـن ا،ةـلاه ا،لليــ  اللـك لمقحمـل الــدوم اليـف ذ وفماـن التيــلر 

   ن  و  ا،ةلاه الضرفاي   و غة  الضرفاي  اللك لتهو و ياـه ال عـد  دتسـلد ذ  مـل  ا  قـل  مةـلاه 

مللي  يمان اسـتخداممل وللكـ  لعـ  ا،تلعقـ  باقـلء الميلكـه  دتسـلدي  اسلسـي  وصاعـلء ا، ـتثمر غة  

وقـي مدـلم ال يلسـ  الققديـ  يماـن اسـتخدا  ال يلسـ  الققديـ  . ا ق ك  رف  لحففـه  ربل ـو ومدلرالـو

 و ب اهــلء  لتحقيــو  ــوا المــد  وذلــ  بمــقح مثــه  ــو   ســتثملراه مــروع لهضــيعي  قــي  ــفاممل اربــلح

 ــول  لمــ   ا سيلســله الســر  .  ــو   ســتثملراه مــن ال ــقف    تملحيــ  وت ــميه مقحمــل القــرول
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و رف  سلر السر  ليتللمه مب دفت اللرل والععـ  واللمـه اوـى مقـب الت اـ  قـي ا،فادـو التقلف ـي  

سـله المياعيـ  وا،لليـ  لعلمع  الفطقي  مقلبه اللم ه الرت واللمـه اوـى اسـتقرار سـلر ل بللخـلذ ال يل

 . والققدي  ا،قلس  ذ هى  مفر  لم  لضملا لدفو  ستثملراه صعى  و  الدوم 

 : السياسة املالية وتوزعع الدخل -4

لمــ   ا لحقيــو لفاىــب اــلدم لعــدله والثــ وة  مــر ا ــتو بــو ثســ   مقــو  شــأة الدولــ  ا، ــعم ذ  

صا "راد د ــــم  قـــيء بنــــر القضـــة   حــــو دـــلم لألحســــلر فقـــد روت اــــن الرســـفم كــــوى هللا اعيـــو وســــعو اقـــدمل  

 وصا مـــهتو 
ه
صلـــفاحاو مـــن ا،مـــل رفن ل  ـــأ لمـــو  مـــفامذ فـــ ا مـــهأ د ـــمأ  ـــو  و مـــفالاو بيـــنهو  ميلـــل

ذ ولمـــ   ا  ـــوا ث ـــراء يألـــو قـــي  ات ـــلر لفاىـــب الـــدله " م ـــاتو  مـــفالاو ود ـــمأ  ـــو  فـــيهو للكـــ 

 . ل كلا اعيو  لم احسلر وا،مل رفنوالث وة القل و قي مدتمب ا،ديق  رحوا  وم

ولو لان الدول  ثس مي  لألو قـي اال ـ لا فقـه التفاىـب ال ـل د قـي مدتمـب ملـةا  و قـي  ق ـ   

امقيــ  مليقــ  وصحمــل لألــو  ــول  التفاىــب بــةا ا يــلم ا،تللد ــ  وفتخــع ذلــ  ممــل روت اــن ااةعيهــ  امــر 

د د ـم  ارل بـةا ا، ـعمةا فقـلم لـو ملـلذ رضـ ر هللا بن ااةعل  رض ر هللا اقـو  ـةا دـد  اائلبيـ  و را

وهللا  ذا لياــفحن مــل لاــر   حــ  صا د ــمتهل كــلر الرىــب الل ــيو قــي  يــدت القــف ذ ثــو يايــدوا فيســة  "اقــو 

 
ه
ذل  صعى الر ه الفا د  و ا،ررة ثو يأتي من  لد و دف    ـدوا مـن ثسـ   م ـدا و ـو ل يدـدوا مـ ئل

و ــول  مــل روت اــن امــر بــن ااةعــل  رضــ ر هللا اقــو والــوت  مــره . (28)" لــر وفــلح ر  مــرا   ــب  ولمــو و 

لــفل  ا يتـ   رلــر القـلت ل نــ كء لمــوذ مـل فــتح هللا اوـى ا، ــعمةا درفـ  صل د ــمتهل ســمملا "صليـو مــن د ـه 

واللدالــ  لتحقــو قــي اعــو " (29) مــل د ــمأ ليبــ  ســمملا ولاقنــك  ل ــ ك  ا ي قــف رلــر القــلت ل نــ كء لمــو 

ذ فلللدالـــــ  افقيـــــ  تلنـــــر مللمعـــــ  افـــــراد ا،تمـــــلثعةا قـــــي  ـــــللتهو ا،لليـــــ  
ه
الللمـــــ  بتحققمـــــل ر ســـــيل و فقيـــــل

  تملايـــ  مللمعـــ  مت ـــلوف  واللدالـــ  الر ســـي  تلنــــر مللمعـــ  افـــراد ا،ت ـــليقةا قـــي  ـــللتهو   تملايــــ  

 اعيـــو وســـعو  حـــو مللمعـــ  مت ليقـــ  ودـــد راعـــى ثســـ   ذلـــ  وفتخـــع ذلـــ  فيمـــل روت اـــن الرســـفم كـــوى هللا

                                                           

 -هـ 0271أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األموال، تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الكليات األزهر ودار الفكر   )28(
 .  91ص –م 0791

 .  026هـ، ص0276المطبعة السلفية، القاهرة  –كتاب الخراج  –أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  –أبو يوسف القاضي   )29(
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و ــول  فلــه امــر رضــ ر هللا اقــو  ــةا  اعـــف " د ــو الهــئ بــأا  اعــف ا،تــلو  يــلو ااــز  مــن الهــيء

ااـــز  حســـو ا،ـــزو  مـــن الهـــئ ودــــد امتـــد امـــر ليةـــ  ا، ـــعمةا وذلــــ  واضـــع ممـــل روت مـــن  ا امـــر بــــن 

 صذ روت ااةعــل  رضــ ر هللا اقــو  مــر لعــومي اقــدمل و ــد    ــأم القــلت فــأمر لــو مــن ب ــأ ا،ــ
ه
لء اعــلء ثلبتــل

 بــف ســيو  ا امــر بــن ااةعــل  رضــ ر هللا اقــو مــر ب ــل  دــف  واعيــو ســل ه   ــأم مــيع   ةــ  يــرفر ال ســر 

فضر  اضد  من لعهو ودـلم مـن      ـه الاتـل   حـأى فقـلم فهـفد ذ دـلم مـل  ائـأ  صعـى مـل  ر ى دـلم 

فرضــخ لــو   ــ كء مــن ا، ــلم ثــو   ســأم اائزفــ  واالل ــ  وال ــنذ دــلم فألــو امــر بيــد  وذ ــ  بــو صعــى م للــو

اح ـر  ـوا ويـربلء  فـفهللا مـل احسـهقل  صا  كعقـل مـ   تو ثـو حخولـو اقـد :  رسه صعـى لـلاا ب ـأ ا،ـلم فقـلم

 . المر 

 ــول  مــل رو  اــن امــر بــن ا ــد اللزفــز  ـــةا  مــر اــدت بــن  رطــلة ل  تف ــ ك لةــ  بللـــوميةا و ا  

التفاىـــــب ثدعيمـــــك وذلـــــ   لـــــر ل   ـــــتأثر ا،ر ـــــز  ليـــــنهو مـــــن ب ـــــأ ا،ـــــلمذ و ـــــول  لـــــو  يهـــــه ثســـــ    مـــــر 

بلاةة اه ولت   امسلر دوا اقليـ  فقـد  و ـ ر امـر بـن ااةعـل  رضـ ر هللا اقـو ااةعيهـ  مـن  لـد   ـةا 

 فــ حهو   ــلة ا،ــلم وغــي  اللــدو وردء ا، ــعمةا و ا "طلــن 
ه
 و ــ ر ااةعيهــ  مــن  لــدت بأ ــه امســلر لةــ ا

 " مه من اقد و فضه صل بعي   حه مويق و بينهو في  و بلللدم و ا ل يح

 ودد كلا لمو  ث راءاه  فضه اثر قي  يلة ا، عمةا فامل ذ ر  بف يفسو ف ا  

مــلرا  امــر بــن ااةعــل  مــن  متقــلح مــن د ــم  اريــةا بــةا مــن افتتحمــل لففيقــل مــن هللا كــلا لــو فيمــل " 

 ". كقب وفيو كلحأ ااةة ة ائميب ا، عمةا 

يذ فـــ ا مل ـــو الـــدوم القلميـــ  ادتســـلديل ومـــن بينهـــل  ثةـــ  مـــن الـــدوم ثســـ مي  وقـــي اللســـر االـــد 

ودــــــد حــــــتج اــــــن  ــــــو  . لدل عــــــأ  ــــــوا المــــــد  المــــــل  وهــــــى ل حــــــذ اــــــن ملــــــدله الليــــــ  لعقمــــــف  دتســــــلد 

 وذلــــ  للــــد   هـــــلءة 
ه
ال يلســــله ســــفء قــــي التفاىــــب قــــي  ــــو  ال عــــداا مقلرحــــ  بللــــدوم ا،تقدمــــ  ادتســــلديل

ز الضـــرا   اوـــى ا،ســـلدر ال ـــمع  مثـــه ا،رل ـــله ويـــرا    ســـته   واـــد  مقـــدرة الق ـــل  الضـــرف ك ولر ـــ

الق ل  الضرف ك من    يسه صعى الدلفم العهيعي   و اللك لنتج من امعيـله سـرىل  و ـول  اـد  و ـفد 

 ح مـ  لعضــملا   تمــلعي متعــفرة والخــوه مل ــو  ـو  الــدوم سيلســله لقمففــ  ر ــزه اوــى الســقلاله 

الــفارداه  و اللــك ت ــتخد   دواه صحتــل  ذاه لاثيــو ر ســملعي اــلعي  و ر ــزه اوــى التقميــ  ال ديعــ  لــ ل  
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قــــي ا،قــــلطو االضــــرف  وائــــأه قــــي لمففــــه التقميــــ  صعــــى  ســــعف  التمففــــه بــــلل ئز الــــو   ســــهر اــــن  ــــلله 

 . التخةو االلدة قي  ثة  من  و  الدوم 

اليــلة الارفمــ  لاــه مــفاطن فيهــل ودــد ولبــد لعدولــ  ا، ــعم   ا ياــفا  ــدفمل لــففة   ــد  د ــي مــن ا 

كـــلا الق ـــل  ا،ـــلعي قـــي الدولـــ  ثســـ مي  يحمـــه  دواه لعقل يـــ  لتـــأمةا  ـــو  االيـــلة الارفمـــ  ،فاطقيهـــل اـــن 

طرفو الزكلة ودفاحةا ارس بدلح  اللعلء الو  كـلا  لعـف لاـه م ـعو مـن ب ـأ ا،ـلم الـو  كلحـأ لتـدفو 

 . الر  صليو مفارد ااةرا   وا،فارد ا،للي  

ولمـــ   ا الدولـــ  ا، ـــعم  اليـــف  ت ـــتعيب اـــن طرفـــو ص ـــراء الدراســـله الاميـــ  لحديـــد مفدـــو  

 غةــ  اــلدم لعــدلفم والثــ وة يــ د  صعــى اازاــ  . لفاىــب الــدله والثــ وة
ه
وفمانهــل ملــر مــل ر ه  ا  قــل  لفاىلــل

ع مل شـتهل وفـ د  صعـى لعـو  ستقرار قي ا،دتمب وفخعو ط ق  من ا،ت فةا لقف  الللم  بمحلكلتهل قي  حمل

مدتمــب اســته كي يعمــذ فيــو كــه فــرد لعينــك ال ــرىبذ و ــ  اوــى الدولــ  قــي مثــه  ــو  االللــ   ا لتخــو مــن 

ث ــــــراءاه ا،لليــــــ  مــــــل يــــــ دت صعــــــى مقــــــب مثــــــه  ــــــو  ا،ملرســــــله وفماــــــن  ا يــــــتو ذلــــــ   مــــــل بهــــــرل يــــــرا   

 . رل  و اوى ال عب الت فيهي لسلادي  اوى الدلفم  و يرا   اوى اربلح الر سمللي   و اوى ا 

وللــــــه  بــــــرا ملــــــللو الق ــــــل  ا،ــــــلعي قــــــي ثســــــ    ــــــف فرفضــــــ  الزكــــــلة  ــــــأداة لفاىليــــــ  صذ  ا دلعمــــــل  

مخســ  ووا ــ  اوــى الدولــ   ا لقــف  بدملمــل ولفاىلمــل بــةا مــن يدــ   ا لــدفب لمــو وهــى فرفضــ  ذاه 

والء ارف  مهروي  اوى الث وة االيفاحي  والنشـلطله التدلرفـ  وا،لـلدا ا، ـتخر   مـن بـلطن ارل 

وامــــفام اللــــك ل عــــال القســــل  ولختعــــو فئــــ  الزكــــلة   ــــ  الــــت   الفاــــلء ولراعــــى الزكــــلة  لت فــــله قــــي 

ولقــد كــلا مــن الــ ا  اوــى . الفاــلء وكــلفب  االســفم اوــى الــدله  ت  حهــل لضــب اات ــلرا لعلدالــ  الر ســي 

ل  ومـن لـو ي عيـو الدول  ا، ـعم  وهـى لهـرل الزكـلة  ا لقـرر مـن يدـ   ا يـدفب الزكـلة  ت مـن بعـال القسـ

و لــر لــتمان الدولــ  مــن . وقـي ذلــ  ســ و   ةــ  لإلســ   اوــى ســل ه ا،عــه اللــك لــو ل عــال  ــوا االــد  لــر آلاا

لحديـد مــن ين غـى  ا يــدفب الزكـلة ومــن لــدفب لـو الزكــلة لبـد لمــل مــن ص ـراء الدراســله الاميـ  اوــى ســالحهل 

دولــ ذ ممــل يدلــه الدولــ  ثســ مي  لتتلــرل اوــى مــن  ــو دوا  ــد القســل  ومــن يدــ   ا لــدفب لمــو ال

 وم دولـــ  قـــي ارل لقـــف  بمثـــه  ـــوا ا،دمـــفدذ وقـــي فقمقـــل ا،ـــلعي الاثةـــ  مـــن ا، ـــل ه الق رفـــ  واللمعيـــ  قـــي 

 اوـــى  ح مـــ  مشـــلقه  لق ـــل  الزكـــلة ابـــ  . لحديـــد  ـــوا االـــد
ه
  لةـــ ا

ه
ودـــد لفكـــعأ الـــدوم ا،تقدمـــ  ادتســـلديل
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 ا و فد ح ل  لل  بللتفاىب م تقه ان ا ـدا  الـرت لـو  ولم . لدلر  مرفرة تلو  فيهل الهقراء

فل دة من  يذ اد  تللرل   ـدا  ال يلسـ  ا،لليـ ذ فللزكـلة لسسـأ صيراداتهـل لتخهـي   ـدة الهقـر 

وذلـــ  ب اـــلدة كـــه مـــن  ـــو دوا القســـل  لة لهلـــفا صعـــى م ـــتفا  ولســـ ح الزكـــلة بـــول   داة لفاىـــب مقهســـع  

وا قــــي ر ىــــي يـــ د  صعــــى لخهــــي   ـــدة التلــــلرل الــــو  ينـــتج اقــــدمل ت ــــ ى اـــن ادواه ا،لليــــ  الــــرت و ـــ

ال يلســـ  ا،لليـــ  صعـــى لحقيـــو   ـــدا  متلـــددة  مـــل مـــر قل مـــن د ـــه اـــن طرفـــو  دواه محـــدودة فلقـــدمل 

 صعــى لحقيــو التــفااا  دتســلد  والقمــف  دتســلد  واللدالــ    تملايــ  قــي 
ه
ت ــ ى ال يلســ  ا،لليــ  مــث 

يمان  ا ينشأ صذ  ا ال يلس  ا،للي  وهى تهـد  صعـى لحقيـو القمـف  دتسـلد  دـد   ا وا د ف ا تللريل

 لخهيــــــو اللــــــ ء 
ه
لتخــــــو ص ــــــراءاه ملليــــــ  لتلــــــلرل مــــــب لفاىــــــب الــــــدله فــــــللقمف  دتســــــلد  يتععــــــ  مــــــث 

الضــــرف ك اوــــى ذوت الــــدلفم الللليــــ   لــــر يتماقــــفا مــــن اســــتثملر ل صل  ا و ــــفد ح ــــل  الزكــــلة قــــي الدولــــ  

يضـمن  ــدا  د ـي مــن التفاىـب لقــف  بـو الدولــ  قـي  ـدود مــل يتدمـب لــدفهل مـن مــفارد الزكـلة اللــك ثسـ مي  

لد ك اوى  سـلت   ـ كذ وفماـن لعدولـ  اقد ـو  ا لقـف  بتحقيـو ا ـدا  الـرت بفسـل ه ملليـ   لـرتذ 

  مــل يماــن  ا لقــف  بللخــلذ ص ــراءاه صيــلفي  يماــن  ا لخهــو مــن ســفء التفاىــب وذلــ  اقــدمل ت ــتدعى

االل ــ  ذلــ  فــيمان  ا لحقــو ذلــ  اــن طرفــو ال يلســله الضــرفاي   و صل ــلح سيلســله صحهــلق  اــفمي 

لفاىلي   ت  ا يحمه ثحهلق االافمي رثلر لفاىلي   فضه  مل يمان لعدول   ا لتخو وسل ه غةـ  ملليـ  

 .  تع  اللك لخت  بتفاىب اكفم مثه اراض ك ول فو

   ــــد  التفاىـــــب وذلـــــ  مـــــن لــــ م صدلمـــــ  م س ـــــله ملليـــــ  وفماــــن  ا لحقـــــو ال يلســـــ  الققديـــــ 

ممعف ـــ    بـــ  دـــدر مـــن اائممـــفر بعـــرح  ســـمممل  شـــركله م ـــل م  وحتيدـــ  لـــول  فـــ ا اللل ـــد مـــن  ـــو  

ا، س ـــــله ســـــف  يق ـــــو اوـــــى   بـــــ  اـــــددذ و ـــــول  فـــــ ا التمففـــــه يدـــــ   ا يـــــفاح اوـــــى   بـــــ  اـــــدد مـــــن 

ذاه ط يلــــ  لفاىليــــ  مثــــه مشــــرواله ثســــالا   مــــل  ا ا،شــــرواله ا،مفلــــ  يماــــن  ا لاــــفا . ا،ــــفاطقةا

الشل ك والتمففه  حتل  ال عب اسلسي   و لففة  ـل ،قـب القـدرة فيهـل واـد  لخزفنهـل ولـففة  القعـب ا ق ـك 

لمـلذ  مــل يماــن  ا تلعـف مللمعــ  لهضــيعي  لعتمففـه ا،مقــفح لعمشــروح قـي ا،قــلطو ا ثــ  لخعهـل وكــه ذلــ  

ح لفاىـــب الـــدله والثـــ وةذ و ـــول  يماـــن توـــئيب ال قـــف  ،ـــقح القـــرول مـــن مـــأحو  ا   ـــلاد قـــي لالـــلي

 . اال ق  اللك من مأحهل لخهيو وطأة ا،للحلة اوى الهئله الهقة ة
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 : إذن

ال يلســ  ا،لليــ   داة  لمــ  لبــد لعدولــ  ثســ مي   ا ت ــتلمعمل اوــى ححــف لحقــو بــو ســللدة ث  ــلا  (1

قـــــي  ـــــو  الـــــدار وقـــــي آلالـــــرةذ وادواه اللـــــك كلحـــــأ ت ـــــتلمعمل الدولـــــ  ثســـــ مي  لـــــو لاـــــن  لمـــــدة غةـــــ  

و قــي مفا  ــ  لعتعــفراه اللــك لحــدس قــي ادتســلديله لعــ  الــدوم بــه  مــل مــل دحل ل ف ــر متدــددة لألــ

ف  ين غى لعدول   ا للئأ صعى الضرا   اللك لثقه كل ه فئ  دعيعـ  دوا  لـرت .   لقهل مسلاع الل لد

 لتــــ   
ه
 و لعــــ  اللــــك لــــ د  صعــــى يــــمفر ثحتــــل  وفقــــداا الرغ ــــ  قــــي اللمــــه  و اللــــك لــــدفب القــــلت دفلــــل

لضــرف ك اوــى ححــف ب د ـو واللئــرة ومــل يخعهــو ذلــ  مـن رثــلر ا تملايــ  يــلرة وفن غــى كـيلغ  الق ــل  ا

 . لتو فيو مراالة  و  ا، لدآ

لبــد مـــن لرمـــيد ثحهـــلق اللـــل  و ا يـــتو ذلـــ  اوــى ححـــف ل يـــ د  صعـــى اـــد   ســـتقرار  دتســـلد  و ل  (2

لاــفا مقهلتــو لهئــ  دوا  لــرت  و ائيــه دوا  لــر  و  دعــيو دوا رلــرذ  مــل ين غــي  ا يحقــو ثحهــلق 

 . اللل    دا  ال يلس  ا،للي 

عدولـــ  ثســــ مي  وهـــى لســـيال سيلســــتهل ا،لليـــ   ا لراعــــى لـــففة  االيـــلة الارفمــــ  ،فاطقيهـــل وذلــــ  لبـــد ل (3

بقدر سل  الدول  فين غى لمل  ا لضب  وا المد  يمن   ـدافمل اللـك ت ـ ى صعـى لحقيقمـل و ل تيهـه 

هللا اــز اقــو  و لضــحى بــو ذلــ   ا ث  ــلا قــي ثســ   ازفــز ماــر  ل ين غــى  ا ت ــتولو االل ــ  ليةــ  

 . و ه

صا وادـــب ال يلســـ  ا،لليـــ  قـــي  ثةـــ  مـــن الـــدوم ثســـ مي  ياشـــو اـــن مشـــا ه  ورفـــ  متلعقـــ  قهـــو   (4

 دتســــــلديله  ــــــدوم ذاه دعــــــلح لقعيــــــد    ةــــــ  لت  ــــــز فيــــــو  شــــــلطله ادتســــــلدي  محــــــدودة ويــــــلو 

لغ  القعلح االديذ وشع قي مفارد اللم ه ا قاي  لقع  السلدراه و و  بدور ل لدلـه مممـ  كـي

سيلس  مللي  لحقو ا دا  اللك ذ رحل ل مممـ  كـل  ذ ولمثـه اق ـ  قـي ص شـلء ح ـل  يـرف ك  مثـهذ 

و ــــول  كــــلفب  االــــد مــــن ثحهــــلق اللــــل  دوا  ا لحــــدس مشــــا ه   ةــــ ةذ ولــــول  لبــــد مــــن ص ــــراء 

 الدراســله ا،تأحيــ  اائــلدة قــي  ــوا ا،دــلم لفيــب سيلســي  ملليــ  لســلع وط يلــ   ــو  الــدوم و ياعمــل

 اســــس وا، ــــلدآ اللــــك لتهــــو والشــــرح ثســــ مي  لــــر 
ه
 دتســــلد ذ فيســــلي ح ــــل  ثيــــراداه متفليــــل

 . ينسئو الق ل  ا،لعي مب ح ل  الافا كعو في تي حتل دو لة ا وبر   اوى ب د ا، عمةا
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لبـــد مـــن صدلمـــ  ح ـــل  مســـرقي يقـــف  اوـــى ا،شـــلر   قـــي اربـــلح وااة ـــل ر وى ـــلاد قـــي امعيـــ  التقميـــ   (5

دتســــلدي  وذلــــ  بــــأا يتف ــــو  ســــتثملر لعمدــــلله ثحتل يــــ  و ا   ــــلاد قــــي صاــــلدة لفاىــــب الــــدله  

والثــــ وة وفماــــن  ا يهــــي  ــــوا الق ــــل  بمتعع ــــله الردلبــــ  الاميــــ  والايهيــــ  وم ــــتعزمله الدولــــ  مــــن 

 .  التمففه
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 حكاية الصكوك

 :مفهوم الصكوك إلاسالمية 

 :مفهوم الصكوك ل ة  

فصــك  : الســاف  ليــ   مــب كــ  وكــاف  و كــ  وكــال  ذ وكــاو يــربوذ ومقــو دفلــو تلــلعى

وجهها
ومـن مللحيـو وثيقـ  ااتـ ا  بل،ـلم ا،ق ـفل ذ .  كـعو  ـ .  تل  و ـف فلرسـ ك ملـر : والس   ،(30)

 ذ فللســ   ــف الفردــ وكلحــأ ارااق ت ــمر كــالكل  حهــل لخــر  ماتفبــ  ذ . ثيقــ   ــو قــي معــ  وححــف و  و 

  و طلـل  مـن و ـوا  ـوا فيهـل لإل  ـلا ياتـ  بـأا ، ـتحقو بـللراق امر وعى من لخر  اللك الفرد   قل وا،راد

 . (31)غة  

 : مفهوم الصكوك إلاسالمية اصطالحا 

 طعقــأ ا،لــلية  الشــراي  لميئــ  ا،حلســ   وا،را لــ  لعم س ــله ا،لليــ  ثســ مي  اوــى الســاف  

وثــــــل و : بأحهــــــل وارفتهــــــل  .لميةــــــلا لمــــــل اــــــن اســــــمو وســــــقداه القــــــرل( كــــــاف   ســــــتثملر)اســــــو  ثســــــ مي 

مت ــــلوف  القيمــــ  لمثــــه  سســــل مــــل ل  قــــي معايــــ   ايــــلا  و مقــــلفب  و لــــدمله  و قــــي معايــــ  مف ــــفداه 

مشــروح ملــةا  و  شــلع اســتثملر  لــل  وذلــ   لــد لحســيه ديمــ  الســاف  ودهــه بــل    تتــل  وبــدء 

 .32يمل  كدره من   عواستخداممل ف

 داة اســــتثملرف  لقــــف  اوــــى لدز ــــ  ر ت ا،ــــلم صعــــى : وارفمــــل مدمــــب الهقــــو ثســــ مي الــــدوعي بأحهــــل  

 ســــ  مت ــــلوف ذ وذلــــ  ب كــــدار كــــاف  ملليــــ  بــــر ت ا،ــــلم اوــــى  ســــلت و ــــداه مت ــــلوف  القيمـــــ  ذ 

                                                           
 .92الذاريات ،  30

إحياء  ابن منظور، لسان العرب، دار. 269الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ نشر، ص 31
م ، المادة 0222مسعود ، الرائد ، دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ، ، جبران 319، ص 02م ج0773التراث العربي، بيروت، 

، 02هـ، ج0270دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، صحيح مسلم ، على  شرح النووي، النووي، 110، ص( صك)
  .090ص

، 72: م، معيار رقم 9002شرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، البحرين، انظر، المعايير ال 32
 .922ص
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فم صليــــو بن ـــــ   ومســــئع  بأســــملء  صــــللقهل بلات ــــلر و يمعاــــفا  سســــل مــــل ل  قــــي ر ت ا،ــــلم ومــــل يتحــــ

 33معاي  كه منهو فيو

 : املفهوم من املنظور إلاقتصادي 

 صعــــى الــــديفا ا،ســــرفي  القل مـــ  اــــن طرفــــو صبتاــــلر  كــــفم "  ـــف .1
ه
 لنــــك االســــفم اوــــى امـــفام صســــتقلدا

ملليـــ   ديـــدةذ بملنـــر لحففـــه اكـــفم ا،لليـــ  مـــن القـــرل اكـــوي صعـــى الـــرفن مـــن لـــ م الشـــركله 

 34".ا،للي  ا،تخسسو قهل

 لنـــك لحففــه القـــرول مـــن  كــفم غةـــ  ســل عو اعـــى  كـــفم حقديــ  ســـل عو ت ــتخد  اـــلدة لتمففـــه "  ــف .2

 35".امعيله مسرفي  وصستثملرف   ديدة

 :املفهوم من املنظور إلاسالمي

تلتبـــــ   دواه صدتـــــ ال لـــــو لعففر ـــــل مـــــن د ـــــه ا،تخسســـــةا لاـــــي لـــــففر اائلحـــــ  التمـــــففوي ا،مـــــو "  ـــــف .1

مـــــــــل  حهـــــــــل متقفاـــــــــ  ولقلســـــــــ  مل ـــــــــو  و ـــــــــ  النشـــــــــلع التدـــــــــلر  لعم س ـــــــــله ا،لليـــــــــ  ثســـــــــ مي ذ  

 36".وثستثملر  

لحففـــه مدمفاـــ  مـــن اكـــفم ا،ـــدرة لعـــدله غةـــ  ال ـــل ع  صعـــى كـــاف  دلبعـــ  لعتـــداوم مضـــمفح  "  ـــف .2

 37".قهو  اكفم ومن ثو بيلمل قي اسفاق ا،للي  مب مراالة يفابه التداوم 

 مـــل ل  قـــي معايـــ   ايـــلا  و مقـــلفب  ولـــدمله ا ـــلرة اـــن وثـــل و مت ـــلوف  القيمـــ  لمثـــه  "  ـــف .3
ه
سســـل

 ومشــــروح م ــــتقد اوــــى اقــــد مــــرعيذ و لــــد لحســــيه ديمــــ  الســــاف  ودهــــه بــــل  ث تتــــل ذ وبــــدء 

 38".صستخداممل فيمل صكدره من   عو 

                                                           
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، انظر ، مجلة  33

 .9710م، ص7222
34  Diane Audion ,the Rating Agency Approach to credit Risk ,Euro money publication pic 

1996, p14   . 
35 Paul w. Feeney , Securitization , Redefining the bank, pub. Saint martin,s press, January 

1995, p11-17  
رة، برنامج التوعية االستثمارية سوق فلسطين لألوراق المالية، وجهة النظر االسالمية في االوراق المالية المعاص: انظر 36
 . 72، ص(م9002فلسطين، )

، ادارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية،  المعهد االسالمي خان  طارق اهلل، حبيب احمد:انظر 37
 . 55، ص(م9002/ه7191، 7جدة، ط)للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، 
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 :39أهمية الصكوك الاسالمية 

 ف ـــــــر صســـــــتاملم  .1
ه
ذ  مـــــــل ح رفـــــــل

ه
 وامعيـــــــل

ه
العقـــــــله ت ـــــــلاد اوـــــــى النهـــــــفل بل دتســـــــلد ثســـــــ مي ح رفـــــــل

 فـــ ا و فد ــل ت ــلاد اوــى رفـــب  ثدتســلد بدلحــ  مــركله التــأمةا وا،ســـلر  ثســ مي ذ
ه
 مــل امعيــل

 .االر  ان ا، تثمرفن الوين يعع فحهل

لع ـــك ص تيل ـــله الدولـــ  قـــي لمففـــه مشـــلرىب ال نيـــ  التحتيـــ  بـــدل مـــن ثاتمـــلد اوـــى ســـقداه ااةزفقـــ   .2

 .والدين اللل  

ســ مي ذ  حهــل العــر  ا،امـه لألســموذ واائقــلح الثــل ي لع فركــ  اللــك مــن يثـ   قهــل اســفاق ا،لليــ  ث  .3

 .ل لمل لتحر  امفام بحرف  وسمفل 

تلتبــ  مــن ادواه الملمــ  لتقفىــب مســلدر ا،ــفارد الواليــ ذ ولــففة  ال ــيفل  ال امــ  لألفــراد وا، س ــله  .4

 .واالافمله

 .ففه آلا هتيعي ادد   ة  من الشركله اللك لحتل  اعى لمففه ط .5

 قى التللمه بةا ال قف   س مي  وال قف  ا،ر زف  داة فللل    .0

  داة لعتحاو قى ال يلس  الققدي  .7

التأميقـله   تملايـ  وا،للمـله : ل دت دور ممو قى لقفىب مخلطر ا،حلف   ستثملرف  الا ة ة مثـه  .8

 وغة  ل

  داة اسثملرف  فللل  لستيلل  ففا    مفام .9

بهاـرة الســاف  ثسـ مي  اعـى م ــتفت التـداوم اللــللمك يفضـع مـدت ســل  و امـ  ولالمــه الفكـفم  .16

 40.الق ل  ثس مي

 

 

                                                                                                                                                                                     
راق المالية، وجهة النظر االسالمية في االوراق المالية المعاصرة، برنامج التوعية االستثمارية سوق فلسطين لألو : انظر 38
 . 72، ص(م9002فلسطين، )

دارتها مؤتمر ،دور الصكوك اإلسالمية في دعم قطاع الوقف االسالمي ، زياد الدماغ : انظر 39  وقائع وتطلعات: قوانين األوقاف وا 
 م0227أكتوبر  00 – 02،

، 9، ج(م9005/ ه7195)عشرة، مجمع الفقه االسالمي، الدورة الخامس القره داغي، صكوك االجارة، مجلة: انظر 40
 . 721 -722ص
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 :خصائص نظام الصكوك الاسالمية 

 مـل ل  قــي  كـفم لمـل دلــهذ : تم ـل ملكيـة حصـص شــايعة فـي ألاصـول 
ه
ف ــر لمثـه معايـ   لمعمــل  سسـل

 قي ذم  مسدر ل و وا مل يمةل ل ان ا
ه
 . ل قداه التقعيدي ول لمثه ديقل

 ا كلفـــ   حـــفاح الســـاف  ثســـ مي  يـــتو صكـــدار ل بقـــلءه اوـــى دلاـــدة : إســـتحقاق الـــربح وتحمـــل الخســـارة

 .ذ  يذ  يقو وىير   لمه الس  بمقدار ديم  الس (اليقو بللير )

بللسـ  يتحمه  لمه الس  اا لء والت لله ا،ت ل ـ  اوـى معايتـو لألكـفم ا،مثعـو : تحمل أعباء امللكية

 .سفاء كلحأ مسلرفو صستثملرف   و   فع قي القيم 

يتقــلقى الضــملا مــب كــه مــن ا،ضــلرب   و الفكللــ   و (: املضــارب أوالوكيــل أوالشــرير)إنتفــاء ضــمان املــدير

الشــــرا  ذ ف ــــر الســــيال اللــــر لــــدار قهــــل ال ــــقداه التقعيديــــ  اللــــك يع ــــو فيهــــل م ــــد  الضــــملاذ فــــ  يتحمــــه 

 .من ر ت ا،لم  لمه الس   ا يحفم اللمعي  اعى ربلا،سدر ااة لرةذ ول يض

لســــدر الســــاف  اوــــى  ســــلت اقــــفد مــــراي ذ ولختعــــو   اــــل  : إســــتناد الصــــكوك علــــى عقــــود شــــرعية

  لت   اللقفد الشراي 
ه
 .الساف  ل لل

يخضــب صكــدار ولــداوم وصطهــلء الســاف  لعضــفابه الشــراي  : ضــبإلا إصــدار التــداول بضــوابإلا شــرعية

  41.ل  ا،ف فداه اللك لمثعمل اقد التداوم وا،تلعق  بع ي

 :املقارنة بين الصكوك إلاسالمية والسندات التقليدية

لمثــه الســاف  كل ســمو  ســ  قــي معايــ  مف ــفداه مشــروح ملــةاذ فحــو الســ   وال ــمو  ــف  ــو  .1

 قــي ذمــ  الشــر   اللــك لســدر  ل يتلعــو 
ه
اينــك يتلعــو بمف ــفداه ا،شــروحذ قــي  ــةا ال ــقد يمثــه ديقــل

 . فداه ايني بمف 

الســــ  لــــو  ســــ  مــــل ل  مــــن اربــــلح اللــــك ســــف  لتحقــــو م ــــتق   ب قمــــل ال ــــقد مــــرل ه بللهل ــــدة  .2

 .ا،ثات  اعيو

                                                           
ف االسالمية، ر ابوغدة، عبدالستار، مخاطر الصكوك االسالمية ، بحث مقدم في مؤتمر ادارة المخاطر في المصا: انظر 41

 . 2-5، ص(ه7195شعبان 79-70) فية، االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصر 
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الســ  يتــأثر بقتيدــ  اامــلم وىشــلر  قــي اربــلح وااة ــل را،تحقق  بخــ    لمــه ال ــقد ل يتحمــه  .3

 42.حتيد  ااملم لعمشروح  ح  سقد دين 

 :أنواث الصكوك إلاسالمية 

  لــت   حــفح ا،ف ــفداه اللــك لمثعمــلذ و ــو  ا،ف ــفداه  مــل  ا لاــفا مــن 
ه
لتقــفح الســاف  ثســ مي  ل لــل

 43.اايلا  و ا،قلفب  و الديفا  و الققفد مدتمل   و متهرد 

ا، ـــل ي بأحفاامـــل منهـــل ال ـــاقي ذ ا، تشـــهيلهذ ا،عـــلراهذ ا،ـــفا ي واائ ـــفرذ :  يـــذ يقـــدر  لحـــأ اايـــلا 

التلعــــــيو بالفــــــ  : مقــــــلفب اللقــــــلراه وكلفــــــ  اكــــــفمذ  مــــــل ااةــــــدمله يقــــــدر  لحتهــــــل : ا،قــــــلفب وفقــــــدر  لحــــــأ

م ـــتففللوذ والالـــل ذ  مـــل يماـــن  ا لدتمـــب مـــب اايـــلا وا،قـــلفب والققـــفد قـــي مرا ـــه ا،شـــروح ا،ختعهـــ ذ 

 44.راي  مل لتقفح الساف  ثس مي  وفـو كـيال التمففـه ثسـ مي  ذو ـوا مـل  اتمـد   تـل  ا،لـلية  الشـ

 :كللتلعى 

 
 
 :صكوك املضاربة/ أوال

 : املفهوم 

ا لرة ان  داة صسـتثملرف  لقـف  اوـى لدز ـ  ر ت مـلم ا،ضـلرب ذ وذلـ  ب كـدار كـاف  معايـ  بـر ت " هى 

مــــــلم ا،ضــــــلرب  اوــــــى  ســــــلت و ــــــداه مت ــــــلوف  القيمــــــ  ومســــــئع  بأســــــملء  صــــــللقهل ب ات ــــــلر و يمعاــــــفا 

 مل ل  قي ر ت ملم ا،ضلرب ذ 
ه
 45".ومل يتحفم صليو بن    معاي  كه منهو فيو  سسل

 :دليل املشروعية 

 : و  تدم من دفلو تللعى ، ورد قي القراا الارفو وا لديذ الق ففو لدم اوى  فاا ا،ضلرب 

                                                           
 . 62-66فؤاد محمد احمد، نحو نموذج تطبيقي اسالمي لتوريق الموجودات، مرجع سابق، ص : انظر 42

، االدوات التمويلية االسالمية للشركات المساهمة، المعهد االسالمي للبحوث والتدريب، البنك حمود  سامي حسن: انظر 43
 . 27، ص(م7222-ه 7172، 9بة الملك فهد الوطنية، طمكت: جده)االسالمي للتنمية، 

