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 الوحدة األولى : مفهوم القضايا االقتصادية وأهمية دراستها
 اإلسالمي االقتصادي النظام مبادئأوال: 

 ا،قبلن ممن األموال هذه تعالى اهلل أورثنا :اإلستخالف: األول المبدأ
 يصرفها ف وعدم االستخالف بحق نقوم أن وأمرنا فيها، واستخلفنا
 مجعلك مما وأنفقوا تعالى:﴿ قال .المباحات في اإلسراف أو المحرمات
 جمعه من هو المال أن إلى ينظر من بين فرق وهناك﴾فيه  مستخلفين
 .عليه اهلل منَّة يستشعر ومن بخبرته،

لمبدأ الثاني: المال ا
 وسيلة لطاعة اهلل:

اإلسالم يجعل المال 
وسيلة للدار اآلخرة، 

 فالدنيا زائلة، 

ر يقر  :المبدأ الثالث: كفاية الخيرات لحاجة البشر
اإلسالم أن الخيرات التي أودعها اهلل في األرض 
 :والتي سيودعها كافية لحاجات البشر ، قال تعالى

ياكم  ﴿ وكأين من دابة ال تحمل رزقها اهلل يرزقها وا 
 وهو السميع العليم ﴾.

 
أسباب المجاعات فهو 

 راجع ألسباب من أبرزها:
عدم استخدام اإلنسان لكامل جهوده 

 دنيةالذهنية والب
وقصوره في استغالل الموارد التي 

 أنعم اهلل بها عليه
مبالغة البشر في  الكفر بنعم اهلل

 حاجاتهم المادية
 الوضعية االقتصادية ثانيا: األنظمة

ي كما أن لهم الحق فهو النظام االقتصادي الذي يمتلك فيه األفراد آحادًا أو جماعات الموارد اإلنتاجية ملكية خاصة،  :النظام االقتصادي الرأسمالي
 استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة.

   :مراحل الرأسمالية

 

 سس وخصائص النظام االقتصادي الرأسمالي:أ
سواء كان ذلك في  رية االقتصاديةلحا-1

العمل أو اإلنتاج أو االستهالك 
واالدخاراالستثمار فكلها قرارات يتخذها 

 نفسه، في ضوء ما هو مناسب له الفرد

الملكية الخاصة حيث يتملك الفرد أي شيء ذي -2
والحق أنها  مطلقهفهي ملكية  اقتصاديهأهمية 

لفوارق لكنها أدت إلى ا اإلنتاجأسهمت في زيادة 
 الكبيرة في الثروات والدخول بين أفراد المجتمع.

 ايةغ ممكن ربح أكبر عن البحث يعتبر: الربح حافز-3
 نشاط ألي الرئيس المحرك هو أنه إذ الرأسمالي، النظام

 القيم إهدار ذلك على ترتب وإن حتى اقتصادي
 وغيرها القمار ونوادي البارات نشأت ولذا األخالقية،

 .رأسماليةال مجتمعات في
 :الرأسمالي االقتصادي النظام مساوئ

 األخالقية الجوانب إهمال
 في واإلنسانية والدينية
 الرأسمالي النظام

x رالكبي التفاوت إلى يؤدي 
 اوتركزه والثروة الدخل في
 .قليلة فئة يد في

x فرض إلى يؤدي 
 االحتكارية السيطرة

 .السوق في

x جانب لىإ الحادة، االقتصادية للتقلبات التعرض ائمد أنه النظام لهذا الرئيسة االنتقادات من 
 من ديدالع على مباشر بشكل يؤثر الذي األمر والمديونية، والتضخم البطالة مشكالت ظهور
 .العمل خدمة إال يملكون ال الذين أولئك خاصة المجتمع أفراد

 ميعج وتتخذ والمصانع، واآلالت كاألراضي( الجماعية الملكية أي) اإلنتاج لعوامل الدولة بتملك يتميز الذي النظام هو االشتراكي: االقتصادي النظام
 .المركزي التخطيط بنظام النظام هذا تسمية جاءت هنا ومن التخطيط، جهاز خالل من فيه االقتصادية القرارات
  الرأسمالية، تالمجتمعا تعيشها التي والطبقية والشقاء البؤس من هروباً  نشأته وكانت م19 القرن في نشأنشأته: 

 .الخاصة الملكية بإلغاء نادى الذي ماركس كارل النظام هذا مفكري أبرز ومن
 :االشتراكي االقتصادي النظام مساوئ
x االقتصادي النشاط ضروب إثارة في أساسي دور له الذي الفردي، الحافز وقتل االقتصادية، األفراد حريات تقييد. 
x التملك حب على جبلت التي البشرية الفطرة مع يصطدم جعله الذي األمر ج،اإلنتا لوسائل الفردية الملكية إلغاء. 
x ثارة ية،البشر  النفوس في اإلخاء مشاعر محو نحو الحثيث سعيه ثم ومن ،الشعوب أفيون نظره في باعتبارها السماوية، لألديان محاربته  فكرة وا 

 .واألغنياء الفقراء بين الطبقي الصراع
x الشديد بالنقص اإلنتاج يصيب الذي األمر أمامهم، الطموحات باب لسد معتنقيه ندع فيه العمل بواعث فتور. 

 

م 16بدأت في أوربا في القرن  مرحلة الرأسمالية التجارية:
 م، وكان لظهورها أسباب وهي:18وحتى منتصف 

x -  انهيار النظام اإلقطاعي ) الزراعي (، لهروب األيدي العاملة
 ) الرقيق ( إلى المدن.

x -  االكتشافات الجغرافية مثل اكتشاف أمريكا ، مما أسفر عنه
 اكتشاف مناجم الذهب األمر الذي وسع دائرة التبادل النقدي.

م، وعجلت بنهاية الرأسمالية 18منتصف القرن  بدأت الرأسمالية الصناعية:
 .التجارية، وتطورت الصناعة وآالتها حتى أصبحت مجااًل مغريًا في االستثمار

ادى بها التي ن الحرية االقتصاديةمد النظام الرأسمالي في هذه المرحلة على وقد اعت
حيث دعا إلى إلغاء القيود على التجارة الداخلية والخارجية، وعدم تدخل  آدم سيمث

 الدولة في الحياة االقتصادية إال بما يكفل األمن والعدالة وحماية الملكية الفردية. 
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 اإلسالمي االقتصادي النظام ثالثا: أسس
 إلى والسعي بهح على اإلنسانية النفس اهلل جبل فطري أمر عليه االستحواذ في والرغبة بالشيء واالستئثار التملك إن :اإلسالمي االقتصاد في الملكية 

 .14آل عمران:آية...﴾والفضة الذهب من المقنطرة والقناطير والبنين النساء من الشهوات حب للناس ُزين:﴿ تعالى قال .تحقيقه
 :الملكية أنواع
 .الخاصة الملكية الدولة، ملكية العامة، الملكية: هي أقسام ثالثة إلى الملكية تنقسم

 .واآلبار والبراري كاألنهار. به بعينه أحد اختصاص دون األمة ومعم تملكه مما تعالى اهلل بإيجاد وجد ما: العامة الملكية
  ".والنار والكأل،، الماء في: ثالث في شركاء المسلمون: " قال صلى اهلل عليه وسلم أن النبي عن رضي اهلل عنه عباس ابن عن

 :العامة الملكية خصائص
 .امةالع الملكية وهو الحكم وجد العامة المصلحة وهي العلة وجدت فمتى بالحكم العلة كعالقة وحاجاتهم المسلمين عموم حمصال مع عالقتها �
 .فيها التصرف أحد يملك ال صلى اهلل عليه وسلم ورسوله تعالى اهلل بحكم مقررة العامة الملكية �
 .المسلمين ومعم مصلحة واستقرار بدوام ومستقرة دائمة ملكية العامة الملكية �
 .أفراد من مؤلفة باعتبارها للجماعة مستقر حق العامة الملكية في الحق �

 وبيت .لعامةا المصلحة تقتضيه ما بموجب المسلمين أمر ولي فيها يتصرف المسلمين مال لبيت ومواردها، للدولة تكون التي الملكية هي: الدولة ملكية
 .المالية وزارة: اليوم يسمى ما وهو مالك له يتعين لم أو لكهما يعرف ال ما بكل تختص التي الجهة هو المال

 :المال( بيت)  الدولة ملكية موارد
 جارية كانت سواء األرض في تعالى هللا أودعها التي الجواهر: المعادن
 والفضة كالذهب جامدة كانت أو كالبترول

 الزكاة

 الزراعية األرض على يفرض المال من معين مقدار وهو: الخراج
 الخطاب بن عمر فرضه من وأول

 افإيج وال قتال بغير الكفار من المسلمين إلى وصل مال كل وهو: الفيء
 ركاب وال خيل

 اإلسالم في يدخلوا لم الذين األشخاص على يضرب ما وهي: الجزية المسلمين مال لبيت يؤخذ الغنائم خمس: الغنائم ُخُمس
 وحمايتهم دينهم على إقرارهم نظير

لهم  السماح لقاء والحربيين الذمة أهل تجار من يؤخذ ما وهي :العشور
 للتجارة المسلمين بالد بدخول

 هعلي ُيَرد   ال وارث لها أو لها، وارث ال التي المسلمين وتركات اللقطات،
 .لهم أولياء ال الذين القتلى وديات الزوجين، كأحد

 وجهأ على ةالمنفع وتسبيل األصل تحبيس هو والوقف: الخيرية األوقاف
 .الفقه كتب في مبي نة بشروط البر

 .والسفن والطائرات والتجارات األشجار في الموضوعة الضرائب

 اإلنسان كتملك محلها، في والتصرف بمنافعها االستئثار صاحبها وتخول االشتراك، سبيل علىمن االفراد  لمجموعة أو لفرد كانت ما هيالخاصة:  الملكية
 .والمركب للمسكن

 :الخاصة الملكية ارإقر 
ن: ﴿تعالى قال :لألفراد الخاصة الملكية اإلسالمية الشريعة أثبتت  ٰوِلُكم   ُرؤوُس  َفَلُكم   تُبُتم   َواِ   في صلى اهلل عليه وسلم النبي القو ﴾. ُتظ َلُمونَ  َوالَ  َتظ ِلُمونَ  الَ  َأم 

  متفق عليه« هذا شهركم هذا،في بلدكم في هذا، ومكمي كحرمة حرام عليكم وأعراَضكم وأموالكم، دماءكم، فإن : »الوداع حجة

 :الخاصة الملكية خصائص
x المشروعة الوسائل خالل من تملكه مادام، اإلنسان يتملكه لما حد ال. 
x والمنافع والحقوق األعيان جميع على كامل يشتمل حق 
x بالغير شرعا كاإلضرار عاممنو  تصرفه يكن مالم كان نحو   أي على يشاء، بما فيها التصرف من صاحبها تمكِّن. 
x الملكية نزع أو مثال كشفعة شرعًا، معتبرة مصالح هناك يكن مالم برضاه إال األحوال من بحال عنه تزول ال لصاحبها، دائم حق. 
x شرعاً  المعتبرة قواه في أنه مادام تقييد، أو تحديد دون يملك مما التبرع صاحبها تخول. 
x حذر أو خوف دون ملكه تنمية إلى صاحبها عتدف حيث االقتصادي، النمو إلى تؤدي. 

 :الخاصة الملكية إقرار  أهمية
 مواردها واستغالل األرض عمارة الكريمة الحياة تتطلبه وما، اإلنسان حاجة تحقيق
 البر أوجه في واإلنفاق البذل القوة إعداد
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 :الخاصة للملكية المشروعة األسباب
x التملك طرق من طريق هو الذي والتكسب العمل على المشرفة ةوالسن الكريم القرآن في كثيرة نصوص حثت. 
x لِ  ِمن   َواب َتُغوا اأَلر ضِ  ِفي َفانَتِشُروا الصَّالةُ  ُقِضَيتِ  َفِإَذا: ﴿تعالى قال ُكُروا اللَّهِ  َفض   .10الجمعة:آية﴾.ف ِلُحونَ تُ  َلَعلَُّكم   َكِثيًرا اللَّهَ  َواذ 
x الناس يسأل أن من له خير على ظهره فيحتطب أحبله أحدكم يأخذ ألن بيده نفسي لذيوا"  صلى اهلل عليه وسلم: النبي وقال .".. 
x ويسرها الشريعة سماحة على يدل مما وهذا تحريمه، على الدليل قام ما إال منها يحرم وال، واإلباحة الحل المعامالت في األصل. 

 :اآلتية األقسام عن تخرج تكاد ال الجملة في نجدها للتملك المشروعة األسباب في وبالنظر
x ذلك ونحو والسلم، واإلجارة، كالبيع، بأنواعها، المعاوضات فيه فيدخل عوض، مقابل التملك: األول القسم. 
x والميراث والهبة، كالوصية،: التبرعات عقود فيه فيدخل عوض، بغير التملك: الثاني القسم. 
x حياء باح،الم إحراز فيه فيدخل باالستيالء، التملك: الثالث القسم  .والصيد الموات، وا 

 الملكية أسباب
 االقطاع احياء الموات احراز المباح الوصية بالمال االجارة البيع

عطاء شيء أخذ: لغة:  البيع: أوال  تملكال لغرض بمال مال مبادلة: شرعاو  .واإلعطاء لألخذ باعه يمد المتبايعين من كالً  ألن الباع من مأخوذ آخر شيء وا 
 عمل: أطيب؟ فقال الكسب أي: سئل" وسلم عليه اهلل صلى النبي وقال.﴾الربا وحرم ال َبي عَ  اللَّهُ  َوَأَحلَّ : ﴿تعالى قال :واإلجماع والسنة الكتابب مشروع وهو

 ."مبرور بيع وكل بيده، الرجل
 البيع: شروط

 :عدة شروط البيع لصحة يشترط
مع  البيع حوال يص الفعل، من عليه يدل أما بالقول ُيع لم . والرضا" تراض عن البيع إنما " وسلم عليه اهلل صلى قال المتعاقدين، من الرضا: األول
 .الناس يحتاجه طريقاً  عليها ليقيم أرضه بيع على رجالً  الحاكم يكره كأن بحق إكراهاً  يكون أن إال اإلكراه
 .يراليس الشيء في الصغير تصرف ذلك من ويستثنى ًا،رشيد مكلفاً  حراً  منهما كل يكون بأن التصرف جائزي العاقدان يكون أن :الثاني
 والمحرمة. النجسة األعيان تخرج وبذلك. ضرورة غير من المنفعة مباح ماالً  عليه المعقود يكون أن :الثالث
 " عندك ما ليس التبع"  وسلم عليه اهلل صلى النبي لقول ذلك في له مأذوناً  أو عليه، للمعقود مالكاً  العاقد يكون أن الرابع:

 .الضائعة والسيارة الشارد الجمل بيع يجوز فال .تسليمه على مقدوراً  عليه المعقود يكون أن: الخامس
 .المتعاقدين لدى معلوماً  عليه المعقود يكون أن :السادس

 .للمتعاقدين معلوما الثمن يكون أن :السابع

 ﴾أجرا ليهع التخذت لوشئت قال: ﴿تعالى قال واإلجماع، والسنة بالكتاب مشروعة وهي .معينة بشروط معلومة، مباحة منفعة على عقد هي:  اإلجارة: ثانيا  
 :اإلجارة عقد شروط

x الرشيد البالغ الحر وهو التصرف جائز من تكون أن. 
x واألجرة المنفعة معرفة. 
x ونحوها والبيوت كالسيارات،. أصلها بقاء مع بها االنتفاع يمكن مما المؤجرة العين تكون أن. 
x مباحة المنفعة نتكو  أن. 

 :بالتمليك المنتهية اإلجارة
x معين بسعر   رائهاش خيار انقضائها عند للمستأجر يكون معينة لمدة آخر إلى شيء بإيجار المتعاقدين أحد بموجبه يقوم بالبيع بوعد مقرون إيجار   عقد هي. 
x عدو  مع اإلجارة، عقد مستقالن، عقدان هناك يكون أن الجائزة لصورا ومن الممنوع، ومنها الجائز، منها صور، له بالتمليك، المنتهي اإلجارة وعقد 

 .إنشائه عدم أو العقد هذا إنشاء في االختيار حرية الطرفين من لكل ويكون اإلجارة، عقد انتهاء بعد مستقل بيع بعقد إال التمليك يتم وال بالتمليك،
 
 :يلي ما يكبالتمل المنتهي اإليجار في اإلسالمي الفقه مجمع عن صدر وقد
 :يلي ما والممنوعة الجائزة الصور ضابط: أوال
 .واحد زمن في واحدة عين على واحد وقت في مختلفان عقدان يرد أن: المنع ضابط �
 :الجواز ضابط �

o نهاية في بالتمليك وعد وجود أو اإلجارة، عقد بعد البيع عقد إبرام يكون بحيث زمانا، اآلخر عن منهما كل يستقل منفصلين عقدين وجود 
 .األحكام في الوعد يوازي والخيار اإلجارة، مدة
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o للبيع ساترة وليست فعلية اإلجارة تكون أن. 
o أجرالمست تعد عن ناشئ غير ضرر من العين يلحق ما المؤجر فيتحمل المستأجر، على ال المالك على المؤجرة العين ضمان يكون أن 

 . ةفاتت المنفع إذا بشيء المستأجر يلزم وال تفريطه، أو
o لمستأجرا وليس المؤجر المالك ويتحمله تجاريا، ال إسالميا تعاونيا التأمين يكون أن فيجب المؤجرة العين تأمين على العقد اشتمل إذا. 
o العين تملك عند البيع وأحكام، اإلجارة مدة طوال اإلجارة أحكام بالتمليك المنتهية اإلجارة عقد على تطبق أن يجب. 
o اإلجارة مدة طوال المستأجر على ال المؤجر على التشغيلية يرغ الصيانة نفقات تكون. 

 :الممنوعة العقد صور من :ثانيا
x في ارةاإلج تنقلب بحيث جديد، عقد إبرام دون المحددة، المدة خالل أجرة من المستأجر دفعه ما مقابل المؤجرة العين بتملك ينتهي إجارة عقد 

 .تلقائيا بيعا المدة نهاية
x مضاف أو المعلومة، المدة خالل عليها المتفق األجرة جميع سداد على معلق له بيع عقد مع معلومة ولمدة معلومة بأجرة صلشخ عين إجارة 

 .المستقبل في وقت إلى
x (. اإليجار عقد مدة آخر هو) محدد أجل إلى مؤجال ويكون المؤجر، لصالح الشرط بخيار بيع به واقترن حقيقي، إجارة عقد 
x السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة: ومنها علمية هيئات من الصادرة والقرارات لفتاوىا تضمنته ما وهذا. 

 :الجائزة العقد صور من :ثالثا
x سداد على امعلق للمستأجر العين هبة عقد به واقترن معلومة، مدة في معلومة أجرة مقابل المؤجرة بالعين االنتفاع من المستأجر يمكن إجارة عقد 

 .األجرة كامل سداد بعد بالهبة وعد أو مستقل، بعقد وذلك األجرة، لكام
x َرة العين شراء في المدة خالل المستحقة اإليجار أقساط جميع وفاء من االنتهاء بعد للمستأجر الخيار المالك إعطاء مع إجارة عقد  بسعر المَؤجَّ

 .اإلجارة مدة انتهاء عند السوق
x بعد تأجرللمس المؤجرة العين ببيع وعد به واقترن معلومة مدة في معلومة، أجرة مقابل المؤجرة بالعين نتفاعاال من المستأجر يمكن إجارة عقد 

 .الطرفان عليه يتفق بثمن األجرة كامل سداد
x ملكت في رالخيا حق للمستأجر المؤجر ويعطي معلومة، مدة في معلومة، أجرة مقابل المؤجرة بالعين االنتفاع من المستأجر يمكن إجارة عقد 

 وقته. في االتفاق حسب أو السوق بسعر جديد بعقد وقته في البيع يتم أن على يشاء وقت أي في المؤجرة العين
 

 ترك إن وتالم أحدكم حضر إذا عليكم كتب: ﴿ تعالى قال، واإلجماع والسنة بالكتاب مشروعة وهي .الموت بعد بالمال التبرع : هيبالمال الوصيـــة :ثالثا  
 «رأسه عند مكتوبة وصيتهو  إال فيه يوصي أن يريد شيء وله ليلتين يبيت مسلم امرئ ماحق» صلى اهلل عليه وسلم النبي﴾. واألقربين للوالدين الوصية خيراً 

 : اآلتية األحكام الوصية في تجرى: الوصية ماحكا
x ورثةال ُيِجز ه لم بشيء لوارث أوصى أو الثلث من بأكثر أوصى إذا وارث له من على تحرم. 
x   كثيراً  خيراً  ترك لمن فأقل بالثلث ُتَسن . 
x محتاج ووارثه لفقير تكره. 
x غني ووارثه لفقير تباح. 

 يتنوع وهو ملكه،و  حيازته إمكان مع له مالك وال المعتاد الوجه على الناس به ينتفع مما األرض هذه في تعالى اهلل ماخلقه كل: المباح :المباح إحراز :رابعا  
 .والجمادات النباتات و تالحيوانا فمنه

x ملكها قدف الشرعي بالوجه عليها استولى فمن، للملك محالً  اإلسالمية الشريعة جعلتها معصوم حيازة في تدخل لم التي المباحة األموال وهذه ،
 يكون ما ومنها، طابكاالحت عليه اليد بوضع يكون ما ومنها بالصيد، عليه االستيالء يكون ما األموال، فمنها تلك بتنوع عليها االستيالء ويتنوع

 ".له فهو مسلم إليه يسبقه لم ماء إلى سبق من" صلى اهلل عليه وسلم قال األراضي، وهي األمر، ولي من اإلقطاع أو باإلحياء
 :     المــوات إحيـاء :خامسا  
x معصوم وملك االختصاصات عن المنفكة األرض: الموات . 
x َبق لم التي الموات األرض إحياء: الموات إحياء  .عليها يقام سياحي أو تجاري مشروع أو. بناء أو بزرع إليها ُيس 

 .«  له فهي ميتة أرضاً  أحيا من: » صلى اهلل عليه وسلم النبيقال  :واإلجمـاع السنة في مشروع الموات إحياء: مشروعيته
 شروطب غيره من به أولى الشخص هذا فيكون األشخاص ببعض ختصةم الزراعة أو بالبناء العامرة األراضي بعض الحاكم جعل وهو: اإلقطـاع :سادسا  
 وعمر سلمصلى اهلل عليه و  اهلل رسول أقطعني: » قال رضي اهلل عنه عوف بن عبدالرحمن أن: مشروعيته دليل .لمصلحة كان إذا مشروع واإلقطاع. معينة
 «. وكذا كذا أرض الخطاب بن
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 : أنواع ثالثة اإلقطاع
 ديقص إقطاع ووه:  التمليك إقطاع
 أقطعه لمن اإلمام تمليك به

 يف الجلوس الباعة نائبه أو اإلمام ُيق ِطع أن وهو: إرفاق إقطاع
 .ناسبال إضرار دون به فينتفعون والميادين، الواسعة الطرق

 حةمصل اقطاعه في يرى من نائبه أو اإلمام يقطع أن وهو :استغالل إقطاع
 .استرجاعه فلإلمام المصلحة تفقد فإذا، أقطعه الذي بالشيء لينتفع

 

 الخاصة الملكية كسب في  المحرمة األسباب
 الغرر االتجار بالمحرمات الميسر الربا

 :الربا :أوال  
 .بتحريمها الشرع جاء بأشياء مخصوصة أشياء في نسأ و أشياء في زيادة هو: اصطالحا   و .والزيادة النماء وهو يربو ربا من: لغة الربا

 :الربا أنواع
 .حلوله عند أو العقد في مشروطة كانت سواءً  األجل، في الزيادة مقابل الدين في الزيادة :منها صور وله  الَدْين ربا: األول النوع
  لجاهليةا ربا وه وهذا الدين، مقدار في الزيادة بشرط ذلك الدائن فيقبل حلوله بعد الدين أجل تمديد-الدين صاحب – الدائن من المدين يطلب أن ذلك ومثال
ما تقضي أن إما: )له يقول الدين تأجيل يطلب المدين جاءه إذا أحدهم فكان تعامالتهم، على الغالب كان ألنه  الذي دينال تقضي أن إما أي(  تربي أن وا 
 .تأجيله لقاء مقداره في تزيد أو عليك حل  

 .النسيئة ربا و، الفضل ربا ويشمل .مؤجالً  أو حاالَّ  متفاضال بمثله ربوي بيعُ  وهو: البيع ربـا: الثاني النوع
 بالتمر، والتمر بالشعير، روالشعي بالُبر، والُبر بالفضة، والفضة بالذهب، الذهب"  :قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عليها نص التي الربوية األعيان في ويقع
 هذه على " ويقاس دبي يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا األشياء هذه اختلفت فإن أربى فقد استزاد أو زاد فمن بيد يدا بسواء سواء بمث ل مث ال بالملح والملح
 .الربا علة في معها ما يشترك المذكورة األشياء
 في ذكرها السابق الستة األموال وهي محددة أموال   في إال اليقع البيع ربا بينما األموال جميع في يجري الدين ربا أن البيع وربا الدين ربا بين الفرق

 .سيأتي كما عليها يقاس وما حديثال
 :يلي كما فيها والعلة العلة في شاركها ما عليها ويقاس المذكورة الستة األصناف على وسلم عليه اهلل صلى النبي نص :الربا علة

 .المعروفة النقدية كاألوراق ثمنا كان ما عليهما فيقاس لألشياء أثمان فهما الثمنية فيهما العلة : والفضة الذهب
 لىع قياسا الربا فيها يجري توزن أو تكال التي فاألطعمة ،الوزن أو الكيل مع الطعم الصحيح على فيها العلة: األخرى األربعة ألصنافا

 .موزونا أو مكيالً  مطعوم مماهو ونحوها والفول والسكر األرز في الربا يجري ولذلك (الملح البر،الشعير،التمر،) األربعة األصناف

 :الربوية باألجناس التعامل وابطض
 :حاالت ثالث من يخلو ال الربوية باألجناس التعامل
 : شرطين الحالة هذه في التعامل لجواز فيشترط مثال بذهب ذهب كبيع بمثله ربوي جنس بيع :األولى الحالة
x الجنسين بين القدر في التماثل. 
x العقد مجلس في التقابض. 
 ..".بيد يدا بسواء سواء بمثل مثال: ".. قال وسلم عليه اهلل صلى نبيال أن ذلك ودليل

 في التقابض لحالةا هذه في التعامل لجواز فيشترط مثال، بتمر بر كبيع الربوية العلة في معه مشترك آخر ربوي بجنس ربوي جنس بيع :الثانية الحالة
 ". بيد يدا كان إذا شئتم كيف فبيعوا -األجناس أي – تاختلف فإذا:".. ذلك ودليل.بينهما الزيادة وتجوز العقد مجلس
 وال تماثل وال قابضت يشترط ال فهنا بشعير رياالت أو بتمر، فضة كبيع الربوية العلة في معه مختلف آخر ربوي بجنس ربوي جنس بيع :الثالثة الحالة
 .النسيئة ربا وال الفضل ربا المبادالت هذه في يجري

