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عادة ا مويلتالاإلسالمية في  دور الصكوك إلعماروا   

 
فراس أحمد الصالح. د *   

:الملخص  
تناولت هذه الدراسة بيان دور الصكوك اإلسالميية يالا التنييالة اصاتصالاديةل وذلالك  بالر 

بعالالد القالالمو ببالالوات اصكتتالالات   يلالالا اللالالل الييالالاري  التنيويالالة  ّيالال   ج  توجيالالا اويالالوات التالالا ت  
التا تسعل الحكوية اللل ال ادة تأهي لال بو تطويرهالال بو النيالام ييالاري  جديالدةن يتنالاوت 
اليط الالالت اووت يملالالالالوك الصالالالالكوك واليالالالالة الصالالالالدارها وبصا صالالاللا التالالالالا تييالالالال ت بلالالالالا  الالالالن 

ر التالا ييكالن بن تتعالر  اووراو التجارية اليستعي ة يا اليصارف التق يديالةل واليبالاط
للالالالالان وتحالالالالد  اليط الالالالت اليالالالالانا  الالالالن اوهييالالالالة اصاتصالالالالادية ل صالالالالكوك اإلسالالالالميية سالالالالوام 

بو ل يسالالتييرينل  بالالر بيالالان الييالال ات التالالا يتيتالال  بلالالا كالالت صالالك يالالن  لليصالالدرها اوصالال ا
الصكوكل والجوانت اصاتصادية التا ييكن بن يستيير با هذ الصك يا يجات التنييالة 

وت هذا اليط ت الدور الذي تسلك با  الصكوك يا تطالوير السالوو اصاتصاديةل كيا تنا
الياليالالالالالةل وتوسالالالالالي  اا الالالالالدة اووراو الياليالالالالالةن وتحالالالالالد  اليط الالالالالت اليالالالالالال   الالالالالن الصالالالالالكوك 
اإلسالالميية بصالالمتلا يصالالدر يقالالة ل يالالراد يالالالا جالالذت اليالالدبرات وتجييعلالالا وتو يملالالا يالالالا 

وات التيويالالالت ييالالالاري  التنييالالالةً ن الالالراص الالالالل البصالالالا ن التالالالا تيي هالالالا  الالالن قيرهالالالا يالالالن بد
التق يديالالةن  وتحالالد  اليط الالت الرابالال   الالن دور الصالالكوك يالالا  الالودة اويالالوات اليلربالالة يالالن 

 البارجل وجذت بيوات جديدة ين البارج لد ك اصاتصاد الوطنان   
 

                                                           
 اسك اصاتصاد اإلسميا  -جايعة بمد الياك ل ع وك الير ية  *
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Role of Islamic instruments in financing and 

reconstruction 


Dr. Feras Ahmad Alsaleh  

Abstract 
This study deals with the role of Islamic instruments in economic 

development by channeling the funds collected after the closing of 

the subscription to development projects that the government is 

seeking to rehabilitate, develop or establish new projects. 

The first section dealt with the concept of Islamic instruments, the 

mechanism of issuing it and the characteristics that characterized it 

from the commercial papers used in conventional banks, and the 

risks they could face. The second section concerns the economic 

importance of the Islamic instruments, either to its original source 

or to investors, by stating the advantages of each instrument and the 

economic aspects in which this instruments can be invested in 

economic development. Financial market, expanding the stock 

base. The third requirement for Islamic instruments is as a source 

of confidence for individuals in attracting and pooling savings and 

employing them in development projects because of the 

characteristics that distinguish them from other traditional 

financing instruments. The fourth section for the role of 

instruments in the return of money smuggled from abroad, and 

attract new funds from abroad to support the national economy. 
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 : المقدمة
 يضت الصمة وبتك التس يك   ل ين بع  رحية وهدى ل عالييننالحيد هلل رت العاليينل وب

  أواًل_ أهمية البحث:
كالالأداة تيوي يالالة تمالالر  نمسالاللا  يالالا كالالون الصالالكوك اإلسالالميية بصالالبحتت لالالر بهييالالة البحالال  

 اِلذ   التنييالالة اصاتصالالاديةليتط بالالات  وت   الالل تالالوييرالالالد بقالالوة يالالا  الالت تنالالاي يجالالري ا تيادهالالا 
 سالدّ ل ًيتك الصدار الصالكوك اإلسالميية يالن ابالت الحكويالة التالا تيالعر بالالعج  يالا يي انيتلالا

اصكتتالالالالات   يلالالالالا يالالالالن ابالالالالت اويالالالالراد امالالالالت  بعالالالالدي اليبت مالالالالةل يف الييالالالالاري  اصاتصالالالالاديةتكالالالالال
الييالاري  التالا تحتالاج اللالل تطالالوير اللالل توجيالا اويالالوات واليؤسسالات اوه يالة تقالوك الحكويالة ب

 بو النيام يياري  جديدةن لبو ال ادة تأهيت بسبت ال روف اصاتصادية السا دة
 أهداف البحث: -ثانياً 
الصالكوك اإلسالميية يالا د الك  التنيوي الذي تساللك بالالكيف  ن الدور اللل البح  ا ف  د  ه  

يضالم  ات لكالت صالك  الن بقيالة الصالكوكل  بالر بيالان اويالر المع ال لاصاتصالادية  ي ية التنييالة
اإلجابالالالة  الالالن  تيلالالالذه الدراسالالالة حاولالالال  ن صالالالكوك يجتيعالالالةل اصاتصالالالادية هييالالالةاوبيالالالان   الالالن

 الصكوك اإلسمييةن وين هذه اوس  ة:  نيجيو ة ين التساؤصت 
 اصاتصادية التا يتيت  بلا كت نوع ين بنواع الصكوك؟ اليي ات يا _

 _ يا اآللية اليتبعة يا تيويت اليياري  بالصكوك اإلسميية؟
 ؟يا سورية ين  ا دات الصكوك يا تيويت يياري  التنيية اصاتصادية اد  م  ي  كيف  -
 :ًا: مشكلة البحثثالث 

يالالالالا الجيلوريالالالالة العربيالالالالة السالالالالورية يالالالالن بهالالالالك  إل الالالالادة اإل يالالالالاريعالالالالد تالالالالويير التيويالالالالت الالالالالم ك 
  ل االالالالدرةون الالالالرا اللالالالال التحالالالالديات اصاتصالالالالادية التالالالالا تواجالالالالا انطالالالالمو  ي يالالالالة ال الالالالادة اإل يالالالالارل

ييكالالن بن  الصالالكوك   الالل تالالأيين التيويالالت الالالم ك ل ييالالرو ات اصاتصالالادية ب جالالات يبت مالالةل
ييكالالالن  بنالالالام   يالالالالتالالأتا الصالالالكوك يالالالا يقديالالالة بدوات التيويالالت اليقترحالالالة يالالالا هالالالذا اليالالأنن و 
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لك يالالالا ت تسالالالتطي  الصالالالكوك اإلسالالالميية بن تسالالالهالالالصالالالياقة ييالالالك ة البحالالال  بالسالالالؤات اآلتالالالا: 
 تويير التيويت الم ك إل ادة اإل يار يا الجيلورية العربية السورية؟

: يالالالالن بهالالالالك الدراسالالالالات السالالالالابقة التالالالالا تناولالالالالت هالالالالذا اليوضالالالالوع الدراساااااس السااااابقة - رابعاااااً 
 الدراسات اآلتية:

تنالاوت  اِلذ    بالد الصالبور:دن بحيالد  ل"اإلسميية ودورها يا التنييالة اصاتصالادية الصكوك"ن1
ل والالالالدور الالالالذي تقالالالوك بالالالا يالالالا التنييالالالة اصاتصالالالادية يالالالا ي اتلالالالاالباحالالال  يملالالالوك الصالالالكوكل وي

  يصرل كيا تناوت تجارت الصكوك اإلسميية يا يالي يا والسعودية والسودانن 
اصاتصالالاد"ل دن يصالالطمل العرابالالال سالالعدية حيالالو: ن"دور الصالالكوك اإلسالالميية يالالا تيويالالت 2

  وااعلالا يالا سالوو ر تنالاوت هالذا البحال  التعريالف بالصالكوك اإلسالميية كالأداة تيوي يالةل و ال
وراو الياليالة اليالي يالةل وبيالان الالالدور الالذي تساللك بالا يالالا تيويالت اصاتصالاد اليالالي ي   الالل او

 اليستوى الك ال ودورها يا تيويت القطا ات اصاتصاديةن
دن يتح الرحين   الا يحيالد ر الصكوك اإلسميية يا تيويت الييرو ات التنيوية"ل ن"دو 3

تناوت هذا البح  الب ميات اوساسية ل تصكيك اإلسميا وبهييتا اصاتصالاديةل  اِلذ  صالح: 
و الدارتلالالال ا الالوابالالتمف التصالالكيك  الالن التالالورول واليبالالاطر التالالا تتعالالر  للالالا الصالالكوك وطر 

 والدور التنيوي ل صكوكن
هنالام يحيالد هالمت الحنيطالال وكالان ن"دور الصكوك اإلسالميية يالا التنييالة اصاتصالادية"ل 4

هالالدف الباحيالالة هالالو البالالرا  الجانالالت العي الالا ل صالالكوك اإلسالالميية يالالن بالالمت دراسالالة الصالالكوك 
 نبيان اليبالمات الير ية اليترتبة   ل تطبيقلاسميية يا  دد ين الدوت العربية و اإل
حيالالالالد ببالالالالو بكالالالالر: تنالالالالاوت هالالالالذا البحالالالال  يملالالالالوك بتور صالالالالمية "الصالالالالكوك اإلسالالالالميية"ل الالالالالدكن5

الحجالالالك والعالالالددل  اِلذ  وتالالالداوللا يالالالن  لهييتلالالالال والتطالالالور التالالالاريبا للالالالابالصالالالكوك اإلسالالالمييةل و 
 ويستقب لان  لوالضوابط الير ية والقانونية إلصدارها
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هالالذه الدراسالالة بيالالان اليجالالات تناولالالت اصاتصالالادية التالالا كتبالالت يالالا هالالذا  البحالالو وبالالالن ر اللالالل 
ا الليالالالا وتحقالالالو كالالالت صالالالك يالالالن الصالالالكوك اإلسالالالمييةل واليجالالالات الالالالذي ييكالالالن بن تتجالالال ييالالال ات

 نهيت اليياري  اصاتصادية يا سوريةجدوى ااتصادية بكبرل ودوره يا ال ادة اإل يار وتأ
 ومخاطرها، وآلية إصدارها، يزاتهاوم المطلب األول: مفهوم الصكوك

اسالتييارية تقالوك   الالل تج  الة رب  اليالات اللالالل بداة تييالالت الصالكوك مفهاوم الصاكوك:  - اوالً 
ت يتسالاوية ي كية برب  اليات   ل بسا  وحدا حصن يتساويةل وذلك بإصدار صكوك

ويسالج ة بأساليام بصالحابلا با تبالارهك يي كالون حصصالاص يالا عة يالا رب  اليالات ويالا  لالقيية
 ن(1)يتحوت الليا بنسبة ي كية كت ينلك ييا

صسالتبداك حصالي ة اصكتتالات يالا تيويالت الييالاري   ر  د  ص  ت  يالصكوك ويا و يتساوية القييةل 
دة ييالالالالالالت صالالالالالالكوك تعالالالالالالد  اصسالالالالالالتييارية التجاريالالالالالالة والصالالالالالالنا ية وال را يالالالالالالةل يلالالالالالالا يتنو الالالالالالة وي

يالن اوصالوت الياليالة الالذي  ي كية ييتركة يالا بصالت يلا عل وصكوك اليرابحةناصستصنا
 ناص ين الربحج ميستحو 
ة بيجيو ة ين اليي ات التالا الصكوك اإلسمييتتيي  الصكوك اإلسالمية:  سايز م –ثانيًا 

للالا القالدرة   الل الينايسالة يالا اوسالواو الياليالة العالييالةل  لبداة ياليالة اسالتييارية جع ت ينلالا
 :(2)وها
 الصكوك اإلسميية ديناص يا ذية يصدرها لحاي لال كيا يا السنداتن تعد  نص 1
 ن ال وتداوللا يبض  ليروط يا تيي  ن ييكن تداوت الصكوك2
إليبات حو يالكلالا  ًبم ات يتساوية القيية قة تصدر باسك يالكلال بو لحاي لات ويين تيي  3

  انيييا تيي  
                                                           

هالل بيروتل 1428: 2القره داقال دن   ا يحا الدينل يقا البنوك اإلسمييةل دار البيا ر اإلسمييةل ط(1)
ن213ن 1  

( 17اليعايير الير يةل هي ة اليحاسبة واليراجعة ل يؤسسات اليالية اإلسمييةل البحرين الينايةل اليعيار راك: ) (1)
كل 2010: 1ل ط243كن ين ر:  بد الحان هياك بحيدل الصناديو والصكوك اصستيياريةل ن 2010ل ط: 240ن