 .270:المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص: انظر 44

بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار، مجلة الفقه االسالمي، الدورة الرابعة،  7222/  1/2د ( 5)قرار رقم :  انظر45
 .9767، ص2، ج(م 7222/ه7102)
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 مـــل ورد قـــي  ـــديذ كـــمي  ، [02املزمـــل، آيـــة ] }وآخـــرون يضـــربون فـــي ألار  ي ت ـــون مـــن فضـــل    {

 :ث س فيهن الب    : " هللا اعي  وسعو دلم رض ر هللا اقو  ا الق ر كوى

 46(.أخرجة ابن ماجه)" ال يب   ه وا،قلري  ولعه الب  بللشلة  لع  أ ل لع يب 

 مــــل تللمــــه الالــــللبو رضــــ ك هللا اــــنهو بل،ضــــلرب  ولــــو ياــــن فــــيهو مخــــللو قــــي ذلــــ ذ وامــــ    ملــــأ مــــن 

  لد  يه اوى  فاا ل
ه
 . لد و  ي 

 :أنواعه

ذ و حمـــل يخـــفم : ا،ععقـــ  كـــاف  ا،ضـــلرب   .1
ه
 مليقـــل

ه
وهـــي اللـــك ل يخســـ  فيهـــل  معـــ  الســـاف  مشـــروال

 .ا،ضلر  قي صلتيلر ا،شروح ا،قلس      لب لو

 : كـــاف  ا،ضـــلرب  ا،قيـــدة  .2
ه
 مليقـــل

ه
  و مدـــلل

ه
 مليقـــل

ه
وهـــى اللـــك يخســـ  فيهـــل  معـــ  الســـاف  مشـــروال

ذ ولاــفا محــددة   ــتثمر فيــو ا،ضــلر   مــفام ا،ضــلرب ذ ول يحــو لــو ااةــرو  
ه
انهــل وصل  ُاتبــ  متلــديل

 47.بمدة مليق      امر ا،شروح

 
 
 :صكوك إلاجارة/ ثانيا

 :املفهوم 

ا ــــلرة اــــن وثــــل و مت ــــلوف  القيمــــ  لمثــــه  ســــ  مــــل ل  قــــي معايــــ   ايــــلا  و مقــــلفب  و لــــدمله قــــي " هــــى 

ذ واليــــرل منهــــل لحففــــه اايــــلا وا،قــــلفب وااةــــدمله 
ه
اللــــك يتلعــــو قهــــل اقــــد مشــــروح صســــتثملر  يــــدر دلــــ 

 48".ث لرة صعى  وراق مللي  كاف  دلبع  لعتداوم قي اسفاق الثلحفف  

 :دليل املشروعية

 :   ملأ ام  اوى  فاا ث لرة مقو اسر الالللب  وصعى اا و  تدم من القررا الارفو دفلو تللعى 

                                                           
ه 7192، 2دار القلم، ط: دمشق)واخرون، الفقه المنهجي على مذهب االمام الشافعي، الخن مصطفى : انظر 46
 . 972-972ص( م9002/

،سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتها في تمويل التنمية في البلدان االسالمية، مجلة قحف  منذر: انظر 47
 . 21-15ص( م7222/ه7102)،جدة 7مي، مالعزيز، االقتصاد االسال جامعة الملك عبد

( م9001/ه 7195)بشأن صكوك االجارة، مجلة مجمع الفقه االسالمي، الدورة الخامسة عشرة، ( 2/75)722قرار رقم  48
 .270-202ص
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

يـــــــا أب ـــــــ  : قالـــــــ  إحـــــــداهما{: ودفلـــــــو تلـــــــلعى ذ]6الطالق،آيـــــــة [ } فـــــــإن أرضـــــــعن لكـــــــم فـــــــ توهن أجـــــــورهن {

 ـديذ  مل ورد قي ال ـق  الق ففـ   ذ] 06القصص،آية[ }إستئجره، أن خير من أستئجرت القوي ألامين 

 ".ص تدتو و اعف ااحئل    ر  : "  ا الق ك كوى هللا اعي  وسعو دلم : ابن ا لت رض ك هللا انهمل دلم

 :خصائصه

1.  
ه
  و لداول

ه
 .لتمتب بخلكي  ا،روح  وال ل   كدارا

  49.لتمتب بخلكي  ك  مل لعفسلط  ا،للي  ولع ي  ص تيل له لمففعي  متلددة .2

 .لحلف  اوى  سر معاي  ا،شروح بمللايهل االلليةا .3

 .لحقو  ل  ا،زايل الضرفاي  اللك يحققمل ا،  ر و وا يقلاس اوى ماه ا رة .4

ا ـــرة حهقـــ  ايراديـــ  ولـــ س حهقـــ  تلتبـــ  مســـدر لمـــففوي مـــن لـــلر  ا،ةلاحيـــ  بللن ـــ   لعم ـــتأ ر وتلـــد  .5

 تلهــــي ا، ــــتأ ر ااةــــفل قــــي م ــــل ه مخسســــله ثســــته   والتيةــــ  قــــي اكــــفم 
ه
ر ســــمللي ذ و يضــــل

 50.الثلبت 

 : أنواعه

وهي ا ـلرة اـن وثـل و مت ـلوف  القيمـ  يسـدر ل مللـ  اـةا مـ  رة  و مفاـفد  : كاف  ص لرة اايلا .1

ب ســـتئدلر ل  و وســـيه مـــلعي يقـــف  اقـــو ليـــرل بيلمـــلذ وصســـتيهلء ثمنهـــل مـــن  ســـيع  ث تتـــل  فيهـــلذ 

 . ولس ح اللةا ممعف   المع  الساف 

اـــةا مف ـــفدة وهـــى ا ـــلرة اـــن وثـــل و مت ـــلوف  القيمـــ  يســـدر ل مللـــ  مقهلـــ  : كـــاف  ص ـــلرة ا،قـــلفب  .2

ليــــرل لــــأ ة  لعــــ  اللــــةا  و صاــــلدة لأ ة  ــــل وصســــتيهلء   رتهــــل مــــن  ســــيع  ث تتــــل  فيهــــلذ ولســــ ح 

 .مقهل  اللةا ممعف   المع  الساف 

وهـــــى ا ـــــلرة اـــــن وثـــــل و مت ـــــلوف  القيمـــــ  يـــــتو صكـــــدار ل ليـــــرل لقـــــديو : كـــــاف  ص ـــــلرة ااةـــــدمله  .3

وصســـــتيهلء ا ـــــرة مـــــن  ســـــيع  (  مقهلـــــ  التلعـــــيو مـــــن  لملـــــ  م ـــــمل )ااةدمـــــ  مـــــن مســـــدر ملـــــةا 

  51.ث تتل  فيهلذ ولس ح لع  ااةدمله ممعف   المع  الساف 

                                                           
 . 777-55، ص9ج( م9001/ه7195)سانو، صكوك االجارة، مجلة مجمع الفقه االسالمي، الدورة الخامسة عشرة،  49

-775، ص9، ج(م9001/ه7195)السريتي، صكوك االجارة، مجلة مجمع الفقه االسالمي، الدورة الخامسة عشرة،  50
752. 

 .957-722داغي، صكوك االجارة، مرجع سابق، ص 51
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 :صكوك املشاركة/ ثال ا

 :املفهوم

ا ــــلرة اــــن وثــــل و مت ــــلوف  القيمــــ  يــــتو صكــــدار ل  ســــتخدا   ســــيع  ث تتــــل  قــــي ص شــــلء مشــــروح "هــــى 

 المع  الساف ذ ولد
ه
ار السـاف  اوـى  سـلت اقـد ا،شـلر   صستثملر ذ وفس ح مف فداه ا،شروح معال

 52".بتليةا   د الشركلء  دارتهل بسيي  الفكلل  بل ستثملر

 :دليل املشروعية 

ولقفلــو  53.و  مــب ا، ــعمفا اوــى  ــفاا الشــر   قــي اائمعــ ذ وصحمــل صلتعهــفا قــي  حــفاح منهــل: دــلم ابــن ددامــ  

ذ  مـل ورد ال ـق  الق ففـ   ـديذ ددسـ ك اـن   ـي  رفـر  ]10النسـاء، آيـة [ }فهـم شـرءاء فـي ال لـا{ : تلـلعى 

 حــل ثللــذ الشــرفاةا مــل لــو يخــن " : يقــفم هللا تلــلعى: دــلم الق ــك كــوى هللا اعيــ  وســعو : رضــ ر هللا اقــو دــلم

ذ وقـــي  ـــديذ ال ـــل   بـــن   ـــي (رواه أبـــو داود والاـــاكم) "  ـــد مل كـــل  و فـــ ذا للحـــو لر ـــأ مـــن بيـــنهو

ا مـرف  الق ـر كـوى هللا اعيـ  وسـعو د ـه ال لثـ  قـي التدـلرة فعمـل  ـلء يــف   حـو كـل: ال ـل   رضـ ر هللا اقـو

 : الهتح دلم

 بأخي ومرفاي ليدار  ول يملر  " 
ه
 (. لر    بفداود" )مر  ل

 :أنواعه

وهى مثه اسمو ياـفا ر ـه السـاف  م ـتمرة قـي اللمـه وا،اتت ـفا قـي  :كاف  ا،شلر   ا، تمرة  .1

 .درة لعساف  طفام ا،شروحالساف   شلركفا اائم  ا،س

 بمـدة امقيــ  مليقـ ذ وفماــن : كـاف  ا،شـلر   ا، دتــو  .0
ه
 ياـفا محــددا

ه
ولمثـه  ــو  السـاف  مشــروال

 يــذ يحســعفا  معــ  الســاف  اوــى  ــزء مـــن : صســت داد القيمــ  اســمي  لمــو  الســاف  بللتــدرفج 

مــ  اســمي  بل يــلف  صعــى القيمــ  اســمي  لعســاف  قــي فتــ اه لفاىــب اربــلح  لــر   ــت دوا كلمــه القي

 يــذ يحســعفا  معــ  الســاف  اوــى : اربـلحذ وبــول  ياــفا الســ  دــد  طهــأ  و بتليــةا امــن محــدد 

                                                           
 .279:المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص: انظر 52

دار النفائس، : عمان)المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه االسالمي  ،الكواملة  نورالدين عبدالكريم: انظر 53
 . 66، ص(9002/ه7192، 7ط
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة
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القيمــ  اســمي  لعســاف  قــي لــلرفع محــدد يســو فيــو ا،شــروحذ ولفاىــب  ربــلح التســهي  اوــى  معــ  

 .الساف ذ وبول  ينت ك ا،شروح

 
 
 :صكوك إلاستصناث/ رابعا

 :املفهوم

ا ــلرة اــن وثــل و مت ــلوف  القيمــ  يــتو صكــدار ل  ســتخدا   ســيع  ث تتــل  فيهــل قــي لســنيب ســعل  " هــى 

 المع  الساف  
ه
 54".مليق ذ وفس ح ا،سقفح ممعفكل

 :دليل املشروعية

   ملح القلت اعيو  حهو يتللمعفا فيـو قـي سل رااسـلر مـن غةـ  حاةـ 
ه
 مـل  55. لا ثستسقلح صستح لحل

"  ا رســـــفم هللا كـــــوى هللا اعيـــــو وســـــعو : ورد قـــــي  ـــــديذ ســـــمه بـــــن ســـــلد ال ـــــلاد  رضـــــ ك هللا اقـــــو دـــــلم

ذ وكقلو لو حدلر صسمو ميمفا 
ه
  56.(رواه البخاري )". صستسقب مقب ا

 
 
 :صكوك السلم/ خامسا

 :املفهوم

ح ســـعل  ا ـــلرة اـــن وثـــل و لســـدر مت ـــلوف  القيمـــ  يـــتو صكـــدار ل لتحســـيه ر ت مـــلم ال ـــعوذ ولســـ " هـــى 

 57".ال عو ممعف   المع  الساف  

 :دليل املشروعية

يتهــو الهقمــلء قــي  ا اقــد ال ــعو يقــف  اوــى م لدلــ  افيــةا  ولممــل  ليــر و ــف الــثمن والــر م  ــه و ــف 

 مـــمد  ا ال ـــعو ا،ضـــمفا اعـــى ر ـــه دـــد   عـــ  هللا قـــي  تلبـــو :  مـــل دـــلم ابـــن ا ـــلت  58.ال ـــ   ا، ـــعو فيـــو

                                                           
 .277المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص:  انظر 54

 (.7222، 7مة ، طداراسا: عمان)، المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق، الهيتى  الرازق رحيم عبد: انظر55

،عقد االستصناع ومدى اهميته في االستثمارات االسالمية المعاصرة، المعهد االسالمي الزرقا  مصطفى احمد: انظر 56
 .99، ص(ه7190، 7مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: جده)للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، 

 . 277مية، مرجع سابق، صالمعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسال: انظر 57

، تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم، المعهد االسالمي للبحوث احمد  عثمان بابكر: انظر 58
 .76، ص(ه7172، 7مكتبة الملك فهد الوطنيه، ط: جده)والتدريب، البنك االسامي للتنمية، 
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يــــا أاهــــا الــــذين آمنــــوا اذا تــــداينتم بــــدين الــــى آجــــل مســــمى   {:دــــلم تلــــلعى   ورذا فيــــو ثــــو دــــر   ــــوة ايــــو

 ا الق ـك : ذ و مل ورد قي ال ق  الق فف   ديذ صبن ا لت رض ك هللا اقو دـلم]080البقرة، آيه [ }فاكتبوه

مـن  سـعو قـي نـ كء : " كوى هللا اعي  وسعو دد  ا،ديق  و و   ـعهفا قـي الثمـلر ال ـنتةا والـث سذ فقـلم 

 (.أخرجة ألامة السته)"   عو قي  يه ملعف ذ وواا ملعف  صعى ر ه ملعف  فع

 
 
 :صكوك املرابحة/ سادسا

 :املفهوم

ا ــلرة اــن وثـل و لســدر مت ــلوف  القيمــ  يـتو صكــدار ل لتمففــه مــراء سـعل  بل،رابحــ  ولســ ح ســعل  " هـى 

 59".ا،رابح  ممعف   المع  الساف  

 :دليل املشروعية

ا،رابحــــ  ب ات لر ــــل حــــفح مــــن  حــــفاح ال يــــفحذ و  ــــتدم بــــول  مــــن القــــررا الاــــرفو لقفلــــو لتخــــع مشــــرواي  

 :تللعى

صذا : " ذ وورد قـي ال ـق  الق ففـ   ـديذ كـوى هللا اعيـ  وسـعو دـلم]198البقـرة ،آيـه  } [وأحـل   البيـع { 

ســــلر  و مــــل   دلـــ  القــــدواه الهقميـــ  ا،تخسســــ   لمـــه ا، 60".صلتعـــو اائن ــــلا ف يلـــفا  يــــو مـــهتو 

 .ثس مي 

 
 
 :صكوك املزارعة/ سابعا

ا ـــلرة اــن وثـــل و لســدر مت ـــلوف  القيمــ  يــتو صكـــدار ل  ســتخدا   ســـيع  ث تتــل  فيهـــل " هــي : املفهــوم

لتمففــه مشــروح ملــةا اوــى  ســلت ا،زارا ذوفســ ح المعــ  الســاف  حســ   قــي ا،حســفم وفــو مــل  ــدد  

 61".اللقد

 حــو دفــب : "  ا كــوى هللا اعيــو وســعو دــلم: ورد قــي  ــديذ ابــن امــر رضــ ر هللا اقــو دــلم : دليــل املشــروعية

 62.(صايح البخاري ومسلم)".  رل ليب  صعى   عمل  شعر مل يخر  من ثمر  و ارح 
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 (.م7226، 7دار النفائس، ط: االردن )االشقر، عمر سليمان، الربا واثره على المجتمع االنساني : انظر 60
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بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 
 
 :صكوك املساقاة/ ثامنا

 شـئلر  ا لرة ان وثل و لسدر مت ـلوف  القيمـ  يـتو صكـدار ل  سـتخدا   سـيعتهل قـي سـقي" هى : املفهوم

مثمـــرة وثحهـــلق اعيهـــلذ وراليتهـــل اوـــى  ســـلت اقـــد ا، ـــلدل ذ وفســـ ح المعـــ  الســـاف   ســـ  مـــن الثمـــرة 

 ."وفو مل  دد  اللقد 

 حـو : " وورد قى  ـديذ كـوى هللا اعيـ  وسـعو دـلم    مب الالللبو رض ر هللا انهو اعيهلذ: دليل املشروعية

 63 ".مل مزارا  و ري( م لدلة)دفب صعى فهفد ليب  حخه ليب  مللمع  

 
 
 : صكوك امل ارسة/ تاسعا

ا ــــلرة اـــن وثــــل و لســـدر مت ــــلوف  القيمـــ ذ يـــتو صكــــدار ل  ســـتخدا   ســــيعتهل قـــي غــــرت " وهـــى : املفهـــوم

 شــــئلرذ وفيمـــــل يتعع ـــــو  ــــوا اليـــــرت مـــــن  امـــــلم وحهقــــله اوـــــى  ســـــلت اقــــد ا،يلرســـــ ذ وفســـــ ح المعـــــ  

 ". الساف   س  من ارل واليرت

ى  ــل زة اقــد ا،للايــ   شــروعذ ومــن مــروطمل  ا ياــفا الوــئر مــن كــقو وا ــد  و وهــ: دليــل املشــروعية

متقلر  و ا ل يافا ل قةا  ثة ةذ وذ ـ  االقهيـ  صعـى  فاا ـل صذا كلحـأ اوـى الوـئر والثمـر دوا ارلذ 

 د ــه اقــد ا،يلرســ ذ ول دلــه للمــه الللمــه فيهــلذ  لــر لاــفا لــو  ســو 
ه
وذلــ   ا ارل مف ــفد   كــ 

 64.فيهل
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 :استخدام الصكوك لسد إلاحتياجات التمويلية الالزمة 

الســــــــاف  ثســــــــ مي   ــــــــأداة لمففعيــــــــ  لســــــــلع لإلســــــــتلملم مــــــــن د ــــــــه ا،ســــــــلر  ثســــــــ ميوذ والشــــــــركله 

ثستثملرفوذ والفدـو ثسـ ميذ واالافمـ  قـي  شـد وتل ئـ  ا،ـفارد ا،لليـ  لتقميـ  مفارد ـل بللعرفقـ  اللـك 

  يـــــــذ لحتـــــــل   ـــــــو  ا، س ـــــــله صعـــــــى مختعـــــــو كـــــــفر التمففـــــــه قـــــــي مـــــــلر.لتهـــــــو مـــــــب الشـــــــرىل  ثســـــــ مي 

ثلدل ـــلهذ واللبـــ ة لتمثـــه قـــي كـــفا اليليـــ  ا،قســـفدة مشـــروا  وملتبـــ ةذ وفتـــف  ذلـــ   ا لاـــفا الفســـيع  

ا،فكــــع  صعــــى لحقيــــو لعــــ  اليليــــو مق فلــــ  ومفافقــــ  لعشــــرح  ــــوا مــــن حل يــــ ذ ومــــن حل يــــ   لــــرت لختعــــو 

  لــت   ط يلــ  اللمــهذ ولقــفح اليليــ  مــن التمففــه
ه
. ا،ععــف  ث تيل ــله اللــك تلــرل لعم س ــله ل لــل

  لــــــت   حــــــفح ا،ف ــــــفداه اللــــــك لمثعمــــــل  ــــــو  الســــــاف ذ و ــــــو  
ه
 يــــــذ لتقــــــفح الســــــاف  ثســــــ مي  ل لــــــأ

ا،ف ــــفداه صمــــل  ا لاـــــفا مــــن اايـــــلا  و ا،قــــلفب  و الققــــفد  و الـــــديفا مدتملــــ   و متهردـــــوذ وبقــــلء  اعيـــــو 

 : مدمفاله  مل يوي يمان صيضلح الدور الو  لقدمو الساف  ثس مي  من ل م لسنيه  قي  ر ل 

 
 
 :إصدار الصكوك إلاسالمية ل ايات التنمية إلاجتماعية/ أوال

 ا ــيو قــي االيــلة 
ه
وفقســد بــول  يماــن  ا يســدر كــاف  صســ مي  غةــ  مربحــ  قــي الــدحيلذ وصحمــل  لمــل   ــرا

آلالــــرةذ ول   ــــتعيب  ا   ــــتاقيهل  ا مــــلاام  قــــل  لةــــ  قــــي  مــــ  ا،ســــعهف كــــوى هللا اعيــــو وســــعوذ و ــــو  

 :الساف  تلمه اوى لقمي  القل ي  ث تملاي ذ وبللتلعي يدله قي  وا ثطلر الساف  ثس مي  التللي 

وهـــى كــــاف  لســـدر ل  يئـــ  اودــــل  بقـــلء  اوـــى رغ ـــ  الفادــــو لســـلاع   عـــو وذرفتــــوذ : صـــكوك أهليـــة .1

 مــن  امــلم البــ  ث تملايــ ذ  حهــل تهــد  صعــى راليــ  ا ــه
ه
والورفــ ذ   يــذ لمثــه  ــو  الســاف  امــ 

 لو  ثر قي االهلى اوـى ر ت ا،ـلم وثبقـلء اوـى امـفام ا،ت ا مـ  قـي  وايـ  صسـتثملرفو لحـلف  
ه
و يضل

اوى  كفلمل ول  د اوى اد  صفقلء ل بل سته    وثل  ذ ممل يحلف  اوـى ثـرواه امـ  و كـفلمل 

 .ثحتل ي 

رغ ـ  الفادـوذ وت ـتخد   سـيعتهل قـي وهى كـاف  لسـدر ل  يئـ  اودـل  بقـلء  اوـى  :صكوك خيرية  .2

 بــأ را يو اقــدهللاذ مثــه الفدــو اوــى 
ه
ثحهــلق اوــى و ــف  ااةةــ ذ ولتلــفد  لل ــد مــلد ذ وصحمــل طملــل

 65.ااخ...ا، ل د  وا،دارت  والهقراء  وا، ل ةا

وهى كاف  لسدر من  ت  م  كلحـأذ وت ـتخد   سـيعتهل قـي ثحهـلق اوـى  :صكوك القر  الاسن .3

ذ ول تلفد  لل د ملد ذ صحمل تلفد اوى  لمعو بأ ر ا يو قي االيـلة آلالـر ذ و قـل يماـن و ف  ااةة 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 ا  شــــة  صعــــى  ا يماــــن  ت  افمــــ   ا ت ــــتهيد مــــن  ــــو  الســــاف  قــــي داــــو عئــــز ا،فااحــــو الللمــــ  

 يـتو طـرح كـاف  
ه
للك  صذا كلحأ لحتل  صعى سيفلو حقديـ  لتيعيـ  روالـ  اللـلمعةا قـي الدولـ  مـث 

لإل تتل  اللل  ،دة سقو فقـهذ فيـتو ثد ـلم اعيـو مـن اائممـفر  و ث لـلا لعمسـلر   درل   ن

الللمعـــــ  قـــــي الدولـــــ  مـــــن د ـــــه ال قـــــ  ا،ر ـــــز  لشـــــراء  ـــــو  الســـــاف  مـــــن لـــــ م صســـــتخدا  امـــــفام 

ا،ف ــــــفد  قــــــي   ــــــلبلتهل اائلرفــــــ  ا،فداــــــ  لــــــدفهل  أملحــــــ  مــــــن د ــــــه ا،ــــــفاطقةاذ  يــــــذ ل لــــــدفب  ــــــو  

 ت ال ـــــد لعمـــــفداةاذ وذلـــــ  مـــــن ااوفـــــ  صحتملئهـــــل قـــــي م ـــــل متهل قـــــي لحقيـــــو التقميـــــ  ا،ســـــلر  اعيهـــــل 

 .ث تملاي  وثدتسلدي 

 
 
 :الصكوك إلاسالمية ل ايات التنمية إلاقتصادية/ ثانيا

وفقســد بـــول  يماــن  ا يســـدر كـــاف  صســ مي  صســـتثملرف ذ و ــو  الســـاف  تلمـــه اوــى لقميـــ  القل يـــ  

 :طلر الساف  ثس مي  التللي ثدتسلدي ذ وفدله قي  وا ث 

 
 
  -الصكوك إلاسالمية املتم له في موجودات ألاعيان/ أوال

 
 :66غالبا

وفقسد بول   ا مل يمثـه السـاف  ثسـ ميو حتيدـ  ث تتـل   ـف مـن ثمـيلء القلبعـو لللسـر والتميةـلذ 

لققـــــفد والـــــديفاذ و ا  ـــــو  ا،ف ـــــفداه ياـــــفا  غعلهـــــل مـــــن اايـــــلا  ت مـــــن ال ـــــعب وال ضـــــل ب ولـــــ س مـــــن ا

اوى اده  ت   ث  من القسوذ وفقع ـو  ـوا الفيـب % 51ومهمف  اليع و لألايلا  لنك  ا لافا    تهل 

 ذل   مل يوي
ه
 :اوى كه من كاف  ا،ضلرب ذ وكاف  ا،شلر   مفضلل

 
ه
وهــى  داة صســتثملرف  لقـــف  اوــى لدز ــ  ر ســـملم ا،ضــلرب  مـــن ( : ا،قلريـــ )كــاف  ا،ضــلرب  /  ول

م صكــدار كــاف  معايــ  بر ســملم ا،ضــلرب  اوــى  ســلت و ــداه مت ــلوف  القيمــ ذ ومســئع  بأســملء لــ 

 مـل ل  قـي ر سـملم ا،ضـلرب  ومـل يتحـفم صليـو بن ـ   معايـ  كـه مـنهو 
ه
 صللقهل ب ات لر و يمعافا  سسل

 .فيو

ارة وهــى تشــمه الســاف  اللــك تلــرل لإل تتــل  اللــل  اوــى  ســلت ديــل  ا،نشــآة اللــك لســدر ل بــ د

اللمــه ب ات لر ــل ا،ضــلر   و الللمــه لدــل  ر  ا،ــلمذ ولاــفا الل دــ   قــل بــةا العــرفةا ا دــ  مضــلرب   و 

دـــرال باـــه مـــل تشـــمع  الل دـــ  مـــن مف  ـــله وصلتلامـــله وغةـــ  ذ وىشـــت ع لالـــل  ا،ضـــلرب   ر لـــ  مـــروع 

 قـي ذمـ  ا،ضـلر : بللن  و لر سملم وهى
ه
ذ و ا  ا ياـفا مـن الققـفدذ و ا ل ياـفا ديقـل

ه
ذ و ا ياـفا ملعفمـل
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 مـرطلا لعـربح و مـل
ه
 لعللمه  لد ص تملم ث تتـل ذ و قـل   يضـل

ه
ملعفميـ  دـدرالربحذ وكفحـو : يافا م عمل

 : س  مل ل  من  معتوذ وقي  وا ثطلر يمان  ا تشمه حعلق ا،ضلرب  الساف  التللي 

ذ وهى تشمه  ميب االلله اللـك ياـفا : كاف  ا،ضلرب  السقلاي  . 1
ه
فيهـل امـه ا،نشـأة كـقلايل

ذ و ـــــول  مـــــراء اال   ـــــله 
ه
  و  ثفابـــــل

ه
 بـــــر ت مـــــلم ا،ضـــــلرب   دمشـــــ  ولهســـــعمل دمســـــلحل

ه
 يـــــذ تشـــــت   مـــــث 

 .ال  ستياي  وسالهل بسفرة  حلب   و بلرفو و للفحله

واعيــــو فــــ ا ا،نشــــآة الســــقلاي  ت ــــتعيب  ا لعــــرح كــــاف  مضــــلرب  لإل تتــــل  اوــــى  ســــلت  حهــــل 

 قي ال ـلفديوذ  و لعتسـدير صعـى ال ـفق اوربيـ ذ وفـتو تشت ت ا،فاد اا
ه
ةل  ولدمز ثحتل  ،فسو ااحه مث 

 .هصا ا لحقيو اربلحذ و     التفاىبذ وسل رالشروع ا،ق فل  مرال

وهـــى تشـــمه  ميـــب االـــلله اللـــر لرغـــ  فيهـــل ا،نشـــأة بل،تـــل رة قـــي : كـــاف  ا،ضـــلرب  التدلرفـــ  . 2

 يـــــذ تشـــــمه  ـــــو  ا،تـــــل رة ســـــل رامعيله الشـــــراء بقســـــد ال يـــــب   ـــــ مل  ـــــف ال ـــــعب اائـــــل زة الســـــقب ذ 

ملــرو  قــي الهقــو ثســ ميذ والســ  الســلدر يمثــه  ســو قــي مدمــفح ا،ف ــفداه اللــر لــدله فيهــل ال ــعب 

 .ا،شت ا 

ذ    : كاف  ا،ضلرب  اللقلرف  . 3
ه
وهى تشمه  ميب االلله اللك يافا فيهل امـه ا،نشـأة اقلرفـل

 .راء اراض ك ولعففر ل  وص شلء ابني  ال اقي ذ وا،دملله السقلايو واسفاق التدلرف لقف  اوى م

وبللتـــــلعي فـــــ ا ا،نشـــــآه اللقلرفـــــ  يماـــــن لمـــــل  ا لســـــدر كـــــاف  اقلرفـــــو لياـــــفا ر ت ا،ـــــلم الـــــ ا  لشـــــراء 

 .اراض ك ولعففر لذ وبقلئهلذ ومن ثو بيلمل

 وهـــى تشـــمه  ميـــب : كـــاف  ا،ضـــلرب  الزراايـــ  . 4
ه
االـــلله اللـــك ياـــفا فيهـــل امـــه ا،نشـــأة اراايـــل

ســـفاء اـــن طرفـــو ص تـــ اء اراضـــ ك بـــأ ر ملعـــف   و بحســـ  مـــن الـــزرح   ـــ  الضـــفابه الهقميـــ  لعمزاراـــ  

 . وا، لدلة  وا،يلرس 

فللســاف  الســلدرة لــ من ر ت ا،ــلم الــ ا  لشــراء ال ــوور وصاــداد ارل وت ــميد الــزرح و ســلد 

 .اد ل لعت ففو ا،ق و وا،دروتا،قتدله ولسنيهمل وصاد

 
 
وهى وثل و مت لوف  القيم  يـتو صكـدار ل  سـتخدا   سـيع  ث تتـل   :صكوك املشاركة / ثانيا

قـي ص شـلء مشـروح صسـتثملر  ملــةاذ  ولعـففر مشـروح دـل وذ  و لمففـه  شــلع ملـةا اوـى  سـلت ا،شــلر  ذ 

دار  سسـموذ ولــدار كــاف  ا،شــلر   وفسـ ح ا،شــروح  و مف ــفداه النشــلع معاـل المعــ  الســاف  بمقــ

اوى  سلت كيي  اقـد ا،شـلر   بتليـةا   ـد الشـركلء  وغةـ  و  دارتهـل بسـيي  الفكللـ  بل سـتثملرذ وقـي 

 :  وا ثطلر يمان  ا تشمه حعلق كاف  ا،شلر و الساف  التللي  
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

ء اقـــلر وهـــى تشـــمه  ـــلله صكـــدار كـــاف  مشـــلر   لتمففـــه مـــرا: كـــاف  ا،شـــلر   ا، ـــتمرة . 1

مــث  لـــدير   مـــ  متخسســـ ذ وذلـــ  قهـــد  لحقيـــو ال ـــد يــتو لفاىلـــ  اوـــى ا،ـــللاةا بن ـــ   مـــل يمعاـــو كـــه 

 67.منهو قي ر سملم ا،شلر و

وهـــى تشـــمه  ـــلله مـــن الســـاف  لســـدر   شـــلء مشـــروح محـــدد : كــاف  ا،شـــلر   ا،تقلدســـ  . 2

 مـن  لحـ  ا،نشـأةذ % 5بن ـ    يمان فـرا صيراداتهـل ومسـلرفهملذ وذلـ  اوـى  سـلت  ا ل ـد  ا،شـلر  
ه
مـث 

 .من  لح   مع  الساف % 95و

ولاـــفا اربـــلح بلالســـ  الشـــل ل  لاـــه طـــر ذ ولاـــن ا،نشـــآة ا،ســـدر  لختـــلر  ا ل لقـــ   حســـيلهل 

مـــن اربـــلحذ وصحمـــل لدمـــد  قـــي   ـــل  مخســـ   طهـــلء الســـاف  الســـلدر  لـــول  ا،شـــروحذ وتلـــد  ـــوة 

  املرا،
ه
 مثلليل

ه
 . متعاله الفدهي اداة حمفذ ل

 :الصكوك إلاسالمية املتم لة في املنافع/ ثانيا

 :وفدله قي  وا ثطلر كاف  ث لرة التللي 

وىشــــمه  ــــوا القــــفح مــــن الســــاف   ــــلله ثســــتئدلر  والاــــراءذ  يــــذ : ا،قــــلفب/كــــاف  ث ــــلرة. 1

 كل،اللــ ذ وا،ســل بذ وال ــيلراهذ وال ــهنذ
ه
والعــل راهذ وذلــ  ليــرل  يماــن صســتئدلر مقــلفب امــيلء مــث 

 .لأ ة  ل

وبقـــلء  اعيـــو يماـــن لعمنشـــأة ذاه النشـــلع ااةـــدمي طـــرح كـــاف  مقـــلفب لـــدفب ا ـــرة ،ـــدة لمـــس 

 صســـــتئدلر طـــــل رة ال ـــــففقج 
ه
 قـــــي مـــــركله  727ســـــقفاه مـــــث 

ه
ذ ليـــــتو لأ ة  ـــــل ،ـــــدد  دـــــهذ و ـــــوا يحـــــدس  ثةـــــ ا

 .العة اا ذاه ا،فارد ا،حدودة للك 

وهــى كــاف  اامــلم اةــدمله اشــةل ذ وبللتــلعي يماــن لعمنشــأة : هااةــدمل/كــاف  ث ــلرة. 2

 لتــــــأمةا ا،ســـــــلرفو ال امـــــــ  
ه
ذاه النشــــــلع ااةـــــــدمي ب كــــــدار كـــــــاف  مقــــــلفب اةـــــــدمله ثشــــــةل  مـــــــث 

 .  ضلرالللمعةا ولق يو امعمو  و رواللهو الوةسيو

ت مــــ  قــــي مدــــلم وقــــي ا،قلبــــه ت ــــتعيب ا،نشــــأة تشــــييه  ــــ لء اللــــلمعةا قــــي لقــــديو ااةــــدمله ا،ق

االراس  والسيلح   و  املم الق لف   وصدارة ا، تشهيله وا،رافـو ا،ختعهـو وغة  ـل مـن اامـلمذ وفاـفا 

 لعق ـــمو بلالســـ  
ه
الهـــرق بـــةا لاعهـــ   ـــ لء اللـــلمعةا وبـــةا ثيـــراد ا،تحســـه مـــن ااةـــدمله ا،قدمـــ  ربحـــل

 .الشل لو ا،لعق  اقد ث تتل 

 يمثــه : كــاف  اايــلا ا،ــ  رة. 3
ه
وهــى لقــف  اوــى و ــفد اقــلر ممعــف  لوــة  وا ــد يحمــه كــال

معايتــــ  لعلقــــلرذ و ــــف مـــــ  ر لعــــر  رلر فا، ــــتأ رذ الــــو  يـــــدفب لعمــــ  ر  رة اللقــــلر بســــفرة دورفـــــ ذ 

 . فللساف   قل  ف كاف   ايلا م  رة

                                                           
 .22حمود، األدوات التمويليه اإلسالميه للشركات المساهمه، مرجع سابق، ص: انظر 67
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يــــ  طــــل رة مــــ  رةذ  و وفماــــن  ا ت ــــتهيد مقــــو  افمــــله الــــدومذ فــــيمان  ا يمثــــه الســــاف  معا

بــــللرة مــــ  رةذ  و لعــــفع ســــاو  ديديــــ  مــــ  رةذ  و مــــ ا   ســــ    مربل يــــ  مــــ  رةذ  و رلــــ  كــــقلاي  

 68.ااخ...م  رةذ  و مسهلة بت وم م  رة

 :الصكوك الاسالمية املتم لة في موجودات الديون / ثال ا

 مـل قـي بيـب ) فـو ال يـب آلا ـهوهى تشمه ادة  لله من ال يفح ا، ني  اوى دلفم مقعق  الـديفا صمـل بعر 

وفــدله قـــي (  مــل قــي بيــفح ال ــعوذ وثستســقلحذ وثســتد   )  و بعرفــو ثلــزا ( ا،رابحــ  لرمــر بللشــراء 

 : وا ثطلر التلعي

و قـل يماـن  ا لحتـل  ا،نشـأة صعـى مـراء ملـداه  و لدمةـلاهذ  وللمـله  وغةـ  : كاف  ا،رابح  . 1

يماــــــن صكــــــدار كــــــاف  ال يــــــب بل،رابحــــــ  بقــــــلء  اوــــــى ا،نشــــــآة ا،حتل ــــــ ذ  ذلــــــ  مــــــن ا، ــــــتعزملهذ وبللتــــــلعي

وصســتلداد ل لشــراء مــل لعع ــو بــثمن التاعهــ  والــربح الــو  لقدمــ  مــب بيــلا مــدة الففــلء ويــملحله ثكــدار 

 .قي كه  لل  اوى  دة

 : كــاف  ال ــعو . 2
ه
و قــل يماــن لعمنشــأة صســتخدا  كــاف  ال ــعو قــي لقميــ  ثحتــل  الــفطنك مــث 

قــــــي مدــــــلم ال تــــــ وم  والزرااــــــ   وثحتــــــل  االيــــــفا يذ  يــــــذ يــــــتو الشــــــراء والت ــــــعيو والتخــــــزفن ثــــــو ال يــــــب 

ء   لرال ــفقذ والــربح اوــى مــل د ــو هللاذ  مــل يماــن  ا ياــفا ال ــعو متــل رةذ وذلــ  اوــى  ســلت الشــرا

 بع يلـ  االـلم 
ه
 بلائمع ذ ثو ال يب بعرفق  ال عو ا،فاا  قي كهقله مدز ة وب سللر لرلهـب لـدرفديل

ه
سعمل

 . كعمل صدت   مفاد الت عيو

و قـــــل يماـــــن لعمنشـــــأة  ا ت ـــــتهيد مـــــن كـــــاف  ثستســـــقلحذ قـــــي مدـــــلم : كـــــاف  ثستســـــقلح. 3

طـرح كـاف  ثستسـقلح اوـى  سـلت  صستسقلح ا، ل ي  وااللف ه  وال هن  وا،سل بذ وذل  مـن لـ م

 ا  شـــت ت ا،اتت ـــفا مـــل يرغ ـــفا فيـــو ولتلمـــد ا،نشـــأة  شـــراء ا،ســـقفح بـــللربح الـــو  تلريـــ ذ وبللشـــروع 

  69.اللك لقلس   و  ا،نشأة لت ديد  د لع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10-22قحف، سندات اإلجارة واألعيان المؤجرة، مرجع سابق، : انظر 68
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 70 :مخاطر الصكوك إلاسالمية 

،  بلات ــــلر اللل ــــد ا،تيةــــ  آلالــــر تلــــد ا،خــــلطر   ــــد متيةــــ   القــــرار  ســــتثملر  : مفهــــوم املخــــاطر  

،خــــــلطر بمهمفممــــــل  كــــــع اي الشــــــرعي و دتســــــلد  ل لخــــــر  اــــــن مهمفممــــــل العيــــــف  ف ــــــك ا تمـــــــلم وا

 ااة لرة  و التقع  قي اللل د ا،تفدب 

 : صعى حفاةا ر   يةا  Total Riskيمان لسنيو ا،خلطر  الاعي  :أنواث املخاطر 

تشــــة  صعــــى ذلــــ  اائــــزء مــــن ا،خــــلطر الاعيــــ  الــــو  يمثــــه مخــــلطر و  :املخــــاطر العامــــة: النــــوث ألاول 

ذ  يــــذ لســــ    ــــو  ا،خــــلطر افا ــــد كلفــــ  اوراق  Undiversifiableمقت مــــ  ل يماــــن لدقلهــــل بــــللتقفىب 

 Marketا،للي  بسر  الق ر ان ا،نشأة ا،سدرة لتع  اوراقذ لوا يععـو اعيهـل لدـلواا مخـلطر ال ـفق 

Risk . 

