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 إهداء


ذنعومةأظفاري,ونصحايب قم طريقا اللذينأرشدايإ ثباتعليه,وكانامعييكلاإ
اهماب ح حن,مغدقنعلي  .والدي ؛هماوح


اءالبحث, زوجيالعزيزالذيطاماشجعيعلىدراسةاماجستروحملمعيجانباًمنع وإ

تقديراًووفاًء.


أواد عتزازاً.اياأعزاءونورعيي"سايةوسانوشاد"حباًووإ


 .خوايوأخواي,الذينكانواوايزالواعوناًإوإ


قوالرشاد طريقا فيسة,وعلمويبعلومهمالغزيرة,وقادويإ كلالذينأهدويأوقاهمال ؛وإ
.ساتذيأ


الر كلمنساعديووقفمعييإعدادهذ .سالة,مساعدة,وإرشاداً,ونصحاًإ




الرسالة. القديرحسنالثواب,إنههوالعزيزالوهابةًسائلإليهمميعاًأهديهذ .امو
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 شكر وتقدير


الذيمن علي زيللأسلاتذياأفا لليببعدشكراهتعا الرسالةأتقدمبالشكرا إمامهذ
امعةالسليمانية.كليةالعلوماإساميةج


,غملريبرعايتلهاللذيوأخصبالشكروالتقديرفضيلةامشرفأستاذيالدكتورجماللدينالزنكلي

الكتابةيهذاامو وع اقرحعلي  الرسالةماحظاتله,وتو هوتقبلمشكوراًاإشرافعلي،حيث 
 افعة،إذلوا ور،وماكانهذاالبحثأنواقراحاتهامفيدةال مايرىال لتخرجالرسالةكانتهذ

الية. فلهأقدمخالصالتقدير.بصورهاا


تسيمكتبةكليةالعلوماإسامية,ومكتبةكليةالعلوماإنسانية,وأقد  م مشكريوتقديريإ
اأوقاف ومكتبة السليمانية, جامعة ي-ومكتبة البشرية مية الت جامعة ومكتبة السليمانية,

لسليمانية.ا
أخأقد كما "مامدوأبوبكررسول"أمدرفيقكرمينيوصديقيالعزيزومشكريوتقديريا
منالتعاون. امقد 
صائحه,ولوكلمةواحدةوأشكركلمنساعدي,وميبخلعلي نسىأنأذكربالعرفانأوا أوحرفاًب

.واحداًسلكيمنخالهباَبعلم 


 كلهؤاءفائقشكريواحراميإ
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 بِسِم اه الَرحمِن الَرِحيم  

 اُلمَقِدَمة

الِه وكماله, مُد ه رب العامن, مداً يليُق  ه ونحستغفر ونحتوُب اليه, وأشهُد أن ا إلهح  ا مدُ ونحستعي َح
مداً عحبدُ وحرسولُه صلى اه عليه وسلحم تحسليماً كثراً. و   -بعُد:إا اه وححدُ اشريكح له, وأشهُد أن 

فإن مشكلة العجز  كثر من موازنات بلدان العام اإسامي قد أصبحت مستعصيًة, وأصبحت وطأها 
مية ااقتصادية واإنفاق على اأمور اهامة والضرورية  ول دون قيام حكومات تلك الدول بواجبها  الت ثقيلة 

ة ال تتعرض ها بعض الدول، ويعود سببها إماًا  حياة الفرد واجتمع. فهي واحدة من امعضات ااقتصادي
فقات, وقلة اإيرادات   .إ أمرين: زيادة ال

كومات  العام اإسامي من جهود للتلل  من مشكلة العجز  ممّ رغم على ال  زنيتها, واا تبلله ا
ة العجز  م تتوصل إ حلول جلرية, بل إن اأساليب ال تلجأ إليها أكثر  إّا أها كومات امعاصرة معا ا

الة ااقتصادية امردية  كثر من الدول إا سوءاً, ولعل ذلك ناتج  موازناها م تزد امشكلة إا تعقيداً, وم تزد ا
ة العجز بعيداً عن اهح العن  كيم اللي جاء رمًة للعامن وتبياناً لكل شيء. يد  قصور  أساليب معا  اإهي ا

وما زاد من تفاقم ُمشكلة العجز  اموازنات زيادة مسؤوليات تلك الدول وحاجاها املّحة إ اإنفاق 
اجة لتوفر خدمات الصحة والتعليم ونفقات الدفاع امتزايدة  العام مواجهة الزيادة الطبيعية  عدد السكان, وا

اعات العسكرية.  مواكبة التقدم اهائل احرز  الص
ت ملةً  دها قد تضم ة   اإنفاق  ءمن القواعد ااقتصادية العامة، سوا ولعل نصوص الكتاب والس

ها. فقد  الة ال نتحدث ع اسبة مثل ا لول ام اًء عليها وضع التشريعات وا مية وزيادة اموارد, مكن ب أو الت
: ]وأنفقوا ما جعلكُم  اإساموضع  صيغًا عديدة استلدام امال واستثمار بالطرق امشروعة, كقوله تعا
ِفيِهى ُامُ  ت قواعد اقتصادية عامة يستطيع 7: ديدستحللفن ح كيمة ال تضم صوص ا َ، وغرها من ال

واحي ااقتصادية والفقهاء ااقتباس ة امشكات ااقتصادية ال تواجه الدول  املتصون بال من نورها  معا
ها التمويل بالقرض  باط طرق شرعية، لتمويل ذلك العجز، بأدوات التمويل اإسامية، وم اإسامية, واست

 العام.
 ُمشكلة الَبحث: 

اد   لول الشرعية له من هل احاولة تدرس عجز اموازنة العامة, من طرفيه ااقتصادي والفقهي معاً، إ ا
من التبعية وحل مشكاها ااقتصادية  اإسامية اجتهادات الفقهاء، ولللروج من هل امشكلة, وإنقاذ اأمة

موية، عن طريق مويل عجز اموازنة بالقرض العام، وتوظيفه  الفكر ااقتصادي اإسامي، بوصفِه أداًة من  والت
ل اأمثل للمشكلة. ُكل أدوات التمويل  اإسام، م ط دما ا يكون القرض هو ا رح بدائل القرض العام ع

ة ناجحة  ة وامطروحة للمشكلة امدروسة على شكل خيارات ووسائل معا لول اممك ذلك من خال استقراء ا
بثق من توجيهات الشرع ومبادئه.  وناجعة ت

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6978/posts
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 فرضية البحث: 
ل اأمثل مشكلة العجز    ,باعتبار موردًا غر عادي لعامَ,ُالقرض ا إفراض هلا البحث اول  كا

اسبة,  اموازنة العامة, وذلك عن طريق بدائل مشروعيتته,  اإقتصاد اإسامي, عن طريق أدوات وآليات م
اع ةو امضاربة والسلم وااستص بالصكوك  , والتمويُل باإجارة, واإقراضوهي التمويل على أساس البيع, بامرا

 وتقاسم الريع.
 
 أسئلة الَبحث:  

 :اآتيةاأسئلة  عنهلا البحث إ اإجابة 
ما امراد باموازنة العامة؟ وامراد بعجز اموازنة  ااقتصادين اإسامي والوضعي؟ وما اأسباب ال  -1

 تؤدي إ حدوث ذلك العجز؟ وكيف ُمّول؟
اصل ما امقصود بالقرض العام وخاصًة باعتبار  -2  مورداً غر عادي؟ وهل له من دوٍر  مويل العجز ا
كومة ميزانية  ؟ وما مدى مشروعيته وتوظيفه  الفكر ااقتصادي  اإسام؟ وما داات مشروعيته  ا

؟ وهل تعاملت  كومةسرة التشريع اأو ها امديد بالقرض العام؟ و أي صيغة كان ذلك؟ ا  امسلمة  تار

ما اأدوات ال مكن توظيفها لتمويل العجز بالقرض العام؟ وما أماط القرض العام ودورها   -3
شيط القطاع العام؟ وما هي البدائل امتاحة للقرض العام  ااقتصاد اإسامي؟   .ت

 

 :أهمية البحث
قاط اآتية:  مكن إمال أمية هلا البحث واأسباب الداعية إ اختيار  ال

طورة ما يعانيه كثر من البلدان اإسامية من عجز خطر ومراكم  موازناها وما يصاحب أ وًا: نظراً 
ه مشكات اجتماعية وسياسية خطرة,  تج ع ت بيان أسباب العجز  اموازنة، مذلك من ضعف اقتصادي ت

 أن معرفة الداء تسّهل وصف الدواء.
ظور اإسامي, والبحث عن حلول جلرية ها, تضع أمام املتصن  إن دراسة هل امشكلة منثانياً:  ام

اص من مُه يسهم  رفع امعاناة عن اأمة وعن البلدان اإسامية كافة, لتبين معامقرحاً إسامياً لحعحلّ   طريق ا
ها. تعاإحدى امشكات امستعصية ال   م

 
امعاصرة تلجأ إ أساليب وطرق بعيدة عن توجيهات الشريعة إن كثرًا من البلدان اإسامية ثالثاً: 

ة العجز  موازنتها, ف ة العجز  موازناها للتعرف عليها وعرضها على تممعا ت دراسة أساليبها  معا
لول  اد ا اولة إ الفها، مع  ها ما  ها ما يتوافق مع تلك اأحكام, وأستبعد م أحكام الشريعة, أقر م

 لبدائل الشرعية  حالة التعارض.وا
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فيف اأعباء امالية عن  رابعاً: إن تطبيق أحكام الشرع  كثر من اجاات امالية وااقتصادية يسهم  
ظام الزكاة, والفيء والصدقات التطوعية.  موازنات  الزكاة أن تعجيل وعلى الرغم منالبلدان اإسامية, وذلك ك

اموازنة يحكون أجدى وأنفع؛  عجز لتمويل أخرى صيغة اختيار اموازنة فإن عجز لتمويل اأدوات أهم أحد يعدّ 
ه. ع م ل، وم ول دون تعاطي ذلك ا  أن اعراض امزكي على تقدم زكاته قد 

 السياسة امالية   توصفإحدى أدوات التمويل, ال كالقرض العام  خامساً: التعرف على أمية وواقع 
ل مبادئ الشريعة ااقتصا ة مقابلة التطورات امستمرة، طاما أن التطور ا  علها صا د اإسامي بامرونة ما 
 ونرى أنه مكن ااعتماد على الطاقة التمويلية احلية إذا ما اتبعت وسائل التمويل اإسامي اهادفة اإسامية.

اء عن اأساليب التقليدية الربوية والت  ضلمية.إ ااستغ

دات التعرف على أمية الصكوك سادساً: اإسامية، إذ تعّد الصكوك واحدة من أهم اأدوات  وس
ال اإستثمار, والبعد عنامصرفية ال أثبتت جاحها  دات    ظام امصر التقليدي، الربوية الس ال مثل ال

دات امشار , و لوجود ربح أي ُالفائدةَ الربوية نتيجة من أفضل صيغ التمويل  اإقتصاد اإسامي كة تعّد س
اص والقطاع العام.  طويلة اأمد القائمة بن القطاع ا

 
هجية البحث:   م

ث  أتبع -1 ي تبعًا لطبيعة جزئية البحث, والفرضية ال أ هج ااستقرائي الـتأر باطي وام هج ااست ام
ث مسألة وجود اموازنة العامة  صدر كومة فيها, ففي  ي, أما  ا هج ااستقرائي التأر اإسامية اتبعت ام
باط هج ااست تائج امرجوة امطلوبة. ي بقية جزئيات البحث فقد اتبعت ام  للوصول إ ال

هج ااستقرائي  البحث. وقد درسُت  -2 لقد عرض مباحث البحث واحدًا واحدًا معتمدًا ام
اسب حيُث م أجد تعريفاً خاصاً.التعريفات امهمة  كل موضوع على   حدة واجتهدُت  وضع التعريف ام

 الرجوع إ كتب اللغة  بيان امصطلحات اللغوية. -3

 عرض وجهة نظر الشريعة وبيان أقوال الفقهاء  املاهب املتلفة قدر امستطاع.  -4

ه الدالة على اأحكام قارنة, مع ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم وبيان وجامدراسة اآراء الفقهية   -5
ها, بطة م اجة, م  امست  ويتفق ومقاصد الشريعة اإسامية.  راجحاً رجح ما يرى حسب اموضوع  وا

ديث  -6 ريج اأحاديث من مصادرها اأصلية مع ااعتماد على ا ة، و الرجوع إ الكتاب والس
او  .لاهبالصحيح  الغالب, مع ذكر بعض الشواهد الفقهية وعزوها إ ام بالرجوع إ كتب التفسر  قم
صوص.  ها  بيان وجه ااستدال بال ديث، لاستفادة م  وشروح ا

اث وامقاات, وكللك امواقع  -7 الرجوع إ ما أورد ااقتصاديون احدثون,  الكتب واأ
اهج والرؤى, ال دح مِ عتُ أُ ولعله  اإلكرونية. هج التحليلى, بغية رسم ام عرضها على  حوحها أفكار ااقتصادين و ام

قق امصلحة امعترة  ها وأحكام الشريعة ومقاصدها، ما دام ذلك  أحكام الشريعة، مع إقرار ما ا يتعارض م
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هج التطبيقي، مع الرجوع   شرعاً, وذكر أوجه التعارض إن وجدت مع ذكر البديل الشرعي، بااعتماد على ام
 فكرون امسلمون امعاصرون  موضوع البحث.كللك إ ما أورد ام

ية اإسامية  -8 الرجوع إ كتب السياسة امالية  ااقتصادين اإسامي والوضعي، والكتب التأر
اد مقابلة بن ما  ها  موضوع البحث. وذلك إيضاح بعض امفاهيم وامواضيع ااقتصادية, وإ لاستفادة م

 ي وما هو موجود  ااقتصاد اإسامي. هو معروف  ااقتصاد الوضع

ملحقًا براجم اأعام الواردة  البحث بعد قائمة امصادر وامراجع، وملحقًا تعريفيًا بأهم  ثّبتح  -9
 العبارات امسوقة. مدلواتامصطلحات الفقهية وااقتصادية الواردة فيه، ليسهل الرجوع إ معانيها وفهم 

 

 الدراسات السابقة:
بصورة ُمفصلة  ولكن ليس لا اموضوع من وجهة نظر الشريعة اإساميةه  تثًا و جد لقد و 

ثورة  الكتب ال تتحدث عن اأموال العامة  اإسام,  ومتكاملة, وإن كانت مفردات هلا اموضوع م
لضرائب أو بواسطة ا وكللك  كتب اموازنة العامة وعجزها, فقد وجدت كتبًا عن عجز اميزانية العامة وحلها

ديد قدي ا  .اإصدار ال
دثت عن اأموال العامة  اإسام مثل: كتاب   اك كتب   1أ عبيد القاسم بن سام اأموالفه
وكللك كتب السياسة الشرعية  ككتاب  3ي,وليحى بن آدم القرش 2للقاضي أ يوسفالخراج وكتاب 

  5لإمام اماوردي. اأحكام السلطانيةب وكتا 4لإمام ابن تيمية السياسة الشرعية
ظم الوضعية كتاب لومن الكتب امعاصرة ا دثت عن اأموال  اإسام مقارنة بال "المالية العامة  

ظام المالي اإسامي اية,وال مد بيومي,المالية العامة اإساميةو" 6" للدكتور غازي ع  7" للدكتور زكريا 

                                                 
مد خليل هراس, دار الفكر, بروت,  - 1 قيق   م.1988 -هـ  1448أبو عبيد, القاسم بن سام, كتاب اأموال, 

ا,  - 2 مد إبراهيم الب قيق  راج,  ان, ط أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم, كتاب ا  م .1979-هـ  1399، 1دار امعرفة, بروت, لب
 .هـ1352القاهرة  مرة الثانية،السلفية لل وطبعت بامطبعة

مد شاكر, دار امعرفة, بروت, د.ط.القرشي,  - 3 قيق أمد  راج,   .ب.تى بن آدم, كتاب ا
ة إابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمد, السياسة الشرعية    - 4 قيق:  ليس, إصاح الراعي والرعية,  , دار ا حياء الراث العر
 م.1988- هـ 1448بروت, 

سن عل - 5 مد بن حبيب البصر  ياماوردي, أبو ا ية, طيالبغداد يبن  , مطبعة دار الكتب  1, اأحكام السلطانية والوايات الدي
 م.1978-هـ  1398 العلمية, بروت,

ظام اما  - 6 اية, غازي, امالية العامة وال يل, بروت, 1, طياإسام ع  .م1994 -هـ1414, دار ا

مد, امالية العامة اإسامية, طبيومي، ز  - 7 شر, جامعة اموصل, العراق, 1كريا   .م1989- هـ 1449, دار الكتب للطباعة وال
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ث  " مية ااقتصادية واإجتماعيةالسياسة الماو  1",اإسامي ااقتصاد دراسة مقارنة لفكر: لية والت
ث "  لعبد الواحد نايف.  2"،اقتصاديات المالية العامة والسياسة الماليةللسيد عبد الواحد, و

ثت بعض جوانب هلا اموضوع مثل رسالة إبراهيم خريس اموسومة  امعية ال  اك بعض الرسائل ا وه
ظام المالي اإسامي"،" وان " 3الضرائب في ال ارحي بع ظام المالي في  ورسالة أخرى معبد علي ا ال

اوله بصورة مفصلة متكاملة من  4"،اإسام ة موضوع اموازنة وعجزها وم تت إّا أن هل الكتب م تفرد معا
 وجهة نظر الشريعة، وباأخ  عن طريق القرض العام. 

مؤلفات تبحث  موضوع اموازنة من وجهة نظر  علىبعد اإطاع ااقتصادية البحتة، أما من الوجهة 
مد، الموازنة العامة للدولة"القانون الوضعي مثل كتاب " " للدكتور رفعت الموازنة العامة و" 5لقطب إبراهيم 

، "علم المالية العامة والتشريع المالي"وكتاب  6احجوب، ا المالية العامة كتاب "و  7للدكتور طاهر ا
اولت موضوع اموازنة من وجهة نظر  8للدكتور عادل فليح العلي, والتشريع الضريبي" ولكن هل الكتب ت

ظر  أحكام الشريعة الغرّاء.   وضعيةاقتصادية   تة، دون ال
ثه هلا اموضوع, أي: موضوع عجز اموازنة العامة وكيفية حله مس ويطور يرزلبحثي أن  مريدةً  تفيدًة ما 

 مويله تغطيته، وكيفية وأدوات اموازنة، عجز اأقدمون وامعاصرون, مظهرًة وجهة نظر الشريعة اإسامية, لدراسة

مد عثمان شبر وكتابه  ذلك ومصادر التمويل. وقد استفدت من كتابات اأساتلة امعاصرين مثل 
تطوير اأعمال المصرفية بما يتفق ود وكتابه "سامي حسن أمد مو  9"،المعامات المالية المعاصرة"

لر قحف،  كتاهما " وطارق اه خان 10"،والشريعة اإسامية ياسر و  11،" مبادئ التمويل اإساميوم
شمي وكتابه " نحو نظام نقدي عمر شابرا  كتابه "مد و  1"،ااحتراف في المعامات الماليةعجيل ال

                                                 
مية ااقتصادية واا - 1 هضة  ,1ط جتماعية, دراسة مقارنة لفكر ااقتصاد اإسامي,السيد, عبد الواحد السيد, السياسة امالية والت دار ال
 .م 1998ية, القاهرة, العرب

صرية, بغداد,ا ,1نايف, عبد الواحد, اقتصاديات امالية العامة والسياسة امالية, ط -2  م. 1983امعة امست
مد خريس, إ - 3 ظام اما اإسامي, طبراهيم  شر والتوزيع, 1الضرائب  ال  م.2413, دار اأيام لل
ظم امالية  - 4 ارحي, ال ليج, معبد علي ا ظم اإسامية, وطبع  مكتب الربية لدول ا ث طرح ضمن وقائع ندوة ال  اإسام, 
 م.1998

مد, اموازنة العامة للدولة, طإقطب  - 5  م.1978صرية العامة للكتاب, , اهيئة ام3براهيم 
هضة العربية, القاهرة ,  - 6  م.1971رفعت احجوب, امالية العامة, دار ال
اطا - 7 , دار العاتك للكتاب, القاهرة, هر ا  م.2447 -هـ  1428, علم امالية العامة والتشريع اما

, ط عادل فليح العلي, امالية العامة والتشريع اما - 8 امد, , عمان, دار1الضري  م .2447 ا
فائس, اأردن, طمد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة  الفقه اإسامي, دار ا - 9   م.2441-هـ 1422, 4ل

 -هـ1442, دار الفكر, عمان, اأردن, 2سامي حسن أمد مود, تطوير اأعمال امصرفية ما يتفق والشريعة اإسامية, ط - 10
1982. 

لر قحف، مبادئ التمويل اإسامي,  - 11 ت ترم "Principles of Islamic Financing: A Survey"طارق اه خان وم
 هـ.1449من اللغة اإنكليزية, دراسة استقصائية,  
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جري 2"،عادل مد شوقي الف  4بول ميلز وجون بريسلي., و 3في اإسام" يالمذهب ااقتصاد كتابه " و
لر قحف  هلا اجال، ومن كتبه: " تمويل العجز في الميزانية العامة من وأفدت كثرًا من كتب الدكتور م

ياسة السو" 6"،اإيرادات العامة للدولة في صدر اإسام وتطبيقاتها المعاصرةوله " 5وجهة نظر إسامية"،
  7".المالية وضوابطها في اإطار اإسامي

  
 خطة البحث وهيكله:

 
مفهوم التمويل وأنواعه، وكيفيته، والقواعد اأساسية له  يتحدث عنبدأ البحث بفصل بمت احاولة لقد 

مي, وأبّن  اإسام, وماهية اموازنة العامة ومكوناها وأهدافها,  كل من ااقتصاد الوضعي وااقتصاد اإسا
ديث  مفهوم عجز اموازنة العامة, وأسبابه، والوسائل والطرق الكفيلة بسحّد عجز اموازنة العامة, حيث ا مكن ا
اصر اموازنة وطرق مويلها  ااقتصادين اإسامي  عن عاج العجز  اموازنة العامة قبل التعرف على ع

 والوضعي.
دث عن ا لقرض العام ومشروعيته، وطريقة توظيفه  الفكر ااقتصادي  أما الفصل الثا فقد 

اإسام، وذلك بتعريف القرض العام، وبيان مرراته ومشروعيته وأنواعه والوقوف على داات مشروعيته  سرة 
 التشريع اأو خاصًة، و تأريخ الفكر ااقتصادي  اإسام عامًة.

غلبه عن قصور اإيرادات العامة عن الوفاء متطلبات اإنفاق العام, فقد وما أن عجز اموازنة ناتج  أ
ديث  الفصل الثالث  أن نركزاقتضى اأمر  كومةإمكانية استفادة  علىا من التشريعات امالية اإسامية  ا
يوية  اجاسوح ال مكن بِ  اص  اإنفاق على امشروعات اهامة وا تمع، وذلك عحر  طتها إشراك القطاع ا

سارة، ومبدأ تقاسم الريع  العمل بأدوات التمويل  اإسام, كالتمويل مبدأ البيع والتمويل بتقاسم الربح وا
دث عن  كومةحكم تعاطي امعامات الربوية بن ُالغلةَ, م أ واأفراد, ووجود ضمان الطرف الثالث, وعن  ا

ال, وحاات القرض العام وشروط توظيفه, وأماط القرض العام من القرض صلة القرض العام بالعدالة بن اأجي
اع, واإجارة, والصكوك, وما  العام ااختياري واإجباري, والقروض على أساس البيع وقروض السلم وااستص
                                                                                                                                                         

شمي, اإحراف  امعامات امالية - 1  م.2447-هـ 1428, 1، دار الضياء, ط ياسر عجيل ال
مد عمر, َو نظام نقد - 2 مد سكر, ط يشابرا,  يا, الوايات امتحدة يللفكر اإسام ي, امعهد العام1عادل, ترمة سيد  , فرجي
 م.1987-هـ1448اامريكية, 
جري, املهب ااقتصادي  اإسام, ط - 3  هـ.1441, شركة عكاظ, جدة, 1مد شوقي الف
ظرية والتطبيق، بول ميلز وجون بريسلي,  - 4  -ه1424, م1999, نشر  1ترمة رفيق يونس امصري, طالتمويل اإسامي بن ال
 .م2444

لر قحف,  - 5 يزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسامية, ُدراسة حالة ميزانية الكويتَ, فهرسة مكتبة ملك فهد مويل العجز  امم
شر, البحث رقم  ية لل  هـ.1417, 13الوط

لر قحف, اإيرادات العامة للدولة  - 6  .م2444جدة, ,, امعهد اإسامي للبحوث والتدريبصدر اإسام وتطبيقاها امعاصرة م
لر ق - 7  م.2446 ,ار الفكر امعاصر, دمشقد ,2ااقتصاد اإسامي, ط حف, دور السياسات امالية وضوابطها م
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اصٍة البدائل الشرعية للقروض العام ديث على بدائل القرض العام, و ة الربوية, لللك كله من آثاٍر. م يركز ا
اها البيع واإجارة، وتقاسم الربح  آلياتاأدوات البديلة للقرض العام امتاحة للجمهور، وهي واآليات و  مب

سارة, وكللك امشاركة وامضاربة, وتقاسم الريع.  وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الفصل اأول

 مفاهيم أساسيةالتمويل والموازنة العامة 
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 اتشكامعرض ها بعض الدول، وهي يتحدة من امعضات ااقتصادية ال قف على وايأن البحث 
واأسباب ال أدت إ حدوثها، وقد بدا أن ذلك  لةعجز اموازنة، فقد حاولت الوقوف على ماهية هل امشك

فقات، وثانياً: قلة اإيراداتيعود إ أمرين، أوًا: زيادة  ة وسوء التحصيل, , ثالثاً: وأخطرها هّو سوء اإدار ال
صب على مويل العجز  اموازنة وسوء التوزيع, وعدم اإستثمار اأمثل موارد امالية والبشرية.  وما أن البحث ي

تصرًا مفهوم التمويل واموازنة العامة ومكوناها، والعجز   واجباً بالقرض العام فقد أصبح  علي أن أعرض 
 فية مويل ذلك العجز  ااقتصادين اإسامي والوضعي.اموازنة العامة وأسبابه، وكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث اأول 
 هميته ومصادر في الموازنة العامةأمفهوم التمويل و 
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تلف مصادر وصلته مفهوم اموازنة العامة نفرد الفقرات  من أجل التوصل إ مفهوم التمويل وخطورته و
اطر ووذلك عن  اآتية لبيانه. , وبلكر الشروط اأساسية  بتعريف مفهوم التمويل وأميته و إظهار مصادر

 للتمويل  اإسام.

 مفهوم التمويل:أوًا: 
 في اللغة واصطاح: تعريف التمويل -أ
: كثر ج :لغةً  تعريف التمويل 1َ . واستملتح ، ومّولتح اء  القاموس احيط: ِمل تح فمال وملتح

1بالضمَ: أعطيته امال.مالك... وُمل تُه ُ
ول هو كسب امال, والتمويل إنفاقه ُعادةَ, أي: إن التمّ  

 .فأمّوله موياً أي: أزّود بامال

  :تعريف التمويل اصطاحاً  2َ
يع استلدام ُُإنفاق امال وإذا كان ااستثمار ُمفهومه البسيطَ  إذا كان التمويل ُمفهومه العامَ يع

صول على مردود أو نتيجة, فإن كل امال  عمليات اقتص , ولكن اً استثمار  بالضرورة يـُعحد مويل ادية بغية ا
اات استثماراً   2ََ.التمويل ا يعّد  ميع ا

  :مفهوم التمويل في اإسام - ب
ية أو نقدية, بقصد ااسرباح من مالكها إ شل  : التمويل امباح أو اإسامي هو تقدم ثروة عي

3عائد تبيحه اأحكام الشرعية. ديرها ويتصرف فيها لقاءآخر ي
 

موعة الفعاليات ال تؤدي إ توفر اأموال الازمة للدفع. عبارة عن  : في اإقتصاد التمويل -ت
شأة أو أي قطاع باأموال الازمة لتحقيق أهدافه وتسديد التزاماته امالية ومويل الرامج  ه تزويد ام والغرض م

 4قرحة.ام
ه  جتمعت على أن التمويل يع توفر امبالغ اأن وجهات نظر الباحثن  تعريف التمويل يعلم وم

اجة  قدية الازمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام، وأنه ُُإمداد امشروع باأموال الازمة  أوقات ا ال
  5إليهاََ.

 

 ثانياً: أهمية التمويل ومخاطر

                                                 
ية، القاهرة، مادة  -1 سي د الدين الفروزآبادي, القاموس احيط، امطبعة ا  .25,ص4م, ج1344, َالُمالفروزآبادي, 
و  - 2  :ك اإسامية،  اموقع اإلكروسلمان ناصر، التمويل قصر اأجل وتطبيقاته  الب

https//docs.gogle.com            
ليل فقهي واقتصاد - 3 لر قحف، مفهوم التمويل  ااقتصاد اإسامي ُ  .12، د.ط. , ص 3َ،جدة، طيم
 .2أصيليةَ, د.ط. صبن عزيز الغامدي, التمويل بالتورق  امعامات  امالية امعاصرة ُدراسة فقهية ت يالعزيز عل عبد - 4
َ,  اموقع اإلكرو - 5 اطر ث ُالتمويل أميته و تدى التمويل اإسامي, مدخل لاقتصاد,   :م

http://islamfin.go_forum.net/t892topic 
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موية يتبعها لكل بلد  العام موعة اإجراءات سياسة اقتصادية وت . وتتطلب هل والسياسة هي 
موية, وذلك حسب احتياجات  طيط امشاريع الت طوط العريضة ها امتمثلة   موية وضع ا السياسة الت

اري للمش وعت امشروعات, حيث يعّد التمويل مثابة الدم ا  روع.وقدرات الباد التمويلية. ومهما ت
موية, وعلى رأسها: القضاء  قيق سياسة الباد الت ا نستطيع القول: إن التمويل له دور فعال   ومن ه

قيق اأهداف املططة من طرف  مية اقتصاد الباد و قيق الت كومةعلى البطالة, و قيق الرفاهية أفراد ا ، و
سن الوضع امعيشي هم.  اجتمع عن طريق 

اطر تكون سببًا  تعطيلها أو سبباً  وقد تواجه اء عملية مويل مشاريعها عدة  كومية أث امؤسسات ا
قسم هل املاطر عموما   :أنواع أربعة ا زيادة تكاليف اإجاز, وت

. تعرض السلع اموجودة  املازن أو امواّد اأولية, إ ااختاس أو اإتاف بسبب طول مدة 1
ها من   اإيرادات امالية للمؤسسة. الزبائن أو احتمال وقوع كارثة تؤثر بشكل كبر زي

يد للمؤسسات يسمح بتحقيق اأهداف امتوقعة مستقبًا أو الوصول إ نتائج أفضل, 2 . إن التسير ا
, ولللك ل امؤسسة تكاليف إضافيةمّ تأخر مدة إجاز و  يؤدي اوسوء التسير من طرف مسّري امشروع 
ية  .تكون أخطاء التسير مثابة اأخطار الف

ب  توقيف قد يتسبّ  ياللاأمر . من املاطر ااقتصادية خطر عدم كفاية اموارد إمام امشروع, 3
 .العمل, وارتفاع تكاليف اإجاز

هائي, وقديعود ذلك إ سوء التقدير لرغبات امس .4 تج ال تهلكن خطر تدهور حجم الطلب على ام
تجة, أي  افسة الكبرة  السوق, ووجود نق   السلعة ام رة وقلة امعلومات, أو ام أن بسبب نق  ا

ة إا بوجود سلعة مكمّ  تجة ا تكون صا  لة ها. السلعة ام
ها: فيف حدة هل املاطر م اك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو   وه

صصات من 1 تمل. وازنةام. وضع احتياطات و  مواجهة أي خطر 
وث ودراسات التسويق لتفادي سوء التقدير لرغبات امستهلكن. 2  . اإنفاق على 
ا 3 ريق وغرها من املاطر, وذلك لدى مؤسسات التأمن، وامقصود ه . التأمن ضد أخطار السرقة وا

1 مؤسسات التكافل امشروع.
  

 
 
 

 ثالثاً: مصادر التمويل

                                                 
معية العلمية, نادي الدراسات ااقتصادية, اموقع اإلكرو  - 1  :كلية العلوم ااقتصادية, ا

www.clubnada.jeeran.com 

cee.nada@caramail.com 
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 ر الداخليةأ. المصاد
صول عليها بطريقة ذاتية دون  :نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة موعة اموارد ال مكن للمؤسسة ا

ارج, أي مصدرها ناتج عن دورة ااستغال للمؤسسة, وتتمثل أساسا  التمويل اللاي .اللجوء إ ا
 1

    
فسها من خال نشاطها، وهل العملية  والتمويل اللاي يعرف على أنه إمكانية امؤسسة لتمويل نفسها ب

صول على نتيجة الدورة, صرين هامن يعّدان موردا داخليا  ا تتم إا بعد ا تيجة يضاف إليها وجود ع هل ال
2للمؤسسة، وما اامتاكات وامؤونات.

 

إمكانياها على  ويعّد التمويل اللاي ضروريًا لعمليات ااقراض، حيث إن امؤسسة تلجأ إليه حسب
 .التسديد وحجم التمويل اللاي اللي يبن ها نسبة التسديد

لكن قد يؤدي ااعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إ التوسع البسيط, وبالتا عدم ااستفادة و 
ة بسبب قصور التمويل الداخلي وافتقار إ توفر ااحتياجات امال  . ية الازمةمن الفرص امتاحة وامر

اات استلدام اأموال امّدخرة لدى امؤسسة كتلك امتحصلة من الغر, ما  وقد ا هتم اإدارة بدراسة 
3يؤدي إ إضعاف العائد.

 

 ب. المصادر الخارجية

علها تلجأ إ البحث عن مصادر  اصة, ما  ها مويل استثماراها بوسائلها ا إن امؤسسة رما ا مك
:خارجية مصادر التمويل قصر اأجل، ومصادر التمويل متوسط اأجل، ومصادر  , وتتمثل هل امصادر 

  التمويل طويل اأجل.

 

 

 
 مصادر التمويل قصير اأجل:   -1

قصرة اأجل كمصدر مويلي, تلك اأموال ال تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة  امصادريقصد ب
ة امتاحة كوها مثل التزاما قصر اأجل على امؤسسة يتعن الوفاء به خال فرة قصد مويل الفرص ااستثماريب

ة, وتتضمن مصادر التمويل قصر اأجل ما  ية ا تزيد عن س  :يأيزم
                                                 

اوي, مبادئ علم ااقتصاد, امكتبة القانونية :انظر - 1 س . كلية  178-171م , ص2411-هـ  1432 , بغداد ,كرم مهدى ا
معية العلمية, :  ينادو   العلوم ااقتصادية, ا  الدراسات ااقتصادية, اموقع اإلكرو

www.clubnada.jeeran.com 

Nevin, Edward, Textbook of Economics of Welfare, forurth edition, Macmillan, London, 

1960, pp35-38.                                                                                                                    
معية العلمية, ناد  - 2 :مرجع سابق, دراسات ااقتصادية, ال يكلية العلوم ااقتصادية, ا  اموقع اإلكرو

www.clubnada.jeeran.com 
معية العلمية, نادي الدراسات ااقتصادية,   - 3 : مرجع سابق, كلية العلوم ااقتصادية, ا  ومكن ااطاع على موقع اإلكرو

cee.nada@caramail.com 

http://www.clubnada.jeeran.com/
http://www.clubnada.jeeran.com/
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 اائتمان التجاري ُاائتمان امقدم من اموردينَ.  -أ

ها امستثمر أو امؤسسة من ويتمثل  القروض ُالسلفياتَ ال يتحصل علي :اائتمان امصر -ب
ة واحدة.  ية ا تزيد عادة عن س وك ويلتزم بسدادها خال فرة زم  الب

 مصادر التمويل متوسط اأجل:  -2 

ة  وع من القروض اللي يتم سداد خال فرة تزيد عن الس يعرف التمويل متوسط اأجل بأنه ذلك ال
وع من القر  قسم هلا ال وات, وي  :  علىوض وتقل عن عشر س

وع من القروض  مويل اأصول الثابتة ال ا  -أ  القروض امباشرة متوسطة اأجل: يستعمل هلا ال
وك وامؤسسات امالية املتصة امصدر الرئيس ها, وغالبًا ما  وات, ومثل الب يتجاوز عمرها ااقتصادي عشر س

وية, مع وج وية أو نصف س وب تقدم ضمان للحصول عليه حيث مثل يسدد القرض على شكل أقساط س
وك الربوية، أعلى من سعر 64%  إ 34مان عادة من ضال %  من قيمة القرض, كما أن سعر فائدته،  الب

 . فائدة القرض قصر اأجل
ا فقط عن طريق التمويل بااستئجار: إن استلدام العقارات وامعدّ  -ب ات من طرف امؤسسة كان مك
ا َو استئجار هل العقارات والتجهيزات بدًا من شرائها, فبعد أن  اامتاك, لك ن اأخرة ظهر ا ن  الس

قولةَ. قولة وغر ام , فقد أصبح يشمل ميع اأصول تقريباً ُام   1كان ااستئجار مقتصراً على اأراضي وامبا
 :مصادر التمويل طويل اأجل3- 

:  وهل امصادر تتمثل 
يفها إ نوعن ما: أوًا:   اأسهم, ومكن تص

د  -أ املها, أي: إنه ملك حصة  رأس مال الشركة, وها قيم اماأسهم العادية: ومثل مست لكية 
تتمثل  قيمة حقوق املكية ال ا تتضمن اأسهم اممتازة مقسومة على عدد اأسهم  تلفة هي: قيمة امية

م قيمة سوقية تتمثل  قيمة السهم  سوق  2  الصك  الشركات امسامة،بن تُ  القيمة ال يالعادية, وه
 . رأس امال, وقد تكون هل القيمة أكثر أو أقل من القيمة اامية أو الدفرية

د  و تعتمد شركات امسامة اعتمادا يكاد يكون تاما على اأسهم العادية  مويلها الدائم، خصوصا ع
ّمل الشركة أعباءً بدء تكو  وع من اأسهم ا  ها؛ أن إصدار هلا ال سبة لأسهم  ي ال بال كثرة كما هو ا

ملة اأسهم العادية دد  دات, إضافة إ أن الشركة غر ملزمة بدفع عائد ثابت أو   . اممتازة أو الس

صول على ملة اأسهم العادية ا , أما إذا حققت ةمرتفع فائدة فإذا حققت الشركة أرباحا كثرة مكن 
صلوا على شيء  .الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع اأرباح فإن ملة اأسهم العادية لن 

                                                 
َ, مرجع سابق, اموقع اإلكرو - 1 اطر ثُالتمويل أميته و تدى التمويل اإسامي, مدخل لاقتصاد,   :م

http://islamfin.go_forum.net/t892topic 
فائس, اأردن, ط  - 2  .242ص م,2441- هـ1422, 4مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة  الفقه اإسامي, دار ال
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معه بن صفات أموال  -ب  اأسهم اممتازة: متاز هلا امصدر اهام من مصادر التمويل طويل اأجل 
صل مالكو املكية وااقراض, وتعّرف اأسهم اممتازة بأها شكل م ن أشكال رأس امال امستثمر  الشركة, و

ا ملة اأسهم العادية. 1اأسهم اممتازة على ميزتن: ميزة العائد, وميزة امركز اممتاز 
 

وء الشركات إ إصدار اأسهم اممتازة كمصدر مويلي ما   : يأيو من أسباب 

وع من اأسهم من إقبال لدى زيادة اموارد امالية امتاحة للشركة من خ -1 ال ما يلقا هلا ال
 .امستثمرين
ا بن كلفة اأسهم اممتازة وعائد  -2 امتاجرة باملكية لتحسن عائد ااستثمار من خال الفارق اإ
 .ااستثمار

ق  التصويت -3 ,  بعض استعمال أموال الغر دون إشراكه  اإدارة, باعتبار أنه ليس له ا
  2.اأحيان

قسم    : علىثانياً: ااقراض طويل اأجل, وي

 القروض امباشرة طويلة اأجل:  -أ

وك أو  صل عليها مباشرة من الب وهي اأكثر شيوعًا كمصدر من مصادر التمويل طويل اأجل, و
ة ومكن أن تصل إ  15-14امؤسسات امالية املتصة, ومدها تراوح ما بن  ة, أم 24س ا حجمها س

 . % من امصاريف ااستثمارية74فيجب أن ا يتجاوز 

وتتمثل تكلفة هل القروض  سعر الفائدة اللي مكن أن يكون ثابتا كل فرة قرض، أو متغرا طبقا 
 .لظروف سوق امال, وحسب الشروط امثبتة  العقد

دات جزء من القروض طويلة اأجل تصدرها امؤسسات  -ب دات: الس لتمويل نفقاها ااستثمارية الس
: دات إ قسم الس  والتشغيلية, وت

دات غر مضمونة برهن أصول -1 ًا دائمًا  حالة  :س د دائ وهي تلك ال يصبح فيها حامل الس
قيق  دات اأولوية على أصول بلاها, وتكون القدرة على  وع من الس رباح هي اأالتصفية, حيث إن هلا ال

ة لقدر  3ها على الوفاء بالتزاماها.الضام
 

دات مضمونة برهن أصول -2 ويكون الضامن  الغالب هو اأصول الثابتة ال متلكها امؤسسة,  :س
ة  حالة عدم وفاء امؤسسة بالتزاماها د ذاته على نوع اأصول الضام  .على أن ي   الس

                                                 
شم  - 1 مد عثمان 314-349م, ص2447- هـ1428، دار الضياء, ط ,  ، ااحراف  امعامات اماليةيانظر: ياسر عجيل ال  .

 .212-243شبر, امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص
, مرجع سابق, - 2 اطر ث التمويل أميته و تدى التمويل اإسامي, مدخل لاقتصاد,   :اموقع اإلكرو م

http://islamfin.go_forum.net/t892topic 
شم - 3 مد عثمان شبر, امعامات امالية 344_ 333، ااحراف  امعامات امالية, امرجع السابق, صيانظر: ياسر عجيل ال  .

  .219-215امعاصرة, امرجع السابق, ص
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دا -3 دات الدخل: تلتزم امؤسسة بدفع فوائد هل الس قيقها أرباح كافية ما س ت فقط  حالة 
 1يع أن الفوائد نفسها ا تعّد من قبيل االتزامات الثابتة.

 

 :اأساسية هشروطو  لتمويل اإساميا رابعاً:
 

دمات  هوالتمويل اإسامي، اللي يطلق عليه على سبيل الدقة "التمويل وفق الشريعة اإسامية"،  ا
 ا حسب امبادئ امستمدة من قواعد الشريعة اإسامية وأصوها. وتشتمل هل امبادئ علىامالية ال يتم أداؤه
 عدة شروط اأساسية:

ددا دون امشاركة  1َُ رم الفائدة الربوية التقليدية على القروض أو امدخرات بوصفها عائدا ثابتا أو 
 .لاطرة، لكوها مارسة غر عادلة التعرض للم
 از حصول امسلم على أية أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغر أخاقية.عدم جو َ 2ُ
وز3ُ وهات لعب القمار، أو اأنشطة  َ وا وز للمسلم شرعًا ااستثمار  اماهي اموبوءة وكازي
 .أسلحة الدمار الشاملك وكل ما يضر اإنسان بشكل عام اإباحية،
البيع على امكشوف وكلا البيع ك ,بيع ما ا ملك للمسلموز اأمية العقود  اإسام, َ 4ُ 

 ، أن ذلك من احرمات الشرعية.2بشرط التسليم اآجل
ب أن تكون ام5َُ هالة والغرر تكما  دمات  عقود البيع واضحًة مامًا  ظل انتفاء ا جات أو ا

سبة للطرفن امتعاقدين.   3بال
سائر جوانب الشريعة الغراء عموما، على أمية عملية التفاعات البشرية ويؤكد التمويل اإسامي، مثل 

وي على اجتمع. ويقارب التمويل اإسامي   وهيكلها اإطاري إ جانب تأثرها اأخاقي واأد وامع
اتان خصائصه إ حد كبر "أساليب ااستثمار اأخاقية" و"امسؤوليات ااجتماعية امؤسسية"، وتتسم ه

اس يدركون مدى أمية امعرفة  امية  شعبيتهما ورواجهما  كل أَاء العام؛ إذ بات ال الطائفتان بزيادة مت
ها العائد على تلك الثروة. ولعل اأهم من ذلك هو سعي اإسام  بكيفية استلدام ثرواهم وامصادر ال يأي م

فيف حدة الفقر وتداول الثروة وإعادة تدو  يرها  ااقتصاد. ومثل فريضة الزكاة، أو الصدقة الواجبة، الركن إ 
مسة". وعلى العكس من ضريبة الدخل البسيطة وطريقة احتساها، فإن حساب  الثالث من "أركان اإسام ا

                                                 
تدى التمويل اإسامي, مدخ -1 َ, مرجع سابق. موقع كلية العلوم ااقتصادية, انظر: موقع م اطر ث ُالتمويل أميته و ل لاقتصاد, 

معية العلمية, ناد    الدراسات ااقتصادية, مرجع سابق يا
اس بالباطل, وأن -2 هي عن الظلم دقه وجله, مثل أكل ال قيق العدل وال ة من امعامات يعود إ  ه الكتاب والس واع الربا عامة ما هى ع

فية والشافعية  واميسر ال هى ال بلة وبيع الطر  اهواء". فلهب مهور الفقهاء من ا ها, مثل "بيع الغرر وبيع حبل ا صلى اه عليه وسلم ع
د امالكية فيجوز تأ ابلة إ أنه يشرط  صحة العقد قبض رأس امال قبل اافراق و أجل معلوم, أما ع خر ليوم أو ليومن أو ثاثة أيام. وا

شمى، ااحراف  امعامات امالية, امرجع السابق, ص  .184-137للتوسع  هلا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال
شم  -3  .245، ااحراف  امعامات امالية, ضوابط التعامل باأسهم, مرجع سابق, صيياسر عجيل ال
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طوي على إعادة توزيع الثروة  اجتمع. وطبقا ما يوضحه علما ء الزكاة يرتكز على اأصول وبالتا فإنه ي
ضع  اإسام، فإن قواعد الزكاة تشجع أشكال ااستثمار وأنشطة اأعمال اأكثر حيوية وفاعلية ــ حيث 

احم والتحعاُطف مع الفقراء مساأنشطة السلبية لفرض الزكاة معدل أكر. وتُعّلم الزكاُة ا لمنح درسًا  الشفقة والرح
بههم إ أن  أمواهم حقاً م   1علوماً للسائل واحروم.إ جانب أها ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 ماهية الموازنة العامة وأهدافها ومكوناتها
 

 نتطرق إ بيان حقيقة اموازنة العامة وما يتصل مكوناها وأهدافها  الفقرات اآتية:
 أوًا: ماهية الموازنة العامة:

 :تعريف باموازنة العامة وبيان مفهومها -1

                                                 
شم - 1 مد عثمان 212-246، ااحراف  امعامات امالية, ضوابط التعامل باأسهم, مرجع سابق, صيانظر: ياسر عجيل ال ، و

 .225-219, ص212-246شبر, امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق , ص
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. تقول: وازنت بن الشيئن موازنة ووزانًا إذا قّدرت 1موازنةَ على صيغة مفاعلة من الفعل ُوازنَُا
زيل: ]وح  , و الت . ويقال: وزن الشيء إن قدر َحح تح ا فيها مح و جر: ن  وزوُ مح  يءٍ شح  لّ كُ   ن  أنبت َ. ووازنه: 19ى ُا

، ا يتبن أن مع اموازنة امعادلة وامساواة أو امقابلة. فمن هل 3ووازن بن الشيئن ساوى وعادل. 2عادله وحاذا
فقات العامة. 4ولعل إطاق هلا اللفظ على اموازنة العامة ما فيها من امقابلة وامساواة بن اإيرادات العامة وال

 

ل. تقول: عمهم اأمر  َح وُعامةَ لفظ مشتق من الفعل ُعحّمَ على وزن اسم الفاعل, ومع عحّم: 
ديث: "سألت ر أن ا  6ويقال: عم امطر اأرض. 5عمومًا أي:كلحهم, ويقال كللك: عمهم بالعطية. و ا

ة بعامة"   8أي: قحط عام يعمهم ميعهم. . 7يهلك أُم بس
 

اص، اصة. 9فالعام هو الشامل, وخاف ا 10والعامة خاف ا
 

ت   ت  باأموال العامة ال ا  اك من فاموازنة العامة  اس. وه بفرد دون آخر, بل هى لعموم ال
. فإطاق لفظ اموازنة العامة هو 11يطلق على اموازنة العامة لفظ اميزانية العامة إا أن لفظ اميزانية لفظ مولحد

 .اأو

وقد تعددت تعريفات اموازنة العامة اصطاحًا باختاف التشريعات السياسية وااقتصادية  الدول 
ها إ اموازنة إا أن هل التعريفات تتقارب وتتشابه. ووفق ن  ظرة كل م

  :يأيوأهم تعاريفها ما 
فقات وإيرادات  اموازنة -1 كومةالعامة: ُُتوقع وإجازة ل 1عن مدة مقبلة مستقبليةََ. ا

 

                                                 
ظور, -1 ظور اإفريق ابن م مد بن م شر, دارصادر , لسان العرب,يامصر  يمال الدين  , مادة وزن, م 1955-هـ 1375 للطباعة وال

  .447, ص13ج
دالدين الفروزآباديالفروز آباد - 2  .275, ص4, القاموس احيط, مادة وزن, مرجع سابق, جي, 
شم - 3 مد عثمان 212-246، ااحراف  امعامات امالية, ضوابط التعامل باأسهم, مرجع سابق, صيانظر: ياسر عجيل ال . و

  .225-219ص ,212-246امعاصرة, مرجع سابق , ص شبر, امعامات امالية
ث رقم  ُسعد بن مدان اللحيا - 4 - هـ1417َ, امملكة العربية السعودية , جدة, ط, 43, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, 
 .25م , ص1997

ظور, لسان العرب, مرجع سابق, مادة عمم ,ج -5 وهرى, 426, ص12ابن م قيق أمد عطار, دار ا إماعيل. ا وهرى, الصحاح, 
 .193, ص5م, ج1993, 2العلم للماين, ط

  .635, ص2امرجع السابق, ج ,مع اللغة العربية, امعجم الوسيط, مادة عمم - 6
جاج ب - 7 سن مسلم بن ا ة عامة" صحيح مسلم, أبو ا ديث روا مسلم بلفظ "وإ سألت ر أم أن ا يهلكها س ن مسلم ا
يسابور  يالقشر  مد فؤاد عبدالباقي،داريال قيق: امع الصحيح امسمى ُصحيح مسلمَ, , بروت, ط , ا  ,م1971- هـ 1319, 1الراث العر
 .2215ص ,4, ج2889 رقم

ظور, لسان العرب, مرجع سابق, مادة عمم, ج - 8 مد بن عبد الواح . وابن اأثر,427, ص12ابن م  ,د الشيباعلى أبو الكرم 
اجى مود الط قيق طاهر الزاوى و ديث,  هاية  غريب ا  . 342, ص2مادة عمم, ج م ,1972- هـ 1392دمشق, ,ال

  .635مع اللغة العربية, امعجم الوسيط,  مرجع السابق, مادة عمم, ص - 9
ظور, لسان العرب, مرجع سابق, مادة عمم, ج - 10 وهرى, الصحاح426, ص12ابن م ,  5, مرجع سابق, مادة عمم, ج.ا

 .1993ص
 .1441, ص 2مع اللغة العربية, امعجم الوسيط, امرجع السابق, مادة وزن, ج  - 11
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فقات  -2 كومةاموازنة: ُُخطة مالية شاملة تتضمن تقديراً ل 2وإيراداهاََ. ا
 

فقات العامة واإجازة بإنفاقها وجبايتهاََ.اموازن -3 3ة: ُُعملية تقدير جمل اإيرادات وال
 

انب احاس -4 تعرف اموازنة بأها ُُجداول اأرقام ال تتعلق بااعتمادات امقدر إنفاقها  ومن ا
صيلهاََ. 4واإيرادات امتوقع 

 

كومةتقدر موجبها أعباء وتعرف قانونيًا ُُبأها الصيغة التشريعية ال  -5 امالية ووارداها ويؤذن ها  ا
كومة ااقتصادية واماليةََ. أو بأها ُُبيان تقديري  5ويقررها الرمان  قانون اموازنة اللي يعر عن أهداف ا

فقات وايرادات  كومةل ة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعيةََ. ا 6عن مدة مستقبلية تقدر عادة بس
 

احية امالية وااقتصادية تعرف عادًة ُُبأها تقدير معتمد من السلطة التشريعية  فاموازنة العامة من ال
فقات  كومةل ة ا فهي خطة  7يعر عن أهدافها ااقتصاديةََ., وإيراداها, عن فرة مستقبلية, غالباً ما تكون س

فقات  كومةتتضمن تقديراً ل ة, ويتم هلا التقدير  ضوء اأهداف ال وإيراداها خال فرة قا ا دمة, غالبا س
اسبية لتوضيح ا 8تسعى إليها السلطة السياسية. اًء على هلا التعريف فإن اموازنة العامة ليست أداة  فقات وب ل

 9.واإيرادات العامة للدولة
كومةوسائل  هي وثيقة الصلة بااقتصاد ووسيلة من , أن اموازنةوهلا هو التعريف الراجح قيق  ا  

 .أهدافها
اء على هلا التعريف مكن اس صائ  توب  : اإقتصاد اإسامي العامة للموازنة اآتيةلاص ا

فقات العامة -1 وانب اإيرادات العامة وال . فاموازنة خطة 10اموازنة العامة عبارة عن تقديرات مفصلة 
ظيمِ تعكس برنامج  كو مالية وعملية ت فيل.  مةا على الصعيد اما وترجم امشروعات العامة إ أرقام قابلة للت

كومةطتها تستطيع اوبوس ياة ااقتصادية.  ا  التدخل  ا

                                                                                                                                                         
مد, اموازنة العامة للدولة, اهيئة امصرية العامة للكتاب, ط  - 1  .14م, ص1978, 3قطب إبراهيم 
 .15, صعصام بشور, توازن اموازنة العامة, امرجع السابق - 2
 .امرجع نفسه, الصفحة نفسها - 3
,  اموازنة العامة  257هـ, ص 1448, 1انظر: سامى ماد, موسوعة اإدارة  اإسام, دار العلم, ط - 4 . سعد بن مدان اللحيا

 .26ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص
هضة العربية, بروت, ط - 5   .41م , ص1983 , 6حسن عواضة, امالية العامة, دار ال
يل, بروت, ط - 6 ظام اما اإسامي, دار ا اية, امالية العامة وال  .375م , ص1994 -هـ1414, 1غازى ع
درية , -7 امعة, اأسك , مؤسسة شباب ا يس عبداملك, ميزانية 429م, ص1983عبد الكرم بركات, دراسة  ااقتصاد اما .انظر: م

 .587م, ص 1976ية, القاهرة، الدولة والسياسة امال
ا - 8 , دار العاتك للكتاب, القاهرة, طاهر ا  .92م, ص2447 -هـ 1428, علم امالية العامة والتشريع اما
 .92امرجع السابق, ص - 9

درية,  - 10 امعية, اأسك أشرف دوابة, .انظر: موقع الدكتور 312, ص1984عادل حشيش, أصول امالية العامة, مؤسسة الثقافة ا
 التمويل وااقتصاد اإسامي

http:/www.drdawaba.com.  
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الة ااقتصادية, فيسهل تقدير رواتب اموظفن  فقات حسب نوعيتها وتبدل ا تلف تقدير ال هلا و
ما فقات اإدارية العامة,  وأجور امستلدمن وأقساط الدين العام, بي فقات ااستثمارية وال يصعب تقدير ال

د الركود. وتعود أمية تقدير اإيرادات أوكللك تقدير اإيرادات يت الة ااقتصادية فيقل مع الضرائب ع ثر با
وي انتهاجها. ديد السياسة امالية للدولة ال ت فقات إ    1وال

من موارد إسامي: التقدير والتلمن  ااقتصاد ا لفاء الراشدون تقدير و كومةوقد مارس ا قبل  ا
يف ُه عثمان بن ح تمله اأرض  2جبايتها، فاستعمل عمر رضي اُه ع راج، وأمر بامساحة، ووضع ما  على ا

تلف حسب نوعية احصول, فعلم أنه راعى  كل أرض  راج  ما من خراجها, فمسح السواد وجعل مقدار ا
وقد اعتمد عمر  3تمله، وذلك حسب نوعية اأرض وخصوبتها واختاف نوع الزرع واحصول وطريقة السقي.

ُه.  4رضي اهُ ع
تصة وموافقتها عليها, وتتضمن هل   - 2 اموازنة العامة ابد ها من ااعتماد: أي اعتماد سلطة 

فيلية اإذن امسبق باإنفا ح السلطة الت اصية م باية, وبدون هلا ااعتماد تعّد اموازنة غر نافلة. ا ق وا
ئل مشروع اموازنة. كومة. و اإسام يعود إقرار  5ويطلق عليها حي ح مثلو اأمة على أساسه ثقتهم با وم

في لها اموازنة للسلطة التشريعية ال تصدر القوانن ااجتهادية عن طريق الشورى, أما توزيع ااعتمادات وت
فيلية ال تصدر القرارات, ى رِ م   اأح  م  رهُ شاوِ وقد وجد مبدأ التشاور  الكتاب العزيز: ]وح  6فيعود للسلطة الت

 .159َُآل عمران: 
كومةاإيرادات  و   ضع  فرضها وجبايتها اجتهاد اأئمة وموافقة ذوي امشورة من  ا اإسامية, 

رة و  ل والعقد من ذوي ا دما أهل ا ُه ع ا على ذلك أن عمر رضي اُه ع ااختصاص  الشؤون امالية. يدل
افتتح السواد واأهواز أشار عليه بعض الصحابة أن يقسمه, ومل لواء هلا الرأي بال وعبد الرمن بن عوف, 

ُهما، وكان لعمر رأي آخر حيث قال معارضيه: "فكيف من يأتى من امسلمن فيجدون اأرض  رضي اُه ع
بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن اآباء وحيزت. ماهلا برأِي. فما يكون من جاء بعدهم من امسلمن؟". ووافقه 
بس  ُهم، واستشار عشرة من اأنصار  ذلك, وكان رأي عمر أن  عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي اهُ ع

                                                 
شر, العراق, جامعة يانظر: عادل فليح العل -1 م, 1987 -هـ1449، 1وصل, طام, اقتصاديات امالية العامة, دار الكتب للطباعة وال

 .273ص
يف اأنصارى اأوسى، ويلكر اإمام أبو يوسف  كتاب - 2 راج أنه كان يقيس بدقة,كما لو كان يقيس اأقمشة هو عثمان بن ح ه ا

راج, مرجع سابق, ج فيسة. أبو يوسف, كتاب ا  .435, ص2ال
مد بن حبيب البصر  - 3 سن على بن  ية, مطبعة دار الكتب  يانظر: اماوردي, أبو ا البغدادي, اأحكام السلطانية والوايات الدي

 .148م, ص1978-هـ 1398, 1العلمية, بروت ,ط
مد بن عبد اه, امستدرك على الصحيحن، طروا  .242امرجع السابق, ص - 4 اكم، أبو عبد اه  ، دارالكتب العلمية ، 1ا
 .443, ص1كتاب الزكاة, باب زكاة الزرع والكرم,جم.  1994

 .312عادل حشيش, أصول امالية العامة, مرجع سابق, ص - 5
شر والتوزيع, اأردن, طحسن راتب يوسف ريان, عج - 6 فائس لل م, 1999-هـ1419, 1ز اموازنة العامة  الفقه اإسامي, دار ال

 .84ص
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زي راج, و رقاهم ا ة يؤدوها, فتكون فيئاً للمسلمن امقاتلة واللرية, ومن اأرض بعلوجها ويضع عليهم فيها ا
: ]لِ  2واستدل عمر 1بعدهم فأشاروا اليه ميعا بأن الرأي رأيه". يأي  قح لفُ بقوله تعا

ُ
جوا خرِ أُ  ينح اللّ  رينِ هاجِ راء ام

: ]والّ ى فتا عليهم ح ضواناً رِ وِ  اهِ  نِ مِ  اً ض  فح  نح وُ غح بتـ  م يِ مواهِ أح وح  م  هِ يارِ دِ  ن  مِ  ى م  هِ عدِ بح  ن  جاءوا مِ  لينح قوله تعا
شر:   و هلا دليل على ااعتماد، بوصفه معياراً من معاير تب اموازنة. .14َ-8ُا
اء على كون اموازنة العامة تقديرية  -3 ددة: ب ية  تلك الفرة تكون فإن اموازنة العامة مرتبطة بفرة زم

ة.مستقبلية, وقد جرت العادة أن ت ها  3كون س ظام  كثر من موارد بيت امال  اإسام, م وقد طبق هلا ال
وية  اإسام. ويلكر  زية ضرائب س راج وا ول, وكللك ا ول عليه ا الزكاة, حيث إنه ا زكاة  امال ح 

ة امالية كان  واحي امالية كالزكاة أبو عبيد  كتابه اأموال: أنه قد جاء  بعض اأثر أن مدلول الس مطبقا  ال
ة امقصودة ه 4اهجرية. يوالضرائب واأعطيات, وأن الس

 

كومةاموازنة العامة تعر عن أهداف  -4 كومةااقتصادية: وهلا بعد ازدياد تدخل  ا شاط  ا  ال
كومةااقتصادي م استلدام اموازنة العامة كأداة رئيسية  يد  5ااقتصادية وااجتماعية.لتحقيق اأهداف  ا

 

كومةوسيلة  يفاموازنة ه   قق اللقيام بوظائفها ااقتصادية وبوس ا كومةطتها  ها ااجتماعية  ا برا
قيق امصلحة العامة للرعية, للا فإن موارد بيت امال   كومةما يضمن  كومةاإسامية توجه  مصاح  ا  ا

هم وعدم التفريط بشيء ما خصه اه تعا باللكر كالفقراء وامساكن وابن السبيل العامة, مع مراعاة البدء باأ
6وغرهم.

  

كومةاموازنة العامة تتعلق بإيرادات ونفقات  -5 : فاأرقام التقديرية  اموازنة العامة تبن إيرادات ا
كومة اص. ا  7ونفقاها, وا تتعلق بالقطاع ا

فقات اموازنة تتصف بأها تقد كومةير ل وإيراداها خال مدة آتية من الزمن أن اأرقام الواردة فيها  ا
تامي ال  ساب ا د التحضر مع أرقام ا تغلب عليها صفة ااحتمال, وقلما تتطابق أرقام اموازنة التقديرية ع

فيل اموازنة. باية واإنفاق بعد اانتهاء من ت 8تظهر حجم ا
جازة من قبل مثلي اأمة إ وكللك اموازنة إ 

                                                 
 .273, ص1ج ،526 موال, رقمبو عبيد، كتاب اأأ ظر:ان -1
 .82-81حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص -2
 .273اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق,ص ,يانظر: عادل فليح العل  -3
مد خليل هراس, دار الفكر, بروت,  - 4 قيق  -534م, ص1988-هـ1448انظر: أبو عبيد, القاسم بن سام, كتاب اأموال, 
ظم امالية  اإسام, اهيئة امصرية العامة للكتاب, ط .535 مد, ال  .535-534م, ص 1986,  3قطب إبراهيم 

, اموازنة العامة  ااقتصاد 273, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق, صيانظر: عادل فليح العل - 5 . وسعد بن مدان اللحيا
 .312. عادل حشيش, أصول امالية العامة, مرجع سابق, ص27اإسامي, مرجع سابق, ص

عادل فليح العلى, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق ,  .312انظر: عادل حشيش, أصول امالية العامة, مرجع سابق , ص - 6  
 .273ص

 .27, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق , صسعد بن مدان اللحيا - 7
 الفقه عجز اموازنة وعاجه  حسن راتب يوسف ريان, .273انظر: عادل فليح العلى, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق, ص - 8

 .83اإسامي, مرجع سابق, ص
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فقات  من ل وع وجبايتها, فهي تفويض مؤقت و ددة الكحم وال فيلية بصرف مبالغ  كومةالسلطة الت  ا
ة واحدة، أي: اث عشر  ديد بس ددة امدة. وقد درجت دول العام على  وإيراداها, فابد من أن تكون 

كو  فيلهاشهراً, أها امدة ال تستطيع ا ضر وإقرار اموازنة م ت ن 1مة  . فاموازنة العامة تقوم على رك
2أساسين ما ُالتقدير واإجازةَ.

 

 ثانياً: أهداف الموازنة العامة

فقات العامة, ولكن ما هو اهدف من  لقد تبن ما سبق أن اموازنة العامة تقدير مسبق لايرادات وال
؟  :يأيمكن إمال أهداف اموازنة العامة  ااقتصاد الوضعي فيما   القيام هلا التقدير واعتماد

, وهى به   -1 ظام اما اصر ال صرًا من ع اأهداف ااقتصادية وااجتماعية: تشكل اموازنة العامة ع
ظام اما بتطور دور  , وقد تطور هدف ال ظام اما كومةهدف إ ما يحهدف إليه ال شاط اا ا قتصادي.  ال

كومةفقد صار تدخل  شاط ااقتصادي من واجباها لتحقيق التوازن ااقتصادي وااجتماعي, ومن م  ا  ال
قيق بعض اأهداف ااقتصادية وااجتماعية, مثل استقرار  مكنأصبحت اموازنة العامة أداة  من خاها 

قيق العمالة الكاملة, واإسهام  زيادة الدخ 3ل القومي, ورفع مستوى امعيشة،اأسعار, و
قيق   ما يتضمن 

 4امصلحة العامة للرعية.
اأهداف الرقابية: تعد اموازنة امرآة ال تعكس امركز اما للدولة فهي وثيقة مالية تفصل وتعِدد كل  -2

ة امالية, فل وتتيح لأمة مراقبة التصرفات امال 5امصادر ال تدير اموازنة خال الس ية للحكومة, أن اموازنة ا ت
عامة إا بعد اعتمادها, ما مكن من امراقبة امالية للحكومة, كما أها تتيح للمسؤولن مراقبة صرف اأموال ال

قق الرقابة على صرف اأموال العامة, فتقسم تُـ  حيث إن اموازنة ود وفروع حسب نوع  علىبحوب بطريقٍة  ب
فقة وأوجه الصرف.  6ال

صول  -3 اأهداف اإدارية: يقصد هل اأهداف أن تسهم اموازنة العامة للدولة  التأكيد من ا
, ولللك كان من اأهداف اإدارية للموازنة العامة أن 7على اموارد واستلدامها بطريقة فعالة لتحقيق اأهداف

كومية, وهلا ظهر لتحيكون ااهتمام مركّ  قيق هل اأهداف, ما يسمى موازنة الرامج زا على أعمال اإدارة ا
مج لتحقيق تلك اأجلها ااعتمادات, وتكاليف الر  واأداء ال تبن اأسباب واأهداف ال تطلب من

                                                 
 .84حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, امرجع السابق, ص - 1
امد، عمان، طيعادل فليح العل - 2 ، دار ا  .549م, ص2447,  1, امالية  العامة والتشريع اما الضري

عادل حشيش, أصول امالية العامة, . 43ة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص, اموازنانظر: سعد بن مدان اللحيا - 3
 .42مرجع سابق, ص

 .84حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 4
, مرجع سابق , ص  - 5  . 511عادل فليح العلى, امالية العامة والتشريع الضري
شر, الرياض, للت - 6 مد سعيد فرهود, علم امالية العامة, مركز اإدارة العامة لل م, 1453 -هـ 1442وسع  هلا اموضوع انظر: 

 .5ص
, دار الكتب امصرية, القاهرة,  - 7 , . سعد بن مدان اللحيا649هـ, ص1444انظر: عبد الكرم بركات, دراسة  ااقتصاد اما

 .36اقتصاد اإسامي, مرجع  سابق, صاموازنة العامة  ا
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كومية أكثر الاأهداف, وبيانات قياس مدى تقدم العمل ب سبة لكل برنامج, أي إها هتم بالرامج واأنشطة ا
هة هتم بصفة أساسية بالوظيفة من اهتمامها بالسلع و  كومة, فهي من هل ا دمات ال تشريها ا ا

   1اإدارية.
قيق  -4 طيطية يتم من خاها  اأهداف التلطيطية: إن اموازنة العامة للدولة مكن أن تكون أداة 

سن ة, وهدف إ  اد  اأهداف. وترز اأهداف التلطيطية  موازنة التلطيط والر وترشيد عملية ا
 2القرارات امتعلقة بتوزيع اإمكانيات وطرح البدائل وجدواها.

اقشتها معترة، من حيث امبدأ،  ااقتصاد اإسامي,  إن أهداف اموازنة العامة ال سبق ذكرها وم
ظرة إ دور  ظام اما وال كومةفاأهداف ااقتصادية وااجتماعية ترتبط هدف ال مسؤوليتها. أما اأهداف و  ا

قق مقاصد الشريعة  اأخرى الرقابية واإدارية والتلطيطية فإها معترة  ااقتصاد اإسامي باعتبارها 
ع السرقة وااختاس  صيلها للتأكد على عدم ضياعها وم اإسامية. فالرقابة على اأموال العامة  إنفاقها و

اص, ومقصد من مقاصد الشريعةواإسراف والتبلير مبدأ مطلوب  , فاه سبحانه وتعا 3 امال العام وا
َ. وكللك الرسول صلى اه 161ى ُآل عمران:يامةح القِ  ومح يح  ل ا غح مِ  أتِ يح  ل  غلُ يح  ن  مح وح  ل  غُ يِ  ن  أح  حٍ لِ  ا كانح يقول: ]مح 

كم ا م يانة  امال العام ويقول: "من استعمل لر من ا يطا فما فوقه، كان  عليه وسلم  ا  على عمل، فكتم
 4به يوم القيامة". غلواً يأي

قق مصاح الموال اأوالرقابة على اأعمال اإدارية للحكومة, والتأكد من أن ما يصرف من  عامة 
ققه ذلك من  كومية امرسومة, أمر مطلوب  الشريعة ما  اأمة, وأن صرفها وجبايتها مربوط باأهداف ا

صيصها وفق اأولويات الشرعية,ح بغي أن توجه  مصاح  5سن توزيع اأموال العامة و فموارد بيت امال ي
كومة   6العامة حسب اأولويات واأمية مع عدم التفريط بشيء. ا

ليل يأما اهدف التلطيط ديد للبدائل و طيط بعيد, و ه من  م اختيار أفضل البدائل   هاما يتضم
تائج بأقل التكاليف, وا شك أن حسن فهو أ فقات العامة, ولتحقيق أفضل ال يضا هدف مطلوب لرشيد ال

ظر  اأموال العامة مطلوب, أن اإمام كالوكيل فيتصرف فيها ما هو اأصلح لأمة وأنفع ها وأجدى.   7ال

                                                 
ا التلطيط -1 الق, اا لة ااقتصاد واإدارة, جدة, عدد يانظر: أنور عبد ا هـ, 1441, 13للموازنة العامة, جامعة املك عبد العزيز, 

 .37-36, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص. سعد بن مدان اللحيا149ص
ا التلطيط37, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي ,مرجع سابق, ص: سعد بن مدان اللحياانظر -2 الق, اا  ي. وأنور عبدا

مد عصفور, أصول اموازنة العامة, مكتبة الصفحات اللهبية, الرياض, ط149للموازنة العامة, مرجع سابق, ص  . 216هـ, ص 1448, 1. 
 .39-38,اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, نفس مرجع السابق, ص سعد بن مدان اللحيا - 3
رم هدايا العمال, رقم  - 4  .1465ص 3, ج1833مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق,كتاب اإمارة, باب 
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 5  .39سعد بن مدان اللحيا
 .85يان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, امرجع السابق, صحسن راتب يوسف ر  - 6
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, ص - 7  .39سعد بن مدان اللحيا
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ن حيث امبدأ, وإن كان فأهداف اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي والوضعي مكن أن تتشابه م
ظام اما اإسامي، أهداف أخرى تتميز  اصر ال صرا من ع للموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي، باعتبارها ع

ظام وأهدافه.  فرد ها تبعاً لطبيعة ال  وت
 : المعاصرة الحكومةو  ةللدولة اإساميثالثاً: مكونات الموازنة العامة 

د دراسة كتابات علماء لقد تبن ما سبق أن ا فقات العامة, فع موازنة العامة تقدير مسبق لإيرادات وال
فقات العامة, فهم ا  ا أهم ا يفصلون بن اإيرادات العامة وال ظام اما اإسامي يتضح ل امسلمن  ال

فقات العامة بعد ذلك, وإما يد اولون ال رسون كل إيراد مع نفقته, وكل يدرسون اإيرادات العامة ميعا, م يت
راج" أ يوسف, وكتاب "اأحكام  نفقة مع إيرادها, وهلا واضح  كتاب "اأموال" أ عبيد, وكتاب "ا

ة. فقات معي صصة ل  علىوتقسيم اموازنة العامة  السلطانية" للماوردي, ويعود هلا إ أن بعض اإيرادات 
اًء على ذلك فإن هلا امبحث يأي  جانبن مثل أحدما ُاإيرادات ال فقات العامةَ. وب عامةَ واآخر ُال

فقات العامة. 1فرعن ُخص  أحدما لإيرادات العامة واآخر لل
 

 
 

 المكون اأول: اإيرادات العامة

صل عليه  ياإيرادات العامة ه كومةما  تظمة، مقابل أو ا ية م  من اموارد سواًء كانت نقدية أم عي
2دون مقابل.من 

 

 :اإسامية الحكومةإيرادات  أوًا:
تظمة,  الك  العهد امكي من الدعوة اإسامية ما مكن أن يطلق عليه إيرادات عامة م م يكن ه
وذلك أن اإيرادات العامة ترتبط  وجودها بوجود دولة تقوم بتلصيصها, ومن امعلوم أنه م يكن للمسلمن 

ة فقد قامت دولة آنلاك. أما ب كومةعد هجرة الرسول صلى اه عليه وسلم وأصحابه إ امدي اإسامية  ا
كومةوبقيام  3بكافة أركاها. يمة والفيء  ا اإسامية وجدت اإيرادات العامة ال مكن حصرها  ُالزكاة والغ

 والصدقات التطوعية, والقروض العامةَ.

رجه امسلم من الزكاة -1 حق اه تعا إ الفقراء. وميت زكاة ما يكون فيها من الرجاء  اسم ما 
ماء الطهارة هي مشركة معان على العربية اللغة  مادها وتدل 4والركة. : ]ُخل  مِ  1والركة. وال  ن  قال تعا

                                                 
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, ص - 1  .43سعد بن مدان اللحيا
لر قحف, اإيرادا - 2  م,2444جدة,  , امعهد اإسامي للبحوث والتدريب,ت العامة للدولة  صدر اإسام وتطبيقاها امعاصرةم

 .15ص
. انظر: عوف الكفراوى, سياسة اإنفاق 131هـ, ص1396, مكتبة وهبة, القاهرة, ُدراسة مقارنةَ فتحى عبد الكرم, الدولة والسيادة -3

ا درية, د.ط., صالعام  اإسام, مؤسسة شباب ا ظام السياس35-29معة, اأسك مد أبو فارس, ال  اإسام، دار الفرقان،  ي.وانظر: 
 .131هـ, ص  1447, 2عمان, ط

ة, باب العبادات ُالزكاةَ, دار الفكر للطباعة, ط -4  . 276, ص1م,ج1983-هـ1454, 3السيد سابق, فقه الس
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ة الثانية و  َ.143ى ُالتوبة: يهم  تُزكّ م وِ رهُ ُتطهِ  قةح صحدح  م  مواهِ أِ  وهى الركن اأول   2للهجرة.فرضت الزكاة  الس
ب  امال أنه متمول. وم يرك من رغم على النظام ااقتصاد اإسامي,  أها الركن الثالث  اإسام, وهى 

اس, فقد حدد اه تعا  كتابه العزيز,كما بّن   الرسول صلى اه عليه وسلم تفصيل إنفاقها أحد من ال
ها الرئيسية, من حيث يه  ما صوص. فهي إيراد عام  كومةمعداها وإعفاءاها وشروط وجوها ب , ويدخل ا

ص  مصارفها الثمانية. دا للعاملن عليها جباية  3خزانتها, رغم أن إنفاقها  فهي وظيفة مالية ضريبية وتشمل ب
4وتوزيعا.

 

ه, إ اليمن  قال له: "إنك تأي قومًا من أهل والرسول صلى اه عليه وسلم ما بعث معاذاً رضى اه ع
الكتاب فادعهم إ شهادة أن ا إله إا اه, وأ رسول اه, فإن هم أطاعوك لللك فأعلمهم أن اه افرض 
عليهم َس صلوات  كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اه افرض عليهم صدقة تؤخل من 

يائهم فرحد على فقرائهم". أغ
5 

هم, يتولّ لقد     إذ  ون مع الصدقات. كان الرسول صلى اه عليه وسلم, وخلفاؤ الراشدون رضي اه ع
همكان صلى اه عليه وسلم يبعث سعاة على الزكاة,  ه. وم طاب رضى اه ع كما استعمل ابن   6عمر بن ا

كومةها قد كانت الصدقات  صدر اإسام تتواو  7على صدقات ب سليم. اأزدي اللتبية إا أن عثمان  ا
ة. وه اس أداء زكاة أمواهم الباط ه ترك لل   8زكاة اللهب والفضة وعروض التجارة والركاز. يبن عفان رضى اه ع

                                                                                                                                                         
يع سليمان بن اه عبد الشيخ -1 شر بالسعودية العلماء كبار  هيئة عضو ام : 29/6/2449, تأريخ ال  م, على اموقع اإلكرو

 http://webcache.googleusercontent.com 
: ]واللين هم -2 ون:  هلا هو امشهور. وقال ابن كثر  تفسر قوله تعا َ:"اأكثرون متفقون على أن امراد بالزكاة 4للزكوة فعلونى ُامؤم

ا زكاة اأموال مع أن هل اآية مكية, وإما فرضت الزكاة   ة اله صب الزكاة بعد اهجرة, والظاهر أن  الثانيةس ة إما هي ذات ال ال فرضت بامدي
اصة وإا فالظاهر أن أحصل الزكاة كا تفسر   اإمام عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثر, ن واجبًا  مكة". انظر: ابن كثر,وامقادير ا

 .239, ص3هـ , ج1447القران العظيم, دار الفكر، بروت, 
لر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, -3  .12ص م,2446 ,2, طدار الفكر, دمشق م
لر قحف,  - 4   .12-6دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, امرجع السابق، صم
عفـي البلـاري ،ُ  - 5 مد بن إماعيل أبو عبداه البلاري ا قيـق 874 - 814هــ ، 256 - 194الُبلاري،  ـامع الصـحيح املتصـر،  مَ ا

اشـر : دار ابــن كثـر ، اليمامــة , بـروت،  يـاء, رقــم 1987 – 1447،  3ط: مصـطفى ديـب البغــا، ال ، كتـاب الزكــاة, بـاب أخــل الصـدقة مــن اأغ
 .54, ص1, ج19. مسلم, صحيح مسلم, كتاب اإمان, باب الدعاء إ الشهادتن مرجع سابق, ، رقم 545ص 2,ج1331

عهــا مســلم,  - 6 ســليمان بــن اأشــعث داود , . أبــو 983,رقــم 676,ص2ج  .صــحيح مســلم, مرجــع ســابق, كتــاب الزكــاة, بــاب تقــدم الزكــاة وم
:  ,تااأزدي السجسٍ  ن أ داود,  هـ275َُامتو اشـر: امكتبـة العصـرية، صـيدا, بـروتس ميد،ال يي الدين عبد ا مد  ة احقق:  , م يـلكر سـ

 .115, ص2,ج1623الطبع ,كتاب الزكاة, باب  تعجيل الزكاة, رقم 
:]والعاملن عليهاى, رقم   البلاري, صحيح االبلاري, مرجع سابق - 7 .مسلم, صحيح 546, ص2,ج1429كتاب الزكاة, باب قوله تعا

رم هدايا العمال, رقم   .1463, ص3, ج1832مسلم, مرجع سابق, كتاب اإمارة, باب 
. وانظـر سـعد 162ط., ص, د.6امهـلب مـع اجمـوع, دار الفكـر, بـروت, ط ,يبـن يـونس الفروزآبـاد يالشرازى, أبو إسحاق إبراهيم بـن علـ -8

, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص أخرجه ابو عبيد بـن سـام  كتابـه اامـوال عـن  حديث عثمان .46بن مدان اللحيا
ع ُت ُعث محانح ب نح عح  ِإبـ رحاِهيم ب نِ  : مِح ، قحالح ِ، ححـ سحع ٍد، عحِن اب ِن ِشهحاٍب، عحِن الساِئِب ب ِن يحزِيدح اِتُكم ، فحمحن  كحانح عحلحي ِه دحي ٌن فـحل يـُؤحِد ُر زحكح ا شحه  فانح، يـحُقوُل: هحلح

ُ مح  ُتط لحب  ِم ُه، حح يحأ ِيح ِهحا تحطحوًعـا ، وحمحـن   اةح أحم وحاِلُكم ، وحمحن  مح  تحُكن  ِع دح ا  ُ رُِجوا زحكح ـلح ـ يـحأ ِيح هح ِ ُأِخـلح ِم ـُه حح ُ يـحع ـ ُر ِمـن  قحابِـٍل قـحالح ِإبـ ـرحاِهيُم: أحرحا الشـه 

http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8519/125782-.html
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يمة -2 يل والركاب. الغ رب وأوجف عليه امسلمون با أو هي ما  1اسم ما أصيب من أموال أهل ا
سها من ذكرهم اه سبحانه وقد كانت  2أخل من أموال الكفار بقتال. مس, فأربعة أَاسها للمقاتلن, َو

 ابنِ وِ  ساكنِ اليتامى وامِ ر وِ للي القُ وِ  سولِ لرّ لِ سُه وِ َُُ  هِ  أنِ فح  يءٍ شح  ن  مِ  م  متُ ِ ا غح مّ ا أح موُ لح اع  وتعا بقوله: ]وح 
ٌ قِ  سًا مح  َح  يتُ طُ ع  َ. وقد قال الرسول صلى اه عليه وسلم: "أُ 41ى ُاأنفال: يلِ بِ السح  بلي" إ أن يـُع طحُهنح ن

حل أحح م ومح ائِ  الغح  ت  لّ حِ قال: "وأُ    3بلي".قح  دٍ  
ارية وغر امتكررة, حيث إن موارد بيت امال  اإسام قد تكون دورية جارية  ائم من اموارد غر ا والغ

ظام متكررة, وهى ال تتسم بالدورية واانتظام ويتكرر ورود ها  اميزانية العامة للدولة بانتظام، وهى دعامة ال
راج والعشور والضرائب. وقد تكون موارد غر  زية وا اما اإسامي وامورد الرئيس لبيت امال, وتتكون من ا

العامة بانتظام,   اميزانية 4ال ا تتسم بالدورية واانتظام وا يتكرر ورودها يدورية وغر جارية وا متكررة, وه
ائم والفيء والقروض والركات ال ا  يوإما ه قطع أحيانًا أخرى, مثل الغ صل أحياناً، وت ائية  إيرادات استث

5وارث ها واأموال ال ليس ها مستحق.
ائم كانت تقسم على عهد الرسول صلى    وقد أورد ابن زجويه أن الغ
يمة, ويبقى ستة أسهم, سهم ه اه عليه وسلم على ثاثن سهما, ف يكون أربعة وعشرون سهما أهل الغ

  6القر قرابة الرسول, وسهم لليتامى وسهم للمساكن, وسهم ابن السبيل. يوسهم لرسوله, وسهم لل
اف خيِل وا ركاب, فهو كحماِل الفيء ٍ   -3 كل ما ُحصلح من امشركن عفوًا من غر قتال وا إ

زية و  :]ما أفاء اه على رسوله من أهل  7أعشار متاجرهم.اهدنة وا وقد جاء الفيء  قوله سبحانه وتعا
شر:  بيلِ السح  وابنح  امساكنح اليتامى وح ر وح للى القُ سول وح لرّ لله ولِ رى فح القُ  ت اسم 7ى ُا َ. ومكن أن يدخل 

راج, واأ زية وا موال ال ا وارث له من أهل اللمة, ومال امرتد الفيء امال اللى تركو فزعًا من امسلمن, وا
ارهم.  8إذا قتل, وعشر 

                                                                                                                                                         

رح  ا الشـه  ـلح حثـحِر وحاح أحد رِي عحـن  محـن  ُهـوح أحن هح اءحنـحا ِ بـحع ـِض اأ  رح رحمحضحانح قحالح أحبُـو ُعبـحي ـٍد: وحقـحد  جح ـرمُ شحه  ـاُن ُهـوح ال ُمحح ُ ُعث مح كتـاب اامـوال، بـحاُب .  الـِلي أحرحادح
ُب، رقم الص  ِح ُب ِفيهحا، وحمحا اح  ِح قحِة ِ الِتجحارحاِت وحالديُوِن، وحمحا   .534, ص1247دح

ان,  - 1 ائع  ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية, بروت ,لب , عاء الدين أبو بكر بن مسعود, بدائع الص , 7هـ, ج 587الكاسا
 .113ص

موع الفتاوى, مع عبدالرمن بن قاسم, امكتب التعليمى السعودي, امغرب, د.ط. ,جابن تيمية, تقي الدين أمد بن ت - 2 , 28يمية, 
 .269ص

امع الصحيح, - 3 ِجًدا وحطحُهورًابحاُب قـحو ِل  البلاري, ا  .   168, ص1,ج427رقم  ،":" ُجِعلحت  ِ اأحر ُض محس 
 .64قه اإسامي, مرجع سابق, ص.حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الف- 4
ظام  .25حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 5 اية, امالية العامة وال وانظر:د.غازى ع

 .158اما اإسامي, مرجع سابق, ص
قيق شاكر فياض, مركز املك فيصل للبحوث والدر  - 6 , 2م, ج1446, 1اسات اإسامية, الرياض, طابن زجويه, اأموال, 

 .718ص
   .126اماوردي, اأحكام السلطانية, مرجع سابق, ص  - 7
ص - 8 ص يالدمشق ا مد ا ان, طيالشافع أبو بكر بن  , د.ط.، 2, كفاية اأخيار  حل غاية ااختصار, دار امعرفة, بروت, لب

 .132, ص2ج
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ضر  ء ب ال فق من  ه أن الرسول صلى اه عليه وسلم كان ي وقد روي عن سيدنا عمر رضى اه ع
عل ما بقى  الكراع والساح ُعدًة  سبيل اه. ة, م  1على أهله نفقة س

 

وس هجر. فقد أخلهاالجزية  ٍٍ  -4  2الرسول صلى اه عليه وسلم من أهل الكتاب كما أخلها من 
:]قاتِ  ونح  لينح لوا الّ فهي ثابتة بقوله تعا ح باه وا باليوم اآخر وح  ايؤم ونح وا يُ  سولهُ رح اه وح  مح رّ ما حح  رمونح ا   ينح دح  دي

ح  ِ حح  تابِ أوتوا الكِ  ينح اللّ  نِ ق مِ ا طاب 29ُالتوبة:  ىرونح صاغِ  م  هُ وح  دٍ يح  ن  عح  زيةح  يُعطوا ا َ. و عهد عمر بن ا
زية على أهل اللهب أربعة دنانر, وعلى أهل الورق أربعن درما, ومع ذلك أرزاق  ه ا ضرب رضي اه ع

3امسلمن وضيافة ثاثة أيام.
 

ه  كما فعل ذلك الخراج والعشور -5 طاب رضي اه ع بأرض  فقد استجدا  عهد عمر بن ا
زية على رؤوسهم. راج على أراضيهم, وا 4السواد حيث أقر بيد أهله, ووضع ا

 

ه, فقد روى أبو يوسف أن "أبا موسى  طاب رضي اه ع ة عمر بن ا سبة للعشور فقد كان س وبال
هم   ياأشعر  رب فيؤخل م ا من امسلمن يأتون أهل ا ارًا من قبل ه: أن  العشر. كتب إ عمر رضي اه ع

ار امسلمن, وخل من أهل اللمة نصف العشر, ومن  هم كما يأخلون من  فكتب إليه عمر: فلل أنت م
 5امسلمن من كل أربعن درما درما".

ية, الصدقات التطوعية -6 فقد كان الرسول  6مثل إيرادًا للدولة اإسامية, سواء كانت نقدية أو عي
ث أصحابه  رضوان اه عليهم على التصدق والبلل. فقد موحلح عثماُن بن عفان جيش صلى اه عليه وسلم 

ع بألف أقتاها", و رواية "ترح تها وح حح عر بأسلِ بثامائة بح  عح رّ العسرة  غزوة تبوك. روى الرملي أن ُعثمان "تبـح 
ار". 7دي

  8كاة".وى الزح سِ  قاً حِ  ن  امالِ وقد روى اإمام الرملي عن ال صلى اه عليه وسلم قال: "إِ  

                                                 
هاد, باب اجن ومن يرس برس صاحبه, رقم البلاري, صحيح االبلار  - 1  .1463, ص3, ج2748ي,كتاب ا
 .24أبو عبيد, اأموال, امرجع السابق, ص - 2
, دار إحياء الراث  مالك مالك بن أنس, موطأ اإمام - 3 ل اشر مصطفي البا ا مد فؤاد عبد الباقي, ال والك, احقق  وير ا مع ت
 , ديد أرزاق امسلمن, ص264, ص1م, ج1985-هـ  1446العر د أ عبيد     .42, وقد جاء ع

ان , - 4 ا, دار امعرفة, بروت ,لب مد إبراهيم الب قيق  راج,  -86م , ص1979-هـ1399أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم, كتاب ا
87. 

