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 دوس انصكىك اإلسالمُت االستثماسَت يف تىمُت وتطىَش 
 ادلىاطك انعشىائُت

 بششي خانذ تشكٍ د.                       مصطفً واطك صاحل د.     
 ستار انقاوىن انتجاسٌ ادلساعذأ            ستار انقاوىن انتجاسٌ ادلساعذأ
 جامعت ادلىصم-كهُت احلقىق   جامعت ادلىصم             -كهُت احلقىق 

                                 ادلستخهص

طؼذ ٘زٖ حٌُظُىٛن ٚػخثك ِظغخ٠ٚش حٌم١ّش طّؼً كظظخ شخثؼش فٟ ٍِى١ش 

حػ١خْ حٚ ِٕخفغ حٚ خذِخص حٚ ِٛؿٛدحص فٟ ِششٚع ِؼ١ٓ ٚرٌه رؼذ طلظ١ً 

ل١ّش حٌُظُىٛن ٚلفً رخد حالوظظخد ٚرذء حعظخذحِٙخ ف١ّخ حطذسص ِٓ حؿٍٗ، 

ؤعّخء ِخٌى١ٙخ ِمخرً ِخ ٠مذِٛٔٗ ِٓ حِٛحي ٌظٕف١ز حٌّششٚع ٚحعظغالٌٗ ٚطظذس ر

ٚطلم١ك حٌؼخثذ ٌّذس طلذد فٟ ٔششس حالطذحس ٚفك ِزخدٜ حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش 

ٚحكىخِٙخ، ِٚٓ ػُ فٟٙ رذ٠ً حعالِٟ خخي ِٓ حٌشرخ، ٟٚ٘ طمَٛ ِمخَ حٌَغَٕذَحص 

 حٌظم١ٍذ٠ش.

٠ًٛ حٌّششٚػخص  ٚػخٌـض حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌظشش٠ؼخص ٘زٖ حالدحس  ّْ حٌّّٙش فٟ طَ

٠ًٛ حالعالِٟ حالسدٟٔ سلُ ) ّْ ٚ  2302( ٌغٕش 03وّخ فٟ  لخْٔٛ ُطُىٛن حٌظَ

، ٚٔض ػ١ٍٙخ لخْٔٛ  2300( ٌغٕش 03لخْٔٛ حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش  حٌظٛٔغٟ سلُ )

٠ٚؼىف حٌؼشحق ػٍٝ ح٠ـخد  2302ٌغٕش  30حٌّظخسف حإلعال١ََِش حٌؼشحلٟ سلُ 

، 2302ح حٌشؤْ ِٓ لزً حٌزٕه حٌّشوضٞ حٌؼشحلٟ ِٕز ػخَ ِششٚع ٌؼٛحرؾ  رٙز

 ٌىٕٗ ٌُ ٠ظذس حٌٝ ٢ْ.

اىنيَات اىَفحاحية: ) اىُصُن٘ك اإلسالٍَيَة، اىَْاطق اىعش٘ائية، االسحرَار، 

٘يو، اىَسََْدات(.                                                             َْ  قاُّ٘، جَ

Abstract: 

These sukuk are documents of equal value 

representing common shares in ownership of property, 

utilities, services or assets in a specific project, after 

collecting the value of the Sukuk, closing the subscription 
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door and starting using them for what they were issued for, 

and are issued in the names of their owners in exchange for 

the money they provide to implement the project and exploit 

it and achieve the return for a period It is defined in the 

prospectus according to the principles and provisions of 

Islamic Sharia, and therefore it is an Islamic alternative free 

of interest, and it is the place of traditional bonds. 

Many legislations have addressed this important tool 

in project financing, as in the Jordanian Islamic Finance 

Sukuk Law No. 30 of 2012 and the Tunisian Islamic Sukuk 

Law No. 30 of 2013, and it has been stipulated in the Iraqi 

Islamic Banking Law No. 43 of 2015 and Iraq is working to 

find a draft of controls in this regard from Accepted the 

Central Bank of Iraq since 2017, but it has not been issued 

yet. 

Key words: (Islamic sukuk, slums, investment, law, 

financing, bonds). 

 تـادلقذم

 اٗال: اىحعريف تَ٘ض٘ع اىثحد ٗإَيحٔ.

خ١ٌش ر١ٓ فظشس ٚحخشٜ، ٚرٌه   َّ طظطٛس حٌٛػخثك حالعظؼّخس٠ش ٚحالدٚحص حٌ

ٌظٛحوذ ِغظـذحص حٌٛحلغ حٌظـخسٞ ٚحالعظؼّخسٞ ٚطٍز١ش كخؿش حٌّشخس٠غ رٙزح 

 .حٌشؤْ

ٌزح ظٙشص ٘زٖ حٌٛػخثك وٕٛع ِؼ١ٓ ٚخخص طظّؼً رُظُىٛن حالعظؼّخس،  

ٚحٌظٟ طظؼخًِ ٚفك حكىخَ حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش رؼ١ذح ػٓ حٌفٛحثذ حٌشر٠ٛش حٌّلشِش 

ششػخ، رل١غ حرظىشص ٘زٖ حٌظىٛن حٌـذ٠ذس ِٓ لزً خزشحء ِٚظخظظ١ٓ فٟ 

العظؼّخس رخٌظ١غ حالِٛس حٌّخ١ٌش حالعال١ِش، ٚطفخػٍٙخ رشىً وز١ش ِغ ػمٛد ح
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لخِش حٌّشخس٠غ حٌّظٕٛػش حٚ ٌظٛف١ش حٌظ٠ًّٛ حٌّخٌٟ حٌالصَ إل حالعال١ِش، ٚرٌه

 .طط٠ٛش٘خ ِٓ خالي رٌه

 ذاّيا: ٍشنية اىثحد.

طؼذ حُ٘ ِشىٍش طٛحؿٗ حٌّٛػٛع ٟ٘ طؤخش حٌؼشحق فٟ طزٕٟ ِؼً ٘زٖ  

ٚوزٌه  حالٚسحق حٌّّٙش فٟ حٌٛحلغ حٌّخٌٟ حٌّظشفٟ حٚ حٌظـخسٞ ٌالعظؼّخس ف١ٙخ،

ػذَ ٚؿٛد ٔظٛص لخ١ٔٛٔش طفظ١ٍ١ش خخطش ٌّؼخٌـش حٌّٛػٛع فٟ لخْٔٛ 

رذال ِٓ -حٌّظخسف حالعال١ِش حٌؼشحلٟ حٌٕخفز، ٚكخؿش حٌزٍذ حٌٝ حٌظ٠ًّٛ حٌىز١ش 

فٟ ِؼخٌـش حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌّشىالص حٌّخظٍفش  -حاللظشحع حٌخخسؿٟ ٚرفٛحثذ ِظٕٛػش

 ِٚٓ ر١ٕٙخ ِشىٍش حٌغىٓ.

 ذاىرا: ٕدف اىثحد.

ظٙذف حٌّٛػٛع ر١خْ ِفَٙٛ حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش ٚحٌذٚس ٠غ 

حٌُّٙ حٌزٞ ٠ّىٓ حْ طمَٛ رٗ ٌظط٠ٛش حٌّٕخؽك حٌغى١ٕش حٌؼشٛحث١ش ِٓ خالي 

٠ًٛ حٌلالي ٚح٠ـخد حٌغىٓ حٌالثك ٌٍّٛحؽ١ٕٓ. ّْ   حٌظَ

 راتعا: جساؤالت اىثحد.

ُظُىٛن ٠لخٚي حٌزلغ حالؿخرش ػٓ طغخإالص ِّٙش ٟٚ٘ ِفَٙٛ ٘زٖ حٌ 

حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش؟ ٚرّخرح طخظٍف ػٓ حٌظىٛن)حٌش١ىخص( حٌّؼشٚفش فٟ 

حٌمخْٔٛ حٌظـخسٞ، ِٚخ ٟ٘ ؽش٠مش حطذحس٘خ ٚػٍّٙخ، ٚدٚس ٘زٖ حٌظىٛن 

 حالعال١ِش حالعظؼّخس٠ش فٟ حٌلذ ِٓ ِشىٍش حٌّٕخؽك حٌؼشٛحث١ش؟.

 

 

 خاٍسا: ٍْٖج اىثحد ٕٗينييحٔ.

حٌّٕٙؾ حٌظل١ٍٍٟ ر١ٓ حٌمخْٔٛ حٌؼشحلٟ ع١ظُ ِؼخٌـش حٌّٛػٛع ِٓ خالي  

ٚحالسدٟٔ ٚحٌظٛٔغٟ، ٚحالؽالع ػٍٝ طـخسد رؼغ حٌذٚي ػٍٝ عز١ً حالعظجٕخط 

 رٙخ، ٚٚفمخ  ٌٍخطش حٌظخ١ٌش:

 اىَثحد االٗه: ٍفًٖ٘ اىُصُن٘ك االسحرَارية اإلسالٍَيَة.
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 حٌّطٍذ حالٚي: حٌظؼش٠ف رخٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش.

٠ًٛ حٌّشخس٠غ حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ:  ّْ ح١ّ٘ش حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش فٟ طَ

 حٌغى١ٕش.

االسحرَارية ٗدٗرٕا في جط٘ير  اإلسالٍَيَة اىُصُن٘ك اىراّي: إصدار اىَثحد

 اىَشاريع اىسنْية.

 حالعظؼّخس٠ش. حإلعال١ََِش حٌُظُىٛن حطذحس حالٚي: آ١ٌش حٌّطٍذ

 حٌّشخس٠غ طط٠ٛش فٟ العظؼّخس٠شح حإلعال١ََِش حٌُظُىٛن حٌؼخٟٔ: دٚس حٌّطٍذ

 حٌغى١ٕش.

 ادلبحث االول

ت
َ
ىك االستثماسَت اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 مفهىو انص

٠لظخؽ ٘زح حٌّٕظؾ حٌـذ٠ذ فٟ حؽخس حٌّظخسف ٚحٌّئعغخص حٌّخ١ٌش  

حإلعال١ََِش حٌٝ ر١خْ ِخ١٘ظٗ رذلش ِٓ خالي حٌظؼش٠ف رٗ ٚح١ّ٘ظٗ فٟ حٌّـخي 

غ١ش٘خ ٚ٘زح ِخ ع١ظُ ر١خٔٗ ٚفمخ حالعظؼّخسٞ ٚط١١ّض ٘زٖ حٌُظُىٛن ػٓ ِٓ 

 ٌٍّطٍز١ٓ حٌظخ١١ٌٓ:

 حٌّطٍذ حالٚي: حٌظؼش٠ف رخٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش ٚح١ّ٘ظٙخ.

 .حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ: ط١١ّض حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش ػٓ غ١ش٘خ

 ادلطهب االول

مُتها
َ
ت وأه

َ
ىك االستثماسَت اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
شَف بانص

ْ
ع

َ
 انت

ٞ ٕ٘خ ر١خْ ِفَٙٛ ٘زٖ حٌُظُىٛن رذلش ٚطٛػ١ق ِؼٕخ٘خ ِٓ ِٓ حٌؼشٚس 

خالي حٌظؼش٠ف رٙخ، ٚر١خْ ح١ّ٘ظٙخ حٌشث١غش فٟ طٛف١ش حٌظ٠ًّٛ ٚخظٛطخ فٟ كً 

 ِشىالص حالعىخْ ٚرٌه ٚفمخ ٌٍفشػ١ٓ حٌظخ١١ٌٓ:

 حٌفشع حالٚي: طَْؼش٠ف حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش.
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شخس٠غ حٌفشع حٌؼخٟٔ: أ١ّ٘ش حٌُظُىٛن حالعظؼّ َّ ٠ًٛ حٌ ّْ خس٠ش حإلعال١ََِش فٟ طَ

 حٌَغَى١ٕش.