وتشــة  صعــى ذلــ  اائــزء مــن ا،خــلطر الاعيــ  الــو  يمثــه مخــلطر  :املخــاطر الخاصــة  :النــوث ال ــاني 

ذ  يــذ لر ــب  ــو  القفايــ  مــن ا،خــلطر  Diversifiableغةــ  مقت مــ  يماــن لدقلهــل  و لخهيضــمل بــللتقفىب 

 .Company Specific Riskصعى ظرو  ا،نشأة ذ  و صعى ظرو  السقلا  اللك لنتمك صليهل ا،نشأة 

 : املخاطر والصكوك إلاسالمية 

الساف  ثسـ مي  بلات لر ـل لمثـه مف ـفداه لحتـفت اوـى لعـيه مـن الققـفد والـديفا واايـلا 

وا،قلفبذ  و  ل   و  ا،افحله مقهردة ذ وح را آلليله صكدار ل القل م  اوـى كـيال التمففـه ثسـ مي  ذ 

تثملرف  ثسـ مي ذ ومـن لـ م الق ـر صعـى مسـلدر ف حهل لتلرل لعمخـلطر اللـك لتلـرل لمـل ا،شـرواله  سـ

ا،خــــلطر بســــه  المــــ  حدــــد  ا الســــاف  ثســــ مي  لتلــــرل لعلديــــد مــــن ا،خــــلطر الاعيــــ  ذ واللــــك يتمثــــه 

 :مسدر ل اسلس ك فيمل يوي 

 : Credit Riskمخاطر الائتمان  -1

  كلمعـ  وقـي مفاايـد لذ لر ب  و  القفاي  من ا،خلطر صعى اد  وفـلء اللميـه بللتلامللـو التللدديـ

ومسـدر  ــو  ا،خــلطر دــد ياــفا حتيدـ  ســفء التيــلر اللميــه ذ ســفاء  لـد  وفل ــو بللتلامــله اللمــه ا، ــقد 
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صليــــو بللن ــــ   لســــتثملراه كــــاف  ا،شــــلر   وا،ضــــلرب  وا،زاراــــ  وا، ــــلدلة وا،يلرســــ  و ستســــقلح ذ  و 

قــــي  –قــــي  للــــ  اات ــــلر الفاـــد غةــــ  معــــز   –  اـــد  رغ تــــو قــــي اســــت   ال ـــعل  ا،شــــت اة ور فاــــو اــــن واـــد

اســـــتثملراه كـــــاف  ا،رابحـــــ  ذ  و اـــــد  رغ تـــــو قـــــي اســـــت   ال ـــــعل  ا، تســـــقل  قـــــي اســـــتثملراه كـــــاف  

ذ  و لــألة   و اــد  ســداد مــل اعيــو مــن التلامــله  -صذا كــلا اقــد  ستســقلح  ــل ز غةــ  معــز   - ستســقلح 

 ــــلرة ذ  و اــــد   لتــــلا  بتفرفــــد ال ــــعب ا،تهــــو اعيهــــل بللن ــــ   لســــتثملراه كــــاف  ا،رابحــــ  وكــــاف  ث 

 . وكهل واملحل بللن    لستثملراه كاف  ال عو 

فمــو  ا،خــلطر لر ــب صعــى اــد   هــلءة اللميــه  و صعــى ســفء ســملتو واــد  رغ تــو قــي ال ــدادذ  و صعــى 

وا،لححـــــ  اــــد  ددرلـــــو اوـــــى ال ــــدادذ و ـــــوا كعـــــو يقـــــب قــــي اســـــلت اوـــــى اـــــللو ا،نشــــأة مســـــدرة الســـــاف  

 .   تملا لعلميهذ وف ثر سع ل اوى افا د ل ذ لوا ف ا  و  ا،خلطر لدله يمن ا،خلطر ااةلك 

 : Market Risk مخاطر السوق  -0

و ـــو  ا،خـــلطر لقـــدر  لحـــأ ا،خـــلطر الللمـــ   يـــذ لر ـــب للدل ـــله الســـلفد وال ـــلوم اللـــك لعـــر  

سيلســـي ذ ســـفاء  كلحـــأ  ســـفاق اكـــفم االقيقيـــ ذ  و اوـــى اســـفاق للفامـــه ادتســـلدي   و ا تملايـــ   و 

ســـــفق ثكـــــدار : اســــفاق ا،لليـــــ  واللـــــك لتاـــــفا بـــــدور ل مـــــن  ســـــفق الققـــــدذ و ســـــفاق ر ت ا،ـــــلم   ـــــفديهل 

 .وسفق التداوم 

 : ِ   Real Assets Market Riskمخاطر سوق ألاصول الاقيقية -0/1

كفحهل لمثـه  سـ  مـل ل  قـي معايـ   و و  ا،خلطر مرل ع  بع يل  الساف  ثس مي  من  يذ

 كــفمذ وح ــرا  ا اكــفم االقيقيــ  مــن ســعب ولــدمله ل ــلح قــي اســفاقذ ف حهــل دــد لتلــرل لعــقق  قــي 

 .ديمتهل بهله افامه اللرل والعع  ذ  و ال يلسله  دتسلدي  االافمي  وغة  ل من افامه ال فق 

 : Capital Market Riskمخاطر سوق املال   -0/0

 : وفمان لسنيو لع  ا،خلطر وفقل ،ل يوي 

 : Exchange Rate Riskمخاطر سعر الصر     -0/0/1

. ولنشـــأ  ـــو  ا،خـــلطر قـــي ســـفق الققـــد حتيدـــ  لتقع ـــله ســـلر كـــر  اللمـــ ه قـــي ا،لـــلم ه آلا عـــ 

فهــي  للــ  مــراء ســعب  لمعــ    قايــ  واحخهــلل ســلر لعــ  اللمعــ  فــ ا ذلــ  يت لــ  اعيــو ل ــل ر بمقــدار 
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خهــلل ســلر اللمعــ  ا قايــ  مقلبــه اللمــ ه الــرت ذ  مــل  ا مخــلطر ســلر الســر  ل مــر  يضــل اقــد اح

صكدار الساف   لمع  مليقـ  واسـتثملر  سـيعتهل  لمـ ه  لـرتذ  و صذا كلحـأ ا،نشـأة ا،سـدرة لعسـاف  

رابحــله لحــته  بمفادــب مهتف ــ  لدــل   لــ  اللمــ ه ا قايــ   و التلامــله الــدفب للكــ  قــي امعيــله ا،

 . والتدلرة الدولي 

 :  Interest Rate Riskمخاطر سعر الفائدة  -0/0/0

ولنشـــأ  ـــو  ا،خـــلطر حتيدـــ  لعتيةـــ اه قـــي م ــــتفت  ســـللر الهل ـــدة قـــي ال ـــفق بســـه  المـــ ذ وهــــى 

و قلاـدة المــ  ف حـو مـب بقــلء . لسـ   كلفـ   سـتثملراه  يــ  الق ـر اـن ط يلـ  وظــرو   سـتثملر ذالـو

ت اوـــــى  للمـــــل ذ كعمـــــل ارلهلـــــأ م ـــــتففله  ســـــللر الهل ـــــدة قـــــي ال ـــــفقذ احخهضـــــأ القيمـــــ  اللفامـــــه الـــــر 

 ال فدي  لألوراق ا،للي  ا،تداول  واللاس صليح ذ و ف مل ي ثر اوى ملدم اللل د اوى  ستثملر

والســاف  ثســ مي  وصا كــلا ل مدـــلم ل ــلر الهل ــدة قــي التللمـــه قهــل ذ  و قــي   شــعتهل ومدـــلله 

 مـل  ا سـلر . تهلذ صل  حهل دـد لتـأثر   ـلر الهل ـدة صذا الخولـو سـلرا مر ليـل قـي التمففـه بل،رابحـ استثملرا

الق ــــــل  الققــــــد  وا،ســــــرقي قــــــي غلل يــــــ  الــــــدوم  -لألســــــو الشــــــديد -الهل ــــــدة بلات ــــــلر  رليــــــ  يقــــــف  اعيــــــو 

نك دورا قـي لف يـو ثس مي ذ ف حو ب  مـ  يـ ثر اوـى السـاف  ثسـ مي ذ للكـ  صذا لـو ياـن لعـفااح الـدي

 . ا، تثمرفنذ ولنجه  لضمو  شووذ الهتيل اللك  بل أ سلر الهل دة ل فل   ملح الهقملء

 : Securities Rates Riskمخاطر أسعار ألاوراق املالية  -0/0/2

ولنشــأ  ــو  ا،خــلطر حتيدــ  لتقع ــله  ســللر اوراق ا،لليــ  قــي  ســفاق ر ت ا،ــلم ســفاء كلحــأ  ــو  

هلــــه افامــــه  قيقيــــ  ذ  و افامــــه مســــعقل  وغةــــ   ل ديــــ  كل مــــلاله و  تاــــلر وا،قــــلمرة التقع ــــله ب

وامعيــــله ث ــــرا  وال يــــب والشــــراء الســــفر  وححــــف ذلــــ ذ و ــــف مــــل يــــ ثر اوــــى القيمــــ  ال ــــفدي  لعســــاف  

 .ثس مي 

 : Inflation Risk مخاطر التضخم  -0/0/4

 ي  لعققــــفد بلرلهــــلح اســــللر ذ و ــــف مــــل  لنــــك ولنشــــأ  ــــو  ا،خــــلطر حتيدــــ  لحخهــــلل القــــفة الشــــرا

والســـــاف  ثســـــ مي  بلات لر ـــــل ذاه ال ـــــد . تلـــــرل امـــــفام ا، ـــــتثمرة لحخهـــــلل قـــــي ديمتهـــــل االقيقيـــــ 

متيةـــــ ذ وذاه مافحـــــله مــــــن حقـــــفد وديـــــفا و ايــــــلا ومقـــــلفب فــــــ ا لأثر ـــــل بللتخـــــةو يــــــرل ه طرديـــــل بزفــــــلدة 

 .مافحلتهل من الققفد والديفا 
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 : Operation Riskيل مخاطر التش  -2

ولنشأ  و  ا،خلطر حتيد   لعلء  شرف   و فقيـ   و  ـفادسذ ولقـدر   ـو  ا،خـلطر لحـأ ا،خـلطر 

الللمـــ  صذا كلحــــأ بهلــــه افامــــه للر يـــ  كــــللافارس الع يليــــ  ذ مثــــه مـــل ت ــــا و الاــــفارس  و االــــفادس قــــي 

اسـتثملراه كــاف  ث ــلرة وححــف   ـ   الــزرح  قــي اسـتثملراه كــاف  ا،زاراــ   و  ــ   اكـه ا،ــ  ر قــي

 . ذل 

ولقـــــدر   ــــــو  ا،خــــــلطر لحــــــأ ا،خــــــلطر ااةلكــــــ  صذا كلحـــــأ بهلــــــه افامــــــه دالعيــــــ   لــــــد   هليــــــ  

التدمةــلاه  و وســل ه التققيــ   و ا،ــفارد الاشــرف  ا،  عــ  وا،دربــ ذ  و ف ــلد الــوموذ  و اــد  لــفافر ا عيــ  

قيـــل  بممـــل  الفكللـــ  اـــن ا،ـــ   ولحقيـــو اربـــلح مـــب حمف ـــل القـــلدرة اوـــى ال(    الاهـــلءة ثدارفـــ )ثدارفـــ  

واســـتقرار ل م ـــتق   ذ وا،حلف ـــ  اوـــى ا،ر ـــز التقلف ـــ ك لعســـاف  وححـــف ذلـــ ذ  و مـــن لـــ م كـــفرف   و 

يــلو الردلبــ  الشــراي  ممــل يــ ثر ســع ل قــي ثقــ  ا،تلــلمعةاذ وســمل  ا،نشــأة لــدفهوذ  و ــف امــر الــو  مــن 

 .القيم  ال فدي  لعساف  ثس مي  مأحو  ا يت   رثلرا اوى

 : مخاطر املخالفات الشرعية  -4

و ــــو  ا،خــــلطر لقــــدر  لحــــأ ا،خــــلطر ااةلكــــ  ذ  يــــذ لر ــــب صعــــى اســــتخدا   مــــفام الســــاف  قــــي 

محرمله سفاء  كلحأ محرمله للينهل كلل ـعب وااةـدمله ا،حرمـ  ذ  و محرمـله لا ـلهل كللربـل ذ والقمـلر ذ 

 . ااخ... اةد ل  ذ وااةيلح  واليمل ذ والتدل س ذ وا

 آليات إدارة مخاطر الصكوك إلاسالمية

 : مفهوم إدارة مخاطر الصكوك إلاسالمية/ أوال 

يق ـر  دارة ا،خــلطر اوـى  حهــل مـقله  و مــدله اعمــك لعتللمـه مــب ا،خـلطر ال حتــ  اـن طرفــو لفدــب 

لقعــه صمالحيــ   ــدوس ااة ــلرة  و ااة ــل ر الللريــ  ا،حتمعــ  ذ ولســميو ولقهيــو ص ــراءاه مــن مــأحهل  ا 

 .71اثر ا،لعي للة ل ر اللك لقب صعى االد اد ف

                                                           
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ( بنوك –شركات  –إدارات  –أفراد )طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر . انظر، د 71

 .57م، ص9002
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و ستثملر قـي ثسـ   يقـف  اوـى ا،خـلطرة مـن لـ م ا،شـلر   قـي اليـقو واليـر ذ بخـ   ا،قـلمرة 

. اللـــك  رممـــل ثســـ  ذ واللـــك لقــــف  اوـــى لحقيـــو ميـــقو لعـــر  اوــــى   ـــل  لحقيـــو ميـــر  لععـــر  آلالــــر

مخـلطرة التدـلرةذ و ـف  ا  شـت ت ال ـعل   :ا،خـلطرة مخلطرلـلا : "ذلـ  ابـن دـيو اائفافـ  بقفلـو وىلاس 

بقسد  ا يايلمل وفـربح وفتفكـه اوـى هللا قـي ذلـ ذ وااةعـر الثـل ي ا،  ـر الـو  يتضـمن  كـه ا،ـلم بلل لطـه 

 .72"فموا الو   رمو هللا ورسفلو

وثســــ   يحــــذ اوــــى الــــو بل ســــ ل  قــــي التللمــــه مــــب ا،خــــلطر ذ ومــــن ثــــو يتلــــةا اوــــى ا،نشــــآه  

ا،لليــــ  ويــــب رليــــله لعتللمــــه مــــب مــــل يفا ممــــل مــــن مخــــلطر  لــــد لحديــــد ل ذ ســــفاء بتدقلهــــل صذا كــــلا ذلــــ  

ملمــل مــن  مماقــلذ  و لفاىلمــلذ  مــل ا،خــلطر اللــك ل يماــن الــتخع  منهــل فين غــي د فلمــل ولحمعمــل والتلــل مل

 .  ل م   ن صدارتهل

 :خطوات إدارة مخاطر الصكوك إلاسالمية

 :يتعع  ا،قله اللعمك قي صدارة مخلطر الساف  ثس مي  القيل  بلاةعفاه آلالي  

 :تحديد املخاطر  -1

 وعـــى ااةعـــفاه قـــي صدارة مخـــلطر الســـاف  ثســـ مي   ـــف لحديـــد حفايـــ  ا،خـــلطر اللـــك يتفدـــب  ا 

ثس مي  سفاء  كلحأ مخلطر الم     مخلطر للك ذ و ـول  لحديـد مسـدر لعـ   لتلرل لمل الساف 

ا،خــــلطر ســــفاء  كلحــــأ مخــــلطر ا تمــــلا  و مخــــلطر ســــفق مــــن مخــــلطر ســــعب ولــــدمله وســــلر كــــر  وســــلر 

. فل ــدة ولخــةو ذ  و مخــلطر تشــييه ذ  و مخــلطر مخللهــله مــراي ذ والفدــف  اوــى  ســ ل  لعــ  ا،خــلطر

ا امعيـ  لحديـد ا،خـلطر امعيـ  م ـتمرة ذ مـب لهمـو ا،خـلطر اوـى م ـتفت كــه مـب م   ـ    ميـ   ا لاـف 

 .امه استثملر  ذ واوى م تفت ا،نشأة  اه

 :تقييم املخاطر  -2

   ــــــــــــــــتخد  لقيــــــــــــــــيو ا،خــــــــــــــــلطر  ــــــــــــــــأداة لخعــــــــــــــــيه وفدــــــــــــــــ   ا  لعــــــــــــــــي كــــــــــــــــفرة مــــــــــــــــلمع  اــــــــــــــــن 

 لــــــد لحديــــــد مخــــــلطر الســــــاف  ثســــــ مي  ين غــــــي القيــــــل  بقيلســــــمل ولقييممــــــل لعفدــــــف  اوــــــى ف.  ا،خــــــلطر

ذ  و High Riskا تمـــــلله ااة ـــــلرةذ مـــــب لرليلهـــــل وفقـــــل ائ ـــــلمتهلذ مـــــن  يـــــذ كفحهـــــل مخـــــلطر مرلهلـــــ  

 .ذ للخلذ التدابة  ال ام  لعتللمه ململLow Riskذ  و يليه  Moderate Riskمتفسع  

                                                           
 .172، ص5ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، دار التقوى، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ج 72
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 :بدائل املناسبة للتعامل مع املخاطر  دراسة واختيار ال -2

وذلـــــ  مـــــن لـــــ م دراســـــ  ال ـــــدا ه ال امـــــ  لعتللمـــــه مـــــب كـــــه حـــــفح مـــــن  حـــــفاح مخـــــلطر الســـــاف  

ثســـ مي  ذ والخـــلذ القـــرار الـــ ا  بللتيـــلر ال ـــديه ا،قلســـ  ســـفاء بتدقـــ  لعـــ  ا،خـــلطرذ  و لفاىلمـــل ذ  و 

ة  دارة ا،خلطرذ واوـى  يـ   ـلم فـ ا ا،قلرحـ  بـةا د فلمل والتللمه ململ للك  قي  لل  و فد صدارة  يد

ا،قـــلفب والتاـــلليو مـــن  ـــراء لعـــ  ا،خـــلطر  ـــف ا،ليـــلر ا،  ـــو قـــي صل ـــلح اســـعف  ا،قلســـ  قـــي التللمـــه مـــب 

 .ا،خلطرذ فين غي  ا لهفق ا،قلفب التالليو ا،ت ل   اوى مخلطر الساف  ثس مي 

 : تنفيذ القرار  -4

 .ويب آلاليله ال ام  لتقهيو ال ديه ا،  و لعتللمه مب ا،خلطر مفيب التقهيووذل  من ل م 

 :آليات إدارة املخاطر للصكوك إلاسالمية  

 :لتلدد ولتقفح رليله صدارة ا،خلطر لعساف  ثس مي ذ لتشمه مل يوي  

 : دراسة الجدوى  -1

الســـاف  مـــن ا ميـــ  بماـــلا  تلتبـــ  دراســـ   ـــدوت ا،شـــرواله اللـــك لتف ـــو صليهـــل  مـــفام  ســـيع 

لتخهـي  بـه ولدقـ  ا،خـلطر دــدر ثماـلاذ  يـذ صا لقـففو  ـدوت ا،شــروح مـن مق ـفر صسـ مي يحامــو 

مـــن لـــ م لف يـــو التمففـــه ححـــف ا،شـــرواله ا،عتلمـــ  بل،شـــرواي  " الربحيـــ  ثســـ مي "مـــل يماـــن ت ـــميتو 

لدي  لتحقيـــــو التخســـــي  امثـــــه ثســـــ مي  مـــــن  يـــــذ النشـــــلع االـــــ م ذ فضـــــ  اـــــن الاهـــــلءة  دتســـــ

لعمــــفارد مــــن لــــ م  هــــ  ا،ــــلم ولقميتــــوذ ومرااــــلة اولففــــله ثســــ مي  قــــي  ســــتثملر وفقــــل لعضــــرورفله 

واالل يله والتح ـ قلهذ وديمفمـ  متل لـ  اللمـ ء ذ بل يـلف  صعـى الاهـلءة   تملايـ  ومـل لتضـمقو مـن 

تملاي  تلفد اوـى ا،دتمـب بـللقهب وااةةـ  ذ و لتـلا  م ئفلي  ا تملاي  لعتمففه ولحقيو كلقي مقلفب ا 

ذ وكــه  ــوا مــن مــأحو  ا   ــمو قــي لخهــي  مخــلطر الســاف  ثســ مي  بســه  73بل ل ديــله ثســ مي 

 .    الم 

 :كفاءة إلادارة والرقابة عليها  -0
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بقــدر مــل لدمــب تلتبــ   هــلءة صدارة الســاف  ثســ مي  ســر ربحيتهــل وحمف ــل ذ وبقــدر  هــلءة ثدارة 

لعـــــــ  الســـــــاف  بـــــــةا ملضـــــــ ه الربحيـــــــ  وال ـــــــيفل  وامـــــــلا فضـــــــ  اـــــــن مرااـــــــلة  ات ـــــــلراه ال ديـــــــ  

دـــلم  وا، ــئفليله   تملايــ ذ ودــد  ــذ ثســ   اوــى  ا يدمــب ا،ــدير بــةا اائفاحــ  ال ديــ  والهقيــ ذ

ـــــيم   : تلـــــلعى   َعل 
 
ــــــي  ــــــي َحف   

ّ
ن ْر   إ 

َ
ن  ألا ــــــَزآئ 

َ
ــــــى خ

َ
ــــــ  َعل ن 

ْ
اْجَعل

 مــــــل  ــــــذ اوــــــى   ــــــن التيــــــلر الشــــــركلء  ، 74 

إن خيـر مـن  : يقـفم تلـلعى  وا،ضلربةا والللمعةا من ذو  الاهلءة وا،مـلرة وا،شـمفد لمـو بـل ل ق العي ـ 

استأجرت القوى ألامين
75 . 

 مــل  ا مــن افامــه لخهــي  ا،خــلطر صاعــلء االــو المعــ  الســاف  قــي مراد ــ  ثدارة مــن لــ م 

 ملي  الم  لمثعمو مب مراالة  حو قي كاف  ا،ضـلرب  ل يدـفا المعـ  السـاف  التـدله قـي ثدارة وصا 

  كــلا مــن  قمـــو متل لــ  لســرفله ا،ضـــلر  لعتأ ــد مــن التلامـــو  شــروع ا،ضــلرب ذ ومـــن لــ م  ـــوا وذا

 .  يمان لدق  مخلطر ا،خللهله الشراي  ولخهي  ا،خلطر   تملحي  والتشييعي 

 :الضمانات  -2

لتلــــدد  حــــفاح الضــــملحله قــــي الهاــــر  دتســــلد  ثســــ ميذ واللــــك مــــن ل لمــــل يماــــن التللمــــه مــــب 

 :مخلطر الساف  ثس مي  ذ ومن   و  و  الضملحله مل يوي 

 :الكفالة  -2/1

لتـــلا  طـــر  بتحمـــه اـــ  اــن طـــر  رلـــر اوـــى ســـايه التبـــ حذ و هللـــ  الوـــة  وذلــ  مـــن لـــ م ا

  قـــــي لخهـــــي  مخـــــلطر لفظيـــــو  ســـــيع  الســـــاف  ثســـــ مي  ذ لـــــا،وـــــيء ذو ااةعـــــو اال ـــــن وســـــيع  حلا

 . للك  ا،خلطر   تملحي  ومخلطر ا،خللهله الشراي  ذ ومخلطر اكفم وافا د ل

 :الرهن  -2/0

االمليـــ  يـــد ا،خـــلطر للكـــ  ا،خـــلطر   تملحيـــ  ذ فعـــدا ن  ا  شـــت ع اوـــى  لـــد الـــر ن رليـــ  مـــن رليـــله  

 . 76ا،دين لهففضو بايب الر ن اقد  عفم   ه الدين ل ستيهلء من ثمقو دوا الر فح صعى القضلء

                                                           
 .11يوسف ،  74
 .06القصص ،  75

 .60، ص5: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، معيار رقم   76
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وىشـــــت ع قـــــي ا،ر ـــــفا  ا ياـــــفا مـــــلل متقفمـــــل يدـــــفا لمعاـــــو وبيلـــــوذ و ا ياـــــفا مليقـــــل بل مـــــلرة  و 

ياـفا مقــدور الت ـعيو ذ وفدـفا ر ــن ا،شـلح مـب لحديــد الن ـ   ا،ر فحـ  مقــوالت ـمي   و الفكـو و ا 
77 .

مـــــب مرااـــــلة  ا الضـــــملا ســـــفاء  كـــــلا  هللـــــ     ر قـــــل ل يماـــــن الر ـــــفح اعيـــــو قـــــي اقـــــفد املحـــــ   مـــــل قـــــي 

اســـتثملراه كـــاف  الفكللـــ   و ا،ضـــلرب   و ا،شـــلر   صل صذا لـــو تلـــدت  و لقســـة   و مخللهـــ  لعشـــروع مـــن 

ودد  لء بقرار مدمب الهقو ثس مي الدوعي بـواه ااةسـف   شـأا . يه  و ا،ضلر   و ا،شلر د ه الف 

ل يدـفا  ا تشــتمه  شــرة ثكــدار  و كـاف  ا،ضــلرب  اوــى حــ  : "سـقداه ا،قلريــ  وســقداه  ســتثملر 

ق  اوــى بضـملا المـه ا،ضـلرب  ر ت ا،ـلم  و يـملا ربـح مقعــفح  و من ـف  صعـى ر ت ا،ـلمذ فـ ذا ودـب الـ

 .  78"ذل  كرا    و يمقل بعه مرع الضملا واستحو ا،ضلر  ربح مضلرب  ا،ثه

 :ضمان الطر  ال الا  -2/2 

صذا كــــلا مــــن ا،تهــــو اعيــــو مــــرال  حــــو ل يدــــفا للئمــــ  ا،ســــدرة لســــاف  ا،ضــــلرب   و ا،شــــلر    و 

م  ا اليــد يــد  ملحــ  ف حــو الفكللــ   ا لضــمن القيمــ   ســمي  اللمعيهــل  ا  ــوا مــن د يــه يــملا ر ت ا،ــل

ل مــل ب مــرال مــن  ا يضــمن طــر  ثللــذ م ــتقه اــن ثدارة و معــ  الســاف  القيمــ   ســمي  لســاف  

 .ا،ضلرب 

 ــف قــي الفادــب تلمــد معــز   –وت ــميتو يــملحل مدــلا  حــو لــ س  هللــ  اــن ديــفا  –و ــوا الضــملا 

    لـــر لـــف كـــلا .   مممـــل كـــلا ســـا وبتقـــديو   ـــو تلـــلدم ديمـــ  اكـــفم  ســـمي  قـــي  ـــلم تلريـــمل لعمـــ 

حلمـــئل اـــن التلـــد  والتقســـة  مـــن ا،ـــدير صذا لـــو يـــتمان  معـــ  الســـاف  مـــن صلزامـــو بـــللتلفف   ا  ـــوا 

ودـد  ـلء بقـرار مدمـب . 79 مـل التلمـد فمـف التـلا  اقـد  مشـروح  يضـل. ثلزا  لـو اولففـ  فمـف  اـو مـرعي

لـــ س  قـــل  مـــل : "ا،قلريـــ  وســـقداه  ســـتثملر الهقـــو ثســـ مي الـــدوعي بـــواه ااةســـف   شـــأا ســـقداه 

يمقب مرال من الق  قي  شرة ثكـدار  و كـاف  ا،قلريـ  اوـى واـد طـر  ثللـذ مقهسـه قـي شةسـ تو 

وذمتو ا،للي  ان طرقي اللقد بللتب ح بدوا مقلبه بم عال مخس  ائب  ااة راا قي مشـروح ملـةا واوـى 

بملنر  ا ديلمو بللففلء بللتلامـو لـ س مـرطل قـي حهـلذ اللقـد  ا يافا التلامل م تق  ان اقد ا،ضلرب  ذ 

                                                           
 .52، ص5: المرجع السابق، معيار رقم   77
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ولرلــــ    المــــو اعيــــو بــــةا  طرافــــوذ ومــــن ثــــو فعــــ س المعــــ  الســــاف   و المــــه ا،ضــــلرب  الــــدفب بــــ ع ا 

ا،ضــلرب ذ  و  متقــلح اــن الففــلء بللتلامــلتهو قهــل   ــا  اــد  ديــل  ا،تبــ ح بللففــلء بمــل لبــ ح بــوذ بنئــ   ا 

يدـفا : " مـل  ـلء بل،لـلية  الشـراي  لميئـ  ا،حلسـ   وا،را لـ  . 80"محـه اات ـلر قـي اللقـد وا  لتلا  كـلا 

تلمد طر  ثللـذ غةـ  ا،ضـلر   و و يـه  سـتثملر وغةـ    ـد الشـركلء بـللتب ح لعتلـفف  اـن ااة ـلرة دوا 

 .81"ربه بةا  وا التلمد وبةا اقد التمففه بل،ضلرب ذ  و اقد الفكلل  بللستثملر

صيدـــلد متلمـــد بلســـت داد الســـاف  فـــ ذا كـــلا ا،تلمـــد  مـــ  مختعهـــ  اـــن  مـــ  ثدارة ف حـــو فيدـــفا 

 مــــل صذا كــــلا ا،تلمــــد . يدــــفا التلمــــد بــــرد القيمــــ   ســــمي  لعســــ  صمــــل مــــن لــــ م تلمــــد معــــز   و بلللهــــلق

زفــــد  و بللســــت داد  ــــف اائمــــ  ا،ــــديرة فــــ  يدــــفا التلمــــد منهــــل بللســــت داد صل بللقيمــــ  ال ــــفدي  اللــــك دــــد ل

 مـــل  حــــو يدــــفا  ا يتلمــــد ا، ــــتأ ر قـــي كــــاف  التــــأ ة   شــــرائهل بللقيمــــ  ... لـــقق  اــــن القيمــــ   ســــمي  

ومــل ...  ســمي   و بمــل يــتو  لهــلق اعيــو وذلــ  يحقــو يــملا  كــفم الســاف  مــل دامــأ الســاف  دل مــ  

   حو   ـتقد صعـى يتلعو بضملا العر  الثللذ  كفم الساف  يسلع  يدلد الضملا للل د ثلبأ لعس

 .ذ و ف مل يحقو الضملا لألكفم وافا د ل 82ا، د  حه و

 :  التأمين التعاوني   -4

قــي ظــه لفا ــد م س ــله التــأمةا التلــلو ي ذ فــ ا  ــوا التــأمةا  لــد رليــ  مــن آلاليــله ثســ مي  لللمليــ  

مـــن ل لـــو يماـــن يــد مخـــلطر الســـاف  ثســـ مي  للكــ  ا،خـــلطر   تملحيـــ  ذ ومخـــلطر اكــفمذ  يـــذ 

 .التأمةا اوى اكفم  ستثملرف  يد كلف  مخلطر لع  اكفم 

 :الاحتياطيات  -5

تلتبـــــ  رليـــــ  لاـــــففن   تيلطيـــــله مـــــن آلاليـــــله اللـــــك لســـــلع لعتللمـــــه مـــــب كلفـــــ  مخـــــلطر الســـــاف  

ثســـ مي ذ ولاـــففن لعـــ    تيلطيـــله ر ـــن بتحقيـــو  ربـــلح ذ فـــيمان لاـــففن ا تيـــلطي ملـــدم اربـــلح مـــن 

دلــــه  مــــفام ا،ضــــلرب  د ــــه ادتعـــــلح حســــ   ا،ضــــلر   يــــرل ا،حلف ــــ  اوـــــى م ــــتفت ملــــةا مــــن ال ـــــد 

الســاف  ذ  مــل يماــن لاــففن ا تيــلطي مخــلطر  ســتثملر وذلــ  بلدتعــلح  ــزء مــن  ربــلح  معــ  الســاف  

                                                           
 .9761مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، مرجع سابق، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص 80
 .69، ص5: جعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، معيار رقم المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمرا  81
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. 83 لــد ادتعــلح حســ   ا،ضــلر  ليــرل االمليــ  مــن ااة ــلرة ا، ــتق عي  اللــك دــد لتلــرل لمــل الســاف 

 ـــــلء بقـــــرار مدمـــــب الهقـــــو ثســـــ مي الـــــدوعي بـــــواه ااةســـــف   شـــــأا ســـــقداه ا،قلريـــــ  وســـــقداه ودـــــد 

ل س  قل  مل يمقب مرال من الق  قي  شرة ثكدار اوـى ادتعـلح   ـ   مليقـ  قـي حهليـ  كـه : " ستثملر 

وصمــل مــن  سســمو قــي  صمــل مــن  ســ   معــ  الســاف  قــي اربــلح قــي  للــ  و ــفد لقضــي  دور  ذ دورة 

ثيــــــراد  و اليعــــــ  ا،فااــــــ  لحــــــأ اال ــــــل  وويــــــلمل قــــــي ا تيــــــلطي لــــــل  ،فا مــــــ  مخــــــلطر ل ــــــلرة ر ت 

  .84"ا،لم

 Hedgingالتحوط  -6

لقـــف  لعـــ  آلاليـــ  اوـــى  مليـــ  اســـتثملراه الســـاف  ثســـ مي  مـــن التقع ـــله للكـــ  قـــي  ســـفاق 

ل يــــ لر ال ــــدلةا الــــثمن  اكــــفم واســــفاق ا،لليــــ  وفماــــن ااتمــــلد لعــــ  آلاليــــ  يــــد ا،خــــلطر مــــرفع   ا

فــيمان التحــفع مــن لــ م اقــد ال ــعو . وا،ــثمن  لــر ل ياــفا ذلــ  مــن بيــب الاــلعئ بللاــلعئ ا،حــر  مــرال

 شــــروطو الشــــراي  اللــــك تشــــت ع  ا ياــــفا ا، يــــب مليقــــل قــــي مقــــدار  و وكــــلفو اوــــى  ا يــــدفب الــــثمن بحــــد 

لـــ م ال يـــب آلا ـــه الـــو  يـــ لر فيـــو  ذ  مـــل يماـــن التحـــفع مـــن 85 دتـــ ر ث ثـــ   يـــل  وفقـــل لـــر   ا،للايـــ 

 .الثمن وى ئه ا،ثمفا 

ول ين غـــــــي مـــــــراق  ا،شـــــــتقله ا،لليـــــــ  مـــــــن اقـــــــفد ر عـــــــ  وم ـــــــتق عي  وليـــــــلراه واقـــــــفد م لدلـــــــ   

بسفرتهل ا،ع ق   لليل قي  سـفاق ا،ـلم اليربيـ  بنجـه مـل  حـزم هللا قهـل مـن سـععلا ذ فمـقله امعمـل يقـف  

 دـ   لع ـعب ول دفـب لعـثمن ذ و ـدفمل  ـف حقـه ا،خـلطر بسـفرة لحقـو اوى ت فف  ا،را ز دوا ت ـعيو ول 

مقـــــلفب لعـــــر  ويـــــرر لععـــــر  آلالـــــر   لـــــر  كـــــ حأ بحـــــو مســـــدرا لعمتـــــل رة قـــــي ا،خـــــلطر ومرتلـــــل لعقمـــــلر 

                                                           
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   83

 ( .بتصرف) 229، ص 77: معيار رقم م، 9002، البحرين،  ةاإلسالمي
 .2164مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، مرجع سابق، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص 84
يرى الجمهور ضرورة تسليم ضرورة تعجيل الثمن في مجلس العقد قبل التفرق ، ورأي المالكية أقرب لتطبيق التحوط في  85

، 9، ج7222ية، انظر، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة، الصكوك اإلسالم
 . 292ص
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

بيتـــ  "بـــلات ا  اللديـــد مـــن الاتـــل  اليـــربيةا  حه ـــمو وقـــي مقـــدمتهو را ـــد ثدارة االديثـــ  الاللـــ  الشـــمة  

 . 86"دار ر

يماــن اســتخدا  ااةيــلر الشــرعي قــي التحــفع يــد مخــلطر اــد  الففــلء بللفاــد مــن د ــه  مــل  حــو 

مشت   ال عل  بل،رابح  مـن لـ م  لهـلق مـب ال ـل ب اوـى مـدة ليـلر ملعفمـ   لع ـعل  اقـد مـرائهلذ و ـف 

مل  لر  بخيلر الشرع طللأ لع  ا،دة    دسره ذ و ـول  التحـفع مـن سـلر الهل ـدة مـن لـ م الخـلذ 

ال ــــد الهركــــ  ال ديعــــ   و ملــــدم اللل ــــد اوــــى  ســــتثملر لع ــــعب ا،شــــلقه  م مــــرا قــــي لحديــــد ال ــــد  مليــــلر 

 . ا،رابح 

 مل يمان التحفع يـد مخـلطر سـلر السـر  مـن لـ م اللمـه اوـى لف يـد امعـ  التفظيـو مـب 

 لدلـ  ص ـراء دـرول مت"امع  صكدار الساف  ددر ثمالاذ والتيلر اللمـ ه ا، ـتقرة لعتللمـهذ و ـول  

 لمـ ه مختعهــ  بــدوا  لــو فل ـدة  و صاعلئهــل مــرفع  اــد  الــربه بـةا القريــةاذ ومــراء بضــل ب  و صبــرا  

امعيــــله مرابحــــ  بــــقهس اللمعــــ ذ وفدـــــفا  لهــــلق مــــب اللمــــ ء اقـــــد الففــــلء بأد ــــلع اللمعيــــله ا،  عـــــ  