راج, مرجع سابق, -5 راج275ص أبو يوسف, ا ى بن آدم, كتاب ا قيق أمد شاكر, دار امعرفة, بروت, . وانظر:  , م 1839, 
 .173ص

, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 6  . 48سعد بن مدان اللحيا
وت،  دار الكتب العلمية, بروت , ط - 7 قيق كمال ا ن الرملي,  مد بن عيسى بن سورة الرملي, س , 1الرملي, أبو عيسى 
 .585-584, ص5ـ, ,جه 1484

اد ليس بلاك, وأبو أمزة ميمون اأعور يضعفه, وروا أبن ماجة" ليس  امال حق سوى  - 8 ديث إس قال أبو عيسىُالرمليَ: هلا ا
اد تفرد به ابو مزة اأعور, وهو ضعيف تمل التأويل.فأنه م يثبت إس ومن تابعه أضعف.  الزكاة" فقد اضطرب هلا امن لفظاً, ومع إضطرب ا

ن, ديث إمام حافظ بن حجر.انظر: الرمزي,الس , 664, رقم3مرجع سابق, كتاب الزكاة, باب إن  امال حقًا سوى الزكاة, ج وترخي  ا
 . 39ص
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كومةمثل إيرادًا من إيرادات  القروض -7 د عدم كفاية اإيرادات العادية, ا فقد روى  1اإسامية ع
طا أن الرسول صلى اه  2كرا."بِ  لٍ جُ رِ  ن  مِ  لفح ستِ سول صلى اه عليه وسلم اِ مسلم وغر أن "الرِ  وقد ذكر ا

اكم عن عبداه بن عمرو بن العاص رضى اه   3دقة.عليه وسلم, إما استلف أهل الص كللك روى البيهقي وا
ه أن "ال فدت اإبل. فأمر أن يأخل على قائ  الصدقة,  ع هز جيشاً. ف صلى اه عليه وسلم أمر أن 
4دقة".بالبعرين إ إبل الصح  عرح آخل البح  تُ كُ قال: فح 

 

كومةيتبن أن  ما سبقو   صلى اه عليه وسلم وعصر خلفائه الراشدين   ة  عصر الاإسامي ا
هادية وااجتماعية واإدارية وغرها. وهل اإيرادات   ها من أداء وظائفها ا كانت ها إيراداها امميزة ال مك

كومةكانت قليلة, م ازدادت مع توسع أعمال  طاب بعد فرض ا ا راج اإسامية وخاصة  عهد عمر بن ا
 .والعشور

ها الحكومةاإيرادات العامة في  ثانياً:  :المعاصرة وموقف التشريع المالي اإسامي م

كومةنظرًا لتعدد وظائف    امعاصرة وازدياد مسؤوليتها وواجباها ااقتصادية وااجتماعية, فقد زادت  ا
فقات العامة  .5تبعا لللك حاجاها إ اموارد الازمة، للوفاء بال

كومةوما تطور مفهوم  ديثة وعظمت وظائفها وازدادت نفقاها، م تعد اإيرادات التقليدية تكفي  ا ا
اجات العامة امتزايدة. وكانت الترعات ااختيارية حن تلّم بالباد نائبة أو حن يتعلق اأمر بالدفاع  لتلبية ا

ائية أن عن اأمة واللود عن كياها وسيلًة من الوسائل التمويلي ة. وم تلبث هل الترعات ااختيارية ااستث
اق  اإيرادات اإقطاعية من جهة، وعدم استجابة الرعايا لطلبات  صارت فرائض إجبارية ودائمة نتيجة ت
اكم امتزايدة بالترع من جهة أخرى، فظهر مفهوم ااقتطاعات العامة موردًا أساسيًا للدولة تغطي به نفقاها  ا

قق  افع العامة. وكان ابد من أن يقابل ذلك تبدل  مفهوم اإيرادات، فلم تعد تلك اإيرادات تأي من و ام
ت تصرف جهة عامة تستلدم امتيازاها  أماك خاصة للحاكم، وإما صارت إيرادات مصدرها الرعية توضع 

كالقانونية  إدارها، فهي بالتا وسيلة مالية أساسية تستلدمها  فقات  ومةا لتوفر امال الازم لتغطية ال
قيق أهداف  ياة ااقتصادية وااجتماعية و كومةالعامة، وأداة للتأثر  ا 6العامة. ا

 

                                                 
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, ص - 1  .49سعد بن مدان اللحيا
ن أ داود, مرجع سابق, ج1224, ص3مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج - 2 ، كتاب البيوع, باب 247, ص3. أبو داود, س

, بروت, ط ديث, مادة بكر, دار الكتاب العر هاية  غريب ا  .149, ص1م, ج1986-1446, 6 حسن القضاء. ابن اأثر, ال
تصر أ - 3 ن مع  , معام الس طا مد الفق ا قيق أمد شاكر و ة الطبع,ج, دار اميداود,  . 19, ص5عرفة, بروت, م يلكر س
مد الشوكاوانظر: الشوكا مد بن على بن  , 5هـ, ج 1442, 1, نيل اأوطال من أحاديث سيد اأخيار, دار الكتب العلمية، بروت, ط, 

 .234ص
سن بن عليالبيهق - 4 لس دار امعارف العي, أبو بكر أمد بن ا ن الكرى, مطبعة  د, ط, الس , 5هـ, ج1،1352ثمانية، اه

 . 287ص
 .64حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 5
، مطبعة جامعة دمشق،  - 6 مود حسن 15، ص1985ـ  1984انظر: عصام بشور، امالية العامة والتشريع اما . زكريا أمد عزام، 

 .51، ص2447العامة، دار امسرة، عمان، الوادي، مبادئ امالية 
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كومة مصادر اإيرادات العامة من متلكاتو  كومةتعّد إيرادات  :ا من متلكاها أحد امصادر لتمويل  ا
تلف اأمية ال كومية، و فقات ا صر من دولة إ أخرى وفقا اختاف الفلسفة ال سبية ال يتمتع ها هلا الع

قسم إيرادات  كومةااقتصادية ال تؤمن ها ودرجة تقدمها ااقتصادي، وت عدد من  علىمن أماكها  ا
ها  :اإيرادات, م

 

 

 

 

  )أ( إيرادات الدومين:

كومةيقصد بالدومن متلكات  ظر عن طبيع  ا قولة, ونوع ملكيتها, عامًة بصرف ال تها, عقارية أو م
كومةويقصد بأماك  1أوخاصة. كومةميع اأصول ال متلكها  ا مهما كانت طبيعتها, عقارية أو آات أو  ا

قولة.   2معدات أو متلكات م
كومةومع كلمة الدومن متلكات  قولة ال ملكها ا كومة, أي اأموال العقارية وام وامؤسسات  ا

ها ما زهات والشوارع ضع أحكام القانون العام كالتُـ  واهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة. وم رحع  وامت
كومة بيعها أو تأجرها اص مثل اأراضي ال تتو ا ضع أحكام القانون ا ها ما  . فالدومن 3واميادين، وم

كومةهو كل مال متلكه  قولة أأخاصة، وسواء  مة عامة أكانت ملكيأسواء  ا  عقارية. مكانت أمواا م
فع  اصَ. علىومكن تقسيم الدومن وفقا معيار ال  ُالدومن العام والدومن ا

كومةيقصد به اأموال ال ملكها  والدومن العام ضع أحكام القانون العام,  ا أو هيئاها العامة, و
ها  فع العام, وم صصة لل دائق العامةوتكون   .4اأهار, والطرق, وا

كومةوا تتقاضى  ا من اأفراد لقاء استلدامهم هل اأموال. وقد تفرض  ا كومة العادة م رسوما  ا
دائق أو عبور الطرق. ويكون ذلك بسبب تغطية نفقات  على اانتفاع ها كالرسوم ال تفرضها مقابل زيارة ا

انية اانتفاع. وأموال ُالدومنَ تبقى إنشاء هل اأموال  حاا ائية, غر ان القاعدة العامة أها  ت استث

                                                 
, علم امالية العامة والتشريع اما ,مرجع سابق ,ص - 1 ا  .55طاهر ا
.وانظر: حسن مصطفي حسن، امالية العامة، ديوان 11, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق , صيانظر: عادل فليح العل  - 2

زائر،  امعية، ا  .35, ص 2441امطبوعات ا
ابة،  -3 شر والتوزيع، ع . وانظر: حسن مصطفي 54م, ص2443مد الصغر بعلي، يسري أبوعاء، امالية العامة، دار العلوم لل

 .115-114حسن، مرجع سابق, ص
, مرجع سابق, ص -4 , علم امالية العامة والتشريع اما ا  .55طاهر ا
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فقات العامة . ويكون اهدف من ذلك الرغبة  1قائمة كأصول جامدة. فا مكن التعويل عليها  مويل ال
ظيم استعمال اأفراد ها.    ت

اص عبارة عن متلكات و  كومةالدومن ا , ويقصد ها اأصول اإنتاجية ال ياإنتاجلرأس امال  ا
كومةملكها  اص, وهل اأماك مكن أن تدر  ا ضع أحكام القانون ا أو اهيئات العامة ملكيًة خاصًة و

كومةإيرادات تعّد ضمن موارد  2معدة لاستغال ااقتصادي. يوه ا
 

كومةهل اأموال متلكها  قق نفعا عاما للفئة ال معدة لاست يملكية خاصة وه ا اص و عمال ا
قق دخا مثل مصدرا من مصادر  ال فإن استلدام هل اأموال يكون مقابل و تستلدمها. وبطبيعة ا

 .اإيرادات العامة
اص   قسم الدومن ا  :3ثاثة أنواع هي علىوي
  الدومن العقاري والدومن الزراعي:  -1

كومةملك  تها وتعّد من اإيرادات العامة، وتشمل هل  تدرّ  أمواا عقارية، ا عليها أرباحا تدخل خزي
اشئة عن ملكية  كومةاإيرادات بصورة خاصة اإيرادات ال اجم. ولقد كان  ا ية والغابات وام لأراضي ولأب

اص  العصور الوسطى، و  شاط الزراعي امتعلق باستغال اأراضي من أهم أنواع الدومن ا يأي دخل هلا ال
تجات الزراعية ومن اأجرة ال يدفعها امستأجرون. وقد كان الدومن الزراع وع من الدومن من من بيع ام  يال

اص، وهلا فهو يعرف بالدومن التقليدى . وقد بدأ الدومن الزراعي يفقد أميته ابتداء 4من أهم أنواع الدومن ا
؛ وقيام الدول اأوروبية بالتصرف  من هاية القرن الثامن عشر مع زوا ظام الرأما ل العهد اإقطاعي وتوغل ال

5اأراضي وبيعها لأفراد أسباب سياسية واقتصادية.
 

دا وأسراليا وبعض الدول  لت بعض الدول عن أراضيها على نطاق واسع كما حدث  كل من ك وقد 
صل على  ية، ومكن للدولة أن  توجات الزراعية و  أمريكا الاتي ارات وخشب اإالدخل من أمان ام

6الغابات ومن استغال امعادن.
 

                                                 
, علم امالية العامة - 1 ا , ص طاهر ا هضة العربية، . 55والتشريع اما ويراجع حول ذلك: رفعت احجوب, امالية العامة, دار ال
, القاهرة , .18م, ص1971القاهرة, , اإيرادات العامة, دار الفكر العر .حسن راتب يوسف ريان, 244-192م, ص1975السيد عبدامو

 .64, صعجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق
درية - 2 شر, اأسك امعية للطباعة وال , الدار ا مد دويدار, دراسات  ااقتصاد اما امعية، انظر:  ، دار امعرفة ا , ااقتصاد اما
درية,   .277-276وقطب إبراهيم, اموازنة العامة للدولة, مرجع سابق, ص .1996اأسك

هض - 3 . وانظر: عادل الفليح على, امالية العامة 255-244م, ص1969ة العربية, القاهرة, عاطف صدقي, امالية العامة, دار ال
 . 81-84, مرجع سابق, صوالتشريع اما الضري

مرجع  . وانظر: عادل الفليح على، امالية العامة والتشريع اما الضري255-244عاطف صدقي, امالية العامة, مرجع سابق, ص - 4
  .81-84, صسابق

شر، مصر،  - 5 امعية لل  .67ـ  66، ص 2446عادل أمد حشيش، أساسيات امالية العامة, الدار ا
 .277-276قطب إبراهيم , اموازنة العامة للدولة, مرجع سابق, ص - 6
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ققها    ولكن بقي للدول استغال الغابات، ويرجع اهتمام الدول بالغابات إ الفوائد الكرى ال 
ع انتشار اأتربة وتؤثر  اخية. فهي تعمل على إعاقة السيول وم  اأحوال ام

كومةكما متلك  ة عن اأراضي  ا ا اأراضي البور هدف إصاحها. وبصفة عامة فإن اإيرادات ال
 الزراعية ليست غزيرة وا مرنة. 

ت  به   اجم واحاجر ُالدومن ااستلراجيَ فا  كومةأما استغال ام بصورة عامة  ميع الدول  ا
سب اأيديولوجية السائدة  كل دو  تلف اأمر  شراك مع الفرد  استغال االة وغالبا ما تأخل صورة بل 

اجم  .1ام
 

 
اعي والتجاري:   -2  الدومن الص

كومة أماك  ووه  وع من أماك ا اعية, ويتكون هلا ال كومةمن اأصول التجارية والص من  ا
اعية ال متلكها  كومةامشروعات التجارية والص اص, وتشمل مؤسسات مفردها أو بااشراك مع ا ا لقطاع ا

اعات الثقيلة  ديدية والريد واهاتف والغاز والص قل واميا والكهرباء ومشروعات السكك ا مواصات ال
اعة اأسلحة, وتستطيع  كومةوص ة عن تلك امشاريع من خال عمليات بيع  ا ا صول على اأرباح ال ا

 2إنتاجها إ اأفراد.
اعية والتجارية ال تويضم هلا الدومن  كومةرط ها لتلف امشروعات الص , مثلها  ذلك مثل ا

 اأفراد، وتدر أغلب هل امشروعات إيرادات مالية تعّد مصدراً من مصادر اإيرادات العامة.
ت تأثر املهب التدخلي اللي   اعي والتجاري  الدول الرأمالية  وقد ازدادت أمية الدومن الص

شاط الرأما  الثاثيا , وخاصة بعد أزمة ال رب العامية اأو ات من القرن اماضي، واللي ينتشر بعد ا
كومةاقتضى تدخل  جم عن ذلك من قـح  ا ت  لُ ب   حياة اجتمعات ااقتصادية وااجتماعية بعد أن كانت 

ر. 3تأثر املهب ا
 

كومةإن إقامة     اع ا قيق أغراض مالية تتمثل  للمشروعات الص ية والتجارية قد يكون هدف 
صول على إيرادات لللزانة العامة، أو قد تستهدف  كومةا قيق أغراض اجتماعية تتمثل   ا من وراء ذلك 

ة، باإضافة إ خدمة توريد اميا  دمات الصحية والتعليمية وخاصة لفئات معي ن كا توفر خدمة عامة للمواط
كومةلكهرباء. وأخرًا قد تستهدف وا قيق أهداف موصولة باأمن القومي  ا اعية  من بعض امشروعات الص

ربية. ة من اأسلحة وامعدات ا ر وضمان إنتاج أنواع معي 4تتمثل  خدمة اجهود ا
 

                                                 
 .67ـ  66عادل أمد حشيش، أساسيات امالية العامة، مرجع سابق، ص  - 1
 .65ة وعاجه  الفقه اإسامي , مرجع سابق , صحسن راتب يوسف الريان, عجز اموازن  - 2

   .67ـ  66عادل أمد حشيش، أساسيات امالية العامة، مرجع سابق، ص  - 3 
 .35وانظر: حسن مصطفي حسن،  امالية العامة، مرجع سابق, ص  .67ـ  66امرجع السابق، ص  - 4
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كومةإيرادات  -3 : ا   من الدومن اما

كومةأماك  يوه كومةقصد ها ما يوجد لدى من اأوراق امالية. وي ا دات ا  ,من اأسهم والس
كومةحيث تستطيع   أرباحًا تدخل ضمن أماك اطة مسامتها  بعض امشروعات ااقتصادية أن سبو  ا

كومة اضر 1ا اص ظهوراً. ولقد ازدادت أمية الدومن اما  الوقت ا , وهو أحدث أنواع الدومن ا
ة عن حق باإضافة إ حدوث  ا كومةتطور  مضمونه، فلم يعد قاصرا على اإيرادات ال  إصدار  ا

قود, بل أصبح يتضمن اأسهم ال مثل مسامة  كومةال تلفة. كما تسيطر  ا  مشروعات اقتصادية 
كومة قق ام ا فع العام ح تتمكن من توجيهها إ ما   . 2صاح العامعلى بعض امشروعات ذات ال

قد إ توجه  كومةوقد يوجه ال دات نظرا للتقلبات ااقتصادية  ا استثمار أموال  شراء اأسهم والس
كومةإيراد  ال تتعرض ها سوق اأوراق امالية  بعض اأحيان ما يؤثر  ويصبح غر ثابت أو غر  ا

كومةإا أن  3مضمون. د نفسها مدفوعة إ مارسة مثل هل ا شاط اما لتحقيق هدف سياسي أو قد  ا ال
اصة بامشروعات ال تشارك  دات ا مصلحة اقتصادية يكون من شأهما طمأنة اأفراد إ شراء اأسهم والس
تاج إليها الباد, هلا فضا عن فوائد القروض ال  مية ااقتصادية ال  تج عليه إجاح حركة الت فيها ما ي

حها  كومةم  .4ليدية إ اهيئات العامة احلية وللمؤسسات وامشروعات العامة  ااقتصاد التقليدىالتق ا
  الضريبة: -ب

صب  مع  تعددت تعاريف علماء امالية وامفكرين ااقتصادين للضريبة، غر أن هل التعاريف ت
فقات وهو: "اأداء اما اإجباري اللي يدفعه املزم به بصفة نقدية ودواحد  ون مقابل لتحقيق تغطية ال
, يلزم اأشلاص وامؤسسات بأدائه للسلطات العامة, بصفة 5العامة" . ومكن تعريف الضريبة بأها إقطاع ما

قيق  6عام.الفع الهائية دون مقابل معن, بغرض 
 

قق اأهداف امالية ال فرضت من أجلها, وذلك مدّ  زانة الع ومكن للضريبة أن  امة باأموال الازمة ا
د من التفاوت بن أفراد اجتمع   قق بعض اأغراض ااجتماعية كا فقات العامة, ومكن أن  لتغطية ال

7الدخول والثروات، وذلك بزيادة الضرائب على ذوي الدخول امرتفعة.
 

                                                 
 .65قه اإسامي, مرجع سابق، صعجز اموازنة وعاجه  الف حسن راتب يوسف الريان, - 1
. عاطف صدقي, امالية العامة, مرجع سابق, 82, مرجع سابق ,ص، امالية العامة والتشريع اما الضرييانظر: عادل الفليح عل - 2

 .255-244ص
زائر،  - 3   .53ص، 1999حسن الصغر، دروس  امالية العامة واحاسبة العمومية، دار احمدية العامة، ا
 .65حسن راتب يوسف الريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 4
 35حسن مصطفى حسن، امالية العامة، مرجع سابق, ص  - 5
عم فوز  - 6 درية, ط يانظر: عبدام شأة امعارف, اأسك  .117م , ص1967, 1, امالية  العامة والسياسة امالية, م
عم فوز عبد ا - 7  .117, امالية العامة والسياسة امالية, مرجع سابق , صيم
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كومةوتفرض الضرائب   ها الضرائب امبا ا ديثة على اأموال بشكل عام, فم شرة ال تفرض على ا
ها الضرائب غر امباشرة ال تفرض على اإنفاق وااستهاك والتداول, أو على  الدخل أو على رأس امال, وم

ية. 1بعض الوقائع كعبور السلع للحدود الوط
  

  الرسم: )ت(
كومةو هو عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه الفرد جرا إ  صل عليه من قبل ا إحدى  مقابل نفع خاص 

ظيم العاقة بن اهيئات  فع العام اللي يعود على اجتمع كله من ت اص بال فع ا اهيئات العامة. ويُقرن هلا ال
دمات العامة. شاط أو ا اً، وهو  2العامة واأفراد فيما يتعلق بأداء ال وز عي ويتلل الرسم نقداً ويرى البعض أنه 

رب، فا يصح حدوثه  كظروف   ئةطار الف و ظر الأمر جائز   3عتيادية.ااظروف الا
 

  القرض العام:)ث( 

صل عليه  كومةوالقرض العام مبلغ من امال  العامة من اأشلاص الطبيعين  مؤسساهاأو إحدى  ا
وين سواء كانوا داخل الباد أو خارجها. بيه 4أو امع  ويعرف  ااقتصاد الوضعي أيضاً: بأنه مبلغ من امال 

كومة د حلول بأو إحدى الشلصيات العامة اأخرى من اأفراد تتعهد موجبه  ا سداد أصل القرض وفوائد ع
.موعد السداد, وذلك طبقا إذن يصدر من السلطة املتصة

5
  

تفع به ويرد بدله.   6ويعرف القرض  الفقه اإسامي بأنه دفع مال من ي
قسم عدة أنواع, فم علىومكن تقسيم القروض  القروض ااختيارية  علىن حيث إرادة امقرض ت

قسم   7قروض خارجية وقروض داخلية. علىوالقروض اإجبارية, ومن حيث مصدر القرض ت
ا أهم موارد هلا و  كومةبعد أن استعرض كومةوموارد  امعاصرة ا ا من التعرف على  ا اإسامية ابد ل

اًء على امتغرات وامستجدات ااقتصادية وامالية, موقف التشريع اإسامي من اموارد امال ية للدولة امعاصرة ب
كومةوبيان إمكانية استفادة  قول ا  :اإسامية من تلك اموارد, ف

سبة ايرادات متلكات 1 كومة. بال كومة اإسام فإها تشبه إ حد كبر متلكات  ا ديثة  ا ا
 :حيث إها تتكون من قسمن

كومةأماك أ.  ماعية, وهى اأموال ال ملكها  ا اإسامية العامة امصطلح عليها باملكية العامة أي ا
كومة ماعة امسلمن اانتفاع ها دون مقابل, ومن واجب  ا ق  كومةاإسامية ملكية عامة, و اإشراف  ا

                                                 
 .148م , ص1969-هـ1389, 1مود رياض عطية, موجز  امالية العامة، دار امعارف, مصر,ط - 1
 .53حسن الصغر، دروس  امالية العامة واحاسبة العمومية، مرجع سابق، ص - 2
رية ا  - 3 , ا َ، جامعة اأزهر، اقتصادية عبداه الثما  .294صم , 1985-هـ1445ُرسالة دكتورا
  .53حسن الصغر، دروس  امالية العامة واحاسبة العمومية، مرجع سابق، ص  -4
 154, مرجع سابق, ص, امالية  العامة والتشريع اما الضرييعادل الفليح عل - 5
صور بن يونس البهوتى, الر  - 6 ديثة, طالبهوتى, م ع, الرياض، مكتبة الرياض ا  . 94, د.ط., ص6وض امربع شرح زاد امستق
, مرجع سابق, صيعادل الفليح عل - 7  .152, امالية  العامة والتشريع اما الضري
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ها الطرق واجاري واأهار و  ظيم اانتفاع ها, وم ابيع اميا وامراعي العامةعليها وت سور وامساجد وي . وذلك 1ا
ار"، و رواية "واملح". اس شركاء  ثاث: اماء والكاء وال ولللك للدولة  2لقوله صلى اه عليه وسلم: "ال

3أن تستغل هل امشروعات العامة مصلحة امسلمن.
 

كومةب. أماك  اصة ُملكية بيت اما ا اأماك ال تدر دخا لبيت مال  يلَ, وهاإسامية ا
كومةامسلمن, وتتصرف فيها  اصة, ولكن  نطاق امصلحة العامة للمسلمن ا  .تصرف اأفراد بأماكهم ا

كومةاإسامية وامصانع ال متلكها  يوتدخل  هلا القسم اأراض اجم  ا قود والغابات وام ايات وال والب
ابع  تجات هل اأماك, وامعادن وم فط والثروات ال تستلرج من البحار واأهار, ويكون الدخل من م ال
كومةسواء قامت  تجات أو تأجرها من يستغلها مقابل نصيب معن لبيت امال ا وموقف  .ببيع هل ام

فط والكريت والكحول والي ياإسام من اأراض وز وال ها امعادن والك اقوت ومعادن اللهب ال توجد بباط
ها امسلمون أها ا تكون  حكم أراضي  حاس والرصاص والبلور وغرها ما ا يستغ ع ديد وال والفضة وا

قهم وز لإمام إقطاعها أحد, أها حق لعامة امسلمن, و اإقطاع إبطال  .اموات, أي ا 
 4

 

فية ابلة 6والشافعية 5ولكن ذكر فقهاء ا أن امعادن ال توجد  أرض ملوكة ملكية خاصة  7وا
ميع أجزائها وز . تكون ملوكة مالك اأرض، أن من ملك أرضا ملكها  فهي من اآراء ااجتهادية ال 

اجة د ا بية فا بأس من قبوها  الشرع اإسامي ما 8اللجوء إليها ع كومة للمعونات اأج . ولو اضطرت ا
كومةاستقال وسيادة  دة بشروط تتعارض مع امصلحة العامة لأمة اإسامية, واتؤثر دامت غر مقي  ا
 9اإسامية.
 

فقات العامة   المكون الثاني: ال
قيق  رج من ذمة شل  عام هدف  قود  د علماء امالية بأها مبلغ من ال فقات العامة ع تعّرف ال

فعة عامة.  10م
 

فقات العامة في  -أ  :اإسامية لحكومةاال
د أن الشريعة اإسامية قد خصصت بعض اموارد أوجه إنفاق   ظام اما اإسامي  إن الباحث  ال

ديد تلك امصاح ة, وجعلت باقى اموارد تصرف  امصاح العامة لأمة دون  . وذلك ليكون لواة أمور 1معي

                                                 
 .68حسن راتب يوسف الريان, عجز اموازنة  وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص  - 1
ن ابن ماجة,جروا ابن ماجة,  - 2 اد صحيح ورجاله ثقات2472, حديث 176,ص3 س  ., باس
مود, 68حسن راتب يوسف الريان, عجز اموازنة  وعاجه  الفقه اإسامي, ص  -3 , عاء الدين أبو بكر بن  .وانظر: الكاسا

ان,ج ائع  ترتيب الشرائع, دار كتب العلمية، بروت ,لب مد عرفة الدسوقي,حاشية الدسوقي على الشرح , الدسوق188, ص2بدائع الص ي, 
ل الركات, دارإحياء الكتب العربية, عيسى البا الكبرأ ة الطبع, جؤوشركا ا   .349, ص1،  م يلكرس

 .74حسن راتب يوسف ريان, امرجع السابق, ص - 4
, 1م, ج1995-هـ1415, 1دار الكتب العلمية, بروت, ط ابن اهمام, كمال الدين السيواسي, شرح فتح القدير على اهداية، - 5

 .539ص
ي - 6 ووي, أبو زكريا  مد جيب امطيعي, مكتبة إرشاد, جدة, ج يال قيق  , 6الدين بن شرف, اجموع شرح امهلب للشرازي, 

 . 75ص
مد بن قدامة, امغ - 7 مد عبداه بن  رق ابن قدامة, أبو  تصر ا ديثة, الرياض, , مكتيعلى  . 573, ص5, ج1972بة الرياض ا

ووى, أبو زكريا   .69, امرجع السابق, صيالدين بن شرف, اجموع شرح امهلب للشراز  ييوانظر: ال
 .74حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, امرجع السابق, ص - 8
  .74امرجع السابق, ص - 9

هضة العربية, القاهرة, انظر: ا - 10 , امالية العامة, دار ال  .92-57م, ص1969لسيد عبدامو
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افع العامة لأمة اإسامية حسب الظروف واأحوال مراعن  ذلك امسلمن إنفاق هل اموارد  امصاح وام
. فاموارد ال جعل ها 2حاجات اجتمع مع اأخل بعن ااعتبار اأهم فاأهم واأكثر ضرورة واأكثر حاجة

ة ه ة يالشرع مصارف معي ص  ها مصارف معي يمة ومصارف الفيء. واموارد ال م    مصارف الزكاة والغ
راج والعشور. يالشرع ه زية وا وكللك اأموال امبعوثة إ اإمام, واأموال امأخوذة على مواعدة أهل  3ا

هاد  هم العامة كامساجد وا رب, فمحلها ميعًا هو بيت مال امسلمن, واإمام يصرفها باجتهاد  مصا ا
سور و  صون وامراكب وا اطر واأسوار وا اء الق اصة كتجهيز اميت وفداء اأسر  4الطرق.وب هم ا و مصا
 .5وقضاء دين امعسر وتزويج العاجز ونفقة الفقر

فق على هل امصارف, كما جاء  كتاب اه  : ]اما عز وجّل فالزكاة كانت ت حيث يقول اه تعا
اب والغارمن و سبيل اه وابن السبيل الصدقات للفقراء وامساكن والعاملن عليها وامؤلفة قلوهم و الرق

 هي ولعلها امسلمن مال لبيت امالية اموارد أهم من الزكاة َ. وتعدّ 64فريضة من اه واه عليم حكيمى ُالتوبة: 

 ها تكون إ أن دعوا امسلمن, العلماء أن إا اإسامي، ااقتصاد  للدولة العامة اموازنة  اأداة الرئيسة
6به. اللي تتميز التلصي  لعامل نتيجة للدولة اأساسية العامة اموازنة عن مستقلة موازنة

 

لفاء الراشدين  مصاح امسلمن  وكان الفيء يصرف  عهد الرسول صلى اه عليه وسلم وعصر ا
 .العامة

ه ة كا صان لتمويل نفقات معي اد  سبيل اه أو أما الصدقات التطوعية والقروض فهما إيرادان 
. فقان على تلك الوجو  7سداد حاجات احتاجن, في
فقات العامة مثل جان ه وجود اموازنة العامة, ذلك  إن اإيرادات وال اموازنة, إا أن وجودما ا يلزم م

فقات العامة  اء معن لإيرادات وال ظيم وب اإيرادات امقدرة على  تمثل  تقديرما وتوزيعتأن اموازنة العامة ت
ها وجود إيرادات ونفقات عامة, ولكن  ية احددة القادمة, فاموازنة العامة يلزم م فقات امقدرة للفرة الزم ال
اك  العكس غر صحيح, فلم يكن للمسلمن كما هو معلوم  العهد امكي دولة, وسلطة, ومن م م يكن ه

اء عليه  اك موازنة عامةإيرادات أو نفقات عامة, وب . وبعد هجرة الرسول صلى اه 8مكن القول: إنه م يكن ه
ة وتكوين  كومةعليه وسلم إ امدي فقات العامة ا ددت اإيرادات وال بغ. اإسامية  بيه عليه أن  يوما ي الت
كومةعدم وجود موازنة عامة  صدر  ظام اما  ذلك ا   9العصر. اإسامية ليس فيه انتقاص لل

                                                                                                                                                         
 .71حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 1
 .71امرجع السابق, ص - 2
 .74رجع سابق, صام - 3
مد أمن, حاشية رد احتار على در امل -4 جل امؤلف, دار الفكر, ابن عابدين,  وير اأبصار ويليه تكملة ابن عابدين ل تار, شرح ت
راج, ص .338, ص2م,ج1992-هـ1412بروت, , 194,ص2. وحاشية الدسوقي ,ج23أبو يوسف, ا طيب الشربي مد ا  , . الشربي

و  مغ احتاج إ معرفة معا هاج الطالبن لإمام ال هاج على من م مد خليل عيتاألفاظ ام , دار الفكر, بروت، وي, حققه: 
بل, الكتاب اإسامي, ط .93, ص3م,ج1997-هـ1418دارامعرفة, , 4م, ج1985-هـ1445, 5ابن قدامة, الكا  فقه اإمام أمد بن ح
 . 318ص

راج, مرجع سابق, ص -5 طاب, 27أبو يوسف, كتاب ا مد بن عبد الر . ا مد بن  ليل لشرح أبو عبداه  , مواهب ا من امغر
ليل, دار الكتب العلمية، بروت, ط ,ابن 248,ص2, الشرازى, امهلب, مرجع سابق ,ج738, ص1, جم1995-هـ1416, 1تصر ا

 ,  .318ص, 4,جمرجع سابق قدامى, الكا
ة، مويل كردودي - 6 زائردار ا اإسامي، ااقتصاد  للدولة العامة اموازنة عجز صري  .249م , ص2447 لدونية، ا
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 7    .49سعد بن مدان اللحيا
 .49امرجع السابق, ص  - 8
 .58نفس امرجع السابق ,ص - 9
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كومة أن امفكرين إ من فريق ويلهب ،  شكلها هي كما العامة اموازنة تعرف م اإسامية ا ا  ا

ل سائدا كان مضموها لكن ما1عليه وسلم اه صلى الرسول عهد م  اما الفكر أن  آخر فريق يرى , بي

   2امضمون. أو الفكر حيث من سواء امةاموازنة الع معرفة إ امالية اأنظمة أسبق كان اإسامي

 
فقات العامة في  -ب  المعاصرة: الحكومةال

فقات   كومةتقسم ال امعاصرة من حيث اثرها اإقتصادي على الدخل القومي, ا نفقات حقيقية  ا
فلها  فقات ال ت قيقية يقصد ها تلك ال فقات ا ويلية, ال كومةونفقات  صول ع ا لى السلع مقابل ا

دمات أو رؤوس أموال إنتاجية,ومن أمثلتها امرتبات وأمان التوريدات وامهمات الازمة لتيسر امرافق, وكللك  وا
صول  فقات العامة ا ا اتؤدي ال فقات اإستثمارية, وه كومةال فقات سواء كان عمًا  ا على امقابل هل ال

فقات ال ا يرتب عليها حصول  فقات التحويلية وهي تلك ال وع الثا هي ال كومةأو خدمة أو سلعة, وال  ا
كومةعلى سلع وخدمات ورؤوس أموال,وإما تقوم  بتحويل جزء من الدخل القومي من الفئات اإجتماعية  ا

ري ال ملك دخوًا كبر  ددة الدخل, إذ  كومةة ا أخرى   3هل التحويات دون مقابل. ا
فقة العامة في  -ت اصر ال  المعاصرة: الحكومةع

قود  -أ ا, أي ا بد للدولة من استلدام ال فقة نقدا ا عي قود أي تكون ال فقة العامة مبلغ من ال ال
تاجه لتسير مرافقها من سلع أو خدم  .تاللحصول على ما 

فقة صادرة من جهة عامة, وتعتمد على معيارين: -ب فقة العامة يقوم ها شل  عام أي ال  ال
فقة تعد عامة لل1 كومة و  شلصيات. امعيار القانو اللى مفاد أن ال وية العامة كا كومةامع  ا

 .وامؤسسات واهيئات العامة واهيئات احلية

كو . امعيار الوظيفي: مع تطور 2 فقة فوجدوا اأساس  مةا م يعد امعيار القانو كافيا لتحديد طبيعة ال
كومةالوظيفي, وعليه تعد نفقًة عامًة تلك ال تدفعها  كومةبصفتها السيادية. أما ما تدفعه  ا  نشاط  ا

شاط اأفراد فإنه يعد نفقة خاصة  .مشابه ل
 

 الغرض من اإنفاق العام:  -ث
فقة وجود حاجة عامة الغرض من اإنفاق  قيق نفع عام يتمثل  إشباع حاجة عامة, ويع ذلك أن مرر ال

كومةتتو  4إشباعها نيابة عن اأفراد. ا
 

 

 قواعد اإنفاق العام:  -ج
فقة العامة, وهى ثاث قواعد على اأغلب ب مراعاها ويطلق عليها دستور ال فقة العامة قواعد   :ولل

فعة: أي .1 ة قاعدة ام فعة بأقل كلفة مك  .قيق أكر قدر من ام

 .قاعدة ااقتصاد: أي اابتعاد عن التبلير واإسراف  اإنفاق العام .2

                                                 
ة، كردودي  - 1  .149اإسامي، مرجع سابق , ص ااقتصاد  للدولة العامة اموازنة عجز مويل صري
ليم عمر، عبد مد - 2  العدد التجارة، كلية اأزهر، جامعة التجارية اإسامية، الدراسات لة اإسامي، الفكر  العامة اموازنة ا

 .63م, ص 1984اأول, 
, مرجع سابق, ص - 3 , علم امالية العامة والتشريع اما ا  .28-27أنظر: طاهر ا
4- , مرجع   . وانظر: عاطف صدقي, امالية العامة,52-51اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص سعد بن مدان اللحيا
 .49, صسابق
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قاعدة الرخي : وتع هل القاعدة عدم جواز الصرف واارتباط بالصرف إا بعد حصول اإذن بللك  .3
ال  هة املتصة سواء كانت السلطة التشريعية كما هو ا هات اإدارية من ا  عموم اموازنة العامة أو ا

  1املولة قانوناً بالصرف.
 صور اإنفاق العام: -ح

تلفة ومتعددة، َددها ما يأتى فقات العامة ها صور   :وال

كومةجور وامرتبات ال تدفعها . اأ1  .إ اموظفن والعمال وامتقاعدين  أجهزها ا

دمات ا2 كومةل تبتاعها . قيم السلع وا اجات العامة ا  .وهدف من ذلك إ إشباع ا

كومة. اإعانات املتلفة ال تقدمها 3 ظمات  ا تلف الفئات ااجتماعية أو إ الدول وام إ 
 .الدولية

كومة. تسديد أقساط وفوائد الدين العام اللى تقرضه 4  .2ا
 المبحث الثالث

 تشخيص والعاجعجز الموازنة العامة بين ال

فقات العامة امقدرة حكومةيقصد بعجز اموازنة قصور اإيرادات العامة امقدرة لل  عجز ال . و3عن ال
قد واللوم على واضع يُوجهُ اموازنة مسألة  السياسة امالية واموازنة، كما أنه كان عامة ضعف اإدارة  يبسببها ال

 امالية.
زاف  ية إضافة إ تزايدمع تزايد حدة الضغوط التضلم ارجية والداخلية واست أعباء الديون ا

اصة ، ظهحرحت  أزمات مالية، عرفت بالعجز  اموازنة العامة. لللك ناحظ أنه  ااحتياطيات ا بالقطاع اأج
ظر عن طبيعة اهيكل ااقتصادي اصة بالسياسة الداخلية للدول، فإن برامج اإص بغض ال اح والطبيعات ا

ة العجوزات امستمرة  اموازنة معظم دول ااقتصادي   العام تطرح بقوة، و مقدمة أولوياها مشكلة معا

4العامة.
 

 أوًا: مفهوم عجز الموازنة 
ـــالعح  ـــيم مصـــدر عح ج  ـــز: بفـــتح العـــن وســـكون ا ـــ ن  ز عحـــجح عـــدم القـــدرة علـــى مـــا يريـــد، يرادفـــه أي  ، ز  فهـــو عـــاجِ  ئ  الشح

والعســر: بضــم العــن وكســرها وســكون الســن مصدرعسر،الضــيق،  هــو فقــد امــال والعســر بعــد اليســر.اإفــاس: و 
ه: أعسر فان: إذا عجز عن أداء ما عليه من التزامات مالية. 5والشدة ... ضيق ذات اليد، وم

 

                                                 
, نفقات الدولة, القاهرة, 54-53عاطف صدقي, امرجع السابق, ص -1 مد عبداه العر  .64-55, ص1948.وانظر: 

, علم امالية العامة والتشريع ا -2 ا , مرجع سابق, صطاهر ا . وانظر: عبد العال صكبان, مقدمة  علم امالية وامالية العامة  24ما
, بغداد , ط  .44م , ص1972, 1العراق, مطبعة العا

مد  يعادل, امعهد العام يمد عمر شابرا, َو نظام نقد -3 يا, الوايات امتحدة اامريكية, ترمة سيد  سكر, للفكر اإسامي, فرجي
 .4م, ص1987-هـ1448, 1ط

ية,جامعة عدن, ماجستر علـوم مـالية ومصـرفـية  -4 ال عبداه هبة سام, العـجـز فـي امـوازنـة العـامـة وآثـارهـا, مهورية اليم اموقع اإلكرو  م
 السابق: 

  http://world.dacc.net/vp/show thread.php?8375   
ـان,  -5 فـائس، بـروت, لب ، معجـم لغـة الفقهـاء، دار ال ي  311، 345، 81. صم 1988 -هــ  1448مد قلعجي و حامد صادق ق

. 

http://world.dacc.net/vp/show%20thread.php?8375
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ا فيما سبق قد  ق السل بن تقدير مثل الفار فيالعجز  اموازنة العامة  أما تعريف اموازنة العامة.بـُّنح وك
فقات. وذلك بسبب زيادة امصروفات ال تؤدي بدورها إ زيادة الطلب الكلي دون أن  اإيرادات وتقدير ال

ركة ااقتصادية, إإذ  1ترافقها زيادة  الدخول. ن امشكلة تتلل   عدم ااستقرار و عدم وجود حرية ا
 2وعدم اسغال اموارد امتاحة.

فقات.والعجز  ا فقات العامة عن  موازنة هو انعكاس لعدم قدرة اإيرادات على تغطية ال مع زيادة ال
فقات نتيجة للجهاز اإداري للدولة, من حيث عدد القوى العاملة فيه وزيادة العمالة  اإيرادات العامة. وتتزايد ال

كومي. فقات زيادة هو آخر مع أو 3 القطاع ا كومة موازنة  يراداتاإ عن للدولة ال ا  يث العامة ا
فقات  امضطرة الزيادة اراة اإيرادات ستطيعت فقات .العامة ال  و العجز غالبا حجم دد ال هي فال

فقات نإ حيث ؛طبيعته فقات  التزايد سبب هلا العام, و دول تلف  زيادةال إ غالباً  ميل ال  تطور هو ال

اجات كومة وظائف مو و امةالع ا   4.ا
ظر إ عجز كومة على  ,ومكن ال : وعليه يكون عجز اموازنة زيادة نفقات ا سا بامفهوم اما ا

كومةإيراداها، بشرط أن تدخل  اموازنة ميع إيرادات   .ونفقاها امالية ا
جم عن السياسة ام زيتمثل عج و هج امتبع  إعداد اموازنة باآثار السلبية ال ت الية امتبعة وعن ام

ابية ها إ تائج امتحققة من وراء اموازنة والسياسة امالية سلبية أكثر م دما تكون ال فيلها، هلا ع  .اموازنة وت

سا ا العجز اما ا ابية. والعكس صحيح وامقصود ه ، وقد يرافق على العكس، بتحقق آثار إ
ابيًا بالضرورة من حيث آثار ااقتصادية وااجتماعية. أيضاً، فقد ايكو  ن فائض اموازنة اما احاس مؤشرًا إ

كم التغرات ااقتصادية  ا أو السل هو الكيفية والوسائل ال يتحقق ها وال  فاأهم من الرصيد اإ
 .5وااجتماعية ال تتحقق معه

ُِ ح     فقات للمن هلا كله إ أن عجو كومةعن إيراداها  موازنة  حكومةز اموازنة هو زيادة ال العامة  ا
اراة الزيادة امضطر  دد غالبا حجم العجز ديث ا تستطيع اإيرادات  فقات هى ال  فقات العامة. فال ة  ال

                                                 
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 1  .298-295انظر: سعد بن مدان اللحيا
هضة العربية,خالد بن م - 2 ظمة اإماء ااقتصادي والعلمي العربية, ط صور العقيل, قاعدة ال م, 2444-هـ  1424, الرياض, 1م
 .  38-37ص
رسالة ماجستر, جامعة  مقارنة, دراسة: الوضعي وااقتصاد اإسامي ااقتصاد بن العامة اموازنة عجز طارق, لباز أمن, مويل هزرشي - 3

ال عبداه هبة سام, العجز  اموازنة العامة وآثارها, اموقع السابق.6م, ص23/8/2411وقشت بتأريخ, جلفة, اليمن, ن  . م
 .92انظر: حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص  - 4

ليل اموازنة العامة  ظل اإ -5 زائر ,مرجع سابق, انظر: اأستاذ بن مادي عبد القادر,  قوق , جامعة وهران, ا صاحات, كلية ا
 نفس اموقع: 

www.clubnada.jeeran.com 
cee.nada@caramail.com 

http://www.clubnada.jeeran.com/
http://www.clubnada.jeeran.com/
mailto:cee.nada@caramail.com
mailto:cee.nada@caramail.com
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تلف دول العام, وهلا  الت فقات ميل غالبا إ الزيادة   فقات يعود إ تطور وطبيعته حيث إن ال زايد  ال
اجات العامة ومو وظائف  كومةا  .1ا

 ثانياً: أنواع العجز في الموازنة العامة

فو إ اأنواع  تلف اأسباب, ولكن علماء الفكر اما قد ص إن عجز اموازنة متعدد اأشكال و
 : اآتية

ه قانون اموازنة ويرز بصورة واضحة  العجز امتوقع من قبل السلطات امسؤولة: وهو عجز ي -أ تضم
ة امالية  .2الس
شأ امطارىء ُالعجز ال -ب الة ااقتصادية وبسبب العجز الؤقتَ: قد ي طارىء للدولة بسبب تبدل ا

مل الضريبة, ويؤدي إ اخفاض امقدرة  يالظروف الطارئة ال تؤدي إ اخفاض الدخل القوم فيؤثر هلا  
ِدثُ , ما للممولن طط  ُ اء اأزمات امالية وا فيل. ويظهر هلا العجز أث خلا وتفاوتا بن التقدير والت

ة  ااقتصادية, ومثال ذلك العجز اللى أصاب موازنات الدول الكرى بعد اأزمة ااقتصادية العامية س
ب مثل ذلك العجز إا  حالة اقتصادية ثابتة, وقلما1929 ا امعاصر.  م. وا مكن  دث هلا  عام

تج عن ظاهرة التضلم  ااقتصاديات امعاصرة, إذ  ياة ااقتصادية وما ي ن إوذلك نتيجة التغر الكبر  ا
فقات واإيرادات, وقد تستطيع ثابتةااقتصاديات متغرة, وليست  كومة, فيصعب التعادل بن ال قيق  ا
ة امالي ة, فيجعل من الصعوبة التوازن  بداية الس اء الس صل أث ة, إا أن ااخفاض امفاجىء  اإيرادات قد 

تام ساب ا ة امالية ياحافظة على هلا التوازن ح ظهور ا وغالبا ما يكون التوازن  .للموازنة  هاية الس
الة ااقتصادية أو الدورة ااقتصادية ال  كومةتازها تقديريا احقيقيا, وذلك بسبب ا .ا

3
 

يو  -جــ يو يأو اهيكل يالعجز الب نتيجة عيب  اهيكل ااقتصادي  ياهيكلأو  ي: يظهر العجز الب
لول ال  فيها تؤثر ا متتالية ضلمة مالية عجوز شكل على يظهر بسبب ظروف غر مواتية، وهو تلف ا

اها  كومةتتب وع هو اأكثر  ا كومةخطورة لعمق جلور  مالية إقامة التوازن, وهلا ال , نظرا لعدم تزايد ا
ها القضاء على هلا العجز. فقات, فإن زيادة الضرائب ا مك سبة تعادل تزايد ال  4اإيرادات ب

ية ااقتصادية لل يويًا يشمل ميع الب ا ليس طارئاً، بل ب تج عن الوسائل نفسها ال حكومةفالعجز ه  , وي
في هلا العجز بزيادة الضريبة، فإن الزيادة ء على لدولة القضاااموازنة، وإذا حاولت في إعداد  كومةا تعتمدها 

ها القضاء على هلا العجز لأسباب   : اآتيةنسبة الضرائب ا مك

                                                 
 .92الفقه اإسامي, مرجع سابق,  ص حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه   -1
 . 55عصام بشور, توازن اموازنة العامة, مرجع سابق, ص  -2
م, 1964, 1مد حلمي مراد, اميزانية العامة قواعد إعدادها وتطبيقاها  بعض الدول العربية, معهد الدراسات العربية العامية, ط  -3

 .35ص
. وانظر: حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه 35ة، امرجع السابق، صمد حلمي مراد, اميزانية العام  -4

 .141-144اإسامي, مرجع سابق, ص 
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اشيء من فعل امكل  ةدرّ ه  دما يشعر امكلف بثقل العبء ال : فع ظام الضري ا ال  مل الضرائب والرسومف 
  فإن ذلك يدفعه إ التهرب من دفع الضرائب.

دما تز االزيادة امطردة والسريعة  ه  فقات: فع فقات زيادة سريعة ومستمرة ا دادل تلحق ها زيادة مكن أن ا ل
 اإيرادات العامة. 

فقات ااارتفاع  نسبة حجم ه  يث إن الزيادة  الدخل االدخل على ل عكا لقومى القومي:  بزيادة   ست
فقات العامة.في ماثلة  اإيرادات العامة للزيادة  1ال

 

 العجز في الموازنة العامة  أسبابثالثاً:  

فقات وقلة اإيراداتدة اياز  :ثاثة أسبابيرجع العجز  اموازنة إ  أي سوء اإدارة امالية والتوزيع و  ل
فقات وقلة اإيرادات:إسثمار اموجود. ونتحدث عن سببن وما زي سوء  ادة ال

فقات:ازيادة  (أ)   ل
كومي اإنفاق امتتبع لطرق إن فقات زيادة أن د ا  : 2اآتية اأسباب أحد ترجع ال

  كومة على مسؤوليات من ذلك على يرتب لسكان ومافي عدد الطبيعية االزيادة  من ا اجتمع ا

اجات توفر ن وإق اأساسية ا و مدارس ومستشفيات و من طرق  العامة امشاريع وامرافق امةللمواط
ة أخرى. اإنفاق فيما يتطلبه ذلك من زيادة و التعليم و كفالة الصحة   3من س

 ية واأالدفاعية  زيادة اأعباء ارجية وما يصاحب ا بسببم  اارتفاع لك منذروب والتهديدات ا

فقات  بعد ح التسليح تكاليف  امتواصل روب، حيث تزداد ال رب.اإعادة  جرّاءا 4لتعمر بعد ا
 

  ارجي تزايد ااقتراض كثرة   فإناموازنة في لتمويل العجز م مستلداأعباء خدمة الدين العام الداخلي وا
   5وتراكم الديون العامة ا مكن احتماها.

  فقات في  ذلك ما يتطلب زيادة غير ولطبيعية من الفيضانات والزازل االظروف الطارئة كالكوارث ال
   6حتاجن.واإعانة امتضررين 

  د الرواتب واأجور.ازيادة نفقات    7دمة امدنية وخصوصاً ب

  فوذ اوالرف من ذوي  ياإنفاق التبلير ا وكبار امسؤولن.وال   1لسلطة وا
                                                 

. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع 85عصام بشور, توازن اموازنة العامة, مرجع سابق, ص -1
 .142-141سابق , ص

 . 92اتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص حسن ر  -2
ظمة العربية للعلوم اادارية , ط -3 امية, ام , دورة اموازنة العامة ومشكاها  الدول ال  .58م , ص1986, 1على العر
 .95 الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه 71نفس امرجع السابق ,ص  -4

 .194عادل,  مرجع سابق, ص يمد عمر شابرا, َو نظام نقد  -5
شر العلمى, جدة, سعودية  -6 ث  ااقتصاد اإسامي, جامعة املك عبد العزيز، مركزال مد جاة صديقي, ماذا امصارف اإسامية, 

 .251م, ص1987-هـ1447، 1,ط
امية , امرجع السابق, صعلى العر -7 مد, اموازنة العامة 59, دورة اموازنة العامة ومشكاها  الدول ال . وانظر: قطب إبراهيم 

 .73للدولة, مرجع سابق, ص
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 :  قلة اإيرادات ُبَ
صل ذلك نتيجة هو اموازنة في السبب الثا من أسباب العجز و قلة اإيرادات واخفاضها, وقد 
اات ها قلة اإيرادات ما ي لاالة اهذ من ومتوقعة.  غر ا جم ع  :أيي
  اخفاض حصيلة الضريبة واسيما  حاات الركود ااقتصادي. ه

هات امسؤولة عن مع عدم   ه   2صيل امال العام.وكفاءة وفعالية ا
 3اممولن للتهرب من دفع الضرائب. يدفعانالعادلة غير وفرض الضرائب  العبء الضريفي ضغط ال  ه
روب والكوارث الطبيعية  اضعف واخفاض مستويات الدخل  ه د حدوث ا مو ااقتصادي وخاصًة ع ل

ريب وسائل اإنتاج وتعطيلها. تؤثر   4ااقتصاد سلباً بسبب 
شاط ااقتصاد ه مية بسبب فرض نسبة ضريبية عالية تثقل كاهل وي الراجع  ال تقضي امستثمرين, و الت

قيق الربح. علهم يفقدون اأمل   مية وااستثمار، و    5على حوافز اإنتاج والت
 مخاطر العجز في الموازنة العامة رابعاً: 

موعة كبرة من املاطر أمها:    للعجز  اموازنة 

د زيادة  -1   كومةنفقات فع كومةإيراداها تعمد عن  ا  إ تغطية العجز امتوقع باللجوء إ اإصدار ا
قد قدية امتداولة، فرتفع حجم الطلب راق اأومن  ضافيةإكميات وطبع  يال قدية فتزداد الكتلة ال ال
لفضوصل التضلم, ومع بقاء العرض ثابتاً، فُرفع اأسعار,  يالكل  .6العملةقيمة  ت
د -2 كومةتلجأ , وجود العجز  اموازنة العامة ع  جودوإ  يإ ااقراض لتغطية العجز ما يؤد ا
وات القادمة لسداد في إضافية  نفقات وزيادة ااقراض يؤدي   .7هافوائدوالقروض أقساط موازنات الس
كوم إ  شاط ا    8.وزيادة اإنفاق واإسراف وااستهاك ياتساع ال

اص وزيادة ااستهاك العام يؤدياموازنة العامة في إن العجز  -3     .9إ تقليل ااستثمار ا

 الوضعي  ااقتصاد في الموازنة عجز تمويلخامساً: 

                                                                                                                                                         
 .258مد عمر شابرا, َو نظام نقدى عادل, مرجع سابق, ص -1
امية, مرجع  . وانظر: على83عصام بشور, توازن اموازنة العامة ,مرجع سابق ,ص -2 , دورة اموازنة العامة ومشكاها  الدول ال العر
 .97. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق , ص57سابق, ص
 .121عادل , مرجع سابق ,ص يمد عمر شابرا, َو نظام نقد  -3
مد بن جرير الطر  -4 . 224-222, ص4م, ج1979-هـ 1399اأُمم واملوك, دار الفكر, بروت,, تاريخ يالطري, أبو جعفر 

 .97وانظر: حسن راتب يوسف ريان , عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي , مرجع سابق, ص
ث مقدم  ندوة موارد الدولة امالية  اجتمع اإسامي من وجهة ن -5 اشر عابدين أمد سامة, امالية  اإسام,  ظر اإسامية,  ال

مية، القاهرة,  ك اإسامي للت  .75م, ص1986-هـ1446الب
مد, اموازنة العامة للدولة, مرجع سابق, ص -6 . د.حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه 67قطب إبراهيم 

 .143اإسامي, مرجع سابق, ص
مود رياض, موجز  امالية العامة -7 هضة العربية, القاهرة, طعطية   .469م, ص 1969, 2, دار ال
هضة .144حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 8 رياض الشيخ , امالية العامة, دارال

ة الطبع, ص  . 366العربية, القاهرة, م يلكرس
ميد القاض -9 درية, ط, امالية العامة, دار ايعبد ا  .288م , ص1975, 1امعات امصرية, اأسك
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السياسة  أدوات أهم كإحدى امالية السياسة ظهور راءجكانت  العامة امالية اكتسبتها ال اأمية إن
روب,  فرة  , اسيمافعالية ااقتصادية وأكثرها ه نتج ما اأزمات وا اولة التفكر اما  توسع ع  للدولة و

ية امواز العجز مفهوم لح بظهورُكل  العامة امالية تطور مامح أهم أخرى. ولعل فرة من تطوير ها  مالية كتق
شاط  مباشر أثر اد ااقتصادي الفكر مدارس ااقتصادي. وقد حاولت ال  العجز حسب هلا تمويلال صيغ إ

 : يأي  اموازنة ما العجز مويل صيغ أهم ولعل نظام. كل وطبيعة مدرسة كل أيديولوجيات
بائية: تعدّ  امصادر -1 بائية امصادر ا  حصيلتها نسبيا لثبات وذلك اموازنة، عجز مويل مصادر من أهم ا

العامة كما سبق وأشرنا  مويل اموازنة  اأساسية العادية امصادر فهي ،صيلها دورية امصادر وكلا بباقي مقارنة
باية  اآي  : إليها  مسألة التمويل. وتتمثل مصادر ا

كومة إ جرا الفرد يدفعها مالية فريضة الضرائب: الضريبة - أ احلية  العامة اهيئات إحدى أو ا
ه مسامة هائية, بصورة  دفع مقابل نفع خاص عليه يعود أن دون العامة, أعباءالتكاليف وا  م

   1الضريبة.
قود من مبلغ الرسوم: الرسم - ب كومة إ الفرد يدفعه ال  جرا، العامة اهيئات من غرها أو ، ا

ة دمة مقابل انشغاله تفع من خاصا نفعا حداو  آن  قق له، تؤديها معي فع باإضافة ها ي  ل

 2أدائها. جراء من ى اجتمععل يعود آخر عام
 .القرض يدعى ما مبلغ موضوعه ,طر عقد بن ثقة وجود عن اائتمان مفهوم اائتمانية: يعر امصادر -2
 القروضو  3العامة الداخلية هي: القروض العامة اموازنة عجز مويل  امستلدمة القروض أنواع أهم ولعل

ارجية  .ا
قدى -3 ديد اإصدار ال قدي التضلمي": اإصدار "التمويل ا قود سك عن عبارة  ال  طرف من الورقية ال

قدية ال غالبا السلطة ك هي تكون ما ال ك أن القانون, باعتبار وله ما وفقا امركزي الب  هو اهيئة امركزي الب

ق ها ال الوطن  الوحيدة قود. وتتم خلق  ا قدي وفق اإصدار عملية ال  أمها من لعل معاير عدة ال

الة قدية مل على ااقتصاد قدرة ااقتصادية ومدى ا  وظيفة أن امفكرين من كثر يرى للا .اإضافية الكتلة ال

قدي اإصدار ك وظائف أهم تعدّ  ال قدي اإصدار مفهوم يط ال القصوى امركزي وهلا لأمية الب   ال

كومة وإبقاء التعامات ومويل  مرونةا حالة ااقتصاد وإبقاء مويل فع قيق أجل من اإنفاق على قدرها ا  ال

 العام.
ك يقوم والتمويل   نشاطاها تأدية من كي تتمكن للحكومة الازمة الدفع وسائل بتقدم امركزي الب

ها حصوله مقابل امتعددة ة أذونات على م فيلية من صادرة خزي  فتقوم عادة،  رضق صورة  السلطة الت

 .1اموازنة عجز واجهةم للحكومة امباشرة القروض

                                                 
زائر, ط عباس مد  -1 باية والضرائب, دار اهومة، ا  امالية  الوجيز ناشد، .  سوزي 13م، ص2448,  4رزي، اقتصاديات ا

امعية الدار العامة، شر، ا  .11 ص  م ,2444لل
صور  -2 شو   العام،  امالية مبادئ يونس، مياد م امعة راتم  . 71م, ص1994 امفتوحة, ليبيا،  ا
 . 84ص السابق, امرجع  -3
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 اإسامي  اقتصاداعجز الموازنة في تمويل سادساً: 
ية  اموازنة العجز  ااقتصادي الفكر أن إا ااقتصادي, الفكر مدارس ميع  تستلدم مالية تق

ديثة، القدمة الفكر مدارس ميع سبق اإسامي  وتعاليم تتماشى العجز مويل ووسائل بأداة اخت  نهأ كما وا

يف. الدين اد الطرق امثلى  ا لقد تطرقت دراسات عديدة موضوع عجز اموازنة العامة, وكيفية مواجهتها, بإ
ة مشكلة  الية امعا انب, التوجهات ااقتصادية ا حاول أن نستعرض  هلا ا لتمويله والتعامل معه, وس

ديثةعجز ام  .2وازنة العامة حسب اأسس الدولية والتطبيقات ا
كومةوقد احتلت مالية  ركا هلا ااقتصاد  اإسامية موضعًا رئيسًا  ا ااقتصاد اإسامي، وظلت 

ومصدرا لقوته. فمن خال نظرة سريعة للتقلبات ااقتصادية  العام جد أن عجز اموازنة من كريات 
دوث وسهل التصرف بهامشكات ااقتص   .3ادية باعتبار أن الفائض نادر ا
تهج  ة امشكلة, وأخرى تلجأ إ امؤسسات امالية الدولية ت بعض دول العام برامج اإصاح اللاي معا

تلف امؤسسات امالية الدولية اأخرى. , و قد الدو دوق ال  لتمويل عجزها وخاصة اللجوء إ ص

وات ثاث هيوالسياسات ام  : 4الية مر عر ق

.اإيرادات العامة، من عوائد اأماك العامة لأمة وخراج وضرائب، وزكاة وغرها. ومعلوم أن بعض 1
صصة. ددة، وبعضها غر  صصة أهداف   هل اإيرادات العامة 

فقات العامة للحكومة وأجهز 2 أكانت نفقات عادية ، سواء هاوهيئا ها.اإنفاق العام، ويشمل ميع ال
 أم إمائية.
 .إدارة العجز أو الفائض  اميزانية، وكيفية مويله ومصادر ذلك التمويل. 3

ديد حجم العجز وطبيعته غالبا. ولقد وفر الشرع اإسامي  فقات هو امعيار   للا كان مستوى ال
تلفة تستطيع ا تلف هل  هافقامن خاها توفر التمويل الازم ل كومةأدوات  على اختاف أنواعها، و

 اأدوات باختاف طبيعة التمويل امطلوب.

 اأدوات امالية القائمة على السيادة:  -1

 إزالة الضرورة، وتقدران بقدرها وما: هماعن أداتن ماليتن فقط يستعان نتحدث  و هل الِفق رة
فق  مصارفها الشرعية احددة الزكاة: ركن من أركان اإسام، وفريضة  أوا. كمة، وهي عبادة مالية ت

ة واإماع وامعقول. وأموال الزكاة نوعان:  ها، وهي ثابتة بالكتاب والس

                                                                                                                                                         
 . 317حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص -1
ث عن مويل عجز اموازنة  ااقتصاد اإسامي مقارنة بااقتصاد هزرشي اأستاذ -2 الوضعي, مرجع سابق  طارق واأستاذ لباز اأمن, 
 .8, ص

ة عجز اميزانية  ااقتصاداإسامي , امركزالفتيحة, خصوصية  عا عراب الزهراء , فاطمة -3 امعي سياسة امالية  معا  ا

:                        3بغرداية,ص  . مكن ااطاع على  اموقع اإلكرو
Fatti.arab@yahoo.fr                                                          

لر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  -4  . 34م
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م،  يظاهرة وه -أ عم من اإبل والبقر والغ ال مكن لغر مالكها معرفتها وإحصاؤها كالزروع والثمار وال
 وما يصح أن يلحق ها ما ماثلها.

ة وه -ب قود وعروض التجارة،  وقد تصبح ظاهرة فتلحق  يوباط ما أمكن إخفاؤ كاللهب والفضة وال
ها، كعروض التجارة ال مر ها أصحاها على العامل اللي يوليه اإمام أخل الصدقات وغرها من التجار. 

 . 1أمر جرًا باتفاق الفقهاء تقريًباواأموال الظاهرة تكون واية جباية زكاها وتفريقها على مستحقيها لو ا

ارة فقد اتفقوا على أن لإمام أن يتو أخلها ويقوم بتوزيعها  ة من نقود وعروض  أما اأموال الباط
اس على دفعها؟  هلا ما اختلف فيه الفقهاء ر ال ب عليه ذلك و  . 2على أهلها،  ولكن هل 

يتعن على و اأمر مع الزكاة من كل اأموال الظاهرة يلهب كثر من العلماء امعاصرين إ أنه 
ق الوكالة عن اإمام فيها، وأن اأموال صارت كلها  اس تركوا أداء الزكاة، وم يقوموا  ة، أن كثرا من ال والباط
ة، كما أن سبة معي  ظاهرة تقريبا, فأموال التجارة أصبحت معروفة للحكومات ال تفرض الضرائب عليها ب

ها. قود معظمها مودعة  امصارف وما يشبهها والعلم ها سهل ميسور، ومكن أخل الزكاة م 3 ال
 

وجراهم. ويرى  بائهمتوزع معرفتهم واختيارهم على أقار  هاأن ترك نسبة من الزكاة أربا 4آخر ويرى فريق
ة أصحا طواعية ح ا يكون   هازام،  بل يؤدو دون جر أو إل ها، يؤدون زكاهاآخرون أن ترك اأموال الباط

قيب والتفتيش م التجسس  ة الت اس لفت تتبعها والتفتيش عليها حرج وإضرار بأرباب اأموال، وح ا يتعرض ال
فوس، وذلك كله إمه أكر من نفعه.  مع الزكاة من اأموال  اأرجح الرأي ووالكيد وإرهاق ال إ أن و اأمر 

ة اختيارا.الظاهرة جر   ا ومن اأموال الباط

وع سعرها من وعاء  افها. ويت و الزكاة مورد هام من اموارد امالية احددة القيمة على اأموال ملتلف أص
مية من خال استغال جزء من حصيلتها  مشاريع  ما آخر, فهي أداة لتوفر السيولة الازمة لتمويل الت

ًا ومتجددًا مستحقيها, اأمر اللي يضمن تدفق قدر من السيولة إ اجاات إنتاجية تشكل مصدرًا دائم
د من اللجوء إ اأدوات امالية ال تزيد من ااضطرابات ااقتصادية.  اأساسية و

و من امعروف أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، قد حدد نسب أو معدات الزكاة على اأموال الزكوية 
سب، فا مكن ال كانت مو  ، وهلا التحديد توقيفي. فا يصح التغير  أي من هل ال جودة  عصر

ية الزكاة  حى التعديل  نسب الزكاة على اأموال املتلفة. وكللك فإن رك حو م للسياسة امالية للزكاة أن ت
ية اأموال ا هاوصفة العبادة ال تتميز  عان من اممكن التغير  ب لواجبة فيها إا من خال ااجتهاد ا 

صوص من جهة، وفهم الواقع امعاصر وإدراكه من جهة ثانية.   القائم على ال

مع  قدي  حاات التضلم واانكماش من خال طريقة ا كما تعّد الزكاة أداة لتحقيق ااستقرار ال
 طريق:وكلا مواعيد التحصيل  إطار السياسة ااقتصادية الكلية، وذلك عن 

مع العي للزكاة حيث تضطر  -1 كومةا  بعض اأحيان إ مع الزكاة على شكل سلع لعدم  ا
سب الوضع اانكماشي السائد. قدية امتداولة   التأثر  حجم الكتلة ال

                                                 
 .765م ,  ص 1981-هـ  1441, 2, فقه الزكاة, مؤسسة الرسالة, بروت , طييوسف القرضاو  -1
, تفسر -2 , القرط امع أحكام القر  القرط , القاهرة 24آن, ا ل  .17، صـه1387، جزًءا, دار الكتب امصرية, طبع عيسى ا
اجة عرضت لعباس   -3 هلا اأمر بيد اإمام ,حيث يرى أبو عبيد"أرى واه أعلم أنة صلى اه عليه وسلم أخر عن عمه الصدقة عامن 

"معرفة آراء الفقهاء   ظر وم يأخل هاَ,  هلا اموضوع , أنظر: وإمام أن يؤخر على وجه ال أبوعبيد, اأموال, مرجع سابق,ُالصدقة أحكامها وس
 .766القرضاوي, فقه الزكاة, امرجع السابق, ص يوسف. 464,ص1باب قرض صدقة اإبل,ج

 .766امرجع السابق, صومعرفة آراء الفقهاء  هلا اموضوع , أنظر: يوسف القرضاوي,  -4
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قد -2  مع ال قدية امتداولة وا يا صيلة الزكاة من أجل التقليل من الكتلة ال باية امسبقة  د من وا
ظاهرة التضلم. وتقدم جباية الزكاة ثابت  قصة تعجيل زكاة العباس  زمن الرسول، صلى اه عليه وسلم, 

صيل الزكاة لعامن.    1حيث قدم 

كومةتأخر مع الزكاة حيث تلجأ  -3 إ تأخر حصيلة الزكاة للتأثر  اأوضاع ااقتصادية  ا
ا عليهمالسائدة. فقد ثبت أن الرسول صل   2.ى اه عليه وسلم أخرها على بعض الصحابة على أن يبقى دي

وز تأخر وكللك  التعجيل  جباية الزكاة, حسب ويتضح من أحاديث الرسول صلى اه عليه وسلم أنه 
 الظروف اإقتصادي للدولة وامصلحة العامة وهلا هو أرجح.

طاب رض ه قد أخره يكما ثبت أن عمر بن ا ه، اه ع ا  عام الرمادة فقد أخر عمر رضي اه ع
جباية الزكاة عن وقتها لأزمة وذلك عام الرمادة، وهو عام جدب وقحط، فلم يرسل عمر جباته لتحصيل الزكاة 

. ة، وما حوها، وجباها مضاعفة  العام التا ميل  3 امدي وهلا أمر مصلحي, فالتأخر كان من أجل عدم 
تهي بزوال الظرف امسلمن ما يش ق عليهم ويرهقهم نظرا لتدهور اأوضاع ااقتصادية، وهو تأجيل مؤقت ي

كومة بتحصيلها وتوزيعها 4الطارئ دما تقوم ا صيل الزكاة ع واز تقدم أو تأخر  . وبالتا فإنه مكن القول 
ا نفضل أن ا يكثر استعما كومة اإسامية مصلحة  ذلك. وإن ك ل تأخر الزكاة وتعجيلها،  إذا رأت ا

ة.  السياسة ااقتصادية إا مصلحة راجحة بي
ال استعماها أداة مالية, وهلا يع وانب ا  ددة ا اك من يرى أن الزكاة باعتبارها فريضة  أن  وه

ديد الشارع ها قق أهدافها من خال ثباها و احتاجن, أو , إما لسد حاجة ي, حيث إن هدفها مويل5الزكاة 
صرة اإسام ومعونته. فا مكن أن تتلل أداة مالية، أن جوانب امرونة فيها قليلة. ومن جهة أخرى يكون  ل
تعجيلها أمرًا اختيارياً، فيمكن اعتبارها أداة مالية اختيارية ا إجبارية. والسبب  هلا التفضيل هو الصفة 

 .6والتقليل من التغيرات اإجرائية إ أبعد حد مكن العبادية للزكاة ما يستدعي ها ااستقرار
يعرف الفكر اما اإسامي التوظيف بأنه إجراء مؤقت يلجأ إليه و  توظيف ُالضرائبَ: -أ ثانياً.

ة عاجزة عن مويل اأعباء العامة ال تتطلبها مثل هل  زي اأمر مواجهة ظروف غر عادية، إذا كانت ا
 7دد بامقدار اللي يكفي لدفع هل الظروف ومواجهتها.الظروف، وهو 

اصر هي: التعين مع تعين احل والتقدير واإلزام  ويؤخل ما جاء  مع التوظيف أنه يلزم فيه أربعة ع
هما على اآخر، وإن شاع  اصر اأساسية  الضريبة، فالضريبة والتوظيف يطلق كل م والزمن, وهي نفسها الع

 ح الضريبة  ااستعمال  العصر الراهن.مصطل

                                                 
ن الرملي -1 اد, ,كتاب الزكاة, باب ما جاء  تعجيل الزكاة, مرجع سابق ,الرملي, س ديث مرسل صحيح اإس  .63, ص3ج وا
حيث جاء  صحيح البلاري, أن ال صلى اه عليه وسلم قال معتلرًا عن تأخر  العباس لصدقته" فهي عليه صدقٌة وح مثلها    -2

]و الرق  .464, ص1جأبو عبيد, اأموال, مرجع سابق,. 534, ص1399, رقم2اب والغارمن..ى,جمحعها". كتاب الزكاة, باب قول اه تعا
بن سعد، الطبقات الكرى، باب ذكر ا. 829, ص2. ابن زجويه, اأموال, مرجع سابق, ج525أبو عبيد, اأموال, مرجع سابق, ص  -3

 .246-245، ص3ج ستلاف عمر،ا
سن على بن  -4 مد حامد فقامرداوي, عاء الدين أبوا اف ,تصحيح  بلي, اإنصاف  معرفة الراجح من ا , يسليمان امرداوي ا

, بروت , ط  . 524. أبو عبيد, اأموال, مرجع سابق, ص188م ,ص1986-هـ  1446, 2دار احياء الراث العر
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص -5  .211سعد بن مدان اللحيا
 . 228نفس مرجع السابق, ص -6
شر, بروت, ط -7 امعية للدراسات وال , 1نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة اأسس الشرعية والدور اإمائي والتوزيعي، امؤسسة ا
 .75-74، ص 1993
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أما التوظيف الضري  الفقه اإسامي يكون بسبب عارض. و ذلك يقول اإمام الشاط  
د إ مال يكفيهم، فلإمام إذا كان عدًا أن يوظف على  ااعتصام: "إذا خا بيت امال وارتفعت حاجات ا

ياء ما يرا كافًيا هم  ا 1ال إ أن يظهر مال  بيت امال."اأغ
 

 : وازل العامة. و ذلك يقول القرط والتوظيف جر وإلزام  حالة ااضطرار إ مدافعة نازلة من ال
، وهو ما مكن 2وجب صرف امال إليها" -بعد أداء الزكاة  -"اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بامسلمن حاجة 

اجة ال  عامة إذا م تف أموال الزكاة. أن نسميه حالة ا
ديث، فبعد أن كان اهدف  ولقد تطور اهدف من فرض الضريبة  الفقه الضري واما الوضعي ا

فقات العامة وسياسة  فقات العامة  ظل مبدأ حياد ال كومةاأساسي من الضريبة هو سد ال ارسة غر  ا ا
د من ااستهاك، امتدخلة، أصبحت الضرائب تستلدم لتحقيق أ هداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، كا

وإعادة توزيع الدخل وتوفر الرعاية ااجتماعية، وبللك م تعد الضريبة غاية  ذاها بقدر ما أصبحت وسيلة 
ددة،  وهو ما يعرف مبدأ الضرائب الوظيفية، و إطار سياسة  كومةلتحقيق غايات  امتدخلة، وذلك كله  ا

ضع له الضريبة. وفق ظيم ف   ت

قق به امصاح العامة للجماعة والباد  د ما ا  اكم اممثل لأمة إذا م  والفتاوى امعاصرة ترى أن ا
ياء اأمة قد قبضوا أيديهم وم مدوها بالبلل وامعونة، كان له أن يضع عليهم من الضرائب  ورأى مع هلا أن أغ

قق به تلك امصاح د ات.ما  ومع ذلك أن توظيف الضرائب يكون وفًقا للمبادئ الشرعية  3ون إرهاق أو إع
 ال يقررها أيضا أهل الشورى.

يتها  كما أن اأنظمة ااقتصادية وامالية امعاصرة تتحدث عن فرض الضرائب، والتغير  معداها وب
فقات العامة. أما اأهداف اأخرى للتغيرات  الض مية, فا شك لتغطية ال ريبة كتحقيق ااستقرار والتوازن والت

جم  هاأن مبدأ عدم جواز فرض الضريبة أو زياد جة أن ا اصة إ القطاع العام أو  ويل الوفورات ا هدف 
ا الزيادة. وليس هلا ما يباح  ه ضغط على اأسعار با شأ ع ا للدخل ُأو الثروةَ يثر زيادة  الطلب ما ي ا
كومي أو امتصاص  ظام اما اإسامي لوجود بدائل لتقليل الدخل تؤدي هلا الغرض كتقليل الطلب ا  ال
ع  جر عليها فقط، مثل م رد ا جزء من الدخل الفردي بااقراض العام. وهلا ا يقتضي أخل الزيادة وإما 

 إيتاء السفهاء أمواهم.

كومةويفسر عدم وجود ضرائب  صدر  هو آخر خيار   هاإسامية أن فرض الضريبة وزيادا ا
فاذ الزكاة جباية  ظام اما اإسامي تأي قبله خيارات كثرة أمها: خراج القطاع العام ااقتصادي، واست ال
دمات العامة مشريها أو  وإنفاقا مع عدم كفايتها لسد حاجات مستحقيها، وبيع ما مكن بيعه من السلع وا

ها، مسامات من امستف موية م اصة الت اسب، ومويل ما مكن من امشاريع العامة، و ها لقاء سعر م يدين م

                                                 
, اإعتصام , دار امعرفة, -1 مد الللمى الغرناطي الشاط , أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن   .121, صد.ط.بروت ,  الشاط
, القاهرة, ط -2 امع أحكام القرآن, دار الكتاب العر مد بن أمد اأنصاري, ا , أبو عبداه  م, 1941- 1387,  1القرط

 .241ص
، القاهرة , ص  -3  .18شوقي إماعيل شحاته, اأصول العلمية لضريبة الزكاة, رسالة ماجستر, مكتبة التجار
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اص قائمة على مبادئ امشاركة أو امضاربة الشرعية، وااقراض العام ااختياري أو اإجباري،  القطاع ا
 .1والترعات لللزانة العامة

دمات واإتاوات -ب دد  أو مقابل التحسن: الرسوم أو مقابل ا الرسوم مبلغ جري من امال 
طوي  نفس الوقت  فع خاص، وت صله من اأفراد  كل مرة أحس دحت  إ الفرد خدمة تعود عليه ب الدول، و

دد  فعة عامة غالبة. أما اإتاوة فمبلغ من امال  كومةعلى م ، ويدفعه بعض اأفراد من طبقة ماك ا
فعة خاصة، تتمثل  ارتفاع العقارات ن ظر عمل عام قصد به امصلحة العامة، فعاد عليهم عاوة على ذلك م

ولقد أصبحت الرسوم من اموارد اهامة  كثر من الدول، وترتبط بتحديد وظائف  2.همالقيمة الرأمالية لعقارا
كومة ب عليها أداؤ من هل الوظائف بدون مقابل، والوظائا دمات امرفقية، ومن ، وما  ف امستحدثة كا

ضع الرسوم لعدة اعتبارات من أمها: ب أن  ا   ه

كومةمدى احتياج  -1  إيرادات عامة. ا

دمة. -2 ها على امصاح ال تؤدي ا صي  هل اإيرادات لإنفاق م  العمل على 

صيل هل الرسوم. وقد يتحدد -3 دمة  اتباع سياسة انتقائية  تقدير و الرسم  ضوء نفقة إنتاج ا
راج بامع  امقرر عليها. وجدير باللكر أن الضرائب بامع السابق وكللك الرسوم واإتاوات تدخل  مفهوم ا
راج على كل ما يرد للدولة من اموارد الدورية،  الواسع. و هلا يرى اأستاذ عبد الوهاب خاف أنه قد يطلق ا

زية –راج ا -وهي الزكاة  س امعادن والركائز وتركة من -ا ائم َو العشور، واموارد غر الدورية، وهي َس الغ
وقال ابن  3ا وارث له ومال اللقطة وكل ما ا يعرف له مستحق معن من اأفراد، إطاقًا على سبيل التغليب.

راج: "هو امال اللي  ويؤتى به أوقات  بلي  مع ا 4ددة".رجب ا
 

اك اأدوات امالية القائمة على امديونية، وهى القروض وصكوك ام ةوه ، وكللك اأدوات امالية را
افع  و  امضاربة وامشاركة, اأدوات امالية القائمة على امشاركة وهي القائمة على املكية وهى اإجارة على ام
ها بالتفصيل  الفصول الاحقة  تحدث ع  الدراسة. ضمن هلوس

                                                 
د  ودورها اإسامي ااقتصاد  امالية السياسات ز، ضوابطبلعزو  علي بن -1  22/12/2414بتاريخ  اموقع على الفقر، مقالة من ا

:   اموقع اإلكرو
               http://www.nscoyemen.com/index3.php?id=6&id2= 196   

, مرجع سابق, صللتوسع  معرفة الفرق بن الرسوم واإتاوة, انظر: طاهر ا  - 2 , علم امالية العامة والتشريع اما  .64-59ا
ارجية وامالية، مؤسسة الرسالة، بروت،   -3 انظر: عبدالوهاب خاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإسامية  الشؤون الدستورية وا

 .          119، ص1984، 2ط
راج, دار امعرفة , بروت, د.ط., ص ابن رجب, أبو الفرج عبد الرمن بن أمد  -4 بلي, ااستلراج أحكام ا  .          3بن رجب ا
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 الفصل الثاني

 القرض العام وتوظيفه في الفكر ااقتصادي اإسامي
سبة للموموردًا من إن دراسة القرض العام باعتبار إيرادًا غر عادي  وازنة موارد الدولة اهامة بال

تستلزم البحث  ماهيته وطرق إصدار وآثار وحاات انقضائه ؛ فما  ااقتصاد اإسامي  العامة 
تكلم عليه  امباحث اآتية.من كل هذا؟  امقصود  هذا ما س
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 لمبحث اأولا
 التعريف بالقرض العام وأنواعه وآثاره وانقضائه

 تعريف بالقرض العام الأوًا: 

هم ويتقاضونه,  اس بي القرض لغًة: القطع, ومن ذلك أخذ امقراض. والقرض: ما يتجازى به ال
.ومعُه قروض, وهو ما   1أسلفه من إحسان وإساءة. والقرض: ما تعطيه غرك لتتقاضا

صل عليه الدولة من السوق وهو  اصطاح علماء الفكر اما الوضعي:  قود  مبلغ من ال
ة. ه وفقا لشروط معي ارجية, وتتعهد برد ودفع الفائدة ع ية أو ا أو هو مبلغ نقدي تستوفيه  2الوط

وك أم اهيئات من هذا الغر من آفراد أم كانأ الدولة من الغر سواء اصة أ الب دول من الدولية أم و ا
ة ه وفقا لشروط معي  .3أُخرى وتتعهد الدولة برد وبدفع الفائدة ع

تلف عن الضريبة باعتبار أن آخرة  يتضح من هذا التعريف أن القرض كمورد من موارد الدولة 
صل عليها من اموارد العامة على اإطاق، فب ما تعّد الضريبة مسامة إجبارية  تغطية نفقات الدولة  ي

ها أية  افعمن امكلفن بصفة هائية دون أن تدفع ع على أساس  ، يقوم القرض )كقاعدة عامةأم
برد امبالغ امكتتب ها ودفع فوائد  كومةااختيار من جانب امكتتب  القرض )امقرضأ، كما تلتزم ا

ها ح  يتم الرد. كذلك دد أن الضريبة ا تت  حصيلتها بغرض معن، أما القرض فآصل فيه أن ع
دد القانون. دد   4تت  حصيلته بغرض 

اص الذي  القدماءوم يتطرق الفقهاء  لتعريف القرض العام، وإما اقتصر حديثهم على القرض ا
اص يس فية قد ري بن آفراد, ولعّل التعرف على القرض ا اعد على التعرف على القرض العام. فا

                                                 
ظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج - 1  . 111, ص1ابن م
ام - 2 درية, انظر: عادل أمد حشيش, أصول امالية العامة, دار الثقافة ا .عبد الفتاح 512م,مرجع سابق, ص1891عية, آسك

 .112م، ص 1881عبد الرمن عبد اجيد، اقتصاديات امالية العامة، امطبعة الكمالية,
قوقية،  - 3 ل ا شورات ا ظم الضريبية وموازنة الدولة، م  .125, ص  م5112 فوزي عطوي، ال
ديد, عادل أمد حشيش ومصطفي رشدي شيحة،  م - 4 امعة ا  .522م،  ص 1889قدمة  ااقتصاد العام،  دار ا
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ُأ عرفوا القرض بأنه: )ما تعطيه من مثلي لتُ ْقضَا
وقد احرزوا بقوهم )مثليأ عن امال القيمي. وامثلي  .1
2ما ا تتفاوت آحاد تفاوتا تتلف به القيمة.

 

الف له تمول  ع  وعرفه ابن عرفة من امالكية بقوله: )دفع مُ  ا عاجًا, تفضًا فقط ا وض غر 
ل متعلقًا بذمةأ، فأخرج بقوله )متمولأ, دفع غر متمول كقطعة نار فليس  3يوجب إمكان عارية ا 

الفأ, فأخرج به عقد السلم والصرف,  بقرض, فأخرج بقوله ) عوضأ, دفعه هبة, أما قوله )غر 
أ ا, وقوله )تفضاً مؤجًا ا معجأ عطف على معطوف أي حالة كون ذلك العوض وقوله )ا عاجاً 
ل فا يسمى قرضا أي ٓجل التفضُ  ل، وقوله )ا يوجب إمكان عاريةأ احرز به من جواز عارية ا 

رغم من تعقيد تعريف ابن عرفه على القا بذمةأ: أي العوض متعلق بذمة. و لشرعا بل عارية. وقوله )متع
قيقة,  يبدو أنه التعريف الراجح للقرض, ٓنه يتضمنف مع آجل للقرض, ٓن القرض دين  ا

د العرب ما كان  والدين كل معاملة كان أحد العوضن فيها نقدًا وآخر  الذمة نسيئًة, فإن العن ع
  4حاضراً والدين ما كان غائباً.

تفع به ويرد بدلهأ. وقد احرز بقوله )يرد بدلهأ عن ابلة بأنه )دفع امال من ي اهبة, ٓن  وعرفه ا
  5التمليك بغر عوض هبة.

ليُك الّشيء على أن يَرد  وعرفه الشافعية: ) حيث  ,شى مع الراجحاَبَدلُهأ. وعر بالبدل ليتم بأنه ََ
د الشافعية وهو )إعطاء  اك تعريف آخر للقرض ع إنه يرد امثل حقيقة  امثلي والقيمة  القيميات. وه

ثلُه م شاءأ ثلُهأ. هو )َليُك الشيء على أن يردّ وقالوا:  مال ليسرَد م    6م 

                                                 
 . 161, ص2ابن عابدين, حاشية رد احتار على الدر امختار, مرجع سابق, ج - 1
 . 161نفس امرجع السابق, ص - 2
طاب, 555, ص2جأمد الدردير, مرجع سابق,  يانظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبر ٓ الركات سيد - 3 .ا

تصر خليل، مرجع سابق, ج ليل لشرح  . حسن راتب يوسف الريان , عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي,  259, ص6مواهب ا
 .591-576مرجع سابق, ص

 انظر: امصادر السابقة. - 4
قع, ص - 5  .81البهوي, الروض امربع بشرح زاد امست
صر, البيضاوي, عبداه بن عم -6 يي الدين, دار ال قيق علي  , د.ط. 1صر, طمر البيضاوي, الغاية القصوى  دراية الفتوى, 

 .188, ص1,ج
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ه   فقال: يوعرفه ابن حزم الظاهر  ََ  )هو أن َتدفع إنساناً شيئاً بعي َعليَك  م ْن مال ك, َتدفُعه إليه  لرد 
ثْ َلُه إما حاًا  ذ مته  وإما إ  أجل ُمَسمىّ   1أ.م 

ن مقتضى القياس مطلقًا يؤدي إ أن القرض إما شرع على خاف القياس, ٓ الشاطويرى 
رج وامشقة, فيستث من القاعدة العامة للمصلحة دفعا للحرج, فالقرض نسيئة  آصل، ٓنه بيع  ا

يث لو بقي على أصل  ه أبيح ما فيه من الرفق والتوسعة على احتاجن  دراهم بدراهم إ أجل, ولك
ع لكان ة واإماع كما جاء  قوله وا 2 ذلك ضيق على امكلفن. ام لقرض مشروع بالكتاب والس
: ]وَ  . َمْن َذا ال ذ ي يُ ْقر ُض الل َه قَ ْرًضا َحَسًا فَ ُيَضاع َفُه َلُه ليمْ عَ  يع  سَ  اهَ  ن  اعلموا أَ بيل اه وَ لوا  سَ قات  تعا

:أ، 512: )البقرةتُرجعوْنى  ْط واليه  بسُ يَ َأْضَعافًا َكث رًَة  واه يقبُض وَ  يَا أَيُ َها ال ذ يَن آَمُوا إ َذا ] وقوله تعا
ُتم ب َدْيٍن إ َأَجٍل ُمَسًمى فاْكُتُبوُى )البقرة:   أ.595َتَداَي

ة الشريفة  أن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، استعار للمصا العامة، أي إنه وقد جاء  الس
درعا أا ااقراض الشخصي الذي عليه شواهد كثرة. فقد استعار استعار لبيت امال أو للخزانة العامة عد

ن. روج إ غزوة ح د ا واقرض من أ ربيعة أربعن ألف درهم  3من صفوان بن أمية، وكان مشركاً، ع
للدولة ا لشخصه الشريف، صلى اه عليه  اً قرض كان  ما يدل على أنه 4وردها من إيرادات بيت امال،

 وسلم. 

                                                 

-217, ص6, د.ط., ج5, دار الفكر, بروت, طاحلى باآثارابن حزم, علي بن أمد بن سعيد بن حزم الظاهري، انظر:  -1
مد عرفة الدسوقي, 576وازنة وعاجه  الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص. حسن راتب يوسف الريان, عجز ام, مسألة القرض219  .

قع, ج555حاشية الدسوقي على الشرح الكبر, مرجع سابق, ص . الرملى, 215, مرجع سابق, ص2. البهوي, الروض امربع شرح زاد امست
مد بن أ العباس أمد بن مزة بن شهاب الدين الرملى, هاية  هاج, دار الفكر, بروت, طمس الدين  -ه 1111, 5احتاج إ شرح ام

 . 518, ص1م ,ج1891

, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاط  ,اموافقات  أصول الشريعة,  دار الفكر , بروت ,د.ط.   -2 الشاط
 .  29, ص2م ,ج1879-ه 1289, بروت, , دار امعرفة 2.السرخسي, مس الدين السرخسي, امبسوط ,ط 117-116,ص1,ج

ن الكرى، باب العارية مضمونة،  -3 ديث صحيح على شرط مسلم, البيهقي، الس  . 98, ص6, ج11912رقم  ا

ن ابن ماجهابن ماج -4 د صحيح,, مرجع سابق, ه, س ديث حسن بس , 5151, رقم 5ج كتاب الصدقات, باب حسن القضاء,ا
 . 918ص
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ذر  كتابه اإماع: "انعقد اإماع بن الفقهاء على جواز القرض من غر نكر، قال ا بن ام
وأمعوا على أن امسلف إذا شرط على امستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على 

 1ذلك ربا".

َ ل فصُ يَ  ل ما مَ كُ وأبيح ما فيه من الرفق والتوسعة؛ فكما قال ابن حزم: )فَ  ا    َ ال ب  حَ  هوَ رهُه فَ ل
  2الأ.أو حَ  رام  أو حَ  رض  إاّ فَ  ين   الد   سَ ليَ  ذْ القرآن, إ  

هكن االتجاء إ القروض كمورد غر دوري إذا م تكن موارد الدولة العادية كافية لتغطية  و
ائيا من مصادر اإيرادات العامة  امالية 3اإنفاق العام, العامة اإسامية، تلجأ إليه  وتعّد مصدرا استث

روب من أجل تغطية نفقات غر متوقعة.  4الدولة  حاات آزمات  وا

 بشكل عام: ثانياً: أنواع القروض

هكن تقسيم القروض العامة من حيث صورها وأنواعها تقسيمات تتلف باختاف امعيار الذي 
د إليه، فمن ناحية امصدر امكا هكن تقسيم ا رية   علىلقروض تست داخلية وخارجية, ومن ناحية ا

قروض إجبارية وقروض اختيارية، ومن ناحية توقيت القرض هكن التمييز على ااكتتاب هكن تقسيمها 
 بن القروض امؤبدة والقروض امؤقتة.

 

 

                                                 
ذر, أبو -1 شر والتوزيع, ط ابن ام عم أمد, دار امسلم لل ذر, اإماع, احقق فواد عبد ام مد بن إبراهيم ابن ام -ه 1152, 1بكر 

 .151-151م, ص5111
, مرجع سابق, ج291, ص8, ج77, ص9, مرجع سابق, جباآثارابن حزم, احلى  -2 .ا لبهوي, الروض 126, ص6. ابن قدامة, امغ

قع, مرجع سابق, جامربع بشرح زاد ا  .69و ص5مست

شر والتوزيع,   -3 قدية  ظل ااقتصاد اإسامي، مكتبة اإشعاع للطباعة وال مود الكفراوي، السياسة امالية وال عوف 
درية،   .91، ص ه   1119اإسك

سن  انظر: .و71 ص الزكاة آسس الشرعية والدور اإمائي والتوزيعي، مرجع سابق، اللطيف مشهور, عبد نعمت -4 القرض ا
 : قدي امعاصر, اموقع ااكرو ظام ال قود  ال قيقية لل  وتدهور القيمة ا

http://www.glob.ahbab.com                                                                       
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 :من ناحية المصدر  -1 

داته أشخاص طَبَعيون أو  -أ اعتباريون داخل الدولة بصرف القرض الداخلي: وهو قرض يكتتب  س
سية امقرضن, أي: يكون السوق اما الذي يعقد فيه القرض داخل الدولة. ويستلزم عقد القرض  ظر عن ج ال
اصة بالقدر الذي يكفي لتغطية  ية ال تزيد عن حاجة السوق الداخلي لاستثمارات ا توافر امدخرات الوط

أ أحياناً, وذلك إشارة إ الغرض القومي الذي مبلغ القرض. ويطلق على القرض الداخ لي )القرض الوط
رب، أو لتمويل مشروعات التعمر قيقه كأن يكون ضروريا مواجهة نفقات ا اء عقب  يستخدم   وإعادة الب

كومة ع  الكوارث الطب   ه هو تلي  الدولة من عبء دين عام خارجي. وتتمتع ا ربية أو يكون اهدف م ية وا
اس على  وعة لتشجيع ال ح امتيازات مت ديد شروط القرض الداخلي، فقد َ رية   بدرجة كبرة من ا

داته، ويتم ذلك  ضوء درايتها الكاملة بظروف اجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.  1ااكتتاب  س

د  قيق شرائطها وضوابطها و التشريع اما اإسامي يتّم ااعتماد على القروض الداخلية ع
الرسول صلى اه عليه وسلم, حيث كان إذا احتاج للمال, يستقرض  لُ عْ الشرعية, والدليل على ذلك ف  

من امسلمن أو يستعجل زكاهم, وم يكن يلجأ إ مصادر خارجية من أجل القروض العامة إا نادراً، 
ه أن "ال صلى اه عليه وسلم أمر عن عبداه بن عمرو بن العاص رض البيهقيبدليل ما روى  ي اه ع

ت آخذ البعر بالبعرين  فدت اإبل فأمر أن يأخذ على قائ  الصدقة, قال: فك هز جيشاً، ف أن 
  2إ إبل الصدقة".

