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تشسؾية الالركؾك عمى أىسية  تيجف الجراسة إلى التعخف
لقيت إذ لألوراق السالية التقميجية،  شخعياا  بجيالا  التي ُتعج اإلسالمية

 تياة األخيخة لسا تتستع بو مؽ مد سجفي ال الفتاا  رواجاا ىحه الركؾك 
سؾاء مؽ حيث تحقيق متظّمبات الذخيعة اإلسالمية أو مؽ حيث 

سارية مقارنة بالبجائل االستث ناجعاا  تشسؾياا  استثسارياا  كؾنيا بجيالا 
اإلطار  ندتعخض ىحه الؾرقة البحثيةمؽ خالل وعميو األخخى، 

يل أىؼ أدوات التسؾ بحدبانيا  اإلسالمية التشسؾية السفاليسي لمركؾك
 كبيخاا  والتي القت رواجاا ، اإلسالمي االقتراداإلسالمي الحجيثة في 

صمت الجراسة إلى جسمة مؽ ، وقج تؾ في األسؾاق السالية العالسية
مشيا ضخورة إدماج الركؾك اإلسالمية مؽ أجل التشسية في الشتائج، 

 .إطار السدؤولية االجتساعية لسا ليا مؽ أثخ في تشذيط أسؾاق السال
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Islamic instruments are a legitimate alternative 
to conventional securities, especially debt securities. 
They have gained a great deal of popularity in terms 
of both requirements and investment alternatives in 
comparison to other investment alternatives. In terms 
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process, it is necessary to focus on the integration of 
Islamic development instruments into the 
international financial markets in order to achieve 
additional activity that will positively affect all 
parties involved in these markets. 

   This paper aims to highlight the need to 
integrate Islamic development instruments in 
financial markets under social responsibility. The 
study concluded that the need to integrate Islamic 
instruments for development within the framework of 
social responsibility has a significant impact on the 
activation of financial markets.  
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 السقجمة
وانتذخت في العالؼ صيغة عذخيؽ عيخت في العقؾد األخيخة مؽ القخن ال

في تسؾيل السذخوعات العامة والخاصة كسا  كبيخاا  الركؾك االستثسارية وحققت نجاحاا 
سة عشج الجول يمالركؾك مكانة تبؾأت  إذا الحكؾمات في تسؾيل التشسية، طبقتي

التحكؼ بالديؾلة وإدارتيا، فشذأت لحلػ  في اتيا وخرائريا يد والسؤسدات، وذلػ لس
دت أشكاليا وصيغيا وكل مشيا حسل فكخة تسيدت بيا عؽ ُتعجالكثيخ مؽ أنؾاعيا و 

 غيخىا.
كانت الفكخة األساسية مؽ وراء إصجار الركؾك أن يذارك حسمة الركؾك   

في ربح السذاريع الكبيخة أو الجخل الشاتج مشيا، ولؾ أصجرت الركؾك عمى ىحا 
سيست مداىسة أفي تشسية العسل السرخفي اإلسالمي، و  كبيخاا  ساس ألدت دوراا األ

التجارة القافمّية بيؽ الذسال والجشؾب وتشغيؼ القؾافل تفعيل ما يعخف ب كبيخة في
السقاصج  تحقيق ومؽ ثؼ ...الخ،وعخوف الدفخ ومحاور الظخق وجغخافية السبادالت

 ية.الشبيمة التي تيجف إلييا الذخيعة اإلسالم
ية تتمخص التي نعسل عمى معالجتيا في ىحه الؾرقة البحث اإلشكاليةوعميو فان 

فيسا تكسغ أىسية إدماج الركػؾ التشسػية اإلسالمية  ي:تفي الدؤال الخئيذ اآل
 بأسػاؽ الساؿ في ضل السدؤولية االجتساعية؟

 أىجاؼ البحث 
يتيا، أىسو التعخف عمى مفيؾم الركؾك اإلسالمية،  ييجف البحث إلى  

إحجى أىؼ األدوات الحجيثة والقؾية في حدبانيا أنؾاعيا، وخرائريا بو أىجافيا، و 
إبخاز ضخورة إدماج وكحلػ  قتراد اإلسالمي الحجيث.تسؾيل العجد السالي في اإل

 الركؾك التشسؾية اإلسالمية بأسؾاق السال في عل السدؤولية االجتساعية.
 أىسية البحث 

يل اإلسالمي الحجيثة أداة مؽ أىؼ أدوات التسؾ  راسةتتجمى أىسية البحث في د   
في األسؾاق السالية العالسية والتي  كبيخاا  اإلسالمي والتي القت رواجاا  في االقتراد
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عخفت بسخونتيا وجسعيا بيؽ أمخيؽ تسؾيل السذاريع والسؤسدات التي بحاجة إلى 
ية أمؾاليؼ وبظخيقة تسؾيل، وبيؽ حاجة السدتثسخيؽ أصحاب الفؾائض السالية إلى تشس

 شخعية.
إعيار مجى صسؾد الركؾك السالية اإلسالمية في وجو التقمبات فزالا عؽ 

 التي شيجىا ويذيجىا االقترادي العالسي واألسؾاق السالية.
 مشيج البحث 

قرج اإلحاطة بجؾانب الجراسة وتحقيق أىجافيا فإن السشيج السشاسب ىؾ   
م مع طبيعة الجراسات السالية واالقترادية، كسا يتالءإذ  ،يأتيالسشيج الؾصفي التحم

أنو يسكششا مؽ تؾضيح جؾانب السؾضؾع والؾقؾف عمى أىؼ خرائص التسؾيل 
 لمتسؾيل التقميجي. بجيالا  بحدبانيابالركؾك اإلسالمية 

  خصة البحث 
يتكؾن البحث مؽ ثالثة محاور، تشاول السحؾر األول اإلطار السفاليسي  

فقج تظخق إلى السدؤولية االجتساعية، بيشسا  ما السحؾر الثانياإلسالمية، ألمركؾك 
تزسؽ السحؾر الثالث واألخيخ إدماج الركؾك التشسؾية اإلسالمية بأسؾاق السال في 
 عل السدؤولية االجتساعية، وانتيى البحث بخاتسة تزسشت جسمة مؽ الشتائج

 .والسقتخحات
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 احملور األول
 ك اإلسالميةنهصكو ياإلطار املفاهيم 

ة شخعية تدتؾعب القجرات يأتيالركؾك اإلسالمية ابتكاراا ألداة تسؾ  تعج
دت مجاالت تظبيق الركؾك ومشيا استخجاميا أداةا فاعمةا عجتاالقترادية الكبيخة، فقج 

مؽ أدوات الدياسة الشقجية، كسا أنيا استخجمت في تسؾيل مؾارد السرارف 
وفي إعسار السستمكات الؾقفية، وتسؾيل  اإلسالمية، واستثسار فائض سيؾلتيا،

 السذخوعات الحكؾمية....الخ.
ة ججيجة مشظمقيا صيغ السعامالت يأتية تسؾ أدا وىكحا فإن الركؾك صارت 

مؾاكب  الذخعية السعيؾدة مؽ إجارة وسمؼ واسترشاع ومزاربة وغيخىا كتظؾيخ
 ؾائج السرخفية.عؽ الدشجات التي تتعامل بالف ة وكبجيليأتيلستظمبات العرخ التسؾ 

 نذأة الركػؾ اإلسالمية -أوال
إلى حاجة السجتسع اإلسالمي  ونذأتيا الركؾك اإلسالمية يعؾد سبب عيؾر

ة مدتسجة مؽ الذخيعة اإلسالمية بجيالا عؽ الدشجات السقتخنة يأتيإلى مرادر تسؾ 
 وىؾ اصظالح)جات السقارضة بجائل كـدش َدؾق بجأ بعض الباحثيؽ ب إذ ،بفؾائج ثابتة