 .87"كل،رابح  اوى سداد ل  لمع   لرت   لر يف  الففلء

 :diversificationالتنوعع  -7

ولقـــف  لعـــ  آلاليـــ  اوـــى لقفىـــب اســـتملراه الســـاف  ثســـ مي  مـــن   ـــه لخهـــي  در ـــ  ا،خـــلطر 

ولف ـــد  ســس مختعهـــ  . دوا  ا يت لــ  اوــى ذلـــ  لــأثة  ســـع يل اوــى اللل ــد و ـــف مــل  لـــر  بــللتقفىب الاــوء

 .والتقفىب الدوعيلعتقفىب من   ممل لقفىب  م  ثكدار ذ ولقفىب لفارفع  ستحقلقذ والتقفىب القعلعيذ 

 :تنوعع جهة إلاصدار  -7/1

 : وذل  بتقفىب  مله ثكدار ذ وفف د  سعفبلا مل للا قي  وا السدد  مل 

 : Simple or Naive Diversificationالتنوعع ال سيإلا أو الساذا  -أ

                                                           

  PPeetteerr  DDrruucckkeerr,,    EEccoonnoommiisstt,,  DDrruucckkeerr  oonn  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess,,  IInnnnoovvaattee  oorrلمزيد من التفاصيل انظر لمزيد من التفاصيل انظر   8866

ddiiee,,  2255//99//11999999,,  pp  2277,,  HH..  GGoonnzzaalleezz,,  RReegguulluuttoorrss  ttrryy  ttoo  rreeaassssuurree  llaawwmmaakkeerrss  oonn  sswwaapp,,  AAmmeerriiccaann  

BBaannkk((oocctt..  2299,,11999933)),,  pp..33,,  BB..  RReehhmm,,  RReegguulluuttoorrss  ttrryy  ttoo  rreeaassssuurree  llaawwmmaakkeerrss  oonn  sswwaapp,,  AAmmeerriiccaann  

BBaannkk((oocctt..  2299,,11999933)),,  pp..33..    
 .5-1، ص7: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مرجع سابق، معيار رقم   87
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 Not Putting"ل لضـب كـه مـل لمعاـو مـن بـي  قـي سـع  وا ـدة"وفتلة  مهمفمو قي ا،ثه القل ه 

All Egges in one Basket  " ذ  و اعيــ  بنشــر ا،خــلطر Spread the Risk. وىلتمـد التقفىــب ال ــلذ  اوــي

لقفىـــب  مــــله ثكــــدار مــــب اــــد  ا،يــــللة  قـــي ذلــــ  ،ــــل لــــو مــــن اللديــــد مـــن الليــــف  اللــــك يــــأتي قــــي مقــــدمتهل 

الخــــلذ دــــراراه كــــلفب  صدارة  ســــتثملراه ذ وارلهــــلح لاعهــــ  ال حــــذ اــــن اســــتثملراه  ديــــدة ذ وا تمــــلم 

 . استثملرف  غة  سعيم  ذ وارلهلح متفسه لالليو الشراء

 :تنوعع ماركوتز  –ب 

اوــى فاــرة  سلســي  م دا ــل  ا ا،خــلطر  ل لتفدــو فقــه اوــى  Markowitz يقــف  لقفىــب مــلركفلز 

مخلطر  ستثملراه ذ بـه لتفدـو  ـول  اوـى الل دـ  اللـك لـربه افا ـد لعـ   سـتثملراه
ك ذ و ـوا  لنـ 88

يرورة  لتيلر الدديو ل ستثملراه اللك لتف و صليهل  سيع  الساف  ذ وذلـ  بمرااـلة ط يلـ   رل ـلع 

بـــةا اللفا ـــد ا،تفلـــدة انهـــل ذ فلقـــدمل لاـــفا   قـــل  ا دـــ  طرديـــ  بـــةا افا ـــد اســـتثملراه الســـاف  فـــ ا 

لع بينهـــل ذ  و لف ـــد بينهـــل ا،خـــلطر اللـــك لتلـــرل لمـــل لاـــفا   بـــ  ممـــل لـــف كلحـــأ لعـــ  اللفا ـــد م ـــتقع  ل ارل ـــ

ا دـــ  اا ـــي ذ و ـــوا اســـعف  قـــي التقفىـــب دـــد يـــق ع لـــ س فقـــه قـــي الـــتخع  مـــن ا،خـــلطر ااةلكـــ  بـــه 

 .والتخع  من  زء من ا،خلطر الللم 

 : تنوعع تواريخ الاستحقاق  -7/0

 الساف  ثسـ مي  دـد لسـدر لهتـ اه دسـة ة  و متفسـع   و طففعـ  ا ـه ذ وفهـد   ـوا التقفىـب

صعــى مفا مــ  مخــلطر التخــةو  بلات ــلر  ا الســاف  ذاه آلا ــلم العففعــ    ثــ  اريــ  لعتلــرل لعتخــةو 

اــــــن الســــــاف  ذاه آلا ــــــلم القســــــة ة ذ وصا كلحــــــأ الســــــاف  ثســــــ مي   دــــــه اريــــــ  لعتلــــــرل ،خــــــلطر 

  .التخةو ديلسل بللساف  التقعيدي  ح را لع يل  مافحلتهل وديلممل اوى ا،شلر   قي اليقو والير 

 :التنوعع القطاعي -7/2

فهد   وا التقفىب صعى لخهي  ا،خلطر ااةلك  بللساف  ثسـ مي  بقـلء اوـى ا، ـد  الـو   شـة  

صعــــى  ا رد فلــــه القعلاــــله  دتســــلدي  يختعــــو ل لــــل لعــــدوراه  دتســــلدي  ذ والتقفىــــب اائيــــد يدــــ   ا 

ومـــــن ثـــــو فـــــ ا لقـــــفح صكـــــدار . يتـــــ  و قـــــي كـــــفرة ارل ـــــلع بـــــةا الســـــاف  ثســـــ مي  وال ـــــفق بســـــه  المـــــ 

                                                           
 .921-922م، ص7222منير هندي، الفكر الحديث في مجال االستثمار، منشأة المعارف، اإلسكندرية،. د  88
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

الســــاف  ثســــ مي  ليمتــــد لالفــــ  دعلاــــله النشــــلع  دتســــلد   ــــف  مــــر يقــــفح مــــن ا،خــــلطر وفقــــي مـــــن 

 . كدملتهل

 : التنوعع الدولي  -7/4

فهـــــد  التقفىـــــب الـــــدوعي صعـــــى لخهـــــي  ا،خـــــلطر الللمـــــ ذ ومـــــب لعـــــفر  ســـــفاق ا،ـــــلم اللل،يـــــ   كـــــ ح 

صسـ مي  قـي   ثـ  مـن دولـ  صسـ مي  وبــقهس التقفىـب   ثـ  سـمفل ذ فـيمان لعمنشـآه ا،لليـ  صكـدار كـاف  

 .امع  كه دول  ذ و ف مل   مو  يضل قي التحفع يد مخلطر  سللر السر 

 89:الضوابإلا الشرعية إلصدار وتداول الصكوك الشرعية

 :الضابإلا ألاول 

 ا يمثــه الســ  معايــ   ســ  مــل ل  قــي ا،شــروح الــو   كــدره الســاف    شــل و  و لمففعــو ذ وت ــتمر 

 . عاي  طيع  ا،شروح من بدايتو صعـى حهليتـو  و  ا،
ه
وفت لـ  اعيهـل  ميـب االقـفق والتسـرفله ا،قـررة مـرال

لعملل  قـي معاـو مـن بيـب و  ـ  ور ـن وصرس وغة  ـل ذ مـب م   ـ   ا السـاف  لمثـه مف ـفداه ا،شـروح ـ 

 . الليني  وا،لقفف  ـ وديفحهل 

 :الضابإلا ال اني 

 لبـ  ( ثيدـل ) و ا (  شـرة ثكـدار )  ا مـروع التللدـد لحـدد ل  يقـف  اللقـد قـي  السـاف  اوـى  سـلت

 .تلب  اقو مفافق  اائم  ا،سدرة( الق فم ) قي  و  الساف  ذ و ا (   تتل  ) اقو 

 قــي اللقــد الــو  يمثعــو الســ    مــن 
ه
ول بــد  ا تشــتمه  شــرة ثكــدار اوــى  ميــب ال يلحــله ا،ععفبــ  مــرال

م ذ ولفاىـــب الـــربح ذ مـــب بيـــلا الشـــروع ااةلكـــ  بـــول  ثكـــدار   اوـــى  ا  يـــذ بيـــلا ملعفميـــ  ر ت ا،ـــل

 .لتهو  ميب الشروع مب ا ال  الشراي 

 :الضابإلا ال الا 

                                                           

89 والحصص والصكوك، منظمو  محمد عبد الغفار الشريف ، الضوابـط الشرعيـــة للتوريـــق والتــداول لألسهم. د  

إمارة الشارقة ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، 72المؤتمر االسالمى مع مجمع الفقه االسالمى الدولى ، الدورة الـ   
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 فيــــو مـــــن 
ه
 ا لاــــفا الســــاف  دلبعـــــ  لعتــــداوم  لــــد احتهـــــلء الهتــــ ة ا،حــــددة ل  تتـــــل  بلات ــــلر ذلــــ  مأذوحـــــل

- :الشركلء مب مراالة الشروع التللي  

 فــ ا لــداوم صذا كــلا ر ت  -أ 
ه
مــلم ا،شــروح ا،تدمــب  لــد   تتــل  ذ ود ــه م لمــرة اللمــه مــل يــزام حقــفدا

الســـاف   لتبـــ  م لدلـــ  حقـــد بققـــد ولع ـــو اعيـــو   اـــل  الســـر  ـــــــــــــــــ مـــن لقـــلب  ال ـــدلةا قـــي مدعـــس 

 .90السر  د ه التهرق ذ وااةعف ان ااةيلر ذ والتملثه   صذا بيب   د الققدين بدن و

 لع و اوى لداوم الساف    ال  التللمه بللديفا صذا كلر ر ت ا،لم ديفح -ب 
ه
 91ل

اذا كــــلر ر ت ا،ــــلم مف ــــفداه مختععــــ  مــــن الققــــفد والــــديفا واايــــلا وا،قــــلفب ف حــــو يدــــفا لــــداوم  -ا 

 ومقلفب
ه
 لع لر ا،ت اض ر اعيو ذ اوى  ا يافا اليلل  قي  و  االلل   ايلحل

ه
 . 92الساف  وفقل

 قي سئ ه اائم  ا،سدرة وقي  ميب ا فام يتلةا تسئيه التداوم 
ه
 . كفليل

 :مب مراالة الشروع ال لبق  قي التداوم يافا االاو  مل يأتي

1-  
ه
يدــفا لــداوم الســاف  قــي  ســفاق اوراق ا،لليــ  ـــــــــــــ صا و ــده بللضــفابه الشــراي  ذ وذلــ  وفقــل

 مـــــل يدــــفا  ا يــــتو التــــداوم بقيــــل  اائمـــــ  . ل ــــرو  اللــــرل والععــــ ذ وفخضــــب  رادة ا،تللدــــدين

ســـدرة قـــي فتـــ اه دورفـــ  مليقـــ  بـــ ا ا صيدـــل  يف ـــو صعـــى اائممـــفرذ لعتـــل  بمقتضـــل  لـــ م مـــدة ا،

محــددة  شــراء  ــو  الســاف    ــلر ملــةا ذ وفح ــن  ا ت ــتلةا قــي لحديــد ال ــلر بأ ــه ااةبــ ة   

 ل رو  ال فق وا،ر ز ا،لعي لعمشروح
ه
 .وفقل

ســ  الشـرف  قــي ر ت ا،ــلم ذ  و ليدـفا  ا تشــتمه  شـرة ثكــدار  و السـاف  اوــى حــ  بضـملا   -0

 بعـه مـرع 
ه
يملا ربح مقعـفح ذ  و من ـف  صعـى ر ت ا،ـلم ذ فـ ا حـ  اوـى ذلـ  كـرا    و يـمقل

 . 93الضملا

                                                           
 (.255،  251،  96/250، الموسوعة الفقهية 5/975، بدائع الصنائع  1/17المغني البن قدامه )انظر  90

الشريف ـ مجلة الشريعة و الدراسات . ، أحكام السوق  المالية د1/766، حاشية ابن عادبن 1/722المبدع ) انظر  91
 (.990ص  72 اإلسالمية عدد

 (997، أحكام السوق المالية 2/965المجموع ) انظر   92

الشريف ـ مجلة . ، التمويل المصرفي المجمع د1/19، الشرح الصغير للدردير  6/772، 722، 5/712المغني ) انظر  93
 (.952: ص 7176الحقوق ربيع ثاني 
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ل يدفا  ا تشتمه  شرة ثكدارذ ول الس  السلدر بقـلء اعيهـل اوـى حـ  يعـز    ـد الشـركلء بايـب  -2

 لعم ـــتق ه 
ه
  و مضـــلفل

ه
 بـــلل يبوصحمـــل .  ســـتو ذ ولـــف كـــلا ملعقـــل

ه
وقـــي . يدـــفا  ا يتضـــمن الســـ  واـــدا

 . و  االلل  ل يتو ال يب صل  لقدذ وبللقيم  اللك يرلضيهل ااةب اءذ وبرض ر العرفةا

 يــ د  صعــى ا تمــلم    -4
ه
ل يدــفا  ا لتضــمن  شــرة ثكــدارذ ول الســاف  ا،ســدرة اوــى  سلســمل حســل

ذ وفالـع الل
ه
قـد ذ ولـفاح اربـلح بح ـ  ر وت دعب الشر   قي الـربح  فـ ا ودـب كـلا الشـرع بـلط 

  94امفام ذ صا لو يان دد لو  لهلق اوى     التفاىب

 :وفت ل  اوى ذل  

   اــد   ــفاا امــت اع م عــال محــدد المعــ  الســاف  ذ  و كــل   ا،شــروح قــي  شــرة ثكــدار والســاف

 .السلدرة بقلء اعيهل

 وىلـر  . لم ذ ولـ س ثيـراد  و اليعـ  محه الق م   ف الربح بملقل  الشرعي ذ و ف الزا د اـن ر ت ا،ـ

مقدار الربح ذ صمل بللتقضي   و بـللتقففو لعمشـروح بللققـد ذ ومـل ااد اـن ر ت ا،ـلم اقـد التقضـي   

 لشروع اللقد
ه
 . و التقففو فمف الربح ذ الو  يفاح بةا  مع  الساف    وفقل

  ولحأ لسر 
ه
 . مع  الساف   لد   ل   ربلح ول ل ر لعمشروح ذ وفد   ا يافا ملعقل

وبللن ـــــــ   .   ـــــــتحو الـــــــربح بـــــــلل مفر ذ وفمعـــــــ  بللتقضـــــــي   و التقـــــــففو ذ ول يعـــــــز  صل بللق ـــــــم   -5

  و غع  ف حو يدفا  ا لفاح غعتو ذ ومل يـفاح اوـى طرقـي اللقـد د ـه التقضـي  
ه
لعمشروح الو  يدر صيرادا

 . 95 لتب  م للال مدففا  لحأ اال ل ( التسهي )

 مــ -6
ه
ن الـــق  قــي  شــرة ثكــدار اوـــى ادتعــلح   ــ   مليقـــ  قــي حهليــ  كـــه لــ س  قــل  مــل يمقـــب مــرال

دورةذ  مل من  س  الساف  قي اربلح قي  لل  و ـفد لقضـي  دور ذ وصمـل مـن  سسـمو قـي ثيـراد  و 

 .اليع  ا،فاا  لحأ اال ل  ذ وويلمل قي ا تيلطي لل  ،فا م  مخلطر ل لرة ر ت ا،لم

 مــن الــق  قــي  شــرة ثكــدار  و الســاف  اوــى واــد طــر  ثللــذ مقهســه قــي  -7
ه
لــ س مــل يمقــب مــرال

شةســــ تو ذ وذمتــــو ا،لليــــ  اــــن طرقــــي اللقــــد بــــللتب ح بــــدوا مقلبــــه بم عــــال مخســــ  ائبــــ  ااة ــــراا قــــي 

 اــــن اللقــــد   بملنــــر  ا ديلمــــو بللففــــلء بللتلامــــو لــــ س 
ه
 م ــــتق 

ه
مشــــروح ملــــةا ذ واوــــى  ا ياــــفا التلامــــل

 
ه
قي حهلذ اللقد ولرل    المو اعيـو بـةا  طرافـو ذ ومـن ثـو فعـ س المعـ  السـاف  الـدفب بـ ع ا  مرطل

                                                           
 ( 57، 20الشركات للخفيف ) انظر  94

 .حكميًا ، وال يرجع على من أخذ شيئًا من الربح بشئ من الخسارة المستقبليةأو يمكن اعتباره تنضيضًا  95
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اللقــد ذ  و  متقــلح اــن الففــلء بللتلامــلتهو قهــل   ــا  اــد  ديــل  ا،تبــ ح بللففــلء بمــل لبــ ح بــو   بنئــ   ا 

 . وا  لتلا  كلا محه اات لر قي اللقد 

 :اكيفية حساب نفقات التأسيس ومن يتحمله

 لعـرح 
ه
صا لأس س كاف  استثملرف   و    صكدار اسـتثملر  يحتـل  صعـى لخعـيه ولق ـيو و ياعـ  لمميـدا

و دالـــو ذ و ـــو  ا،ســـروفله ت ـــمر مســـروفله  و حهقـــله التأســـ س ذ وهـــي لســـر  ،ـــرة وا ـــدة ذوتشـــمه 

 .وهي من التحضة اه ال ام  لقيل  الساف   و  كدار. حهقله الت لي  و ستشلرة وححف ل 

ولحمه  ـو  ا،سـروفله اوـى السـاف  ذ  ا مآلمـل لسـلالوذ و  عـو ذ ف ـك صمـل  ا يعللـ  قهـل ا،شـلركفا 

اقــد   تتــل  ذ وصمــل  ا لح ــو مــن كــلقي اربــلح اللــك لتحقــو  لد ــو د ــه التفاىــب   فيتحمــه  ثر ــل كــه 

. بن ـ   ربـح كـه منهمـل  من ا،ضلر  و ربل  امفام    ا   ممل من اربلح  لـفد بـللقق  اوـى العـرفةا

 سـفاء كـلا لتيعيـ   مـفد اليةـ   و  مـفد ا،ضـلر  حه ـو ذ    بـأ ر ا،ثـه
ه
. وفافا لقدير ل بمل كر  فل 

يدـــــفا  ا لحمـــــه ) واوـــــى  ـــــوا  ـــــلءه ص ـــــدت فتـــــلوت االعقـــــ  الهقميـــــ  اوعـــــى لعب  ـــــ  اذا حســـــأ اوـــــى  حـــــو 

لم ا،ضـلرب  صذا لضـمقتهل  شـرة  كـدار مسروفله ص شلء وت ففو السقلديو واواي   ستثملرف  اوى مـ

ذ وكلحــأ مســلرفو فلعيــ  محــددة بم عــال ملــةا  و بحــد  دتــ ر يــو ر قــي النشــرة ذ فــ ذا لــو لتضــمنهل  شــرة 

 (. كدار كلحأ  و  ا،سروفله اوى ا،ضلر 
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 الهيئة الشرعية إلدارة الصكوك 

 (96)مفهوم الهيئة الشرعية وطبيعة واليتها وضرورة وجودها

ير ـــب  ســـلت فاـــرة لاـــففن الميئـــله الشـــراي  قـــي ا، س ـــله ا،لليـــ  ثســـ مي  ويـــرورة و فد ـــل صعـــى  (1

و ف  حـو ل يدـفا لعمـرء  –وغة   ( ث يلء)الو   ال  ثمل  اليزاعي قي  –اكه الشرعي ا،دمب اعيو 

 . (97) لعو  او هللا فيو   ا يقد  اوى فله ن كء  لك

. ل يدــفا   ــد  ا يقــد  اوــى  مــر  لــر  لعــو  اــو هللا فيــو: دلاــدة: ) لــزروق ( القفااــد )فدــلء قــي  

 
ه
 . (98) (دلم الشلف ي ص ملال

  ذ ــر ابــن اقيــه وغةــ    حــو ل يدــفا ثدــدا  اوــى : )لع لوــي( القفااــد والهفا ــد اكــفلي )و ــلء قــي

 . (99) (  ا،للاي  اد  اائفاا ص ملالفله مل لو  لعو  فاا  وذ ر  ل

    (كه   د يد  اعيو  ا ل يقد  اوى فله  لر  لعـو  اـو هللا تلـلعي فيـو: )ودلم اللزبن ا د ال 

(100) . 

فمن بلح و   اعيو  ا يتلعو مل ايقو هللا ومراو قي ال يبذ ومـن   ـر و ـ  )واوى ذل  دلم القراقي  (2

... ةذ ومــن دــلرل و ــ  اعيــو  ا يــتلعو  اــو هللا قــي القــرال اعيــو  ا يــتلعو مــل مــراو هللا قــى ث ــلر 

 . (101)ااخ

ودــد روت اــن امــر بــن ااةعــل  رضــ ر هللا اقــو  حــو كــلا يرســه صعــى ال ــفق مــن يتــفعى صلــرا   

 . (102)التل ر الوت ل يح ن ملرف  ا ال  الشراي  لع يب والشراء مقو 

                                                           

 نزية حماد ، دور الهيئات الشرعية وضرورة وجودها. د : انظر   )96(

 . 0/17293، إحياء علوم الدين 0/06يب اإلدارية للكتاني الترات  )97(

 . 39القواعد للشيخ رزوق المالكي ص   )98(

 . 03د األصولية وما يتعلق بها من األحكام الشرعية البن اللحام البعلي الحنبلي ص القواعد والفوائ  )99(

 . 322شرح تنقيح الفصول للقرافي ص   )100(

 . 0/06نقاًل عن التراتيب اإلدارية   )101(
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فيدملــــفا التدــــلر وال ــــفد ذ وىلريــــفحهو  مـــل روت اــــن ثمــــل  مللــــ   حــــو كــــلا يــــأمر امــــراءذ  

 مــنهو ل يهقـو   اــل  ا،لـلم هذ ول  لــر  االـ م مــن االـرا ذ  دلمــ  مـن ال ــفقذ 
ه
اعيـوذ فــ ذا   ـدا

 . (103)تلعو   ال  ال يب والشراءذ ثو   عس قى ال فق : ودلم لو

  ا،للكـــــــرة ل و،ـــــــل كـــــــلا القـــــــل مفا اوـــــــى صدارة امـــــــفام واســـــــتثملر ل قـــــــي ا، س ـــــــله ا،لليـــــــ  ثســـــــ مي (3

يح ــقفا ملرفــ  ا اــل  الشــراي  ا،تلعقــ  بمــل يرفــدوا ااةــف  فيــو وثدــدا  اوــى التللمــه بــو مــن 

كـــهف  ا،ــــدايقله و لـــفاا اللقــــفد والتســـرفله ا،لليــــ  ا،للكــــرةذ م ـــأ االل ــــ  صعـــى صيدــــلد ولاــــففن 

يحــر  مــن حعــلق  يئــله مــراي  متخسســ  قــي  ــوا ا،دــلم صعــى  ــلحلهوذ لتــفعى تلــرفهمو بمــل يحــه ومــل 

ذ وال لــد اـن كــه مــل 
ه
امعمـوذ وصرمــلد و صعـى  يهيــ   لتــلا  ا،ععـف  ب ليــلا مــل  ـف ســل ال مق ـفم مــرال

 ـف مح ــفر ومــردود مــن القل يـ  الشــراي ذ وذلــ  اــن طرفـو الهتــلوت والقــراراه ا،تلعقــ  بتســرفلتهو 

 ـــد والتثاـــأ مـــن  ا و  شـــعتهو و امـــللموذ ثـــو فحـــ  ومرا لـــ  ســـل ر مـــل يســـدر اـــنهو منهـــلذ  ييـــ  التأ

 ميــــب مللدــــداه و شــــلطله ومملرســــله ا، س ــــ  ا،لليــــ  ثســــ مي  اللــــك  شــــرففا اعيهــــل متهقــــ  مــــب 

 .   ال  الشرىل  ثس مي 

 قـــــي اللســـــفر  (4
ه
ومـــــن اائـــــدير بلل يـــــلا قـــــي  ـــــوا ا،قـــــل   ا  ـــــو  الهاـــــرة كلحـــــأ ملروفـــــ  ومع قـــــ  امعيـــــل

كلحــأ   ــيع  غةــ  مقلــدة ول متدالعــ  ول مر  ــ ذ  ثسـ مي  ال ــلله  مــب  ا ا،لــلم ه ا،لليــ  ودتئــو

وا اــل  الشــراي  ا،تلعقــ  قهــل كلحــأ واضــل  ا،لــللوذ ســمع  ا،ألــوذ درف ــ  التقــلوم مــن  تــ  الهقــو 

الهتـــلوت )ودـــد  مـــلر صعـــى ذلـــ  امـــر كـــل   . والهتـــلوت ومـــدوحله الفادلـــله والقـــفاام ا،تـــفافرة رحـــوا 

. ل يحـــه   ـــد  ا  شـــتيه بللتدـــلرة مـــل لـــو يحهـــ   تـــل  ال يـــفح: )مـــن فقمـــلء االقهيـــ  بقفلـــو( البلاافـــ 

 ير لفا صليو قي  مفر و
ه
  . (104)( وكلا التدلر قي القديو صذا سلفروا استالل فا ملمو فقيهل

                                                                                                                                                                                     

ح التلقين ، روضة المستبين شر 0/291، عقد الجواهر الثمينة البن شاس 0/17، وانظر اإلحياء 0/09اإلدارية التراتيب   )102(
0/0239 . 

 . 0/07التراتيب اإلدارية   )103(

 . 0/07التراتيب اإلدارية   )104(
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 مـــل قـــي اللســـر االليـــرذ و لـــد مـــل تشـــل أ وتلقـــده ولعـــفره  حـــفاح ا،لـــلم ه ا،لليـــ  وكـــقف   

ويرو  النشلطله ثحتل يـ  والتدلرفـ  و سـتثملرف   شـاه سـرىب  ا،دايقله و لفاا المقدس  التمففعي ذ

 قـى اللسـفر ااةلليـ  والـد فر 
ه
 ومألففـل

ه
و ل هذ و لد كفر ل ومتلعقلتهل قي الاثة  اليللـ  امـل كـلا ملروفـل

ال ـــلله ذ و ـــف مـــل انـــر الهقمـــلء با ـــه   المـــو قـــي مـــدوحلتهو ال ـــلبق ذ اســـتعز  االـــلم صيدـــلد لخرفدـــله 

 فد ذ وص ــداس ا تهــلداه  ز يــ  غةــ    ــة ةذ يتلــور اوــى الهقيــو الفا ــدذ مممــل بعــال مــأحو فقميــ  غةــ  م ــ

التفكــه صليهــل بســفرة صــليح  ســعيم ذ واســتن لع  اــو مــرعي  -واعــأ مرلاتــو قــي فقــو ا،لــلم ه ا،لليــ 

مــن  مــن   ــه ذلــ  كعــوذ كــلا لبــد لعقيــل  قهــو  ا،ممــ  الســل   اوــى الف ــو امثــه... يعمــ ا صليــو قــي مــأحهل

تشـايه  يئــ  مــن  ملبــوة الهقمــلء ا،تماقــةا قــي  بــفا  ا،لليــ  الــوين يماــن  اتمــلد اعــيهو والركــفا صلــيهو 

 . لتحقيو اليرل وبعفي ال  ام وا،قسد قي امر ا،قف  بو

 :والمد  من ذل  : دلم الد تفر   س الزردل

 
ه
وهـــذه لتــلا  بأ اـــل  الشــرىل  ثســـ مي ذ م ــلادة صدارة ا، س ـــ  ا،لليــ  ثســـ مي  ومللايهــل اوـــى  :  ول

  .مهمة داخلية

 
ه
م لادة اائممفر ا،تللمه مب ا، س   واائمله الردلبي  الللمـ  اوـى لقـففو مـدت التـلا  ا، س ـ  : ثلحيل

 . (105)وهذه مهمة خارجيةبأ ال  الشرىل ذ 

 ا اليـــرل مـــن صيدـــلد ولاـــففن الميئـــله الشـــراي  التـــلا  ا، س ـــله ا،لليـــ  الهلوـــي بل  اـــل  : وااة كـــ  

الشـــراي  قـــي  ميـــب مللدـــداتهل ومقتدلتهـــلذ وكـــه  شـــلطلتهل ولســـرفلتهل وا دلتهـــلذ ابتـــداءه بق لممـــل اسلســـ ك 

 بأدوالو ووسل عو ،زاول   امللملذ سفاء مل كـلا منهـل مـن د يـه ااةـ
ه
دمله ا،سـرفي ذ  و مـن  سـللي  ومرورا

 . (106)التمففه  ستثملرذ واحتهلءه بايهي  ا،حلس   ولفاىب الربح ولحميه ااة ل ر 

                                                           

بحث . )0نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية اإلسالمية للدكتور محمد أنس الزرقا ص   )105(
 (. م0220أكتوبر / مية في البحرينمقدم إلى المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية اإلسال

، الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف اإلسالمية 0/261تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي للدكتور الربيعة   )106(
 . 307للدكتور عبد الستار أبو غدة ص 
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 قـي  
ه
ول يخهي    مللر لرفلو ا، س   ا،للي  ثس مي  ل س لو    ديم  صذا لو ياـن مع قـل

مللمل قــي اللقــفاا  و  ســو االقيقــ  والفادــبذ و ا المففــ  ثســ مي  لعم س ــ  ل لتحقــو بمدــرد امــت

 و ححـــف ذلـــ  مـــل لـــو لاـــن قـــى  ف ر ـــل ومضـــمفحهل وســـل ر ( ثســـ مي ) و ( ثســـ مي)ا،لعــن اوـــى وكـــو 

 
ه
 . (107)بأ ال  الشرىل  ثس مي   –ل كفرة  –  شعتهل و امللمل وا دلتهل ومملرسلتهل معتلم  فل 

 اوـــى ذلـــ ذ فـــ ا دور الميئـــ  الشـــراي  لـــ س مقتســـ 
ه
 اوـــى القالـــع وثرمـــلدذ  و مدـــرد وبقـــلءا

ه
را

صبــداء الــر   وثفتــلء فيمــل  لــرل اعيهــل مــن  امــلم و شــلطله ولســرفله ا، س ــ  فح ــ ذ بــه لبــد 

 مــن متل لــ  وفحــ  ومرا لــ  ومراد ــ  
ه
مــن كــفا دراراتهــل وفتلوا ــل معزمــ  لعم س ــ ذ ولبــد لمــل  يضــل

  ـه لـدار     لعـه د ـه ودفاـوذ  كه ح ـل  ومللدـدة ومدايقـ  وص ـراء ولسـر  مـلعي لعم س ـ ذ مـن

ولدقـــ     لعـــر د ـــه التعـــاس فيـــوذ وصكـــ ح  ت لعــــأ فـــفر كـــدور  بمـــل يتهـــو مـــب   اـــل  الشــــرىل  

ثس مي ذ وصا  داء  وا الدور يتعع  من الميئ   ا ت ع  قي امعمل وقي ا دتهل مب صدارة ا، س ـ  

مـل   ــعاو مرادــ  اال ــلبله  -هتــف  ا،عزمــ بل يـلف  صعــى صبــداء الـر   وال –ا،لليـ  و يئلتهــل ا،ختعهــ  

 . من وسل ه والتسلكله( ااةلرشي ا، تق ه)

ودـــد ذ ـــر الـــد تفر الربيلـــ   حـــو لضـــملا حدـــلح ا، ـــة ة الشـــرىل  لعم س ـــ  ا،لليـــ  ثســـ مي   

 : واستقلمتهل اوى القله ال ف  

  
ه
يد   ا ت قد ممم  لف يو ا، ة ة الشراي  لعم س   صعى  يئ  من   ه الهقو والس حذ ام 

ياــــــفا )بحيــــــذ [ مـــــن القحــــــه 43آلايــــــ  ( ]فلســــــألفا   ــــــه الـــــو ر صا  قــــــتو ل تلعمــــــفا )بقفلـــــو تلــــــلعى 

ومــل لــو لاــن  ــول ذ ف حهــل .  اضــل  ل اوــى م ــتفت مرمــفق مــن الاهليــ  والقــدرة و ســتيلل  واائديــ 

 . (108) (ف  بمممتهلذ ولن ل د  لع  ا، س له دور ل ا،ععف لن لق

   ـــل لتمتـــب بـــو مـــن   ميـــ، 
ه
ذ ح ـــرا

ه
ولبـــد مـــن و ـــفد ردلبـــ  مـــراي  م ـــتقع  اـــن الردلبـــ  ثدارفـــ   لملمـــل

  ةـــــ ة قـــــي ا، س ـــــله ا،لليـــــ  ثســـــ مي ذ مـــــن  يـــــذ   ـــــلم  ا، ـــــ ولي  ا،عقـــــلة اوـــــى اللقمـــــلذ و ثـــــ ة 

                                                           

 . 307لضوابط الشرعية لمسيرة المصارف اإلسالمية ص ا )107(

تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية لمواكبة احتياجات المؤسسات المالية )كما قال الدكتور عجيل النشمي في بحثه   )108(
 (. م0220أكتوبر / المقدم إلى المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسة المالية اإلسالمية المنعقد في البحرين ) 0ص( اإلسالمية
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واوــــى ذلــــ  ف بــــد مــــن  ا لاــــفا الميئــــ  الشــــراي  و ــــدة م ــــتقع  بــــواتهلذ   امللمــــل ومملممــــل و ا لئهــــلذ

ومتســـع  بـــأاوى م ـــتفت صدار ذ كـــي لح ـــف دراراتهـــل وررا  ـــل بل  ميـــ  ال امـــ  قـــي لع يـــو الشـــرىل  قـــي 

دـــد يعـــر  اوـــى  –ا،دـــلم ا،ســـرقيذ ولالـــليح    اححـــرا  لـــو اـــن   اـــل  الشـــرحذ ومللائـــ     لعـــه 

 . م  وليله الميئ  الشراي ذ  ا د  ب – املم ا،سر  

  وفدـــ   ـــول   ا لاـــفا ســـعع  التيـــلر وتليـــةا لعـــ  الميئـــ  مقلطـــ  بلائمليـــ  اللمفميـــ ذ  لـــر لاـــفا

 . ردي   اوى مدعس ثدارةذ مأحهل قي ذل  مراد  اال لبله ااةلرشي

  ولافا فتلو  ودراراه الميئ  حلفوة معزم  صذا لو صدرار ل من د ه  غع ي   اضلئهل
(109) . 