 
َبا َيأ ُكُلونَ  الَِّذينَ : ﴿ تعالى قال :واإلجماع والسنة الكتاب  ذلك على دل الذنوب كبائر من وكبيرة محرم لرباا: الربــا تحريم أدلة  َيُقومُ  َكَما ِإالَّ  ُقوُمونَ يَ  الَ  الرِّ
مَ  ال َبي عَ  الل هُ  َوَأَحلَّ  َباالرِّ  ِمث لُ  ال َبي عُ  ِإنََّما َقاُلوا   ِبَأنَُّهم   َذِلكَ  ال َمسِّ  ِمنَ  الشَّي َطانُ  َيَتَخبَُّطهُ  الَِّذي َبا َوَحرَّ بِّهِ  مِّن َمو ِعَظة   اءهُ جَ  َفَمن الرِّ ُرهُ  َسَلفَ  َما َفَلهُ  َفانَتَهىَ  رَّ  ِإَلى َوَأم 
َلِئكَ  َعادَ  َوَمن   الل هِ  َحابُ  َفُأو  َحقُ ﴿﴾  َخاِلُدون ِفيَها ُهم   النَّارِ  َأص  َبا الل هُ  َيم  ِبي ال رِّ َدقَ  َوُير   ﴾. َأِثيم   ار  َكفَّ  ُكلَّ  ُيِحب   الَ  َوالل هُ  اتِ الصَّ

 :الربا تحريم في الحكمة
x بالباطل الناس أموال وأكل الظلم عن االبتعاد. 
x والبطالة للكسل طريق الربا. 
x الفاضلة األخالق ويهدم والطمع، الجشع على اإلنسان يربي الربا. 
x الضار راالستثما نحو األموال وتوجيه الجريمة إلى طريق الربا. 
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 . يحصل أوال عوضه له يحصل هل يدري مخاطرة ال على وهو اإلنسان مال يؤخذ أن هو الميسر: :ثانيا  
 فإنها والسهام ل،واإلب الخيل، مسابقة وأما الطرفين، من عوض فيها يكون التي والمسابقات المغالبات أيضاً  ويتناول عنها، نهي التي الغرر بيوع يتناول
 :نوعين على التجارية المسابقات والدراجات السيارات سباق ومثلها معاً  طرفين من رهان فيها يكن لم إن. مباحة
x اهلل رحمه عثيمين نب الشيخ بجوازها وأفتى مجانًا، للمتسابقين تبذل المسابقة في االشتراك قسيمة أن أي: عوض بال فيها االشتراك يكون مسابقات 

 .مؤثر غير فيه فالغرر معاوضة ال عتبر  والعقد اإلباحة، األصل إن إذ وغيره،
x يدفع لمشتركا ألن ظاهرًا، غرراً  فيها وألن الميسر، من ألنها تحريمها على العلم أهل بين خالف ال فهذه بعوض فيها االشتراك يكون مسابقات 

 .غارماً  فيكون شيئاً  اليربح وقد غانمًا، فيكون الجائزة يربح وقد االشتراك قيمة
 منتج، على قةملص أو جريدة في منشورة المسابقة تكون أن مثل ذلك، ونحو سلعة بشراء مشروط فيها الدخول لكن بنفسها لها قيمة ال المسابقة كانت فإن
ن ملةالمعا هذه ألن المسابقة، وجود بسبب المنتج قيمة زادت ولو حتى المسابقة في الدخول يجوز فهنا المنتج، ذلك شراء فيها الدخول شرط ومن  وا 

 . السلعة لتلك محتاجاً  المشتري يكون أن لذلك يشترط لكن تابع، ألنه مؤثر غير غرر لكنه غرراً  تضمنت
 من فيها ولما الكسب، من الطيب طلب على له وحثاً  لمصالحه رعاية المحرمات؛ في االتجار من المسلم الحكيم الشارع منع المحرمات في االتجار :ثالثا  
 .ذلك غير أو والمخدرات، للعقول كالخمور مفاسد أو المحرمة، والصور والتماثيل كاألصنام لألديان تكون قد مفاسد

 ؟ ال أم تسليمه على ُيقدر وهل ال، أو يحصل هل: ُيعلم ال بحيث العاقبة، مجهول كان ما هو :الغرر :رابعا  
 . الغرر بيع وعن الحصاة بيع عن لموس عليه اهلل صلى  اهلل رسول نهى: قال ﴾. بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال﴿  تعالى قال

 :المؤثر الغرر ضابط
 : هي شروط عدة العقد في مؤثراً  ليكون الغرر في يشترط
x فيه مختلف ما هو الغرر ومن. الدار كأساسات إليه ال سبيل وقد يكون الهواء، في الطير كبيع كثيراً  الغرر يكون أن. 
x وهو التابع في هنا الغرر ألن بعد، صالحه يبدو لم فيه الذي وثمره الشجر بيع فيجوز( لتابعا في ليس) .أصالة عليه المعقود في الغرر يكون أن 

 .الشجر هو الذي األصل في وليس عنه معفو فهذا الثمر
x حيطانه مابداخل وال يعلم العقار وبيع واإلجارة، السلم، بيع: الغرر وجود مع للحاجة أبيح ما أمثلة ومن. للعقد الحاجة تدعو أال. 
x  لذلك. للحاجة بداخله ومأكوله والبطيخ البيض بيع: جواز هذا مثل جواز دليلو 

 االقتصادي االجتماعي التكافل رابعا: وسائل
 شرعاً  قدرم نصيب: أنها تعريفها في جاء حيث األموال زكاة وباألخص ،الزكاة: أهمها .العارية الكفارات، الحسن، القرض الوقف، التطوع، صدقات الزكاة،

 ﴾ وآتوالزكاة الصالة وأقيموا: ﴿ تعالى قوله: وجوبها أدلة ومن. واجبة: حكمها. مخصوصة لطائفة ُيصرف معين، مال في

  الزكاة فيها تجب التي األموال
x وغيرها الورقية المعاصرة العمالت من بها يلحق وما، والفضة الذهب وتشمل: األثمان. 

  .﴾ أليم بعذاب فبشرهم اهلل سبيل في ونهاينفق وال والفضة الذهب يكنزون والذين: ﴿ تعالى قال
 .جراماً  595 الفضة ونصاب جرامًا، 85 الذهب نصاب أن اهلل رحمه العثيمين صالح بن محمد الشيخ ورجح فيه، ُأختلف: والفضة الذهب نصاب
 عمالً  لفضةا نصاب قيمة على المال يقوم أن واألقرب والفضة، الذهب أسعار اختالف حسب يتغير بل ثابت، بمقدار محدداً  ليس الورقية العمالت ونصاب
 .الزكاة تقدير في معتبر مبدأ وهو للفقراء باألفضل

 :الورقية للعملة الزكاة نصاب حساب طريقة
 .الزكاة فيه الواجب النصاب=  595×  الحول تمام يوم الفضلة جرام سعر   :الموجود المال على الحول حال إذا

 .إخراجه الواجب المبلغ=  40÷  الموجود المبلغ أو. إخراجه الواجب المبلغ=  %2،5×  ودالموج المبلغ   :الزكاة مقدار
x سنة كل من أشهر ستة من أكثر باألمطار نبت الذي العشب من البراري في ترعى التي والغنم واإلبل البقر وهي :األنعام بهيمة من السائمة. 
 البقر ومن ،5 اإلبل من األنعام بهيمة ونصاب النصاب، بلوغ عند الزكاة فيها تجب فإنها ذلك ونحو للتكاثر أو الحليب إلنتاج أعدت وقد كذلك كانت فإذا
 .وستأتي تجارة عروض زكاة زكاتها فإن للتجارة معدة كانت إذا أما .الفقه كتب في معروف تفصيل على 40 الغنم ومن ،30

x نماو  الزراعية، المحاصيل كل في تجب ال الزكاة فإن الراجح وعلى كالحديد معدنوال كالتمر، والثمار كالقمح، الحبوب من :األرض من الخارج  ا 
 الحبوب بينما والتدخر، تكال ال ألنها الفواكه في زكاة الرسول فال زمن على ماكان على ذلك في الشرعي والمعيار وُيدخر ُيكال فيما تجب
 .وُيدخر يكال مما ألنه الزكاة فيه تجب ونحوه التمر من الثمار وكذلك ونحوها، واألرز والذرة كالقمح

  .صالحها بدو عند الثمار وفي سنبله، في اشتداده عند الحب في الزكاة وتجب غرام، كيلو 612 يقدر وبالكيلو نبوي صاع 300 مقداره فيها والنصاب
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 العشر ربع ففيه تواآلال بالمكائن ُيسقى كان وما العشر فيهف المطر أو األنهار من ُيسقى فماكان السقي طريقة باختالف يختلف فيها الواجب الزكاة ومقدار
ذا  .العشر أرباع ثالثة ففيه السابقتين الطريقتين بين يجمع كان وا 

x ذلك. وغير والمالبس واآلالت واألثاث الغذائية والمواد كالعقارات الربح بهدف والشراء للبيع أعد ما كل وهي: التجارة عروض 
نما، فيها زكاة ال فهذه أصحابها قبل من تستعمل أو تؤجر التي والمعدات أصحابها، ُيؤجرها التي مائركالع للتأجير أعد ما أما  بلغت إذا أجرتها في الزكاة وا 

 صابكن نصابهاو  .... ﴾كسبتم ما طيبات من أنفقوا ءامنوا الذين يا أيها :﴿تعالى قوله التجارة عروض فيها وجوب على والدليل .الحول عليها وحال نصابا
 .الورقية العملة
 على الجملة سعر) السوق بسعر فيقومها للبيع معدة بضاعة من ماعنده إلى ينظر التجارة هذه حول فيه يتم الذي اليوم ففي التجارة عروض تقويم طريقة
 المستقبل في به يبيع أن يتوقع الذي البيع أو الشراء بسعر ال اليوم ذلك في( لإلفتاء الدائمة اللجنة فتوى

 الزكاة: وجوب روطش
 .الحول تمام  .واستقراره الملك تمام   النصاب ملك  .اإلسالم  .الحرية

 الزكاة: مصارف
  .﴾ بيلالس وابن اهلل سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ﴿ تعالى اهلل قال
 .ةالعام المرافق من غيرها وال المساجد وال المدارس بناء في الزكاة استعمال يجوز الو  الثمانية األصناف هذه في إال الزكاة صرف يجوز الف

 :كالتالي بإيجاز الزكاة ومصارف
 .يكفيهم ما ويعطون الزكاة، فيستحق الذاتية، بقدراته كفايته على الحصول يستطيع المحتاجين الذين ال والمساكين الفقراء

 الذي لمالا لصاحب الخاص الوكيل وليس ،الزكاة من أجرتهم يعطون وحفظها، وتوزيعها الزكاة بجمع األمر ولي قبل من المكلفون ليهاع العاملون
 منهم زكاته لتوزيع المال صاحب وكله

ما غيرهم، ضد بهم االستعانة أو شرهم، كف أو إسالمهم، ُيرجى مسلمين غير إما وهم قلوبهم المؤلفة  إغراء وأ إيمانهم تقوية ُيراد ينمسلم أنهم وا 
 اإلسالم في بالدخول غيرهم

 اآلن وجودهم انحسر فقد العبيد تحرير أما األسرى كل األزمنة هذه في ويشمل الرقاب
 .بها الوفاء عن وعجزوا ديونًا، تحملوا الذين المدينون وهم الغارمون

 برابطة يالفقه المجمع قرر وقد تكفيهم، ال رواتب لهم أن أو الدولة، من رتباتم بدون المتطوعون المجاهدون فيعطى الجهاد، وهو اهلل سبيل
 ". اهلل سبيل في"  ضمن داخلة اهلل إلى الدعوة أن اإلسالمي العالم

 .بلده إلى يوصله ما فيعطى المنقطع المسافر: وهو السبيل ابن
 

 الزكاة في متفرقة مسائل
 .بالجسم ال بالمال الزكاة لتعلق الصحيح على والمجنون بيالص مال في الزكاة تجب :األولى المسألة
 .للفرد ملكاً  وليست للخير مرصدة ألنها خيرية، جهات على واألوقاف الخيرية، الجمعيات وأموال الدولة، أموال في زكاة ال :الثانية المسألة
 :وخالصته الخالفية المسائل من الدين زكاة :الثالثة المسألة

 هذا يف الزكاة تجب فهنا أراد متى عليه الحصول يستطيع الدين صاحب أن بحيث مماطل، غير وفياً  غنياً  المدين كان إذا أي مليء ىعل الدين كان إذا
 .الماضية السنوات كل عن يزكي ثم يقبضه حتى ينتظر أن وله، األفضل وهو سنة كل زكاته يخرج أن وله عام، كل الدين
 .قبضه بعد من الحول عليه يحول حتى الحقاً  سدد ولو حتى فيه، زكاة فال وفي غير مماطالً  أو معسراً  المدين كان إن أما

 الشركة كانت فإن يالسنو  ريعه من االستفادة بقصد السهم يقتني هو المستثمر أن حيث والمضارب، المستثمر بين يفرق وهنا األسهم زكاة :الرابعة المسألة
 من سهمه لأص يقابل ما يزكي فإنه تزكي الشركة تكن لم فإن له، زكاة الشركة زكاة ألن عليه، زكاة فال المحلية الشركات في الحاصل هو كما تزكي

 .احتياطا الدفترية سهمه قيمة فيزكي ذلك يعلم لم فإن الموجودات
 .العشر ربع خرجفي السوقية قيمتها زكى ملكه، في وهي زكاته حول جاء فإذا تجارة عروض زكاة يزكيها باألسهم يتاجر الذي والمضارب

 الزكاة، باسم منهم تطلب مادامت ونحوهم المواشي وأصحاب والشركات المؤسسات من والدخل الزكاة مصلحة تطلبها التي الزكاة :الخامسة المسألة
 الهم على المفروضة لزكاةا من أقل منه المطلوب المبلغ كان إذا إال أخرى زكاة إخراج المال صاحب يلزم وال زكاة، فهي الزكاة بنية صاحبها وأخرجها
 .اهلل رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة بذلك أفتى تبقى ما فيخرج
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 على اإلنفاق يجب أنه وبما "إليهم ماله زكاة يدفع أن يجوز فال عليه ينفق أن اإلنسان على يجب من كل أن” :العلماء عند القاعدة :السادسة المسألة
 دفع يجوز فال إناثًا، أم كانوا ذكوراً  واألحفاد، األوالد: هم والفروع األم جهة ومن األب جهة من والجدات واألجداد واألم باأل هم واألصول والفروع، األصول
 .لنفسه الزكاة عطىأ فكأنه ووفره، ماله حمى فقد حينئذ، الزكاة من أعطاهم فإذا امرأة، أو كان رجال نفقتهم لزمته غنيوهو  فقراء، كانوا إن ألنهم إليهم؛ الزكاة

 أو عصية،م في يستعملها الفقير أن يخشى كان فإن. هكذا للفقراء وتعطى الزكاة، فيه تجب الذي المال من الزكاة تؤخذ أن األصل :السابعة المسألة
  .عثيمين( نب) يحتاج ما شراء في يوكلنا أن منه نطلب أو عليه، ينفق لمن الزكاة نعطي فإننا منها له الفائدة كماليات بها يشتري

 باز بن شيخانوال فيه، الزكاة وجوب عدم على العلماء وجمهور زكاته، وجوب في الفقهاء اختلف والزينة للبس المعد والفضة الذهب حلي :الثامنة المسألة
 .فيه الزكاة وجوب يرجحان اهلل رحمهما عثيمين وبن

 الوحدة الثانية : التأمين
 مفهوم االتأمين:

ما يقول ابن ك  –التأمين في اللغة مصدر: أم ن )بالتضعيف(، يقال أم ن يؤمِّن تأمينًا، ومادة هذه الكلمة )وهي الهمزة والميم والنون(  نى التأمين لغة:مع -أ
أن اطم… وسيط(: أمنجم الجاء في )المع التصديق. وواآلخر:  أحدهما: األمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب. فارس: أصالن متقابالن:

زالة الخوف.و  .ولم يخف   على هذا فالتأمين في اللغة: إعطاء الطمأنينة وسكون القلب، وا 
 عرف بعدة تعاريف أهمها::اصطالحامعنى التأمين  -ب

o خر له هذا اآل هالتزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له، أو لمن ُيَعيُِّنُه، عند تحقق حادث احتمالي مبيَّن في العقد، مقابل ما يدفع
 .من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه 

o أو المال نم مبلغاً - لصالحه التأمين اشترط الذي- المستفيد إلى أو له إلـى المؤمن يؤدي أن بمقتضاه المؤمن يلتزم عقد التأمين ان 
 (. للمؤمن له المؤمن يؤديها مالية دفعة أية أو قسط نظير وذلك آخر مالي عوض أوأي، مرتباً  إيراداً 

 
 :أركان أربعة وهي التعريف هذا من التأمين أركان استخالص ويمكن التأمين أركان :ثانيا

 دفعو  بالتأمين تقوم التي الشركة أو المجموعة: وهو المؤمن - العقد طرفي
 منالمستأ أو والمؤمن بالعقد المبين الخطر أو الحادث عنـد وقوع التعويض

 .التعويض مقابل قسطال يقـوم بدفع الذي اآلخر الطرف وهو

x أو له المؤمن إلى المؤمن يدفعه الذي المبلغ: وهو المالي العوض 
 تعرض الذي الحادث عن الناتجة الخسارة عوضـًا عن وذلك المستأمن

 (.مبلـغ التأمين) ويـسمى العقد شروط حسب وذلك له
 نوياً س أو شهرياً  المستأمن أو له المؤمن يدفعها المال من حصة وهو: القسط
 القسط ذاه ويعد( التأمين قسط) تسمى الحصة وهذه التأمين لنظـام عقد طبقـاً 
 االيجار في أواألجرة البيـع فـي الثمن بمثابة

 دارةا دون ويتحقق، المستقبل في الحدوث المحتمل الحادث وهو: الخطر
 .له المؤمن

 
 أو العوض دفعب المؤمن ويلزم التأمين قسط بدفع أو المستأمن لـه المؤمن يلزم حيث للطرفين ملزم عقد التأمين عقد بأن نقول أن نستطيع األركان هذه ومن
  ضده. الخطـر المؤمن وقـوع حالة( التأمين مبلغ)

 التأمين ثالثا: خصائص
 خصائص عقد التأمين الشائع وهي:

 أنه عقد ملزم لكال الطرفين، وبرضاهما. أنه عقد معاوضة وليس تبرع
x حدهما طالب التأمين، والثاني المؤمِّن.أنه عقد بين طرفين، أ x  كون األول هو طالب التأمين يتيح للثاني أن يملي الشروط التي تناسبه، لهذا

 إذعان أيضًا. فهو عقد
 أن المعاوضة فيه بين نقدين نه عقد زمني، حيث يستغرق الوفاء به مدة من الزمن هي مدة العقد.ا

 هم عناصرهتعد المخاطرة أ فهو عقد احتمالي لطرفينلة يقع، مما يعني أن فيه جهال أالتمل أن يقع ويحتمل أن الضرر مجهول الوقوع وقت العقد، فيح
 النشأة التاريخية لفكرة التأمين: 

ث قضى قبل الميالد حي 916أن فكرة التأمين كانت موجودة في القرن العاشر قبل الميالد فقد صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس عام 
 لى أصحاب البضائع المشحونة فيها.بتوزيع الضرر الناشئ من إلقاء جزء من شحنة السفينة في البحر لتخفيف حمولتها ع

إلمبراطورية بها ا ويرى فريق آخر أن اإلمبراطورية الرومانية كانت أول من ابتدع فكرة التأمين حيث ألزمت تجار األسلحة بإرسال أسلحتهم بحرا لتزويد قوات
 لى أن تقوم الدولة بضمان خسارة التاجر إذا فقدت أسلحته بسبب األخطار البحرية أو بفعل العدو.ع
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ري، الميالدي( فيما يسمى بالقرض البح 12الهجري )القرن  7فقد كانت نواته األولى في الغرب، في نهاية القرن  طرفين؛أما التأمين كعقد معاوضة بين 
 التجار في القطاع الشمالي من إيطاليا وأغلبهم من اليهود، الذين انتشروا في أوربا. فئة منوكان يسيطر على هذا النوع 

هذه  التأمين ينتهزونمبانيها، مما جعل تجار  من %85م، حيث وقع حريق هائل في لندن التهم 1666هـ/1076وكان العام الحاسم في نشأة التأمين عام 
 تأمين ضد الحريق، وبه فتحت األبواب للتأمين البري بأنواعه المتعددة.الفرصة بالقيام بالدعوة إلى تأمين جديد هو ال

 نع والمختبرات العلمية والسياراتالتأمين ضد المسؤولية، مثل ضد حوادث المصاالميالدي( نشأ  19الهجري ) 13القرن ومع تطور الصناعه ب
 .والتأمين على الحياة واالجتماعي كما نشأت بعد ذلك أنواع أخر من التأمين كالتأمين التعاوني

لحنفي بأن أول من تكلم عنها ابن عابدين االمعاصرين عن التأمين أما حضور فكرة التأمين في كتب الفقهاء كعقد مستقل؛ فيكاد يطبق جل  من كتب من 
 .هـ( وانتهى إلى أنه ال يحل1252ت )

ه( أحد كبار فقهاء المالكية عن 204ني الهجري، حيث تكلم اإلمام أشهب القيسي )ت والواقع أنه مسبوق إلى ذلك منذ بداية التأليف في الفقه في القرن الثا
 .ين وأفتى فيها بعدم الجواز أيضاً صورة من صورة التأم

 :للتأمين عدة تقسيمات العتبارات مختلفة رابعا: أنواع التأمين:
 ينقسم من حيث الشكل إلى ثالثة أقسام: أواًل:

x وهو المراد عادة عند إطالق كلمة التأمين، وفيه ينفصل المؤمِّن )الشركة المؤمِّنة  ذو القسط الثابت( )أو التقليدي(. التأمين التجاري )أو التأمين
مدة  تالمساهمة( عن المؤمن لهم الذين تتعاقد الشركة المؤمنة مع كل واحد منهم على حدة، وتتحمل تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له، فإن انته

 .شيء للمؤمن لهق الضرر للمؤمن له أصبح المبلغ المدفوع حق ًا للمؤمِّن وال العقد ولم يتحق
x .)إن التأمين التعاوني بشكل عام يقوم على فكرة مؤداها: أن ُتوز ع النتائج الضارة لحادثة معينة على مجموعة  التأمين التعاوني )أو التبادلي( )أو باالكتتاب

 .به الكارثة يتحمل نتائجها وحده  من األفراد، بداًل من أن ُيترك من حلت
 :وهذا التأمين له صورتان

يث يدفع ح: التأمين التعاوني البسيط )أو التبادلي المباشر(: والمراد به أن تتعاون مجموعة من األشخاص لتفادي األضرار الناتجة عن خطر معين، باألولى
ذا بقي شيء أعيد إليهمكل  منهم مبلغًا من المال ليتم تعويض من أصابه الخطر منهم من م ذا لم تف األقساط أخذ منهمجموع تلك االشتراكات، وا   .، وا 

يكون و التأمين التعاوني المركب )أو التبادلي المتطور(، وهو تأمين تعاوني بسيط في األصل إال أنه تتولى إدارته شركة متخصصة بصفة الوكالة، : الثانية
  .س اإلدارةتكون منهم الجمعية العمومية، ثم مجلجميع المستأمنين مساهمين في هذه الشركة، وت

دت المخاطر دوالباعث على هذه الصورة هو أن التأمين التعاوني البسيط يكون فيه عدد المستأمنين محدودًا يعرف بعضهم بعضًا، ولكن إذا كثر عددهم وتع
 .بأجر معلوم وهي شركة التأمين الةأصبحوا يحتاجون إلى إدارة مستقلة تتولى شؤونهم، وتكون منهم على أساس الوك

 
x ( التأمين االجتماعي:)ما تقوم به الدولة أو إحدى هيئاتها العامة لصالح فئة من فئات المجتمع، ضد األخطار التي تصيبهم في أنفسهم فتؤدي  هوالعام

صابات الع من  عوهو إلزامي يتم تمويله باشتراكات تدف مل والشيخوخةإلى عدم قدرتهم على الكسب بشكل دائم أو مؤقت مثل خطر البطالة والمرض وا 
 ات العامة.عدية وغيرها من التأمينوالدولة هنا هي التي تتحمل العبء األكبر. ومنه التأمينات االجتماعية والصحية والتقا المستفيدين ومن أصحاب العمل

 مقصود حمايتها بالتأمين إلى ثالثة أقسام:ثانيـًا: ينقسم من حيث األخطار المؤمن منها أو طبيعة المصلحة ال

x المراد به كل تأمين يعقد لحماية األموال والممتلكات ضد األخطار التي قد تتعرض لها. وهذا النوع أشمل  موال والممتلكات )أو من األضرار(:تأمين األ
 .لجوكانت في البر أو البحر أو ا أنواع التأمين، حيث يدخل تحته تأمين جميع ممتلكات الدول والجماعات واألفراد، سواء

x )و إضرار به و إهمال أكل ما ينشأ من مسؤوليات تجاه الفرد أو الجماعة لغيره نتيجة لتصرفات خاطئة أ ويراد به: :تأمين المسؤوليات )المسؤولية المدنية
 .بأي سب كان 

 الء ذمة المؤمن له من مسؤوليته تجاه تلك األخطار.فهذا تأمين لألخطار التي تصيب اآلخرين بسبب تصرفات المؤمن له، يهدف إلى إخ
أمين األعمال وتويدخل في ذلك كثير من أنواع التأمين الجزئية مثل تأمين السيارات ضد المسؤولية المدنية، وكذلك تأمين الطائرات والبواخر والقطارات، 

 .دلة والمقاولين وغيرهمباء والصياوالمهن التي قد تلحق الضرر باآلخرين، كتأمين المهندسين واألط
x والمراد به: التأمين الذي يهدف منه الشخص المستأمن إلى تأمين األخطار التي تهد د بدنه،  كموت، وفقدان عضو، وهرم، ومرض،  :تأمين األشخاص

  و له أنواع أشهرها: .لك مما قد يقعده عن الكسب والعملونحو ذ
 .وله أنواع أهمها:التأمين على الحياة

x  على الحياة في حال البقاء: بأن يدفع المؤمِّن مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا بقي إلى الوقت المحدد في العقد، ولكن إذا مات قبل التأمين
 هذا الوقت فال شيء للمؤمن له وال لورثته.
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x قد، المؤمن له قبل الوقت المحدد في الع التأمين على الحياة  في حال الوفاة: وهو عكس السابق، فال يدفع المؤمِّن مبلغ التأمين إال إذا مات
 ويستفيد منه من يحدده المؤمن له في العقد.

x   ال دفعه إلى من يعينه مستفيدًا. المختلط: وهو أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين إلى المؤمن له إن بقي حي ًا إلى الوقت المحدد وا 
x .التأمين ضد الحوادث 
x .التأمين ضد المرض 
x شيخوخة.التأمين ضد الهرم وال 

ى أن الغالب فيها ء علاكما تالحظ فإنه بين التقسيم الثاني للتأمين، واألول تداخل؛ لهذا فاألقسام الثالثة األخيرة عدها بعضهم أقسامًا للتأمين التجاري؛ بنو 
تي قصد بها أن تلجأ شركة التأمين المباشرة ال)إعادة التأمين(، وي وعند الحديث عن أنواع التأمين تجدر اإلشارة إلى أن هناك ما يسمى بـ .أن تكون تجارية

ألخطار، ا تعاقد معها الناس بتأمين جزء من األخطار التي قد تلحق بها عند شركة كبرى للتأمينات؛ وذلك خوفًا من احتمال الخطأ في تقدير احتماالت
  .هي ويطمئن المؤمن لهم ر لتطمئنومن ثم العجز عن تعويضها، فتلجأ الشركة المباشرة إلى إعادة التأمين لدى شركات أكب

 حكم التأمين التجاري والتعاوني والفرق بينهما: خامسا: حكم التأمين:
 تحرير محل النزاع: .أوال:حكم التأمين التجاري

x مطلوبة شرعًا.و  األخطار واألضرار فكرة مقبولة ال خالف بين العلماء في أن فكرة التأمين من حيث المبدأ وما فيها من استعداد مسبق لتجاوز 
x  ال خالف في تحريم ما يصاحب عقد التأمين من محرمات، كاستعمال أموال شركات التأمين في تجارات محرمة أو قروض ربوية أو نحو ذلك.و 
x ين، فهنا اختلف العلماء في حكمهاولكن صياغتها في عقودها الراهنة باعتبارها عقود تأمين تجارية فيها معاوضة مالية بين طرف. 