 دار العارف اإلسكندريةن
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ينالاي  ال يالان بو ين اوت حصة يا عة يا ي كية يوجودات يبصصة لمستييارً ن تيي  4
 ندوين الحقوو اليعنوية والديون والنقو  البدياتلبو 
 وتداوللانير ال بضوابط ير ية تن ك الصدارها  ن تصدر   ل بسا   قد5
ويتحي الالالون ل ن يالالالا نيالالالرة اإلصالالالداريالالالا قنيلالالالا حسالالالت اصتمالالالاو اليبالالاليّ  ن ييالالالارك بصالالالحابلا6

 نة يا يي كا كت ينلك ين الصكوكبقريلا بنس
كانالالالالت الصالالالالكوك اإلسالالالالميية هالالالالا البالالالالديت  الالالالن اودوات التيوي يالالالالة  لونتيجالالالالة للالالالالذه الييالالالال ات

العجالالال  يالالالا اليي انيالالالةل وتالالالويير  التق يديالالالة التالالالا اتجلالالالت الليلالالالا الحكويالالالات واليؤسسالالالات لسالالالد  
 يبحيون  ن بدوات السميية يا استييار بيواللكن ناويان ل يراد الذي

 بالالين طالالريين ة  ماالالةتييالالت الصالالكوك اإلسالالميي آليااة إصاادار الصااكوك اإلسااالمية: –ثالثااًا 
 :(1)هيا بلدف الحصوت   ل حصي ة اصكتتاتل

 نالراقت بالحصوت   ل التيويت : هو اليستميد ين حصي ة الصدارهلاليصدر  -1
 هك اليستييرون ويواللك يا يرام الصكوك بو اصكتتات ييلانو حي ة الصكوك:   -2

التيويالالت هالالا يب الال  و  والغايالالة يالالن الصالالدار الصالالكوك هالالو الحصالالوت   الالل حصالالي ة الصالالكوكل
 ناليط وت الذي يديعا حي ة الصكوك ليصدر الصكوك

 بالاليم  يراحالالتلتيالالر الصالالكوك  ة الصالالدار ي يالالوهالالذه العماالالة بالالين طريالالا الصالالكوك جع الالت 
 :(2)وها
تقوك اليؤسسة اليالية بطرح نسالبة يعينالة يالن ي كيتلالا يالا  اِلذ  يرح ة الصدار الصكوك:  –ب 

هالذه العي يالة ويالو البطالوات  جالريوتبع  اوصوت لصالالح يحم الة الصالكوك اإلسالمييةل 
 اآلتية:

                                                           
ل دن تن3سميية الصكوك بديم  ن القرو  بما دةل نحسانن حسين حايدل بدوات التيويت اإل ( 1(  
ل 33الغ الان يحيد كم ل يعواات الصدار الصكوك اإلسميية كأداة لتيويت الييرو ات اصاتصاديةل ن( 2)

ل ين ية اليؤتير 7 يتال الصكوك اإلسمييةل ن كن ين ر:  بد الع ي ن ببتر2015الجايعة اإلسمييةل ق ةل 
 اإلسميال الدورة التاسعةل اليارة الياراةن
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ين اوصالالوت التالالالا يالالراد تصالالالكيكلا  الالن طريالالالو يالالالتعب ركة الينِيالال ةاليالالالتقالالوك البطالالوة اوولالالالل: 
عالالالالرف ي   يالالالالا و الالالالام اسالالالالتيياري واحالالالالدل لالالالالاوتجييع اليتنو الالالالة حصالالالالر يالالالالا لالالالالديلا يالالالالن اوصالالالالوت

 نبيحم ة التصكيك
تصنيف اوصوت وتقسييلا اللالل بجال ام  ي عاد اِلذ  البطوة اليانية: تصكيك اوصوت يك بيعلان 

وبيعلالالالالالالا  لبو وحالالالالالالدات تتناسالالالالالالت وت بالالالالالالا رقبالالالالالالات اليسالالالالالالتييرينل يالالالالالالك تحوي لالالالالالالا اللالالالالالالل صالالالالالالكوك
 ل يستييرينن

تقالالالالوك يحم الالالالة الصالالالالكوك بإصالالالالدار صالالالالكوك بقييالالالالة هالالالالذه يرح الالالالة يحم الالالالة الصالالالالكوك:  –ت 
ن يالالالتك بيالالال  عالالالد بل وباليسالالالتييرين يالالالن اويالالالراد واليؤسسالالالات اوه يالالالةاوصالالالوتل وتطالالالرح   الالالل 

اليحم الالة نيابالالة  الالن اليسالالتييرين طي الالة يالالدة اإلصالالدار بتجييالال   ت الالدار  وك ل يسالالتييرينل الصالالك
 جالالريل كيالالا يالعا الالدات والالالدبوت الدوريالالة الناتجالالة يالالن اوصالالوت وتو يعلالالا   الالل اليسالالتييرين

 تويير جيي  البديات التا تحتاجلا اليحم ةن
ي     اِلذ  كوك: يرح الالة الطمالالام الصالال –ج  واريخ التالالا تحالالددها سالاليية يالالا التالالاييالالة الصالالكوك اص ت الالد 

 نيرة اإلصدارن
الصالالكوك اإلسالالميية بداة اسالالتييارية االالد يرايالالو  تعالالد   مخاااطر الصااكوك اإلسااالمية: -رابعااًا 

اليكونة للا يالن يبالاطر يالر ية تطبيقلا يجيو ة ين اليباطر تبت ف بابتمف اوصوت 
 : (1)هذه اليباطر وبيان لوتيغي ية واانونية

بالالف ييلالا الصالكوك بحكالاك د الصالور التالا تتعالد  اإلسالميية: تعة كاك اليالريحيبالمة ب -1
 ة بطالمن الصالكوكل كيالا يالا حالالةاليريعة اإلسمييةل واالد يترتالت   الل هالذه اليبالمال

 ت يالالد نسالالبة الالالديون رة ييجالالت بص  وبصالالوصص يالالؤج   لكالالون يكونالالات الصالالك ديالالون يرابحالالات
% ين يكونات الصك حتالل يجالو  تداولالان وكالذلك  نالديا تقالوك اليؤسسالات 33  ل 

كالالاص صالالورياصل بو نقالالت ي كيالالة بعالال  اوصالالوت   الالل    ي  الياليالالة بتي يالالك صالالكوك اإلجالالارة ت  

                                                           
http://www.badlah.com/page-355.htmlن ل 18- 17بحيدن صمية ببو بكرل الصكوك اإلسمييةل ن (1)

يقا اليصارف اإلسميية يصرن يوا كل جايعة بسيوطل 2009 1 

http://www.badlah.com/page-355.html
http://www.badlah.com/page-355.html
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سبيت الرهن ولي  البي  الحقيقال يإن  ي ية التصكيك يا هذه الحالة تكون باط الةً 
ك وهالالو يالالن البيالالوع الينلالالا  نلالالا ص تي الال اليؤسسالالة با الالت اللالالل حي الالة الصالالكوك يالالا ون  

 يا اليريعةن
الالا كانالالتاليبالاطر التيالالغي ية:  -2 يجالالت بن تكالالون  هياكالالت الصالكوك التالالا يجالالو  تالالداوللا لي 

يالالإن  ل هالالذه الصالالكوك نالالاتذ  الالن هالالذه اوصالالوتلاا يالالة   الالل بصالالوتل وبن العا الالد   الال
نع الالالك بن العا الالالد  ييالالاليمصً للالالالذه اوصالالالوت يجالالالت بن تالالالدر  بعنايالالالةل اليبالالالاطر التيالالالغي ية

جالالاري يالالا صالالكوك اإلجالالارة هالالو  ا الالد الصالالك ي الالو تعط الالت ينالالاي  العالالين اليالالؤجرة ياإل
لالالالن يعالالالود  يالالالن ي الالالك  و  لاليكونالالالة لصالالالك اإلجالالالارة يالالالم يجالالالت   الالالل اليسالالالتأجر ديالالال  اوجالالالرة

 ل صك بي  ا دن
وتنيالالالالأ هالالالالذه اليبالالالالاطر نتيجالالالالة التعااالالالالدات يالالالال  بطالالالالراف  ي يالالالالالة اليبالالالالاطر القانونيالالالالة:  -3

التعالار  بالين نالن وي لر ذلك  نالد امن ينوالتصكيك اليصدر والي ت ك والوكمم وا
بحكالاك  و يالا هالذه الحالاتاك اليالريعة اإلسالمييةل ييجالت بن يطّبالحكالالقانون اليطبالو وب

 الصكوكن ا  يل اإلسميية التا بنيتاليريعة 
وحسالالالت صالالالي  البيالالالوع والتيويالالالت ل ن اليبالالالاطر تبت الالالف بالالالابتمف هياكالالالت الصالالالدارهاي حالالال  ب

واصسالالالتييار اإلسالالالمييةل كيالالالا تبت الالالف بالالالابتمف اليوجالالالودات اليكونالالالة للالالالذه الصالالالكوك سالالالوام 
وبالالالن ر  اللالالل هالالذه اليبالالاطر يالالإن يصالالدر الصالالكوك   كانالالت ب يانالالاص بو ينالالاي  بو بالالدياتن

يمالالالا سالالالبيت تجالالالاو  اليبالالالاطر    يلالالالال بو تبميملالالالا اللالالالل بدنالالالل درجالالالةليسالالالعل اللالالالل السالالاليطرة 
جالالدت هي الالات الراابالالة اليالالر ية التالالا تيالالرف   الالل الصالالدار الصالالكوك لالال م تبالالالف اليالالر ية و 

الالال ايالالالتراط اليالالالرط  هاالقانونيالالالة يإنالالالا ييكالالالن ليصالالالدر  ا اليبالالالاطربحكالالالاك اليالالالريعة اإلسالالالمييةن بي 
ال بتنميالذ الت ايالا يالا الواالالت اليحالددنالج ا الا يالا حالات  الدك اصلتالال اك  ا اليبالاطر التيالالغي ية وبي 
 لضيانات والكماصتنيييكن الدارتلا  ن طريو ببذ ا

يالاللدت الصالالكوك اإلسالالميية  يااة االقتصااادية للصااكوك اإلسااالمية:األهم المطلااب الثاااني:
ابالالالاصص   يلالالالا يالالالن يبت الالالف بنحالالالام العالالالالكن وتؤكالالالد   بالالالر السالالالنوات اوبيالالالرة انتيالالالاراص واسالالالعاصل وا 
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االدرتلا   الل تيويالت  د يالن الب الدان اإلسالمييةالتجارت الع يية إلصالدارات الصالكوك يالا  الد
      نالييرو ات التنيوية الكبرى

 :والمستثمرين األصلي لصكوك اإلسالمية لُمصدرهااالقتصادية اهمية األ :لفرع األولا
ة والعجالال  اليالالالا ت جالالأ بعالال  الجلالالات الحكوييالالة وقيالالر يكانيالالات الياديالاليالالا  الالت نقالالن اإل 

إلصدار صالكوك السالمييةل ويحقالو هالذا اإلصالدار ل جلالة اليصالدرة يجيو الة يالن  الحكويية
 :(1)ن نذكر ينلاي اتالي
تحقيالالالو  ي يالالالة التالالالوا ن بالالالين يصالالالادر التيويالالالت واصسالالالتييارل  بالالالر تق يالالالت    الالالل تسالالالا د -1

 ين  الدك ةيمص تعانا اليصارف اإلسميييي ين اجات اليوارد واجات استبدايلالاليباطر ب
هذا  ا قاص يالا يعد و  لويةياليالية التا تم ك طبيعتلا التن تواير القدر الكايا ين اليدبمت

بينالالام  يالالا القيالالاك بعي يالالات طوي الالة اوجالالتحتالالاج اللالالل وجالالا  يالالت اليصالالارف اإلسالالميية التالالا ت
الصالالالالكوك يتيالالالالكت  اسالالالالتيياراتلال وهالالالالذا يقتضالالالالا بن تكالالالالون اليالالالالوارد الياليالالالالة طوي الالالالة اوجالالالالتن

 اليوارد اليالية طوي ة اوجتنلا بييغذيلياص ل يصارف اإلسميية اإلسميية رايداص 
تقويالالالالة اليراكالالالال  الياليالالالالة ل جلالالالالة اليصالالالالدرة للالالالالا  بالالالالر تالالالالويير السالالالاليولة الم يالالالالة ليواجلالالالالة  -2

ت الالك الينيالال ت  صسالالي يال و اصحتياجالالات اليبت مالالةل وتنويالال  يصالالادر التيويالالت اليبت مالالة اآلجالالات
  ينيالةص  التا ص تسالتطي  الالدبوت اللالل اوسالواو الياليالةل وكالذلك الينيال ت التالا تيت الك بصالوصص 

 ني لاييصعت تس
يييالالا لالالو ا تيالالدت   الالل  تق يالالت اليبالالاطر التالالا ييكالالن بن تتعالالر  للالالا الجلالالة اليصالالدرة -3