 انفشع االول

ت 
َ
ىك االستثماسَت اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 تعشَف انص

حٌَظْه ٌغش: ؿّؼٙخ ُطُىٛن، ٚ٘ٛ ٠ذي ػٍٝ طاللٟ ش١ج١ٓ رمٛس ٚشذس كظٝ  

وؤْ حكذّ٘خ ٠ؼشد حالخش، وّخ ٠مخي طىىض حٌشٟء طىخ ٚطه حٌزخد حٞ 

حغٍمٗ رؼٕف ٚشذس
(0)

وٍّش حٌَظْه فٟ حٌمُشحْ حٌَىش٠ُ رمٌٛٗ طؼخٌٝ:  ، ٚٚسدص ح٠ؼخ

"فؤلزٍض حِشأطٗ فٟ طشس فظىض ٚؿٙٙخ ٚلخٌض ػـٛص ػم١ُ"
(2)

. ٟٚ٘ ح٠ؼخ 

حٌىظخد حٌزٞ ٠ىظذ فٟ حٌّؼخِالص
(0)

. 

ئعَغخص فٟ حالططالف حٌفمٟٙ فؼشفض رخٔٙخ حِخ  ُّ : ُطُىٛن طظذس٘خ حٌ

َؼخسرش ٚطّؼً كظش شَ  ُِ خ١ٌش حإلعال١ََِش رخػظزخس٘خ  َّ خي ِششٚع حٌ َّ خثؼش فٟ سأع

ِؼ١ٓ حٚ ششوخص ِظؼذدس طشخسن فٟ حٌشرق ٚحٌخغخسس حٌّلظٍّش ٚحالعظشدحد حٚ 

رخػظزخس٘خ ٚو١ال ِمخرً حؿش ِؼ١ٓ ِلذد ِغزمخ ٚلخرٍش ٌٍظذحٚي
(3)

  . 

: رخٔٙخ حٚسحق ِخ١ٌش ِظغخ٠ٚش حٌم١ّش ِلذدس حٌّذس طظذس ٚفك ط١غ ٗجعرف ايضا

٠ًٛ حإلعال١ََِش طؼطٟ ٌلخٍِٙ ّْ خ كك حالشظشحن ِغ حٌغ١ش رٕغزش ِج٠ٛش فٟ ٍِى١ش حٌظَ

ٚطخفٟ ح٠شحدحص حٚ حسرخف ٚخغخثش ِٛؿٛدحص ِششٚع حعظؼّخسٞ لخثُ فؼال حٚ 

ع١ظُ حٔشخإٖ ِٓ كظ١ٍش حالوظظخد ٟٚ٘ لخرٍش ٌٍظذحٚي ٚحالؽفخء ٚحالعظشدحد ػٕذ 

حٔظٙخء حٌّذس حٚ ػٕذ حٌلخؿش ٚفمخ ٌؼٛحرؾ ِؼ١ٕش، ٠ّٚىٓ كظش ِٛؿٛدحص 

                                                      

، دار 1دين احسج بن زكخيا، معجم مقاييذ المغة، تحقيق عبج الدالم دمحم، ط( ابه الح(1
 .235، ص1661الفكخ، بيخوت، 

 .56ية اآل ( سهرة الحاريات/(5
، السكتبة العمسية، بيخوت، بال سشة طبع، 1( احسج بن دمحم الفيهمي، السرباح السشيخ، ج(3

 .321ص
الفكخ العخبي، ، دار 1السخخج، ط-ية االزمةسامي يهسف، الُرُكهك الَسالية اإلسالم ( د.(1

 .42، ص5212القاىخة 
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عظؼّخسٞ فٟ حالػ١خْ حٚ حٌّٕخفغ حٚ خذِخص حٚ كمٛق ِخ١ٌش حٚ حٌّششٚع حال

ِؼ٠ٕٛش حٚ خ١ٍؾ ِٓ رؼؼٙخ حٌزؼغ حٚ وٍٙخ كغذ حٌمٛحػذ حٌّخ١ٌش حإلعال١ََِش
(0)

 . 

ٌُ ٠ؼشف ٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌُظىٛن حِخ لخٔٛٔخ فٕـذ حْ حٌّششع حٌؼشحلٟ 

ال١ِش فٟ ْعظؼّخس٠ش، ٚوخٔض ٌٗ حشخسحص فٟ حػظّخد حٌظطٛسحص حٌّخ١ٌش حالعحال

حٌظؼخِالص حٌّظشف١ش ك١غ ٔض  فٟ لخْٔٛ ِظشف حٌٕٙش٠ٓ حالعالِٟ
(2)

سلُ  

ِٓ خالي حػظّخد حالِٛس حٌـذ٠ذس ٚحٌّظطٛسس فٟ حٌّخ١ٌش  2302( ٌغٕش 52)

٠ّخسط حٌّظشف ٌلغخرٗ حٚ ٌلغخد حالعال١ِش ٚرٌه ِٓ خالي ِخ ٔض ػ١ٍٗ: "

فٟ حٌّؼشٚفش حٚ غ١شٖ فٟ دحخً حٌؼشحق حٚ خخسؿٗ ؿ١ّغ حٚؿٗ حٌٕشخؽ حٌّظش

حٌّغظلذػش ٚؿ١ّغ حالػّخي حٌّظشف١ش ٚحالعظؼّخس٠ش حٌّخظٍفش كغذ حٌمٛحػذ 

ِغ حكىخَ حٌشش٠ؼش  ال ٠ظؼخسعٚحألػشحف حٌّظشف١ش حٌّظؼخسف ػ١ٍٙخ ٚرّخ 

حٚال: حٌم١خَ رؤػّخي حٌظ٠ًّٛ ٚحالعظؼّخس فٟ : ٠ؤطٟ ِخ حالعال١ِش، ٌٚٗ فٟ عز١ً رٌه

ي حٌظ٠ًّٛ رخٌّشخسوش ٚحٌّؼخسرش ٚر١غ ِخظٍف حٌّشخس٠غ ٚحالٔشطش ِٓ خـال

حٌّشحرلش ٚغ١ش٘خ ِٓ حٌظ١غ ٚحٌخذِخص حٌظٟ ال طخخٌف حكىخَ حٌشش٠ؼش 

"حالعال١ِش
(0)

. 

( ٌغٕش 30ٚٔض ح٠ؼخ لخْٔٛ حٌّظخسف حالعال١ِش حٌؼشحلٟ سلُ )  

خس٠ش ٚفمخ فخرٖ ٚرشىً طش٠ق ػٍٝ حٌُظُىٛن حالرؼذ طشش٠ؼٗ ٚٔ 2302 َّ ْعظؼ

ٌٍظخٌٟ
(3)

ظشف ٌلغخرٗ حٚ ٌلغخد غ١شٖ فٟ دحخً حٌؼشحق ٚ ٠ّخسط حٌّ: "

                                                      

ربيعة بن زيج، ادارة مخاطخ الُرُكهك االسالمية الحكهمية، مجمة  أ. سميسان ناصخ و ( د.(1
 52لدعهدية، السجمج دراسات اقترادية اسالمية، السعيج اإلسالمي لمبحهث التجريب، ا

 .1،  ص1العجد 
سيدو في أوىه اول مرخف حكهمي يتم ت السالمي شخكة عامة( يعج مرخف الشيخين ا(5

مرطفى ناطق صالح، نظخات في  العخاق مخكده الخئيذ ببغجاد ومختبط بهزارة السالية، د.
، 15جدائخ، العجد ال رخف الشيخين االسالمي في العخاق، مجمة الفقو والقانهن،قانهن م
 .3، ص5213نيدان 

في  1532خاقية بالعجد السشذهر في الهقائع الع / اوال( من القانهن 5( السادة )(3
14/15/5215. 

في  1362عخاقية، العجد / اوال، سابعا( من القانهن السشذهر في الهقائع ال2( السادة )(1
4/15/5212. 
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حػّخي حٌظ٠ًّٛ  :حٚال  :خخسؿٗ ؿ١ّغ حٚؿٗ حالٔشطش حٌّظشف١ش حالعال١ِش ٚ ِٕٙخ

 .ٚ حالعظؼّخس فٟ ِخظٍف حٌّشخس٠غ ٚحالٔشطش حٌظٟ ال طخخٌف حٌشش٠ؼش حالعال١ِش

حطذحس طىٛن ِمخسػش ِشظشوش حٚ طىٛن ِمخسػش ِخظظش ٚفمخ :.....عخرؼخ

 ."ٖ حٌزٕه حٌّشوضٞ حٌؼشحلٌّٟخ ٠لذد

٠ًٛ حالعالِٟ  ّْ ٚحِخ حٌظشش٠ؼخص حٌؼشر١ش فٍمذ ٔض لخْٔٛ ُطُىٛن حٌظَ

رخٔٙخ: "ٚػخثك ِظغخ٠ٚش حٌم١ّش طّؼً كظظخ  2302( ٌغٕش 03حالسدٟٔ سلُ )

شخثؼش فٟ ٍِى١ش ِششٚع طظذس رؤعّخء ِخٌى١ٙخ ِمخرً ِخ ٠مذِْٛ ِٓ حِٛحي ٌظٕف١ز 

خثذ ٌّذس طلذد فٟ ٔششس حالطذحس ٚفك ِزخدة حٌّششٚع ٚحعظغالٌٗ ٚطلم١ك حٌؼ

حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش ٚحكىخِٙخ"
(0)

 . 

 2300( ٌغٕش 03ٚػشف لخْٔٛ حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش حٌظٛٔغٟ سلُ )

رخٔٙخ: "حٚسحق ِخ١ٌش لخرٍش ٌٍظذحٚي طّؼً كظظخ شخثؼش ِٚظغخ٠ٚش حٌم١ّش فٟ ٍِى١ش 

ِٕخفغ حٚ خذِخص حٚ كمٛق حٚ ِٛؿٛدحص لخثّش فؼال حٚ ع١ظُ حٔشخإ٘خ ِٓ حػ١خْ حٚ 

خ١ٍؾ ِٓ حالػ١خْ ٚحٌّٕخفغ ٚحٌخذِخص ٚحٌٕمٛد ٚحٌذ٠ْٛ ِٓ كظ١ٍش حالوظظخد 

ٚطظذس فٟ حؽخس ػمذ ٚفك حٌّؼخ١٠ش حٌششػ١ش ٚػٍٝ حعخط لخػذس حٌغُُٕ 

رخٌغُشَ"
(2)

 . 

حِخ فٟ ح١ٌٙجخص حٌّخ١ٌش حالعال١ِش ٚحٌّؼخ١٠ش حٌششػ١ش فٍمذ ػشفض ١٘جش 

ٍّئعغخص حٌّخ١ٌش حإلعال١ََِشحٌّلخعزش ٚحٌّشحؿؼش ٌ
(0)

٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌُظُىٛن  

رخٔٙخ: ٚػخثك ِظغخ٠ٚش حٌم١ّش طّؼً كظظخ شخثؼش فٟ ٍِى١ش حػ١خْ حٚ ِٕخفغ حٚ 

خذِخص حٚ فٟ ِٛؿٛدحص ِششٚع ِؼ١ٓ حٚ ٔشخؽ حعظؼّخسٞ خخص ٚرٌه رؼذ 

                                                      

 ( من القانهن.5( السادة )(1
 ( الفرل االول من القانهن.(5
ؤسدات السالية في ( انذأت الييئة بسهجب اتفاقية التأسيذ من عجد من الس(3

في الجدائخ وسجمت الييئة فيسا بعج بسسمكة  53/11/1662ىـ، السهافق 1112/صفخ1
عمى اعتبارىا ىيئة عالسية  54/3/1661ىـ السهافق 1111رمزان /11البحخين بتاريخ 

 ذات شخرية معشهية ال تيجف لمخبح.
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طلظ١ً ل١ّش حٌُظُىٛن ٚغٍك رخد حالوظظخد ٚرذء حعظخذحِٙخ ف١ّخ حطذسص ِٓ 

حؿٍٗ
(0)

. 