 اجح تحريم التأمين التجاري وذلك لما يأتي:والر 
 .ود المعاوضات المشتملة على الغرر، والفقهاء متفقون على منع عقنهى عن بيع الغرر أن فيه غررًا فاحشًا، والرسول صلى اهلل عليه وسلم �
 .د بمفردهطي ويأخذ بالنسبة لكل عقستطيع أن يحدد ما يعبيانه: أن المستأِمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ، وكذلك المؤمِّن ال ي �
 .لن يقع لم يرَض بدفع قسط التأمينولو علم المؤمن أن الضرر سيقع لم يرَض بالتأمين، ولو علم المؤمن له أن الضرر  �
إن ، ومن الغنم بال مقابل، أو مقابل غير مكافئ، ف، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بال جناية أو تسبب فيهاالمقامرة أنواعأنه نوع من  �

تأمين بال قساط الالمستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث فيغرم المؤم ن كل مبلغ التأمين وزيادة، وقد ال يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أ
ذا استحكمت الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموم  النهي عن المي َنصَ ):  سر في قوله تعالىمقابل، وا  ُر َوال َمي ِسُر َواأل  َز اَلُم َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما ال َخم  اُب َواأل 

تَِنُبوُه َلَعلَُّكم  تُف ِلُحونَ  س  مِّن  َعَمِل الشَّي َطاِن َفاج   (ِرج 

، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والشركة تدفع ذلك للمستأمن النسيئةو الفضل ربا أنه يشتمل على  �
 سأ، وكالهما محرم بالنص واإلجماع.بعد مدة فيكون ربا نسأ، ولو دفعت الشركة مثل ما دفعه لها يكون ربا ن

س يدعوى حاجة الناس إلى التعامل به تجعل الغرر الذي في عقد التأمين غير مؤثر، دعوى غير صحيحة؛ ألنه يشترط أن تكون تلك الحاجة عامة ولأن  �
بقواعد  كمسهناك طريق لسدها سوى هذا الطريق، وهذا الشرط غير متحقق في عقد التأمين التجاري؛ إذ من الممكن أن نستفيد من مزايا هذا العقد مع الت

 ربح، وجعل التأمين كله تعاوني اً الفقه اإلسالمي، وذلك بإبعاد الوسيط الذي يسعى إلى ال
 أن هذه الحاجة والمصلحة تقابلها مضار أكبر منها، ومن قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. �

 ومن هذه المفاسد:
x  د الناس انه  توكلهم على اهلل والرضا بأقداره.عليها في دفع األخطار المتوقعة، ويضعف  التعلق بهذه الشركات واالعتمادبيعو 
x نفس، وهذا و األأنه يؤدي إلى التساهل في أخذ الحيطة واالحتراز عن األضرار المتوقعة، ومن ثم يؤدي إلى كثرة األضرار وما ينتج عنها من تلف األموال أ

 .ضييق األسباب المؤدية إلى إتالف األنفس والممتلكات ال توسيعهايتنافى مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى منع أو ت
x ين، وربما تتحايل مأنه يفضي إلى النزاع والخصومة بين المستأمن وشركات التأمين والسيما إذا كان مبلغ التأمين كبيرًا، فكثيرًا ما تماطل فيه شركات التأ

بتأويل بعيد؛ ألن هدفها هو الربح المادي فحسب، بخالف ما لو كان التأمين تعاونيًا يهدف  على العقد بالبحث عن أدنى متمسك يخل  بشروط العقد، ولو
 لمخاطر وتوزيعها بين المشتركين.إلى تفتيت ا

 م في مكة1976هـ/1396وهذا هو قول جماهير العلماء والباحثين المعاصرين، فهو رأي المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي المنعقد في سنة 
هـ، ومجمع 1398هـ، وقرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع للرابطة عام 1397وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المنعقد سنة  المكرمة،
أفتى ابن عابدين بعدم . كما هـ( بتحريم صورة من صوره204)ت:  ، وكان قبل ذلك قد أفتى أشهب من المالكيةهـ، وغيرها1406تابع للمؤتمر عام الفقه ال
 .دًا مدة قرن كامل بعده، وظل االتجاه إلى تحريم عقد التأمين سائالتأمين التجاري المعروف في عصرهِحل  
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 حكم التأمين التعاوني. 
 التأمين التعاوني كما سبق نوعان: بسيط ومركب.

x  في جوازه ( فهذا ال خالفهل حرفة معينة ويتولونه بأنفسهمأأما البسيط )الذي يكون بين عدد محدود من األشخاص كأبناء أسرة محدودة أو 
 :ومن أهم األدلة على جواز التأمين البسيط

 مقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:)إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ث �
 فهم مني وأنا منهم(. اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية،

وه بالسوية، موهذا الحديث ظاهر الداللة على أنهم في األزمات وقلة الطعام تكافلوا فيما بينهم فوضعوا كل ما عندهم من الطعام في ثوب واحد، ثم تقاس
 ذه الجهالة؛ ألن قصدهم التكافل والتبرعومن المعلوم أنه عندما يضع كل واحد منهم ما عنده من طعام ال يدري ما الذي سيأخذه، ولكن لم ينظر إلى ه

 واإليثار، وقد مدحهم النبي صلى اهلل عليه وسلم على ذلك، فدل على مشروعيته والترغيب فيه.
 . أن معناه وغايته: التعاون على تفتيت األخطار والمصائب، وليس الغرض منه االستغالل والربح �
 . العقود، كالغرر والقمار والربا وغيرهاأنه تبرع محض، خال  من المحظورات التي تمنع صحة  �

x لة عن جميع يأما التأمين التعاوني المركب )التبادلي المتطور( )وهو الذي يعد امتدادًا وتطويرًا للسابق، حيث تتولى إدارته شركة متخصصة بصفتها وك
تأمين الباحثين المعاصرين على جوازه وهم لم يفرقوا بين ال المستأمنين( فهذا النوع حصل فيه خالف بين العلماء فمنعه بعضهم وجمهور العلماء وأكثر
  التعاوني البسيط والمركب فحكمهما واحد واستدلوا باألدلة السابقة في جواز التأمين البسيط.

 الوحدة الثالثة  بورصة األوراق المالية  

 البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج يعود أصل كلمة بورصة إلى إسم العائلة فان در بورصن نشأة البورصة:
أصبح رمزا لسوق رؤوس األموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة  ، حيث15مكانا اللتقاء التجار المحليين في القرن 

نسبة إلى المهندس الذي رسم المخططات عام  أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار.نة انفرزبمدي 1592التداول ألول مرة عام 
لى ع.وتعتبر اليوم السوق المالية في نيويورك من أكبر أسواق العالم بسبب ضخامة رؤوس االموال التي يجري التبادل بها وبسبب تأثيرها أيضا 1808

ن بورصة نيويورك اليوم باسم الشارع الذي تقوم فيه أي بورصة وول ستريتاأل   سواق األخرى في العالم،وا 

 ثالثا: تعريف البورصة:
 ، والوكالء بالعمولة، تحت رعاية الحكومة". السماسرة(:"بأنها مجتمع التجار، وأرباب و 71جاء تعريفها فى قانون التجارة الفرنسي مادة )

بين مجموعة من الناس إلبرام صفقات تجارية حول منتجات زراعية، أو صناعية، أو  ،"مجموعة العمليات التى تتم فى مكان معين وعرفت أيضا  بأنها
 اء التعاقد، لكن يمكن أن يوجد". عن مكان العقد، أو حتى ال وجود له أثن ائباً أوراق مالية، سواء أكان محل الصفقة حاضرًا، أو غ

: "سوق مستثمرة ثابتة المكان، تقام فى مراكز التجارة والمال فى مواعيد محددة يغلب أن تكون يومية، يجتمع فيها هي عريف بورصة األوراق المالية:ت
 عامل فى األوراق المالية وفقًا لنظم ولوائح محددة "أصحاب رؤوس األموال، والسماسرة، ومساعدوهم ؛ للت

 وتختلف سوق األوراق المالية عن األسواق العادية من عدة وجوه منها:
x  ة.فى األسواق العادية يجتمع التاجر مع المستهلك وجهًا لوجه ـ أما فى سوق األوراق المالية فيقوم بالعمليات التجارية الوسطاء والسماسر 
x فى محافظ المساهمين فى البنوك. البضائع خارجهاادية توجد البضائع مع المتعاملين، أما في أسواق األوراق المالية، فتوجد فى األسواق الع 
x .فى السوق العادية يتم البيع وتسليم السلعة والثمن، بعد أن يعاين المشتري ما يريد شراءه، وليس األمر كذلك فى البورصة  

 الم:رابعا: أنواع البورصات في الع
 .بورصة البضائع الحاضرة مثل القطن والقمح والنحاس والحديد .1
 بورصة عقود الصفقات التجارية للسلع غير الحاضرة. .2
 .سوق الفوري )الفوركس( هو تبادل العمالت األجنبية خارج أسواق البورصة .3
 .بورصة المعادن النفسية كالذهب والفضة والماس والبالتين .4
 .هم والسندات وحصص التأسيسبورصة األوراق المالية كاألس .5
 

 من أهم األهداف التي أنشئت من أجلها البورصة ما يلي:
x .السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور  
x .تقييم هذه الشركات عن طريق السوق 
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x  التمويل عن طريق اإلدخار العمومي.ضمان 
x .السماح بسيولة اإلدخار المستثمر على المدى البعيد 
x .دخارًا وربحًا وخسارًة نتقال رؤوس األموال ( إستثمارًا وا   تحقيق وتكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية ) السيولة وا 

 وبعضهم يقسمها إلى ثالثة أنواع من البورصات:

x ورصة العمل: وهي مكان إلتقاء العمال في إجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة.ب 
x  :الجمـلة، بوهي مـكان تباع فيه المـواد والسـلع اإلستـراتيجيـة أي المنتـوجـات األسـاسية ) القطن، القمح، السكر...(  (بـورصة التجارة)بورصة السلع

 لمنتوجات.ه احيث يتعـامل فيهـا علــى أسـاس العينـات مـن المـنتوجات وقـد يباع المـنتوج عــدة مرات، وفيها تتحدد األسعار المحلية والدولية لهذ
x  فيه  الم، وهي المكان الذي تحدثوالسندات (: وهـي السـائدة والشائـعة حاليًا، وتمثـل معظم السـوق المـالي فـي العـ )األسهمبورصة القيم المنقولة

المعامالت على األسهم والسندات والذهب والعمالت الصعبة عن طريق الوسطاء. ولكل بورصــة مــؤشر خــاص بهـا تقيس به معـامالتها ولكل 
 إلخ (. داكس, 40كاك ,فيننشل تايمز, نيكاي , نازداك) داوجونز, مؤشر طريقته الخاصة في الحساب مثل: 

األسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع ولقد بنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمسلمين : الحكم الشرعي لبورصة األوراق النقديةرابعا: 
روا فيها وال ُيضرب عليه الخراج .  سوقًا في المدينة بعد هجرته، وقال هذه سوقكم ال تتحج 

 ي:وهجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق األوراق المالية ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الوا

x .حرية المعامالت في األسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعًا 
x الناس بالباطل.وكل صيغ أكل أموال . مشروعية التعامل في األسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة 
x .طهارة السوق من المعامالت الربوية والخبائث بكافة صورها 
x .سهولة الحصول على المعلومات األمينة والصادقة التي تساعد في ات خاذ قرارات الشراء والبيع 
x .اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها 
x :لة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيع العينةاالحتكار والغش والتدليس والجها)تجنب المعامالت غير المشروعة.  

 فإذا توفرت الضوابط السابقة في سوق األوراق المالية كان التعامل فيها حالاًل.

 خامسا: طبيعة المعامالت في سوق األوراق المالية:

: األسهم بأنواعها، والسندات بأنواعها والصكوك بأنواعها، وشهادات اإليداع تختص بإصدار وتداول األوراق المالية مثل سوق األوراق المالية )البورصة(
ة المصدرة لها ت الشركواالستثمار بأنواعها، ولكن أغلب األوراق المتعامل فيها عالميًا هي: األسهم والسندات. ولقد أجاز الفقهاء التعامل في األسهم إذا كان

 د م على القرض بفائدة والفائدة ربا محرم.تعمل في مجال الحالل، أما السندات فهي تق

ت اإلصدار والشراء والبيع والوساطة وفق ضوابط معينة لتجنب ومن أهم مقاصد سوق األوراق المالية تهيئة عرض وطلب األوراق المالية إلنجاز عمليا
لضوابط اوالغرر والتدليس والمقامرة ولتحقيق انسياب األموال لتمويل المشروعات لتحقيق التنمية االقتصادية، وهذا مشروع إذا كان يتم وفق  االحتكار

 على النحو الذي سوف اآلتي:  الشرعية للمعامالت في األسواق،

 أواًل: شرعية التعامل في األسهم

ألساسية وتعتبر األسهم أداة التمويل ا(  ثل حصته في رأس مال الشركةقابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة، ويعطى للمساهم ليم )صك: تعريف األسهم
  لتكوين رأس المال في الشركات المساهمة، إذ تطرح لالكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع اإلصدار. 

لغرم عمال، وبذلك ينطبق عليه قاعدة الغنم بايعتبر السهم جزءًا من رأس مال الشركة، ويساهم صاحبه في الربح والخسارة حسب ما تسفر عن نتائج األ
حالل، بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه األسهم حالاًل، فعلى سبيل المثال ال يجوز التعامل في أسهم  والتعامل في األسهم بيعًا وشراءًا ووساطة

 مرة أو الربا.شركة تعمل في مجال الخمور أو التماثيل أو الخنزير أو البغاء أو المقا

 
 انيًا: شرعية التعامل في السنداتث

ذات العائد  تيعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدمًا، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت، والسندات التي تصدرها الشركا
 .د أجمع الفقهاء على ذلكالثابت...... كل هذا وما في حكمه من المعامالت الربوية المحرمة شرعًا، ولق
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 ل في أسهم لشركات أصل معامالتها حالل ولكن أحيانًا تتعامل بالربا:ثالثًا: حكم التعام

لية حكم تأخذ األقيظهر هذا التساؤل عند اختالط الحالل بالحرام، وهناك رأي لبعض العلماء، إذا اختلط الحالل بالحرام، وكانت أكثرية المعامالت حالاًل، 
 وقد أصابها الربا أو غباره " ، ومن األحوط  تقدير نسبة الربح أو اإليراد أو المال الخبيث بقدر األغلبية، وال سيما في هذه األزمنة ال تجد معاملة إال

  والتخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق.اإلمكان 

 رابعًا: شرعية عمل شركات السمسرة في األوراق المالية. 

هم شركات تعمل في الحالل والطيبات وتتجنب التعامل في السندات بفائدة وما في ليس هناك من حرج ما دامت تلك الشركات للعمل والتعامل في أس
 حكمها وكذلك تتجنب كل المعامالت المحرمة. 

 الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة

ة على اإلقراض البورصة ضرور  إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دوليًا، فهذا محرم ال يجوز، الشتمال نظام
إذا كانت هذه  نبالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حااًل. لك

 ة:البنوك أو غيرها تتاجر بالعمالت أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالي

x .أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال، أي أن البنك أو غيره ال يقترض ليشتري 
x .أن يتحقق التقابض بين المتبايعين )البنك والبورصة( دون تأخير، ضمن المتواضع عليه عرفًا في مسألة التقابض 
x لمالك بملكه.أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف ا 
x .ذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة  وا 
x .ذا كان استثمار البنك أو غيره في األسهم، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة  وا 

أو غيره الدخول في البورصات العالمية، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود، حرم التعامل مع فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك اإلسالمي 
بناء على  ،البورصة والدخول فيها، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس اإلقراض بالربا والبيع على الورق

 .هلل أعلمحال السوق )العرض والطلب(. وا

 غسيل األموال الرابعة:الوحدة 
  هو مصطلح مركب من كلمتي: غسيل، وأموال، وهذا يستدعي تعريف كال اللفظـين لفهم معناه. :مفهوم غسيل األموال
 الُغسل يه الماء فأزال درنه، وإذا أسال عل َغسَل )بفتح الغين والال م( أصٌل صحيح يدل على تطهير الشيء وتنقيته، وَغسل يغسلُه: :أوالً: الغسيل في اللغة

 مادة غسل ابن منظور: لسان العرب.والغسول: الماء الذي يغسل به، والمغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه  االسم، وقيل: الَغسـل: مصـدر َغسـلُت،
: األصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على األثير ابنالمـال ما ملكته من كل شيء، والجمع أموال. وفي اللسان: قال  ثانياً: معنى المال في اللغة:

 ابن منظور: اللسان " مادة مول". -كل ما يقتنى ويملك من األعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل ألنها كانت أكثر أموالهم 
 

 مفهوم غسيل األموال بالتركيب اإلضافي:
 لم يعرف هذا المصطلح عند الفقهاء القدامى، وإنما يمكن إدخال معناه تحت ما يسمى:

كالشمس والقمر، ونوع يعرف  باللغةكالصالة والزكاة، ومنها ما يعرف حده  بالشرعاأللفاظ تعرف بطرق ثالثة: منها ما يعرف حده  "المكاسب المحرمة". ومعاني
 .  كلفـظ المعروف كما في قوله تعالى: "وعاِشروهن بِالْمعروِف".بـالعرفحده 

وهناك شبه إجماع على تعريفه بأنه: " كل عمـل أو إجراء يهدف الى إخفاء  ومصطلح غسيل األمـوال مـن النوع األخير، فقد تعارفته معظم دول العالم،
لتموية ا التغطية، أوالمتحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية غير قانونية، وذلك بهدف  أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية األموال

على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في  موال لكي تظهـر فـي نهايـة األمراأل القانوني لهذهوالتستر على المصدر األصلي غير 
 األصل خالف ذلك.

صدر األصلي وعرفته اللجنة األوروبية لمكافحة غسيل األمـوال بأنـه: عمليـة تحويـل األمـوال المتحصلة من أنشطة إجرامية بهدف إنكار أو إخفاء الم
 ذه األموال، أو مساعدة أي شخص ارتكب جرماً ليتجنب المسـؤولية القانونيـة عـن االحتفـاظ بمتحصالت هذا الجرم.غيـر الشـرعي لهـ

بهدف التكتم أو التستر على طبيعة األموال المكتسبة بصورة  : عمل أو الشروع فـي عمـلأنه هو" االنتربولوعرفته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "
 جاءت من مصادر مشروعة".  ث تبدو وكأنهاغير مشروعة، بحي

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفا  سل األموال السعودي بأنه:وعرفه نظام مكافحة غ
  لها تبدو كأنها مشروعة المصدر.للشرع أو النظام وجع

ع، مما يعني سهولة تحريك تلك فإذا الهدف األساس من هذه العملية هو: إضفاء صفة الشرعية على أموال هي فـي األصل ذات مصدر غير مشرو
 األموال في األسواق، دون أن تتعرض إلى مالحقة أو مصادرة، أو معاقبة المجرمين.
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 ثالثا: كيف تتم عملية غسيل األموال؟

يداعها لدى المصارف والبنوك عن طريق  مـنأو اإليداع المصرفي أو التوظيف، حيـث يـتم  اإلحاللوتسمى مرحلة  :المرحلة األولى خاللها إدخال األموال وا 
ها المصرفية أقل صرامة في قوانين حساب أفراد أو مشاريع تجارية مختلفة، أو تحويلها إلى حسابات في بنوك خارجية قد تكـون تجزئتها الى مبالغ، وعلى

 وتعتبر هذه المرحلة أهم وأخطر المراحل.األموال،  والرقابية، بحيث يصعب التعرف على حقيقة ومصدر هذه

 بمصادرها األصلية غير المشروعة، بحيث يصعب التمييز بينها وبين ، حيث يتم إخفـاء وطمـس عالقـة تلـك األمـوالالتغطيةوتسمى مرحلة  :المرحلة الثانية
ا غير واإلشرافية  واألمنية عن مصدره وتضـليل الجهـات الرقابيـةيتم في هذه المرحلة تحويل متكرر لهذه األموال، بهدف تمويه  األموال المشروعة، وقد

في و  الى آخر وألسماء أشخاص غير مشتبه بهم، أو ألسماء وشركات وهمية، ومن بنك الى آخـر المشروع، حيث يقوم الغاسل بتحويل المبالغ من حساب
راء، وبهـذه التحويالت المتكررة لحسابات مختلفة يصبح من الصـعب رصـد حركـة دول مختلفة، إلظهارها على أنها مبالغ مشروعة تدفع في عملية بيـع وشـ

والبلدان  الكترونية حيث تنقل األموال بين البنوك هـذه الحسـابات والعمليات المالية ومتابعتها. ويزداد األمر صعوبة عندما تعلق األمر بعمليـات وتحـويالت
 بسرعة فائقة.

ظهاره، بشكل قانوني بعد أن انقطعت صلته بالمص ، وهي المرحلة النهائية واألخيرة، فيها يتم اإلعالن عنالدمجحلة وتسمى مر  :المرحلة الثالثة در المال وا 
يتم دمج هذا المال باألنظمة والعمليات المالية المشروعة، كعمليات االستثمار وشراء األسـهم، حيث يصبح من الصعب بعد  األصلي غير المشروع، وفيهـا

مـن  ةفصل المال الحرام عن غيره، فتعود األمـوال الـى أيـدي المجرمين نظيفة طاهرة ومغسولة، ويتاح لهم بعد ذلك حرية التصرف فيها دون خشـي ذلك
 حساب أو عقاب. 

 حجم المال المغسول وأماكن غسله

حريم هذه الظاهرة ووجوب مكافحتها بشتى الوسائل، مما دفع تعد ظاهرة غسيل األموال من المحظورات القانونية، حتى أن هناك إجماعًا دوليًا على ت
راءات، وعلى درجة جالقائمين على غسل المال إلـى استخدام وسائل متطورة وتقنيات عالية للتمويه والتعتيم والتضليل عبـر شـبكة معقـدة مـن الترتيبات واإل

 عالية من السرية يصعب اكتشافها.

قتصادية وشيوع التجارة االلكترونيـة يـزداد حجـم الظاهرة بازدياد حجم المال المغسول، حيث تتم العملية في دقائق أو ثوان وفي ظل ظهور نظام العولمة اال
 معدودة، مما يساعد في إخفاء هذه العمليات اإلجرامية، وبالتالي صعوبة تقدير الحجم الحقيقي للمـال المغسـول.

في أي مكان في العالم، وعادة ما تتم هـذه العملية في بلدان تقل فيها خطورة الكشف عن تلك األموال، لضعف أو ويمكن أن تتم عملية غسل األموال القذرة 
سيل األموال غعدم وجـود برنـامج للكشف عن غسيل األموال، أو في بلدان برتفع فيها مستوى الربح الذي يتم الحصـول عليـه، ومع هذا: فإن معظم عمليات 

لمالية الكبرى مثل: نيويـورك، ولندن، وجنيف، وباريس، وزيورخ، وهونكونج. ونظرًا لتشدد هذه المراكز في رقابة عمليات غسيل األموال تتم في المراكز ا
مـال ت واألعاومكافحتها، بدأ أصحاب المال الذي يراد غسله بالبحث عن دول ذات قـوانين أقل صرامة في مكافحة هذه العملية، بحيث تمتاز: بسرية الحساب

طالقها، وضعف نظامها الضـريبي، وتراخـي رقابتهـا علـى المصارف، وأ المصـرفية  متطورة. ة ن يكون فيها شبكة اتصاالت حديثوتحرير الخدمات التجارية وا 

ول البحر ات آسيا الوسطى، ودإن هذه الميزات موجودة في دول أوروبا كسويسرا ولوكسمبرغ وروسـيا واليونـان، وفي آسيا: كهونغ كونج وتايوان، وجمهوري
 الكـاريبي كجـزرالبهاما وبنما وكولومبيا وغيرها. هذه الدول تكثر فيها عملية غسل األموال لكن نستطيع القول:

 . نإن عصابات غاسلي األموال قد وصلت الى دول العالم خاصة بعد التقدم التقني الهائـل الذي يشهده العالم، مما يسهل التحايل على القواني

 

 على مختلف نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية. رابعا: اآلثار السلبية الناجمة عن ظاهرة غسيل األموال

 تأثيرها على الحياة اإلقتصادية فيظهر ذلك من خالل ما يلي:

x تهريب نسبة كبيرة من األموال خارج الـبالد، ألن األموال التي يتم الحصول عليها نتيجة بيع المخدرات والرشـاوي ومختلـف  ضرب اإلقتصاد القومي من خالل
 أنواع الفساد، لو تم الحصول عليها من طرق مشروعة واستثمرت في داخل البلد ألدى إلى إنعاشه اقتصاديًا.

x األموال يقوم على تهريب المال إلى خارج البالد فإنه يساهم مساهمة  ا الفساد المالي، وبما أن غسيلإنخفاض معدل المدخرات في البالد التي ينتشر فيه
 اإلقتصادية المختلفة. انخفاض معدل اإلدخار، وهذا يعني: إنخفاض معدل اإلستثمار في نواحي الحيـاة كبيـرة فـي

x الطلب على العمالت األجنبية، التي يتم تحويل األموال المهربة الى بالدها  التـالي ازديـادإنخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة تهريب األموال إلى الخارج وب
 اإليداع في البنوك الخارجية، مما يجعل عصابات المال المنظمة تتحكم في عصب الحياة اإلقتصادية للدولة. بقصـد
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x  ،طريق إشاعة مناخ غير مالئم ال يقوم على المنافسة الحرة، وذلك لتركـز  عـناضطراب األسواق المالية بشكل مستمر، مما يساعد على إنهيارها بالكامل
علن بنك سة. وقد أالقـوة والنفوذ المالي في أيدي تلك العصابات، وهـذا يـؤدي إلـى إعـالن الشـركات والمؤسسات النظيفة إفالسها لعدم القدرة على المناف

 تقدر في حينه بتسعة مليارات دوالر، وينتشر في أكثر من وكانت موجوداتهان سابع أقوى بنك في العالم، م وك1991االعتماد والتجارة الدولي إفالسه سنة 
 .دولة حول العالم وذلك بعد أن تعرض ألكبر عملية احتيال وغسيل مال في العالم أنهت وجوده في السوق 160

x ـد ألغنيـاء، وبالتالي نشوء مجتمع طبقي مقيت، بل إن النفوذ االقتصادي لهذه العصـابات قسوء توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، واتساع الهوة بـين الفقـراء وا
هم إلـى ر يضعف من قوة ونفوذ الدولة، كما حصل في كولومبيا عندما عجزت الدولة عـن تقديم القروض ألصحاب المؤسسات الصناعية والزراعية ممـا اضـط

 قال القطاعين الصناعي والزراعـي إلى أحضان المافيا.اإلقتراض من تجار المخدرات، وبالتالي إنت
x هرب الضـريبي، ي والتارتفاع حجم اإلنفاق الحكومي لمحاربة هذه الظاهرة، وما يسببه مـن اسـتنزاف مستمر لموارد الدولة نتيجة انتشار الفساد اإلداري والمال

 مما يدفع الدولة إلى االستدانة المحلية والخارجية. 

