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االسبلمي خبلؿ صيغو الستشػعة التسػيل  تتسحػر فكخة البحث حػؿ دور
مة السالية ولتقجـ نسػذجا لمتقميل مغ االز والسخابحة والسزاربة وغيخىا  كالسذاركة

وما العيشية اـ الشقجية. سػاء  وحيث يتدع التسػيل االسبلمي بتشػع شخقلسعالجتيا، 
تؤديو السرارؼ والسؤسدات السالية االسبلمية مغ دور كبيخ بيحا الذأف البج اف 

اي ازمة مالية او يحقق التعافي لؤلنذصة التجارية التي تػقفت او اضخت بيا 
البج مغ االشارة لػجػد معالجات تذخيعية متشػعة لمتسػيل االسبلمي في و  .اقترادية

اعتساد و  2015صجور قانػف السرارؼ االسبلمية في العخاؽ عاـ  العخاؽ مغ خبلؿ
ومجى اثخىا  2018البشظ السخكدي لزػابط  خاصة ألدوات التسػيل االسبلمي لعاـ 

التسػيل  البج مغ بياف مجى تحقيق وبالتالي في معالجة وتقميل اثار االزمات السالية .
جي؟ وبياف صػر سعالجة فعمية حكيكية بعيجا عغ التسػيل الخبػي التقميلاالسبلمي 

واي القصاعات التي يخجميا اكثخ مغ غيخىا؟ وما ىػ مػقف  التسػيل االسبلمي،
 السرارؼ االسبلمية مغ ادوات التسػيل االسبلمي في العخاؽ؟

 السالية. االزمة ؛ التسهيل اإلسالمي؛تسهيلالالعخاق؛ كمسات مفتاحية: 
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The purpose of the research revolves around the role of Islamic 

finance through its various forms such as participation, murabaha, 

speculation, and others to reduce and address the financial crisis as 

Islamic finance is characterized by the diversity of its methods, 

whether in kind or cash. . The great role performed by Islamic banks 

and financial institutions in this regard must achieve the recovery of 

commercial activities that have been suspended or affected by any 

financial or economic crisis. It should be noted that there are various 

legislative treatments for Islamic finance in Iraq through the issuance 

of the Islamic Banking Law in Iraq in 2015 and the special controls 

for Islamic financing tools for the year 2018, adopted by the Central 

Bank, and the extent of their impact in addressing and reducing the 

effects of financial crises. Therefore, it is necessary to explain the 

actual and real treatment achieved by Islamic finance away from 

traditional usurious finance? and a description of the forms of Islamic 

finance, and which sectors it serves more than others? What is the 

position of Islamic banks on Islamic financing tools in Iraq? 

Keywords: Iraq; financing; Islamic financing; financial crisis. 
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  السقجمة
 ما تدتشج اليواف السذاريع التجارية واالستثسارية تحتاج الى : البحث واىسيتو فكخة 

 .القتراديةوتعصي ثسارىا في مجاؿ التشسية ااعساليا لتبقى ثابتة ومتساسكة لكي تشذط 
الحي يداعج عمى تحقيق الشتائج  سذ وجػد التسػيل السشاسبومغ اىع تمظ اال

السخجػة، وتتشػع التسػيبلت التي يسكغ االستفادة مشيا في سبيل ذلظ، فبعج اف كاف 
ختبة االولى اضحى االف متخاجعا ويعاني االزمات التسػيل التقميجي ىػ الدائج وبالس

مغ خبلؿ  ، ليطيخ دور التسػيل االسبلميفي كل دوؿ العالع السالية الخانقة والسعقجة
، بحيث يسشح الستعامميغ والتجار واالفخاد عمى حج سػاء الزسانات صػره السختمفة

السالية مغ  لسذاكميع سةالستسيدة في سبيل التستع بيحا التسػيل وايجاد الحمػؿ السبلئ
وقػاعجىا السالية  الذخيعة االسبلمية خبلؿ السفاليع االسبلمية والتسدظ بأحكاـ

 السذخوعة في التعامبلت التجارية السختمفة.
لحا فقج انتذخ التسػيل االسبلمي نتيجة الرجمات الستعاقبة عمى االقتراد  

االقميسية والجولية، ليؤدي ذلظ والتجارة واالستثسارات وعمى كافة السدتػيات السحمية و 
الى قياـ الجوؿ باالستفادة مغ ادوات التسػيل االسبلمي لتؤكج الذخيعة االسبلمية انيا 

 شخيعة لئلندانية جسعاء وىي شخيعة مخنة صالحة كل زماف ومكاف. 
  تتسثل السذاكل الخئيدة لمسػضػع باالتي:: مذكمة البحث

ل في نطامو االقترادي والتجاري مشح عاـ يعاني العخاؽ مغ تغييخ كبيخ وشام. 1
واف ىحا التحػؿ صادفو العجيج مغ االزمات الستشػعة وخرػصا السالية  2003

 .واالقترادية
ضعف الػاقع السرخفي التسػيمي بذكل عاـ واالسبلمي مشو بذكل خاص وحجاثة . 2

قانػف  اقخارالعخاقية والتي بجأت بذكل رسسي وواسع مشح  التجخبة السرخفية االسبلمية
 .وانتذار السرارؼ االسبلمية 2015 لدشة 43رقع  السرارؼ االسبلمية

العخاؽ مسا يذكل عائقا كبيخا في  في اف التسػيل االسبلمي غيخ مفعل بذكل واسع .3
سبيل مػاجية االزمات السالية واالقترادية السختمفة، فزبل عغ انعجاـ الجراسات 

 لسيع. القانػنية الستخررة بيحا السجاؿ ا
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عجـ وجػد جية متخررة في العخاؽ لفس مشازعات السرارؼ االسبلمية . 4
والسعامبلت السالية االسبلمية نطخا لسا تتستع بو ىحه السشازعات مغ شبيعة خاصة 

 تحتاج لخبخاء متسخسيغ في الفقو االسبلمي والقانػف لفيسيا وايجاد الحمػؿ السشاسبة ليا
مفيـػ التسػيل االسبلمي والتعخؼ عميو عغ قخب يخكد البحث عمى : ىجف البحث

مع احكاـ  يتع تقجيع ىحا التسػيل الستػافق وعغ اىع صػره او ادواتو التي مغ خبلليا
خجمة لمتشسية والتصػر االقترادي في الجولة وتحقيق مرمحة  الذخيعة االسبلمية
 السجتسع في ذلظ.
 ت االتية:يدتيجؼ البحث االجابة عغ التداؤال: تداؤالت البحث

 ما ىػ التسػيل االسبلمي وبساذا يفتخؽ  عغ التسػيل التقميجي؟-1
 لتسػيل االسبلمي والتي جعمتو يحقق تقجما كبيخا عمى مدتػى العالع؟ا ىسيةما ا -2
 ما ىي صػر التسػيل االسبلمي؟-3
كيف يسكغ االستعانة بخجمات التسػيل االسبلمي في القزاء عمى االزمات السالية -4