يالالالالالا الحصالالالالالوت   الالالالالل  ةالتصالالالالالكيك يتالالالالاليح القالالالالالدر  وذلالالالالالك ون   صالالالالالدار اوسالالالالاللكًاصاتالالالالالرا  و ال
 بضيانات  ينيةن بن الصكوك يضيونة يضمص  نل يرين جدديستي
 نيالالالاطاتيالالالنح الصالالالكوك الجلالالالة اليصالالالدرة القالالالدرة يالالالا سالالالر ة دوران رب  اليالالالات يالالالا ت -4

 تحصيت الحقوو الياليةن يبت مة دون الحاجة اللل انت ار 

                                                           
  www.masralararba.com  (1) ن كن 246يعطا اهللن بير الدينن رييون يرياول الصكوك اإلسمييةل ن

   بد اهلل اليصريل يقات: يا جدوى الصكوك اإلسميية ن

http://www.masralararba.com/
http://www.masralararba.com/
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الصالالالكوك للالالالالا  ون   ًاوريعالالال تيالالالالوي اسالالالا د الجلالالالة اليصالالالدرة   الالالالل تحسالالالين الليكالالالت الت -5
و جديالدة يالا ا التصنيف ا تيانا بصورة يستق ة  ن اليركةل كيا يينح الجلة اليصالدرة طر 

 يري  ين يستوى التيويت ل جلة اليصدرة ل صكوكن اك ّ  الحصوت   ل التيويتل وذلك
يالك اسالتبعادها بالارج  لينح التيالويمت والتسالليمت صدرة ينيالصكوك الجلة ال تيكن -6

 دون حاجة اللل تكوين يبصصات ليواجلة يباطر التيويتن ليي انيتلا العاية
 تنييالالالة اصاتصالالالاديةل تالالويير اصحتياجالالالات الياليالالالة ل   الالالل يطالالرح الصالالالكوك اإلسالالالميية يسالالالا د

 ييالالالتتكيالالالا ل   يلالالالا نيكتتبالالالكوك تيالالالارك يالالالا بدوات اإلنتالالالاج يالالال  الييالجلالالالة اليصالالالدرة ل صالالال
عيالت   الل تنياليط يجالاصت التنييالة تو بحالد يصالادر الالربح لكالم طريالا الييالاركةل  الصالكوك

ت بتيويالالت القالالا يين بيالالؤونلا يالالن بصالالحاالصالالنا ية والتجاريالالة  وال را يالالة والبدييالالةل وذلالالك 
  ن(1)القدرات الكايية

د اسالالتعياصتلا يالالالا القطا الالات التنيويالالالة اليبت مالالالةً تعالالالد  تنالالالوع الصالالكوك اإلسالالالميية و نتيجالالة لو 
لتحقيالالالالالو التنييالالالالالة  واليرايالالالالالو البدييالالالالالة وال را الالالالالةل ات الياليالالالالالةل والطااالالالالالةل والتجالالالالالارةلكالبالالالالالدي

يصالدريلا ل لالالبهييتلالا بالنسالبة  نبّينالصكوك اإلسميية و  بنواع      رِ ع  ن  لذلك  ًاصاتصادية
 ليستييرين:وا

ي عالالالالد التيويالالالالت بالييالالالالاركة هالالالالو البالالالالديت الالالالالذي طرحتالالالالا  أهميااااة صااااكوك المشاااااركة: - أوالً 
تعايالالت بلالالا يالالا اليصالالارف ال ريجالالاليؤسسالالات الياليالالة اإلسالالميية  الالن الما الالدة اليابتالالة التالالا ي

ا يطالالرح صالالكوك ل ييالالاركة يسالالا د   الالل تحقيالالو العدالالالة يالالا تو يالال  النتالالا ذً ون الال التق يديالالةل
ن اليديونيالة السال بية التالا تنالتذ يمص  الاإليجابية  يالا الالربح والبسالارة بالديجعت ين اليياركة 

  ن طريو اصاترا ن 

                                                           
هالل يؤسسة الجريسال الريا ل 1414: 2اإلسميية بين الن رية والتطبيول طحيدل البنوك بالطيارن  بد اهلل يحيد  (1)

176ن  
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اصطي نالالان التالالاك الليلالالا يالالن  اِلذ  صالالكوك الييالالاركة يالالن بيضالالت صالالي  التيويالالت اإلسالالميا يالالن  تعالالد  و
لك ا تيتا  با يالن ييال ات ااتصالادية تساليعاليتلا يا  ي يات التيويت لي اِلذ  الناحية الير يةل وين 

 :  (1) يا د ك التنيية اصاتصاديةل وتتييت هذه اليي ات بالنقاط اآلتية
النيالام الييالاري  بكاي لالال يالن تيكن الجلة اليصدرة ل صكوك ين اليساهية يا تيويت  -ب

 وي ك ن ات ويعداتل وهذا التيويت ص يتيسر يا بقية صي  التيويت اإلسميية اوبرىن يبان  
الال ًب الالو التيويالالت بصالالكوك الييالالاركة يالالن بسالالعار الما الالدة اليحالالددة -ت  ا يق الالت يالالن تك مالالة يي 

يالالالؤدي بالالالدوره اللالالالل انبمالالالا  التك مالالالة التالالالا يالالالديعلا اليسالالالتل كل ييالالالا  السالالال عة الينتجالالالةل وهالالالذا
 ينعك  اليجاباص   ل اوسعارن

كيالا يالا  لرو بالين بسالعار الدا نالة واليديونيالةالن  دك ا تياد يؤسسة التيويالت   الل المال -ج 
لالالالي  بيالالالاك  اِلذ  يالالالؤدي اللالالالل تنيالالاليط  ي يالالالة التنييالالالة اصاتصالالالادية  يالالالا اليجتيالالال ل  لاصاتالالالرا 

يكان ت بصالالي  الييالالاركةيالالاليؤسسالالة التالالا تع يالالا اسالالتبداك ك لالالا تلالالا ياسالالوى تجنيالالد طاااتلالالا وا 
 اويوات التا تيت كلا يا الييرو ات اإلنتاجيةن

تتيي  صكوك اليياركة بعدك وجود ضيانات تط بلا الجلة اليصدرة ل صكوكل وهذه  -د 
الضالاليانات التالالالا تط الالت يالالالا بقيالالة الصالالالي  تييالالت  قبالالالة بيالالاك صالالالغار اليسالالتييرينل وهالالالذا يالالالا 
ب طالل لصالالكوك الييالالاركة ييالال ة جالذت ب الالداد كبيالالرة يالالن صالغار اليسالالتييرين الالالذين ييالالك ون 

 يادة الدبت القويانا بدى اللل   يي   ًنسبة كبيرة يا اليجتي 
اص تيالالالاد   الالالل صالالالكوك الييالالالاركة يالالالا تيويالالالت الييالالالاري  التالالالا السالالالورية وتسالالالطي  الحكويالالالة 

هالالذه  سالد  كاييالالة ل ترقالت يالا النيالالا لا يالا  الالت ال الادة اإل يالالار  نالديا ص تيت الالك رؤو  بيالوات
 –وتالالك اصكتتالالات   يلالالا يالالن ابالالت اويالالراد  لصالالدرت الحكويالالة هالالذه الصالالكوكا بِإذ  النمقالالاتل يالال

اإلصالدار يالتك  ركام ل حكويالةل وبيوجالت نيالرةبصالبح حي الة الصالكوك يال ل–حي الة الصالكوك 

                                                           
: 1ل  اليعلد اإلسميا ل بحو  والتدريتل "ط53اليوللن يضت يصطملل التيويت التنيوي لرب  الياتل ن (1)

ة ياجستيرل هالن ين ر: الجوريةن بساية  بد الح يكل صكوك اصستييارل رسال1413( اك 29هالل واا   الندوة)1416
   ن129كل اليراف: دن سايرانطقجالن2002يعلد الد وةل 
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البسارة   ل ادر رب  اليات الييارك با بين  اصتماو   ل تو ي  برباح اليياركةل وتكون
   الحكوية وحي ة الصكوكن
اليؤسسالات واويالراد لتيويالت الييالاري   جالذت اويالوات يالن الحكويالة وبلذا اإلصدار تستطي 

ل وتحييالت اويالراد الطوي الة اوجالت ال الادة اإل يالارييالرو ات التنيوية التا تحتالاج الليلالا يالا 
اسالالتييار بيالالواللك بببالالرات  حي الالة الصالالكوك يالالنويالالتيكن  ليالالن تكالالاليف ال الالادة اإل يالالار اص جالال م
  تيرف   يلا الدولةن وطنية الدارية
يالإن  للييال ات التالا تتيتال  بلالا صالكوك اليرابحالةل الالالن الراص أهمية صاكوك المرابحاة:  :ثانياً 

تغطالالالالا وت بالالالالا اليرابحالالالالة اطا الالالالاص يالالالالن  اِلذ  يالالالالا التنييالالالالة اصاتصالالالالاديةل  اص بالالالالار   اص للالالالالذه اوداة دور 
لالا اليجتيال  يالا يبت الف ي اتالال يالتالاجر الالذي ص يريالد يالن اللي اطا ات التيويت التا يحتاج

 الالال    الالالل بسالالالرار تجارتالالال وص يريالالالد بن يعالالالرف نسالالالبة الضالالالريبة   الالالل البنالالك اإلسالالالميا بن يط  
هذا يأتا ويأبذ يرابحالةن واليصالن  الالذي يحتالاج اللالل يالواد  وي الدبت واإليرادات اوبرىل 

يالا يحتالاج الليالا  يدة اصيرةل وص يريد بن يياركا بحالد يالا يصالنعال يسالتطي  سالد  بمت باك 
 بالالات التنييالالة كالالاودوات الم يالالة ل  را الالة يالالييكن للالالذه الصالالكوك تيويالالت يتط ن (1)باليرابحالالة

لالالالي  للالالالا حالالالدود الص يالالالا تقالالالف  نالالالده  اِلذ  ل كّ لالالالا والصالالالنا ة واسالالالتيعات اصحتياجالالالات التنيويالالالة
اليكانيالات الييالوت الياليالالةل يسالوام كانالت السالال عة كبيالرة بك صالغيرة ييكالالن تيوي لالا  الن طريالالو 

 ن  (2)الصدار صكوك اليرابحة

                                                           
/ البنوك اإلسميية ودورها يا التنيية 1990ل 34حيودن سايا حسنل اليرابحة واصجارة واودوات اوبرىل ندوة (1)

  1لالبنك 
 كل يكتبة اليروول1988: 2او يات اليصريية بيا يتمو ي  اليريعة اإلسمييةل ط حيودن سايا حسنل تطوير( 2)

 434 يانل ن
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لو ن النسبا اوكبر يا الجيالا التو يمات التيوي ية واصسالتيياريةل ليالا للالا ا تييت اليرابحة
اليرابحالالة ت ب نالالل   الالل بسالالا  رب  اليالالات و يالالادة   يالالا يتمالالو   يلالالان  ولّيالالا كانالالتل ييالال اتيالالن 

 :(1) يإن بق ت اليصارف اإلسميية ت جأ اللل استعيات صكوك اليرابحة وذلك ل يي ات اآلتية
سالالاللولة تطبيالالالو  ي يالالالات اليرابحالالالة يالالالا اليصالالالارف اإلسالالالمييةل ببالالالمف صالالالي  التيويالالالت  -1

 ننحتاج تطبيقلا اللل  ي يات بكير تعقيداص ياوبرىً كاليياركة واليضاربة التا 
بتالويير التيويالت الالم ك  ًين الس   والبديات اليوجودة يا السوو ت بية حاجة العيمم -2

 نكايةص  يستويات العيمملوحتل الصغير ينا 
تقالالالوك  اِلذ  ةل يالالتحقالالو صالالكوك اليرابحالالالة  نصالالر التأكالالالد يالالن تنميالالالذ التيويالالت لغاياتالالالا الحقيق -3

الال ًاليرابحالالة بصالالمص   الالل يبالالالدب يالالرام السالال   ويالالن يالالالك بيعلالالا ا يينالال  هالالالدر اليالالات يالالا قيالالالر يي 
 يوضعان

لالالالالت لتيويالالالالت ا وج  اِلذ  لك صالالالالكوك اليرابحالالالالة يالالالالا تسالالالالري   ج الالالالة اصاتصالالالالاد اليح الالالالا تسالالالال -4
 كيرام اليعدات واآلصت اإلنتاجيةن لييارية واإلنتاجيةالقطا ات اصست

اصاتصالالالالالادية  نيالالالالالاطاتسالالالالاللولة اسالالالالالتبداك اليرابحالالالالالة وتنو لالالالالالا يالالالالالا يبت الالالالالف ال تالالالالالؤدي  -5
لالالل جالالذت  الالدد كبيالالر يالالن المعاليالالات اصاتصالالادية الالصالالنا ية والتجاريالالة وال را يالالة والبدييالالة 