اليؾم أحج أنؾاع الركؾك اإلسالمية.  ُيعجوالحي  (7755ألول مخة عام  عيخججيج 
صجر في تخكيا نؾع ججيج مؽ الركؾك اإلسالمية وىي "سشجات  7761وفي عام 

)جدخ دمحم  السذاركة" وقج كانت مخررة لتسؾيل بشاء جدخ البؾسفؾر الثاني
  .(7)الفاتح(

إلجارة وىي أول دراسة مؽ تتعمق بركؾك ا 7773عام ثؼ عيخت دراسة 
  .(2)نؾعيا بعشؾان )سشجات اإلجارة واألعيان السؤجخة( لمجكتؾر مشحر القحف

أصجر السجمذ الذخعي في ىيئة السحاسبة والسخاجعة  2001 عاموفي 
 عامو أعكبثؼ   .لمسؤسدات السالية اإلسالمية معياراا شخعياا مفرالا عؽ الركؾك

أصجر مجسع الفقو اإلسالمي قخاراا  إذدقط وفي دورتو الخامدة عذخ بس 2002
 يتزسؽ ضؾابط صكؾك اإلجارة. 
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ثؼ انتذخ بعج ذلػ التعامل بالركؾك اإلسالمية في الجول اإلسالمية، وقج ومؽ    
 ُتعجتسيدت بعض ىحه الجول بالتؾسع والتشؾع في مجال إصجار الركؾك كساليديا التي 

سالمية اإلجول اإلسالمية وغيخ الحت الدؾق األولى لمركؾك اإلسالمية، وىكحا أصب
 عخضبخيظانيا التي أعمشت حكؾمتيا  احتياجاتيا السالية مؽ خالليا، فسثالا  سجتفزل 

 .2072 عاميؾن جشيو إستخليشي لمتجاول في مم 200صكؾك مالية إسالمية بكيسة 
 مفيـػ الركػؾ اإلسالمية -ثانيا

ؾل السجرة لمجخل غيخ يقرج بالركؾك اإلسالمية تحؾيل مجسؾعة مؽ األص  
الدائمة إلى صكؾك قابمة لمتجاول مزسؾنة لتمػ األصؾل، ومؽ ثؼ بيعيا في األسؾاق 

 .(1)السالية مع مخاعاة ضؾابط التجاول
إن السبجأ الحي تقؾم عميو الركؾك اإلسالمية والقاعجة التي تختكد عمييا، 

يل األصؾل السالية غيخ ، والحي يقرج بو عسمية تحؾ securitizationريق ؾ التوىؾ مبجأ 
أوراق مالية قابمة لمتجاول في أسؾاق األوراق السالية، وىي أوراق تدتشج إلى  الدائمة إلى

 ضسانات عيشية أو مالية.
عخفت ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية اإلسالمية الركؾك 

تداوية الكيسة صكؾك االستثسار" بأنيا " وثائق مسالمية والتي أطمقت عمييا اسؼ "اإل
في ممكية أعيان أو مشافع أو خجمات أو في مؾجؾدات مذخوع  تسثل حررا شائعة

معيؽ، أو نذاط استثساري خاص، وذلػ بعج تحريل قيسة الركؾك وقفل باب 
   .(2)جمو"أمؽ  االكتتاب وبجء استخجاميا فيسا أصجرتُ 

داوية مالية متالركؾك اإلسالمية ىي مجسؾعة مؽ األصؾل في شكل أوراق 
وفق صيغ التسؾيل اإلسالمية مع االلتدام كميا ترجر و ، شخعاا  مباحة عجالكيسة تُ 

 بالزؾابط الذخعية.
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 أىسية الركػؾ اإلسالمية -ثالثا
  :(3)ازدادت أىسية إصجار الركؾك اإلسالمية نتيجة العجيج مؽ العؾامل مشيا

 مؽ االعتساد  تشسؾية بجالا احتياجات الجولة في تسؾيل مذاريع البشية التحتية وال تمبي
 عمى سشجات الخديشة والجيؽ العام.

  تديؼ الركؾك في جحب شخيحة كبيخة مؽ أصحاب رؤوس األمؾال التي تخغب في
 .أحكام الذخيعة اإلسالمية وفقالتعامل 

  تتيح لمذخكات الحرؾل عمى تسؾيل مذخوع يداعجىا في التؾسع في أنذظتيا
 االستثسارية.

 الكمي مؽ خالل امتراص  قتراداالالديؾلة عمى مدتؾى ة في إدارة السداعج
مية استخجام الركؾك اإلساليخ تسؾيل مدتقخ و حكيقي لمجولة )فؾائض الديؾلة وتؾف

لمسشغؾر  السخكدية كأداة مؽ أدوات الدياسة الشقجية( وفقاا  سرارفمؽ قبل ال
 اإلسالمي.

 بمة لمتجاول.السداعجة في تظؾيخ سؾق السال مؽ خالل طخح أوراق مالية قا 
 أنػاع الركػؾ اإلسالمية -رابعا
ترشف الركؾك اإلسالمية باختالف آليات إصجارىا التي تتؼ وفق صيغ التسؾيل    

ترشيف ىيئة السحاسبة والتجقيق لمسؤسدات السالية اإلسالمية مؽ  ُيعجاإلسالمية، و 
 :يأتيفيسا خ أىسيا أىؼ الترشيفات، والتي يسكؽ ذك

 (4)السزاربةصكػؾ  .7
 مالػ ويسثل أوراق مالية تعخض لالكتتاب،تتؼ عسمية السزاربة عؽ طخيق    

وتأخح صكؾك السزاربة العجيج مؽ الرؾر كركؾك  السال، رأس حباص الركؾك
وصكؾك السزاربة السدتخدة بالتجرج،  ،صكؾك السزاربة السقيجةو السزاربة السظمقة، 

 .وصكؾك السزاربة القابمة لمتحؾيل
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ك ىؾ السزارب،  والسكتتبؾن فييا ىؼ أرباب السال، وحريمة السرجر لتمػ الركؾ 
االكتتاب ىي رأسسال السزاربة، ويسمػ حسمة الركؾك مؾجؾدات السزاربة والحرة 

 .(5)الستفق عمييا مؽ الخبح ألرباب السال، ويتحسمؾن الخدارة إن وقعت
يجؾز تجاول صكؾك السزاربة بعج قفل باب االكتتاب وتخريص الركؾك   

فتخاعى ضؾابط الترخف في  الشذاط في األعيان والسشافع، أما قبل بجء الشذاط وبجء
 .(6)وفي حال بيع السؾجؾدات بثسؽ مؤجل فتخاعى ضؾابط بيع الجيؽ الشقؾد،

 (7)صكػؾ السذاركة .2
صكؾك السذاركة عبارة عؽ وثائق متداوية الكيسة يتؼ إصجارىا الستخجام    

ثساري، وتربح مؾجؾدات السذخوع ممكاا لحسمة حريمة االكتتاب في إنذاء مذخوع است
الركؾك، وتجار الركؾك عمى أساس عقج السذاركة بتعييؽ أحج الذخكاء إلدارتيا 

 بريغة الؾكالة باالستثسار.
السؤقتة؛ و لركؾك السذاركة العجيج مؽ األنؾاع كركؾك السذاركة السدتسخة؛ 

 وصكؾك السذاركة في مذخوع معيؽ.
ؾ طالب السذاركة معو في مذخوع معيؽ، أما السرجر ليحه الركؾك ى

السكتتبؾن فيؼ الذخكاء في عقج السذاركة، وحريمة االكتتاب ىي حرة السكتتبيؽ في 
رأسسال السذاركة، ويسمػ حسمة الركؾك الحق في الترخف في مؾجؾدات الذخكة 

قج السذاركة بالسجة السحجدة لمسذخوع محل ع خميا، كسا تتحجد آجال صكؾكشسيا وغ  بغ  
السذاركة، ويدتحق حسمة صكؾك السذاركة حرة مؽ أرباحيا بقجر ما يسمكؾن مؽ 