 رادية ؟واالقت
اف مػضػع التسػيل االسبلمي يخكد عمى بياف دور السرارؼ نطاق البحث: 

لمسذاريع االستثسارية واالقترادية والتشسػية  في مشح التسػيل السشاسب االسبلمية
 .الستشػعة ومعالجتيا لبلزمات السالية السختمفة

رػص يتعمق بالسشيج القانػني التحميمي لشاف مػضػع البحث : البحث مشيجية
التذخيعات الخاصة بالسرارؼ االسبلمية الستعمقة بالتسػيل االسبلمي في العخاؽ وفقا 

الشافح، واىع ضػابط البشظ  2015لدشة  43لقانػف السرارؼ االسبلمية العخاقي رقع 
السخكدي العخاقي بيحا الذأف وىي ضػابط ادوات التسػيل االسبلمي الرادرة عاـ 

ة االسبلمية الرادر مغ البشظ السخكدي العخاقي عاـ ، ودليل الخجمات السرخفي2018
2020 . 
 سيتع تقديع مػضػع البحث وفقا لمخصة ادناه: البحث ةهيكمي

 السبحث االول: مفيهم التسهيل االسالمي.

 .السالية االزمة لحل االسالمي والتسهيل االستثسار عقهد اثارالسبحث الثاني: 
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 اامبحث االول
 مفهىم التمىيل االسالمي

تػفيخ االمػاؿ وانياء ل واساسية ةالحاجو السمحة الى التسػيل ركيدة ميستذكل 
ة ، لحا فاألمخ يحتاج مشا الى تشػعويتشػع التسػيل بأشكالو الس ،االزمات السالية السختمفة

وبياف عمى اىسيتو نطخيا وعسميا تعخيف التسػيل االسبلمي وتدميط الزػء  بياف
 ية:توفقا لمسصالب اآل التقميجيمع ضخورة تسييده مغ التسػيل خرائرو 

 التعخيف بالتسهيل االسالمي واىسيتو األول:السطمب 

يع مزسػنو وبياف متعخؼ عمى ىحا الشػع مغ التسػيل بجقو وفالبحث ليقتزي 
 ييغ:توالعسمية وذلظ وفقا لمفخعيغ اآل اىسيتو ومسيداتو الشطخية

 يل االسالميتعخيف التسه األول: الفخع 

يقرج بالتسػيل االسبلمي: "تقجيع االمػاؿ العيشية او الشقجية مسغ يسمكيا 
السػكل اليو  )السرخؼ االسبلمي مثبل( الى فخد او شخكو ليترخؼ بيا ضسغ  او

 احكاـ وضػابط الذخيعة اإلسبلمية كسا في التسػيل بالسزاربة والتسػيل بالسذاركة"
 . (125، 2010)عمي، 

تقجيع الخجمات السالية شبقا ألحكاـ الذخيعة وعخؼ مغ جانب اخخ بانو: "  
وكل انذصو التسػيل  تعامل بالخبا والغخرتحـخ ال  التياإلسبلمية ومبادئيا وتصبيقاتيا 

ويعخؼ كحلظ ، (244، 2018)دعاس وأميغ،  السقرج العاـ الذخعي" التي تزخ
تقجيع الساؿ نقجا او عيشا مغ مالكو لجيات اخخى تحتاج التسػيل االسبلمي عمى انو: "

 . (298، 2020)بميادؼ،  يبيحو الذخع"  ميولمخبح مقابل عائج يتفقاف ع  لو شمبا
بخاس الساؿ او انو ولقج عخؼ ايزا بانو "تقجيع ماؿ ليكػف حرة مذاركة 

 قياـ جية بذخاء سمعة لتباع لؤلمخ بالذخاء او تأجيخ اآلالت والسعجات وغيخىا"
 .(148، 2010)السكاوي، 
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ػضح اف التسػيل يكػف بتػفيخ الديػلة ا تاني ةالدابقويبلحظ عمى التعاريف  
عمى بياف ادوات التسػيل االسبلمي  تريف مغ جية اخخى ركد اوالتع ،اـ عيشانقجا 

لمرػر الخاصة بالتسػيل  ت مػضحةكالسذاركة والسزاربة واالجارة وغيخىا فجاء
 االسبلمي.

تػفيخ القجر البلـز " :ىػبانو نعخؼ التسػيل االسبلمي يسكغ اف ومسا سبق  
اص شبيعية او معشػية الستغبلليا في مغ االمػاؿ العيشية او الشقجية تسشح ألشخ

ار احكاـ الذخيعة مذاريع استثسارية وتشسػية معيشة لتحقيق زيادة الجخل القػمي في اش
 .االسبلمية"

 التسهيل االسالمي ىسية: أالفخع الثاني
وىحا نابع مغ  كافة صعجةاألعمى و  عجة ميسةفػائج  يحقق التسػيل االسبلمي 

 :يتندتػضحيا باآلعشو االىسية الكبخى التي نتجت 
نطخا الف االخيخ  يخ مقابل التسػيل التقميجيانتذار التسػيل االسبلمي بذكل كب-1

، (244، 2018)دعاس وأميغ،  ادى النتذار االزمات السالية الستشػعة والخصيخة
 خيخية عشج التأخخ بالدجاد.بدبب تػافخ الفػائج الخبػية واحتداب الفػائج التا

زيادة الصمب عمى مرادر التسػيل االسبلمي مغ قبل شخائح كبيخة ومتشػعة -2
بالسجتسع ومغ خبلؿ دخػليا االسػاؽ السالية الجولية حيث مغ الستػقع اف تختفع 

)بميادؼ،  2023مميار دوالر بحمػؿ عاـ  (3809)اصػؿ التسػيل االسبلمي الى 
 بالفػائج.  ف ، وذلظ ألنيا ال تقتخ (315، 2020

يدتصيع التسػيل االسبلمي تحقيق تشسية في السذخوعات القائسة وتحقيق الخبح -3
، مغ خبلؿ صػره (97، 2017)سعيجاني، ييا والتقميل مغ االزمات السالية السشاسب ف

 وادواتو السالية الستبلئسة.
اف تفعيل ادوات التسػيل االسبلمي وااللتداـ بزػابصيا الذخعية االسبلمية يؤدي -4

)الػادي زمات السالية والتزخع االقترادي بالتأكيج الى زيادة الجخل والتقميل مغ اال
 .(119–118، 2012وسسحاف، 
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ألحكاـ الذخيعة االسبلمية ادى ذلظ إلقباؿ  ومقبػلة وفقا وجػد صيغ خاصة-5
الييا لغخض االستفادة مشيا وتحقيق رغبتيا في مجاؿ التسػيل البلـز  السختمفةالجيات 