ه عن "ال نا ذْ خَ أَ  دْ ا قَ نّ صلى اه عليه وسلم أنه قال لعمر: إ   وكذلك ما روا علي رضي اه ع
 . 3لعام"باس عام آول ل  زكاة العَ 

وقد ذكر  4كرا".ب   لٍ جُ رَ  نْ م   فَ لَ ست َ م ا  سلّ وقد روى مسلم وغر أن "الرسول صلى اه عليه وَ 
طا أن الرسول صلى اه عليه وسلم, إمّ   . 1دقةالصَ  ٓهل   لفَ ا استَ ا

                                                 

عم فوزي، امالية العامة والسياسة امالية، دار 525ق ,ص, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابيانظر: عادل فليح العل  -1 . عبد ام
هضة العربية، بروت ,  .218 -219م، ص 1871ال

ن الكرى, مرجع سابق ,الرمزي  -2 كتاب البيوع عن الرسول صلى اه عليه وسلم,باب ما جاء  الطعام والثمر,   , الس
 . 162, ص2ج,  5998رقم

ن الرم -3 اد, رقم   ذي, مرجع سابق,الرمذي, س ديث مرسل صحيح اإس كتاب البيوع عن الرسول صلى اه عليه وسلم,وا
 .62, ص2ج ,678

ن أ داود, مرجع سابق, ج551, ص2مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق,جروا  -4 كتاب البيوع, ,517, ص2.ابو داود, س
ديث, هاية  غريب ا  .118, ص1مادة بكر ,مرجع سابق,ج باب  حسن القضاء. ابن آثر, ال
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د عد م كفاية اإيرادات وهذا يدل على أن القروض َثل إيرادًا من إيرادات الدولة اإسامية ع

ارجية. 2العادية.   3إاّ أن بعض الدول قد تضطر إ اللجوء للقروض ا

ارجي: يتميز ااقتصاد العام -ب ارجية. يالقرض ا   4 عصرنا هذا بتزايد حجم امعامات ا

اك  كومةوتتجه ا ارجية بصفة عامة، حيث ا تكون ه دخرات أو رؤوس مإ عقد القروض ا
ية كافية للقيام بامشروعات اإنتاجية الضرورية، ومن م ترى الدولة ااستعانة برؤوس آموال أموا ل وط

مية ااقتصادية، وذلك لتغطية العجز  ميزان امدفوعات. بية على أن تستخدمها  عملية الت    5آج

ها أن القرض الداخلي ارجي من عدة جوانب، م تلف القرض الداخلي عن ا ا يزيد عمليا  و
ارجي يضيف رصيدا  ارجي, وأن القرض ا بية  على الثروة القومية خافاً للقرض ا الثروة بالعملة آج

هة امقرضة   الشؤون الداخلية للدولة امقرضة. , وكذلك يؤدي إ تدخل ا   6عكس القرض الوط

 

 روض اإجبارية(: من ناحية الحرية في ااكتتاب )القروض ااختيارية والق  -2

القرض العام ااختياري: آصل  القروض العامة أن تكون اختيارية، وليست إجبارية. ويقصد  -أ
دات القرض أو عدم ااكتتاب فيها، دون  بالقروض ااختيارية أن يكون آفراد أحراراً  ااكتتاب  س

                                                                                                                                                  
ةالطبع   -1 مد الفقي, دار امعرفة, بروت, م يذكر س قيق أمد شاكر و تصر أ داود,  ن مع  , معام الس طا ا

, نيل آوطار من أحاديث سيد آخيار, مرجع سابق, ج18,ص2,ج  .521, ص2.وانظر: الشوكا
د: ابن قدامة, ا - 2 , مرجع سابق, جانظر: آدلة ع ووي, اجموع, مرجع سابق, ج621, ص5مغ . 116-112, ص6. ال

, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص177,ص5السرخسي, امبسوط, مرجع سابق, ج  .18. سعد بن مدان اللحيا
مية ااقتصادية, دار  - 3 طط الت قدية  شر, د.ط. , صمد حجير, السياسات امالية وال  .112القومية للطباعة وال

ك التسويات الدولية  سويسرا, امالية  - 4 ك التسويات الدولية انظر: إحصاءات ب للتوسع  هذا اموضوع ومعرفة إحصاءات ب
ظرية والتطبيق ط بية وامشتقات امالية بن ال ج شكري ومروان عوض, العمات آج . 18م, ص 5111دن,,عمان, آر 1الدولية, ماهرك

مية ااقتصادية, مرجع سابق, ص طط الت قدية   .112مد حجر, السياسات امالية وال
:  ث حول القروض العامة للكاتبة )شهرزادأ - 5  على اموقع ااكرو

http://www.startimes.com/f.aspx?t=    
6 -  :  اموقع اإلكرو

http://www.startimes.com/f.aspx?t=    

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=40&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D40#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?t=%20%20%208647351
http://www.startimes.com/f.aspx?t=%20%20%208647351
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كومة من و  1.أن َارس عليهم الضغوط إقراضها اد استجابة معقولة إقراض ا قد يكون من اممكن إ
ية وامبادئ اإسا مايتها وتعزيز القيم الدي ث على الترعات خال إثارة مشاعر احبة للدولة و مية وا

ة واسرضاء اه واادخار  اس لعن طريق الربط بن آعمال الصا ْخرة. فإذا كان القرآن يدعو ال
ه اصة إذا طلب م ياهم من أجل آمة، فلماذا ا يضحي امرء أيضا بثروته ا ذلك على  للتضحية 

 2أساس اإقراض؟.

 القروض أن تكون اختيارية, أما القروض اإجبارية من قبل  آصلااقراض العام )اإجباريأ:  -ب
كومة فيتم  وك وهو ااقراض اإلزامى على أساس امسؤولية  والسلطة.ا صول عليها عن طريق  الب  3ا

د سداد القيمة ، وإذا قررت 4وهكن القول بأها نسخة من الضرائب ولكن مع التعهد مبلغ زائد ع
كومة وأجر آ صم من اموظفن. ا فذ هذ القروض عن طريق ا بغي أن ُت فراد على ذلك، فا ي

ية وفقاً لثرواهم وحسب دخلهم،  صول على هذ القروض من آفراد بطريقة تدر بغي ا قد م وضع و وي
وع من القروض. د ااحتياج إ تطبيق هذا ال قيق العدالة ع   5عدة أفكار وحلول, من أجل 

 (:المطلقة والمقيدةحية التوقيت )القروض من نا -3
ة  مطلقاً : يكون القرض امطلقةالقروض  -أ مع إذا كانت الدولة ا تلتزم بالوفاء به خال مدة معي

 َ نأ، إذ التزامها بدفع فوائد إ  ا مقررة لصا الدولة دون امقرضن )الدائ ّل الوفاء، والصفة امقدمة ه
وفاء بالقرض امؤبد، دون أن يكون من حق هؤاء ااعراض وطلب استمرار وز ها  أي وقت ال

 القرض.

                                                 

 . 525, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق, صيعادل فليح العل - 1
2- , , غياث آمم, مرجعانظر:  ومعرفة ما يرى جوي وي ذر قحف,521سابق, ص ا أدوات وبدائل الدين العام  ااقتصاد  . م
   ..21مرجم من اللغة اانكليزية, ص اإسامي، 
 . 525عادل الفليح العلي, اقتصاديات امالية العامة, مرجع سابق, ص - 3
هضة, القاهرة, مد حلمي مراد, مالية الدولة,  - 4  . 561ص, م1862مكتبة ال
اك أفك - 5 د من قوة ه ظام امصر  الدول اإسامية، وا ار ومقرحات لتطبيق العدالة أثارت نقاطًا أخرى تتعلق باستقرار ال

.. انظر ذر قحف, امصرفين، وتوفر اموارد امالية الازمة للقطاع العام، ا ، مرجع سابق, أدوات وبدائل الدين العام  ااقتصاد اإسامي : م
 .25ص 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=40&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D40#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=40&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D40#_ftn14
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ظر إ أها ا تلزم الدولة بالسداد  أجل معن ما يغري   وتشكل القروض امؤبدة خطورة بال
تيجة أن تراكم الديون وتزداد أعباؤها ما يفضي   كومات امتعاقبة على عدم تسويتها، وتكون ال ا

  1هاية إ سوء آحوال امالية.ال
دد، طبقا للقواعد امتفق عليها امقيدةالقروض  -ب : هي القروض ال تلتزم الدولة ها  وقت 

وات أو  حدود تقع بن  وات أو عشر س دد التزامها بالرد بعد مس س  قانون اإصدار، كأن 
ددين كأن تلتزم الدولة نفسها بسداد ال ن  . تأر وات من تاريخ إصدار قرض ما بن ما إ عشر س

: قروض قصرة آجل وقروض متوسطة آجل علىمن حيث مدها  امقيدةوهكن تقسيم القروض 
ة  2وقروض طويلة آجل. فالقروض قصرة آجل هي قروض تدفع  هاية فرة قصرة ا تزيد عن الس

تج ع -لسد عجز نقدي  كومةوتصدرها ا ية  ميزانية ي احية الزم د اإيراد من ال ن سبق اإنفاق ع
صيل اإيرادات ال تغطي هذا اإنفاق  اميزانية، و  –متوازنة  ن  آمر الذي يلزم معه ااقراض 

الة تصدر ا زانة العامة. أو لسد عجز ما  كومةهذ ا وهو زيادة حقيقية   -ما يعرف بأذونات ا
فقا اسبة  كومةترى ا -ت عن اإيرادات ال تغطيته عن طريق إصدار قرض لفرة قصرة نظرا لعدم م

الة تصدر الدولة  الظروف السائدة  السوق اما إصدار قرض ذي فرة متوسطة أو طويلة.  هذ ا
زانة غر العادية، ويطلق على هذ القروض "الدين السائر"  . 3ما تعرف بأذونات ا

وهري  اموازنة وتلج كومة إ  إصدار القروض امتوسطة أو الطويلة آجل لعاج العجز ا أ ا
روب. مية أو لتمويل نفقات الدفاع وا   4العامة أو لتمويل مشروعات الت

اجات. و ذلك يقول  فإن ااقراض يلجأ إليه امسلمون لسد عجز واقع أو متوقع عن تغطية ا
وياإمام  ب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت  اإسام تعن على ملتزم: "و ا اإسام أن  يالذي 

ملة  ذلك أنه إذا  يقيموا أمر اه فيها إما بأنفسهم إذا فَ َقدوا من يليهم أو أن يتبعوا أمر وليهم, وا
ل  
ُ
يكن  بيت امال مال  مُة ماًا, استمدت كفايتها من ذلك امال. وإن مأَلم ْت ُمل ّمة, واقتضت ام
 5فعلى أموال كافة امسلمن."

                                                 
،  مرجع سابق، ص  - 1  .586مد دويدار، دراسات  ااقتصاد اما
 .587امرجع السابق, ص - 2

3-   : زائر, اموقع ااكرو قوق, ا تدى ا تدى العلوم اإنسانية وااجتماعية, مفاهيم حول القرض العام, م  م
http//etudiantdz.net.vp/13084.htm                                                                    

 .112عبد الفتاح عبد الرمن عبد اجيد، اقتصاديات امالية العامة، مرجع سابق، ص  - 4
رمن ) - 5 ، ركن الدين، املقب بإمام ا ، أبو امعا وي مد ا وي ،عبد املك بن عبد اه بن يوسف بن  ه  =  179 - 118ا
رمن ، الطبعة: الثانية،  مأ غياث 1192 - 1159 اشر: مكتبة إمام ا مود الّديب ، ال ه  ., 1111اامم ،  حققه  : أ. د/ عبد العظيم 
 .577-576ص
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كومة  اجات واملمات من أموال امسلمن فهذا عائد إ تقدير ا أما عن كيفية قضاء ا
د فيه امصلحة العامة مع مراعاة الظروف القائمة, فقد يكون ذلك عن طريق  اإسامية، وحسب ما 

وائَب تعن  َفرضها على الضرائب أو القروض الداخلية. وهذا ما  أشار اليه اإمام اماوردي بقوله: "إن ال
  1امسلمن إذا َحدَثْت".

 ثالثاً: آثار القرض
سبة للمقرض، وهي ردّ  هة  ترتب عن القرض  الفكر التقليدي نتائج بال مبلغه كامًا إ ا
موعة بية، إضافة إ حصول هذ آخرة على  ية أم أج من امزايا وهي فوائد القرض  امقرضة وط

سبة للجهة امقرضة فإذا كانت  دات دون سعر التعادل واإعفاء من الضرائب. أما بال وإصدار الس
ارجية فهي زيادة  ية. أما ا داخلية فإن ما صرف على إنفاق استهاكي يؤدي إ تبديد اموارد الوط

بية لتلبية متطلبات   2ااستثمار.حصيلة الدولة من العملة آج

الزيادة أو الفائدة امشروطة  عقد القرض, وكذلك كل  تْ مَ إن الباحث  الشريعة يرى أها حرّ 
فائدة أو زيادة على الدين الذي حل أجله وعجز امدين عن الوفاء به مقابل تأجيله. وقد أصدر هذا 

كم فوائد القروض وعدها من الربا مع الفقه اإسامي فتوا  وكما جاء  قول  3احرم شرعاً. الصدد 
: ]وَ  فمن خال تتبع الراث الفقهي ياحظ اعتبار  أ.572باى )البقرة:الر   مَ حرّ وَ  يعَ البَ  اهُ  ل  حَ أَ اه تعا

ج.كل ذلك يتفق  ول  الزكاة، ومواقيت الصاة، وشهر الصيام، وا الزمن  أحكام فقهية عدة، كا
موية  -ًا أفضليًة وحسم -ات, والزمن له دور يتجلىمع اعتبار الزمن  امعام طط الت د إعداد ا ع

دور  القرارات كذلك ، واإقدام على امشروعات وتقوهها، و 4وامالية، وكذلك  القرارات ااستثمارية
ربا،  -الزمن -ااستهاكية. وتوصل رفيق امصري إ نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة نتيجة آجل 

وأن الزيادة الوحيدة احرمة نظر آجل هي  القرض والدين. واستشهد مؤيدات لوجود قيمة مالية 

                                                 
 .586.حسن راتب يوسف ريان, مرجع سابق ,ص512انظر: اماوردي, آحكام السلطانية, مرجع سابق, ص - 1
تدى العلوم اإنسانية وااجتماعية, مفاهيم  - 2  حول القرض العام, اموقع ااكرو السابق.م
,  1م,ج1886-ه 1116, دار الثقافة , الدوحة, 1على أمد السالوس, ااقتصاد اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة, ط - 3

ر الثا  .185-181ص ر اإسامي  دورة انعقاد مَؤ ظمة امَؤ بثق عن م مع الفقه اإسامي ام لس  ربيع  16-11دة من عن 
أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز امدين عن وي  القرار على: ) ،1892 كانون آول  59– 55ه  /1116اآخر 

رم شرعاًأ. ذ بداية العقد, هاتان الصورتان ربا   الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض م
سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإسامي,دي علي  - 4 يل درجة الدكتورا  ااقتصاد  مد غيث, نظرية ا خطة مقرحة ل

ذر قحف,  مقدمة إ قسم ااقتصاد وامصارف اإسامية, وامصارف اإسامية  .15ص ,5112-5111إشراف امشرف الرئيسي: أ.د. م
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وبن الباحثون بأن للزمن قيمة، وقدموا عدداً من آدلة على  1للزمن كما  بيع التقسيط والبيع اآجل.
د جواز زيادة الثمن بسبب الزمن كما  البيع امؤجل والسلم، وأمية الزم اصة ع ن لدى امستهلكن )و

اضر وااستهاك امستقبليأ. اك دراسات تؤكد عدم صحة القول بأن  2امقارنة بن ااستهاك ا وه
يث هكن أخذها  حال التأخر كما  البيع امؤجل، أو تركها  حال  للزمن قيمة  امبادات؛ 

وهكن القول بأن قيمة الزمن موجودة   3حوال.التعجيل، وأكدوا على بطان كل ما على ذلك من أ
ها أخروية. ها متكفلة من اه تعا للمقرض بتوفيتها له  اآخرة، فالقيمة موجودة لك قيقة ولك   4ا

ددة، ووضع أسس وضوابط  وهكن للمصارف ااستفادة من قيمة الزمن ضمن ضوابط ومعاير 
د آ خذ بالقول بإباحة أخذ قيمة مالية مقابل الزمن  امبادات ومعاير تضمن السامة الشرعية، ع

سبة للدراسات ال ع القيمة و أشارت إ عدم جواز أخذ قيمة مالية نظر الزمن,  امالية. أما بال أن م
وف من الوقوع  الربا، إذ  ها اعترت أي زيادة مقابل الزمن ربا. وهكن الرد على إامالية هو بسبب ا

ع أخذ مقابل ذلك  بأن قيمة الزمن شيء والربا شيء آخر، فقيمة الزمن موجودة  القرض، لكن اه م
امقرض بآجر آخروي. لكن  -سبحانه وتعا -ما لوجود علة الظلم وعدم التوازن، وقد عوض اه 

اد الثمن مقابل ذلك ا يع أن قيمة الزمن ا تساوي شيئاَ. والدليل على ذلك البيع اآجل، حيث يز 
 5آجل.

                                                 
سم الزم  اا - 1 ، دمشق، ط رفيق امصري, الربا وا . وللتوسع  هذا 21م, ص 5111، 1قتصاد اإسامي دار امكت

سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص مد غيث, نظرية ا دي علي   .25اموضوع انظر: 
سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإللتوسع  هذا اموضوع أنظر:  -2 مد غيث,  نظرية ا سامي, مرجع سابق, دي علي 

ثه: 11-29ص مد فهيم خان    Time Value Of Money and –the Discounting in Islamic. دراسة 

Perspective" ,اث ااقتصاد اإسامي قود 71-62,صجامعة املك عبد العزيز م، 1881، لة أ ية لل سم الزم –. القيمة الزم ا
ظرة اإسامية. ودراسة  ثه: " ال  An Islamic Perspective on the Economics Ofمد أنس الزرقا  

Discounting in Project Evaluation " سم  تقوم امشروعات ودراسة    .19-21,ص، نظرة إسامية إ اقتصاديات ا
لة أ ثها , دراسة جدوى ااستثمار  ضوء أحكام الفقه اإسامي ,  ي   ، كوثر آ ، العدد الثا اث ااقتصاد اإسامي، اجلد الثا

 .21-18,صم1892جامعة املك عبد العزيز، جدة، 
سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 3 مد غيث, نظرية ا . وانظر: دراسة مزة بن 115-97دي علي 

شور, حكم قيمة الزمن  الشر  ثه ام لة جامعة أم القرى, العدد السابع،  مد الفعر    , سم الزم اقشة كتاب الربا وا يعة اإسامية وم
امسة،   ة ا  ه  . 1112الس

سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صانظر:  - 4 مد غيث,  نظرية ا  .159-151دي علي 
مد للتوسع  هذا اموضوع انظر:   - 5 سم الزم وأثرها  ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق.دي علي   غيث,  نظرية ا
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فع الفكر ااقتصادي امعاصر وترج ااقتصاد  ات القائمة من أزمات يوا شك أن الضوابط الشرعية ت
سبة  تسبب فيها اانفات عن القيود آخاقية والتورط  العمليات الربوية. يقول وليد الشاويش: "بال

اجةللسوق امفتوحة  ظل ااقتصاد الوضعي، فهي  أ إ الضوابط الفقهية اإسامية   مّس ا
امضاربات امفتعلة ال تبعد كثرًا عن ميدان ااقتصاد  التعامل، للمحافظة عليها من اانزاق  أتون

تج، وهي  قيقي ام وطة  ا اكم م د إ امصلحة امرسلة، وأن تصرفات ا تأصيلها الشرعي تست
اقض  أدوات وبّن أنه 1مصلحة آمة".  بعد انتشار امصارف اإسامية على نطاق واسع، يتجلى الت

بذ الربا، وإزالة هذا كم نظاما إساميا ي اقض، ا بد من  سياسية نقدية تقوم على الربا، وتريد أن  الت
قدية دراسة هذ آدوات والبدائل  رام، وا تقتصر على دراسة شرعية، تبنال ها من ا ال م بيان  ا

رام فقط، بل تتعدى إ وضع ال من ا اسبة، وبيان مرونة الشريعة  ا لول الشرعية وااقتصادية ام ا
تطبيقي، م بيان آولويات  استخدام هذ البدائل  ضوء آصول الفقهية  وكفاءها بأسلوب عملي

د إليها هذ آدوات. ال  2تست

اك بدائل و   :يأي اإسام، وكما  يللقرض العام الربو ه

إ فتح باب الترع والتمويل التطوعي وتقدم اهبات وامساعدات من قبل  كومة.تلجأ ا1
د حاجة الدولة إ امال، كما   ن ,كما كان يفعل الصحابة الكرام وبعدهم السلف الصا ع امواط

 . 3غزوة العسرة وغرها من غزوات اإسام

ة الصحيحة من أن ال.تعجيل الضرائب قي5 صلى اه عليه وسلم قد  اسا على ما ثبت  الس
ه عن "ال  اجة إليها، فقد روى علي رضي اه ع د ا استعجل صدقة عمه العباس لعامن قادمن ع

 .4صلى اه عليه وسلم أنه قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام آول للعام"

                                                 
قدية بن الفقه اإسامي وااقتصاد الوضعي,  - 1 امعهد العامي للفكر اإسامي, آردن, وليد مصطفى شاويش, السياسة ال

 .186-182م، ص5111 ,1ط
قدية بن الفقه اإسامي - 2  .1سابق، صوااقتصاد الوضعي, امرجع ال وليد مصطفى شاويش, السياسة ال
ث أصحابه على التصدق والبذل فكانوا يبذلون ويقدمون ,فقد كان لعثمان بن عفان   -3 لقد كان الرسول صلى اه عليه وسلم 

ه دور كبر  َويل جيش العسرة  )غزوة تبوكأ, فقد روى الرمذي أن عثمان ترع بثامائة بعر بأ سلحتها وأقتاها. و رواية أنه رضي اه ع
ن الرمذي, مرجع سابق, ج ار. انظر: الرمذي, س اقب عثمان712, ص5ترع بألف دي اقب, باب م ديث غريب,  الرواية ..كتاب ام ا

, و الثانيةحسن غريب, قيق أمد شاكر, طوروا  آو د,  بل, امس م, رقم 1881- ه 1111, دار امعارف, مصر, 5أمد بن ح
ديث   .62, ص2. ج72,ص1,ج1277ا

ن الرمذي, مرجع سابق, ج -4 د مرسل كتاب الزكاة, باب ما جاء  تعجيل الزكاة.  .62, ص2الرمذي, س ديث حسن بس  .ا
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كومة أن تقوم بااقراض بدون فوائد, وهذا ما يسمى  .اذا م تكف الترعات ا2 لطوعية فعلى ا
ياء أو من امصارف التجارية. سن" سواًء كان ذلك من آغ فالتضحية  1ااصطاح الفقهي "القرض ا

اء عن الفائدة, وأن نصوص الشريعة إذا  ة هي ااستغ س ياء بالقروض ا الوحيدة ال يقدمها آغ
د  عة لتحقيق الصا العام, فإن أباحت ع اجة والضرورة االتجاء إ الضرائب اإلزامية غر امر ا

, ٓن القرض يقتضي رد امثل و  كومية من باب آو إباحتها لاقراض من آفراد وامؤسسات ا
ع اإمام من ااق : "لست أم وي فوس آفراد, و ذلك يقول اإمام ا راض على بيت ذلك استطابة ل

امال إْن رأى ذلك استطابًة للقلوب وتوصا إ تيسر الوصول إ  امال مهما اتفقت الواقعة  وهجمت 
  2اهامة".

اك آثار سلبية  ترتب على القروض العامة الربوية  :وه

:  فاآثار السلبية تتمثل 

وحة من اهيئات ا نإالسداد بالعملة الصعبة إذ  -1 ب تسديدها بعملة الديون امم لرسية 
سبة ٓغلبية اهيئات الدولية، لذا تضطر الدول عادة إ اللجوء لقروض  البلدان امقرضة وبالدوارات بال

 جديدة. 

 التدخل  الشؤون الداخلية للدول امستفيدة من القرض: سبقت اإشارة إ أن الدول -5

يصل ذلك  ياسية وااقتصادية للدول امقرضة. وقدامقرضة عادة ما تربط عملية القرض بالظروف الس
صوص القانونية هج ااقتصادي  إ حد اشراطها قيام هذ الدولة إجراء تعديات  ال والتخلي عن ال

التبعية امالية  السابق. وهذا يعد مساسًا بسيادة الدول وتدخًا  شؤوها الداخلية. وقد تكون هذ
تمي للعام الثالث  ااقتصاد العامي والسياسية وسيلة لإدماج لذا غالبا ما تلجأ الدول إ  .ا

ظمات وامؤسسات امالية  .الدولية ااقراض من ام

عادة ما ترفع سعر الفائدة كوسيلة  أها تؤثر سلبا على اميل لاستثمار، حيث إن الدولة 3- 
دات القروض العامة ما علهم يسحبون أمواهم من ااستثمارات  ذب آفراد لاكتتاب  س

                                                 
و نظام نقدي عادل, مرجع سابق, ص - 1  .528-198مد عمر شابرا, 
, غياث آُمم  - 2 وي .حسن راتب يوسف ريان, مرجع سابق, 528-529رجع سابق, صتياث الظلم, مإل انظر: ا

 .215-211ص
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اصة. خفض سعر قوها الشرائية. ويؤدي ذلك إ زيادة  1ا ية,  في خفض سعر العملة الوط وبذلك ي
 .  عبء امديونية وما يرتب على ذلك  من تسديد أقساط الدين وفوائد

ة العمومية نتيجة اامتيازات ال ت أها تزيد من آعباء على-1  زي قدمها الدولة للمكتتبن  ا
امية و الدول ال تجاها  ح القروض بضرورة تصريف م ية م  ,القرض العام. وعادة ما تربط الدول الغ
ظمات امية اللجوء للم كم والظروف السياسية. لذا تفضل الدول ال  وتراعي  ذلك نوعية نظام ا

د عدم كفاية اادخار الدولية دفعاً لإحراج السياسي. وعادة ما تلجأ إليها  الوط . الدولة ع

 :ابيةولعل من اآثار اإ
دوق .1 قد الدو والب يب الدولة حالة ااهيار ااقتصادي، إذ تلعب امؤسسات امالية كص ك ال

ب اهيار اقتصاد الدول الدو لإنشاء والتعمر دوراً   .ال تعرف بعجز ما هاما  
ب الدول .5 قد الدو يساعدة من و دوق ال ويساهم  التبعية للحفاظ على ااستقرار الداخلي. فص

ك الدو  امية. والب ماعة الدولية بتخفيض ديون الدول ال  تعزيز حقوق اإنسان إذ بادرت ا
قد 2لإنشاء والتعمر دوق ال دما يتعلق  يقدم قروضًا مشروطة ويعمل مع ص الدو بتكامل. أما ع

ة  مر بإعادة جدولة الديون أي تأجيلآ ية معي ديد آجال تسديد الديون امستحقة خال فرة زم َو
ية أطول مع زيادة  فوائد الدين الذي أعيدت جدولته ليتم سدادها خال فرة فيتم اللجوء  ,زم

ة التوجيهية العامة للب دن )اللج صوص الديون الرسية وإ نادي ل وك التجاريةأ إ نادي باريس 
سن  دولة هو ربح الوقت ٓن البلد امع يتوقع  صوص الديون التجارية. وهدف إعادة ا

 3ميزانيته.
 العام القـرض رابعاً: انقضـاء

قضي اات ووسائل ي  :تلفة االتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القرض العام 
                                                 

 217م, ص1886-ه   1116, دار الثقافة, الدوحة,1على أمد السالوس, ااقتصاد اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة,ط - 1
مد , القروض العامة،218- , ااستاد بن اعراب  تديات الثقافة والفكر القانو :  . وانظر: م  اموقع اإلكرو

http//benarab.forumactif.org/ti84-toic 
ة -2 ربم 1811مؤسسة مالية دولية تأسست س قدي الدو بعد انتهاء ا ظام ال العامية الثانية  بعد معاهدة بريتون وودس لرتيب ال

قد الدو  يوه دوق ال ا  ميزان مدفوعاها مساعدات قصرة آجل، خاصة الدول ال تعا عجز  د الدولَامؤسسة الدولية الثانية بعد ص
, انظر: ال تضررت من اء. للتوسع  معرفة مصادر التمويل الدو رب لتتمكن من إعادة الب ج شكري, مروان عوض,  ا الية امماهر ك

ظرية والتطبيق, ط بية وامشتقات امالية بن ال  . 11-51م, ص5111 سات امصرفية, عمان, آردن,, معهد الدرا1الدولية, العمات آج
3 - : مد , القروض العامة، مرجع سابق, اموقع اإلكرو , ااستاد بن اعراب  تديات الثقافة والفكر القانو  م

http//benarab.forumactif.org/ti84-toic                                                        
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له إ امكتتبن فيه. ويتم انقضاء القرض العام قيمة القرض بأكم يقصد بالوفاء رد :الوفاء .1 
هة ا ا ه إذا أرادت الدولة ااحتفاظ  بالوفاء به َاما  امقرضة، لدى حلول أجله, وهذا أمر ا غ ع

ا  -وترتيب الفوائد على القروض . امقرضن  ائتماها بثقة يعّد من الربا احرم شرعا ويشكل  -كما قل
سن عبئا ثقيا على  وية ويزيد من حجم مديونيتها. لذلك، فإن امشروع هو القرض ا ميزانية الدولة الس

ا من الربا، وليس القروض الربوية.   ا

يا على عدة دفعات إ حاملي  :ااستهاك .5 يقصد باستهاك القرض العام سداد قيمته تدر
ة وفقا ما تقضي به شروط داته خال فرة معي ديد فرة  اإص دار. س وجدير بالذكر أن  كل زيادة أو 

ل للدولة امسلمة أن  د يعّد ش رعا م  ن الربا احرم سواء كان امقرض هو الدولة أم آفراد، وا  لقيمة الس
اربة امرابن.    1تتعامل بالربا؛ بل على الدولة 

بقرض عام  فائدة مرتفعةاستبدال قرض عام قدم ذي  يقصد بتبديل القرض العام :التبديل .2
خفضة. وهذا التبديل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا، كما قد يتم ااتفاق على  جديد ذي فائدة م

ص هذ القروض إ استثمارات أو إ جزء من رأسال بعض امؤسسات  إطار ويل ة، وهو خصا
وات آخرة. وافز التشجيعية  والت  أمر شاع  الس ح ا سهيات ااقتصادية  ورد آحسن إذا كان وم

فعة مشروطة فهي مباحة؛ وهذا متفق  مشروطًا يعّد من الربا احرم  الشريعة اإسامية، وإذا م تكن ام
 2عليه بن الفقهاء.

وذلك بأن يتم ااتفاق بن الطرفن أو مبادرة من طرف الدائن على إعفاء الدولة  اإعفاء: .1
ة من دي ها نظرا لظروفها أوامدي ة. وها أو من جزء م  3لتحفيزها على القيام بإصاحات معي

 وتلجأ الدول امعاصرة إ عدة وسائل لسداد القروض العامة: 
فقات العامة, وكذلك 1 د حدوث فائض عن ال .استخدام وفورات اميزانية العامة، وذلك ع

 مة. بتخصي  مقدار معن من اموازنة لسداد القروض العا
ائية على رأس امال لسداد القروض العامة. 5  .عن طريق إيرادات الضريبة, وكذلك ضرائب استث
ل الدين القدم. 2 خفضة لتحل   .عقد قروض جديدة ذات فوائد م

                                                 
تديات  - 1 , آم : ذستاالثقافة والفكر القانو مد, القروض العامة، مرجع سابق, اموقع اإلكرو  بن اعراب 

http//benarab.forumactif.org/ti84-toic                                                       
طاب, أبو عبداه  22, ص11مرجع سابق, ج انظر: السرخسي, امبسوط, - 2 , مواهب . ا مدبن عبدالرمن امغر مد بن 

ليل, ط تصر ا ليل لشرح  ى بن شرف, روضة 258,ص6م, ج1882-ه 1116, دار الكتب العلمية, بروت, 1ا ووى, أبو زكريا  , ال
صور بن . البهوي21, ص1م, ج1892-ه 1112، امكتب اإسامي, بروت, 5الطالبن وعمدة امفتن, إشراف زهر الشاويش, ط , م

ع, مرجع سابق, ج  .212, ص2يونس, الروض امربع شرح زاد امستق
 .212-588حسن راتب يوسف ريان, مرجع سابق, ص - 3
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قود وذلك باللجوء إ إصدار نقدي جديد.1  .تفيض قيمة ال
 سائل اآتية: و الدول اإسامية هكن تسديد القروض العامة بإحدى الو 

كومية.  ساأ.بو  مية ال تقام على أساس امضاربة وامشاركة ا امة عن مشروعات الت  طة آرباح ال
طة اإيرادات الضريبية؛ فقد تص  الدولة بعض مواردها كالضرائب لسداد القروض ساب.بو 

ائية على رأس امال.   العامة. وقد تفرض ضرائب استث
ديدة  حالة عدم تو ج .ااعتماد على دعم  ة ا س فر آرباح وعدم كفاية اإيرادات االقروض ا
 1الضريبية لسداد القروض العامة.

تحدث عن القرض العام وتوظيفه  الفكر ااقتصادي اإسامي،  و امبحث القادم بإذن اه س
 ة.حيث إن للقرض العام أمية خاصة  َويل العجز  اموازنة العامة للدول

 

 

 

 

 

 

 

 نيالمبحث الثا
 القرض العام في الفكر ااقتصادي في اإسام

موعة من امقومات  ظام ااقتصادي  اإسام على  رم الربا وكافة  منيقوم ال أبرزها زكاة امال و
اس بالباطل. كما يطبق التكافل ااجتماعي وغر ذلك من  امعامات ال تؤدي إ أكل أموال ال

ياة الراغدة ورضا اه عز وجل .امقوم قق لإنسان ا  ات امشروعة ال 
لدى امفكرين  آولإذا كان الفكر هو إعمال العقل  امعلوم للوصول إ اجهول، فإن امعلوم و 

موعة  اول  بوية الشريفة ال تت ة ال دوا إليه هو نصوص القرآن الكرم والس ب أن يست امسلمن الذي 

                                                 
، مرجع سابق, 217- 216حسن راتب يوسف ريان, مرجع سابق, ص - 1 مد دويدار، دراسات  ااقتصاد اما . وانظر: 

 . 581ص
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ث على اإنتاج  من دد السلوك ااقتصادي السليم  ش اجاات؛ سواء  ا القواعد ال ترسم و
: ]هوَ  مية )العمرانأ مثل قوله تعا أ وقوله 61يهاى )هود:م ف  ركُ عمَ استَ وَ  آرض   نَ م م  نشأكُ أَ  والعمل والت

ال ترشيد ااستهاك مثل ما جاء 12ى )املك: زقه  ر   نْ لوا م  كُ بها َو اك  امشوا  مَ عز وجل: ]فَ  أ، أو  
ُ  نهُ فوا إ  سر  ا تُ اشربوا وَ لوا وَ كُ  قوله سبحانه: ]َو    بُ ا 

ُ
ظيم 21ى )آعراف:فنَ سر  ام ال ت أ أو  

هي عن التطفيف   ها ال افسة غر آخاقية، وم ع اممارسات الضارة بام آسواق والتبادل وضبطها وم
ظيم بعض الكيل وامي ال التمويل بتحرم الربا، إ جانب ت زان وعن الغرر والتدليس والغش، أو  

ال اإنتاج أو التجارة مثل الشركات بأنواعها وامزارعة وامساقاة، أو  امؤسسات ااقتصادية العاملة  
ال ام ال إعادة توزيع الدخل مثل الزكاة والوقف، أو العاملة    الية العامة مثل بيت امال.العاملة  

د؛ بل امتد إ أمور أخرى تفيد  فهم السلوك اإنسا  عاقته  د هذا ا وم يقف آمر ع
: ]كَ   -6ى )العلق: غْ ست َ آ ا  رَ  نْ طغى. أَ ليَ  اإنسانَ  إنَ  اّ باموارد ااقتصادية واستخداماها مثل قوله تعا

من ذلك  ربطه بن الذنوب الَعَقدية والعقوبات ااقتصادية وبن أ؛ بل إن اإسام ذهب إ أبعد 7
: ]وَ  وا القُ  هلَ أَ  و أن  لَ الذنوب ااقتصادية والعقوبات الدنيوية وآخروية مثل ما ورد  قوله تعا رى آم

ا عَ فتَ قوا لَ اتَ وَ  ى )آعراف:  بونَ كس  انوا يَ ا كم م  أخذناهُ بوا فَ ذ  كَ   نْ لك  آرض وَ وَ  ماء  السَ  نَ م   كاتٍ م بَر ليه  ح
:]وَ 86 ةً  تْ كانَ   ريةً قَ  ثاً مَ  اهُ  ربَ ضَ أ وقوله تعا  فرتْ كَ كان فَ مَ  ل  كُ   نْ م   غداً ها رَ زقُ ة يأتيها ر  ّ ئ  طمَ مُ  آم
وع   باسَ ل   اه فأذاقها اهُ  م  بأنعُ  َ  ا حل: عونَ صَ ا كانوا يَ وف م  وا  أ.115ى )ال

اس ااقتصادي، وكل ذلك يدل على أن الفكر اا قتصادي اإسامي  تفسر وفهمه لسلوك ال
ة يست بوية الشريفة من و تأييد لسياسات اقتصادية معي ة ال د أوًا إ ما ورد  القرآن الكرم والس

 نصوص عديدة متصلة بذلك. وهذا ما يؤكد الصلة بن الدين وااقتصاد.
ظام الر  ما تتلف هذ امقومات  ال ظام الفائدة بي ظم ب ، فعلى سبيل امثال تأخذ هذ ال أسا

ونظام الضرائب امباشرة وغر امباشرة، وهذ آمور تسبب خلا  امعامات ااقتصادية، وتقود إ 
اس ليسيطروا على مقادير اآخرين، وهذا ما يقول به علماء وكتاب  ة من ال تكدس آموال  يد حف

  1آن.ااقتصاد الوضعي ا
 الفائدة )ربا القرض( بموقف الشريعة من القرض أوًا: 
مو والزيادة والعلو واارتفاع. يقال: ربا الربا ه قوله  وما وعا, الشيء ربواً، أي زاد لغة: هو ال وم
: ى)البقرة:  تعا ميها ويزيدها.576]َويُ ْر  الص َدقَات  ء أما تعريفه  الشرع فقد اختلف الفقها أ أي ي

                                                 
وهرية بن ااقتصاد اإسامي والرأسالية, جامعة الكويت, كلية الشريعة والدراسات علي فيصل علي آنصاري, ال -1 فروق ا
 .56ص ,م 5118اإسامية, 
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هم، وتعريف اإمام اآلوسي: "فضل مال ا يقابله عوض   فيه ديد مفهومه بي تبعًا اختافهم  
طبق على نوعن من ",1معاوضة مال مال سيئة الفضل وربا الربا: ربا ي هما  ال حيث إن  كل م
مع دفع  ن القرضإذا كا مال، مع وجود تلك الزيادة ال ا مقابل ها  نظر الشرع، معاوضة مال

تفع به ويرّد مثله أو قيمته، وكان امال, تلك الزيادة امالية ال ا مقابل ها   مع الربا إرفاقًا من ي
ه يتبّن واضحًا أن القرض شيئًا زيادة على ما  الربوى هو ما يشرط فيه امقرض معاوضة مال مال. وم

ٓن هذ  والديون، بوة هو تلك الزيادة امشروطة  القروضامتعامل به  عصر ال الربا أن، وأقرض
هم.  ذلك العصر الربا ما يرجع إليه لفظ امعاملة هي 2وهي معاملة شائعة ومعروفة بي

  
سيئة وقال الرازي: أما اهلية, وذلك أهم كانوا  فهو آمر الذي كان مشهوراً  ربا ال متعاَرفًا  ا

اً، ذوا كل شهر قدراً على أن يأخ يدفعون امال باقياً، م إذا حّل الدين طالبوا امدين  ويكون رأس امال معي
ق وآجل برأس امال، فإن تعذر عليه آداء اهلية الربا فهذا هو زادوا  ا يتعاملون  الذي كانوا  ا

3به
. 

صاص: لدنانر إ أجل، إما كان قرض الدراهم وا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، الربا قال ا
هم، م قال: وم يكن  بزيادة على قدر ما استقرض، على ما يراضون به ... هذا كان امتعارف امشهور بي

 4مع شرط الزيادة. من قرض دراهم أو دنانر إ  أجل، إا على هذا الوجه الذي ذكرنا، بالربا تعاملهم
إ أجل، فإذا حل قال للمدين: زد  امال وقال اآلوسي: روى غر واحد أنه كان الرجل يُ ْر 

  5الضعيف ماله بالكلية. فيفعل، فيستغرق بالشيء آجل، ح أزيدك 
اهلية وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ربا أهل بيع الرجل البيع إ أجل مسمى، فإذا حل  ا

د صاحبه قضاء ه. آجل وم يكن ع   6زاد وأّخر ع
زول، والذي جاءت آيات القرآن بتحرهه الربا نفهم ما تقدم أن كان على  امتعامل به  عصر ال
 القرض، وهو نوعان: 

                                                 
 6, د.ط., ج, دار إحياء الراث1 تفسر القرآن العظيم والسبع امثا ,طروح امعا  مود آلوسي أبو الفضل, اآلوسي, - 1

 .17ص ,
ذر قحف, - 2  . 21-18دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, امرجع السابق  , ص انظر: م
ان, بروت,  - 3 مود خاطر, مكتبة لب قيق  تار الصحاح,  مد بن أ بكر بن عبدالقادر,   .88, ص 7, ج1882الرازي, 
صاص,  - 4 ، بروت,أمد بن علي ا مد بن إبراهيم ,  .552,ص2ه , ج1112، أحكام القرآن، دار إحياء الراث العر وانظر 

يل الفقهية  امعامات امالية،  الدار العربية للكتاب, تونس ,   .25م, ص 1892ا
, مرجع سابق,جروح امعا  اآلوسي, - 5  .18, ص16 تفسر القرآن العظيم والسبع امثا
مد بن جرير الطري، دار الفك الطري, - 6  .75, ص2ه , ج1119ر، بروت،  أبو جعفر 
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وع آول:   عقد القرض، فيكون العقد ربويا من الزيادة ال تشرط  أول العقد هو تلك ال

 .آصل، وهو اإقراض باشراط فائدة
: هو وع الثا ا: يبيع الرجل البيع إ أَجل   دين البيع الزيادة الثانية أو امكررة، ال وهو الذي قل

ه، وهو ما يسمى البيع اآجل مسمى, د صاحبه قضاء زاد وأّخر ع  .فإذا حل آجل وم يكن ع
بوة هو تلك الزيادة ال يشرطها امقر ض الربا يتضح ما تقدم أن على رأس مال  امعهود  عصر ال

. القرض؛  قانون ااقتصاد 1الرأسا
رها قاطعا  هذا وقد  أمع علماء امسلمن على حرمة الربا 

اها. نُقل عن اماوردي قوله: "قيل: إنه  ها اإسام، وأمر باجت أبديا، وأنه من الكبائر ال حذر م
ساء: ُم الر بَا َوَقْد نُ ُهوا َعُْهى )ال :]َوَأْخذ ه  ّل  شريعة قّط، لقوله تعا وقصد آمم أ 161م 

ة فلم أَر شيئاً أشر   ه قوله:"إ تصفحت الكتاب والس السابقة. وجاء عن اإمام مالك رضي اه ع
رب بقوله : أذن فيه با  .3 أ"578ى )البقرة:سوله  رَ وَ  اه   نَ م   بٍ ر   نوا أذَ ] فَ 2من الربا؛ ٓن اه تعا

بنوفيما يأي  امسلمون  تأريخ ااقتصاد  )ربا القرضأ وكيفية التعامل به, وهل تعامل به س
    4:فما هو ربا القرضاإسامي؟  

، سواًء كانت  ربا القرض :نياً ثا فعٍة للُمقرض, أو لُه وللُمقرض  : هو كُل قرٍض ُشر َط فيه جُر م
فعة غَر زيادٍة،  سه أو كانت ام س ال ُمْقَرض أو زيادة  غر ج فعُة زيادًة  ج كله حرام. فهذا  ام

: ]وإن تُبُتم فلُكم ُرءوُس أموالكم ا َتْظل موَن وا ُتظَلمونَ و  ُرمة  سواء لقول اه تعا ى القليُل والكثُر  ا
معصية الربا فاقتصروا على رأس امال، وا تطلبوا شيئاً سوى رأس  من أ، أي: إن أردم التوبة578)البقرة:
  5امال.

ذ قدم العصور, فهو ول اجة إليه, وقد وجد ذلك  والقرض معروف م يد التعامل بامال وا
ديث. فالقرض وجد  العصور آو وكان مرتبطًا بالفائدة  العصور القدهة, كما وجد  العصر ا

                                                 
مد حسن يعقوب على اموقع - 1 :ا نظرية القرض  الشريعة اإسامية مقال على موقع الربانية للدكتور        ٓلكرو
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، امرجع السابق، ج - 3 , تفسر القرط  .261, ص2القرط
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والزيادة على رأس امال. وللتدليل على ذلك نسوق ما ذكر أرسطو: "والفائدة هي نقد تولد عن نقد، ا 
  1الكسب كلها هو الكسب امضاد للطبع". عن عمل, وهذا من بن ضروب

د اإغريق والرومان. وهو ما يع أن  2وكان القرض بربا معروفًا  القوانن البابلية واآشورية وع
القرض كان جزءًا من هذ آنظمة القانونية لتلك الشعوب واجتمعات, تلبيًة لضرورة اجتماعية 

اس .واقتصادية, اقتضاها التعامل بن ال ذ العصور السحيقة للتأريخ اإنسا   3, م
اس من أن  أحدهم يُقرُض شخًصا  أما الربا الذي بغر الزيادة  قدر  الَدين  فهو مثُل ما يفعله بعُض ال

ففٍة إ أن ي ُ انًا أو بأجرٍة  ُه بيته  سمونُه  ويُ  .ؤدي الَدينماًا إ  أجل، ويشرُط عليه أن ُيسك
  4. الصحيحة توفرت فيه كافة شروط العقد,وهو مشروع  إذا اسرهانًابعض الباد  
إن أراَد امقرض مكافأة امعروف بامعروف فرّد الديَن مع زيادٍة من تلقاء  نفسه كان جائزًا؛ ٓن ف 

ات  إذا كان على الوجه  الشرعّي وفيه ثواب، وقد فعل الرسول صلى اه عليه  س ة  من ا القرَض حس
هوسلم  ًا صغرًا ورد  رباعًيا وهو سّن أكر م ، وهذا 5ذلك، إذ اقرَض من رجل بكرًا من اإبل، أي: س 

  6".ضاءً م قَ كُ ُ شيء جائز، وقد مدَح رسول اه صلى اه عليه وسلم من يفعل ذلك بقوله: "خرُكم أحسَ 
ذ بداية التشريع اإسامي، وكانت حياة الرسول موذجا حياً  واإسام قرر أصول ااقتصاد م

. وقد أشرنا  امبحث الثا إ  لفاء الراشدون من بعد لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على هجه ا
, فيجب أن نذكر فكرة القرض العام  التأريخ  داات مشروعية القرض العام  سرة التشريع آو

  7ااقتصادي  اإسام.

                                                 
م , 1891 -ه  1111, امعهد العامى للفكر اإسامي, 1امي سلمان ااعور, طسترمه أرسطو طاليس, السياسة,  - 1

 . 117ص
ق  الفقه اإسامي,  - 2 هوري , مصادر ا مد الداية، بروتعبد الرزاق الس شورات   .181, ص2ج ه ،1516, م
دى, القرض كأداة للتمويل  الشريعة اإسامية, امعهد الع  - 3  1117,  1امى للفكر اإسامي , القاهرة, طمد الشحات ا

 . 12م , ص 1886- ه 
ملة , ولكن يشرط عدم وجود اإستغال, من كا الطرفن,والرهن  الشرع: هو الرهن جائز شرعاً  - 4 . وأمع العلماء علة جواز با

ه إذا تعذر إستفائه, من ه , مرجع سابق, مسألة الرهن, امال الذي يقصد به وثيقة  بالدين ليستو من م و عليه. ابن قدامة, امغ
 . 512, ص1ج

ه. وللتوسع  هذا اموضوع انظر: السرخسي, امبسوط, ج - 5 ديث قد سبق تر  .29, ص11ا
ديث2مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق, ج - 6 ه. أبو 1551, رقم ا ,كتاب امساقات, باب من استلف شيئًا فقضى خرًا م
ن أ داود, مرجع سابق ,جداود,   ,كتاب البيوع, باب  حسن القضاء.517, ص2س
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ظام ااقتصادي للدولة اإسامية  مكة على عهد رسول اه صلى اه عليه وسلم  لقد كان ال
صول على  ن ضرورة ا يقوم على أساس إشباع حاجات فقراء امسلمن، وكان يستلزم آمر  ذلك ا
قيق هذا اهدف وكان يكتفي  ذلك الوقت بآموال ال يترع ها  آموال الازمة لإنفاق من أجل 

ها على فقراء امسلمن، وم تكن الزكاة إجبارية بل كانت طواعية واختياراً.الصحابة ل دما  1إنفاق م وع
ة أخذ شكل الدولة اإسامية يظهر بوضوح، وازداد عدد  هاجر الرسول صلى اه عليه وسلم إ امدي

بوية بيان الشروط امسلمن، ونزلت اآيات ال أوجبت على امسلمن الزكاة  أمواهم، وتولت الس ة ال
ب توافرها  امزكي و امال نفسه. ومن امعام ال يتميز ها ااقتصاد اإسامي عن غر من  ال 
 : ذ بزوغ الرسالة احمدية مصدقًا لقوله تعا رم الربا بأنواعه امختلفة, م ظم ااقتصادية إصرار على  ال

 أ.572باى)سورة البقرة آية الر   مَ رّ حَ وَ  يعَ البَ  اهُ  ل  أحَ ]وَ 
ة,2كما حرم اإسام بعض امعامات: كامخابرة, وكان صلى اه عليه وسلم,  4واحاقلة. 3وامزاب

دما اشرى صاعًا من  ه, ع ها قوله لبال رضي اه ع يوجه الصحابة إ حرمة بعض البيوع الربوية, وم
ديد بصاعن من التمر الردىء: "ب يباً."التمر ا مع بالدراهم م ابتع بالدراهم ج هي  5ع ا وهكذا كان ال

كما هى عن بعض آخاق احرمة ال تصاحب التجارة وتقلل من  6عن امعامات الربوية واضحاً.

                                                 
, مرجع سابق, جانظر: ا - 1 ووي, اجموع, مرجع سابق,ج652-651, ص5بن قدامة, امغ , 265-261,ص2. ال ا . امرغي

ليل, اهداية شرح بداية امبتديء, ط , علي بن أ بكر بن عبد ا ا , بروت, 1امرغي , 5م,ج1882 -1116, دار إحياء الراث العر
 .121ص

ر  - 2 ة, سيد سابق, مرجع سابق, باب امعامات, صامخابرة امزارعة ببعض ما   .251ج من آرض. فقه الس
خل بالتمر على وجه آرض. َعْن َمال ٍك، َعْن نَاف ٍع، َعْن َعْبد  الل ه  ْبن  ُعَمَر: أَن   - 3 ة: هي شراء الرطب  رؤوس ال  َرُسوَل الل ه   امزاب

ُة بَ يْ  ىهَ  ة . َواْلُمزَاب مد فوآد عبد اَعن  اْلُمزَاب قيق  لباقي, ُع الث َمر  ب الت ْمر  َكْيًا، َوبَ ْيُع اْلَكْرم  ب الز ب يب  َكْيًا. مالك بن أنس آصبحي, اموطأ, 
, بروت,  ديث 1821- ه  1271دار إحياء الراث العر ة  َواْلُمَحاقَلة.1922, رقم ا  ,كتاب البيوع , باب َما َجاَء   اْلُمزَاب

هي عن ذلك عن الرسول صلى اه عليه وسلم، فعن  -4 قل على وجه آرض. فقد ثبت ال بله  ا ب  س احاقلة: هي شراء ا
ًا بتمر كيًا, وإن كان كرم ة, أن يبيع مر حائطه إن كان  هما قال: "هى ال صلى اه عليه وسلم عن امزاب اً أن يبيعه ابن عمر رضي اه ع

ديث   بزبيب ,  كتاب 5181كيًا, أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. هى عن ذلك كله". البخاري, صحيح البخاري، مرجع سابق, رقم ا
 ام كيًا. عالبيوع ,باب بيع الزرع بالط

ديث  - 5 ه. مسلم , , كتاب البيوع ,باب: من أراد بيع َر بتمر خٍر م5198البخاري, صحيح البخاري, مرجع سابق,  رقم ا
ديث   ,كتاب امساقاة, باب الطعام مثاً مثل.1282صحيح مسلم, رقم ا

ث رقم  - 6 ,  مكتبة املك 65للتوسع  هذا اموضوع انظر: فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور , 
ية ,   . 511-512م , ص 5112-ه  1151فهد الوط
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ية  مية ااقتصادية كامطل  سداد الدين .كما غلظ  كثرة الديون مع عدم القدرة أو ال فعاليتها  الت
  1ها, فكان الرسول صلى اه عليه وسلم ا يصلي على من مات وعليه دين.على سداد
اولقد  بوية بي ا سابقًا أن السرة ال صلى  رسول اه، فيها استقرض حوادث عدة امطهرة تروي ل

 الشخصي ااقراض عدا العامة للخزانة أو امال لبيت استقرض إنه أي للمصا العامة، وسلم، عليه اه

.كما نظم عمليات تقاضي الديون وإجراءات اإفاس ٓميتها  التعامل 2كثرة شواهد عليه الذي
التجاري ودعمًا للثقة  السوق. فقد قال صلى اه عليه وسلم: " أها رجل باع سلعة , فأدرك سلعته 

ها  ها شيئاً، فهي له, وإن كان قبض من م د رجل وقد أفلس, وم يكن قبض م ها ع شيئاً فهي أسوة بعي
اذيرها، وعاين البيوع وأنواع  3الغرماء." وأما التجارة فقد مارسها الرسول  شبابه وتعرف على فوائدها و

هى عّ  هالة.كما مارس التجارة أكابر الصحابة  معامات السوق. ف ما يدل على الغش أو الغن أو ا
لفاء الراشدون  كأ بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبدالرمن بن عوف رضي هم. وكان ا اه ع

طاب حريصًا على زيادة  ليفة الراشد عمر بن ا رية التجارية, حيث كان ا حريصن على تشجيع ا
فف ما هو مفروض عليها من ضرائب على نوع معن من امواد  ة ما جعله  جلب البضائع للمدي

  4والبضائع. وشجع على التبادل التجاري.
تلف ال ه  عهد رسول اه صلى اه عليه وسلم حيث وم  ظام ااقتصادي  عهد أ بكر ع

ائم،  الف زيةأ. والسياسة امالية نفسها )اتاذ قرارات يءدد اموارد امالية نفسها )الزكاة،  الغ ،  ا
هي5حارب امرتدة  اإنفاقأ. وهو كذلك اربة الربا وال لفاء الراشدون على  ه. وم  . فقد حرص ا ع

دما  تكتمل الصورة امثالية لاقتصاد اإسامي  عهد الرسول وخلفائه, حيث تعرضت للهزة آو ع

                                                 
 ا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأي ميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: قال: "كان رسول اه صلى اه عليه وسلم جابر عن - 1

اران. قال: صلوا على صاحبكم عليه وسلم.  صلى عليه رسول اه صلى اهيا رسول اه. قال: ف ما عليّ : أبو قتادة آنصاري فقال. نعم، دي
، ومن ترك ماًا فلورثته". أبو  أنا أو بكل مؤمن اه عليه وسلم قال: فلما فتح اه على رسول اه صلى ا فعلي قضاؤ من نفسه، فمن ترك دي

ن أ داودداود,  ق العظيم آبادي, باب  التشديد  الدين. عون امعبود,  كتاب البيوع, 2212,حديث رقم  س , دار مد مس ا
, 125م, ص1882-ه 1112الفكر , . وللتوسع  هذا اموضوع انظر:  فواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور

 .595مرجع سابق, ص 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص  - 2  . 257م
مد  - 3 ديث ابن ماجه, أبو عبداه  ن ابن ماجه, دار امعرفة, د.ط., رقم ا , س باب من وجد متاعه , 1718بن يزيد القزوي

د رجل قد أفلس, ج ه ع ديث 52,ص5229. وباب تفليس امعدم والبيع عليه لغرمائه ,219ص ,1بعي ,  1799.مالك, اموطأ, رقم ا
 كتاب البيوع..

, مرجع سابق , صفواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتص - 4  . 258-259اد اإسامي وتطور
وهرية بن ااقتصاد اإسامي والرأسالية, مرجع سابق, ص - 5  , 56علي فيصل علي آنصاري, الفروق ا
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ق الفقراء  ه تأكيداً  قوق امالية كالزكاة, ح حارهم أبوبكر الصديق رضي اه ع ع أقوام عن دفع ا امت
  1وترسيخاً هيبة الدولة  مع مواردها.

راف،  و خافة عمر ه, قام عمر برتيب شؤون الدولة، وأحكم مواردها، وحارب اا رضي اه ع
، ق، وكثرت آموال  عهد اك  وأعلى كلمة ا وم يكن هدف عمر َمَْع امال فحسب، بل كانت ه

اربة الربا  لفاء الراشدين على  فع امسلمن. ومع حرص ا سياسة حكيمة  اإنفاق تعود على ما ي
ه إا أنه وجد التعامل به  بعض الباد، ومن قبل أهل الذمة خاصًة, ومن أدلة وجود وا هي ع ل

لفاء الراشدين, أن عمر قد أجلى أهل دران ما باشروا امعامات الربوية.  التعامات الربوية  عصر ا
  2وهو أمر خالفوا فيه أمر الصلح مع الرسول صلى اه عليه وسلم.

سور -تعمر الباد وإصاحها )حفر الرع واهتم عمر ب تشجيع الزراعةأ. ويعّد عمر أول  -إقامة ا
افة آمويةأ.  ها م تأخذ الشكل الرسي إا  عهد عبد املك بن مروان )ا قود، ولك من أمر بسك ال

مية ع عمر بيع أراضي السواد وجعلها لذرارى امسلمن. كما وضع السياسات الازمة لت ااقتصاد  وم
 اإسامي. 

افة م يغر من سياسة عمر امالية، وإن كان سح للمسلمن  ه, ا وما تو عثمان رضي اه ع
اء الثروة، وامتاك آراضي؛ اس  خافة عمر   باقت قال عمر رضي إذ آرض,  3يتحجرونكانوا ٓن ال

ن فلم يعمره ه: من كانت له أرض م تركها ثاث س ا فعمرها قوم  آخرون فهم أحُق هااه ع
ما  . ك4

كان عهد يتسم بالرخاء؛ وكثرت آموال  عهد وزادت اإيرادات ما أدى إ ارتفاع آسعار. وكما 
اصة إ املكية  قل املكية ا اصة, فإنه سح ب قل املكية العامة إ املكية ا أن اإسام قد سح ب

اصة إ املكية العامة أو ملكية ولعل آوقاف )آ 5العامة. حباسأ كان من أهم أساليب نقل املكية ا
ال كانت مبادرة أهلية ُخصصت و  1وقد قيل إن أول آوقاف  اإسام كان بئر برحاء. 6اه عزوجل.

                                                 
 . 228-229فواد عبداه العمر , مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور , مرجع سابق , ص - 1
 . 591مرجع سابق, ص أبو عبيد, كتاب آموال,  - 2
اءً بااحتجار هو أن ي - 3 ع فرًة عن إحيائها. انظر: ابن حجر, أمد بن علي, فتح الباري شرح    آرض ب وا يعمرها وهت

قيق الشيخ عبد العزيز بن باز, دار الفكر ,د.ط. ,ج  .18, ص2صحيح البخاري ,
ميتة فهي له، وليس لعرق ظام حق". أبو عبيد, كتاب آموال, مرجع سابق,  قال الرسول صلى اه عليه وسلم: "من أحيا أرضاً  - 4

 .255. فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور , مرجع سابق , ص19ص
 .216فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور , مرجع سابق , ص - 5
 .252سابق, صنفس امرجع ال - 6
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ه  لقوله مية ااجتماعية. وقد كانت استجابًة من أ طلحة رضي اه ع  لصا جانب من جوانب الت
: ]لَ  ه 85ى)آل عمران: ونَ ب  ُ  اّ قوا م  ف   تُ حَ  الوا الر   تَ  نْ تعا أ كما قام عثمان بن عفان رضي اه ع

يبيع ماءها للمسلمن. فرغب رسول اه صلى اه عليه وسلم  يالبئر ملكاً ليهود تبشراء بئر رومة, وكان
َ امسلمن  شرائها وق ه, 2ةال هم: من حفر رومة  فلُه ا . فاشراها عثمان بن عفان رضي اه ع

ها للمسلمن عامة. فأساس الوقف هو لسد حاجة اجتماعية قائمة مستمرة, مبادرة أهلية  ازل ع وت
ة الشريفة أن وقف  ة وبتوجيه وحث من واة آمر.كما يظهر من الس هو أول وقف  مسجد امدي

وقد فر َق عثمان بن آموال الظاهرة، وآموال  3امعروفة.اإسام حيث اكتملت فيه ميع أركان الوقف 
ة  الزكاة، حيث عهد إ أصحاب آموال وعروض التجارة  إخراج زكاهم بأنفسهم ودفعها  الباط

صوصن عل ها جباة  باية  ,إليهم وم  ة, واكتفى  موال آحيث اعترها من قبيل آموال الباط
ليفة الراشد عثمان بن عفان وعهد  طُؤَ بَ . وقد 4الظاهرة مو ااقتصادي وخاصة  أواخر حكم ا ال

هما. ليفة الراشد علي بن أ طالب رضي اه ع  5ا
ه –م إن عليًا  كان أقرب إ عمر  سياسته امالية، من شدة تقتر على نفسه -رضي اه ع

اس له.كما كانت سياسته تشتمل على أسس ظيمها،  وعلى أقرب ال عظيمة  فرض الضرائب وت
ول دون خراها أو  ة تزيد من عمراها، وحفظ أمواها، و ظام اما للدولة بقواعد متي وتدعيم ال

 6إفاسها.
مد صلى اه عليه وسلم، فما  ا  وقد ظهرت معام الفكر ااقتصادي اإسامي مبكرا  عهد نبي

ددت القواعد  ، اكتمل الوحي إا وقد  آساسية لاقتصاد اإسامي، وامبادئ ال يسمو ها على غر
فقد حرص ال صلى اه عليه وسلم على استقال الدولة اإسامية اقتصاديا حن أنشأ سوقا 
ة، كما أوجب اه  تمع امدي ياة ااقتصادية   يًا بذلك سيطرة اليهود على ا ة ُمْه  للمسلمن  امدي

                                                                                                                                                  
مد أنس الزرقاء, أن أول وقف دي - 1 بو  يرى  رية فهي سبعة يهو مسجد قباء م امسجد ال . وأما أول الوقف من امستغات ا

امعة, طيحوائط والعائدة مخريق اليهود  ,5، وال وهبها إ الرسول صلى اه عليه وسلم بعد وفاته. انظر له: أحكام آوقاف, مطبعة ا
 , 125, ص1م , ,ج1917-ه 1266السورية, دمشق, 

ديث  - 2  . 5779صحيح االبخاري ,مرجع سابق, رقم ا
, امرجع السابق, ص  - 3 - 252للتوسع  هذا اموضوع انظر: فواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
251 . 

وهرية ب - 4  . 9ن ااقتصاد اإسامي والرأسالية ,مرجع سابق , ص علي فيصل علي آنصاري, الفروق ا
, مرجع سابق, ص  - 5  . 228فواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
وهرية بن ااقتصاد اإسامي والرأسالية - 6  .  9مرجع سابق ,  ص ,علي فيصل علي آنصاري, الفروق ا
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فى دور  الدورة ااقتصادية للمال، ودور  العدالة سبحانه و  تعا الزكاة على امسلمن، وهي ما ا 
د  ااجتماعية وتكاتف اجتمع، كما حرمت الشريعة الربا ما ها من أثر  تكديس آموال ومداولتها ع

اس، لتخالف بذلك أحد أهم مقاصد امعامات امالية   دود من ال اإسام، وهو توزيع امال عدد 
، فوضحت الشريعة اإسامية أهدافها ومقاصدها ال تسعى لتحقيقها من تشريع  وعدم احتكار

هم  د الصحابة رضي اه ع هذ القواعد وامقاصد  تعاماهم، واستمر  االتعامات امالية. وقد است
لفاء من أي يشعر لشريعة اإسامية، وممن تبعهم بعد ذلك  تطوير هذ التعامات وفق مبادئ ا  ا

اجة إ  الراشدين  اإنفاق حاجات سد أجل من للترع عامة دعوات أو إ توجيه العام ااقراض با

بوية  1امطهرة. العام ,كما كان موجوداً  السرة ال
طاب رضي وقد َيز العديد من رواد الفكر ااقتصادي اإسامي على مر العصور، كعمر بن  ا

ه،  وعمر بن عبد العزيز،  إرساء القواعد آساسية اقتصاد الدولة اإسامية، م تبعهم الفقهاء باه ع
لول لعدد كبر من امشاكل ااقتصادية، فظهر العديد من  اد ا وازل ااقتصادية، مسامتهم  إ بفقه ال

راج" تتحدث عن اق ت مسمى "آموال"، و" ا تصاد الدولة اإسامية وطرق تعاملها مع الكتب 
صول عليها وإنفاقها، كما م تل كتب الفقه من تصي  جزء كبر لفقه امعامات  آموال وكيفية ا

ها واحرم. اس  تعاماهم امالية وبيان امباح م تاجه ال  2لبيان ما 
وعا وا  د تتبع التعامات امالية دد تطورا كبرًا وت سعًا  التعامات ال َيز ها امسلمون إذ وع

دهم العديد من التعامات التجارية كعقود  طوروها لتتوافق مع واقع حياهم، ومقاصد شريعتهم، فظهر ع
والة والوديعة، فروى عن الزبر بن العوام  اع، باإضافة إ  ا رضي  -البيع واإجارة والسلم وااستص

ه  فظها، وكانت تصل إ  مبالغ ضخمةأنه كان يق -اه ع اس و مفهوم ذلك العصر ما  3بل ودائع ال

                                                 
ذر قحف, دور - 1  12السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, امرجع السابق, ص انظر: م
شور عن القضايا ااقتصادية  فقه امعامات وأصوله,  - 2 ث م  , اج أمد أمن, الفكر ااقتصادي بن اإسامي والغر با

 :  اموقع اإلكرو
                                                                      http://www.fiqhforum.com  

ه, كان صحابياً  - 3 اً،  كان إذا جاء أحد يودعه ماله، قال: "بل هو قرض قرض، وهذا من نصحه  الزبر بن العوام رضي اه ع أمي
ه، ٓنك إذا أودعت أحدا ماًا فهذا امال إذا  ما إذا كان قرضا فإنه رضي اه ع ذهب أو ُسرق من غر تعٍد وا تفريط فإنه ا يضمن، بي

ه للمودع، فقال: بل هو قرض، فاجتمعت عليه هذ الديون، فيقول عبد اه بن الزبر  يضمن على كل حال، وهذا من نصحه رضي اه ع
مد بن سعد,  ألف ته مسن ألففجعلت أبيع الدور والعقار،  فحسبت امال بعد بيع العقار والركة فوجد ومائ ألف ".انظر: ابن السعد، 

رقي ويليه الشرح 128, ص5م, ج 1827الطبقات الكرى, دارامعرفة, بروت,  تصر ا مد, امغ على  . ابن قدامة, عبد اه بن أمد بن 
مد بن أمد بن قدامة ام ع لعبد الرمن ابن أ عمر   .511,ص1, جه 1112, دارالفكر, بروت, 1قدسي, طالكبر على من امق

http://www.fiqhforum.com/
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ا  وك  وقت ك الزبر" لشبهه الكبر ما تقوم به امصارف والب جعل بعض الكتاب يطلقون عليه "ب
اضر، كما ظهرت الصكوك وال كانت تُ  كم.ا ود  عهد مروان بن ا  1قدم للج

كم لوحظ وجود ازدهار و العهد آموي وبعد ت ليفة آموي معاوية بن أ سفيان سدة ا و ا
اٍم استمر ح بعد وفاته.   2اقتصادى مت

اك "معامات ربوية" موجودة على   -فردي, فقد ورد أنه بيعت آنية من فضةالستوى اموكانت ه
اس  عهد معاوية بن أ ائم  أعطيات ال هى ابن العا من الغ ة سفيان، ف مر عن ذلك ٓها مظ

ها بيع 3الربا اولة تفاديه, م يل كانت تستخدم على مر العصور   . ومع حرمة الربا إا أن بعض ا
اس  زمن  دما بلغه أن صكوكًا خرجت لل ه "ع الصكوك قبل استيفائها, فعن أ هريرة رضي اه ع

اس تلك الصكو  ار, فتبايع ال كم من طعام ا هم قبل أن يستوفوها ,إا أنه قال مروان مروان ابن ا ك بي
كم: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟  فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد هى  بن ا
هى عن  اس، ف , قال: فخطب مروان ال الرسول صلى اه عليه وسلم عن بيع الطعام ح يستو

اس يتتبع4بيعها" رس لل اس, ويؤدوها إ أهلها. والصكوك , م بعث مروان ا تزعوها عن أيدى ال وها, ي
هي عن تداول الصك هو بسبب أن ا  امل الصك. وقيل: إن ال هي ورقة تصدر من و آمر بالرزق 

اس يقع  الربا من حيث الظن أنه من البيوع. 5يبيع من اشرى الصك قبل أن يقبض ما فيه.  6وأكثر ال
عامات الربوية قد استمرت  العصور التالية وخصوصًا لدى الصيارفة, فأكثر ويبدو أن بعض الت

                                                 
, ص  - 1 ورية, 212فواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور ليم ا ااستثمار  صكوك. أسامة عبد ا

ث ماجستر, موي  ااقتصاد,   .15صم,5118-ه  1121ودورها الت
, امرجع السابق, ص  - 2  . 228فواد عبداه العمر , مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
ووي - 3 ووي لصحيح مسلم, طال ووي, شرح ال ى بن شريف ال ى الدين أبو زكريا   , دارإحياء الراث العر , بروت,1, 
 . 12,ص1م, ج1858-ه 1217

ووي, امرجع السابق, رقم  811انظر: مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق , رقم  - 4  .175, ص11, ال
ووي, امرجع السابق, رقم  - 5 د بقصد الربح فيبيعه بسعر ويشريه  . وقال71, ص11ال ابن القيم رمه اه: "إذا باع ما ليس ع

صل كما قدر ه, فإن هذا الذي قدُر قد  اطرتان, بسعر أرخ  م دم, فصار هذا من نوع  اميسر, والقمار. وامخاطرة  صل له في , وقد ا 
طر الثا هو اميسر, ٓن قصد أن ي ه الشرع ما صح عن الرسول اطرة التجارة, وا دُ". وهذا ما هى ع ربح على هذا ما باعه ما ليس ع

دك". روا البخاري  صحيحه, كتاب البيوع ,رقم  . ومسلم  صحيحه, كتاب 21, ص26صلى اه عليه وسلم أنه قال:"اتَب ع ما ليسَ  ع
 .27, ص27البيوع, رقم
رهها. انظر - 6 , صللتوسع معرفة البيوع و  . 516-512: فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85++%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83+%D9%83%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FMarkets%2F634.pdf&ei=ialFUdq8D8Gp4gSC0YHYCA&usg=AFQjCNGBa50JFy47951Wr_uzo5noCka5qA
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85++%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83+%D9%83%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FMarkets%2F634.pdf&ei=ialFUdq8D8Gp4gSC0YHYCA&usg=AFQjCNGBa50JFy47951Wr_uzo5noCka5qA
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رمون الربا. ع  1الصيارفة كانوا من غر امسلمن من ا راجية ح م و عهد آموين بيعت آراضي ا
ة امائة. راجية ال بيعت قبل س ظر عن إعادة آرض ا  2بيعها عمر بن عبدالعزيز, م صرف ال

افة آموية فقد توسعت آوقاف,   اس  عهد ا ومع التوسع  املكية وتزايد امال  أيدى ال
وتعددت مصارف, وم تعد مقتصرًة على الفقراء وامساكن, وإما ملت مظلتها حاجات اجتماعية 

صيانة امساجد  جديدة,كامدارس ومراكز التعليم, وكذلك نفقات امدرسن والعاملن فيها. كما ملت
شاط العلمي كالكتب, وامكتبات, والصرف على ما يصلحها ويساعد طلبة العلم  ورعايتها, ورعاية ال

صيلهم.   4وياحظ أن العهد آموي اتسم بتشجيع التجارة, وتفيض الضرائب. 3على 
افة العباسية  مويون، كما فقد استمرت بتطبيق السياسات امالية نفسها ال طبقها آأّما ا

صور بتثبيت الصوا كمصدر  راج. وقام ام ال ا استمروا  تطبيق السياسات الضريبية نفسها  
راج باستخدام أسلوب امقاسة وتغير تأريخ  دخل للدولة بعد أن قام مسحها كما م إصاح نظام ا

افة ال اسب مع مواعيد ج احاصيل. وقد أدى ضعف ا باية ليت عباسية وتسلط القادة آتراك بعد ا
  5ذلك إ  التاعب باموارد امالية, وفرض الضرائب الباهظة.

رمون الربا, م قام ها امسلمون وأجاد فيها صيارفة  وأكثر الصيارفة كانوا من غر امسلمن من ا 
وعية  تالكوفة, وكان ودة وال قود من حيث ا قود أو صرفها مهمتهم آساسية هي تقييم ال ويل ال و

امي عمل الصرافن بالتسليف, يٓغراض التجارة, وأدى توسع التجارة  العصر العباس , إ ت  6الثا
قود بن الذهب والفضة. كما وجدت غرفة امقاصة بن  ويل ال اس   وقبول الودائع والتوسط بن ال

س تمعون  وقت معن لتصفية ا هم, كما كان الصرافون يصدرون التجار حيث كانوا  ابات بي
واات لصا التجار. وم إنشاء أول مصرف إسام م, ولقد كان للصرفة دور 812/ه 211 عام  يا

                                                 
 . 516نفس امرجع السابق, ص - 1
, مرجع سابق ,ص - 2  1. وابن قدامة, مرجع سابق, ج517انظر: فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
 . 119,ص 

, امرجع السابق, ص فواد عبداه العمر, مقدمة - 3  .252-251 تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
 . 258فواد عبداه العمر, امرجع السابق , ص  - 4
 . 228فواد عبداه العمر, امرجع السابق, ص  - 5
مد بن أمد - 6 : ابن رشد,  ظر إ ه ال ة الصرف هك , كتاب  من أراد ااستزادة بالتعرف على آبعاد الفقهية مه بن رشد القرط

 .511-181, ص5م ,ج1879- ه  1289, 1بداية اجتهد وهاية امقتصد, عام الكتب, بروت, ط
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اك أسواق  ياة ااقتصادية  القرن الرابع اهجري حيث سهلوا العملية اائتمانية. وكان ه مهم  ا
قود, وصرف الصكوك والسفاتج صصة لذلك. وكان دور امصارف هو تقوم  . 1ال

 
ددة  يويظهر من التسلسل التأر اصة الفردية فيما عدا فرات  أن امسلمن قد احرموا املكية ا

اءات مصادرة العباسين ٓماك آموين أو مصادرة من سيطر على  ة. ومن تلك ااستث أو ظروفًا معي
كم على أماك سالة من سبقه.   2ا

 
وا ها  وقد افة العباسية, فأصبحت لأوقاف إدارة خاصة, وعي استمر مو آوقاف  زمن ا

رئيسًا يسمى )صدر الوقوفأ يشرف على إدارة شؤوها, وصرف عائداها  آوجه الشرعية 
امعتمدة.كما أنشيء ديوان آحباس لإشراف على آوقاف, وكان يسمى أحيانًا ديوان الر, وذلك  

, الوزير علي بن عيسى امقتدر باه, وذلك ه  211قرن الرابع اهجري. وقد أسس هذا الديوان عام ال
 3استثمار آموال اموقوفة ولإشراف على توزيع إيراداها.

 
فصل ملحق ببيت امال، وأصبح الديوان   أما  العصر الفاطمي فقد كان لأحباس ديوان م

وآوقاف قد مت  عصر الدولة آيوبية وامماليك  4وتوزيع امصروفات,مسؤوًا عن جباية اإيرادات 
موًا كبرًا ح إن موارد آوقاف  عهد السلطان الظاهر برقوق  أحد آعوام بلغت غلتها نصف 

  5موارد بيت امال.
 

وك التقليدية بدءًا من عام  أما  العصر العثما م إنشاء  م, حيث1962فقد بدأ إنشاء الب
ك العثما فقات العسكرية وحاجة الدولة العثمانية  6وازدادت فروعه. اإمريا الب وذلك بسبب تزايد ال

                                                 
, امرجع السابق - 1  . 521-518ص , فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
 . 211 -218فؤاد عبداه العمر, امرجع السابق, ص  - 2
 . 552, امرجع السابق  , ص  رد عبداه العمفؤا - 3
 .252امرجع السابق, ص - 4
 . 221نفس امرجع السابق, ص  - 5
 .521امرجع السابق, ص - 6
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عه ُيْسهُم  عرقلة  إ ااقراض. جة أن م اد حيل مشروعة لتفادي الربا  وقد حاول بعض الفقهاء إ
يل الشرعية وأكدوا على حرمتها.كما يبدو أن مو الصرفة أو اائتمان، إا أن أغلبيتهم حرموا هذ ا

ديثة إا أنه ساهم  استقرار  رم الربا, وإن كان قلل من تطور اائتمان بالصور ا استمرار امسلمن  
قد ظام ال اور سوء التدبر اما كان  السياسات الضريبية اجحفة ما فيها الزيادات  1.يال وأهم 

صيله. وامغااة  حجم راج, والتعسف   ل أزمتها امالية   2ا كما استخدمت الدولة العثمانية 
ة من قبل املتزم زي ح حق التحصيل للضرائب مقابل الدفع مقدمًا إ ا . وقد 3)نظام االتزامأ والذي ه

دات أصبحت مع مرور الوقت فاقدة القيمة نظراً لعدم قدرة الدولة العث إ عمدت مانية على إصدار س
دفع فوائدها والعجز  سدادها. وهذا آمر ساهم  قرب إشهار إفاس الدولة العثمانية  ذلك 

  4الوقت.
بية تضمن و  رية التجارية من خال اتفاقيات مع الدول آج الدولة العثمانية سعت إ تكريس ا

وداً ت  على حرية التجارة   .5ب
اجة إ جيش متفرغ. وقد تزايدت  ولكن التحديات السياسية وتتابع روب عليها قد زادا من ا ا

فقات العسكرية ما أدى إ اقراض الدولة العثمانية ٓول مرة وذلك لصرف مرتبات  مشاكل َويل ال
ود. سار التأثر السياسي للعام اإسامي ضعف التأثر ااقتصادي للمسلمن، وبدأ العام  6ا م مع ا

ارجية، كما قلت اإسامي ي ، وخضع لأفكار ااقتصادية ا فوذ آج ت ااستعمار وال رزح 

                                                                                                                                                  

-Clay,Christopher, the origins of modrn banking in the levent the branch network 

of the Imperial Ottoman bank 1890-1914, International Journal of Middle East studies, 

,589-614, VoI, p.64. 
, امرجع السابق, ص - 1  . 521فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
اعي,  - 2 ك الكويت الص  . 151م , ص5111-ه 1151الداودي, أبو جعفر أمد بن نصر الداودي, آموال, ب
لة ااجتهاد, عددللتوسع انظر: حس - 3 ظم الضريبية  الدول العثمانية,  , عصام كمال 171, ص 26ن الضيقة, املكية وال
, فواد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ  118م ,  ص5111الضرائب العثمانية  القرن السادس عشر, بروت, بدون ناشر ,  خليفة,

, امرجع السابق , ص  . 226ااقتصاد اإسامي وتطور
 . 227فواد عبداه العمر , مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور ,امرجع السابق, ص - 4
بية, وللتوسع هكن ااطاع على كتاب مقدمة  تأريخ ااقتصاد  - 5 ات عر العصور مع الدول آج أبرمت الدولة العثمانية مصا

, فؤاد عبداه العمر, امرجع الس  . 252- 258ابق, ص اإسامي وتطور
, امرجع السابق, صفحات  - 6 للتوسع  هذا اموضوع انظر: فؤاد عبداه العمر, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور
221-221 . 



 76 

ضارة اإنسانية ما أتاح الفرصة للفكر ااقتصادي الغر لانتشار، ومع الوقت بدأ العام  امشاركة  ا
 1اإسامي  اعتماد آنظمة ااقتصادية الغربية.

 
 

 
 

 الثالمبحث الث
 القرض العام في سيرة التشريع اأولى داات مشروعية

ا  ث  ذلك  ما اإسامي  الفصل آول، إطار ااقتصاد  للدولة العامة أنواع اإيرادات لقد 

يمة والفيء والصدقات التطوعية تعديا الزكاة يتها أو الداخلي تركيبها  الشرعية والقرض العام والغ  من ب

اصةااقتصا آهداف قيق أجل  القوى استخدام التضخم، ودورها  زيادة مكافحة دية للحكومة، و

اصر اإنتاج، العاملة مية وسائر ع امبحث معرفة داات  هذا وااجتماعية. وسيخص  ااقتصادية والت
حاول  العهدين  كيفية القرض العام على التعرف أواً  مشروعية القرض العام  سرة الشريعة. وس

بوي  وعاقاها التضخم والعجز كبت أو اربة  السياسات هذ استعمال والراشدي، وصور ال

فقات العامة اإيرادات بسياسات  العامة. وال
 وسلم عليه صلى اه أوًا: ااقتراض العام في عهد رسول اه

بوية ا السرة ال  وسلم، عليه صلى اه رسول اه فيها استقرض حوادث عدة امطهرة تروي ل

كان من  فقد   الشخصي؛ ااقراض العامة عدا للخزانة أو امال لبيت استقرض إنه أي: للمصا العامة،
اجة احتاج، يأمر أن د ما يكفي  عليه. له يستقرض  كرمه صلى اه عليه وسلم أنه إذا م يكن ع

د عن َعْبدالل ه  اْهَوْ  ه بس ّ قَاَل: "َلق يُت ب اًا ُمَؤذ َن َرُسول  أخرج اإمام أبو داود رمه اه  س الل ه   زَ 
ََلَب، فَ ُقْلُت: يَا ب اُل، ْث  َكْيَف َكاَنْت نَ َفَقُة َرُسول  الل ه  َصل ى الل هم َعَلْيه   َصل ى الل هم َعَلْيه  َوَسل َم    َحد 

ْهُ َوَسل َم؟ قَاَل: َما َكاَن َلُه َشْيء . ُكُْت أَنَا ال   ُ  ذ ي أَ  َذل َك م  . وََكاَن إ َذا أَتَا  َ ُمُْذ بَ َعثَُه الل ُه إ أَْن تُ ُو
ُ َعار يًا يَْأُمرُ  فَأَْنطَل ُق فََأْستَ ْقر ُض، فََأْشَر ي اإنسان َلُه اْلبُ ْرَدَة، فََأْكُسوُ َوأُْطع ُمُه, ح اعرض  ُمْسل ًما فَ َرآ

                                                 
1 -   , اج أمد أمن, الفكر ااقتصادي بن اإسامي والغر :  با  على اموقع اإلكرو

                                              http://www.fiqhforum.com           

http://www.fiqhforum.com/
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, ففعلت, فلما أن كان  رجل من امشركن فقال: دي سعة فا تستقرض من أحد إا م يا بال! إن ع
ُٓؤذن بالصاة فإذا امشرك قد أقبل  عصابة من التجار, فلما أن رآ  ذات يوم توضأت, م ُقمُت 
ك وبن الشهر؟  : أتدري كم بي قال: يا حبشي! قلت: يا لبا ! فتهجم وقال  قوًا غليظاً, وقال 

ه أربع, فآخذك بالذي  عليك؛ فإ م أعطك الذي أعطيتك قا ك وبي ل: قلت قريب, قال: إما بي
ت قبل  م، كما ك من كرامتك وا من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتجب  عبدًا فأرد ك ترعى الغ

اس فانطلقت, م أذنت بالصاة ح إذا صليت العت مة رجع ذلك، فأخذ  نفسي ما يأخذ  أنفس ال
، فقلت: يا رسول اه؛ بأ أنت وأمي إن  ال صلى اه عليه وسلم إ أهله فاستأذنت عليه، فأذن 
دي،  دك ما تقضي ع وا ع ه قد قال كذا وكذا، وليس ع ت أتدين م امشرك الذي ذكرت لك أ ك

ن قد أسلموا ح يرزق اه رسوله صلى اه وهو فاضحي، فأذن  أن آي إ بعض هؤاء آحياء الذي
د رأسي،  ي ونعلي ع ، فجعلت سيفي وجرا ور ز , فخرجت ح أتيت م عليه وسلم ما يقضي ع
واستقبلت بوجهي آفق، فكلما مت انتبهت. فإذا رأيت علي ليا مت ح انشق عمود الصبح آول، 

بال، أجب رسول اه صلى اه عليه وسلم. فانطلقت  فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا
ح أتيته، فإذا أربع ركائب عليهن أماهن. فأتيت ال صلى اه عليه وسلم، فاستأذنت، فقال  ال 
اخات  صلى اه عليه وسلم: أبشر فقد جاءك اه بقضائك. فحمدت اه وقال: أم َر  على الركائب ام

قلت: بلى. قال: فإن لك رقاهن وما عليهن. وإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم آربع؟ قال: ف
هن أماهن، م عقلتهن م عمدت إ  ك. قال: ففعلت فحططت ع فدك، فاقبضهن إليك، م اقض دي
تأذين صاة الصبح، ح إذا صلى رسول اه صلى اه عليه وسلم خرجت إ البقيع، فجعلت إصبعي 

ا فليحضر. فما زلت أبيع  أذ اديت وقلت: من كان يطلب رسول اه صلى اه عليه وسلم دي ، ف
وأقضي وأعرض وأقضي ح م يبق على رسول اه صلى اه عليه وسلم دين  آرض، ح فضل 
هار، فإذا رسول اه صلى  دي أوقيتان أو أوقية ونصف، م انطلقت إ امسجد وقد ذهب عامة ال اه ع
: ما فعل ما قبلك؟ قال: قلت قد قضى اه   ، فسلمت عليه، فقال  عليه وسلم قاعد  امسجد وحد

  1كل شيء كان على رسول اه صلى اه عليه وسلم، فلم يبق شيء".
ها: أن ال صلى اه عليه وسلم كان إذا أتا مسلم ليس له  مل فوائد عظيمة, وم ديث  وا

سابه, ومن الفوائد جواز  شيء, يأمر بااً  فيستقرض, أي يستدين لذمة ال صلى اه عليه وسلم و
صل هذا التعامل )ااستقراضأ مع امشركن.   أن 

                                                 
ن أ داود, حديث رقم  - 1 د حسن.., باب الوكالة وااستقراض1,ج 11517أبو داود, س ديث صحيح بس  وا
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د أمية بن صفوان من أدرعا اقرض ال صلى اه عليه وسلم وقد ن. فقال ع روج إ غزوة ح  ا

 من واقرض 1مضمونة." بل عارية"وسلم:  عليه هقال صلى ا مد؟ يا أغصب مشركا: وكان صفوان له

 لشخصه وليس للدولة قرض أنه يدل على ما 2بيت امال. إيرادات من وردها درهم ألف أربعن ربيعة أ

تن العباس زكاة استقرض وكذلك 3صلى اه عليه وسلم. الشريف، د قال:  عبيد أبو يروي لس بس
قد  فقال: ماله، صدقة يسأله العباس الصدقة، فأتى على عمر وسلم عليه صلى اه بعث رسول اه"

تن، صدقة وسلم عليه صلى اه عّجلت رسول اه وسلم،  عليه صلى اه اه رسول عمر إ فرفعه س
ا قد عمي، "صدق فقال: ه تعجل تن". صدقة م  4س

ه رضي صفوان وقصة ها مهمة أمور على تدل اه ع  :م
 يغصب ا عليه وسلم، صلى اه الرسول، أن يعرف م مشركا وكان لغصب,ا توهم صفوان أن -أ

 كان العام القرض هذا أن التوهم سبب هذا يكون امصادرة. وقد هو والغصب. الغصب يبيح وا

ياء من القرض اإجباري فإن كذلك، كان فإن إجباريا،  5جائز. آغ
 
  بقي مشركاً  صفوان ٓن مسلم، غر أم كان مسلماً  مواطن، أي من جائز العام ااقراض -ب

 6القصة. تروي أشهر كما أربعة وسلم، عليه رسول اه أمهله كان فقد مهلة،

                                                 
ن أ داود,  - 1 ديث رقم,أخرجه أبو داود , س د .2265 ا ديث صحيح بس وانظر: ابن آثر, علي أبو الكرم  حسن.وا

, جامع ،6ط آصول, مد بن عبد الواحد الشيبا  .162ص ،9 ج م,1896-1116, دار الكتاب العر
ديث الثاثن بن عددها داود، أن ٓ آخر حديث و - 2 سائي روا وآربعن.ا  عن ربيعة أ بن اه عبد بن إبراهيم عن ال

، عن أبيه ديث جد سائي, 7161 رقم  ا ن ال عن عبدالّله بن أ ,كتاب البيوع, باب ااستقراض, وصححه آلبا كما  صحيح س
ّ وقال: "بارك الّله لك  أهلك  ه قال: "استقرض م ال صلى اه عليه وسلم أربعن ألفاً، فجاء مال فدفعه إ ومالك ربيعة رضي اه ع

م سائيد وآداء". )إما جزاء السلف ا ن ال مد, س  دار ,1ط السيوطي،  بشرح السيوطي, جال الدين عبد الرمن بن أ بكر بن 

 أ.211 , ص7بروت, د.ط.، ج الفكر،
 ., نفس الصفحاتانظر امرجع السابق - 3
ن أ داود, مرجع سابق, ج - 4 د, مرجع سابق, ج , كتاب الزكاة, باب  تعجيل الزكاة .أمد,112, ص5أبو داود, س , 1مس

ل، فرخ  له  ذلك"111ص ه سأل رسول اه  تعجيل صدقته قبل أن  ه "أن العباس رضي اه ع  . وروي عن على رضي اه ع
د حسن ديث صحيح بس  . 298 ص سابق، عبيد، آموال, مرجع . وللتوسع انظر:  أبووا

ذر قحف , دور السياسات امالية وضوابطها  -5  . 55اإطار اإسامي , مرجع سابق ,ص م
, صلى اه كصفوان بن أمية من الكفار من يرجى إهانه بتأليفه واستمالته، -6  عليه وسلم, له آمان يوم فتح الذي وهب ال

ظر ن امسلمن غزوة  أمر بطلبه, وكان غائبًا فحضر وشهد مع  مكة، وأمهله أربعة أشهر لي عليه  ال صلى اه انقبل أن يسلم, وك ح
ه ما خرج إ وسلم ن استعار ساحه م أعطا  هوازن، وقد أحب إ من أن يرث رجل من قريش وهو القائل يومئذ: ٓن يرث رجل من ،ح

شى الفقر. وروى ملة كانت  واد، فقال: هذا ةً ال   صلى اه عليه وسلم   إبا كثر  ذي من طريق سعيد بن مسلم والرم عطاء من ا 
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د اإسامية الدولة تكن م - ج  كان جيش فقد كبر، فقر حالة  صفوان من ااقراض ع

 بضعة عدا أسلموا، قد مكة وكان طلقاء ألفا، عشر اث مكة فتح الذي صلى اه عليه وسلم، الرسول،

 جداً  بسيطة ضريبة يفرض أن وسلم، عليه للها صلى مقدور الرسول،  وكان آصابع، على يعدون أفراد

ه آربعن، أو الثاثن هذ آدرع ليشري   1.من ذلك بدا العام القرض وآثر ضريبة يفرض م ولك
 حياته طيلة من آشكال، ش  كل بأي بالضرائ فرض وسلم إ عليه صلى اه الرسول يلجأ م -د

موذج وجود فرغم الشريفة.  اممالك تفعله كانت معرفته ما من رغمعلى الو  بالزكاة، امتمثل الواضح ال

اصة اورةلمجا  على بالقياس وا أخرى، ضرائب وسلم، بفرض عليه للها صلى الرسول، يقم الروم، م و

يوش، لأموال، الدولة حاجة لتلبية الزكاة هيز ا  تفعله كانت ما معرفته رغم وذلك الدعوة، ونشر و

 الترع يدعو إ أنه إما الدولة إ امال، احتاجت كلما وكان من حوله. واملوك آخرى آمم

اقرضه.  مال  مرهونة ودرعه والسام، الصاة عليه تو ح إنه, يقرض أنه أو والصدقات الطوعية
د  أخرج البخاري  صحيحه عن عائشة قالت: "تو رسول اه صلى اه عليه وسلم ودرعه مرهونة ع

و صحيح مسلم "أن رسول اه صلى اه عليه وسلم اشرى من  2يهودي بثاثن صاعًا من شعر".
  3يهودي طعاماً إ أجل، ورَهَه درعاً له من حديد".