 .(70)ؼصكؾك، وتؾزع الخدارة عمييؼ بشدبة مداىستي
 (77)السخابحة صكػؾ .1

وثائق متداوية الكيسة، يتؼ إصجارىا لتسؾيل شخاء ىي صكؾك السخابحة  
 .سمعة السخابحة، وتربح سمعة السخابحة مسمؾكة لحسمة الركؾك

ا ممدماا مؽ ُمرجرىا أو وكيميا زسؽ تت نذخة إصجار صكؾك السخابحة وعجا
الحي يشؾب عشو، بذخاء بزاعة بسؾاصفات معّيشة وبثسٍؽ محّجد مع ربح معمؾم يكؾن 
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مبمغاا مقظؾعاا أو ندبة محّجدة مؽ تكاليف البزاعة ُيجفع في مؾاعيج محجدة، وذلػ 
 .(72)بعج تسّمػ البزاعة وقبزيا
صكؾك السخابحة ىؾ تسؾيل عقج بيع بزاعة مخابحة،  اليجف مؽ إصجار

كالسعجات واألجيدة، فتقؾم السؤسدة السالية بتؾقيعو مع السذتخي مخابحة نيابةا عؽ 
حسمة الركؾك، وتدتخجم السؤسدة السالية حريمة الركؾك في تسمػ بزاعة 

 .السخابحة وقبزيا قبل بيعيا مخابحة
اعة السخابحة، والسكتتب فييا ىؼ السرجر لركؾك السخابحة ىؾ البائع لبز

السذتخون ليحه البزاعة، وحريمة االكتتاب ىي تكمفة شخاء البزاعة، ويسمػ حسمة 
الركؾك سمعة السخابحة بسجخد شخاء شخكة الركؾك ليحه الدمعة مخابحة، وىؼ بحلػ 
يدتحقؾن ثسؽ بيعيا، يجب أن تكؾن بزاعة السخابحة في ممػ وحيازة مجيخ 

وكيالا عؽ حسمة الركؾك مؽ تاريخ شخائيا وقبزو امؽ بائعيا  اإلصجار، برفتو
األول وحتى تاريخ تدميسيا لسذتخييا مخابحة، يكؾن ربح حسمة الركؾك ىؾ الفخق بيؽ 
وثسؽ بيعيا لمسذتخي مخابحةا عمى  ثسؽ شخاء بزاعة السخابحة ودفع مرخوفاتيا نقجا ا

 .(71)أقداط مؤجمة
باب االكتتاب وشخاء البزاعة وحتى  يجؾز تجاول صكؾك السخابحة بعج قفل

تاريخ تدميسيا لمسذتخي مقابل ثسؽ مؤجل ويجفع عمى أقداط ويخزع لقيؾد الترخف 
في الجيؾن بعج تدميؼ البزاعة لمسذتخي وحتى قبض الثسؽ السؤجل وترفية 

 (    72)العسمية

 (73)الدمع صكػؾ .2
وتربح  ىي وثائق متداوية الكيسة يتؼ إصجارىا لتحريل رأس مال الدمؼ،

سمعة الدمؼ مسمؾكة لحسمة الركؾك، والسرجر لتمػ الركؾك ىؾ البائع لدمعة الدمؼ، 
والسكتتبؾن فييا ىؼ السذتخون لمدمعة، وحريمة االكتتاب ىي ثسؽ شخاء الدمعة )رأس 

 مال الدمؼ(. ويسمػ حسمة الركؾك سمعة الدمؼ ويدتحقؾن ثسؽ بيعيا.
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 (74)االسترشاع صكػؾ .3
لكيسة يتؼ إصجارىا الستخجام حريمة االكتتاب فييا في ىي وثائق متداوية ا

ترشيع سمعة، ويربح السرشؾع مسمؾكاا لحسمة الركؾك. والسرجر ليحه الركؾك ىؾ 
البائع( والسكتتبؾن فييا ىؼ السذتخون لمعيؽ السخاد صشعيا، وحريمة ) الرانع

دتحقؾن االكتتاب ىي تكمفة السرشؾع،  ويسمػ حسمة الركؾك العيؽ السرشؾعة، وي
 ثسؽ بيعيا.

 (75)اإلجارة صكػؾ .4
تعخف بأنيا وثائق متداوية الكيسة يرجرىا مالػ عيؽ مؤجخة أو عيؽ مؾعؾد       

باستئجارىا، أو يرجرىا وسيط مالي يشؾب عؽ السالػ، بغخض بيعيا واستيفاء ثسشيا 
مؽ حريمة االكتتاب فييا، وتربح العيؽ مسمؾكة لحسمة الركؾك. والسرجر لتمػ 

ك بائع عيؽ مؤجخة أو عيؽ مؾعؾد باستئجارىا، والسكتتبؾن فييا مذتخون ليا، الركؾ 
وحريمة االكتتاب ىي ثسؽ الذخاء، ويسمػ حسمة الركؾك تمػ السؾجؾدات عمى 

 الذيؾع بغشسيا وغخميا وذلػ عمى أساس السذاركة فيسا بيشيؼ.
 صكػؾ الػكالة باالستثسار .7

ؾكمؾن، ، والسكتتبؾن ىؼ الس  السرجر لتمػ الركؾك ىؾ الؾكيل باالستثسار
وحريمة االكتتاب ىي السبمغ السؾكل في استثساره، ويسمػ حسمة الركؾك ما تسثمو 

 خميا، ويدتحقؾن ربح السذاركة إن وجج.شسيا وغ  الركؾك مؽ مؾجؾدات بغ  
 (76)صكػؾ السدارعة .8

ىي وثائق متداوية الكيسة يتؼ إصجارىا الستخجام حريمة االكتتاب فييا في     
 ؾيل مذخوع عمى أساس السدارعة، ويربح لحسمة الركؾك حرة في السحرؾلتس

وفق ما حجده العقج. والسرجر لتمػ الركؾك ىؾ صاحب األرض  في القظاع الدراعي
)مالكيا أو مالػ مشافعيا(، والسكتتبؾن فييا ىؼ السدارعؾن في عقج السدارعة )أصحاب 

 عة حريمة االكتتاب.العسل بأنفديؼ أو بغيخىؼ(، وتذكل تكاليف الدرا 
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وقج يكؾن السرجر ىؾ السدارع )صاحب العسل( والسكتتبؾن ىؼ أصحاب 
األرض )السدتثسخون الحيؽ اشتخيت األرض بحريمة اكتتابيؼ(، ويسمػ حسمة 

 الركؾك الحرة الستفق عمييا مسا تشتجو األرض.
 صكػؾ السداقاة .9

ي سقي أشجار ىي وثائق متداوية الكيسة يتؼ إصجارىا الستخجام حريمتيا ف
مثسخة واإلنفاق عمييا ورعايتيا عمى أساس عقج السداقاة، ويربح لحسمة الركؾك 

 حرة مؽ الثسخة وفق ما حجده العقج.
)مالكيا أو مالػ مشافعيا(  الدراعية السرجر لتمػ الركؾك ىؾ صاحب األرض

كتتاب التي فييا الذجخ، والسكتتبؾن فييا ىؼ السداقؾن في عقج السداقاة، وحريمة اال
 ىي تكاليف العشاية بالذجخ.

وقج يكؾن السرجر ىؾ السداقي )صاحب العسل( والسكتتبؾن ىؼ أصحاب 
األرض )السدتثسخون الحيؽ سقيت األرض بحريمة اكتتابيؼ(، ويدتحق حسمة 

 الركؾك الحرة الستفق عمييا مسا تشتجو األشجار.
 (77)صكػؾ السغارسة .01

ستخجام حريمتيا في غخس أشجار ىي وثائق متداوية الكيسة يتؼ إصجارىا ال
وفيسا يتظمبو ىحا الغخس مؽ أعسال ونفقات عمى أساس عقج السغارسة، ويربح 

 والغخس.الدراعية لحسمة الركؾك حرة في األرض 
السرجر لتمػ الركؾك ىؾ مالػ أرض صالحة لغخس األشجار، والسكتتبؾن 

تكاليف غخس الذجخ. فييا ىؼ السغارسؾن في عقج السغارسة، وحريمة االكتتاب ىي 
والسكتتبؾن ىؼ أصحاب األرض  وقج يكؾن السرجر ىؾ السغارس )صاحب العسل( 

)السدتثسخون الحيؽ غخست األرض بحريمة اكتتابيؼ(، ويدتحق حسمة الركؾك 
  الحرة الستفق عمييا مؽ األرض و الذجخ.