: كك ٍِى١ش ٌٕغزش ِج٠ٛش شخثؼش فٟ ِٛؿٛدحص ػ١ٕ١ش حٚ ٗعرفث ايضا تاّٖا

ِـّٛػش ِخظٍطش ِٓ حٌّٛؿٛدحص حٚ فٟ ِٛؿٛدحص ِششٚع ِلذد حٚ ٔشخؽ 

حعظؼّخسٞ
(2)

 . 

ٚػشفٙخ ح٠ؼخ ِـّغ حٌفمٗ حالعالِٟ حٌذٌٟٚ حٌّٕزؼك ِٓ ِٕظّش حٌّئطّش 

خي حٌِمشحع حالعالِٟ رخٔٗ: "أدحس حعظؼّخس٠ش طمَٛ ػٍٝ طـضثش سأ َّ ط حٌ

كذحص  َٚ َؼخسرش ػٍٝ أعخط  ُّ خي حٌ َِ َؼخسرش( ربطذحس ُطُىٛن ٍِى١ش رِشأط  ُّ )حٌ

ُِغـٍش رؤعّخء حطلخرٙخ رخػظزخسُ٘ ٠ٍَّىْٛ ِكَظظخ شخثؼش فٟ  ظغخ٠ٚش حٌم١ّش ٚ ُِ

ُّؼخسرش ِٚخ ٠ظلٛي ح١ٌٗ رٕغزش ٍِى١ش وً ُِٕٙ ف١ٗ". خي حٌ َِ  سأط 

ٟ٘ ػ١ٍّش طل٠ًٛ ِـّٛػش ِٓ حالطٛي ٚػ١ٍٗ فخْ حٌُظُىٛن رخٌّفَٙٛ حٌغخرك 

ذسس ٌٍذخً حٌٝ ُطُىٛن لخرٍش ٌٍظذحٚي ِٚٓ ػُ ر١ؼٙخ ٚطذحٌٚٙخ فٟ حالعٛحق  ُّ حٌ

حٌّخ١ٌش ِغ ِشحػخس حٌؼٛحرؾ حٌششػ١ش ٚحٌؼٛحرؾ حٌؼخِش ٌٍظذحٚي
(0)

 . 

خس٠ش َّ دٚسح ِّٙخ فٟ ِؼخٌـخص كخالص حٌغىٓ  ٚطئدٞ حٌُظُىٛن حالْعظؼ

ك حٌغى١ٕش غ١ش حٌشع١ّش ٚحٌظٟ طؼشف رخٔٙخ: "ّٔٛ حٌؼشٛحثٟ حٚ وّخ طغّٝ حٌّٕخؽ

ِـظّؼخص ٚحٔشخء ِزخْ ال طظّخشٝ ِغ حٌٕغ١ؾ حٌؼّشحٟٔ ٌٍّـظّؼخص حٌظٟ طٕشخ 

رذحخٍٙخ حٚ كٌٛٙخ ِٚظؼخسػش ِغ حالطـخ٘خص حٌطز١ؼ١ش ٌٍّٕٛ ٚحالِظذحد ٟٚ٘ 

ِخخٌفش ٌٍمٛح١ٔٓ حٌّٕظّش ٌٍؼّشحْ"
(3)

، حٚ وّخ ػشفض ِٓ ؿخٔذ حخش رخٔٙخ: 

حٌخخٌٟ ِٓ حٌخذِخص حالعخط ٚغ١ش حٌمخٟٔٛٔ ٠ٚٛؿذ فٟ طـّؼخص طفظمش  "حٌغىٓ
                                                      

، 5214ذخين الثاني ىـ ت1136، السعاييخ الذخعية السعتسجة في صفخ 14( السعيار رقم (1
صادرة من ىيئة السحاسبة والسخاجعة لمسؤسدات السالية اإلسالمية، مسمكة البحخين، 

 .4/4/5216اخخ زيارة    http://aaoifi.comمشذهرة عمى السهقع: 
رات العقارية، متطمبات كفاية راس السال لمُرُكهك والتركيك واالستثسا 4( السعيار رقم (5

 .3، ص5226مجمذ الخجمات السالية االسالمية، ماليديا 
( عبج الحكيم دمحم وعبج المطيف البذيخ، مداىسة الُرُكهك االسالمية في تسهيل عجد (3

 .32، ص5214، حديخان 1السهازنة، مجمة جامعة صبخاتو العمسية، ليبيا، العجد
، 5214البحهث، مجمذ الشهاب العخاقي، ( فخاس جاسم، العذهائيات في العخاق، دائخة (1

 .11ص

http://aaoifi.com/
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دسؿخص حٌشحكش ٚحالِخْ ٚحٌخذِش ٚطٕظشش رٙخ حالٚرجش ٚحٌـشحثُ ٚغ١ش٘خ ِٓ  ألدٔٝ

حالِٛس ٚطّٕٛ ِزخ١ٔٙخ رشىً ِخخٌف ٌىً حعظ ٚلٛح١ٔٓ حٌظٕظ١ُ حٌؼّشحٟٔ حٌّؼّٛي 

رٙخ فٟ حٌذٌٚش"
(0)

ش حٌخخطش رشؤٔٙخ فٟ ػٕخ٠خ ، ٚع١ظُ ر١خْ ٘زٖ حأل١ّ٘ش ٚحال١ٌ

 حٌزلغ ف١ّخ رؼذ.

لظشحع ٌظٛف١ش حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش ٟ٘ أدٚحص ح ٚٔـذ ِّخ عزك حْ

١ٍ٠ٛش حالعخط  ّْ خ١ٌش حٌظَ َّ ٛحسد حٌ َّ فك ط١غ اعال١ِش طُ طط٠ٛش٘خ ٌظٛف١ش حٌ َٚ حٌظ٠ًَّٛ 

خ١ٌش حإلعال١ََِش حٌّظٕٛػش ٚألغشحع حلخِش ٚطط٠ٛش حٌّششٚػخص  َّ ٌٍّئعغخص حٌ

 ّش ٚحالعخط خذِش ٌٍّـظّغ.حٌّٙ

 انفشع انثاوٍ

ىَم ادلشاسَع انسكىُت
ْ
م

َ
ت يف ت

َ
ىك االستثماسَت اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 اهمُت انص

ٌٍُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش ح١ّ٘ش ٚحعؼش حٌٕطخق ٚرشظٝ حٌّـخالص  

٠ًٛ حٌالصَ ٚحٌُّٙ فٟ حٌّشخس٠غ حٌغى١ٕ ّْ ش ٚح٠ؼخ طزشص ح١ّ٘ظٙخ ِٓ خالي طٛف١ش حٌظَ

 ١ّ٘ش حٌُظُىٛن طىْٛ ٚفمخ ٌٍظخٌٟ:ػش، ٚػ١ٍٗ فؤحٌّظٕٛ

طّىٓ ٘زٖ حٌُظُىٛن حالشخخص ِٓ حعظؼّخس فخثغ حِٛحٌُٙ فٟ ِشخس٠غ  -0

ُىٛن ِظٕٛػش ٚحعظشدحد ٘زٖ حالِٛحي ف١ّخ رؼذ ِٓ خالي طذحٚي حٌظُ 

عٛحق حالٚسحق حٌّخ١ٌش ر١ؼخ ٚششحء  حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش رؤ
(2)

 . 

                                                      

( بادره عيدى ابه رمان، السداكن العذهائية مذاكل وحمهل، جامعة البمقاء التطبيقية، (1
  :السهقع االردن، بحث متاح عمى

https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?userid=83174  
 .2/3/5252. اخخ زيارة 1ص     

( رمدي محسهد، الُرُكهك االسالمية في ضهء السعامالت السرخفية في الخأسسالية (5
، 5213واالسالم واسخار الُرُكهك في مرخ والعالم، مشذاة السعارف، االسكشجرية، 

 .514ص

https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?userid=83174
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خ حٌىز١شس فٟ طـ١ّغ حالِٛحي ِٓ خالي ٘زٖ ِىخٔخطٙٛن ربطغظٕذ ٘زٖ حٌُظىُ  -2

حٌَغَٕذَحص ٌٍم١خَ رّشخس٠غ وز١شس ٚطط٠ٛش٘خ رشىً عش٠غ ٚخظٛطخ فٟ 

ِشخس٠غ حالعىخْ
(0)

 . 

طغُٙ ٘زٖ حٌُظُىٛن فٟ طلغ١ٓ حسرخف حٌششوخص الْ ػ١ٍّخص حطذحس ٘زٖ  -0

حٌُظُىٛن طظُ خخسؽ حؽخس ١ِضح١ٔظٙخ، ٚال طىٍفٙخ حٌىؼ١ش
(2)

 . 

فخثذس وزشٜ ٌٍششوخص حٌّظٕٛػش ِٓ خالي طٛف١ش حٌغ١ٌٛش  طلمك ٘زٖ حٌُظُىٛن -3

حٌّخ١ٌش حٌّطٍٛرش ح٠ؼخ فخْ وخْ ٌذ٠ٙخ فخثغ ِخٌٟ حشظشص ُطُىٛوخ ٚحْ 

حكظخؿض ٌٍغ١ٌٛش لخِض رز١ؼٙخ
(0)

 . 

طغ٠ٛك ٘زٖ حٌظىٛن ِٓ حٌّظذس٠ٓ ٌٙخ ػٍٝ حػظزخس حٔٙخ ٚسلش ِخ١ٌش رحص  -2

الخشٜحعظمال١ٌش خخطش رؼ١ذح ِٓ غ١ش٘خ ِٓ حٌَغَٕذَحص ح
(3)

 . 

حعظخذحَ ط١غ حٌظىٛن حٌّظٕٛػش ٚخظٛطخ طىٛن حالعظظٕخع -6
(2)

فٟ  

ططز١مخص رٕخء حٌّغخوٓ ٚحٌؼّخسحص حٌغى١ٕش حٌّظٕٛػش ٠ّٚىٓ حعظخذحَ ط١غش 

حالعظظٕخع فٟ فظق حٌطشق ٚطخط١ؾ حالسحػٟ
(0)

 . 

                                                      

ستثَساِرية االسالمية، مشذاة السعارف، هك اال، الرشاديق والُركُ ىذام احسج ( د.(1
 .513، ص5212االسكشجرية، 

 .515( رمدي محسهد، مرجر سابق، ص(5
 .513ىذام احسج، مرجر سابق، ص ( د.(3
حاتم الحبيب، ادراج الركهك االسالمية في البهرصات العالسية االىجاف والشتائج،  ( د.(1

، 63ي العالسية، مخكد ابحاث فقو السعامالت االسالمية، العجد مجمة االقتراد االسالم
 .44، ص5252شباط 

ويدتخجم  .( االسترشاع: عقج وارد عمى شيء يخاد صشعو فيكهن محل العقج الذيء والعسل(2
االسترشاع في السرارف االسالمية بذكل اوسع حيث يذسل الترشيع واالنذاء 

، مطبعة تهنذ قخطاج، 1ج الهىاب، الركهك، طامال عب أ. والتجييد والبشاء وغيخىا.
 .33، ص5214
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 ادلطهب انثاوٍ

ت عه غريها
َ
ىك االستثماسَت اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 متُُز انص

ش ِغ غ١ش٘خ ِٓ حالٚسحق ن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِ حْ طذحخً حٌُظُىٛ 

ُُٙ ٚحٌَغَٕذَحص حٚ حالٚسحق حٌظـخس٠ش وّخ فٟ حٌظه)حٌش١ه( ِّخ حٌّخ١ٌش وخ ألع

٠ظطٍذ ِٕخ حٌزلغ فٟ ٚػغ كذ فخطً ر١ُٕٙ ٌظ١١ّضُ٘ رشىً دل١ك ٌٚزح ع١ظُ 

 حٌزلغ فٟ رٌه ٚوخٌظخٌٟ:

ٌُٖ:اٗال: جَييز اىُصُن٘ك االسحرَارية اإلسالٍَيَة عِ أ  ألس

ُُٙ فٟ حّٔٙخ حدٚحص ِخ١ٌش لخرٍش  طظشخرٗ حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش ِغ أألع

ٌٍظذحٚي دحخً عٛق حالٚسحق حٌّخ١ٌش، ٚحّٔٙخ ٠ظؼّٕخْ كمخ ٔمذ٠خ، ٚوالّ٘خ ٠لًّ 

حعُ ِخٌىٗ ٚطظُ ِٓ خالي ػ١ٍّش حالوظظخد، ٚوالّ٘خ ِؼشػخْ ٌٍشرق 

ٚحٌخغخسس
(2)

  . 