 بيت استعماات نهإ إذ دالته؛ للحديث فإن للرسول، شخصيا قد يكون القرض هذا أنورغم 

ص . الدولة رئيس                                            4الذي يستحق نفقته من أموال الدولة، وإن م يكن له مرتب 
ه، إدانات عدة صدرت فقد ذلك، من العكس وعلى -ه   للمكوس، عليه وسلم، للها صلى م

ها حديث:القاسم  أبو عبيد ذكرها الفقيه ة يدخل "ا بن سام  كتابه، وم  إن"و " مكس صاحب ا

ار  صاحب امكس  فاقتلو عاشرا لقيتم إذا"و " ال
5
 له أصل كان"امكس:  عن فيقول أبو عبيد قيعلّ ."

اهلية  تهم فكانت، ميعا والعجم العرب ملوك يفعله ا  إذا أمواهم، التجار عشر من يأخذوا أن س

                                                                                                                                                  

ه قال: واه لقد ، فما زال يعطي امسيب ع اس إ . وأخرج ح أعطا ال   صلى اه عليه وسلم   وإنه ٓبغض ال اس إ  إنه ٓحب ال

اهلية ووصله هم اإسام من أحد العشرة الذين انتهى قال: كان صفوان معروف بن خربوذ من طريق الرمذي عشرة بطون.  إليهم شرف ا
اهلية والفصحاء، وقد حسن إسامه وقال  .52-55انظر: نفس امرجع السابق, ص .ابن سعد: كان أحد امطعمن  ا

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص - 1  .55م
ديث  - 2 سيئة. يوع,الب .كتاب1862البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق, رقم ا  باب شراء ال صلى اه عليه وسلم بال
ديث - 3  باب ااستقراض. ,1612مسلم, صحيح مسلم, مرجع سابق,  رقم ا
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص - 4  .7م
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإس - 5  مرجع . أبو عبيد, آموال،2امي, مرجع السابق, صانظر: م

 .257-256سابق، ص



 80 

اصة، حرمة على العام التأكيد عن فضا وذلك 1عليهم." ها مروا  اإنسان وحق وصيانتها آموال ا

  .ماله عن دفاعا قتل إذا شهيدا جهة، واعتبار أية من عليه اعتداء أي ضد ماله، عن بالدفاع
 وا - آجل التخطيط الطويل على تقم م وسلم، عليه صلى اه الرسول، سياسة أن وياحظ

سبة - رقص ح اجات، من حاجة جّدت يأتيه، فإذا ما كل يوزع العامة. فكان لإيرادات بال  وم ا

د يكن اس إ  دعا ها، يفي ما ع  تلك سداد أّجل أو مستقبلة، إيرادات على أو استقرض الترع، ال

اجة إ مال  وسلم، عليه اه صلى الرسول، عن وغرما ومسلم البخاري روى وقد. متوقع أو قادم، ا

دي لو"قوله:  دي ثاثا، أبيت ا أن ٓحببت ذهباً، أحد كان ع ه وع ا والقصد 2شيء." م  ليس ه

فقات امسبق التقدير أو التخطيط رم اولة اجة إ مثل عدم أو هما، ميزانية الواردات ووضع أو لل  ا

اضر، عصرنا  ذلك ظام أن بيان وإما ا ية والعاقة اإسامي السياسي طبيعة ال  الدولة تربط ال الدي

عل نوع من هي بآفراد  أمية من التقليل عدم يقتضي ما ق رعاياها جيوب الدولة خزانة فريد، 

فقات  سداد  استعماها ذلك أكان سواء ضة، طوعية مسامة العامة اإيرادات آفراد  مسامة ال
ارية اكم باحكوم يرتبط اإسامية الدولة ففي اإمائي، الرأسا فاقاإن  أم العادية، ا  بالعقيدة ا

ظام عليها يقوم ال  طوعيا عطاء للدولة امالية لتحقيق آهداف آفراد عطاء يصبح وبالتا بأكمله. ال

 يؤكد الية. فهوام مارساته  صلى اه عليه وسلم، مقاصد الرسول أهم من كان ذلك بيان ترعيا. ولعل

د ح - دائما  ماليته  مهما زاحيّ  ويرك للمسلمن، العامة للمصا الترع على - الدولة كثرة موارد ع

اجة، ليوم كثرها يوم  اإيرادات فائض يدخر أن من بدا َويله بالترعات، ليتم أن  يستيقن ٓنه ا
اجات  3.يكفيها ما آفراد ترعات أو يةمستقبل إيرادات من ها سيكون ستطرأ ال ا

ظرة, فهو يرى أن الفائض اما م يوجد  عص ر الرس ول ص لى   ليلية هي غر هذ ال وي نظرة  ولإمام ا
لف اء الراش دين، لض يق امعيش ة وكث رة التك اليف واتس اع وج و اإنف اق   اه عليه وسلم أصًا وا  عصر ا

ه  اد وال  دفاع ادخ  ار م  ن ن  وع  دَ ع  ن البيض  ة، ول  ذلك م ي  دخر ه  و وأص  حابه, ولك  ن م  ع ذل  ك وج    ال  دعوة وا
ن، يقول اإ دما م يقسم سواد العراق على الفا :"آخر  عهد عمر، ع لُ ُغ  مام ا وي َْم َواُل تَ ب ْ َم ا َكانَ ت  آْ

                                                 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي، امرجع السابق, نفس الصفحة, أبو - 1 مرجع  عبيد, آموال، م
 . 258سابق, ص

مد بن -2 اد أ عبيد حسن و ديث صحيح, من اس اد حسن وا ديث إس البخاري, وانظر:  إسحاق عن أ هريرة, روا ا
قيق عبد العزيز بن باز, دار الفكر, بروت,  , فتح الباري  شرح صحيح البخاري,  , أمد بن علي بن حجر العسقا العسقا

ديث,  ديث 1مسلم, صحيح مسلم, ج روا, و 111 , ص12,ج8615د.ط.,كتاب الزكاة, رقم ا باب ،  21, ص881, رقم ا
 .21الزكاة ص
ذر  -3  .56-52قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, امرجع السابق, ص م
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يَق  د َخ  اَر   فَ  إ ن  الص   د  ََْتم   ُل اا  َلغً  ا  َ  ا بُ    َزَم   ه ْم َمب ْ ل   َي   ُمْعظَ  م  َزَمان   ه  ب ق تَ  ال  ال  ر د ة ، َوَم  ا ات  َفَق  ْت َمغَ  ا  ُ ه 
َ ُعَم    ُر  ، ُم  َلم     ا َو  َاث  َواْحت َف    ال  ْولَ    ُة  اْك    ر  ، َوانْ َتَش    َرْت .... َواْس    َتَمد ت  الد  ْس    َام  َْم    َر َوات َس    َعْت ُخط     ُة اْإ  آْ

َْنَص  اُرى فَ َق  ْد يَ ْعَتق   ُد َوَعظَُم  ت  الص   ْوَلُة، َووَ  َْع  َواُن ]َوآْ َْمَص  اُر، وََكث ُ  َر آْ فَ   َرت  اْلَمغَ  ا  ُ، ... َوفُت َح  ت  ]اْلُك  َوُرى َوآْ
َ ائ َم , وََك اَن أَم  ُر اْلُم ْؤم  نَ  َْم َوال  َغ د َخار . َوَلك   ا نَ ُقوُل:َك اَن ُمْعظَ ُم آْ َْط  اب   ُعَم ُر اْلُمْعَتق ُد إ ْمَكاَن اا   بْ ُن ا
، َوفَ   و َض إ لَ  ْيه مُ  َْم  َوال  ُه  ْم أُُم  وَر آْ يَ  ٍة ُمَ  اًة وَُكَف  اًة، َوأَُم  رَاَء َوُوَاًة، َوَوا  َْحَك  اَم َعلَ  ى َتَص  ار يف   َرت   َب   ُك  ل  نَاح  آْ

َ ا، َوَنَص َب َهُ ْم َمَع ام َ  ، َوَرَس َم َهُ ْم َمرَاس  َم يَ ْقتَ ُدوَن ه  َْحَوال  َه ا، وََك انُوا يَ ُبثُ وَن َم ا آْ    َأْمَ اس  اْلَمغَ ا    يَ ْهتَ ُدوَن إ لَي ْ
يَ  ة ، فَ  ا يَ ْفُض  ُل إ ا ال    ْزَر، ُم   َ  يَ ت ف   ُق م   ْن َم  اٍل   اْلَعَس  اك ر  اْلُمْرَتز قَ  ة  اْلُمتَ   َرت ب َن   ال اح  َ إ  َم  ا َك  اَن يَ ْفُض  ُل، َوُْ  

ْست ْحَقاق  ُكل  َسَبٍب، َفَما َكاَن يَ فْ أَم ر  اْلُمؤْ  ، َويَ َتَتب ُع   اا  َ م  َن م  َن يُ َفر قُُه َعَلى ال ذ يَن   َجزَائ ر  اْلَعَرب  ُض ُل َوُْ 
َْم  َوال  اْلَمْج ي   ة    َه  ذ   اْلَقض   ي ة    اْنق َض  اء  الس   َة  ]َم  ا يَ ْف  ر ُضى َذخ   رًَة. َوَلم   ا َ  رَاُج َعلَ  ى ب   َاد  اْلع   رَاق   آْ ْ ُض  ر َب ا

".ُ َْو  َما ذََكْرنَا َْمَوال  اْلُمْستَ َفاَدة  َعَلى  َْمُر   آْ َجَرى آْ
1 

 الراشد العهد في العام ثانياً: القرض
 الفتوح، كثرة بسبب ا،كبرً  اتساعاً  الدولة، رقعة باتساع - معلوم هو كما - الراشد العهد اتسم

تظمة، العامة يتعلق باإيرادات فيما العريقة نظمها لديها كان أصقاعاً  الدولة لتم فقد  مثل ام

اعات على والضرائب آراضي والتجارة، على والعشور بأنواعها، امكوس أو الضرائب،  وسائر الص

 وذوي للملوك امالية والوظائف الضرائب تأدية على البلدان معتادين هذ أهل وكان. ااقتصادية آنشطة

ائم الفتوح بكثرة السلطان. وتسببت ية، وآموال والفضة الذهب من الغ  الزراعية آراضي وكذلك العي

ائم هذ كثرة من زاد ولقد . والعجم العرب وَعراقيْ  ومصر الشام الشاسعة   كثر من دخول عدم الغ

د أو الفتح قبل اإسام  امفتوحة الباد أصحاب شغلن امسلمون كان ولقد .مباشرة ع  بالقتال، م

كومة اصة - راغبة غر وا طاب، بن عهد عمر  و ه رضي اه ا ود هؤاء برك - ع  لدون ا

آراضي،  توزيع عدم إ  -مهمة  أخرى اعتبارات إضافة إ  - ها حدا ما أذناب البقر، واتباع للراحة
 ااعتبار بعن وإذا أخذنا للدولة. إيراًدا تدر عامة أماكا امفتوحة ضيبآرا ااحتفاظ واللجوء إ خيار

زيرة سكان عدد قلة سبة العربية ا  الواحد من الفرد حصة كر يفسر فإن ذلك البلدان، من حوها ما بال

اشئة العطايا  العوامل هذ كان ولقد .للدولة الكبرة امالية من اإيرادات به يستهان ا جزء توزيع عن ال

ها أهم أيي العهد الراشد. وفيما  العامة اإيرادات شكل ديد  كبر تأثر  :ما
ائم الذاخر امستمر التدفق مع -أ  زية للغ راج وا ية قصرة فرة خال وا  من أي يشعر م زم

لفاء اجة إ ااقراض الراشدين ا  حاجات سد أجل من للترع عامة دعوات أو إ توجيه العام با

                                                 
وي ،غياث آ -1  .521-525مم, مرجع سابق, صا
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اجة ما فكل العام. اإنفاق وليس  يوم، كل تصل ال اإيرادات من د كان إنفاق من إليه دعت ا
اجة عن يغ ما آقاليم، من إقليم أو آقطار، قطر من من  ،العام أو ااقراض للدعوة إ الترعات ا
ية تأثر عن فضا ظيمية على الب  كل دور - بعيد إ حد - قل وبذلك .امال بيت - العامة للخزانة الت

كومي اإنفاق حاجات َويل  العام الطوعية والقرض الترعات من كثرة  نفقات قيام وأدى إ .ا
بوي، العصر  موجودة تكن م ااجتماعية الرعاية ال  رايات على فكثرت ال اس، ا  والعطايا، ال

1امسلمن على توزع صارت ال والرواتب
طاب عمر بن إن ح  ه أجرى اه رضي ا رايات ع  على ا

2الرضع. آطفال
  

 الراشد  العهد حصا اللذان والرسيخ وتأثرًا التعميق أمية اإيرادات سيل عن يقل وا -ب

راج مسألة د ا ود أهم من كب  خير أرض وسلم، عليه للها صلى قسم الرسول، فقد العامة. اإيرادات ب

د من معه كان من على وزعه ونصفاً  وحاجاهم زانة امسلمن أرصد نصفاً  نصفن،  تلك أّجر م .ا

 مالكي آفراد على يوزع ونصفه العامة يؤخذ للخزانة العائد نصف وكان مشاطرة، يزرعها من آرض

يصيب  ما استكثرف وأهله، أرضه عمر أحصى باد العراق فتحت آراضي. فلما تلك موع نصف
دي ه، اه رضي عليا استشار م 3ذلك. وزع لو حداالو  ا  مادة يكونوا دعهم"عليه بقوله:  فأشار ع

, إنك إن قسمتها اليوم, صار الريع  4للمسلمن". وكذلك قال له معاذ: "واه إذن ليكونن ما تكر
أو امرأة, م يأي من بعدهم قوم العظيم  أيدي القوم, م يبيدون, فيصر ذلك إ الرجل الواحد 

دون شيئاً, فانظر أمرًا يسع أوهم وآخرهم. فصار عمر إ قول  يسدوَن من اإسام مسداً, وهم ا
5معاذ".

دئذ عمر فقرر  ارا للمسلمن وضرب كلها آرض جعل ع راج. أسا عليها إ  عمر قد وكان ا

وع هذا على العامة، املكية حق متدع   ها امعروفة، الشرعية من آحكام بعدد آراضي، من ال عه  م م
ه، اه رضي راج. أرض بيع ع  6ا

 من صوا عمر فكانت اإسامية، للدولة الثابتة آصول اصطفاء الراشد العهد  توسع -ج 

راج أرض من أو آرض اموات، من اإسامية الدولة تتارها أراض والصوا السواد. أرض  امؤجرة غر ا

ه أصفى عمر امسلمن. فقد لصا ها تتصرف لأفراد، اف: أرض السواد من رضي اه ع  عشرة أص

رب،  قتل من . ... هرب من وأرض ا ها جا قد أرضون "فهذ :أبو عبيد قال إ  يبق فلم أهلها، ع

                                                 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي ,امرجع السابق , ص - 1  .59-57م
مد259انظر: اماوردي, آحكام السلطانية, مرجع السابق, ص . طفل لكل  العام درهم ائةم عمر حددها وقد - 2  قلعة رواس . 

طاب، بن عمر فقه موسوعة جي، ، مكتبة ا  .822 ص ،1891 الكويت،  الفا
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص - 3 مد 58انظر: م  موسوعة جي، قلعة واسر  . 

 .72ص ،1892بروت،  الفكر، دار طالب، أ علي ابن فقه
 .282أبو عبيد, كتاب آموال, باب أحكام آرضن  إقطاعها, وإحيائها ,وماها, ومياهها, باب اإقطاع , ص -4
 .282أبو عبيد, كتاب آموال, امرجع السابق, ص -5
راجالريس،  الدين ضياء مد انظر: - 6 ظم ا . أبو عبيد, 558م، ص1877القاهرة،  آنصار، دار اإسامية, ط، للدولة امالية وال

 .68آموال, مرجع سابق، ص
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1فكان حكمها إ اإمام." عامر، ها وا ساكن، ها
زانة، لصا تزرع مصفاةا آراضي هذ وكانت   ا

ااقتصادي؛ إذ يروي أبو عبيد أن غلتها كانت سبعة  العام بالقطاع اليوم يسمى فيما إها داخلة أي
مى توسع وقد 2ماين درهم. مى كبرا. الراشد توسعا العهد  ا  مصا الدولة تصصها أرض وا

هم  أو للمسلمن عامة ه اه رضي أبوبكر مى فقد لفئات م عمر  ومى ... الصدقة إبل بالربذة ع
3وللفقراء. الصدقة إبل

مى   مى نتائج ومن .اموات أرض من لأفراد ملوكة غر ٓرض يكون وا  ا

اع تلف طريق عن لأفراد َلكه امت مى فإن مول اإحياء. و  من ميعهم فيه يتساوى للكافة،  كان ا

ياؤهم  فيه اشرك امسلمون، به خ  فإن . وماشيتهم يلهم لئهرعي ك  وذمي ومسلم وفقر غ أغ
ع وفقراؤهم، ه وم ع وامساكن، الفقراء به خ  الذمة؛ وإن أهل م ياء م ه آغ    أن وز وا  ...م

ياء به   4."الفقراء دون آغ
ارجية التجارة اتسعت -د طاب، بن عمر عهد  ا ه، اه رضي ا  أهل بعض إليه وكتب ع

رب، ها وله العرب ارهم أرض يدخلوا أن عليه يعرضون عدن، ر وراء ومن ا  عمر العشر. فشاور م

5ذلك. على فأمعوا وسلم، ال اه عليه أصحاب ذلك 
 ارا إ عمر أن آشعري أبو موسى كتب 

ا رب، أرض يأتون امسلمن، من من قبل هم فيأخذون ا هم، أنت خذ :عمر ليهإ فكتب العشر، م  م

6امسلمن". ار من يأخذون كما
يف، مثله إ عثمان وكتب    عاملن وكانا مالك، بن وأنس بن ح

.له
7
ع كيف :عمر وسأل   بشة، يص ا، ما عشر قالوا: يأخذون أرضهم؟ دخلتم إذا بكم ا فقال:  مع
هم مثل فخذوا كم". يأخذون ما م  هذ تفيض آمة صلحةم من أن ذلك بعد احظ ولقد 8م

رب. أهل ار ها ويأي امسلمون إليها تاج ال الغذائية، امواد عن بعض الضريبة ح "وذلك  ا
مل إ  يكثر ة" ا ذر قحف ٍ . 9امدي  شبهها من حجة ذلك  أنه ليسويرى الكاتب امعروف م

                                                 
يمة ميعاً, مرجع للتوسع  هذا اموضوع انظر:  - 1 وة وهي من الفيء والغ أبو عبيد, كتاب آموال, باب فتح آرض تؤخذ ع
ذر قحف, دو . 152-155سابق, ص  ضياء مد .19 - 21ر السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص م

راج الدين ظم الريس, ا  .558اإسامية, امرجع السابق، ص للدولة امالية وال
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار الدين ضياء مد -2 اإسامي,  الريس, امرجع السابق, نفس الصفحة. م

 .21مرجع سابق, ص 
 . 151-151أبو عبيد, كتاب آموال, امرجع السابق, باب مى آرض ذات الكأ واماء, ص -3

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, امرجع السابق, ص -4  .192ص  سابق، مرجع . اماوردي،21م
طاب، مرجع سابق, ص بن عمر فقه موسوعة جي، قلعة رواس مد -5  .216ا
 . 211طالب ,مرجع سابق , ص أ بن يعل فقه موسوعة جي، قلعة رواس مد -6
راج, مرجع سابق، يوسف, كتاب أبو -7 ذر قحف, نفس مرجع سابق, ص12ص ا   22. م
راج, امرجع السابق, ص  -8 ذر قحف, دور السياسات امالية وضو  216أبو يوسف,كتاب ا ابطها  اإطار اإسامي, . م

 . 26امرجع السابق, ص 
 .211 ص سابق، مرجع عمر، فقه موسوعة جي، قلعة رواس مد -9
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مركية بالضريبة  أن فله العدل. مقتضى وهو بامثل امعاملة مبدأ هو سياسي أساس اآن على امعروفة ا

رب أهل ار يعفي أو الضريبة فف أن أي: تار اإحسان،   1بامثل. مبدأ امعاملة تطبيق من ا
 سن العطايا على هذ تأثرات أن , كما2امسلمن أصقاع ميع الراشد العهد عطايا ملت -ح

ة  طائلة ثروات فراتو  امؤرخون عن تظهر. فيحدث بدأت هم، وامعاشية ااقتصادية آحوال  امدي

 حاجتها اليمن عن زكاة فاضت فقد . إقليم إ آخر من آو للمرة نقلت قد الزكاة فحصيلة وغرها.

ة، فأنكر  من اليمن إ عمر الصدقة جبل بن معاذ عامله فبعث عمر؛ زمن   ذلك عليه عمر امدي

ياء من لتأخذ بعثتك ولكن آخذ جزية، وا جابيا أبعثك وقال: م اس أغ  فقال . فقرائهم على فرد ال

. يأخذ أحداً  أجد وأنا بشيء إليكم أبعث معاذ: إ م  إليه بشطر بعث الثا العام كان فلما م

 راجعه،  ما مثل عمر كلها فراجعه ها إليه بعث الثالث العام كان فلما ذلك. مثل فراجعا . الصدقة

3شيئا م وجدت أحدا يأخذ معاذ: ما فقال
".  

ه، رضي اه عمر أخر وكذلك -خ   جدب عام وهو الرمادة،ام ع وقتها عن الزكاة جباية ع

ة  لتحصيل الزكاة جباته عمر يرسل فلم وقحط،  . العام  مضاعفة وجباها حوها، وما امدي 4التا
 

ا إمكان وقد ا عليه وسلم، صلى اه الرسول، زمن  العباس زكاة قصة من الزكاة جباية تقدم عرف   وه

باية، تأخر ناحظ الراشدي العهد  .ويرهقهم عليهم يشق ما ميل امسلمن عدم  للمصلحة ا
 قد الزكاة، أمواهم، سوى  امسلمن على الضرائب فرض عدم مبدأ أن الفرة هذ  وياحظ -ز

 عن أبو عبيد يقدمه الذي القوي الدفاع واضحا  ذلك يبدو . اإسامية ولةالد مارسة  ترسخا ازداد

طاب، ابن عمر مسلك ه، اه رضي ا  أهل ار العشر على فرض إما عمر أن وبيانه العشور،  ع

رب  فرض سبب أن . ويؤكد أبو عبيد5امعاملة بامثل مبدأ على امسلمن ديار ها يدخلون بضاعتهم  ا

 يقول ذلك وب به. وأو بعمر ذلك أشبه معهم ٓن الصلح عقود نصوص تطبيق هو إما عليهم ذلك

 6شهاب. ابن الراوي عن هومالك، و 
سبة الراشد العهد  ناحظه ما وآخر -و  لفاء الراشدين حرص هو العامة لإيرادات بال  على ا

 رضي عليا، أن أبو عبيد يروي  .وردت إليه اكلم إنفاقها،  والسرعة امال، بيت  اموارد تراكم عدم

                                                 

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, مرجع سابق, ص   -1  . 27م
اس بعض خروج أسباب من أن الروايات تتحدث -2 ه، اه رضي عثمان على والكوفة مصر  ال ، انتهى ما ع  أشيع ما باستشهاد

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي,  هذ بعض تفيض أراد من أنه العطايا. للتوسع  هذا اموضوع انظر: م
 .11مرجع سابق, ص

مد286ص سابق، مرجع أبو عبيد, آموال، -3  .262 ص سابق، رجعم عمر، فقه جي، موسوعة قلعة رواس .
مد 928سابق, ص ، مرجع5الزكاة، ج . القرضاوي, فقه 285-271السابق, ص أبو عبيد, آموال, امرجع - 4  قلعة رواس . 

 . 262 ص سابق، مرجع عمر، فقه موسوعة جي،
 .258-259أبو عبيد, آموال, امرجع السابق, ص - 5
 . 222-221ع السابق, صعمر، امرج فقه جي، موسوعة هقلع رواس مد - 6
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ه، اه  ح فقسمه سعد، ب من أمر رجا م درهم، وفيك ا أمسي"وقال:  امال بيت دخل ع

ةال  العطاء أعطى علياً  أن "وكذلك 1أمسى"، فقال: اغدوا إ  أصفهان مال أتا م مرات، ثاث س
بال قال: وقسم ازن، لكم لست إ رابع، عطاء 2قوم". قوم وردها فأخذها ا

  
لفاء يشعر ملذلك كله       اجة إ ااقراض الراشدون ا  للترع  عامة دعوات أو إ توجيه العام با

بوية اإنفاق حاجات سد أجل من ا العام,كما كان موجودًا  السرة ال  عدة امطهرة ال تروي ل

العامة. ولكن القرض العام  له دور كبر  َويل ميزانية رسول اه للمصا  فيها استقرض حوادث
الدولة وعدم التضخم، وهو إيراد له أماط، ويكون له بدائل أيضاً، ولذلك فإنه هكن أن َّول به ميزانية 
الدولة العامة وتقوى به الدولة, ففي حالة العجز يعتمد على القرض الداخلي دون اللجوء إ حلول 

ديد الذي يؤدي إ التضخم، وكذلك فرض الضرائب أخرى كالقرض ا قدي ا ارجي أو اإصدار ال
ائية, ويكون ااقراض بصورة شرعية، خالية عن الفائدة احرمة.   ااستث

 
 
 

                                                 
ن الكرى, مرجع سابق , جالبيهقي,  - 1 ا أبو العباس آصم، أنبأ  . إذ125, ص11الس قال أخرنا أبو سعيد بن أ عمرو، ث

الربيع قال: قال الشافعي رمه اه حكاية عن أ بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى ابن طريف آسدي قال: )دخل علي 
ه بيت امال وقال: ا أمسي وفيك درهم...فقسمه ح أمسىأ.رض  ي اه ع

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها  اإطار اإسامي, نفس مصدر السابق, ص انظر: -2 مد12م  جي، قلعة رواس . 

 .271ص سابق، مرجع عمر، فقه موسوعة
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 الفصل الثالث

 التمويل بالقرض العام مبادىء
 

امية.ظاهرة أصبحت الديون العامة مة  وي اماضي   من مات ااقتصاد امعاصر ي البلدان امتقدمة وال
روب أو الكوارث الطبيعية.  ياء مواجهة ا يها آغ كومات تلجأ إ ااقراض من مواط  كانت ا

رب العامية الثا نية شهد ااقراض العام موًا هائًا، وخصوصًا بعد إضافة عجز اميزانية لكن بعد ا
 العادية إ قائمة آسباب الي ترر اللجوء إليه. 

ولقد ميزت امصارف اإسامية عن امصارف الوضعية باستبعاد التعامل بالفائدة, وتركيز امصارف 
ال أصحاب الودائع ااستثمارية، تاط رؤوس أمواها بأمو ااستثمار واخ ياإسامية التجارية على اإقراض 

اك اختاف ي هيكل و  ميع نتائجها, كما يوجد ه البحث عن فرص ااستثمار بامشاركة الي يتحمل ا
ظيمي ظم الدول اإسامية تراكمت لديها اليوم كميات كبرة من الدين العام، ومع 1.الودائع واهيكل الت

  2.طريق ااقراض العام ت ديوها عنادزاداو 
ديدة، داخليًا وخارجياً,  ية ااقتصادية، لتعبئة اموارد امالية ا اء، وتدعيم الب وهي ا تزال ي حاجة للب
تظرة مثل آزمات العسكرية، والكوارث الطبيعية.فالديون ا بد من  ومواجهة آزمات كالتوقعات غر ام

ظيمها لتصبح متوافقة مع نظام الشريعة اإسامية تعاطيها بأشكال مقبولة شرعاً، ومن الذي يقوم  إعادة ت
تفعون برزق اه الذي آتاهم على أساس التكافل, ا  ن، فيكون بعضهم أولياء بعض, ي على التكافل بن امؤم

ميع  على قاعدة الشيوع امطلق كما تقول اماركسية، ولكن على أساس املكية الفردية امقيدة مع تكليف ا
ب السرف  لبالعمل ك   حسب إمكانيته وطاقته. والشرط عليهم التزام جانب القصد وااعتدال، و
  3والشطط.

تمويل لا وإظهاراقراض العام ي ااقتصاد اإسامي، إفي هذا الفصل إ إلقاء الضوء على يتم الع
اقش عدداً قليًا من  ,لتمويل ي اإسامالقرض العام بالصيغة الشرعية. لذا سوف نعرّج موجزاً على مبادئ ا ون

حيث يعد نشاط التمويل من أهم القضايا الي أثرت عادة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ مويل القطاع العام؛ 
 4مصارف اإسامية ومثل عوائد أهم مصدر لأرباح.ي اآنشطة 

 
                                                 

از ي مبادئ ااقتصاد اإسامي, طعبد اللطيف بن عبداه  - 1 ان,1العبد اللطيف, اإ  .111-111ص , دار ابن حزم, بروت, لب
 للتوسع ي هذا اموضوع مكن الرجوع إ هذا امصدر امرجم من اللغة اانكليزية, انظر: - 2

Al-IJarh –Mbid, Fincial markets under the light of Islamic primciples in al-ldara al- Maliyyah 

fi al-Islam, p.2.                                                                          
 . 11-9, دار الشروق, القاهرة, ص11سيد قطب, تفسر آيات الربا, ط - 3
ي -4 دسة امالية اإصيغ التمويل ي الدين القر داغي,  يعلي  وك وامؤسسات امالية اإسامية امصارف اإسامية, اه سامية, للمجل  العام للب

اث فقه امعامات اإسامية , :ع , 3ص  ،مركز ا  وان اموقع اإلكرو
http://www.kantakji.com/fiqh/Finance.htm      

http://www.kantakji.com/fiqh/Finance.htm
http://www.kantakji.com/fiqh/Finance.htm


 88 

 
 المبحث اأول

  مبادئ التمويل في اإسام
وتقاسذذم  وهذذي مبذذدأ التمويذذل بذذالبيعأا  ويذذل ي اإسذذاممالضذذوء علذذى مبذذاد ء الت ط  سذذل  ت  ي هذذذا الفصذذل, 

اكمذذة علذذى العقذذود ي اإسذذامالذذربح وااسذذارة ومبذذدا تقاسذذم امررجذذات الريعأ و  مويذذل كيفيذذة و  , نبذذن القواعذذد ا
ذذآليذذات وبذذدائل التمويذذل ي اإسذذامطذذرح القطذذاع العذذام, و  اع  ة, الذذت تكذذون علذذى أسذذاس امرا والسذذلم وااستصذذ
   وتقاسم الريع. وإقراض بالصكوكوالتمويل باإجارة 

 :  مبدأ التمويل بالبيع أوًا:
ا    اضي,البيع: مع ال على س بيل الر   باد لة. ويراد  بالبيع ش رعاً: م باد لة  امال ِم

، لغًة، م ْطل ْق ام
أو ن قل   1

بمعمو ضْ  2ملكْ 
  4.على الو جه امأذون فيهم  3

ة واإماع. أما الكتاب فقوله تعا جو   ّرم  الرمبالب يع  و   اه   أح ل  وهو مشروع بالكتاب والس [  البقرة:  واح 
ة فقوله صلى اه عليه وسلم: "البيعانم باايار ما م  ي تف ر قا"171 أ. وأما الس

. وأما اإماع, فقد أمع  5
صول اإنسان على حاجياته.و  ومشروعيته, امسلمون على جواز البيع,   6الضرورة تقتضيه ٓنه الطريق آمثل 

ية  رماً, والشريعة مب ّرم   الظ لم  على ن فسهم, و ج ع له  بن  عباد   ن اه سبحانه وتعا حكٌم، ع دل، ح  ٓو
ي عّز وج ّل م حرمه على حكم بالغة, ومصا مة, تعود على البشرية باار. وما كان الربا من شّر أنواع الظل

كر  هم أفاطون الذي است صار , وكذلك الربا ي نظر الفاسفة حرام, وم د ب إسرائيل وال ميع الشرائع, ع
ل ٓحد أن يقرض بالربا". وقد كانت اإمراطورية الرومانية ضد تقاضي )القانون(الربا قائًا ي كتابه  : "ا 

قود الفائدة ي عصرها. وكذلك موقف أرس طو ي كتابه  السياسةأ إذ عد  كسبًا غر شرعي، فيقول: "إن ال
تجة عن طريق  مع الثروة غر ام اس بتكدي  أرباح ايستردموها, و نافعة بالتبادل, ولكن حن تغري ال
اد التفاوت ي الثراء وغر ذلك من مظاهر  تجة وتساعد على إ قود تصبح عقيمة غر م اإقراض، فإن ال

."ا  7لشذوذ اما

                                                 
ة, سيد سابق, - 1 شمي, ااحراف ي امعامات  .باب امعامات ,111ص ,3جع سابق, جمر  فقه الس ومكن ااطاع على: ياسر عجيل ال

 .111امالية , مرجع سابق, ص
ة, سيد سابق, امرجع السابق, ج - 2  , باب امعامات.111, ص3احراز عن ما ا ملك. فقه الس
وز أن يكون عوضاً. ف - 3 ة, سيد سابق, مرجع سابق , جاحراز عن اهبات وما ا   , باب امعامات.111, ص3قه الس
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ج - 4 ها. فقه الس هي ع  , باب امعامات.111, ص3احراز عن البيوع ام
, رقم  - 5 اب البيوع, كت  . البراري, صحيح البراري,1111,  3, ج1131حديث متفق عليه. مسلم, صحيح مسلم، دار إحياء الراث العر

ن الكر أ عن ابن عمر عن ال صّلى اه عليه وسّلم "  .731,ص1ج، 1973, رقم باب البيعان باايار ما م يتفرقا وروا البيهقي ي  الس
ي اقال: ْ يذ تذ ف ر ق ا إما  أ ْن ي ك ون  اْلبذ ْيع  خم ا م ا م   .119ص ,1، ج11111" رقم  رًا." إمن  اْلم ت ب ايمع ْنم بمااْمي ارم ِم بذ ْيعمهمم 

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص  - 6  .111ياسر عجيل ال
مد حسن ظاظا, ط - 7  أرسطو طالي , السياسة, .11, ص1,ج 1991, اهيئة امصرية العامة للكتاب, القاهرة , 1أفاطون, القوانن, ترمة 

شمي, امرجع السابق, ص  . وانظر:17, ص11فراسة ِ تدبر الرئاسة, مرجع سابق, بابسر آسرار أو السياسة والي باب   97ياسر عجيل ال
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ويتجلى أثر مبدأ التمويل بالبيع ي توفر عوامل اإنتاج للمدخات، ي السلع ااستهاكية 
وك  مط من التمويل مكن أن يكون مستردمًا من قبل الوسطاء امالين  مثل الب أواادمات، وهذا ال

 1اإساميةأ، وأصحاب عوامل اإنتاج والعوامل ااقتصادية آخر .
ة ر  كم ما ذ  وك ها ي اإسام، ٓها تشتمل على الربا كبيع العي هي ع اك بيوع م ة 2سابقًا ه  3وامزاب

ء وبيع السلف ء بالكا صاة 5والبيعتن ي بيعة 4والكا اك بيوع تشتمل على الغرر كبيع ا  6وكذلك ه
رمة ٓمر خارج عن العقد كبيع الرجل على بيع7وامامسة  .8أخيه ...وبيوع أخر  
 
جش  ها فهي بيوٌع أذن ها الشرع.9وبيع ال هي ع اصر ام   10...ولكن البيوع الي ا تشمل هذ الع

                                                                                                                                                         

ة ، دار العاصمة، الرياض1ط, ي نظر الشريعة اإسامية. وللتوسع ي هذا اموضوع انظر: عمر امروك, الربا وامعامات امصرفية 91- , م يذكر س
 .33-13الطبع, ص

ذر قحف  - 1  .31 - 19م ،ص  1119 وطارق اه خان، مبادئ التمويل اإسامي, دراسة استقصائية, م
فية أنه ربا.  - 2 سن من ا مد بن ا يفة وأمد و هم أبو ح انظر: للتوسع وهو قرٌض ي صورة البيع استحال الربا, ومذهب مهور العلماء وم

 . 37-7صل آول  باب الرباأ, صفالمصطفى ديب البغا, فقه امعاوضات, مرجع سابق, 
ة واحاقلة, سبق تعريفه وشرحه. - 3  بيع امزاب
رم ذلك مذهب مهور ال - 4 علماء. وهو بيع فيه صورة الربا ٓها تشمل مع الربا, بأن يبيع البائع سلعة بسعر مؤجل, م يشريها بأقل نقداً. و

ة, سيد شمي, ااحراف ي 119-111, ص3سابق, مرجع سابق, ج وللتوسع ي مسالة البيوع انظر: فقه الس , باب امعامات. ياسر عجيل ال
 .111امعامات امالية, مرجع سابق, ص

ه، رقم  الرمذيأخرجه  ."ع ْن بذ يذْع تذ ْنم يم بذ يذْع ة   نذ ه ى ر س ول  الل هم  - 5 هي عن بيعتن ي بيعة، وقال1131ي س ث حدي: »، باب ما جاء ي ال
تشمل مع الربا احرم وسبب التحرم أها بيعة أو ألفن نسيئة.  بألف نقداً, ,صورته: أن يبيع شرص إ آخر شيئاً و . 131، ص«حسن صحيح

قيق:انظر:  .شرعاً  ، بلوغ امرام،  ديث، 1111, دار الفلق, الرياض، 7ط مر الزهري، ابن حجر العسقا   .133، ص911 رقم ا

ها شرعاً ٓها تشتمل كان أهل  - 6 هي ع صاة فما وقعت عليه كان هو امبيع. وهو من البيوع ام ه م يقذفون با اهلية يبتاعون الشيء ايعلم عي  ا
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ج اطرة أو قماراً. فقه الس , باب امعامات. 111-111, ص3على الغرر, وهو كل  بيع احتو  جهالة أو تضمن 

شمي, ااحراف ي امعامات امالية , مرجع سابق, صياسر عج  .119يل ال
وع من البيع فاسد ما فيه من  - 7 هالة, امامسة أن يلم  امشري السلعة دون أن يراها, وا خيار له بعد ذلك, وهو ازم ِجرد اللم . فهذا ال ا

شمي, تمل التعليق. ياسر عجيل ال  .119ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص والتمليك ِجرد اللم , وا 
حيحن عن رم البيع على البيع ما روا ابن عمر عن ال صلى اه عليه وسلم: "ايبيع الرجل على بيع أخيه." وهو متفق عليه, وقد جاء ي الص-8

اس  سائي وأ داود والرمذي.وهو أن يبيع أحد ال د أمد وال سلعًة من السلع بشرط اايار للمشري, فيجيء آخر يعرض على هذا أ هريرة, وع
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ج , باب امعامات. الب راري،صحيح 111-111, ص3أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشرا بثمن أقل. فقه الس

ٌر لمب اد  بمالس ْمس ر ةم  البراري, يهم، ح ت  . 719,ص3, ج1133، رقم ب اٌب: ا  ي ْشر مي ح اضم ْطب ةم أ خم مسلم، صحيح مسلم, ب اب   ْرممم ااْمْطب ةم ع ل ى خم
،  .1133, ص1, ج1113رقم  ي ْأذ ن  أ ْو يذ تذْر ك 

جش كما فسر العلماء, أن يزيد ي من السلعة وهو ا يريد شراءها ليقع غر فيها. وقد هى الرسول صلى اه عليه وسلم عن هذا ال - 9 ع من و ال
اجشوا, وايبع حاضر لباد". البراري, صحيح البراري,ج ،كتاب البيوع, باب ايشري 19, ص3البيوع قال: "ايبتاع امرء على بيع أخيه, وا ت

 حاضر لباد بالسمسرة.
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, نف  امرجع السابق, ص - 10 ة, سيد سابق, .وللتوسع ي هذا اموضوع انظ113ياسر عجيل ال ر: فقه الس

 . 111-111مرجع سابق, ص
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ار  اإجارةأ بالرغم من وجود بعض   ولعل  التأجر شكل خاص من أشكال البيع. وكذلك عقود اإ
  1ااختافات ي امواصفات والشروط الفقهية بن الفقهاء.

ة لْمر بالشراء".  ومن البيوع ما ت اسم " بيع امرا  يطبق ي امصارف اإسامية 
ددها  ة بامواصفات الي  ه شراء سلعة معي وصورة هذ امعاملة أن يتقدم العميل إ امصرف طالبًا م

سبة الي يتفق عليها ويدفع الثمن م ة بال قسطاً على أساس الوعد بشراء تلك السلعة الازمة له فعًا مرا
ها على سبيل امثال عرض أسعار للسلعة  دات الازمة، وم حسب إمكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بامست
ة، ويقوم امصرف بعد ذلك باإجراءات الازمة للحصول على السلعة امتفق عليها ودفع قيمتها,  موضوع امرا

طر العميل إمام إجراءات البيع.  2وبعد وصول البضاعة، 
 قد ثار خاف حول مد  التزام اآمر بالشراء وهل هو ملزم أو ا.و 
صوص اآتية:    -لقد مسك القائلون بضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه بال
: جيأ   - وا مم   ذين  ها ال  يّ قوله تعا م    لونْ فع  ما ا ت   قولون  ت   آم بذ ر    د  اه أ  ك  [ ْن ت قولوا ما ا تفع لون  قتًا عم

 أ.3-1الصف:  
افق ثاث: إذا ح د ث  ك ذب, وإذا و ع د  أْخلف, وإذا اؤممن  خان." - ديث الصحيح: "آية ام ي ا

3  
ب الوفاء به، إذ م تفرق  والظّاهمر من هذ آدلة أن الوعد سواًء كان بصلة وبمر، أم بغر ذلك، 

صوص بن وعد وو  امصارف اإسامية تأخذ بالرأي الذي يقوم ولقد تبن من الواقع العملي أن بعض  .عدال
بالوعد الذي قطعه لْخر، فاآمر بالشراء، ملزٌم بشراء السلعة طاما هي مطابقة للمواصفات  طرف واحدبإلزام 

 احددة, وامصرف ملزم ببيع السلعة لْمر بالشراء. 
اك من ا يأخذ هذا الرأي ة ويقول: على خاف صيغ التمويل القائمة  4وه على الربا, فإنه ي امرا

وز أن تشمل وثيقة الوعد أو ما ي حكمها على مواعدة ملزمة للطرفن  امؤسسة والعميلأ، وأنه  واإجارة ا 
وز حصول امؤسسة على عمولة  ة متداولة لكوها من صور الدين احرمة. وا  ع إصدار صكوك مرا م

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, امرجع السابق, صللتوسع ي هذا اموضوع انظر:  - 1  .111-113ياسر عجيل ال
ى الدين القر داغي,  - 2 دسة امالية اإسامية , للمجل  العاصيغ التمويل ي علي  وك وامؤسسات امالية امصارف اإسامية, اه م للب

اث فقه امعامات اإسامية,  : ,3صاإسامية ، مركز أ  على اموقع آلكرو
 http://www.kantakji.com/fiqh/Finance.htm 

. ومسلم, صحيح مسلم, كتاب اإمان, باب بيان 11, ص1, ج33 رقم افق،كتاب اامان،باب عامة مروا البراري, صحيح البراري, -3
افق, رقم   . 79, ص1, ج19خصال ام

ابلة وامالكية ي قول إ أن الوعد ملزم ديانًة, ولي  ِلزم قضاءً قال إبن حرمة:  - 4 فية والشافعية وا إذا ترتب عليه  ذهب مهور الفقهاء من ا
هم ، وذلك ٓن الوعد أثر , إ أن الوعد ملزم أولكن لي  مطلقاً  امالكية  عقد ترع والترعات غر ازمة كما ي عقد اهبة. وذهب بعض العلماء م

وا ما تقولون ما ا تفعلون[  الصف: : ج ياأيها الذين آم مع الفقه اإسامي هذا الرأي. 3-1قضاًء. لقوله تعا  أ. وقد أخذ 
م امدية, طانظر: ابن عابدين,  قيح الفتاو  ا ى بن شرف بن 311, ص1, دار امعرفة, بروت, ج1د أمن, العقود الدرية ي ت ووي,  . ال

ووي, روضة الطالبن وعمدة امفتن, ط اع, 391, ص1,ج1111, امكتب اإسامي, بروت, 1حوران ال اع عن من اإق . البهوي, كشاف الق
ديثة, الرياض,   .19, ص9. احلى, ابن حزم, مرجع سابق, ج313, ص3د.ط., جمطبعة نصر ا

http://www.kantakji.com/fiqh/Finance.htm
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ظيم, التسهيات. أما إن مت بطريقة التموي ظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن الت ماعي فللمؤسسة ام ل ا
دو أ إذا وز للمؤسسة أخذ عمولة  دراسة ا كانت الدراسة بطلب  يتحملها امشاركون ي التمويل. و

ذ البداية.  ها م  العميل, ومصلحته, واتفق على امقابل ع
 ص ِدر, ٓن هذ الكفالة ف

وز كفالة العميل ام ُ مل  بأي  من ضوابط و يها توثيق للحقوق, وهي ا 
ة. وز أخذ العربون بعد عقد  1عملية امرا ظيم, يتحملها امشاركون فيه. و ومكن كذلك أخذ أجرة عن الت

ة, على حسم هذا امبلغ من من السلعة. ه ِحضر من الصحابة, وقد  2بيع امرا فقد فعله عمر رضي اه ع
,مد, وقد صدر بشأن العربون قرار أخذ به اإمام أ واز تسديد الدين  3مع الفقه اإسامي الدو وكذلك 

أي يؤدي إ وفاء الدين بإسقاطه، وا يعتر من التعامل الربوّي  بعملة أخر , ٓنه يؤدي إ تفريغ الذمتن,
وع بيعاً وشراًء. كما فيقول الرسول صلى اه عليه وسلم: "ابأس أن تأخذ 4امم  بسعر يومها ما م تفرقا وبي

 5شيء."

اك أشكال ا هاية ها من التمويل بالبيع. وتشذذذتمل هذ القائمة و   ة واإجارةأ، ه باإضافة إ  امرا
فالسلم إذا هو عكذذ  البيع  على التمويل بالسلم أي: دفع الثمن حاًا مع تأجيل تسليم امبيع للمستقبل،

م تعجيل الثمن ويؤجل امثمن, وأما ي الثا فيعجل امثذمن ويؤجل الثمذذذن. وقد شرع ٓجل، ففي السلم يت
فعة الطرفن، ٓن امبيع يكون نازا ي القيمة عن البيع العادي, فيسذذذتفيد البذذائع من قبض رأس امال  السلم م

فقه على حوائجه, ويستفيد امشري ي إنقاص الثمن.   امعجل لي
اس يسلفون ي الثمار  يقول ابن ة وال ّ صلى اه عليه وسلم إ امدي ه: "قدم ال عباس رضذذذي اه ع

تن والثاث. فقال صذذذلى اه عليه وسلم: من أسلف ي شيء فليسلف ي كيل معلوم، ووزن معلوم، إ  الس
مكن أن يكون عقد لم. و كما جاء ي معظم كتب الفذذذقه نقل اإماع على مشروعية الس  6أجل معلوم".

السلم طريقاً للتمويل يغ عن القرض بفائدة. ولذذذذذذلك يكون عقد السلم من الوسائل الي يستردمها امصرف 
تجه شركاته ومؤسساته. ارته، كما يستردمه أيضاً ي بيع ما ت صول على السلع موضوع   اإسامي ي ا

امصارف اإسامية تطبق هذ الصيغة ي مويل العديد من  ولقد تبن من الواقع العملي أن العديد من
اعية.   الشركات الص

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص   - 1  .119ياسر عجيل ال
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص - 2   .111-119انظر: ياسر عجيل ال
د 11/11/1999-11, هذ 1119 1-1قرار اجمع الفقه اإسامي ي الكويت  - 3 "جواز أخذ العربون وحسم هذا امبلغ من من  1/3/1ب

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص ود قرار اجمع اإسامي انظر: ياسر عجيل ال  .119-111السلعة..." معرفة تفاصيل وب
شمي, امرجع الس - 4  .131-111ابق, صللتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال
ن أ داود, مرجع سابق, ج - 5 سائي، ج3311, رقم 111, ص3أبو داود, س ن ال سائي, س اكم، 1191,  رقم 191, ص7. وال . ا

. وقال: صحيح على شرط مسلم وم 11,ص1، ج1191م،كتاب البيوع، رقم: 1991,دارالكتب العلمية ،  1امستدرك على الصحيحن، ،ط
.  رجا

, 3. وروا مسلم بلفظ: "من أسلف ي مر فليسلف...", صحيح مسلم, ج1111, رقم971, ص1ري, صحيح البراري, جالبرا - 6
 .1111, رقم 1111ص
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ومكن استردام بيع السلم ي اإنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائها وتسليمها بعد 
ها. سلوب كما مكن استعمال السلم كصيغة مويلية طويلة آجل مثل مويل آصول الثابتة كأ 1اانتهاء م

ك اإسامي بتوفر آصول الثابتة الازمة لقيام امصانع أو إحاها  بديل للتأجر التمويلي حيث يقوم الب
تجات  صول على جزء من م بامصانع القدمة القائمة على أن تكون هذ آصول كرأس مال السلم مقابل ا

اسبة.  2هذ امصانع على دفعات ي آجال م
اع  فية عقد مو ااستص ع صانع على عمل شيء معن ي الذمة، وهو من عقود البيوع. وقد ذهب ا

مع الفقه  اع أيضًا  اع" استحساناً، كما ذهب إ  جواز التعامل بعقد ااستص إ جواز عقد "ااستص
ظمة امؤمر اإسامي، حيث جاء ي قرار ما   :يأياإسامي التابع م

اع  ملزم للطرفن إذا توافرت فيه  -د وارد على العمل والعيذذن ي الذمة وهو عق -إن عقد ااستص
اع ما   :يأيآركان والشروط. ويشرط ي عقد ااستص

دد فيه آجل.1 ع وقدر وأوصافه امطلوبة وأن   . بيان ج  امستص
اع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إ  أقساط معلومة آجال 1 وز ي عقد ااستص  ددة..  

اك 3 اع شرطًا جزائيًا ِقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما م تكن ه وز أن يتضمن عقد ااستص  .
 3ظروف قاهرة.
اس ومتطلباهمر  وقد ش    اع لسد حاجات ال  .ع ااستص
تل دورًا رئيسًا ي استثمارات امصارف و  اع بامصارف اإسامية وبدأت  تطبق صيغة ااستص

اع، وسامت بذلك ي حل اإسامية, إ ظام ااستص ية وااستثمارية ب ذ قامت امصارف بتمويل امبا السك
ع امواد ااام إضافة إ العمل نفسه، وسامت امصارف ي  مشكات معاصرة كثرة، إذ وفرت للمستص

اع مع عمائها, غر أن أبرزها حجمًا ي امعام اعات أخر  عديدة وأبرمت عقود استص ات هو اجال ص
 .4العقاري
عل  فعة ي ظ ن  حصوها كمن يلتزم   عالة عقد على م وا

. وهو يعتمد ي التمويل بتقدم الثمن مقابل 5
قود. أي: ا يتأخر بعد اانتهاء  ب له ما استأجر به ويدفع ال ة مدة معروفة و خدمات متقدمة من جهة معي

 6من اادمة.
                                                 

ي -1  .11امصارف اإسامية, مرجع سابق, صصيغ التمويل ي الدين القرة داغي,  يعلي 
: .11ص م 1111تشرين آول ,  19اإسامي وكيفية تطبيقها,  ااقتصاد ي التمويل صيغ ,أمد السيد كردي  -2  وانظر اموقع  اإلكرو

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152412 

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص -3 اع انظر: ياسر عجيل ال ود والتفاصيل واإطار العام لعقود ااستص -191معرفة الب
199. 

ى الدين القر داغي,  - 4  . 11-9امصارف اإسامية, مرجع سابق, ص ي صيغ التمويل علي 
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ص -5 يم وفتحها وكسرها, 193-191ا عْل: ما يعطى مقابل عمل. ومعرفة امزيد انظر: فقه الس عالة: بضم ا . وا

ع يم هو آجر. انظر: مصطفى ديب البغا, فقه امعاوضات, مرجع سابق, باب ا عل: بضم ا  .111-111الة, صوا
 انظر: - 6

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152412
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/152412
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وز أن يعقد لعامل غر  اجة تدعو إ ذلك، فجاز مع و هول, ٓن ا معن, وكذلك على عمل 
هالة كامضاربة, عل قبل العمل, وإن ُالفا ي قدر الثمن, رجع إ أجرة  1ا قصان ي ا وز الزيادة وال و

 2امثل.

 :مبدأ تقاسم الربح والخسارة ثانياً:
اسائر وفقا ٓسهم رأس امال ي حن يتم وهذا يشمل التمويل بالشركة وامضاربة, حيث يتم توزيع ا

آرباح عن حصة آسهم ي رأس امال بشكل ملحوظ. نسبة توزيع آرباح وفقًا لاتفاق. وقد ُتلف 
ارية,  فقات ا اسب مع مويل العجز لل ية، وا تت اسب هاتان الطريقتان لتمويل امشاريع الر قرن تم ما وتت

هما هو مزج اإدارة مع املكية ي آول وفصل اإدارة من املكية ي  ببعض الرتيبات آخر . والفرق بي
، فإن أدوات التمويل امستمدة من آرباح وكذلك فقدان مبدأ التقاسم إما أن تترذ أشكال  الثانية. وبالتا

 .3امضاربة أو الشركة
انبن امال ويقدم فيه اآخر و  واارة، استثمار هذا  العمل والسعيامضاربة عقد يقدم فيه أحد ا

هما طبقاً للشروط الي    .4 دداها امال، لتحقيق الربح الذي يقسم بي
الربح بامضاربة من أجل أن يتيسر التعاون ااستثماري بن أرباب امال الذين ا يرغبون باستثمار  ش رع  

دون رأس امال الكاي، مصلحة كا الطرفن.أمواهم بأنفسهم وبن أهل اارة ي ااستثمارات الذين   5ا 
وامضاربة لغًة  م فاع لة أ 

: جو ءا خ رون  ي ضرب ون  ي 6 ٓ رْض, وهو الس ر فيها. قال تعا , من الض ربم ي ا
[  امزمل: انبن, وعمل من اآخر.11آرضم " 7أ. واصطاحاً: "عقٌد على الشركة  ي الربح, ِال من أحد ا

ي: شركة ي الربح, ِال من جانب "رب امال" وعمل من جانب اآخر "امضارب." وقد ب عمث  الرسول صلى أ
كر عليهم, وذلك تقريٌر.  اس يتعاقدون بامضاربة, فلم ي  اه عليه وسلم وال

رة. وامضاربة تكون مطلقة أو مقيدة. فأما امطلقة فهي الي م تقيد ِكان أو زمان أو نوع من التجا
ب من آشراص.  رية الكاملة ي التجارة ي أي نوع, وي أي مكان, ومع من   أي: للعامل ا

                                                                                                                                                         

Monzer Kahf, Instruments and Alternatives of Public Debts in Islamic Economy, pp.10.  
عالة, ص - 1  .111إن العمل الذي يقوم به امضارب فيه جهالة. مصطفى ديب البغا, فقه امعاوضات, مرجع سابق, باب ا
عالة, صللتوسع ي هذا اموضوع انظر: مصطفى  - 2  .111ديب البغا, فقه امعاوضات, مرجع سابق, باب ا
ذر قحف,  - 3    .37صمرجع سابق,  أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي,م
ة 1للتوسع ي اموضوع انظر: عبدالستار أبو غدة, امصرفية اإسامية خصائصها, وآلياها وتطويرها, ط - 4 -1الطبع, ص, دار العلم, م يذكر س
31. 

ف, ط -5 ة الطبع, ج1ابن أ شيبة, امص شمي, ااحراف ي امعامات امالية امعاصرة ي الفقه 391, ص1, م يذكر س . ياسر عجيل ال
 .111اإسامي, مرجع سابق, ص 

 .131, ص1وزآبادي, القاموس احيط, مرجع سابق, جالفر  - 6
شمي, ااحرا - 7  .117-111ف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص انظر: ياسر عجيل ال
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أما امقيدة فهي الي تقيد بشرط, كأن يشرط رب امال على العامل أن تكون التجارة من نوع معن,  
 1كذا.كآثاث, أو اجوهرات, أو أن تكون التجارة ي هذا البلد دون غر من الباد وه

 ق ارض ةأ: من "الق ْرض"، أْي: الق ْطع, وذلك ٓن امالك, صاحب امال 
وامضاربة تسمى  القمر اض وام

ق ط ع للعامل امضارمب, قطعًة من ماله وأعطاها له ليتاجر فيها، أو ٓن امضارمب يقطع امسذافات ي السْر 
 2للتجارة ي امال.

حو وي التعامات امصرفية امعاصرة،   : اآييكون تعريف امضاربة على ال
صص شائعة اتفقا عليها."   "عقد شركة، ي دفع ِوجبه طرٌف آخر ماًا ليت جر فيه، ويقتسمان الربح 

قد, الذي يسميه الفقهاء: آمان، وبعروض التجارة كا لسلع والعقار، وهذا التعريف يشمل امضاربة بال
 3فيه. ويتعامل   رج  وغر ذلك ما ي تا

حو  تلفة ي ااعتبار وآحكام، وذلك على ال إن تكييف العاقة بن طري امضاربة يأخذ أطوارًا 
 :اآي

زلة الوديع من حيث عاقته برب امال، وذلك إذا قبض امال وم يشرع ي  اًأ ِ ذ يعّد امضارب  أمي
ه إذا تعد  أو قص ر. ب عليه حفظه، وهو يضم  العمل، و

عّد امضارب  وكيًاأ لرب امال إذا شرع ي العمل، وهو يقوم مقامه, فيما عهد إليه به من التصرف ذ ي 
 ي ماله.

سب امتفق عليه.  هما   ذ يعتر امضارب  شريكاًأ لرب امال, إذا حصل ربح, ويقسم بي
ق ق ربح، وإا فا أجر له ي ذ يعتر امضارب  أجراًأ إذا تبن  فساد امضاربة، ويثبت له أجر امثل إن 

الصحيح لئا تكون امضاربة الفاسدة أجد  من الصحيحة، الي من أحكامها آصلية، أنه ا شيء 
صل ربح.  للمضارب إن م 

باًأ إذا خالف القيود والشروط امشروعة امتعاق د عليها، وهو يضمن الضرر،  ذ يعتر امضارب  غاصم
 ولي  له ربح وا أجر.

يعتر امضارب  مقرضاًأ إن أخذ امال من مالكه لي تاجر فيه، واشرط على امالك أن له وحد  الربح  ذ 
 كله دون رب امال.

ذ يعتر امضارب  مترِعاًأ إن أخذ امال من مالكه ليعمل فيه، واشرط عليه امالك أن الربح كل ه له 
 وحد  دون امضارب، ويسمى  اإبضاعأ.

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص - 1 -111للتوسع أكثر عن امضاربة وتفاصيل عقد وأحكام الربح انظر: ياسر عجيل ال

 .111-139م , 1113, 1. وكتاب هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات اإسامية, امعاير الشرعية, ط131
امعة آردنية ,العدد   -2 لة الدراسات با . 171/أأ , ص19على الصوا, الفوارق التطبيقية بن امضاربة ي الفقه اإسامي وامضاربة امشركة, 

مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة , مرجع سابق،   .111-119و
 .111-113بة ي الفقه اإسامي وامضاربة امشركة, مرجع سابق, صعلى الصوا, الفوارق التطبيقية بن امضار  - 3
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دهم يقتضي عدم  1عت على خاف القياسرّ ور الفقهاء أن امضاربة ش  وير  مه  , ٓن القياس ع
هول، وقالوا: إن هذا القياس قد ت رمك ما ورد ي جوازها  هول، أو معدوم، على عمل  جواز ااستئجار بأجر 

 2من آدلة.

اًء على هذا، فإن امضاربة ليست من اإجارة الي اشتملت على أجر  هول أو معدوم لعمل وب
هما شائعاً  هول، بل هي مشاركة يدفع أحد الطرفن مال ه، ويعمل اآخر ببدنه، وما قسم اه من رزق كان بي
ٌم ورمْبٌح اشركا فيه،  سب ما اتفقا عليه، وهذا هو العدل الذي يشركان ي مغ ممه ومغر ممه، فإذا حصل مغ

صل اشركا ي امْغرم، وذه فوا وإن م  ب نفع  بدن هذا،كما ذهب مال  هذا. وإن العديد من الفقهاء ص
وها.   3امضاربة ي باب الشركة ومتعلقاها، ولي  ي باب اإجارات و

يث يرتب عليها أثر ها فوراً, وي شرط ي امتعاقدين آهلية، سواء  ج ز ة،  وي شرط فيها أن تكون م
، أو من اإجارة، أو من الوكالة، فقد ذكر بعض الفقهاء أن امضاربة توكيل اعترنا امضاربة نوعًا من الشركة

وتوّكل، ي شرط ها أهلية التوكيل ي امالك، وأهلية التوّكل ي امضارب.
4 

ل ع؟ قودأ ا من ع روض التجارة كعقار وسم  ولكن هل يشرط ي رأس امال أن يكون من آمان  ال
س مال امضاربة من آمان حصراً, ٓن ي العروض يكون رأس امال اشرط الشافعية أن يكون رأ

ابلة أن يكون رأس مال امضاربة من عروض التجارة، إْن فو ض رُب  فية وا قود. وأجاز ا اف ال هوًا، 
قيمًة غرها، امال امضارب  ي بيع العروض غ ر راً، فقد يقبضها وهي تسذاوي قيمًة ما، ويرُدها وهي تسذاوي 

 5فتكون امضاربة ي أماها.
د العقد، وذلك لي ضبط قدر  وصفت ه، وي سل م للمضارب، وا  ويشرط كون رأس امال حاضراً ومعلوماً ع
اً ي ذمة مدين، ٓن الدين ي الذمة قد يوجد وقد ا يوجد، فإن كان  ازع فيه. وأا يكون رأس امال دْي يقع الت

د بعض الفقهاء، لتحُقق وجود بيد وإمكان عمله فيه. وما ذهب إليه  امضارب  نفس ه هو امدين  فهو جائز ع
مهور هو ما عليه التطبيق ي امصارف، علمًا بأنه يصار ي بعض آحيان إ نقل امبالغ امودعة ي  ا

قيقة ديون أو ودائع, نقًا حسابياً دون إعادة  ارية, وهي ي ا سابات ا تسليم. ويشرط تسليم رأس امال ا
إ العامل امضارب، وامقصود: أن م ك ن من أخذ ليتصر ف فيه، فإن اشر مط بقاؤ ي يد مالكه أو أن يعمل 

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص -1 على الصوا, الفوارق  .131-119للتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال

حسن عبد الغ أبو غدة, التمويل بامضاربة ي  .179-111التطبيقية بن امضاربة ي الفقه اإسامي وامضاربة امشركة, مرجع سابق , ص
 .91-17امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص

اع, مرجع سابق, ج - 2 اع عن من اإق . احلى, ابن حزم, مرجع 319, ص3معرفة أقوال الفقهاء ي هذا اموضوع انظر: البهوي, كشاف الق
 .79, ص9سابق, ج

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص انظر: ياسر  - 3 . حسن عبد الغ أبو غدة, التمويل بامضاربة ي 131-111عجيل ال
 .11-11امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص

 .31حسن عبد الغ أبو غدة, التمويل بامضاربة ي امعامات امالية امعاصرة, مرجع السابق, ص - 4
ف, ج  - 5  .11حسن عبد الغ أبو غدة, امرجع السابق, ص.391, ص1إبن أ شيبة, الص
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ياً، كل ما احتاج شيئًا أخذ بالتدرُج؛  ابلة جو زوا أن يأخذ امضارب  رأس امال تدر معه م يصح، لكن  ا
  1العقد هو العمل.وقالوا:إن مورد 

ومن شروط العمل ي امضاربة, أن يلتزم ما يقتضيه عقد امضاربة, وذلك كالبدء بالعمل، وتو البيع 
و ذلك من آعمال والتصرفات، الي جرت العادة أن يقوم ها امضارب. وا بد من التزام  ار، و والشراء واا

م يسّد وجو العمل أمامه، وهو ما ي عرف بامضاربة امقي دة الي هي  القيود, الي قي د ها رب امال, وذلك إذا
ظمها عادة صيغ العقود امفص لة  قسيمة امضاربة امطلقة، مع ماحظة أن  مثل هذ التصرفات والقيود حاليًا ت

  2الي تستردمها امصارف اإسامية وغرها من امراكز امالية.
صيب امرص ص الشائع لكل  من الطرفنط ي الربح, معلر  شْ ت  و  فإن ع رمف نصيب  واحد  , ومية ال

صف  مثًا، أو نسبٌة مئويٌة من مثل هما, بأن كان له ال % وس كمت عن بيان نصيب اآخر صحت  31م
تص به، كأن يكون له  د د ٓحدما مبلٌغ مقطوع  امضاربة, ٓن ما بقي هو نصيب اآخر، وا يصح أن  

آاف من آرباح، وما بقي فهو لْخ ر, ما ي هذا من الغ ر ر, إذ من اممكن أن يكون هذا امبلغ، أو ا  عشرة
يكون، أو يكون بأضعاف  كثرة، فيحصل ظلم ٓحد الطرفن. وأن تكون حصة امضارب من آرباح, فإن  

  3كان من رأس امال فسد عقد امضاربة.
 ي أن اشراط الضمان على العامل امضارب ي عقد امضاربة باطل, وا خاف بن الفقهاء امتقدمن

، إذ  ذا ش رمط فيه الضمان، فيكون ن أصل العقد قائم على آمانة، فإإٓنه لي  من مصلحة العقد وا مقتضا
ِوله إ قرض. أما إذا فر ط امضذار  خاف   ب أو موجبم آصل، وهذا ي فرِغ عقد امضاربة من مضمونه و

اً, من حيث عاقته برب امال، وهذا يوجب عليه  تعد   ي تصذرُفه، فا خاف ي أنه يضمن, ٓنه ي عُد  أمي
حفظ امال، كما أن عليه اانصياع إ طلب صاحب امال ي القيود الي و ضمعت ي امضاربة، فإن خالفها  

ي له من الربح. كان كالغاصب، وعليه الضمان، وا ربح له، وقيل: له أجر ه وما مِ    4اممْثل، أو آقل م
وز أن تشمل نشرة اإصدار أو صكوك  دة ي دورته الرابعة: "ا  مع الفقه اإسامي  جاء ي قرار 
سوب  إ رأس امال. فإن  امقارضة على نص بضمان عامل امضاربة رأس امال، أو ضمانم ربح مقطوع، أو م

ُص على ذ اً، بط ل شرط الضمان، واستحق  امضارب ربح  مضاربة امثل."وقع  ال لك صراحة أو ضم
5  

ري امصارف اإسامية مضاربة من نوع جديد  وامضاربة امشركة تتضمن  سمى امضاربة امشركة.يو
اها, يدفعه ميع السمات آساسية الي تتسم ها امضاربة ي الفقه اإسامي من اعتبار رأس امال أحد أرك
 شرص أو أشراص إ امضارب ليعمل فيه برأيه وخرته. ويشرط ي رأس امال معلومية امقدار. 

                                                 
 .99-79امرجع السابق, ص - 1
شمي, ااحراف ي 91حسن عبد الغ أبو غدة, التمويل بامضاربة ي امعامات امالية امعاصرة, امرجع السابق, ص - 2 . وانظر: ياسر عجيل ال

 .131-119سابق, ص  امعامات امالية, مرجع
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص   - 3 . حسن عبد الغ أبو غدة, التمويل بامضاربة ي 131-131ياسر عجيل ال

 .31امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص
ى الدين القر داغي. -4 شمي, ااحراف ي امعامات امالية, 31ص  امصارف اإسامية, مرجع سابق,صيغ التمويل ي  علي  . ياسر عجيل ال

 . ي باب الضمان ي عقد امضاربة. 111-111مرجع سابق, ص 
عقد ي   -5 دة ي دورته الرابعة, ام مع الفقه اإسامي   .11/1/1999-1هذأ اموافق 1119قرار 
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, تلف امضاربة الفردية عن امشركة من عدة وجو اك ثاثة أطراف ي امضاربة امشركة:  ُو فه
ماعية صاحب امال وامضارب امستثمر وامصرف اإسامي, وميعهم يستحقون آرب اح, وهي تتصف با

. ي حن أن امضاربة الفردية تقوم على أساس عدم خلط آموال امستثمرة؛ ٓها هاوخلط آموال امستثمرة في
في وقوع خلط  ائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر امال, ويقوم الطرف الثا بالعمل, وهذا ا ي تعاقد ث

  1الفردية.آموال ي امضاربة 
فيذ امضاربة امشركة ااطوات  وتتبع  : اآتيةامصارف لت
 يتقدم أصحاب رؤوس آموال ِدخراهم بصورة فردية إ امصرف اإسامي استثمارها هم.  -1
 يقوم امصرف بدراسة فرص ااسثمار امتاحة للتمويل. -1

 لط امصرف أموال أصحاب رؤوس آموال ويدفع ها إ امستثمرين.  -3

فقات.  -1 ضيض التقديري بعد حسم ال اًء على ما يسمى بالت ة ب  تسب آرباح ي كل س

 2توزع آرباح بن آطراف الثاثة, صاحب رأس امال وامصرف وامضارب. -1
ولكن وامضاربة امشركة تتضمن ميع السمات آساسية الي تتسم ها امضاربة ي الفقه اإسامي,

ومن أبرز معام ااستثمارية ي امضاربة امشركة, جران ااسارة ي امضاربة آو  يعة العقد,ُتلف ي طب
ضيض على آصل. اط بالزمن. أي: بالتوقيت، ا بالت  3بالربح ي امضاربة الثانية وتوزيع الربح ي

صر جديد ي   امضاربة, واختلفوا وقد اتفق العلماء امعاصرون على جواز دخول امصرف اإسامي كع
ديد عاقته بكل من أصحاب آموال وامستثمرين. فقال بعضهم: إن امصرف مضارب ي مضاربة  ي 
مد باقر الصدر إ أن امصرف اإسامي وكيل عن أصحاب  مطلقة ويستحق آرباح. وذهب السيد 

صراً أساسياً ي عقد امضاربة. ٓن الفقهاء قرروا أن كل ما للمضارب أن يعمله فله أن يوكل  آموال, ولي  ع
.    4فيه غر

                                                 
ريها امصارف اإسامية. وتقييدها بالفردية مييزا ها عن امضاربة الفردية يقصد ها امضاربة امعروفة ي الفق -1 ه اإسامي مييزاً ها عن امضاربة الي 

وك اإسامية, وإن كان فيها شيء من التجوز إا أن هذا اإطاق مب على غالب امض ريها الب ماعية, الي  اربات ي الفقه امضاربة امشركة أو ا
امعة آردنية, العدد  اإسامي. انظر: عل لة الدراسات با /أأ, 19ى الصوا, الفوارق التطبيقية بن امضاربة ي الفقه اإسامي وامضاربة امشركة, 

 .173ص
.أمرة عبد اللطيف مشهور, ااستثمار ي 319-319مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص -2
, القاهرة ,1قتصاد اإسامي, طاا  .319م, ص1991, مكتبة مدبو
ة الطبع, ص1الفوارق التطبيقية بن امضاربة ي الفقه اإسامي وامضاربة امشركة, طانظر: عبد الستار أبو غدة ,  -3 مد 311, م يذكر س  .

 . 311-319ق, صعثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع ساب
ك الاربوي ي اإسام, ط -4 , بروت, 1مد باقر الصدر, الب ا مد عثمان شبر, امعامات امالية  .11م, ص1973, دار الكتاب اللب

 .311امعاصرة  ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص 
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تهية وا   تهية بالتمليك وهي تشبه امشاركة ام ها امضاربة ام ستحدثت صور جديدة من امضاربة, م
اول شراء امصرف شيئا  1بالتمليك, إا أن الشريك ي امضاربة ايشارك ي رأس امال, ويشارك بعمله و
هم. ةوالشراك  2فشيئا. ن أو أكثر على أن يكون آصل, أي رأس امال والربح مشركاً بي  3عقد بن اث

امضاربة امشركة فهي مبدأ إسامي لتقاسم آرباح وااسائر. وتع أن يتم توزيع الربح بن  أما
اء على ذ سبه أنصباؤهم عن حصصهم ي رأس امال. وب لك، مكن الشركاء وفقًا لاتفاق الذي قد ُتلف 

 4اعتبار امضاربة حالة خاصة من الشركة.
ارة يعطون امال مضاربة من  اوكانت امضاربة شائعة بن العرب زمن ا  هلية وكانت قريش أهل 

زء مسمى من الربح، وأقر الرسول صلى اه عليه وسلم ذلك ي اإسام. ومن آمثلة على ذلك  يتجر به 
ها على أن يكون خروج الرسول صلى اه علي ة رضي اه ع ه وسلم قبل البعثة للتجارة ي أموال السيدة خد

د مشروعية عقد امضاربة  له نصيب ي الربح، فهو عقد مضاربة, وقد استمر العمل به بعد البعثة، وبذلك تست
ة العملية الثابتة بإقرار الرسول صلى اه عليه وسلم وإماع الصحابة على العمل ها. وقد أمع   إ  الس
اس. وقد ورد أن  5العلماء على جواز عقد امضاربة وأنه مستث من اإجارة اجهولة وأن هذ الرخصة للرفق بال

زل به  رًا وا ي العباس ابن عبد امطلب كان إذا دفع ماًا مضاربة اشرط على صاحبه أا يسلك به طريقا 
فعل فهو ضامن, فرفع شرطه إ رسول اه صلى اه عليه وسلم واديًا وا يشري به ذات كبد رطبة, فإن 

. ه أن رسول اه صلى اه عليه وسلم قال: "ثاث فيهن الركة: البيع  6فأجاز وروي عن صهيب رضي اه ع
  7إ أجل، وامقارضة، وخلط الر بالشعر للبيت ا للبيع".
ددة القيمة و  ،وتعّد صكوك امضاربة أسهمًا ملكية ي امضاربة دات امضاربة بأها وثائق  تتميز س

سبة مئوية  تصدرها الدولة أو بعض اهيئات بأماء مالكيها مقابل أموال من أجل ااستفادة من أرباحها ك

                                                 
له ي املكية دف -1 لول  ق للشريك ي ا عة واحدًة, أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط امتفق عليها." "هي شركة يعطي امصرف فيها ا

مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة  ي الفقه . 191أمرة عبد اللطيف مشهور, ااستثمار ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص
 .339-339اإسامي, مرجع سابق, ص

 . 319امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق ,صمد عثمان شبر, امعامات امالية  - 2
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص- 3  .199-111للتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال
اك عدة مصادر عن هذا امو 317مرجع سابق, ص مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, -4 ها: ااستثمار .وه ضوع م

, القاهرة,1ي ااقتصاد اإسامي, للدكتورة أمرة عبداللطيف مشهور, ط  . 317م, ص1991, مكتبة مدبو
ف, ط -5 ة الطبع, ج1ابن أ شيبة, امص على الصوا, الفوارق التطبيقية بن امضاربة ي الفقه اإسامي وامضاربة . 391, ص1, م يذكر س

 .111سابق, ص امشركة, مرجع
ن الكر , مرجع سابق، كتاب القراض -6 بمهم، و م ْن  مر  يم م الم غ ْرمم بمغ ْرم أ ْمرمم  ,روا البيهقي، الس ، رقم  ب اب  اْلم ض ارمبم   المف  ِم ا فميهم زمي اد ًة لمص احم

وللتوسع ي هذا اموضوع انظر:  .131ثقات, مرجع سابق, ص . وقال ابن حجر ي بلوغ امرام من أدلة آحكام: رجاله191, ص1, ج11111
هجي على مذهب اإمام الشافعي, دار القلم،  مصطفى اان, ي, الفقه ام ة 1ط مصطفى البغا, على الشر , 71, ص7, دمشق, ج1991, س

سن بن أمد الرباعي,ي باب القراض.  ا امرتار,  ا ة نبي امع ٓحكام س مد قفتح الغفار ا مد العمران, بإشراف علي بن  يق علي بن 
 .11, ص1ج ,هذ 1117دار عام الفوائد,  ,1العمران, ط

اد ضعيف، رقم  -7 . وي الباب آثار كثرة دالة على أن الصحابة كانوا يتعاملون بامضاربة من غر نكر 719, ص1,ج3799روا ابن ماجه بإس
واز. هم على ا  فكان ذلك إماًعا م
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مل آرباح, ُول امسامن الذين يتعرضون اسائر فا تتجاوز كامل قيمة أسهمهم، ويتلقون  1ددة من 
صوص عليه ي نشرة اإصدار.آرباح على ال  2حو ام

ظام امصري القائم على امشاركة أكثر تعرًضا لاختيار العكسي ا أن ال وامراطرة آخاقية، فإن  ِو
اول تشجيع  ب عليها أن  ة،  على امتمولنهذ امصارف  ية أو صر الدخول ي عقود طويلة آجل، ضم

تلف 3ُفيضها. رباح أومن أجل تقليل التزوير ي كمية آ اً  اختافاً  الشركة ُو  اإجارة, فإن صكوك عن بي

ها ملكية يؤمل مثل آسهم د إا تعرف ا أرباحاً،  أن م  مكن فا .امدة آخر ي الفعلي، التحقق ع

 أسهم ماأ .للدولة امؤسسات ااقتصادية أمثلتها أرباحاً. وأوضح العادة ي تدرّ  مشروعات إا إصدارها

ق مالكيها تعطي فهي امشاركة  فيصبح. وااسارة الربح ي التملك وامشاركة إ إضافة أيضا، اإدارة ي ا

دما اإدارة ي شريكا اااص القطاع كومة كانت إذا تصلح فهي ولذلك آسهم. متلك هذ ع ي  راغبة ا
زئية أو الكاملة 4ااوصصة من نوع بذلك للممولن. فهي اإدارية من اارات استفادةا  امشروع كلياً، برك ا

 معلوم، ويكون قرار هو كما اإدارة، ي تشارك فا امضاربة، أسهم وأما .اااص القطاع إدارة جزئيا، أو

كومة، لذلك بيد العامة السلعة إنتاج كومة تتهيأ أن يتطلب احها فإن ا  امهارات على وتب قي إدارها ا

ي اسبة ةالف   .ام
 نفسها الشركة ٓن موقتة، أسهم تصدر أن أيضا مكن أنه غر دائمة، - العادة ي - آسهم وتصدر

ظمة التابع اإسامي، الفقه مع فتو  وحسب 5معلوم. وقت ها يتحدد أن مكن  فإنه اإسامي، امؤمر م

كومة، الطرف ضمان مكن مارسة بوصفه   6وأسهم امضاربة, امشاركة أسهم الم رأس خسارة ر الثالث كا
 7مواً مشاريع القطاع العام.

اح امضاربة ي الودائع. ومع و   وات اام  عشرة اماضية يدل على  ربة امصارف اإسامية ي الس
مط من التمويل على نطاق كبر  وك اإسامية ممارسة هذا ال جاح، فقد عدمت قدرة معظم الب إ هذا ال

جاح ي تعبئة اموارد الازمة مشاريع القطاع العام  اء على ذلك، امضاربة فيها فرصة جيدة لل جانب أصوها، وب
وكسب الدخل، وذلك بأخذ ااطوات العملية لتقدم امهارات اإدارية الي تغذي الثقة بن اممولن 

 من يزيد ما للمشروع اإنتاجية التمويلية، بالكفاءة ةالعملي يربط وامضاربة الشركة بأسهم والتمويل .8احتملن

وع من امستفيد العام القطاع إنتاجية د كذلك آمر ولي  التمويل. من هذا ال  أو اإنتاج، صص التمويل ع

 9بصكوك اإجارة.
 

                                                 
موي البديل ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 1 هج الت ى, ام  . 111-111صا الصا
ة, مويل  - 2  .191اإسامي, مرجع سابق, ص  ااقتصاد ي للدولة العامة اموازنة عجز كردو  صري
ظرية و , Palgrave, New York بول ميلز وجون بريسلي , انظر:  - 3  , م1111 -هذ 1111التطبيقالتمويل اإسامي بن ال

Islamic Finance Theory and Practiceم . 1999, نشر 1, ترمة رفيق يون  امصر , ط 
ميع السياسات الي يقصد ها تفعيل عوامل وقو  السوق ي ااقتصاد حت ولو م يؤد  إ امتاك القطاع   - 4 ااوصصة تستعمل بشكل عام 

ذر قحف, أدوا  .11ت وبدائل الدين العام, مرجع سابق, صالعام. انظر: م
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها, مرجع سابق, ص  - 5  . 91-93م
وات   قرار - 6 مع الفقه اإساميأ، قرارات وتوصيات، للس ظمة امؤمر اإسامي   م، قرار  رقم 1999-م1991 / هذ 1119- هذ 1111م
ذر قحف, . انظر: 11م , ص 1999/  11-1م / 1999، أي ما يعادل  هذ 1/1119/  13-19جدة،  أ لدورته الرابعة الي عقدت ي1 م

 .97-91دور السياسات امالية وضوابطها, مرجع سابق, ص 
ذر قحف,  انظر: - 7  . 39, مرجع سابق, ص أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
ذر قحف,  انظر: - 8  . 39مرجع سابق, ص  ن العام ي ااقتصاد اإسامي,أدوات وبدائل الديم
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها, مرجع سابق, ص  - 9  . 111م
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 مبدأ تقاسم المخرجات )الريع(: ثالثاً:
إسام، وهو امساقاة  الي تعرف أيضًا باسم امبدأ الثالث مشتق من مبدأ هام للتمويل الزراعي ي ا

وامزارعة شرعاً تع  1امزارعة لغًة تع امفاعلة ي الزرع أو طرح الزرعة أو إلقاء البذرة على آرض. امزارعةأ. و 
ها, وهي تع أيضاً الشركة ي الزرع. رج م   2امعاملة على آرض ببعض ما 

ورة بامعاملة من العمل, ولكن آشهر امساقاة لغًة فمشتقة من  أما ة ام السقي. ويسميها أهل امدي
: أن يدفع صاحب الشجر شجرة إ شرص  استعمال لفظ امساقاة. وامساقاة شرعًا واصطاحًا تع

  3يصلحها ويشرف عليها مقابل جزء معلوم من مر ذلك الشجر.
 غار سة  أيضاً. وهي 

اك ام م فاع لة  من الغرس.وه
د مالك أن و  4 فيدأ بقوله: "وهي ع عرفها ابن رشد  ا

يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددًا من الثمار معلوماً، فإذا استحق الثمر كان للغارسم جزء 
أي: إن امغارسة تكون ي آشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء  5معلوم من آرض متفق عليه."

تجا أخذ العامل جزءًا من آرض والشجر كأجرة له على ساب صاحبها حت إ ذا أصبح ذلك الشجر م
عالة.   6ذلك. لذلك اعترت نوعا من اإجارة. وفيها أيضا وجه شبه با

ها من مر أو زرع". والرسول  رج  م "عامل أهل خير بشطرم ما  
صف. 7  والشطر ال

يكون خطراً، ٓها تتطلب بقاء ملكية آرض وامعدات امصارف اإسامية بامزارعة, فقد وأما تعامل 
اطق الي تعتمد فيها الزراعة اعتمادا كبراً على  اطرة عالية خاصة ي ام طوي على  د اممول وت لفرة طويلة ع
وية. وعاوة على ذلك، فإن الفقهاء القدامى م يبدوا رأيهم بشأن تقاسم اإنتاج ي  آمطار والظروف ا

اعة، وقد يأخذ اُاذ قرار فقهي بشأن ذلك بعض الوقت, حت يتم صياغته وفقاً قطا  لشروط  ع آعمال والص
وك اإسامية العقد الشرعي الذي م  كِ    8 استردامه.من ْن الب

 قواعد الحاكمة للعقود في اإسام:الرابعاً: 
اك قواعد حاكمة للعقود ي اإسام:  ه

ص صريح الدالة, وصحيح  : أن آصلالقاعدة اأولى ع ب ها إا ما م ع م ي العقود اإباحة, فا م
 الثبوت, ويبقى ما عدا ذلك على أصل اإباحة. 

ف , وامراضاة واموافقة. وعرف والقاعدة الثانية : أن الرضا أساس التعاقد. أي: العقود تكون بطيب ال
فية الرضا بأنه: امتاء ااختيار أي  بلوغه ها يث يفضي أثر إ الظاهر من ظهور البشاشة ي ا يته, 

, وابن عابدين, والرهاوي: الرضا إيثار الشيء  واستحسانه. وها. وبعبارة أخر  ذكرها التفتازا وا  9الوجه و
:ج ياأ   وط بالرضا، لقوله تعا اس م وا ا ت   ها الذين  يُ خاف بن الفقهاء ي أن حل أموال ال م ك  ال  مو أكلوا أ  أم

                                                 
 .119, ص11مع اللغة العربية, امعجم الوسيط, مرجع سابق, ج - 1
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ج - 2  , باب امعامات.191, ص3فقه الس
 , باب امعامات.191-199ص ,3امرجع السابق, ج - 3
 .كتاب امساقاة.199,ص3امرجع السابق, ج - 4
فيد,   - 5  كتاب امغارسة.،  111,  ص11والتحصيل,ج, البيان أبو الوليدابن رشد ا
 .11اإسامي وكيفية تطبيقها, نف  امرجع السابق , ص ااقتصاد ي التمويلصيغ  ,أمد السيد كردي - 6

زء من الثمر والزرع.1111, رقم1191,ص3مسلم , صحيح مسلم, ج -7  , كتاب  البيوع, باب امساقاة وامعاملة 
 انظر: - 8

Monzer Kahf, Instruments and Alternatives of Public Debts in Islamic Economy, pp.10.  
امعة اإسامية, غّزة,  -9 يفة, نشر ا د اإمام أ ح ديث ع يفة, أصول ا , 1. ابن حزم, احلى, مرجع سابق, ج111صهذ، 1111أبو ح
 .11ص

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
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ساء : مْ ك  راض  مم ت   نْ ع   ارةً م  كون  ت   نْ الباطل إا  أ  م بم ك  ي  ب   أ  ولقول ال صلى اه عليه وسلم:"إما 19[  ال
". البيع  ع ْن تراض 

1  
هول العاقبة ا يدر  أيكون أم  والقاعدة الثالثة رجا بأنه: ما يكون  هي انتفاء الغرر, وقد عرفه ا

ه: "أن ال صلى اه عليه  3ووي: آصل أن بيع الغرر باطل. وقال ال2ا , ما روي عن أ هريرة رضي اه ع
 4وسلم هى عن بيع الغرر".