)الخفاعي، السثاؿ والسشاسب، كسا في صيغ السزاربة والسذاركة والسخابحة عمى سبيل 
 1سبلمي في العخاؽ رقع الشطاـ الجاخمي لسرخؼ الشيخيغ اإل؛ 89، 2007

، )ؽ.ـ.إ.ع( 43قانػف السرارؼ اإلسبلمية العخاقي رقع ؛ 3/11السادة ، )ف.د.ـ.ف(
 . /ثانيًا(2السادة ، 2015

التسػيل االسبلمي مغ خبلؿ وجػد االمػاؿ الزخسة الكبيخة والستشػعة  فػائجتبخز -6
والتي يتع استثسارىا بريغ متشػعة اسبلمية ولتحقيق تسػيل التجارة والسذخوعات 

؛ 149، 1989؛ سخاج، 268، 2006)خمف، لستشػعة بعيجا عغ القخوض الخبػية ا
 ./ ثانيًا(2السادة ؽ.ـ.إ.ع، 

االسبلمي مغ خبلؿ االحرائيات السيسة واالساسية حػؿ  التسػيلتخكدت اىسية -7
ليتعجى  2013تخليػف دوالر عاـ ( 1,8 )االسبلمي فقج كاف بسقجارحجع التسػيل 

وىحا دليل ميع عمى تدايج الصمب عمى التسػيل  2017تخليػف عاـ ( 3)حاجد 
)دعاس وأميغ،  االسبلمي في انذاء وتصػيخ السذاريع مغ خبلؿ تػفيخ الديػلة

2018 ،247). 
ع خجماتيا التسػيمية الستشػعة لمسذاريع يتقج لتسػيل االسبلمي الستشػعةامغ مسيدات -8

قانػف مرخؼ الشيخيغ ؛ 2السادة ؽ.ـ.إ.ع، )صة التجارية السختمفة واالنذالرشاعية 
مسا يداعج عمى  / أواًل(8السادة ، 2012، )ؽ.ـ.ف.إ.( 95اإلسبلمي في العخاؽ رقع 

 تشذيصيا ويؤدي الى زيادة الجخل القػمي وحل االزمات السالية واالقترادية.
نجج اف تشذيط التسػيل االسبلمي مغ ججيج لتحقيق انجازات كبيخة ومسا سبق  

االنذصة التجارية واالستثسارية بعيجا عغ الرػر في مجاؿ  ةواخح مكانتو الستسيد 
 السحخمة والتي تدبب االزمات السالية وتعيق تصػر التجارة والتشسية االقترادية ألي

لتقميجي عشج تعثخ تشفيح السذخوع دولة، بدبب اف تخاكع فػائج القخوض في التسػيل ا
  يؤدي لرعػبة الػفاء بيا وضيػر ازمات مالية لتمظ السذخوعات.



 

                 
  

 

 

114 

 
 

 

:  

 

  التقميجي التسهيل من خرائص التسهيل االسالمي وتسييده: السطمب الثاني
البج ىشا مغ بياف اىع الخرائز التي يتستع بيا التسػيل االسبلمي ويقـػ  

وبياف  سبلمي مغ التسػيل التقميجيتسييد التسػيل االعمييا، ومغ جانب اخخ البج مغ 
 يغ:اآلتيذلظ مغ خبلؿ الفخعيغ 

 خرائص التسهيل االسالمياألول: الفخع 
 :اآلتيخرائز ميسة تتسثل ب لمتسػيل االسبلمي 

 وتصابقو مع احكاـ الذخيعة االسبلمية. السحخمة خمػه مغ السخالفات الذخعية-1
اتيع في اقامة السذاريع وتصػيخىا االخخيغ وتحقيق غاي التسػيل االسبلمي ىجفو نفع-2

 . / أواًل(2السادة ، 2015، ؽ.ـ.إ.ع؛ 245، 2018)دعاس وأميغ، 
اف التسػيل االسبلمي يحقق الخفالية والتشسية االقترادية وفقا لسبادئ الذخيعة -3

  .(146، 2010)السكاوي، اإلسبلمية 
التسػيل االسبلمي جاء ليشيي التعامل بالفػائج الخبػية مسا يؤدي الى انخفاض تكمفة -4

، 2020)بميادؼ،  يحقق مدايا االستثسار والتصػيخالسذاريع وانخفاض ثسغ الدمع و 
 . / أواًل(5السادة ، 2015، ؽ.ـ.إ.ع؛ 299

صػر متشػعة ومختمفة وكل واحجة مشيا تتبلئع مع نػعية خاصة لمتسػيل االسبلمي -5
 .ةمغ السذاريع التجارية او االستثساري

نجج اف مغ خرائز التسػيل االسبلمي السيسة تستع مشازعاتو بصبيعة خاصة -6
وحاجتو لجية خاصة ومتخررة ذات خبخة لمشطخ بقزايا السعامبلت السالية 
االسبلمية بدبب الخرػصية التي تتستع بيا ىحه السعامبلت والسرارؼ وحاجتيا الى 

لحل السشاسب والسبلئع ليا، لحا فقياء في الفقو االسبلمي والقانػني لفيسيا وايجاد ا
السذخع العخاقي ومجمذ القزاء االعمى إيجاد محكسة متخررة بقزايا  يتػجب عمى

تذكيل محكسة بكل مشطقة : "اآلتيالسرارؼ االسبلمية في العخاؽ، ونقتخح الشز 
استئشافية تختص بشظخ مشازعات السرارف االسالمية وانذطتيا مكهنة من قزاة ال 

 ".ن ثالثة قزاة ليم معخفة وتخرص في مجال السرارف االسالميةيديج عجدىم ع
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 التقميجي التسهيل تسييد التسهيل االسالمي من: الفخع الثاني
البج  عجة امػر اساسية ميسةب سبلمي مغ التسػيل التقميجييتسيد التسػيل اال 

اذ  .اضحة في اعتساد التسػيل االسبلميمغ بيانيا وتػضيحيا لكي نرل الى فكخة و 
، 2020)بمبذيخ وبمبذيخ، القخوض بفائجة بذكل أساسي عمى  يعتسج التسػيل التقميجي

قج يطيخ بالسذاركة  بفػائج انساال يعتسج عمى القخوض  التسػيل االسبلمي بيشسا (250
 .الغيخ او مخابحة او مزاربةمع 

اف اذ  ونجج ايزا اف تكمفة التسػيل االسبلمي اقل بكثيخ مغ التسػيل التقميجي 
، وفخض الفػائج الخبػية التاخيخية عميو، سبلمي ال يدسح بتأخيخ سجاد الجيغالتسػيل اال