 بيؽ أىؼ أنؾاع الركؾك اإلسالمية: ةقارنمص و يمخيسكؽ تو 
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 أىع أنػاع الركػؾ اإلسالميةة : مقارن0الججوؿ

مغ  اليجؼ نػع الرظ
 الرظ

السكتتب في  ُمػرجر الرظ
 الرظ

 ممكية حامل الرظ حريمة االكتتاب

صكػؾ 
 السخابحة

 شخاء تسؾيل
 سمعة السخابحة

البائع لبزاعة 
 السخابحة

السذتخون 
 لبزاعة السخابحة

شخاء  تكمفة
 البزاعة

 سمعة السخابحة

تحريل رأس  صكػؾ الدمع
 ل الدمؼما

 السذتخون لمدمعة البائع لدمعة الدمؼ
ثسؽ شخاء الدمعة 
 )رأس مال الدمؼ(

 سمعة الدمؼ

صكػؾ 
 االسترشاع

تسؾيل ترشيع 
 سمعة

 الرانع)البائع(
السذتخون لمعيؽ 

 السخاد صشعيا
 العيؽ السرشؾعة تكمفة السرشؾع

صكػؾ 
 اإلجارة

بيع العيؽ 
 السؤجخة

بائع عيؽ مؤجخة 
أو عيؽ مؾعؾد 

 جارىاباستئ
 ثسؽ الذخاء مذتخون ليا

السؾجؾدات عمى الذيؾع 
بغشسيا وغخميا وذلػ 
عمى أساس السذاركة 

 فيسا بيشيؼ

صكػؾ 
 سذاركةال

إنذاء مذخوع أو 
تظؾيخ مذخوع 
قائؼ أو تسؾيل 
نذاط عمى 

أساس عقج مؽ 
 عقؾد السذاركة

الجية التي تشذأ 
 وتجيخ السذخوع

السذاركؾن في 
 السذخوع

 تسؾيل السذخوع
ذخوع أو مؾجؾدات الس

 الشذاط

صكػؾ 
 السزاربة

مذاركة تسثل 
مذخوعات أو 

أنذظة تجار عمى 
 أساس السزاربة

 أرباب السال السزارب
رأس مال 
 السزاربة

مؾجؾدات السزاربة 
والحرة الستفق عمييا 
 مؽ الخبح ألرباب السال
ويتحسمؾن الخدارة إن 

 وقعت

صكػؾ 
الػكالة 
 باالستثسار

 السؾكمؾن  ستثسارالؾكيل باال االستثسار
السبمغ السؾكل 

 في استثساره

ما تسثمو الركؾك مؽ 
مؾجؾدات بغشسيا 

وغخميا ويدتحقؾن ربح 
 السذاركة إن وجج
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صكػؾ 
 السدارعة

تسؾيل مذخوع 
عمى أساس 

 السدارعة

صاحب األرض 
)مالكيا أو مالػ 

 مشافعيا(
 

 السدارعؾن 
)أصحاب العسل 

بأنفديؼ أو 
 بغيخىؼ(
 

 تكاليف الدراعة
 

ة في السحرؾل حر
مسا أنتجتو األرض 
 وفق ما حجده العقج

صكػؾ 
 السداقاة

سقي أشجار 
مثسخة واإلنفاق 
عمييا ورعايتيا 

 عقجالعمى أساس 

صاحب األرض 
)مالكيا أو مالػ 

 مشافعيا(
 السداقؾن 

تكاليف العشاية 
 بالذجخ

حرة مؽ الثسخة مسا 
أنتجتو األشجار وفق 

 ما حجده العقج
 

صكػؾ 
 السغارسة

أشجار غخس 
وفيسا يتظمبو ىحا 

الغخس مؽ 
أعسال ونفقات 

عمى أساس عقج 
 السغارسة

مالػ أرض 
صالحة لغخس 

 األشجار
 

 السغارسؾن 
 

تكاليف غخس 
 الذجخ
 

حرة متفق عمييا في 
 األرض والغخس

 

 السرجر: مغ إعجاد الباحثيغ بشاء عمى مفاليع السحػر األوؿ مغ ىحه الجراسة
 ةخرائز الركػؾ اإلسالمي -خامدا

داوية الكيسة إلثبات حق وثائق ترجر باسؼ مالكيا أو لحامميا، بفئات مت
تسثل حرة شائعة في ممكية إذ  ،ا تسثمو مؽ حقؾق والتدامات ماليةفي ممالكيا 

أعيان أو مشافع أو خجمات أو خميظاا مشيا، ومؽ  لالستثسارمؾجؾدات مخررة 
 . (20)ذمة مرجرىا لحامميا وال تسثل ديشاا في والشقؾدالحقؾق السعشؾية والجيؾن 

في األصؾل وليذ في العائج  تووبحلػ فإن ممكية حامل الرػ تتعمق بحر
وىؾ شخيػ عمى الذيؾع لبكية مالك الركؾك في السال الحي تسثمو ىحه فحدب، 

 .(27)الركؾك، وال تقترخ عمى حرتو في األرباح
 عمى أساس عقج شخعي، بزؾابط شخعية تشغؼالركؾك اإلسالمية ترجر 

إصجارىا وتجاوليا، وتختمف أحكام الرػ تبعاا الختالف العقج أو الريغ االستثسارية 
التي صجر الرػ عمى أساسيا، فركؾك السزاربة تحكسيا أحكام وضؾابط 

 .(22)السزاربة، وصكؾك اإلجارة تخزع ألحكام وضؾابط عقج اإلجارة الذخعية
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ة مالية فاألصل يخزع لذخوط تجاول ما تسثمو، كؾن الرػ ورق ياإن تجاول
أنيا تسثل حرة شائعة في مال، فيكؾن حكسيا  عمى أساستجاول، أن تكؾن قابمة لم

حكؼ السال الحي تسثل حرة شائعة فيو، فتجاول الركؾك اإلسالمية يخزع لمذخوط 
أو  الذخعية الستعمقة بظبيعة السؾجؾدات التي تسثميا عشج التجاول، فإن كانت أعياناُ 

ل حدب االتفاق مؽ حيث الدعخ أو التأجيل، أما لؾ كانت فإنيا تتجاو  مشافعاُ 
كركؾك السخابحة والدمؼ فال تتجاول  مة لمركؾك ال تدال مقابل ديؾن السؾجؾدات السسث

فال تتجاول إال بذخوط الرخف،  بذخوط الجيؾن، أو كانت نقؾداا ىحه الركؾك إال 
السالية، وذلػ لتحقيق مؽ أىؼ خرائص األوراق  ُتعجوقابمية الرػ اإلسالمي لمتجاول 

 األغخاض التي ابتكخت مؽ أجميا ىحه الركؾك.
حدب االتفاق السبيؽ في نذخة  الركؾك اإلسالمية شؼيذارك السالكؾن في غ  

ؾم مبجأ يق إذخميا بشدبة ما يسمكو كل مشيؼ مؽ صكؾك، اإلصجار، ويتحسمؾن غ  
ت في القؾاعج السالية التي تقؾم عمييا السذاركا نفديا األسذ الركؾك اإلسالمية عمى

اإلسالمية، مؽ حيث العالقة بيؽ السذتخكيؽ فييا باالشتخاك في تحسل الخدارة مقابل 
خم وذلػ في حجود مداىسة حامل الرػ في شؼ بالغ  استحقاق الخبح وىؾ مبجأ الغ  