: أن "ااراج بالضمان". وهو حديث صحيح أخرجه الشافعي, وأمد, وأبو داود, والقاعدة الرابعة 
ها. وق ديث: إن رجًا ابتاع  عبداً فأقام والرمذي, وابن ماجة, من حديث عائشة رضي اه  ع يل ي سبب ا

د ما شاء اه أن يقيم, م وجد به عيبا, فراصمه إ ال صلى اه عليه وسلم فرد عليه, فقال الرجل:  ع
ديث غلة  5يارسول اه, قد استعمل غامي, فقال: "ااراج بالضمان". وقال أبو عبيد: ااراج ي هذا ا

ه على عيب دلسه البائع, فردُ ويأخذ ميع الثمن, ويفوز بغلته  العبد يشريه ا لرجل فيستغله زمانا, م يعثر م
ا ما خرج من شيء من غلة  6كلها, ٓنه كان ي ضمانه, ولو هلك هلك من ماله." وكذا قال الفقهاء: مع

فعة وعن, فهو للمشري عوض ما كان عليه من ضمان املك, فإنه لو تلف امب يع كان من ضمانه, فالغلة وم
م ي مقابلة الغرم.   7له, ليكون الغ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ن الكر , - 1 . وصححه آلبا ي: إرواء الغليل، امكتب 19,ص1, ج11171رقم  ْضط ِر و بذ ْيعم اْلم ْكر م ب اب  م ا ج اء  يم بذ ْيعم اْلم   البيهقي, الس

 .111,  ص1، ج1193، رقم1ط ااسامي،
2-  , رجا , التعريفات, طا رجا مد ا , القاهرة, م يذكر تأريخ الطبع, ص1أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمن بن  ل  .111، ا
ووي, ش -3 وو رح ال  . 111, ص11على صحيح مسلم, مرجع سابق,  ج ال
ه:  -4 ْ ص اةم، و ع ْن بذ ْيعم اْلغ ر رم »حديث أ هريرة رضي اه ع , 3ج، 1113. أخرجه مسلم , رقم «نذ ه ى ر س ول  اهم ص ل ى اه  ع ل ْيهم و س ل م  ع ْن بذ ْيعم ا
 .1113ص

ه، باب ما جاء ف الرمذي أخرجه -5 د به عيباً، رقم ي س : رجاله كلهم ثقات . 111، ص1191يمن يشري العبد ويستغله م  قال آلبا
لد, وثقه ابن وضاح وابن حبان ، إرواء الغليل، .رجال الشيرن غر  ابن وانظر . 119, ص1, ج1311 باب الشروط ي البيوع، رقم آلبا

، حجر  .111, ص911 يوع إذا رد بالعيب؟, رقمباب من فوائد الب، بلوغ امرام العسقا
ديث ااراج ي هذاعبيد:  قال أبو , باب ااراج بالضمان.111أبو عبيد, كتاب آموال, مرجع سابق, ص - 6 يشريه الرجل فيستغله  غلة العبد ا

افع امغصوب ٓ وهذا احتج زمانا ،  يفة ي قوله: "إن الغاصب ا يضمن م  ." ح
أبو يوسف, ااراج, مرجع سابق,  , باب ااراج بالضمان.111هذا اموضوع انظر: أبو عبيد, كتاب آموال, مرجع سابق, صللتوسع ي  - 7
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص .11ص  . 139-199ياسر عجيل ال
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 لمبحث الثانيا
 تمويل القطاع العام

 الفقهاء عادة فيما يتعلق بتمويل القطاع العام على ثاث نقاط رئيسة هي:حديث يركز 
 مصادر اإيرادات.  - 1 
 آموال من قبل الدولة. إنفاق -1
التن. العجز والفائض وكيف -3  ية التعامل مع كلتا ا

اقشة أحوال عجز اموازنة  قطة الثالثة هي موضوع هذا البحث، ولكن قبل م وما ومن الواضح أن ال
ة مسألة الربا بن  الع م ل   حيال ذلك وكيف مو ل بالقرض العام وما هي البدائل للقرض العام، فمن امهم معا

تتبادر إ الذهن من إطاق لفظة  القروضأ ي العصر الراهن، وكذلك  الدولة وآفراد، ٓن مشكلة الفائدة
ة مسألة ضمان الطرف الثالث للرسارة، وقضية العدالة بن آجيال وااحتياجات التمويلية للدولة  معا

 1اإسامية.
 الربا بين الدولة واأفراد: أوًا:

ظر ي حديث الفقهاء عن الربا ي امراجع الفقهية  القدمة يتجلى أن الفقهاء ا يفرقون فيما يتعلق بال
ظمات اارية، "وذلك  ظر الربا، بن معامات الفرد والدولة، ومعامات القطاع التطوعي، أي: آوقاف وام
رم الربا مصا فوق حظ امكلفن وقطعية وباتة  قيقها من وراء  باعتبار أن امقاصد الي أراد الشارع 

رمًا ي كل آحوال حت جعل ودائمة، وا مفاسد الي تتحقق ي الربا عامة مطلقة. فإذا كان الربا الفردي 
رمه قاعدة آمرة وأهدر فيها سلطة اإرادة، فلم يبح الربا بالراضي، فلي  ذلك إا اعتبار هو من  الشارع 

سب الكل وا وز اختاها ا  زء. قبيل امصلحة العامة امطردة الي ا  سب ا   
ية.  ظر عن شرصية آطراف امع على و وهذا يع أن حرمة الربا تشمل كل أنواع امعامات بغض ال
  2.الرغم من هذا، فقد أثر حديثاً السؤال عن مد  انطباق حرمة الربا على معامات آفراد مع الدولة

جج الي استظهر ها من يفرق بن تعاطي الدولة ل لرمبا وتعاطي الفرد مكن تلريصها ي وآدلة وا
قاط   : اآتيةال
وز للدولة إعطاء الربا إ الرعية  -1 تشبيه الدولة بآب أو السيد، والفرد باابن أو العبد, وعليه 

ها، لقوله عليه السام: "أنت ومالك ٓبيك"  . 3وأخذها م

                                                 
ذر قحف,  للتوسع انظر: - 1  .11، مرجع سابق ,ص  أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
م على امعهد الدو لاقتصاد اإسامي وكانت سببا لعقد ورشة عمل 1991على سبيل امثال آسئلة الي طرحتها حكومة باكستان ي عام  - 2

ذر قحف, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, امرجع الس م. انظر:1991أكتوبر  17-11خال الفرة من   .19-17ابق, صم
, مرجع سابق, رقم - 3 ن ابن ماجه، باب ما للرجل من مال ولد مع الزوائد، مكتبة 719, ص1, ج1191روا ابن ماجه, س . اهيثمي، 

 .111, ص1. ج1711، 1711، باب مال الولد، رقم:1991القدسي، القاهرة،
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مع آموال من أجل ال - 1 تاج الدولة فيها  اك حاات  مية، كحاات الطوارئ أو العجز ي ه ت
ذب اموارد امالية.  اميزانية، ومكن دفع الفائدة 

كومية وتوزيع آموال بن  -3  اك أيضا حاجة استردام سعر الفائدة ي تقييم امشاريع ا وه
 الشركات.
 تعويض امقرضن عن ااسارة الي يتكبدوها بسبب التضرم. -1 
كومة طرف ثالث, وذلك على أساس جواز كفالة ا -1  دات آموال باعتبار أن ا املي س كومة 
  1وعد ملزم.

ن أفراد مستقلون، هم شرصياهم القانونية وامالية  واب أنه ا أحد مري ي حقيقة أن امواط وا
كومة وام شأ فيما يتعلق بامعامات بن ا اًء على امستقلة عن شرصية الدولة، فحرمة الربا ت ن ب واط

اًء على ذلك  كومية وميع اهيئات التابعة ها اعتبارها ياستقال الشرصيتن. وب تحقق الربا بن الشرصية ا
كومة وميع اهيئات الي تتبعها مثل شرصية قانونية واحدة،  شرصيات مستقلة قانونياً. ولكن إذا كانت ا

صيص مويل آم  وال داخل كيان واحد ا يعّد ربا.فاستردام سعر الصرف، ُو
ر اء  تآكل مدخراهم بسبب التضرم, فيبدو أها أما  تعويض امدخرين عن ااسائر الي يتكبدوها جم
قدية وامالية 2حجة معقولة كومة ي سياساها ال اجم عن سوء تعامل ا ا بأن التضرم ال ؛ لكن إذا سل م

كومة أن تدفع علها مسؤولة ماليا عن آثار عملها م ب على ا اًء على هذا اافراض  ع آفراد. وب
تص ذلك  بغي أن  كومة بسبب تآكل دخله أو ثروته، وا ي تعويضات لكل من يتأذ  من سياسات ا

بغي أن تكون هذ  3بامقرضن وحدهم، ٓن مصدر االتزام واحد، وهو الضرر. باإضافة إ ذلك، ي
ا أن هذا التعميم غر مكن ي أرض الواقع فإنه أيضًا ا مكن ترير التعويضات متوافقة مع ح جم آضرار. ِو

ظمة امؤمر اإسامي أصدرت قرارًا بأن امطالبة بالتعويض عن أضرار التضرم  شرعية الربا به، خصوصًا أن م
قت بالدائن غر مشروع مبدأ العدالة ومراعاة امصلحة . على أن توزيع الثروات ي الشريعة إما يتم وفقا ةالي 

التن.يالعامة، وا مكن أن  كومية اختاف ا حة ا   4ترذ الربا صورة ام
 
 

                                                 
كومة ي امادة   -1 ص على كفالة ا : "تكفل  1979/ 17/1اموافق  هذ, 19/1/1399أ بتأريخ 11جاء ال دات امقارضة آرد من قانون س

وحاً  دات امقارضة الواجب إطفاؤها بالكامل ي امواعيد امقررة, وتصبح امبالغ امدفوعة هذا السبب قرضاً م كومة قيمة تسديد س للمشروع بدون  ا
دات." انظر:  مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, فائدة مستحقة الوفاء فور اإطفاء الكامل للس

 .131-131ص
ذر قحف, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص انظر: -2  .19-19م
 .11-19امرجع السابق, ص -3
مع الفقه اإسامي بتأريخ  - 4 أ على عدم توافق هذا اإجراء مع مبدأ الشريعة 1جدة, السعودية  رقم م, ي 1/7/1997انظر: قرار دورة 

 اإسامية.
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  :ضمان الخسارة من الطرف الثالث ثانياً:

اً: الت زم ه   الضمان لغًة من ض ممن  امال ض م
, فالضامن يلتزم ما ي ذمة الغر من امال. وي ااصطاح 1

ق.الفقهي: ضم ذ ف  أو الدين أو ا ويع بالطرف الثالث الشرص الذي لي   2مة  إ ذمة  ي امطالبة بال
ه يضمن الوعد الذي يعطيه امضارب، أي: رب امال، مؤكدا له أنه إذا كان  طرفًا من طري امضاربة ولك

من رأس مال امضاربة امضارب فشل ي إعادة ماله أو إنتاج قدر معن من الربح، فسوف يضمن له ما فقد 
أو ما ح رممه من أرباح متوقعة.

3 
موعتن: امراطر امتصلة بصدق امضارب ي اإباغ و   ف إ  امراطر من حيث الضمان قد تص

 يوالكشف عن حقيقة واقعة والوفاء بالشروط التعاقدية وغرها، وامراطر امتصلة بالظروف التجارية الي تؤثر 
 مصر ااستثمار.

د حدوث الكوارث الطبيعية، وما إ   كومية ي آعمال التجارية القانونية، ع وتتدخل آنظمة ا
ًا يقوم بعمله  4ذلك، وهو ما يقصد بضمان الطرف الثالث، وذلك ٓن الشريعة اإسامية تر  امضارب أمي

اسب عليها شرصية امؤمّ  ن امسؤول عن تصرفاته على أكمل وجه وأفضله، ما م يثبت خاف ذلك، وا 
كومة شرصية  5اإمال. عنطاما م تأت آضرار  كومة، وذلك باعتبار أن ا ويتحقق ذلك بضمان ا

ديثة والقوانن الوضعية  إما تقوم على مصلحة مشركة  قوق ا كمية الي تعرف ها ا حكمية, والشرصية ا
ماعات ظبه وجود مشروعات اقتصادية تستدعي تم استلزمتها الضرورات ااجتماعية, إذ من امسلّ  افر ا

 6هودها وأمواها, وتتجاوز طاقة آفراد على اانفراد.
ة الفتو  ي وزارة آوقاف آردنية إن إباحة  ثتها  الشريعة لضمان طرف ثالث ا شك فيها. ولقد 

ك اإس1977ي عام   دوق مستقل أ فيما يتعلق باقراح مشروع قانون إنشاء الب امي ي آردن، وإنشاء ص
ة الفتو  ي آردن فيما يتعلق بقانون  7لضمان أموال امودعن. ولقد نوقش أيضًا مرة أخر  من قبل 

دات،  املي الس دات امضاربة الصادرة  كومة لس ة على ضمان ا دات امضاربة, حيث وافقت اللج س

                                                 
ر, ط - 1 مد الفيومي, امصباح ام  .197, ص1م, ج1999, امطبعة آمرية, القاهرة, 1أبو العباس أمد بن 
, معجم لغة الفقهاء, ط  - 2 ي مد رواس قلعجي وحامد ق فائ , بروت,1انظر:  .دسوقي, الشرح الكبر, مرجع 191م, ص1991 , دارال

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق , ص131, ص3سابق, ج  . 191. ياسر عجيل ال
ذر قحف, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي,  - 3  .11سابق, ص مرجعم
دات امضاربة وضمان الطرف الثالث,  - 4 ذر قحف, س ذر قحف,  .77-13م، ص1999، 1 لة جامعة املك عبد العزيز، جانظر: م م

 .11أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص
. سيد قطب, تفسر آيات الربا, مرجع سابق, 11-13م, ص1999م يذكر امطبعة,  ,1حسن عبد اه أمن، الصرافة وامضاربة والشركة, ط - 5
 .19ص 

 .191- 191م, ص1999-هذ1111, 1طفى أمد الزرقا, امدخل إ نظرية االتزام العامة ي الفقه اإسامي, دارالقلم, دمشق, طمص -6
دوق مستقل لضمان أموال امودعن.ِوجب القانون آرد  - 7 ك اإسامي ي آردن، وص مد  أنشئ الب للتوسع ي معرفة اموضوع انظر: 

 .317-313عامات امالية امعاصرة  ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, صعثمان شبر, ام
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كومة طرفًا ثالثاً. ظمة امؤمر اإسامي، آهم مو  1بوصف ا مع الفقه اإسامي التابع م ن ذلك هو رأي 
ع طرفًا ثالثًا ي امضاربة على أن يلتزم  بوعد يقدمه دون اتفاق  اك ما م حيث اتفق أعضاؤ على أنه لي  ه

يترع ِبلغ  مع طري العقد، لتعويض ااسائر ي مشروع معن, من حيث اعتبار شرصيًة قانونيًة أو ماليًة، بأن
 2معن، دون أية فائدة  رباأ، شريطة أن يكون مثل هذا االتزام مستقاً عن عقد امضاربة.

ظمة التابع اإسامي، الفقه مع فتو  حسببف   الطرف "ضمان مارسة مكن اإسامي، امؤمر م

  هي: ثاثة شروط قق شريطة امضاربة، وأسهم ركة امشا أسهم مال رأس ي ااسارة ر الثالث"،
 العقد. طري عن امالية وذمته مستقًا ي شرصيته الثالث الطرف يكون أن -1
 مقابل. بضمانه، دون مترعاً  يكون وأن -1
, وا ي شرطاً  يكون فا، امضاربة أو الشركة عقد عن مستقاً  الضمان يكون وأن -3  ترتب ي نفاذ

 أحكامه. 
كومة أصدرت إذاف قق فإنه مضاربة،ا أسهم ا كومة أسست إذا أما آول. الشرط يصعب   هيئة ا

وية بشرصيتها مستقلة  هذ ضمان مسألة فإن امضاربة، بإصدار أسهم اهيئة هذ قامت م وذمتها امالية، امع

كومة قبل من آسهم تاج أن شك وا سائغة، تصبح قد -مثا امالية وزارة -نفسها ا  فقهي رنظإ  آمر 

الة. هذ ي امذكور آول الشرط قق مد  لتحديد  ا
دات قانون أن ويذكر سبة ذلك أساغ قد آرد امقارضة س  مستقلة أمواها أن باعتبار لأوقاف بال

وية وبشرصيتها امالية بذمتها كومة. عن امع   3ا
ة حيث  وقد تكون للضامن مصلحة ي حصول امضاربة بن الطرفن، كتشجيع كومة ٓعمال معي ا

ح الضمان خاليًا من أي استفادة ت   ب أن م عتر أمرًا أساسيًا لاقتصاد الوط أو آمن مثًا. ولكن 
ياً. ومن للضامن، اً أو ضم  أي نوع من ااتفاق على امعاملة بامثل سواء كان صر

مل هذا اإجراء وير  أن تلف عن ضمان رأس  ويتحفظ الشيخ مصطفى الزرقاء على  ضمان الربح 
اقض مع روح امضاربة, ولكن ضمان الربح قد يؤثر سلباً  الدافع الغريزي  يامال، على أساس أن آخر ا يت

 4على امتابعة وااهتمام.

                                                 
كومة ي امادة   - 1 ص على كفالة ا : "تكفل  1979/ 17/1اموافق  هذ, 19/1/1399أ بتأريخ 11جاء ال دات امقارضة آرد من قانون س

دات امضاربة ...". انظر: كومة قيمة تسديد س -319عامات امالية امعاصرة  ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, صمد عثمان شبر, ام ا
311. 

وات  - 2 ظمة امؤمر اإسامي، قرارات وتوصيات، للس أ 1م، قرار  رقم 1999-م1991 / هذ 1119- هذ 1111مع الفقه اإسامي ِ
 .11م , ص 1999/  11-1م / 1999، أي: ما يعادل 1/1119/  13-19لدورته الرابعة الي عقدت ي جدة، 

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق , ص  - 3 مع اإسامي  رقم99-97م أ  1. وهذا قرار 
عقدة الرابعة دورته ي  م. 1999شباط 1/11موافق  1/ 1 اموافق هذ 1119دة,  ام
 .79-71ية االتزام العامة ي الفقه اإسامي , مرجع سابق , صمصطفى أمد الزرقاء, امدخل إ نظر  - 4
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طبق على ضمان كل من آرباح وضمان رأس امال, وأنه  جة ت ذر قحف أن هذ ا وير  آستاذ م
ظر إ كفاءة آداء، يتعذر التمييز  ظر إ مقاصد عقد امضاربة، وكذلك من حيث ال هما من حيث ال بي

 1وإذا جاز ضمان أحدما يكون اآخر مباحاً أيضاً.
مل  ولكن قبول رب امال بضمان الطرف الثالث ي امضاربة يشبه ُصيص آموال لاستثمار دون 

رض للمراطر عادًة، وهو السبب الوحيد الذي يستحق به حصة ي امراطر، ي حن أن آموال امستثمرة تتع
اك من يقول: إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع فهي نسق ربوي.  2الربح. وه

طوي على مستويات عالية من امراطر ما بر ر التوسع ي أعمال التأمن ي ميع  و آنشطة امعاصرة ت
اء العام.  اك العديد منو أ اعات الي ا مكن ها أن تقوم ي السوق دون دعم إضاي.  ه  ف ح ري  الص

ة عن طريق تشجيع امستثمرين بضمان رأس امال  اعات معي ية, أن تدعم ص كومة وللمصلحة الوط با
  3وآرباح.
ة و  وافز امستثمرين ي مساحات معي اك اعتبارات إقليمية تتطلب توفراً إضافيًا  من أجل قد تكون ه

ية ؛ فقد تظل تلك امساحات مهملة إذا ما تركت  قيق العدالة واإنصاف اللذين يعتران من آهداف الوط
 4لقو  السوق، حت ي اجتمع اإسامي.

ات و هكذا  اطر ااستثمار ي أواخر السبعي دوق لضمان  وك اإسامية بتوفر ص ربة الب د أن 
ات كانت مررة ، فقد م تأسيسها من قبل امودعن وبقيت مستقلة عن مسامات أموال امضارب. والثماني

وك اإسامية  وات العجاف، وخاصة، أن الب وك اإسامية ي الس وكانت هذ آموال قادرة على مساعدة الب
ي  الث،الث الطرف ضمان تقدم تستدعي كثرة، اقتصادية ظروف توجد وقد تعمل ي بيئة تعا الضغوطات.

صح باللجوء إ هذا ا أنه غر بقيامها، حقيقية مصلحة لأمة تكون الي امشروعات الضمان بشكل  ي
دثه   نظراً  واسع،  5السوق. نظام ي خلل من ما قد 

ابيات وسلبيات ضمان الطرف الثالث والتحفظات العديدة ضد التطبيق اموسع لذلك، فمن  ورغم إ
كو  اات امفّضل أن تلجأ ا ب أن يقتصر على ا ة. ولكن  مة إ تقدم ضمان للمستثمرين ي ظروف معي

بًا آثارها السلبية  بغي أن يصبح ذلك مارسة سائدة ي ااقتصاد،  امتعلقة بآمن الوط بشكل عام، وا ي
 6على الكفاءة.

                                                 

ذر قحف,  -1 . 319-311, مرجع سابق، صدور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإساميللتوسع ي هذا اموضوع انظر: م
ذر قحف, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص وانظر:   .11م

, اإساموحلها ي  ااقتصادومعضات  امعاصرة أس  ااقتصاد بن اإسام والُظم, للتوسع ي امسألة راجع: امودودي, أبوآعلى امودودي -2
داد, ط مد عاصم ا  . 31، وتفسر آيات الربا, سيد قطب, مرجع سابق, صم1971, 3ترمه للعربية 

ذر قحف, أدوات وبدائل الد - 3  .13-11ين العام ي ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, ص م
ذر قحف, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, -4 مية ااقتصادية ي إطار إسامي,  .13ص م خورشيد أمد, الت

اث ااقتصاد اإسامي,   .11-11, ص1, جهذ 1111نشر مركر أ
ذر قحف, دور  - 5  . 99السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص م
ذر قحف - 6  .11ص  دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, ,م
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 عدالة بين اأجيال وفكرة الدين العام: ثالثاً: ال  
ظام اإس ي مسألة العدالة واإنصاف؛ وتأثر الدين العام نظاٌم عادل ايريد الظلم, كما امي إن ال
ظر ي اإجابة  على آجيال. لذلك ّمل عبء الدين العام،  حولالتساؤل  عنكثرًا ما ت عر ض وجهات ال

اضر أو أجيال يل ا مله ا  امستقبل؟. هل 
ا هم  يل ا ملون العبء، ٓن اموارد امستردمة من قبل  القطاع فبعض الكتاب يرون أن ا الذين 

, وهم من سيحملون عبء هذ  ا يل ا ها القطاع اااص من ا ، فيحرم م ا اتج ا العام مثل جزءاً من ال
مولة إضافًة إ مولة الضرائب.   1ا

الية و  فقات العامة، سواء ا موية، مثل اموارد الفعلية، مع ذلك، فإنه مكن بسهولة إثبات أن ال أو الت
فقات  ضعون لدفع أصل تدفع وأن هذ ال عن طريق ااقراض من آجيال، وأن أجيال امستقبل هم الذين 
 2وبذلك يشرك كل فرد ي دفع الفائدة. وهذا مثل عبئاً حقيقياً لأجيال القادمة. الدين والفائدة,

به اإمام الش ا اإسامي ي قبل  ااعتبار، بعن السداد على القدرة اط إ ضرورة أخذوي فقه
  3اإقدام على ااستقراض.

كومة، فإن  ارية من قبل ا فقات ا وعاوة على ذلك؛ إذا ّم استردام القروض العامة لتغطية ال
ب مع عبء الديون.اأجيال امستقبل القادمة ا تتو  بًا إ ج ولي  من  فر لديها أية زيادة ي الدخل ج

ا أن هذ  اولة إلقاء أعباء الديون على عاتق آجيال القادمة وامقبلة, خصوصًا إذا احظ العدالة ي شيء 
ائية  فقات ااستث اء على ذلك فإن ال وياً، وا مكن االتجاء دومًا إ القرض, وب فقات العادية تتكرر س ال

وز االتجاء لسدها إ القروض، على اعتبار أها نفقات غر متوقعة وا مكن مواجهتها  وحدها هي ما 
وية للموازنة.  4باموارد الس

ب اعتبار بعض القيود،    :كاآيو
قد   كومة ووضع الضغوط على الصادرات وغرها من مصادر ال أوًا / دفع الديون من قبل ا
.  آج

                                                 

ذر قحف,  للتوسع انظر: -1 ث ي ااقتصاد اإسامي . 11-11مرجع سابق, ص  أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي,م و
وان:لمرجم من اللغة اانك  يزية بع

-E. K. & J.M, Borrowing, Public Finace and Price System, 2nd Ed., Macmillan publication. 

Inc, New York, 1983. 
مد اإساموحلها ي  ااقتصادومعضات  امعاصرة أس  ااقتصاد بن اإسام والُظم, امودودي, أبو آعلى امودودي - 2 , ترمه للعربية 

داد,  .11. تفسر آيات الربا, سيد قطب, مرجع سابق, ص111-99م, ص1971, 3ط عاصم ا
3 - , قيق عبد اه دراز, ط إبراهيم بن موسى اللرمي الغرناطي امالكي, انظر: الشاط , دار الكتب العلمية, 3اموافقات ي أصول الفقه, 

ث مقدم  ي ندوة عن موارد الدولة امالية ي اجتمع ، 113-131, ص3, ج1113, بروت وعابدين أمد سامة, اموارد امالية ي اإسام, 
مية, جدة,  ك اإسامي للت ظر اإسامية, الب  . 11م, ص1991-هذ1111اإسامي من وجهة ال

هضة, ال مد حلمي مراد, مالية الدولة, - 4  .111-119, صم1913قاهرة, مكتبة ال
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ال ي البلدان  ولديون ااارجية كما هثانيًا / إذا زاد التضرم الداخلي، نتيجة تضرم العملة با ا
امية، فسيكون ذلك سبباً لزيادة العبء على آجيال ي امستقبل.   ال

ثالثًا / عبء الديون ااارجية أثقل مقارنًة بالديون الداخلية, إذا م تستردم لزيادة الطاقة اإنتاجية 
  1والتصديرية لاقتصاد.

 العام في الفقه اإسامي:حاات اللجوء إلى القرض  رابعاً:
اللجوء إ القطاع اااص لتغطية العجز ي آموال العامة سائغ ي الشريعة. وسيأي لقد ذكرنا أن  

مهور أو أن  كومة الضرائب على ا ديث عن جدل العلماء امسلمن هذا الصدد. وهل آو أن تفرض ا ا
كومة اإسامية إ  ه؟ وهل تلجأ ا فاد ميع امصادر تقرض م فرض الضرائب كماذ أخر، أي بعد است

اقشة، وقد يتجلى الآسئلة هذ  2آخر  ِا ي ذلك ااقراض العام؟ من معرفة شروط هذين  راجحل م
ركز على شروط ااقراض العام. ا ف هجن، أما ه  ال

ي عدة مواقع، فقد تعّجل زكاة عمه من الواضح أن ال عليه الصاة والسام، قد اقرض من آفراد  
:  العباس لعام واحد، بدليل ما روا اة  الع ب اسم »ع لمّي ، أ ن  ال م  ص ل ى الل ه  ع ل ْيهم و س ل م  ق ال  لمع م ر  ْذن ا ز ك  إمن ا ق ْد أ خ 

ٓ و لم لمْلع امم  تمع. وهذا يع أن القروض مثل إيراداً من وكان العباس واحداً من أغ آفراد ي ذلك اج 3.«ع ام  ا
د عدم كفاية اإيرادات العادية.   4إيرادات الدولة اإسامية, ع

فية العلماء بن جداً  امواضيع أكثر الزكاة أحد تعجيل موضوع ويعدُ  ابلة وا , حيث ذهب ا
ما أنكر اإمام مالك , بي   5.والشافعية إ جواز

وا  تسبيق باعتبار أنه اموازنة، عجز لتمويل آدوات أهم أحديكون  الزكاة تعجيل ز فإنوعلى القول 

ول، بل بلوغق الزكاة لتحصيل  كما مسبقاً، ها يتم الترطيط م ظرفية مالية ثغرات بسد الدولة وبسببه تقوم ا

فقها أن آمر لو جو ز بعض الفقهاء فع يريد ها ل جبايتها طاما غر ي ي   1.العام قيق ال
                                                 

ذر قحف, أ - 1  . 11-11، مرجع سابق, ص دوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
ث مقدم ي ندوة حول هذا اموضوع عقدت ي  - 2 ظر: اموارد امالية للدولة اإسامية ي وقت مبكر،  قطة ي لتفاصيل أِو حول هذ ال

 م. 1997ريل جامعة الرموك، آردن، أب
ن الرمذي, كتاب الزكاة, باب ما جاء ي تعجيل الزكاة, مرجع سابق, رقم - 3  .11, ص3، ج179الرمذي, س
, اموازنة العامة ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 4  .19سعد بن مدان اللحيا
ابلة و  حيث ذهب مهور الفقهاء من - 5 فية و ا هم ي قدر التعجيل, عجيل الزكاةت جواز إ الشافعيةا لول, على اختاف بي وهو  قبل مام ا

سن وسعيد بن جبر والزهري وآوزاعي وإسحاق وأ عبيد. ع قول ا ول أو قبله  مالك اإمام وم لول إا أن يكون قرب ا من إخراج الزكاة قبل ا
 هل هي عبادة, أو حق واجب للمساكن؟ فمن قال عبادة شبهها بالصاة م بشىء يسر. وسبب اااف ي ذلك كما ذكر ابن رشد أن الزكاة 

قوق الواجبة امؤجلة أجاز إخراجها قبل آجل على جهة التطوعأ. للتوسع حول هذا اموضوع انظر: ز إخراجها قبل الوقت, ومن شبهها با
, نيل آوطار, مرجع سابق ، ج , سبل السام179, ص1الشوكا عا يء وقتها , كتاب الزكاة،باب. الص . 111, ص1، جتعجيل الزكاة قبل 

ون بن سعد عن عبد الرمن بن قاسم, بروت, دار الفكر,  . السرخسي, امبسوط, دار امعرفة، 113, ص1, جهذ1399مالك, امدونة برواية سح
, 131ص 1ج باب تعجيل الزكاة, ،1919, مكتبة القاهرة، احتاج من مذهب الشافعي . ابن قدامة, امغ177, ص1، ج1993 ا . امرغي

ة الطبع, ج , م يذكر س ابن  .113, ص1, ج111, ص1على بن أ بكر, اهداية شرح بداية امبتدئ, بروت, دار إحياء الراث العر
 .311-311, ص1ة وتأخرها,ج, تعجيل الزكا1. يوسف القرضاوي, فقه الزكاة, فصل91, ص1رشد,بداية اجتهد مع اهداية, مرجع سابق, ج
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ق له امزكي أن وباعتبار كومة إليه  فهذا زكاته تعجيل على يعرض أن ي ا وء ا قد يضع معوقًا أم 
د عجز  2اموازنة.ي  العجز لتمويلأمثل  أخر  صيغة اختيارميزانيتها، ويضعها أمام   ع

، وناقشها ي كتابه  غياث آممأ وي اك فكرة عامة ذكرها ا ذكرها اماوردي ي كتابه و  3،وه
ملها هو اللجوء لاقراض العام والضرائب.  4 آحكام السلطانيةأ  و

قاط   :اآتيةوقد ترجع حاات القرض العام وشروطه  إ ال
ة. وهذا يع أن  لد  الشريعة اإسامية  -1   جواز ااقراض العام ي الشريعة يعتمد على شروط معي

وي  ينظامًا خاصًا  سبة للموارد امالية إذا م تكف ي ظل الظروف العادية. فا كومة بال على سبيل  -ا
يقول: "ل ْست  أ ر  لإمام أن مد يد إ أموال أهل اإسام ليبت بكل ناحية حرزاً، ويقت ذخرة  -امثال 

زاً, ويتأثر مفرراً وعزاً, ولكن  يوجه لدرور امؤن على مر الزم ه بأموال أفاء اه على بيت وك ن...فإن استغ ع
  5مال امسلمن، كف  طْلبته عن اموسرين."

دما ا يبقى ي بيت امال من اموارد امالية ما مكن إنفاقه ي امشاريع  -1 د بعض العلماء، ع وع
بغي أن يكون فرض اايار البديل حسب صري لأمة, وي ق ا بغي إياء ا اجة، لكي تتمكن  الضرورية ي ا

كومة من مع امبالغ من العامة ِا يكفي للوفاء ِسؤوليتها كضريبة أو ي شكل قروض؛ وهذا ما فعله عمر  ا
كومية مثل امساجد والسدود وملجأ للفقراء واحتاجن. اء امشاريع ا ه ي ب وذلك يفهم من  6رضي اه ع

وي للقول بأنه ابد أ ن يكون لبيت امال مصدر دائم وثابت للموارد يكفي مواجهة اآفات تأصيل اإمام ا
  7وطروق آزمات.

وائب فيتعن فرضها على امسلمن إذا حدث".   8ويقول اإمام اماوردي: "أما ال

                                                                                                                                                         
ابلة وأبو عبيد جواز تأخر اإمام جباية الزكا  - 1 د حصول كساد أو ركود, ذكر ا ة لعذر أو ي إمكانية اُاذ الزكاة أداة مالية بتأخر جبايتها ع

اس, وخص أبو عبيد ذلك بصدقة امواشي. للتوسع ي هذا اموضوع ومعرفة آراء الفقهاء سن عل ٓزمة تصيب ال بن  يانظر: امرداوي, أبو ا
مد حامد فقي, طاإنصاف ي معرفة الراجح من ااافسليمان,  ة احمدية, القاهرة, 1, تصحيح  .ابن 199, ص3, جهذ 1371, مطبعة الس

موع الفتاو , بوية، امملكة العربية السعودية تيمية,  ة ال , 19, جم1991-هذ1111، مع املك فهد لطباعة امصحف الشريف، امدي
 .119-117ص

 .13العامة، مرجع سابق، ص امالية اقتصاديات عباس، مد رزي - 2
, غياث آمم، مرجع سابق, ص - 3 وي  .197-191ا
 . 111-111انظر: اماوردي, آحكام السلطانية, مرجع سابق, ص - 4
, غياث آمم, امرجع السابق, ص - 5 وي  راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, مرجع سا بق, . حسن191انظر: ا
 .11ص
مد - 6  .119ااطاب، مرجع سابق, ص بن عمر فقه موسوعة جي، قلعه رواس للتوسع ي اموضوع انظر: 
,111امرجع السابق, آحكام السلطانية,  انظر: اماوردي، - 7 وي . 119غياث آمم, مرجع سابق، ص  . وللتوسع ي اموضوع انظر: ا

 .13حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, امرجع السابق, ص
. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, امرجع السا 111اماوردي, آحكام السلطانية, امرجع السابق, ص  - 8

 .11-11بق, ص 
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فية مع هذا الرأي،  شأ ووتتفق ا بؤ ها، فت د حدوث احتياجات غر متوقعة ا مكن الت اصة ع
اجة املحة  1إ فرض الضرائب.  ا

اء السدود الصغرة  كمة ي اإنفاق وعدم الصرف على الكماليات، مثل ب ّبه على ضرورة ا وي ي وا
دوق ااحتياطي للدولة, وليتم  فد ما ي الص ازل امزركشة والقصور الفاخرة وامساجد امزخرفة، حت ا يست وام

د امس اجات حفظه للذود عن البيضة وااطة. وع يش أو ا  .املمحة  تجدات يتم إنفاقه على ا
د عدم كفاية اإيرادات آخر  ي الدولة اإسامية،  وي مشروعية فرض الضرائب، ع وير  اإمام ا

. اجات العامة واإنفاق على امصا  2لسد ا
: "وااستقراض إّما يشر اماوردي إ أن ااقراض يكون ي حالة ااحتياجات وآزمات، ويقول -3

اجة إ تعبئة أموال  للحكومة, د ا كومة أوًا في 3يكون ي آزمات". ويسبق الضرائب ع بغي على ا
ة دخل  د القدرة على السداد، بأن يكون ي اازي ااقراض إذا كانت تتوقع حصول موارد ي امستقبل ع

تظر.   ي
وي نبه إ عدم جدو  ااستق د حلول أجله.واإمام ا غر  4راض مع عدم إمكانية سداد القرض ع

ب ترك تقدير امسألة  ا مبدأ ااقراض العام وتقدمه على الضرائب، بل يؤكد أنه  أنه ا يترذ موقفاً حاماً 
ل آنسب لكل حالة.  5للحكومة واستصاحها واستصواها، والبحث عن ا

خذ القدرة على السداد بعن ااعتبار, وهذا على أساس أن وكذلك اإمام الشاط نبه إ ضرورة أ
ب أن ا يبالغ ي تقديرها.  6ااحتياجات 

د ااقراض،  -1 ن ع ب التمييز بن مستويات امواط وي عن الدين العام،  لفهم آراء اماوردي وا
وي ير  أن اموسرين القادرين ماليًا هم امكلفون آصاء بفرو  ض الكفايات ي حالة عدم وجود إمام فإن ا

كومة من  هم ي ذلك, وإذا وجد اإمام فآمر باق  على أصله ا يتغر، لذا فإن ما تستأديه ا وب ع ي
د  اموسرين من غر بيان طبيعته ا يكي ف على أنه قرض، ٓن اموسرين أصاء ي القيام بفروض الكفايات ع

ر آمر وتبقى عهدة آحكام الكفائية على ما كانت عليه، ٓن اإمام نائب عدم الدولة، فمع وجودها ا يتغ

                                                 

, غياث آمم, مرجع سابق, صا - 1  .111. اماوردي, آحكام السلطانية, مرجع سابق, ص 111وي
, نف  امرجع السابق, ص - 2 وي -39. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, امرجع السابق, ص 111انظر: ا
, نف  امرجع السابق, ص13 وي  .111. ا

. حسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, امرجع السابق, 111دي, آحكام السلطانية, امرجع السابق, صاماور  - 3
 .11ص

, غياث آمم, مرجع سابق, ص - 4 وي  .191ا
, غياث آمم, مرجع سابق, ص - 5 وي  .13ه اإسامي, امرجع السابق, صحسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفق. 191ا
, ااعتصام, مرجع سابق, ص - 6  .111الشاط
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ائب ِا أنفق، فإن دفعت الدولة ما  ي القيام ها وهم آصاء ي التكليف، وا يرجع آصيل على الوكيل ال
  1استأدته من اموسرين ترك ذلك ها واستصاحها.

ب دائمًا أن يكون ذا صلة ميع العلماء والفقهاء امسلمن متف -1 قون على أن ااقراض العام 
 باحتياجات القطاع العام. ومع ذلك، فإن طبيعة ااحتياجات الي تبيح ااقراض قد ُتلف. 

حو  فقات العامة على ال  2:اآيويذكر اماوردي أنه ميز بن ثاثة أنواع من ال
فقات الي سبب ها التعاقد على السلع واا - كومة، ومثاها ال دمات الي استهلكتها أو التزمتها ا

ود للقيام على الثغور، وأمان آسلحة والعتاد.   رواتب ا
اس، وهي الي إذا أملت،  - فقات العامة الي تقتضيها مصا اجتمع وهيئة أجواء العيش الكرم لل ال

 ها.اجتلب إماها ضرراً عاماً، كتبليط الطرق الي ا غ ع
ف آول ولكن مع وجود بدائل له كالطرق مع وجود مواصات بديلة ولكن دون  - نفقات من الص

اجة قليًا.   3مستو  ا
اس ودون  فقات بر ر جواز اللجوء إ ااقراض العام، ولكن برضا ال دما ميّذز  بن أنواع ال واماوردي ع

. يقول: "جاز لو آمر إذا خاف الضرر والفساد أن يقرض  على بيت امال". ومن  جر وقسر وإكرا
فقات العادية  د عدم كفاية اموارد لتسديد الديون مع ال كومة ع ااحتياجات الي ذكرها اماوردي ما تتوقعه ا
امقبلة. وهذا ما أشار اليه اإمام الغزا أيضًا بقوله: "إذا خلت آيد  من آموال وم يكن من مال امصا 

ة من قبل أهل الشر, جاز  ما راجات العسكر وخيف من دخول العدو باد اإسام، أو ثوران الفت يفي 
د." ياء مقدار كفاية ا  4لإمام أن يوظف على آغ

وع الثا من ااحتياجات ا   رر فرض الضرائب وااقراض. يوال
د يعتمد وع الثالث، ففرض الضرائب والقروض ع سبة لل كومة تتوقع  أما بال على ما إذا كانت ا
  5فائض اموارد الكافية لتسديد الديون من اإيرادات العادية ي امستقبل.

سن آوضاع  اء السدود، وآنشطة الي  وي ذهبا معاً إ أن ب ومن امثر لاهتمام، أن اماوردي وا
اس وتتحقق ها مصا عامة للدولة هي وز أن تقدم عليها إا  امادية وامعيشية لل كومة الي ا  من مهام ا

                                                 
, غياث آمم, امرجع السابق, ص - 1 وي مية ي 111. اماوردي, آحكام السلطانية, مرجع سابق, ص111ا . شوقي أمد دنيا, مويل الت

سن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي الفقه اإسامي, ح .391, صم1991-هذ1111, مؤسسة الرسالة, 1ااقتصاد اإسامي, ط
 .11-11امرجع السابق, ص 

 .111آحكام السلطانية, مرجع سابق, صاماوردي,  - 2
 . 111-111اماوردي, آحكام السلطانية, امرجع السابق, ص - 3
4 - , مد,  الغزا مد بن  مد بن  , 1م, ج1917-هذ1397, امكتبة التجارية الكر , مصر, 1ول, طامستصفى من علم آصأبو حامد 
 .311-313ص
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د تو  بغي أن مول بالضرائب أو ااقراض القسرياع . وي ذلك 1فر فائض ي خزانة الدولة، وأها نفقات ا ي
يقول اإمام اماوردي: "وأما امستحق على بيت امال فاستحقاقه معتر بالوجود, فإن كان امال موجودًا فيه  

ه  م سقٌط استحقاقه".وع دم   ,ه  ي جهاته مستحقاً كان ص رف
2 

وي ي  غياث آممأ ميّ  ز بن ااحتياجات العامة الي يسمح للحكومة بااقراض من أجلها وا
قاط  كومة لسّدها, ومكن إعادة حاات السماح إ ال  :اآتيةوااحتياجات الي ا تقرض ا

د دخول العدو حالة الدفاع العام، لتجهيز ا -أ  د تعرض الباد لتهديد عدو خارجي أو ع د، ع
 3ديار الدولة اإسامية.

افظ به على سامة وأمن  -ب د الذي  هاز آم با كومة ا شئ ا ية. فت الضرورات آم
اجات. ظم ا  آشراص واممتلكات، وت

اس  س لطانًا يكف عن  : "ولو ع دمم  ال وي امن و توثب يقول اإمام ا ض رعمهم و ز رعمهمم عادية ال
البأس إ أضعاف ما ر مزنا إليهم. وي أخذ الف ض اْت من أموال  ياهامن, احتاجوا ي إقامة حراس من ذو 

." ه م و أثقال  رمجال  ُفيف  أعباء ع
4 

مأو ، ومستو  تلبية ااحتياجات آساسية للفقراء واحرومن من حيث الغذاء، واماب ، وا -ج 
ها، إذا لزم.  اادمات الصحية الي ا غ ع

د الكفاية، كتجهيز اموتى وغر من فروض الكفايات، وحفظ  -د  ٓ خ ر  ماعة ا الوفاء بالتزامات ا
مهج آحياء وتدارك حشاشة الفقراء, وامعرفة العلمية آساسية لإنتاج والتوزيع, م يصرف الفاضل من 

اجيات ال  5عامة  إ ذوي الضرورات وأصحاب ااصاصات.ا
وي ير  أنه ي الظروف العادية تكون الزكوات كفيلة بسد مقدار حاجات الفقراء اإمام -1  , 6ا

وآمر مروك إ  7لتمويل العام ي عهد ال صلى اه عليه وسلم.ل ويذكر الترعات كمصدر رئي 
كام وتقديرهم للحاجات. و  ل  الشور  مثًا لأمة ومطالبها. ويقول رفعت استصاح ا قد يكون 

  8العوضي: إن شرط التمويل شرط واحد وأساسي مبدأ فرض الضرائب ي اإسام.
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اك شروط أخر  للجوء إ ااقراض العام: -7 كعدم القدرة على تعبئة اإيرادات العامة العادية  وه
ب الر  ب  صوص عليها ي الشريعة. و با ي القروض العامة وأي شكل من أشكال امعامات الربوية ام

 1واُاذ أدوات مشروعة بديلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ذر قحف,  - 1 مرجع  أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي,معرفة آدوات امتاحة لتمويل القطاع العام ي ااقتصاد اإسامي انظر: م
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 المبحث الثالث

 آليات وبدائل التمويل بالقرض العام
ة أو السلم  القرض العام يكون اختيارياً أو إجبارياً. وتكون القروض إما على أساس مبدأ البيع أو بامرا

اع أو اإجارة.و   العامة باميزانية امديونية أو القرض ترتبط على القائمة التمويل أدوات ميع وإن ااستص

 فهو العامة، داخل اميزانية من مويا التمويل هذا يعدّ  يث مباشراً، ارتباطاً  العامة، أو امؤسسة للحكومة،

ود ام ها ُضع الي الصرف وإجراءات للرقابة، ضع  ذي للتمويل آدوات هذ استعمال مكنو  .عادة يزانيةب

قدي الدين أدوات مكن استعمال كما الطويل، أو القصر آجل  حد على ااارجي أو الداخلي، للتمويل ال

ه كان فما العي الدين أدوات سواء. أما اع، السلم، نوع من م اسب وااستص   .ااارجي أيضا التمويل ي
اإسامية.  مالين، كامصارف وسطاء طريق عن أشكاله، بكل بامديونية، تمويلال يتم أن مكنو 
بغي التمويل لعملية لتوفر اموارد الازمة اما الوسيط ولتحصيل  وسيلتن وما اللجوء إ أحد  يتم أن ي

كومة مويل بعمليات مترصصن مالين وسطاء امضاربة. ومكن قيام أو امشاركة ة ا اعاً, وإن مرا  واستص

كطرف ثالث  للحكومة مكن - الوسطاء امالين طريق عن أي - بامديونية للتمويل امباشرة غر هذ الطريقة
 الوسيطة. الشركة لد  وامضاربة، امشاركة أسهم أو ودائع امضاربة، ضمان

 تكفي اموارد احلية ي التمويل القطاع العام ي ااقتصاد اإسامي، إذ  للجمهور ومة أدوات متاحة
ئذ تلجأ الدولة إ عقد القروض الداخلية ي شكل  تغطية حاجات اإنفاق العام ي بعض آحيان، فحي

دات اازانة العامة، يكتتب فيها أفراد وعية ادخارية أاجتمع ومؤسساها امالية مزاياها امتعددة ك أذون وس
ذب رأس امال اإسامي خصوصًا بعد والصكوك  1ية.استثمارية من حيث ضمان السيولة والر  اإسامية 

اديق ااستثمار وامؤسسات اإسامية والي تشكو من نقص ي آدوات امالية  وك وص ازدياد أعداد الب
امتماشية مع التشريعات اإسامية, واستردام الصكوك امتوافقة مع أحكام الشريعة امعتمدة على فكرة 

 كة ي الربح وااسارة. امشار 
بع فكرة إصدار  والصكوك مكن استردامها كبديل للقرض العام ي حالة عجز ي اميزانية. وت
الصكوك من صيغ امعامات الشرعية امعهودة من اإجارة والسلم وامضاربة وغرها، كتطوير مواكب متطلبات 

دات الي تتعامل بالف   2وائد امصرفية.العصر التمويلية وكبديل عن الس
 
 
 

                                                 
جاز  - 1 لول, جامعة بروت العربية, كلية التجارة, طبعة مهيدية, , اتساع نطاق الدين ايامرسى السيد ا لعام ي دول العام اإسامي: امشكلة وا

ة الطبع, ص  .9م يذكر س
ظم عملها, الصرفة اإسامية ي مصر وليد السيد, - 2 : تائهة وتبحث عن قانون ي وان اإلكرو  على الع
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 على أساس البيعالقائمة  اآليات أوًا: 
شأ أن مكن - معلوم هو كما - امديونية  1الشرعية العقود من غرما أو البيع، عن أو القرض، عن ت

دات إ إصدار اللجوء أحيانا مكن أنه رغم  اإقبال على آفراد وتشجيع اااص، القطاع من لاقراض س

ماس مادية سباب غرٓ عليها، ، كا صول الدولة مكن وقد ،والوط الدي من  اإلزامية القروض على ا
ياء   2سلطتها ونفوذها. باستعمال امصري، القطاع أو آغ

قدية الديون تداول تبيح ا الشريعة أن امعلوم، ومن  مصلحة ا اامية. وبالتا بقيمتها حوالة إا ال

د يستحق شراء أجل من حاًا، الدين مقدار فعد ي عليه للمحال  هذ تداول عل ما احق بتاريخ س

عت وغر عملي غر أمراً  الديون  دين السلم. مثل يقبض، م ما بيع الشريعة مفيد. وكذلك م
اشئة بامديونية اميزانية عجز ومويل فها عدة يترذ أن مكن البيوع، عن ال  نوع حسب أشكال، نص

ية أو نقدية تكون قد الي ،امديونية  .عي
قدي  ة بيع أو القرض على تعتمدوأدوات الدين ال اع وبيع امرا  أن تصدر للحكومة فيمكن. ااستص

دات ة س دات مرا اع وس  ماحظة مع القطاع اااص، من ولوازم سلع من عليه صل ما مقابل استص

دات هذ تصدر نأ ومكن 3العقدين. هذين من كل ي امعروفة الشروط  وآجال صغرة، بوحدات الس

فف متتالية استحقاق ة على تداوها عدم آثار من ما  كومة  تقبل أن مكن حاملها. كما لد  السيولة بر ا
ات دفع وي4 الضرائب, سداد ي استعماها كومة أو القطاع أجهزة لد  والرهون التأمي  اااص. ا
 وبالتا .أو مؤسساها للحكومة اادمة أو السلعة بتقدم العام الدين تربط آدوات هذ أن وياحظ 

 فإن أخر ، جهة له. ومن صص ما هو غر على العام الدين صرف احتماات من تقلل - بطبيعتها - فإها

دات قدي الدين س كومة، تصدرها أن مكن كما آجل، طويلة متوسطة، أو أو قصرة، تكون أن مكن ال  ا

  .العامة أو امؤسسات ها، التابعة العامة اهيئات أو

                                                 
 كامرارجة والصلح وغرما.  - 1
اك - 2  ويتم، مثاً  %  11بسيط  ِبلغ مقدار الضريبة على تزيد مبالغ بتوريد الضرائب دافعي إلزام اإلزامي, وهو القرض أشكال من شكل ه

د الزيادة هذ تسوية ة انتهاء ع  صيل ي الطريقة هذ مارس امتحدة دافعيها. والوايات مستحقة على ضريبة من فعاً  يتحقق حسبما امالية، الس

لول, مرجع سابق, ص الدخل. انظر: ضريبة جازي, اتساع نطاق الدين العام ي دول العام اإسامي امشكلة وا   .9امرسى السيد ا
دات إضافة مكن قد - 3 اع بن التعريفي التمييز وإن .أيًضا جعالة س عالة ااستص  ي اعتبار الفقهاء، دقة على يدل إما مويلية، كأدوات وا

ظر بوجهة يتعلق فيما أما .امتعددة امعامات بن القانونية، الفوارق هما، الفروق أهم فلعل التمويلية ال عالة ي أكثر يكونقد  العمالة حجم أن بي  ا

ها اع، ي م ذر قحف,  دور السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد  .معاً  وامواد العمل يتضمن قد كليهما أن رغم ااستص انظر: م
 .119اإسامي, مرجع سابق, ص 

ظمة التابع امي،اإس الفقه مع أفت وقد استحقاقه. قبل الدين وفاء وز أنه شرعاً، امعروف من - 4  أ  ي9امرقم   قرار اإسامي ي امؤمر م

عقدة السابعة الدورة واز م:1991 مايو/آيار11-9دة  ام طيطة، " اء تكون ا أن شريطة وتعجل، ضع مبدأ على ا  وأن سابق، اتفاق على ب

اء .ثالث" طرف تدخل دون وامدين، الدائن على العاقة فيها تقتصر ائز، غر من يكون الرأي، هذا على وب كومة أها تعلن أن ا الوفاء  تقبل ا
دات هذ طيطة، مع استحقاقها قبل الس  ي تلف ا عله ومدين، ما دائن بن امسبق ااتفاق من الواقع أكثر ي هو ذلك عن ٓن اإعان ا
سيئة ربا من أشكال شكا يكون أن عن شيء  .ال
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ة على القائمة آدوات إ وتضاف اع امرا دات وااستص  هذ قابلية عدم قرض بدون ربا, وإن س

دات علها قيمتها بغر للتداول الس  استعماها باإمكان فإنه ذلك امالية. مع السوق ي قاصرة أداة اامية 

ات. ي واستعماها الضرائب كسداد ها اائتمانية ااستعماات بعض وجودباعتبار  أحيانا   1الرهون والتأمي
كومة مديونية فيها أما أدوات الدين العي فتكون ية. ا شأ عي  أنواع من أربعة عن الديون هذ وت

اع، السلم،(هي  شرعية معامات ثاث على تقوم امعامات،  واإجارةأ.  وااستص
  : كاآي فهي آدوات هذ كرةأما ف

كومة د، خاصة وخدمات سلع بتقدم تلتزم ا  هذ تكون وقد معلن. مستقبلي تاريخ ي امل الس

عة أو كزراعة القمح، السلم، اوز فيه ما معيارية السلع  أو كالبرول واماء, خام مادة أو كالسكر، مص

اعاً. ها التعاقد السكن، فيكون وتكبي بدقة توصيفها مكن ما معيارية غر تكون  تكون قد أو استص

افع ددة, خاصة خدمات ة، جامعة ي طالب تعليم خدمة مثل أي م قل خدمة أو معي  نقل على خط ال

كومة الي اادمات تكون أن مكن كما 2امواصفات. دد  امستقبل ي بتقدمها العامة امؤسسات أو تلتزم ا

افع اادمة  أو الكهرباء، من ددةاح كميةال مثل العامة، باادمات عادة سمىما ي نوع من م
صل د، حامل من الدولة اهاتفية...و اعاً، أو سلماً، له السلعة امبيعة أو اادمة، قيمة على الس  أو استص

د شرائه بيع حالة إجارة, ي فعة ع د، ام دداً  مثل الذي للس  زمن ديد مع ةاادم أو السلعة من مقدارًا 

 يكون يث ناجزا، القبض كان لو عن سعرها يقل بسعر الطريقة هذ واادمات، السلع وتباع تسليمها.

د على للحصول أن كما. العقد ي التمويل امتضمن بدل هو السعر فارق ماية من هي أخر  مزية الس  ا

دا هذ تترذ أن ومكن واادمات. السلع هذ أسعار ارتفاع دات: مثل متعددة ت أماءالس  السلم، س

دات اع، وس .. اماء، أو الكهرباء وصكوك امساكن، وقسائم وقسائم التعليم، ااستص  تستطيع وبذلك .إ

دات تصدر أن الدولة ية مديونية س ة بكمية عي ية وحدات من ددة بأجزاء السلع، أو من معي  سك

 ي قبض مواعيد له دد ذلك كل اماء، أو الكهرباء ددة من بكمية أو ددة، نقل دمات أو موصوفة،
, وا التمويل على حصول الدولة مقابل وذلك امستقبل، دات هذ بيع حصيلة تستعمل أن يشرط اآ  الس

كومة تكون أن يشرط كان وإن واادمات امبيعة, السلع إنتاج ي  تسليم على قادرة العامة امؤسسة أو ا

د عليها تتعاقد الي دماتالسلع واا  3قبضها. استحقاق ع
يازة  لكن ب عرض الشهادة الي تتمثل  أي أن يكون موجودًا وا ومن وجهة الشريعة اإسامية 

اء على أساس البيع آمن أجل الشراء بسعر  4,عليها ليتم ملكية بيعهاأ بالسلع أو اممتلكات . وب خر غر سعر
                                                 

ذر قحف, دو   - 1  .111-119ر السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص م
ذر قحف,  -2  ااقتصاد ي مويلالتصيغ  ,. أمد السيد كردي11-13مرجع سابق, ص أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, م

 .7-1اإسامي وكيفية تطبيقها, مرجع سابق, ص
ذر قحف, دور السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, ص  -3  . 111-111م
يازة الفعلية. أما بيع السلع الي متلك, فيمكن أن من وجهة نظر الشريعة اإ -4 وز بيع ما ا ملك ولي  ها ا ب الربا ا  سامية، باإضافة إ 

والة تكون القيمة اامية للديون امس والة  نقلأ. وي ا يل. تحقة لغر احيتم البيع بأي من ومتلك ويكون البيع مقبوًا. فبيع الدين يسمى عادة ا
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الي نوقشت ي هذا البحث مثل حقيقًة مادية لتوليد خصائص الدخل والشركة, أو امشاركة، فجميع الصكوك 
ميع  ه من الربح . فهو  تج ع عقد متبادل ِقتضا يشرك شرصان أو أكثر ي شيء بقصد أن يقتسموا ما ي
وية  لأموال يساهم ها عدد من آشراص ي مزاولة نشاط اقتصادي, ويعرف القانون بالشرصية امع

  1لشركات الي تتولد عن إبرام بعض الصور من عقود الشركة.ل
يع بيع آجل بعاجل أو بيع موصوف ي الذمة التمويل على مبدأ البيع، قد يأخذ شكل بيع السلم, ف

ا ثاثة أنواع من البيوع  مقدور على تسليمه إ أجل بأسعار اليوم. أي  بيع مؤجل وإجارةأ وبالتا لدي
ة، والسلم  يويل مكن استردامها من قبل القطاع العام: وهبوصفها وسائط م التمويل على أساس  امرا

اع، ومويل اإجارة  .وامضاربة وااستص
 :المرابحة على أساسقائمة الليات اآ -أ 
كومة للموّردين, ومكن استردام أي نوع من   ة البسيطة الي توفرها ا الديون العامة تترذ شكل امرا

ظة انعقاد العقد.أنوا    2ع البيوع الي تستحق الربح ي 
قيق الربح ة نوع من بيوع آمانة، ٓن التجارة تستهدف  فهي بيع ِثل رأس مال امبيع  الذي ، وامرا

فق عليها من مصاريف قل, مع زيادة ربح معلوم. يشمل من السلعة وما ي مل وال ويتم البيع من خال  3كا
 بيعه بأسلوبن: يء الذي يتمديد من الش

ظر أو االتزام  آول: بيع امساومة الذي يعتمد علي القدرة التفاوضية بن البائع وامشري دون ال
  .بتكلفة امبيع أو السلعة الي يتم بيعها علي البائع

: بيع آمانة الذي يأمن فيه امشري البائع بأن يقوم البائع بإعام امشري كلفة السلعة امراد بت الثا
الثمن أكثر من من السلعة, إضافًة إ تكلفتها  حت يتمكن امشري من تقدير الثمن. فإذا كان هذا إليهبيعها 

ةً   4.مي مرا
ة ة لْمر بالشراء. و  وامرا تع بيع السلعة بسعرها مع قد تأخذ شكًا آخر من أشكال الدين كامرا

ًة.زيادة ربح معلوم للشرص الذ  5ي وعد بشرائها، وهي بيع مركب من وعد بالشراء والبيع مرا

                                                                                                                                                         

دل. سم ا ذر قحف, دور السياسات امالية  فالديون، سواء أكانت مثلة ي شهادة أو ا، تكون نقداً أو أي سلعة أخر  مكن وصفها وصفاً  م
 .113وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص 

و  -1 تائج امرتبة على الشرصية امع تج من إقرار امشرع بال  .111ية. انظر: نف  امرجع السابق, صوهو ما يست
ذر قحف,  - 2  .11مرجع سابق, صأدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, م
ة الطبع, ص - 3 ت, م يذكر س مد عبد الرؤوف مزة, البيع ي الفقه اإسامي مشروعيته وأنواعه, جامعة سانت كليم ، 13-11للتوسع انظر: 

ة ضمن آساليب امستردمة ي امصارف اإسامية.حيث يتحدث عن امر   ا
 .11-11مد عبد الرؤوف مزة, البيع ي الفقه اإسامي مشروعيته وأنواعه, نف  امرجع السابق, ص - 4
5-  : مية ااجتماعية ي السودان, على اموقع اإلكرو  مصرف اادخار والت
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فيذ طلب امتعاقد معه على أساس شراء  ك بت ة لْمر بالشراء بأنه: "قيام الب ومكن أن يعّرف بيع امرا
ك كلياً أو جزئياً، وذلك ي مقابل التزام الطالب بشراء م قد الذي يدفعه الب ا أمر به، آول ما يطلبه الثا بال

د اابتداء."  1وحسب الربح امتفق عليه ع
ة لْمر بالشراء، أا وهي:   ديد مواصفات السلعة 1ومة ضوابط لاستثمار عن طريق بيع امرا أ 

ديدًا نافيًا للجهالة،   أ وأن يعلم امشري الثا بثمن السلعة آول الذي 1وزنًا أو عدًا أو كيًا أو وصفًا 
ددًا أو نسبة من من 3ه البائع،  اشراها ب أ وأن يكون الربح معلوماً، ٓنه بعض الثمن سواًء كان مبلغًا 

سه من 1أ وأن يكون العقد آول صحيحاً،  1السلعة امعلوم،   أ وأا يكون الثمن ي العقد آول مقابًا 
 2زمان ومكان وكيفية التسليم. أ وأن يتفق الطرفان على باقي شروط امواعدة من1آموال الربوية،  

اجو  ة الوسيلة ال ة لتشغيل آموال، وذلك امتيازها عن حلقد وجدت امصارف اإسامية ي بيع امرا
ريك آموال. ص 3امضاربة وامشاركة بسرعة  ة هي الع ظر ما بل أصبحت امرا وك اإسامية, فبال ر آول للب

وك تطبقها ِعدل عام ا يقل عن  موع 71فيها من ربح مضمون وأجل قصر، ظلت هذ الب % من 
سبة  وك تطبقها ب  4% .91استعمااها، بل إن بعض الب
احية الفقهية وي وج د  هذ الصيغة التمويلية تأصيٌل  آم لإمام  من خال ما جاء ي كتابوذلك من ال

ك فيها كذا، فاشراها الرجل، فالشراء  الشافعي يقول: "وإذا أر  الرجل  الرجل  السلعة  فقال: اشر هذ وأر
ك فيها باايار: إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه."  5جائز، والذي قال أر
ة يقوم على أساس عملية بيع سلعة، إذ إن العميل يتف ق مع امصرف اإسامي على فالتمويل بامرا

ددة. كما يتم ااتفاق على من السلعة، ومقدار الربح وعلى كيفية السداد،  شراء سلعة وفق مواصفات 
وغالبًا ما يتم على شكل دفعات، أي: عن طريق البيع اآجل أو ما يسمى بالبيع تقسيطًا مع الزيادة ي 

ة لْمر بالشراء. الثمن. ومع ذلك أن البيع بتأجيل الثمن جزء م  ن عقد بيع امرا
احية الشرعية حدد العلماء ضوابط  ة لْمر بالشراء،ذ من ال ولضمان صحة العقد، أي: بيع امرا
ه، هو  فسه أو بوكيل ع إضافية إجرائه ي امصارف. وهي أن يتو امصرف شراء السلعة  موضوع العقدأ ب

يث يتحمل مسؤولية هاكها. وبعد ذلك مكن غر اآمر بالشراء، ليصبح مالكًا ها و  ًا لغرمها أيضاً،  ضام
الة بيعاً  تقل بذلك ملكية السلعة إ امشري، فيكون البيع ي هذ ا ًة، فت للمصرف بيع السلعة للغر مرا

                                                 
1 - : ة ي ضوء الفقه اإسامي, للدكتور عطية فياض، مقال على اموقع اإلكرو  التطبيقات امصرفية لبيع امرا

http://www.mostashar.com 
شمي, ااح -2 مد عثمان شبر, 119-111راف ي امعامات امالية, مرجع سابق, صللتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال  .

ى الدين القر داغي،  .311-319امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص دسة امالية صيغ التمويل ي علي  امصارف اإسامية, اه
وك وامؤسسات امالية اإسامية، مركز  اث فقه امعامات اإسامية,اإسامية, للمجل  العام للب  اموقع اإلكرو السابق., 3ص أ

 . 9-7سامي وكيفية تطبيقها, مرجع سابق, صاإ ااقتصاد ي التمويلصيغ  ,أمد السيد كردي - 3
 . 9 -7ا, مرجع سابق, صاإسامي وكيفية تطبيقه ااقتصاد ي التمويلصيغ  ,أمد السيد كردي - 4
مد بن إدري  الشافعي,الشافعي - 5  .33, ص3م, ج1973, دارامعرفة, بروت, 1كتاب آم, ط  , 
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ظمة امؤمر اإسامي صورة امرا بثق عن م مع الفقه اإسامي ام ة لْمر حقيقيًا غر  صوري. وقد أقر 
بالشراء إذا وقعت على سلعة بعد دخوها ي ملك امأمور، وحصول القبض امطلوب شرعاً، طاما كانت تقع 
اًء على ما أجاز مهور الفقهاء من امالكية  على امأمور مسؤولية التلف قبل حكم البيع اآجل، وذلك ب

ابلة, فية والشافعية وا مستقًا، وإّا تكون فيه جهالة، ويترذ موضوًعا  وذلك بشرط أن يكون العقد 1وا
صول على القرض ي صورة بيع.  يث يكون القصد مثًا من الشراء هو ا  للحيل الربوية 

دة أن "البيع بالتقسيط جائز شرعاً  عقد ي دورة مؤمر السابع   مع الفقه اإسامي ام ، وقد قرر 
".ج لامع    ولو زاد فيه الثمن امؤج ل على

2 

فية  و البيع بالتقسيطأ: بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل. وقد ذهب مهور فقهاء امالكية وا
ابلة, وكثر من العلماء إ جواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها وأكد الفتو  بعض  3.والشافعية وا

  4امعاصرين مثل الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز.
: جو  وا فإذا أ وبقوله صلى اه عليه وسلم: "117بوا[  البقرة: ح ر م  الرم و   يع  ل  اه  الب  أح  ستدلوا بقوله تعا

اف   5، فبيعوا كيف شئتم".اختلفت هذ آص
ال مقابل تأجيل سداد الثمن إ وقت معلوم, فقد يتم سداد القيمة مرة  وإذا م تسليم السلعة ي ا

امدة امتفق عليها مع انتقال املكية ي البداية فيكون البيع بيعًا آجًا، وقد يتم سداد الثمن  واحدة ي هاية
 6على دفعات من بداية تسلم الشيء امبيع مع انتقال املكية ي هاية فرة السداد فيكون بيعاً بالتقسيط.

, فالبيع اآجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة  نقداً. وهذا ا خاف ي جواز
 بل هو عمل يؤجر فاعله. 

اًء على اعتبار  اقشة بن الفقهاء، ب اّل. وي هذا م وقد يكون البيع اآجل بسعر أغلى من الثمن ا
مهور أرجح؛ ٓن هذا بيع بالراضي، فيدخل ي عموم  هذ الزيادة ربا. لكن أجاز مهور الفقهاء, ورأي ا

 : وا ا ت   ها الذين  ي  وقوله تعا جيأ   أ،117بوا[  البقرة: ح ر م  الرم و   يع  ل  اه  الب  أح  و  جقوله تعا م موالك  أكلوا أ  أم
ك  ب   ساء: مْ ك  ْ مم  اض  تر   نْ ع   ارةً م  كون  ت   نْ  أ  الباطل إّا م بم ي وبالقياس على السلم، وهو بيع عاجل  أ.19[  ال

بثمن معجل, وي الغالب يكون السعر أقل من من امثل ٓجل بآجل, فهو يتضمن بيع السلعة مؤجلة 
                                                 

كم الشرعي هذا العقد, انظر: وهبة الزحيلي, الفقه اإسامي وأدلته, ط - 1 م, 1991, دار الفكر, دمشق, 3للتوسع ي هذا اموضوع ومعرفة ا
 .311, ص1ج
دة قرر اج -2 عقدة  "جواز البيع بالتقسيط, مع  11/11/3/1991اموافق هذ,1111/شعبان/33-17مع الفقه اإسامي ي دورته السادسة ام

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, ود القرار وبياها انظر: ياسر عجيل ال ال". معرفة ب مرجع سابق,  جواز الزيادة ي من امؤجل عن الثمن ا
 .3111, 1. وهبة الزحيلي, الفقه اإسامي وأدلته, امرجع السابق, ج117ص
ة, مرجع سابق, باب البيع, ج انظر: - 3  .111, ص3سيد سابق, فقه الس

شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع 311-311مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص -4 . ياسر عجيل ال
 .111ص سابق,

 . 1111, ص3، ج1197مسلم، صحيح  مسلم, رقم -5
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, صللتوسع ي مسألة البيع بالتقسيط انظر:  -6   .117-111ياسر عجيل ال
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ط من الثمن ٓجل التعجيل جازت الزيادة ي الثمن ٓجل التأجيل. وأما القول بأن  1التعجيل, فإذا جاز ا
هذا البيع يشبه الربا لوجود زيادة ي الثمن، ٓجل آجل فغر مسلم، ٓن الزيادة ي الدين ليست بن 

دنانر بدنانر مع زيادة ٓجل آجل. والزيادة ي من السلعة ليست ربوية، بل حقيقية وأكيدة.  متماثلن:
ديد  2وهذا قرر الفقهاء أن آجل ي البيوع قد يكون له من ومقابل, كما ي السلم. على أن التاجر حر ي 

 السعر, ما م يصل إ حد ااستغال والظلم وااحتكار.
اً، وتكون عن طريق البيع والتجارة، والزيادة أو الفائدة أو فااختاف الق ائم بن الزيادة الي تسمى ر

ظام ااقتصادي  اصل بن نظامن اقتصادين. فال الربا، الي تكون عن طريق اإقراض، يعك  التباين ا
ها عدم جواز استحقاق رأس امال للرب اك اإسامي يقوم ي جوهر على مبادئ شرعية، م ح إّا إذا كان ه

م بالغرم، مع تقدير متزن لقيمة الزمن. اًء على قاعدة الغ ظام ااقتصادي التقليدي  3مل للمراطر، ب وال
الوضعي, يقوم ي جوهر على التعامل بالربا أخذًا وعطاًء، ي إطار عملية الوساطة امالية الي تعتمد على 

ار ي الديون، والتعامل ي اائتم  4ان.اا
ري التمويل عن طريق البيع اآجل أو بالتقسيط بامصارف اإسامية ي حالتن:   و

: ي معاماها مع التجار الذين ا يرغبون ي استردام أسلوب التمويل بامشاركة. وهذ الطريقة  آو
وك التجاري  ة.هي البديل آمثل لعملية الشراء بتسهيات ي الدفع، كالي مارسها الب

الثانية: ي امعامات الي يكون فيها امبلغ امؤجل كبراً، وآجل طويًا. وهي الصيغة امثلى الي مكن 
اسب لسلفيات امبا بالفائدة، كالي  للمصارف اإسامية مويلها باستردام هذا آسلوب, والبديل ام

وك العقاريةأ. وك التقليدية  الب  5مارسها الب
 قائمة على السلم وااستصناع:التمويل الآليات   -ب
ً. وهو ي ااصطاح الفقهي: بيع آجل بعاجل أو دين بعن، أو  السلم  لغًة: هو السلف وزنًا ومع

هو بيع يتقدم فيه رأس امال، أي: الثمن، ويتأخر فيه امثمن، أي: امبيع، ٓجل م سمى. أو هو بيع موصوف 

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص - 1  .117-1113للتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال
دة,  -2 عقدة  مع الفقه اإسامي ي دورته السادسة ام وز  11/11/3/1991, اموافق هذ1111شعبان, 13-17راجع قرار  إذ جاء فيه: "

ه بآقساط مدة معلومة".  انظر: امرجع السابًق, ص وز ذكر من امبيع نقداً وم ال,كما   .117الزيادة ي الثمن امؤجل عن الثمن ا
سم الزم وأثرها ي ااقتصاد اإسامي,  كتاب: للتوسع ي معرفة آراء امعاصرين عن قيمة الزمن, انظر - 3 مد غيث, نظرية ا مرجع دي علي 

 سابق.
4 -  : مية ااجتماعية ي السودان, اموقع اإلكرو  مصرف اادخار والت

www.ssdbank.com 
ى الدين القر داغي, صيغ التمويل ي امصارف  -5   .19-17, مرجع سابق, صاإسامية علي 
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ا أو أن يسلف عوضًا حاضر  1بالذمة, ًا ي عوض موصوف ي الذمة إ أجل. أي: دفع امال ي الوقت ا
  2واستام البضاعة ي امستقبل وهو عك  اائتمان.

ا سابقاً. ة واإماع كما بّي اع بالكتاب والس  وقد ثبتت مشروعية عقد السلم وااستص
اع: عقٌد على مبيع  موصوف ي الذمة, ش رمط  فيه العمل.  يث   3وااستص عة  ويرم مع جهة مص

د  ك اإسامي مثًاأ، وع ع  امصرف أو الب ة يفرضها امستص ع سلعة ما وفقًا لشروط معي تتعهد ِوجبه بص
د استيفائها امواصفات امطلوبة، بعد ذلك  تجات اموصوفة، ويقبلها امصرف ع حلول آجل يقدم الصانع ام

ك على أها سلعة خاصة م ك امبلغ الفائض عن التكلفة الكلية للسلعة يبيعها الب لياً، ويكون ربح الب تجة 
شآت أو أجهزة  تلف حسب الطلب, من مبان  وم وعة" تتعدد ُو ددها امصرف ذاته. والسلعة "امص والي 

 4وآات أو سلع استهاكية وإنتاجية.
اع بديان واعدان ي التمويل الشرعي، يقوم ان بدور  كبر ي مويل حاجات إن عقد السلم وااستص

اعي، كما ال واسع ي التجارة العامية حيث يتم   اإنتاج الزراعي أو الص اضر يعمان ي  أهما ي الوقت ا
مو ااقتصادي، وذلك باستردامه مباشرة ي  و عملية ال استردام امال ي وظيفته الطبيعية بتوجيهه 

صول على عائد، إذ يقبل صاحب التمويل أن يدفع سلفًا قبل يتيح هذان العقدان للو  5اإنتاج. مصرف ا
صول  اطر تغر آسعار، وبذلك تتاح للمصرف اإسامي فرصة ا اإنتاج لضمان التسويق، وللتأمن عن 
ك الربوي، فتتهيأ للمصرف  صل عليه الب ا يزيد عن العائد الذي  على عائد من استردام أمواله، ِر

ك الربوي بكفاءة.اإسامي إ افسة الب ديد  6مكانية م وتطبق هذ الصيغة من قبل امصارف اإسامية مع 
باً من الربا.  7من شراء آصول ي العقد، 

 قائمة على المشاركة )الشركة(:التمويل الآليات  -ت
ا. وهي ي الشركة: بكسر الشن وسكون الراء هو آفصح، ويصّح بفتح الشن وكسر الراء او سكوه

:  8اللغة: ااختاط بعقد أم بغر عقد. وتطلق على ااختاط ي آموال ه قوله تعا وإْن كان رجٌل ج، وم

                                                 
ة, مرجع سابق, ج -1 شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع 173-171, ص3سيد سابق, فقه الس . باب امعامات. ياسر عجيل ال

 .171سابق, ص
صن,  - 2 قود ي معاصرة  قضايا دوةنصا بن عبدالرمن ا وك ال ك مقر ي عقدت الشركات الي ي وامسامة والب مية اإسامي الب  ي للت

مع والتدريب للبحوث اإسامي امعهد بن بالتعاون جدة، أ, بتأريخ 38 رقم   ندوة وقائع ي امقالة هذ دة, نشرت اإسامي الفقه و
1/1/1111. 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, صللتوسع ي هذا ام - 3  . 111-191وضوع انظر: ياسر عجيل ال
صن, ندوة عن القضايا امعاصرة ي امعامات, مرجع سابق. - 4  صا بن عبدالرمن ا
مد علي مرة, عقود التمويل امستجدة ي امصارف - 5 هذ,  1131سامية, اميمان, اإ للتوسع ي اموضوع انظر: حامد بن حسن بن 
 .171-113ص

ذر قحف,  دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, ص - 6  .11-11م
 .9مرجع سابق، ص , اإسامي وكيفية تطبيقها ااقتصادي  التمويلصيغ  ,أمد السيد كردي - 7
, معجم لغة الفقهاء, مرجع سابق, ص - 8 ي  .119رواس القلعجي وحامد ق

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
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 122 

هما الُسد س فإن كانوا اكثر  من ذلك فهم شركاء  ي  ي ور ث  كالًة او امرأٌة وله اٌخ او أ خٌت فلكِل واحد  م
ساء :  [الثلث ن أو أكثر على خلط ماهما أو عملهما أو وي ااصطاح الفق أ.11 ال هي: اتفاق اث

ن فأكثر، على جهة الشيوع، ا وهو  1التزامهما ي الذمة بقصد ااسرباح. ق ي شيء واحد، اث ثبوت ا
هم. وهذا تعريف  ها حصة كل واحد م ان فأكثر أرضا، دون أن تعّن م على جهة التعين، كأن ملك اث

اها ال ها بعقد وما كان بغر عقد. وأما تعريفها بامع اااص: فهي الشركة ِع اول ما كان م عام، الذي يت
صيل الربح. دث بااختيار بقصد التصرف و  2عقد 

ن أو أكثر على خلط ماليهما أو عملهما أو التزامهما ي الذمة,  -إن عقد  الشركةأ اتفاق بن  اث
أهم صيغ استثمار آموال ي الفقه اإسامي، وهي تائم طبيعة فتعد امشاركات من  3بقصد ااسرباح.

   4امصارف اإسامية، فيمكن استردامها ي مويل آنشطة ااقتصادية امرتلفة.
أن  6وقد أكد مؤمر امصرف اإسامي بد 5والتمويل عن طريق امشاركة مشروع دون خاف.

ن نشاطها حاًا وما يرزق اه به من ربح يوزع بن الشريكن أو امشاركة تقرها الشريعة اإسامية إذا كا
م بالغرم، فإذا كان أحد الشركاء  سبة نفسها، إذ الغ هم، وتكون ااسارة بال سبة رأس مال كل م الشركاء ب
قائمًا بإدارة الشركة فترصص له نسبة من صاي الربح يتفق عليها، على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما 

  7ي رأس امال. مبن الشركاء حسب حصته
اري ي امصارف التقليدية, حيث يقوم  وتعُد صيغة امشاركة من البدائل اإسامية للتمويل الربوي ا
اً كان أو خسارة،  اتج امتوقع ر التمويل بامشاركة دون اشراط فائدة ثابتة, وإما يشارك امصرف امتعامل ي ال

                                                 
 .339مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص - 1
 معرفة الشركة وكيفية التعامل ها انظر: علي أمد السالوس, امعامات امالية امعاصرة ي ضوء الشريعة اإسامية, مكتبة الفاح, للتوسع ي - 2

ديثة ي ضوء اإسام, ط131-179م, ص1991, 1الكويت, ط وك ا رمن, قطر,1.. معامات الب م, 1993, وزارة اإوقاف, دار ا
 .99-31ص

شمي, اإحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, صانظر: ي - 3  . 117اسر عجيل ال
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص - 4  .117ياسر عجيل ال
ملة؛ وإ - 5 أ: "وأمع امسلمون على جواز الشركة ي ا ملة. قال ابن قدامة ي  امغ ما اختلفوا ي أنواع أمع العلماء على جواز عقد الشركة ي ا

ها, والشركة على ضربن, شركة أماك و شركة عقود". وقد اختلف أهل العلم ي حكم اختاف نسبة امقامة ي آرباح عن نسبة املكية،  م
ب أن تكون على قدر امالن ا على ما اتفقا  ان  ابلة فذهب امالكية، والشافعية، والظاهرية، إ أن قسمة الربح ي الع فية, وا عليه. وذهب ا

وز أن يتساويا مع تفاضلهما ي امال، وأن يتفا عا الربح على قدر امالن، و سب الشرط، فيجوز أن  ان  ضا فيه مع إ أن قسمة الربح ي الع
, ج ,3, ص1تساويهما ي امال. ومعرفة آراء الفقهاء, انظر: ابن قدامة, امغ مد بن . اما 311, ص1بداية اجتهد, ج . ابن رشد القرط

كام شرح غرر آحكام, فرامرز بن علي,  . ابن مام, شرح فتح القدير, مرجع سابق, 311, ص1ج دار إحياء الكتب العربية, ,1طدرر ا
مد علي بن أمد بن سعيد بن حزم آندلسي القرط الظاهريابن حزم,  .113ص , بادات وامعامات وااعتقاداتمراتب اإماع ي الع, أبو 

ة الطبع, جدار الكتب العلمية, بروت . إلياس عبداه سليمان أبو اهجاء, تطوير آليات التمويل بامشاركة ي 31-311, ص1,م يذكر س
 .13م, ص1117-1119, 1امصارف اإسامية, ط

ود وقرار امؤمر اإسامي, انظر: ياسر عجي - 6 شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, صللتوسع ومعرفة الب  .171-111ل ال
ى الدين القر داغي,  -7  .1-1امصارف اإسامية, مرجع سابق ,ص صيغ التمويل ي علي 
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عد وأس  توزيعية متفق عليها بن امصرف وامتعامل، وهذ آس  مستمدة من قواعد وذلك ي ضوء قوا
ان.   1شركة الع
قسم شركات العقود ي الفقه اإسامي و   أربعة أنواع: علىت
ن أو أكثر على أن يتقبا آعمال  شركة آعمال: -1 وتسمى أيضًا شركة آبدان, وهي اشراك اث

وز اختاف طبيعة  من الغر ويكون توزيع هما حسب ااتفاق, كاشراك خياطن أو صباغن. و الربح بي
 العمل.
ان: -1 ان أو أكثر ِاهما ويعما فيه بأنفسهما, أو يعمل فيه أحدما  شركة الع هي أن يشرك اث

هما. وا يشرط فيهما تساوي امالن, وإذا كان الذي يعمل هو أحدما ف قط جاز له على أن يكون الربح بي
 اشراط عوض عن هذا العمل.

فقد إختلفت التعاريف عن شركة امفاوضة ولك إخرت تعريفًا واحداً للدكتور  شركة امفاوضة: - 3
ي الدين القرداغي و  ان أو أكثر ي شركة على أساس التفويض الكامل من أحد   هيعلي  أن يشرك اث

 ويشرط فيها التساوي ي رأس امال والتصرف ي توزيع الربح.الشركاء لصاحبه بالتصرف ي أمور الشركة, 
1 - : ان أو أكثر ا مال هما وا  شركة الوجو وتسمى أيضا شركة امفالي , وهي أن يشرك اث

هما بالتساوي أو حسب  اههما نسيئة  ٓجلأ، م يبيعاها ويكون الربح بي عة, على أن يشريا بضائع  ص
هما، ٓنه ضامن له بوجاهته.ااتفاق, على أن تك سبة ما يشريه كل م  2ون ااسارة ب

ديثة, وأبرزها: شركة امسامة, وشركة التضامن, وشركة التوصية البسيطة, وشركة  وتوجد الشركات ا
انأ، باإضافة إ هذ آنواع  بثقة من شركة الع اقصة  ام التوصية بآسهم, وشركة احاصلة, وامشاركة امت
د صيغًا أقرب من صيغ التعاقد بن رأس امال والعمل كامضاربة وامزارعة وامساقاة الي اعترها بعض  آربعة 

 الفقهاء نوعاً من الشركة. 
ومكن ااستفادة من الصيغ امذكورة سابقًا ي مويل امشروعات ااستثمارية, سواًء بن آفراد أو بن 

وك اإسامية,  وك على ثاثة أشكال:معامات الب  وتطبق امشاركة للتمويل ي الب
تهي بانتهاء هذ الصفقة,  -1 ارية ت ة: وهي امشاركة الي ُص عملية  امشاركة ي مويل صفقة معي

سب. وتتم عادة ي  ة, م يقتسمان الربح حسب هذ ال سب معي ك ي مويل هذ الصفقة ب يث يشرك الب
 ال العامل.ام مويل عمليات ااستراد والتصدير ومويل الرأس لغرض آجل القصر,

تهية بالتمليك: -1  اقصة أو ام لول  امشاركة امت ق للشريك ي ا وهي شركة يعطي امصرف فيها ا
ديد 3له ي املكية, دفعًة واحدة, أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط امتفق عليها . أي: يتم فيها 

                                                 
عقد على الوكالة -1 ان ت ان ي نوع بر أو طعام أو يشركا ي عموم التجارات  دون الكفالة، وهي: "أن يشرك شركة الع مال  وا يذكرا الكفالة".اث

ديث,  1, طنصب الراية ي ُريج أحاديث اهداية, الدين عبد اه بن يوسف الزيلعي  .كتاب الشركةباب   .391م, ص1991-هذ1111, دار ا
ى الدين القر داغي, انظر: - 2  .7-1امصارف اإسامية, مرجع سابق, ص صيغ التمويل ي علي 
 .339-339الية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, صمد عثمان شبر, امعامات ام  - 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4079&lang=&bk_no=9&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2202&idto=2215&lang=&bk_no=9&ID=198
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ك نصيب ك ازل الب قيق آرباح يت دما يبدأ هذا امشروع ي  ك والعميل ي رأس مال امشروع, وع ل من الب
ة ملكاً  فق عليها إ أن يصبح امشروع بعد مدة معي يًا عن حصته ي رأس امال, ببيعها إ العميل لي تدر

 1للعميل.
واستردمته ي مويل امشايع العقارية وقد اسردمت امصارف اإسامية هذا آسلوب ااستثماري, 

الف نصًا شرعياً, وا  2وامستشفيات وغرها. اصر مشروعة, ولي  فيها ما  مع بن ع وهذ امعاملة 
اقض مع قواعد التمويل العامة, ولذلك فهي ت  3جائزة شرعاً. -على الراجح –ت

فرد بطريقة خاصة لاستثمار, حيث إن امصرف اإسامي ي للتمويل عن طريق امشاركة أثر، إذو  
فسه. وامشروعات الي يقوم ها آخرون على نظام امشاركة ي  يقوم بتوظيف آموال ي مشروعات يقوم ها ب

ية ي أفضل  4التمويل. د امصرف خرته الف ويشارك امصرف مع العماء ي نشاطهم اإنتاجي لكي 
مية ااقتصاد اات ااستثمار, والبحث عن أرشد آ ساليب. وبذلك يتعاون رأس امال وخرة العمل ي ت

وك اإسامية ودوام استثمارها بوس طته, وبذلك يرابط االقومي. ويتشجع امسلمون إ إيداع أمواهم لد  الب
ة امسلمون بعملية تكوين رأس امال كركن أساسي ي تدعيم اقتصاد العام اإسامي, وإقباهم على مداوم

ظام امشاركة املتبسة بالفائدة الربوية. ازها، أو توظيف آموال ب  5استثمار آموال بدًا من اكت
از امشاريع اااصة آموال جذب الدولة تستطيع امشاركة وبآلية أسهم  طريق عن الكر . وهذا بإ

 ويتم جديد. مشروع مويل فهد للبيع، هذ الشركات أسهم بطرح الدولة تقوم يث مُلك   أسهم إصدار

اء طرحها  الربح وااسارة. ي امشاركة أسلوب على ب
 : يأي كما العملية وتكون 
ة تقوم - أ كومية امشاركة أسهم بإصدار العمومية اازي  وببيعها للجمهور. دد بسعر ا
 . فيه اكتتابه ِقدار امشروع من جزءاً  السهم حامل ملك - ب
كومة.  امكتتبن بن مشركة امشروع إدارة تكون - ج  وا
حسب  طرف كل ااكتتاب، ويتحمل ي عليها امتفق الشروط حسب السهم على العائد يقدر - د
 .6 وقعت إن ااسارة، نسبة الشركة مال رأس ي مسامته

ية تصبح أن ومكن  هذ امؤسسات. وتعتر بعض تأهيل إعادة أداة عن عبارة امشاركة أسهم تق

ية لول أفضل التق   امشروع ي للمسامن أن باعتبار القضاء على امشاكل ي فعالية قق أن مكن الي ا

  7حق  اإدارة.
  .اإجارة من أكر وامضاربة وامراطرة ي امشاركة

                                                 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 1  .111م
 .19م, ص1999, مكتبة وهبة, القاهرة, 1عبد السميع امصري, امصرف اإسامي علمياً وعملياً, ط - 2
 .119مشهور, ااستثمار ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صأمرة عبد اللطيف  - 3
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 4  .117م
 .1-1اإسامي وكيفية تطبيقها, مرجع سابق, ص ااقتصاد ي التمويلصيغة   ,أمد السيد كردي - 5
ى الدين القر داغي - 6 اث فقه امعاماعلي  وك وامؤسسات امالية اإسامية، مركز أ دسة امالية اإسامية, للمجل  العام للب ت , اه

ة الطبع  .11-9, صاإسامية, م يذكر س
ة, مويل  - 7  . 197اإسامي، مرجع سابق, ص ااقتصاد ي للدولة العامة اموازنة عجز كردو  صري

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3562/posts
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هة من قبل وامضاربة امشاركة أسهم إصدار مكن فإنه اإصدار، جهة حيث من أما  نم امستفيدة ا
يث حكومية جهة قبل من إصدارها كذلك ومكن التمويل.  عدد ي ددة مسامات إصداراها مثل مركزية، 

كومية، امشروعات من ويع ميزة فتستفيد من ا  وإن .عبئها من فيرفف امراطر يوزع ما ااستثمارات، ت

 على القائمة امالية آدوات ميع أنش ي ذلك شأها سداد، إعادة إ تاج ا وامضاربة، امشاركة أسهم

هة على ترتب مديونية ا طبيعتها ٓن وذلك املكية.   1التمويل. من امستفيدة ا
 تطبيق صيغة امشاركة ي امصارف اإسامية هذا الشكل: ويكون 
 .قد تكون امشاركة طويلة آجل, ومستمرة, ويصلح هذا آسلوب لتمويل العمليات اإنتاجية1

اعية أو  امرتلفة والي تأخذ شكًا قانونيًا كشركة تضامن أو شركة توصية، سواء كانت تلك الشركات ص
ارية.  زراعية أو 

ل فيها 1 تهية بالتمليك, وهي الي  .قد تكون امشاركة متوسطة آجل، وذلك ي حالة امشاركة ام
ل امصرف ي ملكية امشروع إما دفعة واحدة أ و على دفعات. ويصلح هذا آسلوب للتطبيق ي الشريك 

. اعي والزراعي والعقاري وامه  اجال التجاري والص

اً قصراً.3  .وقد تكون امشاركة قصرة، وذلك ي حالة مويل العمليات الي تستغرق زم
د تطبيق صيغة امشاركة, كعدم تواف اك بعض امشكات الي تصادف امصارف اإسامية ع ر وه
اات آنشطة، والقيود امفروضة على امصارف اإسامية من قبل  اارة لد  امصارف اإسامية ي كافة 
ال ااستثمارات طويلة آجل، وعدم تفهم امتعاملن مع امصارف اإسامية ٓساليب  وك امركزية ي  الب

 2التمويل اإسامية بشكل متقن.
دات امشاومع ذلك,  ركة من أفضل صيغ التمويل طويلة آمد القائمة بن القطاع اااص تعُد س

ة على القطاعات ااسراتيجية, ع تغلب فئة معي اصة  ي امشروعات اإنتاجية، وذلك م ٓن  والقطاع العام، و
م بالغرمأ, عملية استثمارية وفقًا لقاعدة  الغ فكرة الصكوك اإسامية تقوم على امشاركة ي مويل مشروع أو

ظام آسهم ي شركات امسامة امعاصرة ونظام الوحدات ااستثمارية ي  أي: امشاركة ي الربح وااسارة, ك
اديق  3ااستثمار. ص

 

 
 قائمة على المضاربة:التمويل الآليات  -ث
ما  ء العمل يقوم اآخر بأدا تع امضاربة أن يقدم أحد الشريكن امال ويكون شريكًا موصياً، بي

سر كل طرف ما سر صاحب رأس امال من ماله  ويسمى شريكًا مضارباً. وي حالة ااسارة  قدمه، 
ية  ويصّر الفقهاء على أن يكون امستثمرون .وامضارب من جهد عرضة للمراطر امرتبطة بأداء آصول امع

                                                 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 1  .99-99م
ى الدين القر داغي - 2  .11-9, صدسة امالية اإسامية, مرجع سابق, اهعلي 
ريدة آهرامح, ما امقصود بالصكوك اإسامية؟ حسن شحاتة - 3 معة   - ذوار  على اموقع   , , أجرا عصذام هاشم1111نوفمر،  11ا

:  اإلكرو
 http://www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=180589 

http://www.ahram.org.eg/Print.aspx?ID=180589
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ب ديد مسبق أو ضمان  بتكوين ااستثمار، ما يع أنه  ما ستكون عليه أسعار هذ آصول ب أي 
د استحقاق الصكوك، اك توازن بن امراطر وآرباح ع  1.يث يظل ه

دات  مال رأس صكوك بإصدار امضاربة مال رأس زئة على تقوم استثمارية أداة امقارضة وس

 ي شائعة حصصاً  ملكون باعتبارهم أصحاها بأماء ومسجلة القيمة متساوية وحدات أساس على امضاربة،
سبة إليه يتحول وما امضاربة، مال رأس هم كل ملكية ب  2فيه. م

داتوز إصدار و  ائزة ي الشريعة. س وتعود أمية  3امضاربة ٓي نوع من ااستثمار أو التجارة ا
دات امضاربة إ كو  أو توسط قد تصدر على امد  القصر أو امو  وسيلة لتوفر آموال قصرة آمد هاس

كومية  كومة نفسها، وكذلك البلديات وامؤسسات ا الطويل ااستثمار. ومكن أن تصدر من قبل ا
 4وااقتصادية، ويتم بيعها كاملة ي السوق، ٓها بأسعار قابلة للتفاوض.