 : ولقف   يئ  الردلب  الشراي  قي سايه لحقيو مملممل بقفاةا من الردلب ذ و مل: ثو دلم 

 : الرقابة السابقة( 1)

وهـــى ا ـــلرة اـــن الق ـــر وصبـــداء الـــر   الشـــرعي فيمـــل  لـــرل اعيهـــل مـــن مفيـــفاله ووســـل ه لتلعـــو  

يـد صل  لـد اريـو بأاملم ا،سر  و  شعتوذ بحيـذ ل  لمـه قـي  يـ  كـيي   و  شـلع  و حمـفذ  اقـد  د

و ـول  دراسـ   ميـب  لهلدـله اللـك  لتـل  ا،سـر  صبراممـل مـب مراسـعيو  و . اوى الميئ  وصبـداء الـر   فيـو

 . مب ال ملسرة  و مب ا،سلر  الرت  و مب الشركله لعتحقو من مفافقتهل   ال  الشرح

 : الرقابة الالحقة( 0)

راي  بمرا لــ   ميــب  امــلم ا،ســر  ومللم لــو وهــى ا ــلرة اــن ديــل   اضــلء  يئــ  الردلبــ  الشــ 

وسل ر   شعتو واقفد  لعتحقو من س متهل من  ي  مخلله  مراي  اقد التع يوذ وذلـ  ب ل ـلح  سـعف  

الليقـله اللشــفا ي     التيــلر  لــ  اامــلم و لــ  اللقـفد اوــى ســايه الليقــله ل طمئقــلا اوــى   ــن 

 لأل ال  الشراي 
ه
 . سة  اللمه وفقل

بل يــــلف  صعــــى ذلــــ ذ لقــــف   يئــــ  الردلبــــ  الشــــراي  بلل ــــ ى  يدــــلد مزفــــد مــــن الســــيال الشــــراي   

 . (110) (ا،  م    شع  ا،سر  ثس مي ،فا    التعفر قي اسللي  وااةدمله ا،سرفي 

                                                           

 (بتصرف) 269-0/263إسالمي المصرف الربوي إلى مصرف  لتحو  )109(

 . 0/269تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي للدكتور الربيعة   )110(
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و اــوا اــن طرفــو الردلبــ  ال ــلبق  لرا ــب الميئــ  وتلتمــد اللقــفد واســللي  اللــك ت ــة  اعيهــل  

ا،لليـــــــ  ثســـــــ مي  قـــــــي  امللمـــــــل مـــــــن مشـــــــلر   ومضـــــــلرب  ومرابحـــــــ  وكـــــــر  وســـــــعو وص ـــــــلرة ا، س ـــــــ  

ااــخ بحيــذ لاــفا قــي مضــمفحهل وكــيلغتهل متهقــ  مــب   اــل  الشــرىل  ثســ مي ذ واــن ... واستســقلح 

طرفو الردلب  ال  قـ ذ فـ ا الميئـ  لسـ ح معمئقـ  صعـى سـ م   ميـب  امـلم و شـلطله ا، س ـ  مـن 

 . (111)قي التقهيو والتع يو    لعه  و لعأ 

وبقـــلءه اوـــى مـــل لقـــد  مـــن ملعيـــله وم ـــلدآ ارفـــأ  يئـــ  ا،حلســـ   وا،را لـــ  لعم س ـــله ا،لليـــ  ( 0

 مـلا م ـتقه مـن الهقمـلء ا،تخسسـةا قـي فقـو : )بأحهل(  يئ  الردلب  الشراي )ثس مي  قي ال حرفن 

وــى  ا ياــفا مـن ا،تخسســةا قــي مدــلم وفدــفا  ا ياــفا   ـد ااضــلء مــن غةــ  الهقمـلءذ ا. ا،لـلم ه

 . (112)(ا، س له ا،للي  ثس مي ذ ولو ص،ل  بهقو ا،للم ه

ول مـــ   ا قـــي يـــو اقلكـــر ادتســـلدي  ومســـرفي  صعـــى الميئـــ  الشـــراي  يحقـــو القمـــلذ  ا،ععفبـــ   

كــل   قــي بــةا الثقــلفتةا وااةبــ لةا الشــراي  واللســرف ذ ممــل ييهــ  الفكــفم صعــى لخــرفج  و ا تهــلد  مــلعى 

 .(113) مفر ا،للم ه ا،للي  ا، تددة 

لف يو  شـلطله ا، س ـ  ومراد تهـل وثمـرا  اعيهـل لعتأ ـد )ثو  دده وظيهتهل ودور ل بأحو  

فتلوا ــــل ودراراتهــــل )ثــــو  وضــــلأ اقــــ  ذلــــ  بــــأا (. مــــن التلاممــــل بأ اــــل  وم ــــلدآ الشــــرىل  ثســــ مي 

لوت والقـــراراه قـــي دـــفة االاـــو القضـــل ي يامـــن قـــي ذ و ـــوا ثلـــزا  يدلـــه لعـــ  الهتـــ(معزمـــ  لعم س ـــ 

 .(114)كفا ثفتلء مدرد لايةا لللاو الشرعي ا،  وم اقوذ  مل القضلء فمف ل  يقو وثلزا  بو 

                                                           

 . 000النظام القانوني للبنوك اإلسالمية للدكتور عاشور عبد الجواد ص  )111(

 . لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين( 0)معيار الضبط رقم   )112(

 . 90البنوك اإلسالمية للدكتور جمال الدين عطية ص انظر  )113(

 . 317، 2/316شرح منتهى اإلرادات للبهوتي   )114(
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 ف من ي ـةا االاـو الشـرعي وفخبـ  بـو مـن : ا،هلك(: ) شل  الققلح)وقي ذل  يقفم اللهفتي قي  

 .(115)( فلمتلا بل لزا من ي  قو وفعز  بوذ : واالل و . غة  صلزا 

 وظائف واختصاصات الهيئات الشرعية ومسؤولية إلادارة تجاهها 

 : ويندرا تحته فرعان

 
 
 وظائف واختصاصات الهيئات الشرعية: اوال

 .(116)لقحسر ممل  والتسلكله ووظل و الميئله الشراي  قي اائمع  بلآلتي( 7

 
ه
مرا لــــــ  وفحــــــ  دــــــلحفا ا، س ــــــ  ا،لليــــــ  وح لممــــــل اسلســــــ ك وســــــل ر الــــــق و والتلعيمــــــله والعــــــفا ح :  ول

 . وث راءاه الدالعي  لعم س   لعتثاأ من كفحهل سل ي  قي الق ر الشرعي

 
ه
دراس  كيال اللقـفد و لهلديـله والتع يقـله ا،ف ـفدة لـدت ا، س ـ ذ وصبـداء الـر   الشـرعي فيهـلذ : ثلحيل

 مب 
ه
ادت اح التالليحله والتلدي ه والتسـفف له ال امـ ذ ورفـ  وصليـلء مـل مـل ل سـايه صعـى د فلـو مـرال

 . فيهل

 
ه
ملفحــــــ  ثدارة التقهيويــــــ  لعم س ــــــ  قــــــي صاــــــداد مــــــل لحتــــــل  صليــــــو مــــــن اللقــــــفد القمعيــــــ  والقمــــــلذ  : ثللثــــــل

اللمعيــ ذ ولققــيح ولعــففر مــل يعزمــو ذلــ  مــن اائلحــ  الشــرعيذ و ــول  امــر قــي اللقــفد و لهلديــله اللــك 

 . تلرل اوى ا، س  ذ وفافا لمل رغ   قي صبرامملذ ممل ل س لو حملذ  سلبق  لدفهل

 
ه
لقــــديو ال ــــدا ه الشــــراي  لعمقتدــــله ا،لليــــ  التقعيديــــ  ا،خللهــــ    اــــل  الشــــرىل ذ وويــــب ا، ــــلدآ : را لــــل

اسلســــي  لســــيلغ  اللقــــفد و لهلديــــله وم ــــتقداتهلذ وثســــمل  قــــي لعففر ــــلذ  ثــــراء لدربــــ  ا، س ــــله 

 . ا،للي  ثس مي  قي  وا ا،دلم

                                                           

 . 6/073كشاف القناع  )115(

عية في البنوك اإلسالمية للدكتور عبد ، الرقابة الشر 03-00لحسن يوسف ص الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية : انظر  )116(
، النظام القانوني للبنوك اإلسالمية للدكتور 6-3المصارف اإلسالمية للدكتور رفيق المصرى ص . 01-00الستار أبو غدة ص 

 . 006، 001، النظام المصرفي اإلسالمي للدكتور رفيق المصري ص 002عاشور عبد الجواد ص 
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ه
دارة  و ا،ــــدير التقهيــــو  وححـــــف و صعــــى الميئــــ  مــــن الهلديـــــله دراســــ   ميــــب مــــل يحيعـــــو مدعــــس ث : للم ــــل

 . واقفد  و  فالر وو مله ح ر لتلعو بأاملم و شلطله ا، س  ذ وصبداء الر   الشرعي فيهل

 
ه
ث لب  اوى اسئع  و سته لراه و ستيضـل له الـفاردة صعـى الميئـ  مـن صدارة ا، س ـ   و مـن : سلدسل

 . الرت  و من ا،تللمعةا  و ممن لو ا د  مب ا، س   مختعو ثداراه الهقي 

 
ه
ا، ـل م  قـي لقميـ  الـفعي ا،سـرقي ثسـ مي لعلـلمعةا قـي ا، س ـ ذ وتلميـو فمـو اسـس وا، ـلدآ : سل لل

وا اـــل  والقـــيو وا،قلكـــد ا،تلعقـــ  بل،لـــلم ه ا،لليـــ  مـــن مق ـــفر صســـ ميذ وذلـــ  بـــلدت اح  لـــ  بـــرامج 

 . وا،شلر   قي لقهيو لالتدرف  لموذ 

 
ه
اللمــــه اوــــى لحديــــد ا،فيــــفاله الهقميــــ  ذاه ا ميــــ  لعلمــــه ا،ســــرقي ثســــ ميذ والتن ــــيو مــــب : ثلمقــــل

اائمــــــله ا،ختســـــــ  قـــــــي ا، س ـــــــ  لـــــــدافة حخ ـــــــ  مــــــن اعمـــــــلء الشـــــــرىل  و دتســـــــلد وا،ختســـــــةا آلالـــــــرفن 

مـن ثـو صكـدار الهتـلوت  و القـراراه  و لعمشلر   قي م لمراه  و حدواه اعمي  لقيممل ا، س   ،قلدشتهل و 

 . التفكيله ا،قلس   قي مأحهل

 
ه
القيــل  بحــه ا،قلااــله وااةســفمله بــةا ا، س ــ  ا،لليــ  وبــةا اائمــله الــرت صذا الهــو العرفــلا : للســلل

 لع لاح القل و بينهمل
ه
 لممل و لسمل

ه
 . اوى لحايو الميئ  الشراي  قي مأحهلذ وفافا  اممل اقد ذل  معزمل

 ا كــه  ــو الــت  بــو ااةســملا  ــلا التحاــيو فيــوذ : والضــلبه(: )ا اــل )دــلم القلضــ ك ابــن اللر ــي قــي 

 .(117)( وحهو  او ا،حاو بو

 
ه
ا،را لـــ  الدورفـــ   امـــلم و شـــلطله ا، س ـــ ذ  ييـــ  التثاـــأ مـــن صـــل  التع يـــو والتقهيـــوذ : المـــرا

والقــــراراه الســــلدرة اــــن الميئــــ  قــــي والتأ ــــد مــــن مفافقتهــــل   اــــل  الشــــرىل ذ وات ــــلدمل مــــب الهتــــلوت 

مأحهلذ وذل  بهح  معهله وم تقداه اللمعيله واللقـفد و لهلديـله اللـك  برمتهـلذ ولمـل قـي سـايه 

لحقيـــــو ذلـــــ   لهـــــلق مـــــب صدارة ا، س ـــــ  اوـــــى ويـــــب ح ـــــل  مقلســـــ  لعمراد ـــــ  والتـــــدديو الشـــــرعيذ 

 . للمهوثط ح اوى ال يلحله وا، تقداه ا،تففرة قي  ميب مرا ه ا

                                                           

 . 0/600أحكام القرآن البن العربي  )117(
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لقديو لقرفر سقف  ملمه ،دعس ثدارة مـن   ـه اريـو اوـى اائمليـ  اللمفميـ ذ ل ـةا :   د اشر

 لتــــــلا  بأ اــــــل  الشــــــرىل  ثســــــ مي ذ قــــــي يــــــفء مــــــل كــــــدر انهــــــل مــــــن رراء وفتــــــلوت ودـــــــراراه فيــــــو مــــــدت 

 . ولف يهلهذ ومن ل م مل لمأ مرا لتو من مللم ه وكيال وم تقداه

 
 
 : دارة التنفيذية تجاه الهيئة الشرعيةمسؤولية إلا : ثانيا

صا ديـــــل  الميئـــــ  الشـــــراي  بفظيهتهـــــل ووا  لتهـــــل قـــــي ا، س ـــــ  ا،لليـــــ  ثســـــ مي    ـــــتعز  بللضـــــرورة ديـــــل  

 : ثدارة التقهيوي  بأداء ولففي  مل يعزممل لدل  الميئ ذ و ف مل يمان للةيسو قي آلاتي

 
ه
وا،قتدـــله اائديـــدة اللـــك لرغـــ  قـــي التللمـــه قهـــل د ـــه ا تمـــلح  لتـــلا  بـــ ط ح الميئـــ  اوـــى اللمعيـــله :  ول

ذ واــــــرل  ميــــــب اللقــــــفد و لهلديــــــله  الميئــــــ  ،قلدشــــــتهل وصكــــــدار الــــــر   الشــــــرعي قــــــي مــــــأحهل بفدــــــأ كــــــل  

والقمـــــلذ  اائديـــــدة اللـــــك لخعـــــه ا، س ـــــ   كـــــدار ل والتللمــــــه قهـــــلذ مـــــن   ـــــه مرا لتهـــــل والق ـــــر فيهــــــل 

 . دار ل وطر مل لعتللمهوااتملد ل من د ه الميئ  د ه صك

 
ه
 لتـــلا   لـــد  التللمـــه بـــأت اقـــد  و حمـــفذ   ورده الميئـــ  اعيـــو م   ـــله مـــراي  صل  لـــد تلديعـــو : ثلحيـــل

 . وصك  وذ  و تيية   ول ديعو وفو لف يهله الميئ ذ وااتملد  من د عمل

 
ه
وـى  داء مممتهـلذ والقيـل  بـدور ل  لتلا  بتقديو كلف  ال يلحله و ميب ا، تقداه اللك تلةا الميئ  ا: ثللثل

 قـــي اللمعيـــله  و  لهلديـــله اللـــك 
ه
ا،ععـــف ذ و ـــول  لقـــديو    لفيـــيح  و بيـــلا لعع ـــو الميئـــ ذ ولسفكـــل

 . لخ  ك الميئ   ا لافا دد ودلأ مخلله    ال   و م لدآ الشرىل  ثس مي 

 
ه
قتدـــــله اائديــــدة ا،لرويـــــ  اوـــــى لقـــــديو  ميــــب ا، ـــــتقداه واللقــــفد و لهلديـــــله لعلمعيــــله  و ا،: را لــــل

ا، س ـــــ  مــــــن د ــــــه  مـــــله  و م س ــــــله  لــــــرت اوـــــى الميئــــــ  الشــــــراي ذ لتقـــــف  بمرا لتهــــــل والق ــــــر فيهــــــل 

 . ومقلدشتهل وصبداء الر   الشرعي فيهل د ه صبراممل
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 املوازنة العامة ودور الصكوك في حل أزمتها 

 : املوازنة العامة: مفهوم

 قـــل  اـــدة مهـــل يو لعمفااحـــ  لختعـــو بـــللت   التشـــرىلله ال يلســـي  و دتســـلدي  قـــي الـــدومذ  

لقــــدير مهســــه وملتمــــد مــــن ال ــــعع  التشــــرىلي  لعقهقــــله الدولــــ  : " ومــــن  بــــرا  ــــو  ا،هــــل يو هــــى تلنــــك

 مل لافا سق   –ع  وصيراداتهل ان فت ة مق 
ه
وتلمه اوـى لحقيـو ا ـدا   دتسـلدي  اللـك لتاقل ـل  –غلل ل

 . (118)الدول 

 : ألاهمية الاقتصادية

 : ل مر   مي  ا،فااح  الللم  من ل م  ات لراه التللي 

تلتب   داة لتقهيو ال يلس  ا،للي  لعدول ذ فمـن ل لمـل يماـن مللائـ  آلاثـلر القل مـ  اـن التخـةوذ  -1

 
ه
و حامــلعذ والا ــلد  دتســلد ذ وذلــ  اــن طرفــو الــتحاو قــي لخهــي  ثحهــلق  و افلدلــوذ و يضــل

 . من ل م التحاو قي ال يلس  الضرفاي 

 . االافمي  من وااراه و يئلهتلتب   داة فللل  لعتن يو بةا   شع  ا مزة  -2

تلتبــــــ   داة ردلبيــــــ  فلللــــــ ذ فمــــــن ل لمــــــل لماــــــن ال ــــــععله التشــــــرىلي  مــــــن ثمــــــرا  الالمــــــه اوــــــى  -3

 . ال ععله التقهيوي  ومحلس تهل

تلتبــ   داة المليــ  الســقلاله ا،حعيــ ذ  يــذ يماــن اســتخداممل  ــأداة المليــ  ا،قتدــله ا،حعيــ  مــن  -4

 .   من ل م فرل الضرا   والرسف  اائمر ي  اعيهلمقلف   ا،قتدله ااةلر ي ذ وذل

تلتب   داة الملي   السقلاله ا،حعيـ ذ  يـذ يماـن اسـتخداممل  ـأداة المليـ  ا،قتدـله ا،حعيـ  مـن  -5

 . مقلف   ا،قتدله ااةلر ي ذ وذل  من ل م فرل الضرا   والرسف  اائمر ي  اعيهل

                                                           

-هـ 0307، 0دار النفائس، ط: عمان)عجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسالمي، : حسين راتب يوسف: ريان: انظر   )118(
 . 99، ص (م077
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صاــلدة لفاىــب الــدله بــةا مــرا ح ا،دتمــب اوـــى  تلتبــ   داة ا تملايــ  فلللــ ذ وفتخــع ذلــ  مــن لــ م -0

 .(119) سس الدل 

 : الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة

وبقلء اوى مل لقـد  يماـن لحـدد ط يلـ    تيل ـله التمففعيـ  لعمفااحـ  الللمـ ذ وذلـ  مـن لـ م  

 : الق ر صعى  لح  القهقله الللم ذ  يذ تشمه مل يوي

 
 
 : وهى تشمه القهقله التشييعي  التللي  :أو الجاريةاملوازنة التش يلية : أوال

 . روال  ا،فظهةا الللمعةا قي الدول  -

 . مسلرفو القرطلسي  وادواه الرت  -

 .   فر م ل ي الفااراه والميئله و لرت  -

 
 
و قــل   ـــتعيب لحديـــد القهقــله   ـــ  ط يلـــ   :املوازنـــة التطويريــة أو الرأســـمالية أو الاســـت مارية/ ثانيــا

 : ل له التمففعي  ال ام  لتعففر القعلاله  دتسلدي  التللي   تي

 
 
وهــى القهقــله الللمــ  اللــك لاــفا متدــو ححــف  قــفق الزرااــ  وثحتــل  االيــفا يذ : القطــاث الزراعيــة/ أوال

 : وبللتلعي يمان للةي  ا تيل لتهل التمففعي  فيمل يوي

 . لمففه ا،فاد ااةل  ال ام  -

 . ل ام لمففه رله وا،لداه ا -

 
 
وهـــــى القهقـــــله الللمـــــ  اللـــــك لاـــــفا متدـــــو ححـــــف لســـــنيب ا،ـــــفاد اوليـــــ  وبيلمـــــل  :القطـــــاث الصـــــناعي/ ثانيـــــا

 :  مقتدله حهل ي ذ وبللتلعي يمان للةي  ا تيل لتهل التمففعي  فيمل يوي

 . لمففه ال يفل  التشييعي  ال ام  -

 .(120)ااخ .. .لمففه ا،لداه وآلاله وال هن والعل راه وال ا  االديدي  -

                                                           

غير )غنام، فريد أحمد عبد الحافظ، إطار مقترح إلعداد وتطبيق موازنة البرامج واألداء في فلسطين، رسالة ماجستير : انظر )119(
 . 02، ص(م0226)ة إلى كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، غزة، فلسطين، ، مقدم(منشورة
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 : تصور مقترح تمويلي لسد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة

الســـــــاف  ثســـــــ مي   ـــــــأداة لمففعيـــــــ  لســـــــلع ل ســـــــتلملم مـــــــن د ـــــــه ال قـــــــف  ثســـــــ مي  والشـــــــركله  

 ســتثملرف ذ والفدــو ثســ ميذ واالافمــله قــي تل ئــ  ا،ــفارد ا،لليــ  لتقميــ  مفارد ــل بللعرفقــ  اللــك 

لك  يذ لحتل   و  ا، س له صعى مختعو كـفر التمففـه قـي مـ. لتهو مب   ال  الشرىل  ثس مي 

 لدل له واللب ة لتمثه قي كفا اليلي  ا،قسفدة ووسيع  لحقيقمل مشروا  وملتب ةذ فمل   ه  ا 

لافا اليلي  فليـع  و ا لاـفا الفسـل ه ا،فكـع  صليهـل فليـع   ـول ذ  مـل  ا   تيل ـله التمففعيـ  

 ل 
ه
لـــت   ط يلـــ  اللـــك لحتل مـــل ا، س ـــله ســـفاء كلحـــأ الللمـــ   و ااةلكـــ   و ااةة يـــ  مختعهـــ  ل لـــل

 : اللمه ولقفح اليلي  من التمففه ا،ععف ذ واللك يمان ص مللمل فيمل يوي

 . لمففه ال يفل  التشييعي  ال ام  -

 . لمففه ا،فاد اولي  وال ضل ب ال ام  -

 . لمففه آلاله وا،لداه وال يلراه ال ام  -

 . (121)لمففه ا، ل ي وث شلءاه واثلس ال ام  -

 للــت   حــفح ا،ف ــفداه اللــك لمثعمــلذ و ــو  ا،ف ــفداه  مــل لتقــفح ال 
ه
ســاف  ثســ مي  ل لــل

 صمل  ا لافا من اايلا  و ا،قلفب  و الققفد  و الديفا مدتمل   و متهرد ذ 

 وقي ث س مدمفالهذ يمان الق ر صعى الساف  من ل م م ل متهل قي التقمي   دتسلدي  
ه
ولهسي 

 : و  تملاي  التللي  

 أ
 
 : إصدار الصكوك إلاسالمية ل ايات التنمية الاجتماعية: وال

                                                                                                                                                                                     

الدماغ، زياد جالل، إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل في المصارف اإلسالمية : انظر  )120(
-32، ص (م0226)، غزة، فلسطين، ، مقدمة إلى كلية التجارة في الجامعة اإلسالمية(غير منشورة)الفلسطينية، رسالة ماجستير 

37 . 

حمود، سامى حسن، األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك : انظر  )121(
 . 30، ص(م0779-هـ 0307، 0مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: جدة)اإلسالمي للتنمية، 
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 ا ـــيو قـــي االيـــلة  
ه
و قـــل يماـــن صكـــدار كـــاف  صســـ مي  غةـــ  مربحـــ  قـــي الـــدحيل وصحمـــل لمـــل   ـــرا

آلالـــرةذ ول   ــــتعيب  ا   ــــتاقيهل  ا مــــلاام  قــــل  لةــــ ة قـــي  مــــ  ا،ســــعهي و حهــــل تلمــــه اوــــى لقميــــ  

 : وا ا،دلم الساف  التللي القل ي    تملاي ذ وفدله قي  

وهــى الســاف  اللــك لســدر ل  يئــ  اودــل  بقــلء اوــى رغ ــ  الفادــو لســلاع   عــو  :صــكوك أهليــة( أ)

 مــن  امــلم البــ    تملايــ ذ  حهــل تهــد  صعــى راليــ  ا ــه 
ه
وذرفتــوذ و يــذ لمثــه  ــو  الســاف   امــ 

 . والورف 

ودـــل  بقــلء اوـــى رغ ــ  الفادـــوذ وت ـــتخد  وهــى الســـاف  اللــك لســـدر ل  يئــ  ا : كــاف  لة يـــ (  )

 بـأ ر ا ـيو قـي آلالـرةذ مثـه 
ه
 سيعتهل قي ثحهلق اوى و ف  ااةةـ  ول تلـفد  لل ـد مـلد ذ وصحمـل طملـل

 . (122)ااخ .. الفدو اوى ا،دارت  و الهقراء

وهــى الســاف  اللــك لســدر مــن     مــ  كلحــأذ وت ــتخد   ســيعتهل قـــي : كــاف  القــرل اال ــن(  )

وــى و ــو ااةةــ  ول تلــفد  لل ــد مــلد ذ صحمــل تلــفد اوــى  لمعــ  بــأ ر ا ــيو قــي االيــلة آلالــرةذ ثحهــلق ا

 
ه
و شــة   قــل صعــى  حــو يماــن  ت  افمــ   ا ت ــتهيد مــن  ــو  القــفح قــي داــو عئــز ا،فااحــ  الللمــ ذ مــث 

 صذا كلحأ لحتل  صعى سيفل  حقدي  لتيعي  روال  الللمعةا قي الدول ذ يتو طرح كاف  درل   ن

ل  تئـل  اللــل  ،ــدة ســق ذ فيــتو ثد ـلم اعيــو مــن اائممــفر  و ث لــلا لع قـف  الللمــ  قــي الدولــ  مــن 

ل م ال ق  ا،ر ز  لشراء الساف ذ وذل  بللاتمـلد اال ـلبله اائلرفـ  ا،فداـ  لـدفهل  أملحـ ذ  ت 

 . الفا دة ل لدفب  و  ال قف  اعيهل    لاعه ذ وبضملا الدول ذ وت دد ديمتهل ل م ال ق 

 
 
 : الصكوك إلاسالمية ل ايات التنمية الاقتصادية: ثانيا

وفقســد بــو  حــو يماــن صكــدار كــاف  صســ مي  ليليــله اســتثملرف ذ  يــذ تلمــه اوــى التقميــ   

 :  دتسلدي ذ وفدله قي  وا ا،دلم ث ث  مدمفاله

  –الصكوك إلاسالمية املتم لة في موجودات ألاعيان / املجموعة ألاولي
 
 : غالبا

                                                           

 . 066، ص(م0229-هـ 0309، 0دار السالم، ط: القاهرة)تمويل اإلسالمي، داوبه، أشرف، دراسات في ال: انظر )122(
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محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

وفقسـد بــو  ا مـل يمثــه الســاف   حتيدـ    تتــل   ـف مــن امــيلء القلبعـ  لللســر والتميةــلذ  

و ا  ــو  ا،ف ــفداه ياــفا  غعلهــل مــن اايــلا    مــن ال ــعب وال ضــل ب ولــ س مــن الققــفد والــديفاذ 

اوـى ادـه      ثـ  مـن القسـوذ وفـدله قـي  ـوا % 51لألايلا  لنر  ا لافا    تهل ومهمف  اليع   

 .(123)ثطلر الساف  الثلحي 

 
ه
وهــى ا ـلرة اــن  داة اســتثملرف  لقــف  اـه لدز ــ  ر ســملم ا،ضــلرب  (: ا،قلريــ )كـاف  ا،ضــلرب  :  ول

 . ي  كه منهو فيومن ل م صكدار كاف  معاي  بر سملم ا،ضلرب  ومل يتحفم صليو بن    معا

وهـــى تشـــمه الســـاف  اللـــك تلـــرل ل  تتـــل  اللـــل  اوـــى  ســـلت ديـــل  ا،نشـــأة اللـــك لســـدر ل  

بـــ دارة اللمـــه بلات لر ـــل ا،ضـــلر  لدـــل  ر  ا،ـــلمذ ولاـــفا الل دـــ   قـــل بـــةا العـــرفةا ا دـــ  مضـــلرب  

 لـــ  مـــروع باــه مـــل تشــمعو الل دـــ  مـــن مف  ــله والتلامـــله وغةـــ  ذ  مــل  شـــت ع لالـــل  ا،ضــلرب   ر 

ذ : بللن    لر سملم وهى
ه
 قـي ذمـ  ا،ضـلر ذ و ا ياـفا ملعفمـل

ه
 ا يافا من الققفدذ و ا ل ياـفا ديقـل

 لعللمـــه  لـــد ا تمـــلم   تتـــل ذ  مـــل  ا  قـــل  مـــرطلا لعـــربح و مـــل
ه
ملعفميـــ  دـــدر : و ا ياـــفا م ـــعمل

 : لتللي الربح وكفحو  س  مل ل  من  معتوذ وفمان  ا  شمه كاف  ا،ضلرب  احفاح ا

 سـفاء : مر   ا،ضـلرب  الزراايـ  -1
ه
وهـى تشـمه  ميـب االـلله اللـك ياـفا فيهـل امـه ا،نشـأة اراايـل

ان طرفو ا ت اء اراض ك بأ ر ملعف   و بحسـ  مـن الـزرح   ـ  الضـفابه الهقميـ  لعمزاراـ ذ 

ن ثو فللساف  السلدرة ل من ر ت ا،لم ال ا  لشراء ال وور وصاداد ارل وت ميد الزرحذ وم

 .  سلد ا،قتدله وصاداد ل لعت ففو ا،ق و

ذ  :شــركة املضــاربة الصــناعية -2
ه
وهــى تشــمه  ميــب االــلله اللــك ياــفا فيهــل امــه ا،نشــأة كــقلايل

ذ و ــــــول  مــــــراء 
ه
  و  ثفابــــــل

ه
 بــــــر ت مــــــلم ا،ضــــــلرب   دمشــــــ  ولهســــــعمل دمســــــلحل

ه
 يــــــذ تشــــــت   مــــــث 

 للفحلهذ واعيو ف ا ا،نشآه السقلاي  اال   له ال  ستياي  وسالهل بسفرة  حلب   و بلرفو و 

ت ــــتعيب  ا لعــــرح كــــاف  مضــــلرب  ل  تئــــل  اوــــى  ســــلت اســــتخداممل قــــي مــــراء ا،ــــفاد ااةــــل  

                                                           

 . 90حمود، األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات المساهمة، مرجع سابق، ص : انظر  )123(
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 قــي ال ــلفدي   و لعتســدير صعــى ال ــفق اوروبيــ ذ وفــتو صاــ ا 
ه
ولدمةــل ثحتــل  ،فســو ااحــهذ مــث 

 
ه
 .لحقيو اربلح و     التفاىب وسل ه الشروع ا،ق فل  مرال

وهى تشمه  ميب االلله اللك لرغ  فيهل ا،نشأة بل،تل رة قي ال عب  :شركة املضاربة التجارية -3

اائــــل زة الســــقبذ  يــــذ تشــــمه  ــــو  ا،تــــل رة ســــل ر امعيــــله الشــــراء بقســــد ال يــــب   ــــ مل  ــــف 

ملرو  قي الهقو ثس ميذ والس  السلدر يمثه  سـ  قـي مدمـفح ا،ف ـفداه اللـك لـدله فيهـل 

 . ت ا ال عب ا،ش

     :شــركة املضــاربة العقاريــة -4
ه
وهــى تشــمه  ميــب االــلله اللــك ياــفا فيهــل امــه ا،نشــأة اقلرفـــل

لقف  اوى مراء اراض ك  و ص شلء ابني  ال اقي  والتدلرف  والسقلاي 
(124). 

 
 
وهـــى ا ـــلرة اـــن وثـــل و مت ـــلوف  القيمـــ  يـــتو صكـــدار ل لســـتخدا   ســـيع   :صـــكوك املشـــاركة/ ثانيـــا

ي ص شــلء مشــروح اســتثملر  ملــةا  و لعــففر مشــروح دــل وذ وفســ ح ا،شــروح  و مف ــفداه   تتــل  قــ

 المعــ  الســاف  بمقــدار  سســموذ ولــدار الســاف  اوــى  ســلت اقــد ا،شــلر  ذ  مــل 
ه
النشــلع معاــل

 حهــــــل تليــــــةا   ــــــد الشــــــركلء  و غةــــــ  و  دارتهــــــل بســــــيي  الفكللــــــ  بللســــــتثملرذ وفــــــدله قــــــي  ــــــوا ثطــــــلر 

  :الساف  التللي 

وهــى تشــمه  ــلله الســاف  اللــك لســدر لتمففــه مــراء اقــلر لــدير   :صــكوك املشــاركة املســتمرة -1

ذ قهد  لحقيو ال د يتو لفاىلو اوى ا،للاةا بن    مل يمعاو كه منهو قي 
ه
 م  متخسس  مث 

 . ر سملم ا،شلر  

د وهـــى تشـــمه  ـــلله الســـاف  اللـــك لســـدر   شـــلء مشـــروح محـــد: صـــكوك املشـــاركة املتناقصـــة -0

 ل ـــد  ا،شـــلر   بن ـــ   
ه
مـــن % 95مـــن  لحـــ  ا،نشـــأةذ و % 5يماـــن فـــرا صيرادالـــو ومســـلرفهوذ مـــث 

 لح   مع  الساف ذ ولافا اربلح بلالس  الشل ل  لاه طر ذ وفمان لعمنشأة ا،سدرة  ا 

ل لق   حسيلهل من اربلحذ وصحمل لدمد  قي   ل  مخس   طهلء الساف  السـلدرة لـول  

  املر الفدوا،شروحذ وت
ه
 مثلليل

ه
 . لد  وا اداة حمفذ ل

                                                           

الدماغ، زياد، دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة، بحث مقدم إلى مؤتمر عالمي عن االجتهاد : انظر  )124(
 . 0، ج(م0229هـ 0307)تحديات وآفاق، كوااللمبور،  –إلفتاء في القرن الحادي والعشرين وا
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وهــى ا ــلرة اــن وثــل و مت ــلوف  القيمــ  : الصــكوك إلاســالمية املتم لــة فــي املنــافع/ املجموعــة ال انيــة

ذ 
ه
لمثـــه  ســـ  مـــل ل  قـــي معايـــ   ايـــلا  و مقـــلفب  و لـــدمله قـــي مشـــروح اســـتثملر  ملـــةا يـــدر دلــــ 

( كـــاف )للـــك يتلعـــو قهـــل اقـــد ث ـــلرة صعـــى  وراق ملليـــ  و يـــرل لحففـــه اايـــلا وا،قـــلفب وااةـــدمله ا

 (125) :دلبع  لعتداوم قي اسفاق الثلحفف ذ وفدله قي  وا ا،دلم احفاح التللي 

 يمثــه  :صــكوك ألاعيــان املــؤجرة -1
ه
وهــى لقــف  اوــى و ــفد اقــلر ممعــف  لوــة  وا ــد يحمــه كــال

معايتــو لعلقــلرذ و ــف مــ  ر لعــر  رلــر  ــف ا، ــتأ رذ الــو  يــدفب لعمــ  ر   ــرة اللقــلر بســفرة 

 . دورف ذ فللساف   قل هى كاف   ايلا م  رة

وبللتلعي يمان  ا ت تهيد مقو االافملهذ فيمان صكدار كاف  لمثه معاي  طـل رة مـ  رة  

 و بــآلرة مــ  رة  و لعــفع ســا   ديديــ  مــ  رة  و مــ ا   ســ    مربل يــ  مــ  رة  و رلــ  كــقلاي  

 . ااخ... م  رة  و مسهلة بت وم م  رة 

وىشـــــمه  ــــوا القـــــفح مــــن الســــاف   ـــــلله  ســــتئدلر  و الاـــــراءذ  يــــذ يماـــــن  :صــــكوك املنــــافع -2

 كل،الل ذ وا،سل بذ وال يلراهذ و 
ه
ال هنذ والعـل راه وذلـ  ليـرل استئدلر مقلفب اميلء مث 

لأ ة  لذ وبقلء اعيو يمان لعمنشأة ذاه النشلع ااةدمي طـرح كـاف  مقـلفب لـدفب ا ـرة ،ـدة 

 استئدلر طل رة ال ففقج 
ه
 قي 727لمس سقفاهذ مث 

ه
ذ ليتو لأ ة  ل ،دد  دهذ و وا يحدس  ثة ا

 . مركله العة اا ذاه ا،فارد ا،حدودة للك 

وهــــــى كــــــاف  اامــــــلم اةــــــدمله اشــــــةل ذ  يــــــذ يماــــــن لعمنشــــــأة ذاه : صــــــكوك الخــــــدمات -3

 لتــــأمةا ا،ســــلرفو ال امــــ  
ه
النشـــلع ااةــــدمي ب كــــدار كـــاف  مقــــلفب اةــــدمله اشــــةل ذ مـــث 

  ضـــلر اللـــلمعةا ولق ـــيو امعمـــو  و روالـــلهو الوةســـي ذ وقـــي ا،قلبـــه ت ـــتعيب ا،نشـــأة تشـــييه 

ي مدـلم االراسـ  والسـيلح   و  امـلم الق لفـ   و   لء الللمعةا قي لقديو ااةـدمله ا،قت مـ  قـ

                                                           

: جدة)قحف، منذر، سندات اإليجارة واألعيان المؤجرة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، : انظر  )125(
 . 202-227، ص(هـ0302 -0222، 0مكتبة الملك فهد الوطنية، ط
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صدارة ا، تشــهيله وغة  ــلذ وفاــفا الهــرق بــةا لاعهــ   ــ لء اللــلمعةا وبــةا ثيــراد ا،تحســه مــن 

 لعق م  بلالس  الشل ل  ا،لعق  اقد   تتل  
ه
ااةدمله ا،قدم  ربحل

(126). 