 .(21)السذخوع
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 احملور انثاني
 املسؤونية االجتماعية 

لمتظؾرات الستالحقة في االىتسام بدبائؽ  اا السدؤولية االجتساعية تجديج ُتعج
ؾع السدؤولية االجتساعية في ولقج شيج مؾض ،السؤسدات سؾاء العامة أو الخاصة

اإلدارة واالقتراد ومؽ  ابكتّ  مؽ طخف كبيخاا  ىتساماا إ ، و واسعاا  ة األخيخة انتذاراا سجال
ساعية بعج طخف رجال األعسال عمى حج سؾاء، وازداد االىتسام بالسدؤولية االجت

 حجاتخمي العجيج مؽ الحكؾمات عؽ كثيخ مؽ أدوارىا االقترادية والخجمية، مسا 
في ية االجتساعية تأخح بذخكات القظاع الخاص إلى تبشي بخامج فعالة لمسدؤول

 اا السدؤولية االجتساعية ركش ُتعج إذعخوف السجتسع والتحجيات التي تؾاجيو،  الحدبان
تؾفخىا شخكات القظاع الخاص  جول وتؾفيخ بيئة مالئسةلتشسية ال اا ومظمب اا أساسي

 لمسجتسع الحي تعسل بو. ا كافةأنؾاعيب
 تعخيف السدؤولية االجتساعية -أوال

ج لمسدؤولية االجتساعية، ىشاك العجيج مؽ السفاليؼ ولكؽ ال يؾجج تعخيف مؾحّ     
 مشيا: ويسكؽ أن نحكخ بعزاا 

 قترادية إدة ُتعجتدام السؤسدة بسدؤوليات مالسدؤولية االجتساعية عمى أنيا ال تعخف
مؽ  خالقية وىي أنساط الدمؾك التي ال يتزسشيا القانؾن ولكشيا مظمؾبةواوقانؾنية 

السؤسدات في عالقاتيا االجتساعية مع الجساىيخ كاألمانة مع الدبائؽ والعامميؽ 
ة وىي والحخص عمى السرمحة العامة لمسجتسع في أعساليا ثؼ السدؤوليات الستشؾع

السجاالت التي يخغب السجتسع مؽ السشغسات أن تتحسل بعض مدؤولياتيا كأنذظة 
البخامج التجريبية ودعؼ البخامج التعميسية والبحؾث، والسداىسة في تظؾيخ وتحجيث 

 .(22)بعض السشاطق في السجتسعات السحمية
  ىسة ىي التدام الذخكة اتجاه السجتسع الحي تعسل فيو، وذلػ عؽ طخيق السداأو

بسجسؾعة كبيخة مؽ األنذظة االجتساعية والدمؾك األخالقي الحي يختبط بقزايا 
التمؾث البيئي والبظالة ومحاربة الفقخ وتحديؽ الخجمات الرحية، وخمق فخص 

 .(23)عسل وحل مذاكل السؾاصالت وغيخىا
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 دؼ السدؤولية االجتساعية لسشغسات األعسال تعشي ترخف السشغسات عمى نحؾ يت
، ولكؽ أمام فحدب أمام أصحاب حقؾق السمكية ية والسداءلة، ليذبالسدؤول

والحكؾمة والذخكاء دبائؽ ألخخى بسؽ فييؼ السؾعفؾن والأصحاب السرمحة ا
 .(24)والسجتسعات  السحمية واألجيال القادمة

الدابقة نالحظ أن السدؤولية االجتساعية تتؾافق إلى حج  اتخالل التعخيف مؽ     
كبيخ مع أىجاف السجتسع، كسا أنيا تخكد عمى عشرخ السداءلة الحي يدعى إلى 

األساسية لمسجتسع، سؾاء  ةتحقيق أىجاف السؤسدة بذخط أال يتعارض ذلػ مع القاعج
 ة.ما ىؾ مؾجؾد مشيا في القؾانيؽ أو في األعخاف و الكيؼ االجتساعي

 أىسية السدؤولية االجتساعية  -ثانيا
تسثل السدؤولية االجتساعية عسمية ميسة ومفيجة لمسؤسدات أو مشغسات   
 :(25)في عالقاتيا مع السجتسع حيث األعسال

 السدؤولية االجتساعية عمى تحديؽ وتظؾيخ صؾرة السشغسة أمام السجتسع. تعسل 
 تثسخيؽ وذلػ عؽ طخيق رفع قيسة تسثل السدؤولية االجتساعية الحالة األفزل لمسد

األسيؼ في األمج الظؾيل، لسا تحغى بو مشغسة األعسال مؽ ثقة لجى السجتسع، و 
 ما تقؾم بو لمحج مؽ السخاطخ التي يسكؽ أن تتعخض ليا مدتكبال.

  ،القؾانيؽ والتذخيعات ال يسكشيا أن تدتؾعب كل التفاصيل السختبظة في السجتسع
 األعسال فإنيا ستسثل قانؾنا اجتساعيا. ولكؽ بؾجؾد السدؤولية في

  إن لؼ تقؼ مشغسات األعسال بسياميا في تحقيق السدؤولية االجتساعية ومداعجة
السجتسع في معالجة وحل السذكالت التي يعاني مشيا فإنيا يسكؽ أن تفقج الكثيخ 

 مؽ قؾتيا التأثيخية في السجتسع.
  السشاسب تخك السشغسات لتعسل الؾقاية مؽ السذكمة أفزل مؽ عالجيا، لحلػ مؽ

 في السجتسع لتتجشب السذكالت قبل أن تتفاقؼ ويرعب عالجيا.
 السدؤولية االجتساعية واألسػاؽ السالية -ثالثا

تعخيف السداءلة االجتساعية عمى أنيا االتجاه نحؾ بشاء السداءلة التي تعتسج  يسكؽ
ؾن العاديؾن ومشغسات عمى السذاركة السجنية، أي تمػ التي يذارك فييا السؾاطش
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غيخ مباشخ في تظبيق مفيؾم  أمسجني أو كمييسا سؾاء بذكل مباشخ السجتسع ال
  .(26)السداءلة بالذكل الدميؼ في سياق القظاع العام

السداءلة االجتساعية تذيخ إلى مجسؾعة كبيخة مؽ التحجيات إن فوعميو 
وقشؾات اإلعالم السدتقل،  واآلليات التي يدتخجميا السؾاطشؾن، والتجسعات التشغيسية،

ومشغسات السجتسع السجني بغخض مداءلة أو محاسبة السؾعفيؽ العسؾمييؽ ومؾعفي 
ومخاقبة تقجيؼ الخجمات لمجساىيخ،  الجولة السجنييؽ، وتتبع مدارات اإلنفاق العام،

والتحكيقات الرحافية، والمجان الذعبية، والسجالذ االستذارية مؽ السؾاطشيؽ؛ وىحه 
يخ التي يقؾدىا السؾاطشؾن بيجف تظبيق السداءلة تكسل وتعدز اآلليات التقميجية التجاب

لمسداءلة مثل السخاجعات والتؾازنات الدياسية، وأنغسة السخاجعة والتجقيق السالي، 
 .والمؾائح اإلدارية واإلجخاءات القانؾنية

في أن استخجام آليات السداءلة االجتساعية يسكؽ أن يديؼ  جراساتأعيخت ال
تحديؽ أسؾاق السال، وزيادة فعالية التشسية مؽ خالل تقجيؼ خجمات، ومدتؾيات أعمى 
مؽ التسكيؽ، وبالخغؼ مؽ أن مجسؾعة آليات السداءلة االجتساعية كبيخة ومتشؾعة، إال 
أن ىشاك آليات أساسية لبشاء السداءلة االجتساعية في أسؾاق السال مؽ بيشيا 