اليصالارف اإلسالمييةل ويالن والبديية ل تعايت ي  اليصارف اإلسالمييةل وهالذا ينيالا يالورد 
 يك يع   ادرتلا   ل التوس  يا التيويت واصستييار والتنييةن

اليترتبالالالة   الالالل اليرابحالالالةً ون ربالالالح اليصالالالرف يحالالالدد يسالالالبقاصل وبن  انبمالالالا  اليبالالالاطر -6
يالالا احتيالالات تالالأبر  _يالالا اوق الالت _لالالذلك تنحصالالر يبالالاطر اليرابحالالة ًاليرابحالالة تنتلالالا بالالدين

 العييت  ن سداد الدينن
ا احتاجالالت اللالالل يالالرام اِلذ  بن ت جالالأ اللالالل الصالالدار صالالكوك اليرابحالالة  السالالورية ل حكويالالة وييكالالن 

 اِلذ  ل اصاليرة اوجالت س   واصت ويعدات ووسا ت نقت تحتاج الليلا يا تيويت ال ادة اإل يار

                                                           
 كل رسالة2011حيدانن نبرا  الحاجل بير اليباطر   ل صي  التيوي ية واصستييارية يا اليصارف اإلسمييةل (1) 

 ن 72ياجستيرل ن
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بيالالالرام البضالالالا ة يالالالن حي الالالة   -اليصالالالدر  – تتضالالالين نيالالالرة اإلصالالالدار و الالالداص يالالالن الحكويالالالة
لك يالال  ربالالح يع الالوكً يب غالالاص بالالا البضالالا ة   الاليبالالاليين الالالذي اايالالت  -ن ياليكتتبالال – الصالالكوك
اييالة  ي   د  ت  ن ويتك اصتماو بين الطريين   ل ب بو نسبة يحددة ين ايية البضا ةل يقطو اص 

يقالوك يالدير يحم الة الصالندوو بالنيابالة  الن حي الة ي البضا ة للك   ل يكت باساط يؤج الةل
يالك يواال   قالد اليرابحالة يال  الحكويالة  لضالياناالصكوك بيرام البضا ة وتدبت يالا ي كالا و 

لتس ييلا البضا ة وتحصيت اليين بحست اليروط اليتمو   يلا يا  قد اليرابحالةن وبلالذا 
وسالالا ت نقالالتل ويالالواد و تكالالون الحكويالالة االالد حصالال ت   الالل يالالا تحتالالاج الليالالا يالالن يعالالدات واصتل 

ل يقسالالطةوبأسالالعار يؤج الالة و  لبنالالام وقيرهالالا يالالن السالال   التالالا تحتالالاج الليلالالا يالالا ال الالادة اإل يالالار
  ن ال جوم اللل اصاترا  ين الدوت واليركات بموا د ربويةن   بدصص  
يييالالالت صالالالك السالالال ك بداة يتييالالال ة يالالالا جالالالذت اليالالالوارد الياليالالالة  :صاااكوك السااالمأهمياااة  :ثالثااااً 

ا بيعنالا ِإذ  يال ينانتعالد  ال را الا والصالنا ا والل يؤسسات والحكويات لتيويالت ييالاري  اإلنتالاج 
 نيالالالاطاتالسالالال ك ليبت الالالف الر الالالالذي ييكالالالن بن يحديالالالا التيويالالالت بصالالالكوك يالالالالن الالالر يالالالا التغي

 اصاتصادي للذه الصكوك يا د ك يعدصت النيو اصاتصاديةل بدركنا اوهيية اصاتصادية
تييالالت حصالالي ة اصكتتالالات   الالل صالالكوك السالال ك ييالالن البضالالا ة التالالا يسالالتبديلا  اِلذ   لتلالالاو ياد

يصالالالدر هالالالذا الصالالالكوك يالالالا تيويالالالت  ي يالالالات اإلنتالالالاجل يالالالك تسالالال ك البضالالالا ة الينتجالالالة ل ويالالالام 
بالت اياتلالالالالال كيالالالالا ييكالالالالن ل حكويالالالالات بن تيالالالالوت يي انيتلالالالالا التيالالالالغي ية بإصالالالالدار صالالالالكوك سالالالال ك 

السالوو وتسال يلا لحي الة الصالكوك  اليبيعالة يالن يد يالن حصالي تلال يالك تيالتري البضالا ةوتستم
 ن(1)ا لك تكن ينتجةاِلذ  
السالالال ك  الالالن بقيالالالة  التالالالا ايتالالالا ت بلالالالا صالالالكوكييكالالالن بن نجالالالد يجيو الالالة يالالالن البصالالالا ن و  

 :(2)ل وهايا د ك التنيية اصاتصادية الصكوك اوبرى

                                                           
ن14 ن القر  بما دةل د تل د نل ن ( حسانن حسين حايدل بدوات التيويت اإلسميية الصكوك بديمص  1 ( 

كل البنك اإلسميا 1998: 2 يرن يحيد  بد الح يكل اإلطار الير ا واصاتصادي واليحاسبا لبي  الس كل ط (1)
 ن72 -71ل تنييةلن
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تنالوع السال   والبالديات التالا ييكالن التعايالت بلالا يالا صالكوك ل لالالاتسالاع النطالاو: ن الراص  -ب 
ت بعد بن ساهك الع ك يا اليكانية ضبط الس  ل يأصبحت صكوك السال ك تيالو   صسي ياالس ك و 
 اصاتصاديةن النياطاتبق ت 

تيويالالالالت العي يالالالالات اصالالالاليرة اوجالالالالت  وك السالالالال ك لصالالالالمحية يالالالالادة القالالالالدرة التيوي يالالالالة لصالالالالك -ت 
 ن(1)كالينتجات ال را يةل وكذلك  تيويت العي يات طوي ة اوجت كاوصوت اليابتة

يا الربح  )البا  ( الليا كِ س   لي  ل الال دالة التو ي : وتتحقو العدالة يا التو ي  بالنسبة  -ج 
الالس ك وتكالاليف الحصالوت   الل السال عةل وباليتييت يا المرو بين رب  يات  ل لالالا بالنسالبة ي 

  نالد اسالتميال وبالين رب  يالات السال كلل ييكون يا المرو بين يين الس ك )الييتري( كِ س   لي  ا
القرار البان بك يليا يييا يتع و بترياليد  ذ  ايتواف يا ك تا الحالتين   ل سمية اتب وهو

 ليانانل الالووتل وسمية ارار البي  بالنسبة ل الالالتكاليف بالنسبة 
تق يت ايار التضبك: تتيت  صكوك الس ك بعالدك تعرضاللا ليبالاطر التضالبكل بالت تتالأير  -د 

هالذه الصالكوك تييالت بصالوصص حقيقالة يالا يالكت ب يالان وبالديات ترتمال   بالتضبك اليجابيالاصً ون  
ا يؤدي اللالل ارتمالاع  ا الدات الصالكوك الييي الة ي  يِ ً بسعارها بارتماع اليستوى العاك ل سعار

ت يحصالالت   الالل سالال   يقابالالت الن اسالالتبداك صالالكوك السالال ك يعنالالا بن الييالالو   ن(2)لت الالك اوصالالوت
وهالذا يعنالا  بسالعار هالذه السال   سالوف ترتمال ل ل وبن  بيوالا التا يالديعلا ليالرام صالكوك السال ك

ل لالالالبالنسالالبة  بي انبمالالا  يالالا اييالالة النقالالود لالالن يالالؤدي اللالالل بسالالارة جالال م يالالن بيوالالالان و بن  
ا يستبدك رب  يالات السال ك يالا بر لن يعانا ين ايار التضبكً ون  الليا يإنا هو اآل كِ  ّ س  لي  ا

 اإلنتاج بيرام يست  يات ترتم  بسعارها يا  ت التضبكن 

                                                           
بو اليقي ة ين اليوجوداتن  -العقار –اليابتة: ها ييت كات اليركة التا تتكون ين العناصر اليابتة  اوصوت (2)

كل 1980: 1ل تعريت:  ادت  بد اليلدي وحسن الليونديلط53يجيو ة ين الباحيينل اليوسو ة اصاتصاديةل ن
  دار ابن ب دونل بيروتن

كل 2012اإلسميية كأداة لتيويت يياري  التنيية اصاتصاديةل بير الدينن يعطل اهللل يرياون رييول الصكوك  (3)
  ن18جايعة االية يويلل ن
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بن تصالالدر الصالالكوك   الالل بسالالا   قالالد السالال ك لتيويالالت  السالالورية ييكالالن ل حكويالالةيع الالل هالالذا 
ال يالحكويالة التالا تصالدر الصالكوك تييالت اليياري  اصاتصادية التا تسعل الليلال ا البالا  ل بي 

الالال  ك  يمالالالا هالالالذه الحالالالالة ل اليكتتبالالالون   يلالالالا يلالالالك الييالالالترون لبضالالالا   السالالال ك رب  يالالالات السالالال ك  ي س 
الليلالا الحكويالة يالا ال الادة  ليتك يرام الس   واودوات التالا تحتالاج ل حكوية يا يج   العقد

ل والتالا تسال ك لحي الة الصالكوك يالا بجالت صحالو ل يياري  القصيرة بو طوي ة اوجالت اإل يار
بن هذه الصالكوك     ح       ل ديعات حست نيرة اإلصدارن وي  بو  لويحدد   ل ديعة واحدة

 اِلذ  اليسالالتييرينً يالالن تحقالالو يصالال حة ييالالتركة ل حكويالالة بصالالمتلا اليصالالدر وحي الالة الصالالكوك 
تييت حصي ة اصكتتات ديناص س عياص يا ذيالة الحكويالة ت تال ك بتسال ييا يالا  اليسالتقبت دون بن 

كيالالالا يسالالالتميد حي الالالة الصالالالكوك يالالالن اسالالالتييار بيالالالواللك يالالالا ييالالالاري   ليترتالالالت   يلالالالا بي يوا الالالد
  إلنيا لاناتيجية تسعل الحكوية ااتصادية استر 

صكوك اإلجالارة يالن الصالي  اإلسالميية التالا ت جالأ الليلالا  تعد  :  وك اإلجارةأهمية صك :رابعاً 
ليالا تتيتال  بالا يالن بصالا ن تتييال  بلالا  الن قيرهالا يالن  ًالحكوية واليؤسسات يا التيويت

 : (1)الصكوك اإلسميية اوبرى يا جوانت يبت مةل وين هذه اليي ات
 قالالد اإليجالالار دون تحيالالت  يسالالتماد يالالن ينمعتلالالا يقابالالت يب الال  اِلذ  تيويالالت اوصالالوت اليابتالالةل  -ب 

 نمقات الصيانة ويباطر الي كية كلبوط اوسعارن
اسالالالالتعيات صالالالالكوك اإلجالالالالارة يالالالالا تعب الالالالة اليالالالالوارد الم يالالالالة لتيويالالالالت الييالالالالرو ات  ييكالالالالن -ت 

والنمقالالالات الحكوييالالالة كيالالالاحنات لنقالالالت البضالالالا  ل بو اسالالالتبدايلا يالالالا تيويالالالت بصالالالوت يابتالالالة ص 
 يقصد الربح ين استعياللا كتيويت يراك  البح  الع يا باآلصتن 

العالالاك التالالا ص ترقالالت  تسالالتبدك صالالكوك اإلجالالارة لتيويالالت الاايالالة الييالالرو ات ذات النمالال  -ج 
دودل وسالالا ر الحكويالة الاايتلالالا   الالل بسالالا  الالربح ليصالال حة تراهالالال نحالالو بنالام الجسالالورل والسالال

ل ويا هذا الحالة تكون الحكوية ها اليستأجر ين بصحات الصكوك الذين البنية التحتية
 يي كون او يان اليؤجرةن

                                                           
ل يرج  سابو130الجوريةن صكوك اصستييار ن(1)  
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ييكالالالالن  اِلذ  إلجالالالالارةل ييكالالالالن ل دولالالالالة بن تواجالالالالا العجالالالال  يالالالالا يي انيتلالالالالا بإصالالالالدار صالالالالكوك ا -د 
ل وذلالالك لق الالة يباطرهالالا (1)ةت السالالوو اليمتوحالالاسالالتعياللا يالالن ابالالت البنالالك اليركالال ي يالالا  ي يالالا

 تتيت  با ين استقرار بسعارها و وا دهان يضمص  ي ا
ا ارتمعالت ِإذ  تتحدد اييتلالا ويقالاص لقالوى العالر  والط التل يال اِلذ  بضو لا لعوايت السوول  -هال 

القييالالة السالالواية ل صالالوت بو الينالالالاي  التالالا تقابالالت الصالالكوكل ترتمالالال  اييالالة صالالكوك اإلجالالالارةل 
 ا انبمضت اييتلا السوايةناِلذ  وتنبم  

 اِلذ  اصاتصالالالالاديةل ويالالالالن  ويالالالالت الييالالالالاري تتيتالالالال  صالالالالكوك اإلجالالالالارة بيرونالالالالة كبيالالالالرة يالالالالا تي -و 
رة ين ابت اليسالتميد نمسالال بو ا يبايييكن الصدارها الي   اِلذ  الوساطة اليالية اليتضينة ييلال 