  :لديون الصكوك إلاسالمية املتم لة في موجودات ا/ املجموعة ال ال ة

وهــــى تشــــمه اــــدة  ــــلله مــــن ال يــــفح ا، نيــــ  اوــــى دلــــفم مقعقــــ  الــــديفاذ صمــــل بعرفــــو ال يــــب  

(  مــــل قــــي بيــــفح ال ــــعو و ستســــقلح) و بعرفــــو ثلــــزا  (  مــــل قــــي بيــــب ا،رابحــــ  لرمــــر بللشــــراء)آلا ــــه 

 : وفدله قي  وا ثطلر الساف  التللي 

 و لدمةـــلاه  و للمـــلهذ وذلـــ  مـــن لـــ م و قـــل يماـــن لعمنشـــأة مـــراء ملـــداه  :صـــكوك املرابحـــة -1

صكـــدار كـــاف  ا،رابحـــ  بقـــلءه اوـــى طعـــ  ا،نشـــأةذ واســـتلداد ل لشـــراء مـــل لعع ـــو بـــثمن التاعهـــ  

 . والربح الو  لقدمو مب بيلا مدة الففلء ويملحله ثكدار قي كه  لل  اوى  دة

 قـي و قل يمان لعمنشأة استخدا  كاف  ال عو قي لقمي  ثحتـل   :صكوك السلم -2
ه
الـفطنكذ مـث 

مدــلم ال تــ وم  و الزرااــ   و ثحتــل  االيــفا يذ  يــذ يــتو الشــراء والت ــعيو والتخــزفن ثــو ال يــب 

  ــلر ال ــفق والــربح اوــى مــل د ــو هللاذ  مــل يماــن  ا ياــفا ال ــعو متــل رةذ وذلــ  اوــى  ســلت 

 بلائمعـــــ  ثـــــو ال يـــــب بعرفقـــــ  ال ـــــعو ا،ـــــفاا  قـــــي كـــــهقله مدـــــز ةذ وبأســـــل
ه
لر لرلهـــــب الشـــــراء ســـــعمل

 بع يل  االلم كعمل ادت   مفاد الت عيو
ه
 . لدرفديل

و قـــــــل يماـــــــن لعمنشـــــــأة  ا ت ــــــتهيد مـــــــن كـــــــاف   ستســـــــقلح قـــــــي مدـــــــلم  :صــــــكوك الاستصـــــــناث -3

استسقلح ا، ل ي  و االلف ه  و ال هن  و ا،سل بذ وذل  من ل م صكدار كاف   ستسقلح 

لمــد ا،نشــأة  شــراء ا،ســقفح بــللربح الــو  اوــى  ســلت  ا  شــت ت ا،اتت ــفا مــل يرغ ــفا فيــوذ ولت

 . (127)تلريوذ وبللشروع اللك لقلس  ا،نشأة لت ديد اد لع

                                                           

، 01. بشأن صكوك اإلجارة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، د( 2/01) 029قرار رقم : انظر )126(
 . 32-27، (م0223-هـ 0301)

، زياد، دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة، بحث مقدم إلى مؤتمر عالمي عن االجتهاد  غالدما: انظر  )127(
 . 132-132، ص 0، ج(م0229 -هـ0307)تحديات وآفاق كوااللمبور،  –القرن الحادي والعشرين  واإلفتاء في
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وللــه مــل ســ و يفضــع لقــل مــدت   ميــ  وحئــو الــدور الــو  يماــن  ا   ــتهيد  مــن الســاف   

 . ثس مي  قي سد   تيل له التمففعي  لعمفااح  الللم 

  



 

 

  99 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصكوكاملاض ى والااضر ومستقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  100 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 املاض ى والااضر ومستقبل الصكوك

 ل يقتسـر اوـى اللـللو اللر ـي وثسـ مي  
ه
 واسـلل

ه
 وااد ـلرا

ه
تشـمد  دواه  سـتثملر ثسـ مي احتشـلرا

 ومــركله و افمــله 
ه
 للئميــبذ  فــرادا

ه
فح ــ  صذ  كــ ح  ســتثملر ا،نســئو مــب الشــرىل  ثســ مي  متل ــل

 . قي مختعو  ححلء اللللو

وتلتبــــ  الســــاف   بــــرا ادواه قـــــي  ــــوا ا،دــــلم و  ث  ــــل مـــــل ي  ف ــــر وا ــــدة مــــن  ســـــرح ادواه  

 قي اللللو وقي  سفاق ر ت ا،لم ثس مي
ه
 . ا،للي  ثس مي  حمفا

وا، ـــتق ه الـــو  ينت ـــر ســـفق ر ت ا،ـــلم ثســـ مي ودعـــلح الســـاف   شـــاه لـــل   ـــف م ـــتق ه  

واقــع الصــكوك  : ل سـف  يــو ر مــن ث ســلءاه والفدـل ب التلليــ مشـرق ب مــ  ولرفــ ذ يـدم اوــى ذلــ  مــ

 (128)وحجمها في أسواق املال

 
 
 : 0228حجم إصدارات املؤسسات املالية إلاسالمية ح ى عام  -أوال

 قـــي ودتقــل الـــرا نذ فقــد ذ ـــر كــقدوق الققـــد  
ه
 واســلل

ه
 شــمد ســفق ادواه ا،لليـــ  ثســ مي  روا ـــل

 حــو وح ــرا لهــي  ال ــيفل  الــو   غردــأ بــو ا، س ــله ا،لليــ  ثســ مي  بهضــه ارلهــلح : (129)الــدوعي 

 صعـــــى اللثـــــفر اوـــــى فـــــر  لتفظيـــــو ر ســـــمللمل 
ه
 متلايـــــدا

ه
 ســـــللر الـــــقههذ ت ـــــ ى  ـــــو  ا، س ـــــله ســـــليل

 مـــــــن 
ه
 متلايـــــــدا

ه
الهـــــــل   قـــــــي اســـــــتثملراه لتفافـــــــو مـــــــب   اـــــــل  الشـــــــرىل  ثســـــــ مي ذ و ا  قـــــــل  صد ـــــــلل

 لزفـــــــــــلدة اللل ـــــــــــد ولقفىـــــــــــب م س ـــــــــــله  ســـــــــــتث
ه
ملر التقعيـــــــــــد  اوـــــــــــى اوراق ا،لليـــــــــــ  ثســـــــــــ مي  ســـــــــــليل

 ســـــتثملراهذ  دت ذلـــــ  صعـــــى طهـــــرة قـــــي ملـــــلم ه التفرفـــــو ثســـــ مي لمخضـــــأ اـــــن افـــــلدة صكـــــداراه 

 : الساف  ثس مي      ال يلحله التللي 

                                                           

أسامة عبدالحليم الجورية ، صكوك االستثمار ودورها التنموى فى االقتصاد ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ، معهد : انظر  )128(
 . 0227الدعوة الجامعى للدراسات االسالمية ، 

لمالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال بصندوق النقد األوراق ا )129(
 . 0229سبتمبر  07الدولي، تاريخ النشر 
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 مقـــو احع دـــو اـــل   - 
ه
 واســـلل

ه
 يـــذ ااده صكـــداراه  ذ 2661مـــمد ســـفق الســـاف  ثســـ مي  روا ـــل

معيــــــلر دولر قـــــي اــــــل   27  صعـــــى 2664معيـــــلر دولر قـــــي اــــــل   7.2الســـــاف  بمقـــــدار  ر لــــــ   يـــــلل  مــــــن 

 معيلر دولر  06  ليسه صعى   ث  من 2667 ذ ثو لضلاو  وا الردو قي ال  2660

 .(130) 2668ال   105صعى  2667صكدارا ال   129ارلهلح ادد صكداراه الساف  اللل،ي  من  - 

دــد مــمد لرا لــل قــى  2668 ا اللــل   (131) (ســتلحدرد رحـد بــفرا)ومـب  ــوا  رلهــلح ذ ــره وكللــ   

صكــــداراه الســــاف   لــــد  اــــفا  مــــن القمــــف المل ــــهذ وذلــــ    ــــا  الضــــل ق    تملحيــــ  اللــــك دفلــــأ 

ا، ـــــتثمرفن صعـــــى  بتلـــــلد اـــــن  ســـــتثملر قـــــي  ســـــفاق الـــــدله الثلبـــــأذ ومـــــن يـــــمنهل ســـــفق ال ـــــقداه 

معيــلر  15.1بلليــ   2668اــل  % 54.5 يــذ احخهضــأ  ســيع  صكــداراه الســاف  بن ــ   ثســ مي  

ذ ولاقـــو احخهـــلل قـــي ثكـــداراه بـــدوا ل ـــلرة لـــو ر 2667معيـــلر دولر اـــل   33.1دولر بل،قلرحـــ  مـــب 

ذ  يـــذ لـــو تشـــر     ل ـــلر صعـــى احهيـــلر    مـــر    و مســـر   لمـــه وفـــو الشـــرىل ذ قـــي  ـــةا لـــدو  (132)

، س ـــله ا،لليـــ  امة  يـــ  واوروبيـــ  التقعيديـــ  قـــي ا،لمـــفرة كعمـــلذ فـــفوم ســـت يأ  كـــداء احهيـــلراه ا

 . (133)وا د ل ره مل يزفد اوى لرفعيفا دولر ل م يف  

الســلدر اــن ( 2668ســاتمب  )قــي لقرفــر  (134)( ســتلحدرد رحــد بــفرا)لفدلــأ وكللــ  التســنيو اللل،يــ   –ه 

 . سفق الساف   ا   تمر  وا االقه بللقمف رغو ال رو  ال ع ي   سفاق اللللو

                                                           

رأس المال بصندوق األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق   )130(
 . 0229سبتمبر  07النقد الدولي، تاريخ النشر 

 06، الصادر في 00690تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بوزر، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد   )131(
 . 0229سبتمبر 

 www.cibafi.org (cibafi)ؤسسات المالية اإلسالمية تقرير المصارف اإلسالمية، لندن، موقع المجلس العام للبنوك والم  )132(

، نقاًل عن صحيفة نيووز 99و  92ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية العالمية، سامر قنطقجي، ص   )133(
 . ويك األمريكية

 06، الصادر في 00690قتصادي، العدد تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم اال  )134(
 . 0229سبتمبر 
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لـدم  ـو  ث سـلءاه بفيـفح اوـى دـفة السـاف  ثسـ مي  وفللليتهـل قـي  سـفاق ا،ـلمذ ودعــ   

اداة فلللـــ  لعتقميـــ   تلريــمل لعمخـــلطر وااة ـــلراه  لـــر قـــي  ودـــله اامــله اللل،يـــ ذ ممـــل يدلـــه منهـــل

 . و ستثملر

 : 0228إصدارات الصكوك بحسب العملة ح ى عام 

دـــفة   ةـــ ة للمـــ ه الـــدوم ثســـ مي ذ وســـل مأ قـــي  2668 اعـــأ صكـــداراه الســـاف  قـــي اللـــل   

 . االد من سيعرة الدولر اوى مهلكه االيلة  دتسلدي  قي ا،قعق  ثس مي  واللربي   شاه لل 

 : (135) ج صكداراه الساف  قي  وا اللل وكلا من حتل

فقـــــد الـــــدولر امة كـــــي مالحتـــــو  خيـــــلر  كـــــدار الســـــاف  قـــــي  ـــــوا اللـــــل ذ  يـــــذ لـــــو لتدـــــلوا صكـــــداراه  - 

 . فقه من ديم  الساف  السلدرة قي القسو اوم من  وا اللل % 15الساف  بللدولر 

 مــن صكــداراه الســاف  % 76ا،ــللةل  مـاعأ صكــداراه الســاف  بللـدر و ثمــلرتي والرفقييــأ  - 
ه
لقرف ـل

 . 2668قي القسو اوم من اللل  

 . من ا،تفدب  ا   تمر ا،سدروا بلستخدا   و  اللم ه قي ا، تق ه القرف  للك  -ه

مــــن  ــــو  ال يلحــــله يتــــبا مــــدت   ميــــ  الســــاف  ثســــ مي  قــــي لعــــو  ســــتق لي  والــــتخع  مــــن  

اللـــــك تلــــــل ف منهـــــل دوم ا،قعقـــــ    ــــــا  ســـــيعرة الــــــدولر امرفاـــــي اوــــــى  الت ليـــــ  ال يلســـــي  و دتســــــلدي 

 . مهلكه االيلة فيهل

 يـــذ توـــئب  ـــو  ث ســـلءاه الـــدوم ثســـ مي  اوـــى فـــ  ارل لطمـــل بللـــدولر وصليـــلء  يمقتـــو اوـــى  

مل و لالليو مشلرىب ال ني  التحتي  اللك يمفلمل ا،سـدروا قـي ااةعـيجذ بـه وىوـئب ا،خعسـةا مـن  ـو  

مـــ  صعـــى صكـــدار امعـــ  مف ـــدة لخعـــو  ســـتق لي  ولخهـــو مـــن  ـــدة  رلـــداداه اللـــك لتلـــرل لمـــل دوم ا 

 . ا،قعق    ا  المزاه اللقيه  قي  دتسلداه اليرف  

                                                           

 06، الصادر في 00690تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد  )135(
 . 0229سبتمبر 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 حسب العملة  
 
 م 0228إصدارات الصكوك عامليا

 %35.53 الدر و ثملرتي

 33.10 الرحيليأ ا،للةل  

 %13.33 الدولر امرفاي 

 %12.25 الرفلم ال لفد  

 %2.22 الروبي  ال ل  تلحي  

 %1.07 الديقلر ال حرفنك 

 %1.45 الروبي  احدوح  ي  

 %6.35 دولر بروحل  

 %6.65 د ت اليلم ك 

 : إصدارات الصكوك بحسب البلد 

اــــن اســــفاق ( اوــــى صثــــر  امــــ    تمــــلا وال ــــيفل  اللــــك يــــربأ اللــــللو)ابتلــــد مســــدرو الســــاف   

اللل،يــ  ور ــزوا اوــى  ســفادمو ا،حعيــ ذ  يــذ لتــفافر ال ــيفل  ولقــفت الشــمي  اوــى ادواه ا،تفافقــ  مــب 

 : (136)الشرىل ذ فالحأ القتل ج التللي  

 . دلمأ اشر دوم ب كدار الساف   حسهمل من دوم مدعس التللوا ااةعي ي - 

 . لمر ز سفق الساف  قي دوم مدعس التللوا ااةعي ي ومللةليل - 

 . منهل% 30.3من ديم  الساف  ا،سدرةذ ومللةليل % 55.5ماعأ دوم مدعس التللوا ااةعي ي  -ه

 . قي اللللو ك حأ ثملراه ومللةليل   ب  مسدرت الساف   -س

                                                           

 06، الصادر في 00690م االقتصادي، العدد تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القس  )136(
 . 0229سبتمبر 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

معيـــلر دولر  مة كـــي  5.5ذ  يـــذ  ملـــأ 2668كلحـــأ مللةليـــل   بـــ  ســـفق لعســـاف  ثســـ مي  قـــي اللـــل   –  

ذ بمتفسه بعال  54من ل م 
ه
 . معيفا دولر  مرفاي لإلكدار 161.3صكدارا

 (137)( ستاندر آند بورز: املصدر)قيمة إصدارات الصكوك على ءل بلد  

 قيمة إلاصدار بالدوالر  البلد 

 معيلر 5.5 مللةليل 

 معيلر  5.3 ثملراه اللربي  ا،تحدة 

 معيلر 1.9 ا،معا  اللربي  ال لفدي  

 معيفا  766 ال حرفن 

 معيفا  033 احدوح  يل 

 معيفا  470 بل  تلا 

 معيفا  366.9 دعر 

 معيفا  196 الاففأ 

 معيفا  95 برو ي 

 معيفا  12.0 غلم يل 

 

 لـدوم ا،قعقـ  لتتف ـد وتشـاه لاـت ه سيلسـي  
ه
 دففـل

ه
وكلا من ا،تفدـب  ا تلعـف  ـو    سـلءاه  ـلفزا

 
ه
 ادتسـلديل

ه
وادتسلدي ذ سفة بأوربل و مرفال اائقفبي  اللـك اسـتعلاأ  ا لتدـلوا ل فلتهـلذ وتشـاه لدملـل

 . يفا و لحديله اللسر وفدلبو القفت اللك تهدد 
                                                           

 06، الصادر في 00690تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد   )137(
 . 0229سبتمبر 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

س مي  لمر بمر ع  لعة ة لتهدد شةسيتهل واستق ليتهل   ـا  يـلهمل الـو  يبـ ا قـي فللدوم ث  

ل ليتهــــــل ل ــــــلتي  دوم اللــــــللو قـــــــي مــــــلك ا،دــــــللهذ ول يخر مـــــــل مــــــن  ــــــو  الت ليـــــــ  صل لدملمــــــل قــــــي  يلحـــــــله 

ادتســــلدي  تلعيهــــل القــــفة ال يلســــي  وا،الحــــ  ا،رمفدــــ  بــــةا دوم اللــــللو  يــــذ وتشــــاه الســــاف  فركــــ  

 لمــــل لعقيــــل  بل كــــ  له  دتســــلدي  اللــــك هــــى لعــــفة اوــــى طرفــــو  لمــــ  
ه
 دففــــل

ه
لعــــدوم ثســــ مي ذ وداامــــل

 .التقمي  الشلمع  و ستق لي  الالمع  ولان لو يحدس  وا التفدب

 : إصدارات الصكوك بحسب النوث

صذ لــو لســدر  ميلمــل بن ــ   وا ــدة فقــد  2668لهــلوه حئــو  حــفاح الســاف  ا،ســدرة قــي اللــل   

 :  ا (138) (غعفبه)ذ ر لقرفر ب أ  ستثملر اللللمك 

ث ــلرةذ وا،ضــلرب ذ وا،شــلر  ذ و ســتثملرذ : االســ  ال ــفدي  اةم ــ   يلكــه مــن الســاف  هــى  - 

 .من ديم  الساف  ا،سدرة % 96وا،رابح  لدلواه      

 بعيـأ   ـاتو  - 
ه
معيـفا  512.3مـن م ـتفا ل ال ـللال % 59.3مـمده كـاف  ا،رابحـ  و ـد ل ارلهلاـل

 . 2668معيفا دولر قي ال   810ذ لتسه صعى 2667دولر قي ال  

معيـلر دولرذ ولانهـل  12.4صذ بعيـأ  2667كلحأ كاف  ا،شلر   هى  اوى الساف  ديم  قـي اـل   -ه

لتحته بول  ا،ر ز الثللذ من  2668معيلر دولر قي ال   2.1ى لتسه صع% 83احخهضأ بأ ث  من 

 . حل ي  القيم  بللدولر

 بعــــــال   ــــــاتو  -س
ه
ذ %34.4ذ وكــــــاف   ســــــتثملر بن ــــــ   %08.0مــــــمده كــــــاف  ا،ضــــــلرب  احخهليــــــل

 %. 5.5وكاف  ث لرة بن    

 ححـف  ياعـ  كـاف  ث ـلرة قـي ا - 
ه
لقسـو اوم مـن اللـل  ر   لقرفر ستلحدر رحد بفرا ال ـلبو لحـفل

 . 2667ذ و بتللد ان كاف  ا،شلر   اللك كلحأ مقتشرة قي ال  2668

                                                           

فبراير  02، الصادر في 00929، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد (غلوبل)تقرير بيت االستثمار العالمي   )138(
0227  . 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 

 م 0228إصدارات الصكوك حسب النوث في  

 %54.3 ث لرة  

 %17.2 ا،شلر   

 %12.2 الفكلل  

 %5.4 ا،رابح  

 %5.4  ستسقلح 

 %4.5 ا،ضلرب  

 %1.66 ال عو 

 قــي صكــداراه  
ه
فــ ا  ــوا  2668و يـذ  ا   ــ    يــعرا  قــي صكــدار كــاف  ث ــلرة كــلا يــليهل

 قهـــل قـــي ســـفق  ســـتثملر ،ـــل لتمتـــب بـــو مـــن لســـل   ومةـــلاه 
ه
يـــدم اوـــى  حهـــل كـــلره  داة اســـتثملرف  مفثفدـــل

 . و  للد لقمفف 

ذ  يــذ 
ه
احخهضــأ صكـــدارتهمل  مــل كــاف  ا،شــلر   وا،ضــلرب  فقــد كــلا  يــعرا  فيهمــل ولألســو   ةــ ا

 . مب ارلهلح قي كاف  ا،رابح ذ و وا مخللو لتف يهله ولفكيله ا،دلمب الهقمي  والميئله الشراي 

  
ه
 لقمففـل

ه
ذ ممـل يـدم اوـى  ا  (139)ولان و شاه اـل  فقـد كـلا صكـدار احـفاح اللـك لـ د  دورا

ه
 يـدا

 ان  ذ لا مسدر  الساف 
ه
 ول س غل  ل

ه
  . ال لد التقمف  كلا  ليرا

 : إصدارات الصكوك بحسب الجهة

 : (140)وكلحأ ث سلءاه كللتلعي  2668بقيأ الشركله تيوت حمف الساف  قي اللللو قي اللل  

                                                           

 . وهى صكوك المشاركة والمضاربة واإلجارة واالستصناع  )139(
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

ذ  مـل قـي اائـدوم 2668من الساف  قي القسو اوم مـن اللـل  % 85 كدره الشركله   ث  من  - 

 :التلعى 

 بحسب املصدر 
 
 0228جدول إصدارات الصكوك عامليا

 %80.4 الشركله 

 %7.5 االافمله

 %0.1 ا، س له ا،للي  

لــــرت ســــتلحدرد رحــــد بــــفرا  ا الشــــركله ســــتامه  يمقتهــــل اوــــى صكــــدار الســــاف ذ وســــتعل  ا، س ــــله  - 

 قي  وا ا،دلم
ه
 مممل

ه
 . ا،للي  دورا

  وم مـــرة قـــي ا، ـــتق ه القرفـــ ذ بلات لر ـــل طرفقـــ   –ه 
ه
مـــن ا،تفدـــب  ا لســـدر  لـــ  االافمـــله كـــافكل

 
ه
لتقفىـــــب مســـــلدر ل التمففعيـــــ ذ وســـــد ال ئـــــز قـــــي مةلاحيلتهـــــلذ وفركـــــ  ائـــــو  ا، ـــــتثمرفن اثرفـــــلءذ وصظمـــــلرا

 . للتلاممل بللتمففه ثس مي

 نــــك صكـــدار الســـاف ذ فللدولـــ  هـــى   ـــد  قــــلاي ل مـــر ث ســـلءاه  ا الـــدوم ل لـــزام مقســـرة قـــي ل –س 

 مـــــــــن ا،شــــــــــرواله الر   ــــــــــي  قــــــــــي اللمعيـــــــــ  التقمففــــــــــ  مقــــــــــفع بللدولــــــــــ  
ه
اللمعيـــــــــ  التقمففــــــــــ ذ صذ  ا  ثةــــــــــ ا

 (. كل،شرواله ال يلدي )

فـــل،ععف  مـــن الـــدوم ثســـ مي  ل نـــك مشـــرواله صكـــدار الســـاف  والـــدافة صليهـــل وســـن القـــفاحةا  

 . والتشرىلله اللك لوله اللق له  مل  صكدار الساف  لتألو دور ل االقيقي قي اللمعي  التقمفف 

 : الصكوك وواقع بعض الشرءات واملجموعات والبنوك الرائدة في املنطقة العربية وإلاسالمية

                                                                                                                                                                                     

 06، الصادر في 00690تقرير وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد   )140(
 .   0229سبتمبر 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

لره الدراسله والتقلرفر  دتسلدي  صعى حمـف السـة ف  ثسـ مي   شـاه اـل  والسـاف   شـاه لـل ذ  م

 :(141)وفو ث سلءاه التللي 

صعــى  2660معيــلر دولر قــي حهليــ  اللــل   531مــن % 37ارلهــب ســفق ااةــدمله ثســ مي  قــي اللــللو بن ــ    - 

  ـــا  اامـــ  ا،لليـــ   2668القمـــف قـــي اللـــل   ذ لاقـــو وا ـــو مـــأاق اـــد 2667معيـــلر دولر قـــي حهليـــ   729

 . الدولي 

والقفافــــو ثســــ مي  التل لــــ  % 31اوــــى   ــــ    2667اســــتحفذه  كــــفم ال قــــف  ثســــ مي  قــــي اللــــل   - 

ذ واســــمو ا،تفافقـــــ  مـــــب %1ذ والســــقلديو اوـــــى %4ذ والســـــاف  اوـــــى %25لع قــــف  التقعيديـــــ  اوــــى 

 %. 1ذ والتالفه اوى %38الشرىل  اوى 

معيـــلر دولرذ وارلهلـــأ صعـــى لرفعيـــفا دولر قـــي  866ححـــف  2668بعـــال حئـــو الســـة ف  ثســـ مي  قـــي اللـــل   -س

ذ  يـذ لمعاـأ ا،سـلر  ثسـ مي  2616ذ وصعى  فاعي لرفعيفا وحسو الت يعيفا قـي اـل  2669اللل  

 . قي لدمله التالفه% 11م تثمر قي الساف  و     % 12من ا،ف فداه و % 74

  ث سلءاه  ا      الساف  قي  مفام السة ف  ثس مي  دـد لضـلاو ثـ س مـراه ول ةا  و 

قــي ســنتةاذ ممــل  لعــي دللــ  دففــ  اوــى ثقــ  ا، ــتثمرفن وا، س ــله اللــك تلنــك بللتقميــ  قهــل بفكــهمل  داة 

 . فللل  قي  سفاق ا،لم ا،حعي  واللل،ي 

الشـــــركله وا،ســـــلر  الرا ـــــدة قـــــي ا،قعقـــــ  اـــــللو ودـــــد دلعـــــأ قـــــي ال ـــــقفاه الث ثـــــ  الةـــــ ة   ثـــــ   

ذ و ــوا ي  ــد دــدرتهل اوــى لمففــه ا،شــرواله الســاف  قــي ت ــلبو محمــف  بينهــل اوــى طــرح   بــ  اــدد منهــل

 . التقمفف  الاب   ممل يحقو ديم  مضلف    ب  ل دتسلد ولمو  الساف 

 بعض الشرءات ال   دخل  عالم الصكوك وحجم إصداراتها  

 حئو ثكدار بللدولر   اسو الشر  

                                                           

تقرير خدمات المصارف اإلسالمية في لندن بالتعاون مع مجلة ذي بانكرز، موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية   )141(
 . النترنتاإلسالمية على ا
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 معيفا  155 الشر   التدلرف  اللقلرف  الاففتي  

 معيفا  566 مر    بيلر الاففتي  لعتعففر اللقلر  

 معيلر  1.25 الشر   ال لفدي  لعامربلء 

 معيلر  3.5 مر   مفا ئ د ي 

 معيفا  866 مر   لمففه ثملرالي  

 معيفا  426 بق  دعر الفطنك 

 معيلر  5 مر   حخيه اللقلرف  ثملرالي  

 معيفا  260 ال ق  ال لفد  المفلقد  

 معيفا  25 بق   بف ظ ك الفطنك 

 معيفا  756 بق  د ي ثس مي 

 بمل يوي
ه
 : ولمةله  و  ثكداراه امفمل

 . و فد التسنيو ا تمل ي سلاد قي سرا  لروفدمل وتيعيتهل -1

 . طفم ا ه بمل   مو قي لففة  مفارد م تقرة -2

 . ثدرا  قي اسفاق ا،حعي  والدولي  بمل يقعه من مخلطر الت ففو -3

 . صكدار ل بمف   فتلو   يئله ردلب  مراي  ملت   قهل -4

وتلـــــفد  ســـــ ل  افــــــلدة  اتمـــــلد اوــــــى الســـــاف  ثســــــ مي  بســـــفرة متلايــــــدة لتمففـــــه ا،شــــــرواله  

 : (142)منهل التقمفف  للدة  س ل 

                                                           

دور الصكوك اإلسالمية في تمويل المشروعات التنموية، فتح الرحمن على محمد صالح، ورقة مقدمة لمنتدى الصيرفة   )142(
 . 00، ص 0229اإلسالمية، بيروت، يوليو 
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لفســــــب ردلــــــ  االعــــــفم وا،قتدــــــله ا،لليــــــ  ثســــــ مي  اللــــــك لفا ــــــ  ا تيل ــــــله دعلاــــــله واســــــل  مــــــن  -1

 . ا، تثمرفن سفاء االافمله  و الشركله

الــــداو االاــــفمي ســــفاء بللتوــــئيب مــــن لــــ م القــــفاحةا ا،ق مــــ  لعســــاف  ثســــ مي   و مــــن لــــ م  -2

صكـــــدار ل بفاســــــع  ال قــــــف  ا،ر زفــــــ  وا، ـــــل م  قــــــي تيعيتهــــــلذ مثــــــلم ذلـــــ  كــــــاف  ال ــــــعو بممعاــــــ  

 . ال حرفن كفحهل   د  دواه لعففر  سفاق ا،لم لمو  الدوم 

عــقههذ ولــرا و الهــفا   الققديــ  اللربيــ   لــد   ــداس افــلدة ال ــيفل  وبــل ل  قــي الــدوم ا،ســدرة ل -3

ذ ولــففر ا،ف ــفداه اائلذبــ  لعم ــتثمرفن والقلبعــ  لعتســاي ذ 2661االــلد  اشــر مــن مــمر ســاتمب  

امــــر الــــو   دت صعــــى افــــلدة حئــــو ثكــــداراه مــــن الســــاف  ثســــ مي  امــــر الــــو  وفــــر  دواه مممــــ  

 . لمع  قي  و  الساف  دارة ال يفل  وداو ربحي  ا، س له ا،تل

 % 45افلدة حئو العع  اوى الساف  ثس مي  حتيد  لقمف ل بملدله لتدلوا  -4
ه
 . سقففل

و فد  يئله ردلب  مراي  يمن  ياعي  صكدار  ـو  السـاف  لضـمن سـ م  ص راءاتهـل بمـل يتفافـو  -5

 . ومسلاع ا، تثمرفن فيهل

 صيـــلف  صعـــ -0
ه
ى ا،ملرســـله ا،قمعـــ  اللـــك لـــق و صكـــدار و ـــفد يـــفابه مـــراي  ومحلســـاي  مق فلـــ  ال،يـــل

 .  و  الساف  والتللمه فيوذ  مللية   يئ  ا،حلس   وا،را ل  لعم س له ا،للي  ثس مي 

و ــفد دــفاحةا لــ طر كــقلا  الســاف  وبــل ل  قــي ال عــداا اللــك قهــل بفركــله لتللمــه بــأدواه ملليــ   -7

 . متفافق  مب الشرىل  ثس مي 

 مــــــــفام   ةــــــــ ة لتمففــــــــه ا،شــــــــرواله الا ةــــــــ ة لتمففــــــــه ا،شــــــــرواله الا ةــــــــ ة  افــــــــلدة االل ــــــــ  لــــــــر وت -8

 
ه
 مشـــرواله العلدـــ  وال تـــ وم واليـــلا الع ي ـــىذ ومشـــرواله التشـــ يد واامـــلر اللقـــلر  فقعـــر مـــث 

معيــلر دولر مــن مشــرواله العلدــ  ذ والاففــأ  06للئــأ صعــى الســاف  ثســ مي  لتمففــه مــل يســه صعــى 

 . معيلر دولر وفمفم  زء   ة  مقو ان طرفو الساف  ثس مي  40ل بحدود لمفم دعلح العلد  فيه

الق ــــــفم الفاســــــب لعســــــاف  ثســــــ مي  مــــــن ا، ــــــتثمرفن ا، ــــــعمةا وغةــــــ  ا، ــــــعمةا   ــــــا  افا ــــــد ل  -9

ا،رلهلــ  مقلرحــ  بــل دواه ا،لليــ  الــرتذ ودلــفم بعــداا غةــ  صســ مي  قــي ســفق صكــداراه الســـاف  

لــفعي ا،ـلعي قــي  وســلع ا، ـتثمرفن ســفاء اوــى م ـتفت الشــركله  و افــراد   ــا  ثسـ مي ذ ولقــلمي ا

ســـــرا  ولةـــــ ة  لســـــلم بـــــةا اســـــفاق ا،لليـــــ  اللربيـــــ  والدوليـــــ  صيـــــلف  اوـــــى افامـــــه اللف،ـــــ  ا،لليـــــ  
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كـــــه  ـــــو  اللفامــــه  ســـــممأ قـــــي لاـــــففن وعــــي مـــــلعي مقلســـــ  قـــــي . ويــــلو القيـــــفد  مـــــل   ر ــــ  امـــــفام

ســـــــ مي  مـــــــن مـــــــأحو  ا   ـــــــرح مـــــــن اســـــــتدلب  ا، ـــــــتثمرفن ،ف ـــــــله امعيـــــــله اوســـــــلع اللربيـــــــ  وث 

 . التساي  بسفرة مقلس  

حدــــلح القمــــفذ  ا،ــــللةل   ــــأ ب  دااــــو الر ــــ  الســــاف  ثســــ مي ذ  يــــذ يمثــــه  ــــوا ال ــــفق  ــــفاعي  -16

 . من ص ملعي صكداراه الساف  ثس مي  قي اللللو% 75

ا،تفافقـــ  مـــب الشــــرىل   م مـــر داو  ـــفحز لعســــاف  ظمـــفر م مـــراه لقيـــلت  داء الســــاف  اللل،يـــ   -11

 . 2660والو   طعو قي ذروة حمف  و  ال فق قي 

صمالحيـــــ  اســـــتخدا   ـــــو  الســـــاف  قـــــي لمففـــــه ثحهـــــلق   تمـــــلعي وااةةـــــ   بمـــــل   ـــــمو قـــــي اســـــتدام   -12

 . (143)التقمي    تملاي  قي ال عداا ثس مي 

لقيـــل  بأامــلم التســـاي ذ صعـــى  لحــ  لـــففر ا،اللـــ  و ــفد ا، س ـــله ا،لليــ  الفســـيع  القـــلدرة اوــى ا -13

 . اللك لقد  لدمله ا،حلس   وا،را ل  و ستشلراه ا،للي  والهقي  ال ام 

 : (G8)الصكوك واملؤسسات املالية إلاسالمية في مجموعة ال مانية الكبار 

 واحتشـــره الســـة ف  ثســـ مي  قـــي  2668حمـــأ ادواه ا،لليـــ  ثســـ مي  قـــي اللـــل   
ه
 مضـــعردا

ه
حمـــفا

 يـذ  ـو   ـوا القمـف ل ـفق ادواه ا،لليـ  ثسـ مي  امـ ء مسـرفيةا اـدة قـي اللـللو .  سفاق  ديدة

  لاتشــــو اللر ــــي و  ــــزاء   ةــــ ة قــــي  ســــيلذ صيــــلف  صعــــى ا، ــــعمةا قــــي اليــــر ذ  يــــذ بــــد ه الــــدوم اليربيــــ

 التمففه ا،تفافو مب الشرىل ذ وف  د اوى ذل  ث سلءاه والتقلرفر التللي  
ه
لدرفديل

(144) : 

معيـفا دولر مـدتهل  166كـاف  بقيمـ   (145)( سا فحيل واحهللـأ) كدره كه من اليلبلا ووليلك   - 

 . لم    افا 

                                                           

 . يتم ذلك عن طريق تفعيل ملكيات الوقف اإلسالمي باستخدام الصكوك بأنواعها المختلفة  )143(

 06، الصادر في 00690التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد تقرير وكالة   )144(
 . 0229سبتمبر 

 . واليتان في ألمانيا  )145(
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  وم بقـــ  صســـ مي متالمـــه و طعقـــأ ااةزفقـــ-  
ه
   يئـــ  استشـــلرف  قـــي حـــففمب   كـــدره برفعلحيـــل لرليســـل

 لــــألدواه ا،لليــــ  ثســــ مي  اللــــك فهــــيمن اعيهــــل  2667
ه
لســــتلرال صمالحيــــ  االافميــــ  لتســــ ح مســــدرا

 . اائقيو  ست لينك

وقهـــوا احضـــمأ برفعلحيـــل صعـــى سع ـــع  ا،را ـــز ا،لليـــ  اللل،يـــ  اللـــك لقـــد  ملـــلم ه ملليـــ  صســـ مي ذ  

 ـــــــعو بــــــةا اســـــــفاق ثســـــــ مي  قــــــي لقـــــــديو ااةـــــــدمله ا،لليـــــــ  و كــــــ حأ لقـــــــدا ا،قـــــــلفس الف يــــــد غةـــــــ  ا،

 . ثس مي 

 لـــــو اميـــــه دــــد يافحـــــفا امـــــ ء  ــــل زوا لتعقـــــو لـــــدمله الســـــة ف   366يف ــــد قـــــي برفعلحيـــــل  ــــفاعي  -س

 . ا،تفافق  مب الشرىل 

و دــد يفســب لأســ س مثــه  ــو  ااةــدمله قــي برفعلحيــل مــن وكــفم القمــفذ  ا،ــلعي ثســ مي لــلر  اللــلل - 

 . ثس مي

  2667قـــي الفليــله ا،تحـــدة امرفايــ  مقتســـو اللـــل   (146) (ا  ــأ كـــلمة وا غــلا) كــدره مـــر    -ح

 صس مي  بقيم  
ه
   اتو  100كافكل

ه
 سقففل

ه
ذ وفمفم مـن %11.25معيفا دولر لمقح ا، تثمرفن ال دا

بحرفــ  مقلبــه ســفا ه م يلــله الميــدرو ربفحله اللــك لنتدمــل الشــر   امرفايــ  الســية ة مــن ماــلمن 

 . لففزفلحل

لحــلوم الـــدوم اليربيـــ   ســـتهلدة مـــن الععـــ  اوـــى ا،قتدـــله ا،لليـــ  ثســـ مي  قـــي مقعقـــ  ااةعـــيج  -خ

بــ ط ق كــاف  صســ مي ذ لللســفم اوــى ســيفل  لتمففــه ا، س ــله اللل،يــ  اللــك لضــرره مــن  امــ  

 . الر ن اللقلر  

 ودلمأ ب  راءاه -د
ه
  ث ثل

ه
مت لرا  قي مدلم التق يو والتشرىبذ لتهسع ا،دلم  سلأ فر  ل سليل

 مل  صدرا  الساف  قي بفرك  بلرىسذ ولتافا   د مرا ز السة ف  ثسـ مي  قـي اليـر ذ بـدليه  ا 

                                                           

 . شركة أمريكية تعني باستثمار الغاز  )146(
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  بــ  ال قــف  الهر  ــي  دــد طــفر  شــلطله كــة ف  لتفا ــ  مــب   اــل  الشــرىل  ثســ مي  قــي مقعقــ  

 . (147)ااةعيج 

لـــــدم  ـــــو  اردـــــل  بفيـــــفح اوـــــى  ا الـــــدوم اليربيـــــ   در ـــــأ اائـــــدوت  دتســـــلدي  لعســـــاف   

ودور ــــل قـــــي لدمـــــب ا،ــــدلراهذ لـــــول  اـــــدلأ دفاحينهــــل لت ـــــتهيد مـــــن  ــــو  اداة ا،لليـــــ  اائديـــــدة قـــــي 

 . التقمي  والتعففر

اللق ـله اللـك  وا،أمفم من الدوم ثس مي   ا لحـوو  ـوو الـدوم اليربيـ  قـي لعفىـب دفاحينهـل لتـوليه

ل لزام تليو صكـدار السـاف  ولـداولمل اوـى م ـتفت ال يلسـله ا،لليـ  قـي  ثةـ  مـن الـدوم ثسـ مي  

 . اللك ل يرت ا،  ولفا فيهل صل لع يو مل  ف دلد  من الدوم اليربي 

 (148)0216واقع الصكوك وحجمها ح ى عام 

 مـن ممده الساف  لفسب   ة  قى حئو ا،سدر منهـل  يـذ  ظمـره 
ه
  سـلءاه اا حئـو ا،سـدر سـقففل

 فيمــــل بعــــال حئــــو الســــاف   لــــر حهليــــ  اــــل   166 ــــفاعى  2615 لــــر حهليــــ  اــــل   2611
ه
معيــــلر دولر ســــقففل

معيـلر دولر ب قمـل  148معيلر دولر قى  ـةا بعـال حئـو السـاف   سـ مي  الدوليـ   ـفاعى  700 فاعى  2615

مــن ا مــلعى % 97معيــلر دولر ذ ولمتعـ  ثملحيــ  بعــداا  ـفاعى  018كلحـأ الســاف   ســ مي  ا،حعيـ   ــفاعى 

ثــــو ا،معاــــ  اللربيــــ  %  57ولــــلتف قــــى مقــــدمتهل مللةليــــل بن ــــ    2615حئــــو الســــاف  القل مــــ  بنهليــــ  اــــل  

فقعــر بن ــ   % 0ثــو احدوح  ــيل بن ــ   %  16فللمــلراه اللربيــ  ا،تحــدة بن ــ   %  10ال ــلفدي  بن ــ   

 لاه منهمل% 1و بل  تلا وال حرفن بن    ث% 2ثو لر يل بن    % 4

 :فالا لفاىلمل كللتلعى 2615 مل فيمل يخ   حفاح الساف   س مي  ا،سدررة مب حهلي  

 %36.9: كاف  وكلل  بللستثملر  -

 %29: كاف  ا،رابح   -

 %22.8: كاف    لاة  -

                                                           

، الصادر 00923القسم االقتصادي، العدد  ، جريدة القبس الكويتية،(كريستان نواي)مقابلة مع محافظ بنك فرنسا المركزي   )147(
 . 0227فبراير  02في 

 .0206مجلس الخدمات المالية االسالمية ، : انظر  )148(
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 %5.0: كاف  ا،شلر    -

 %4.8: كاف  ا،ضلرب   -

 %1.2: كاف  بيب الليق   -

 %6.8: كاف  ال عو  -

 %4.9كاف  متقفا   لرت  -

 :الرؤية املستقبلية للصكوك -0

 قـــــي ويـــــب اامـــــله ا،لليـــــ  اللل،يـــــ  اللـــــك لضـــــر   -
ه
تشـــــاه الســـــاف  ثســـــ مي  مـــــ ذا رمقـــــل

قــي ظــه  امــ    تمــلا ا،ــلعي ودلــفم .  ســفاق ا،ــلم اللــك لتللمــه بــل وراق ا،لليــ  التقعيديــ 

 ديدة لقور ب دء احهيلر  دتسلد الر سملعيذ لـول   قـل  سفق ثدرال اللل،ي   ق   

فركـــ  ذ  يـــ  لتمثـــه قـــي بـــروا القعـــلح ا،ـــلعي ثســـ مي   ـــديه ادتســـلد  حـــلاع بع يلتـــو 

يحتل ـــو اللـــللوذ ف ـــللرغو مـــن اامـــ  ا،لليـــ  ورثلر ـــل ا،تللد ـــ  ل يـــزام صكـــدار الســــاف  

 
ه
 .م تمرا

واهذ فأســــــفاق ا،قعقـــــــ  ملاالـــــــأ لتمتـــــــب يتفدــــــب اللديـــــــد مـــــــن ااةبــــــ اء احتلـــــــلع  ـــــــو  اد -

اوـــى الـــرغو مـــن احخهـــلل اســـللر الـــقهه ثـــو بدايـــ  ارلهـــلح  ســـللر  ا  –  ـــيفل  وفةـــ ة 

 . (149)لمانهل من استخدا  ادواه ا،للي  ثس مي   -مرة  لرت 

ســـفق ي ـــه صكـــدار الســـاف  مـــن ااةيـــلراه ا،هضـــع  لتمففـــه ا،قتدـــله قـــي اســـفاق   -

 .(150) ا،للي  ثس مي 

 لتســــلاد الععــــ  اوــــى اوراق ا،لليــــ   -
ه
صا صاديــــلد الععــــ  اوــــى الســــاف  يــــأتف مامــــ 