 ها على الحياة السياسية فيظهر ذلك من خالل ما يلي:تأثير 

x مصالحهم غير  مإن القائمين على عمليات غسيل األموال أصبحوا يشكلون قوة إقتصادية داخل الدولـة وهذا يعني: التدخل في توجيه قرارات الحكومة بما يخد
ة رئيس بنما السابق ما نوييل نوريجا تمثل دلياًل على ذلك، حيث أسهم . ولعل قصللوصول الى مركز القرار السياسيالمشـروعة وذلك عبر دعم أشخاص 

تجار المخدرات في أمريكا الالتينية. وأصبح نفوذه السياسي أداة مباشرة في أيدي عصابات تهريب المخدرات مما  هذا الرجل إسهامًا كبيرًا في غسل أموال
 . وكثيرًا ما دعمت ألمافيا اإليطالية شخصيات للوصول الى البرلمان دفع الواليات المتحدة األمريكية الى غزو بنما واعتقاله

x والطائفية والدينية، واستغالل اإلعالم الموجه، كل ذلك في سـبيل تحقيـق  العمل على عدم اإلستقرار األمني والسياسي للدولة عن طريق إثارة النعرات العرقية
 أهـدافهم ومصالحهم الضيقة. 

 ياة االجتماعية فيظهر ذلك من خالل ما يلي:وأما تأثيرها على الح

x .إنعدام عدالة التوزيع للدخل القومي بين أفراد المجتمع مما يؤدي الى انتشـار الفسـاد وشيوع الجريمة 
x  ق النسيج تمزيتهريب األموال إلى خارج البالد واستثمارها في مشاريع بعيدة عن الوطن يؤدي إلى تقليل فرص العمل وشيوع البطالة مما يساعد على

 التماسك والتكافل بين افراد المجتمع. االجتماعي وانعـدام
x العلماء والمصلحين في قيادة المجتمع.  سيادة وبروز النفوذ االجتماعي لذوي المداخيل المرتفعة من المجرمين، وتراجع مكانة 

 خامسا: الموقف الشرعي من ظاهرة غسيل األموال

جوب حفظ المال، حفظه على من تحت يـده مـن نفسه ومن غيره، من نفسه بأن ال يكسبه من حرام وال ينفقه في حرام، ي األصول المقررة في الشريعة و ف
بها  عنها، والمقاصد الكبرى التي اعتنى ومن غيـره بتحـريم اإلعتداء عليه وأخذه بغير وجه حق، فحفظ المال من الضروريات التي ال يمكـن االسـتغناء

يرة، فأحاطها بسياج منيع من األحكام حفظًا لها من التعرض، وسد كل ما يؤدي إلى اإلخالل بها، سواء أكان هذا اإلخالل من جهـة اإلسالم عناية كب
 النفس أم الغير. وعد اإلعتداء عليها من أكبر الجنايات، وتوعد من يفعل ذلـك بالعقوبـة الشديدة في الدنيا واآلخرة.

 موال:التكييف الفقهي لعملية غسيل األ

حرمتها و اتفقت الشرائع الوضعية على أن المال المتحصل من عملية غسيل األموال محظـور وغير قانوني، ناجم عن أنشطة إجرامية. وهي أنشطة حظرتها 
يان حكم ية ال بد من بوفصلت أحكامها تحت ما عرف عند فقهاء السلف "بالمكاسب المحرمة". ولمعرفـة الموقـف الشرعي من هذه العمل الشريعة االسـالمية

ذلك فقد  لالشرع في الكسب الحرام. فال يجوز تكسب المال وتحصيله بالتعدي على اآلخرين وأخذه بغير وجه حق، أو بطريقة غير معتبرة شرعًا، ومن يفع
 جع إلى العاجل فالحد في السرقة وقطـعارتكب خطيئة عظيمة وكبيرة من الكبائر. واحتمـل إثمـًا استحق عليه العقاب في العاجل واآلجل. فأما الذي ير 

قد تضافرت و  د.الطريق، أو التعزير بالجلد أو الغرامة ونحو ذلك في غيرهما، وأما ما يرجع إلى اآلجل فاإلثم والمؤاخذة لفعله المعصية على سبيل التعم
 ا:النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة على التحذير من أكل المال الحرام منه

 ما جاء في القرآن الكريم: أواًل:

x ر عوض."قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجـارة عن تراض منكم". قال ابن عباس: أن يأكله بغي 

 ن أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون((.وفي قوله تعـالى:))وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقًا م
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غصوب القال القرطبي: والخطاب بهذه اآلية يتضـمن جميـع أمـة محمد والمعنى: ال يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيـدخل في هذا القمار والخداع و 
ن طابت به نفس مالكه كمهر البغ  ي وحلوان الكاهن وأثمان الخمـر والخنازير.".وجحد الحقوق وماال تطيب بـه نفـس مالكـه أو حرمته الشريعة وا 

x وله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" .والمال الحرام خبيث اليحل أكله.ق 

x ":ذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أال يظن أؤلئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ن إذا اكتالوا على الناس يستوفونويل للمطففين الذيقوله تعالى : األصفهانيقال  "وا 
 خبـث ملكته. ويتـه و "ويل واد  في جهنم" وفي اآلية إنكار لعملهـم. وذم للتطفيـف والخيانة لما فيه من أكل ألموال الناس بالباطل. ولو كان قلياًل لفساد ط

 ومن السنة النبوية الشريفة: ثانيًا:

x  ل: "وأعراضكم" عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا فـي شهركم هذاوأحسبه قا-فإن دماءكم وأموالكم : "-هلل عليه وسلمصلى اا–قوله.  

 وجه الداللة: وفي الحديث الشريف داللة واضحة علـى حرمـة الـدماء واألمـوال واألعراض وعدم جواز التعرض لها بغير وجه حق.

x  عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما  : " ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن-هلل عليه وسلمصلى اا-وقوله
نفاقًا يوم القيامة. :وجه الداللة " أنفقه، وعن جسـمه فيما أباله  وفي الحديث الشريف داللة على مسؤولية االنسان عن ماله كسبًا وا 

x بعض  وفضلمطعمك تكن مستجاب الدعوة."  : "يا سعد أطب-هلل عليـه." وسلمصـلى ا–دم استجابة الدعاء. قـال والكسب الحرام محبط للعمل، وسبب لع
هلل: عماد الدين وقوامه هو المطعم وطيبه، فمن طيب مطعمـه زكى في الجواهر: قال أبو عبد ايرة: "قال صاحب الذخ األدعية المأثورة، وهو ضعيف. 

 ."إنما يتقبل ااهلل من المتقين"عمله واال خيف عليه عدم القبول. لقوله تعالى: 

x  لم نغنم ذهبًا وال ورقًا، غنمنا المتاع والطعام  علينا فإلى خيبر ففتح اهلل -هلل عليه وسلمصلى ا–قال: خرجنا مع الرسول  -نهاهلل عرضي -وعن أبي هريرة
صلى اهلل –اهلل فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول  -جذام عبد  له، وهبه له رجل من -هلل عليه وسلمصلى ا-وادي ومع رسول اهللانطلقنا إلى ال والثيـاب، ثـم
: كال والذي نفس محمد -عليه وسلم هللصلى ا–ول ااهلل، قال رسول اهلل دة يا رسبسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئًا له الشها يحل رحله فرمي -عليه وسلم

هلل، افقال يارسول  الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخـذها مـن
هلل عليه صلى ا-حل العذاب بعبد رسول ااهللمن نار أو شراكان من نار" فتأمل كيف  : شراك-عليه وسلمصلى ااهلل –هلل أصبت يوم خيبر، فقال رسول ا

 أصابها بدون إذن. فـي قطعـة قمـاش -وسلم

 ومن اآلثار الدالة على تجنب الكسب الحرام: ثالثًا:

x  راج وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه : كان ألبي بكر غـالم يخـرج لـه الخقالت-عنهارضي –ما روي عن أم المؤمنين عائشة
ني إال أني خدعته، فلقيني فأعطا الكهانةوما ُأحسن  الغالم: تدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت إلنسان في الجاهلية، أبو بكر" فقال له

 في بطنه. ومعنى يخرج له الخراج: أي يعطيه كل يوم ما عينه وضربه عليه من كسبه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء بذلك، فهذا الذي أكلـت منـه،

x  والثوب النجس ال يطهر إال بالماء، والذنب ال يكفره إال  بالبول، : من أنفق من الحرام في طاعة اهلل كان كمن طهر الثوب النجسسفيان الثوريقال
 ".رك إال من كان يعقل ما يدخل في جوفهابن أدهم: " ما أدرك من أد إبراهيمالحالل. وقال 

ل كفهذه النصوص واآلثار دالة على تحريم أكل مال الغير وكذلك تحريم كل كسب حرام وكل طريق مأدي إلى الحرام وغسيل األموال داخل في ذلك ب
 ء بالمملكة العربية السعودية. صوره وأشكاله وقد نصت على ذلك فتوى هيئة كبار العلما

 : الخصخصةالخامسة الوحدة 

فى األدبيات السياسية واالقتصادية  “ Privatization“ عت لفظة انجليزية هي: منذ عدة سنوات وحتى اآلن شالغةالخصخصة  مفهوم الخصخصةأوال: 
 .وأصبحت مصطلحًا علي نهج معين في المجال االقتصادي بخاصة والمجال االجتماعي والسياسي بعامة

صصة منها التخصيص والتخصيصية والخو وقد ترجم هذا اللفظ إلى اللغة العربية بألفاظ متعددة ، أكثرها شيوعًا لفظ الخصخصة، وهناك ألفاظ أخري 
قواميس و  والخاصخصة..الخ. ومن المفارقات في هذا الشأن أن اللفظ الشائع عربيًا، وهو الخصخصة النصيب له من الصحة اللغوية، فما وجدنا من معاجم

التالي فهو خصيصية وجودًا عربيًا واضحًا. وبلهذا اللفظ وال لفعله " خصخص " أثرًا فى تلك المصادر. وعلى عكس ذلك وجدنا للفظ خصص وتخصيص وت
 األولي باإلستخدام والتداول في المحافل العلمية.

 .رؤيتين، رؤية موسعة ورؤية مضيقةوله  :الخصخصة اصطالحا
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القائم من تصنيف لتصنيف آخر. وهناك من ينظر فيه  النظام االقتصادي فهناك من ينظر فيه ويتعامل معه علي انه نهج اقتصادي كامل وشامل يحيل 
يتعلق بتعديل وتغير بعض جزيئات الهيكل االقتصادي القائم والنظام االقتصادي المهيمن دون أن يترتب عليه أو ينجم عنه  قتصادي جزئىاعلي أنه نهج 

 تغير للهيكل وللنظام ككل.

 و السوق منظا التى تستهدف االعتماد األكبر عليالخصخصة هى مجموعة السياسات واإلجراءات المتكاملة  تطالعنا المفاهيم التالية الواسعفى اإلطار 
ومعني هذا التعريف أننا بإزاء الخصخصة أمام إعادة نظر شاملة لالقتصاد القومي وأدواته ومؤسساته، وخاصة فيما  . آلياته فى تحقيق التنمية والعدالة

  .شؤنهبدور كل من الدولة والسوق في تسيير يتعلق 

للقطاع العام في البنيان االقتصادي، تستهدف رفع معدل النمو االقتصادى، من خالل تحسين وكفاءة المؤسسات  جزء من عملية اإلصالحات الهيكلية وهى
 واألداء السياسى".

المنشأة  إدارة هى "حيث الملكية أو من حيث اإلدارة" هى تحويل بعض المشروعات العامة الى مشروعات خاصة من نجد هذه المفاهيم الضيقوفي اإلطار 
 ."على أساس تجاري من خالل نقل ملكيتها كلها أو بعضها للقطاع الخاص، أو تأجير خدمات محترفة تضطلع بمهمة تسير المنشأة على هذا الطريق 

 ثانيا: نشأة الخصخصة

م عندما قامت رئيسة وزراء بريطانيا ماركريت  1979أنها عملية حديثة طرأت على العالم في القرن العشرين وتحديدًا في الخمسينيات، ثم تطورت سنة 
 تاتشر آنذاك بالدعوة إلى خصخصة المؤسسات العائدة إلى الدولة.

عن  م 1377هو الذي فكر في تطبيق سياسة الخصخصة التي تهدف إلى التحول نحو نمط اإلنتاج الخاص، فقد تحدث ابن خلدون منذ العام  ابن خلدون
دراكههإلنتاج. وهي فكرة تدل عل عمق فهمطاع الخاص باأهمية اضطالع الق  .أساليبه وكفاءة أدائه وسالمة الخاص القطاع ألهمية مبكر وقت في ، وا 

 سائر في وانتشرت بريطانيا، في تطورت ثم الماضي، القرن من الخمسينيات في الحالي ومفهومها بشكلها الخصخصة نشأت فقد الحديث، العصر في أما
 الخمسينيات في العربية البالد في التي سادت التأميمات حركة مكان صخصةالخ حلت وقد .وأفريقيا وآسيا الالتينية أمريكا وفي والشرقية الغربية أوربا بلدان

 .الماضي القرن من والستينيات

وفي  الثانية، العالمية الحرب منذ البريطاني االقتصاد في جرت جذري تحول عملية أكبر 1979 سنة المتحدة المملكة في تمت التي الخصخصة  تعد
 قام 1955 - 1951 أعوام ففي الخاص، القطاع إلى العام القطاع تحويل فيها يتم  لتيا المملكة تاريخ في األولى المرة هي هذهِ  تكن لم األمر حقيقة

 عاد إن وما م 1964 عام تأميمها حزب العمال بإعادة قام ثم أخرى، مرة الخاص القطاع إلى المؤممة الصناعات من مجموعة المحافظون بإعادة
 .صخصةللخ مكثف برنامج بتنفيذ قاموا حتى الحكم، إلى المحافظون

 للخصخصة أشكال متعددة أهمها مايأتي: ثالثا: أشكال الخصخصة

x اإلدارة مسؤولية وهي للمؤسسة، المصاحبة الثالثة العناصر جميع بنقل وينتهي الدولة، تمتلكها التي للشركات المباشر بالبيع يتعلق وهو :المباشر البيع 
 غيرها، أو الشركات شكل على أكانت سواء حكومية، مؤسسات ألي األصول على األصول بيع ويطبق  .كلياً  أو جزئياً  إما البيع ويكون والعاملين واألصول
 .بعضها أم السابقة العناصر جميع بنقل البيع أكان وسواء

x أنه كما الشركة، مال رأس في والتحكم بالسيطرة المديرين من صغيرة مجموعة امقي :للشركة اإلدارة بشراء يقصد :فيها العاملين أو الشركة إلدارة البيع 
 من الشراء عملية إتمام السابقة، وبين العملية بين ويفرق السيطرة، نفس العاملين مع اإلدارة أو العاملون يحقق خاللها من مشابهة عملية تصميم يمكن
 الشركة ويقدمون أصول الشركة، على حصولهم لتمويل مصرفي، ائتمان على )العمال أو دارةاإل (ونالمشتر  يحصل حيث البنوك، من االقتراض خالل

  التمويل. لهذا ضمانا المشتراة
  :هي األسلوب هذا جراء أساسية أبعاد ثالثة على نحصل أن ونستطيع

o فيها للعاملين الخاصة الملكية إلى العامة الملكية حويلت. 
o عفاءات ائتمانية بتسهيالت المشاركة عن العمل عجز لتغطية بدائل عمل  .وا 
o مالك. إلى وتحويلهم واإلداريين العمال إشراك في الخصخصة أهمية بيان 

x الشركة أصول بيع. 

  .عطاءات خالل من أو علني مزاد في األصول وبيع بالكامل، العامة المنشأة أو العام المشروع بتصفية القيام للحكومة يمكن هنا
 أسهم في على حصولها خالل من الملكية، من بجزء احتفاظها مع جديدة، شركات إنشاء في لإلسهام األصول هذهِ  ستخدمت أن أيضاً  يمكن كما

 تراها. التي بالطريقة الخاص للقطاع للبيع األسهم هذهِ  طرح طريق عن المستقبل في بها والتصرف الجديدة، الشركات أو المشروع

http://vb.tgareed.org/
http://vb.tgareed.org/
http://vb.tgareed.org/
http://vb.tgareed.org/
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x واإلدارة اإليجار عقود. 

 .اإلدارة وعقود التأجير، عقود أسلوبين هما: الخاص القطاع إلى العام القطاع تحويل عملية في الحكومة تتبع

ظل هذا  وفي الخاص، لحسابه األعمال لمواصلة واستخدامها للدولة، المملوكة التسهيالت أو األصول باستئجار الخاص المشغل فيقوم :التأجير عقود فأما
 كامل يتحمل المستأجر أن التأجير، لعقود المميزة والظاهرة .اآلخر منها تجاه طرف كل ومسؤوليات للدولة يدفعه الذي االستئجار مقابل تحديد يتم العقد،

 األصول. هذهِ  تشغيل من الناشئة المخاطر التجارية

 هي: مزايا بعدة التأجير عقد ويتميز

x مخاطر. دون ثابتاً  مبلغاً  للحكومة يضمن كونه 
x   لإلقتراض الحكومة لجوء من أنفع المالية الناحية من ُيعد.  
x المطاف. نهاية في األجنبي يد من والمشروع المؤسسة سالمة وضمان )المؤجر(  الحكومة بيد األصول ملكية بقاء 

 هذا األسلوب يطبق عادة على األصول الثابتة الضخمة وذات األهمية الكبيرة، كأن يكون ميناء بحري أو مطار أو ما شابه ذلك.و 

 نسبية من أو محدودة، أجور لقاء العامة، المنشأة إلدارة واألجانب، المحليين واألفراد المؤسسات مع الحكومة تبرمها التي العقود وهي :اإلدارة دعقو  وأما
 تم إذا إال منشأة،ال أصول قيمة في التدهور عن أو التجارية المخاطر عن مسؤولة الحالة هذهِ  في اإلدارة تعد وال المنشأة، مال رأس حصة أو العائدات،

 واالتصاالت والمياه كالكهرباء المنشآت اإلستراتيجية إلدارة بعض متخصصة شركات إلى النامية الدول بعض تلجأ ما وعادة ذلك، على العقد في النص
 هذهِ  مثل عمل إلنجاح الضرورية الكفاءات توفر عدم أو المحلي، اإلداري الجهاز افتقاد نتيجة المتطورة، الصناعية المنشآت وبعض الكبرى والفنادق
 قدرتها عدم وبالتالي واإلشرافية، الرقابية قدرتها ضعف هي العقود، هذهِ  مثل حالة في النامية الدول تواجهها التي المشكلة أن إال المنشآت، أو الشركات

 المنشآت. هذهِ  أداء تطوير في وجديتها الشركات هذهِ  عمل تقييم على

x الدخل: محدودة الطبقات لمشاركة الكوبونات نظام  

 لألخذ الدولة تتوجه وعندما .والبؤس الفقر أغلبها في ينتشر التي النامية، الدول في واالقتصادية االجتماعية األوضاع مع يتماشى بأنه يمتاز األسلوب هذا
 .الشركة الَمبيعة أسهم أو صكوك توزيع خالل  من الَمبيعة، األصول ملكية في أوسع مشاركة المجتمع منح هذا فيعني األسلوب، بهذا

x والتحويل التشغيل أو اإلنشاء نظام BOT: 

 ومن .العامة المرافق أو التجهيزات من العام القطاع عادة يتوالها كان التي الجديدة المشاريع في طبق األسلوب وهذا Build Operate Transfer هي
   المياه. وتوريد عالشوار  بناء مشروع :ذلك أمثلة

دارتها العامة، المرافق وتشغيل وبناء بإنشاء المستثمرون يقوم حيث) االمتياز ( حقوقلقب الطريقة هذهِ  عل نطلق أن ونستطيع  لفترة بعائدها واالنتفاع وا 
 الخاص القطاع ويتولى.والمستثمرين الحكومة بين المبرم العقد على وفق الحكومة إلى المشروعات تلك تؤول المقررة المدة انقضاء وبعد محدودة، زمنية

 (مباشرة غير بطريقة أو المستهلكين من مباشرة األرباح بأخذ له يسمح الفترة هذهِ  وفي .معينة لفترة له المتاحة باألموال- BOT أساليب حسب- مشروعه
 فكرة على سابقة ممارسات لها كان الطريقة وهذهِ  .الدولة إلى عالمشرو  هذا ينتقل الفترة المعينة انتهاء وبعد) الحكومية المؤسسات بواسطة عادة تكون

 أو عشرين طويلة، لمدة تشغيلها ثم فيها، واإلستثمار بإنشائها يقوم المستثمرون حيث سكنية، وحدات بناء أو النفط مجال في الحال هو كما الخصخصة،
   .عامة ملكيتها تصبح منها المستثمر يد ترفع أن بعد المؤسسة أو البناية تسلم ثم اإلتفاق، حسب أقل أو أكثر أو سنة وعشرين خمسة

 االقتصاد اإلسالمي وضوابط الخصخصة التي تجري حاليا  في دول العالم اإلسالمي:رابعا: 

ن كان يغلفها كلها ستار ا صادي، لتخلف االقتليس من السهل وال من الصواب تعميم القول في ذلك، ألن أوضاع الدول اإلسالمية متنوعة ومتفاوتة، وا 
يقال  نلكنها مع ذلك تتفاوت في درجات النمو، أو باألحرى درجات التخلف، وكذلك في المالبسات المحيطة. ومعنى ذلك أنه قد ال يكون من الصواب أ

جزئي الضيق قد يكون جيدًا عن دول هذا العالم اإلسالمي كلها إن مصلحتها كذا أو كذا. ومع ذلك يمكن القول إن التوجه نحو الخصخصة بمفهومها ال
 بوجه عام، شريطة أن يتم ذلك في ضوء ضوابط حاسمة وأسس واضحة. نذكر منها ما يلي:

x :أن يكون ذلك هو الحل األمثل 

حيث  نم مثل أن يكون صالح المشروع العام متعذرًا أو أن صالحه ال يحقق العائد من ورائه، وهو في الوقت ذاته ال يمثل أهمية قومية لكل المجتمع
 األمن أو االقتصاد أو االجتماع......إلخ.
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ها اليوم وعلي حق،والمشاهد في العديد من الدول اإلسالمية المعاصرة أنها في فترة سابقة اندفعت نحو إقامة المزيد من المشروعات العامة بحق وبغير 
 البداية الحق في إقامته. وما يتبقى من مشروعات تطبق عليها التوجيهات إسالميًا واقتصاديًا أن تبادر بتصحيح هذه األوضاع متخلية عما لم يكن لها من

 التي يقرها اإلسالم، مع التأكيد على أنه ال يصح التفريط في ملكية وأحيانًا في إدارة بعض المشروعات السلعية والخدمية.

أو وظائفها وبين القطاع العام، بمعنى أن قوة هذا معناها قوة ذاك، ومن المهم إزالة لبس يقع فيه كثير من الناس وهو الربط اإليجابي بين دور الدولة 
طاع فالق. والعكس بالعكس، بل إن األمر ليصل عند البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يرى إنهما مترادفان، مفادهما واحد، وكل ذلك غير صحيح
نما هو مجرد مشروعات عامة تقيمها الدولة أو ال تقيمها، توسع فيها أو تقلل  قد يكون منها. و العام ليس هو الدولة وليس هو كل دور أو وظائف الدولة، وا 

 دولة.توسع الدولة فيها على حساب قوة الدولة ومتانة دورها، وقد يكون في تقليل الدولة منه مزيدًا من القوة والفعالية لل

مية في عهد ة اإلسالواألمثلة المعاصرة على ذلك ال تحتاج إلى بيان، واألمثلة التاريخية ظاهرة بارزة، فأين كانت قوة وضخامة حجم القطاع العام إبان الدول
الية هذه الدول من القوة والفع، ومع ذلك كانت الرشيدأو  المنصورعمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه أو عهد عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه، أو عهد 

 بمكان. نخلص من ذلك إلى أنه يمكن تقليص القطاع العام دون أن يكون في ذلك مساس بدور الدولة وفعاليتها وقوتها.

i :تاحة الفرصة أمام الجميع، وعدم وجود شائبة محاباة أو رشاوي أو هدايا،  أن تتم الخصخصة باألسلوب األمثل من حيث التقويم وأسلوب التصرف وا 
 . م، كما قال بحق ابن تيمية رحمه اهللفهي أموال عامة وهي أموال الناس كافة وما الدولة فيها إال وكيلة عنه

i .أن يتم التصرف في األموال الناتجة عن الخصخصة بأقصى درجة من الرشادة المرتكزة على الكفاءة والعدالة معًا 
i أال يترتب عليها تضييع حق لألمة في الحاضر أو المستقبل 
i و أام احتكارات أو تفاوت واسع في التوزيع، أو سيطرة األجانب على مواردها، أال يتولد عنها وضع اقتصادي مناف لمبادئ االقتصاد اإلسالمي، مثل قي

نما هي وسيلة أو أسلوب لتحقيق ه ًا أو غايةفالخصخصة في األول واألخير ليست هدف غير ذلك مما يهدد مصالح األمة ر دف يتمثل في توفيوا 
 مصالح األمة

وز المشروعية الشرعية واالقتصادية واالجتماعية، كما تحوز القبول العام من قبل أفراد المجتمع، حتى ال تستهدف جعل عملية الخصخصة تحهذه الضوابط 
 بعض األفراد ل . ولعل هذا يذكرنا بما جره سوء فهم بعض الفئات لما قام به سيدنا عثمان بن عفان من إقطاعاتيتعرض المجتمع لهزات عنيفة تقوض استقراره

متد إلى ي أما الخصخصة بمفهومها الواسع والذي يفيد، كما سبق، التحول إلى نظام السوق، بحيث يكون السوق هو المهيمن على الحياة االقتصادية، وقد
ئفها فإن ذلك مغاير للنهج اإلسالمي، ومتعارض مع أصول النظام االقتصادي اإلسالمي، كما نواحي أخرى، وفي الوقت ذاته تهميش دور الدولة وتقليص وظا

أتى للقطاع يت أنه ليس من صالح الدولة اإلسالمية المعاصرة انسحاب حكوماتها من الحياة االقتصادية تاركة إياها للقطاع الخاص، فهناك تحديات كبار ال
 ت دور بارز، الخاص مواجهتها في غيبة دولة قوية ذا

 هذا القطاع الخاص االقتصاد اإلسالمي يؤمن بأن الدولة القوية الفعالة هي متطلب أساس لوجود قطاع خاص قوي وفعال ورشيد، كما يؤمن بأن وجود
 القوي هو ركيزة أساسية من ركائز وجود الدولة القوية.