مغ السجيغ  التأخخ بدجاد الجيغ جائغفي التسػيل التقميجي مغ مرمحة ال وعمى العكذ
 .(301، 2020)بميادؼ، لفخض الفػائج 

لتسػيل االسبلمي االستقخار بذكل كبيخ حيث اف السؤسدات السالية ويحقق ا 
مغ  يخفف االسبلمية السانحة ليحا التسػيل تتحسل مع العسبلء الخبح والخدارة مسا

 اً رئيد اً ضيػر االزمات وىحا عمى العكذ مشو بالتسػيل التقميجي الحي يعج سببو الخدارة 
 .(301، 2020)بميادؼ،  يػر االزمات السالية واالقتراديةفي ض

وكسا ىػ معمػـ يخزع التسػيل االسبلمي لمقػاعج والزػابط الذخعية  
ف عقػد التسػيل االسبلمي البج اف تتصابق مع احكاـ الذخيعة االسبلمية وذلظ ال

 اآلتيوب االسبلمية ومبادئيا وال تخالفيا، وىحا عمى العكذ مشو في التسػيل التقميجي.
فاف التذخيعات السرخفية االسبلمية تذيخ الى محطػرات ال يسكغ التقخب مشيا والعسل 

غيخ ، والتسػيل لدمع او خجمات بيا كسا في حطخ التعامل بالفػائج الخبػية اخحا وعصاءً 
 .(6السادة ، 2015، ؽ.ـ.إ.ع)مذخوعة في ضل احكاـ الذخيعة اإلسبلمية 
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 اامبحث الثلني
اثلر عقىد االستثملر والتمىيل االسالمي حلل االمم  اامللة  

، بعزيا في االستثسار مختمفة عجة لو يتسيد التسػيل االسبلمي بػجػد صػر 
بالتسػيل ولكل مشيا اثخ  ة وبعزيا االخخ يتعمقالستػافق مع احكاـ الذخيعة االسبلمي

بياف ذلظ وفقا لمسصمبيغ ، وعميو سيتع في الترجي لبلزمات السالية واالقترادية
 يغ:اآلتي

 عقهد االستثسار االسالمية واثخىااألول: السطمب 
استكساال لمجور الحي يسارسو البشظ السخكدي العخاقي مغ اجل تدميط الزػء 

الجليل السدسى  اصجرعمى شبيعة الخجمات السقجمة مغ قبل السرارؼ اإلسبلمية 
ليل الخجمات السرخفية د وجاء (1)2020" عاـ دليل الخجمات السرخفية اإلسبلمية"

ىحا  في تحقيق رؤية مشو ىسةسداك اإلسبلمي الرادر مغ البشظ السخكدي العخاقي
في تصػيخ الرشاعة السرخفية اإلسبلمية في العخاؽ مغ خبلؿ قياـ السرارؼ  البشظ

أجل مشح خيارات متعجدة لمجسيػر اإلسبلمية بتبشي مشتجات إسبلمية مبتكخة مغ 
 متػافقة مع تصػر العسل السرخفي اإلسبلمي.و 

في السرارؼ اإلسبلمية  خجمات الستػفخةبالتعخيف الجسيػر ل الجليلييجؼ و 
ارؼ ومسيدات كل مشيا األمخ الحي يشعكذ عمى زيادة تعامل الجسيػر مع السر

لمتعميسات والزػابط الرادرة مغ البشظ السخكدي  استكساال اإلسبلمية ويسثل ىحا الجليل
ييئة السحاسبة لوليذ بجيبل عشيا حيث تع اعجاده عمى وفق السعاييخ الذخعية 

 ،(3)السالية اإلسبلمية مغ مجمذ الخجمات والسعاييخ الرادرة ،(2)ميةاإلسبل والسخاجعة
)دليل الخجمات السالية السرخفية  السعتسجة حلظ عغ أفزل السسارسات السرخفيةوك

 .(1، 2020، )د.خ.ـ.ـ.إ.(اإلسبلمية 

والبج ايزا مغ بياف تأثيخ ىحه العقػد ايزا عمى حل االزمات السالية 
 في الفخوع االتية: بيانو عواالقترادية، وىحا ما سيت



 

        

          

 

 

117 

 
 

 

:  

 

 السزاربةاألول: الفخع 
ىي عقج بيغ شخفيغ يقجـ احجىسا الساؿ واالخخ العسل عمى اف يتع تػزيع ": السزاربة

ا الصخؼ الحي قجـ الساؿ االرباح بيشيسا حدب العقج اما الخدارة السالية يتحسمي
 .  (225، 2009)السرخي، والخدارة تػزع عمييع حدب حرريع السالية" 

الصخؼ األوؿ في  ويكػف الساؿ لمسذاريع  عيقجبتالسرخؼ االسبلمي  يقػـ 
يقجـ العسل والجيج والخبخة في مجاؿ وىػ الصخؼ الثاني فيػ السزارب  اما ،العقج

تكػف السزاربة ىي وسيمة وعميو  السرخؼ. ػافق مع اىجاؼمعيغ وفق مذخوع يت
االستثسار  في الستثسار أمػاؿ السػدعيغ في السرارؼ والتي ال يسمظ اصحابيا خبخه

 اشخاص يستمكػف خبخات وكفاءات وال يسمكػف الساؿ تقجيسيا الى وذلظ عغ شخيق
 .(240، 2020)بمبذيخ وبمبذيخ، 

السرارؼ اإلسبلمية دورا كبيخا في حل األزمة االقترادية والسالية  وتؤدي  
ييا في مذاريع واالجتساعية في العخاؽ عغ شخيق استثسار األمػاؿ السػدعة لج

السزاربة وقج  بريغة عمى الشاحية االجتساعية اقترادية مذخوعة تعكذ ثسارىا
لزػابط الخاصة ألدوات ا) 2018نرت ضػابط ادوات التسػيل االسبلمي لعاـ 

شخوط رأس الساؿ  عمى (9/3/289رقع ، 2018، )ض.خ.أ.ت.إ.( التسػيل اإلسبلمي
متسػيل السزاربة والسعالجات السحاسبية ل السزارب وشخوط الخبح والخدارة في

 حاالت انتياء السزاربة. سزارب وكحلظبالسزاربة وصبلحيات ال
صيغة السزاربة لجعع السذاريع ا تقجمو السرارؼ اإلسبلمية وفق إف م  

حل االزمو السالية واالقترادية واالجتساعية الستشػعة لو بالغ األثخ واألىسية في 
ة وال يسكغ الفرل العخاؽ إذا أف األزمة االقترادية تؤثخ عمى الشاحية االجتساعي  في

اذ  ،تأثيخ مباشخ عمى الشاحية االجتساعية لو اف االقتراد إذالػثيق  بيشيسا لتخابصيسا
ومعالجة البصالة  االقتراديةمغ الشاحية  إلى زيادة دخل الفخد اف االستثسار يؤدي