لعلـزو  اـن . ا،تفافق  مـب الشـرىل  ثسـ مي  مـن ا، س ـله  سـتثملرف  ثسـ مي 

                                                           

القانونية، موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية على االنترنت، ( نروز أن هاملتر)دراسة أعدتها مؤسسة   )149(
 . سالميةمركز أخبار الصناعة المالية اإل

 . 0229أكتوبر  03، 009، 9، جريدة القبس الكويتية، القسم االقتصادي، العدد (أرنست آند يونغ)تقرير   )150(
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اســـــتخدا  التفرفـــــو التقعيـــــد  قـــــي  ثةـــــ  مـــــن ال عـــــداا ثســـــ مي ذ وســـــت ه الســـــاف  

 . (151)و  اسفاق ااةيلر ا،هضه لتمففه ا،قتدله قي  

التقعيــد  قــي  يــلاة الســاف  ( م س ــله  ســتثملر)و (152) (كــقلديو التحــفع)بــد ه  -

 . (153)صمل  غرال افلدة اللل د  و لقفىب النشلع 

 وم صكـــــــــــدار لـــــــــــو مـــــــــــن الســـــــــــاف   26/16/2669 طعـــــــــــو كـــــــــــقدوق الققـــــــــــد الـــــــــــدوعي قـــــــــــي   -

 . (154)ثس مي 

 مـــن طع ـــله ا،شـــفرة الهقيـــ  قـــي صطـــلر   -
ه
 متلايـــدا

ه
  ـــتق ه كـــقدوق الققـــد الـــدوعي اـــددا

امعــــو ا،فســــب  شــــأا صدارة مخــــلطر  لتلامــــله ال ــــيلدي  ولعــــففر  ســــفاق ر ت ا،ــــلمذ 

ودد دد  ا،شفرة بللهله للدد من ال عداا ااضـلء  شـأا صكـدار السـاف    ـديه 

 . (155) دواه التمففه التقعيدي 

دب  ا يزداد التفسب قي سفق الساف    ا  دلفم االافمله قـي امعيـله من ا،تف  -

  . (156)صكدار الساف 

( السـاف )واكعأ مللةليل االهلى اوى مالحتهل  ـأ ب  سـفق  كـدار ال ـقداه ثسـ مي   -

 اوى م تفت اللللو مقو احع ق  و  السقلا  فيو

 

                                                           

األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال بصندوق   )151(
 . 0229سبتمبر  07 النقد الدولي، تاريخ النشر

مالية متكونة من اختيارات تخص نوعية معينة من األسهم، ومن أسهم من نفس النوعية وذلك  محافظة أوراق: صناديق التحوط )152(
 . داغي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي األسواق المالية في ميزان الفقه، على محي الدين القره / للتحوط من تذبذب األسعار

األوراق المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال بصندوق النقد  )153(
 .0229سبتمبر  07الدولي، تاريخ النشر 

 موقع الجزيرة االقتصادي على االنترنت  )154(

 .المرجع نفسه  )155(

 . الدولي على االنترنتدارسة نشرت على موقع صندوق النقد   )156(
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 للصكوكالدور التنموى 

لقـــد  ذا احتشـــلر الســـاف  ثســـ مي  وت ـــلبو اللـــللو صعـــى صكـــدار ل ب ـــدء مر عـــ   ديـــد يـــتو فيـــو  

( اللــك وفرتهــل ســقداه ثدــرال وادواه ا،لليــ  الربفحيــ )التحــفم مــن  دتســلد الــفرتي و ســفاق   تمــلا 

 . صعى  دتسلد االقيقي ا،رل ه بلل عب وااةدمله

 ئ  ا،دلراه ا،للي  ا،ف فدة بـةا يـدت افـراد واللـك هـي الطعـ  اـن فلن طرفو الساف  يتو تل 

القيل  بفظيهتهل  دتسلدي  ودور ل التقمف ذ ممل ي د  صعى اسـتثملر ل قـي ا،دـلله الزراايـ  والسـقلاي  

   (157). والتدلرف ذ اللك تلب  ان مدت التقد  والتخعو قي ال  د

 :التنمية الاقتصادية

لح ةا ملدم حمف متفسه دله الهرد االقيقي ل م فت ة من : (158)التقمي   دتسلدي  هى  

 . الزمنذ  و  حهل الزفلدة قي  مي  ال عب وااةدمله اللك ينتدمل ادتسلد ملةا

والقمــــــف  دتســــــلد  لــــــ س غليــــــ  قــــــي  ــــــد ذالــــــوذ بــــــه  ــــــف وســــــيع  لتحقيــــــو التقميــــــ  الاشــــــرف   

يب ااةيــــلراه ا،تل ــــ  ائميــــب القــــلت قــــي ا،دتمــــب ذو مليــــ  فــــر  لفســــ: )ا، ــــتدام  اللــــك تلــــر  بأحهــــل

 . (159) (االيلة لأل يلم ا،ق ع 

 : معايير التنمية

تلــده رراء ال ـــل ثةا وااةبــ اء التقمـــففةا  ـــفم ا، مــراه وا،لـــلية  ا ثـــ    ميــ  و ولففـــ   لعتقميـــ   

ذ فهي  ةا   ده دراسله اديدة اوى متفسه دله الهرد ذ وملدم الت ا و الر سملعيذ ودر   (160)

                                                           

 .000أسامة عبدالحليم الجورية ، صكوك االستثمار ودورها التنموى فى االقتصادى ، مرجع سابق ، ص : انظر  )157(
 . 09النموذج الرياضي لالقتصاد اإلسالمي، سامر مظهر فنطقحي، ص  )158

 . 0779ة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العام  )159(

التنمية االقتصادية من منظور إسالمي، أوصاف أحمد، بحث مقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك   )160(
 . 1اإلسالمي  للتنمية، جدة، ص
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محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

التلقـــد الســـقلعيذ ومــــدت اســـته   الهــــرد مـــن البـــ ولةا االيــــفا يذ واســـته  و مــــن الامربـــلءذ   ــــده 

دراســـله  لـــرت اوـــى   ميـــ  اللفامـــه الثقلفيـــ  وا،مـــلراه الاشـــرف  اللـــك لراعـــي ديمـــ  ث  ـــلا و رفتـــو 

 . رامتوو 

ذ  
ه
وف ــــدو  ا الدراســــله الةــــ ة هــــى اللــــك لتهــــو مــــب مــــل  ــــلء بــــو ثســــ   د ــــه  ر لــــ  اشــــر درحــــل

 
ه
 وحه ـــــــيل

ه
 وملديـــــــل

ه
 هـــــــى التقميـــــــ  الشـــــــلمع  اللـــــــك لرلقـــــــي بل   ـــــــلا رو يـــــــل

ه
فللتقميـــــــ  ا،نشـــــــفدة صســـــــ ميل

ذ ولاــــفا حل لــــ  مــــن بيهتقــــل وديمقــــل و ل للقــــل ا،قضــــ ع  بللضــــفابه وا،لــــلية  
ه
الشــــراي  قــــي  وا تملايــــل

افلدة الدله والتلعيو والالل  والسقلا  ف ك لقمي  ذالي  ملمع  متفااح ذ ت  ى لتحقيو   تهلء 

 . الواتي ولأمةا  د الاهلي  للئميب

التقميـ   دتسـلدي  )ولله  من   ـو مـل  ـلء بـو ثسـ   قـي ا،دـلم  دتسـلد  م ـد   و  كـه  

   كعهاـو  لملرتهـلذ و لـه  01:  ـفد ( رل واستلمر و فيهـل ف   شأ و قي ا : )بقفلو تللعي( الشلمع 

ومن كلا قي : )ثس    وا التلمة   و التقمي   ف سايه سللدة ث  لا قي الدحيل وآلالرة بقفلو تللعي

 . 72: ثسراء (  وة  امك فمف قي آلالرة  امك و يه ساي 

وصذا دــلم ربــ  لعم  اــ  ص ــي : )بقفلــوو حــو ســ حلحو وتلــلعي  لــه ث  ــلا لعيهــ  هللا قــي  ريــو  

ذ و حــو تلــلعى ســةر لــو مــل قــى ال ــمفاه وارل   ــتثمر ل وفقميهــل 36: ال قــرة(  لاــه قــي ارل لعيهــ 

 مقــو: )وفـقلو بخة اتهـل وى ــ ح بحمـد  بقفلــو تلـلعي
ه
( وســةر لاـو مــل قـي ال ــملواه ومـل قــي ارل  ميلـل

 . 13: اائلثي  

 ة فلحتشـــروا قـــي ارل وابتيـــفا مـــن فضـــه هللا واذ ـــروا هللا فـــ ذا دضـــ أ الســـ: )ودفلـــو تلـــلعي 

 . 16: اائمل  (  ثة ا للعاو لهللفا 

بــه لقــد بعــال  ــر  ثســ   اوــى التقميــ  وتلمةــ  الــدحيل صعــى  ــد دــفم الرســفم كــوى هللا اعيــو  

صذا دلمـــأ ال ـــلا  وقـــي يـــد   ـــد و ف ـــيع  فلســـتعلح  ل لقـــف   لـــر  يرســـملذ فعييرســـمل فعـــو )وســـعو 

 . (161)( ل  ر ربو

                                                           

 لمسند اإلمام أحمد بن حنب )161(
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والفادــب  ا التقميــ   دتســلدي ذ هــى مــن   ــو اكــفم و وعــي ا، ــلدآ اللــك  ــلء قهــل ثســ   قــي  

ذ اـلاه ا،شـاع   دتسـلدي  . ا،دلم  دتسـلد 
ه
وهـى مشـاع  )ذلـ   ا ثسـ   ومقـو  ر لـ  اشـر درحـل

لذ وويـلمل  يــذ يدــ  مقـو ال ــدء ود ــه  ا لتعـفر ا ــداس ولهـرل ا،شــاع  حه ــم( الهقـر والتخعــو

 .  ا لفيب قي اسلت وا،قدم 

بــه صا ثســ    ــةا طللــ  القــلت بللل ــلدةذ وذ ــر هللا تلــلعيذ اععــو قــي القــررا الاــرفو بقفلــو  

 .4-3: درىمل" الو   طلممو من  فح ورمنهو من لف * فعيل دوا ر   وا ال  أ : "تللعي

 بــه  ــلء ثســ   بــأ ث  مــن ذلــ  اقــدمل ااتبــ  مدــرد لــ 
ه
  و  ل لــل

ه
ر    ــد  فــراد ا،دتمــب يــل لل

ول يحـ  اوـى * فول  الوت يدح اليتـيو*  ر يأ الو  ياو  بللدين: ) ف لاوي  لعدين بقفلو تللعي 

 . 3-1: ا،لافا ( طلل  ا، اةا

ومن  قل فقد سلوت ثس   بةا التخعو والاهرذ ولو   تلو الرسفم كوى هللا اعيو وسعو  

و مــن الهقــر فلــن   ــي باــرة رضــ ر هللا اقــو احــو دــلم  ا الق ــك كــوى هللا اعيــو مــن نــ كء بقــدر اســتللذل

ذ فعمـــل ســـألو   ـــد و (162) (العمـــو   ـــي  اـــفذ بـــ  مـــن الاهـــر والهقـــر واـــوا  القبـــ : )وســـعو كـــلا يقـــفم 

 .   لدلا دلم  لو

 سلوت ثس   بةا التقمي  وال  ى قي ارل وبةا اائملد قي سايه هللا بقفلـو 
ه
 ومن  قل  يضل

 . 26: ا،زمه( ورلروا يضربفا قي ارل ياتيفا من فضه هللا: )تللعي

ومـــن   ــــه  ـــو  الفكــــليل كعمـــل  لــــد الاهـــلح مــــن   ـــه التقميــــ   دتســـلدي  ولحقيــــو التقــــد   

 ويـــرورة مللـــ ذ  يـــذ تشـــة  االقـــل و وال يلحـــله الســـلرل  لعلســـر الـــو  
ه
 صســـ ميل

ه
 دتســـلد  وا  ـــل

قـروا صعـى ا،رافـو الللمـ  اللـك تلـزا الالـل  الللمـ ذ  مـل ل يـزام  ل مل فيـو صعـى  ا معيـلر شـة  يهت

شــة  قـي اللـللو مل ممــو  ل شـفا قــي / معيـلر  /يتلـةا صيسـلم العلدــ  الامربل يـ  صعــى مـل يقـر  مــن 

                                                           

 . اإلمام أحمد بن حنبلمسند  )162(
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وفتععــــ  لــــففة   ــــو  الضــــروراه لمــــو تســــةة  واســــتخدا  ا،ــــفارد اوــــى حعــــلق . (163)ال عــــداا ثســــ مي  

 . ل  بو بدوا التقمي  الشلمع  وسبذ و ف  مر ل يمان القي

 : الاستراتيجية إلاسالمية للتنمية 

يرلاـــــــــز  ســـــــــعف  التقميـــــــــ  مـــــــــن مق ـــــــــفر صســـــــــ مي اوـــــــــى فريـــــــــي   ا الق ـــــــــرة للليـــــــــلة والاـــــــــفا  

واســــت اليديله التقميــــ   مــــراا مت امــــلا ل احهســــل  بينهمــــلذ لدر ــــ   حــــو مــــل لــــو لاــــن الق ــــرة للليــــلة 

اـــفا ومـــللو لاـــن اســـت اليدي  الق ـــل  منســـئم  مـــب ا ـــدا  والاـــفا ومـــللو لاـــن الق ـــرة للليـــلة وال

 . ا،لعق  لعق ل ذ ف حو لن يتمان الق ل  من لحقيو   دافو

فل  دا  الللم  لع يلس  التقمفف  لعمدتمب ا، عو تشمه لقميـ  ا،ـفارد الاشـرف  والتفسـب  

فر لاقفلف يـل محعيـ  ولهـ  قي ثحتل  القلفب ولح ةا حفاي  االيـلة وصدلمـ  التقميـ  ا،تفااحـ  ولعـف 

 .  اتملد اوى اللللو ااةلرشي ولحقيو در     ب  من التالمه بةا   زاء اللللو ثس مي

و لــــر يماــــن لحقيــــو  ــــو  ا ــــدا  لبــــد مــــن ص ــــراء تيةــــ اه واســــل  قــــي  ســــعف  التخعــــيه  

 دتسـلدي ذ لعتقمي  وذل  ب  شلء م س له صس مي   ديدة لقف  بت نك م ـلدراه قـي  قـه التقميـ  

وصل لح  سعف  ل مر ز  قي اللمعي  التقمفف  يتيح لعقـلت ا،شـلر   قـي اللمعيـ  التقمففـ  وبـوم  مـفد 

 .  ث ث  و لدة قي مدلعي ال حذ والتخعيه

 : (164)ولاي لحقو  و   ست اليدي  القدلح لبد  ا لتضمن اللقلكر التللي  

و ـفد الــدافب ال تـي لع ــعف  والـو  مــن مــأحو التخهيـو مــن غعـفاء و ــدة ال ـ ى ححــف الثــ وة  -1

 . وال عع  وك ي  بمسل  ص  لحي 

و ــــفد اقســــر ا، ــــلءل   مــــل  هللا ســــ حلحو وتلــــلعي مــــن مــــأحو  ا  لمــــه  قــــفة  هــــز اوــــى احــــدفلح  -2

 . مب ورفل يتوث  لا بللدل   لتلا  بللقيو ثس مي  واللمه ،ل فيو كلاع ا،دت

                                                           

التنمية االقتصادية من منظور إسالمي، أوصاف أحمد، بحث مقدم إلى المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك  )163(
 . 02اإلسالمي للتنمية، جدة، ص

 . 60، ص 0772 والتحدي االقتصادي، عمر شابرا، اإلسالم  )164(
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القيـــل   لمعيـــ  صاـــلدة  ياعـــ  ا تملايـــ  وادتســـلدي  واســـل  القعـــلق مـــن مـــأحهل يـــملا  ا يدـــد  -3

 فـــــراد ا،دتمـــــب  ا ب ماـــــلحهو ال ـــــ ى اةدمـــــ  مســـــلالمو الوةســـــي  يـــــمن حعـــــلق القيـــــفد اللـــــك 

 . لهريمل الرفل ي    تملاي  وفمعيهل  ستقرار  دتسلد 

 : (165)لل يلسله لتحقيو التقمي  مب  ستقرار وهي  مل لبد من ادة ص راءاه لتلعو ب

1-  
ه
 وصحسلفل

ه
 . لقفف  الللمه ث  ل ي من ل م يملا مدتمب   ث  ادل

صدلــلم مدمفاــ  مــن ثكــ  له اوــى معايــ  اراضــ ك واســتئدلر ل ولــففة   ــفافز لبــ امج ا،زاراــ   -2

وبدء لقهيو برامج لعتقمي  الرفهي  ولفسيب دلادة ا، ل مةا قي ر وت  مـفام الشـركله ولع يـو 

 . الزكلة و  ال  ا،فارفذ الشراي  وصك ح الميلكه ا،للي  الرا ق 

  اللك لتعع  قي ا،قل  اوم صدللم الدافب ال تي  لر يماـن لحففـه صالدة المياع   دتسلدي -3

ا،فار ثحتل ي  من صحتل  ال عب الامللي  الهللرة صعـى صحتـل  ال ـعب الضـرورف ذ والت  ةـل اوـى سـد 

  تيل ــلهذ وصكــ ح ا،لليــ  الللمــ  بمــل قــي ذلــ  ويــب ســعو  ولففــله ثحهــلق االاــفمي وصكــ ح 

ذ وصاـــلدة  ياعـــ  ب ئـــ   ســـتثملر مـــن (ا، س ـــله الللمـــ )والشـــركله االافميـــ  الـــداو االاـــفمي 

 . ل م التخع  من الشاف  ا،حيع  بل، تق ه ال يلس ك ومل صعى ذل  من ص راءاه

صاـــــلدة المياعــــــ  ا،لليـــــ ذ بمــــــل قــــــي ذلـــــ  اقــــــد كـــــهقله مــــــب كــــــيلر ا،ـــــزاراةا ا،ممشــــــةا و صــــــلل   -4

حه ـــمو دوا  رل ــلع بــر  امـــه ملــةاذ  مــل يدـــ  ا، س ــ  الســية ة الـــوين  لمعــفا مــن ذاه  

الت ــــعيو بضــــرورة لــــففة  التمففــــه  حــــو  سلســــ كذ  مــــل ين غــــي لعم س ــــله ا،لليــــ  لع يــــ   ل ــــله 

 . ا،دتمب اسلسي 

ويــب لعــ  ل يلســ  اســت اليدي  طففعــ  امــد ياــفا مــن مــأحهل لماــةا الدولــ  مــن ص ــراء وركــد  -5

و شـــــرف  ومـــــن ثـــــو القيـــــل  بتحديـــــد سع ـــــع  مـــــن  واد ـــــي ائميـــــب مـــــل ف متـــــفافر مـــــن مـــــفارد ملديـــــ 

 
ه
  يدا

ه
 . اولففله ا،حددة لحديدا

 

 

                                                           

 . 009- 000المرجع نفسه، ص   )165(
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 :ألاهمية الاقتصادية للصكوك إلاسالمية

لاــــه حــــفح مــــن  حــــفاح الســــاف  ثســــ مي  دور  قــــي حمــــف   دتســــلد و ثــــر  الهلــــلم قــــي التقميــــ   

 (. التدلرف  والسقلاي  و دتسلدي  وااةدمي ) دتسلدي  اللك تشمه  ميب  فاح   دتسلد 

 :صكوك املشاركة  

يذ لتللمه تلتب  ا،شلر   من  فضه كيال التمففه ثس مي لهللليتهل قي امعيله التمففه   

  ثــ  ال قــف  وم س ــله التمففــه والشــركله  ســتثملرف  قهــو  الســيي ذ ســفاء ا،شــلر   ا، ــتمرة    

 : ا،تقلدس ذ وذل  لعمةلاه التللي 

   صحتـــــل  ال ـــــعب )ا،شـــــلر   هـــــى اســـــلت الـــــو  يماـــــن  دتســـــلد مـــــن ربـــــه الـــــدورة  دتســـــلدي   -1

بــةا  ــللةا الــدورلةاذ ذلــ   حــزلق ااةعةــ  بــدورة الققــفد ممــل يقعــ  لعــر  حــزلق ( وااةــدمله

 . الو  سا  كفارس مختعه  لع قف ذ وا، س له  دتسلدي ذ واسفاق ا،للي  اللل،ي 

ذ فلــد  ااتمــلد ( مــل  ــف االــلم قــي لمففــه ال قــف  الربففــ )ل لحمــه قــي طيلتهــل    رثــلر لخــةمي   -2

،ديقــــ  يــــ د  صعــــى لنشــــيه امعيــــ  م س ــــله التمففــــه اوــــى الهــــرق بــــةا ســــلر الهل ــــدة الدا قــــ  وا

التقميــ  قـــي ا،دتمــب صذ لـــ س  مــل  ا، س ـــ  وهــى تلمـــه بســيي  ا،شـــلر   صل لدقيــد كـــه طلدلتهـــل 

ف ــك  ســعف   تمــك لعتقميــ  )وصمالحيلتهـل قــي اســتخدا  امــفام اللــك لــدفهل قــي مشــرواله التقميــ ذ 

 صل مــن اســتثملر صحتــلشي ولقميــ   دتســلدي  و  تملايــ  بلات ــلر  ا اللل ــد ا،حقــو ل ينــتج فلــ
ه
 

 اــــن االـــد مــــن ارلهـــلح اســــللر ولخهــــي  
ه
 قيقيـــ ذ ممــــل   ـــل و قــــي االـــد مــــن التخــــةوذ فضـــ 

لالليو ثحتل ذ وبللتلعي سلر ا،قتج النهل ي لعم تهع ذ وذل  للد  لحميه التمففـه بتاـلليو  و 

 . (166)(  ا لء  مل قي القرول

                                                           

 . 00ص 29اإلسالمية، أحمد فؤاد أمين، مجلة البنوك اإلسالمية، العدد مؤتمر خبراء استثمار المصارف   )166(
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ضـع  قـي التمففـه متفسـه  و طففـه ا ـه وذلـ   حهـل لتيعـ  تلتب  كاف  ا،شلر   السـيي  ا،ه -3

 قي ال عداا اللك تلل ي من احخهلل ديم  ام تهـل 
ه
اوى مشاع  احخهلل ديم  اللمع  ولسفكل

 . (167)مقلبه اللم ه السل   بلستمرار

 لع ئز قي مةلاحيلتهل واسـتثملر  سـيعتهل قـي ا،شـلرىب  -4
ه
يمان لعدوم  ا لسدر كاف  ا،شلر   سدا

ا،ـــدرة لعـــدله  و ثيـــراد مثـــه محعـــله العلدـــ  الامربل يـــ  وا،ـــفا ئ وغة  ـــلذ  يـــذ ل لرلـــ   ـــو  

الســــاف  اوــــى الدولــــ  التلامــــله ثلبتــــ  لدــــل  ا،مــــفلةا  حهــــل لقــــف  اوــــى م ــــد  ا، ــــل م  قــــي الــــربح 

 . وااة لرة

 :أهمية صكوك املضاربة 

 : لتأتي   مي  كاف  ا،ضلرب  من  حهل 

لعــرح قــي مدــلله التمففــه الا ةــ  والعففــه امــد الــو  لحتل مــل ا،شــلرىب  دتســلدي  الابــ   قــي  -1

 و  ايل  كيي  صس مي  متعفرة ت تفا  القدراه  دتسـلدي  الا ةـ ة القل مـ  قـي مدتملقـل 

 . وا،نئم  ان التللمه بلل قداه الربفف 

ااةبــ اه  دتســلدي  الــوين ل يمعاــفا  كـيي  صســ مي  لــزاو  بــةا  صــلل  ر وت امــفام وذوت  -2

 . ا،لمذ فل،لم وااةب ة  مل  قل ل اللمعي  التقمفف 

لمان االافمله  ا لمفم ال ئز قي مةلاحيلتهل ان طرفو صكدار كاف  ا،ضلرب  قـي ا،شـرواله  -3

ا،ــــدرة لعــــربحذ فلقــــدمل لقــــف  االافمــــ  قهــــوا القــــفح مــــن ا،شــــروالهذ يماــــن لمــــل  ا لمفلمــــل اوــــى 

ا،ضــــــــلرب  بحيــــــــذ ل  شـــــــلر   صــــــــلل  امــــــــفام قـــــــي الخــــــــلذ القــــــــرار ثدار  و ســــــــتثملر    ســـــــلت

 . لعمشروحذ ول قي ثدارة بيد ال عع  االافمي 

 ا لقـــف  االافمـــ  ب  شـــلء محعـــ   ديـــدة لتحعيـــو ا،يـــل  ولمففعمـــل ب كـــدار : ومـــن  مثعـــ  ذلـــ  

ا،حعــ  االلليــ  ر ت مــلم لمــل كــاف  ا،ضــلرب ذ  و قــي لفســيب ا،حعــ  االلليــ  بحيــذ لح ــ  ديمــ  

                                                           

 . 12ص  07غ تمويل التنمية في اإلسالم، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ندوة صي  )167(
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يضــل  صعـــى ديمــ  كـــاف  ا،ضــلرب  اائديـــدة ال امــ  لتفســـيلملذ ل شــاه ا،دمـــفح ر ت ا،ــلم اائديـــد 

 . (168)لعمحع ذ فتافا مضلرب  يخعه فيهل ا،ضلر  مللو مب ملم ا،ضلرب 

ذ وممــل يماــن  ا  
ه
وواضــع  ا مــن مــروع صكــدار كــاف  ا،قلريــ   ا ياــفا ا،شــروح محــددا

 مــن ( مــل قــي ا،ثــلم ال ــلبو)ذمــ  ملليــ  م ــتقع   –بع يلتــو  –لــو  ياــفا 
ه
ذ وفاــفا ال ــد الســ   ــزءا

بــأا لق ــو اربــلح اوــى )ربــح ا،شــروح بن ــ   القيمــ  اســمي  لع ــقد صعــى مدمــفح ر ت مــلم ا،شــروح 

 (. مدمفح الساف 

( مــر   متقلدســ )وفماــن  ا لاــفا كــاف  ا،ضــلرب  اوــى حــفاةا  حــفح لليــب ل ســته    و ثطهــلء 

بحيذ ينت ر امر صعى لمع  الدول  لعمشروح  لد صطهلء  و استه    ميب الساف  وحفح ل يتضمن 

 . بحيذ ل قي معاي  الساف  دا م  لسل  و( مر   دا م )مرع ثطهلء 

 :أهمية صكوك الاجارة 

 ،ــل لتمتــب بــو مــن مزايــل صذا مــل  
ه
تلــد كــاف  ث ــلرة مــن   ــو  ســللي  التمففــه ثســ مي  ح ــرا

دفرحأ باه من التمففه التقعيد  و مالم التمففه ثس مي  الرت كل،ضلرب  وا،رابح ذ ومن   و 

 : ممةلاتهل

دـــلر دوا لحمـــه مقلســـ تهل لتمففـــه اكـــفم الثلبتـــ ذ  يـــذ   ـــتهلد مـــن مقهلتهـــل مقلبـــه م عـــال ثي -1

 . حهقله السيلح  ومخلطر ا،عاي  من   فع قي اسللر ومل صعى ذل 

يماـــن اســـتلملم كـــاف  ث ـــلرة واايـــلا ا،ـــ  رة قـــي تل ئـــ  ا،ـــفارد ال امـــ  لتمففـــه الاثةـــ  مـــن  -2

 لمففــه رله مســقب لأل مــزة ثلات وحيــ ذ  و  ثــلس . ا،شــرواله والقهقــله االافميــ 
ه
فــيمان مــث 

وفماــــن  ــــول  اســــتخدا  كـــــاف  . د اليوا يــــ ذ  و مــــل قله مــــر   لققــــه ال ضــــل بمتدــــر لعمــــفا

التــأ ة  قــي لمففــه  كــفم ثلبتــ  ل يقســد الــربح مــن اســتلمللملذ ســفاء  كــلا اســتلمللمل قــي دعــلح 

ااةــدمله االافميــ  مثــه صدلمــ  اللــدمذ ولحقيــو امــنذ ومرا ــز ال حــذ اللعمــكذ    قــي القعــلح 

 . سيلراه صسلل  ائملي  لة ي  ااةة   التب عيذ ححف لمففه

                                                           

 . م0222اإلسالمي للتنمية، تمويل العجز في الميزانية العامة من وجهة نظر إسالمية، منذر القحف، منشورات البنك   )168(
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يماــــــن صكــــــدار كــــــاف  التــــــأ ة  لتمففــــــه صدلمــــــ  ا،شــــــرواله ذاه القهــــــب اللــــــل ذ اللــــــك ل لرغــــــ   -3

االافمــــــ  قــــــي صدلمتهــــــل اوــــــى  ســــــلت الــــــربحذ ،ســــــلل  المــــــ  لرا ــــــلذ ححــــــف لمففــــــه بقــــــلء اائ ــــــفرذ 

االللـ  لاـفا وقي  ـو  . وا،علراهذ والعرقذ وال دودذ وسل ر مشرواله ال ني  التحتي  السملء

االافم  هى ا، تأ رذ من  صلل  الساف  الوين يافحـفا  ـو ا،ـللاةا لمـو  اايـلا ا،ـ  رة 

  –لعدولــــ ذ ثــــو لقــــف  االافمــــ  
ه
ب بل ــــ  العرفــــو ل ــــة  ال ــــيلراهذ واائ ــــر  –بســــهتهل م ــــتأ را

 لعلــــــلبرفن اعيــــــوذ وبلســــــتلملم ال ــــــد احئــــــز ا،يــــــل ذ ولخزفنهــــــلذ ولفاىلمــــــل اوــــــى ا،ــــــزرااةا وســــــل ر 

 . ال الا

يماــن ثفــلدة مــن كــاف  اايــلا ا،ــ  رة ذاه اللمــر القســة  قــي لمففــه مــراء العــفاا  وا مــزة  -4

مثه   مـزة االلسـ  آلاعـيذ  مـل يماـن اسـتخدا  كـاف  ص ـلرة ااةـدمله قـي لمففـه ا،شـرواله 

 اللئـفء صعـى كـاف  
ه
قي دعلاله ممم ذ مثه التلعيوذ والالـل ذ والمـللوذ والققـهذ وفماـن  يضـل

 . ص لرة ا،قلفب قي لمففه برامج ثسالا والتقمي  اللقلرف 

فـــــيمان اوـــــى ســـــايه ا،ثـــــلمذ  ا يـــــتو لمففـــــه بقـــــلء محعـــــ  لععلدـــــ  الامربل يـــــ  ولأ ة  ـــــل  م ـــــل ي 

 لت ل  ـله  لـرت  ا 
ه
 لألايلا الر سمللي  ا،لمـرةذ وفماـن وفقـل

ه
وملداه لعدول  و وا يمثه لأ ة ا

لتشييه بمل فيهل من كفادر  شرف  و ح م  ملعفمله لعدول ذ    يتو لأ ة  ا،حع  وهى قي  لل  ا

 و ــــــوا ثيــــــراد 
ه
 ثلبتــــــل

ه
 ا الدولــــــ  ت ــــــتأ ر ا،حعــــــ  قــــــي  للــــــ  تشــــــييه ولــــــدفب مقلبــــــه ذلــــــ  صيدــــــلرا

  تخد  قي دفب روال  ا،فظهةا ومسلرفو التشييه والسيلح  وففاح السلقي اوى ا،   و ـو 

 . (169) مع  كاف  التأ ة  

له  ا لفا ــو ال ئــز قــي مةلاحيلتهــل ب كــدار كــاف  ث ــلرة  يــذ يماــن اســتلمللمل يماــن لللافمــ -5

من د ه ال ق  ا،ر ز  قي امعيله ال فق ا،هتف   وذل  لقع  مخلطر ل بل يلف  صعى مل لتمتب 

ولـــ س  دم اوـــى ذلـــ  مـــن لدربـــ  ممعاـــ  ال حـــرفن اللــــك . بـــو مـــن اســـتقرار قـــي  ســـللر ل وافا ـــد ل

معيـــــفا دولر  مرفاـــــي  166  وديمتهـــــل 2662  صســـــ مي   افميـــــ  اـــــل  دلمـــــأ بعـــــرح كـــــاف  لـــــأ ة

                                                           

اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك المؤجرة، منذر القحف، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي   )169(
 . 090ص  00بجدة، ج
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مـــدتهل لمـــس ســـقفاهذ  يـــذ  عـــأ محـــه ال ـــقداه االافميـــ ذ وكلحـــأ يـــمن برحـــلمج صكـــداراه 

 مققعـــب الق ةـــ ذ وفـــلق ملـــدم ال ـــد ل ملـــدم 
ه
الـــدين االاـــفمي لـــقهس اللـــل ذ ودـــد لدـــأ حدل ـــل

 . ،دة ست   ممر (170) (لي فر )

و ـف   ـد  بـرا  مشـروح  بـرا  ال  ـأ الـو  يتاـفا ( بـر  امـز ) ـلرة ومن لع يقله كـاف  ث  

معيفا دولر  مرفايذ ودد  ديو اوى دعل   رل لمتعامـل  ودـل   396من لم    برا  بتاعه  بعيأ 

ا،ع  ا د اللزفز اةدمـ  االـرمةا الشـرفهةا قـي ا،اـلا الـو  كلحـأ لحتعـو دعلـ    يـلد الشـمة ة واللـك 

 . وى االر  ا،اي الشرفولعه صط ل  م لمرة ا

ومـــن  بـــرا مزايـــل مشـــروح بـــر  امـــز  صلل تـــو الهركـــ  لالفـــ  ا، ـــعمةاذ  يـــل كلحـــأ  ن ـــيلتهوذ لدتقـــلء 

كاف   و احتهلح قـي   قحـ  فقدديـ  فـللرة قـي  دـر  حقعـ  مـن االـر  ا،اـي الشـرفوذ وذلـ  وفـو 

 .  داة م تارة امعأ اوى لعففر ل مر   منشآه لعمشلرىب اللقلرف 

ذ ومـــن لـــ م  ـــو  الســـيي  يماـــن (كـــاف  بـــر  امـــز )د  طعـــو اوـــى  ـــو  اداة مســـعلع ودـــ 

لعم ــــعمةا الــــراغ ةا بللحتهــــلح بأ ــــد   قحــــ  البــــ   مــــراء كــــ   و   ثــــ  يخــــفلمو  ــــو  حتهــــلح قهــــو  

 . الف دة ،دة محددة من ال ق  اوى مدت  ر ب واشرفن سق  هئرف 
                                                           

المية لتثبيت تكلفة مؤشر تستخدمه المصارف ومؤسسات االئتمان والمستثمرون الذين ال يلتزمون بأحكام الشريعة اإلس: ليبور  )170(
 London Inter bank of)هى اختصار  (LIBOR)االقتراض في أسواق المالي في جميع أنحاء العالم، حيث إن كلمة 

offered rate)  وهذا مؤشر على الفائدة الربوية المحرمة في . والتي تعني معدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن
صى مجمع الفقه اإلسالمي بضرورة اإلسراع بإيجاد أدوات وصيغ تتناسب مع الشريعة الشريعة اإلسالمية، من أجل هذا أو 

 . الستخدامها في األسواق المالية

كمؤشرات اإلنتاج واإلنتاجية، ومؤشرات كفاءة . ال تعتمد المؤشرات الربوية كأساس للحساب والمقارنة ةوهناك مؤشرات كثير  
قتصادية كدرجة التصنيع ومستوى التخزين ومدى االنتفاع بالطاقة، ومعدل دوران رأس التشغيل واستثمار األموال في الوحدة اال

 : المال ونسب المبيعات، يمكن اقتراح الطرق التالية

 . لثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسالمية واخذ وسطي أقرب رقمين( الربع سنوية مثالً )يمكن اللجوء إلى آخر أرباح موزعة  -0

 . إلى تقديرات ثمانية مصارف أو مؤسسات مالية إسالمية وآخذ وسطي أقرب رقمينيمكن اللجوء  -0

معيار قياس أداء / البحث عن سعر التضحية المناسب لكل قطاع من قطاعات العمل واعتبار أقلها هو تكلفة الفرصة البديلة -2
، قرارات وتوصيات 09م، ص0223، 0الة، طسامر مظهر قنطقجي، مؤسسة الرس: المعامالت اإلسالمية بدياًل عن مؤشر الفائدة

 001صمجمع الفقه اإلسالمي ، 
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يم  الس  مقدملذ صيلف  صعى تلمد    داد  ستو قي ومقلبع   وا  حتهلح يقف  ا،قتهب بت ديد د

 . رسف  السيلح  وثدارة ال قفف 

 . (171)ومن مزايل كاف  بر  امز  مليوي 

  صلل ــ  الهركـــ    بـــ  مـــرفح  مماقـــ  مـــن ا، ــعمةا لتحقيـــو  عممـــو لزفـــلرة ماـــ  ا،ارمـــ  كـــه

 . ال ذ والتشر  بمدلورة الال   ا،شرف 

  يملا التمتب بخدمله فقددي  متمةلة طفام فت ة  حتهلح بتاعه  مقخهض . 

  ادتقلء كاف   حتهلح بعرف  م  رة وادتسلدي . 

 صمالحي  االسفم اوى لدمله ساقي  من بر  امز  القرف  من االر  ا،اي الشرفو . 

 لفرفذ  و  حتهلح بللساف  قي  لل  الففلة . 

