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 دور الصكوك اإلسالمية في تمويل االقتصاد الوطني

 المقدمة:

عرفت أسعار النفط خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين تطورات كبرية وتقلبات حادة     
االهنيارات يف سوق النفط من بداية أكرب  2014ومفاجئة، كان أبرزها ما شهده النصف الثاين من عام 

األمر الذي أثر على حجم عائدات احملروقات ، % من قيمته50، حيث فقد السعر أكثر من 1986منذ 
للدول النفطية ومن بينها اجلزائر. وقد تأثرت نتيجة لذلك املشاريع اخلاصة باهلياكل القاعدية والبىن التحتية 

وبالتايل فعلى احلكومة أن تبين خمططا ، خيل اجلبائية أيضااليت متول من قبل الدولة، فضال عن تأثر املدا
 استعجاليا ميكنها من مواجهة اخنفاض أسعار البرتول واخلروج من دائرة اخلطر يف أقرب وقت ممكن.

يف ظل هذه الظروف شهدت الصكوك اإلسالمية ازدهارا كبريا وانتشارا واسعا، حيث أصبحت متاحة     
فهذه األداة التمويلية تفتح الباب على مصراعيه ، واحلكومات يف خمتلف أحناء العاملجلميع األفراد والشركات 

للمشاركة الشعبية الشاملة لسد متطلبات التنمية بصورة يشعر فيها املواطن باالنتماء املتكامل يف تنمية 
 .اقتصاد وطنه

املشاريع التنموية يعّد أكثر من  وبالتايل أصبح اللجوء لطرح الصكوك اإلسالمية لتعبئة املدخرات ومتويل   
 ضرورة ملواجهة مشكلة تراجع مداخيل البالد بسبب تراجع أسعار النفط عامليا.

فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على أمهية الصكوك اإلسالمية ودورها يف متويل االقتصاد الوطين، من    
 خالل احملاور التالية:

 .ليةميزة الصكوك يف جتميع وحشد املدخرات احمل .1
 .دور الصكوك يف متويل مشاريع البنية التحتية .2
 .دور الصكوك يف متويل املشاريع الصناعية .3
 .دور الصكوك يف متويل املشاريع الزراعية .4
 .دور الصكوك يف متويل املشاريع اخلدمية .5
 دور الصكوك عودة رؤوس األموال املستثمرة يف اخلارج .6
 واألموال املعطلةالقضاء عل مشكل البطالة  دور الصكوك يف .7

 توصل إليها البحث. واالقرتاحات اليتمبجموعة من النتائج  وستختتم الدراسة    
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 اإلطار النظري للصكوك السيادية وعجز الموازنة المحور األول:

 مفهوم الصكوك اإلسالمية: .1

يف لسان . و 1ِصكاكصكوك و جيمع على: ُأُصك و مجع صك، مبعىن الكتاب، و  أوال: الصكوك في اللغة:
منه قوله تعاىل: ضربه، و ، فيقال صكه صكا، أي دفعه بقوة و العرب، جاء الصك كذلك مبعىن الدفع

 . 2(، أي ضربت بيدها على وجهها29"...فصكت وجهها...")سورة الذاريات، اآلية 

"أوراق مالية متساوية القيمة، متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان  ثانيا: الصكوك في االصطالح المالي:
 .3أو منافع أو خدمات، أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري خاص"

حتويل ملكيتها إىل جهة ما بتجميع أصوهلا غري السائلة و  تتم عملية التصكيك من خالل قيام مؤسسةو     
بذلك تتيحها للتداول يف دار صكوك تساندها تلك األصول و بإصأخرى )صندوق أو مؤسسة(، تقوم 

 .4كذلك بعد خضوعها لعدد من اإلجراءات الفنيةبعد أن يتم تصنيفها ائتمانيا، و  أسواق األوراق املالية،

 أنواع الصكوك اإلسالمية: .2

 :اعتبارات لعدة وفقا عديدة، أنواع إىل اإلسالمية الصكوك تنقسم   

 أيضا تسمىو ) سنة أو ستة أو أشهر ثالثة ملدة األجل قصرية صكوك إىل تنقسم آجاهلا فبحسب    
 .األجل طويلة أخرىو  متوسطة صكوكو  ،(االستثمار أو اإليداع بشهادات

 قرض أسهم، متاجرة، استصناع، سلم، مشاركة، إجارة، مضاربة، صكوك إىل صيغتها حبسب تتنوعو    
 توزع عامة صكوكو  معني، مشروع لتمويل تصدر خاصة صكوك إىل التخصيص حبسب تنقسمو . حسن

 .املصدرة اجلهة هبا تقوم اليت االستثمارات مجيع على حصيلتها

                                                           
 .519، ص 1. أنيس، املعجم الوسيط، ج 457، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 .456ابن املنظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  2
 .288املعايري الشرعية، هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار صكوك االستثمار، ص  3
دائرة  كمال توفيق حطاب، الصكوك االستثمارية اإلسالمية و التحديات املعاصرة، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول،  4

 .08، ص 2009جوان  03 –ماي  31الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي، ديب، 
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 صكوك الشركات، صكوك حكومية، صكوك إىل املصدرة اجلهة حسب الصكوك تقسيم ميكن كما   
 .البنوك

 هي كما يلي:، و بالصكوك األكثر انتشارانا سنهتم تعدد الصكوك اإلسالمية إال أنبالرغم من تنوع و     

متثل صكوك اإلجارة حصة مشاعة يف ملكية أصول متاحة لالستثمار، سواء   :صكوك اإلجارة .أ
وتعرف صكوك اإلجارة كانت أصول حقيقية، أو منافع، أو خدمات أو مزيج من ذلك كله. 