ّٙش ر١ّٕٙخِٚغ ٘زح حٌظشخرٗ فخٔٗ طٛؿذ فشٚلخص ِ
(0)

 ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ: 

٠ًٛ خخسؿ١ش رؼ١ذح ػٓ ١ِضح١ٔش حٌششوش الْ كخًِ حٌظه  -0 ّْ حْ حٌُظُىٛن حدحس طَ

ُُٙ فٙٛ ػؼٛ)ِغخُ٘( فٟ حٌششوش ٚرشأط  ِّٛي ٌٍششوش رؼىظ كخًِ أألع

 ِخي حٌششوش.

حٌُظُىٛن حدحس ِخ١ٌش حعظؼّخس٠ش ِئلظش ٌىٛٔٙخ طظذس ٌفظشس ص١ِٕش ِلذدس،  -2

ُُٙ حٌظٟ ط ؼذ حٌّىْٛ حٌشث١ظ ٌشحط ِخي حٌششوش ٟٚ٘ طزمٝ ِغ رؼىظ أألع

 رمخء ك١خس حٌششوش ٚحعظّشح٘خ رٕشخؽٙخ.

                                                                                                                              

زعيسي رمدي، اىسية صكهك االسترشاع االسالمية في تشسية  مخداسي احسج ود. ( د.(1
وتحفيد السذاريع السقاوالتية، مجمة االقتراد االسالمي العالسية، مخكد ابحاث فقو 

 .35، ص5216، حديخان 52السعامالت االسالمية، العجد 
 .41سامي يهسف، مرجر سابق، ص د.( (5
الُرُكهك االسالمية ودورىا في تحقيق السقاصج الذخعية، رسالة  ( سعج الجين بن ثامخ،(3

ماجدتيخ قجمت الى كمية العمهم االندانية واالجتساعية والعمهم االسالمية، جامعة احسج 
 .12، ص5211دراية، الجدائخ، 
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ال ٠ّظٍه كخٍِٟ حٌُظُىٛن حٌلك فٟ حطخخر حٌمشحسحص دحخً حٌششوش حٌّظذسس  -0

ُُٙ حػؼخء فٟ ح١ٌٙجش  ُ فٕـذ حْ حٌّغخ١ّ٘ٓ ِخٌىٟ أألع ُٙ ٌٙخ، رؼىظ أألع

ِٚٓ خالٌٙخ ٠ظخزْٚ حٌؼخِش ٌٍششوش حٌظٟ طؼُ وً حٌّشظشو١ٓ ف١ٙخ، 

 حٌمشحسحص حٌّٕخعزش ٌٍششوش.

 ذاّيا: جَييز اىُصُن٘ك االسحرَارية اإلسالٍَيَة عِ اىَسََْدات:

حٌظىٛن حالعظؼّخس٠ش ِغ حٌَغَٕذَحص فٟ حْ والّ٘خ حٚسحلخ ِخ١ٌش،  طظشخرٗ 

لخرٍش ٌٍظذحٚي، ٠ٚؼذحْ ِٓ حالٚسحق حٌّخ١ٌش حٌّغظمشس ٚرحص ِخخؽش ل١ٍٍش ؿذح
(0)

، 

١ش حٌظ٠ًّٛ حٌالصَ ِٓ خالٌّٙخ٠ٚظُ طٛف
(2)

 . 

ٚطخظٍف حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش ِٓ ؿخٔذ حخش ػٓ حٌَغَٕذَحص  

 حٌظٟ طظذس٘خ حٌششوخص ِٓ ػذس حِٛس:

حٌظه حالعظؼّخسٞ ٘ٛ ٚسلش ِخ١ٌش رحص ؽز١ؼش ششػ١ش ِزظىشس ِٓ حٌفمٙخء  -0

ؼذ كظش ٚحٌّخظظ١ٓ فٟ حالِٛس حٌّخ١ٌش حالعال١ِش، رؼىظ حٌغٕذحص حٌظٟ ط

فٟ د٠ٓ سرٛٞ ٚحرظىش حٌغٕذ ِٓ حٌفمٗ حٌغشرٟ حٌشأعّخٌٟ
(0)

 . 

حٌظه ٠ّؼً كظش ِؼ١ٕش فٟ ٍِى١ش حطٛي ِششٚع ِؼ١ٓ رؼىظ كخًِ حٌغٕذ  -2

 فٙٛ رّشوض دحثٓ ٌٍششوش حٌظٟ حطذسص حٌَغَٕذَحص.

ح٠شحدحص حٌُظُىٛن ال طشد ػ١ٍٙخ فٛحثذ ػٍٝ حٌم١ّش حالع١ّش حّٔخ ِٓ ػٛحثذ  -0

ألطٛي حٌُظُىٛن ٚػٕذ حٔظٙخء حؿٍٙخ حٌّلذد ٠غظشد كخًِ حٌٕشخؽ حالعظؼّخسٞ 

حٌظه حٌم١ّش حالع١ّش ٌٙخ، ر١ّٕخ حٌَغَٕذَحص فٟٙ كك ٚد٠ٓ ٔمذٞ ٠لظً كخٍِٙخ 

ػٍٝ فخثذس ِذفٛػش ػٕذ حٔظٙخء حؿً حٌَغَٕذَحص
(3)

. 

 ذاىرا: جَييز اىُصُن٘ك االسحرَارية اإلسالٍَيَة عِ اىصل م٘رقة ججارية)اىشيل(:

                                                      

 .61-62امال عبج الهىاب، مرجر سابق، ص ( أ.(1
 .42سامي يهسف، مرجر سابق، ص ( د.(5
 .3امال عبج الهىاب، مرجر سابق، ص ( أ.(3
 .42سامي يهسف، مرجر سابق، ص ؛ د.12( سعج الجين بن ثامخ، مرجر سابق، ص(1
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وز١ش فٟ حٌظغ١ّش حٌخخطش رٙز٠ٓ حٌّظطٍل١ٓ فٕٙخن ٠ٛؿذ طذحخً  

طه)ش١ه(
(0)

ٚطه حعظؼّخسٞ حعالِٟ، فىالّ٘خ ٠ـظّؼخْ فٟ حٌظغ١ّش  

)حٌظه(، ٚح٠ؼخ ٠ظشخرٙخْ ِٓ ك١غ حّٔٙخ حٚسحلخ رحص ؽز١ؼش خخطش ٚشىً ِؼ١ٓ 

٠ظؼّٓ ر١خٔخص ِلذدس، ٚوالّ٘خ ٠ظؼّٕخْ كمخ ِخ١ٌخ ٔمذ٠خ ِلذد حٌم١ّش ِٚؼ١ٓ 

 ٚسحق لخرٍش ٌٍظذحٚي ٠ٚـظّؼخْ والّ٘خ فٟ ػذَ ٚؿٛد فٛحثذ.ٚوالّ٘خ ح٠ؼخ ح

ِٚغ رٌه ٠خظٍف حٌظه حٌزٞ ٠ؼذ ٚسلش طـخس٠ش ِٓ حٌظه حالعظؼّخسٞ  

 حالعالِٟ ِٓ ػذس ٔٛحف ٟٚ٘ وخٌظخٌٟ:

حؽشحف حٌظه )حٌش١ه( ػالػش حشخخص ُٚ٘ عخكذ ِٚغلٛد ػ١ٍٗ دحثّخ  -0

٠ىْٛ ِظشفخ ٚحٌّغظف١ذ
(2)

عالِٟ ف١ٛؿذ ف١ٗ ؛ ر١ّٕخ حٌظه حالعظؼّخسٞ حال

ؽشف حٌّظذس ٌٗ وخٌّظشف ِؼال حٚ ششوش ِؼ١ٕش، ٚحٌطشف حٌّىظظذ حٌزٞ 

 ٠مظٕٟ حٌظه.

حٌظه ٘ٛ ٚسلش طـخس٠ش خخطش حِخ حٌظه حالعظؼّخسٞ حالعالِٟ فٙٛ ٔٛع  -2

 ؿذ٠ذ ِٓ حالٚسحق حٌّخ١ٌش.

٠ؼذ حٌظه حدحس ٔمً ٌٍٕمٛد ٚحدحس ٚفخء ح٠ؼخ -0
(0)

؛ رؼىظ طىٛن حالعظؼّخس 

 حدحس ط٠ًّٛ ٌٍّشخس٠غ حٌّظٕٛػش.حالعال١ِش فٟٙ 

ال حوظظخد فٟ حٌظه)حٌش١ه( ر١ّٕخ طىٛن حالعظؼّخس فال طظذس حال ِٓ خالي  -3

 حوظظخد ِٛؿٗ ٌٍـّٙٛس.

ِغظلك حالدحء ٌذٜ حالؽالع  ألٔٗال ٠لظٛٞ حٌظه ػٕذ حٔشخثٗ حؿال ِؼ١ٕخ  -2

دحثّخ
(0)

؛ ر١ّٕخ طىٛن حالعظؼّخس فٟٙ طلظٛٞ ػٍٝ حؿً ِؼ١ٓ خخص رٙخ ِٕز 

 خ.حطذحس٘

                                                      

 1651( لدشة 32( عالج السذخع العخاقي مهضهع الرك في قانهن التجارة العخاقي رقم )(1
 القانهن. ( من146-134الشافح، في السهاد)

االوراق التجارية، العاتك -فهزي دمحم سامي، القانهن التجاري  فائق الذساع ود. ( د.(5
 .11و12، ص5211لرشاعة الكتب، القاىخة، 

وائل انهر، االوراق التجارية، ووسائل الجفع االلكتخونية  أ. مرطفى كسال و ( أ.د.(3
 .512، ص5213الحجيثة، دار الفكخ الجامعي، االسكشجرية، 
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 ادلبحث انثاوٍ

ىك إصذاس
ُ
ك
ُ
ت انص

َ
 االستثماسَت ودوسها  اإلسالَمُ

 يف تطىَش ادلشاسَع انسكىُت

ٌٍّظخسف دٚس وز١ش ِٚظ١ّض فٟ ؿ١ّغ ٔٛحكٟ حالٔظخؽ ٚحٌظمذَ حاللظظخدٞ       

رٛؿٗ ػخَ ٚرٌه ٠ظؼق ِٓ أ١ّ٘ظٗ فٟ طشـ١غ حالعظؼّخس ػٓ ؽش٠ك طٛف١ش 

٠ًٛ حٌالصَ ٚفك حكىخَ حٌشش٠ؼش ّْ  حإلعال١ََِش. حٌظَ

٠ّٚؼً حطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش ٍِـؤ  إِٓخ  ٚرذ٠ال  ششػ١خ  ػٓ حٌٍـٛء حٌٝ      

٠ًٛ ِشخس٠غ وز١شس طلظخؽ  ّْ حاللظشحع أٚ حطذحس حٌَغَٕذَحص حٌظم١ٍذ٠ش ار طغظخذَ ٌظَ

٠ٛالص ػخّش ال طغظط١غ حٌذٌٚش ربِىخٔخطٙخ حٌّظخكش طٛف١ش٘خ ِٚٓ ػّٕٙخ  ّْ حٌٝ طَ

شخس٠غ حالٔشخث١ش أٚ حٌظط٠ٛش٠ش ٚخظٛطخ  ِشخس٠غ حٌزٕٝ حٌظلظ١ش ِخ ٠ظؼٍك رخٌّ

 وخٌّشخس٠غ حٌغى١ٕش.