فر اتو تباإضافة إ ذلك، مكن إصدار صكوك امضاربة من قبل امستردم نفسه ومن أمواله, حت  
ديدية أو شركات ااتصاات. ومكن إصدارها   ؛لشركاتللديه أدوات امضاربة  كشركات الطران، والسكك ا

قد يتم فوعاوة على ذلك؛  5من قبل امضارب الوسيط الذي يوفر آموال للمستردمن أو لوسطاء آخرين.
مع آموال على أساس امضاربة واستردامها لتوفر السلع بالدفع امؤجل إ  إنشاء مؤسسات مترصصة 

مع بن السلع واادمات معًا وتوفر التمويل للحكومة على  ة أو اإجارة، أو ا كومة, على أساس امرا ا
اع.  6أساس ااستص

وعن من امضاربة مائم  وامضاربة إما مطلقة وإما مقيدة. وقد تبن من الواقع العملي أن كا ال
ية, غر أن امضاربة امطلقة هي آصل ي التعامل بن امصرف وأصحاب ودائع معامات امصارف اإسام

قق امصلحة.  ك ي كل تصرف  ااستثمار. ويتم ااستثمار على أساس امضاربة امطلقة ويأذن العميل للب
يز للمصرف أن يباشر ميع التصرفات الي ير  فيها امصلحة بعّد مضاربًا ي ما ل صاحب فهذ الصيغة 

يز له أيضًا أن يدفعها لغر ليضارب ها.  الوديعة، فيرلطها بأموال أصحاب آسهم والودائع آخر ، و
دما يكون هو رب  اديق ااستثمارية تائمه امضاربة امطلقة, وع دما يكون مضاربًا كما ي الص فامصرف ع

ه، كما ي مويل امستثمرين، تائمه ا مضاربة امقيدة. وامضاربة ي امصارف اإسامية مع امال أو نائبًا ع
امتعاملن قد تكون قصرة آجل أو متوسطة آجل أو طويلة آجل. فقد يضارب امصرف على صفقة 
واحدة، فهي مضاربة قصرة آجل, وقد يضارب ي سلعة تشر  م تباع على فرات فهي مضاربة متوسطة 

                                                 
موي البديل ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 1 هج الت ي, ام   .111-111صا الصا
ة, مويل   - 2  .191اإسامي, مرجع سابق, ص  ااقتصاد ي للدولة العامة اموازنة عجز كردو  صري
شمي, ا - 3  .131-119احراف ي امعامات امالية, تفاصيل عقد امضاربة, صللتوسع ي هذا اموضوع انظر: ياسر عجيل ال
ذر قحف,  - 4  .11مرجع سابق, ص أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, م
ذر قحف,  - 5  .11رجع السابق, صأدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, امم
اع: "عقد على بيع عن  - 6 شمي, مرجع سابق, تفاصيل عقد عقد ااستص عها". للتوسع انظر: ياسر عجيل ال موصوفة ي الذمة مطلوب ص

اع, ص  .111-191ااستص
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ي مويل رأس مال مشروع بالكامل لفرة طويلة فهي مضاربة طويلة آجل.  آجل، وقد يشرك مع آخرين
شاط التجاري: امضاربة ي السلع الي مكن شراؤها من مصادر إنتاجها  سبة لل اسب للمضاربة بال واجال ام

 1آسواق احلية, ويتطلب هذا أن يكون لد  امتعامل خرة هذ آنواع من السلع.ي وبيعها 
كما يشرط ي امضاربة أهلية التوكيل والوكالة وا يشرط إسامه، فا يشرط أهلية اموكل والوكالة و 

لرب امال, ويتضح ذلك من حديث رسول اه صلى اه علي وسلم: "من و يتيماً فليتجر له وا يركه حت 
 وكيل والوكالة.حيث إن رب امال  اليتيمأ م يبلغ بعد أهلية الت 2تأكله الصدقة"،

اعة, ويرو  عن اإمام أمد رمه اه  وز امضاربة على التجارة وي ميادين أخر  كالزراعة أو الص و
هما." شئت، ف زرع زرعاً فربح فيه، فامضاربة جائزة. والربح  بي ِا م ر فيها م أن "من دفع إ رجل ألفاً وقال: ا

3 
  1111اإسامي. فقبل العام  كوك شعبية ي سوق امالوقد أصبحت امضاربة وامشاركة أكثر الص

هاية عام  امشاركة وامضاربة تشكل غالبية  أصبحت 1117كانت اإجارة هي آكثر شيوعاً، لكن ب
 4. الصكوك للتمويل ي امصارف اإسامية

دات امضاربة لكو  شكل كبر ي وسيلة لتوفر آموال قصرة آمد وأها تساهم ب هاوتعود أمية س
قيق ااستقرار ااقتصادي بالتأثر على آموال امدخرة فتؤدي إ توجيهها  لاستردامات  امساعدة على 
ويله إ مشاريع  اإنتاجية ي امشاريع امطلوب مويلها كما تقلل من ااستهاك الكما أو الري عن طريق 

  5استثمارية.
لتمويل مشروعات  )كما ي شركة قطاع امرافق العامة(يل بالدين وقد استحدث  نوع آخر من التمو 

ية ية مشاريع على الدول قد ا تسمح باإنفاق فميزانية بعض العماقة، وامشاريع التحتية، الب التحتية، إ  الب
فيذها العام القطاع يستطيع ا الي الدرجة فرداً  ت  العام اعالقط مشاريع كذلك, فتأخر اااص القطاع وا م

مية. عجلة وتعطيل يؤدي إ تأخر   6الت
ية التحتية،  كومة أو إحد  الشركات مويل مشروع معن، من مشاريع اإسكان والب فإذا أرادت ا
اع,  يع طائرة، فإها تصدر صكوك استص اعية مثل تص مع سك أو إداري، أو من امشاريع الص اء  مثل ب

عة مول حصيلتها تكاليف إقامة  اع بصفتها مستص كومة أو الشركة ي عقد استص هذا امشروع، وتدخل ا
يبه  دد من امشروع وطريقة دفع هذا الثمن، ويقوم مثل ملة الصكوك أو من ي مشرية مع ملة الصكوك. م 

                                                 
 .111-119ر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صذم - 1
ن الرمذي,  كتاب الزكاة, ج - 2 ديث1روا الرمذي, س  . وهو حديث ضعيف.111, رقم ا
د اإمام أمد, مرجع سابق, ج - 3 ديث 3اإمام أمد, مس اإسامي  ااقتصاد ي التمويل صيغ ,. أمد السيد كردي119, ص3111, رقم ا

  . مرجع سابق,  وكيفية تطبيقها
مو بسرعة كبرة, انظر: ااستثمار اإسامي قطاع ف - 4  13/17/1119 - 11111جريدة الرأي, العدد | ابراهيم ترمة وإعداد حسن ي

وان اموقع اإلكرو :   ع
http://www.alraimedia.com/Alrai/ArticlePrint.aspx?id=56860   

 .11-11ر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صذم  - 5
ذر قحف,  - 6  .11مرجع سابق, ص د اإسامي, أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصام

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
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اع مواز . ويستح ه بعمله على إقامة امشروع عن طريق التعاقد مع امقاولن وغرهم بعقد استص ق ملة ع
دد نشرة إصدار الصكوك  1الصكوك الفرق بن تكلفة إنشاء امشروع والثمن الذي بيع به للحكومة. و

مواصفات امشروعات وتكاليف إنشائها ومن بيعها للحكومة أو إحد  الشركات. ومن م ّ يستحق ملة 
ملكية وااوصصة ي ملك الصكوك من بيع امشروع للحكومة. وهكذا يكون آفراد والشركات هم حّق ا

كومية, وهكذا يأمن تكلفة امشروع امتمثل بإصدار الصكوك باإضافة إ  2القطاع العام وامشروعات ا
 3هامش ربح معن.
وع من الشراكة وهذا ودة يؤدي إ إمام ال  وتقسيم أقل، تكلفة والسرعة امطلوبتن مع امشاريع با

 الشراكة أن كما لوحدما، امراطرة يتحمان ا القطاعن العام واااص إن حيث القطاعن، بن امراطرة

  4ودقة العمل. الكفاءة زيادة ستقود إ
، بااشراك مع ك الدو موعة الب مية، وقد قامت  ك اإسامي للت دوق لتعزيز  الب بإنشاء ص

امية من أجل ااستثمار ي مو ااقتصادي والت البلدان ال دوق قيق ال كامل اإقليمي. ويستهدف الص
ية التحتية لتشجيع الشركة ي قطاع امرافق العامة كسياسة ي لتمويل مشروعات طقة ِا يتعلق الب  ام

صول على موارد مويلية من القطاعن العام واااص. فيز إمكانية ا ية التحتية، و  5بالتحديات امتصلة بالب
  :ة على اإجارةآليات التمويل القائمثانياً: 
ْن قام بمع م ل ما جزاًء له  على عم لمه, فيقال له : أْجر وا ْجرة    اإجارة ِ اللغة: اسم ما يعطى من ك راء لمم 
 6مشتقة من آجر وفعلها أجر وهو العوض.وإجارة. 

افع بعوض. و  فعة مقصودة قابلة واإجارة شرعًا واصطاحاً: عقد على ام للبذل هي عقد ازم على م
  7واإباحة، مدة معلومة بعوض معلوم.

فعة مقصودة معلومة, قابلة للبذل  وعرفها صاحب امغ عن اإمام الشافعي: "بأها عقد على م
  8واإباحة بعوض  معلوم."

                                                 
ذر  قحف, - 1  .19-19أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, ص انظر: م
ميع السياسات الي يقصد ها تفعيل عوامل وقو  السوق ي ااقتصاد حت ولو م يؤد إ امتاك القطاع  - 2 وان عام  ااوصصة تستعمل كع

ذر قحف, ا  .11مرجع السابق, صالعام. انظر: م
ريفاتى, فوائد الشركة بن القطاعن العام واااص, نشر ي - 3 , نوفمر تشرين 3 عمر ا : 1111 الثا  على اموقع اإلكرو

http://www.alarabiya.net/views/2012/05/17/214686.html 
ريفاتى, فوائد الشركة بن القطاعن العام واااص, نف  اموقع السابق - 4  .عمر ا
5 - : ك الدو العر  موقع الب

http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html

. 
دالدين الفروزآباد , القاموس احيط, مادة اإجارة, مرجع سابق, ج - 6  .311, ص1الفروز آباد , 
ة, سيد سابق, مرجع سابق, ص -  7 , دار 1وضات ,طمصطفى الديب البغا, فقه امعا. وللتوسع ي هذا اموضوع انظر: 111-199فقه الس

 .111-111صم, 1119-هذ1131امصطفى, دمشق, 
مد ااطيب, مغ احتاج - 8  , هاج, مرجع سابق, ص الشربي هاج على من ام . مصطفى الديب البغا, فقه 131إ معرفة معا ألفاظ ام

 . 111امعاوضات, مرجع سابق, ص

http://www.alarabiya.net/views/2012/05/17/214686.html
http://www.alarabiya.net/views/2012/05/17/214686.html
http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html
http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html


 129 

 بآعيان., وتتعلق آدوات امالية القائمة على املكيةوهي من 
دات مثل التزامًا مو  ا امؤجّ قد تأخذ اإجارة شكل س كومة  مل قيمًا متساوية رين, ن قبل ا و

دما تصدر، ويصدرها مالك العن امؤج   د  1رة أو وكيله.ع فيقوم امصرف بتأجر عن، كسيارة، ٓصحاب الس
تهية  2ي وقت  احق بالدفع امقدم، ويطلق عليه  اإجارة التشغيليةأ، أي: العادية. اك  اإجارة ام وه

تيجة. بالتمليكأ. رة وهو بيع العن امؤجّ  3فهي تشبه البيع بالتقسيط من حيث امقصد الذاي للمتعاقدين وال
، بالسعر الذي يتفق عليه  دات، ليصبح حاملوها هم ماك آصل ويستفيدوا من ريع تأجر عن طريق س

ٓ جرة , أو يتم دفعه  مستقباً  صم من الت ملك من ا اً الطرفان حن الشراء, وقد  , وتعتر الدفعة امقدمة م
لشراء حصة شائعة من أصل امؤج ر.

اية مؤجرة، ويكون دخلها  4 اك ب وعلى سبيل امثال مكن أن تكون ه
اية, ويكون ها استحقاقها  ملة الصكوك الذين يعترون شركاء ي ملكية الب وي هو العائد  الشهري أو الس

ق  5وفقاً لشروط العقد.  6د بيعه.امل السو
واإجارة امذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل ي ضوء عقد اإجارة، وي إطار صيغة مويلية 

مل الثمن فوراً.ً  ، وهو ا ملك  الراغبأ  اء أصل رأما  7تسمح بالتيسر على الراغب ي اقت

ت اسم اإجارة ام . وهي تهية بالتمليكوتستردم هذ الصيغة من اإجارة ي امصارف اإسامية 
ية طويلة آجل تغطي العمر  آسلوب الذي يقوم ِقتضا امستأجر باستردام آصل امؤجر لفرة زم

دد ك ل  فرة من فرات اإجارة احددة. يقوم اممول  امؤجرأ و  8اإنتاجي لأصل غالباً، مقابل سداد مبلغ 
د يد ووضع مواصفاته ِعرفة امستأجر الذي يتسلم آصل من ي هذا آسلوب بشراء أصل رأما يتم 

ة مقابل استردام هذا آصل. ية معي ددة للمؤجر كل فرة زم ارية  ويتم  9اموّرد على أن يقوم بأداء قيمة إ
مع الفقه اإسامي الدو  فصًا عن عقد التمليك، وذلك تطبيقًا لقرار  ص علىعقد التأجر م  "الذي ي

آطراف  رة الفصل بن عقد التأجر وبن عقد التمليك، حيث إن لكل عقد حقوقًا والتزامات لد ضرو 

                                                 
ذر قحف,  - 1  .11-11صاد اإسامي, مرجع سابق, ص أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتم
مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, ص- 2 مد خوجة, أدوات ااستثمار 311انظر:  . عز الدين 

 .91م, ص1993, مكتبة الفاح, الكويت , 1اإسامي, ط
مد عثمان شبر, ام - 3  .317-311عامات امالية امعاصرة ي الفقه اإسامي, مرجع سابق, صللتسوع ي اموضوع انظر: 
دوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويي,  - 4 ث مقدم لل دات اازانة,  ي الدين القرداغي, البدائل الشرعية لس  .11-13م, ص1993علي 
ى الدين القر داغي,   - 5  .11-11, مرجع سابق, ص امصارف اإساميصيغ التمويل ي علي 
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق , ص - 6  .11-11م
ى الدين القر داغي, صيغ التمويل ي امصارف - 7   .11, مرجع سابق, صاإسامية علي 
مد عبد العزيز، التأجر التمويلي، ط - 8 درية، , مكتبة ومطبعة 1مر  ية، اإسك  .9م, ص1111اإشعاع الف
ث ماجستر، آكادمية العربية للعلوم امالية - 9 تهية بالتمليك،  وامصرفية، دمشق،   عبد الكرم عجم، امقاصد الشرعية من عقد اإجارة ام

 .19م, ص1119
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يث يتم أوًا توقيع عقد اإجارة. وي هاية مدة التأجر يتم توقيع عقد البيع،  ُتلف باختاف العقدين 
  1".وانتقال املكية للعميل
حو اإجارة ي امصارف اإسالتمويل بويتم تطبيق   : اآيامية على ال

ددة ِعرفة  امستأجرأ. -1 ومعدات  كأدوات وآات قيام امصرف  امؤجرأ بشراء أصول ثابتة 
هيزات وأصول  2عليها. للحائزين عقارات أو ثابتة و
وتسليمه له  تأجرم بعقد متوسط أو طويل آجل يقوم امصرف بتمويل شراء آصل وامتاكه م    -1
 .اع به واستردامهلانتف

يث تغطي آموال امدفوعة ي -3 ارية على فرة التعاقد  آصل  أو  شراء تسب الدفعات اإ
ها هاية مدة اإجارة، لتملك آصل حسب  العميل بسدادها ي القيمة التقديرية لأصل يقوم. و جزء م

سبة متفق عليه امؤجر  ا, لضمان احافظة على آصلااتفاق. ويقوم امستأجر بسداد تأمن للمصرف ب
ار، والعميل حائزاً  .وصيانته خال فرة التأجر كاملة كما يعتر امصرف مالكًا لأصل طوال فرة اإ

تقل إليه ملكية آصل امؤجّ  ومستردماً له حت   3ر.مام سداد أقساط اإجارة التقديرية لأصل، وت
 امشاركة، وأسهم اإجارة، وأسهم التملك: صكوك على القائمة امالية آدوات من أهمولئن كان 

د خارج من مويل وهي أدوات 4اإنتاج، وحصص امضاربة، فعة,  بيع إ اميزانية تست ها فإنه اام  يوجد بي
ها على مبدأ البيع سو  موذج واحد من الصكوك القابلة للتداول، وهي صكوك  أداة مويل مكن ُر

  5اإجارة.
كومة امركزية أو أي و دات صادرة من قبل ا لية. ومكن استبدال  ةمكن أن تكون الس جهة 

دات قبل تأريخ ااستحقاق للثمن الذي دفع. فهي تصدر لكي تباع للجمهور. وحصيلة بيع صكوك  6الس
ود اميزانية العامة، حسب أولويا فق على ب كومة ت صل عليها ا   7يها.لد هااإجارة الي 

فعتها  فعة، واإجارة تكون ٓصول معمرة ا تتكلف الدولة بشرائها, بل تشري م ن اإجارة بيع م ٓو
تاج إليها   افع الي  ها ميع ام صل على السلعة امعمرة من آلة أو عقار وتستررج م كومة  فقط، فإن ا

                                                 
مع الفقه اإسامي الدو رقم    - 1 ة الرياض ة عشر الي عقدت يأ الصادر ي دورته الثاني 111قرار  بامملكة العربية السعودية خال  مدي

 م.1111/ 19/9-13الفرة من 
ة, مويل   - 2  . 197اإسامي, مرجع سابق, ص ااقتصاد ي للدولة العامة اموازنة عجز كردو  صري
مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة ي  - 3  .311-339الفقه اإسامي, مرجع سابق , للتوسع ي اموضوع انظر: 
ذر قحف, دور السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 4  .91م
ذر قحف,   - 5  .19أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صم
 .19سابق, ص الرجع ام - 6
ذر قحف, دور السياسات  - 7  .11-11امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, امرجع السابق, صم



 131 

ها، بل تدفع بدًا من الثمن نفقة عادية هي كما لو أها اشرها، ولكن دون أن تتحمل اميزانية العامة م
ٓ جرة.   1ا

 اإجارة صكوك أن تكون فيمكن اإجارة, صكوك من ها حصر ا أنواعاً  تصدر أن للحكومة ومكن

 ااستهاك عن للتعويض عوائدها، من جزء ُصيص يتم ث متجددة، متتالية إجارة عقود مثل دائمة

وي  آرض مثل لاستهاك، قابل غر ثابتاً  أصاً  مثل أها أو مستمرة، ورةبص آصل فيتجدد لأصل، الس

ية الة، هذ وي امال، رأس استهاك عن التعويض دون دود، أجل ذات تكون أن مكن كما  .السك  فإن ا

اقص الصك قيمة   2امال. رأس اسرداد تضمانا  الدورية العوائد وتتضمن الزمن، مع تت
ية فرة بعد الثابت آصل ملك ي ترغب كانت إذا - ومةللحك مكن كما  مبالغ ُصص أن - زم

ة نسبة لشراء ة، كل اإجارة صكوك من معي تهية اإجارة طريق على الصكوك تصدر أن أو س  بالتمليك. ام

 أو امتوسطة آعمار ذات للسلع القصر أو امتوسط آجل ذات اإجارة صكوك إصدار مكن وكذلك

وات - ثاث كالسيارات لقصرة،ا ة أو) مثا م  س واتأ,-أجهزة الكمبيوتر  س  آدوات أو ثاث س

اعية ة من أكثر تعيش ا الي الص  3عادية. نفقات عن وبدياً  عن اميزانية خارجاً  موياً  وتكون واحدة. س
 للتداول. وهذا قابلة تصبح ا, ومؤجرة مالكيه أعيان ملكية صكوك للدولة استئجار آعيان، وإصدار ومكن

دات باعتبارها وز أن يقدم مصدر الصك الضمانات  آجال امراطر وذات مرنة وقليلة س متعددة, إذ 
. ية, لضمان مسؤوليته ي حاات تعديه أو تقصر سم ي نشرة  4العي ن تداول هذ الصكوك يقبل ا ٓو

ر دون أي تأثر على العاقة بن امستأجر وامؤجر. وعاوة اإصدار كالعقار مثًا، فيجوز لصاحبه بيع العقا
ة أن يبيعها أيضًا بأسعار السوق، وأن يصدر صكوكاً  وز للمشري الثا للموجودات العي على ذلك، 

  5بذلك.
اك اقراح جو  وعة من  آلياتقد يكون ه صكوكأ وشهادات اإجارة. وقد تشمل هذ ما  -موعة مت
  6:يأي

اجة,صك -1  د ا د وك اإجارة الدائمة امتجددة، فتتجدد اإجارة ع استهاك رأس امال حيث  وع
 على قيمة اموجودات.   اإطفاءأ أو استبداله, للحفاظ

                                                 
ية - 1 ذر قحف, مويل العجز ي اميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسامية  دراسة حالة ميزانية الكويتأ, فهرسة مكتبة ملك فهد الوط  م

شر, البحث رقم   . 19, صهذ1117, 13لل
ذر قحف, - 2  .19مرجع سابق, ص  ئل الدين العام ي ااقتصاد اإسامي,أدوات وبدا م
ذر قحف, دور السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 3  .91-91م
وز ضمان طرف ثالث مستقل, شريطة أن يكون التعهد التزامًا مستقًا عن عقد امشارك - 4 ة. وللتوسع ي هذا جاء ي قرار اجمع اإسامي 

شمي, مرجع سابق, ص  اقتصاد بديل امشاركة . لعمارة مال, اقتصاد319- 171اموضوع انظر: ااحراف ي امعامات امالية, ياسر عجيل ال

زائر، عدد اإنسانية، البحوث والدراسات مركز، اقتصادية دراسات السوق،  .71م , ص1999, 1419رقم ,1 ا
شمي, مرجع سابق, ص ااحراف ي  - 5 ذر قحف, . 311امعامات امالية, ياسر عجيل ال ، أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم

 .11-11مرجع سابق, ص
ذر قحف,  :انظر - 6 ذر قحف, دور السياسات  امالية 11-11، مرجع سابق, صأدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم . م

 . 99-91ا ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص وضوابطه
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تظمة. -1 ياً على فرات م وع من الصكوك و  صكوك اإجارة امؤقتة, ويفقد الصك قيمته تدر هذا ال
سبة إ اسب لاستثمارات بال اسوب، وما إ هو ام ولوجيا مثل تطور أجهزة ا  التغرات السريعة ي التك

 ذلك ...
إعادة صكوك اإجارة، فإذا كان امستأجر يرغب ي ملك العقار بعد فرة من الزمن, فيتم تعين  -3

ار. لتمويل ومكن استردام ميع أنواع صكوك اإجارة  1بعض الدفعات من قيمة العقار تدفع للمؤجر مع اإ
ية الثابتة تعيش طويًا. موية، طاما أن آصول امع  2اميزانية العامة, وي العملية ااقتصادية والت

 :ثالثاً: آليات التمويل القائمة على اإقراض بالصكوك
أو  أعيانحصصًا شائعة ي ملكية موجودات  وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة مثل   الصكوك 
افع صيل قيمة الصكوك  خدماتأو  م أو موجودات مشروع معن أو نشاط استثماري خاص, وذلك بعد 

  3، وبدء استردامها فيما أصدرت من أجله.ااكتتابوقفل باب 
ن استحقاقها وفقاً  4وتصدر الصكوك وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه. وتكون قابلة للتداول 

  5لشروط نشرة اإصدار.
كومة وتقوم داتأ وط بإصدار العام, القطاع مؤسسات ي إحد  مثلة ا  رحهاالصكوك  الس

 قيمة الصكوك امقارضة قيمة تشكل يث دد، لتوسيع مشروع أو معن، مشروع لتمويل العام لاكتتاب

كومة تاجها الي آموال  :اآتية بااطوات حسب ميزانية الدولة، وتكون ا
شرة إصدار - أ  مل اااصة ال  لإصدار, ووصف اامية القيمة: امعلوماتهذ  بااكتتاب. و

دو  مشروع وبيانا ه، ونسبة ااقتصادية ا وية آرباح توزيع م  امستحقة إطفاء الصكوك وآرباح بن الس

دات أو الصكوك، ومواعيد مالكي دات وإطفاء آرباح، العام ودفع ااكتتاب الس دات،  فئة بتحديد الس الس
 اإصدار. وشروط

دات ي بااكتتاب امستثمرون يقوم -ب ة نسبة ربح لمقاب الس  ثابتة، وتوزع آرباح فائدة دون معي

 امشروع. مال رأس ي امسامة حسب
د يكون أن مكن -ج   كومة م السوق ا قيمته اامية, بقيمة لإطفاء قاباً  الس  كل تتملك ا

 امشروع.
د تداول امكتتب يستطيع - د د ونيك فعًا. وقد بدء امشروع بعد السوق, وذلك بسعر الس  غر الس

 6امشروع. ي شريكاً  امكتتب فيبقى لإطفاء قابل
                                                 

ذر قحف,  دور السياسات  امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص - 1  .93م
ذر قحف,  - 2  .37-31, مرجع سابق, صأدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
شمي, ااحراف ي ام - 3  .317عامات امالية, مرجع سابق, صياسر عجيل ال
 -هذ 1131ي دورته التاسع عشرة  179أ 19/1لبيان ماهية التصكيك ي القرار الرقم   مع الفقه اإسامي الدوما انتهى إليه هذا  - 4

 م.1119
 أ.17, القاهرة, عدد  1113/إبريل / 1جريدة الشروق, صدرت يوم اامي , تأريخ/  - 5
ة, مويل  - 6  .197اإسامي، مرجع سابق, ص ااقتصاد ي للدولة العامة اموازنة عجز كردوي صري
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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اك صكوك للتمويل ولاستثمار:  وه
. صكوك ملكية اموجودات امؤجرة: وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك العن امؤجرة, وقد 1

ها من حصيلة ااكتت اب فيها, وتصبح العن يصدرها وسيط ما نيابًة عن امالك, بغرض بيعها واستيفاء م
ملة الصكوك.  ملوكة 

افع: وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك العن اموجودة, أو عن طريق  -1 صكوك ملكية ام
ملة  فعة العن ملوكة  وسيط ما بغرض إعادة إجارها واستيفاء أجرها من حصيلة ااكتتاب فيها, وتصبح م

 الصكوك.
ات: وهي وثائق متساوية يتم إصدارها بغرض تقدم اادمة من مصدر صكوك ملكية اادم -3

ديد مواصفاها دون تسميتها، واستيفاء آجرة من  فعة التعليم من جامعة يتم  موصوف ي الذمة, كم
ملة الصكوك.  1حصيلة ااكتتاب فيها, وتصبح تلك اادمات ملوكة 

ة, وا اع, وامرا اك صكوك السلم, وااستص مشاركة أو الشركة, وامضاربة, وصكوك امزارعة وه
  2وامساقاة, وامغارسة.

بية.   كومة مقابل قروض بالعملة آج بية من قبل ا دات بالعملة آج ومكن إصدار الصكوك أو الس
افز هو توفر ضمان الدفع من  بية. وا قمبل كما مكن استردام العملة احلية باعتبار قيمتها بالعملة آج

دات بالعملة  فاض قيمة الس ماية ضد ا بيةأ آكثر استقرارًا ؛ فإن هذ ا كومة بالعملة ااارجية  آج ا
بية, ٓن الربح أو  دات بالعملة آج ئذ أن ا يزداد سعر الس ب حي احلية جائزة وفًقا للشريعة اإسامية، و

ابلة للتحويل إا إذا حدد السعر قبل اإصدار. فإصدار الزيادة عن السعر آصلي تكون ربا, وا تكون ق
دات الربوية الي تكون من  دات بأقل من سعر التعادل أو التزامها بإعطاء مكافاءة السداد يعتر من الس الس

سيئة الذي يدفع مقابل الدين. 3امعامات الربوية, دات  4ويعتر من ربا ال اك ثاثة أنواع أخر  من الس وه
قد من قبل الشريعة اإسامية: تستحق  الذكر ولو أها عرضة لل
بية ويباع بالعملة احلية وقت اإصدار، و   دات بالعملة آج كون الدفع بالعملة يأوًا: قد تكون الس
بية.  آج

بية والسداد بالعملة احلية.  ثانياً: قد يكون تقدم القرض اامي بالعملة آج

                                                 
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, ص - 1  .319-317ياسر عجيل ال
شمي, ااحراف ي امعامات امالية, مرجع سابق, قد سبق ذكر هذ آنواع من الصكوك, وللتوسع ي هذا اموضوع انظر:  - 2 ياسر عجيل ال
 .311-317ص
عفري, مبادئ امالية العامة, طان -3 . علي أمد 191-191م, ص1919- 1997, مطبعة سليمان آعظمي, بغداد, 3ظر: هاشم ا

 .197م, ص1991-هذ1111، دار الثقافة, الدوحة, 1, ط1السالوس, ااقتصاد اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة, ج
. انظر: علي أمد السالوس, ااقتصاد 311-313الفقه اإسامي, مرجع سابق, صحسن راتب يوسف ريان, عجز اموازنة وعاجه ي  - 4

 .111اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة, مرجع سابق, ص
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انبن.ثالثاً: قد يتم السدا  1د بالعملة احلية من كا ا
ّد من التضرم  والصكوك ماية ثروة الفرد, ضد ُفيض قيمة العملة وا بية تعتر حافزاً  بالعملة آج

ن, ٓن الصدقات التطوعية مثل  ية مشاعر امواط اك صكوك صادرة من وط امية. وه ي كثر من البلدان ال
ث أصحابه إيرادًا للدولة اإسامية سوا يًة, فلقد كان رسول اه صلى اه عليه وسلم  ء كانت نقديًة أو عي

هم على التصدق والبذل، فكانوا يبذلون ويقدمون.  2رضي اه ع
 :الريع رابعاً: آليات التمويل بتقاسم

و نفق, أو سكة حديد, أ نوع من التمويل يتجلى بتملك اممولن مشروع قابل للتشغيل, كجسر وهي
قوم السلطة العامة على إدارته, على أساس امشاركة ي العائد اإما له, وهو واضح ي صيغة امزارعة وت

مل اإنتاج حسبما  ت تصرف امزارع الذي يتقاسم مع مالكها  وامساقاة, حيث توضع آرض والشجر 
تهي  لو نظرنا إ الصيغة الفقهية امعروفة بامساقاة لوجدناها اتفق عليه. ف صيغة مويلية قصرة آجل, ت

ميع  اك اتفاق بن الطرفن على إعادها لدورات زراعية متعددة. وامزارعة  احصول وتقسيمه إا إذا كان ه
د ج احصول. وأسوة بصيغة قصر آجل التمويلصورها تبدو وكأها من صيغ  اتج يوزع ع , ذلك ٓن ال

ك اإسامي أن يطبق الصيغة على أكثر من صورة، بأن كيفية تطبيقها من حيث آجل امساقاة و  مكن للب
ة. ويكون  ها أصحاها, ويدفعها إ من يرغب ي العمل بأجرة معي ك بسقي آرض الي يعجز ع يقوم الب

ك هو توفر ك وصاحب  التمويل دور الب اتج بن الب لب اميا وتوفر أدوات السقي، م يقسم ال الازم 
ال ي امزارعة.هذ آرض. كما مكن تطبيق  ومثلها امغارسة ي آشجار، حيث يقوم  3الصيغة كما هو ا

تجًا أخذ العامل جزءًا من العا ساب صاحبها، حت إذا أصبح ذلك الشجر م مل بغراسة أرض بيضاء 
آرض والشجر كأجرة له على ذلك. لذلك قد تعد هذ الصيغة نوعًا من اإجارة. وفيها أيضًا وجه شبه 

عالة.  4با
ة واإماع, فقد روي عن ابن عمر  رضي اه ع هأ أن ال صلى اه عليه هذا وقد ثبتت امزارعة بالس

ها من مر أو زرع". رج م  5وسلم: "عامل أهل خير بشطر ما 
وياحظ أن هذ الصيغة تتميز من وجهة نظر التمويل بأها ا تتطلب حساباً للربح أو ااسارة،  فهي 

تاج إ تقييم آصول الثابتة الي م تقدمها ي العملية التمويلية, حت انتها  6ئها بالتصفية وتوزيع اإنتاج.ا 
اات اإنتاج آخر ؟  ولكن هل يصح تعميم هذ الصيغة ي 

                                                 
ذر قحف,  :انظر - 1  .11، مرجع سابق, صأدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
, اموازنة العامة ي انظر: - 2  بن عمر فقه موسوعة جي، قلعة رواس مد. 19 ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, صسعد بن مدان اللحيا

  .131ااطاب، مرجع سابق, ص
 .1مرجع سابق  ,ص ,اإسامي وكيفية تطبيقها ااقتصادي  التمويل صيغ ,أمد السيد كردي - 3
 . 11رجع السابق , صام - 4

ه. - 5 ديث سبق ُر  ا
ذر قحف,  -  6  .13، مرجع سابق, ص  أدوات وبدائل الدين العام ي ااقتصاد اإساميم
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ابلة على جواز التمويل بامشاركة ي اإنتاج, ي غر امزارعة, وامساقاة, قياسًا عليهما.  لقد نص ا
ها: ما لو دفع دابته لرجل هما  ونقل ابن قدامة صوراً متعددة تشبه هذ امسألة، وم ليعمل فيها وما يرزق اه بي

يمة، م قال: "وقد أشار إ  صف من الغ نصفن أو أثاثاً، أو دفع ثوبه بالثلث والربع، أو أعطى فرسه على ال
واز لشبهه بامساقاة  ما يدل على تشبيهه مثل هذا بامزارعة .. وهذا يدل على أنه قد صار ي هذا ومثله إ ا

دير بالذكر أن امثال الذي يضربه ابن قدامة, لصورة هذ  1امضاربة وا إ اإجارة".وامزارعة ا إ  وا
ديد  قود، مثل سكة ا امشاركة, هو مثال يتم فيه إنتاج خدمة ا تقاس كمية إنتاجها ي العادة إاّ بوحدات ال

  2أو السلع.
 اإنتاج، حصص صدور كيفية أما ي.العائد الصا من بداً  اإنتاج، مقامة تتمحصص اإنتاج  وي

 : يأي فيما وصفها فيمكن عملها وكيفية
ية اإدارة تقوم كومة، ي امع اس إنتاج، حصص بإصدار ا  ااكتتاب عقد ويتضمن لشرائها. ودعوة ال

صة ي  السلع اإنتاجية، من تكون بدقة، ددة معمرة، سلع موعة أو بشراء سلعة اإدارة توكيل ا

سور والبواخر، طائرات،كال د ذات وا دد. العبور الرسوم ع صة ي و  اإما اإيراد من امالك، نصيب ا

تجة. وتقوم أو آعيان العن هذ  نفقات ميع اإنتاجية، وتتحمل اموجودات هذ بتشغيل اإدارة ام

تج مالكي مع العائد إما تتم مقامة م التشغيل،  حصص تصدر أن ومكن .اتفاقا حسب آصل ام

تج أصل لشراء بدعوة أيضا اإنتاج،  يدخلها يواناتا اإنتاجية، كحديقة الثابتة مثل اموجودات فعًا، قائم م

اس  .عبور أجرة يدفع سالكو طريق أو بآجرة، ال
د اإنتاج وحصص  ابلة رأي إ تست ة،وا كالدابة بآعيان الثابتة، امضاربة واز ا  يذكركما  لسفي

. ي قدامة ابن ية مشروعات أو اإيراد، ذات امشروعات تطبيقها، ي ومكن 3امغ  مكن الي آساسية، الب

ها إيراداً. ها عل صياغتها بشكل  من اطرة أقل وهي .اإيراد ذات غر الثابتة للموجودات تصلح ا ولك

 تعرضا أقل كذلك وهي .4مشروع أي ي الربح الصاي من آكد مااإ اإيراد ٓن وامضاربة، الشركة أسهم

 عن وانتفائها اإيرادات مل على العامل، والشريك امالك الشريك احاسبة بن اقتصار آمانة، سوء مراطر

تتضمن تعاقداً  آخرة ٓن اإجارة، صكوك من اطرة أكثر اإنتاج حصص أن على امصروفات ولوازمها،
ف  تتمتع وهي .اإنتاج حصص من إيرادها ديداً  أكثر فهي اادمة، من على  بأسعار للتداول القابلية ب

املكية؛  على القائمة امالية آدوات سائر شأن ذلك ي شأها اماضية، وامتوقعة، بعوائدها تتأثر الي السوق،
ٓجل  امتياز خاضعا يكون كأن معروفة، البآج الثابت لأصل اإنتاجي العمر دد فيها أن مكن كما
فاد، قابا يكون أو دود،   5للبرول. كبئر لل

                                                 
, ج - 1  .9, ص1ابن قدامة, امغ
ذر قحف, موي - 2  .31-31ل العجز ي اميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسامية  دراسة حالة ميزانية الكويتأ, مرجع سابق, صم
 .111-131, ص1للتوسع ي هذا اموضوع انظر: ابن قدامة, امغ احتاج, مرجع سابق, ج  - 3
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسام - 4  .99ي, مرجع سابق , ص م
 .111-111-99امرجع السابق, ص  - 5
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اسبة وتوفر آموال.   وامتاجرة بالشراء والبيع ي أسهم الشركات مقبولة شرعاً، لتحقيق أرباح م
ية ة العقارية احلية، ويكون ذلك بشراء امصرف للعقارات السك اك امرا قص وه من من امسكن  ما ي

از امسكن، أو اء، أو استكمال إ شراء القسائم أو البيوت وبيعها، ويتم السداد نقداً، أو أن  أو شراء مواد الب
اً  وات. وكذلك  يدفع العميل مبلغًا معي كدفعة  أو والباقي على أقساط  ميسرة  ومدة  قد تصل إ عشر س
ة التجارية، بتوفر زلية امتجهيزات الثاث، آسيارات، ال مثل التجارية وااستهاكية  أنواع السلع امرا

ددة آوصاف و  ركزي ... إ أ.امتكييف الصاعد، و امكهربائية و الو  ة تكون بشراء سلعة  اعتمادات امرا
 1واعتمادات السعر وامصدر وطريقة السداد، م بيعها للعميل بربح متفق عليه وفق ضوابط شرعية.

اماحظ أن الفاح البسيط ي أغلب الباد اإسامية ملك آرض كما ملك ااستعداد للعمل, ومن 
قصه غالبًا هو  قيقة أن ا التمويللكن الذي ي . وا وك الازم لشراء آمدة والبذور ووسائل جلب اميا لب

اسبة  اإسامية ليست معذورة مامًا ي عدم دخول قطاع الزراعة لاستثمار فيها بدعو  عدم وجود صيغة م
 لتطبيق امزارعة. 

حت صيغة صكوك مية ي عديد من الدول اإسامية وغر  ااستثمار اإسامية ي ولقد  مويل الت
اسب شرائح عديدة منتتسم هذ الصيغة بالعديد من امزايا ال,اإسامية امستثمرين ورجال آعمال  ي ت

كومات, ٓها تتسم بامرونة وسهولة اإصدار والتداول ة من  وا وقلة امراطر, كما أها تستوعب شر
امضاربة ي البورصة, وكذلك امستثمرين الذين ا يريدون الدخول ي شبهات  امستثمرين الذين ا يريدون

دات بفائدة. لذلك ير  خراء امال وآعمال أن امستقبل هذالربوي امعامات الصيغة بعد أن  ة مثل الس
امع الفقه اإسامي.  2أوصت ها مؤسسات التمويل العامية، و

قق للفضيلةهذا و  مية ااقتصادية ي ظل اإسام إما هي نشاط موجه إ اهدف, و ويسعى  ,إن الت
, إ إتاحة امشاركة اإنس , ي كل مظاهر د آقصى من الرفا اإنسا قيق ا انية بشكل واسع, ويوجه إ 

انب وتقوم بدورها كمسترلف ي آرض, وحت تقوم بدور  آمة  اء قوة آمة لكي تكون مرهوبة ا وإ ب
مية آدبية والروحية وامادية للفرد مية تع الت واجتمع ِا يؤدي إ  الوسطأ الشاهدة على آمم, وإن الت

  3أعظم رفا اجتماعي واقتصادي, ي خر البشرية.
ه أسبق وجوداً  كان اإسامي الفكر ي اموازنة أن مفهوم يتضح ذكر سبق ما خال ومن  الفكر ي م

ون تشوبه ا الذي الوحي مصدرها اإسام ي اموازنة يعود إ أن فكرة الوضعي، وذلك  الفكر عك  الظ

ض الذي وضعيال تابه أصله بشري  قص وعوارض القصور ي   . كل أوجه ال

                                                 
 . 19-19ناهض مر ااالدي, أساسيات العمليات امصرفية اإسامية احاسبة ي اإسام, مرجع سابق, ص - 1
                                          اموقع اإلكرو :         ,1111تشرين آول  أكتوبرأ  11 /, نشر يامراطر غر الظاهرة ي اميزانية - 2

http://main.iifef.com/?p=423         
اث ااقتصاد اإسامي, اجلد - 3 لة أ مية ااقتصادية ي اإطار اإسامي, نشر مركز ترمة العربية ي  - هذ 1111, 1خورشيد أمد, الت

 . 117-111م, ص 1991

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100214/posts
http://main.iifef.com/?p=423
http://main.iifef.com/?p=423
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 الي آزمات امالية كثرة بسبب اتضاحاً، وهذا أكثر الوضعي الفكر ي العامة امالية لقد كانت مامح

ة، مالية دعائم إرسال إ امفكرين دفعت و  .يتصف بالتوازن وااستقرار الذي اإسامي ااقتصاد عك  متي
اِ اإسامي ااقتصاد ي العامة اموازنة مبادئإن   مويل مصادر الوضعي. وامتتبع ااقتصاد ي نظريتها مع تت

د امسلمن تقوم الصيغ أن ياحظ ي اموازنة العجز  إا الربح وااسارة ي امشاركة مبدأ على امطروحة ع

 إ تتعداها بل امشاركة فيها، مفهوم وجود ا الوضعي دااقتصا الصيغ ي أغلب أن ناحظ امقابل وي الزكاة،

 ااقتصاد ي عجز اموازنة مويل مصادر أن ماحظة مكنكما  . امصادر ي أغلب اإذعان من نوع جود

وعًا ومرونة أكثر اإسامي ها ت ااقتصاد  ها يتمتع الذي الواسعة للقدرة الوضعي، وذلك ااقتصاد ي م
الوضعي احكوم  ي ااقتصاد اابتكار مساحة بضيق مقارنةً  اإبتكار والتحديث، أمام اجال فتح ي اإسامي

مود واامود. رمها ا  ي الغالب بقوانن 
لص من هذا كله إ أمية تأطر السياسة امالية ي الفكر اإسامي من خال دراسة واعية للمالية 

ليًا. ونقصد بالسياساتاإسامية تأصيًا وتطبيقاً، تار  موعة اً ومارسًة و  تترذها الي اإجراءات امالية 

كومة هات آجهزة لبعض امستقلة اميزانيات إليها مضافًا  للدولة العامة اميزانية خال من ا كوميةأ وا  ،1ا
ة. اقتصادية وغر اقتصادية أهداف قيق بقصد   2معي
ظام تعود أمية السياسة امو   ت فشل ال الية اإسامية إ اإثباتات اموجودة عر التاريخ، الي بره

ظام اما  موعة وسائل مالية ربوية تضرمية, وبامقابل برهن ال اما التقليدي برمته، فهو ا يغدو كونه 
 اإسامي مشروعيته وكفاءته.

ها على القدر آقدر من وتتميز آدوات اإسامية لتمويل عجز اموازنة بسماوية  عل م امصدر الي 
الكفاءة ي حل مشاكل اميزانية العامة, عك  أدوات مويل العجز التقليدية الي أثبتت فشلها من خال ملة 
رج عن كونه إصدار  آزمات ااقتصادية الي توالت عر آزمان. فتمويل عجز اميزانية بالطريقة التقليدية ا 

ك امركزي، ويع أن تلجأ ين العامأدوات الد دات وأذونات اازانة، إما باللجوء إ ااقراض من الب ، من س
كومات إ آساليب التضرمية عن طريق إصدار نقدي جديد. فقد رفض هذا آسلوب, ا لكونه  ا

. وإما باللجوء إ هاربوياً, بل إنه يؤدي ي الغالب إ التضرم، ومن م اهيار قيمة العملة وفقدان الثقة 
د مستو   كومي ع افظ على اإنفاق ا اصة ااحتياطي العام الذي قد  السحب من ااحتياطيات، و
د  شاط ااقتصادي، لكن ِقارنة العائد من هذ ااحتياطيات امستثمرة ِردود اإنفاق احلي  مقبول من ال

صل عليه  اك تضحية بعائد أعلى ما مكن أن  شاطات أن ه اإنفاق احلي، خاصًة إذا كان التمويل ل
شاط ااقتصادي الوط مرتفعة.  استهاكية تكون تكلفتها على ال

قلها من  ل مشكلة العجز، وإما تدفعها إ آمام وت رم، لن  هذ الوسائل التقليدية ومعظمها 
اّل إ الزمن القادم. وقد يتحول إ عبء إذا استمر ا لعجز وتراكم الدين ااارجي، إذ ستساهم الزمن ا

 أعباء خدمة الدين ي زيادة فجوة العجز واستمراريته. 

                                                 
موية العادية وأنشطتها وهيئاها اتهأجهز بكل للدولة موحدة عامة ميزانية على اليوم تقتصر الدول من قليل - 1  توجد لديها الدول ومعظم. الت

، اإداري ااستقال ذات أجهزها لبعض مستقلة ميزانيات امعات، واما  الدول بعض أن ابة وغرها.كماوالرق التفتيش وهيئات اموانئ، وإدارات كا

 .اإمائية اإدارية وميزانيتها ميزانيتها بن تفصل
ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي, مرجع سابق, ص  - 2  .131-131م
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فرد السياسة امالية ي ااقتصاد اإسامي عن  وللسياسة امالية اإسامية فعالية خاصة، حيث ت
ظيم احكم -ها أمو ي آنظمة التقليدية بطابعها اااص الذي يرهن ميزها بعدة خصائص، ها مثيا  1الت

قيق امصلحة و  والتطور 3القدرة على امرونة و 2،االتزام بتداول امال بن ميع فئات اجتمعو 
اء عن آساليب التقليدية الربوية وهد 4العامة. ديث إ ااستغ ف السياسة امالية ي ااقتصاد اإسامي ا

مية  والتضرمية، وتعويضها واستبداها بأساليب قيق التكافل ااجتماعي والت شرعية كفيلة بتغطية العجز و
 5ااقتصادية معاً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عم فوزي, امالية العامة والسياسة امالية, مر  للتوسع ي هذا اموضوع أنظر:  - 1  .119جع سابق, صعبد ام
مد, السياسة امالية للرسول صلى اه عليه وسلم, القاهرة, اهيئة امصرية العامة للكتاب, للتوسع ي هذا اموضوع, أنظر:  - 2 قطب إبراهيم 

 .131م، ص1111دي عبد الفتاح سليمان، عاج التضرم والركود ااقتصادي ي اإسام, القاهرة, دار غريب، .111م, ص1999
 .111قطب إبراهيم, امرجع السابق, ص للتوسع ي هذا اموضوع, أنظر: - 3
عم عفر وأمد فريد مصطفي،  - 4 امعة، مد عبد ام زئي بن ااقتصاد الوضعي وااقتصاد اإسامي، مؤسسة شباب ا التحليل ااقتصادي ا

درية,  , وأمد حسن رفاع . 331، ص م1999آسك طبيق, طخالد واصف الوز ظرية وال , دار الوائل 3ي, مباد ء ااقتصااد الكلى بن ال
شر, عمان   .391, ص1999لل

ذر قحف, دور السياسات امالية وضوابطها ي إطار ااقتصاد اإسامي، امرجع السابق, ص - 5  .197-111للتوسع انظر: م
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 المبحث الرابع

  في عدد مختار من البلدان ااساميةالعام  بالقرضتمويل عجز الموازنة العامة 
 (الصكوك اإساميةالتمويل واإستثمارب صيغة)

 
حت صيغة صكوك        مية  استثمار اإسامية يا لقد  ها مويل عجز اموازنةأ مويل الت ي  ومن ضم

ك اإسامي  عديد من الدول اإسامية وغر اإسامية مثل دول االيج وآردن حيث وضعوا مشروع الب
ة  دات امقارضة س وا جسر  البوسفو 1979على فكرة س احًا باهراً, وكذلك ي تركيا, فقد ب حوا  رأ أ و

ة  دات امشاركة, س مد الفاتحأ الذي يربط جان آسبول , بس أحت آجانب 1991امسمى جسر 
دات شركات بامضاربة وهي مسجلة ي سوق  شاركوا ي ذلك امشروع الضرم,وكذلك باكستان أصدرت س

رين أيضًا أصدرت1991-1991آوراق امالية بكراتشي عام  دات الشركات أ, و امسامة  قانون س
امالية  وماليزيا وأندونيسيا وي بعض الدول آوربية, كما شاع تطبيقها بعد آزمة أ,1991التجارية عام 

 العام اليوم.  التمويل وااستثمار ي العامية, وتعتر من أحدث صيغ
قيذذذق العدالذذذة ااجتم     اعيذذذة وإزالذذذة التفذذذاوت فاإسذذذام يذذذوفر عذذذدًدا مذذذن آدوات الذذذي مكذذذن مذذذن خاهذذذا إعذذذادة 
من خال تدخل الدولة عن طريق السياسة امالية الرشيدة القائمذة علذى ضذبط امذوارد وكل ذلك يكون ,  1الكبر

ذذدم الصذذا العذذامامرتلفذذة وضذذبط اإن قديذذة ي ااقتصذذاد اإسذذامي  2.فذذاق العذذام ِذذا  وتتميذذز أدوات السياسذذة ال
 يات القائمة علذى أسذاس سذعر الفائذدة، وذلذك للعديذد مذن آسذباب أمهذا:بفعالية أكر من مثيلتها ي ااقتصاد

ذدث ي ااقتصذاديات الربويذة مذن و  اعتمادها على أداة نسبة التشارك بدا من سذعر الفائذدة. إن التقلبذات الذي 
ة اخذذذتاف ثقافذذذة اجتمذذذع اإسذذذامي عذذذن ثقافذذذو  لوقوعهذذذا ي ااقتصذذذاد اإسذذذامي.  , تضذذذرم وكسذذذاد ا مذذذرر
 3اجتمعات غر اإسامية.

قيذذق أهذذداف ااقتصذذاد و        قديذذة إ  ذذك امركذذزي اإسذذامي مذذن خذذال إدارة وتوجيذذه السياسذذة ال يهذذدف الب
ذل قاعذدة امشذاركة   رم التعامل بالربا و وع ي هذا اإطار الذي  موعة من آدوات، تت اإسامي, من خال 

مذذوعت قديذذة احايذذدة ِعذذ كبذذديل لسذذعر الفائذذدة بذذن  ن مذذن آدوات، اجموعذذة آو وهذذي أدوات السياسذذة ال
ذذذذا بذذذذأنقذذذذد و أهذذذذا ا تتعذذذذارض مذذذذع قاعذذذذدة امشذذذذاركة،  ذذذذك امركذذذذزي ي ظذذذذل نظذذذذام تبذذذذن ل ااقتصذذذذاد اإسذذذذامي  الب

                                                 

 A Macro Model of Distribution in an Islamic Economy, Ausaf Ahmad,  J. Res. Islamicانظر:  - 1

Econ., Vol. 2, No. 1, (1404/1984), P. 5.  
د من الفقر,جامعة حسيبة بن بو علي,الشلف, صعلي بن بلعزوز,   - 2  .11ضوابط السياسات امالية ي ااقتصاد اإسامي ودورها ي ا
قدي , مسعودة نصبة, دال بن ط - 3  مد خيضر  ,كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير, ة ي ااقتصاد اإساميفعالية أدوات السياسة ال جامعة 
:, بسكرة وان االكرو  الع
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ذذة وامضذذاربة امشذذاركة وباإعتمذذاد علذذى آدوات صذذول علذذى التمويذذل مذذن امصذذرف اموامرا ذذه ا ركذذزي مقابذذل ، مك
امية ب تولقد تأثر . 1الشهادات حذل مشذاكلها من  هابعض ممكن الآزمة ااقتصادية العامية, ولكن البلدان ال

مويذذذذذة بوسذذذذذاطة القذذذذذروض الداخليذذذذذة وعذذذذذن طريذذذذذق الصذذذذذكوك اإسذذذذذامية. فابذذذذذد أن نتحذذذذذدث أوا  عذذذذذن آزمذذذذذة  الت
اميذة بتلذك آزمذة, ااقصادية العامية, وم آسباب والبذدائل هذذ آزمذة وبعذدها نتحذدث , وكيذف تذأثر الذدول ال

ربذذذة ذذذت أزمتهذذذا ااقتصذذذادية عذذذن طريذذذق اإسذذذتثمار دولذذذة ماليزيذذذا عذذذن  حقذذذق و  بالصذذذكوك اإسذذذامية, ,حيذذذث عا
مية الشاملة لكل من امظاهر ااقتصادية وااجتماعية،  ااستثمار.من ناحية  اً الدول تطور أكثر وصارت من  الت

وا مذن الوصذول ا القمذة مذن ناحيذة التمويذل بالصذكوك اإسذامية, وكذلك دول ة اإمارات والسعوية, حيث مك
   حت صاروا من أكثر الدول تطوراً من ناحية ااقتصادية وااستثمارية وااجتماعية.

 : اأزمة ااقتصادية.. اأسباب والبدائلأوًا:       
بؤية عن مستقبلها وتوقعات ااراء وامهتمن ها استشراف تصاحب كل آنظمة الوليدة أحاديث ت    

ظام ااقتصادي ااشراكي؛ ٓنه يقوم على  بئوا من قبل باهيار ال امستقبل، وعلماء ااقتصاد الوضعي قد ت
مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة اإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة اإسامية. كما أنه يقوم على 

حتكار والفوائد الربوية  نظام فوائد القروض واائتمانأ الي يروها أشر شر على وجه آرض، حيث تقود اا
إ عبادة امال وسيطرة أصحاب القروض  امقرضونأ على امقرضن، وتسلب حرياهم وأعماهم وديارهم 

ر الفساد آخاقي ااقتصادي انتشا  أسباب هذ آزمة:ومن  وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطرة.
مثل: ااستغال والكذب والشائعات امغرضة والغش والتدلي  وااحتكار وامعامات الومية وحدوث الثورات 

د عدم سداد ديوهم وقروضهم. السيطرة على السياسة واُاذ القرارات السيادية ي وكذلك   ااجتماعية ع
ظام امصري الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل و  ن.العام، وأصبح امال هو معبود امادي يقوم ال

ارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل  ظومة  ي إطار م
وك وامصارف والوسطاء امال وحة لأفراد والشركات وامستفيد هو الب ين والعبء الفائدة على القروض امم

صلون على القروض سواء ٓغراض ااستهاك أو ٓغراض اإنتاج. يقوم  والظلم يقع على امقرضن الذين 
ظام اما وامصري التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد  ال

أأ، وهذا يلقي أعباء بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان امرابون يقولون  اهلية:   أتقضي أم ت ر ي ا
ونظام آسواق  إضافية على امقرض امدين الذي عجز عن دفع القرض آول؛ بسبب سعر الفائدة آعلى.

امالية على نظام امشتقات امالية الي تعتمد اعتمادا أساسيا على معامات ومية ورقية شكلية تقوم على 
ات الي تقوم ااحتماات، وا ها امقامرات وامراه  يرتب عليها أي مبادات فعلية للسلع واادمات، فهي عي

دما تأتى  وك ي شكل قروض، وع ظ والقدر، وآدهى وآم ُر أن معظمها يقوم على ائتمانات من الب على ا
دث آزمة امالية. هار كل شيء، و التوسع واإفراط ي تطبيق نظام يعتر و  الرياح ِا ا تشتهى السفن ي

                                                 
ي, مرجع سابق, ص - 1  .    19صا الصا
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مل صاحبها تكاليف عالية وهذا من  بطاقات اائتمان بدون رصيد  السحب على امكشوفأ، والي 
دما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زميد  له ي سعر الفائدة، وهكذا  أسباب آزمة، وع

زله، جز عليه أو رهن سيارته أو م وهذا ما حدث فعا للعديد من حاملي هذ البطاقات وقادت  حت يتم ا
وك الربوية.  إ خلل ي ميزانية البيت وكانت سببا ي أزمة ي بعض الب

 زمة العالمية:النامية باألدول موازنة العامة لثر أتثانياً:        
ت ي       ي % 1.1من  1119% ي 1 تقرير لامم امتحدة إن مو ااقتصاد العامي سيتباطأ إقد أعل

صف الثا من , بفعل تأثر اازمة امالية العامية ,1111 معظم ااقتصادات امتقدمة دخلت ي ركود خال ال
فيز ما  1119 سيق  وانتقل التباطوء ااقتصادي ا دول نامية واقتصادات ي طور التحول، ومن شأن ت

طاق بن ااقتصادات الرئيسية ول دون تباطؤ كبر لاقتصاد  واسع ال ه لن  أن يدرأ أسوأ ما ي اازمة لك
 ".1119العامي ي 

فط وبالتا  وكشف ان آزمة امالية العامية انعكست سلبا على اقتصاد      فاض أسعار ال من خال ا
ة الي باتت آزمة امالية ا ومليار دوار امريكى . 17دوار إ  مليار 91تقلصت اموازنة من  لعامية الراه

اعية الكر . السوق آمريكي يعتر اكر سوق ي  هدد بكساد اقتصادي على مستو  ااقتصاديات الص
فاضا ي الطلب الداخلي على  قيقي فسوف تسبب ركودا وا العام فإذا انتقلت آزمة امالية إ ااقتصاد ا

ن نصدر للس ا ي السلع احلية وامستوردة و اد آور ومن الطبيعي أن تتأثر صادرات وق آمريكي ودول اا
فاض دخل امواطن ي  ا تتأثر السياحة مع ا بية وِر فاض ااستثمارات آج الة ، ومن امتوقع أيضا ا هذ ا

ها السائحون ونقص السيولة لديهم. أزمة الغذاء القطاع الزراعي وي ظل وكذلك أثر على   الدول الي يأي م
فاض الصادرات الزراعيذذة ،  ها : ا اات م العامي من امتوقع أن يشهد هذا القطاع تأثرا كبرا ي عدة 

وك  وك احلية على فتح اعتمادات تصديرية جديدة ، وعدم قدرة الب يع الزراعي لعدم قدرة الب تجات التص وم
بية ي الدول امستقبلة للصادرات على الوف تجات.آج  اء بسداد قيمة هذ ام

باإضافة إ حذدوث أزمذات ي مذوازين امذدفوعات وخلذل كبذر بذن الصذادرات والذواردات يسذتتبعه خلذل ي      
قص السذذيولة مذذن احتمذذل أا تذذتمكن  ظذذر ي ميزانياهذذا . ونتيجذذة لذذ اميذذة مذذا يتطلذذب إعذذادة ال ميزانيذذات الذذدول ال

مليذار  31امج امعونات الغذائية للذدول الفقذرة فالوايذات امتحذدة آمريكيذة تقذدم الدول الكر  من االتزام برن
وية للذذدول الفقذذرة ومذذن احتمذذل أن تقذذل هذذذ اإعانذذات أو تتوقذذف مامذذا . باختصذذار نؤكذذد أن  دوار إعانذذات سذذ

ظم الوضعية اآتية: ام الفائذدة  الربذاأ علذى الودائذع نظذ ليل أسباب آزمة امالية امعاصرة أبرز أها تركز حول ال
نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائذدة مقابذل  و التجارة بالديون أخذا وعطاًء.و  ونظام الفائدة على القروض.

ظ. و نظام بيع الديون. وزيادة آجل.  نظام امشتقات الذي يقوم على امعامات ااحتمالية وا

ذذة بذذات أمذذرًا  تذذأمن ااقتصذذاد ي داخذذلاصذذبح فقذذد      الذذدول العربيذذة واإسذذامية ي ظذذل الظذذروف الدوليذذة الراه
يويذذذذذذة وآسذذذذذواق الداخليذذذذذة لاقتصذذذذذاديات العربيذذذذذذة م لًحذذذذذا ومطلبًذذذذذا فوريًذذذذذا، وذ لذذذذذك مذذذذذذن خذذذذذال تذذذذذأمن امرافذذذذذق ا
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لتحذذُوط ا وولذذذلك فذذإن الذذدول العربيذذة واإسذذامية مطالبذذة بذذالتحرك لتذذأمن اقتصذذادياها مذذن الذذداخل. ,واإسذذامية
الركيذذز علذذى نوعيذذة , و وااسذذتعداد لذذرد فعذذل الشذذارع العذذر واإسذذامي ي الذذداخل الذذرافض لذذرد الفعذذل آمريكذذي

بًذذا للرسذذائر؛ بذذل  آفذذراد والشذذركات امتعاملذذة ي أسذذواق امذذال الداخليذذة بعذذدم القيذذام بذذالترلص مذذن اسذذتثماراها 
هذذات امترصصذذة ي الذذدول ال فسذذي لذذد  هذذؤاء ومكذذن للمؤسسذذات وا عربيذذة واإسذذامية التذذأثر علذذى العامذذل ال

ذة وتوابعهذا. و,امتعاملن ماية أسواق امال الداخلية من ااهيار أو التأثر الشديد بآزمذة الراه التشذديد  وذلك 
بذاح الوقتيذة على امصارف العربية واإسامية وامتعاملن معها، وتوعيتها بعدم استغال آزمذة لتحقيذق بعذض آر 

ذوك  بذه الب ذب ت من خال امضاربة على بعض العمات، الي قد تتذبذب أسعارها تأثرًا بآزمة وتوابعها، كمذا 
اسذذب مذذن خذذال السياسذذة  قذذد الداخليذذة، والتذذدخل ي الوقذت ام امركزيذة العربيذذة واإسذذامية مذذا يذدور ي أسذذواق ال

اسبة الي ت عيد آمور إ  قدية ام قذد الداخليذة. ال طبيعتها ي حالة حدوث أية أزمات أو اهتزازات ي أسذواق ال
ذذع تأثرهذذا بآزمذذة وتوابعهذذا، وكذذذلك دعذذم هذذذ  يذذة م ووضذذع آليذذات عمليذذة وسذذريعة مسذذاندة شذذركات التذذأمن الوط

ة.وا يذدة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التذأمن العاميذة؛ نتيجذة ارتفذاع امرذاطر ي ظذل الظذروف الراه مراقبذة ا
هولذذذذة امصذذذذدر، والذذذذي قذذذذد تسذذذذتغّل  وامشذذذذددة علذذذذى تذذذذدفقات رؤوس آمذذذذوال إ آسذذذذواق العربيذذذذة واإسذذذذامية، 

طاق.  القطذاع هذا تعذرض الذي اماليذة آزمذة أن وكذذلك الظذروف الدوليذة للقيذام بعمليذات غسذيل أمذوال واسذعة ال

وي العذذذام, وأن هذذذذ آزمذذذة تسذذذبب  13/9/1119ك  والذذذي وقعذذذت ي نيويذذذور  بشذذذكل خذذذاص ٓمريكذذذيا امذذذا
اعية والزراعيذذذة  براجذذع امؤشذذرات ااقتصذذذادية الدوليذذة, ودخذذل العذذذام ي أزمذذة ماليذذذة, كمذذا طالذذت القطاعذذذات الصذذ

فط, وغرهذذا... ومذذن أهذذم أسذذباب  ية,وأسذذواق الذذ ما رفذذع الرئيسذذة لأزمذذة كانذذت , خفذذض الفوائذذد للقذذروض السذذك
دات الصذادرة ِوجبهذا, وإعتمذاد القذرض بالفائذدة, وإعتمذاد علذى  سقف اإقراض ا أربعة أضعاف, وتعثذر السذ

 , ظذذام الذذدو ظذذام امذذال العذذر بال ٓن مؤسسذذاها اماليذذة مثذذل جذذزءاً مذذن الذذدين بالفائذذدة بذذدل الضذذرائب. فتذذأثر ال
ظذذام امذذا الذذدو تفذذاوت  قذذد. و موازنتهذذا العامذذة  , وأصذذبحت بعذذض الذذدول االذذيج العذذر تعذذا مذذن العجذذز يال

سب درجة اإنفتاح ااقتصادي واما على العام ااارجي.   1 درجة التأثر كل دولة 

أسذذذذاليب التمويذذذذل امتاحذذذذة ي ب العامذذذذة اهذذذذاعجذذذذز ي اموازن تمويذذذذلقذذذذد مكذذذذن الذذذذدول العربيذذذذة اإسذذذذامية,  ب و    
دة إ امشاركة ي آربذامصارف اإسامية وااسذتثمار امباشذر مذن  3امشذاركة و 2اح وااسذائر, بامضذاربة., مست

اع, و التذذأجر التمذذويلي ذذة وامشذذاركة وااستصذذ ذذوك اإسذذامية, عذذن طريذذق بيذذع بامرا و   5و بيذذع السذذلم  4قبذذل الب

                                                 
مد أمد صقر, آزمة امالية الد - 1 , ندوة خالد أمن عبداه و , 11ولية وإنعكاساها على أسواق امال وااقتصاد العر

 .7,9,9م,ص9/1/1119
ديثة,  -2 مية, امعهد اإسامي للبحوث والتدريب, جدة, آمن, حسن, امضاربة الشرعية وتطبيقاها ا ك اإسامي للت أ. 3طم  1111الب

و تطوير نظام امضاربة ي عم,  مد عبد ام  م.1111 امعهد العامي للفكر اإسامي,القاهرة,  امصارف اإسامية, أبو زيد, 
وك اإسامية, عمان, جدارا للكتاب العامي, -3  . 191 – 171أ, ص 1م  ط1111مزيد من التفصيل انظر: خلف, فليح حسن, الب

ك جدة, فقهية مقارنة,  دراسة –التمويل اإسامية , عقد اإجارة مصدر من مصادر بعبد الوهاأبو سليمان,  مزيد من التفصيل انظر:- 4 الب
مية, امعهد اإسامي للبحوث والتدريب,   أ. 1طم  1111اإسامي للت

مود ومحان, حسن, امصارف اإسامية   -5 ظرية والتطبيقات العملية, ص  –الوادي,   .111 -199آس  ال
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دات حيث .الصكوك اإسامية دات التقليديذة بأهذا اسذتبدلت دفعذات السذ ُتلف الصكوك اإسامية عن الس
قيقيذذةcouponلثابتذذة ا د إ أداء آصذذول ا , وهذذي عبذذارة عذذن أسذذلوب اسذذتثماري يذذتم مذذن 1أ بذذدفعات تسذذت

يذث يقذوم امسذتثمر بشذراء الصذك الذذي  ذافع إ صذكوك قابلذة للتذداول ,  ية أو ام ويل اموجودات العي خاله 
ذذذذافع أو أعيذذذذان تذذذذدر دخذذذذا إن غالبيذذذذة الذذذذدول و وامشذذذذاركة.. وهذذذذي صذذذذكوك اإجذذذذارة 2يقابذذذذل بقيمتذذذذه ملكيذذذذة ي م

ذذذاوزت ي بذذذرامج إنفاقهذذذا  اإسذذذامية الذذذي تعذذذا مذذذن مشذذذكلة عجذذذز اموازنذذذة واتسذذذاع الذذذدين العذذذام ِذذذرور الوقذذذت، 
مقذذدرها علذذى تعبئذذة آمذذوال وأصذذبح لذذذلك عجذذز  كذذل مذذن  اموازنذذة وميذذزان  امذذدفوعات  عجذذزاً هيكليذذا يسذذتدعي 

اك ة بعد أخر  . وه ذو تعذديات جوهريذة ي اماليذة العامذة لتلذك الذدول، وا  ضرورة تغطيته س حاجذة حقيقيذة 
ذذذاك حاجذذذة لتعذذذديات  لذذذول السذذذهلة الذذذي أدت إ تفذذذاقم امشذذذكلة . ه بغذذذي علذذذى تلذذذك الذذذدول البحذذذث ي ا ي

ذدد  ذا واعتبذار اإنفذاق  هج ا خارجيذا هيكلية ي كل مذن جذان اإنفذاق واإيذرادات ي اموازنذة العامذة. إن امذ
يد كافة الطاقات واإمكانات لتحصيل اموارد امالية الكافية لتغطيذة ذلذك اإنفذاق خطذأ.  بصورة أو بأخر  م 
عذوا ببعضذها فذإن علذيهم  ذددوا مذد  ضذرورة هذذ الذرامج اإنفاقيذة  فذإذا اقت بغذي أن  اس هم الذين ي ذلك أن ال

ذذب أن يتوقذذف .فذذإن امشذذاركة الفعالذذة أن يذذدفعوا تكلفتهذذا.  إن ااعتمذذاد علذذى ااقذذراض  لتغطيذذة بذذرامج اإنفذذاق 
بغي تفعيلها ذلك أن كثراً من امشذروعات العامذة  مية ي ية هدف الت مية اموارد الوط بواسطة القطاع اااص ي ت

فيذذذها علذذى أسذذاس صذذيغ التمويذذل اإسذذامية. بغذذي تفعيذذل الصذذيغ اإسذذامية ي التمويذذل لتغطيذذة عجذذز مكذذن ت  ي
سذن .  حيذث تسذتردم الصذيغة  اموازنة العامة خصوصاً التمويل بامشاركة ي الربح وااسارة واإجارة والقرض ا
ليذذذة  إا إذا  بغذذذي أن  تكذذذون  اريذذذاً. و هذذذذ امشذذذاركة ي آو علذذذى نطذذذاق واسذذذع لتمويذذذل امشذذذروعات السذذذليمة 

ذذ كبذذر ي ا ذذاك مكذذون أج بيذذة .   أمذذا عجذذزت امذذوارد احليذذة أو كذذان ه اسذذتثمار فذذيمكن أن تكذذون امشذذاركة أج
ف  الغذذذذذرض مكذذذذذن اسذذذذذتردام  يذذذذذة التحتيذذذذذة، ولذذذذذ صذذذذذيغة اإجذذذذذارة  فذذذذذيمكن اسذذذذذتردامها ي مويذذذذذل مشذذذذذروعات الب

اء والتشذغيل والتمويذل  ومشذتقاته.  لذذلك فذإن إقامذة السذوق اإسذامية امشذركة وصذواً  ااصرصة  ي نظام الب
افسذة ي عذام إ الوحدة ااقتصادي ذاء اقتصذادي إسذامي قذادر علذى البقذاء وام ة الكاملة مستقباً يعد ضذرورة لب

هذاد ااقتصذادي "  الذذي ا يقذل  ااقتصاد امعاصر . إن التكامل ااقتصادي اإسامي أصبح من صميم "  ا
هاد العسكري من أجذل جعذل كلمذة اه هذي العليذا وكلمذ و  ة الذذين كفذروا السذفلي .ي أميته هذ آيام عن  ا

ميذذذة هذذذو  ذذذور هذذذذ  الت ميذذذة الشذذذاملة ي بلذذذدان العذذذام اإسذذذامي علذذذى أن يكذذذون  وضذذذع اسذذذراتيجية لتحقيذذذق الت
صر البشري مذن خذال احذرام حقذوق اإنسذان وحريتذه ي التعبذر والتعلذيم دون عوائذق.  تسذاعد نأمذل أن و 3الع

                                                 

 

 
مد سعي -2 امعي, , آزمة ااقتصادية دالرماوي,  درية, دار الفكر ا  م 1111العامية إنذار للرأمالية ودعوة للشريعة اإسامية, اإسك

 .131أ, ص 1 ط
لول, جامعة بروت العربية, ص - 3 جازي, اتساع الدين العام ي الدول العام اإسامي امشكلة وا  .33-11امرسي السيد ا
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طقذة قتصذادياتا سذرونة مذن الترفيذف ي آزمذة هذذ نتذائج  ذب الذي الصذحية وتذوفر البيئذة ااقتصذادية ام

طقة اقتصاديات مو وترسخ اهزات ام  1لاستمرار. اقتصادي قابل وتطور ل

   
 التجربة الماليزية التنموية:ثالثاً:   
 
خذ ها الدول التجربة اماليزية جديرة بالتأمل وخصوصًا أها تتميز بكثر من الدروس الي من اممكن أن تأ   

هض من كبوة الترلف والتبعية امية كي ت د حصول عجز ي اموازنة العامة للدولة ,ال فعلى الرغم من  .وع
ية  تاقتصاديااانفتاح الكبر ماليزيا على ااارج وااندماج ي  تفظ هامش كبر من الوط العومة، فإها 

و عشرين عامًا تبدلت آمو  .ااقتصادية ر ي ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير وخال 
اات امعدات واآات الكهربائية  اعية، ي  بعض امواد آولية الزراعية إ بلد مصدر للسلع الص

مية البشرية الصادر عن الرنامج اإمائي لأمم امتحدة لعام  .واالكرونيات  31م رصد أهم 1111فتقرير الت
ية العالية، كانت ماليزيا ي امرتبة التاسعة متقدمة بذلك عن كل من ايطاليا والسويد والصندولة مصدرة لل   .تق

وب شرق آسيا الشهرة الي شهدها العام  ربتها متميزة ي مواجهة أزمة ج م، حيث م 1997كما كانت 
دة و  ك الدولين وأخذت تعا أزمتها من خال أج دوق والب ية فرضت من خاها تعبأ بتحذيرات الص ط

فيذ ما يرا لصا مواجهة  ك امركزي صاحيات واسعة لت قدية، معطية الب قيودًا صارمة على سياستها ال
قد آج إ الداخل وأصبحت عصا  قد آج إ ااارج، واستجلب حصيلة الصادرات بال هروب ال

ك الدولين ي وج دوق والب رج عن الدوائر امرسومة با فاعلية ي التهميش الي يرفعها الص ه من يريد أن 
مية بشروطها  مواجهة ماليزيا الي خرجت من كبوها امالية أكثر قوة خال عامن فقط، لتواصل مسرة الت

ية دة  .الوط ما أندونسيا وتاياند مثًا ما زالتا تعانيان أثر آزمة، من خال تعاطيهما تعليمات أج بي
دوق  ك الدولينالص  .والب
ربة اماليزيا ومن  جاح  توصف بأها حيث سياسة ماليزيا  :التمويلية لسد عجز ي موازنتها العوامل اإساسية ل

ية و  .تتميز بأها دموقراطية ي ميع آحوال فقات امرصصة مشروعات الب كومة اماليزية ُفيض ال رفض ا
وات امقبلةآساسية، والي هي سبيل ااقتصاد إ لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح  . مو مستقر ي الس

ال قوة ااقتصاد احلي  .ضمن دول ااقتصاد اام  آو ي العام ي 

ااعتماد على ب القرض العام و انتهجت ماليزيا اسراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبرة من خالفقد 
اهتمام ماليزيا بتحسن امؤشرات ااجتماعية و .مثلون آغلبية امسلمة للسكان سكان الباد آصلين الذين

لرأس امال البشري اإسامي، سواء كانوا من أهل الباد آصلين أو من امهاجرين إليها من امسلمن الذين 
هم  رؤوس آموال الازمة اعتماد ماليزيا بدرجة كبرة على اموارد الداخلية ي توفرو  .ترحب السلطات بتوطي

سبة  ة  11لتمويل ااستثمارات حيث ارتفاع اادخار احلي اإما ب ة 1971% بن س م،  1993م وس
سبة  ها 11كما زاد ااستثمار احلي اإما ب أها تعاملت مع ااستثمار آج و . % خال الفرة عي

                                                 
صول على شهادة حضور الرنامج , امالية العامية وأثرها على علي العام العر ,آزمة داليا ابو الغيط عبد امعبود - 1 ضمن متطلبات ا
 .19-1, ص1119التدري بشتاء 
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يات، م محت تصف الثماني ذر حت م روط تصب بشكل أساسي ي  له بالدخول ولكن ضمن امباشر 
ها:  صا ااقتصاد الوط م

شاط ااقتصادي من خال خطط مسية متتابعة ومتكاملة و   مية وال أيضًا امتاك ماليزيا لرؤيا مستقبلية للت
ا  ذ ااستقال وحت اآن، بل استعداد ماليزيا امبكر للدخول ي القرن ا من خال  أشرينالواحد والع م

قيق ما م الترطيط له1111الترطيط ماليزيا  ية . م والعمل على  وع ي الب وجود درجة عالية من الت
اعات: ااستهاكية  اعي  الص شاط الص اعية وتغطيتها معظم فروع ال الرأماليةأ وقد كان -الوسيطة  -الص

مية ِاليزيا فيم جاح سياسات الت ههذا آمر كمحصلة ل  .كن اعتبار سبباً ونتيجة ي الوقت عي
مية ي هذا البلد فيذكر أنه، بعد أن حصلت ماليزيا على استقاها  ي ومد  تطور الت من خال البعد التار

اعات ااستهاكية والي  1919ي العام  ال الص ل الواردات ي  مية إ اإحال  هت اسراتيجية الت م ا
بية قبل ااستقالكانت تسيطر عليها ا ات حيث  .لشركات آج أن امرحلة آو بدأت ي عقد السبعي

مية ي ماليزيا لاعتماد على دور كبر للقطاع العام والبدء ي التوجه التصديري ي عمليات  هت الت ا
يع فيذ ااطة او خ التص يات ت وات آو من عقد الثماني ماليزية الرابعة أن امرحلة الثانية شهدت اام  س

ل الواردات  اعات الي تقوم بعمليات اإحال  ورين ما: موجة جديدة من الص والي ركزت على 
اعات الثقيلة ي إطار ملكية القطاع العام يات وحت العام . والص تصف الثماني ما الفرة اممتدة من م بي

فيذ ثاث خطط1111   .مسية ي ماليزيا م لتشمل امرحلة الثالثة حيث شهدت ت
ربة و     ربة اتفقت إ مد  بعيد مع  التمويل بالقرض العام تقوم  ربة ناجحة وأها  ي ماليزيا على أها 

مية الشاملة لكل من امظاهر ااقتصادية  .مبادئ وأس  ااقتصاد اإسامي فقد اهتمت ماليزيا بتحقيق الت
وعية، مع ااهتمام هذ آخرة وااجتماعية، مع اموازنة بن آهداف كما اتفقت مع   .الكمية وآهداف ال

موي وأداته، فأكدت مسكها بالقيم آخاقية والعدالة  شاط الت ور ال عل اإنسان  امبدأ اإسامي الذي 
سن مستويات معيشة آغلبية العظمى من أفراد ا جحت ي  لشعب  ااجتماعية وامساواة ااقتصادية، ، ف

كذلك انتهجت ماليزيا اسراتيجية ااعتماد على و  .كمًا ونوعاً، وخصوصًا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي
، حيث عملت على حشد امدخرات احلية الازمة استغال اموارد التمويليالذات ي ااضطاع بالعبء 

سن امؤشرات ااجتم و .اإهية امتاحة اعية لرأس امال البشري اإسامي، سواء كان اهتمت ماليزيا بتجربة 
هم، كما أسهم  من أهل الباد آصلين أو من امهاجرين إليها من امسلمن الذين ترحب السلطات بتوطي
ارتفاع نصيب اماوين ي املكية امشركة للثروة ي القطاعات اإنتاجية امرتلفة، فضًا عن القطاع اما 

مية بصورة متزايدة والي أسهمت ي اإقال وامصري، إ ت وفر رؤوس آموال احلية الازمة مرتلف أوجه الت
مية، فضًا عن  من الديون ااارجية، وما يرتب عليها من زيادة عبء الدين الذي يرهق اموارد الازمة للت

 .العواقب الوخيمة اجتماعياً وسياسياً 
تلف آنشطة التز وبوساطة الصكوك اإسامية   كومة اماليزية بآسلوب اإسامي السليم ي مارسة  مت ا

تلف امشروعات ااقتصادية إ القطاع  ويل ملكية  ااقتصادية وتوجيه اموارد، ففي حن عملت على 
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قيق آهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص ي  اااص، فقد مت مسؤولية آفراد وأشركتهم عمليًا ي 
إدارة امؤسسات ذات آمية ااجتماعية وااسراتيجية، لعدم الترلي عن دورها ي مارسة الرقابة واإشراف 

كومة ي التقليل من اآثار السلبية للتحول إ القطاع اااص عن طريق  .عليها ومن ناحية أخر  أسهمت ا
ويلها  ح تأمن ضد البطالة للعاملن ي اادمات الي م  إ القطاع اااص، مع وعدهم بأجور أعلى ي م

ويل اموارد الطبيعية العامة إ  اهلها لاعراضات اإسامية على  كومة  امد  القريب، ولكن يؤخذ على ا
ت مسئولية الدولة ورقابتها  . القطاع اااص بدًا من إبقائها ي إطار املكية امشركة للمسلمن 

ج القائم على توفر مدخرات آفراد امشاركن فيه ي أعمار كما أن ماليزيا تفر  دوق ا دت أيضًا بوجود ص
ها ي  ة، وا شك أن هذ آموال يتم ااستفادة م اً معي د بلوغهم س ج ع مبكرة لكي يؤدي هؤاء آفراد ا

 1.باعتبارها مدخرات إ حد ما طويلة امد  التمويلتوظيفها ي عمليات 

 ااقتصادية فإن تكرار موذج ماليزيا ي بلدان العام اإسامي ابد أن يأخذ ي ااعتبار الظروف وبالتا
ها اإستفادة ووي حالة عجز ي اموازنة العامة للدولة امصاحبة هذ البلدان    .م

 
بالصكوك  العربي )اإمارات العربية المتحدة والسعودية( للتمويل الخليجتجربة دول مجلس رابعاً: 

 اإسامية: 
ي مويل امشروعات القومية وغرها دوما أي عبء على  لقد ساهم صيغة التمويل بالصكوك اإسامية     

وغر  ي عاج مشكلة امديونية والعجز، ولقد طبقتها العديد من الدول اإسامية اموازنة، كما ساهم
دات  ظام الصكوك  بفائدة، فامستقبلاإسامية كبديل مويلي بدًا من نظام الس لصيغة التمويل ب

  .ااستثمارية
ها أ, وي دول غر إسامية م ل  التعاون العر  واليابان بريطانيا فقد أصدرت صكوك اإسامية ي  دول 

 2.وواية تكساس آمريكية وأمانيا

ول هذا الفائض ا العجز ي اموازنة 1991العربية عام كانت دولة اإمارات      م ي حالة فائض م 
م. وكانت نسبة العجز مرتفعة , مقارنًة ببعض الدول العربية 1991م, واستمر حت عام 1991العامة عام 

فضت ي نصف آول من  فطية قد إ فطية وغر نفطية. ومن أسباب هذا العجز هو أن إيرادات ال ال
فطية الث تجة, أما اإيرادات غر ال فاض كل من آسعار والكميات ام ييات نتيجة إ فكانت مسامتها ماني

ي موازنة كثر من الدول  عجزي سبب كذلك اموازنة العامة للدولةأ.  و العجز متواضعة.وسبب ذلك  ي 
ل  تعاون العر االيجي, وقد نتج عن ضعف الكفاءة وإستغال  اموارد وسوء إدارة كثر من وخاصة 

                                                 

افظ الصاوي - 1 ربة ماليزيا ,عبدا م قراءة ي  لة الوعي اإسامي الت  م.1113  , 1 الشهر 111م العددرقدولة الكويت ,   –وية, 

شر :  -آوسط الشرق نقًا عن جريدة  - 2 ب فتحي أبو العلى, الصكوك اإسامية وسيلة فعالة وأنظر:  م1119/  1/  17تاريخ ال زي
:للتمويل, جريدة آهرام ااقتصادي  , على اموقع اإلكرو

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Seria 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  1 بن الدول اجل  التعاون من هدر للموارد ي امشروعات.اإستثمارات ااارجية, وغياب التكامل ااقتصادي 
فطأ وهي ثروة باهظة الثمن,  امية ي السابق, ولو أها كانت ملك  ال وقد كانت اإمارات من الدول العربية ال

ها كانت ا متلك اا دما تعاملت اإمارات بالصكوك ولك رة الكافية إستثمار تلك الثروة القيمة, ولكن ع
وك وميزانية الرامج وآداء, اإسامية,  قيق الرقابة على ميزانية الب وبتطور شكل ومضمون اموازنة العامة  و

ريق الصكوك اإسامية , ضل ظهور تقتيات جديدة وذلك باللجوء ا القرض احلي  العامأ الداخلي عن طفوب
قدية الي تشرطها الدولة أو  موعة الشروط امالية وال إذ أن إقراض ااارجي له كلفة سياسية وإقتصادية مثل ي 

فقد حلت أزماها  2امؤسسة امقرضة, فلم تلجاء دولة اإمارات ا اإقراض ااارجي لتمويل العجز ي موازنتها.
.ااقتصادية,حت صارت  طقة االيج العر  اآن من الدول العامية وأكثر تطوراً ي م

ربة  موية التمويلية اإماراتأن  جد والت ربة شرق آسيا س اك فرقا كبرا  إذا قارناها بتجربة ماليزيا أو  أن ه
ربة شرق آسيا استغرقت عقودا ت الثمار, وهذا كان اا جدا بن التجربتن، فمثا  اك كثرة حت ج ستثمار ه

اء .. أوا استثمارا حقيقيا فبدأوا اء م انتقلوا ما بعد الب اء اإنسان م ي الب ااقتصاد م القطاعات  قاموا بب
ربة د كانت سريعة ربة د هو أن  ها وبن  سواء من ناحية تطورها اهيكلي أو من ناحية  اإنتاجية. الفرق بي

ي, فوجدوا أن  جاح يكمن ي إستعمال الصكوك اإسامية.تطورها التار  طريق ال

ها ُطط هذا وقد      يات, كبقية الدول آخر , ولك ة ي الثماني تأثر دولة السعودية أيظًا بآزمة الراه
تجاتآزمة بوساطة ال طقة االيج عاصمة الصرفة اإسامية كم  تعامل بالصكوك اإسامية, وهي حاليا ي م

وك اك وعدد ب اك أكثر من  11، فه وك إسامية، وه ها أربعة ب كا م من فروع امصرفية ي امملكة،  فرعا 11ب
و من الصكوك الت تتعامل ها السعودية  بالصكوك اإسامية أيضا حجم امعامات والتعامات كبر جدا

 )بصيغة اإجارة  تأجر خدماتواإمارات العربية امتحدة, صكوك استثمار بصيغة امضاربة و صكوك استثمار 
اعية. و  مية الص ال الت اع ي  مية الزراعية, وصيغة ااستص ال الت وكذلك صكوك استثمار بصيغة السلم ي 

كم كل هذ  ي امزارعة أو امساقات أو امغارسة وأي نوع ا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإسامية، و
و يتم توزيع العوائد  آرباحأ . فقه امضاربة وفقه الشركات وفقه استثمار امالامعامات باب  الصكوك فقه
امة من امشروع أو من العملية التشغيلية، امستثمر فيها رأس امال  قيمة  وكذلك العوائد  آرباحأ الرأمالية ال

هة امصدرة وبن امشاركن سبة شائعة يتم اات الصكوكأ بن ا فاق والراضي عليها، وامشار إليها ي الصكوك ب
ظر فيها كل فرة باتفاق الطرفن ي نشرة وز أن يعاد ال وقد ساهم هذ ي عاج مشكلة العجز  .ااكتتاب و

قيق اار لأجيال القادمة   3.ي اموازنة وامديونية, وحفظ سيادة الدولة وحفظ أصوها، و
                                                 

, 71,دراسات  االيج والدول العربية, العددعجز اموازنة العامة ي دولة اإمارات العربية امتحدة وطرق عاجهخليفة اليوسف, يوسف  - 1
 .93-71ص

 .وانظر:99-93, مرجع سابق, ص عجز اموازنة العامة ي دولة اإمارات العربية امتحدة وطرق عاجهيوسف خليفة اليوسف,  - 2
United Arab Emirates Country profile, 1992-1993, Economic Inteligence, unit,p27. 