 .الشاحية االجتساعية واثارىا عمى
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ديادة الجخل القػمي ل يؤديمجسػع زيادة الجخل الفخدي ندتشبط اف  يالتالبو  
 في حل األزمة السالية . السيع وىػ األثخ

مغ تؤدي دورا ميسا في حل االزمو االقترادية واالجتساعية  (4)أف السزاربة
 :اآلتي (240، 1989)سخاج، خبلؿ 

عغ شخيق السزاربة وتحقيق  لسرارؼ اإلسبلمية مغ صيغة االستثسارإف ىجؼ ا -1
عغ شخيق تسػيل السذاريع الستشػعة في مجاؿ التجارة  ىػالتشسية االقترادية 

الخبخات العسمية لمكياـ  واالستثسار وتػفيخ فخص العسل لمحخفييغ والفشييغ وأصحاب
 يع وزيادة الجخل القػمي.بشذاشات

تيجؼ كحلظ السزاربة إلى استثسار الساؿ الغيخ مدتخجـ مغ قبل السػدعيغ في   -2
 .وتجاولو في الدػؽ مسا يشذط االقتراد الستثسارهالسرارؼ اإلسبلمية 

والتي ليا  األكثخ انتذارا تعجعمى البصالة التي  تداىع السزاربة في القزاء  -3
السزاربة  جاذ تع ،(228، 2006)خمف، االثخ في شيػع الجخائع والسذاكل األسخية 

 .عبلجا ليحه السذكبلت وتقزي عمى اسبابيا وحل االزمة االجتساعية واالقترادية
السزاربة تعسل عمى جحب الكفاءات والخبخات وتػجيييا نحػ االنتاج الستمكئ في  -4

السجتسع لغخض تشذيصيا وتػفيخ الدمع الزخورية سػاء كانت زراعية او صشاعية او 
 خجمية. 

المػاؿ واشخاص تعسل السزاربة عمى التعاوف واالندجاـ بيغ اصحاب رؤوس ا  -6
لؤلشخاص مسا يشيي حالة فخص العسل اؿ و رؤوس االمػ  ةالعسل عغ شخيق زياد

مغ قبل اصحابيا ىي  استثسار االمػاؿ جلحلظ يع الزغيشة والرخاع االجتساعي،
، مسا يحقق التخابط والتقارب (218، 2012)العجمػني، مذاركتيا مع االخخيغ 

 االجتساعي.
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 السذاركة: الثاني الفخع
بشدب متداوية أو  : "تقجيع السرخؼ والدبػف الساؿسذاركة بانياعخفت ال  

كل  قائع بحيث يربح مغ اجل انذاء مذخوع ججيج أو السداىسة في مذخوع متفاوتة
واحج مشيسا مالظ لحرة في رأس الساؿ برفة ثابتة أو متشاقرة أو مدتحقا نريبو 
مغ االرباح تقدع الخدارة عمى قجر حرة كل شخيظ في رأس الساؿ وال يرح اشتخاط 

    .(194–193، 2012)الػادي وسسحاف،  خبلؼ ذلظ
تسػيل مذخوع معيغ قج اشتخاؾ شخفيغ أو أكثخ ل"وعخفت السذاركة ايزا انيا  

ماؿ حدب العقج وتكػف مػافق لمذخيعة عسل وراس قج يكػف يكػف في رأس الساؿ أو 
 .(241، 2020)بمبذيخ وبمبذيخ، " االسبلمية

الشيػض بالحالة االقترادية التي تديع  إلىبريغو السذاركة  جؼ التسػيلويي  
يػ االرتقاء ف السباشخ، أما اليجؼ الغيخ السباشخ في حل األزمة السالية وىحا اليجؼ

مغ  ةواجتساعي ةاقترادي ةاف السذاركة تحقق اىسي اذ لمسشتفع. بالحالة االجتساعية
 :اآلتي (130، 2010)عمي،  خبلؿ

ا السرارؼ التي تتعامل بيوالسحخمة شخعا و  )الفائجة( خباالقزاء عمى التعامل بال -1
 أمػاليا. خاض واستثسارالتقميجية مغ خبلؿ االق

ركة لديادة اإلنتاج مغ خبلؿ إنذاء مذاريع ججيجة أو السذاركة في تداىع السذا -2
 مذاريع قائسة أصبل ولكشيا متعثخة.

تؤدي السذاركة لدياده الجخل القػمي عغ شخيق زيادة دخل الفخد وذلظ عغ شخيق  -3
 .تثسار رؤوس األمػاؿ السػدعة لجى السرارؼ اإلسبلميةاس
وإنذاء  لمسذاريع اتخبلؿ التػسعمغ زيادة عجد العامميغ ذاركة سال صيغة تحقق -4

بالجانب االجتساعي  قزي بجوره عمى البصالة ويحقق االرتقاءمذخوعات ججيجة وىحا ي
 .آثارىاوالقزاء عمى 

متقميل مغ تفاوت الجخػؿ وتػزيعيا بذكل لسا يحقق الػئاـ تؤدي السذاركة ل -5
 واالندجاـ في السجتسع.
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وعجـ افبلسيا السذاريع الستعثخة لفتخات شػيمة  معالجةالسذاركة ىػ تصػيخ و  ىجؼ -6
 السذاريع ذات الصبيعة اإلنتاجية والتي يكػف البمج بحاجة إلييا تمظ ىيوترفيتيا، و 

 .(268، 2006)خمف، 
يخ ىحه الدمع التي تكػف زراعية او الحج مغ استيخاد البزائع مغ خبلؿ تػف -7

ىحا بجوره يديع في حل األمػاؿ مغ البمج و  مغ اخخاجصشاعية او خجمية مسا يقمل 
  .(229، 2012)العجمػني، األزمة السالية 

كة مغ اىع وسائل واساليب التسػيل العقاري، ألنيا تدتشج عمى شخاكة السذار  تعج-8
 حكيكية متػافقة مع مقاصج الذخيعة االسبلمية وتػزع السدؤولية بيغ كل الذخكاء

 . (19، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.، 
اركاف السذاركة  اوضح فيي إذىحا وقج بيغ البشظ السخكدي ضػابط السذاركة   

الحكاـ ة ليا والزسانات والسعالجات السحاسبية واوكيفية انعقاد الذخكة واألحكاـ العام
 .(47، 2018، ض.خ.أ.ت.إ.)الذخعية 

 عقهد التسهيل االسالمية واثخىا: السطمب الثاني
ليا يػفخ التسػيل االسبلمي مغ خبلؿ صػره الخاصة ادوات تسػيمية ميسة 

وعالجت ضػابط البشظ السخكدي  اثخ كبيخ في معالجة االزمات السالية واالقترادية،
العخاقي مثل ىحه التسػيبلت وذكخت ايزا في دليل الخجمات السرخفية االسبلمية 