 ن طريو وسيط يالا ييت البنوكن كيا تتيتال  بيرونالة  اليالة يالا ت بيالة ييالاري  ااتصالادية 
هالالالذه اليرونالالالة و يتنو الالالةل وهالالالذا يرجالالال  اللالالالل تنالالالوع صالالالورها وااب يتلالالالا إلضالالالاية يالالالروط   يلالالالال 

ابالت  يعينالة ويسالتلدية يالناللالل ييالاري   تكسبلا يي ة اوية يالا التنييالة اصاتصالادية اليوجلالة
 نالدولة

 اِلذ  تصالاديةل صكوك اإلجارة يا تيويت اليياري  اصا وييكن بن تستعيت الحكوية السورية 
ت اويالراد بو ب الاصكتتالات   يلالا يالن اِ  يجالريل حكوية بن تقوك بإصدار هذه الصالكوك ل ييكن

لحي الة الصالكوكل لتقالوك  تصالو قمو بات اصكتتات تالؤوت ي كيالة هالذه اواليؤسساتل وبعد ال
عال  اوصالوت بيال  بب جار هالذه اوصالوت يالن يالكيلالا الجالددن بو تقالوك الحكويالةالدولة باست 

يالالك تقالالوك  ة بإصالالدار صالالكوك لةجالالارة الييالالتراةللتقالالوك هالالذه اليالالرك اليي وكالالة للالالا ليالالركة يالالاً
بعقالود يبت مالة اآلجالاتن  –حي الة الصالكوك  –الحكوية باست جار هذه اوصوت يالن يالكيلالا 

تالؤوت ي كيالة هالذه الصالكوك  اِلذ  ن الحكوية بيرام هذه اوصالوتل يرايو هذا العقد و د يواد 
وبلالذا تكالون الحكويالة االد اسالتطا ت تيويالت د يستقت وبسعر السوو واالت العقالدن ل دولة بعق

                                                           
 جل ة العاية بن تتبادت سيوصتالسوو اليمتوحة: ها السوو النقدية التا تسطي  اليؤسسات الياليةل وبع  او (1) 
بالحسابات الجارية لدى اليصرف اليرك ي يقابت بوراو ياليةن يمكن وساكل النقود والسياسات النقدية الداب يةل ن 

ل دار الينلت ال بنانال د تن227  
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 يالالواتنوبصالالحات رؤو  اوييالالاريعلا اصسالالتييارية يالالا ال الالادة اإل يالالار بيسالالا دة اليالالركات 
يالادة يالن اطر كانالت اإلك يالا كالان باالت تعرضالاص ل يبال صالكبن بصالت ال ا يجالت يمح تالاويي  

وللذا كانت الصكوك القا ية   ل العقالار باالت تعرضالاص ل بطالر يالن الصالكوك  الصك بكبرً
 نات والسمنر القا ية   ل اوصوت الينقولة كالطا 

صدارها صسالتبداك ال يجري ويا و يتساوية القييةوها أهمية صكوك االستصناع:  :خامساً 
  ن(1)لحي ة الصكوك اليصنوع ي كاص  كونوي يلا يا تصني  س عةلاصكتتات   حصي ة 

ت صدر   اِلذ  يادة ين صكوك اصستصناع يا ال ادة البنام واإل يارل وتسطي  الحكوية اإل  
تميالالالالد يالالالالن حصالالالالي ة اصكتتالالالالات   يلالالالالا لبصالالالالمتلا يستصالالالالنعاصل  صالالالالكوك اصستصالالالالناعالحكويالالالالة 

يالالرام لعالالر  هالالذه الصالالكوك   الالل  جيلالالور اليكتتبالالين ت اِلذ   لتيويالالت ييالالاريعلا اصاتصالالاديةل
الن  كطالا رة بو سالمينة بو يعالدات واصت بو ييالروع السالكان باليين يعال ين يالدي  يالا بصالت ي ص 

صالالكوك اصستصالالناع اليالالات الالالم ك  وبلالالذا تالالويرن (2)و   الالل باسالالاطاليسالالتقبت ديعالالة واحالالدة ب
تسالالالدد الحكويالالالة ل يالالالراد  اِلذ  ن ويالالالت الصالالالنا ة اليط وبالالالة التالالالا بصالالالدرت الصالالالكوك وج لالالالالتي

  اليب   اليحدد يا العقد  نديا يتك النتاج الس   اليتمو   ل استصنا لا بتاريخ يؤجتن  
 لالالالر بهييالالالة صالالالكوك اصستصالالالناع كالالالأداة ياليالالالة يتييالالال ة يالالالا تالالالويير يالالالوارد ياليالالالة ويالالالن هنالالالا ت

 ليالتكويتح بات اصكتتات   يلالال  لتقوك بإصدار صكوك اصستصناع التا السورية ل حكوية
اوصالالوت اللالالل حي الالة الصالالكوكل ليالالتك اصتمالالاو يعلالالك   الالل الاايالالة الييالالاري  التالالا  نقالالت ي كيالالة

بتحديالالالد اليواصالالالمات  اليط وبالالالة واإلجالالالرامات اليتع قالالالة  لتحتالالالاج الليلالالالا الحكويالالالة استصالالالنا اص 
ت ت ك الحكوية وبعقد يستقت بيرام هذه اليياري  بعالد تنميالذهال ويالرام اوصالوت  اِلذ  بالتنميذل 

حصي ة اصكتتات   ل بسعر السوون  وبلذا تستطي  الحكوية استعيات  التا تك تصكيكلا
يالالالرام سالالال   صالالالنا ية كالطالالالا رات واليصالالالان  والسالالالمن واليعالالالدات يالالالا  صالالالكوك اصستصالالالناع 

يالالالالالن جسالالالالالورل وطالالالالالرول الصالالالالالنا ية والسالالالالالكنية وتيويالالالالالت ييالالالالالاري  البنالالالالالام البدييالالالالالة و  لواآلصت
                                                           

ن 239(ل ن17اليعايير الير يةل اليعيار ) ( 1) 

نل يرج  سابو15حسانن حسين حايدل بدوات التيويت اإلسمييةل ن ( 2( 
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تصالالناع تسالالتبدك حصالالي تلا صالالكوكاص لمس ويحطالالات كلربا يالالة استصالالنا اصن يتصالالدر الحكويالالة
نيام اليياري  بيوجت  قد اصستصالناع يا تصني  الس    ليالتك تسال ييلا بعالد اصستصالناع وا 
وتسالالالالاللك هالالالالالذه الصالالالالالكوك بالالالالالدور كبيالالالالالر يالالالالالا تسالالالالالليت الصالالالالالنا اتً ون ن (1)اللالالالالالل اليستصالالالالالن 

بضا تا التا ااك بتصنيعلا ستنتقت يبايرة اللالل الييالتري اليحالدد  اليستصن  اد ضين بن  
كيالالالا تحقالالالو الما الالالدة ل حكويالالالة التالالالا حصالالال ت   الالالل  يسالالالبقاصل ي الالالن تتعالالالر  صالالالنا تا ل كسالالالادن

    الس عة يؤج ة اليينل بو   ل باساط صحقة الدي  دون ال جوم اللل القرو ن
ون بداة يالية ل حصوت : ييكن لصكوك اليضاربة بن تكأهمية صكوك المضاربة :سادساً 

  الالل السالاليولة بتالالداوللا بعالالد امالالت بالالات اصكتتالالات   يلالالال وتبصالالين الصالالكوكل وبالالدم العيالالت 
ا كالالالان الغالالالالت   يالالالا اِلذ  ا كانالالالت يوجالالالودات الييالالالروع ب يانالالالاص وينالالالاي  ونقالالالوداص اِلذ  يالالالا الييالالالروع 
نلالا بيال  ا كانت يوجودات الييروع ديوناص يم يجالو  بيال  الصالكوك بالدينً واِلذ  ا او يانل الي  
 ن  (2)دين بدين

وص يقتصر دور صكوك اليضاربة   ل يرام بسلك يركات تجارية يقوك نياطلا يا يرام 
الس   وبيعلا ل حصوت   ل الربحل بت نجد ينلا يا يصرف يا يرام اليعدات واستغمللا 

ديال  هالذه اآلصت   الل بسالا   جأ الحكوية اللالل تواد  ن(3)اليبت مة الصنا ية نياطاتيا ا
   قد اإلجارة بو اليرابحة بو اصستصناع بحست الييروع الييوتن

ات يية التالا تجيال  بالين بصالحات رؤو  اويالو صكوك اليضاربة ين الصي  اإلسم تعد  و   
وح التنييالالالالة وذوي الببالالالالرات اصاتصالالالالادية الالالالالذين ص يي كالالالالون اليالالالالاتل ياليالالالالات والببالالالالرة هيالالالالا ر 

تيويت العج  يالا يي انياتلالا  الن طريالو الصالدار صالكوك  تسطي  الحكوية  اِلذ  اصاتصاديةن 
اليضالالالالالاربة يالالالالالالا الييالالالالالالرو ات اليالالالالالدرة ل الالالالالالربحن يعنالالالالالالديا تقالالالالالالوك الحكويالالالالالة  بلالالالالالالذا النالالالالالالوع يالالالالالالن 

                                                           
ل يرج  سابون16حسانن حسين حايدل بدوات التيويت اإلسمييةل ن ( 1( 
ل يرج  سابون207الع ا ن صالحل اليؤسسات الياليةل ن ( 2)  
كل يركة 2002: 1ل ط156ببو قدةل  بد الستارل بحو  يا اليعايمت  واوساليت اليصريية اإلسمييةل ن(2)

 التوييون 
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ص ييالارك بصالحات اويالوات يالا  ِإذ  صكوك اليضاربة بالبحصي ة يإنلا تيوللا  الييرو اتل
 ن (1)ةة بيد الس طة الحكوييتبقل اإلدار و  القرار اصستيياري ل ييروعل ِإذ  تبا
اص تيالالالاد   الالالل صالالالكوك اليضالالالاربة يالالالن بجالالالت الحصالالالوت   الالالل ل حكويالالالة السالالالورية وييكالالالن   

تقالالالوك الحكويالالالة بإصالالالدار صالالالكوك اليضالالالاربة وتتيتالالال   اِلذ  التيويالالالت الالالالم ك إل الالالادة اإل يالالالارل 
  ل صكوك اليضاربة يلك ييي الون صالاحت رب  اليالاتل  ا اليكتتبونبصمة اليضارتل بي  

وتحالدد نيالرة اإلصالدار كيميالة ااتسالاك الالربح  ليكتتت ييلا ها رب  يات اليضاربةلاصيوات ا
الالبالالين الحكويالالة وحي الالة الصالالكوكل ب واالالد تكالالون هالالذه  ا البسالالارة يتقالال    الالل حي الالة الصالالكوكلي 

واليدرجالة  د الحكويالة القيالاك بلالاالتالا تريال كّ لا يتك اصستييار يا اليياري  اليضاربة يط قة
بحست اليياري  التا يرقت اويراد استييار بيواللك  بو يقيدة لضين بططلا اصاتصادية

ل واالالد تكالالون يضالالاربة ينتليالالة بالتي يالالك يتعلالالد بحالالد طريالالا واليبينالالة يالالا نيالالرة اإلصالالدار ييلالالا
بالالالمت يالالدة يالالالن الالال ين بو بحسالالالت  بالالروبالالالر وبعقالالد يسالالالتقت بن يحالالت يحالالالت اآلل الالالالالعقالالد 

تسالالالالتبدك  اِلذ  ل الدولالالالالة يحالالالالت اويالالالالراد يالالالالا الي كيالالالالة وقالبالالالالاص يالالالالا تحالالالالت   لاليالالالالروط اليتمالالالالو   يلالالالالا
بو النيالام  ييالت اليطالارات واليالوان ل الحكوية حصي ة اصكتتات يا تيويت اليياري  القا يالة

 يياري  جديدة تسلك يا د ك التنيية اصاتصاديةل وا  ادة اإل يارن 
وديعتلالا  ليالوات يالن بيالدي اويالرادجالذت اليالدبرات و اوتكون الحكوية  تيكنت ين وبلذا  

ل دون بن يكون هناك يا تيويت اليياري  اصستييارية التا تحتاج الليلا يا ال ادة اإل يار
حي الالة الصالالكوك يالالإنلك بيالالوات اليضالالاربة ي الالك  ولّيالالا كانالالتن بي تكالالاليف   الالل ب انالالة الدولالالة

  ى يا الحم ن تعد  ر الحكوية بو ترب  يات اليضاربة يا لك تقص  بسارة  يتحي ون يباطر
 الالن بقيالالة الصالالكوك اإلسالالميية  تيتالالا  صالالكوك الي ار الالة  :ميااة صااكوك المزارعااةأه: سااابعاً 
سالالتبدك حصالي ة اصكتتالات   الل هالالذه تو  لالا تصالدر لتيويالالت ييالروع  را الا يعالينلبن اوبالرى