ا ونذخىا؛ وتعبئة الجعؼ لسختمف  الستعامميؽ؛ الحرؾل عمى السعمؾمات وتحميمي
والتفاوض مؽ أجل التغييخ والجفاع عشو، وىحا يشظؾي عمى عجة عؾامل لمشجاح مؽ 

 .الشفاذ إلى السعمؾمات واستخجاميا بذػ فعال  :أىسيا
وأخيخاا، فإن فعالية آليات السداءلة االجتساعية واستجامتيا بأسؾاق السال لؽ 

لمسؤسدات السالية تتحدؽ إال إذا أصبح ت عامالا عمى السجى الظؾيل ومشيجا ا
 مؤسدياا.
أمام اليجف االجتساعي واالقترادي لمسدؤولية االجتساعية، كان البج مؽ   

وضع استخاتيجيو تدؾيكية جخيئة تكؾن ميستيا التخكيد عمى التعخيف بسشتج الركؾك 
سالمية ويحسل رسالة مفادىا، التشسؾية الستدؼ باألخالقية والسمتدم بأحكام الذخيعة اإل

أن السال لو وعيفة اقترادية واجتساعية تعسل عمى خجمة السجتسع وتحقيق التشسية 
السحافغة عمى البيئة مع مخاعاة حقؾق أصحاب السمكية ليحا السال في تحقيق عائج 

 .يتؾافق مع طسؾحاتيؼ في االستثسار
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 احملور انثانث
 أسواق املالإدماج انصكوك انتنموية اإلسالمية ب 

إن تظؾيخ البشية التحتية لألسؾاق السالية اإلسالمية بحاجة إلى إرادة عميا تحلل   
كثيخا مؽ التحجيات التي تؾاجو مثل ىحه األسؾاق، لحا البج مؽ إدماج الركؾك 

 التشسؾية اإلسالمية كحل جدئي مؽ أجل تظؾيخ تمػ األسؾاق.
 امل بالركػؾ اإلسالميةأىسية اإلشار التذخيعي في تفعيل التع -أوال
المية، وجؾد اإلطار التذخيعي في غاية األىسية لتفعيل التعامل بالركؾك اإلس ُيعج

 :(27)ةتيوذلػ نغخاا لمعؾامل اآل
 الركؾك اإلسالمية أداة مالية مدتحجثة، ولحلػ فيي تحتاج إلى ضخورة  ُتعج

حيج أساليب صياغة ووضع اإلطار التذخيعي ليا، لزسان تشغيؼ التعامل  بيا وتؾ 
د وتختمف وجيات الشغخ، ويكؾن اإلطار ُتعجمعامالت بيحه األداة حتى ال ت

  .التذخيعي ىؾ اّلحي يزسؽ تؾحيج نغؼ التعامل في الؾاقع القانؾني والعسمي
  تجحب الركؾك اإلسالمية الفؾائض السالية لجسيؾر عخيض مؽ أفخاد السجتسع

تؾّعف فيو أمؾال السجتسع،  اا عام اا وعاء ُتعجوكحلػ الذخكات والسؤّسدات، فيي 
 .يتظّمب تؾفيخ حساية لو

  متعامل بو بيؽ األفخاد والسؤّسدات، وقج جخى العخف ل ةماعبتتشاسب مع طبيعتو و
القانؾني والعسمي عمى تؾفيخ الحساية القانؾنية لسثل ىحا الؾعاء حفاعاا عمى أمؾال 

 .السجتسع
 ب العقج الحي تتأسذ عميوة بحدالركؾك اإلسالمية إلى أنؾاع عج تتشّؾع، 

مؽ حيث مجال تؾعيفيا  اا بة واإلجارة واالسترشاع، كسا أّنيا تتشّؾع أيزالسزار ك
 يالخ، لحلػ يكؾن مؽ األىسية بسكان وضع اإلطار القانؾن...والجية السرجرة ليا

 .األساسي لتشغيؼ السعامالت بالركؾك
 اإلسالمية، إذ ال يجؾز  ضخورة تؾفيخ الحساية القانؾنية لمسدتثسخيؽ في الركؾك

ا قابمة لمتجاول لسؾاجية احتياجاتيا التسؾ  ة أو لتسؾيل يميألي شخكة أن ُترجر صكؾكا
يحّجد  "قانؾن " نذاط معيؽ أو عسمية معّيشة أو ألي غخض آخخ، إاّل بسؾجب نغام
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األحكام والذخوط العاّمة ليحه الركؾك، واإلجخاءات الؾاجب إتباعيا إلصجار ىحه 
 كيفية تجاوليا وحقؾق والتدامات الجيات السرجرة والسدتثسخيؽ.الركؾك، و 

 الزػابط الذخعية إلصجار الركػؾ اإلسالمية -ثانيا
تخزع عسمية إصجار الركؾك اإلسالمية لمعجيج مؽ الذخوط والزؾابط الذخعية،   

لزسان خمّؾىا مؽ أي خمل شخعي ولمتأّكج مؽ سالمة التعامل بيا في األسؾاق السالية 
سالمية، ومؽ أىؼ الزؾابط الذخعية الؾاجب تؾافخىا إلصجار صكؾك تتفق وأحكام اإل

 :(10)أتيالذخيعة ما ي
 إصجار صكؾك الستثسار حريمة االكتتاب فييا عمى أساس عقج مؽ العقؾد  يجؾز

الذخعية، وتتخّتب عمى عقج اإلصجار جسيع آثار العقج الحي يرجر الرػ عمى 
 تاب وتخريص الركؾك؛أساسو، وذلػ بعج قفل باب االكت

 ُمرجر الركؾك والسكتتبؾن فييا،   :تتحّجد العالقة بّيؽ طخفي عقج اإلصجار وىسا
العقج الذخعي الحي ترجر "نؾع العقج وصفتو الذخعية، وُيقرج بعقج اإلصجار  عمى

كل إصجار يجب أن يدتشج عمى عقج مؽ العقؾد  أن إذالركؾك عمى أساسو، 
وآثاره، وىحه  وشخوط ىحا العقج وتتخّتب عميو أحكامالذخعية تتؾافخ فيو أركان و 

العقؾد قج تكؾن بيعاا أو إجارةا أو مخابحةا أو مذاركةا أو مزاربةا أو استرشاعاا، وقج 
ا ممتدماا بالزؾابط الذخعية، ويشعقج عقج  ا ججيجا يكؾن خميظاا مؽ ىحه العقؾد أو عقجا

ؽ فيو، ويؾّجو اإليجاب اإلصجار مؽ إيجاب مرجر الركؾك وقبؾل مؽ السكتتبيّ 
مؽ خالل نذخة اإلصجار التي تتزّسؽ جسيع أركان وشخوط العقج الحي ترجر 

 الركؾك عمى أساسو.
 ذخوع الحي ُأصجرت الركؾك إلنذائوأن يسّثل الّرػ ممكية حّرة شائعة في الس 

السذخوع مؽ بجايتو إلى نّيايتو ويتخّتب عمييا  ؾالوتسؾيمو، وتدتسخ ىحه السمكية ط
ا لمسالػ في ممكو مؽ بيع ولبة ورىؽ جسي ع الحقؾق والترّخفات السقّخرة شخعا

 .اا لسذخوع العيشية والسعشؾية وديؾن، مع العمؼ أنّ الركؾك تسّثل مؾجؾدات ا..وإرث
  يشبغي أن تتزّسؽ نذخة اإلصجار شخوط التعاقج وكل السعمؾمات الستعّمقة

وواجباتيؼ، كسا تتزّسؽ في اإلصجار وصفاتيؼ الذخعية وحقؾقيؼ  ؽركيبالسذا
 .شخوط تعييشيؼ ودوافع عدليؼ
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  ،يشبغي أن تشص نذخة اإلصجار عمى االلتدام بأحكام ومبادئ الذخيعة اإلسالمية
 .وعمى ضخورة وجؾد ىيئة شخعية تعتسج آلية اإلصجار وتخاقب تشفيحه طؾال مّجتو