 ة:اآلتيضسغ الفخوع  بحثو  ما سيتعوىحا   الرادرة مغ البشظ السخكدي العخاقي،
 السخابحة: األولالفخع 

 :بانيا ، وتعخؼصيغة مغ صيغ تسػيل السرارؼ اإلسبلميةتعج السخابحة   
 دبػف بثسغ الحي اشتخاه المغ ثع بيعيا الى لسرخؼ سمعة وتسمكيا بثسغ معمػـ و شخاء ا"

مزافا اليو ربح معمػـ عمى أف يقػـ األخيخ بدجاد الثسغ مع الخبح  السرخؼ
 .(238، 2012)العجمػني، " اقداط  لمسرخؼ عمى شكل

خجمات الوقج بيغ البشظ السخكدي العخاقي ضػابط السخابحة ضسغ دليل   
ستسثمة والالخصػات األساسية لتقجيع خجمة السخابحة و  2020مية لعاـالسرخفية االسبل
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ية الذخاء وقبػؿ مرخؼ عسم ،ذخاء الدمعةلزخورة تقجيع شمب مغ الدبػف لمسرخؼ ب
 ويذتخط قياـالدبػف لذخاء الدمعة بعج تسمظ السرخؼ ليا  مغ قبمو ويحجد مػعج مع

بيع الدمعة لمدبػف باجل مع بوبعج ذلظ يقػـ السرخؼ  ،السرخؼ بذخاء الدمعة بالشقج
وقياـ الدبػف بجفع السبالغ الستختبة عميو بالتقديط وحدب زيادة ربح متفق عميو بيشيسا 

 .(8، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.،  االتفاؽ مع السرخؼ
حل األزمة السالية في ومالية واجتساعيو لاقترادية  اف السخابحة ليا اىجاؼ    

 اآلتيالعخاؽ عغ شخيق السرارؼ اإلسبلمية وتحقق ىحه األىجاؼ مغ خبلؿ 
 :(498، 2010)الحافي، 

 الدمعة وبيعيا لمدبػف بصخيقة السرخؼ القزاء عمى الخبا عغ شخيق شخاء -1
 وليدت عمى شكل قخض. مذخوعة

الساؿ حيث ال تحتاج الى دراسة السخابحة تحقق اليدخ والديػلة في استثسار رأس  -2
 .صػر التسػيل واالستثسار كسا في  تفريميو

األجل الحي البيع بمغ خبلؿ  مة فعالة لتسػيل الشذاط التجاري وسيالسخابحة  تعج -3
 صغار التجار. ما يدتفاد مشيا االزمة السالية وغالبا لحل ميسةيعج وسيمة 

وتحقق بحلظ زياد  يةفي زيادة اإلنتاج مغ خبلؿ شخاء السػاد االول السخابحة تديع -4
 وتمبية حاجة الدػؽ.

شخاء اآلالت والسعجات البلزمة لمسذاريع الرغيخة أو  تؤدي السخابحة دورا في -5
واثارىا مغ خبلؿ تذغيل اكبخ عجد مغ  الرشاعية والسداىسة في القزاء عمى البصالة

 جتساعي.الجانب اال العساؿ مسا يخجـ 
بذأف   (3، 2خقع )الس بقخاره مجسع الفقو اإلسبلمي ويججر بشا االشارة لسػقف

-10السخابحة لآلمخ بالذخاء في دورتو السشعقجة بالكػيت الجورة الخامدة مغ 
مع احكاـ الذخيعة  اً ومتػافق شخعا ا  و بيع جائد ػصفب 1988/كانػف األوؿ 15

 .(350، 1989؛ سخاج، 497، 2010)الحافي،  اإلسبلمية
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 اإلجارة واإلجارة السشتيية بالتسميك: الفخع الثاني
د البشظ السخكدي العخاقي تعخيفا ليا في دليل الخجمات السرخفية االسبلمية اور 

سيارات او  لمث عقج بيغ السرخؼ والدبػف يقػـ السرخؼ بذخاء األصػؿ" :بأنيا
عمى اقداط مسرخؼ لمعجات وتأجيخىا لمدبػف مقابل أجخة معيشة يجفعيا السدتأجخ 

بالتسميظ فإف ممكية الدمعة تشتقل  ةالسشتيي االجارةخبلؿ مجة محجدة وفي حالة 
 .(9، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.،  "سدتأجخ عشج سجاد آخخ قدطال  إلى

ىحا الجليل وحجد  يا فيالبشظ السخكدي العخاقي اإلجارة وضػابص وقج عالج 
يقجـ الدبػف  حيث البج اف الخصػات األساسية لتقجيع خجمة اإليجار السشتيي بالتسميظ 

عقار مثبل بعج أف يذتخيو السرخؼ يجفع ثسشو كمعيغ  اصلمسرخؼ الستئجار لشمب 
الصمب  وبعجىا يتابع السرخؼمجة التأجيخ استئجاره و صمب األصل السخاد اليحجد في و 

سجه االيجار كفي العقج  تحجد الذخوطوفي حالة السػافقة يتع إببلغ الدبػف بالسػافقة و 
مع تقجيع وعج مغ السرخؼ ، تػقيع عقج اإليجار بيغ السرخؼ والدبػف و والقدط 

يتشازؿ  ة التأجيخ وبعجىاالدبػف بتسميظ األصل السدتأجخ عشج نياية مجلسرمحة 
 .(10، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.،  عغ األصل السرخؼ لمسدتأجخ

داىع في حل ة تقترادية وماليا ااىجاف بالتسميظ ةالسشتييولئلجارة واالجارة   
 وتقزي عمى آثارىا والتي تؤثخ عمى الشاحية االجتساعية مغ خبلؿ السالية األزمة

  :(198، 2010؛ عمي، 198، 2012)الػادي وسسحاف، 
يقػـ بو السرخؼ   تػفيخ الديػلة الشقجية لمسدتأجخ مغ خبلؿ التسػيل الحي -1

 يجعمو يدتسخ في نذاشو االقترادي. مساعباءه السالية ا اإلسبلمي ويخفف مغ 
ستصػرة لغخض االنتاج مسدتأجخ الحرػؿ عمى اآلالت والسعجات الحجيثة اليػفخ ل -2

مسا يديج  لشذاشو االقترادي بأسخع وقت مغ ناحيو الجقة والكفاءة االفزل لمدمعة
 . اإلنتاج

ي عاممو اضافيو، يجة الى ايقزي عمى البصالة مغ خبلؿ تػسيع السذاريع والحاج -3
 .اثار البصالة عمى وىحا بجوره يقزي
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 اإلجارة تعجفي تػفيخ اإلنتاج وزيادة الجخل القػمي و االكتفاء الحاتي لحا  يداىع -4
صيغ التسػيل لمسرارؼ اإلسبلمية لحل األزمة  تسميظ احجىواإلجارة السشتيية بال