الصالكوك يالالا يالرام اور  و را تلالالال والصالرف   الالل يالدبمت ال را الالة يالن اصت وبالالذور 
                                                           

يرج  سابون ين ر: القحفن ينذرل تيويت العج  يا اليي انية العاية ن129الجوريةل صكوك اصستييارل ن (3) 
ن45كل البنك اإلسميا ل تنييةل ن1997: 1ل ط39ل دولةل راك بح :   
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يالارك يالا النالاتذ صالكوك الي ار الة يتنيالرة الصالدار وبيوجت  ل(1)وسياد ودي  بجور العيات
واالد   الونلالي ار  وهالك ل  يلالاوهالو يالالك اور  واليكتتبالون  لين اليحاصيت  اليصدر للا

ويتيالالارك  –اليسالالتييرون  – يكالالون اليصالالدر للالالا اليالال ارع واليكتتبالالون هالالك بصالالحات اور 
 ن يا الناتذ  صكوك ي  يصدرهاالحي ة ل

يالالالادة يالالالن صالالالكوك الي ار الالالة يالالالا ال الالالادة اإل يالالالار بصالالالمتلا اإل السالالالورية وتسالالالطي  الحكويالالالة  
يجالالري و لالالا تصالالدر صالالكوك الي ار الالة راضالالا ال را يالالةل يإن  يالكالالة ليسالالاحات واسالالعة يالالن او

د ك   اِلذ   اصكتتالالالالات   يلالالالالا يالالالالن ابالالالالت اويالالالالرادل الالالالت ب  حصالالالالي ة اصكتتالالالالات يالالالالا تيويالالالالت الييالالالالاري   ت س 
إلاايتلالالان  بالبالالذار واليعالالدات والعيالالالة اليدربالالة التالالا تسالالعل الحكويالالة صسالالتراتيجيةا ال را يالالة

د لييالالاريعلا ال را الالة بييالالاركة اويالالراوبالالذلك تكالالون الحكويالالة االالد حصالال ت   الالل تيويالالت كايالالت 
بت الالالف الحالالالات يييالالالا لالالالو كانالالالت هالالالذه اوراضالالالا هالالالا ي الالالك وم اللالالالل اصاتالالالرا ن وص يدون ال جالالال

اصكتتالالالالات   يلالالالالا يالالالالن ابالالالالت اليؤسسالالالالات  جالالالالرييلل يالالالالراد الالالالالذين يصالالالالدرون هالالالالذه الصالالالالكوك 
د ك  الحكوييالالةل  الالت ب   لييالالاري  ال را يالالة التالالا يسالالعل يالالالكوحصالالي ة اصكتتالالات يالالا تيويالالت ا وت س 
  را تلان اللل اورضا 

سالقا الة  صسالتبداك حصالي تلا يالا تصالدر صالكوك اليسالااا: ةالمسااقا مية صكوكأه :ثامناً 
ك االالد يكالالون واليصالالدر للالالذه الصالالكو   واص تنالالام بأيالالجار اا يالالة   الالل بسالالا   قالالد اليسالالاااةل

ن يالالالا يتيالالارك اليصالالالدر يالال  اليكتتبالالي اِلذ  نل و ن   يلالالالا هالالك اليسالالاا  بالالو يالالالك اويالالجار واليكتت
  يلا هك  نو ة هو السااا واليكتتباليساااكوك اليحاصيت الناتجةن واد يكون اليصدر لص

اويالالالالالجار  بالالالالالين يالالالالالالكبو يضالالالالالاربة اويالالالالالجارن يصالالالالالكوك اليغارسالالالالالة هالالالالالا ييالالالالالاركة  يالالالالالالكو
  ن(2)والسااا

                                                           
ل يرج  سابون ين ر يحيد صالحل يتح الرحين   ال دور 26حسانن حسينن بدوات التيويت اإلسمييةل ن (1)

ن11كلن2008الصكوك اإلسميية يا التيويتل ط:  
ل يرج  سابون257 يارةن نواتل الصكوك اإلسميية ن ( 2 ( 
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اللالل  واويالجار اليييالرة  بصمتلا يالكالة ليسالاحات يالن الغابالات الحراجيالة الحكوية تحتاج و 
 الالن  واصهتيالالاك بلالالا ينلالالاليالالن سالالقا وحالالر ل وا  الالالة اليبالمالالات التالالا تتسالالااط بلالالاً العنايالالة 

اللالالل يالالوارد وتحتالالاج ل قيالالاك بلالالذه اإلجالالرامات  للا باليبيالالدات لينالال  اآليالالات ال را يالالةطريالالو ري الال
يالالن اصكتتالالات  جالالريصالالكوك اليغارسالالة لي يتقالالوك الحكويالالة بإصالالدارل هالالذه النمقالالاتسالالد   ياليالالة ل
ليصالالالبح لحي الالالة الصالالالكوك حصالالالة يالالالا الغالالالر ل وتسالالالتبدك حصالالالي ة اصكتتالالالات اويالالالرادل ابالالالت 
تتضالين نيالرة اإلصالدار اليالروط  اِلذ   طية التكالاليف التالا تحتالاج الليلالا العنايالة باويالجارللتغ
  نتمو يا تو ي  الربح بين الطريينالي

 سوق األوراق الماليةى لإ: أهمية الصكوك اإلسالمية بالنسبة انيالفرع الث
والسالوو  لبيالكت  الاك هالاوتطوير  تسلك الصكوك اليالية اإلسالميية يالا د الك السالوو الياليالة 

لا يا توسالي  اا الدة اووراو الياليالة يالا سالوو ساهيالاليالية اإلسميية بيكت بانل  بر 
وجالالذت الي يالالد يالالن اليتعالالاي ين ورؤو  اويالالوات اللالالل ت الالك  لالينتجالالات اإلسالالميية يالالن جلالالة

ي ات ب طتلا هذه اوهييالة ير يا هذه الصكوك ين ياوذلك بيا يتو  ن جلة يانيةًالسوو ي
ت يالالالا حالالالت العديالالالد يالالالن الييالالالكمت اصاتصالالالادية التالالالا  جالالال ت اودوات ليبسالالاليقالالالد  الكبيالالالرةل

اليالية التق يدية يا اليجاد ح وت للال ييت: تعب ة اليالدبراتل وتيويالت اصسالتييار يالا الالدوت 
 كل والتبالالوف اإلسالالمييةل واص تيالالاد   الالل اليؤسسالالات الدوليالالة ل حصالالوت   الالل التيويالالت الالالم

 ن (1)ةسواو اليالية البارجيين اصنمتاح   ل او
 ةوجالود سالوو ياليالة السالميي يتواالف  دور الصكوك في إضاافة أدواس مالياة جديادة: :أوالً  

  الالالل وجالالالود بوراو ياليالالالة السالالالمييةل ولالالالن توجالالالد هالالالذه اووراو يالالالا لالالالك توجالالالد يؤسسالالالات ياليالالالة 
السالالميية تصالالدرهال ويصالالرف يركالال ي السالالميال بو جلالالا  يركالال ي السالالميا ييالالنح تربيصالالاص 

 ن(2)بإصدارها

                                                           
 اليصرين  بد اهللن يا جدوى الصكوك اإلسمييةل يرج  سابو  بر اليابكةن (1)
حطاتن كيات توييول نحو بسواو يالية السمييةل اليؤتير اليال  لماتصاد اإلسميال جايعة بك القرىل يكة  (2)

 ن6اليكريةل ن
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الياليالالالالالة بصالالالالالمتلا بداة يعالالالالالالة يالالالالالا جيالالالالال  اليالالالالالدبرات وتوجيللالالالالالا نحالالالالالو الييالالالالالاري  واوسالالالالالواو 
اصسالالتيياريةل وباصالالة يالالالا  الالت اص تيالالالاد   الالل اوسالالواو الياليالالالة ك ليالالة ل تيويالالالت ضالالين يالالالا 
يسالالالاليل " بااتصالالالالاديات اوسالالالالواو الياليالالالالة" ت بالالالالر بالالالالأنواع يبت مالالالالة يالالالالن اودوات الياليالالالالة ذات 

ليتعالاي ين يالا جالانبا بكبالر االدر يالن ا اتتنو ة التا تطالورت حتالل تحقالو رقبالاليباطر الي
وكيالالالا هالالالو  لرقبالالالات اليتعالالالاي ين يالالالا اوسالالالواو الياليالالالة اإلسالالالميية ن  ب الص   العالالالر  والط الالالتل

الحات يا قيرها ين اوسواو اليالية يتباينة وتحتاج اللل بدوات يالية يتنو ة حتل تالتيكن 
 ين ت بية باصل ادر ين رقبات اليتعاي ين ييلان  

 يالا تنويال  ينتجالات اودوات الياليالة الصالدار الصالكوك الياليالة اإلسالميية تنالوعوت لر يا دة 
 التا تد ك السوو اليالية اإلسميية يا كت ين جانبا العر  والط ت:

جانت العر : ي لر بير الصكوك يا جانت العر  ضين يجيو ة ين الجوانتل  -1
 وها:

صالاحت الساللك يحصالت  ن  تكون ك مة الصالدار الصالك باالت يالن ك مالة الصالدار الساللكً و -ب 
  الل نصاليت يالالن الالربح النالاتذ  الالن كايالت نيالاط اليالالركةل يالا حالين بن صالالاحت الصالك لالالا 

  ا د يرتبط بعا د الييروع اليساهك با يقطن
تيت ك اليؤسسات يجيو ة يالن اوصالوت الصالالحة ل تصالكيك لتميالد ينلالا  نالد الحاجالة  -ت

وبحيانالالاص ينعديالالة بيالالاك   وضالالاص  الالن البحالال   الالن يصالالادر تيويالالت ببالالرى تكالالون  قالبالالاص يك مالالة
 نتيجة الموا د التا ترايقلان ًاليؤسسات اليالية اإلسميية

اإلصالالدار اليت ايالالالد ل سالاللك اللالالالل  يالالادة  الالر  اوسالالاللك يالالا اوسالالالواول  وهالالذا يالالالا يالالؤدي  -ج
  ايية اوسلك القدييةن ياييا يؤير  لينعك    ل اييتلا باصنبما 

ك اوسالالالواو جانالالالت العالالر  يالالالا د الالجانالالت الط الالت: ص تقالالالت بهييالالة جانالالالت الط الالت  الالن  -2
هيية يا جانالت اليسالتييرين الالذين ييالترون الصالكوكل  ياليسالتيير الياليةل وت لر هذه او

يابالالت نسالالبياصل ويبالالاطر  ا كانالالت اوداة الياليالالة ذات  ا الالداِلذ   ص يقالالدك   الالل  ي يالالة اليالالرام الص  
وباصالالالة يالالالا   لكييالالالر يالالالنلك يمضالالالت  ا الالالداص يتالالالدنياص يقبالالالوصص يقابالالالت تجنالالالت اليبالالالاطريتدنيالالالةل ي
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التيويالالت اإلسالالميا الالالذي يقالالوك   الالل يبالالدب الييالالاركة يالالا الالالربح والبسالالارةل وهالالذا يالالا تحققالالا 
 ن(1)الصكوك اإلسميية

ودعاام  ،ثانيااًا_ أهميااة إدراص الصااكوك اإلسااالمية فااي تفعياال وايفااة األسااواق الماليااة 
 :التنمية االقتصادية

 الة التنييالة نحالو وديال   ج لتقوك بدور يع ات يا تطالوير اصاتصالاد تسعل السوو اليالية ون  
وبعالالد النجالاح النسالالبا الالذي حققتالالا اليصالارف اإلسالالميية يالا جالالذت رؤو  اويالالوات  اويالاكل

ين بكبر  دد ييكن ين اليتعاي ين يعلال يإن تقديك بدوات ياليالة جديالدة ييي الة بالصالكوك 
يالن ا ييكنلالا يي   ًين العيمم اص ستكسبلا كيير  ق يديةت التا تقديلا البنوك التالبديابيقارنة 
 ن(2)بع  او يات ل سوو اليالية يا تطوير التنييةالنجا  

ات ل صالالالالكوك اإلسالالالالميية اليدرجالالالالة واليتداولالالالالة يالالالالا وت لالالالالر اوهييالالالالة الكبيالالالالرة والالالالالدور المع الالالال  
 : (3)بورصات اووراو اليالية  يا د ك التنيية اصاتصادية يا الجوانت اآلتية

الن ابتكالالالار بدوات ياليالالالة واسالالالتييارية كالصالالالكوك اإلسالالالميية وتالالالداوللا يالالالا سالالالوو اوورو  -ب
 ليالالدبرات اللالالل القنالالوات اصسالالتيياريةلالياليالالة يمالالتح اليجالالات بيالالاك يالالرن اصسالالتييار وتوجيالالا ا
 وهذا ين اويور اليلية لدي  التنيية وتنييط اصاتصادن