ِٚٓ أؿً حإلٌّخَ رظفخط١ً اطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش حالعظؼّخس٠ش حسطؤ٠ٕخ     

طمغ١ُ ٘زح حٌّزلغ حٌٝ ِطٍز١ٓ ٔغٍؾ حٌؼٛء فٟ حٌّطٍذ حالٚي ػٍٝ آ١ٌش حطذحس 

ٔخظض حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ ٌز١خْ دٚس حٌُظُىٛن حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش حالعظؼّخس٠ش ٚ

 حإلعال١ََِش حالعظؼّخس٠ش فٟ طط٠ٛش حٌّشخس٠غ حٌغى١ٕش.

 ادلطهب االول

ت االستثماسَت
َ
ىك اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 آنُت اصذاس انص

ٌمذ حؿخص حٌّششع حٌؼشحلٟ ٌٍّظخسف حإلعال١ََِش حطذحس ُطُىٛن ِمخسػش        

٠لذدٖ حٌزٕه حٌّشوضٞ  ِشظشوش حٚ ُطُىٛن ِمخسػش ِخظظش ٚفمخ  ٌّخ

حٌؼشحلٟ
(2)

اال حٔٗ ٌُ ٠ظٕخٚي طفخط١ً حطذحس٘خ ٚآ١ٌش حٌؼًّ رٙخ رؼىظ حٌمٛح١ٔٓ  

طٕظُ ػ١ٍّش أ( رؤْ " -03حالسدٟٔ فٟ حٌّخدس )ِلً حٌّمخسٔش  فمذ ٔض حٌّششع 

                                                                                                                              

 ( من قانهن التجارة العخاقي الشافح.122( السادة )(1
 .5212( لدشة 13/ فقخة سابعًا( من قانهن السرارف االسالمية رقم )2السادة ) (5)
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٠ًٛ حالعالِٟ ٚطغـ١ٍٙخ ٚؽشكٙخ ٚحالوظظخد رٙخ ٚطغط١ظٙخ  ّْ حطذحس ُطُىٛن حٌظَ

ٞ أِش ٠ظؼٍك رخٌظؼخًِ رٙخ رّٛؿذ طؼ١ٍّخص طظذس ػٓ ٚحدسحؿٙخ ٚطذحٌٚٙخ ٚح

حٌّـٍظ أٚ رّٛحفمظٗ"
(0)

. 

ٚلذ لظذ حٌّششع حالسدٟٔ رخٌّـٍظ حٌّشخس ح١ٌٗ فٟ آخش حٌفمشس أػالٖ ٘ٛ         

ِـٍظ ِفٛػٟ ١٘جش حالٚسحق حٌّخ١ٌش حٌّشىٍش رّمظؼٝ حكىخَ لخْٔٛ حالٚسحق 

حٌّخ١ٌش
(2)

ْ طظؼّٕٗ وً ٔششس حطذحس ٠ـذ أ ، ٠ٚظٌٛٝ ٘زح حٌّـٍظ طلذ٠ذ ِخ

٠ًٛ حالعالِٟ ّْ رلغذ خظٛط١ش ط١غ ُطُىٛن حٌظَ
(0)

. 

أِخ حٌّششع حٌظٛٔغٟ فمذ ؿؼً حطّخَ ػ١ٍّش حطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش ٠ظُ      

ِٓ خالي حٔشخء طٕذٚق ِشظشن ٌٍُظُىٛن اال حرح ٚحفمض ١٘جش حٌشلخرش حٌششػ١ش 

ػٍٝ ػذَ ٚؿٛد رٌه
(3)

. 

طذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش حالعظؼّخس٠ش ٚفمخ ٠ّٚىٓ كظش حؿشحءحص ح  

 ٌٍفشٚع حٌظخ١ٌش:  

 انفشع االول

 وششة االصذاس
ح١ٌ٢ش حٌّؼظّذس فٟ حطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش طىْٛ ػٓ ؽش٠ك ٔششس    

حالطذحس حٌظٟ ػّٕظٙخ حٌمٛح١ٔٓ ششٚؽخ خخطش إلطذحس٘خ ِٓ حؿً حػطخء 

طظٛس وخًِ ١ٌ٢ش حالعظؼّخس رٛحعطظٙخ
(2)

ؼظّذ ػذس ِؼخ١٠ش طٕظ١ّ١ش لخ١ٔٛٔش ، ٚط

 ٚششػ١ش فٟ ٔششس حالطذحس ٌالوظظخد فٟ حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش. 

                                                      

 .5215( لدشة 32( قانهن صكهك التسهيل االسالمي االردني رقم )(1
 .5215ة ( لدش32ُصُكهك التسهيل االسالمي االردني رقم ) ( من قانهن 5( السادة )(5
( لدشة 32ُصُكهك التسهيل االسالمي االردني رقم )( من قانهن  5-/ فقخة د 3) السادة( (3

5215. 
  .5213( لدشة 32( من قانهن الُرُكهك االسالمية رقم)12(  السادة )(1

 .15سعج الجين ثامخ، مرجر سابق، ص(2) 
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ٚٔـذ ٔض حٌّششع حالسدٟٔ ؿخء ػٍٝ ٚؿٛد حْ طظؼّٓ ٔششس حالطذحس       

ولذ حدٔٝ ر١خٔخص ِشوضس ف١ٙخ ػٍٝ حٌم١ّش حالع١ّش ٌألسطذس ٚحػظّخد حكىخَ 

حس ٚحٌشلخرش ِغ ر١خْ حٌـذٜٚ حاللظظخد٠ش حٚ حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش فٟ ػ١ٍّش حالطذ

حالؿظّخػ١ش حٚ حٌذٚحفغ حٚ حٌّظٍلش فٟ حٔشخء ِششٚع حٚ طط٠ٛشٖ ِغ حٌظشذ٠ذ 

ػٍٝ ػشٚسس طلذ٠ذ ِذس إلٔـخص حٌّششٚع حٌّّٛي رخٌُظُىٛن حإلعال١ََِش ِغ ر١خْ 

وً حالِٛس حٌظٕظ١ّ١ش حٌظٟ طخفغ ػ١ٍّش حالوظظخد ٚ و١ف١ش حؽفخء طٍه حٌُظُىٛن 

٠ًٛ حالعالِٟ ٚػّخْ كمٛق ِخ ِغ ّْ طلذ٠ذ آ١ٌش طغ٠ٛش ٌىٟ ُطُىٛن حٌظَ

حٌٕضحػخص
(0)

. 

٠الكع ِٓ خالي ِخ طمذَ حْ ِّٙش ٔششس حالطذحس ٟ٘ إلػطخء طظٛس وخًِ        

ٚٚحف ٌٍّظمذَ ػٍٝ حالوظظخد رُظُىٛن حالعظؼّخس حإلعال١ََِش ٌؼّخْ كمٛلٗ ِٓ 

فٟ ػ١ٍّش حالطذحس ٚ حٌشلخرش ٚر١خْ خالي حالٌظضحَ رؤكىخَ حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش 

 .حٌّظٍلش ٚ حٌذٚحفغ إلٔشخء حٚ ٌظط٠ٛش ِشخس٠غ لخثّش

ؿخء ِٛلف حٌّششع حٌظٛٔغٟ ِطخرمخ ٌٍّششع حالسدٟٔ فٟ طؼ١ّٓ ٚ

ٔششس حالسطذس حٌز١خٔخص حٌٛحسدس حػالٖ اال حٔٗ حػخف ح١ٌٙخ طؤو١ذٖ ػٍٝ  ٚؿٛد 

سس طؼ١ّٕٗ حٌششٚؽ طلذ٠ذ حٌؼمذ حٌزٞ ػٍٝ حعخعٗ طظذس حٌُظُىٛن ٚ ػشٚ

حٌخخطش رظذحٌٚٙخ أٚ حعظشدحد٘خ
(2)

. 

ٚػ١ٍٗ فبْ طٕظ١ُ حالطذحس ٠ظُ ِٓ خالي ٚػغ ح١ٌٙىً حالدحسٞ ٚ حٌفٕٟ        

ٌؼ١ٍّش حطذحس حٌُظُىٛن ٚطلذ٠ذ كمٛق ٚٚحؿزخص حالؽشحف رحص حٌؼاللش ٌؼ١ٍّش 

١ٍش حالطذحس وّخ طلظخؽ ػ١ٍّش حطذحس حٌُظُىٛن حٌٝ طظ١ُّ حٌؼمٛد حٌشث١غش ٌؼّ

حطذحس٘خ ِؼً ٔششس حالوظظخد ٚ ػمذ ر١غ حالطٛي ِلً حٌظظى١ه ٚ ػمذ حدحسس 

حالطٛي ٚ ػمذ حٔظفخع رخألطٛي ٚػمذ حٌؼّخْ ٚغ١ش٘خ
(0)

. 

                                                      

( لدشة 32ردني رقم )( من قانهن  ُصُكهك التسهيل االسالمي اال13-1/ف11السادة ) (1)
5215. 

 . 5213( لدشة 32( من قانهن الُرُكهك االسالمية التهندي رقم )6( الفرل )(5
حالة  –عيدى يهسف بازيشة، دور الُرُكهك االسالمية في تسهيل مذخوعات التشسية ( (3

 :مشذهر عمى السهقع االلكتخوني .21ُصُكهك االجارة، ليبيا، ص
     http:www.search.emarefa.net  2/5/5252تاريخ الديارة. 
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حِخ رخٌٕغزش ٌٍؼٛحرؾ حٚ حٌّؼخ١٠ش حٌششػ١ش إلطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش     

خٔخص فمذ ؿخءص ِئوذس ػٍٝ ػمذ حطذحس حٌظه حٌّظؼّٓ ٌششٚؽ حٌظؼخلذ ٚ حٌز١

حٌّطٍٛرش ػٓ حٌّشخسو١ٓ فٟ حالطذحس ٚ ر١خْ كمٛلُٙ ٚحٌظضحِخطُٙ وّخ حوذص طٍه 

حٌّؼخ١٠ش حٌششػ١ش ػٍٝ طؼّٓ ٔششس حالطذحس طلذ٠ذ ط١غش ِٓ ط١غ حالعظؼّخس 

حٌظٟ عٛف طخظض ٌٙخ ِزخٌغ حالوظظخد
(0)

الْ حكىخَ حٌظه طخظٍف طزؼخ  

ٍٝ حعخعٙخ وُظُىٛن الخظالف حٌؼمذ حٚ حٌظ١غ حالعظؼّخس٠ش حٌظٟ طذس حٌظه ػ

حٌّشخسوش ٚ غ١ش٘خ ِٓ حٌظ١غ حالؿخسس ٚ حٌغٍُ ٚ حالعظظٕخع  ٚ حٌّؼخسرش ٚ

حإلعال١ََِش 
(2)

. 