 .واالقترادية السالية
 الدمم) الدمف(: الفخع الثالث

عخفو البشظ السخكدي العخاقي في دليل الخجمات السرخفية اإلسبلمية عمى 
أنو: "بيع آجل بثسغ عاجل ألنو معاممة مالية يتع بسػجبيا تأجيل دفع الثسغ تقجيسو 

الحي يمتـد بتدميع بزاعة  السدمع(الى البائع)السدمع إليو(السذتخي)  نقجا مغ شخؼ
"  .(12، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.،  مزبػشة برفاتو مغ أجل معمـػ

مبادلة ماؿ بساؿ والحي عادة ىػ مبادلة الدمعة معيشة  أف البيع يعج ونمحظ  
 ُعح  الثسغ  بساؿ فإذا كاف التبادؿ الفػري سسي البيع نقجا وإذا استمع الدمعة وأجل دفع

لسجة معيشة يدسى  تدميع الدمعة اما اذا تع استبلـ ثسغ الدمعة وتأجيل ،البيع باألجل
 تكسغ ةواجتساعي ة، ولبيع الدمع اىسيو اقترادي(231، 2006)خمف،  ىحا البيع الدمع

 :(300، 1989)سخاج،  بسا يأتي
السجتسع مغ الدمع بدخعة مغ خبلؿ صيغة الدمع بالتسػيل وذلظ يػفخ احتياجات  -1

 يؤدي لخفع معيذة األفخاد اقتراديا والقجرة عمى شخاء الدمع بأسعار مشاسبة
يديع في حل األزمة السالية مغ خبلؿ تشذيط الدراعة بذكل خاص والسداىسة   -2

 في السذاريع الرغيخة والستعثخة وتشذيصيا.
يحرل  إذبلمية دورا كبيخا في بيع الدمع عشج تسػيل التجارة تؤدي السرارؼ اإلس-3

التاجخ عمى الساؿ مغ السرخؼ عاجبل مقابل تدميع البزاعة الستفق عمييا أجبل 
يتيح لمتاجخ أف يدتخجـ أمػاؿ الدمع في شخاء السػاد األولية لمدمعة السصمػبة  اآلتيوب

)العجمػني،  يعو ما يتاجخ فيياأو في دفع ثسغ البزائع لمسرانع أو السدارع التي تب
2012 ،259). 
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 االسترشاع واالسترشاع السهازي : الفخع الخابع
العخاقي دليل الخجمات السرخفية اإلسبلمية الرادرة مغ البشظ السخكدي  اورد

 تقجيع شمب لمسرخؼ الرانع مغ أجل قياـ االخيخالسدترشع بقياـ الدبػف " :بأنو
أو  اقداشا قابل ثسغ يتفق عميو الصخفاف إمام رشاعة سمعة محجدة السػاصفاتب

 .(14، 2020)د.خ.ـ.ـ.إ.، " مؤجبل
فيػ عقج يتع بسػجبو قياـ مغ يصمب مشو " :واما االسترشاع السػازي   

بالصمب مغ اخخ لمكياـ بالسيسة ويػقع معو عقج استرشاع اخخ ججيج  االسترشاع
بحات الذخوط الدابقة ويتع تقاسع االرباح بيغ الصخؼ الثاني الحي شمب مشو 

الشاجسة عغ ذلظ"  االسترشاع اوال والصخؼ الثالث الحي شمب مشو االسترشاع ثانيا
 .(286–285، 2006)خمف، 

 :(288، 2006)خمف،  اآلتيوليحا العقج اىسية اقترادية كبيخة تتسثل ب  
عات وانتاج في شتى انػاع الرشا  يداىع في زيادة الجخل مغ خبلؿ التذغيل -1

 الدمع.
خل ليع والقزاء تذغيل األيجي العاممة وتػفيخ الجتقزي عمى البصالة مغ خبلؿ  -2

 الشاحية االجتساعية. عمىعمى البصالة وآثارىا 
ائغ مغ خبلؿ استخجاـ اآلالت والسك جاإلنتا يداعج في تصػيخ الرشاعة وتصػيخ -3

 .الكفاءة عاليةذات التكشػلػجيا الستصػرة و 
 مغ استيخاد البزائعيداىع في حل االزمو السالية مغ خبلؿ زيادة اإلنتاج والحج  -4

 العسمة الرعبة مغ البمج.  وخخوج
ترشيع بجائل عغ البزاعة السدتػردة مسا يقمل مغ اخخاج العسمة الرعبة وبحلظ -5

 تداىع في حل االزمة السالية واالقترادية وتصػيخ الرشاعة الػششية.
بق عمى السرارؼ االسبلمية العاممة في العخاؽ تػعية الجسيػر وعميو مسا س 

والتعامميغ معيا افخادا وشخكات بسشتجاتيا الستاحة وبياف شبيعة العقػد الذخعية 
 الخاصة بيا لتتحقق غاية السرارؼ االسبلمية وتسػيميا الذخعي السبلئع.
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 الخاتسة
الستشػعة  مػضػع التسػيل االسبلمي وصيغو في بحثومغ خبلؿ ما تع 

 :اآلتيىي كوتػصيات و الشتائج  عجة تػصمشا الى 

 :اوال: الشتائج 

مغ خبلؿ تػفيخ األمػاؿ السشاسبة في  ميسة لمغايةالتسػيل اإلسبلمي مدألة  يعج -1
 .واالقترادية تسػيل السذاريع السختمفة في ضل األزمات السالية

عجـ اقتخانو بالفػائج الخبػية في السجتسعات الستشػعة التسػيل اإلسبلمي  مغ مدايا -2
 .السسشػحةالسبالغ بالػفاء بذاف  التأخخ عشج

الستػافقة مع أحكاـ الذخيعة صيغو   ع التسػيل اإلسبلمي مغ خبلؿيداى -3
وإنذاء مذاريع اخخى ججيجة تداعج  الستعثخة االسبلمية في تصػيخ السذاريع السػجػدة
 في تحقيق التشسية االقترادية في الببلد.

امػاليع  األمػاؿ والسجخخات في استثسار اصحاب رؤوسيذجع التسػيل االسبلمي  -4
برػره شخعيو متػافقة مع احكاـ الذخيعة االسبلمية بسا يداعج عمى عجـ تجسيج 

 رؤوس األمػاؿ.

كالسزاربة والسذاركة االستثسارية  الريغتتشػع صيغ التسػيل اإلسبلمي ما بيغ  -5
 رة واالسترشاع والسخابحة والدمع.اإلجاك  وصيغ تسػيمية أخخى 

االقترادية االبعاد التسػيل الستشػعة وفق الذخيعة اإلسبلمية تحقق  اف صيغ  -6
 واالجتساعية في حل أزمة الديػلة السالية والقزاء عمى البصالة في السجتسع وآثارىا.