: 01-02-2010 :اموافق   1431/02/17   5957 :, العددلة اإقتصادية اإلكترونية انظر: - 3  اموقع اإلكرو
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وز للجهة امصدرة للصكوك أن  ويتم تداول الصكوك ي سوق آوراق     امالية وفق الضوابط الشرعية،و 
ذلك بالراضي  شراء الصكوك من حامليها حسب القيمة السوقية ها أو بالسعر الذي تعرضه، ويتم تتعهد بإعادة

وهذا  أجل امشروع أو العملية أو على فرات دورية بن الطرفن، ويتم استهاك الصكوك إما مرة واحدة ي هاية
ب اإشارة إ ذلك ي نشرة ااكتتاب ما يطلق عليه إطفاء   .الصكوك، و

مأ ِعدل 1117 -1111ها السبق ي إصدارات الصكوك خال العامن   اإمارات و ي احظ أن دولة   
.11و  19 وبعد ظهور العجز ي اموازنات العامة لدول اجل  التعاون العر ي بداية  % على التوا

فطية هم اإمارات والسعودية والقطر ا سحب من اإستثمارات ال اء بعض الدول م يات  ي باديء  الثماني
ؤا ا له آثار سلبية سياسيًا وإقتصادياً. ولكن كان  ,لتغطية جزء آكر من هذا العجز آمر,  دما  ولكن ع

د على السيولة إستردامها ي  دات قرض وبيعها للقطاع اااص وحصلوا مقابل الس القرض الداخلي بأصدار س
دات يؤدي ا مويل جزء من الدخل لد  القطاع اااص تغطية جزء كبر من العجز أوكله وع من الس , وهذ ال

فاض اإنفاق اإستهاكي وااستثماري للقطاع اااص بقدر مساو   لقيمة هذ ا الدو  لة, ما يؤدي بور ا إ
دات   1.الس

طلق ِعدل م السعودية وقد أخذت اإصدارات   % ما يتوقع معه اازدياد امستمر ي37إ  31تزايد من ت

وات القادمة.  حصيلة اإصدارات االيجية بصفة عامة وا سيما اإماراتية والسعودية خال قد م إصدار و الس
 مليار دوار خال العام 11وبقيمة  م2006 مليار دوار ي العام 7صكوك ي دولة اإمارات بقيمة 

اء خليفة لها عر إصدارات الصكوك مشروعوالي م موي أبو ظ ومن امشروعات الضرمة ي .م2007  مي

رة طقة ا  2 .مليار دوار 11وا  وام

شأ ٓول الدولة باعتبارها  اإمارات وتشهد دولة    اري ام ك  مهور ِا يتوافق مع  ب ي العام يتعامل مع ا
ك د اإسامي ، وهوالشريعة اإسامية أحكام وكها م1975 ، وذلك ي العامب ، زيادة مستمرة ي عداد ب

كًا إساميًا بانضمام مصرف ك اهال اإسامية البالغة مانية ب والي من  ،أبوظ ي عجمان اإسامي، وب
مية  شأها أن تسهم إسهامًا مباشرًا ي ارتفاع إصدارات وقيم الصكوك فيها ما يسارع ي دفع عجلة الت

ية التحتية الكر  ومشاريع ااقتصادية من خال مويل امشاريع ك عجمان اإسامي مكن  الب فيها. إن إنشاء ب
مية ام ي إصدار اإمارة من خال التمويل امصري اإسامي وكذلك باإسه له أن يلعب دورًا مهمًا ي ت

اول سعودية أن يزيد من إصدار  الصكوك  .لتمويل مشاريع الب التحتية ي اإمارة الصكوك وكذلك 
وك اإسامية,  ومن امتوقع أن يعمل حجم اإصدارات الصكوك  اإساميةأ, والعمل على رفع مستو  الب

  .م2015 دوار ي العام ترليون اإسامية ي اإمارات العربية امتحدة والسعودية, ماقيمته مع
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مية امستقبلية, طأنظر: رمزي زكي, عجز اموازنة ي العام الثالث بن - 1 .آزمة 71-71م, ص1999, كويت, 1 رؤية التقدمين ووؤية أنصار الت
, مرجع سابق, ص  .91العامية الدو

أ, ص1993تقرير إقتصادي العر للموارد لعام و . 91-91أنظر: آزمة العامية الدولية , مرجع سابق, ص  - 2 دوق نقد العر  .97م,  ص
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اعية بالتوجه إصدار    ث السوق امالية السعودية الشركات والقطاعات الص  الصكوك اإسامية آكثر و

ابية ي مويل مشروعاهم ، و  وات التداول على يتم مرونة وإ اد ق استثمارية جديدة  هذ الصكوك من أجل إ
إعطاء عمق إضاي للسوق، مع توفر خيارات أخر   لأفراد وامؤسسات ااستثمارية ي امملكة، ما سيسهم ي

ية التحتية ي  ومن .ينللمستثمر  لتوزيع امراطر والعوائد أبرز اصدارات الصكوك امستردمة ي مويل مشاريع الب
، ما بن  العام تصف العام 1111العر العامة للطران امد  ما م ي السعودية حيث أصدرت اهيئة 1111وم

ها وزارة ديد ي امالية، لتستردم ي توسعة مطار املك  صكوًكا بقيمة أربعة مليارات دوار تضم عبد العزيز ا
مشاريع جديدة  مليار دوار استردامها ي1.71الشركة السعودية للكهرباء صكوًكا بقيمة جدة. كما أصدرت

 1.للطاقة

ماذج الواعدة    عن طريق امباد ء امشروعة,  الصكوك اإسامية, بوساطة للتمويل بالقرض العام,وهذ ال
ها  خذ ومكن للدول آخر  اإستفادة م , حيث تتوافق مع أحكام ومباد ء الشريعة اإسامية, ويؤد  هآو
ها أكثر الدول ي وازنة العامةامي  , وخاصًة العجزللدولة  ا حل مشاكل ااقتصادية الكبرة أ الي تعا م

 2العام.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ريرجريدة اإسبوع, ا - 1 ة الذ  - 911مود بكري, العدد  :اقتصاية, رئي    .1/1/1113آحد  - 11الس
مية،انظر: للتوسع ي هذا اموضوع أنظر:   - 2 مد فرح، مستشار اقتصادي، الصكوك ومويل الت حسن  .. 11-11,ص, ب ت1ط عبد الفتاح 

 . 1111ديسمر  11اري، بتاريخ ، موقع: قصة اإسام اإخبحامد اابر ااقتصاد : قانون الصكوك اإسامية يسد عجز اموازنة

http://www.islamstory.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
http://www.islamstory.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
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 الخاتمة

 المقترحاتو  ااستنتاجات 
ظم قدرة كانت إذا  اإنفاق نظم ي التعديات إدخال على اإسامية البلدان معظم ية يالسياس ال

ظم مقارنة بقدرة العامة كبرة واإيرادات العام  عوائق لديها اإسامية البلدان معظم فإن الدمقراطية، الغربية ال

اسب ي القرار اُاذ على قدرها من دُ  ومعلوماتية إحصائية اسب. الوقت ام  تزايد عن فضاً  وذلك ام

الداخلي،  التضرم ي ااارجي التأثر ضرامة ذلك كل لأعصاب، وفوق مثر بشكل ميزانياها ي العجز
 الغربية تتعرض له ااقتصاديات عما كبر بفارق تزيد درجة إ اإسامية البلدان  من كثر له يتعرض ما وهو

 الكر .
ا, وكان يقوم بالدور الذي تقوم به  هو أشبه ما يكونإن بيت امال ي اإسام   بوزارة امالية ي أيام

وي واإمام الغزا  هذ الوزارة حالياً. لذا أر  أن من الضروري معرفة آراء وأقوال الفقهاء كاإمام ا
تهد ي ب على الدولة اإسامية امعاصرة أن  . و ها ي اماليات امعاصرة، موارد  ونفقات   وضع وااستفادة م

قق امصلحة العامة لأمة. ومن واجب الدولة ي اإسام أن تعمل  ااطط امالية وااقتصادية ما دام ذلك 
لول  يوي أو اهيكلي ي موازنتها, وتعمل على وضع ا قدر امستطاع على التعرف على أسباب العجز الب

ذرية لعاجها. قدية، سياستها ذلك ي سواء ا اصة سياسات مالية،ا سياستها أم ال  وإجراءات اإنفاق و

بغي فإنه ميزانياها، ي العجز اصة مويله، وطريقة العام اإنفاق الكبر لضرامة التأثر عن نغفل ا أن ي  من و

قدي، اإصدار خال قدية يربط السياسة ما وهو ال كومة ياساتس وكذلك  امالية بالسياسة ال  ي آخر  ا
، البلدان، هذ يالتضرم  وجود  الي يشكل ااقتصادات ي وضوحاً  ذلك معداته. ويزداد وارتفاع واستمرار

كومي، اإنفاق فيها موي، العادي بشكليه ا   .اجتمع ي ااستهاك وااستثمار موع من كبراً  جزءاً  والت
 ّ صوصومن  بوي، ومن العهد ي العملية واستقراء اممارسات ري ال  عصر ي الواقعية طبيقاتالت ال

ا  امع ذات العامة واإيرادات أنواع هي: الزكاة، أربعة من العامة تكون اإيرادات أن إ الصحابة توصل

ة واإيرادات العامة العامة، الدولة أماك من ااراجي ا اس يشرك أن أصلها عامة أماك عن ال  فرصة ي ال

صول   .وأخراً الضرائب عليها، ا
 سلطة ضمن يقع ما على كزتر  بل ، نسبها  م أن مكن ا إيرادية سياسات من بالزكاة يتعلق فما

قود من يكون بأن صل الذي امال ونوع وتأخر، تعجيل ومواعيد من التحصيل أساليب من آمر و  أو ال

ية آموال   .العي



 151 

سبة أما  امصلحة معياري تدور مع أها هو فيها يقال ما فأهم للدولة، العامة آماك من لإيرادات بال

ا والعدل. العامة ها: الفرعية الي الضوابط بعض والعدل امصلحة معياري من يسترلص أنه واحظ  ا أن م
ياء،  ص  الفقراء. دون آغ

اس، فيه يشرك ما أصلها عامة أماك من تتأتى الي العامة اإيرادات أما  ار، كاماء والكأ ال  فإن وال

اس على احافظة استمرار هو لسياساها ضابط أهم  ورسومها أسعارها تتيح ا يث فيها شر ٌع سواءأ مبدأ  ال

صول من امستهلك فرص تكون أن ياء أكر لد  عليها ا   .الفقراء لد  هو ما آغ
 حجز رد لضريبةمن ا اهدف يكون ا بأن تبدأ الشرعية ضوابطها فإن الضرائب، سياسات أما

ويلها اااص القطاع وفورات طبق القطاع إ و طبق كما ضريبة على إنشاء ذلك العام. وي  الزيادة على ي

فقات الدقيق التمحيص بعد فيها تفرض أويزاد إما الضرائب أن ذلك يلي فيها، والتغير  مكن ما وإلغاء لل

اء ه ااستغ ها، ع ظام جعبة ي سهم آخر هي - الضريبية لسياسةا وبالتا - فالضريبة لذلك م  اما ال

هما بواحد ولي  معاً  والثروة الدخل باعتبار الشريعة يعّرف ي الغ أن ااعتبار بعن آخذ مع اإسامي،  م

، وذلك دون ياء، أموال للفقراء من اإعانات مويل يتم أن آصل أن مراعاة مع غر  أو الزكاة طريقة على آغ

 اإعانات تضرمية. هذ تكون ا يث نفسها، الزكاة من
ا ي الشرعية والضوابط اميزانية عجزعن أيضًا مت التحدث  ولقد  ته، وخلص تفعيل  بعد أنه إ معا
 مكن فإنه ااجتماعية، والرعاية العامة من اادمات تقدمه تستطيعان ما تقدم ي الزكاة والوقف مؤسسي

– آليات  امشروعة امالية آوراق طةابوس للدولة العامة اميزانية ي عجز من يبقى ما ادسد على العمل
ا تصدرها. أن للدولة الصكوكأ بوصفها بدائل للقرض العام مكن وعة.  آوراق هذ أن واحظ  مت

دات الي  احها بعد فشل الس مثل وتعتر الصكوك واحدة من أهم آدوات امصرفية الي أثبتت 
ها ظام امصري التقليدي، نتيجة للعيوب الكثرة الي تكشفت وكانت سبب تفجر آزمة امالية أخراً, فم  ما ال

 تشمل: وهي السوق. بسعر تداوها فيها يتم ثانوية سوق ها أن توجد مكن وهذ املكية، أساس على يقوم

اإنتاج وآليات  ركة ي الربح وااسارة وحصصوامشا اإجارة، وصكوك وأسهم امضاربة، امشاركة، أسهم
  تقاسم الريع. 
ا آنواع هذ العامة ااصائص عرض وبعد  حيث امديونية، مبدأ على يقوم ما من الصكوك استعرض

ياً، أو ديًا نقدياً  موضوع الصك الورقة يكون فن، من بدور يكون عي ة  سلعة فيه الدين يكون صف ص معي
اع، السلم ي كما فعة. أو خدمة الدين فيه يكون وصف وااستص  م

اقشة   للميزانية امالية اموارد لتوفر مهماً  مصدراً  مسائل مهمة كالذ ذااوصصةأ باعتبارها أيضاً ومت م

ها  السياسات هذ الثالثأ. إن  الطرف ضمان مارسة  وإمكانية) و الشركة بن القطاع العام واااص العامة،
و مويل عجز  اربة على قدرة شيط القطاع العام وكفيلة بتشجيع توجيه فوائض القطاع اااص  العجز وت

 اميزانية العامة. 
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ا  ااقتصاد ي اموازنة عجز طرق مويل البحث اهذ يوبذ ّن   اإسامي وخاصًة  بالقرض العامأ، وارتأي
  اتبعت وسائل التمويل اإسامي.أنه مكن ااعتماد على الطاقة التمويلية احلية إذا ما 

قاط موعة من الدراسة إتوصلت وقد  تائج مكن تلريصها ي ال  :اآتية ال
فيض  -1  الطريقة آساسية للترلص من عجز اميزانية العامة هي العمل على زيادة اإيرادات ُو

مية موارد آمة وطاقاها على إمداد ام فقات. ويتم ذلك عن طريق ت ية العامة باإيرادات, هذا من ال يزان
ه  اء ع اء عما مكن ااستغ فقات, فإن سبيل ُفيضها يقوم على ااستغ جانب اإيرادات. أما من جانب ال
وانب اادمية وغرها  كومة ي حياة اجتمع, بتقليل تدخلها ي بعض ا فقات من جهة وتقليص دور ا من ال

 من جهة أخر .
 الشكل، حيث الوضعي من ااقتصاد ي اموازنة عن ُتلف ا اإسامي ااقتصاد ي اموازنة -1

توي وثيقتن:  من اإسامي ااقتصاد ي العامة اميزانية ونفقات. ولكن تتكون إيرادات على فكلتا اموازنتن 
زية  الوضعي وازنة ااقتصادم عك  الزكاة، والثانية هي موازنة والعشور واإيرادات آخر ، إحداما خاصة با

 .واحدة وثيقة من تتكون الي
ها ي ااقتصاد مرونة ي أكثر اموازنة عجز مويل مصادر تعدُ  -3  ااقتصاد الوضعي،  اإسامي م

اجة، ااقتصاد ي اموازنة عجز مويل لتوسيع مصادر قابلية حيث توجد على  اإسامي تأسيساً على قاعدة ا
 دودة.  مصادر تعتر الذي ضعيالو  عك  ااقتصاد

لية، أا وهي  القرض ا أن تتحقق توازن ي اموازنة العامة,  -1  ب ااهتمام بوجود طاقة مويلية 
العامأ، وهذ طاقة كافية لتغطية العجز ي اميزانية, ومكن ااعتماد على هذ الطاقة التمويلية احلية إذا ما 

و القرض العامأ يتميز ي السياسة امالية ي ااقتصاد اإسامي بامرونة ما سامي. اتبعت وسائل التمويل اإ
ظام العام امؤس  على الشريعة اإسامية. ة مواجهة التطورات امستمرة ضمن قيود ال  علها صا

وك  ةمباشر كبرة  قدرة اهإن وسائل التمويل اإسامية  -1 من  وزا كمعلى اإستثمار,   من قبل الب
دات ذات قيم امية صغرة تصلح لصغار أصحاب الوفورات, وكذلك  قبل آفراد, فيمكن عرضها بشكل س

 مكن أن تكون ذات آجال قصرة ومتوسطة وطويلة. 
: بيع أفرضت إن من أهم آدوات البديلة للقرض العام امطروحة وامفتوحة للجمهور الي -1

كومية ذات اإي ها أن تقدم امشروعات ا رادات إ القطاع اااص، أي:  ااوصصةأ. وإن ااوصصة مك
سن أداء امشروعات, لكن دون أن يرتد  ذلك سلبيًا على  إيرادًا كبرًا لتغطية العجز فضًا عن عملها على 

 آهداف ااجتماعية للحكومة من حيث ما يتعلق بأسعار اادمة للفئات ااجتماعية.
دات مة أدوا  -7 دات اادمات العامة وس افع, وهي س ت مويل تعتمد على ملكية آعيان وام

دات البيع و  دات الآعيان امؤجرة, وس قائمة على امضاربة وامشاركة وآليات توزيع الربح وااسارة وتقاسم الس
ية. وكلها قابلة للتداول ما يساعد  على قيام سوق مال إسامية, الريع, فضًا عن آدوات الي تقوم على امدي

اك مزايا تتمتع ها هذ آدوات التمويلية.   تصلح لعمليات السوق امفتوحة الي يقوم ها امصرف امركزي. وه
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ظام  -9 دات الي مثل ال احها بعد فشل الس الصكوك واحدة من أهم آدوات امصرفية الي أثبتت 
ة. ومن أكثر امصري التقليدي نتيجة للعيوب الكثر  ة الي تكشفت، وكانت سبب تفجر آزمة امالية الراه

مع بن أصول  معامات تأجر إسامية. ىأنواع الصكوك شيوعاً:  صكوك اإجارةأ الي تقوم عل ومكن ا
ياة وأصول متغرة معاً.  متد مد  ا

دات امشاركة من أفضل صيغ التمويل طويلة آمد القائمة -9 بن القطاع اااص والقطاع  تعتر س
ة على القطاعات ااسراتيجية, و  ع سيطرة فئة معي اصة  امشروعات اإنتاجية، م مويل امشروعات عن العام و

فرد ها امصرف اإسامي ي استثمار آموال امودعة لديه بغرض طريق امشاركة. و  هي الطريقة الي ي
 ما للمشروع اإنتاجية التمويلية، بالكفاءة العملية يربط وامضاربة الشركة بأسهم التمويل ااستثمار، حيث إن

وع من امستفيد العام القطاع إنتاجية من يزيد د التمويل. ولي  كذلك آمر من هذا ال  صص التمويل ع

 بصكوك اإجارة. أو اإنتاج،
ودة امراطرة ميزات الشراكة بن القطاعن العام واااص: توزيع أفضل من إن -11  امال إدارة ي وا

 جديدة. استثمارية سوق فتح نستطيع امشاريع هذ خال ومن العام، والشفافية،
ظمة التابع اإسامي، الفقه مع فتو  حسب -11  ضمان مارسة مكن فإنه اإسامي، امؤمر م

كومةام وأسهم ركة امشا أسهم مال رأس ي ااسارة لوقوع الثالث، الطرف  مستقلة هيئة ضاربة، باعتبار أن ا

وية بشرصيتها  وذمتها امالية. امع
اد إ اإسام الذي له نظرة  -11  أظهر البحث ميز الفكر ااقتصادي اإسامي ي مفهومه بااست

بحانه دنيا متميزة للحياة وامال قائمة على اإمان باه عز وجل، وآخوة بن البشر، وامساءلة أمام اه س
قيق مقاصد الشريعة، وأن علماء امسلمن آقدمن سبقوا الفكر  وآخرة مع االتزام بآخاق اإسامية و

اول الفكر ااقتصادي ونظرياته ومعاداته. از العديد من امؤلفات الي تت  الغر ي  إ
دياته ي  العصر  تطبقعلى الرغم من قصر امدة الي بدأ الفكر ااقتصادي اإسامي  -13  أ

ال التأصيل اإسامي لاقتصاد أو التأريخ ااقتصادي، أو  ازات ملموسة سواء ي  ديث، إا أنه حقق إ ا
ال القضايا وامشكات ااقتصادية امعاصرة، وم يقتصر نتاج الفكر ااقتصادي اإسامي على كونه كماً  ي 

طبيق الواقعي ي صورة مساندة امؤسسات ااقتصادية وامالية اإسامية نظريًا بل م التأكد من صحته بالت
امعاصرة، ومثلت هذ امساندة ي وضع أس  إنشائها وإدارها وحل امشكات الي تواجهها وتقومها, إذ إن 

و مويل وسائل التمويل القائمة على مبادئ التمويل اإسامية كفيلة بتشجيع توجيه فوائض القطاع اااص 
 عجز اميزانية العامة.
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 : المقترحات
 :يأيامتمثلة فيما  امقرحاتبعض تقدم مكن 
اضر وضرورة التزام آمة اإسامية بااقتصاد ضرورة إبراز اإقتصاد اإسامي  -1 ي العصر ا

د اإسامي ي اإسامي عوضًا عن ااقتصاد الوضعي. ولذلك أقرح فتح قسم علمي خاص بااقتصا
امعات الكردستانية نزواً على هذ الضرورة العلمية.  ا

اية أكر ب  -1  دوق بذل ع  ي آساسي امصدر يعدُ  وأنه خاصةً  ،ي الدول اإسامية الزكاة بص
ب إعادة هيكلة آوقاف اإسامية لتعود كما كانت مؤسسة ي ااقتصاد مويل اإيرادات  اإسامي. كما 

 من مؤسسات اجتمع امد امسلم.  
ديثة آساليب نشر ضرورة -3 اإسامي والعمل ها كأدوات وآليات للتمويل بدل  التمويل ي ا

دات القرض العام، دات مثل: س اع, وأسهم اإجارة, س امشاركة، وآليات تقاسم الريع  السلم، وااستص
دات امقارضة  الصكوك  اموارد لتوفر مهماً  مصدراً  أ والعمل على  ااوصصةأ باعتبارهاوالربح وااسارة، وس

 العامة.  للميزانية امالية
از العديد من الرسائل العلمية والبحوث ي هذا على الباحثن و  ح  قر  أ   -1 الكتاب ااقتصادين بإ

ميع أن تقدم ااقتصاد اإسامي كفيل بإ ذرية مشكات اموضوع وإثارة إشكااته لكي يعلم ا لول ا اد ا
ه حيث توجد  ,العصر ااقتصادية. وا مكن القول: إن الفكر ااقتصادي اإسامي قد حقق كل امطلوب م

هج متميز له حت  ز، وبعض اآمال الي يقصر عن تلبيتها وتتطلب وجود م بعض السلبيات والفجوات فيما أ
، وا يظل الفكر ااقتصادي اإسامي يدور ي نطاق التبعية ا يظل أسرًا وتابعًا ي حركته للفكر الغ ر
اس ومشكاهم.  وامثالية بعيداً عن واقع ال

ات البحث م شكورة  وسيئاته  م غفورة ، فهو على خ طرم وت شع ب م سائلهم   وأخراً، أرجو أن تكون ح س
ه   تصراً، وإ ٓعلم  ك م فات م من م همّمات آفكار، ودقائق آنظار، وما ايدرك    وفصولهم، قد جاء موجزًا  

له . وح س أن اكتددت  ي كتابته، واه من وراء الق صد، وهو اهادي إ سواء الس بيل.  كله  اي رك ج 
  
 

 .العامنْ  ا مد  هم ر بّ  أ ن د عوانا وآخر                       
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 قائمة المصادر والمراجع
 * القرآن الَكريم

 أوًا: الكتب باللغة العربية
يل الفقهية  امعامات امالية ، الدار العربية للكتاب, تونس ,  -1 مد , ا  م.3891إبراهيم , 
ف  اأحاديث والثار, ط -2 مد, امص د, دار السلفية, 2ابن أ شيبة, أبو بكر عبد اه بن   .هـ 3188, اه
مد بن عبد الواحد الشيباابن اأثر,  -3 دار الكتاب العر , 3, , ط معرفة الصحابة,اسد الغابة  على أبو الكرم 

ان, بروت،  م.3891 -هـ 3041 ,لب
مد بن عبد الواحد الشيبا ,ت ابن اأثر, -4 قيق: طاهر الزأوى  014على أبو الكرم  ديث,  هاية  غريب ا هـ, ال

مود ا اجى و  م. 3812- هـ 3182دمشق , ,لط
, جامع ابن -5 مد بن عبد الواحد الشيبا اشر اأصول , اأثر، على أبو الكرم   3182دمشق,  وبيان، وماح حلوا: ال

 . م3812-هـ 
مد بن سعد, الطبقات الكرى , دار بروت, بروت, -6  م. 3891 - هـ 3111ابن السعد، 
-هـ3039، دار الكتب العلمية, بروت, 3، ط على اهداية ي, شرح فتح القديرابن اهمام,كما الدين السيواس -7

 م.3889
موع الفتاوى ابن تيمية, مع عبد -8 الرمن بن قاسم, امكتب التعليمى السعودى ,  ابن تيمية, تقى الدين أمد بن تيمية ,

ة ال امغرب, ب ت. مع املك فهد لطباعة امصحف الشريف، امدي بوية، امملكة العربية السعودية، وطبع  
 م.3889-هـ3030

9-   , ة أحياء الراث العر قيق:  ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمد , السياسة الشرعية  اصاح الراعي والرعية, 
ليس, بروت,   م. 3899- هـ 3049دار ا

 ، مؤسسة الرسالة, ب ت. 1ابن حبان، صحيح ابن حبان،ط -11
، ابن حجر, أم -11 مطبعة التمدن , مصر,  ,3قيق: مر الزهري ، طبلوغ امرام من أدلة اأحكام, د بن علي العسقا

 . هـ 3020دار الفلق , الرياض,  ،1. و طهـ3114
إحياء الراث , دار 3, طاإصابة  مييز الصحابة ,أبو الفضل العسقا الشافعي أمد بن علي بن حجر, ابن حجر -12

, بروت,   .هـ 3032العر
قيق: الشيخ عبد العزيز بن باز, دار الفكر , ب ت.  ابن حجر, أمد بن علي, فتح الباري شرح صحيح  -13  البخاري, 
 , دار الفكر, بروت, ب ت.2, طاحلى باآثارابن حزم, علي بن أمد بن سعيد بن حزم الظاهري،  -14
مد علي بن أمد بن سعيد بن حزم اأندلسي القرط الظاهريابن حزم,  -15 مراتب اإماع  العبادات , أبو 

 , ب ت.دار الكتب العلمية , بروت, وااعتقاداتوامعامات 
 . م3831 - هـ 3111، ب.د.ط, 3, ط حققه: خليل شحادة, تاريخ ابن خلدونابن خلدون,  -16
يابن دمياطي,  -17 ان, 3امستفاد من ذيل تاريخ بغداد, ط ,أمد بن ايبك بن عبد اه ا   دار الكتب العلمية, بروت , لب

 م. 3881 - هـ 3031

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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راج, دار امعرفة , بروت ,ب ت. جب, ابوابن ر  -18 بلى, اإستخراج أحكام ا  الفرج عبد الرمن بن أمد بن رجب ا
فيد,  -19 مد بن امد القرط أبو الوليدابن رشد ا والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  , البيان مد بن امد بن 

مد حجي وآخرون, ط اند, 2امسائل امستخرجة, حققه:   .  م 3899 -هـ 3049,ار الغرب اإسامي، بروت, لب
مد بن أمد بن رشد القرط ,كتاب بداية اجتهد وهاية امقتصد, ط -21 فيد,  , عام الكتب, بروت, 0ابن رشد ا

 م.   3819- هـ3189
قيق -21 ويه, اأموال,   م.3040الرياض,  , مركز ملك فيصل للبحوث و الداسات اإسامية,3فياض, ط شاكر :ابن ز
ويه, سرة عمر بن عبد العزيز,  -22 طيب,طابن ز ب الدين ا  م.  3908, مصر, 2تصحيح 
يع أبو عبد اه البصري الزهري,  بن سعدمد , ابن سعد -23  ، ب ت.دار صادر, بروت ,الطبقات الكرىبن م
يع -24 مد بن سعد بن م  م. 3893دار الصادر, بروت,  ,3حققه إحسان عباس, ط طبقات الكرى,, الابن سعد, 
امدية, ط -25 قيح الفتاوى ا مد أمن, العقود الدرية  ت  , دار امعرفة, بروت, ب ت.2ابن عابدين, 
جل -26 وير اأبصار ويليه تكملة ابن عابدين ل مد أمن, حاشية رد احتار على در امختار, شرح ت امؤلف  ابن عابدين, 

 م.3882-هـ3032,دار الفكر ,بروت 
 م.3801, دار الثقافة, بروت , 3ط ابن عذاري, البيان امغرب، -27
كام شرح غرر اأحكام, مد بن فرامرز,  اما  ابن علي, -28  ت. .دار إحياء الكتب العربية, ب ,3طدرر ا
تصر  -29 مد بن قدامة, امغ على  مد عبداه بن  ديثة , الرياض , ابن قدامة, ابو  رقى, مكتبة الرياض ا ا

 م.3812,السعودية  
بل، ط -31 مد عبد اه بن أمد, الكا  الفقه اإمام أمد بن ح , دار الكتب اإسامي,  0ابن قدامة, أبو 

 م.3899-هـ3049
رقي ويليه الشرح الكبر على  -31 تصر ا مد, امغ على  ع لعبد الرمن بن ابن قدامة, عبد اه بن أمد بن  من امق

مد بن أمد بن قدامة امقدسي, ط  .هـ3049, دارالفكر, بروت, 3أ عمر 
هاية -32  . م 3834مصر , ,, دار اأديان و علوم الدين, ابن كثر, البداية وال
الفكر, بروت, تفسر القرآن العظيم, دار  عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن عمر البصري م الدمشقي ,إبن كثر,  -33

 هـ .  3041

34-  , مد بن يزيد القزوي ن ابن ماجةابن ماجة, أبو عبد اه  قيق: خليل نأمون شيما, ط س دي,  , دار 3بشرح الس
 م. 3880- هـ 3030امعرفة, بروت,

مد اأعظمي,ط -35 قيق:  ن ابن ماجة,  , س مد بن يزيد القزوي السعودية,  , شركة الطباعة3ابن ماجة, أبو عبداه 
 . هـ3041

عم أمد , ط -36 ذر , اإماع, احقق فواد عبد ام مد بن إبراهيم ابن ام ذر, ابو بكر شر والتوزيع, 3ابن م , دار امسلم لل
 م.2440-هـ3029

ظور اإفريقى امصري, لسان العرب,  -37 مد بن م ظور, مال الدين  شر , دار الصادرابن م -هـ 3119 للطباعة وال
  .م3899

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
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ك جدة, فقهية مقارنة,  دراسة –, عقد اإجارة مصدر من مصادر التمويل اإسامية بعبد الوهاأبو سليمان,  -38 الب
مية, امعهد اإسامي للبحوث والتدريب,   م.2444اإسامي للت

ة, تتكون  -39 اء ااقتصاد  ااسام" من القرآن والس ت اسم "ب ( 9من )أبو امكارم, زيدان, سلسلة من الكتب 
 م.3882,ب د ط,  2لدات, ط

 هـ 3029,ب د ط, 3أبو اهجاء, الياس عبداه سليمان, تطوير آليات التمويل بامشاركة  امصارف اإسامية, ط -41
 م.  2441-
امعة اإسامية, غزّة, -41 يفة, نشر ا د اإمام أ ح ديث ع يفة, أصول ا  هـ. 3044 أبو ح
, سليمان بن اأشعث أبو داود, -42 :  , أبو داود السجستا ن أ داود , هـ(219)امتو يي الدين    ,س مد  احقق: 

ميد، اشر: امكتبة العصرية، صيدا, بروت عبد ا مد على , ب ت. وبتحقيق: عزت عال اشر:  بيد الدعاس, ال
مد عوامة, ط3813السيد,مص,   م.3889-3038, دار القبلة , مؤسسة الريان , امكتبة امكية, 3م. واحقق: 

مد أبو زهرة,  -43  م. 3819، دار الفكر العر ، 2آراؤ وفقهه، ط -الشافعي حياته وعصر  بن إدريساإمام 
مد خليل هراس, دار الفكر, بروت,  -44 قيق:  م. 3899 -هـ3049أبو عبيد, القاسم بن سام, كتاب اأموال,
 , دار العلم, ب ت. 3تطويرها, طعبد الستار,  امصرفية اإسامية خصائصها, وآلياها و  أبو غدة,  -45
, التمويل بامضاربة  امعامات امالية امعاصرة,  -46 دار الكتب العلمية، بروت، مصورة عن  أبو غدة, حسن عبد الغ

مالية مصر ,   هـ. 3129طبعة ا
 , ب د ط, ب ت.3ة, طالفوارق التطبيقية بن امضاربة  الفقه اإسامي وامضاربة امشركأبو غدة, عبد الستار,  -47
ظام السياسى  اإسام , ط -48 مد, ال  هـ .  3041، دار الفرقان ، عمان, 2أبو فارس, 
مد -49  .دار الفكر, بروت, ب ت عمدة القاري شرح صحيح البخاري,مود بن أمد العي بدر الدين, , أبو 
ماعيل -51 مد بن قدامة ا مد, موفق الدين عبد اه بن أمد بن  اظري امقدسي الدمشقي, أبو  ة ام اظر وج  روضة ال

بل, شر والتوزيع ,2ط  أصول الفقه على مذهب اإمام أمد بن ح  م.2442 -هـ 3021 ,مؤسسة الريان للطباعة وال
ان ,ط -51 ا, دار امعرفة, بروت, لب مد ابراهيم الب قيق:  راج,  هـ  3188, 3أبو يوسف, يعقوب بن إبراهيم, كتاب ا

 .هـ3192القاهرة  السلفية للمرة الثانية، وطبعت بامطبعةم .3818-
قيق: أمد شاكر, ط ,بن مبل أمد -52 د,   م.3880- هـ 3030, دار امعارف, مصر, 2امس
اث ااقتصاد اإسامي,  -53 مية ااقتصادية  إطار إسامي, نشر: مركر أ  هـ. 3049أمد, خورشيد, الت
مطبعة جريدة  ذير امسلمن من اأحاديث اموضوعة على سيد امرسلن,, أزهريا مد البشر ظافر أزهري,ا -54

  م.3841-هـ3123الراوي, القاهرة, مصر, 
ديثاء ضأع -55 امع  تراجم العلماء و طلبة العلم امعاصرين, ملتقى أهل ا  هـ.3100مطبعة أنصار, , امعجم ا
مد حسن ظاظا, ط -56  . 3890اهيئة امصرية العامة للكتاب, القاهرة , , 3أفاطون, القوانن, ترمة 
اث القرآن  -57 , مركز نور اإسام أ ديثية اجا ظومة التحقيقات ا امع الصغر, م مد ناصر الدين, ا  , األبا

درية, ب ت.   ة, اأسك  والس
ار السبيل, ط -58 , إرواء الغليل  أحاديث م مد ناصر الدين األبا  ,  3049, امكتب اإسامي, بروت, 2األبا

 هـ.

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=9147&lang=&bk_no=55&ID=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
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59- ,   مكتبة امعارف, الرياض, ب ت.,  سلسلة الصحيحةالمد ناصر الدين,  األبا
سائي صحيحمد ناصر الدين, , األبا -61 ن ال  امكتبة امعارف الفقهيه, الرياض, ب ت., س
, ط تفسر القرآن الروح امعا  مود األوسي أبو الفضل, اآلوسي, -61 , ب , دار إحياء الراث3عظيم والسبع امثا

 ت. 
 م. 3888ب د ط,  ,3أمن , حسن عبد اه ، الصرافة وامضاربة والشركة, ط -62
سن, أعيان الشيعة -63 ان,  اأمن,  قيق: حسن اأمن, دار التعارف للمطبوعات، بروت، لب  -هـ  3040, 

 م.3890

ديثة, اأمن, حسن, امضاربة الشرعية وتطبيق  -64 مية, امعهد اإسامي للبحوث جدة, اها ا ك اإسامي للت الب
 . م2444والتدريب, 

وهرية بن ااقتصاد اإسامي و الرأمالية, جامعة الكويت , كلية الشريعة  -65 اأنصاري, علي فيصل, علي الفروق ا
 . م2448ية , والدراسات اإسام

شر اإسامية، حسن الشيخ أيوب,  -66  م.3889، فقه امعامات امالية  اإسام, القاهرة, دار التوزيع وال
فائس,  ,3, طحياة الصحابةالباشا, عبد الرمن رأفت, صور من  -67  م. 3882 -هـ  3032دار ال
قيق: امد البخاري, أبو ع -68 عفي, صحيح البخاري,  مد بن إماعيل إبراهيم بن امغرة بن بردزبة البخارى ا بد اه 

, بروت ,  م.3843-هـ 3131مدشاكر, دار إحياء الراث العر

عفي البخاري ،)  -69 مد بن إماعيل أبو عبداه البخاري ا امع 914 - 934هـ ، 290 - 380الُبخاري،  م( ا
اشر : دار ابن كثر ، اليمامة , بروت، ط الصحيح) قيق : مصطفى ديب البغا، ال  -هـ  3041،  1امختصر(، 
  م.3891

, دار الكتب امصرية , القاهرة,  -71 هـ.وطبع للمرة الثانية  مؤسسة  3044بركات , عبد الكرم, دراسة  ااقتصاد اما
درية, امعة , اأسك  م.3891شباب ا

 م . 3890  -هـ3040, مطبعة جامعة دمشق,3توازن اموازنة العامة, ,ط بشور, عصام,  -71
، مطبعة جامعة دمشق،  -72  م.3899هـ ـ  3890بشور، عصام, امالية العامة و التشريع اما
ابة،  -73 شر و التوزيع، ع مد الصغر، أبو عاء ، يسري, امالية العامة، دار العلوم لل  م.2441بعلي, 
هجي على مذهب اإمام الشافعي،البغا, مصطفى, الشر  -74  م.3882, دار القلم, 0ط ي, على, الفقه ام
ابلة, البغدادي, زين الدين ا الفرج عبد الرمن بن شهاب الدين امد  -75 تصحيح حامد الفقي,  ,ذيل طبقات ا

 م.3892مصر, 
موي الرومي, معجم البلدان, دار الصادر, بروت ,  -76  م. 3890البغدادي, شهاب الدين ا
قيق أمد شاكر, دار امعرفة, بروت,  -77 راج ,  ى, كتاب ا  م. 3918بن آدم, 
ديثة, الرياض, ب ت. -78 اع, مطبعة نصر ا اع عن من اإق صور بن يونس ,كشاف الق كومة, و  البهوي, م مطبعة ا

 م .3811مكة امكرمة،
صوربن يونس البهوتى, الروض امربع شرح زاد امستق -79  , دارالفكر, بروت, ب ت.0ع, طالبهوي, م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
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صر,  -81 ي الدين, دار ال قيق على  , 3صر,طمالبيضاوي, عبداه بن عمر البيضاوي, الغاية القصوى  دراية الفتوى, 
 ب ت.

ن الكرى, ط -81 سن بن على البيهقى, الس لس دار امعارف 3البيهقي, أبو بكر أمد بن ا د, مطبعة  , اه
  هـ. 3192العثمانية,

د من الفقر,جامعة حسيبة بن بو  ,بن بلعزوز, علي -82 ضوابط السياسات امالية  ااقتصاد اإسامي ودورها  ا
 , ب ت.علي,الشلف

د,  البيهقي, أبو بكر أمد بن حسن, -83  هـ. 3192 شعب اإمان, مطبعة الدائرة العثمانية, اه

مد بيومي, امالية العامة اإسام -84 شر, جامعة اموصل, العراق, 3ية, طالبيومي, زكريا  , دار الكتب للطباعة وال
 .م3898- هـ 3048

وت, ط -85 قيق:كمال ا ن الرمذي,  مد بن عيسى بن سورة الرمذي, س ، دارالكتب العلمية, 3الرمذي, أبو عيسى 
 هـ.   3094بروت, 

رية ااقتصادية , دار الفكر ,  -86 , عبداه, ا  م. 3899-هـ  3049جامعة اأزهر ، الثما
زئي, ط -87  , مطبعة جامعة موصل, اموصل, ب ت.3جاسم , خزعل مهدي, ااقتصاد ا
88-  , رجا , التعريفات, طا رجا مد ا , القاهرة, ب ت.3أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمن بن  ل  ، ا
صاص,  -89 ، بروت، ,أمد بن علي ا  .هـ3049أحكام القرآن، دار إحياء الراث العر
عفري, هاشم , مبادئ امالية العامة, ط -91  م.3809- 3891, مطبعة سليمان اأعظمي, بغداد, 1ا
, دار العاتك للكتاب, القاهرة,  -91 , طاهر, علم امالية العامة والتشريع اما ا  م.2441 -هـ  3029ا
مد الشحات, القرض كأداة للتمويل  الشريعة اإسامية, ط -92 دي,  العامى للفكر اإسامى , القاهرة, , امعهد 3ا

 م. 3880- هـ 3031
وهري,  -93 قيق: أمد عطار, ط إماعيل,ا  م. 3881, دار العلم للماين ,  2الصحاح , 
قيق عبدالعظيم الديب ,  -94 , غياث اُأمم  تياث الظلم,  وي رمن أبومعا عبداملك بن عبداه ا , إمام ا وي ا

رمن, امملكة العربية السعودية, , مكتبة امام 2ط  هـ.3043ا
مد مطيع,  ابن عابدين  -95  م.2440, , دار الفكر, بروت2طوأثر  الفقه, حافظ, 
مد بن عبد اه, امختصر, ط -96 اكم, أبو عبد اه   , دار امعرفة, الرياض,ب ت. 2ا
مد بن عبد اه, امستدرك على الصحيحن، -97 اكم، أبو عبد اه   م. 3884، دارالكتب العلمية ، 3ط ا
لول, جامعة بروت العربية,   -98 جازى, امرسى السيد, اتساع نطاق الدين العام  دول العام اإسامي: امشكلة وا ا

 كلية التجارة, طبعة مهيدية, ب ت.
مية ااقتصادية, دار القومية للطباع -99 طط الت قدية  مد, السياسات امالية و ال شر, ب ت.حجير,   ة وال
صورة, ب ت. حسن, -111 قوق , جامعة ام مد, التشريع اإسامي, كلية ا  مود 
اوي,كرم مهدي,  مبادىء علم ااقتصاد, امكتبة القانونية -111 س  م . 2433-هـ  3012 , بغداد ,ا
زائر،  -112 امعية، ا  م. 2443حسن،حسن مصطفى, امالية العامة، ديوان امطبوعات ا

ديد , حشيش, عا -113 امعة ا  م.3889دل أمد و شيحة، مصطفي رشدي, مقدمة  ااقتصاد العام ، دار ا
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درية ,  -114 امعية, اأسك  م.3890حشيش, عادل أمد, أصول امالية العامة, مؤسسةالثقافة ا
شر، مصر،  -115 امعية لل  .م2440حشيش، عادل أمد, أساسيات امالية العامة ، الدار ا
ص الدمشقي, أ -116 ص الشافعى ,كفاية ااخيار حل غاية ااختصار ,طا مد ا , دار امعرفة  3بو بكر بن 

ان, ب ت 2,ط  ., بروت ,لب
طاب,  -117 تصر خليل, طا ليل لشرح  , مواهب ا مدبن عبد الرمن امغر مد بن  , دارالكتب 3أبو عبداه 

 م.3889-هـ3030العلمية، بروت, 
 هـ. 3049, دار العلم, 3دارة  اإسام, طماد ,سامي, موسوعة اإ -118

, دار الفكر, عمان, اأردن, 2سامي حسن أمد, تطوير اأعمال امصرفية ما يتفق والشريعة اإسامية, طمود,  -119
 . 3892 -هـ3042

ت, ب ت. -111 مد عبد الرؤوف, البيع  الفقه اإسامي مشروعيته وأنواعه, جامعة سانت كليم  مزة, 
ذر ، مبادئ التمويل اإسامي, خان, طار  -111  :Principles of Islamic financingق اه و قحف, م

asurvey  ,م. 3048, ترمت من اللغة اإنكليزية, دراسة استقصائية  

وك اإسامية, عمان, جدارا للكتاب العامي, )ط -112  م.2440( 3خلف, فليح حسن, الب
تصر ا داود ,  -113 ن مع  طا , معام الس مد الفقى , بروت, دار امعرفة ,ب ت.ا  قيق: امد شاكر و

مد ,  -114 ريس, ابراهيم  ظام اما اإسامي, طا شر والتوزيع, 3الضرائب  ال  م.2431, دار اأيام لل

ارجية وامالية، مؤسس -115 اف, عبدالوهاب، السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإسامية  الشؤون الدستورية وا ة ا
 .338، ص3890، 2الرسالة، بروت، ط

مد, أدوات ااستثمار اإسامي, ط -116  م.3881, مكتبة الفاح, الكويت , 3خوجة, عز الدين 
, على بن عمر ولد,  -117 ,دارالقط قيق: هاشم عبداه اليما  , ن الدارقط  م.3890- هـ 3040س
مد عبداه بن عبد الرمن بن الفضل بن هر  -118 بوية ,ب ت.الدارمي, أبو  ة ال ن الدارامي , دار أحياء الس  ام, س
119-  , السهم كتاب, إبراهيم عبد الغالدرو  . م3899,  بغداد, مطبعة الرابطة, البغداديون أخبارهم و
مد  -121 مد عرفة الدسوقى, حاشية الدسوقى على الشرح الكبرأ الركات سيدي أمد الدرديرمع تقريرات  الدسوقي, 

ل وشركائه ،ب ت.  عليش, دارإحياء الكتب العربية ,عيسى البا ا
شر , دمش -121  م. 3893ق,الدقر, رشيد, علم امالية العامة , دار العلم لل
مية  ااقتصاد اإسامي, ط -122  . م3890-هـ3040, مؤسسة الرسالة, 3دنيا, شوقي أمد, مويل الت
شر -123 امعية للطباعة وال , الدار ا مد, دراسات  ااقتصاد اما درية ,   دويدار,   م.3880، اأسك
124-  , بامد بن أمد بن عثمان الذهالذه قيق: شعيب اأرنؤوط, ط, سر أعام ال , مؤسسة الرسالة, 3ء, 

 م. 2443 -هـ 3022, مؤسسة الرسالة, 2هـ.ط 3049بروت, 
مد بن أمد بن عثمان)ت -125  , فاظ, ط109الذه م 2441-هـ3029بروت,  دار الكتب العلمية,,2هـ( ,تذكرة ا
. 

زائر  -126 امعية، ا ة  ,راشد راشد، اأوراق التجارية، ديوان امطبوعات ا  م.3880,س

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
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مد بن عمر بن حسن القرشي الطرستاالرازى,  -127 دار  ,الرازي, التفسر الكبر  فخر الدين الرازي أبو عبد اه 
 م .2440-هـ3029الكتب العلمية, بروت , 

ظلي الرازي ابن أ حامالرازي,  -128 ذر التميمي ا مد بن إدريس بن ام مد عبد الرمن بن  , آداب الشافعي  أبو 
اقبه، ط ان، 3وم  م. 2441 -هـ  3020, دار الكتب العلمية، بروت , لب

مد بن أ بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين ) -129 تار الصحاح، دار 3209 -هـ  000الرازي،  الكتب  م(, 
ان, ط ان, بروت, , 2ط .م 3880 -  ه 3039, 3العلمية بروت,لب مود خاطر, مكتبة لب  .3889قيق 

سن بن أمد,  -131 ا امختار, الرباعي, ا ة نبي امع أحكام س مد العمران, بإشراف علي فتح الغفار ا قيق علي بن 
مد العمران, ط  هـ. 3021دار عام الفوائد,  ,3بن 

هاج, طالرم -131 مد بن ا العباس أمد  بن مزة بن شهاب الدين الرملى, هاية احتاج إ شرح ام , 2لى, مس الدين 
  م.3890-هـ3040دارالفكر, بروت, 

مد سعي -132 درية, دالرماوي,  دار (,3)ط, اأزمة ااقتصادية العامية إنذار للرأمالية ودعوة للشريعة اإسامية, اإسك
 .م 2433امعي, الفكر ا

شر والتوزيع , اأردن , 3الريّان, حسن راتب يوسف, عجزاموازنة العامة  الفقه اإسامي, ط -133 فائس لل , دار ال
 م.388-هـ3038

مد -134 راج الدين, ضياء الريس،  ظم ا  م.3811 ، القاهرة اأنصار، دار ،0اإسامية, ط للدولة امالية وال

مية امستقبلية, ط عجز اموازنة  ,رمزي زكي, -135  .م3898, كويت, 3العام الثالث بن رؤية التقدمين ووؤية أنصار الت
 م. 3890, دار الفكر, دمشق, 1وأدلته, ط الزحيلي, وهبة, الفقه اإسامي -136
مد أنس, "  -137  An Islamic Perspective on the Economics Of Discounting inالزرقا, 

Project Evaluation " سم  تقوم امشروعات,ب د ط, ب ت.نظرة إس   امية إ اقتصاديات ا
-هـ3024, دارالقلم, دمشق, 3الزرقا, مصطفى أمد, امدخل إ نظرية االتزام العامة  الفقه اإسامي, ط -138

 م. 3888
مد أنس, أحكام اأوقاف, ط -139 امعة السورية, دمشق, 2الزرقاء,   م. 3901-هـ3100, مطبعة ا
مد بن علي بن فارس، اأعام, طالزركلي,  -141 مود بن   .م2442 ,, دار العلم للماين 39خر الدين بن 
ديث, 3, طريج أحاديث اهدايةنصب الراية  , مال الدين عبد اه بن يوسفالزيلعي,  -141 -هـ3039, دار ا

 م. 3889
ة, بروت, ط -142 شر, 1سابق, السيد, فقه الس  م .3891-هـ  3090, دارالفكر للطباعة وال
-هـ3030, دار الثقافة, الدوحة, 3السالوس, على أمد, ااقتصاد اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة, ط -143

 م.3880
 م.3890, 3الية امعاصرة  ضوء الشريعة اإسامية, مكتبة الفاح, الكويت, طالسالوس, علي أمد,  ام -144
ديثة  ضوء اإسام, ط -145 وك ا رمن, قطر,3السالوس, علي أمد, معامات الب  م.3891, وزارة اإوقاف, دار ا
 م.3819-هـ3189, دار امعرفة , بروت, 1السرخسي, مس الدين السرخسى, امبسوط ,ط -146
 م.3890م، توفيق, معجم علم اأخاق، دار التقدم، موسكو, السلو  -147

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4079&lang=&bk_no=9&ID=1
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دي عبد الفتاح, عاج التضخم والركود ااقتصادي  اإسام, القاهرة, دار غريب،  -148  م.2442سليمان، 
ق  الفقه اإسامي,  -149 هورى, عبد الرزاق, مصادر ا مد الداية، بروتالس شورات   .هـ3240, م
وئي, معجم ر  -151 ديثالسّيد ا  م. ٤٩٩١ -هـ  ٤١٤١,ب د ط,  9,ط جال ا

مية ااقتصادية واإجتماعية, دراسة مقارنة لفكر ااقتصاد اإسامي,ط -151 ,دار 3السيد, عبد الواحد, السياسة امالية والت
هضة العربية, القاهرة,   .م 3889ال

 . م2434 , دار الشروق, القاهرة,30سيد قطب, تفسر آيات الربا, ط -152

 .هـ3039القاهرة.  -دار الشروق,العدالة ااجتماعية ,سيد قطب  -153
سائي -154 مد,ال بروت, ب  الفكر، دار , 3ط السيوطي، بشرح السيوطي, جال الدين عبد الرمن بن أ بكر بن 

 ت.
مد سكر, ط -155 و نظام نقدى عادل, ترمة سيد  مد عمر,  يا, 3شابرا,  , امعهد العامى للفكر اإسامى, فرجي

 م.3891-هـ3049ت امتحدة اامريكية, الوايا
156- , قيق عبد اه دراز, ط إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي امالكي, الشاط ,  دار 3اموافقات  أصول الفقه, 

 م. 2441, دار الكتب العلمية, بروت, 1ط الفكر , بروت ,ب ت .
مد اللخمى الغرناطي -157 , أبو اسحق إبراهيم بن موسى بن  , اإعتصام , دار امعرفة, بروت , ب  الشاط الشاط

 ت.
قدية بن الفقه اإسامي وااقتصاد الوضعي, ط -158 امعهد العامي للفكر , 3شاويش, وليد مصطفى, السياسة ال

 م. 2433اإسامي, اأردن ,
فائس, اأردن, ط -159 مد عثمان, امعامات امالية امعاصرة  الفقه اإسامي, دار ال  م.2443-هـ 3022, 0شبر, 
ووي,  -161 هاج الطالبن لإمام ال هاج على من م , امغ احتاج ا معرفة معا الفاظ ام طيب الشربي مد ا  , الشربي

, دار الفكر , بروت،  مدخليل عيتا  م.3881-هـ3039وحققه 
مد, ط -161 ون والعلوم العسكري3الشرع , يعرب   م.2434ة, , طبعت باإدارة العامة والف
ظرية والتطبيق ط -162 بية وامشتقات امالية بن ال ج و عوض, مروان, العمات اأج , عمان, 3شكري, ماهرك

 م. 2440اأردن,
مد الشوكا , نيل اأ -163 مد بن على بن   , , دار الكتب العلمية , 3وطال من أحاديث سيد اأخبار,طالشوكا

 هـ .  3042بروت, 
هضة العربية, القاهرة,ب ت.الشيخ , رياض, امالي -164  ة العامة , دارال
 م.3884الشيخ موسى, الضرائب  امالية اإسامية, اإدارة امالية  اإسام, عمان, اأردن  -165
, دار الفكر, بروت,ب ت 0امهذب مع اجموع, ط الشرازي, أبوإسحاق إبراهيم بن على بن يونس الفروز آبادى, -166
. 
ه -167 ي, صاح, ام موي البديل  ااقتصاد اإساميالصا زائر , دار الفجرج الت  م. ١٠٠٢,, ا
ة, كردودي, -168 زائر اإسامي, ااقتصاد  للدولة العامة اموازنة عجز مويل صري لدونية، ا  م.2441 دار ا
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مد باقر,  -169 ظريات ااقتصادية ااقتصاد، وهو كتاب يتحدث فيه عن اقتصادناالصدر,  اقش فيه ال مثل  اإسامي وي
 , ب د ط, ب ت.3وغرها, ط الرأمالية

ك الاربوي  اإسام, ط -171 مد باقر, الب , بروت, 2الصدر,  ا  م.3811, دار الكتاب اللب
هضة العربية , القاهرة , صدقى , عاطف, -171  م.3808امالية العامة , دار ال
اة, ماذا امصارف اإسامية, ط -172 مد  شر العلمى, جدة, سعودية، 3صديقي,  , جامعة املك عبدالعزيز، مركزال

 م.3891-هـ3041
زائر -173  م.3888، الصغر، حسن, دروس  امالية العامة و احاسبة العمومية، دار احمدية العامة، ا
, بغداد 3صكبان, عبد العال, مقدمة  علم امالية وامالية العامة  العراق,ط -174  م.3812, مطبعة العا
 -هـ 3043, امعهد العامى للفكر اإسامي, 3سامي سلمان اأعور, طترمه طاليس, أرسطو, السياسة,  -175

 م.3893
مد بن جرير الطري, جامع البيان  -176 , دار الفكر، بروت ، 3طتفسر)تأويل القرآن(,  الطري, أبو جعفر 

  هـ. 3182يروت, ,دارامعرفة, 2طهـ.3049
مد بن جريرالطري , تاريخ اُأمم واملوك, دار الفكر, بروت, -177  م.3818-هـ 3188الطري, أبو جعفر 
 ,ب د ط,  ب ت.3طه، ماجدة, مدخل إ الفلسفة العامه، ط -178
شر والتوزيع الطباعة, عمان, 3داري,طالظاهر, خالد خليل، القانون اإ -179  هـ.3031-م3881, دار امسرة لل

مد, التأجر التمويلي، ط عبد -181 درية، 3العزيز، مر  ية، اإسك  م.2443, مكتبة ومطبعة اإشعاع الف
 هـ  .3180,  مكتبة وهبة,  االقاهرة, ) دراسة مقارنة(  عبد الكرم, فتحى, الدولة والسيادة -181
از  مبادئ ااقتصاد اإسامي, ط عبد اللطيف, -182 , دار ابن حزم , بروت , 3بن عبداه العبد اللطيف, اإ

ان,ب ت.                 لب
  م.3884عبد الفتاح عبد الرمن, اقتصاديات امالية العامة، امطبعة الكمالية, عبد اجيد، -183

صول على شهادة , ها على علي العام العرداليا,ابو الغيط,اأزمة امالية العامية وأثر  عبد امعبود -184 ضمن متطلبات ا
 م.2448,حضور الرنامج التدري 

يس, ميزانية الدولة والسياسة امالية , القاهرة ،  -185  .م3810عبداملك, م
 م .3819عبدامو ,السيد, اإيرادات العامة , دارالفكرالعر , القاهرة  , -186
, السيد, امالية العام -187 هضة العربية ,القاهرة , عبدامو  م. 3808ة , دارال
امية, ط -188 , على, دورة اموازنة العامة ومشكاها  الدول ال ظمة العربية للعلوم اادارية, 3العر  م.3890, نشر:ام
مد عبداه,  نفقات الدولة , القاهرة ,  -189  ,  م. 3809العر
مود حسن, مبادئ اما -191  م.2441لية العامة، دار امسرة، عمان، عزام، زكرياء أمد, الوادي، 
قحة, 2م, وط3891ق, , مطبعة بغداد, العرا3, طتاريخ العراق بن اإحتالن ,عباس, العزاوي -191 , بغداد,الطبعة ام

  م.3801

مية ااقتصاديةعب,الغزا -192 هج اإسامي  الت ميد اإنسان أساس ام إصدار امعهد اإسامي للبحوث والتدريب. ,دا
مية. جدة  ك اإسامي للت  , ب ت.امملكة العربية السعودية -الب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_\(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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قيق: عبد العزيز بن باز -193 , فتح الباري  شرح صحيح البخاري,  , أمد بن علي بن حجر العسقا , دار العسقا
 الفكر, بروت, ب ت. 

مد, أصول اموازنة العامة, ط -194  هـ. 3049, مكتبة صفحات الذهبية , الرياض, 3عصفور, 
قيق: رضوان الداية, دار الفكر  -195 تار الصحاح للرازي،   م. 3884العطار، أمد عبد الغفور, مقدمة 
ل ا -196 شورات ا ظم الضريبية و موازنة الدولة، م  م.2441 قوقية، عطوي، فوزي, ال
مود رياض, موجز  امالية العامة , ط -197 هضة 2ط .م3808-ه3198, دار امعارف, مصر,3عطية,  , دار ال

 م. 3808العربية, القاهرة,
ق العظيمالعظيم آبادي, أ الطيب  -198 ن أ داود, , عون امعبودمد مس ا ورة,  شرح س ة ام امكتبة السلفية, امدي

 م. 3889-هـ3039, 1دار الفكر, ط م.3809هـ ، 3199, 2ط
عم و مصطفي،أمد فريد,   -199 مد عبد ام زئي بن ااقتصاد الوضعي وااقتصاد اإسامي، عفر,  التحليل ااقتصادي ا

درية,  امعة، اأسك  م. 3888مؤسسة شباب ا
مود, ابن رشد,  دار امعارف, بروت, ب ت. -211  العقاد, عباس 

ظمة اإماء ااقتصادي والعلمي العربية, طالعقيل -211 هضة العربية,م صور, قاعدة ال هـ  3020, الرياض, 3, خالد بن م
  م.  2440-
مد, عقود التمويل امستجدة  امصارف -212  هـ.  3012اإسامية, اميمان,  علي مرة, حامد بن حسن بن 
شر, العراق, جامعة موصل, , دار 3العلي, عادل فليح, اقتصاديات امالية العامة, ط -213  -هـ3048الكتب للطباعة وال

 م .3891
, ط -214 امد ,3العلي, عادل فليح, امالية العامة والتشريع اما الضري  م .2441, عمان , دارا
ث )رقم  -215 ية , 02العمر, فوآد عبداه, مقدمة  تأريخ ااقتصاد اإسامي وتطور ,  (,  مكتبة املك فهد الوط

 م. 2441-ـه 3020
ظام اما اإسامى, ط -216 اية, غازي, امالية العامة وال يل, بروت , 3ع  .م3884 -هـ3034, دار ا
هضة العربية ,0عواضة , حسن, امالية العامة , ط -217  م.3891, بروت , دار ال
ظام اإسامي, مكتبة عمان, اأردن, -218  م.  3884العوضي، رفعت, الضريبة  ال
 على بن عزيز, التمويل بالتورق  امعامات امالية امعاصرة, دراسة فقهية تاصيلية, ب ت. زيزالع الغامدي, عبد -219
211- , مد,  الغزا مد بن  مد بن  , امكتبة التجارية الكرى, مصر, 3امستصفى من علم اأصول, طأبو حامد 

 م.3801-هـ3191

جري,  -211 جري, امذهب ااقتصادي  اإساالف  هـ.3043, شركة عكاظ, جدة, 3م, طمد شوقي الف

شر,  -212 مد سعيد, علم امالية العامة, الرياض, مركز اإدارة العامة لل  م. 3091 -هـ  3042فرهود, 

عم, امالية العامة  الدول اإشراكية ,ط -213 درية,3فوزي, عبدام شأة امعارف, اأسك  م.3809, م

مد ، مستشار اقتصادي، الصكو فرح,  -214 ميةعبد الفتاح   ب ت.,ك ومويل الت

عم, امالية العامة و السياسة امالية،ط  -215 درية,  ,3فوزي، عبد ام شأة امعارف، اإسك هضة 2ط م.3801م , دار ال
شر ، بروت ,   م.3813للطباعة وال
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ية ، القاهرة ,  -216 سي د الدين الفروز آبادي, القاموس احيط، امطبعة ا  م.3100الفروز آبادي , 
ر,الفي -217 مد, امصباح ام , امطبعة اأمرية, 0ط , امكتبة العلمية, بروت, ب ت.3, ط ومي, أ العباس أمد بن 

 م.3899القاهرة, 
مد القاريالقاريء,  -218  م.2442-هـ 3022, مرقاة امفاتيح شرح مشكاة امصابيح, دار الفكر,علي بن سلطان 
ميد, اقتصاديات  -219 امعة امصرية ,القاضي, عبد ا درية, دار ا  م.3894 امالية العامة, اأسك
ذر, و خان، طارق اه, مبادئ التمويل اإسامي, دراسة استقصائية,ط -221  م.   3048 ,ب د ط, 3قحف, م
لة جامعة املك عبد العزيز،  -221 دات امضاربة وضمان الطرف الثالث,  ذر, س  م.3898قحف, م
ذر, اإيرادات العا -222 , امعهد اإسامي للبحوث مة للدولة  صدر اإسام وتطبيقاها امعاصرةقحف, م

 .م2444جدة, ,والتدريب
ذر, مويل العجز  اميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسامية )دراسة حالة ميزانية الكويت(, فهرسة  -223 قحف, م

شر, البحث رقم  ية لل  هـ.3031, 31مكتبة ملك فهد الوط
ذر, -224  م.2440 ,دار الفكر امعاصر , دمشق ,2دور السياسات امالية وضوابطها  ااقتصاد اإسامي, ط قحف, م
ليل فقهي واقتصادى(, ط -225 ذر, مفهوم التمويل  ااقتصاد اإسامي )  ، جدة،ب ت.1قحف، م
ي الدين, امقدمة  امال وااقتصاد واملكية والعقد, ط -226  2440اإسامية, بروت,  , دار البشائر3القرداغي, على 

 م.
وك اإسامية, ط -227 وث  فقه الب ي الدين,   م. 2441, دار البشائر اإسامية, بروت 3القرداغي, على 

ي الدين, حقيبة طالب العلم  ااقتصاد اإسامي وامعامات امالية اإسامية، ط -228 , تتكون من 3القرداغي, على 
 ،.2434والشؤون اإسامية, دولة قطر, عام  لداً( , وزارة اأوقاف 32)
شر اإسامية, قطر, ب ت.  -229 وك اإسامية ) دراسة فقهيه واقتصاديه(, دار ال ي الدين, فقه الب  القرداغي, على 
231-  , دوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكوي ث مقدم لل زانة,  دات ا ي الدين, البدائل الشرعية لس القرداغي, علي 

 م.3881الكويت, 
ى الدين, , القرداغي -231 اث علي  وك وامؤسسات امالية اإسامية، مركز أ دسة امالية اإسامية, للمجلس العام للب اه

 فقه امعامات اإسامية,ب ت. 
مد شاكر, دار امعرفة, بروت, ب ت.القرشي,  -232 قيق: أمد  راج,   ى بن آدم القرشي, كتاب ا

هج ااقتصاد  القرآنزي, قعدان -233  .م3881-هـ3039. 3بروت. ط  -مؤسسة الرسالة ,دان عبدالفتاح م
 م.3893-هـ  3043, مؤسسة الرسالة, بروت, 9القرضاوي, يوسف, فقه الزكاة, ط -234
235-  , د, , 3طامقتبس  شرح موطأ مالك بن أنس.القرط  هـ.3140مطبعة امصطفائي, اه
مد بن  -236 ,أبو عبد اه  امع أحكام القرآن (,  أمد اأنصاري, تفسرالقرط , دار الكتب 3جزًءا, ط 24القرط )ا

ل , القاهرة  , بروت, , 2م.ط3801-ـه3191 ،امصرية ,طبع عيسى ا - هـ 3114دار احياء تراث العر
 م.3893

مد قلعة -237 طاب، بن عمر فقه موسوعة رواس,  جي،   م.3890 الكويت ، الفاح، مكتبة ا
مد لعةق -238  م. 3891بروت، الفكر، دار طالب، أ بن على فقه موسوعة رواس, جي، 
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, حامد, معجم لغة الفقهاء, ط -239 ي مد رواس و ق فائس, بروت, 3قلعةجي,  فائس، 2ط م.3899, دارال , دار ال
ان,    . م 3899 -هـ  3049بروت, لب

ائ -241 , عاء الدين أبو بكر بن مسعود , بدائع الص ان, الكاسا ع  ترتيب الشرائع ، دارالكتب العلمية, بروت، لب
 هـ . 991

مد إماعيل,  مدبن  مد يوسف, الكاندهلوي -241 صرة( ,حياة الصحابةإلياس بن   امس) باب ال , حققه: باب ا
 م.3888 –هـ  3024 , مؤسسة الرسالة,3, طبشار عواد معروف

تدى قضايا ة امعاصرة  الفكر ااقتصادي اإسامي, نشر:الكراوية, ياسر بن طه على, امعامات امالي -242 أعمال م
 . الوقف الفقهية,ب ت

امعة , ب ت. -243 درية ,مؤسسة شباب ا  الكفراوي, عوف, سياسة اإنفاق العام  اإسام , اأسك
قدية  ظل اإقتصاد اإسامي، مكتبة اإشعاع للط -244 مود, السياسة امالية وال شر والتوزيع الكفراوي، عوف  باعة وال

درية،   هـ.3039اإسك
شر جون ويلي ، نيويورك,  -245 انت, احاسبة امتوسطة ,ال  م. 3884الوايات امتحدة ,كيسو و و
, سعد بن مدان, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامى, ط -246 -هـ 3031 ,جدة, امملكة العربية السعودية , 3اللحيا

 م.3881
ون بن سعد عن عبد الرمن بن قاسم, بروت, دار الفكر, مالك, امدونة بر  -247  . هـ 3189واية سح
اشر: مصطفى  مام مالكمالك, بن أنس اأصبحي, موطأ اإ -248 مد فؤاد عبد الباقي, ال قبق:  والك,  وير ا مع ت

 , ل , بروت, 3899  -هـ  3040البا ا  .  3893- هـ 3114م.وطبع بدار أحياء الراث العر

ية, ط -249 مد بن حبيب البصرى البغدادى, اأحكام السلطانية والوايات الدي سن على بن  , مطبعة  3اماوردي, أبو ا
  م.3819-هـ  3189دار الكتب العلمية, بروت,

  , ب ت.، دار العاصمة، الرياض3ط,  نظر الشريعة اإساميةامروك, عمر, الربا وامعامات امصرفية  -251

لول, جامعة بروت العربيةامرسي السي  -251 جازي, اتساع الدين العام  الدول العام اإسامي امشكلة وا  . د ا
, امكتبة العلمية, 2. ط3811-هـ3181, دارامعارف, مصر , 3اللغة العربية, امعجم الوسيط, ط -252

مد  مع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى , أمد الزيات , م.3811-هـ3181طهران, حامد عبد القادر , 
اشر: دار الدعوة, ب ت. جار(, امعجم الوسيط ، ال  ال

هضة العربية,  القاهرة ,  -253  م.3813احجوب, رفعت, امالية العامة , دار ال
مد -254 باية والضرائب, ط عباس, رزي،  زائر , دار اهومة,  0اقتصاديات ا  م.2449، ا

ظم امال -255  م. 3890الصرية العامة للكتاب,  , اهيئة1ية  اإسام , طمد , قطب ابراهيم,  ال
يل الفقهية  امعامات امالية ، الدار العربية للكتاب, تونس,  -256  م.3891مد, بن إبراهيم , ا
 م.3819, اهيئة الصرية العامة للكتاب, 1مد, قطب ابراهيم, اموازنة العامة للدولة, ط -257
طاب, القاهرة, اهيئة امصرية العامة للكتاب، مد، قطب إبراهيم, السياس -258  م. 3890ة امالية لعمر بن ا
مد، قطب إبراهيم, السياسة امالية للرسول صلى اه عليه وسلم, القاهرة, اهيئة امصرية العامة للكتاب،  -259

 م. 3899
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مد حلمى, اميزانية العامة قواعد اعدادها وتطبيقاها  بعض الدول ال -261 , معهدالدراسات العربية 3عربية,طمراد, 
 م.3804العامية, 

مد حلمى, مالية الدولة,  -261 هضة, القاهرة, مراد,   . م3801مكتبة ال
مد حامد فقي,  -262 اف , تصحيح:  بلي, اإنصاف  معرفة الراجح من ا امرداوي, على بن سليمان امرداوي ا

ة احمدية, القاهرة, 3ط  م.3890-هـ  3040, دار احياء الراث العر , بروت, 2. طهـ 3119, مطبعة الس
ليل, اهداية شرح بداية امبتديء ,ط -263 , علي بن أ بكر بن عبد ا ا , بروت, 3امرغي , دار إحياء الراث العر

 م.3889 -3030

 .م3881 -هـ 3030. 2جدة. ط -دار حافظ,مقدمة  أصول ااقتصاد اإسامي,مد القري  -264
امع الصحيح امسمى )صحيح مسلم( , طمسلم, أ -265 يسابورى, ا جاج بن مسلم القشرى ال سن مسلم بن ا , 3بوا

 م.3813-هـ  3138الراث العر , بروت,
, القاهرة ,3امشهور, أمرة عبد اللطيف, ااستثمار  ااقتصاد اإسامي, ط -266  م. 3883, مكتبة مدبو
, امؤسسة 3صفحة( ، ط 099أسس الشرعية والدور اإمائي والتوزيعي ، )امشهور، نعمت عبد اللطيف, الزكاة ا -267

شر , بروت,   امعية للدراسات وال  م.3881ا

سم الزم  ااقتصاد اإسامي، ط  -268 ، دمشق، 3امصري, رفيق, الربا وا  م. 2444, دار امكت
 م.3899ة وهبة, القاهرة, , مكتب3امصري, عبد السميع ,امصرف اإسامي علمياً وعملياً, ط -269
شر والتوزيع، عمان، اأردن، -271 مد, موسوعة أعام الفلسفة، دار أسامة لل صور،   م. 2443م

, اإساموحلها   ااقتصادومعضات  أسس ااقتصاد بن اإسام والّظم امعاصرة, امودودي, أبواأعلى امودودي -271
داد, ط مد عاصم ا  م.3813,ب د ط, 1ترمه للعربية 

اضرات  الفلسفة اليونانية ابتداء من سقراط, مطبعة السام, ب ت.  -272  امولد، م عبد الرمن, 
ظرية والتطبيق , ,   Palgrave, New Yorkبول و بريسلي, جون ,ميلز,  -273 هـ 3020التمويل اإسامي بن ال

 م . 3888,  3مصرى, ط, ترمة: رفيق يونس ا Islamic Finance Theory and Practice, م2440 -
امعية الدار العامة، امالية  الوجيز ، سوزي, ناشد -274 شر ا  م .2444، لل

صرية, بغداد,3نايف, عبد الواحد نايف, اقتصاديات امالية العامة والسياسة امالية, ط -275  م.3891,جامعة امست
زء السادس عشر, 1طناصيف, إلياس, موسوعة الشركات التجارية،  -276 شور , ا قوقية, ب ت.م ل ا  ات ا
جيفي,  -277  م.3811, بغداد, مطبعة اإدارة احلية , 3,ط القاموس ااقتصادي, حسن ال
شمي، ياسر عجيل, اإحراف  امعامات ام -278  م.2441-هـ 3029, 3، دار الضياء, ط اليةال
, مكتبة مصر, القاهرة,   -279 صار، حسن, امعجم العر نشأته وتطور  م.3809ال
ى بن شرف -281 ووي, أبو زكريا  ووي ال ، 2, روضة الطالبن  وعمدة امتقن, إشراف زهر الشاويش, طبن حوران ال

 هـ.3049امكتب اإسامي , بروت,
ي الد -281 ووي , ووي,ال ى بن شريف , صحيح مسلم بشرح ال  , دارإحياء الراث العر , بروت,3ط ين أبو زكريا 

 هـ.3043, دارالفكر,2ط م.3828-هـ3101

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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يب امطيعى, مكتبة إرشاد,  -282 مد  قيق:  ى الدين بن شرف, اجموع شرح امهذب للشرازي ,  ووي, أبو زكريا  ال
 جدة ,سعودية, ب ت .

, عا -283 اند  م. 2442, عمان, اأردن,  3مر, القانون اإداري, طه
بع الفوائد, مؤسسة امعارف, بروت,  -284 مع الزوائد وم  .هـ 3040اهيثمي, على بن أ بكر, 
مع الزوائد، مكتبة القدسي، القاهرة، -285  م. 3880اهيثمي، 
 م. 2441, 3اهيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات اإسامية, امعاير الشرعية, ط -286
 م.  ٤٩٩٠ـ   ه ٤١٤٠, ب د ط ,  3الوثقي , العروة, كتاب الضمان, ط -287
ظرية والتطبيق, ط  -288 , خالد واصف و الرفاعي, أمد حسن ، مبادئ ااقتصاد الكلي بن ال شر، 1الوز , دارالوائل لل

 م.3888عمان , 

مود ومحان, حسن, امصارف اإسامية   -289 ظرية والتطب –الوادي,   ب ت. يقات العملية,اأسس ال
, دار امريخ, السعودية , -291 زئى, ترمة: كامل سلمان العا , ااقتصاد ا  م.3891ولسون, جي هول

ليج والدول عجز اموازنة العامة  دولة اإمارات العربية امتحدة وطرق عاجهاليوسف, يوسف خليفة , -291 ,دراسات  ا
 ب ت.,14العربية, العدد

صور يونس -292 شورات ، العامة امالية مبادئ مياد, ، م امعة م  م.3880،  ليبيا  امفتوحة ، ا
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 ثالثاً: الرسائل واأبحاث العربية وأوراق المؤتمرات

د اإمام الشاط "دراسة كتا اإمام الشاط " اموافقات  أصول اأحكام  -3 اسبيته, عدنان على, تعليل اأحكام الشرعية ع
امعة اإسامية, بفلسطن, بغزة ,بتاريخ   م.23/8/2449وكتابه ااعتصام "، رسالة ماجستر, نوقشت  ا

ليم,  -2 ورية, أسامة عبد ا ما يل ث وي  ااقتصاد,صكوك اإستثمار ودورها الت  الدراسات  اماجستر شهادة ل
امعي الدعوة معهد نوقشت اإسامية, طقجي,  اإسامية, للدراسات ا  .م2448-هـ 3014بإشراف أ. د. سامر ق

ظم اإسامية, وطبعت  مكتب الر  -1 ث طرحت ضمن وقائع ندوة ال ظم امالية  اإسام,  ارحي, معبد علي, ال بية لدول ا
ليج,   م.3889ا

ادية عشرة  -0 دوة الدولية ا م الدين, فقه التوقع: مفهومه وعاقته مآات اأفعال والرقب وفقه الواقع، ضمن وقائع ال الزنكي، 
اط: فقه الواقع وامتوقع. الكويت: وزارة اأوقاف والشؤون اإسامية،  -39مستجدات الفكر اإسامي )ااجتهاد بتحقيق ام

24/2/2431.) 

ث   -9 وان "اموارد امالية للدولة اإسامية  وقت مبكر"، كماعة من ااقتصادين,  امعة الرموك، طبعت باأردن،  تببع
 م.3891بعمان,  أبريل 

ديث, -0 افظة على رأس امال بن الفكر اإسامي والفكر احاس ا رسالة  سام، السيد أمد مام, دراسة مقارنة عن 
ة   م.3819 -هـ  3189اماجستر، نوقشت  كلية التجارة، جامعة اأزهر، س

ث مقدم   ندوة عن موارد الدولة امالية  اجتمع  اإسامي من وجهة  سامة, -1 عابدين أمد , اموارد امالية  اإسام, 
مية, جدة,  ك اإسامي للت ظر اإسامية, الب  م. 3890-هـ3040ال

امعة القاهرة, ومطبوع مكتبة  -9 شحاته, شوقي إماعيل, اأصول العلمية لضريبة الزكاة, رسالة ماجستر, نوقشت  امصر, 
، القاهرة , طبعت    .م3811دار الشروق, القاهرة, ار

يل شهادة اماجستر -8 ث ل تهية بالتمليك،  ،  سوريا, اأكادمية عجم، عبد الكرم, امقاصد الشرعية من عقد اإجارة ام
  م.2449وامصرفية، دمشق،  العربية للعلوم امالية

, ندوة  -34 مد أمد,  اأزمة امالية الدولية وإنعكاساها على أسواق امال وااقتصاد العر , 90عبداه ,خالد أمن و صقر, 
 .م9/0/2448

سم الزم وأثرها  ااقتصاد -33 مد, نظرية ا دي علي  يل درجة الدكتورا  ااقتصاد  اإسامي, غيث,  خطة مقرحة ل
ذر قحف,  وامصارف اإسامية, مقدمة إ قسم ااقتصاد وامصارف اإسامية, -2440إشراف امشرف الرئيسي: أ.د. م

 م.2449

صن, صاح بن عبدالرمن,  -32 قود  معاصرة  عن "قضايا ثا وك ال   شرت  ندوة عقدتالشركات "ن  وامسامة والب

ك مقر مية اإسامي الب مع والتدريب للبحوث اإسامي امعهد بن بالتعاون جدة،  للت  هذ دة, نشرت اإسامي الفقه و

 م.0/2/2443(, بتأريخ 19رقم ) ندوة وقائع  امقالة

ثه : -31 مد فهيم,    "Time Value Of Money and –the Discounting in Islamicخان, 

Perspective"  , قود ية لل اث  -جامعة املك عبد العزيز. القيمة الزم لة أ ظرة اإسامية, نشرت   سم الزم  ال ا
 .م3883(, 33، عدد)ااقتصاد ااسامي

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85++%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83+%D9%83%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FMarkets%2F634.pdf&ei=ialFUdq8D8Gp4gSC0YHYCA&usg=AFQjCNGBa50JFy47951Wr_uzo5noCka5qA
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%83%D9%85++%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83+%D9%83%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2FFiles%2FMarkets%2F634.pdf&ei=ialFUdq8D8Gp4gSC0YHYCA&usg=AFQjCNGBa50JFy47951Wr_uzo5noCka5qA
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الوضعي,رسالة  صادوااقت اإسامي ااقتصاد بن العامة اموازنة عجز لتمويل مقارنة طارق, هزرشي, و أمن, لباز, دراسة -30
 م.                                                              21/9/2433ماجستر, جامعة جلفة, اليمن, نوقشت بتأريخ, 

 
 رابعاً: مقاات الصحف والمجات

اث ااقتصاد اإسام -1 لة أ ي, كوثر, دراسة جدوى ااستثمار  ضوء أحكام الفقه اإسامي ,  ، العدد ) اأ ي ، اجلد الثا
(، جامعة املك عبد العزيز ، جدة ،   م .3899الثا

اث ااقتصاد  -2 لة )أ مية ااقتصادية  اإطار اإسامي, مقال اقتصادي نشر مركز ترمة العربية   أمد, خورشيد, الت
 م.3899-هـ  3049(, 2اإسامي(, )عدد

دن, اأمن, أبو عثمان, مقالة )حياة ا -3 قيب, ل اشر: فراس اأسد,رئيس التحرير: مازن ال لة )الفرسان(,ال لصحابة(, نشرت  
 .9/0/2441(, 2)العدد

لة دراسة اقتصادية السوق، اقتصاد بديل امشاركة مال, لعمارة, اقتصاد زائر، )عدد اإنسانية، البحوث والدراسات مركز،   (,3ا

  م.3888, 3038رقم
ريرجريدة اإ -0 ة الـ  - 930مود بكري, العدد  :سبوع, ااقتصاية, رئيس   .0/3/2431اأحد  - 30الس

شر :  -ريدة الشرق اأوسط ج -9     .م2449/  9/  21تاريخ ال

لة ااقتصاد واإدارة ,)عدد -0 ا التخطيطى للموازنة العامة, جدة ,جامعة ملك بن عبدالعزيز,  الق, أنور, اإ  31عبدا
 هـ . 3043(,

افظ الصاوي -1 ربة ماليزيا ,عبدا م قراءة   لة الوعي اإسامي الت  093رقم العدددولة الكويت ,   –وية, 
 م.2431  , 9 الشهر

لة الدر  -8 امعة اأردنية , أم على الصوا, الفوارق التطبيقية بن امضاربة  الفقه اإسامي وامضاربة امشركة,  اسات با
 /أ(.38القرى,العدد )

مد عمر  -9 ليم, عبد ،   التجارة، كلية اأزهر، جامعة ، التجارية اإسامية الدراسات لة ، اإسامي الفكر  العامة اموازنة ا

   م. 3890اأول(, )العدد

افظ الصاوي  -34 ربة ماليزيا ,عبدا م قراءة   لة الوعي اإسامي الت  093رقم العدددولة الكويت ,   –وية, 
  م.2431  , 9 الشهر

لة جامعة أم القرى, العدد  -33  , سم الزم اقشة كتاب الربا وا مد حكم, قيمة الزمن  الشريعة اإسامية وم الفعر, مزة بن 
امسة،  ة ا  هـ .3031)السابع (، الس

مو والتحسن(, -32 تاج لل ية,  دوب, اسامة, مقالة عن) ااقتصاد  لة كلية  م,2441طبعت مدونة الشعب امه نشرت  
زائر, )   .2434(, شهر أبريل/ 99 العددااقتصاد, ا

ميس, تأريخ/  -31  (.31م, القاهرة, عدد )2431/إبريل / 0مقالة عن )ااقتصاد(, نشرت  جريدة الشروق, صدرت يوم ا

قدية(, السياسة عن )آلية ميشكان، فريريك, -30 لد Economic Perspectiveلة   ال  3889(,   4 )العدد ,8, 
  م. 
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 ملخص البحث

 
تسعععععه  لععععع إ  حث  لعععععل ام وعععععن  ح ععععع ب  حهعععععر  قتعععععر امععععع      سعععععرل   ععععع  تععععع  ت  ععععع       عععععر   الععععع ت    

م  ععععععز  حهصععععععا  ةراععععععز   ت  نهععععععل  حثقحععععععل ت لعععععع ف ت  صععععععرج قاعععععع  رج  لعععععع   ر  رج      ععععععرج     عععععع   رحععععععل  حهصععععععا 

 ح  اعععععععع رئ ق ح ععععععععث  ز ح ت عععععععع  ق   سعععععععع   ط  حشعععععععع   ط  ح عععععععع   لتم  ؛ق لعععععععع ر   ق ح عععععععع ب  حهععععععععر  ق عععععععع     عععععععع   

   ح  ز     ر   تهرا . ت  قهلج   ح    ل؛

 حهرتعععععل    ح عععع قبام   ء ح صعععع   ععععع   ا   ععععر   يلعععع ت  قت اعععع د  حث  لععععل ام ل عععععل تعععع   ح  ععععر    ت  عععععر     

لععععث   ت عععع    تعععع    حعععع    معععع   ل ععععرم ا عععع    ت   عععع  ح ثقحععععل  يلعععع ت ل امعععع  شعععع   ل اج ر  ععععل  قحعععع   رهععععد 

عععععععععاق      ح عععععععع قب  ّ   أ  ذحععععععععع  تسعععععععع     لعععععععععث  إ تسععععععععع    ج  تععععععععع   ح ععععععععع قب تعععععععععر ا  ا    ععععععععر حثقحعععععععععل ز   

ل  عععععمز   لعععععرج   ععععع   أج عععععرا  ح ر تعععععل ق   عععععرم تععععع   حهث حعععععل  اج ّر  عععععل  حععععع   ععععع  ت   ر عععععر  ععععع   أج عععععرا 

. ق   ععععع ؛  ععععع    ئ ي   ععععع  تععععع   م ب  حثقحعععععل    عععععثق      قذحععععع   ععععع    مععععع     عععععت   ر عععععر    ل عععععز  ح   عععععثق 

  قذحععععع        مرح عععععل   ظعععععز  ح ععععع قة  حهر  عععععل ح ثقحعععععلامععععع   ح صععععع ء ام  ح ععععع ب  حهعععععر  اذ    تمععععع   مععععع هععععع  إ

   رحععععععععل   ق   عععععععثتر ا    عععععععع      ععععععععد  مععععععععرا تععععععع   معععععععع      مرح ععععععععل تععععععععر امععععععع  اه ر عععععععع     م ععععععععر     حشعععععععع ق  ل

مثر عععععل  مععععع      تعععععرا ل تععععع  ح صععععع ء ام  ا ععععع  ب  ح  ععععع       هعععععل     حثقحععععع قا امععععع  ا   رجعععععرئ ق أنتعععععرئ. 

ل هععععرج  ر   اعععع  ح ععععر  ح  ععععر  عععع   ح ل عععع ل  ةم ت ععععل قل عععع     لععععرئ  ح ر هععععل  ععععر   ععععز  ؛ ح حععععثتععععرا تعععع   ح  حععععث 

ح ثقحعععععل   عععععث  رج    سععععع  اععععع       ح عععععه    ععععع   ح ععععع ف ق حسععععع     عععععث   عععععد ق لععععع    ره ه عععععرج.  تسععععع   لج  شل ععععع رئ  

  ح  شثق .  رء  خ هز ق  ح     ب ت   أ        ثف ت    . 
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تة  ينةوةك يَ  ت
 
يَذين وةيةة ئةة    قةة ن  تىةة   ؤةة  شةةري    ةة  ن   دةون هةة وَ  دةد ب  ةةر دةنى ةة ن  ت

د ةةة  دةوئَ تةةة    ةةة  ت تنةةة   نب هاَنةةةلي ئةةة    ن  ئا ةةةورا   ؤةةةلت  ؤةةة دةؤةةةلب ئةةة  ئةةةل 
ِنود ؤةةة   ثِ ؤت  راَكةةة  ثاَنليةةة ير ؤةةةلوةِنؤؤ   ةةةاك  وةير ك وةِنوؤةةة  دةؤلتةةة وة شةةةرؤا ت 

د  ي و هرؤلنةؤةلؤر نب هاَنلؤ  ئ و   و شةرؤا ت  شلنةية ن ؤ دؤة  ئة ِنيَر قة ن   ؤ
ؤاَ    وة و تى ا َ ةي ؤ   ة ن   ك   ثاىةنال يَك  ى  ة  ؛  ة  دةيةه هاَنلؤ ؤة  ش ؛    ةاَ

. َ ن ؤ    ؤزيك ؤ دؤ وة ئ   اك دؤ وة ئل 
ِنت د وة  َ ن  ئا ةور  ِنيَةةل دةد ب ؤة  ت يى   ش ؤ  ئ ؤجلراَك ك ئ و ئ   ِن ث  ؤة   ؤة  ئةل 

ك   رةةة ن اَك هةةة تل ئ تةةة ن  ةةة   ؤنيىةةةَاَه  ثةةة ؤل  َ يَةةةه  ةةة  ِنيَةةةة  قةةة ن  تىةةة   ك
ؤةةة ريَ ىلؤاَك  ثاَىةةةَان  ؤةةة  و ئةةة  دةوئَةةة ت  ئا ةةةورا   هةةة  اَه ؤةةة     ؤاَةةةه ئةةة  ِنيَة يةةة وة 

د  ئ وةؤ ة  ؤنؤ  اَه ؤ  ؤ ق ن ةؤ ش ق ن ةؤلؤ  ثَر ثِ  كلت وة ك وة  ت ؤاَه ئ  ؤلت  د هلت
ي    ا  ت وة  نيةليا ؤ  تة ونة  ةر ؤة وة دو ِنؤر ئ  ؤلت  ى ك ئ   ن ئ وة ئ ر  دة اَ ة  ق

و تاَا    ةنةنر ؤ  دة اَه  ؤجاَه ئ ت أ د دوةن ؤرر آي ت  ؤ  ؤرر ئَة  د هلت وة ؤل ت
اَ  ئةة و ريَ ىةةلي و ك ئ رةة ش  ةة وةدة اَه ؤةة  ؤلتاَةةك قةة ن  دةوئَةة ب  ةة ث وة ت ؤ لوةشةة ي  

ود  دةي ك وت  ثاَىَان  ؤ  وة  اَه . ؤ و ت  دةت ؤ يَه ث ؤل  َ يَ   ؤ  ه يَاَه ئ  ؤلت  د هلت
نية  دةوئَة ب ئة  ؤةلت   ئليةلي      ة  ؤة ؤلب ك   ن ق ن  تى   ؤلتاَك ئ و ريَ ىلؤ  ئل 

ي ة ا ؤلؤا   ك وة  ؤة   ة  ؤ ه ؤة  دة ان يَةه ؤلتَ  ئ وةؤ ة ؤا  ؤ  ى ن    كلب ئ  ثِ ؤرة ثاَ
و ؤلت  ِنود ؤ  ش ؤ  حلئَ تاَك  تليَ ب. وة ؤل و تة   وةةداَةه ثة ؤل  َ يَ ة   ة ن قة ن    ية

تاةة ؤلؤ  ََ  ةة    هلؤةة  ئةة وة ؤةة  دةوئَةة ب وة   ةةلو  و يةة   ةةر هلو َ  ةة  يلد وةنت تنةة وة 
و ةوة ِنووئة د ب ئة ؤاَ ود  ئَك قة ن    ية؛ وة     نة ئ  يلرلؤالؤ     ي دةوئَة ب و هة ر

و دةي ةلؤلؤا   ؤلتاَك ؤ     ؤ يلي تا ؤ  ية ن  ة ىر ثاَنلية  ك يَه . وة  ررةلي ِنووي  د ر
وةوة ؤ  ثاَغ رَة ن دد.(  ك قة ن  ؤة دووة ئة  ىة ئَك  ئة  شة ؤ  ؤلتاَكة   وة  ية نؤؤ    

ة َ ه يةة لوي  ةة   ؤةة دةوئَةة ب ك وة هةة نوةهل  اَة ةؤلؤاىةةر  ةة  هةة  رةةلي  ةةاَ لنة دو  ىةة
يَن  تليَ ت   ئ ؤلب   . و  
 
 
 
 

 

Thesis Abstract 
 

 

This study examines legitimacy of public borrowing as an instrument for financing 

budget deficit, adopting a descriptive analytical and deductive methodology. It describes, 
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analyzes and deducts the meaning and implication of budget deficit, defines its causes 

and the means to collection of loans from an Islamic point of view. The study, however, 

provides recommendations and financial alternatives accompanied with some 

contemporary economic assessments. 