 الحي ترجر الركؾك عمى أساسو يجب أن تتزّسؽ الشذخة تحجيج نؾع العقج 
، وضخورة استثسار حريمة الركؾك وما تتحّؾل إلييا ..سترشاع أو اإلجارة أواإلك

 .لحريمة مؽ مؾجؾدات بريغة مؽ صيغ االستثسار الذخعية
  يشبغي أن تشص الشذخة عمى مذاركة مالػ الرػ في الُغشؼ بسقجار مذاركتو

 ومداىستو، ويتحّسل مؽ الُغخم بشدبة ما تسّثمو صكؾكو مؽ حقؾق مالية.
 يجؾز أن تتزّسؽ نذخة اإلصجار أو الركؾك عمى نص بزسان قيسة الرػ ال 

ي أو التقريخ، أو ضسان ربح مقظؾع، أو مشدؾب ُتعجاالسسية في غيخ حاالت ال
 .إلى رأس السال، فإن نّص عمى ذلػ صخاحةا أو ضسشاا بُظل شخط الزسان

 ذخكاء ببيع ال يجؾز أن تتزّسؽ نذخة اإلصجار أو الركؾك عمى نص ُيمدم أحج ال
ا بالبيع  اا أو مزاف حرتو ولؾ كان معمقاا  لمسدتقبل، ويجؾز أن يتزّسؽ الّرػ وعجا

 .اّلحي ال يتؼ إاّل بعقج وبالكيسة التي يختزييا الخبخاء وُتخضي الظخفّيؽ
  ال يجؾز أن تتزّسؽ نذخة اإلصجار أو الركؾك عمى نص يؤّدي إلى احتسال قظع

لؼ يتؼ االتفاق عمى ندب  بحدب رؤوس األمؾال إنالذخكة في الخبح وتؾّزع األرباح 
 .التؾزيع

  ،محل القدسة ىؾ الخبح بسعشاه الذخعي، وىؾ الدائج عؽ رأس السال ولإليخاد أو الغّمة
)الترفية( أو بالتقؾيؼ لمسذخوع بالشقج، وما زاد  17وُيعخف مقجار الخبح إّما التشزيض

الحي يؾّزع بيؽّ حسمة الركؾك  عؽ رأس السال عشج التشزيض أو التقؾيؼ فيؾ الخبح
أو غمة، فيجؾز أن تؾّزع  اا لسذخوع الحي ُيجر إيخادافيسا يخص شخوط العقج، و  عمى

 مبالغ مجفؾعة تحت الحداب؛ ُيعجغمتو، وما يؾزّع عمى طخفي العقج قبل التشزيض 
  ال مانع شخعاا مؽ الشص في نذخة اإلصجار عمى اقتظاع ندبة معّيشة في ّنياية

إّما مؽ حّرة الركؾك في األرباح في حالة التشزيض الجوري، وإّما مؽ الجورة، 
حرريؼ في اإليخاد أو الغمة السؾّزعة تحت الحداب، ووضعيا في احتياطي 

 خاص لسؾاجية مخاطخ رأس السال.
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     الخاتسة
 :سقتخحاتوال االستشتاجاتفي ختام ىحه الجراسة ذكخ أىؼ  يسكؽ    

 ستشتاجاتاالاوال: 
ست صيغة التسؾيل بالركؾك اإلسالمية في تسؾيل السذخوعات القؾمية سيأ قج .7

وغيخىا دون أي عبء عمى السؾازنة كسا تديؼ في عالج مذكمة السجيؾنية والعجد 
مؽ  بجالا   يأتيولقج طبقتيا العجيج مؽ الجول اإلسالمية وغيخ اإلسالمية كبجيل تسؾ 

 نغام الدشجات بفائجة.
سيؾلة و ؾك اإلسالمية، مشيا: تعبئة السجخخات، عجة أدوار إلصجار الرك ىشاك .2

تظؾيخ في تذكيمة األدوات السالية اإلسالمية، و تجفق األمؾال لالستثسارات، 
 تؾسيع قاعجة سؾق األوراق السالية.و 

 الركؾك تسثل حق ممكية حكيقي عمى أنيا: .1
لغخض البيع مثل صكؾك السخابحة أو لغخض اإلجارة بسا فييا مشافع أعيان  معجة - أ

 و خجمات سؾاء كانت مؾجؾدة أو مؾصؾفة في الحمة.أ
اإلنذاء تكؾن الغمبة فييا لألصؾل الحكيكية مثل قيج مؾجؾدات مذخوع قائؼ أو  - ب

 صكؾك السذاركة والسزاربة.
ة مثل اإلنذاء تكؾن الغمبة فييا لألصؾل الحكيكي قيجمؾجؾدات مذخوع قائؼ أو  - ت

 الؾكالة باالستثسار.و اة السداقصكؾك السذاركة والسزاربة والسدارعة و 
أن يحرل حسمة الركؾك عمى عائج محجد يتسثل في سعخ بيع األعيان  يجؾز .2

بخبح معخوف أو أقداط إيجار بعائج معخوف أو يسكؽ معخفتو باالستشاد إلى 
مؤشخ معخوف كسا يسكؽ أن يحرمؾا عمى حرة مذاعة في الخبح الستحقق 

بة أو السدارعة أو السداقاة أو مؽ السذخوع السسؾل بأسمؾب السذاركة أو السزار 
 السغارسة.

إن إدماج الركؾك في األسؾاق السالية يكؾن بجافع الخغبة في زيادة قجرة  .3
السؤسدات السالية عمى مشح التسؾيل، ومؽ َثؼَّ زيادة سخعة دوران رأس السال، 
 مسا يؤدي إلى زيادة الخبحية، وبحلػ تحقق السؤسدات السالية نتائج ميسة، مشيا:
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واإلنتاجية ومعجل دورانيا، عؽ طخيق تحؾيل األصؾل  كفاءة الجورة السالية رفع - أ
 إلعادة تؾعيفيا مخة أخخى. غيخ الدائمة إلى أصؾل سائمة

 إلى زيادة حقؾق السمكية. تؾسيع حجؼ األعسال لمسشذآت بجون الحاجة  - ب
 سجاد أطؾل. مجدتدييل تجفق التسؾيل، وبذخوط وأسعار أفزل و   - ت
 .األصؾل سانتقميل مخاطخ ائت  - ث
 وتشؾيع السعخوض فييا. تشذيط سؾق السال عبخ تعبئة مرادر تسؾيل ججيجة، - ج
 اأداة تداعج عمى الذفافية، وتحديؽ بشية السعمؾمات في الدؾق، ألني الركؾك .4

اإلجخاءات، ودخؾل العجيج مؽ السؤسدات في عسمية اإلقخاض،  تظمب العجيج مؽت
 السعمؾمات في الدؾق. مسا يؾفخ السديج مؽ

 اتلسقتخحاثانيا: 
الجول اإلسالمية لجسيع القظاعات االقترادية الخاصة مشيا والعامة  تذجيع  -7

 عمى إصجار الركؾك اإلسالمية.
ية ألن السدتقبل ليحه ضخورة اىتسام خبخاء السال واألعسال بالركؾك اإلسالم -2

أوصت بيا مؤسدات التسؾيل العالسية كسا أقختيا مجامع الفقو  إذالريغة، 
 المي.اإلس

ضخورة إيجاد بشية تذخيعية مشغسة إلصجار الركؾك وإدراجيا وتجاوليا في أسؾاق  -1
 األوراق السالية، نغخا لسا تؾفخه مؽ حساية وضبط لمسعامالت واستقخار ليا.

ضخورة إنذاء مؤسدات خاصة تسؾليا أجيدة الجولة، تيتؼ بالبحث في تظؾيخ  -2
  الججيجة في االقتراد العالسي.مشتجات الركؾك اإلسالمية، لسؾاكبة التظؾرات 

، خاصة عمى بحل جيج إعالمي وتخويجي لثقافة االستثسار في الركؾك اإلسالمية -3
 مدتؾى دول السغخب العخبي الكبيخ.