مستندات ملكية مرتبطة يف احلكومية بأهنا: "سندات تصدر من احلكومة أو أحد أجهزهتا، متثل 
أدوات وآالت ومعدات وأصول ثابتة وجتهيزات أو عقارات للحائزين عليها، فيمكن للحكومة 
إصدارها بدال من استمالك العقارات واآلالت والتجهيزات، وميكن للدولة استئجارها واصدار 

 .1سندات ملكية أعيان مؤجرة قابلة للتداول ملالكيها"
بأهنا وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع،  تعرف :صكوك المشاركة .ب

تدار صكوك ح املشروع ملكا حلاملي الصكوك، و يصبمتويل نشاط على أساس املشاركة، و أو 
يتم احتساب أرباح كل شركة من املكون و ، 2املشاركة على أساس الشركة أو على أساس املضاربة

األرباح على مالكي الصكوك  توزعاملخصصة هلذا الغرض و ية احلكومة وفق نسبة صايف ملك
ذلك على مدى فرتة وسط صايف حقوق امللكية للمكون، و الشهادات بنسبة حصتهم يف متو 

 الشراكة.
هي أوراق مالية تعرض لالكتتاب على أساس قيام الشركة املصدرة بإدارة العمل  :صكوك المضاربة .ج

 ل مالكو الصكوك أصحاب رأس املال.يتمثة )املستثمر(، و مثل عامل املضاربعلى أساس املضاربة فت
أطرافها بائع  عبارة عن سندات قصرية األجل تعرب عن عملية استثماريةوهي  :صكوك السلم .د

ذلك و بنك أو من تتفق معه احلكومة( و املشرتي بصيغة السلم )شركة وساطة أالسلعة أو األصل و 
مشرتى أو حاملي الصكوك حيث تقوم احملفظة و  حملفظة صكوك السلم اإلسالمية، بصفته مديرا

                                                           
األدوات املقرتحة لتمويل عجز املوازنة  -اللجنة االقتصادية–اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  1

 .50، ص1996العامة، مطبعة السالم، الكويت، 
 .13ص مرجع سابق،  املعاصرة، التحديات و اإلسالمية االستثمارية الصكوك حطاب، توفيق كمال  2
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قيمتها تيفاء قيمة الصكوك من املشرتين ودفع مثن السلعة اآلن للحكومة واستالم السلعة و باس
 الحقا.

االستصناع عبارة عن عقد  :صكوك االستصناع .ه
يلتزم من خالله البنك بتحقيق منشآت )بيوت، جسور، طرق سريعة...( لصاحل عميله مقابل عالوة 

 .1يكلف البنك مقاوال لتنفيذ األشغالإليها هامش الربح، و  تدخل فيها تكلفة املنشأة مضافا

ة االكتتاب فيها يف تصنيع صيلأما صكوك االستصناع فهي "وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام ح   
 .2تصبح السلع املستصنع هبا ملكا حلملة الصكوك"سلع، و 

 الدور التنموي للصكوك: .3

جتميع املوارد ك اإلسالمية بقدرهتا على تعبئة و تتميز الصكو  حشد المدخرات المحلية:تجميع و  .أ
ملخاطر سعر الفائدة،  ، كذلك تتمتع خباصية عدم تعرضهاظرا ألهنا تليب رغبات كل الفئاتاملالية، ن

ألهنا ال تتعامل به أصال، كما أن الصكوك اإلسالمية ال تتعرض ملخاطر التضخم، بل تتأثر 
خدمات ترتفع أسعارها ثل أصوال حقيقية يف شكل أعيان و بالتضخم إجيابيا، ألن هذه الصكوك مت

 .3لة لتلك األصولبارتفاع املستوى العام لألسعار مما يؤدي إىل ارتفاع عائدات الصكوك املمث

متكنت الصكوك اإلسالمية من استقطاب أعداد   عودة رؤوس األموال المستثمرة في الخارج: .ب
ثبتت فعاليتها ، حيث أكبرية من املستثمرين من خمتلف دول العامل، وليس العامل اإلسالمي فحسب

استقطاب رؤوس األموال يف فرتة وجيزة، حيث تضاعف حجم إصدار يف جذب املدخرات و 
بلوغ حجم إصدارات  4يتوقع اخلرباء، و 2006و 2004مرات يف الفرتة بني عامي  الصكوك أربع

 .2015ترليون دوالر أمريكي حبلول عام  3الصكوك اإلسالمية 

                                                           
1 Muhammad Ayub, Securitization sukuk and fund management potential to be 
realized by Islamic financial institutions, NIBAF, working paper, Karachi,2005,p 353-
354. 