 ديمص لالالال دوات الياليالالالة التق يديالالالةلاودوات اصسالالالتييارية اليعتيالالالدة   الالالل الصالالالكوك بالالال تعالالالد   -ت
رين بالدصص يإصدار صكوك السميية يتنو ة يا اجاللا واستييارها تيكت  ايت جذت ل يدب

 لك يا  ي ية التنييةنا يسيي   ًين اليدا لا يا اليصارف

                                                           
يراف: بن   ا ب ع و ل البراضيةن حكيكل التصكيك ودوره يا الدارة السيولة بالبنوك اإلسميية " ياجستير "ل ( 1)

ن 132كل جايعة حسيبة بن بو   ال ن2011  
كل 2011ل 9 يارةن نواتل الصكوك اإلسميية ودورها يا تطوير السوو اليالية الدولية ليج ة الباح ل  دد  (2)

 ن258ن
ل بهيية الصكوك اإلسميية يا تنييط اوسواو الياليةل يج ة الع وك اصاتصادية و  وك التسييرل ياييةن كتاف (3)

ل 72كل ين ر: العرابان يصطملن حيون سعديةن دور الصكوك اإلسميية يا تيويت اصاتصادل ن2014ل 14العدد
 كن 2017ل1ل العدد3يج ة البيا ر اصاتصاديةل ك
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  الل التوسال  يالا الصالدار  الن تبنا بطط التنييالة اصاتصالادية يسالتد ا ضالرورة العيالت -ج
لك يالالالا تع الالاليك انويالالالة لتالالالداوت هالالالذه الصالالالكوكل بيالالالا يسالالالوب الالالو بسالالالواو ي لالصالالالكوك اإلسالالالميية

 وتوسي  دا رة اصستييارن لاوتوطين اليدبرات
سالالاليؤدي اللالالل  يالالالادة كمالالالامة السالالالوو  تلالالالاونو ي الن ال يالالادة يالالالا كييالالالة الصالالكوك اإلسالالالميية -د

سالا ال وهالذا اصتسالاع يالا السالوو ساليؤدي الياليةً  ليا يترتالت   يلالا يالن تعييالو السالوو وات
وتنالالالوع يالالالا الصالالالداراتلا لتغطالالالا اليجالالالاصت التيوي يالالالة  لاللالالالل ا ديالالالاد  ي يالالالات تالالالداوت الصالالالكوك

 اليستلدية ين الحكوياتن
اللالالالالل توسالالالالي  اا الالالالدة  وتالالالالداوللا يالالالالؤدي لالن الدراج صالالالالكوك ياليالالالالة جديالالالالدة يالالالالا اوسالالالالواو -هالالالالال

 هذه الصكوكنيالا التا تتعايت يا كة يا السوو الاليؤسسات الييار 
وذلالك بصالمتلا اليكالان الالذي  ًوتسلك اوسواو الياليالة يالا د الك ال الادة اإل يالار يالا سالورية 

لك اوسالالالالواو الياليالالالالة يالالالالا تن الالالاليك  ي يالالالالات تسالالالال اِلذ  اليالالالالدبرات ورؤو  اويالالالالواتل  تجتيالالالال  ييالالالالا
اصدبار واصستييار  بر اليحالاي  اصسالتييارية والصالناديو اليتبصصالة التالا تسالا د   الل 

ة  الالالن بصالالالحات نيابالالال يقالالالوك يالالالدير الصالالالندوو واليحم الالالة اصسالالالتييارية اِلذ  ار ل تن الالاليك اصسالالالتيي
رؤو  اويالوات باصكتتالالات   الالل الصالكوك اإلسالالميية التالالا تطرحلالا الحكويالالة والتالالا تو الالف 

وتعالود ي كيالة الصالكوك  ل الليلالالحصي ة اصكتتات يا بديالة التنييالة اصاتصالادية التالا تسالع
تالالالداوللا ضالالالالين  ل ويجالالالريالصالالالناديو واليحالالالاي  اصسالالالتييارية نيابالالالالة  الالالن بصالالالحابلا ديريليالالال

   الضوابط الير يةن
فااي التنميااة  ماان األفاارادهااا وتجميعالصااكوك فااي جاادب الماادخراس  دور: الثالااث المطلااب

 االقتصادية
سالالعت اليؤسسالالات الياليالالة اإلسالالميية اللالالل جيالال  اليالالدبراتل والحالالد يالالن اكتنالالا  اليالالات الالالذي 

الالت  يالالؤدي اللالالل ااتطالالاع جالال م يالالن دبالالت اليجتيالال  ويروتالالا يالالا يوجالالودات  ج   الالن اصسالالتبداك  ت ح 
 ليت بالالالالابسالالالاللالالالالدور اليحالالالالدود الالالالالذي ل الالالالالالن الالالالراص و  ل(1)دورة النيالالالالاط اصاتصالالالالادي اوييالالالت يالالالالا

                                                           
ن31الع ان صالح حييدل اليؤسسات اليالية اإلسميية ل ن ( 1( 
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 بالالالالر اتبالالالالاع بسالالالال وت طالالالالرح بسالالالاللك اليالالالالركات برات اليصالالالالارف اإلسالالالالميية يالالالالا جالالالالذت اليالالالالد
يالالالالن اويالالالالراد وتوجيللالالالالا نحالالالالو ل ييالالالالاركة يالالالالا الالالالالربح والبسالالالالارة يالالالالن بجالالالالت جالالالالذت اليالالالالدبرات 

ة جديالالدة ييكالالن اص تيالالاد ل  لالالرت الحاجالالة اللالالل البحالال   الالن بدوات ياليالالة السالالمييريااصسالالتي
 التنييالة يالن بجالت نحالو اصسالتييار دام هذا الالدورل اليتييالت يالا توجيالا اليالدبرات  يلا يا ب
 :(1)التا ايتا ت  ن اوسلك بيا يأتال اصاتصادية

وهالالو بحكالالاك اليالالريعة اإلسالالالالمييةل الصالالكوك اللالالل  اصسالالتييارية للالالذه يعايالالالالالمتالبضالوع  -ب 
   يا ص تتضينا القوانين النا ية ل سلكن

ييكالالن ليج الال  يالالا حالالين  ييالالروع يعالالين ص يجالالالالالالالالو  تغييالالرهل لتيويالالتالصكالالالالالوك  تصالالدر -ت 
 ن سلك بن تغير ين نياطلااليصدرة لالدارة اليركة 

  الالالل  ضالاليانات   الالل سالالالبيت التبالالرع لحيالالالالال ة الصالالكوك ل تحميالال ييكالالن ل دولالالة بن تقالالدك  –ج 
 حي ة اوسلكنل لالبالنسبة  جرياصكتتاتل وهو يا ص ي

الصكوك يياركة دا يةل يقد يكون الصدار الصكوك لتيويت  لي  بالضرورة بن تكون –د 
تالؤوت الي كيالة  اِلذ  ل ة الينتلية بالتي يكل بو اإلجارة الينتليالة بالتي يالككييروع بطريو الييار 

ييالالاركة  يالالا حالالين تكالالون اوسالاللكن وللالالا تالالاريخ اسالالتحقاو لل يلالالا بداة يؤاتالالةوحالالد اوطالالراف
  دا ية حتل يتك النلام اليركة بين اوطرافن

ل جالالالذت اليالالالدبرات الياليالالالةيالالالا  لبلالالالا تالالالا تيتعالالالتلللالالالذه الييالالال ات اتيكنالالالت الصالالالكوكل ويقالالالاص  
لك التالا تسال اللل انوات اصستييار يا اليجالاصت ال را يالة والصالنا ية والتجاريالةوديعت بلا 

 نيا تقدك اليجتي 
 
 

                                                           
ل دن تل دن نن سيرن نواتل دور السوو 4يحاتةن حسينل يملوك صكوك اصستييار اإلسميية وبصا صلال ن (2)

5كل الجايعة اوردنيةل ك ية اليريعةل ن2015اليالا اإلسميا يا يعالجة السيولة النقديةل    
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وأثرهاااا فاااي التنمياااة  مااان الخاااارص الصاااكوك فاااي عاااودة األماااوال  : دورالرابااا المطلاااب 
  االقتصادية

اإلسالالميية اليسالالتييرة  بالالارج الالالدوت اإلسالالمييةل ويرجالال  ذلالالك  يالالن الصالالعوبة حصالالر اويالالوات
وتنو ال و دك رقبة بصحات هالذه اويالوات يالا اإليصالاح  الن  د بيكات اصستييار تعد  اللل 

ييير  اِلذ    اتجاه هذه اويوات اللل الدوت اووربية بيكت قير يبايرن يضمص  نل ييت كاتلك
التقريالالالر الصالالالادر  الالالن ين يالالالة العيالالالت العربيالالالة التالالالاب  لجايعالالالة الالالالدوت العربيالالالة اللالالالل بن حجالالالك 

بي يالالا يعالالادت يجيالالت النالالاتذ  لتري يونالالات دوصر 4,2يالالا البالالارج  ةاويالالوات العربيالالة اليسالالتيير 
وهذا الالراك بالان  ن(1)ك2009  اك القويا وقنل دولتين يا بوربا هيا بليانيا ويرنسا يا

يالا  الودة هالذه اويالوات  ةيلالت تالنجح الصالكوك اإلسالميي لربية ولي  اإلسمييةباويوات الع
 اللل الب دان اإلسميية؟

د بسالالالبات هجالالالرة رب  اليالالالات العربالالالا تعالالالد  تأواًل _ أساااباب هجااارة رأس الماااال إلاااى الخاااارص: 
  :(2)اآلتية  سباتل ويرج  للبارجواإلسميا اللل ا

سبات يالا سالوم الينالاال اصسالتيياريل وتواضال  ااتصادية ويالية: وتتييت هذه اوبسبات  -ب 
 بو  الدك لعربيالة واإلسالمييةييرو ات التنييالةل وضالعف سالوو اووراو الياليالة يالا الالدوت ال

تن ييلال والتغيرات الحاصال ة يالا بسالعار العي الة اليح يالة واحتيالات انبماضاللال و الدك تالواير 
 الب دان اإلسمييةن يا لاوحجي اليع ويات اليم ية ل يستييرين  ن نو ية اصستييارات

تيريعية: وتتييت يالا  الدك وضالوح القوا الد القانونيالة ووحالدة يباد لالا يالا يجالات بسبات  -ت
 ين حرية اليستيير يا نقت برباحا اصستيياريةن د  حاصستييارل ي  وجود القوانين التا ت

 نةاليقتطع ضرا تليت يا ارتماع الرسوك الجيركية وايجيركية: وتتبسبات  -ج

                                                           
  http://www.unitedna.net/showsubject يواان اليلاتل يقات   ل اليابكة: اويوات العربا يا البارج  (1) 

 يقارن باصستييار البينا العربا 
11-10ل جايعة بك القرى يكةننالعبد ال طيفن  بد اهلل العبد ال طيفل هجرة رؤو  اويوات اللل البارجل دنت ( 2) 
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ضالالالالعف القالالالالدرة اصسالالالالتيعابية لماتصالالالالاديات اإلسالالالالميية: وتتييالالالالت بعالالالالدك اسالالالالتطا ة هالالالالذه  - د
يرة لالالالديلا اسالالالتغمصص كالالالايمص يتناسالالالت يالالال  يسالالالتوى هالالالذه ااصاتصالالالاديات اسالالالتغمت اليالالالوارد اليتالالالو 

 ن(1)اليوارد
لجالرة اويالوات ا ضالعف النيالو اصاتصالادي نتيجالة ليالتساللك وص يك بن ييالت هالذه اوسالبات  

ك  عل وهذا يالناود ا ي نتاج اليح ايمقد اصاتصاد بحد ببر  يكونات اإلاللل البارج الذي 
يتل بالدوره   الالل يبت الالف اليجالالاصت اصاتصالالادية اوبالالرى اليتيي الالة يالالا ضالالعف يسالالتوى التيالالغ

بدى اللالالل  بي الالالة  اك الالل ذلالالك الضالالايية اص ل وتحييالالت الدولالالة ديونالالواسالالتن اف اصحتياطالالات النقديالالة
 الالالالات ااتصالالالالادية ييالالالالوات اللالالالالل البحالالالال   الالالالن بااتصالالالالادية يتب مالالالالة ديعالالالالت بأصالالالالحات رؤو  او

 يناسبة صستييار بيواللكن
لبصالالا ن ل الالالالن الالراص   :تااوطين األمااوال الخارجيااةفااي  ًا _ دور الصااكوك اإلسااالميةثانياا

 اودوات الياليالة اإلسالميية سميية والتا تيي ت بلالا  الن بالاااالتا تتيت  بلا الصكوك اإل
يرين يالالن يبت الالف بنحالالام كبيالالرة يالالن اليسالالتيل تيكنالالت يالالن اسالالتقطات ب الالداد وقيالالر اإلسالالميية