ضخورة اإلستفادة مؽ تجارب الجول الخائجة في مجال الركؾك اإلسالمية، خاصة  -4
 التجخبة الساليدية.
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 اليػامر والسرادر
                                                 

عراـ الديغ، الركػؾ السالية اإلسالمية ودورىا في تصػيخ وتعسيق الدػؽ السالي،  ،الساحي -  0
 .82ص .8118 ا، سػري ،ورقة مقجمة إلى السؤتسخ الخابع لالستثسار وأسػاؽ الساؿ

، البشظ 8ج اإلسالمي لمبحػث والتجريب، طالقحف مشحر، "سشجات اإلجارة واألعياف السؤجخة"، السعي -  8
 .08، ص8111  -ججة -اإلسالمي لمتشسية 

، الرادر عغ ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية اإلسالمية 07السعيار الذخعي رقع  - 3
 .887. ص 8117البحخيغ،

، 1، ط"ة اإلسالميةتحميل قزايا في الرشاعة السالي -إدارة السخاشخ" ، أحسج حبيب،شارؽ  اليجاف - 2
 55. ص 2003 السعيج اإلسالمي لمبحػث والتجريب، البشظ اإلسالمي  لمتشسية، ججة،

 .888ص: مخجع سبق ذكخه، ، 17الذخعي رقعسعيار ال - 5
السزاربة ىي عقج بيغ شخفيغ يجفع فيو الصخؼ األوؿ )صاحب الساؿ( الساؿ لمصخؼ الثاني  - 6

تداـ األرباح بشدبة متفق عميو أما الخدائخ فيتحسميا الصخؼ )السزارب( ليدتثسخه عمى أف يتع اق
 األوؿ )صاحب الساؿ( ما لع يثبت تعجي السزارب.

 .38ص .مخجع سبق ذكخهعراـ الديغ،  ،الساحي - 7
، "البػرصة – الزػابط الذخعية لمتعامل في سػؽ األوراؽ السالية "، عصية فياض،حديغ شحاتة - 8

 .78. ص8110سالمية، القاىخة، ، دار الصباعة والشذخ اإل1ط
ىي عقج بيغ شخفيغ يقجـ كل مشيسا الساؿ الستثساره ويتع تػزيع األرباح بشدبة متفق ذاركة الس - 9

عمييا أما الخدائخ فتػزع حدب حرة كل مشيسا في رأس الساؿ وقج تكػف السذاركة مشتيية 
 بالتسميظ.

قػانيغ " ،السؤتسخ العالسي اع الػقف اإلسالميدور الركػؾ اإلسالمية في دعع قص "زياد الجماغ، - 01
. 8119أكتػبخ  88، الجامعة اإلسالمية العالسية، ماليديا، "وقائع وتصمعات –األوقاؼ وإدارتيا 

 .8ص
السخابحة ىي بيع الدمعة بسثل ثسشيا األوؿ الحي اشتخاىا بو البائع مع إضافة ربح معمـػ متفق  - 00

 عميو.
ؾ اإلستثسار اإلسالمي"، مجسع الفقو اإلسالمي الجولي، الجورة حديغ حامج حداف، "صكػ  - 08

 .08، ص8107الذارقة، -التاسعة عذخ
 .305، مخجع سبق ذكخه، ص07السعيار الذخعي رقع  -03
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، "أداءىا السالي وأثارىا في سػؽ األوراؽ السالية – السرارؼ اإلسالمية "،حيجر يػنذ السػسػي  - 02
 .008، ص2011  دار اليازوري، ،0 ط

الدمع ىػ بيع سمعة مػصػفة في الحمة يجفع ثسشيا فػرًا في مجمذ العقج ويتأخخ تدميسيا ألجل  - 05
 محجد.

سترشاع ىػ عقج يصمب الصخؼ األوؿ مغ الصخؼ الثاني )الرانع( صشع سمعة وفق مػاصفات اإل- 06 
 يحجدىا الصخؼ األوؿ.

يغ لمصخ ؼ الثاني بشاًء عمى شمبو مجة اإلجارة ىي عقج يقػـ فيو الصخؼ األوؿ بتأجيخ أصل مع - 07
وىي نػعاف إجارة تذغيمية )لتأجيخ آالت .. إلخ( وإجارة مشتيية بالتسميظ ، معيشة وبأجخة معمػمة

 )تؤوؿ فييا ممكية األصل لمصخؼ الثاني في نياية العقج(.
راعتيا، عمى السدارعة ىي عقج بيغ شخفيغ يقجـ فيو الصخؼ األوؿ األرض ويقـػ الصخؼ الثاني بد  - 08

 أف يتع اقتداـ حريمة األرض بيشيسا.
السغارسة ىي عقج بيغ شخفيغ يقجـ فيو األوؿ أرضًا, ويقـػ الصخؼ الثاني بغخس األشجار, عمى  - 09

 أف يتع اقتداـ حريمة األشجار فيسا بيشيسا.
مة الباحث ، الركػؾ اإلسالمية ودورىا في تصػيخ الدػؽ السالية اإلسالمية ، مجنػاؿ بغ عسارة - 81

 .853، ص 8101، 19العجد  –الجدائخ –ورقمة 
، الركػؾ اإلسالمية )التػريق( وتصبيقاتيا السعاصخة وتجاوليا، ورقة عسل مقجمة محديغ فؤاد - 80

 .09ص  ، 8107الذارقة  مجسع الفقو اإلسالمي الجولي،، 8119إلى الجورة التاسعة عذخة 
 .80سخجع ، ص نفذ ال - 88
 .82 ص سخجع ،نفذ ال - 83
فخيج، كخيساف، السدؤولية االجتساعية والتدػيق االجتساعي، دار الشيزة العخبية، مرخ،  - 82

 .98، ص8116
دراسة حالة لسؤسدة  -بػبكخ، دورالسدؤولية االجتساعية في تحديغ أداء السشطسةأ الحدغ - 85

 .8102بدكخة،  -ماجدتيخ، كمية عمـػ االقتراد وعمـػ التدييخ، جامعة دمحم خزيخ نفصاؿ، محكخة
 .98ص

، السدؤولية االجتساعية لمذخكات، مجمة جدخ التشسية، سمدمة دورية تعشى حديغ خجعاأل - 86
، فبخايخ 91بقزايا التشسية في الجوؿ العخبية ترجر عغ السعيج العخبي لمتخصيط بالكػيت، العجد

 .2، ص:8101
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وائل لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف،  ، التدػيق والسدؤولية االجتساعية، دارثامخ ياسخ البكخي  - 87
 )بترخؼ(. 53-58، ص8110، 0ط

 .855مخجع سبق ذكخه، ص، نػاؿ بغ عسارة  88
عبج السالظ، العسل بالركػؾ اإلسالمية عمى السدتػى الخسسي والحاجة إلى تذخيعات مشرػر  - 89

، 8119الستحجة، ججيجة، السؤتسخ الجولي: السرارؼ اإلسالمية بيغ الػاقع والسأمػؿ، اإلمارات 
 .22ص: 

الذخيف، الزػابط الذخعية لمتػريق والتجاوؿ لألسيع والحرز والركػؾ،  دمحم عبج الغفار - 31
 .5، ص: 8119مجسع الفقو الجولي اإلسالمي، اإلمارات الستحجة، 

التشزيس الحكسي تقػيع السػجػػدات مغ عخوض، وديػف، بكيستيا الشقجية، كسا لػ تع فعاًل بيع  - 30
خوض وتحريل الجيػف، وىػ بجيل عغ التشزيس الحكيقي، الحي يتصمب الترفية الشيائية الع

لمسشذآت وأوعية االستثسار السذتخكة، كالرشاديق االستثسارية ونحػىا، وبيع كل السػجػدات، 
 وتحريل جسيع الجيػف )السجسع الفقيي اإلسالمي(.