و الممارسة ه ودور القطاع الخاصهو الحكم والسلطة واإلشراف والتنظيم وضبط اإليقاع وتهيئة المناخ والرقابة والمتابعة والدعم والتقويم،  دور الدولةإن 
 وذاك التقويم من قبل الدولة. وأي نهج يغاير ذلك هو نهج غير مقبول من قبل االقتصاد اإلسالمي. والتنفيذ لألنشطة االقتصادية في ظل هذه الرعاية

 :خامسا: الضوابط اإلسالمية لبيع وحدات القطاع العام

 الضوابط
 وتتمثل: االخالقية

 :اآلتي في

x اإلسالمية واألخالق مالقي فيهم تتوافر ممن بيعها المحدد العام القطاع وحدات تقويم لجان أعضاء اختيار حسن . 
x المجتمع وقيم العامة األخالق تنافي أنشطة مجاالت في الوحدات هذه أغراض تغير عدم ضمان . 

 .والئهم وضعف أخالقهم فساد ثبت إذا العمل في معها تستمر سوف التي البشرية العناصر من التخلص المشترين حق من

 الضوابط
: االجتماعية

 :ياآلت في وتتمثل

x بيعها المحدد العام القطاع لوحدات االجتماعية المنافع على ةالمحافظ. 
x الشراء عملية في الوحدات هذه في للعاملين األولوية إعطاء. 
x لمقوماتا فيهم تتوافر دام ما الوحدات بهذه العاملين تشريد لمنع ضوابط لهم، ووضع االجتماعي األمن يتحقق حتى تسهيالت العاملين هؤالء إعطاء 

 . المسئولية هذه الدولة وتتحمل منها التخلص يجب سياسية ألسباب المفروضة العمالة أما والكفاءة، والمهنية األخالقية
x شخصية أو سياسية ألغراض تسلقت قد كانت والتي لإلدارة المؤهلة وغير األمينة غير العناصر من العليا اإلدارة تطهير المشترين حق من. 

: السياسية الضوابط
 : تياآل في وتتمثل

ال األعداء، المحاربين المسلمين لغير البيع يجوز ال  قليالً  ضرراً  تبدلنااس قد يكون وبذلك يوالونهم، والذين المسلمين أعداء الوحدات هذه على يتسلط سوف وا 
 . التحايل يجوز وال كبير بضرر
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: المالية الضوابط
 :  اآلتي في وتتمثل

 

x شراءها الصغيرة المدخرات أصحاب يستطيع حتى بسيطة السهم قيمة تكون وأن أسهم صورة في وترجمته البيع ثمن تحديد . 
x األسهم ثمن سداد عند الوحدات بهذه للعاملين ميسرة مالية أسس وضع . 
x شراؤها العاملين على تعذر إذا األسهم هذه بعض شراء في المساهمة للبنوك للسماح يمكن . 
x الكساد فةمضاع ذلك على ويترتب االقتصادي النشاط في تساهم ال مجاالت في تستخدم ال حتى صلةالمح المبالغ استثمار لكيفية مالية أسس وضع . 
x آجال على البيع حالة في الثمن بقية سداد لضمان ضوابط وضع . 
x يعيةالب القيمة صافي تحديد عند هذا كل وتسوية والقروض الديون فوائد مثل المالية باألعباء المباعة الوحدات هذه تحميل عدم . 

 الضوابط
 ثلوتتم: االقتصادية

 :األتي في
 

x بيعها يمكن التي االقتصادية الوحدات تحدد ضوئها في معايير وضع. 
x م ضوئها في أسس وضع  . بخس بثمن تباع ال حتى المعروضة البيعية والقيمة قيمتها صافي وتحدد الوحدات تلك والتزامات وموجودات أصول تَُقوَّ
x هيرغب الذي وبالثمن يرغب لمن الوحدات وتباع اإلجراءات حيث من صورياً  البيع يكون ال حتى وحدة لكل المالئمة البيع لصيغة ضوابط وضع . 
x اإللغاء أو اإلبقاء حيث من االجتماعي دورها نظير الوحدات لهذه تعطى كانت التي االمتيازات في النظر إعادة . 

 ..الخسائر وتقليل اإلنتاجية زيادة هي البيع عملية من الغاية تكون أن

 

  :وكاالتي برامجها اهداف تتعدد الخصخصة اهداف فأن العموم وعلى

 االهداف
 .االقتصادية

 .االقتصادية الكفاءة ورفع االداء تحسين
 .المنافسة زيادة

 :خالل من وذلك للدولة العامة الموزانة وترشيد العجز تخفيض x المالية االهداف
x االعانات توقف. 
x لتمويل استخدامها ويمكن الحكومة ايرادات زيادة الى يؤدي وهذا قليلة ليست العامة المشاريع بيع من تتحصل التي خصةالخص ايرادات ان 

 .الميزانية وترشيد العجز
x ادرمص اهم من هذا ويعتبر دوري بشكل على الضرائب تستحصل ان للحكومة يمكن خصخصتها تمت التي المشاريع نجاح حالة في 

 .المشاريع من ايرادات على تحصل ان اعانات تدفع ان من بدالً  للحكومة يمكن وهكذا يةالحكوم االيرادات
x ولةالد داخل الى خارجية مالية لموارد تحويل وهذا يمثل محلية اصول بشراء اجانب مستثمرين قيام خالل من المدفوعات ميزان تحسين 

 .االجنبية العمالت وتوفير للدولة الصادرات تحسين وامكانية
x خفاض الديون الخارجية وهذا يتم من خالل اتباع اسلوب مبادلة الديون الخارجية بأسهم الشركات التي تمت خصخصتها.ان 
x المال اسواق تنمية. 

 االهداف
 السياسية

 

x القرارات صيغ يف بالمشاركة والشعور المواطنين عن القيود ورفع السياسي الحقل في الليبرالية الديمقراطية توفير الرأسمالي النظام يتضمن. 
x الخارجي االمن تقوية والى الدول بين الثقة اجواء إشاعة إلى الخصخصة تؤدي. 
x وفنية مالية مساعدات تقديم الى الدولية بالمنظمات الخصخصة عمليات تدفع. 

 االهداف
 االجتماعية

 

x الرفاهية وتحقيق المواطن معيشة مستوى رفع. 
x باالفراد الحكومية االجهزة لعالقة االدارية القضايا معالجة. 
x العام المال واستنزاف الفساد ظاهرة من الحد. 
x االسهم تلك ءشرا على المستثمرين صغار يشجع وهذا البورصة في العام لالكتتاب اسهم طرح خالل من الشعب الفراد الملكية قاعدة توسيع. 
x والمقنعة ةالسافر  البطالة على والقضاء العمل سوق في التوازن واعادة العمل فرص توفير. 

 

 صكوك اإلجارةة : السادسالوحدة  
 أوال: مفهوم صكوك اإلجارة:

 بقوة,  دفعه أي صكا صكه: يقال العربية اللغة وفي نحوه، أو بمال وثيقة: به ويراد صك جمع لغة اإلجارة لغة: الصكوك صكوك تعريف
 نحوه. أو بمال وثيقة به يقصد معرب لفظ والصك هأغلقت أي الباب وصكت .تعجباً  لطمته: أي ،{وجهها فصكت: }الكريم القرآن وفي

 شروعم على مبنية للتداول، قابلة مالية أوراق إصدار به يقصد الذي التوريق أو التسنيد أو التصكيك مبدأ على اإلجارة صكوك فكرة : تقوماصطالحا
 ليهاع تجري أن يمكن( صكوك) مالية أوراق إلى اإلجارة عقد بها يتعلق التي والمنافع األعيان تحويل اإلجارة صكوك من والغرض دخالً، يدر   استثماري
فت ذلك وعلى ثانوية، سوق في التبادل عمليات  .سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعًة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل بأنها: ُعر 
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 :نواع صكوك اإلجارةثانيا: أ
وية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن وثائق متسا : هيالمؤجرةصكوك ملكية الموجودات 

 .المالك بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك
 ، وتنقسم إلى:صكوك ملكية المنافع

x  وهى نوعان:الموجودةصكوك ملكية منافع األعيان : 
، بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة االكتتاب فيها، وسيط ماليائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، أو عن طريق وث .1

 وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
عادة إجارتها واستيفاء أجرتها من وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة )مستأجر( بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إ .2

 حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
x  في الذمة:هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء األجرة من  الموصوفةصكوك ملكية منافع األعيان

 .العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوكحصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة 

 ، وهى نوعان:صكوك ملكية الخدمات

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين )كمنفعة التعليم من جامعة(  معين: هيصكوك ملكية الخدمات من طرف  .1
 .لوكة لحملة الصكوكواستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح الخدمات مم

صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة  .2
 .ملة الصكوكلح)كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح الخدمات مملوكة 

 ثالثا: مزايا وخصائص صكوك اإلجارة:
x واحدة جهة تطيقها ال التى الكبيرة المشاريع لتمويل الصيغ أفضل من إنها. 
x ألن إليها، عندما يحتاجون بسهولة أموالهم يستردوا أن نفسه في الوقت ويرغبون أموالهم، فائض استثمار يريدون الذين للمستثمرين جيدة قناة تقدم إنها 

 جازله منها، جزء إلى أو المستثمرة أمواله إلى فكلما احتاج المستثمر  .وُتشترى الصكوك فيها تباع ثانوية سوق لها تكون أن هذه الصكوك فى المفروض
 .ربحا المشروع كسب كان إن جميعا، والربح األصل يمثل الذى ثمنها على ويحصل منها، بعضا صكوك أو من مايملكه يبيع أن
x هذه  اشترت السيولة من فائض لديها كان سيولتها. فإن  تدير به أن المالية اإلسالمية والمؤسسات المصارف به تستطيع السيولة إلدارة جيدا أسلوبا تقدم أنها

 .الثانوية السوق فى باعتها السيولة إلى احتاجت وإن الصكوك،
x نطاق على تنتشرالثروة وبهذا عادلة، بنسبة المشروع من الناتج بالربح الحقيقي اإلنتفاع من المستثمرين جميع تمك ن فإنها للثروة، العادل للتوزيع وسيلة أنها 

 .إليه االقتصاداإلسالمى   يسعى التى األهداف أعظم من وذلك .المعدودين األغنياء بين ُدولة أن تكون دون أوسع
x ابليتهاق عدم وكذلك المتبعة، التجارية بالطرق المالية األسواق في للتداول – إجماالً  – قابلة أنها كما ومتساوية، محددة اسمية قيمة لها اإلجارة صكوك أن 

 .المصدر مواجهة في للتجزئة
x ن؛جهتي ومن واحد، آن في وميزة خاصية، ذكر ما ويعد. الشرعية وضوابطها اإلسالمي، الفقه في اإلجارة ألحكام خاضعة مالية ورقة اإلجارة صكوك 

 أهم من قدع على الصكوك هذه ابتناء ،وثانيهما وعز، جل المولى بحدود وملتزمة الشرع بضوابط منضبطة مالية ورقة ارةاإلج صكوك كون منهما، األولى
 .اإلجارة عقد وهو اإلسالمية الشريعة في العقود

x جهة من تهاومرون تتضمنها، التي يةالمال والوساطة مصدرها، جهة من مرونتها اإلجارة صكوك مرونة فيها تتجلى التي الجوانب أهم ومن. والسعة المرونة 
 .صورها عدد

x السوق لعوامل خضوعها. 

 اإلجارة صكوك رابعا: تداول
 من سيلةو عبر الشرعية، العقود من بعقد آلخر من مالك المالية الورقة ملكية نقل هو: ومفاده المالية، باألوراق يتعلق فيها خاص مفهوم له مصطلح التداول
 .رةالمعتب التجارية الوسائل

 :المنافع ملكية صكوك تداول حكم: أوالً 
 .عين ملكية في شائعة حصة يمثل الصكوك من النوع هذا ألن وذلك إصداره؛ منذ الصك هذا تداول فيجوز وعليه بيع؛ عقد بأنها الصورة هذه تكيف
 :المعينة األعيان منافع ملكية صكوك تداول حكم: ثانياً 
 :حالين على يختلف – سواء حد على رتيهبصو – الصكوك من النوع هذا تداول حكم
 يجوز الالح هذه ففي قبل، غيرهم على مؤجرة تكن ولم المكتتبين، على العقد محل العين –تأجير – منافع ببيع الصكوك مصدر يقوم أن: األولى الحال
 .نفعةللم مالك من تأجير إعادة يعد ألنه وذلك فيها؛ االكتتاب تمام منذ الصكوك من النوع هذا تداول
 طوال لمؤجرةا العين أجرة استيفاء في الحق المكتتب إعطاء بمثابة الصكوك وتكون العقد، محل العين تأجير بعد الصكوك إصدار يكون أن: الثانية الحال
 .الديون في التصرف بضوابط إال تداولها يصح فال وعليه – المستأجر ذمة في دين وهي – األجرة قيمة الصك يمثل الحال هذه ففي الصك؛ مدة
 :الذمة في الموصوفة األعيان منافع ملكية صكوك تداول حكم: ثالثاً 

الموجودات المؤجرة
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 .الجواز منهما الراجح قولين، إلى الصكوك من النوع هذا تداول حكم في المعاصرون اختلف
 :معينة جهة خدمات ملكية صكوك تداول حكم: رابعاً 

 .فرق وال ،المعينة األعيان منافع ملكية صكوك تداول محك يأخذ وهو الصكوك، من النوع هذا تداول من شرعاً  مانع ال
 :الذمة في موصوفة جهة خدمات ملكية صكوك تداول حكم: خامساً 
 .بسواء سواءً  الذمة في موصوفة أعيان منافع ملكية صكوك تداول حكم في خالف من جرى ما فيه رييج اإلجارة صكوك من النوع هذا تداول في الحكم

 اإلجارة صكوك خامسا: استرداد
 يف االكتتاب تمام بعد ذلك ويتم مصدره، مع فيه التصرف هو االسترداد فإن مصدره، غير على – كبيعه – فيه التصرف هو الصك تداول كان لما

 .صكوكال رداداست هي الصورة فهذه عليه، يتفقان بما أو للصك، السوقية بالقيمة إما لمصدره بإعادته الصك مالك يقوم فقد للتداول وطرحها الصكوك،
 :اآلتي النحو على اإلجارة صكوك في ذلك وتفصيل الصك، حامل وبين بينه جديد عقد هو إنما لها الصكوك مصدر استرداد وإن هذا
 من عةامش حصة بيع هي إنما حقيقتها في الصورة هذه ألن وذلك ؛الطرفان عليها يتفق التي بالقيمة جائز المؤجرة األصول ملكية صكوك استرداد: أوالً 

 .الصك حامل مالكها؛
 :الخدمات ملكية وصكوك المنافع، ملكية صكوك استرداد: ثانياً 
 مؤجرها، نم المؤجرة للعين المستأجر تأجير إعادة بأنه فقهياً  ذلك ويكيف ،الربا على حيلة ذلك يكون ال أن شريطة أجرة، من الطرفان عليه يتفق بما يجوز
 .فقط للمنفعة مالكاً  أم للعين مالكاً  المؤجر أكان سواء

 

 اإلجارة:  صكوك سادسا: انتهاء
 موصوفة أو معينة، عين أو شخص، منفعة أو عين، ملك في مشاعة حصة تمثل مالية ورقة هي إنما اإلجارة صكوك كون من بيانه سبق ما على تأسيساً 

 نأعيا منافع وإجارة األشخاص، وإجارة كالبيع، – المعروفة يةالشرع العقود أحد حقيقتها في هي إنما اإلجارة صكوك صور من صورة كل وأن الذمة، في
 .شرعية عقود من تمثله ما بانتهاء تنتهي اإلجارة صكوك فإن – الذمة في موصوفة أو معينة

 اإلسالمي: الفقه ومجمع اإلجارة سابعا: صكوك
 والذي.  2004 مارس 11-6 بتاريخ مسقط في عشرة الخامسة ورتهد في المنعقد اإلسالمي المؤتمر منظمة عن المنبثق اإلسالمي الفقه مجمع قرار صدر
 :هو المجمع قرار ونص للتداول، قابلة مالية أوراق إلى مدرة مؤجرة أصول بتحويل الخاصة التوريق صور من بصورة يختص
i استثماري وعمشر على مبنية للتداول، قابلة ةمالي أوراق إصدار به يقصد الذي( التوريق أو التسنيد أو) التصكيك مبدأ على اإلجارة صكوك فكرة تقوم 

 عليها تجري أن يمكن( صكوك) مالية أوراق إلى اإلجارة عقد بها يتعلق التي والمنافع األعيان تحويل اإلجارة صكوك من والغرض دخالً، يدر  
فت ذلك وعلى ثانوية، سوق في التبادل عمليات  ".خلد ذات منافع أو أعيان ملكية في شائعةً  حصصاً  تمثل متساوية، قيمة ذات سندات" بأنها ُعر 

i تمثل مالية ورقة هو وإنما - اعتبارية أم طبيعية شخصية أكانت سواء - معنية جهة على دين هو وال النقود، من محدداً  مبلغاً  اإلجارة صك يمثل ال 
 كانت إذا - المتباينة أو المتماثلة - االستعمالية األعيان من مجموعة أو باخرة، أو طائرة أو كعقار استعمالية، عين ملكية من( سهماً ) شائعاً  جزءاً 

 .اإلجارة بعقد محددا عائداً  تدر مؤجرة،
i الجديد احامله اسم بكتابة أو معين، سجل في بالقيد ملكيتها انتقال ويتم الصك، حامل اسم تحمل أنها بمعنى اسمية، تكون أن اإلجارة لصكوك يمكن 

 .بالتسليم فيها الملكية تنتقل بحيث لحاملها، سندات تكون أن يمكن كما ملكيتها، تغيرت كلما عليها
i طائرةو كعقار - اإلجارة لعقد محالً  تكون أن يصح التي األعيان شروط فيها توافرت إذا - وتداولها المؤجرة األعيان ملكية ُتمثل صكوك إصدار جوزي 

 .معلوماً  عائداً  تدر   أن شأنها من جرة،مؤ حقيقية أعيان ملكية يمثل الصك دام ما ذلك، ونحو وباخرة
i الذي منالث من أكثر أو أقل أو مساوياً  كان سواء عليه، يتفقان الذي بالثمن مشتر، ألي الثانوية السوق في بيعها - الصكوك أو - الصك لمالك يجوز 

 (.والطلب العرض)  السوق لعوامل األعيان أثمان لخضوع نظراً  وذلك به، اشترى
i ومؤونة، نفقة من المؤجر على يترتب ما منها منقوصاً  اإلصدار شروط في المحددة اآلجال في - األجرة وهو - العائد من حصته الصك مالكُ  يستحق 

 .اإلجارة عقد أحكام وفق
i من تهاإجار صدبق باالستئجار ملكها التي المنافع في شائعة حصصاً  تمثل إجارة صكوك يصدر أن الباطن من اإلجارة حق له الذي للمستأجر يجوز 

 أو منها أقل أو األولى اإلجارة أجرة بمثل اإليجار تم سواء المستأجرين، مع العقود إبرام قبل الصكوك إصدار يتم أن ذلك لجواز ويشترط الباطن،
 .المستأجرين على للُمصدر ديوناً  تمث ل ألنها الصكوك، إصدار يجوز فال المستأجرين، مع العقود أُبرمت إذا أما أكثر،

i حملة على غرمها فإن جزئياً  أو كلياً  المؤجرة األعيان هلكت وإذا عائده، أو الصك قيمة أصل مديرها أو الصكوك مصدر يضمن أن يجوز ال 
 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة لهيئة الشرعي المجلس عن والصادر( االستثمار صكوك) بشأن 17 رقم الدولي الشرعي المعيار نص كما.الصكوك
 من الموجودات( توريق) تصكيك يجوز: »كالتالي المعيار ونص شرعا، المقبولة التوريق صور من أخرى صور على بالبحرين إلسالميةا المالية
 لغرض( هاتوريق) تصكيكها يجوز فال الذمم في الديون أما بقيمتها، صكوك وإصدار متساوية حصص إلى بتقسيمها وذلك والخدمات، والمنافع األعيان
 لعالما سوق في بالغة أهمية من لها لما اإلسالمية، المالية الصناعة عرش على تربعت قد اإلجارة صكوك أن التقرير هذا من نستنتج يراوأخ.تداولها
 يف الستخدامها والخليجية العربية الدول حكومات بعض عليها فتهافتت به، وأودت بالعالم قصفت التي الراهنة العالمية األزمة ظهور بعد خاصة
 الصكوك ههذ جاءت لذلك.المالية والمؤسسات البنوك من الكثير يهدد بات الذي اإلفالس شبح من وإلنقاذها لديها التحتية البنى مشاريع بعض لتموي

 ومن هذا.اآلن نعيشه الذي العالمي المالي النظام في البرق بسرعة تنتشر التي المالية واألزمات االقتصادية المشاكل كل لتحتوي ذراعيها وفتحت
 أساسيا ورهاد كان التي التقليدية للسندات ناجعة بديلة اعتبرت ألنها العالم، مستوى على ساحقا وانتشارا نموا الصكوك من النوع هذا يزداد أن المتوقع

 .العالمي االقتصاد في ومحوريا
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 العولمة االقتصادية السابعة: الوحدة 
 معنى العولمة االقتصادية:

 إال أن لفظة "العولمة" هي أكثر انتشاراً على لسان الكتاب والمفكرين  و "بالكوكبة"، ، وُترِجمت أيضاً بـ "بالكونية"،(Globalization)ل ترجمة العولمة"
  وأفكارهم. الباحثين وجهة والختالفات العولمة، مفهوم لغموض وذلك العولمة في االصطالح؛ معنى حول األقوال تعددت

"تزايد االعتماد االقتصادي المتبادل بين بلدان العالم، بوسائل منها: زيادة حجم وتنوع  :بأنها الدولي الصندوق وقد عرفها ،تعريف العولمة االقتصادية
 معامالت السلع والخدمات عبر الحدود والمتدفقات الرأسمالية، وكذلك من خالل سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا"

دود الجغرافية والجمركية، وتسهل نقل الرأسمالية عبر العالم كله كسوق كونية، ولذا فإن من أهم عناصر أنها: " حركة تستهدف تحطيم الح عرفت ايضاً 
، وانحسار دور القطاع العام، وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيةظاهرة العولمة في بعدها االقتصادي، هي: االقتصاد الحر وحرية التجارة، وهيمنة 

 وسائل االنتاج" القطاع الخاص من خالل تخصيص
"تعني نشر القيم الغربية في مجال االقتصاد، مثل: الحرية االقتصادية، وفتح األسواق، وترك األسعار للعرض والطلب،  :هاأن الدكتور ناصح البقميويرى 

سم مقسماً إلى قسمين ال ثالث لهما؛ ق باالقتصاد العالمي،  بحيث يصبح العالم الدول الناميةوعدم تدخل الحكومات في النشاط االقتصادي، وربط اقتصاد 
 .ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهو الدول الغربية، وقسم يستهلك ويستورد فقط، وهو الدول النامية، ومنها الدول اإلسالمية"

 لمعلنة ما يأتي:األهداف ا اهم تنقسم أهداف العولمة االقتصادية إلى أهداف معلنة، وأخرى خفية، ومن :ثالثا: أهداف العولمة االقتصادية

x .التوجه نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال 
x .زيادة اإلنتاج وتهيئة فرص النمو االقتصادي على المستوى المحلي والعالمي 
x .زيادة حجم التجارة العالمية النتعاش االقتصاد العالمي 
x جر المنخفض.زيادة رأس المال في العالم باالستعمال األفضل للعمال ذوي اإلنتاج المرتفع واأل 
x .حل المشكالت اإلنسانية المشتركة التي ال يمكن أن تحلها الدول بمفردها، كتسهيل انتقال األيدي العاملة من دولة إلى أخرى 

 ة العالمية.لتجارة اتتميز بأنها جذابة، وتتفق مع ما هو معلن من أهداف اتفاقيات إنشاء المنظمات االقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظم
 وفي مقابل ذلك هناك أهداف خفية، يرى معارضو العولمة االقتصادية بأنها ضارة وخطرة، ومنها:

o .هيمنة الواليات المتحد األمريكية واالتحاد األوروبي على االقتصاد العالمي، بوسائل منها: االحتكارات والشركات الكبرى 
o الم، لتحقيق المصالح األمريكية واألوروبية.التحكم في مركز القرار السياسي في دول الع 
o .تعميق الخالف بين الدول والحضارات، واالتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح 
o .فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية بقصد نهب ثرواتها الوطنية 
o  الثقافية، وربط الناس بالعالم ال بالدولة.إسقاط هيبة الدول بالقضاء على المشاعر الوطنية والهوية 

 رابعا: أدوات العولمة االقتصادية .
 المنظمات االقتصادية الدولية: 

منظمة  ءأنشأت الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية مؤسستين، هما: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتال ذلك بعد مضي نصف قرن إنشا
 وهذه المؤسسات تسيطر عليها الدول الصناعية وتسعى إلى تحقيق مصالحها، وعلى رأسها عولمة االقتصاد. التجارة العالمية، 

 الشركات متعددة الجنسيات.
آلتين تاجي باإلن هذه الشركات تمتلك طاقة إنتاجية كبيرة وتمارس نشاطها في بلدان متعددة، وقد عملت الشركات العالمية متعددة الجنسية على عولمة النشاط

 مهمتين هما: التجارة الدولية، واالستثمار األجنبي المباشر.
إلى  مراكزوقد أدى ذلك إلى مشاركة الشركات العمالقة التابعة للدول الصناعية الكبرى في رأس مال الشركات في الدول الفقيرة، ونقل المصانع من ال

 ود بالنفع على الشركات العالمية على المدى البعيد.أسواق العالم النامي، حيث تكون األيدي العاملة رخيصة، مما يع
 العقوبات االقتصادية.