ي مغ الستشػعة لبلستثسار والتسػيل االسبلم بشي البشظ السخكدي العخاقي لمريغت -7
والسػجية إلى السرارؼ اإلسبلمية، مسا  خبلؿ الزػابط الخاصة الرادرة بيحا الذأف

 سيحقق انتذارا كبيخا لمسرارؼ االسبلمية ودعسيا البل محجود.
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 :التهصياتثانيا: 

تفعيل صيغ التسػيل اإلسبلمية جسيعيا وفقا لمغخض السحجد ليا لتحقيق بنػصي -1
اإلسبلمية وعمى وفق تػجيات البشظ السخكدي اليجؼ السشذػد مغ قبل السرارؼ 

: "عمى اآلتيي وضػابصو وتعميساتو بيحا الخرػص، وعميو نقتخح الشز العخاق
السرارؼ االسبلمية العاممة في العخاؽ كافة تبريخ الستعامميغ معيا بريغيا 
السشرػص عمييا في القانػف وتػعية الجسيػر حػليا لتكػف اكثخ فاعمية في تحقيق 

 ".مشيا الغخض

نػصي بزخورة تصػيخ السرارؼ االسبلمية لمسشتجات السرخفية االسبلمية بسا -2
 .يتػافق واحكاـ الذخيعة االسبلمية

ضخورة تػعية السدتثسخيغ وأفخاد السجتسع بأىسية التعامل مع السرارؼ اإلسبلمية  -3
سبلمي ونذخ الػعي السرخفي لتحقيق أىجاؼ التسػيل اإل يوادوات االستثسار اإلسبلم

 السصمػبة.

 ي:أتكسا ي االسبلمية متخررة بالسشازعات السرخفية إيجاد ىيئة تحكيعنقتخح  -4

التحكيع فػي السشازعػات  تابعة لمبشظ السخكدي العخاقي تيتع بأمػر تحكيع تذكيل ىيئة-1
 .االسبلمية السرخفية

قاضػػػػي مػػػػغ الرػػػػشف األوؿ وعزػػػػػية عػػػػجد مػػػػغ  التحكيسيػػػػة يتػػػػػلى رئاسػػػػة الييئػػػػة-2
السحكسػػػػػيغ السذػػػػػيػد ليػػػػػع بالثقافػػػػػة القانػنيػػػػػة العاليػػػػػة والخبػػػػػخة فػػػػػي مجػػػػػاؿ السعػػػػػامبلت 

وليػع معخفػة باألحكػاـ  ومسػغ يتستعػػف بػاألخبلؽ والدػسعة الحدػشة االسػبلمية السرخفية
 ".اربع محكسيغ ، عمى أف ال يتجاوز عجدىع عغالذخعية الستعمقة بالحل والحخمة

ضخورة تػفخ الكػادر البذخية السجربة والكفؤة مغ الشاحية الذخعية والفشية  لصبيعة   -5
، عسل السرارؼ اإلسبلمية وتعامبلتو بذكل جيج وإزالة كل السعػقات التي ترادفيا

 وتحقيق اىجاؼ انذاء السرارؼ االسبلمية.
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فة القصاعات في التسػيل االسبلمي في العقػد والسعامبلت مغ قبل كا تشذيطنقتخح -6
 بلزمات السالية وانعكاساتيا.الترجي لالببلد لسا لو مغ قجرة عمى 
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 اليػامر:
                                                 

 -( اصجر البشك السخكدي العخاقي ومن خالل دائخة مخاقبة الريخفة/ قدم مخاقبة السرارف اإلسالمية(1
من قانهن السرارف  15لحكم السادة شعبو التعميسات والزهابط ىحه الزهابط وباالستشاد 

/اوال مشو  13االسالمية العخاقي الشافح والخاصة بإصجار تعميسات تدييل القانهن وكحلك السادة 
والتي تمدم السرارف اإلسالمية بتطبيق معاييخ ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية 

 اإلسالمية. 
( ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية اإلسالمية: ىي ىيئة دولية تأسدت بسهجب اتفاقية (2

في الجدائخ، وقج  1990شباط عام  26مهقعة من عجد من السؤسدات السالية اإلسالمية بتاريخ 
في دولة البحخين برفتيا ىيئة عالسية ذات شخرية  1991آذار  27تم تدجيل الييئة في 

دتقمة غيخ ىادفة لمخبح، وإنسا ىجفيا عمسي تطهيخ الريغ واألدوات السالية الستهافقة مع معشهية م
مبادئ الذخيعة اإلسالمية الغخاء من خالل إصجارىا لمسعاييخ الذخعية الخاصة بالسؤسدات السالية 

 .(2021)ىـ.م.م.م.م.إ.(،  ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية اإلسالمية)اإلسالمية، 
تذخين  3( مجمذ الخجمات السالية اإلسالمية: ىه ىيئة إسالمية دولية، أنذئت في كهااللسبهر في (3

يج مجسهعة من السرارف السخكدية في الجول األعزاء إضافة الى البشك ، عمى 2002الثاني 
اإلسالمي والبشك الجولي، وع من السؤسدات السالية الجولية كأعزاء مذاركين، وقج بجأت ىحه 

، وييجف السجمذ الى تذجيع قيام وتطهيخ الخجمات 2003آذار  10الييئة تسارس أعساليا في 
جاد معاييخ دولية تشدجم مع مبادئ الذخيعة اإلسالمية. ويطمق السالية اإلسالمية من خالل إي

( وىي اخترار لعبارة مجمذ الخجمات السالية اإلسالمية بالمغة اإلنكميدية IFSBعمى السجمذ )
Islamic financial services board ،().مجمذ الخجمات السالية اإلسالمية )م.خ.م.إ ،

. ويعج العخاق مسثاًل بالبشك السخكدي العخاقي عزهًا فيو، إذ حرل عمى العزهية الكاممة (2019
 .   (2019، م.خ.م.إ.)و، بالسجمذ وفقًا لقائسة السخكد السشذهرة عمى مهقع

( تججر االشارة لهجهد اختالف بين السزاربة والقخض باعتبار االخيخ من اىم مرادر تسهيل (4
تبقى لراحب السال وال تشتقل لمسزارب ويعج السرارف التقميجية، اذ ان ممكية السال في السزاربة 

قبزو لمسال امانة بيجه، اما القخض فسمكية السال تشتقل من السقخض لمسقتخض وتكهن ىشاك 
ان، )الهادي وسسحعالقة السجيهنية بين الطخفين وتكهن يج السقتخض يج ضسان عمى السال. 

2012 ،102–103). 
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