 

The study concludes some important findings. It concludes that the Islamic economy 

entitles recourse to public borrowing, even if it is compulsory, provided that there will be 

expected revenue to repay those loans, and the state should not burden the treasury with 

loans that can not be repaid in the future, because that would be a price on future 

generations and is incompatible with social justice that must be observed between the 

generations the way it is observed in one generation. The state borrow should be limited 

by range of predictable revenue. The state may resort to public borrowing in ordinary 

circumstances and urgent catastrophes as well, provided the financial resources are 

limited or the treasury does not contain the fund of money enough to spend on necessary 

projects, with particular reference to need and crises conditions. However, the state can 

not resort to an interest-based borrowing under the pretext that the state is the father of 

the citizens, since the government has legally recognized as a moral / juristic person and 

the interest (Riba) can be realized even between the government and its organizations as 

far as they are considered independent entities. Finally, it was proven that the Prophet, 

peace be upon him, as the head of state, had borrowed from individuals in several 

locations. So did the guided Caliphs. 
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 ماحق الرسالة
 أوًا: تراجم آعام

ه صحا جليل  آزدي الزهرا امعروف, عبداه بن اللتبية ابن اللتبية هاشتهر  من آل آسد بن شريك بن مالك,بابن اللتبية رضي اه ع بأنه  رضي اه ع
ه رسول اه صلى اه عليه وسلم جمع الزكاة ب سليم فأهدى له بعث كان من ضمن من استعملهم رسول اه صلى اه عليه وسلم  مع الصدقات.فقد

 عليه وسلم ام م أهل آموال هدايا خاف الزكاة، فأخر ما حصل معتقداً أن اهدية له جائزة وأنه ا يلزمه إا تسليم الزكاة فقط، فبن ال صلى اه
 : املتقى اإسامي العام والسلف الصا,وموقع سديسموقع الشيخ الالشرعي وهو عدم جواز أخذ اهدية. انظر: 

http://www.ahlalhdeeth.com   

  www.ahlalalm.org 

مد بن أمد بن أمد ب, ابن رشد الحفيد مد بن أمد بن  أ, ولد  هـ 010 -هـ 011أ )م2211 ديسمر 21 - م2211ن رشد )أبو الوليد 
، بامذهب امال يوال عرفت  آندلس. نشأ  أسرة من أكثر آسر وجاهة  مسلم, وفيزيائي، وفل ي، وقاضي، وفقيه، وطبيب، فيلسوفهو  رطبةق

. دافع عن اإسام فاسفة. يعد ابن رشد من أهم امذهب آشعريعلى  والعقيدة امذهب امال يعلى  الفقه.ودرس وديوان امت، موطأ مالكحفظ 
اسفة سابقن له  وصحح علماء وفا الفلسفة ه  اموحدينخليفة  ٓ يعقوب ابن طفيل. قدمه وأرسطو أفاطون فهم بعض نظريات  والفارا كابن سي فعي

صب القضاء  قرطبةطبيبًا له م قاضيًا   ، أ يعقوب يوسف اموحدي، تلبية لرغبة اخليفة أرسطو، وأقبل على تفسر آثار أشبيلية.. توّى ابن رشد م
ة حيث اهمه علماء   2211وتو فيها ) مراكشإّ  أبو يعقوب يوسفم أبعد  اإمادو  بال فروامعارضن له  آندلستعرض ابن رشد  آخر حياته ح

كتاب فصل امقال فيما بن ام مة والشريعة من , هافت الفاسفة كتابه  الغزايالذي كان رد ابن رشد على  هافت التهافتأ. ومن مؤلفاته: كتاب م
,  .21العقاد, ابن رشد, ص  الفقه.  انظر:  كتاب "بداية اجتهد وهاية امقتصد"،ااتصال باء,الذه . معجم علم 713, ص 12ج سر أعام ال

م صور،آخاق.   .21-27وسوعة أعام الفلسفة, ص مد م

هما وما واحد.مع اخطيب القطان, وقد فرق موسى ، وقيل : أمد بن عمر بن زجويه بن موسى امخرمي ، أمد بن زجويه بنابن زنجويه  مد بن بي

ها: كتاب وبشر بن الوليد  ب ار ة أربع وثامائة. آموال, وكتاب إفتتاح آرضن. وله مؤلفات عديدة م , سر  انظر: وكان موثقًا معروفا, تو س الذه
باء, الطبقة  .110, ص32أعام ال

مد أمن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ولد عام ابن عابدين فية, يعتر فقيه الديار الشامية، وإمام  2311/هـ 2211,  . ولد   ام  عصر
دية سوريةعاصمة  دمشق قشب وات. وقد سلك الطريقة ال دي بدمشق. وقد صلى ابن عابدين على  بزقاق امبلط  حي الق قشب على يد الشيخ خالدال

دي ماها قشب افحة عن موانا خالد ال دي اماماً، وألف رسالة  ام قشب ازة ال ديأ. تو  ج ة  ربيع الثا 12:)سل امسام اه ، وصلي هـ 2101س
ان باشاعليه   ودفن  مقرة الباب الصغر. و من مؤلفاته ال ثرة: اماشية: وتسمى)رد احتار على الدر امختارأ تعرف باسم حاشية ابن   جامع س

ار,    عابدين, و حواشي على تفسر البيضاوي, و نسمات آسحار على إفاضة آنوار على مد مطيع حافظ, ابن ا أصول الفقه. كتاب ام نظر:  
 .12-11, صوأثر  الفقهعابدين 

بلي علماءالعدوي القرشي, هو أحد  ابن قدامة ّماعيل )تسمى اليوم ماعنأ  امذهب ام ة  فلسطن, ولد  م,  2213 - 2211/  هـ 012س
رير بروت   ن وصيدا، و اصرة وقيسارية وصفورية وتب رير طريا وع ا وال رير  11وشارك الشيخ ابن قدامة مع صاح الدين   ، و مادى آّو

ر الذي أرسله  13عسقان، وفتح القدس يوم اجمعة  مود زن يمن شهر رجب الفرد، ونصب فيها ام ، وكان الشيخ ابن قدامة  الثانية نور الدين بن 
، وكان يقضي وقته بن التدريس واجهاد  سبيل اه، وما بلغ التاسعة والسبعن من عمر وافا آجل يوم عيد الف ة وآربعن من عمر  111طر امبارك س

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=\330\255\331\212\330\247\330\251+\330\271\330\250\330\257\330\247\331\204\331\204\331\207+\330\247\330\250\331\206+\330\247\331\204\331\204\330\252\330\250\331\212\330\251+\330\261\330\266\331\212+\330\247\331\204\331\204\331\207+\330\271\331\206\331\207&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ahlalalm.org%2Fvb%2Fforums%2Fahlalalm51%2F&ei=x2yeUeqgD8jQsgaK4ICIBQ&usg=AFQjCNGA-DnZvt8ooWz8sW6Lzvmgkqhx7w
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.ahlalalm.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/1126
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_\(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_\(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_-_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_-_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%AF
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15536
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15536
http://ar.wikipedia.org/wiki/1198_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1784
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1252_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_\(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/541_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A


 178 

 

ة 2117هـ/  ظر  كتب أهل ال تاب,  م، ودفن  مغارة التوبة مدي رم ال عدمشق. ومن مؤلفاته : فضائل الصحابة,   انظر:.الشرح ال بر على امق
اظرالدمشقي, . 13,  ص1ج  ,آعام الزركلي, ة ام اظر وج بل روضة ال  .21 -2,  ص2ج  , أصول الفقه على مذهب اإمام أمد بن ح

ة  رمضان. ولد  العباسية الدولة, من خلفاء المقتدر باه المعتضدأبو الفضل جعفر بن  وفاة باخافة، ووليها بعد  ام تفيهد إليه أخو وع هـ 111س
، وكان لوالدته  ظام كثرا  أيامه لصغر ه. واختل ال ة، وم يل اخافة قبله أصغر م  شوون دور كبر  تسير السيدة شغبام تفي وعمر ثاث عشرة س

اسن امقتدر:  ، فقال »الباد وتوليه الوزراء وامسؤولن . ومن  أن وزير على بن عيسى أراد أن يصلح بن ابن صاعد، وبن أ ب ر ابن أ داود السجستا
ك، فلو قمت إليه، قال ا أفعل، فقال الوزير: أنت شيخ زيف، فقال ابن أ  مد أكر م داود: الشيخ الزيف ال ذاب على رسول الوزير: يا أبا ب ر أبو 

 ا أخذت من اه صلى اه عليه وسلم. فقال: من ؟، فقال: هذا. م قام ابن أ داود وقال: تتوهم أ أذل لك ٓجل أن رزقى يصل إّ على يدك، واه
، ويبعث به  طبق على يد اخادم ة ) «.يدك شيوا أبدا. فبلغ امقتدر ذلك، فصار يزن رزقه بيد أ.فقد سبقه ام تفي باه, وتبعه القاهر هـ711قتل  س

: مدان التغل , وي يبيديا، اموسوعة امرة بنامسن انظر: موقع  باه.  على اموقع اإل رو

Htt//ar.wikipedia.org/wiki 

) أبو حنيفة يفة, ولد  عمان بن ثابت, اإمام أبو ح فية، الفقيه اجتهد احقق، أحد  313 - 111وتو  هـ 201– 11, هو ال ، إمام ام م أ, ال و
د " اائمة ااربعة  يفة. له " مس اس عيال  الفقه على أ ح اء فارس. ولد ونشأ بال وفة. قال اإمام الشافعي: ال ة. قيل: أصله من أب د أهل الس  ع

سب سب إليه رسالة " الفقه آكر " وم تصح ال ه تلميذ أبو يوسف. وت ، و " امخارج "  الفقه، صغر، روا ع الزركلي,  ة.امديث، معه تاميذ
 .71, ص1, جآعام

 
ة  لغوي، وهو أبو عبيد القاسم بن ساىم اخراسا اهروي، أبو عبيد القاسم بن سّام ة  331هـ /  201ولد س ، وكان أبو عبدا رومّيا لرجل هراةم مدي

ة  هراةها. نشأ أبو عبيد  من أهل وىل س ، وكذلك إّ وبغداد ال وفةم  باد كثرة مثل  310هـ /  231وها تعلم إّ أن بلغ سن العشرين، م 
ة  طرطوس، فعمل ها مؤدبا، م مي قاضيا على هراةحيث تعلم عن فقهائها ومفسىريها وَححِويّيها ولُغحوِيّيها. م رجع إّ  الشامومدن  طرطوس هـ/  211س
صب  113 ة  خراسانعاما، م قصد  21م، وظل  ذلك ام ة  111 يهـ  121س هـ /  121م، حيث قرىبه أمرها فأصبح ويى نعمته. حج أبو عبيد س
ة  م ةم، وأقام  171 ة. من مؤلفاته:  171/  هـ 111إّ أن تو س أو غريب امصىف أو الغريب  الغريب امصىفم وقد بلغ من العمر سبعا وستن س

   . 111, ص2ج ,ٓزهرياانظر: , وكتاب الْموال.غريب امديثامؤلف، 

, وأسلم م ة فهاجر إّ اليمنخرج مع مسون نفرًا من قومه من , اليمنب ،زبيد , ولد آشعريوامه عبد اه بن قيس بن سليم  أبو موسى آشعري,
تن ورسول اه امبشةأرض  مد مع معاذ بن جبل إّ اليمن، روي عن أ بردة عن أبيه عن جد  مد بن عبد اه, م قدم مع أهل السفي ير. وأرسله 

مد بعث معاذاً وأبا موسى إّ اليمن قال يسروا وا تع مد". "أن  تلفا رقيق القلب وامشاعر كما وصفه ن اإسام  فروا وتطاوعا وا  سروا وبشروا وا ت
" داودمزامر آل  ووصف قومه بأهم أهل رقة  القلوب وعذوبة  الصوت ح إن رسول اإسام كان يتأثر بقراءته للقرآن ويقول له "لقد أوتيت مزمارًا من

:  أ, الصحابة قصص)   انظر: موقع. إنه الصحا أبو موسى آشعري  هـ:2111-22-11أضيف 

 http://www.qassimy.com 

يفة،  311 - 372وتو عام  هـ 211 -227يعقوب بن إبراهيم بن حبيب اانصاري ال و البغدادي، ولد )  أبو يوسف, مأ صاحب اإمام أ ح
يفة، فغلب علي ، وأول من نشر مذهبه. كان فقيهاً عامة، من حفاظ امديث, ولد بال وفة. وتفقه بامديث والرواية، م لزم أبا ح الرأي " ووي ه " وتلميذ

راج " و " القضاء ببغداد أيام امهدي واهادي والرشيد. ومات  خافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي " قاضي القضاة, من كتبه " اخ
يفة. د أ ح , ط .217, ص1الزركلي, آعام,  ج انظر: اآثار " وهو مس مد حسن , التشريع ا.  11,ص1الذه  . 71إسامي, صمود 
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ن، والد 2173-2111, وتو عام  هـ 2703 -2110, ) ولد  أحمد بن محمد الزرقا في امتف م أ, وهو  العام ابن العام، آصوي الفقيه ام
 .121, ص2اصرين, ج, امعجم اجامع  تراجم العلماء و طلبة العلم امعملتقى أهل امديثأعظاء  iفضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رمها اه.

 
بلي، وأحد اائمة  100 - 311, وتو  هـ 112 -211، أبو عبد اه الشيبا الوائلي, )ولد أحمد محمد بن بن حنبل مأ وهو إمام امذهب ام

شأ م با على طلب العلم، وسافر  سبيله أسفاراً كبرة ة  آربعة. أصله من مرو، وكان أبو واي سرخس. وولد ببغداد, ف إّ ال وفة والبصرة وم ة وامدي
توي على ثاثن لدات،  دأ  ستة  ف )امس   ألف حديث.واليمن والشام والثغور وامغرب واجزائر والعراقن وفارس وخراسان واجبال وااطراف. وص

  .117, ص2لزركلي, آعام,  جا

ة )ستاغراأ  مال اليونان،  وتو  ق.م 711أو ارسطوطاليس, ولد  أرسطو  أفاطونيونا قدم كان أحد تاميذ  فيلسوف ق.م. 711،  مدي
در آكرومعلم  طق، والشعر، الفيزياء. كتب  مواضيع متعددة تشمل اإس  , ويعتر ثا أكر فاسفة الغرب بعد وآحياء، وعبادة اميوان، وام
طق. مؤسس علم أفاطون ميع ام يط  ا اليوم للعلوم الطبيعية، والفيزياء امديثة.وكان أعمال أرسطو شاملة، و ، وصاحب الفضل آول  دراست

: اجوانب امياتية، وتروق جميع أنواع البشر والثقافات.   انظر: نبذة عن حياة أرسطو, على اموقع اإل رو

arestooo.blogspot.com 

الفلسفية،  امواراتعدد من  كتب،  اضيايري، كاسي ي يونا فيلسوفق.مأ,  711-713 يق.م  111-113« )واسع آفق»ويع , أفاطون
ا ال هي أول معهد  ٓكادميةويعتر مؤسس   للفلسفة الغربية، وضع أفاطون آسس آّو أرسطو وتلميذ سقراط معلمه، العام الغر  للتعليم العايأثي

اوراته ، كان تلميذا لسقراط، وتأثر بأف ار كما تأثر بإعدامه الظام. نبوالعلوم اورةأ ال  السقراطيةوغ أفاطون وأسلوبه ك اتب واضح   )َو ثاثن 
اول مواضيع فلسفية  طق، امعرفةتلفة: تت اضرات  الفلسفة اليونانية ابتداء من سقراط, . والسياسة آخاق، اميتافيزقياء، الرياضيات، اللغة، ام امولد، 

 .11. ماجدة طه، مدخل إّ الفلسفة العامه، ص71,ص
 

ةأهل  علماء, وهو أحد اآلوسي ال بربن  عبد اهمود ش ري ابن  اآلوسي, هج السلف الصا ومن أحد  العراق  الس ومن امتمس ن م
، وأخذ إجازات العلم من ال ثر من  العرالشخصيات البارزة  العام  ذ صغر عام  بغداد. ولد  بغداد علماءواإسامي، وكان حبه لطلب العلم بدأ م

تصر التحفة آث عشرية, والتفقه م آدب، وعرف عن والد وأعمامه حب م2101/هـ2137 ها:  بلوغ آرب  ع ميل للتصوف. وله مؤلفاة عديدة م
, تأريخ أحوال العرب ودفن  ، م2111آيار  1/ هـ2711 شوال 1م اخميس . وتو  يو بغداد. )حصل فيه على جائزة من ملك السويدأ, روح امعا
السهم كتاب,  الدرو . ادبغد  معروف ال رخيمقرة الشيخ   .217,  صالبغداديون أخبارهم و

ا أنس بن مالك  يته )مزةأ, ك ضر بن ضمضم بن زيد بن حرام, وك مدبن ال يها ، ُولد قبل  رسول اه  ت وات,وكان عمر ما  اهجرةببقلة كان  بعشر س
مد  ورةقدم ال  ة ام ة, عاش أنس بن مالك مع الرسول أبرز أيام حياته ف ان خدمة  امدي مد وهو ابن عشرين س ن, وتو ال  مهاجرًا عشر س

مد أبلغ آثر   ومع عامة آمه, كان الرسول  مواليهعه ومع زوجاته ومع نبيهم  التعامل م أخاق للمسلمنحياة أنس, نقل من خاها أنس الرسول 
سبة ٓنس آب  ة وكان أنس حريصاً أشد امرص  فرة خدمة الرسول على اقتفاء أثر وحفظ حديثه ومعاملته ح والقدو  وامرمد بال ة وآسوة امس

سبة للمسلمن ح حزن كثر من امسلمن لوفاته ح قال  ما مات أنس  مؤرق العجليمع زوجاته, لذلك أكتسب حديث أنس بن مالك أمية بالغة بال
مد صلى اه عليه وسلم أنس بن مالك باللقاء مرة أخرى  ي« ذهب اليوم نصف العلم»بن مالك  وم القيامة ووعد بالشفاعة. انظر: ابن وعد الرسول 

 .31, ص2, ج2, ط معرفة الصحابةآثر, اسد الغابة 

َرةَ بعون الدين أَبُو الُمَظَفِر َيْحَيى بُن ُمَحَمِد بِن  ف  تلك  كانهو "الوزير" العام العادل,   ُهبَ ي ْ له معرفة واسعة بآدب، وعلوم اللغة، والعروض، وص
باء: كان"جزلح الرّْأي، بارىاً بِالُعلح العلوم، وكان مت ه الذه سر أعام ال ة، وسر السلف ح أصبح من كبار علماء اإسام. قال ع اِء، ُمِ بىاً مس ًا بالس مح

ه الذه أيضا  ِبيـْرح الّشْأِن، ححسححةح الّزمحاِن" وحدث ع  تاريخ اإسام "وكان من خيار الوزراء أدباً، وصاحاً، ورأياً، محعح أحعبحاِء الوزحارحِة عحلحى الِعْلِم وحتحدويِِه، كح
لد امزيد من امهام اإدارية. وتواضعاً ٓهل العلم وبراً هم". فاشتغل  آعمال السلطانية زمن العباسين، فوي أعماًا متعددة، م جعله امقتفي ٓمر اه يتق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
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ة  م ظهر للمقتفي كفاءته وشهامته، وأمانته ، وقلد الوزارة، وخلع عليه وخرج  أهة  011ونصحه، وقيامه  مهام املك، فاستدعا امقتفي س هـ إّ دار
اصب   بن يديه، وهو راكب إّ اإيوان  الديوان. انظر: زين الدين ا الفرج عبد الرمن بن شهاب الدين  كلهمعظيمة. ومشى أرباب الدولة وأصحاب ام

ابلةدي, امد البغدا  .111-103, صذيل طبقات ام

ه، أصله من امبشة، ُوِلد  م ة قبل البعثةبال بن رباح  ة، وقضت ظروفه أن ي ون عبدًا رقيقًا ٓمّية بن خلف القرشي،  رضي اه ع بوية بثاثن س ال
 صلى اه عليه وسلم وهو يدعو إّ اإسام، ويعرض فضائله مع بال بال· خدمته وشؤونه، م اشرا أبوب ر وأعتقه حرًا لوجه اه تعاّ يسعى

تاريخ اإسام، ح قيل: بدأ اإسام برجل وامرأة  فارتاح إّ كامه وأُعجب به، وسارع إّ الدخول  هذا الدين اجديد  وقت مب ر من وم ارمه،
ُ عليا،  وص وعبد، وكان الرجل أبا ب ر، ة، والص ه، وقابله بال  ·والعبُد بااً وامرأة خد وُأخضع بال ٓشد أنواع آذى والعذاب لعله يرجع عن دي

زى بالصابة ُُ د من نعمة  أ، وصار بال يازم ال 12ـ  21ولسوف يرضىى )الليل: ·إا ابتغاء وجه ربه آعلىخ و ذلك نزلت اآية: جوما ٓحد ع
السه    .713-711, صحياة الصحابةعبد الرمن رأفت الباشا, صور من انظر:  ت يشاء.أي وق صلى اه عليه وسلم و

ة الجصاص ة مس وثامائة الري، أبو ب ر أمد بن على الرازى اجصاص. ولد  مدي ة وادته س قد م ث ها ح سن  هـ.و 710.  وكانت س
فية. حاز اإمام م انة علمية سامقة بن علماء آمة عموما, وعلماء بغدادالعشرين حيث رحل إّ  ها: شرح اجامع  ام خصوصا. وله كتب عديدة م

ة سبعن وثامائة حمد بن امسن الشيباال بر  تصر اختاف الفقهاء للطحاوى, أح ام القرآن. تو  يوم آحد سابع ذى امجة س . هـ 731, 
ة.  : , اموقع الرمي للم تبة الشاملة اجصاص انظر:عن مس وستن س

shamela.ws/index.php/author/21 
، ولد  , الجويني مد بن عبد اه بن حيو اجوي   م2111 فراير 21اموافق  هـ121 رم 21هو أبو امعاي عبد املك بن عبد اه بن يوسف بن 

امعروفن وله مؤلفات كثرة  التفسر والفقه والعقائد والعبادات, قال الشيخ أبو  نيسابورًا من علماء وفقهاء بيت عرف بالعلم والتدين, فأبو كان واحد
م ان )يع إمام امرمنأ. بعد رحلة حياة حافلة بالعلم والعطاء، أصيب اجوي بعلة شديدة، فلما أحس إسحق الشرازي: متعوا هذا اإمام فإنه نزهة هذا ا

وها امعتدل، ول ن اشتد عليه امرض فمات ها، وذلك  مساء آربعاء ) قان" لاستشفاء   هـ131 ربيع اآخر 10بوطأة امرض عليه انتقل إّ "بشت
ها: اإرشاد  ال ام, الرهان  أصول الفقه, و كتاب غياث آمم أ عن عمر بلغ تسعا ومسن عاماً. وله مؤلفاة ع2110 أغسطس 11اموافق  ديدة م

 إمام امرمن خ موقع قصة اإسام : اإمام اجويسلسلة أعام امسلمن, على موقع,   التياث الظلم.

 islamstory.com/ar 

ة عشرة الخطابي, ة )بستأ س , ولد مدي مد بن إبراهيم بن خطاب البس اخطا دثا أديباً  هو اإمام أبو سليمان محْد بن  وثاث موة كان فقيها 
ة  ة  711تلقى امديث  العراق على يد أبو علي الصفار وأبو جعفر الرزاز وغرما. تو س ها: كتاب بستمدي , غريب امديث. وله مؤلفات عديدة م

ن شرح  ن أ داودمعام الس ن  شرح س مد بن إبر موقع  .البخاري, أعام الس :ااخـتـيـارات الفـقهـيـة لإمام اخطا مد بن   اهيم البس

www.saadalbreik.com/saad/files/mokadima 

ة الخطيب الشربيني ، مس الدين )ولد س مد بن أمد الشربي ة هـ 133,  مأ فقيه شافعي، ومفسر, من أهل القاهرة. له تصانيف،  2031,وتو س
اع  حل أ لدات،  تفسر القرآن، و "اإق ر"  أربعة  ها "السراج ام لدان، و "شرح شواهد القطر " و "مغ احتاج " أربعة م لفاظ أ شجاع" 

اسك امج. "  ووي، الفقه، و "تقريرات على امطول "أ  الباغة، و "م هاج الطالبن لل , 1جالزركلي, آعام الزركلي, آعام, أجزاء،  شرح م
 .1ص

 

وعة: اللغة والفقه والتفسر مد بن أ ب ر بن عبد القادر الرا الرازي, صيل العلوم امت ة الريى، وهي أصله، واجتهد   زيى، لقبه: زين الدين، نشأ  مدي
ة وادته، وا اس على امطالعة، ا ملى من ذلك. م يقيىد امرمون بدقة س ة وفاته، و خٍر أنه وامديث وآدب والتصوف وكان مولعاً بالقراءة وأصر ال  س
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ة « جامع آصول»مع من صدر الدين القونوي كتابه  هـ، فهو عاش على آقل إّ هذ 111 أحاديث الرسول صلى اه عليه وسلم إبن آثر س
ة. ومن خر مؤلفاته كتاب  تصر من « تار الصىحاح»الس رازي, انظر  للتوسع  معرفة حياة ال ii«.صحاح اجوهري» اللغة، وبه ُعِرف واشتهر، وهو 

,صالكتاب:  تار الصحاح للرازي. حسن نصار، امعجم العر نشأته وتطور  .31عطار، مقدمة 

اقد أبو امسن، أمد بن, هو الرهاوي دث )اجزيرةأ. فقد كان رجل الثقة, ذكر اإمام امافظ ال سائي فقال  سليمان بن عبد املك، الرهاوي، ويعتر ال
ه ة إحدى وستن ومائتن. ومن قدماء مشيخته. صاحب حديث : ثقة مأمون،ع ،انظر:  مس ن بن ب ر. تو س باء, ج الذه , 12سر أعام ال
 131ص

ة م011ولدعام  عبد اه، أبو آسدي القرشي العوامالزبير بن  ة، كان من قبل اهجرة 11. ولد س ، امبشةإّ  هاجر، وأسلم وعمر مس عشرة س
ةإّ  جروها ت أ ب ر، تزوج امدي واري , يعرف الزبر بن الالرسول وميع غزوات بدراً . شهد أماء ب تر ، كما أنه يعالرسول صلى اه عليه وسلمعوام 

ةأحد  كثراً ما  شخصيته من   امسلمنوقد ساعد ذلك  فتح مصر  عمرو بن العاصمدد إّ  عمر بن اخطاب. وكان من بعثهم العشرة امبشرين باج
,  اخافةإّ أحدهم بشوون  عمرالذين عهد  الشورىكان الزبر من الستة أصحاب   أ لؤلؤةعلى يد  عمر بن اخطابالشجاعة وامزم. وما مات  من بعد

وب م101تو عام طقة البصرة ج اء الضريح بعد قيام الدولة  ،العراق, دمر ضريح الزبر بن العوام بعد هجوم دموي على م امديثة  العراقيةوقد مت اعادة ب
  .212, ص1, ج تاريخ العراق بن ااحتالن ,العزاوي  . انظر: م1113 عام 

مد اللخمي الشاط ،من  الشاطبي, ة" نشأ وترعرع ها مآثر العديدة. ولد بغرناط العلماء، وشهد له آندلس علماءهو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن 
ة   العلماءوم يُعلم أنه غادرها، وسبب عدم ترحاله أن أسفار  هجري. كان اإمام  311كانت طلبًة للعلم، أما الشاط ف ان العلم حاضر بلدته، تو س

، حيث مع أصول العلوم الشرعية ففقه  الشاط شغوفاً  وز كاشفًا ٓسرار وها على يد شيخه  اللغة العربيةبالعلم طالبًا له من أهله، باحثًا عن ك ابن وف
ها كتاب اموافقات  أصول الشريعة, كتاب ااعتصام  أهل البدع والضاالفخار ات, كتاب امقاصد الشافية  شرح خاصة ، وطبع له مؤلفاة عديدة م

د انظر: ر  لدات أ. 21أ.) طبع  ألفية ابن مالكال افية، )وهو شرح آلفية، يع  سالة ماجستر, عدنان على اسبيته,  تعليل آح ام الشرعية ع
بغزة بتاريخ اإمام الشاط "دراسة كتا اإمام الشاط " اموافقات  أصول آح ام وكتابه ااعتصام "، نوقشت الرسالة  اجامعة اإسامية 

12/1/1110. 

مد بن إدريس الشافعيى امطّ  الشافعي، ، ولد الشافعي أبو عبد اه  ى القرشيى ة واجماعةمن أئمة  وإمام فقيه، وهو هـ 201عام  بغزةِل ، وصاحب أهل الس
فُعرف بالعدل والذكاء. وإضافًة  قاضياً ، وقد عمل وعلم امديث التفسر، وهو أيضاً إمام  علم أصول الفقه، ومؤسس الفقه اإسامي  امذهب الشافعي

ية، كان الشافعي فصيحاً شاعراً، ورامياً ماهراً، ورحىاًا مسافراً. ح قال فيه  اس: »اإمام أمدإّ العلوم الدي ، «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية لل
مدوقيل أنه هو إماُم قريش الذي ذكر  تان، فحفظ  م ةانتقلت به أُمه إّ «. عام قريش مأ آرض علماً »بقوله:  ال  وهو ابن  القرآن ال رموعمر س

ن، وحفظ  يف كتاب و  اموطأسبع س ة. أعاد الشافعي تص ن، م أخذ يطلب العلم  م ة ح أُذن له بالفتيا وهو ابن دون عشرين س هو ابن عشر س
ة  الفيه، ويعّلم طابح العلم، ح تو  مصر س ادل  شر مذهبه اجديد، و . وله مؤلفاة هـ 111الرسالة الذي كتبه للمرة آّو  بغداد، كما أخذ ي

ها: كتاب مّاع العلم, كتاب أح ام القرآن, كتاب اختاف آحاديث, إنتشر مذهبه  البلدان العام الع  ر واإسامي. وأشعار وكتب  أصول الدين م
مد م.  2131، 1آراؤ وفقهه، ط -، الشافعي، حياته وعصر أبو زهرة انظر:  ظلي الرازي ابن أبو  ذر التميمي ام مد بن إدريس بن ام عبد الرمن بن 
:  أ حام اقبه، ط 713)امتو  .73,ص2هـأ آداب الشافعي وم

ة  الشوكاني, ةهـأ 2101 - 2237)ولد س تهد من كبار  2171 - 2311, )وتو س : فقيه  مد بن عبد اه الشوكا مد بن علي بن  مأ, هو 
ة علماء ا عاء. ووي قضاءها س عاء. ولد هجرة شوكان )من باد خوان، باليمنأ, ونشأ بص ,ومات حاكما ها. وكان يرى  هـ 2111ليمن، من أهل ص

لدات. 221رم التقليد. له ) تقى آخبارأ ما  ها "نيل آوطار من أسرار م  .111, ص1ج الزركلي, آعام,أ مؤلفا، م
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/204_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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، هرب من ال اجصفوان بن أمية  ا عمر بن ، م جاء فأسلم وحسن إسامه، وكان الذي استأمن له عام الفتح مد بن عبد اهمحي القرشي ال 
ه أدرعًا وساحًا ومااً.  صاة العصر، وقدم به  وقت اجاهلية، وكان صاحبه وصديقه  وهب اجمحي ه ال أربعة أشهر، واستعار م فاستأمن له فأمى

ًا مشركاً، م أسلم ودخل اإمان قلبه، ف ان من سادات امسلمن كما كان من سادات اجاهلية. م م يزل مقيمًا م ة ح ي  تو ها حضر صفوان ح
ة  معاويةخافة  تديات آمرة مس  الصحا صفوانانظر: موقع   هجرية. 12 س ه, م   :Koom.ma -بن اميه رضي اه ع

www.taib.koom.ma/montada/showthread.php?t=430 

, ولد عامطلحة بن عبداه  ا  ال، وأنبأ أن رهباها من خيار راهباً حن لقي  بصرىكان  ُارة بأرض ,  م011/ق.هـ11 بن التيمي القرشي ال 
بأ به م ةاموعود سيخرج   يامه. وم يرد أن بفوته هذ اموكب، فإنه موكب اهدي والرمه واخاص, فقد كان وقد هل عصرة وأشرقت أ آنبياء، والذي ت

 انه  وأخذ م أسلمعليه الصاة والسام، حيث  الرسولإّ  أبو ب رأسرع من دقات قلبه. فصحبه  ومبياعته الرسول صلى اه عليه وسلمشوقه إّ لقاء 
ا لإسامامب رين  بقن آولنالساالقافلة امباركة, وه ذا كان من  : مد صلى اه عليه وسلم رسول اه. ك  لقب بصقر أحد  غزوة أحد, و عدة ك

ا بـطلحة اجود.  غزوة خير ا بـطلحة الفياض.  غزوة ذي العشرة و  ك أيار  21وي يبيديا، اموسوعة امرة / حياة الصحابة: ظهرت   انظر:   ك
 :1127مايو/

ar.wikipedia.org/wiki 

www.ankawa.com/forum 

ة بن عوف, بن كاب بن مرة بن زهرة بن عبد الحارثعبد الرحمن  الثمانية السابقن إّ اإسام ، عرض عليه أبو ب ر  وأحد .أحد العشرة امبشرين باج
من اضطهاد امشركن، هاجر إّ امبشة  وا أبطأ، بل سارع إّ الرسول صلى اه عليه وسلم يبايعه وفور إسامه مل حظـه اإسام فما ُغـّم عليه آمر

ـة مع امسلميـن وشهـد امشاهد كلها، فأصيب يوم أُحد بعشريـن جراحا إحداها اهجـرة آّو والثانيـة، كما هاجر إّ تركت عرجا دائما  ساقه، كما  امدي
ايا فركت أثراً واضحا  نطقه وحديثه ن العام الثا والثاثن للهجرة جاد بأنفاسه, رضي اه ع . وسقطت بعـض ث ُّصه بشرف  ه وأرادت أم امؤم أن 

، فعرضت عليه أن يُدفن  حجرها إّ جوار الرسول صى به سوا وار  م  ه  ه استحى أن يرفع نفسه إّ هذا اجوار، وطلب دف وأ ب ر وعمر، ل 
ة وأشرق وجهه وأْرِهفحت أذنا للسمع كما  سرعان ما بن مظعون إذ توافقا يوما أيهما مات بعد اآخر فيدفن إّ جوار صاحبه, ول ن عثمان غشته الس ي

ادثه اك من  صرةأ ,حياة الصحابة ,ال اندهلويانظر:  .لو كان ه  .213-211, , ص2ج, باب اخامس) باب ال

ظلة الذي غسلته امائ ة، ٓنه ما  عبد اه بن حنظلة آنصاري الصحابي ه, من هؤاء الشجعان. وأبو ح باً رضي اه ع داء يوم أحد وكان ج مع ال
ه عبد اه هذا من شجعان امسلمن وأ بطاهم وعبادهم، فخرج إّ اجهاد قبل أن يغتسل فاستشهد، فأخر صلى اه عليه وسلم أن امائ ة غسلته. وكان اب

ة ف انت الوقعة امشهورة، واشتد القتال، فاهز  يه فقاتل ح قتل، م م يزل يقدم واستشهد  وقعة امرة، فخرج مع أهل امدي ة, ، أمر أكر ب م أهل امدي
يه واحدا واحدا تقربا إّ اه تعاّ ح قتلوا وكانوا مانية، م كسر جفن سيفه، وقاتل ح قتل، وقتل  هذ الوقعة خلق من الصح ابة وغرهم. ظر: ابن ب

لة الفرسان حاليا,.أبو 127, ص 2,ج معرفة الصحابةآثر, اسد الغابة  لة ال تائب سابقاً و , 0/1/1113عثمان آمن , مقالة )حياة الصحابةأ,
, 1العدد باء,  ج. الذه  .201-217, ص27سر أعام ال

, ولد بعد البعثة بعامن عمر بن اخطابامسلمن  خلفاءجليل وابن ثا  صحا، وي  بأ عبد الرمن، القرشي العدوي عمر بن الخطابعبد اه بن 
هل من  عمر بن اخطابوأبو م يسلم بعد، وما إن أصبح يافعا كان والد  مباشرة، حيث كان يتبعه كظله,  مد الرسولعن  اإسامقد أسلم، فأخذ ي

وعمر أربعة ومانون وقيل  م ةذ، وكانت هجرته قبل هجرة أبيه. تو وكان أشبه ولد عمر بعمر. و أسلم عبد اه بن عمر م ة مع أبيه، وم ي ن بلغ يومو
ة ودفن بفخ  مقرة امهاجرين َو ذي طوى وقيل باحصب وقيل بسرف وهو آخر من مات من  ة  م ة الصحابةسبعة ومانون س وقيل  هـ37مات س

 . 110، ص7ج  ,الطبقات ال رى, ابن سعد. انظر: هـ31

ة )عبد اه بن عمرو بن العاص,  صاحب صحيفة قد مع فيها ال ثر من  هـأ, كان من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف وكاتباً له, فهو 17ولد س
ه فاذن له, قال  لرسول اكثر أحاديثا." تو :" ليس أحد من اصحاب اأبو هريرةاحاديث الرسول صلى اه عليه وسلم, بعد أن استاذن ال  أن ي تب ع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%89+%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%86%D9%87&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.taib.koom.ma%2Fmontada%2Fshowthread.php%3Ft%3D430&ei=8CyjUdGILabY7AbrhIG4BA&usg=AFQjCNGdAwcIY4ym76J-7Qk4Py2473HTNg
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=26_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/598
http://ar.wikipedia.org/wiki/598
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/73%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/74%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 183 

 

ة  ة ) مروان بن ام م مصر أيام فت ، هـ أ امشرفة على أرجح اآراء، ومن كثرة اه17مع آكدر س رج م يستطع أهله اخروج به للقرافة، فُدفن  دار
ري جدار القبلة، وقيل مات بالشام، وقيل م ة. الزركلي, آعام,  .131, ص1ج وبذلك ي ون موقع قر مال امسجد 

 

وهو من أوائل امهاجرين, حيث هاجر اهجرتن وصلى على القبلتن، وأول من جهر  ب زهرةاجليل، فقيه آمة، حليف  الصحا عبد اه بن مسعود
إا أربعة, أحدهم ابن  يوم أحد: ما بقي مع رسول اه ابن عباس. قال عثمانوصدر من خافة  عمر خافة  وبيت امال. تّو قضاء ال وفة القرآنبقراءة 

ة  ة س :انظر: .  , ودفن  البقيعهـ 32مسعود. تو بامدي  - حياة الصحا عبداه بن مسعودقصة و  موقع قصة اإسام , إشراف د. راغب السرجا
تديات ستوب :م  , على اموقع اإل رو

islamstory.com/ar 

forum.stop55.com/192798.html 

 أصحابأحد د كلىها مع رسول اه صلى اه عليه وآله، وكان آوسى، ي  أبا عمر وقيل أبوعبداه, شهد )اُحداً أ وامشاه ُعثمان بن ُحنيف آنصارى
العراق، فمسحه عامر استعمله عمر بن اخطىاب على مساحة سواد . بدروشهد معه ميع مشاهد وحروبه بدءًا من  مد بن عبد اهرسول اإسام 

ه على البصرة بقي عليها إّ أن قدمها طلحة والزبر مع عائشة  نوبة وقعة اجمل،  ها. وغامر مسه وقسط خراجه.واستعمله علي رضي اه ع فأخرجو م
ه.مى س ن ال وفة وبقى إّ زمن معاوية, ومات وس ن ال وفة بعد وفاة اامام عليى عليه السام, ونال  نزول عس ر طلحة والزبر البصرة ما زاد  فضل

بويكان من يعقدون جلسات العلم  ها  زمن معاوية.   دىث عن رس امسجد ال . ورد  امصادر  مد بن عبد اهول اه و ناقا تعاليمه وآثار
ر  مسجد ال  ٓ ب رخر عن تصديه  الشيعيةاإسامية  ابن فيها. انظر:  أهل البيتوإن ار عليه ادعائه للخافة مؤكًدا حق  مدحن اعتلى ام

سن آمن, أعيان   033ص  ,7ج, 2, , ط معرفة الصحابةابن آثر, اسد الغابة . 732, ص1, جاإصابة  مييز الصحابة, حجر العسقا  .
   .  721, ص  1,  ج 0,ط د اخوئي, معجم رجال امديثالسيى  .11ـ  271, ص  1,ج  الشيعة

ال التدريس ب لية  قطرمقيٌم   مصري سلفيمأ, و هو اآن رجل دين 2103 - هـ 2707)ولد عام  على بن أحمد على السالوس, حيث يعمل  
ذ  جامعة قطرالشريعة   م. وله 2130 -هـ 2710 كلية دار العلوم. وحصل على العديد من الشهادات, وآخرها دكتورا  الشريعة من  هـ 2112م

ها:  وك و مؤلفات عديدة م  ااستثمار.   اموقع الرمى لفضيلة الدكتور على بن أمد السالوس:امعامات امالية امعاصرة  ميزان الفقه اإسامي, الب

www.alisalous.com/ 

ةعمر بن عبد العزيز آموي القرشي ة  م112/  هـ 12، ) ولد س اخلفاء ، خامس آموينأ, ي  بأ حفص. ثامن اخلفاء م311/  هـ 212وتو س
ت عاصمحيث كانت أمه هي أم عاصم  عمر بن اخطاب، ويرجع نسبه من أمه إّ الراشدين عمر بن وبذلك يصبح اخليفة  عمر بن اخطاببن  ليلى ب
ة مولد وال امؤرخونجد اخليفة عمر بن عبد العزيز. اختلف  اخطاب ة هـ12راجح أنه ولد عام  س . وقد تلقى علومه امؤرخنوهو قول أكثر  بامدي

ورة  صا بن كيسانوأصول الدين على يد  ة ام الدولة عاصمة  دمشقإّ  عبد املك بن مروانواستفاد كثراً من علماءها م استدعا عمه اخليفة  امدي
ته  آموية ت عبد املكوزوجه اب ه أمراً على إمارة صغرة بالقرب من  فاطمة ب ت عمهأ وعي ة  دير معانتسمى  حلببن مروان )ب وظل والياً عليها ح س
امس هـ 11 ة  دمشق  سليمان بن عبد املك. تّو اخافة بعد اخلفاء الراشدينلسر  خافته سرة  اخلفاء الراشدين. لقب  وقد مي  هـ 11س

ت أحوال اخليفة العادل م انته وعدله  ام م. أسقط اجزية عمن أسلم من أهل البلدان امفتوح س وارتفع مستواهم امعيشي، وانعدمت  امسلمنة, 
ورةإمارة  الوليد بن عبد املكواى اخليفة  هـ 13طبقة الفقراء،  ربيع آول من عام  ة ام ة  طائفال، م ضم إليه واية امدي . وبذلك صار واليآ هـ 12س

,   امجازعلى  باء, جكلها.الذه  .11, ص1طابن زجويه,سرة عمر بن عبد العزيز,  .117-701, ص17سر أعام ال
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مد الغزاي، )ولد عام  الغزالي, مد بن  مأ, وهو أبو حامد بن أ عبد اه من أهل طوس، إمام  2222 - 2101, وتو  هـ 010 - 101مد بن 
تهد زمانه وعن وقته وأوانه، ومن ش اع ذكر  الباد واشتهر فضله بن العباد، قرأ  صبا طرفا من الفقه الفقهاء على اإطاق، وربا آمة بااتفاق، و

ه التعليق، وعاد إّ نيسابور فازم اإمام أبا امع ، وجد واجتهد ببلد على أمد الرادكا ، م سافر إّ جرجان إّ أ نصر اإماعيلي، وعلق ع اي اجوي
ف  كل ح برع  امذهب وآصول واخاف وام ، وص طق، وقرأ ام مة والفلسفة، وفهم كام أرباب هذا العلم، وتصدى للرد عليهم وإبطال ما ادعو

لدات.  أمد بن ايبك بن عبد اه اميابن دمياطي,   فن من هذ العلوم كتبا أحسن تأليفها وأجاد ترتيبها وترصيفها من كتبه )إحياء علوم الدينأ أربع 
 .11, ص3ٓعام للزركلي, جا. 13, ص2, ج2ل تاريخ بغداد, ط,امستفاد من ذي

 

, )ولد عام  القرطبي, مأ, وهو من   2137, وتو  عام   هـ 132مد بن أمد بن أ ب ر بن فرح اانصاري اخزرجي ااندلسي، أبو عبد اه، القرط
ية ابن خصي ب  ماي أسيوط، مصر, وتو فيها. من كتبه " اجامع اح ام القرآن " يت ون كبار امفسرين, من أهل قرطبة. رحل إّ الشرق واستقر م

.  .711, ص0الزركلي, آعام,  جمن عشرون جزءاً، يعرف بتفسر القرط

 

ة، وأحد اائمة مأ: إمام دار اهجر  310 - 321 وتو -هـ 231 - 17بن مالك آصبحي اممري، أبو عبد اه, اامام مالك )ولد مالك بن أنس 
ه، بعيداً عن آمراء واملوك، وشي به فضر  ة. كان صلباً  دي سب امال ية، مولد ووفاته  امدي ة، وإليه ت د أهل الس به سياطا اخلعت ها كتفه. ااربعة ع

د إّ اج زله واست ن من إجال رسول اه ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد م دار، فقال مالك: يا أمر امؤم
ف " اموطأ ", وله رسالة  " الوع ملهم على العمل به، فص اس  صور أن يضع كتابا لل ظ " وكتاب  إجال العلم، فجلس بن يديه، فحدثه. وسأله ام

جوم " و "  . 103, ص0تفسر غريب القرآن ". الزركلي, آعام, ج " امسائل " ورسالة  " الرد على القدرية " وكتاب  " ال
 

مد بن حبيب البصري، اماوردي، الشافعي، صاحب التصانيف. املقب بـ )أقضى القضاةأ الماوردي,  711عام  البصرة, ولد  هو أبو امسن علي بن 
من قاضي القضاة، م بعد ذلك تّو تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أد  ، الفقيه امافظ، منالدولة العباسيةهجرية، ويعتر من أكر قضاة آخر 

ة  صب قاضي القضاة. تو  يوم الثاثاء شهر ربيع آول من س ة، وصلى عليه  11، ودفن من الغد  مقرة باب حرب، وكان قد بلغ هـ 101م س
بوة, تفسر القرآن "ال ت والعيون", آح ام السلطانية, كتاب نصيحة املوك. اخطيب البغدادياإمام  لزركلي, آعام, ا. ومن كتبه : سياسة أعام ال

 . 103, ص0ج

 الدولة العامرية. أسس امؤيد باه عهد اخليفة آموي  آندلسية  م, كان اماكم الفعلي للخافة آمو  171ولد  ,المعافريمحمد بن أبي عامر 
صورأ. بلغت الدولة آموية ذروة قوه . انتدب لي ون قائما على أماك آمر ولقب نفسه )اماجب ام اصر،  هشام بن ام ما  عهد بن عبد الرمن ال

. فأخذ الوصاية على آمر هشام، وأصبح  عهد حاجب الدولة، م امتصرف  كل آندلس م  واستطاع بذكائه وح ته أن يصل إّ سدة ام
صورأ, وتو  . ابن 212, ص1،ج2حققه خليل شحادة, ط تاريخ ابن خلدونابن خلدون, م.انظر: 2111 أغسطس 1شؤوها، ولقب نفسه )باملك ام

 .113, ص1ج ،2ط عذاري, البيان امغرب،

انية الحكم بن أبي العاصمروان بن  ت علقمة بن صفوان ال  ة ب . وأمه آم عله من بن أمية القرشي، أبو عبد املك ويقال أبو ام م امد , البعض 
عله من كبار التابعن. ولد عام  ة  م ة ام رمة هـ 1، وقيل: هـ 1صغار الصحابة والبعض  وهو  دمشق. من اخلفاء آمويون  بدمشق هـ 10وتو س

اء خافته، و عهد  لعثمان بن عفان. كان كاتباً ن آربعةالسوأصحاب  البخارياخليفة الرابع كان فقيهاً ضليعاً، وثقة من رواة امديث. روى له  معاوية أث
ة م عزله م وا ثانية م عزله بن أ سفيان اء خافته،  و عهد  لعثمان بن عفانكان كاتبا  , وا معاوية على امدي وا معاوية  معاوية بن أ سفيانأث

ة م عزله م وا ثانية م عزله. انظر:  يععلى امدي مد بن سعد بن م هاية , 71,ص  0ج ,2, ط , الطبقات ال رى ,ابن سعد,  . ابن كثر, البداية وال
مد. 17, ص 1ج   . 711ص21ج  ري شرح صحيح البخاري,,عمدة القا مود بن أمد العي بدر الدين أبو 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/450_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/938
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1002
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/65_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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قدية بن الفقه اإسامي واإقتصاد عمان )آردنأ,  /م,  ١٩٩١/ ٩/ ١١ولد مصطفى أحمد الشاويش,  ها: السياسة ال له مؤلفات عديدة م
 موقع جامعة العلوم اإسامية:للتوسع انظر:الوضعي. 

www.wise.edu.jo/index.php/2010-10-06-16-14.../92-walied-shawesh 
 

ذ صغر  ال تاتيب، تلمذ على يد احدث بدر الدين امس 2111 -هـ  2711، ولد عام ) مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا م أ . حفظ القرآن م
يفي. نال شهادة الب الوريا آّو  شعبة العلوم واآداب وحصل على الدرج مد ام مد راغب الطباخ والعامة  ة آّو على طاب سورية. وامؤرخ 

رج من كلي امقوق 2177م, ونال الب الوريا الثانية  شعبة الرياضيات والفلسفة م التحق باجامعة السورية.  عام 2111توجه إّ دمشق عام  م 
, م حاز عام  امعة 2113واآداب معا وأحرز الدرجة آّو فؤاد آول )جامع القاهرة حالياأ. اهتم الشيخ  دبلوم الشريعة اإسامية من كلية امقوق 

: السلسلة الفقهية: " الفقه اإسامي  ثوبه اجديد"،  الثانية: السلسلة القانونية: وتتألف من و الزرقا بإصدار سلستن علميتن فقهييتن قانونيتن:  آّو
:" شرح القانون امد السوري". وقد حوت هذ السلسل لدات  ة مقارنات كثرة بالفقه، وأبرزت بوضوح ما يتميز به الفقه اإسامي من إحاطة ثاث 

ية يوم السبت  قح الفتاوى ويبوها. 2111يوليو  7هـ اموافق  2111ربيع آول  21ودقة ومول.  وافته ام انظر: م بعد أذان صاة العصر وهو جالس ي
 وي يديا اموسوعة امرة: موقع

http://ar.wikipedia.org/wiki 

ي  )أبا عبد الرمنأ، إمام  م113و م111 ولد  يثرب عام , هو أبو عبد الرمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس،معاذ بن جبل الخزرجي آنصاري
ة، شهد بدرًا وامشاهد كلها مع الرسول  رجه وهو راكب، وبعثه مدفقيه، وعام، أسلم وهو ابن ما عشرة س ، وشيعه ماشًيا   ، وأردفه الرسول وراء

د من  هم، وكان له من الولد عبد الرمن وأم  غزوة تبوكبعد  اليمنقاضًيا إّ اج اس القرآن وشرائع اإسام ويقضي بي ة ليعّلم ال وهو ابن ماٍن وعشرين س
ة « أعلم أم بامال وامرام معاذ بن جبل»عبد اه وولد آخر م يذكر امه. قال رسول اه:  ابن آثر, . انظر: م171 / هـ21روا اإمام أمد. تو س

 . 107, ص3, ج معرفة الصحابةاسد الغابة 

ةالدولة آموية، وهو أبو عبد الرمن، أول خلفاء لقرشيمعاوية بن أبي سفيان آموي ا ة  وآردن الشامتّو واية  ,111، ولد س عمر  عهد  هـ 12س
شب خاف بن علي بن أ طالب وم علي بن أ طالبأصبح  حادثة مقتل عثمانوبعد  بن اخطاب عاوية حول التصرف الواجب عمله بعد اخليفة ف

ه  ابن ملجممقتل اخليفة عثمان إّ أن اغتال  هما، فأسس معاوية الدولة  امسن بن علياخارجي علًيا فتّو اب ها معاوية وفق عهد بي ازل ع اخافة م ت
ذ  ة. انظر: الذه ,31م  العمر   111مايو، 1 له. كان كرما سخيا خاصة مع أهل البيت والصحابة,  توعاصمًة  دمشقآموية وا سر أعام  س
باء, ط  .213ص 1, ج1ال

ة ) منذر قحف البناء, مأ  دمشق. حصل على شهادة دبلوم عليا  التخطيط عام 2111مأ, ودرس ب الوريوس  التجارة ) 2111ولد  دمشق س
م أ, وله مؤلفاة عديدة  ااقتصاد ااسامي, ويعتر من امؤسسن لاقتصاد 2130مأ بدمشق, وحصل على شهادة دكتورا  ااقتصاد عام) 2113)

صب  ذرااسامي, وحالياً يشتغل م دة.د كتور  م مية  ك اإسامي للت اء  رئيس قسم البحوث بامعهد اإسامي للبحوث والتدريب التابع للب قحف الب
:  امؤسسي لاقتصاد اإسامي, على اموقع اإل رو

www.youtube.com 

يي الدين, )ولد عام النووي ووي، الشافعي، أبو زكريا،  ، ال ى بن شرف بن مري بن حسن امزامي امورا  - 2177, وتو عام   هـ 131 - 172, 
ًا طويًا. من كتبه " مأ, يعتر عامة الفقه وامديث. مولد وو  2133 فاته  نوا )من قرى حوران، بسوريةأ واليها نسبه. تعلم  دمشق، وأقام ها زم

بيه "  فقه الشافعية.  هاج الطالبن " و " الدقائق " و " تصحيح الت  .211, ص1الزركلي, آعام, ج هذيب آماء واللغات " و " م

ة  بن حجر اهيتميعية الشهاب أمد شيخ اإسام ومف الشاف, هو الهيتمي ة  111ام ي, ولد مصرس وقد ترجم له امافظ . ,  هـ137هـ , وتو س
هالسيىد عبداميى ال تىا  وسيأ: هو اإمام العارف الداعي إّ الُسىة والعمل, و  رضي اه ع هوالفقيه ام ي رمه اه له ترمة حافلة عطرة فقال: ) ابن السى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/602
http://ar.wikipedia.org/wiki/602
http://ar.wikipedia.org/wiki/607
http://ar.wikipedia.org/wiki/607
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/639
http://ar.wikipedia.org/wiki/639
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ة.انظر: موقع الشيخقدم راس قيقات حس ابن  خة  الفقه، وهو من أعيان متأخري الشافعية با ريب. وله مع هذا علم بامديث. وكتبه فيها خر كثر و
 حجر اهيتمي: 

 ar-ar.facebook.com/pages 

 ثانياً: تعريف المصطلحات الفقهية وااقتصادية

افع بعوض. و  اإجارة: فعة مقصودة قابلة للبذل واإباحة، مدة معلومة بعوض معلومهي عقد اعقد على ام ة, سيد سابق, مرجع سابق,  زم على م فقه الس
 .221ص, 2البغا, فقه امعاوضات ,ط. وللتوسع  هذا اموضوع انظر: 211ص

تلفة تستجيب ماجيات مهور اإجارة التشغيلية اء موجودات وأصول  ك اإسامي باقت متعدد من امستخدمن وتتمتع بقابلية جيدة : هي قيام الب
افعها خا ك إجارة هذ آعيان ٓي جهة ترغب فيها هدف تشغيلها واستيفاء م ددة للتسويق سواء على امستوى احلي أو الدوي. ويتّو الب ل مدة 

ك ليبحث من جديد عن مستخدم آخر ت  يتفق عليها، وبانتهاء تلك امدة تعود إّ حيازة الب يرغب  استوجارها. ويتميز هذا آسلوب ببقاء آعيان 
ار امرة تلو آخرى ح ا تبقى بدون استعمال إا لفرات قصرة، وهو يتحمل  ذلك  ك اإسامي الذي يقوم بعرضها لإ اطرة ركود مل ية الب

: السوق واخفاض الطلب على تلك آعيان ما ِيؤدي إّ خطر عدم استغا  ها. م ن معرفة أنواع اإجارة , على اموقع اإل رو

www.albaraka.bh/ar/default.asp?action=article&id=46 

ة باإشار اإجارة المعينة ا معي لها عقارا أو عي  ة إليها أو َو ذلك ما ميزها عن غرها. نفس اموقع السابق.: وهى اإجارة ال ي ون 

ها موصوفة اإجارة الموصوفة بالذمة ة ل  ة غر معي فعة موصوفة بصفات يتفق عليها مع التزامها  الذمة، كسيارة أو سفي : وهي اإجارة الواردة على م
ازع. نفس اموقع السابق. ع الت  وصفا دقيقا م

 .231، ص 1الرملي، هاية احتاج ، ج   .امال الازم مقابلة اخسائر احتملة  امستقبل : ااحتياطيات

د اادخار طريقه : هو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعداادخار غلى السوق اماي  ااستهاك لغرض اإنفاق  امستقبل أو متبق لاستثمار ومن م 
اولومؤسسات اادخار الذي من وظيفت امستثمرين على هيوة قروض تستخدم  شراء سلع استثمارية مثل بعدها جزءاً من  ه ُميع امدخرات وجعلها  مت

اتج تجن. ال :انظر:  احلي يذهب إّ قطاع ام تدى كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية, على اموقع اإل رو  م

forum.imamu.edu.sa 

يات، وتعتر أكر ومرورًا ب م2111 عام  أزمة اقتصاديةال ساد ال بر أو ااهيار ال بر, هي : 9191آزمة العالمية لسنة  يات وبداية آربعي الثاثي
 2111 أكتوبر 11  سوق آسهم آمري يةويقول امؤرخون أها بدأت مع اهيار  بأمري اوأشهر آزمات ااقتصادية  القرن العشرين وقد بدأت آزمة 

صف والثلثن، كما أخباخميس آسودوامسمى  ية، واخفضت التجارة العامية ما بن ال ها والغ فض . وكان تأثر آزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقرة م
جفيانظر:  وآسعار وآرباح. الضرائبمتوسط الدخل الفردي وعائدات  , بغداد, مطبعة اإدارة احلية , القاموس ااقتصادي, حسن ال

 .120,صم2133

ة بقصد امصول التعامل بآموال للحصول : ثمارااست ية معي ة ولفرة زم ية معي ها  مظة زم على تدفقات مالية مستقبلية  على آرباح وذلك بالتخلي ع
 .111-111امرجع السابق, ص امخاطرة اموافقة للمستقبل. تعوض عن القيمة امالية لأموال امستثمرة وتعوض عن كامل

http://www.albaraka.bh/ar/default.asp?action=article&id=46
http://www.albaraka.bh/ar/default.asp?action=article&id=46
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_\(1929\)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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شمي, ااحراف  امعامات امالية, مرجع  عقد مع صانع على عمل شيء معن  الذمة، وهو من عقود البيوع.:  ااستصناع  انظر: ياسر عجيل ال
 .112سابق, ص 

ظر إّ ااستهاك هو استخدام سلع أو إتافها أو :ااستهاك ة. وم ن ال دمات، وذلك من أجل إشباع حاجات أو رغبات معي على أنه اهدف  التمتع 
شاطات ااقتصادية. اوي, مباديء علم ااقتصاد, مرجع سابق, ص  أو الغاية آساسية ل ل ال  .71كرم مهدي امس

شمي, ااحراف  امعامات امالية, ص آسهم:  .711حصٌة يقدمها الشريك  شركٍة مسامةٍ  ومثل جزءاً من رأس امال الشركة. انظر: ال

موعة امبادئ وآصول ساميااقتصاد اإ شاط ااقتصاديال  م  ااقتصادية: هو  بوية لقرآناال وردت  نصوص  اإساميةللدولة  ال ة ال ، والس
ظور اإسامي للحياة. ااقتصادية وفق اجتمع مشاكلاإسامي  ااقتصادوال م ن تطبيقها ما يتاءم مع ظروف الزمان وام ان. ويعا  انظر:   ام

شر اإسامية وك اإسامية ) دراسة فقهيه واقتصاديهأ , دار ال ة الطبع. ,القرداغي, فقه الب حقيبة طالب العلم  ااقتصاد اإسامي و  قطر,م يذكر س
امقدمة  امال وااقتصاد  لداً.وكتاب 21وامقيبة تت ون من  ،1121وامعامات امالية اإسامية، لوزارة آوقاف والشؤون اإسامية لدولة قطر عام 

وك اإسامية, ط . و م 1111, دار البشائر اإسامية, بروت, 2وامل ية والعقد, ط  م. 1113, دار البشائر اإسامية, بروت 2وث  فقه الب

ظمات واجتمعات. : إها طريقة لقياس فاعلية استخدام امصادر من قبل اااإنتاجية اإنتاجية. للتوسع  معرفة اإنتاج انظر:  سن برامجفراد وام ائن وام
اوي, مباديء علم ااقتصاد, ص  .221-222امس

ذر قحف, اإيرااإيرادات العامة تظمة ومقابل أو بدون مقابل. م ية , م صل عليه الدولة من اموارد سواًء كانت نقدية أم عي دات العامة للدولة : هى ما 
 .20ص,  صدر اإسام وتطبيقاها امعاصرة

شآت اقتصادية متخصصة تعمل  إدارة آموالالبنوك حفظًا وإقراًضا أو بيًعا وشراء , فهي أماكن التقاء عرض آموال بالطلب  : مؤسسات مالية وهي م
اديق التوفر وبيوت ااس عليها، وك وص :  .والبورصات تثمار وشركات وهيوات التأمنوتتضمن هذ امؤسسات الب وك , على اموقع اإل رو  انظر: أنواع الب

dvd4arab.maktoob.com 

،البنوك المركزية ك امركزي قلب اجهاز امصر وتأ، ويعمل : يعتر الب قد )الب  شاط امصر بش ل عام، ويقوم بإصدار أوراق ال  فهو يشرف على ال

ك ام ومة" حيث يتّو القيام باخدماتعلى احافظة  قدية وامالية، وهو  على استقرار قيمتها، وهو "ب امصرفية للح ومة ويشاركها  رسم السياسات ال
ك سابات امصارف أيًضا "ب تفظ  وك" حيث  ها، وتقدم الب ات القروض للمصارف التجارية وغرها من امؤسس لديه، ويقوم بإجراءات امقاصة بي

ظام تقدمه إليه امصارف اائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما ، وكرقيب على اائتمان بالدولة.  من أوراق ُارية باعتبار امقرض آخر لل اائتما
وك, انظر: شبر, امعامات امالية امعاصرة,   .711-713للتوسع  معرفة حقيقة االب

اضي: ُمبادحلُة امال ِمال علالبيع ة, سيد سابق, ج .ى سحبيل الرح شمي, ااحراف   .باب امعامات ,212ص ,7فقه الس وم ن ااطاع على: ال
 .112امعامات امالية, ص

 ًة.بيع السلعة بسعرها مع زيادة ربح معلوم للشخص الذي وعد بشرائها، وهي بيع مركب من وعد بالشراء والبيع مرا :بيع المرابحة لْمر بالشراء
شمي, اإحراف  امعامات امالية, ص  .121ال

شمي, ااحراف  721مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة, مرجع سابق, ص : بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل.البيع بالتقسيط . ال
 .111امعامات امالية, ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_\(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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قود للحصول على سلالتبادل  .70امرجع السابق, ص  ع أخرى.: هي عملية إستخدام ال

ية أونقدية, بقصد ااسرباح من مال ها إّ شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاءالتمويل المباح أو اإسامي عائد تبيحه آح ام  : هوتقدم ثروة, عي
ليل فقهي واقتصادى, ص  الشرعية. ذر قحف، مفهوم التمويل  ااقتصاد اإسامي )  .21م

 .70نفس امرجع السابق, ص  أي توزيع الربح ,القدرة الشرائية ) الدخلأ, بن أولوك الذين أسهموا  اانتاج. التوزيع:

اخوصصة تستعمل بش ل عام جميع السياسات ال يقصد ها تفعيل عوامل وقوى السوق  ااقتصاد ح ولو م يؤٍد إّ امتاك القطاع  الخوصصة:
ذر قحف,  .01أدوات وبدائل الدين العام, ص العام. انظر: م

هائي بقبول الف رة    :دراسة الجدوى ذ أن كانت ف رة ح الوصول إّ القرار ال كل الدراسات ال تتعلق بالفرصة ااستثمارية  مراحلها امختلفة م
ية  باعتبارها مررة اقتصاديًا أو رفض هذ الف رة غر امررة اقتصاديًا. اجدوى تشمل مفهوًما ية على امستوى الفردي الر واسًعا والذي  إطار تتحقق الر

ية على امستوى القومي قيق أقصى عائد م ن للموارد امتاحة أو الر  على اموقع )مف رة اإسامأ: التجارية أو 

www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-Edary/2009/07/.../85109.html 

ة. رأس المال: ية معي .ويعرف بأنه خزين الثروة اموجود  مظة زم تجة امستخدمة  إنتاج إضا د ااقتصادين هو السلع ام  .Raymond Tانظر: ع

Bye, Pinciples of Economics, Fifth Edition (Appleton-Cen-tury-Crofts, Inc,New York, 1956) 

pp26-27 ماء التقديري ام امي حقيقة أو تقديراً, أي بالفعل أو بالقوة, وأن ال امي  الفقه اإسامي احاس امال ال  مي ي ون ويشمل رأس امال ال
قود وم موعة ال اصر  امي من ع ماء, فيت ن رأس امال ال شأة بالتم ن من اإست د ام ا ما ع ه  شيء. إذا حسب اصر فوة عروض التجارة، ليست م ن ع

شأة. امي  ام ا الباقي رأس امال وال شأة من الدين يعطي ا ما على ام قد ودين  ماءة وطرح دراسة مقارنة عن من نقد وعروض ُارة مقومة قيمة ال
 -هـ  2710رسالة اماجستر، للسيد/ أمد مام سام، كلية التجارة، جامعة آزهر،  –حاس امديث افظة على رأس امال بن الف ر اإسامي والف ر ا

 م.2130

 .23ص , 21ج,2 تفسر القرآن العظيم والسبع امثا ,طروح امعا  ,اآلوسي فضل مال ا يقابله عوض  معاوضة مال مال. الربا:

ائع: "وا تصح قسمة الربح ح يستو رب امال امبلغ الذي م ن توزيعه  الربح: على امستفيدين دون امساس برأس امال، وكما يقول صاحب بدائع الص
ائع  ترتيب الشرائع ، ج   . انظر:رأماله ، بدائع الص  .213، ص 1ال اسا

ه  بلد آخر معن ه أومعاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا آخر  بلد , ليوفيه امقرض أو نائب: السفتجة ه إّ امقرض نفسه أو نائبه أو دائ .  مدي
ائبه أو كذلك ه  بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقرضه  بلد من أقرضه  يطلقها الفقهاء على الرقعة أو ال تاب أو الصك الذي ي تبه امقرض ل مدي

ه  البلد اآخر أو ائبه أو دائ ة  ,شد، آوراق التجارية، ديوان امطبوعات اجامعية، اجزائرراشد را. انظر: "ل  .31, ص2111,س

موعة من العوامل اماديىة،السلعة مثىل السلعة مستويات  امستهل ن امستهدفن, حيث  ورغباتواخدمات، والرموز ال م تصميمها إشباع حاجات  : 
اوي, مباديء علم ااقتصاد, ص ات امستهل ن.تلفة من اإشباع اختاف حاجات وأذواق وتفضي  .72امس

. خزعل مهدي جاسم, ااقتصاد 200انظر: امرجع السابق, ص  يعرف بأنه ام ان الذي يلتقي فيه البائعون وامشرون لتبادل السلع واخدمات. السوق:
 .113-111اجزئي, ص

http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-Edary/2009/07/.../85109.html
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-Edary/2009/07/.../85109.html
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موعة آشخاص واالشخصية المعنوية أو القانونية قيق غرض معن، ويعرف القانون له بالشخصية القانونية بالقدر الازم : وهي  ٓموال ال هدف إّ 
ص القانون الذي در بالذكر أن اصطاح آشخاص ااعتبارية يع صراحة أها ت تسب الشخصية القانونية ح ماً أي ب اعترها   لتحقيق ذلك الغرض. و

اً أها حها امشرع تلك الصفة القانونية ااعتبارية ل ي تتم ن من أن مارس حقوقا وتلتزم  كذلك و نفس الوقت يع ضم ليست أشخاصا طبيعية وإما م
مد مال الذنيبات بأها " ك قيق أغراض اجتماعية معترة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه. وعرفها الدكتور  موعة من بواجبات  سبيل  ل 

, القانون اإداري,  , ص موال تثبت ها الشخصية ام مية مقتضى القانون.آشخاص أو آ اند . خالد خليل الظاهر، القانون 1-3انظر عامر ه
 .10-11ص, ،2اإداري,  ط

هم. : الشراكة ن أو أكثر على أن ي ون آصل, أي رأسامال والربح مشركاً بي ت اإسامية, امعاير الشرعية, هيوة احاسبة وامراجعة للمؤسسا عقد بن اث
 .111ص

ن وا يزيد على عشرين، إا إذا طرأت الزيادة نتيجة لإرث, أما اجراءاها شركة التضامن : تتألف من عدد من آشخاص الطبيعن ا يقل عددهم عن اث
ها بالصحف  احلية وتقوم على الثقة امتبادلة بن الشركاء وتلتزم بقواعد القانونية فهي كتابة عقد الشركة وتسجيله  السجل التجاري وااعان عن ت وي

ق للشركاء اسرداد أمواهم  أي  فصلة عن الشركاء، وا  وقت يشاءون وأصول ت ويتها حسب نظام الشركات امتعمد  الباد. وللشركة ذمة مالية م
تاج  دوب, مقالة عن ااقتصاد  اء حالة التصفية. اسامة  مو والتحسنباستث  .21ص ,لل

ظام القانو  : هي الشركة ال يقسم رأماها إّ أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ،وبآسهم شركة التوصية ي ون الشريك اموصي فيها خاضعا لل
ضع له امساهم  شركة ون باسم واحد أو  ية عن ديونامسامة ، وي ون شريك واحد أو أكثر فيها مسووا مسوولية شخصية وتضام الذي  الشركة ، وتع
ن.  ., اجزء السادس عشر 2طإلياس ناصيف , موسوعة الشركات التجارية ، انظر:  أكثر من الشركاء امتضام

يث ت ون الشركة مقتصرة شركة المحاصة عقد بن شخصن أو أكثر مارس أعماها شريك ظاهر يتعامل مع الغر،  على العاقة : وهي شركة ُارية ت
ميع طرق ااثبات, هي تت ون من طرفن وبغرض قضاء اشياء مشركة. وز إثبات الشركة بن الشركاء  موقع الوكيبديا  اخاصة بن الشركاء على أنه 

 اموسوعة امرة:

ar.wikipedia.org/wiki 

قسم رأمال .وهي ال ا يقل عدد الشركاء فيها عن مسة :الشركة المساهمة  هذ الشركة إّ أسهم متساوية قابلة للتداول، و ا يسأل الشركاء فيها وي

د تأسيس الشركة نصف امد آد من رأس امال على آقل. آسواق امال العربية:  :اإل روعلى اموقع إا بقدر أسهمهم، و يدفع ع

www.alamelmal.com 

ية التحتية اممولة عن طريق القطاع ركة في قطاع المرافق العامةالش شيد مشروعات الب : وهي تدخل القطاع اخاص  إدارة امرافق العامة ااقتصادية, وت
ون والعلوم العس رية, ط انظر:اخاص, ويؤدي اّ تطور ُربة امرافق العامة. مد الشرع , اإدارة العامة والف  .211-271ص, 2يعرب 

ن وبن شريك واحد أو أكثر ي ونون اصحاب اموال فيها  الشركة: هي شركة التوصية البسيطة ال تعقد بن شريك واحد أو أكثر مسوولن ومتضام
صل اا بقدر امال الذي دفعو أو الذي كان يلزمهم دفعه إّ وخارجن عن اادار ويسمون موصين, وأن الشر  كاء اموصين"ا يلزمهم من اخسار ال 

وان الشركه اسم واحد أو أكثر من الشركاء اموصين أي ارباب امال اخارجين عن اادارة. وز ان يدخل  ع &  Sستاندرد آند بورز )انظر:  الشركه, وا 
P شر جون ويلي ، نيويورك, . 112,عدد 1-7, الوايات امتحدة, نص امعيار خدمات ماليةأ شركة انت, احاسبة امتوسطة ,ال الواليات كيسو وو

 .2111امتحدة 

http://www.alamelmal.com/
http://www.alamelmal.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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افعأو  أعيانحصصًا شائعة  مل ية موجودات  وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة مثلُ : صكوكال أو موجودات مشروع معن أو  خدماتأو  م
صيل قيمة الص وك وقفل باب  شمي, ااحراف   ، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.ااكتتابنشاط استثماري خاص, وذلك بعد  ال

 .713امعامات امالية, ص

فقات العامةآداء اماي اإجباري الذي ي الضرائب: حسن مصطفي حسن ، امالية  .انظر:دفعه املزم ها بصفة نقدية و دون مقابل لتحقيق تغطية ال
قيق70العامة, ص   . وم ن تعريف الضريبة باهأ إقطاع مإّ, يلزم آشخاص وامؤسسات بأدائه للسلطات العامة, بصفة هائية دون مقابل معن,  بغرض 

عم فوزى , امالية  العامة والسياسة امالية, طانظر: عبد  .نفع عام  .223, ص2ام

فس أو دين أو حق.الضمان شمي, ااحراف  امعامات امالية, ص : ضحُم ذمة ال فيل إّ ذمة ام فول  امطالبة ب  .012ال

فقات. حسن  العجز في الموازنة العامة: راتب يوسف ريان , عجز اموازنة وعاجه  الفقه اإسامي ,  الفارق السل بن تقدير اإيرادات وتقدير ال
 .11ص

فعة مال. للتوسع انظر:عروض التجارة افع باعتبار ام ع، وام تجات تامة الص ع، وام تجات  دور الص أمد مام سام، دراسة  : هي امواد آولية و ام
افظة على رأس امال بن الف ر اإسامي  .31-71, صوالف ر احاس امديث مقارنة عن 

اوي, مباديء علم ااقتصاد, ص  هي الثمن امدفوع استخدام آموال, وهي الدخل امتحصل من أموال امقرضة. الفائدة:  .110كرم مهدي امس

هم ويتقاضونه, ومعُه قروض, وهو ما أسلفه من إحسان وإساءة . والقرض : القرض:  اس بي .ما يتجازى به ال ظور,لسان   ما تعطيه غرك لتتقاضا ابن م
 . 222, ص2ج, العرب

قيق الربحالمرابحة فق عليها من مصاريف، : هي نوع من بيوع آمانة، ٓن التجارة تستهدف   فهي بيع مثل رأمال امبيع  الذي يشمل من السلعة وما ي

مد عبد الرؤوف مزة, ا قل, مع زيادة ربح معلوم.  ة 17-21لبيع  الفقه اإسامي مشروعيته وأنواعه, , صكاممل وال ، حيث يتحدث عن امرا
 ضمن آساليب امستخدمة  امصارف اإسامية.

ح امق احد الشري ن بشراء حصة شري ه   : ااتفاق على ااشراك  رأمال مشروع اقتصادي له المشاركة المتناقصة افع قابلة لاسرباح مع م م
سب شروط متفق عليها من عائد الذي الام ققها بن  امشرك، اما دفعة واحدة او على دفعات،  صه من ذلك امال او بآموال ااخرى. والغالب 

ان، اها شركة تتحقق نتيجة مؤسسة مالية من اقصة داخلة  شركة الع ه  مصرف وغر وبن شخص طبيعي. وإن امشاركة امت صيل الربح. عقد يقصد م
ان ال هي شركة عقدية مع شركة املك)اماصلة مزج امالن او بشراء بغي توهم كوها شركة ملك غر عقدية، اذ اشراك شركة الع مال واحد على َو  وا ي

و ذلك هما َو صهاأ  بعض الثار كامشاركة  امال ا يوجب امال  ااشاعة بي شا بعقد  شاء العقدي الذي هو اماك  تشخيص اامر اان بدون ان ت
 . ٨١١، ص  ٢, ج  2العروة الوثقي,كتاب الضمان, ط ما م يثبت خافه. ااعتباري القائم بن امتشاركن

له  امل ية دفعة واحدًة, أو على دفعات حسالمشاركة المنتهية بالتمليك بما تقتضيه الشروط : هي شركة يعطي امصرف فيها امق للشريك  املول 
مد عثمان شبر, امعامات امالية امعاصرة   الفقه اإسامي, . 111امتفق عليها. أمرة عبد اللطيف مشهور, ااستثمار  ااقتصاد اإسامي, ص

 .771ص

اعية ال هذ امصارف هو معاونة رجال آعمال : وقد ميت أيًضا "مصارف آعمال" والغرض منمصارف ااستثمار تاج إّ آموال  والشركات الص
قدية لزيادة قدرها اإنتاجية. كما تقوم مصارف آعمال بإصدار دات ام ومية ح تضمن الشركات تغطية  ال آوراق امالية اخاصة بالشركات، والس

دات امعروضة على اجمهور خال فرة عرضها لاكتتاب العام، إذ تقوم  آسهم  هذ امصارف عادة بأخذ عملية اإصدار كلها أو بعضها على عاتقهاوالس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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ًيا لاكتتاب العام، وهي  تربح الفرق بن سعر شرائها من الشركة وبن سعر بيعها للم تتبن. فتشري ال مية ال تراها من هذ آوراق ل ي تعرضها تدر
اوي, مباديء علم ااقتصاد, ص  موقع السابق.. ونفس ا111-111انظر: امس

مية الزراعية : تتّو هذالمصارف الزراعية آات  –وتقاوى  بتوفر اائتمان الازم لتدبر احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج )أمدة امصارف الت
اسبة لتحديث ومعدات.. ا ولوجيا امديثة وام مخاطر ا  ض استثمارات هذ امصارفالزراعة وتعظيم اإنتاج الزراعي. وتتعر  أ أو نقل أساليب الت 

وك التجارية وكيفية وح م التعامل ها  تتعرض ها استثمارات مد عثمانشبر, امعامات امالية امعاصرة,  .آخرى. للتوسع  معرفة حقيقة االب انظر: 
اوي, مباديء علم ااقتصاد,711-711مرجع سابق,   .711-712. امس

شآت ّو امصرف: يتالمصارف الصناعية ح ام اعية, م مية الص اعي مصارف الت اعية القروض طويلة ومتوسطة وقصرة آجل، كما يقوم بتمويل  الص الص
اعية اعية، والقيام ويهدف امصرف .اجديدة وامسامة  إنشائها وإقراض امشروعات القائمة امشروعات الص مية الص قيق الت اعي إّ اإسهام    الص

ويع هي له  ها، أو إجاز توسعتها، أو امصول على رأس امال العامل ها، وذلك بغرض امشاركة  بآعمال امصرفية اخاصة إماء اقتصاد الدولة وت
تلف فروع مية وتطوير  اعة اإنتاجي، وت وك اجدوى ااقتصادية للمشاريع  ويقوم بإعداد البيانات الازمة اخاصة بدراسات .الص اعية.  انظر: أنواع الب الص

 :  , على اموقع اإل رو

httdvd4arab.maktoob.com 

مية العقارية": المصارف العقارية ية بضمان آراضي " مصارف الت ، وللماك الزراعين  يقوم بتقدم القروض طويلة وقصرة آجل ماك العقارات امب وامبا
دات ق أقساط القروض عادةبضمان آراضي الزراعية. وتستح ويًا. وتشمل مصادر أمواها عادة رأماها واحتياطياها وحصيلة ما تصدر من س ا ُاوز  س

ها  .انظر: نفس اموقع السابق .التزامات امقرضن م

د  تقوم بقبول أموال امودعنالودائع" حيث مثل الودائع امصدر آساسي مواردها إذ  : وقد ميت "مصارفالتجارية المصارف أو البنوك ال تستحق ع
ح التجار ورجال آعمال وك , على اموقع  الطلب أو بعد فرة من الزمن، كما تقوم م تلفة. انظر: أنواع الب اعة قروًضا قصرة آجل بضمانات  والص

 :  اإل رو

dvd4arab.maktoob.com 

يق أح ام الشريعة اإسامية  ميع معاماته امصرفية واإستثمارية, من خال تطبيق مفهوم الوساطة : هو امصرف الذي يلتزم بتطبالمصرف اإسامي
وك ا وعيها العامة واخاصة. للتوسع  معرفة الب إسامية وكيفية تعاملها امالية القائم علي مبدأ امشاركة  الربح أو اخسارة , ومن خال إطار الوكالة ب

مد عثمانشبر, امعامات امالية امعاصرة, وأوجه ااختا وك التجارية, انظر:  ها وبن الب  . وموقع امصارف اإسامية: 713-711ف وااتفاة بي

www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3 

شمي, ااحراف  امعامات امالية, ص  عقٌد على الشركٍة  الربح, مال من أحد اجانبن, وعمل من اآخر :ضاربةالم  .020انظر: ياسر عجيل ال

ّ اإضرار : حق آفراد  ملك آرض والعقار ووسائل اإنتاج امختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن ا يؤدي هذا التملك إالملكية الخاصة
تاجها العامة. اس، وأن ا ي ون  آمر احت ار لسلعة  مد باقر صدر,  مصا عامة ال  ااقتصادكتاب يتحدث فيه عن   ، وهواقتصادناانظر: 

ظريات ااقتصادية مثل  اقش فيه ال  .201-210, ص2وغرها, ط الرأماليةاإسامي وي

http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
http://www.bltagi.com/portal/articles.php?action=show&id=3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_\(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8\)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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اس ومصا اجالملكية العامة ت إشرافها وسيطرها من أجل توفر اماجات آساسية مياة ال اس  مل ية الدولة أو   تمع.: تظل امرافق امهمة مياة ال
ة, وهي هدف إي: تفقيه ااقتصاد و ُديد فقه للتوسع انظر: زيدان أبو ام ارم,  اء ااقتصاد  ااسام" من القرآن والس ت اسم "ب سلسلة من ال تب 

لدات, ط1امعامات  ااقتصاد ااسامي, وتت ون من )  م.2111, 1أ 

فقات الدولة و إيراداها. عصام بشور, تواز الموازنة  . 20ص, ن اموازنة العامة: خطة مالية شاملة تتضمن تقديراً ل

اصر البشرية المؤسسة: سق الع :  هي الوحدة ال ُمع فيها وت شاط ااقتصادي. انظر: اموقع اإل رو  وامادية لل

cte.univ-setif.dz/coursenligne/yacine/pro02.htm 

نفس  ت إدارة نفس رأس امال، و نفس ام ان، من أجل إنتاج العمال يعملون  نفس الوقت ؤسسة متمثلة  عدد كبر منم: المؤسسة الرأسمالية
وع من السلع  اموقع السابق. على نفس ال

ة. انظر: عصام بشور, توازن اموازنة العامة, طالميزانية العامة فقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة هي غالباً س .  20, ص2: هي تقدير أو توقع وإجازة ل
, اموازنة العامة  ااقتصاد اإسامي, صسعد بن مدان الل  .13-10حيا

فقات : وهي ميزانية الدولة )العامةأ، وال تبن موارد هذ الدولة من الضرائب امباشرة وغر امباشرة عمومًا واستخدامات هذ اموارد لـالميزانية المالية ـــــ
ظافة. :  على اموقع الدولة  حقول التعليم والطرق وال  اإل رو

www.dos.gov.jo/na/na_a/home.htm 

فعة عامة. انظر: السيد عبدامّو , امالية العامة , صالنفقات العامة قيق م رج من ذمة شخص عام هدف  قود   .11-03: مبلغ من ال

سيوةأ.: أداة لقياس القيمة ووسيلالنقود وز  اإسام بيعه وشراؤ )ربا الفضلأ وا تأجر )ربا ال للتوسع  ة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فا 
ظام امصر اإسامي. 123-121, ص7فقه امعامات امالية  اإسام، ج ،حسن أيوبالشيخ  هذا اموضوع, انظر:  ، برنامج من واقع وآفاق ال
اة اجزيرة،  طن، ق اير. 0واش  ي

 

 قرارات وفتاوى مجامع الفقه اإساميثالثاً:  

ة لْمر بالشراء1/1/2113ص فتوى مؤمر ال ويت  ن -1 بعد ملك السلعة امشراة وحيازها م بيعها من أمر  : "يقرر امؤمر أن امواعدة على بيع امرا
عة الرد فيما يستوجب الرد بعيب بشرائها بالربح امذكور  اموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً طاما كانت تقع على امصرف مسؤولية اهاك قبل التسليم وتب

شمي, ااحراف  امعامات امالية, صخفي.   .171-171انظر: ال

د 20/21/2111-21, هـ 2111 1-2قرار اجمع الفقه اإسامي  ال ويت  -2 وز أخذ العربون وحسم هذا امبلغ من من  1/7/0ب " :
ود قرار اجمع اإسامي ا شمي, ااحراف  امعامات امالية, صالسلعة. معرفة تفاصيل وب  .111-111نظر: ال

عقد  ) -3 دة  دورته الرابعة, ام مع الفقه اإسامي  وز أن تشمل نشرة اإصدار أو ص وك  22/1/2111-1هـأ اموافق 2111قرار  : "ا 
سو   . 107امرجع السابق, ص."صٍب إّ رأس امالامقارضة على نص بضمان عامل امضاربة رأس امال، أو ضماِن ربح مقطوع، أو م

http://www.dos.gov.jo/na/na_a/home.htm
http://www.dos.gov.jo/na/na_a/home.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
http://aljazeera.net/NR/exeres/4A5E293D-699A-479D-873F-AA65A59CA996
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دات  2131/  23/2اموافق  هـ, 11/1/2711أ بتأريخ 21نص امادة ) -4 : "ت فل ام ومة قيمة تسديد س دات امقارضة آرد من قانون س
وحًا للمشروع بدون فائدة مستحقة الوفاء فور اإطفاء امقارضة الواجب إطفاؤها بال امل  امواعيد امقررة, وتصبح امبالغ امدفوعة هذا السبب قرضًا م

دات."  .170-171شبر, امعامات امالية امعاصرة  الفقه اإسامي, صانظر:  ال امل للس

دات  2131/ 23/2اموافق  هـ, 11/1/2711أ بتأريخ 21نص امادة ) -5 : "ت فل ام ومة قيمة تسديد س دات امقارضة آرد من قانون س
 .701-711شبر, امعامات امالية امعاصرة   الفقه اإسامي, ص انظر: مضاربة ...ا

ظمة التابع اإسامي، الفقه مع فتوى -6 عقدة السابعة الدورة أ  1امرقم ) قرار اإسامي  امؤمر م واز م:2111 مايو/آيار21-1دة  ام " 

اء ت ون ا أن شريطة وتعجل، ضع مبدأ على امطيطة،  م ن ".ثالث" طرف تدخل دون وامدين، الدائن على العاقة فيها تقتصر وأن سابق، اتفاق على ب

اء الضرائب." سداد  ام ومة استعماها تقبل أن دات الوفاء هذ تقبل ام ومة أها تعلن أن اجائز، غر من ي ون الرأي، هذا على وب  قبل الس

 ش ا ي ون أن عن شيء  تلف ا عله ومدين، ما دائن بن امسبق ااتفاق من الواقع أكثر  هو ذلك عن ن اإعانٓ امطيطة، مع استحقاقها

سيوة ربا من أش ال  .ال

دة اقر  -7 عقدة  يط, مع : "جواز البيع بالتقس 2111 11/ 21هـ, اموافق  2121/ شعبان/  17-23ر اجمع الفقه اإسامي  دورته السادسة ام
شمي, ااحراف  جواز الزيادة  من امؤجل عن الثمن امال". ود القرار وبياها انظر: ال . وهبة الزحيلي, الفقه 113امعامات امالية, ص معرفة ب

 .7102, 0اإسامي وأدلته, ج

دة,  -8 عقدة  مع الفقه اإسامي  دورته السادسة ام : "ُوز الزيادة  الثمن امؤجل عن  21/11/2111فق,امواهـ2121شعبان,17-23قرار 
ه بآقساط مدة معلومة" انظر:  وز ذكر من امبيع نقداً وم شمي, الثمن امال,كما   .113اإحراف  امعامات امالية, صال

ظمة امؤمر اإسامي  دورة انعقاد مؤمر الثا -9 بثق عن م مع الفقه اإسامي ام كانون   11– 11هـ /2111ربيع اآخر  21-21دة من  قرار 
ذ :  2110 آول  " أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أًجله وعجز امدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض م

رم شرعاً"  .211-212, ص 2صاد اإسامي والقضايا الفقهية امعاصرة,جالسالوس , ااقت .انظر: بداية العقد . هاتان الصورتان ربا , 

 وثــائق أو شــهادات ماليــة متســاوية القيمــة مثــلُ  "الصــ وك: 231أ 21/1لبيــان ماهيــة التصــ يك  القــرار الــرقم ) مــع الفقــه اإســامي الــدويقــرار  -21
ـافعأو  أعيـانحصصاً شائعة  مل يـة موجـودات  صـيل قيمـة الصـ وك  تخـدماأو  م أو موجـودات مشـروع معـن أو نشـاط اسـتثماري خـاص, وذلـك بعـد 

 -هـــ 2171 دورتــه التاســع عشــرة   تصــدر الصــ وك وفــق عقــد شــرعي وتأخــذ أح امــه..فيمــا أصــدرت مــن أجلــه ، وبــدء اســتخدامهاااكتتــابوقفــل بــاب 
شمي, ااحراف  امعامات امالية, صانظر:  م.1111  .713ال
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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ي___________________________________________________________________
يٌي ع عي ي ج ي يأف,يأم ي ج ي يع ع ي ع ي ً,ي,يف يش يم ي مي
يي غ,يف ي يأ ًيف يش يم ي ي يصػييييييييي.ٌييييييييييييييييييييييييييييييي

يٌي يح ع عي ي يع ي هيع ي يص ي يغػييييييييييٌ.يييييييييييييييييييييييييييييه
يٌي ي ي ي ي في عنيأ يأ ع يأيي يغطيييي.ٌيي
ٌيٌ ي ع ًيمي يم يٌيأع ي:يٌيأ يأح مي ي ئ غ ي ي يظ2يييييٌ.أح
يميٌ ي ِي يط10يييييييييٌ.ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع
ي121يييييي.يٌيٌ
يٌ ج ي في ي ي هيع ي ي1ػ-0ظ-غ2يييييييييييييييييييي.ٌيييييييييييييييييييييييييييييييييييص
اٌ ي ي ي:ييش ا يييييييييييطصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٌ.ييي
يٌ يع خ ي يأ يف إ ي شً,يف يج يج يأ يأ ي هيع ي يص
ي:ي,يائصيي خ ي يف ي ي عر ي0ظ-غ2يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٌعري
يٌ ي يأ ي هيع ي ع:يعيص ي أ ي يع ع ي ي يأخ يػ12-0ظييييييييييييييييييٌ.يييييييي
يٌ ي يأ ريع يي ي ي ي ي ي ي هيع ي يص ي يع2ييييي..ٌ.,أ
ًٌ يح ي ي يأاي ح يص يع ش ي ًاي فعي ي ي ي ي يع ي ع ي ياييأ
يي ي ي ي ش اي ًي ي,يي يف يفع ه,يف ي ي ي فعيش جيف ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع11ييييييي.ف
غٌ عي ي يع يه ي هيع ي يص ي ييييييييييييييييييييييييييييي121يييييييييييييييييييييييييييييييييييٌ.يأ
يحٌ ي عًي ي ,ي يأج ًي ع ي ي ي ش ي ي هيع ي هيص ي ي يظعيييييييييٌ.أ
يٌ ي يح ي يغ2ييييييٌ.يي
هٌ اي ي ياي يأ يش ي ع يف ي يأ ًي يي ي...ي,يي ع يأ ي ف
يي يأ ع ئف يف ُيع يف ئ يأغ ي خ ي يص يع ف يط2يييييي.ٌيهي
يٌ عيع ي يييي121يييييييييٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.م
اٌ ي ف ي:يي ف,ييح يأخ ع يخ,يي ِم يغ10ييييييييييييييييييييييييييييييي.ٌي
يشعرٌ عًي نيص ا ي ي يع ي ع ي ي هيع ي هيص ي يظعييييييييييٌ.ي
رٌ ي يف ع:يا ياي شعري ري ي خ ,ي ,ي يأج يع11ييييييييييييييييييييييٌ.عي
يٌ يأح ي1ػييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٌ.خر

يطغ1



  الصفح                                
___________________________________________________________________

يُأٌ ياي ييأ عي ي يييظ1يييي.ٌيي
فٌ أص ي ي خ ي فيشف ي ع يي2ض1ييي.ٌ,يف
, فٌ ر أ , ع  ص ي ص ً ن, خ ن أ  ي

ه ج ي0غييييييي...ٌيش ع  أ  أّج مي.  ع   ع ع ً ح
يٌ ع ي ي ي هيع ي يص ي ِع يع,يي ي ٌ,يف ي112يييييييي.ٌيي
اٌ ني ي ي ي ي ي ي ي ي هيع ي ّيص يف.يي
يي هيع ي ,ي:يصـــ ع ي ي في يف يش في ,يأ ع يي
عي ي ي110ييييييييٌ.يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأج
ح  خ اٌ ي "ي"  ص ح ش  "ي"   ص يععيييي.ٌف ع
يٌ يمي ي ي ع ي خ ي يأ يػ10ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.ٌش ا
ٌِ ي ِ يِاًاي ِ ْ ُ ,يف يِح َ ِي يع َ ي ِيصَ ُ,:يَ ي يِا ِِْ ح
ِي يع َ ي ِيصَ َ ِي ُي ي ؟ي في ظيي:يَ يش ييصعييييي...ٌي
, أ ا أ أح ً, أح يع " يععيييييييييٌ.يييييييييييييييييش  ع ا
يٌ ي ي ًاي يغ ,ي يف يف ي ,يف يع يع ي ع ي22يييييٌ.ييييييييي
يٌ ييف ي يطػيييييييييٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.يح
ًيٌ يأ ج ي فعي ئ:يي يج ,يف حيف عًيف عي ,يف ِيش ِيم .ييف
ي1ط1ييييييييييي.ٌيحي
يٌ ي يح اي ي ي ج ًيف ي ييي0ط1يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.ٌي
ي ٌ هيع ي يص ع ي يغ ع أ  ص  أ نيي ي.يح
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطع-غطييييييييييييييييي.ٌ يعي:ي ؟  أغ :ش  ص  ف
هٌ ي ي ه ع ي يص  ع ,يف ع يع ع ص

ه :ف , ي ي ه يعّج ي فع ن, ص  ع ص يع ف
ه ه   ي , صٌ :,يف ع ص يييييييطعيييييييييٌ.ن ص  عج  ع

عٌيي ي يأ يم ي ي ي ِي ش ري يخ يأ يػط1-120ييييٌ.ييييييييييييييييييييييع
 

يظغ1
ي
ي
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