  مــن لــ م مــر   متخسســ  لتــفعي صدارة كــاف   حتهــلح  لــففة  لــدمله ذاه ديمــ  مضــلف

 : بلستخدا  ح ل  الققلع الو  مقح  مع  الساف 

 . ص داء  و  حتهلح لعية  ل ق  وا دة  و للدة سقفاه -

 . بيب كاف   حتهلح  و لأ ة  ل -

 . است دام فت اه الساف   و و داه ثدلم  ا،خسس  -

  .لر يه  و  حتهلح ل ق  وا دة دلدم  -

 مممل قي  
ه
ودد ذ ر  دتسلديفا  ا لساف  ث لرة مزايل ولسل   يمان  ا لدلعمل  سلسل

 : (172)ال فق التمففعي  ثس مي ذ يمان ص مللمل بمل يوي

 

 

                                                           

 (www.zamzamtower.com)موقع برج زمزم على االنترنت   )171(

 . 9-1صكوك اإلجارة، محمد أحمد السريني، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورة الخامسة عشرة، ص   )172(
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 : خضوعها لعوامل السوق : أوال

 اللــــرل والععــــ ذ فــــ ذا ارلهلــــأ  
ه
 لقــــفت ال ــــفق  و وفقــــل

ه
لتحــــدد ديمــــ  كــــاف  ث ــــلرة وفقــــل

القيمــــ  ال ــــفدي  لألكــــفم  و ا،قــــلفب  و ااةــــدمله اللــــك لقلبــــه كــــاف  ث ــــلرة لرلهــــب ديمــــ  كــــاف  

ث لرةذ ولـقخه  ديمتهـل صذا احخهضـأ القيمـ  ال ـفدي  لألكـفم  و ا،قـلفب  و ااةـدمله اللـك لقلبـه 

 . اف  و  الس

 
 
 : مرونتها: ثانيا

 : لتمتب كاف  ث لرة بمروح    ة ة من لم   حفااي هي 

فــيمان اســتخداممل قــي لمففــه : مروحتهــل مــن  يــذ ا،شــرواله اللــك يماــن لمففعمــل مــن ل لمــل -1

مشــــرواله لقــــف  قهــــل االافمــــ ذ ســــفاء كلحــــأ مر زفــــ  ذ    صدعيميــــ ذ    محعيــــ ذ  مــــل يماــــن 

 . استخداممل من د ه القعلح ااةل  والقعلح ااةة   وذل  لتمففه مشروالتهو

،تضمق  فيهلذ  يذ يمان صكدار ل صمل م لمرة من د ه مروحتهل من  يذ الفسلط  ا،للي  ا -2

ا، ـــتهيد حه ــــوذ وصمــــل اـــن طرفــــو وســــيه مـــلعي مثــــه ال قــــف  ثســـ مي ذ  و مــــركله ل ســــس 

  املم التمففه بل  لرة
ه
 . لسيسل

مروحتهــل بللن ــ   لتع يــ   ل ــله لمففعيــ  متقفاــ ذ  يــذ ت ــتعيب كــاف  ث ــلرة  ا لمـــفم  -3

 بقســـــــد لحقيـــــــو الـــــــرب
ه
وفماـــــــن . ح مثـــــــه لمففـــــــه مـــــــراء رله ،ســـــــقب  و  ثـــــــلس لتـــــــل رمشـــــــروال

اســــتخداممل قــــي لمففــــه  كــــفم ثلبتــــ  ل تهــــد  صعــــى الــــربح مثــــه لمففــــه مــــراء ســــيلرة صســــلل  

و ـول  يماـن اسـتخداممل لتمففـه ا،شـرواله ذاه القهـب اللـل  مثـه لمففـه . ائملي  لة ي 

مففــه ا،شــرواله ثحتل يــ  و ــول  يماــن اســتخداممل لت. بقــلء اائ ــفر وال ــدود وا،عــلراه

 يمان استخدا  كاف  ث لرة 
ه
االافمي  مثه لمففه مراء محعله لفليد الامربلءذ و لة ا

 . قي لمففه اةا وا دة  و  كه ثلبأ مثه لمففه مراء طل رة

فللسفر ا،تلددة لساف  ث لرة وااللله ا،تقفا  ،ل ـو : مروحتهل بللن    لتقفىب كفر ل -4

وبخلك  فيمل يتلعو بساف  ث لرة )الشروع الاثة ة اللك يمان صيلفتهل كفر لذ و ول  

يتـــيح ذلـــ  لاـــه مـــن ا،ـــدلر مـــن  مـــ  وا، س ـــ   ســـتثملرف  مـــن  مـــ  ( ا،فكـــفف  قـــي الومـــ 
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 لرت التيلر السيي  اللك لتقلس  مب ظرو  كه منهمل بمل   لاد اوى ظمفر كفر اديـدة 

ذ وفزفــد فــر   لتيــلر  مــل  ا،ــدلرفنذ وففســب مــن لســاف  ث ــلرة قــي ســفق اوراق ا،لليــ 

 . دا رة ثكدار من و م  ح ر ا، تهيد من التمففه

 يذ ل يرت  ممفر الهقملء قـي ت ئيـه ا ـرة  و لأ يعمـل : مروحتهل بللن    ،يللد دفب ا رة -5

ت الزمنـك  و لقدميهل بأسل طل،ل  حهل محـددة ملروفـ ذ ممـل يتـيح فركـ  لفاىـب ا ـرة اوـى ا،ـد

ل ســـتثملرذ  يـــ  الق ـــر اـــن اللمـــر االقيقـــي لرلـــ   و ال قـــلء الـــو  يـــتو لمففعـــو اـــن طرفـــو 

 . كاف  ث لرة

 
 
  : (173)استقرار السعر وثبات العائد  -ثال ا

 يـــذ ي مــــر اقـــد مقلرحتهــــل  ية  ــــل مـــن اوراق ا،لليــــ   ا مل ـــو كــــفر  ــــو  الســـاف  لتمتــــب بدر ــــ  

والث ــله قـــي اللل ـــدذ وبدر ـــ  الليـــ  مــن اللعـــو ا، ـــ و بمقـــدار ذلـــ  الليــ  مـــن  ســـتقرار قـــي ال ـــلرذ 

 بل ايـــــلا وا،قـــــلفب    بـــــدورة ثحتـــــل  
ه
 م لمـــــرا

ه
اللل ـــــد ودـــــأ مـــــراء الســـــ ذ  مـــــل  حهـــــل لـــــرل ه ارل لطـــــل

 . والتفاىب لع عب  دتسلدي 

 : أهمية صكوك املرابحة 

 قـــف  ثســـ مي  صذ مـــاعأ   ـــ   تلتبــ  ا،رابحـــ  صعـــى آلاا مـــن   ـــو الققـــفاه  ســتثملرف  قـــي ال 

مـن اسـتثملراه ال قـ  ثسـ مي ارد ـي لعتمففـه و سـتثملر  1989اـل  % 73و  1984ال  % 81
(174) 

من ص ملعي استثملراه بق  د ي ثس مي قي اللل  حه و % 82ب قمل بعيأ لع  الن    
(175) . 

الو   ف من   و مقفمله التقمي   -وغنك ان ال يلا  ا  و  اداة دلدرة اوى لففة  التمففه 

 فــــراد ا،دتمــــب ولللافمــــلهذ امـــر الــــو  لقلــــد  ملــــو االل ـــ  صعــــى التمففــــه بللهل ــــدة  – دتســـلدي  

 . الو  ودو حئر اث ة قي الفدأ الرا ن  مل  التقمي   دتسلدي  ثس مي 

                                                           

 . 9-6صكوك اإلجارة، نزيه كمال حماد، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورة الخامسة عشرة، ص )173(

تجربة البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار، البنك اإلسالمي األردني، موسى شحادة، بحث مقدم لندوة تجربة البنوك   )174(
 . 00، ص 0777اإلسالمية، القاهرة، 

 . 1، ص0772بنك دبي اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، بحث مقدم لندوة تجربة البنوك اإلسالمية، القاهرة،  تجربة  )175(



 

 

  130 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 ـــو  الســـيي  الشـــراي  لمففـــه متعع ـــله التقميـــ  كـــل دواه ثحتل يـــ  ال امـــ   صذ  حـــو ب ماـــلا 

لعزرااــــ  والســــقلا  ومــــدل تهل مــــن ا،ــــفاد ااةــــل  وم ــــتعزمله ثحتــــل  واســــتيلل  كلفــــ    تيل ــــله 

التقمففـــ  صذ  حهـــل لـــ س لمـــل  ـــدود صل مـــل لقــــو اقـــد  صمالحيـــله ا،مـــفم ا،لليـــ  ف ـــفاء كلحـــأ ال ــــعل  

فللهل ــــدة تلـــفد اوــــى آلامــــر . (176)ة يماـــن لمففعمــــل اــــن طرفـــو صكــــدار كـــاف  ا،رابحــــ  كـــية ة      ةــــ  

بللشـــراء صذ لماقـــو مـــن االســـفم اوـــى ال ـــعل  اللـــك يرغـــ  قـــي مـــرائهل ودـــد ل يتـــففر لديـــو ر ت ا،ـــلم 

 وهـى قهـوا  لل ـأ الهركـ  لعمقتدـةا 
ه
لسـيمل كـيلر و  –ال ا  لتمففعمل اوى  ا   ـدد ثمنهـل  د ـلطل

  آلاله ثحتل يـــ  اللـــك لماـــنهو مـــن مزاولـــ   شـــلطمو  دتســـلد  امـــر الـــو    ـــمو قـــي مـــن امـــت  –

 . افلدة ولقمي  القلادة ثحتل ي 

 : ولرت ا، س له ا،للي  اللك ت تلمه كيي  ا،رابح   ا لمل ادة مزايل منهل

  الضملحله اائيدة اللك لقد  لتيعي  مخلطر اد  سداد اد لع آلا ع . 

 تقهيــو وا،تل لــ ذ صذ صا ا،رابحــ  بــرغو ال ــد ل ا،ــقخه  مقلرحــ  بللســيال الــرتذ لانهــل ســمفل  ال

 . لقلس  اللمعيله  ستثملرف  اللك يسل  متل لتهل وثمرا  اعيهل

  تلتب  ا،رابح  من السيال ا،هضع  لتمففه ال ـعب الر سـمللي  لللـرفيةا وكـيلرا،قتدةا والسـقلح

الاهليــــــ  وا،ــــــ ءة ا،لليــــــ  اللــــــر ت ــــــمح بتمــــــففعمو وفــــــو كــــــيي   اائــــــدد الــــــوين لققســــــمو ااةبــــــ اه

 . ا،شلر  

وفماــن لســاف  ا،رابحــ   ا ت ــمه اوــى الدولــ  لمففــه بقــفد ا،ةلاحيــ  ا،تلعقــ   شــراء ال ــعب  

وا، ــــتعزمله وا،لــــداه ووســــل ه الققــــه و ســــته كله اــــن طرفــــو ا،رابحــــ  مــــب ال قــــف  ثســــ مي   و 

 . غة  ل

ا،رابحله صعى سقداه ذاه استحقلدله متتللي ذ بحيذ لخد   د  ال يفل  وفمان لحففه  

ذ  حهــــل ( وصا كلحــــأ كـــاف  ا،رابحــــ  وديفحهـــل غةــــ  دلبعـــ  لعتــــداوم  يةـــ  ديمتهــــل اســـمي )لـــدت مشـــت فهل 

ت ــــتعيب ( واارة ا،لليــــ )لــــدله اقد ــــو يــــمن م ــــأل  بيــــب الــــديفاذ ومــــب ذلــــ  فــــ ا اائمــــ  ا،ســــدرة 

                                                           

 . 323هـ، ص 0320، مكتبة الشرق، عمان 0تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية، سامي حمود، ط  )176(
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ل يتفسه قي اللمعي  طر  ثللذذ وذلـ    ـ  فتـفت مدمـب الهقـو ثسـ مي  است داد ل مرفع   ا

(177) . 

 سع ي   
ه
ومب كه  و  ا،زايل والهفا د اللك لخعهمل ا،رابح  اوى  دتسلد اائز ي صل  ا ل رثلرا

اوى  دتسلد الاوي صذ دد ينتج ان ا،رابح  رثلر لخةمي  وذل    ا  مل يضل  مـن  ـلممل الـربح 

عهـــ  ا،ـــفاد ااةلكـــ  ا،شـــت اة ممـــل يـــ د  صعـــى ارلهـــلح  ســـللر لذ مـــن   ـــه ذلـــ  ظمـــره قـــي آلاوحـــ  صعـــى لا

الة ة حداءاه واضل  من د ه ادد من ا،سرفيةا واعملء الشرىل  لداف صعـى التقعيـه مـن امعيـله 

بيـــب ا،رابحـــ  مـــب التفكـــي  ب اعـــلء واا   بـــ  للمعيـــله ا،شـــلر   وا،ضـــلرب ذ ودـــد داـــل مدمـــب الهقـــو 

التقعيـــــــه مـــــــل  ماـــــــن مـــــــن اســـــــتخدا   ســـــــعف  ا،رابحـــــــ  لألمـــــــر بللشـــــــراء ودســـــــر ل اوـــــــى )ثســـــــ مي صعـــــــى 

التع يقله اللك لقب لحأ ردلب  ا،سر  وف من فيهل ودفح ا،خلله   لعقفااد الشرىل  اللك لحامملذ 

 . (178) (والتفسب قي مختعو السيال  ستثملرف  الر  من ا،ضلرب  وا،شلركله والتأ ة  

 :همية صكوك السلم والاستصناثأ 

  
ه
 لــد ال ــعو قــي اســرحل االليــر  داة لمففــه ذاه  هــلءة الليــ  قــي  دتســلد ثســ مي امفمــل

ذ مـــــــن  يـــــــذ مروحتهـــــــل واســـــــتدلبتهل الل ـــــــله التمففـــــــه 
ه
وقـــــــي  شـــــــلطله ا،ســـــــلر  ثســـــــ مي  لسفكـــــــل

    طففــــــه آلا ــــــهذ واســــــتدلب
ه
    متفســــــعل

ه
 دســــــة ا

ه
تهل الل ــــــله مــــــرا ح ا،ختعهــــــ ذ ســــــفاء  كــــــلا لمــــــفف 

مختعهــ  ومتلــددة مــن اللمــ ءذ ســفاء  كــلحفا مــن ا،قتدــةا الــزراايةا  مــل الســقلايةا    ا،قــلولةا    

 . من التدلرذ واستدلبتهل لتمففه حهقله التشييه والقهقله الر سمللي  الر  

 : ولموا تلدده مدلله لع يو اقد ال عوذ ومنهل مل يوي

يســـــلع اقـــــد ال ـــــعو لتمففـــــه امعيـــــله اراايـــــ  مختعهـــــ ذ  يـــــذ يتللمـــــه ا،ســـــر  ثســـــ مي مـــــب  -1

ا،ــزاراةا الــوين يتفدــب  ا لف ــد لــدفهو ال ــعل  قــي ا،فســو مــن محلكــيعمو  و محلكــيه غةــ  و 

                                                           

 . 032م، ص 0779، 0اإلسالمي، جدة، دار القلم، دمشق، ط قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر  )177(

 . 096قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، ص  )178(
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اللـــك يماـــن  ا  شـــت و ل وى ـــعمف ل صذا  لهقـــفا قـــي الت ـــعيو مـــن محلكـــيعموذ فيقـــد  لمـــو قهـــوا 

 بلليل و 
ه
 . فدفب انهو مشق  ال ئز ا،لعي ان لحقيو صحتل موالتمففه حهلل

يماــــن اســــتخدا  اقــــد ال ــــعو قــــي لمففــــه النشــــلع الزراعــــي والســــقلعيذ ولســــيمل لمففــــه ا،را ــــه  -2

ال لبق   حتل  ولسدير ال عب وا،قتدله الرا د ذ وذل   شرائهل سعمل وصالدة ت ـففقمل بأسـللر 

 . مدزف 

فيةا وكــــيلر ا،قتدـــةا الــــزراايةا والســــقلايةا اــــن يماـــن لع يــــو اقــــد ال ــــعو قـــي لمففــــه واالــــر  -3

طرفو صمداد و بم تعزمله ثحتل  قي كفرة ملداه ورله  و مفاد  ولي   ر سملم سعو مقلبـه 

 . االسفم اوى  ل  مقتدلتهو وصالدة ت ففقمل

  
ه
يمان صكدار كاف  ال عو و ستسقلح من ل م الدلفم قي اقفد بيفح آلا ـهذ لسفكـل

 يماـــن اســـتخداممل قـــي لمففـــه فيمـــل يتلعـــو ب
ه
ل،لـــلدا  و ا،قتدـــله الضـــرورف  مثـــه ارا والقمـــحذ فمـــث 

ا،شــلرىب ال ت و يملوفــ ذ مــن لــ م صاعــلء م عــال لمففــه  قيمــ  ،قــتج لنتدــو الشــر   اوــى اســلت  ا 

 . يافا ت عيو ا،قتج  لد فت ة محددة

قـــي لمففـــه ا،شـــلرىب اللقلرفـــ  بل يـــلف  صعـــى  ا  ـــوا القـــفح مـــن اللقـــفد يماـــن  ســـتهلدة منهـــل  

( 
ه
و لــد اســت   لعــ  الف ـــداه لتــفعي اائمــ  ا،ســدرة لعســاف  اريــمل لع يـــب ( كف ــداه ســاقي  مــث 

بللتق ـيه فيتحقـو لمـل الـربح مـن لـ م الشـراء   ـلر مخهـ  مـن الشـر   اللقلرفـ  حتيدـ  لتقــديو 

 .(179)رائهل بللتق يه سداد ا، عالذ وقي حهس الفدأ يايلمل ا،مفم   لر  اوى ،ن يرغ   ش

 ل ـــقداه ااةزاحـــ  االافميـــ  اللـــك ت ـــتقد صعـــى ســـلر  
ه
 صســـ ميل

ه
 مـــل تلتبـــ  كـــاف  ال ـــعو بـــدي 

 لساف   91الهل دةذ ودد دلمأ دول  ال حرفن ان طرفو مسر  ال حرفن ا،ر ز  بأ ث  من 
ه
صكدارا

 ،حه ــــــ  ذ  يــــــذ يقــــــف  بمف لهــــــل ا،ســــــر  ا،ر ــــــز ذ بســــــهتو مــــــ(180)ال ــــــعو ثســــــ مي  الشــــــمرف  
ه
ديرا

 )كاف  ال عو ثس مي ذ  شراء  كفم 
ه
مـن االافمـ  بسـيي  ال ـعو اـي لقـف  ا،حه ـ  ( حهـه مـث 

 
ه
 واست   ال عب    

ه
 . بدفب ثمن ال عب ال  

                                                           

 . 21تجربة السودان في مجال السياسية النقدية، عبد المنعم القوصي، ص  )179(

 . موقع مصرف البحرين المركزي على االنترنت  )180(
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 : ولتخع  ا دا  ااةلك  ب كدار كاف  بيب ال عو و ستسقلح يمل يوي

لســــــتخداممل قــــــي مللائــــــ  فــــــفا   لعــــــففر  دواه ملليــــــ  ذاه  ــــــفدة الليــــــ  لعم س ــــــله ا،لليــــــ   -1

 ان استثملر ل قي اسفاق الدولي  وفو مللم ه ربفف 
ه
 . ال يفل  الققدي  دسة ة ا ه افيل

اســــتخدا  كــــاف  ال ــــعو و ستســــقلح  ــــأداة  لمــــ   حدــــلح فاــــرة ص شــــلء ســــفق ملليــــ  وحقديــــ   -2

 . ال،ي 

لـــــ ا  ل  تيل ـــــله االافميـــــ  صاعـــــلء دور   بـــــ  لعم س ـــــله ا،لليـــــ  ثســـــ مي  لتـــــففة  التمففـــــه ا -3

دسة ة ا هذ امر الو  يخهو الل ء ان كل ه االافمـله قـي لـدبة   ـوا التمففـه وقـي الفدـأ 

بلات ـــلر  ســـل و قـــي صاالـــ    ـــو اق ـــ   مـــل  حمـــف   وهـــى  –حه ـــو   ـــمو قـــي لقميـــ  ثحتـــل  اليـــوا ي 

 اوـــى امـــن اليـــوا  -حقـــ  التمففـــه الزراعـــي
ه
ي وفحمـــك الدولـــ  مـــن الفيـــب الـــو  يـــقلاس صيدلبيـــل

 . مخلطر استة اد اليواء والت لي  اليوا ي 

 : لرمــيد لاــلليو ثحتــل  -4
ه
و ــوا مــل يقتضــيو بيــب ال ــعب الــو  ياــفا فيــو ثمــن ال يــب ملــرو  ســعهل

د ه ثحتل  صذا ل س  مل  ا، عو صليو بديه سفت لرميد التالليو بمل يقعفت اعيـو مـن   ـن 

 .(181)التللو استخدا  ا،فارد ولقعيه الهلدد و 

دـــدرة ال ـــعو اوـــى اســـتقعل  وصدلـــلم فئـــله  ديـــدة مـــن ا،ـــزاراةا ا،نئمـــةا اـــن ا،شـــلر   فـــةا  -5

التقميــــــ  الزراايــــــ  ممــــــن ل يمعاــــــفا ا،ــــــلم الــــــ ا  لقيــــــل  مشــــــروالتهو الزراايــــــ   و الــــــوين كــــــلحفا 

 
ه
 ينئمفا ان طعـ  التمففـه مـن ال قـف  التقعيديـ  مـ ثرفن اوـى  حه ـمو  ا ل قـف  رايـيهو بـفرا

و ـــوا مـــل  ث تتـــو التدـــلر  ا،للكـــرة مـــن امتقـــلح ســـالا الرفـــو قـــي . اوـــى  ا يافحـــفا مقت يـــةا بربـــل

مسر اـن التمففـه الربـف  مـن بقـف  التقميـ  الزراايـ  ا،قتشـرة قـي الرفـل  رغـو  ا  ـو  ال قـف  

 مـــن مســـر  
ه
 صســـ مي  ومـــب ذلـــ  مـــلاام اله  ـــفا التللمـــه ملمـــل بلات لر ـــل  ـــزءا

ه
  شـــأه فرواـــل

ربف  
(182). 

                                                           

 . 92، ص 0770الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم، محمد عبد الحليم عمر، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، اإلطار  )181(

 . 66المرجع نفسه، ص  )182(
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 لعتمففـــــه الربـــــف  اوـــــى اســـــت للد صمالحيـــــ  : لقعيـــــه رثـــــلر التخـــــةو -0
ه
  ـــــلاد التمففـــــه بلل ـــــعو ل فـــــل

التخــةو قـــي اســـللر  حـــو ل يضـــيو صعـــى ر ت ا،ـــلم التاعهــ  اللـــك لضـــيهمل الهل ـــدة ممـــل   ـــمو قـــي 

ن لخهي  اسللر به ولثايتهل لعراغ ةا قي مرائهل قي غة  مفسممل  و  ثقلء احخهلل  سللر لذ وم

حل يــ   لــرت فــ ا التمففــه بلل ــعو لــو دور  قــي لقعيــه رثــلر التخــةو اللــك لللــو بــللقفة الشــرا ي  

 قــي  دتســلديله ا،للكــرة فــ ا 
ه
لعقــرل  حــو  مــل  ــف م  ــ  لحــأ وطــأة الخــةو ال ــل د  لليــل

ذ ممل له (183)القفة الشرا ي  لعقرل لقخه  بةا فت ة لقديمو واست داد ذ ممل يضر بل،قرل 

يقـــلد  بضـــرورة الـــربه القيلســـ ك لعقـــرل بل ســـللر القيلســـي  لع ـــعب وااةـــدملهذ غةـــ   ا الـــ ل  

 (184)صمالحي   وا الربه من القل ي  الشراي  ل ه محه مـ  بمشـلقهتهل بربـل الن ـ ئ  فللهقمـلء 

 اوـــى القـــرول و ـــوا يـــدله قـــي ربـــل 
ه
يـــروا اـــد   ـــفاا ذلـــ  بلات ـــلر  ا ذلـــ  الـــربه يضـــمن ال ـــدا

نــك  حــو لــ س  مــل   ربــل  امــفام  ســف  ولــف  بــل   ســتثملر المــليتهو مــن الن ـ ئ  وذلــ  ممــل  ل

 .(185)التخةو 

لـــ من كـــيي  ال ـــعو و ستســـقلح التمففـــه لعمقـــتج وقـــي الفدـــأ حه ـــو لـــ من لـــو : يـــملا ال ـــفق  -7

 وم ــ قل  ،قتدللــوذ و ــوا  لتبــ  مــن   ــقله لمففــه ال ــعو وذلــ  بلات ــلر 
ه
 ملروفــل

ه
 م ــتقرا

ه
طلل ــل

فه قي ال عو  مل  ف االلم قي  ستسقلح  لتمد اوى طع  ال عب اللك ينتدمل  ا النشلع التمف 

ا، ــعو صليــو و ــوا مــل يــرفح ا،قــتج مــن لاــلليو الت ــففو وىلمــه اوــى اســتقرار التشــييه واللمللــ  

 مضمفا ثحتل ( ا،مفم )ب قمل   تهيد ا، عو . (186)لديو 
ه
 . من  و  اللمعي  اريل

 : أهمية صكوك الاستصناث

 و ( ا،قـــــــتج) لخهـــــــي ا ميـــــــ   دتســـــــلدي  ل ستســـــــقلح قـــــــي الفدـــــــأ الـــــــرا ن ســـــــفاء لعســـــــل ب ل  

فللقعلح السقلعي يحتل  صعى من يمد  بللتمففه ال ا  لتمايقو من ( ا،شت    و ا، تهع )ا، تسقب 

                                                           

 .66المرجع نفسه، ص  )183(

 . 72قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي؛ جدة ص  )184(

 . 70-19، ص هـ  0329، 0كر اإلسالمي، أمريكا، طععر شابرا ، المعهد العالي للفنمو نظام نقدى عادل، محمد   )185(

 . 0770/ 0772الجعالة واالستصناع تحليل فقهي واقتصادي، شوق دنيا، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة   )186(
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( ا،مـفم )مملرس   شلطو ثحتلشي ويملا  سـفاق واسـل  لتسـرفو صحتل ـوذ ب قمـل يحتـل  ا، تسـقب 

لأمةا ا تيل للو من ال عب السقلاي  بل،فاكهله ا،ععفب  واستثملر  مفالو بحسفلو اوى الربح  صعى

ذ و وا مل لففر  كيي   ستسقلح لا  العرفةا 
ه
 .(187)القللج بةا سلر ال يب والشراء صذا كلا لل را

 :أهمية صكوك املزارعة 

لساف  ا،زارا    مي    ة ة قي ال،قل ثس مي الو  تلتمـد مل ـو  دعـلر  اوـى الزرااـ  قـي  

ادتسلد ل ودلعمل القفميذ بل يلف  صعى ا، ل له الشـل ل  السـلال  لعزرااـ  يـمن  ـو  ال عـدااذ 

مــــن % 16.8معيــــفا  اتــــلرذ لمثـــه  ــــفاعي  1460 يـــذ لقــــدر ا، ــــل   اريـــي  لعــــفطن اللربيــــ  بقحـــف 

ولقـــــدر ا، ـــــل   الزراايـــــ  قـــــي الـــــدوم اللربيـــــ  . معيـــــفا  اتـــــلر 13614   اللـــــللو ا،قـــــدرة بقحـــــف م ـــــل

مــن ال ــمل   الزراايــ  لعلــللو وا،قــدرة قــي % 4.0مــل  لــلدم  2665معيــفا  اتــلر اــل   71.40بحــفاعي 

 2665معيــــفا  اتــــلرذ ولمثــــه ا، ــــل   الزراايــــ    الــــدوم اللربيــــ  اــــل   1549.4حهــــس اللــــل  بقحــــف 

من ص ملعي م ل   الفطن اللر يذ ب قمل لقدر  و  الن    اوـى ا، ـتفت اللـللمك بقحـف % 5.1ي  فاع

مـــن حئـــو ثحتـــل  اللـــللمك اـــل  % 2.7ذ ورغـــو ذلـــ  لـــو لنـــتج مـــن مدمفاـــ  اال ـــف  صل (188)% 11.9

ذ  يـذ بعيـأ وارداه الـفطن اللر ـي %50.1ذ  مل  حهل لو لحقو ملدم ا تهلء ذاتـي صل بن ـ   2667

 .(189)2667 لو طن ال   45522.9ل ف  والدديو من اا

ممــــل ســــ وذ فــــ ا الشــــلف  ثســــ مي   ليــــدة اــــن الاهليــــ  اليوا يــــ   حهــــل ت ــــتفرد   ثــــ  مــــن  

مـــن مفارد ـــل بلللمعـــ  الســـل  ذ ممـــل % 06حســـو  ل يلتهـــل مـــن اليـــواءذ ولقهـــو لقـــلء ذلـــ    ثـــ  مـــن 

ن  ف ـــــب الت ليـــــله و  ث  ـــــل مـــــأحل يدلعمـــــل لل لـــــ  لـــــدوم  لـــــرت قـــــي مفارد ـــــل اليوا يـــــ ذ وهـــــى ل ليـــــ  مـــــ

 اوى  يللقل
ه
 . و ا ممل لعرا

                                                           

 . 09الجعالة واالستصناع ، شوقي دنيا، ص  )187(

 . 00، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ص0229التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام   )188(

 . 9المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ص 0229تقرير أوضاع األمن الغذائي لعام   )189(
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يماــــن لســــاف  ا،زاراــــ   ا ت ــــل و م ــــل م    ةــــ ة قــــي امعيــــ  التقميــــ  الزراايــــ  قــــي اللــــللو  

ثســ مي قــي ودــأ لــو تلــد اال ــف  اليوا يــ  مدــرد مــلدة لقــف  قهــل االيــلةذ  و ســعل  لدلرفــ ذ ولانهــل 

دتسلد ذ و و  التقمي  م ئفلي  دينيـ   مـل  حهـل م ـئفلي  كلره من وسل ه الضيه ال يلس ك و 

ذ  يذ يمان لساف  ا،زارا  لففة  ا، للال ال ام  لستثملر اراض ك السلال  لعزراا  
ه
سيلسي  ملل

 . واالدة لأ يعمل من مو لعققفاه وبقلء لع دود ولففة  لفسل ه ثحتل 

د  صذا اســــــتيه صمالحيللــــــو الزراايــــــ  و ــــــ( بفكــــــه  ســــــع  ااةبــــــل لعلــــــللو اللر ــــــي)صا ال ــــــفداا  

وااليفاحي  فيماقو  ا يعلو اللل  اللر ي بأ معوذ لاقو يحتل  صعى  ستثملراه اللك لتاهه كاف  

 . بتأمينهل( ولفا لمل من كاف  ا، لدلة وا،يلرس )ا،زارا  

 : دور الصكوك في زيادة معدل الاست مار الزراعي

  ــ   مــل   ــتثمر قــي القعــلح الزراعــي مــن ص مــلعي الــدله ): يقســد بملــدم  ســتثملر الزراعــي 

 من  ملدم  ستثملر قي  دتسلد القفمي
ه
 .(190) (القفمي و ف  لتب    زءا

  للمعيـ  التقميـ  الزراايـ   يـذ يـتو مـن ل لمـل  
ه
 ر   ـيل

ه
وتلتب   ستثملراه الزرااي  محددا

وطلدـله صحتل يـ  ولحـديذ الهقـفا ثحتل يـ  لدديد ابني  وا،رافـو الزراايـ  وصيـلف  مـفارد  ريـي  

ذ صل  حــو رغــو ذلــ  حدـد  ا  ســتثملراه ا،خسســ  لعقعــلح الزراعــي قــي (191)ورفـب الاهــلءة ثحتل يــ  

 . من ص ملعي  ستثملراه الاعي  (192)% 9لعه التقمي   دتسلدي  اللربي  لو لتدلوا      

 حـــو  لتبـــ  مســـدر دلـــه  ثةـــ  مـــن اللمللـــ ذ وممـــل ي  ـــد اوـــى يـــرورة الت  ةـــل اوـــى  ـــوا القعـــلح  

 : وف فد ذل  االقل و التللي 

                                                           

 . 79، ص0793التنمية  االقتصادية الزراعية، سالم التجفي، جامعة الموصل،   )190(

، ص 0799، عام 303، 302أزمة التنمية الزراعية في مصر، محمود الطنطاوي الباز، مجلة مصر المعاصرة، العددان   )191(
000 . 

 . 000المرجع نفسه ، ص   )192(
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مـــن ص مـــلعي ال ـــالا  ل شــفا قـــي ارفـــل  بـــه ولرلهــب لعـــ  الن ـــ   قـــي  لـــ   (193)% 40صا   ــ    -1

 من القفت الللمع  
ه
   ة ا

ه
 . الدوم اللربي  ممل  لنك  ا الرفو اللر ي   تفا   زءا

اللربي   شتيعفا قي القعلح الزراعيذ ولدلوا لع  الن    قـي من القفت الللمع  % 38صا       -2

من مفرفتلحيل وذل  % 56 مل قي السفملم وال فداا واليمن و فاعي % 06 ل  الدوم اللربي  

 .(194)1996قي ال  

مـن % 0.8معيلر دولر و ف مل يمثه بن    72  ححف 2665لقد بعال القللج الزراعي اللر ي ال   

 .(195) ملعي لعدوم اللربي  القللج ا،حوي ث 

ومن ذل  كعو لب ا   مي  ومالح   دتسلد الرفهي قي الدوم اللربي  ورغو لع  ا مي  ف حو  

 قـــي ثحتل يـــ  والـــدله وم ـــتفت ا،ل شـــ   يـــذ 
ه
 ولـــد فرا

ه
 و مـــفدا

ه
 لتبـــ  مـــن   ثـــ   القعلاـــله لخعهـــل

اــل  % 8.0صعــى  1989الاوــي اـل   مــن ص مـلعي القــللج% 12احخهـ  ص مــلعي القـللج الزراعــي اللر ــي مـن 

   ولب ا  و  ال ل رة الدة قي  لل  الهقر ا،دفب اللك يراح لحتهل غلل ي  سالا الرفو حتيد  2660

 .(196)لحخهلل م تفت ا،ل ش  الو  يقت   من م تفت الاهل   و دوحو 

شي يامــن صا ا،خــلطر  دتســلدي  وال يلســي  اللــك لاتقــو اســتة اد اليــواء مــن اللــللو ااةــلر  

قــــي الضــــيفع ال يلســــي    تالرفــــ  مــــن د ــــه الــــدوم ا،ســــدرة لعيــــواءذ وفقعــــف  اوــــى مخــــلطر لتلعــــو 

لول  ف ا   مي  افلدة  ستثملراه ا،خسس  لعقعلح الزراعي لامن قي داو . بل من القفمي اللر ي

ي االلليــ  غةــ   ســتقرار ال يلســ ك ولحقــو  ســتق م  دتســلد  لســيمل و ا   ــ    ســتثملر الزراعــ

 . متالفئ  ،فا م  السلفبله اللك لفا و التقمي  الزرااي  اللربي 

صل  ا افـــــــلدة  ســـــــتثملر الزراعـــــــي ت ـــــــتعز  لـــــــففة  التمففـــــــه بلات ـــــــلر    ـــــــو مقفمـــــــله التقميـــــــ   

 . الزرااي 

                                                           

 . 0772جدول نسبة سكان المدن في الدول العربية، التقرير االقتصادي  العربي الموحد لعام  )193(

 . 026، ص12، ص  0770موحد لعام التقرير االقتصادي العربي ال  )194(

 . 3، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ص0229التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي  )195(

 . 32، ص0791، 0العجز الغذائي ومهمة اإلنماء العربي، عبد الوهاب حميد رشيد، بيروت، ط  )196(
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 : ولتلة  السلفبله اللك  لل ي منهل القعلح الزراعي بمل يوي

االســفم اوــى القــرول الزراايــ    ــا  الضــملحله اائــل رة  كــلفبله يفا ممــل ا،ــزارح قــي ســايه -1

اللك تشت طمل م س له   تملا الزراعي التقعيدي ذ و يذ  ا  غع  ا،شلرىب الزرااي  مشلرىب 

 .(197)فردي  ف ا  غعلهل   ئز ان لأمةا لع  الضملحله

م اللربيـ   ارلهلح لاعه  التمففه  يذ يسه سلر الهل دة اوى القرول الزراايـ  قـي  لـ  الـدو  -2

 ان  رم  الربل(198)%18صعى ححف 
ه
 . ذ فض 

تلل ي مل و م س ـله   تمـلا الزراعـي مـن محدوديـ  ال ـيفل  الققديـ  لـول  يقتسـر  شـلطمل  -3

 مل تلعف قي غة  مفاد ل ا،حدد 
ه
 .(199)التمففوي اوى القرول  القسة ة ا ه وغلل ل

مــــلا الزراعــــي التقعيديــــ   بحيــــذ صا لعــــ  ال ــــع يله لقتةــــ ك صاــــلدة الق ــــر قــــي م س ــــله   ت 

 . لس ح  داة لت رىب التقمي  الزرااي  اللربي 

وبمــل  ا صكــدار الســاف  واســتخداممل قــي ا،شــلرىب الزراايــ   لتبــ  الللمــه ا بــ  وا ــو قــي   

امعي  التقمي  الزرااي ذ فيمان لمففه ا،شلرىب الزرااي  قي ال عـداا اللـك تلـل ي مـن حقـس ال ـيفل  

ان طرفو صكدار الساف  ثسـ مي  قـي ... ( مثه ال فداا ومسر وسفرف  واردا وا،ير  و)ا،لدي  

مختعــــو الــــدوم اللــــك لتــــففر فيهــــل فــــفا   ملليــــ  لحتــــل  ل ســــتثملرذ فهــــي دوم ااةعــــيج اللر ــــي لقــــدر 

 مـن العهـرة القهعيـ  قـي اللـلمةا (200)لرفعيـفا دولر  3.8ثرواه اغقيلء   
ه
 وهـى  مـفام لفلـده  ـديثل

 . ال لبقةا وهى قي مل ممل مدلراه لحتل  صعى  ستثملر

 : (201)وى لاد استثملر  و  الهفا   قي كاف  ا،زارا  قي 

                                                           

 . 021ة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صاالستثمار الزراعي  في بعض الدول العربي  )197(

 . 026المرجع نفسه، ص  )198(

 . 020التنمية االقتصادية الزراعية، سالم النجفي، ص  )199(

 . 03للدراسات والبحوث، ص  نالنظرية والتطبيق واآلفاق المستقبلية، محمد نعمان جالل، مركز البحري: البنوك اإلسالمية  )200(

 . 026صيغ تمويل التنمية في اإلسالم، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص  )201(
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 . لمففه مدل ه الزراا  -1

 .  ع  آلاليله اسلسي  من االهلراه واالسلداه -2

3-  
ه
 ور سيل

ه
 . لعففر ولفسيب مدللتهل  فقيل

 لللفم التمففعي ذ فلن طرفو كاف   
ه
ول ك  مل س و ف ا الساف  بأحفاامل تشاه لالم 

 ا،زارا  وا،يلرس  وا، لدلة يتو لففة  اراض ك ال ام  لعزراا ذ وان طرفو 

صكـــدار كـــاف  ال ـــعو يـــتو لـــففة  امـــفام ال امـــ  لعزرااـــ ذ واـــن طرفـــو صكـــدار كـــاف   ستســـقلح 

معي  يماـن لـففة  امـفام ال امـ  لشـراء آلاله وا،لـداه الزراايـ ذ واـن طرفـو وث لرة ا،قتهي  بللت

صكـــــدار كـــــاف  ث ـــــلرة يماـــــن لـــــففة  امـــــفام ال امـــــ    شـــــلء ال نيـــــ  التحتيـــــ  الزراايـــــ  مـــــن صدلمـــــ  

 . لع دود وص شلء ادقي  و هر آلابلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  140 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

محمـــد فتـــحي. الصكوك اإلسالمية البديل الشرعي واألنسب لتمويل العجز في الموازنات العامة             د  

 

 

 

 

 

 

 

  نموذا لقانون عن الصكوك الاسالمية
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