وّخ حوذص طٍه حٌّؼخ١٠ش حٌّشخس ح١ٌٙخ حػالٖ ػٍٝ حٌز١خٔخص حٌٛحؿذ طؼّٕٙخ     

  -فٟ ٔششس حالطذحس ٟٚ٘:

حعُ ِٕشت حٌُظُىٛن ٚ ِظذس٘خ ٚحٌز١خٔخص حٌّظؼٍمش رٙخ ٚكمٛلّٙخ  -0

 .ٚحٌظضحِخطّٙخ ٚٚؿٗ حعظخذحَ كظ١ٍش حالوظظخد فٟ حٌُظُىٛن

دسحعش ؿذٜٚ حٌّششٚع حٚ حٌٕشخؽ حٌزٞ ٠ّٛي رلظ١ٍش حٌُظُىٛن ؽزمخ  -2

 ٌألعظ حٌف١ٕش حٌّمشسس.
 انفشع انثاوٍ

ت
َ
ىك اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 اجلهت انتٍ تتىىل عمهُت اصذاس انص

٠ذ حٌـٙش ِٓ حؿً طٕظ١ُ ػ١ٍّش حطذحس حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش الرذ ِٓ طلذ

حٌظٟ طظٛال٘خ فمذ حؿخص حٌّششع حٌظٛٔغٟ ٌٍذٌٚش حٚ حٌمطخع حٌخخص وخٌّظخسف 

حٌخخطش حٚ حٌششوخص حٌخخطش طٌٟٛ ٘زٖ حٌّّٙش ػٓ ؽش٠ك ٚػ١مش حطذحس 

                                                      

صجار وتسمك وتجاول الُرُكهك، صادرة عن ( إل5السعيار رقم ) هق دبي السالي،معاييخ س (1)
 -مشذهر عمى السهقع االلكتخوني:. 51الفتهى والخقابة الذخعية، سهق دبي السالي،ص

http:www.standard-no-4-inve   12/5/5252تاريخ الديارة. 
ستثَساِرية، بحث مشذهر في مجمة لُرُكهك االسالمية وآثارىا االليقهم، اعمي ىالل ا (5)

                   .123ص ،5213الحجاز العالسية السحكسة لمجراسات االسالمية والعخبية، العجد الخابع، 
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حٌُظُىٛن ٚ حالعظؼّخس ٌٙخ رخٌـشحثذ حٌشع١ّش ِظؼّٕش حٌذػٛس ٌالوظظخد رٙخ
(0)

  ٚ

ٛن حإلعال١ََِش ٍِضِشطؼظزش حٌز١خٔخص حٌٛحسدس فٟ ٚػ١مش حطذحس حٌُظىُ 
(2)

 

( ػٍٝ طلذ٠ذ حٌـٙخص حٌظٟ ٠لك 00ٚٔض حٌّششع حالسدٟٔ فٟ حٌّخدس )  

٠ًٛ حإلعال١ََِش ّْ ٟٚ٘ وً ِٓ حٌلىِٛش ٚحٌّئعغخص  ٌٙخ حطذحس ُطُىٛن حٌظَ

حٌشع١ّش حٌؼخِش  رؼذ حخز ِٛحفمش ِـٍظ حٌٛصسحء ٚحٌزٕٛن حإلعال١ََِش ٚحٌششوخص 

٠ًٛ حالعالِٟ ٚحٌششوخص ٚحٌّئعغخص حٌظٟ طلظً ػٍٝ  ّْ حٌظٟ طمذَ خذِخص حٌظَ

ِٛحفمش حٌّـٍظ، وّخ حػطٝ حٌّششع حالسدٟٔ ِٓ خالي حٌّخدس حػالٖ حٌظالك١ش 

ٌم١خَ رشىً ِزخشش رؼ١ٍّش حالطذحس أٚ رظٛسس غ١ش ِزخششس ِٓ ٌظٍه حٌـٙخص حِخ ح

 خالي حٌششوش رحص حٌغشع حٌخخص ٚحٌظٟ ٔشؤص ٌٍم١خَ رٙزح حٌغشع.

ٌشش٠ؼش ٚلذ طذس ػٓ عٛق درٟ حٌّخٌٟ ػذس ِؼخ١٠ش ِظٛحفمش ِغ حكىخَ ح     

طذحس ٚطٍّه ٚ طذحٚي حٌُظُىٛن ػٍٝ حْ حطذحس ٚ أكذ ٘زٖ حٌّؼخ١٠ش خخص رب

إلعال١ََِش حِخ حْ ٠ظُ ِٓ ؿٙش ِئٍ٘ش ٌإلطذحس حٚ ػٓ ؽش٠ك ششوش حٌُظُىٛن ح

رحص غشع خخص ٠ىْٛ ٌٙخ حٌشخظ١ش حالػظزخس٠ش  ٚرِش ِخ١ٌش ِغظمٍش
(0)

. 

 انفشع انثانث

 تىفُز االصذاس و االطفاء
طظّؼً ٘زح حٌخطٛس رم١خَ حٌششوش حٌّٕشجش حِخ رظٛو١ً حٚ ر١غ حالطٛي حٌٝ       

ٝ طظ١ٕف حالطٛي ٚ طمغ١ّٙخ حٌٝ ِؼذحص طظٕخعذ ششوش )حٌظظى١ه( حٌظٟ طظٌٛ

ِغ شش٠لش حٌّغظؼّش٠ٓ حٌّغظٙذف١ٓ ِٓ حؿً طل٠ًٛ حالطٛي حٌٝ ُطُىٛن ػُ 

ر١ؼٙخ ٌٍّغظؼّش٠ٓ ٚ ٠ظُ طذحٚي طٍه حٌُظُىٛن ٚ فمآ ألكىخَ حٌشش٠ؼش حإلعال١ََِش
(3)

. 

 

                                                      

  .5213( لدشة 32( في قانهن الُرُكهك االسالمية التهندي رقم )5السادة ) (1)
 .5213( لدشة 32نهن الُرُكهك االسالمية التهندي رقم )( في قا6السادة )( (5

ة مع احكام الذخيعة االسالمية ( من معاييخ سهق دبي السالي الستهافق1-1-3الفقخة ) (3)
 .تسمك وتجاول الُرُكهك( إلصجار و السعيار ح)

 .23عيدى يهسف بازيشة، مرجر سابق، ص (1)
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وّخ ؿخء طؤو١ذح ٌٍمٛح١ٔٓ حٌّمخسٔش  
(0)

ػٍٝ ػ١ٍّش حالؽفخء ٌٍُظُىٛن  

ال١ََِش ٚ طظُ ِٓ خالي دفغ ل١ّش حٌُظُىٛن حٌّظفك ػ١ٍٙخ فٟ حٌظٛحس٠خ حٌّلذدس حإلع

فٟ ٔششس حالطذحس
(2)

. 

 ادلطهب انثاوٍ

ت االستثماسَت يف تطىَش ادلشاسَع انسكىُت
َ
ىك اإلسالَمُ

ُ
ك
ُ
 دوس انص

طؼذ حٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حإلعال١ََِش حٌزذ٠ً حالعالِٟ حٌششػٟ ٌٍغٕذحص 

حٌّـظّغ حالعالِٟ حٌزٞ ٠ظلشؽ ِٓ  حٌظؼخًِ رخٌَغَٕذَحص  فٟٙ حوؼش لزٛال ٌذٜ

حٌشر٠ٛش حٌّلشِش ششػخ
(0)

. 

وّخ طٍزٟ حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش حكظ١خؿخص حٌلىِٛش فٟ ٘زح حٌّـخي رذال ِٓ 

حالػظّخد ػٍٝ عٕذحص حٌخض٠ٕش ٚ حٌذ٠ٓ حٌؼخَ فؼال ػٓ رٌه فٟٙ طؼًّ ػٍٝ 

وض٘خ حٌّخ١ٌش، وْٛ ػ١ٍّش طلغ١ٓ سرل١ش حٌّئعغخص حٌّخ١ٌش ٚحٌششوخص ٚ ِشح

ال طلظخؽ حٌٝ طىٍفش وز١شس فٟ ٌُظُىٛن ٟ٘ خخسؿش ػٓ ح١ٌّضح١ٔش ٚحطذحس ح

٠ٍٛٙخ ٚ حدحسطٙخ ّْ طَ
(3)

حٌخخص رذال ِٓ طض٠ذ ِٓ فؼخ١ٌش حٌمطخػ١ٓ حٌؼخَ ٚٚح٠ؼخ  ،

ػ١ٍّش حٌخظخظش حٌظٟ طغٍذ ِٓ حالؿ١خي حٌمخدِش حِىخْ حالٔظفخع رٙخ
(2)

وّخ طؼذ  

ذخشحص ٚحعظمطخد حالِٛحي حٌّٛؿٛدس خخسؽ حٌـٙخص ِٓ حُ٘ ط١غ ؿّغ حٌّ

                                                      

( من 53السالمي االردني؛ والفرل) ( من قانهن صكهك التسهيل ا5-/ أ51( السادة )(1
 قانهن  الركهك االسالمية التهندي.

قمسين سامية و عبج الكبيخ خمهد، أىسية الُرُكهك االسالمية في تسهيل السذخوعات   (5)
االقترادية، رسالة ماجدتيخ في العمهم االقترادية قجمت الى كمية العمهم االقترادية و 

 .32، ص5216الجدائخ،  دمحم به ضياف بالسديمة، التجارية و عمهم التيديخ /جامعة
( العيفة عبجالحق و زاىخة بشي عامخ، دور الُرُكهك االسالمية في تسهيل مذاريع البشى (3

التحتية، بحث مقجم الى السؤتسخ الجولي حهل مشتجات و تطبيقات االبتكار و اليشجسة 
ية االسالمية  الحي عقج في الفتخة السالية بين الرشاعة السالية التقميجية و الرشاعة السال

 .15، ص الجدائخ” 1سطيف  –فخحات عباس “جامعة ىــ، 1132رجب  3-2من 
  .14( العيفة عبجالحق و زاىخة بشي عامخ، السرجر الدابق، ص (1
 .14امال عبج الهىاب، مرجر سابق، ص ( (2



 دور الصكوك اإلسالمية االستثمارية في تنمية وتطوير المناطق العشوائية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

891 

٠ًٛ ِشخس٠غ حٌزٕٝ حٌظلظ١ش وخٌـغٛس ٚ حٌغذٚد ٚ ِلطخص  ّْ حٌّظشفٟ  ِٓ حؿً طَ

 حٌمطخس ٚ غ١ش٘خ.

ٚ٘زح حالِش ٠ـؼٍٙخ ِلؾ ح٘ظّخَ ٚػخًِ ؿزد ٚحلزخي ِظضح٠ذ ػ١ٍٙخ فٟ       

حٌشوٛد حالٚعخؽ حٌغشر١ش ِغ شذس حالٔىّخػ حالثظّخٟٔ حٌؼخٌّٟ ٚ ِخخٚف 

حاللظظخدٞ فٟ حٌٛال٠خص حٌّظلذس حالِش٠ى١ش ٚ أ٠ؼخ فٟ حٌؼخٌُ
(0)

. 

ٚلذ ٔـق عٛق حرٛ ظزٟ حٌؼخٌّٟ ٌٍّشوض حٌّخٌٟ حٌذٌٟٚ فٟ أرٛ ظزٟ فٟ      

رظغ١ًٙ حعظىّخي أٚي ػ١ٍّش حطذحس ُطُىٛن ِظظٍش  2302( حغغطظ ػخَ 25)

٠ًٛ حٌط١شحْ ٚحٌّظٛحفمش ِغ حكىخَ حٌشش٠ؼش حإلعالَ  ّْ الي ١َِش حٌّغظلمش خرمطخع طَ

 ( ٚششوش حٌظل٠ًٛ ٚ حالعظؼّخس حٌفشٔغ١ش( ػخَ ٚ حٌظٟ حطذس٘خ    )ٔٛس رٕه02)

طخوغ١ظ""
(2)

. 