انتهاك  ك الحجج:وذلك بفرض هذه العقوبات من قِبل الدول الكبرى على الدول النامية ؛ لتحقق بذلك أهدافها لعولمة االقتصاد، وغيره من المجاالت، ومن تل
 يئة، ونحو ذلك.حقوق اإلنسان، أو مكافحة اإلرهاب، أو حماية الب

 وسائل اإلعالم.
ت إعالنية استغلت الدول الكبرى وسائل اإلعالم المختلفة من قنوات فضائية، ومواقع على شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت"، وغيرها في تكثيف حمال

 االقتصادية.  والتأثير على الشعوب لغرض زيادة االستهالك، وبث األفكار والمعلومات التي تساهم في نشر العولمة
 

 امسا: آثار العولمة االقتصادية: للعولمة االقتصادية آثار ضارة، وأخرى نافعة. خ
 :الضارة اآلثار
i سالمي.اإل االقتصادي النظام رأسها وعلى األخر البدائل إضعاف إلى يؤدي مما اإلسالمية الدول في االقتصاد مجال في الغربي النموذج سيطرة 
i ضعاف الوطنية الدولة مهمة على القضاء  اورأسماله حدودها على ضعيفة ال سلطان لها دولة استقالل اقتصادها، وجعلها على سلطتها وا 

 الدولية. االقتصادية وللمؤسسات الجنسية متعددة وللشركات السوق لقوانين شيء كل ومواطنيها؛ فتترك

بدور الرحيلي


بدور الرحيلي


بدور الرحيلي
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i الطرق تحف في رئيس نحو على يسهمون العولمة حركة يقودون ذينال الجنسية المتعددة الشركات االستهالك؛ فأصحاب من المزيد التشجيع على 
 مجتمعات إلى النامية المجتمعات االستهالك؛ فتتحول زيادة على الناس لحمل واإلعالن؛ الدعاية على األموال بإنفاق االستهالك، ثقافة أمام

 .فيها اإلنتاجية القطاعات استهالكية، مع إضعاف
i المنشآت سيطرة إلى ـ العالمية التجارة منظمة بها تطالب التي ـ األجانب الخدمات موردي أمام واإلدارية، يةالتنظيم الحواجز إزالة تؤدي 

تلف شديدة في مخ منافسة إلى حينئذ المحلية والمصرفية المالية المؤسسات المجال، وبالتالي تتعرض هذا في العالية الكفاءة ذات األجنبية
 منافسة اإلسالمية؛ لضعف قدراتها على الدول ومنها النامية الدول في المنشآت من كثير على القضاء إلى يؤدي مما المجاالت االقتصادية،

 الكبرى. الشركات
i بيع: جملتها نم التي االنكماشية، اإلجراءات من سلسلة اتباع النامية، الدول على فرضت قد الدولية االقتصادية فالمؤسسات البطالة؛ مشكلة تفاقم 

 .الحكومي القطاع عمال من كبيرة أعداداً ، الجدد المالكون يسرح حيث الخاص، القطاع إلى الحكومية والمؤسسات المشروعات
i ال مسحوقة قيرةف فاحشة الغناء، وفئة رأسمالية فئة :فئتين إلى النامية الدولة داخل المجتمع إذابة الطبقة الوسطى في المجتمعات النامية، وتقسيم 

 .عادال توزيعا الثروة توزيع عدم ذلك على رتبوسيت به، تعيش ما تجد
 اآلثار اإليجابية:

i المتقدمة الدول أسواق إلى الخليجية كالبتروكيماويات نسبية ميزات فيها تمتلك التي النامية الدول سلع تصدير فرص زيادة. 
i النامية للدول تكفل ضوابط على العالمية التجارة منظمة اتفاقيات اشتملت  ً إغراق  اتسياس من واالحتراز التجارية حقوقها ايةلحم أفضل فرصا

 .المتقدمة الدول جهة من وبخاصة السوق
i من يزيد مام النامية الدول في والصناعي الزراعي اإلنتاج تحسين على حافزاً  المستوردة الزراعية السلع أسعار وارتفاع الدولية المنافسة تشكل 

 .االقتصادي النمو
i النامية الدول إلى القادم جنبياأل االستثمار من االستفادة. 
i واألفراد الدول من لكل المرهقة التدخلية السياسات وترك السوق عوامل على االعتماد. 
i أسعارها يخفض مما ؛ المستوردة السلع على الجمركية الضرائب خفض بسبب المعيشة مستوى تحسن. 

 

  االقتصادية: العولمة منظمات سادسا : سياسات
 كالدولي إسهاماً كبيراً في دعم اتجاهات العولمة االقتصادية، وتولى مهمة التنسيق مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتحقيق ذل أسهم صندوق النقد

 الغرض.
 الشرعية: وفي النقاط التالية سنعرض سياسات هذا المنظمات، مع التعليق على كل واحدة منها من الناحية

 في الموازنة العامة. أوالً: سياسات معالجة العجز
 يقصد بالموازنة العامة: الحساب الختامي للدولة، والذي ُيبين فيه إيرادات الدولة ونفقاتها.

ف بأنها ، وتوصوُتوصف الميزانية بالعجز إذا كانت النفقات أكثر من الموارد، وفي مقابل ذلك تكون الميزانية فائضة إذا كانت الموارد أكثر من النفقات
 ذا كانت النفقات ُتساوي الموارد.متوازنة إ

 وتهدف سياسات الصندوق والبنك الدوليين إلى معالجة العجز في الموازنة بعدد من السياسات، منها:
 إلغاء دعم األسعار أو تخفيضه. 9

بح مالئمة خدمات التي يعرضونها لتص: ما تدفعه الحكومة للبائعين والمنتجين المحليين لتخفيض أسعار السلع وال-وتسمى اإلعانة  -ويقصد بدعم األسعار 
 للناس جميعهم، أو بغرض تشجيع القطاع اإلنتاجي ليتمكن من المنافسة.

 :تحقيق هدفينوتهدف منظمات العولمة من هذه السياسة 
 تقليص نفقات الدولة، مما يمكن معه للدولة توجيه أموالها إلى مجاالت أخرى. .1
فيرى خبراء البنك الدولي أن سياسات الدعم تتطلب أموالً كثيرة، وال تفيد الفئات الفقيرة كثيراً، بل تفيد توزيع الموارد االقتصادية توزيعاً أفضل،  .2

 الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع .
لغاء، االعتبار أو اإلالتي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بوإلغاء دعم األسعار أو تخفيضه يرجع األمر في تقديره إلى المصلحة المرسلة، وهي: " 

 " ويجب أن تتوافر فيها الضوابط اآلتية حتى تكون المصلحة معتبرة شرعاً "وهي:وهي داخلة تحت المقاصد الكلية
 أن تكون حقيقية، ال وهمية. �
 كلية، ال جزئية. �
 عامة، ال خاصة. �
 ال تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها. �
 "مالئمة لمقاصد الشريعة �
م عا فينظر في هذا الموضوع هل المصلحة في اعتباره أو إلغاءه، على أنه يمكن للدولة أن توجه الدعم بزيادة دخول الفقراء، وهذا أنفع من دوعلى هذ

 األسعار بشكل عام؛ الحتمال أن ينتفع من دعم األسعار القادرين وال يصل إلى المحتاجين.
 الخصخصة: 9

 نتاجية أو خدمية تملكها الدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.وهي: التحويل جزئياً أو كلياً لمؤسسة إ
 وتعد هذه السياسة من أهم سياسات منظمات العولمة االقتصادية المقترحة لمعالجة العجز في الموازنة؛ وذلك بغرض تحقق هدفين:

 تخفيض نفقات الدولة. .1
 زيادة كفاءة المشروعات العامة . .2
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 اإلصالح الضريبي. 9
 اقتطاع مالي، تقوم به الدولة جبراً من ثروة األشخاص اآلخرين، ودون نفع خاص لدافعها؛ وذلك بغرض تحقيق نفع عام. الضريبة:

وصندوق النقد الدولي أنه ينبغي تحسين عائد الضرائب الموجودة، وزيادة مرونة النظام الضريبي،  البنك الدوليولتحقيق اإلصالح الضريبي يرى خبراء 
 ، وعلى طريقة تحصيل الموارد، وربما إضافة ضرائب جديدة .الضرائبعلى إدارة  وإدخال إصالحات

 على الجمركية ومالرس بالمملكة العربية السعودية:" تحصيل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جاء في فتاوى واألصل أن الضرائب محرمة في اإلسالم
 لنهي لةالدو  مرافق كبناء المختلفة، المشروعات في األمور والة يصرفها مما كانت ولو حرام، بها والعمل ،حرام والمكوس المكوس، من والصادرات الواردات
 َنف ِسي َفَوالَِّذي»: الق وسلم عليه اهلل صلى النبي أن الزنا من ولدت التي الغامدية رجم حديث في فيه، وتشديده المكوس، أخذ عن وسلم عليه اهلل صلى النبي
َبةً  َتاَبت   َقد  لَ  ِبَيِدهِ    « َلهُ  َلُغِفرَ  َمك س   َصاِحبُ  َتاَبَها َلو   َتو 
ِإنََّما  :]تعالى هقول عموم في داخل والمكاس:  (الكبائر) كتابه في قال الذهبي وقد « مكس صاحب الجنة يدخل ال»: قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن

ِض ِبَغي ِر ال َحقِّ َوَيب ُغوَن  السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيظ ِلُموَن النَّاَس  َر   فإنه أنفسهم، الظلمة من هو بل مة،الظل أعوان أكبر من والمكاس [َأِليم   َعَذاب   َلُهم   ُأولَِٰئكَ  ِفي األ 
 وشيخ جندي نم هوآخذ وشاهده وكاتبه المكس وجابي اللصوص، من وهو الطريق، قاطع من شبه فيه والمكاس يستحق، ال لمن ويعطيه يستحق، ال ما يأخذ

َواَلُكم َبي  : ]تعالى قال وقد بالباطل، الناس أموال أكل من ذلك وألن. انتهى. والحرام للسحت آكلون الوزر، في شركاء -راية وصاحب َنُكم ِبال َباِطِل َواَل َتأ ُكُلوا َأم 
َواِل النَّا ُلوا ِبَها ِإَلى ال ُحكَّاِم ِلَتأ ُكُلوا َفِريًقا مِّن  َأم  َلُمونَ َوُتد  ث ِم َوَأنُتم  َتع   في العيد يوم بمنى خطبته في قال أنه موسل عليه اهلل صلى النبي عن ثبت ولما [ِس ِباإلِ 

َواَلُكم   ِدَماَءُكم   َفِإنَّ  »: الوداع حجة َراَضُكم   َوَأم  َمةِ  َحَرام ، َعَلي ُكم   َوَأع  ِمُكم   َكُحر   ..."« َهَذا ُكم  َشه رِ  ِفي َهَذا، َبَلِدُكم   ِفي َهَذا، َيو 
: وجود حاجة شرعية، وخلو بيت المال من األموال التي تفي بتلك الحاجات، وأن يقتصر فرض وقد أجاز بعض الفقهاء ضرائب استثنائية بشروط منها

 . وأن تكون الضرائب مؤقتة تزول بزوال الحاجةالضرائب على األغنياء دون الفقراء، 
الذي تنادي به منظمات العولمة االقتصادية ال يراعى فيه الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء اللذين أجازوا  وعلى أية حال فإن اإلصالح الضريبي

ال يمكن  ةالضرائب االستثنائية فهي ال تفرق بين األغنياء والفقراء، وكذلك تفرض بصفة مستمرة وليست مؤقتة، وليس فرضها مرتبطاً بحاجة عامة لألم
 ى غير ذلك من األمور المخالفة للشروط التي وضعها من أجاز الضرائب االستثنائية . وفائها من بيت المال، إل

جاراتهم خولهم بتوعلى الدولة أن تهتم بالموارد الشرعية، وعلى رأسها الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين، والعشور التي تؤخذ من غير المسلمين عند د
 إلى بالد المسلمين .

 
 عالجة الفجوة بين االدخار واالستثمار.ثانياً: سياسات م

ستثمار؛ مما التعاني الدول النامية نقصاً في االدخار وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى استثمارات كبيرة؛ فينتج عن ذلك وجود فجوة كبيرة بين االدخار وا
 يعيق تحقيق التنمية، ويرى صندوق النقد الدولي معالجة هذه الفجوة بعدة سياسات منها:

 تحرير معدل الفائدة المصرفية. 9
ْين مبلغ على للدائن مستحقة وُيراد بالفائدة هنا: "زيادة ْين احتباس مقابل المدين يدفعها الد   الوفاء". تمام إلى الد 

 ويقصد بتحرير الفائدة: إلغاء القيود المفروضة على معدالت الفائدة وتركها لقاعدة العرض والطلب.
لى وضع قيود على معدالت الفائدة لتشجيع االستثمارات في بعض القطاعات، أو للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة، مما فقد تلجأ بعض السلطات إ

ارتفاع  لىيسبب في قلة األموال المدخرة لدى البنوك؛ لذا يطالب الصندوق بتحرير معدل الفائدة وتركها لعوامل العرض والطلب، بحجة أن ذلك سيؤدي إ
 بمعدالت أعلى من معدل التضخم، مما يشجع أصحاب األموال على اإليداع في البنوك .الفائدة 

زيادة  أن كلي: " والفوائد المصرفية ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة واإلجماع ، جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالم
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا  أو فائدة على الدين الذي حل  أجله وعجز

 " .محرم شرعاً 
 .." .كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً  وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي : "

 إنشاء سوق لألوراق المالية. 9
 لي سوق المال بأنها: السوق التي يتم فيها طرح وتداول الصكوك المالية طويلة األجل، مثل: األسهم والسندات. عرف البنك الدو

لب إصالح ا يتطويصف خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي األسواق المالية في الدول النامية بضيق نطاقها، وعدم تنوع هياكل أصولها المالية؛ ولذ
نظام مالي ذي قاعدة واسعة، بحيث يشمل سوقاً للنقود وسوقاً لرؤوس األموال وأجهزة للوساطة المالية غير البنوك، مما يجعل االقتصاد  هذا الوضع إيجاد

 قادراً على المنافسة ومتحمالً الهزات الداخلية والخارجية .
 

 اإلسهام في الشركات:" :قرار مجمع الفقه اإلسالمي وأبرز ما في هذه األسوق األسهم والسندات، وقد جاء 
 .جائزبما أن األصل في المعامالت الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر  �
 في شركات غرضها األساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. ال خالف في حرمة اإلسهام �
 ..." .اً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية مشروعةاألصل حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحيان �

إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث اإلصدار أو : " الفقهي  وجاء في قرار المجمع
لجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو الشراء أو التداول، ألنها قروض ربوية سواء أكانت ا

 ..ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
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مة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، السندات أو الصكوك القائ –إصداراً أو شراًء أو تداوالً  –من البدائل للسندات المحرمة 
ا ذيكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك وال ينالون ه بحيث ال

 " .الربح إال  إذا تحقق فعالً 

 دفوعات.ثالثاً: سياسات معالجة العجز في ميزان الم
ة زمنية معينة رويقصد بميزان المدفوعات: هو بيان إحصائي تسجل فيه معامالت الدولة المالية بين المقيمين فيها والمقيمين في غيرها من دول العالم لفت

 تقدر عادة بسنة.
 أهم سياسات منظمات العولمة االقتصادية المقترحة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات هي:و

x يمة العملة المحلية.تخفيض ق 
 وذلك بدعوى أن الدول النامية تضع لعمالتها أسعاراً مبالغاً فيها، حيث يكون السعر الرسمي للعملة أكبر بكثير من السعر الحقيقي.
ضها العملة بعد تخفيوحجة خبراء الصندوق الدولي أن تخفيض قيمة العملة المحلية سيساهم في زيادة اإلنتاج المحلي؛ لكثرة الطلب الخارجي، ذلك أن 

ل دخو ستساوي وحدت أقل من العمالت الخارجية، فيكثر الطلب على منتجات الدولة التي خفضت قيمة عملتها النقدية، وهذا األمر له أثر على زيادة
 منتجي السلع المصدرة، وعلى مكافحة البطالة .

رم إال إذا وجدت مصلحة راجحة، جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من وتخفيض الدولة لقيمة العملة يعد من التسعير، واألصل أن التسعير مح
األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في منظمة المؤتمر اإلسالمي: "

َها ال ِذيَن آَمُنوا اَل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكم َبْيَنُكم بِاْلَباِطِل إاِل  أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن  ] بمطلق قول هللا تعالى:إطار أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وضوابطها، عمالً  َيا أَيُّ
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما[ نُكْم ۚ َواَل َتْقُتلُوا أَنفَُسُكْم ۚ إِن  هللا   َتَراٍض مِّ

 
يتدخل ولي األمر بالتسعير إال حيث يجد خلالً واضحاً في السوق واألسعار، ناشئاً من عوامل مصطنعة، فإن لولي األمر حينئذ ال وجاء في القرار أيضاً: " 

 "التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغالء والغبن الفاحش
اع االقتصادية للدولة، فعند تخفيض قيمة العملة ستصبح الواردات مرتفعة الثمن، فإذا كانت الدولة ولتخفيض قيمة العملة آثار قد تكون ضارة بحسب األوض

إلى انخفاض  ديتستورد سلعاً ضرورية فإن هذا سيرهق أصحاب الدخول القليلة ، كذلك إذا تم تخفيض قيمة العملة إلى أقل من قيمتها الحقيقية فإن هذا سيؤ
 قيمتها بأبخس األثمان، مما يسهل بيعها لالستثمارات األجنبية. قيمة األصول العينية، فتصير

x .إلغاء الرقابة على سوق الصرف األجنبي 
نات ، وأذوسوق الصرف األجنبي أو سوق النقود هي: سوق يتعامل فيها باألدوات قصيرة األجل، ومنها: العمالت العالمية كالدوالر والجنيه اإلسترليني

 قصيرة األجل التي تصدرها الحكومة من أجل سد العجز في موازنتها. الخزانة وهي أدوات الدين 
لخارجية، ا وقد فرضت الدول النامية نظاماً رقابياً على سوق الصرف األجنبي لمنع خروج العمالت الصعبة لالستفادة منها في االستيراد وقضاء الديون

 لصرف، ومنع المضاربة على العملة.وبهدف حماية الصناعة المحلية، والمحافظة على استقرار أسعار ا
 ويوصي خبراء الصندوق والبنك بإلغاء الرقابة على الصرف األجنبي أو تقليصها إلى أدنى الحدود.

لة هو ون تدخل الدتقدم في قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي المذكور آنفاً أن األصل حرية النشاط االقتصادي في اإلسالم وأ
ذلك  وق، ومناستثناء، لذا فإن إلغاء القيود على سوق الصرف األجنبي يتماشى مع االقتصاد اإلسالمي إال أنه يجب مراعاة األحكام الشرعية في هذا الس

نقدي أن الورق الة السعودية مراعاة أحكام الصرف، وقد بينت مجامع فقهية أبرز أحكام الصرف من ذلك ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربي
بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من األثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي  قائماً  يعتبر نقداً 

 : ذلك األحكام الشرعية اآلتية وأنه يترتب علىجنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، 
 

 : جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من األثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أوال
فال يجوز مثال بيع الدوالر ، نسيئة مطلقاً  -ال يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من األجناس النقدية األخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما  �

 األمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. 
بيد، فال يجوز مثال بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد  ، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً ال يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضالً  �

 . ورقاً  سعودياً  عشر رياالً 
ان أو فضة، أو ك بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بلاير سعودي، ورقاً  ، إذا كان ذلك يداً جنسه مطلقاً يجوز بيع بعضه ببعض من غير  �

بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع اللاير السعودي  أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدوالر األمريكي بثالثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً 
بيد ؛ ألن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه وال أثر لمجرد االشتراك في االسم مع االختالف  أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً  الفضة بثالثة
 ".في الحقيقة

 بنص هذا القرار، كما أخذ مضمونه مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالميإلسالمي وقد أخذ مجمع الفقه ا

 المعامالت المصرفية اإللكترونية امنةالثالوحدة 
 ثانيا: البيوع اإللكترونية:

 هو: مبادلة مال بمال على وجه التراضي. االصطالح الفقهيالبيع في 
ُ ، قال هللا تعالى: والبيع جائز بالكتاب والسنة واإلجماع َبا   }َوأََحل  هللا  َم الرِّ َعانِ سلم قالعن النبي صلى هللا عليه و و ،{اْلَبْيَع َوَحر  َقا، لَمْ  َما َيارِ بِاْلخِ  : " اْلَبيِّ  َيَتَفر 

َنا َصَدَقا َفإِنْ   . َبْيِعِهَما"، وقد أجمع علماء األمة على جوازه َبَرَكةُ  ُمِحقَ  َوَكَتَما َكَذَبا َوإِنْ  َبْيِعِهَما، فِي لَُهَما ُبوِركَ  َوَبي 
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بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع  ومما جاء فيه: " راء العقود بآالت االتصال الحديثةبشأن حكم إج وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي

ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل االتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود  بخصوص موضوع إجراء العقود بآالت االتصال الحديثة،
وباستحضار ما تعر ض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول، وما تقرر من  صرفات،لسرعة إنجاز المعامالت المالية والت

وتطابق اإليجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد  –عدا الوصيـة واإليصاء والوكالة  –أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس 
 .العرفاقد، والمواالة بين اإليجاب والقبول بحسب العاقدين عن التع

 قرر ما يلي:
سالة أو بة أو الرإذا تم التعاقد بين غائبين ال يجمعهما مكان واحد، وال يرى أحدهما اآلخر معاينة، وال يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتا :أوالً 

الفاكس وشاشات الحاسب اآللي )الحاسوب(، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول اإليجاب إلى السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك على البرق والتلكس و
ه إليه وقبوله.  الموج 

 بين اً إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف والالسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقد :ثانياً 
 وتطبق على هذه الحالة األحكام األصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.حاضرين، 

د المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خالل تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. :ثالثاً   .."إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محد 
 

 ن يباشر المصرف فيها البيع، وإما أن يكون وسيطاً.والبيوع التي تتم إلكترونياً من المصرف إما أ
 

 البيوع التي تتم مباشرة من المصرف: �
 على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة".  عقدمن البيوع التي تتم مباشرة من المصرف بيع التقسيط، وهو: 

 إلكترونياً دون حاجة إلى الحضور في أحد فروع المصرف.قد وفرت بعض المصارف خدمة طلب تمويل يتم و
ملكة العربية اء بالموبيع التقسيط من البيوع الجائزة لعموم األدلة الواردة في جواز البيع، والقول بجوازه أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفت

 ة المؤتمر اإلسالمي، ومما جاء في قرار المجمع:السعودية وصدر به قرار من مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظم
 
عاقدان جزم ال تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه باألقساط لمدد معلومة، وال يصح البيع إال إذا :أوالً "

 أن لم يحصل االتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل ب
على   ال يجوز شرعاً، في بيع األجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط باألجل، سواء اتفق العاقدان :ثانياً 

 نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
 .متأخر المشتري المدين في دفع األقساط عن الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، ألن ذلك ربا محرإذا  :ثالثاً 
 يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من األقساط، ومع ذلك ال يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن األداء. :رابعاً 

د عن : يجوز شرعاً أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرطخامساً 
 التعاقد.
يفاء األقساط لضمان حقه في استال يحق للبائع االحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده  :سادساً 
 . "المؤجلة
 البيوع التي يكون المصرف فيها وسيطاً: �

يعه أو ب تقوم المصارف بالوساطة اإللكترونية في بيع وشراء األسهم والسندات حيث توفر األسعار الفورية لألسهم والسندات، ويحدد العميل ما يرغب
 روني بتنفيذ العملية واإلضافة والخصم من حساب العميل.شراؤه منها على الشاشة، ثم يقوم المصرف اإللكت

 اإلسهام في الشركات:بشأن األسهم ومما جاء فيه: " وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي
x .بما أن األصل في المعامالت الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز 
x .ال خالف في حرمة اإلسهام في شركات غرضها األساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها 
x األصل حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها األساسية مشروعة."... 

إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها بشأن السندات ومما جاء فيه: " لمنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالميكما صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي ا  
لها خاصة مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول، ألنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة 

 ..داً.ئلة. وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عاأو عامة ترتبط بالدو
 

ث ماري معين، بحيالسندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استث –إصداراً أو شراًء أو تداوالً  –من البدائل للسندات المحرمة 
إال   ذا الربحيكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك وال ينالون ه ال

 ".إذا تحقق فعالً 

 ثالثا : االعتماد المستندي اإللكتروني:
، أو يصدره لتعليماته يسلم للبائع )المستفيد(، بناء على طلب المشتري )مقدم الطلب أو اآلمر( مطابقاً هو تعهد مكتوب من بنك )يسمى المصدر(  :هتعريف

ريطة تسليم ش البنك باألصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء )أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها( في حدود مبلغ محدد في أثناء فترة معينة
 للتعليمات.مستندات البضاعة مطابقة 

 هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات.  وبعبارة موجزة
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ها ت: لو أن تاجراً في السعودية يريد أن يستورد بضاعة من الصين، فإنه ال يرغب في تحويل قيمة البضاعة حتى يتأكد من وصول البضاعة ومطابقمثاله
المصدر من الصين ال يقبل بإرسال البضاعة حتى يقبض ثمنها، لذا فإن الحل المتبع في التجارة الدولية هو أن  للموصفات المتفق عليها، وفي المقابل فإن

ر بالخارج يتضمن التزام المصرف السعودي بدفع ثمن البضاعة ذا إ يفتح المستورد اعتماداً من مصرف ببلده، والمصرف يرسل خطاباً لمصرف المصدِّ
 عليها. وصلت وفق المواصفات المتفق

أن يتعهد بدفع بوقد كان االعتماد المستندي إلى فترة قريبة يتم بصورة يدوية، وذلك لعدم ثقة كل من طرفيه باآلخر، فيشترط البائع أن يطلب إلى المصرف 
 الثمن متى سل مه المستندات الخاصة بتنفيذ عقد البيع والتي بها يتسلم المشتري البضاعة من الناقل البحري.

 ت طريقة االعتماد المستندي إلى التعامل اإللكتروني وأصبح أكثر أماناً من المستندات الورقية العادية لصعوبة تزويرها.وقد تطور
 قسم االعتماد المستندي بحسب اعتبارات متعددة منها:ين: أقسام االعتماد المستندي

 ينقسم باعتبار قوة التعهد واإللزام به إلى نوعين: �
x هو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع إلى المستفيد، ويسمى اعتماداً مبدئياً.اعتماد قابل للنقض، و 
x .ًاعتماد غير قابل للنقض، و هو الذي ال يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه، ويسمى اعتماداً نهائيا 
 ينقسم باعتبار طريقة تنفيذه إلى نوعين: �

x المبلغ حين تسلم مستندات البضاعة. اعتماد باالطالع، وهو الذي يلزم منه دفع 
x .اعتماد بالقبول، وهو الذي ال يلتزم فيه المصرف بالدفع إال بعد قبول المستورد بمستندات البضاعة 
 ينقسم باعتبار تغطيته إلى نوعين: �

x .اعتماد مغطى، وهو الذي يحصل المصرف فيه على مبلغ االعتماد بالكامل من اآلمر عند فتح االعتماد 
x  غير مغطى، وهو الذي ال يأخذ فيه المصرف كامل مبلغ االعتماد من اآلمر عند فتح االعتماد.اعتماد 

 حكم االعتماد المستندي:
( من الةكفن )االعتماد المستندي يكيف فقهياً على أنه وكالة وضمان، فهو وكالة من جهة أن المصرف يتولى الدفع نيابة عن العميل )المستورد(، وهو ضما

 . رف يتعهد بدفع المبلغ عن العميل )المستورد(جهة أن المص
الضمان من عقود  الوكالة والضمان )الكفالة( من العقود الجائزة، ويجوز أخذ األجرة عن الوكالة إال أن الضمان )الكفالة( ال يجوز أخذ األجرة عليه؛ ألنو

زيادة على القرض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلو قال اإلرفاق واإلحسان كالقرض، وألنه قد يؤول إلى قرض، ومعلوم أنه ال تجوز ال
( لاير فإن هذا محرم؛ ألن المكفول قد يعجز عن السداد فحين يدفع الكفيل المبلغ يكون قد أقرض المكفول وأخذ زيادة 1000شخص آلخر اكفلني ولك )

 على القرض وهو أجرة الكفالة.
خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب، نيابة عن ) نواالعتماد المستندي مثل خطاب الضما 

صة، ناقطالب الضمان، عند قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد.ومن استعماالته: طلبه لضمان جدية عرض كل َمن يريد الدخول في الم
في الحكم الشرعي؛ ألن كالهما تعهد من المصرف بدفع مبلغ معين (ديون في حالة رسو المشروع على هذا المتقدم.لضمان عدم التورط في خسائر و

ه، جاء ملطرف آخر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن خطاب الضمان، بينوا فيه صورته وتكييفه وحك
 فيه: " 

 أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداوالت والمناقشات المستفيضة التي تبين منها: ماوبعد النظر في
 
يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره  أن خطاب الضمان بأنواعه االبتدائي واالنتهائي ال :أوالً  

 هذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه اإلسالمي باسم: الضمان أو الكفالة.فيما يلزم حاالً أو مآالً، و
والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء عالقة الكفالة لصالح  وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعالقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة،

 له(. )المكفول المستفيد
 

صد به اإلرفاق واإلحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، ألنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان إن الكفالة هي عقد تبرع يق :ثانياً 
 يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

 يلي:  قرر ما
 سواء أكان بغطاء أم بدونه. –يها عادة مبلغ الضمان ومدته والتي يراعى ف –يجوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضمان  إن خطاب الضمـان ال :أوالً 
إن المصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو  :ثانياً 

 ."المهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه

 ابعا : األوراق التجارية اإللكترونية:ر 
هي: صكوك قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً، وتستحق الدفع لدى االطالع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء،  األوراق التجارية

 وتقوم مقام النقود في المعامالت.
 اق التجارية هي:وأنواع األور

المسحوب عليه( بأن الساحب( موجهاً إلى شخص آخر )، وهي: صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين، يتضمن أمراً صادراً من شخص )الكمبيالة �
 يدفع مبلغاً معيناً لدى االطالع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث )يسمى المستفيد(.