 ياص لدور السالندات  يالا اصسالتييار اليصالريا ايو  بصبح دور الصكوك اإلسميية اِلذ  العالكل 
  يدينالتق
ذ  و   سالالالتييارات الغربيالالالة يالالالن اليبالالالاطر ا اسالالالتير اودام اليييالالال  ل صالالالكوك يالالال  يالالالا يكتنالالالف اصاِ 
الالدور الالر ي  يالا  الودة  ؤديك سالت يات التا تعترضلال يإن الصالكو او عقبات يا  تالو 

ييالالالالالة يالالالالالا لك يالالالالالا  ي يالالالالالة التنلتسالالالالال ًيالالالالالوات اإلسالالالالالميية اليلالالالالالاجرة اللالالالالالل يواطنلالالالالالا اوصالالالالال يةاو
ك اإلسالالميية جالالذت انتبالالاه اليسالالتييرين يالالا العالالالك وللالالذا حققالالت الصالالكو  للالالاجييع(2)يجاصتلالالا

ويالالن  ل%39ارات الصالالكوك يالالن اليالالرو اووسالالط وصالالت حجالالك اسالالتيي اِلذ  ل ّ لالالاك القالالارات يالالن
 ن (3)%29وين الوصيات اليتحدة اويريكية  ل%32 ورباب

                                                           
ل يرج  سابون155الجوريةن صكوك اصستييارن ن ( 1) 
ل يرج  سابون156الجوريةن صكوك اصستييارل ن ( 2( 
كن2015تقرير الصكوك العاليال)ال ام اصاتصاد العاليا يا بسواو الصكوك بمت الرب  اووت  ( 3( 
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ولعت استقطات الصكوك اإلسميية  ل يوات البارجية سوام اإلسميية بك قير اإلسميية 
هالالو الالالداي  ورام  لالالور  ي يالالات طالالرح الصالالكوك يالالا الالالدوت الغربيالالة والوصيالالات اليتحالالدة يالالن 

يالالن هالالروت بيواللالالا الداب يالالة وبويالالاص  لبجالالت الحمالالا    الالل اويالالوات اليسالالتييرة دابالالت براضالاليلا
يالالالالا اصسالالالالتييار يالالالالا الب الالالالدان  السالالالالبو  لحصالالالالوت   الالالالل ايتيالالالالا اتوا لاللالالالل الب الالالالدان اإلسالالالالميية

 ناإلسميية
 :الخاتمة

 :اآلتا ل وهاالبح  توصت الليلاييكن ذكر النتا ذ التا 
بسبت الحروت  ةيا الب دان التا تعانا ين ب يات ااتصاديالصكوك اإلسميية تسلك  ن1

ك يالا ييالاري  ساللايادة يالن اويالوات اليالدبرة لةواإل ليا انعاش اصاتصادالتا تتعر  للا 
ن  و ن حي الالالالة الصالالالالكوك ينيالالالالدون تكالالالالاليف باه الالالالة   الالالالل الحكويالالالالةً و التنييالالالالة اصاتصالالالالادية

 نالييروع ويقويونا بأيواللك
ة بدوات تيوي يالتتيي  الصكوك اإلسميية بيجيو الة يالن البصالا ن التالا جع الت ينلالا  ن2

دهال دون بن تعالالد  واسالال  يالا العالالكً نتيجالالة لتنو لالا و  ىيرنالةل وصالالحة ل تطبيالالو   الل يسالتو 
الال ًسالال بية يتيي الالة بالالالعج  يالالا اليي انيالالة النالالاجك  الالن القالالرو  ينيالالأ  نلالالا ايالالار   ى اللالالل ا بدّ يي 

وهالالالو القالالالر   لالتراجالالال  يالالالا يسالالالتوى تطبيالالالو اودوات التق يديالالالة ص تيادهالالالا   الالالل نالالالوع واحالالالد
 بما دةن

يالن  لاوتجييعالصكوك اإلسميية ين بيضت اودوات اليالية يا جذت اليدبرات  تعد   ن3
ال الالادة اويالالوات اليسالالتييرة يالالا البالالارجل وجالالذبت  يالالنلالالا تيكنالالت اويالالراد يالالا الالالدابتل كيالالا بن  

 نمييةات البارج صستييارها يا الب دان اإلسو بي
لا وسالي ة تيويالت وصالماإلسميية يا ال الادة اإل يالارً باترح الباح  تمعيت دور الصكوك ا 

داب يالة ص تك الالف الحكويالة نمقالالات كبيالالرةل وص ترهقلالا بالالالديون والموا الالد الناجيالة  الالن القالالرو  
 البارجيةن
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 :لمراج ا
كل جايعالالالالالة بسالالالالاليوطل 2009بحيالالالالالدن صالالالالالمية ببالالالالالو بكالالالالالرل الصالالالالالكوك اإلسالالالالالمييةل ل   -1

  يصرن  
ودوره يالالا الدارة السالاليولة بالالالبنوك اإلسالالميية " ياجسالالتير  براضالاليةن حكالاليكل التصالالكيك -2

 كل جايعة حسيبة بن بو   ان   2011يراف: بن   ا ب ع و ل ال"ل 
بساية  بد الح يكن صالكوك اصسالتييارل رسالالة ياجسالتيرل يعلالد الالد وةل  الجوريةل  -3

  كل اليراف: دن ساير انطقجا ن   2002
 الالالن القالالالر   حسالالالانن حسالالالين حايالالالدل بدوات التيويالالالت اإلسالالالميية الصالالالكوك بالالالديمص   -4

  بما دةل د تل د نن
حطالالالاتن كيالالالات توييالالالول نحالالالو بسالالالواو ياليالالالة السالالالمييةل اليالالالؤتير اليالالالال  لماتصالالالاد   -5

  اإلسميال جايعة بك القرىل يكة اليكريةن
ا حيالالالدانن نبالالالرا  الحالالالاجل بيالالالر اليبالالالاطر   الالالل صالالالي  التيوي يالالالة واصسالالالتييارية يالالال  -6

كل رسالالة ياجسالتيرل جايعالة دييالول اليالراف: راقالت 2011اليصارف اإلسالمييةل 
           الحصينن

حيودن سايا حسنل تطوير او يات اليصريية بيا يتمو ي  اليريعة اإلسمييةل   -7
 نكل يكتبة اليروول  يان1988: 2ط

 كل1990ل 34جالالارة واودوات اوبالالرىل نالالدوة إلحيالالودن سالالايا حسالالنل اليرابحالالة وا  -8
  البنك اإلسميا ل تنيية لاإلسميية ودورها يا التنييةالبنوك 

بير الدينن يعطل اهللل يرياو رييول الصالكوك اإلسالميية كالأداة لتيويالت ييالاري    -9
  يويان  كل جايعة االية2012اصاتصاديةل التنيية 

الياليالالة يالالا تالد يك اصسالالتييار طويالالت اوجالالتل  دوابالان بيالالرف يحيالالدل دور اوسالواو   -10
  كل دار السمكل يصرن2006: 1ط
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سالالالالاليرن نالالالالالالواتل دور السالالالالالالوو اليالالالالالالالا اإلسالالالالالالميا يالالالالالالا يعالجالالالالالالة السالالالالالاليولة النقديالالالالالالةل    -11
  كل الجايعة اوردنيةل ك ية اليريعةن2015

بهييالالالة الصالالالكوك اإلسالالالميية يالالالا تنيالالاليط اوسالالالواو الياليالالالةل يج الالالة  يالالالاييةن كتالالالافل  -12
 كن 2014ل  اك 14ادية و  وك التسييرل العددالع وك اصاتص

  ن4يحاتةن حسينل يملوك صكوك اصستييار اإلسميية وبصا صلال ن  -13
: 2ل البنالالالالالالوك اإلسالالالالالالميية بالالالالالالين الن ريالالالالالالة والتطبيالالالالالالول طالطيالالالالالالارن  بالالالالالالد اهلل يحيالالالالالالد  -14

  هالل يؤسسة الجريسال الريا ن 1414
كل دار 2010: 1 بد الحان هياك بحيالدل الصالناديو والصالكوك اصسالتيياريةل ط   -15

 نالعارف اإلسكندرية
ين ية اليالؤتير اإلسالميال الالدورة  ن ببتر  يتال الصكوك اإلسمييةل  بد الع ي  -16

 التاسعةل اليارة الياراةن
العبالالد ال طيالالفن  بالالد اهلل العبالالد ال طيالالفل هجالالرة رؤو  اويالالوات اللالالل البالالارجل دنتل  -17

 جايعة بك القرى يكةن
ك اإلسالالالالالالميية يالالالالالالا تيويالالالالالالت الصالالالالالالكو العرابالالالالالالان يصالالالالالالطملن حيالالالالالالون سالالالالالالعديةل دور    -18

 ن2017ل 1يج ة البيا ر اصاتصاديةل اليج د اليال ل العدد  اصاتصادل
ينيالالالالالالورات جايعالالالالالالة دييالالالالالالول  لاإلسالالالالالميية الع الالالالالان صالالالالالالالحل اليؤسسالالالالالالات الياليالالالالالالة   -19

  كن2014
 يالالالارةن نالالالواتل الصالالالكوك اإلسالالالميية ودورهالالالا يالالالا تطالالالوير السالالالوو الياليالالالة الدوليالالالة    -20

  ك2011ل 9ليج ة الباح ل  دد 
طالالار اليالالر ا واصاتصالالادي واليحاسالالبا لبيالال  السالال كل  يالالرن يحيالالد  بالالد الح الاليكل اإل -21

      كل البنك اإلسميا ل تنييةن  1998: 2(ل ط15بح  راك )
العيرانان  بد اهلل بالن يحيالد ن السالحبيانال يحيالد البالراهيكل التصالكيك يالا اوسالواو  -22

 سابكنك دن تل كرسا 2013اليالية اإلسميية حالة صكوك اإلجارةل 
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يحيالالالالالد كالالالالالم ل يعواالالالالالات الصالالالالالدار الصالالالالالكوك اإلسالالالالالميية كالالالالالأداة لتيويالالالالالت  الغ الالالالالالان -23
 كن 2015الييرو ات اصاتصاديةل الجايعة اإلسمييةل ق ةل 

سالالالالالالالاليت اليصالالالالالالالريا بحالالالالالالالو  يالالالالالالالا اليعالالالالالالالايمت  واو ببالالالالالالالو قالالالالالالالدةن  بالالالالالالالد السالالالالالالالتارل  -24
  –  يركة التوييون كل2002: 1اإلسميةلط

: 1ل ط39ينالذرل تيويالت العجال  يالا اليي انيالة العايالة ل دولالةل راالك بحال :  القحف   -25
 كل البنك اإلسميا ل تنييةن 1997

القالالالالالالره داقالالالالالالال دن   الالالالالالا يحالالالالالالا الالالالالالالدينل يقالالالالالالا البنالالالالالالوك اإلسالالالالالالمييةل دار البيالالالالالالا ر    -26
 هالل دار البيا رل بيروتن1428: 2اإلسمييةل ط

يجيو الالالة يالالالن البالالالاحيينل اليوسالالالو ة اصاتصالالالاديةل تعريالالالت:  الالالادت  بالالالد اليلالالالدي    -27
 كل دار ابن ب دونل بيروتن1980: 1وحسن الليونديلط

اليعالالالالالايير اليالالالالالر يةل هي الالالالالة الحاسالالالالالبة واليراجعالالالالالة ل يؤسسالالالالالات الياليالالالالالة اإلسالالالالالمييةل   -28
 كن2010الينايةل البحرينل طبعة 

ل دار الينلالالالالالالت 227يالالالالالالةل ن يالالالالالالمكن وسالالالالالالاك ل النقالالالالالالود والسياسالالالالالالات النقديالالالالالالة الداب  -29
  ال بنانال د تن

اليالالوللن يصالالطمل يضالالتل  التيويالالت التنيالالوي اإلسالالميان صالالي  تيويالالت التنييالالة يالالا   -30
 ن(29اإلسمكل تحرير: يبري حسين   يل واا   ندوة )

 :مواق  إلكترونية

التيويالالالت  يبالالالاطرل حالالال : الييالالالكمت التالالالا تواجالالالا التيويالالالتالسالالالوا ن بحيالالالد بالالالن   الالالال ب -
 اإلسميا

http://www.shbabl.com 

http://www.shbabl.com/
http://www.shbabl.com/
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 اليج ة التركية اإلسميية -

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/beuntujise 

 

  ارار بيأن سندات اليقارضة وسندات اصستييار  -

http//www.iif-aifi.org  

 اليصريل  بد اهللل يقات: جدوى الصكوك اإلسميية -

www.masralararba.com 

تقريالالر الصالالكوك العالالاليال  ال ام اصاتصالالاد العالالاليا يالالا بسالالواو الصالالكوك بالالمت الربالال   --
 كن 2015اووت ين العاك 

العربا يا البارج يقارن باصستييار _ يواان اليلاتل يقات   ل اليابكة: اويوات 
 البينا العربا

http://www.unitedna.net/showsubject 

  يوا  يقا اليصارف اإلسميية -

http://www.badlah.com/page-355.html 
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