ٚطؼذ حٌخطٛس حٌٛحسد روش٘خ حػالٖ ِٓ حٌخطٛحص حٌّّٙش حٌظٟ ِٓ شؤٔٙخ         

حْ طض٠ذ ِٓ فشص حالعظؼّخس حالعالِٟ ٌزٌه ٔؤًِ فٟ حٌّغظمزً حْ ٠ظٛعغ ٘زح 

ِـخي حٌط١شحْ فمؾ ٚحّٔخ فٟ ِـخالص حخشٜ وخٌؼمخسحص ِؼال   حٌذػُ ١ٌظ فٟ

 .حالِش حٌزٞ ٠ٕؼىظ ح٠ـخرخ  ػٍٝ حٌغىٓ فٟ حٌّـظّغ حٌؼشرٟ ٚ حٌّلٍٟ

حٌؼشٛحث١ش فٟ ِذْ حٌذٚي  ٚلذ الكظٕخ فٟ حٌفظشس حالخ١شس طضح٠ذ ٔغزش حالك١خء      

ٌظل١ش ٚ ، ِٚخ ٠ظشطذ ػٍٝ ٘زح حٌظضح٠ذ ِٓ حػخس عٍز١ش ِٓ حٌٕخك١ش ححٌٕخ١ِش

حٌظشر٠ٛش ٚ حال١ِٕش ٚ غ١ش٘خ
(0)

، ٚلذ حوذص حٌمٛح١ٔٓ حٌّمخسٔش حْ حعظخذحَ حٌُظُىٛن 

                                                      

سخ السرارف صفية احسج ابه بكخ، الُرُكهك االسالمية، بحيث مقجم الى مؤت د. (1)
االسالمية بين الهاقع و السأمهل، دائخة الذؤون االسالمية و العسل الخيخي بجبي، من 

 .56، ص 5226يهنيه لدشة   3 –مايه  31
  :( عفخاء الخاشجي، مقال مشذهر عمى مهقع سهق دبي العالسي(5

      Http://www.adgm.com  3/5/5252اخخ زيارة. 
فخح صالح عبجالخحسن، عمم االجتساع الحزخي )مذكالت السجيشة (، السكتب العالسي  (3)

عن خالج بن صالح الدىخاني،  :نقال .144، ص1664االسكشجرية،  –لمكسبيهتخ 
 =ماجدتيخ مقجمة الى .، رسالةكة السكخمة بين الهاقع و السأمهلالسشاطق العذهائية بس

االسالمية، قدم العسارة االسالمية في جامعة ام القخى، مكة  العسارةاليشجسة و  كمية=
  .11، ص 5212السكخمة، 

http://www.adgm.com/
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حٌّشخس٠غ حٌغى١ٕش حّٔخ لذ ٠ىْٛ ٌظط٠ٛش طٍه حٌّغخوٓ  إلٔشخءحإلعال١ََِش ١ٌظ فمؾ 
(0)

. 

ٚ ٠ّىٓ حالعظفخدس ِٓ حٌظـخسد حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حٌظٟ لخِض رٙخ دٚي طٛؿذ ف١ٙخ 

٠ش ار ػّذص ٚصحسس حالعىخْ حٌغؼٛد٠ش حٌٝ حػظّخد ح١ٌش ِٕخؽك ػشٛحث١ش وخٌغؼٛد

طلغ١ٓ حالك١خء حٌؼشٛحث١ش ػٓ ؽش٠ك ِٕق ِالن طٍه حالك١خء حٌؼشٛحث١ش ُطُىٛوخ 

رؼذ طلظ١ً سعَٛ ػٍٝ حٌؼمخسحص رؤعؼخس سِض٠ش
(2)

حالِش حٌزٞ ٠شىً فشطش  

ٍٝ ٌظٍه حالعش فٟ طٍّه ِغخوُٕٙ رطش٠مش ٔظخ١ِش ِمخرً دفغ ل١ّش طٍه حٌُظُىٛن ػ

شىً دفؼخص ٚ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ ع١لخفع ػٍٝ كمٛق عىخْ طٍه حٌؼمخسحص حٌز٠ٓ 

 .ض ػ١ٍٙخ حٌغْٕٛ دْٚ طٍّه ِغخوُٕٙطمخدِ

فٟ سأ٠ٕخ حٌّظٛحػغ ٠ّىٕٕخ ططز١ك حٌظـشرش حٌغؼٛد٠ش فٟ حٌؼشحق حالِش 

حٌزٞ ِٓ شخٔٗ كً ِشىٍش حٌؼشٛحث١خص رخالٔظمخي ِٓ حٌغىٓ رطش٠مش غ١ش ٔظخ١ِش 

ش ٔظخ١ِش ِغ طٛف١ش ر١جش اعىخْ ِظٛحصٔش ٚ ِغظذحِش ٚ طل١ش حٌٝ حٌغىٓ رطش٠م

حالِش حٌزٞ ٠ٕؼىظ ح٠ـخر١خ ػٍٝ عىخْ طٍه حٌّٕخؽك ٚ رذٚسٖ ٠ٕؼىظ ػٍٝ 

 .حٌّـظّغ ٚ حٌذٌٚش

ٚفٟ حٌٛلض ٔفغٗ حْ حػظّخد ؽش٠مش ِٕق حٌُظُىٛن حإلعال١ََِش ٌغىخْ 

١ٕٓ ٚع١ئدٞ حٌّٕخؽك حٌؼشٛحث١ش ع١ئدٞ ٌٍلفخظ ػٍٝ كك حٌغىٓ حٌّٕخعذ ٌٍّٛحؽ

حٌٝ دخٛي عٛق حالعظؼّخس حٌؼمخسٞ ٚطٕش١طٗ، حالِش حٌزٞ ع١ىْٛ ِف١ذح ٚ 

ِغخػذح ٌٍٛطٛي ٌٍؼذ٠ذ ِٓ حال٘ذحف حالعظشحط١ـ١ش حٌظٟ طغؼٝ حٌذٚي ِٓ خالٌٙخ 

حٌٝ طٛف١ش حٌغىٓ حٌّالثُ ٌىً حفشحد حٌّـظّغ ٚ حػظّخد حٌظخط١ؾ حٌظٕظ١ّٟ 

ٌٍّذْ
(0)

. 

                                                      

( لدشة 32/ ف أ ( من قانهن ُصُكهك التسهيل االسالمية االردني رقم )13السادة ) (1)
( من معايخ سهق دبي السالي الستهافق مع احكام الذخيعة 4-1. و الفقخة )5215

 .ر و تسمك و تجاول الُرُكهكاالسالمية )السعيار ح ( إلصجا
( تقخيخ عن ) محاربة العذهائيات عبخ مشح السالك ُصُكهكًا بخسهم رمدية يعيج تشظيم (5

 :، مشذهر عمى السهقع االلكتخوني1السجن(، ص
http://www.alriyadh.com/1783529 4/5/5252اخخ زيارة   . 

 .1السرجر نفدو، ص (3)

http://www.alriyadh.com/1783529%20اخر%20زيارة%207/2/2020
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 تـاخلامت
خٔٗ فٟ ٘زح حٌّٛػٛع طٛطٍٕخ حٌٝ ػذد ِٓ ِٓ خالي ِخ طُ ػشػٗ ٚر١

 حٌٕظخثؾ ٚحٌّمظشكخص حٌظٟ ٔشؿٛ حْ طؤخز ؽش٠مٙخ حٌٝ حٌظٕف١ز ٚوخٌظخٌٟ:

 اٗال: اىْحائج.

ال٠ضحي حٌؼشحق ٠ؼخٟٔ ِٓ ِشىالص حٌظ٠ًّٛ حٌّخٌٟ حٌّٕخعذ ٚفٟ ِؼخٌـش  -0

 حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌّشىالص حٌظٟ طلظخؽ حٌٝ حٌّٛحسد حٌّخ١ٌش حٌىخف١ش.

عظؼّخس٠ش حالعال١ِش ٚع١ٍش ِّٙش فٟ طٛف١ش حٌظ٠ًّٛ حٌالصَ طّؼً حٌظىٛن حال -2

فٟ حلخِش حٌّشخس٠غ ٚطط٠ٛش٘خ رؼ١ذح ػٓ حٌٛعخثً حٌّخ١ٌش حٌشر٠ٛش حٌّظّؼٍش 

 رخٌفٛحثذ حٌشر٠ٛش.

طظ١ّض حٌظىٛن حالعظؼّخس٠ش حالعال١ِش وؤدحس ِخ١ٌش حعظؼّخس٠ش ط١ٍ٠ّٛش ِّٙش  -0

 ِٓ غ١ش٘خ ِٓ حالٚسحق حٌّخ١ٌش ٚحٌظـخس٠ش.

حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذٚي ػٍٝ ٘زٖ حٌظىٛن حالعظؼّخس٠ش حالعال١ِش حٌّظٛحفمش  حػظّخد -3

 ِغ حكىخَ حٌشش٠ؼش حالعال١ِش ٚحطذسص ٌزٌه حٌظشش٠ؼخص حٌّٕخعزش ٌٙخ.

ػٍٝ حٌشغُ ِٓ ِّخسعش حٌؼًّ حٌّظشفٟ حالعالِٟ فٟ حٌؼشحق رشىً وز١ش  -2

 ِٓ خالي ٚؿٛد حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌّظخسف حالعال١ِش حال حٔٙخ ٌُ طؼظّذ ػٍٝ ٘زٖ

 حٌٛع١ٍش ٚحالدحس حٌّّٙش حٌظ١ٍ٠ّٛش رغزذ حٌٕمض حٌظشش٠ؼٟ.

 ذاّيا: اىَقحرحات.

ٔمظشف ػٍٝ حٌّششع حٌؼشحلٟ ِؼخٌـش حٌمظٛس حٌظشش٠ؼٟ فٟ لخْٔٛ  -0

حٌّظخسف حالعال١ِش حٌٕخفز ِٓ خالي حطذحس لخْٔٛ خخص ٌظىٛن 

 حالعظؼّخس حالعال١ِش.

ٟ ال طلظٛٞ فٛحثذ ٔٛطٟ رخالػظّخد ػٍٝ حٌٛعخثً حٌظ١ٍ٠ّٛش حٌّٕخعزش ٚحٌظ -2

حٌّششٚػخص ٚطط٠ٛش٘خ ٚ٘زح ٠ىْٛ ِٓ  إللخِشسر٠ٛش ػٍٝ ِزٍغ حٌظ٠ًّٛ 

 خالي حٌٍـٛء حٌٝ طىٛن حالعظؼّخس حٌّظٛحفمش ِغ حكىخَ حٌشش٠ؼش حالعال١ِش.
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ٔذػٛ حٌـٙخص رحص حٌؼاللش وٛصحسس حٌّخ١ٌش ٚٚصحسس حالعىخْ ٚحالػّخس  -0

حالل١ّ١ٍش فٟ ِـخي ط٠ًّٛ ٚحٌزٍذ٠خص رخالؽالع ٚحالعظفخدس ِٓ طـخسد حٌذٚي 

ٚحلخِش ِشخس٠غ حالعظؼّخس حٌّظٕٛػش ِٓ خالي طىٛن حالعظؼّخس ٌؼشع ٘زٖ 

حٌظـخسد ػٍٝ حٌـٙخص رحص حٌؼاللش فٟ حٌؼشحق إللشحس لخْٔٛ خخص حٚ 

 حطذحس ػٛحرؾ حٚ طؼ١ٍّخص ٌّؼخٌـش حٌّٛػٛع طفظ١ٍ١خ. 

 ادسـادلص

 اٗال: اىنحة.

، حٌّىظزش حٌؼ١ٍّش، ر١شٚص، رال 0ش، ؽحكّذ رٓ دمحم حٌف١ِٟٛ، حٌّظزخف ح١ٌّٕ -0

 عٕش ؽزغ.