هو: صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد االطالع إلى شخص آخر ، والسند ألمر �
 )المستفيد(.

المسحوب عليه( بدفع مبلغ معين من الساحب( إلى شخص آخر )، وهو صك يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من شخص )الشيك �
 المستفيد( بمجرد االطالع.إلى شخص ثالث )النقود 
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محمول منذ الهاتف ال واألوراق التجارية اإللكترونية تحتوي على نفس بيانات األوراق التجارية العادية إال أنها تكون بأداة إلكترونية مثل الحاسب اآللي أو
 لحظة إصدارها مروراً بعملية التسليم ثم التحصيل والقيد في الحساب.

 
بارة عن مجموعة عالمستفيد بعد توقيعها إلكترونياً )من الطرف الذي أصدرها إلى  بالبريد اإللكترونيمن األساليب المتبعة في األوراق التجارية أن تنتقل و

لمرسل، ومن اص بالشخص اأرقام تمثل توقيعاً على رسالة معينة يتحقق التوقيع عليها من خالل اتباع بعض اإلجراءات الحسابية المرتبطة بمفتاح رقمي خ
روني مع أيضاً يوقعها إلكترونياً ثم يرسلها بالبريد اإللكت والمستفيد (اإللكترونيثم فإنه بالضغط على األرقام الخاصة بمستخدم االنترنت يكون التوقيع 

 إشعار إيداع إلكتروني في حسابه البنكي.
 

 حسم )خصم( األوراق التجارية:
حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها إلى المصرف قبل موعد االستحقاق مقابل تعجيل المصرف قيمتها له مخصوماً منها مبلغاً عملية مصرفية يقوم بموجبها 

 معيناً يتناسب مع األجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها.
 

 أحكام األوراق التجارية:
 ي:جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالم 

x  سندات السحب( من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة –السندات ألمر  –األوراق التجارية )الشيكات. 
x .إن حسم )خصم( األوراق التجارية غير جائز شرعاً، ألنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم 
x تعجل( جائزة شرعاً، ال تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن الحطيطة من الدين المؤجل، ألجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين )ضع و

ألنها تأخذ عندئذ حكم حسم األوراق  ؛بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العالقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز
 "التجارية.
 اإلسالمي: المنبثق من رابطة العالم مجمع الفقه اإلسالميومما جاء في قرار 

 أهداف المجمع الفقهي اإلسالمي فتتمثل في اآلتي
 بيان األحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم من مشكالت ونوازل وقضايا مستجدة من مصادر التشريع اإلسالمي المعتبرة -
ابتها لحل كل القضايا التي تواجه األمة اإلسالمية في كل زمان إبراز تفوق الفقه اإلسالمي على القوانين الوضعية وإثبات شمول الشريعة واستج -

 ومكان
 نشر التراث الفقهي اإلسالمي وإعادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه -
 تشجيع البحث العلمي في مجاالت الفقه اإلسالمي -
 والمجامع الفقهية الموثوقة في القضايا المستجدة، ونشرها بين عامة المسلمينجمع الفتاوى واآلراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين،  -
 التصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكاالت على أحكام الشريعة اإلسالمية -
 

 بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون:  -
 ت(؛ لما فيه من بيع الدين على غير المدين على وجه يشتمل على الربا.ال يجوز حسم األوراق التجارية )الشيكات، السندات اإلذنية، الكمبياال �
 ال يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً، أو تداوالً، أو بيعاً؛ الشتمالها على الفوائد الربوية. �
 تجارية المشار لحكمه في فقرة )أ(.ال يجوز توريق )تصكيك( الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ ألنه في معنى حسم األوراق ال �
 

ان ثمن ولو كيرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم األوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض )السلع( شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، 
 كثر من ثمنها الحاليبثمن مؤجل أ السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ ألنه ال مانع شرعاً من شراء الشخص سلعة

 خامسا : التحويل المصرفي اإللكتروني: 
هو: عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من مصرف إلى مصرف، أو من بلد إلى بلد، وما يتبع ذلك من  التحويل المصرفي

 تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية
ستخدم العميل أداة إلكترونية مثل: الحاسب اآللي أو الهاتف المحمول، ويقوم البنك إلكترونياً بالتأكد من كفاية رصيد وفي التحويل المصرفي اإللكتروني ي

 العميل ثم يقوم بقيد المبلغ المحول إلى حساب المستفيد.
لغاً بغرض تحويله إلى الخارج فإن المصرف ومن المالحظ أنه في الحواالت المصرفية الخارجية أنه يجتمع مع الحوالة الصرف، فحين يدفع العميل مب

 يقوم بعملية صرف العملة المحلية بالعملة األجنبية، ثم يجري الحوالة بالعملة األجنبية، فهنا يجتمع مع الحوالة الصرف.
 أحكام الحوالة المصرفية:

 ن ألحكام الحوالة المصرفية. صدر قراران من مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي جاء فيهما بيا
 : مما جاء فيه:القرار األول

فإذا كانت  ر الفعلي،الحواالت التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود األج
مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص ماالً آلخر بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط 

امنون للمبالغ، فإنهم ضلتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحواالت يعملون لعموم الناس، 
 ك.جرياً على تضمين األجير المشتر

بدور الرحيلي



 2016 ابوراشد  103 ملخص السلم
 

 التنسوني من دعوة بظهر الغيب

أ(، في الفقرة )إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه 
بت في المستند المسلم صرف المثوتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد االتفاق على سعر ال

 للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
 

 القرار الثاني: 
ياً في حالة األخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبار  :أوالً "  وحكماً اً قبض األموال كما يكون حس 

اً. وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب حالها واختالف األعراف فيما يكون قبضاً لها بالتخلية مع التمكين من  .التصرف ولو لم يوجد القبض حس 
 

 إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: :ثانياً 
x :القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحاالت التالية 
x  من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.إذا أودع في حساب العميل مبلغ 
x .إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل 
x  من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد  مبلغاً  –بأمر العميل  –إذا اقتطع المصرف

 المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة اإلسالمية.آخر، وعلى 

يجوز للمستفيد أن  ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه ال
 قيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.يتصرف في العملة خالل المدة المغتفرة إال  بعد أن يحصل أثر ال

x المصرف. تسل م الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه" 

 سادسا : مخاطر التعامالت اإللكترونية:
 مخاطر تشغيلية، ويمكن تقسيمها إلى قسمين: :
المرخص لهم لنظم حسابات المصرف بهدف التعرف على المعلومات الخاصة عدم التأمين الكافي للنظم، فينشأ من ذلك إمكانية اختراق غير  .1

 بالعمالء واستغاللها.
عدم مالئمة تصميم النظم أو عدم إجراء الصيانة الدورية للنظم، وهي تنشأ من عدم كفاءة النظم، أومن عدم السرعة في القيام بإجراءات  .2

 لعمالء.الصيانة، مما قد يؤدي إلى تسرب معلومات عن حسابات ا
 مخاطر متعلقة بالسمعة، وهذه المخاطر قد تنشأ نتيجة اختراق مؤثر في المصرف. :
، تقع هذه المخاطر حال انتهاك القوانين خاصة ما يتعلق بمكافحة غسيل األموال، وقد يكون المصرف الذي يقيم عالقات من مخاطر قانونية :

 وانين واألنظمة المصرفية الخاصة بتلك الدول فيتعرض لمخاطر قانونية كبيرة.خالل شبكة االنترنت مع عمالء في بلد آخر ليس ملماً بالق
 فيما يتعلق بالموقف الشرعي من مخاطر التعامالت المصرفية اإللكترونية يمكن إبرازه من خالل األمور اآلتية:و

نية، وتتعهدها بالصيانة الدورية، وكل هذا داخل في على المصارف أن تبذل كل االحتياطات الالزمة في اختيار النظم اآلمنة للتعامالت اإللكترو �
َ  أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " إِن  إتقان العمل، وقد جاء في الحديث   ُيْتقَِنُه". أَنْ  َعَماًل  أََحُدُكمْ  َعِملَ  إَِذا ُيِحبُّ  َوَجل   َعز   هللا 

 َوإَِذا َة،اْلقِْتلَ  َفأَْحِسُنوا َقَتْلُتمْ  َفإَِذا َشْيٍء، ُكلِّ  َعلَى اإْلِْحَسانَ  َكَتبَ  هللاَ  لنبي صلى هللا عليه وسلم قال: " إِن  وعن شداد بن أوس رضي هللا عنه أن ا
ْبَح، َفأَْحِسُنوا َذَبْحُتمْ   .َذبِيَحَتُه" َفْلُيِرحْ  َشْفَرَتُه، أََحُدُكمْ  َوْلُيِحد   الذ 

 ث يكون في كل شيء، وإتقان المصرف ألعماله داخل في معنى اإلحسان.واإلحسان كما جاء في الحدي
العنكبوتية، أو اختراق أجهزة الناس الحاسوبية بغرض االختالسات المالية يعد عمالً محرماً في أن اختراق مواقع المصارف على الشبكة  �

َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ َواَل تَ  ]الشريعة اإلسالمية يستحق فاعله العقوبة الرادعة، قال هللا تعالى  فنهى هللا سبحانه وتعالى عن االعتداء [ ْعَتُدوا ۚ إِن  هللا 
 على اآلخرين، وإن أموال المودعين في الحسابات المصرفية حقوق ألصحابها ال يجوز االعتداء عليها بأي وجه كان. 

ُسوا َو[ أرصدتهم يعد من التجسس، وقد قال هللا تعالى: أن اختراق المواقع أو حسابات العمالء بهدف االطالع على بيانتهم و � النبي  وقال ]َواَل َتَجس 
ُسوا، صلى هللا عليه وسلم:" َوالَ  ُسوا َوالَ  َتَجس   فاالطالع على حسابات اآلخرين المصرفية، نوع من التجسس عليهم،  " َتَحس 

 

 تصاديلتكامل االقا التاسعةالوحدة 
 مفهوم التكامل االقتصادي:

 : من كَمل )بالفتح والضم( يكُمل كماالً، وَتَكامل الشيء، وأكمله غيره، والكمال التمام.التكامل لغة
حركة  ىهو: اتفاق بين مجموعة من الدول المتقاربة في المصالح االقتصادية بهدف تكوين اقتصاد واحد، وذلك بإلغاء كافة القيود عل التكامل االقتصادي

 . السلع ورؤوس األموال واألشخاص
ف أيضاً بأنه : جمع ما ليس موحداً في إطار عالقة تبادلية تقوم على التنسيق الطوعي واإلداري بهدف توحيد أنماط معينة من السياسات االقتصادية وعرِّ

 سلسة من العالقات التفصيلية.بين مجموعة من الدول تجمعها مميزات محددة، تستهدف المنفعة المشتركة، من خالل إيجاد 
 

 بعض المصطلحات المقاربة للتكامل االقتصادي:
 محاولة لترتيب سياسات الدول في مجال اقتصادي، بطريقة ال تؤدي إلى إقامة نوع من البناء المؤسسي.التعاون االقتصادي: 
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ة اقتصادية مشتركة، مثل: تشجيع التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر ، فالتعاون يهدف إلى تحقيق منفعالتكامل االقتصادي أعمق من التعاون االقتصادي

 .ل.وفي حين أن التكامل يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يتضمن إزالة العقبات والمشكالت، والعمل على تقوية وتوحيد العالقات االقتصادية بين الد

 

الجوار الجغرافي، أو التماثل في الظروف االقتصادية، أو االنتماء الحضاري، بهدف  هو اتفاق بين دول تجمعها روابط مشتركة، مثل:التكتل االقتصادي: 
 ، أو تكوين منطقة تجارة حرة.الجمركي االتحادتحقيق مصالح اقتصادية، مثل: 

 فالتكتل االقتصادي يعكس الجانب التطبيقي لمراحل التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء.

 االقتصادي. ثالثا : عوامل قيام التكامل
 القسم األول: عوامل اقتصادية:

اتساع حجم السوق، فمن خالل التكامل االقتصادي يمكن فتح أسواق أخرى تستوعب كل المنتجات، ويمكن أن يؤدي التكامل إلى توفير فرص  �
م هذه الصناعات، وهذا له آثار أخرى، مثل قيام بعض الصناعات التي لم تكن موجودة قبل التكامل، وذلك نتيجة كثرة الطلب الذي يبرر قيا

 .البطالةإيجابية مثل: تشغيل الطاقات اإليجابية المعطلة، ومكافحة 
ه، ب االستغالل األمثل لإلمكانات المتوفرة، فبالتكامل االقتصادي يمكن للدول األعضاء االستفادة من إمكانات كل دولة في المجال الذي تمتاز �

زراعية الخصبة، وبعضها يمتاز بالمعادن، وبعضها يمتاز بوفرة رؤوس األموال.. وهكذا، فمن خالل فبعض الدول تمتاز مثالً باألراضي ال
 التكامل وإلغاء القيود الجمركية ونحوها بين الدول األعضاء يمكن استثمار هذه الميزات على أحسن وجه ممكن.

في التكامل، لتسهيل االنتقال واالتصاالت، والجوار بين العالم اإلسالمي متحقق حيث تمتد أغلب دوله في سلسلة  الجوار بين الدول األعضاء �
 جغرافية متصلة من جنوب شرق أسيا وحتى بالد المغرب العربي على المحيط مما يسهل عملية االتصال واالنتقال.

قتصادي يعد من أسباب رفع مستوى المعيشة وزيادة معدالت النمو خاصة أن رغبة الدول والشعوب في رفع مستوى المعيشة، فالتكامل اال �
 ، وهذا يجعل من المهم قيام تكامل اقتصادي لتقوية االقتصاد الداخلي والخارجي .التكتالت االقتصاديةالعصر الحالي عصر 

عالمياً يوفر القدرة على المساومة التجارية وفرض الرغبة في تكوين ثقل اقتصادي عالمي، فالتكامل االقتصادي يمنح الدول األعضاء ثقالً  �
 الشروط التي تراها مالئمة لمعطياتها االقتصادية . 

 
 القسم الثاني: عوامل سياسية.

إلى إقامة تكتل  ةوربيإن العالقة بين السياسة والتكتل االقتصادي وثيقة فقد يكون الدافع وراء قيام التكامل االقتصادي دوافع سياسية، وهذا ما دفع الدول األ
يستطيع مواجهة الواليات المتحدة األمريكية، كما أنه كان الدافع األول لقيام تكتل "آسيان" في مواجهة التوسع  -بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية-اقتصادي
 الشيوعي.

لفلسطين، وهذا يستوجب السعي إلى ترابط الدول  هذا ويجب علينا أال ننسى ما يحيط بالدول اإلسالمية من مخاطر جسيمة، مثل احتالل الصهيونية
 اإلسالمية في كافة المجاالت، والتي من أهمها المجال االقتصادي، الذي يسهم إن حسنت إدارته في تقوية المجال السياسي.

 بعا : مزايا التكامل االقتصادي:ار 
o لة من إمكانيات، وهذا يؤدي إلى تشجيع المنتجين الذين يتميزون توزيع العمل بين الدول أعضاء التكامل، وذلك على أساس ما تتميز به كل دو

 تبالكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة أرباحهم؛ نظراً إللغاء القيود الجمركية، وفي الوقت ذاته تتحقق مصلحة المستهلك بالحصول على منتجات ذا
 كفاءة عالية وأسعار منافسة.

o كامل يمنح قدراً من القوة يجعل بإمكان الدول المتكاملة أن تفاوض الدول األخرى بما يخدم القدرة على التعامل مع التكتالت األخرى، فالت
مصالحها في كافة المجاالت، بما في ذلك تحسين معدل وكفاءة التبادل التجاري مع الدول الخارجية، ووضع حد لتقلبات األسعار الخاصة 

 بصادرات وواردات الدول المتكاملة.
o  االقتصادي، ويرجع ذلك إلى أن التكامل يساهم في جذب رؤوس األموال؛ نظراً التساع السوق وزيادة الطلب، وسهولة ارتفاع معدل النمو

، دناالستفادة من الموارد االقتصادية المتنوعة، خصوصاً إذا كانت الدول األعضاء مواردها االقتصادية متنوعة، كأن تكون دولة تمتاز بالمعا
 ثالثة باألراضي الزراعية.. وهكذا.وأخرى باأليدي العاملة، و

o املة كمكافحة البطالة ورفع مستوى المعيشة، فبالتكامل يتسع السوق وتزيد االستثمارات، وهذا يؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية داخل الدول المت
 في شتى المجاالت.

o ثلى من الموارد االقتصادية المتنوعة للدول المتكاملة، وهذاخفض كلفة اإلنتاج وتوفير طاقات هائلة، فبالتكامل االقتصادي تحصل االستفادة الم 
 يساهم في خفض التكاليف وتوفير الطاقات المهدرة.

o  اتساع السوق وكبر حجم المشروعات، بسبب اتساع المنطقة الجغرافية، وزيادة المنافسة بين المشروعات، وهذا بخالف ما إذا كانت كل دولة
 عوبات في التصدير للخارج يضيق نطاق السوق مما يجعل المستثمرين يحجمون عن المشروعات الكبيرة.تعمل على حدة، فإنه عند وجود ص

أضرار  نكما أن كبر السوق يساهم في إحياء روح المبادرة واالختراع والبحث العلمي وتطبيق الطرق العلمية في اإلدارة والتخطيط، كما أنه يخفف م
 نكماش والتضخم.التقلبات االقتصادية الناتجة عن اال

 امسا : مراحل التكامل االقتصادي.خ
 التفضيل الجزئي.

لك تخفيض ذ ويقصد به: اإلجراءات التي تتخذها بعض الدول في التخفيف من أثر القيود المعرقلة للتبادل التجاري بين الدول المبرمة لالتفاق، بما في
 تخضع له المبادالت التجارية فيما بينها. بين هذه الدول، أو إلغاء نظام الحصص الذي الرسوم الجمركية
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 منطقة التجارة الحرة.
المستوردة  مفروضة على السلعوتعني اتفاق الدول األعضاء على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة فيما بينها، وإلغاء القيود الكمية ال

 فيما بينها،  مع احتفاظ كل دولة بحقها في فرض الرسوم الجمركية أو فرض القيود في عالقاتها التجارية مع باقي دول العالم.
 االتحاد الجمركي.

ركية التزام هذه الدول بتطبيق رسوم جم -تفاقيةباإلضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية بين الدول الداخلة في اال –يتضمن االتحاد الجمركي 
 موحدة ومشتركة على السلع المستوردة من غير دول األعضاء.

 السوق المشتركة.
 إلغاء القيود على انتقال عناصر اإلنتاج، كالعمل ورأس المال بين الدول أعضاء السوق. -السابق ذكرها- االتحاد الجمركيتشمل إضافة إلى خصائص 

 
 دة االقتصادية.الوح

قتصادية والمالية وهي تتميز باإلضافة إلى ما سبق )إلغاء القيود على الرسوم الجمركية والقيود الكمية وحرية انتقال عناصر اإلنتاج( بتنسيق السياسات اال
راراتها ى تحديد سياساته سلطة عليا تكون قوالنقدية والزراعية والصناعية، ونحو ذلك، وربما تصل إلى أكثر من ذلك بحيث تصبح كأنها اقتصاد واحد يتول

 ملزمة لجميع الدول األعضاء، وفي هذه المرحلة ينشأ بنك مركزي واحد وعملة واحدة.
 

ط والظروف الرواب انية أو الثالثة، وذلك حسب طبيعةمراحل التكامل االقتصادي ، بل قد تختار المرحلة الثب أن تمر الدول التي تسعى إلى التكامل بكل مرحلة ليس لزاماً 
 .المحتملةعضاء  تفادي اإلشكاالت والعقبات الخاصة، والمقصود من هذه المراحل التدرج في تطبيق التكامل االقتصادي حتى يمكن للدول األ

 سادسا : متطلبات التكامل االقتصادي.
َتصِ ]قال تعالى:دعت الشريعة اإلسالمية المسلمين إلى تحقيق التعاون والوحدة،  ُقوا َوالَ  َجِميًعا هِ اللَّ  ِبَحب لِ  ُمواَواع  ُكُروا َتَفرَّ   ُكن ُتم   ذ  ا ِ َعَلي ُكم   اللَّهِ  َمتَ ِنع   َواذ 

َداءً  ُتم   ُقُلوِبُكم   َبي نَ  َفَألَّفَ  َأع  َبح  َواًنا ع َمِتهِ ِبنِ  َأص  ِلكَ كَ  ِمن َها  ُكم  ذَفَأن قَ  النَّارِ  ِمنَ  ُحف َرة   َشَفا َلىٰ  َ َوُكن ُتم   ِإخ  النبي صلى اهلل  وعن ون(َعلَُّكم  َته َتدُ  َ آَياِتِهل َلُكم   اللَّهُ  ُيَبيِّنُ  ذَٰ
ِمِنينَ  َمَثلُ عليه وسلم قال: ) ، ِفي ال ُمؤ  ، َتَوادِِّهم  َتَكى ِإَذا ال َجَسدِ  َمَثلُ  َوَتَعاُطِفِهم   َوَتَراُحِمِهم  و   ِمن هُ  اش   َوال ُحمَّى( لسََّهرِ ِبا ال َجَسدِ  َساِئرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعض 

ق مصالحهم، ييتبين لنا أهمية التعاون بين المسلمين، ومن المجاالت التي تدخل في ذلك المجال االقتصادي، فعلى المسلمين أن يتعاونوا جميعاً في تحقف
 مم المتقدمة.واالستفادة من اإلمكانات والقدرات المتوفرة لكل دولة حتى ينهضوا بأمتهم اإلسالمية؛ لتكون في مصاف األ

 
 حتى يتحقق التكامل االقتصادي فالبد من السعي لتحقيق متطلباته اآلتية:

الغنية  لالتعاون االقتصادي بين الدول األعضاء، بحيث تتم االستفادة من إمكانات  كل دولة، كأن تستثمر الدول الغنية بالموارد المالية في الدو �
 بالموارد البشرية.

ية تجاه العالم الخارجي، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات، أو في االستثمار، وغير ذلك، والعالم توحيد السياسة االقتصاد �
ية راإلسالمي يستطيع تشكيل قوة اقتصادية كبرى فهو يمتلك مقومات كثيرة، منها الموقع االستراتيجي بين دول العالم، والممرات والمضايق الب

مليون هكتار  80، ويملك %73والقدرة البشرية التي تقدر بمليار وستمائة مليون نسمة، واحتياطات النفط التي تقدر والبحرية بين العالم، 
 صالح للزراعة.. إلى غير ذلك من اإلمكانات الكبيرة.

ون المواد األولية لتكتشجيع الصناعات المتخصصة، وذلك باالنتقال من مرحلة تصدير المواد األولية إلى إقامة مشاريع استثمارية تصنع  �
 وصناعات مواد البناء والمنسوجات. البتروكيماوياتمنتجات منافسة، مثل صناعات 

 دعم قطاع البحوث والتدريب لعالج التخلف التكنولوجي، والذي أصبح يمثل العصب األساسي لتحقيق التقدم االقتصادي. �
وم الجمركية، والقيود على كمية السلع المتبادلة، وتشير اإلحصائيات الدولية تشجيع التبادل التجاري بين الدول األعضاء، وذلك بإلغاء الرس �

من التجارة الخارجية، وأن منظمة  %12م لم تتجاوز 2003واإلقليمية إلى ضعف التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية حيث إنها في عام 
 ي حدود هذا المستوى.، وال زالت إلى يومنا هذا ف%13المؤتمر اإلسالمي تسعى للوصول إلى 

 تنشيط حركة المواصالت والنقل بين الدول األعضاء براً وبحراً وجواً. �
 توحيد العمالت، أو ربطها بسلة من العمالت، وبذل الجهود في منع التضخم الذي يقضي على التنمية. �
والتي تمارس دورها في التخطيط، ومتابعة التنفيذ،  إنشاء األجهزة اإلدارية والفنية التي تستلزمها كل مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي، �

 وتقديم النتائج.
توفير المعلومات عن اقتصاديات الدول األعضاء، على أن يتم ذلك في صورة دليل شامل إلمكانات كل دولة من حيث السكان والقوى العاملة  �

ركات والوحدات االقتصادية العاملة والمنتجات، إلى غير ذلك وتخصصاتها، واألرض واستخداماتها، وحجم االقتصاد ونتائجه، وبيانات عن الش
 من البيانات.

 
بعمل كبير في السعي لتحقيق التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية، أو على األقل التعاون فيما بينها، وفيما يلي  البنك اإلسالمي للتنميةهذا، وقد قام 

 لمحة موجزة عن البنك والمؤسسات التابعة له
دة ذي القع في البنك اإلسالمي  للتنمية مؤسسة مالي ة دولي ة أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول اإلسالمي ة، الذي ُعقد :نشاؤهإ

ة. وُعقِد االجتماع االفتتاحي  لمجلس المحافظين في رجب م( ب1973هـ )ديسمبر 1393 ال  15ته رسمي اً في م(. وبدأ أنشط1975هـ )يوليو 1395جد  شو 
 م(.1975أكتوبر  20هـ )1395
م(، بنكاً إنمائي اً عالمي  الطراز، إسالمي  المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيراً 2020هـ )1440يتطل ع البنك اإلسالمي  للتنمية إلى أن يكون، بحلول عام  :رؤيته

 ي  وساعد هذا العالََم على استعادة كرامته.في تغيير وجه التنمية البشري ة الشاملة في العالَم اإلسالم
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لنهوض اتتمثل في النهوض بالتنمية البشري ة الشاملة، وال سيما في المجاالت ذات األولوي ة وهي: التخفيف من وطأة الفقر، واالرتقاء بالصحة، و :رسالته
 وتحقيق االزدهار للشعوب. بالتعليم،
عة بين العديد من مناطق العالَم. والشرط األساسي  لالنضمام إليه هو أن تكوَن الدولُة المرش حُة لذلك عضواً دولة عضواً  56يضم  البنك حالياً  :أعضاؤه موز 

ره مج َل من الحد  األدنى من اكتتابها في أسهم رأسمال البنك، وتقبَل ما قد يقرِّ َد القسَط األو  ، وتسدِّ لس المحافظين من شروط في منظمة التعاون اإلسالمي 
 أحكام.و

ُح به  :رأسماله ، ورأُس المال المصَدر  30يبلغ رأُس المال المصر  ، اكُتتِب منه بمبلغ  18مليار دينار إسالمي  مليار دينار إسالمي   17.8مليار دينار إسالمي 
. 4.4هـ 1432وُدفِع منه حتى نهاية سنة   مليار دينار إسالمي 

تأمين والمؤسسة اإلسالمية ل ،سة كيانات هي: البنك اإلسالمي  للتنمية والمعهد اإلسالمي  للبحوث والتدريبتتألف من خم :مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية
 والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة. ،والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص   ،االستثمار وائتمان الصادرات

 لبنك أربعة مكاتب إقليمية: في الرباط )عاصمة المملكة المغربية( وكوااللمبورلة بالمملكة العربية السعودية. ويقع مقر  البنك في جد :مقّره ومكاتبه اإلقليمية
 )عاصمة ماليزيا( وألمآتي )إحدى مدن قازاخستان( وداكار )عاصمة السنغال(.

 سنة البنك المالية هي السنة الهجرية )القمرية(. :سنته المالية 
. وهو يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لدى  الوحدة :وحدته الحسابية   .صندوق النقد الدولي  الحسابية للبنك هي الدينار اإلسالمي 

ا اللغتان اإلنَكليزية والفرنسية، فهما لغتان للعمل. :ركيبته اللغوّيةت  العربية هي اللغة الرسمية في البنك. أم 
 

ة عن   :كيانات مجموعة البنكلمحة عام 
 :المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب -1

كياناً من كيانات د (. ولما كان المعه1981هـ )1401هو أحد كيانات مجموعة البنك، وجهاز البنك اإلسالمي  للتنمية في مجال البحث والتدريب. أنشئ عام 
ى منظمة عالمية الطراز معرفي ة االرتكاز. ويتولى مسؤولية قيادة تطوير ومؤازرة مجموعة البنك، فإنه يؤدي دوراً أساسي اً في تحويل مجموعة البنك إل

ز  ، لتكونصناعة الخدمات المالية اإلسالمي ة نشيطة وشاملة تدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء. ويضع هذا الهدف نصب عينيه، فيعزِّ
سية األساسي ة في  والفتاوى الشرعية.  االستراتيجيخدمات المعرفة بالبحث والحوار  بالتدريج أنشطَته المؤس 

 
 :المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات -2

م. وتتمثل مهمة هذه 1994كيان مستقل  ضمن مجموعة البنك، أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة  هي
م يالمساعدة على توسيع نطاق المعامالت التجارية للدول األعضاء، من أجل تيسير تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى هذه الدول، وتقدالمؤسسة في 

تمان ئاال تسهيالت إعادة التأمين لوكاالت ائتمان الصادرات في الدول األعضاء. وهي تحقق هذه األهداف عن طريق توفير أدوات مناسبة وشرعية لتأمين
 وإعادة تأمينه والتأمين من المخاطر القُطرية وإعادة التأمين منها.

 
 :المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص -3

م(. وتتمثل رسالة 2000يوليو  8هـ )1412ربيع اآلخر  6م( وبدأ يزاول أنشطته منذ 1999هـ )1420كيان مستقل ضمن مجموعة البنك، أنشئ عام  هي
ميل الدور الذي يضطلع به البنك عن طريق تنمية وتشجيع القطاع الخاص، وسيلِة تحقيق النمو  االقتصادي  واالزدهار في الدول هذه المؤسسة في تك

 األعضاء. أما هدفاها الرئيسان، فهما:
 ص وفقاً لمبادئ الشريعة؛ دعم التنمية االقتصادية في دولها األعضاء عن طريق إمدادها بالتمويل الذي يمكنها من النهوض بتنمية القطاع الخا �
� .  تقديم المشورة للحكومات والمنظمات الخاصة، من أجل تشجيع إنشاء وتطوير وتحديث القطاع الخاص 
 

 :المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة -4
م( برأسمال 2008هـ )1429ا عام م(، وبدأت أنشطته2005هـ)1426كيان مستقل  مخص ص لتمويل التجارة في كنف مجموعة البنك. وقد أنشئت عام  هي

ح به قدره  . وهي تدعم تطوير األسواق وتعزيز القدرات التجارية لدول منظمة التعاون اإلسالمي  من أجل النهوض  3مصر  مليارات دوالر أمريكي 
ة الطراز، ورسالتها واضحة من مهمتها التي أنشطتها وفق معايير عالمي التي وضعتها مجموعة البنك. وتمارس المؤسسة االستراتيجيةباألهداف اإلنمائية 

ساً لتزويد كون كيتتمثل في أن تكون حافزاً لتنمية التجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي  وبينها وبين باقي دول العالَم. وتتطل ع المؤسسة إلى أن ت اناً مكر 
نها من سد  احتياجاتها،  " بحلول تمكِّ وإلى الوفاء بوعدها الذي اتخذته شعاراً، أال وهو: تطوير التجارة وتحسين الظروف دول "منظمة التعاون اإلسالمي 

 المعيشي ة. 
 

 التضخم االقتصادي  ةشر اعالالوحدة 
 أوال : مفهوم التضخم االقتصادي:

م، وأصله الثالثي ضخم يدل على العظم في الشيء، فالضخم)): لغةالتضخم   لعظيم الجرم ((.لعظيم من كل شيء أو اامصدر للفعل َتَضخ 
 هو "الزيادة في كمية النقود التي تؤدي إلى زيادة األسعار". التضخم االقتصادي -

 ، مما يؤدي إلى نقصان قيمتها، وبالتالي عدم قبول التعامل بها إال بعد دفع كمية أكبر.زيادة كمية النقودوهذا التعريف يفيد بأن السبب الرئيسي للتضخم هو 
 
  . "كة صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرضحر "هو  التضخم االقتصادي -



 2016 ابوراشد  103 ملخص السلم
 

 التنسوني من دعوة بظهر الغيب

الزيادة في  وهوهذا التعريف يفيد أن التضخم ارتفاع متواصل في األسعار، وليس مجرد ظاهرة وقتية، كما يفيد أيضاً أن السبب الذي ينتج عنه التضخم 
يحدث ف ،ت أو على االستثمار فيها زيادة تفوق وتتجاوز قدرة العرض الكلي لها، ولهذا تبدأ األسعار في االرتفاعالطلب على استهالك السلع والخدما

 في االقتصاد. التضخم

 ثانيا : أنواع التضخم االقتصادي: 
 ، فمن أبرزها ما يأتي:على أساسها االقتصاديهناك اعتبارات عدة يمكن تصنيف التضخم 

 له ثالثة أنواع:  رعة ارتفاع األسعار:أنواع التضخم باعتبار س
 (% سنوياً.5( إلى )1زيادة فيه من )ال. وهذا ترتفع فيه األسعار ببطء، بشكل مستمر، وهذا من أخف أنواع التضخم، وتتراوح التضخم الزاحف .1
تزيد  ،وهو من األنواع الخطرة التي تهدد االقتصادي فترة زمنية قصيرة. ف في المستوى العام لألسعار . وهو ارتفاع مستمر ومتضاعفالتضخم العنيف .2

. وهو من أصعب أنواع التضخم السريعبالتضخم الدراسات االقتصادية (% سنوياً، ويعرف في بعض 10على ) نسبة ارتفاع مستوى األسعارفيه 
 النقدي معالجة.

(% شهرياً، وقد تصل إلى أكثر من ذلك، ويضطر الناس إلى التخلص 50يث تزيد نسبة االرتفاع فيه عن ). وهو ارتفاع سريع جداً، حالتضخم الجامح .3
تقابلها، مما يؤدي  يمن النقود بمبادلتها بالسلع تالفياً النخفاض قيمتها، وفي المقابل يتوقف المنتجون عن بيع سلعهم طمعاً في زيادة األوراق النقدية الت

 الطلب، ويعد هذا النوع من أخطر األنواع ضرراً على الدول.إلى فجوة بين العرض و
 

 التضخم بهذا االعتبار له نوعان:أنواع التضخم باعتبار تدخل الدولة باألسعار: 
تضخم ال وهو عبارة عن حالة يظل بها المستوى العام لألسعار منخفضاً بسبب تدخل الدولة بأسعار السلع والخدمات، ويحدث التضخم المكبوت )المقيد(. .1

 المكبوت في حال زيادة الطلب على العرض المتاح، وعند تخلي الدولة عن تحديد األسعار للسلع والخدمات يحدث تضخم كبير في أسعارها.
ل خ. وفيه ترتفع األسعار بصورة مستمرة دون أن يعترض طريقها، فترتفع األسعار بحرية لتحقيق التعادل بين العرض والطلب دون تدالتضخم الطليق .2

 الدولة.
 

 ثالثا : أسباب التضخم االقتصادي: 
 للتضخم أسباب ترجع إلى سببين رئيسيين هما:

زيادة الطلب على نسبة المعروض من السلع والخدمات، وأبرز سبب لزيادة الطلب هو زيادة كمية النقود، فيحدث ما يعبر عنه االقتصاديون  .1
 بقولهم: "نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة".

كاليف إنتاج السلع والخدمات، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ضغوط العمال ومطالبتهم رفع أجورهم مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف زيادة ت .2
 اإلنتاج مما يولد ارتفاعاً في األسعار.

 رابعا : آثار التضخم االقتصادي:
االقتصادية أكثر من غيرها باعتبار أن التضخم مشكلة اقتصادية بالدرجة  للتضخم آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقد اهتم االقتصاديون باآلثار

 األولى، وبوجوده تنشأ اآلثار األخرى فاالقتصاد في هذا هو األصل وغيره تبع له.
 

 وأبرز آثار التضخم االقتصادية هي:
وظفين والمتقاعدين يتأثر مستوى دخلهم بحسب نسبة إعادة توزيع الدخل لألفراد والمؤسسات، فعند حدوث التضخم فأصحاب الدخول الثابتة كالم 9

(% والدخل خمسة آالف لاير مثالً، فما 50التضخم، فما كان بإمكانهم شراؤه قبل التضخم ينقص منه بقدر نسبة التضخم، فإذا كانت نسبة التضخم )
 ائة لاير.كان يمكن شراؤه بهذا المبلغ نقص منه النصف، فكأن الدخل بعد التضخم أصبح ألفين وخمسم

أما أصحاب الدخول المرنة مثل أصحاب المشروعات فهؤالء قد يستفيدون من التضخم بزيادة دخولهم حسب قدرتهم على التكيف مع ارتفاع  9
 األسعار.

إذا كان لشخص ، فاختالل العالقات التعاقدية، فعقود المداينات مثالً تختل بسبب التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للديون المستحقة 9
( آالف لاير يكون قد رد نصف القيمة الحقيقة التي 10(% فإن المدين إذا رد )50( آالف مثالً، وحدث تضخم بنسبة )10على آخر دين مقداره )

 .ارتفاع األسعار  أخذها قبل التضخم، وكذلك تتأثر العقود اآلجلة األخرى مثل اإلجارة الطويلة، وعقود المقاوالت، وعقود التوريد، ونحوها بسب
ووسيلة  ،تدني العملة في القيام بوظائفها، فمن المتعارف عليه أن للنقود أربعة وظائف فنية، هي: أنها وسيط في المبادلة، ومقياس للقيمة، ومدخر 9

فقد ا للقيام بوظائفها، إلى أن تللمدفوعات اآلجلة، ومن المالحظ أن كل هذه الوظائف تتأثر بالتضخم، وكلما اشتد التضخم كلما فقدت العملة أهليته
ر يأهليتها كاملة بأن تصبح غير مقبولة بين الناس كوسيط للتبادل التجاري، وغير معتبرة كمقياس للقيم، وغير مرغوبة في جمعها لالدخار، وغ

 مقبولة كوسيلة للمدفوعات اآلجلة .
 على جوانب الحياة المختلفة. هذه أبرز اآلثار االقتصادية للتضخم، وكما سبق فإن للتضخم آثار أخرى

 
 ومن أبرز آثار التضخم غير االقتصادية:

 زيادة أعداد الفقراء وانحسار الطبقة الوسطى في المجتمع، نظراً لتدني كفاءة العملة في القيام بوظائفها. 9
مع ثبات مرتبات موظفي الدولة، فإن هذا قد يحمل انتشار الفساد االجتماعي واإلداري، ذلك أنه مع ارتفاع األسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود،  9

 ضعاف النفوس إلى تأمين حاجاتهم المادية عن طريق استغالل وظائفهم في الحصول على الرشوة ونحوها من المكاسب المحرمة.
 .إثارة الفتن والقالقل واالضطرابات السياسية بسب األوضاع االقتصادية المتردية  9
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 تضخم االقتصادي:خامسا : سبل التغلب على ال
مواجهته، وتبين مما سبق أن التضخم االقتصادي له أضرار بالغة على جوانب الحياة المختلفة، وقد اهتم الباحثون بدراسته واقتراح سبل التغلب عليه 

 وأبرز هذه الوسائل ما يأتي:وسأتناول هنا أبرز الوسائل التي يمكن من خاللها مواجهة التضخم والتغلب عليه، أو على األقل التخفيف من آثاره، 
 
 الوسيلة األولى: البعد عن التعامل بالربا. �

يادة في زوالربا في مصطلح الفقهاء على قسمين ربا القروض، وربا البيوع، والربا الذي له ارتباط أكبر بموضوع التضخم هو ربا القروض، ومعناه: ال
 . ل، أو في بداية األجلالدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت الزيادة عند حلول األج

 
 من خالل اآلتي:وأثر الربا في ظهور التضخم يمكن إبرازه 

ن وأن الربا يترتب عليه ارتفاع تكاليف اإلنتاج، ذلك أنه في التعامل بالربا فإن التجار يحصلون األموال من خالل االقتراض بفائدة، ويقوم �
الخدمات مما  و باحتساب هذه الفائدة ضمن تكاليف اإلنتاج، فترتفع األسعار على المستهلكين، وكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت أسعار السلع

 يؤدي إلى التضخم.
روعات شأن التعامل بالربا يؤدي إلى زيادة إصدار النقود الورقية، وذلك فيما إذا لجأت الحكومات إلى االقتراض بفائدة للقيام باإلصالحات والم �

ورقية مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود واإلنفاق العام، وفي حال عدم قدرتها على سداد الديون تقوم عن طريق أجهزتها المالية بإصدار نقود 
 . المتداولة عن كمية السلع والخدمات، وهذا هو التضخم

 
 الوسيلة الثاني: التسعير. �

 هو: إجراء من قبل الجهات ذات االختصاص بتقدير األسعار وإلزام أهل السوق بأن ال يبيعوا إال بها .
 والً: األصل في التسعير.أ

َها ال ِذيَن آَمنُ قول هللا تعالى  حنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن األصل عدم جواز التسعير؛ لعدة أدلة منها:ذهب جمهور الفقهاء من ال وا اَل ]َيا أَيُّ
نُكْم ۚ َواَل َتْقُتلُوا أَن َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماَتأُْكلُوا أَْمَوالَُكم َبْيَنُكم بِاْلَباِطِل إاِل  أَن َتُكوَن تَِجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ اً إلباحة جعل هللا سبحانه وتعالى التراضي شرط [فَُسُكْم ۚ إِن  هللا 

َما"قال رسول هللا صلى هللا  و .التجارة، والتسعير يفوت ذلك، إذ إن فيه إلزام أهل التجارة بأن يبيعوا بأقل مما يرضون  . "َتَراٍض  َعنْ  اْلَبْيعُ  إِن 
ْعرُ  هللا عنه قال: َغاَل رضي  أنس بن مالكوعن  ْعُر، َغاَل  هللاِ، َرُسولَ  َيا: الن اسُ  َفَقالَ  َوَسل َم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعلَى بِاْلَمِديَنةِ  السِّ  َفَقالَ  لََنا، رْ َسعِّ  السِّ
رُ  هللاَ  إِن  : " َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  اُق، اْلَباِسطُ  اْلَقابُِض، اْلُمَسعِّ ز   . " َمالٍ  َواَل  َدٍم، فِي بَِمْظلََمةٍ  َيْطلُُبنِي ِمْنُكمْ  أََحدٌ  َولَْيسَ  هللاَ، أَْلَقى أَنْ  أَلَْرُجو إِنِّي الر 
ْر، ،- وسلم عليه هللا صل ى - هللا رسول يا: فقال جاء رجالً  رضي هللا عنه أن أبي هريرةوعن   ،هللا رسولَ  يا: فقال رجٌل، جاءه ثم" وأدع بل: "فقال َسعِّ
ْر،  . "َمْظلَِمةٌ  عندي ألحد وليس هللا ألقى أن ألرجو وإني ويرفع، يخفِضُ  هللا بل: "فقال َسعِّ

 
 مينالمسل ةمصلح برعاية مأمور واإلمام عليهم، حجر والتسعير أموالهم، على مسلطون الناس أن ووجهه: مظلمة وأنه التسعير الحديثان يدالن على "تحريم

 االجتهاد من الفريقين تمكين وجب األمران تقابل وإذا الثمن بتوفير البائع مصلحة في نظره من أولى الثمن برخص المشتري مصلحة في نظره وليس
 ألنفسهم" 

ريدون، كرهون على بيعها فيه بغير ما ي؛ ألن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعتهم بلداً يُ أن التسعير سبب للغالء والتضييق على الناس في أموالهم
يع، لبومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويدخرها رغبة في رفع األسعار، فيضطر أهل الحاجة إلى شرائها، فيحصل اإلضرار بالمالك في منعهم من ا

 وبالمشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، ولوقوع الضرر بالتسعير يكون حراماً.
 

 ر للمصلحة.ثانياً: التسعي
 اختلف العلماء في حكم التسعير إذا اقتضت لذلك مصلحة عامة، على قولين:

 .القول األول: الجواز، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه عند الحنابلة، اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . القول الثاني: المنع، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
 أدلة القول األول:

ين، فقال عمر:  ي هللا عته وجد حاطب بن أبي بلتعة رضي هللا عنه يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: كيف تبيع يارضعمر أن  تاعون بأبوابنا، تبحاطب؟ قال: ُمد 
 تم".!؟ بع صاعاً، وإال فال تبع في أسواقنا، وإال فسيروا في األرض ثم اجلبوا، ثم بيعوا كيف شئوأفنيتنا، وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم

 وجه الداللة:
ين، وهذا من التسعيرأن عمر رضي هللا ع  .نه أمر حاطباً رضي هللا عنه أن يبيع صاعاً بالثمن الذي يبيع به الُمد 

 المناقشة:
اره دنوقش بأن عمر رضي هللا عنه رجع عن قوله لحاطب رضي هللا عنه، فقد جاء في بعض الروايات أن عمر لما رجع حاسب نفسه، ثم أتى حاطباً في 

  عزيمة مني، وال قضاء، وإنما هو أمر أردت به الخير ألهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبعفقال له: "إن الذي قلت ليس ب

 . أن في التسعير العادل عند الحاجة إليه مصلحة عامة، ومراعاة المصلحة العامة واجبة
 أدلة القول الثاني:

 استدلوا باألدلة التي تقدم ذكرها في بيان أن األصل في التسعير المنع.
 وقد نوقشت األدلة باألوجه اآلتية:

x أدلة خاصة، تبين أنه ُيعدل عن هذا النهي إذا كان هناك مصلحة راجحة. أن هذه األدلة جاءت عامة في النهي عن التسعير، وقد وردت 
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x  ة معينة رحمه هللا بأن: "هذه قضي ابن تيميةأن االستدالل بحديث امتناع النبي صلى هللا عليه وسلم من التسعير وجعله مظلمة، يتوجه إليه ما قاله
ليه، أو عمل يجب عليه، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، ومعلوم أن الشيء ليست لفظاً عاماً، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب ع

 إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا ال يسعر عليهم.
x  وقد يباع فيها شيء ُيزرع فيها، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن  من الجلب، –غالباً  –والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها

 عليه ، فترك النبي صلى هللا البائعون وال المشترون ناساً معينين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو بيع"
 وسلم التسعير لعدم الحاجة إليه.

بب للغالء والتضييق على الناس في أموالهم، يتوجه إليه: أن التسعير الذي يؤدي لمثل هذه النتيجة هو التسعير الجائر الذي يجحف بأن التسعير س االستدالل
 التسعير العادل الذي يراعي مصلحة البائع بتوفير الربح المناسب، ويراعي مصلحة المشتري بتوفير السلع، فهو مطلب البجانب التجار، وهذا ممنوع، أما 

 .يؤدي إلى محذور شرعي
 الترجيح: 

إال إذا كان  –وهو المنع  –الذي يظهر أن الراجح هو القول بجواز التسعير إذا كان لمصلحة راجحة.وعلى هذا فال يعدل عن األصل في حكم التسعير 
 اإلجحاف بأصحاب السلع والخدمات.هناك مصلحة راجحة معتبرة شرعاً، كأن يكون للتسعير أثر بين في معالجة آثار التضخم، وال يؤدي إلى 

 (عروفةالم أي من امتناع بعض أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إال بزيادة على القيمة) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: "وأبلغ من هذا
إال لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلماً لوظيفة أن يكون الناس قد التزموا أن ال يبيع الطعام أو غيره إال أناس معروفون ال تباع السلع 

إال بقيمة  لناستؤخذ من البائع، أو غير ظلم؛ لما في ذلك من الفساد، فههنا يجب التسعير عليهم، بحيث ال يبيعون إال بقيمة المثل، وال يشترون أموال ا
 . المثل، بال تردد في ذلك عند أحد من العلماء"

فلولي األمر أن يلزمهم بذلك بأجرة  –كالفالحة والنساجة والبناء وغير ذلك  –ن القيم رحمه هللا: "ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة قال اب
 . مثلهم، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك"

أسعار السلع والخدمات األساسية، كما أنه يساهم في طمأنة  والتسعير إذا كان لمصلحة راجحة فإن له أثر في الحد من التضخم من ذلك أنه يمنع ارتفاع
 .الناس، فيحد ذلك من الشراء الذي يسبق ارتفاع األسعار مع عدم حاجتهم إلى تلك المشتريات 

 
 الوسيلة الثالثة: تنظيم إصدار النقود. �

تصاديين العالقة بين التوسع في إصدار النقود وبين التضخم، يعد إصدار النقود من أبرز وأهم أعمال البنوك المركزية في الدول، وقد بين بعض االق
 . فاإلفراط في عرض النقود يولد إفراطاً في الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار، وهذا هو التضخم 

تحصيل األرباح والعوائد، فإن في ذلك إفساداً  وعلى هذا فمن المهم أن يكون إصدار النقود مرتبط بحاجة الناس ومصالحهم، وال يكون إصدارها بهدف
 .للنظام النقدي 

 أن للسلطان يينبغ ولهذا. الناس أموال معيار وتجعل األثمان حكم عليها يغلب النافقة الفلوس وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا على هذا بقوله: " فإن
 وال فيه يتجرف فيضربه نحاساً  يشتري بأن أصالً؛ الفلوس في السلطان ذو يتجر وال. لهم ظلم غير من معامالتهم؛ في العدل بقيمة تكون فلوساً  لهم يضرب

 بيت من اعالصن أجرة ويعطي العامة للمصلحة فيه؛ ربح غير من بقيمته يضرب ما يضرب بل غيرها؛ لهم ويضرب بأيديهم التي الفلوس عليهم يحرم بأن
: أخرى فلوساً  لهم وضرب عرضا صارت حتى بها المعاملة حرم إذا فإنه بالباطل؛ أموالهم وأكل الناس ظلم أبواب من عظيم باب فيها التجارة فإن. المال
 أن لىإ ذريعة صارت: الفلوس مقادير اختلفت فإذا وأيضا. سعرها بأغلى بصرفها فيها وظلمهم فيها فيظلمهم أسعارها بنقص األموال من عندهم ما أفسد

  .الناس"  أموال فتفسد صغارها ويخرجون آخر بلد إلى وينقلونها صرفونهافي صغارا يأخذون الظلمة
 ومما يدل على صحة اعتبار ربط إصدار النقود بحاجة الناس ومصالحهم:

x  به يخون نقص ومعنى التطفيف هو " التطفيف، [ َوْيٌل لِّْلُمَطفِّفِينَ   ]أن التوسع في إصدار النقود من التطفيف الذي نهى هللا عز وجل عنه بقوله 
 .وتطفيف"  وفاء شيء لكل: وزن" ، ويكون أيضاً في غير ما يكال ويوزن، قال اإلمام مالك رحمه هللا: "ويقال أو كيل في صاحبه

x  ووجه كون التوسع في اإلصدار النقدي من التطفيف: أن إصدار نقود جديدة دون أن يصاحبها زيادة إنتاج سلع وخدمات يفضي إلى نقص قيمة
 .المتبادلة وينقص قيمتها الشرائية، وهذا تطفيف للنقود التي بأيدي الناس النقود 

x  اَس أَْشَياَءُهْم وَ أن التوسع في إصدار النقود دون تنظيم يعد بخساً ألموال الناس وإفساداً لها، وقد نهى هللا تعالى عن ذلك بقوله اَل ]َواَل َتْبَخُسوا الن 
 [ َتْعَثْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

x  لهم"  التي حقوقهم الناس تنقصوا ال: أي نقصه، إذا: حقه بخسه يقال النقص،: رحمه هللا: " البخس الشوكانيقال. 

x  وعدم ضبط اإلصدار النقدي سيؤدي إلى نقص ما بأيدي الناس من نقود . 
 الوسيلة الرابعة: تخفيض اإلنفاق العام. �

 خاصة في المجاالت قليلة الفائدة، مما ينتج عنه عجز في ميزانية الدولة .يعد التوسع في اإلنفاق العام من أسباب التضخم، و
ع لولذلك من أهم الوسائل المتبعة في معالجة التضخم تخفيض اإلنفاق العام؛ ألن ذلك سيؤدي إلى خفض مستوى االستهالك، فينقص الطلب على الس

 . والخدمات، مما يساهم في وقف ارتفاع األسعار

عالجة التضخم والحد من ارتفاع األسعار يندرج في تصرف ولي األمر في المال العام باألصلح لألمة، ومما ينبغي مراعاته في حال تخفيض وقيام الدولة بم
عية ت الشرالاإلنفاق العام أن يكون تخفيض اإلنفاق في المجاالت التي ال يحصل ضرر بتقليل اإلنفاق فيها، فما ال يمكن االستغناء عنه في جميع المجا

 .والتعليمية والدفاعية واألمنية والصحية وغير ذلك ال يجوز المساس بها؛ لعظم الضرر الحاصل بتعطيلها أو اختاللها 

 العامة" . المسلمين مصالح من فاألهم باألهم القسمة في يبدأ أن فالواجب: المصارف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: " وأما
 
 
 وهللا أعلم  ما رأيت انه المهم  هذا

 وفقني هللا وإياكم لما فية الخير والسداد 