حرٛ حٌلغ١ٓ حكّذ رٓ صوش٠خ، ِؼـُ ِمخ١٠ظ حٌٍغش، طلم١ك ػزذ حٌغالَ دمحم،  -2

 .0553دحس حٌفىش، ر١شٚص ،  ،0ؽ

 .2302، ِطزؼش طٛٔظ لشؽخؽ، 0حِخي ػزذ حٌٛ٘خد، حٌظىٛن، ؽ أ. -0

 ٟ ػٛء حٌّؼخِالص حٌّظشف١ش فٟسِضٞ ِلّٛد، حٌُظُىٛن حالعال١ِش ف -3

عّخ١ٌش ٚحالعالَ ٚحعشحس حٌُظُىٛن فٟ ِظش ٚحٌؼخٌُ، ِٕشخس حٌّؼخسف، أحٌش

 .2300حالعىٕذس٠ش، 

خ١ٌش حإلعال١ِش حالصِش د. -2 َّ ، دحس 0حٌّخشؽ، ؽ-عخِٟ ٠ٛعف، حٌُظُىٛن حٌ

 .2303حٌفىش حٌؼشرٟ، حٌمخ٘شس 

حالٚسحق حٌظـخس٠ش، -فٛصٞ دمحم عخِٟ، حٌمخْٔٛ حٌظـخسٞ فخثك حٌشّخع ٚد. د. -6

 .2300ظٕخػش حٌىظذ، حٌمخ٘شس، حٌؼخطه ٌ

فشحط ؿخعُ، حٌؼشٛحث١خص فٟ حٌؼشحق، دحثشس حٌزلٛع، ِـٍظ حٌٕٛحد  -2

 .2302حٌؼشحلٟ، 

٘شخَ حكّذ، حٌظٕخد٠ك ٚحٌُظُىٛن حالعظؼّخس٠ش حالعال١ِش، ِٕشخس  د. -2

 .2303حٌّؼخسف، حالعىٕذس٠ش، 
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ٚحثً حٔٛس، حالٚسحق حٌظـخس٠ش، ٚٚعخثً حٌذفغ  أ. ِظطفٝ وّخي ٚ أ.د. -5

 .2300ٌىظش١ٔٚش حٌلذ٠ؼش، دحس حٌفىش حٌـخِؼٟ، حالعىٕذس٠ش، حال

 ذاّيا: اىثح٘خ.

حٌؼ١فش ػزذحٌلك ٚ صح٘شس رٕٟ ػخِش، دٚس حٌُظُىٛن حالعال١ِش فٟ ط٠ًّٛ  -03

ِشخس٠غ حٌزٕٝ حٌظلظ١ش ، رلغ ِمذَ حٌٝ حٌّئطّش حٌذٌٟٚ كٛي ِٕظـخص ٚ 

ٌظم١ٍذ٠ش ٚ حٌظٕخػش ططز١مخص حالرظىخس ٚ حٌٕٙذعش حٌّخ١ٌش ر١ٓ حٌظٕخػش حٌّخ١ٌش ح

ؿخِؼش ـ، 0302٘سؿذ  6-2حٌّخ١ٌش حالعال١ِش  حٌزٞ ػمذ فٟ حٌفظشس ِٓ 

 .حٌـضحثش” 0عط١ف  –فشكخص ػزخط “

كخطُ حٌلز١ذ، حدسحؽ حٌظىٛن حالعال١ِش فٟ حٌزٛسطخص حٌؼخ١ٌّش  د.  -00

حال٘ذحف ٚحٌٕظخثؾ، ِـٍش حاللظظخد حالعالِٟ حٌؼخ١ٌّش، ِشوض حرلخع فمٗ 

 .2323، شزخؽ 50حٌؼذد  ،١ِشحٌّؼخِالص حالعال

ػزذ حٌلى١ُ دمحم ٚػزذ حٌٍط١ف حٌزش١ش، ِغخّ٘ش حٌُظُىٛن حالعال١ِش فٟ   -02

،  0ِـٍش ؿخِؼش طزشحطٗ حٌؼ١ٍّش، ١ٌز١خ، حٌؼذدط٠ًّٛ ػـض حٌّٛحصٔش، 

 .2302كض٠شحْ 

، حٌُظُىٛن حالعال١ِش ٚآػخس٘خ حالعظؼّخس٠ش ، رلغ ِٕشٛس ػٍٟ ٘الي ح١ٌمَٛ -00

ؿذس،  ١ّش حٌّلىّش ٌٍذسحعخص حالعال١ِش ٚحٌؼشر١ش،فٟ ِـٍش حٌلـخص حٌؼخٌ

 .                  2300، حٌؼذد حٌشحرغ حٌغؼٛد٠ش،

سر١ؼش رٓ ص٠ذ، حدحسس ِخخؽش حٌُظُىٛن حالعال١ِش  أ. ع١ٍّخْ ٔخطش ٚ د.  -03

 ٌٍزلٛع حإلعالِٟ ِـٍش دسحعخص حلظظخد٠ش حعال١ِش، حٌّؼٙذحٌلى١ِٛش، 

 .2303، 0د حٌؼذ 23حٌظذس٠ذ، حٌغؼٛد٠ش، حٌّـٍذ 

، رل١غ ِمذَ حٌٝ ِئطّش طف١ش حكّذ حرٛ رىش، حٌُظُىٛن حالعال١ِش د.  -02

حٌّظخسف حالعال١ِش ر١ٓ حٌٛحلغ ٚ حٌّؤِٛي ، دحثشس حٌشئْٚ حالعال١ِش ٚ 

 .١ٔٛ٠2335ٛ ٌغٕش   0 –ِخ٠ٛ  00حٌؼًّ حٌخ١شٞ رذرٟ ، ِٓ 
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صػ١ّٟ سِضٞ، ح١ّ٘ش طىٛن حالعظظٕخع حالعال١ِش  ِشدحعٟ حكّذ ٚد. د. -06

ٟ ط١ّٕش ٚطلف١ض حٌّشخس٠غ حٌّمخٚالط١ش، ِـٍش حاللظظخد حالعالِٟ حٌؼخ١ٌّش، ف

 .2305، كض٠شحْ 22حٌؼذد ، ِشوض حرلخع فمٗ حٌّؼخِالص حالعال١ِش

ِظطفٝ ٔخؽك طخٌق، ٔظشحص فٟ لخْٔٛ ِظشف حٌٕٙش٠ٓ حالعالِٟ  د. -02

 .2306، ١ٔغخْ 32فٟ حٌؼشحق،  ِـٍش حٌفمٗ ٚحٌمخْٔٛ،  حٌـضحثش، حٌؼذد 

 : ٍصادر اىشثنة اىعاىَية ىيَعيٍ٘ات.ذاىرا

 حٌزٍمخء ؿخِؼش ٚكٍٛي، ِشخوً حٌؼشٛحث١ش حٌّغخوٓ سِخْ، حرٛ ػ١غٝ رخدسٖ -02

: رخدسٖ ػ١غٝ حرٛ سِخْ، حٌّغخوٓ  ػٍٝ ِظخف رلغ حالسدْ، حٌظطز١م١ش،

حٌؼشٛحث١ش ِشخوً ٚكٍٛي، ؿخِؼش حٌزٍمخء حٌظطز١م١ش، حالسدْ، رلغ ِظخف 

 :حٌّٛلغ ػٍٝ
https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?

userid=83174 

 :ػفشحء حٌشحشذٞ، ِمخي ِٕشٛس ػٍٝ ِٛلغ عٛق درٟ حٌؼخٌّٟ  -05

                                                               

Http://www.adgm.com 

، دٚس حٌُظُىٛن حالعال١ِش فٟ ط٠ًّٛ ِششٚػخص ػ١غٝ ٠ٛعف رخص٠ٕش -23

 :ِٕشٛس ػٍٝ حٌّٛلغ حالٌىظشٟٚٔ، كخٌش ُطُىٛن حالؿخسس، ١ٌز١خ –حٌظ١ّٕش 

                                                  http:www.search.emarefa.net 

 ػزش ِٕق حٌّالن ُطُىٛوخ  رشعَٛ سِض٠شِلخسرش حٌؼشٛحث١خص ) طمش٠ش ػٓ -20

 :ِٕشٛس ػٍٝ حٌّٛلغ حالٌىظشٟٚٔ ،٠ؼ١ذ طٕظ١ُ حٌّذْ(

                                          http://www.alriyadh.com/1783529 

 راتعا: رسائو اىَاجسحير ٗاطاريح اىدمح٘رآ.

https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?userid=83174
https://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Profile.aspx?userid=83174
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١ٓ حٌٛحلغ ٚ ش حٌّىشِش رخخٌذ رٓ طخٌق حٌض٘شحٟٔ ، حٌّٕخؽك حٌؼشٛحث١ش رّى -22

ِخؿغظ١ش ِمذِش حٌٝ و١ٍش حٌٕٙذعش ٚ حٌؼّخسس حالعال١ِش ،  .، سعخٌشحٌّؤِٛي

 . 2302، ، ِىش حٌّىشِشخسس حالعال١ِش فٟ ؿخِؼش حَ حٌمشٜلغُ حٌؼّ

 حٌّمخطذ طلم١ك فٟ ٚدٚس٘خ حالعال١ِش حٌُظُىٛنعؼذ حٌذ٠ٓ رٓ ػخِش،   -20

 ٚحالؿظّخػ١ش ١شحالٔغخٔ حٌؼٍَٛ و١ٍش حٌٝ لذِض ِخؿغظ١ش سعخٌش حٌششػ١ش،

 .2303 ١ِش، ؿخِؼش حكّذ دسح٠ش، حٌـضحثش،حالعال ٚحٌؼٍَٛ

ل١ٍّٓ عخ١ِش ٚ ػزذ حٌىز١ش خٍٛد ، أ١ّ٘ش حٌُظُىٛن حالعال١ِش فٟ ط٠ًّٛ   -23

حٌّششٚػخص حاللظظخد٠ش ، سعخٌش ِخؿغظ١ش فٟ حٌؼٍَٛ حاللظظخد٠ش لذِض حٌٝ 

دمحم رٛ ػ١خف  و١ٍش حٌؼٍَٛ حاللظظخد٠ش ٚ حٌظـخس٠ش ٚ ػٍَٛ حٌظ١غ١ش /ؿخِؼش

 .2305رخٌّغ١ٍش ،حٌـضحثش ، 

 خاٍسا: اىحشريعات ٗاىَعايير اىشرعية.

 حٌٕخفز. 0523( ٌغٕش 03سلُ ) لخْٔٛ حٌظـخسس حٌؼشحلٟ -22

  .2302( ٌغٕش 03لخْٔٛ ُطُىٛن حٌظ٠ًّٛ حالعال١ِش حالسدٟٔ سلُ ) -26

 2302( ٌغٕش 52لخْٔٛ ِظشف حٌٕٙش٠ٓ حالعالِٟ حٌؼشحلٟ سلُ ) -22

 2300( ٌغٕش 03العال١ِش حٌظٛٔغٟ سلُ )لخْٔٛ حٌُظُىٛن ح -22

 .2302( ٌغٕش 30سلُ ) حٌؼشحلٟ لخْٔٛ حٌّظخسف حالعال١ِش -25

 اىَعايير اىشرعية: -ب

ِظطٍزخص وفخ٠ش سحط حٌّخي ٌٍُظُىٛن ٚحٌظظى١ه (  2)حٌّؼ١خس سلُ  -03

 .2335ٚحالعظؼّخسحص حٌؼمخس٠ش، ِـٍظ حٌخذِخص حٌّخ١ٌش حالعال١ِش، ِخ١ٌض٠خ 

ٟ حٌّظٛحفك ِغ حكىخَ حٌشش٠ؼش حالعال١ِش )حٌّؼ١خس ف ِؼخ٠ش عٛق درٟ حٌّخٌ -00

 .( إلطذحس ٚ طٍّه ٚ طذحٚي حٌُظُىٛن



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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٘ـ طشش٠ٓ 0305حٌّؼخ١٠ش حٌششػ١ش حٌّؼظّذس فٟ طفش ( 02)حٌّؼ١خس سلُ  -02

، طخدسس ِٓ ١٘جش حٌّلخعزش ٚحٌّشحؿؼش ٌٍّئعغخص حٌّخ١ٌش  2302حٌؼخٟٔ 

    http://aaoifi.comحإلعال١ِش، ٍِّىش حٌزلش٠ٓ، ِٕشٛسس ػٍٝ حٌّٛلغ: 

طذحس ٚطٍّه ٚطذحٚي ( إل2حٌّؼ١خس سلُ ) ٛق درٟ حٌّخٌٟ،ِؼخ١٠ش ع -00

حٌُظُىٛن ، طخدسس ػٓ حٌفظٜٛ ٚحٌشلخرش حٌششػ١ش ، عٛق درٟ حٌّخٌٟ. 

  -ِٕشٛس ػٍٝ حٌّٛلغ حالٌىظشٟٚٔ:
 http:www.standard-no-4-inve          
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