 .12مرجع سابق، ص كمال توفيق حطاب، الصكوك االستثمارية اإلسالمية و التحديات املعاصرة،   2
باالقتصاد اإلسالمي، رسالة ماجستري غري منشورة،  يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنةأحكامها اسر مطلق اجلاسر، صكوك اإلجارة و مطلق ج 3

 .34-33، ص 2008جامعة القاهرة، 
 دراسة نشرت على موقع البنك الدويل. 4
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ميكن للصكوك اإلسالمية املسامهة يف تنمية استثمارات حقيقية عرب  تمويل المشاريع التنموية: .ج
لتمويل مشاريع  كما ميكن اعتماد الصكوك اإلسالمية  تثمارات،توفري موارد مالية مالئمة هلذه االس

قامة املشروعات ، فيمكن للحكومات إصدار صكوك التأجري لتمويل إاملشاريع احليويةالبنية التحتية و 
ت البنية سائر مشروعاسور، املطارات، الطرق، السدود، و ، مثل متويل بناء اجلذات النفع العام
حكومية من أجل متويل النشاط الزراعي و  ميكن مثال إصدار صكوك سلم، كذلك 1التحتية الصماء

ات الرائجة، وذلك بشرائها املنتجمتويل املراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع و  الصناعي، و السيما
 .2إعادة تسويقها بأسعار جمزيةسلما و 

ية الدولة يربز احلاجة إن ظهور عجز يف ميزان حل مشكل المديونية:موازنة العامة و معالجة عجز ال .د
إىل معاجلة هذا العجز نظرا لعدم إمكانية خفض املصروفات أو زيادة اإليرادات يف األجل القصري 

هلذا رية لديها العديد من السلبيات، و هذه األخلعجز بإحدى الوسائل التقليدية، و هذا ا وذلك إلزالة
الشرعية تنقل املوارد للدولة  ميكن للصكوك أن حتل حملها، حيث يوجد عدة أنواع من الصكوك

 .بصورة مؤقتة

، فإنه بإمكان الدولة حتول تلك القروض إىل ديونيةأما عن دور الصكوك يف حل مشكل امل   
صكوك ملكية خدمات عامة تقدمها الدولة كخدمات التعليم، الصحة، النقل، حيث يتم مبادلة 

ا من صكوك خدمات تقدمها الدولة القروض الربوية للمواطنني على الدولة مبا يقابل قيمته
مبوجب تلك تنتجها الدولة، و  مستقبال، كما ميكن مبادلة هذه الديون بصكوك استصناع سلع
 .3الصكوك حيصل محلتها على سلع بقيمة ما قدموه من قروض سابقا

رغبات كل من  حتقق الصكوك اإلسالمية األموال المعطلة:القضاء على مشكل البطالة و  .ه
املدخرين على حد سواء، فأسلوب املضاربة ميثل دافعا مهما باجتاه حتفيز العاطل عن املستثمرين و 

عضهم البعض يف العمل ، و ميثل أسلوب املشاركة تشجيع أصحاب املال لبإىل العمل اجلادالعمل 
يسقيها، مقابل ية ميكنه االتفاق مع من يزرعها و ، كذلك فإن صاحب األرض الزراعاالستثماري

 حبة املساقاة، أما أسلوب املراهذا ما تتيحه صكوك املزارعة و زارع على جزء من الثمر، و هذا املحصول 
                                                           

 للدراسات اإلسالمي الدعوى معهد منشورة، غري ماجستري مذكرة االقتصاد، يف التنموي ودورها االستثمار صكوك اجلوزية، احلليم عبد أسامة 1
 .131، ص .2009 اإلسالمية،

 .138املرجع السابق نفسه، ص  2
 .200-197، ص2009، 1ر عماد الدين، عمان، طدوره يف تطوير سوق مالية إسالمية، داالتصكيك و رة علي حممد بين عامر، زاه 3
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، كما أن 1الصناعينيويل السلع الرأمسالية للحرفيني وصغار املنتجني الزراعيني و يف مت نالسلم فيسهماو 
ن ه هذا مصكوك اإلجارة املنتهية بالتمليك تعمل على تشجيع العامل على العمل جبد لريتقي بعمل

 املستأجر إىل املالك األصلي.
 لتمويل عجز الموازنة: إلسالميةكوك ااستخدام الص .و
تقوم احلكومة ممثلة يف إحدى مؤسسات القطاع العام،  التمويل بصكوك المشاركة والمضاربة: .1

بإصدار كمية معينة من هذه الصكوك وطرحها لالكتتاب العام لتمويل مشروع إجناز طريق عام 
يتقاضى رسوما من مستعمليه أو حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية واملوانئ وغريها، حبيث تشكل 

ة. وميكن للدولة أن تقوم بشراء حصص محلة هذه قيمة الصكوك األموال اليت حتتاجها احلكوم
حسب الصيغة املتفق عليها واحملددة يف  2الصكوك وفق برنامج حمدد وعلى مدى فرتة زمنية معينة

 شروط اإلصدار.

 بعدة أساليب أمهها: يتم ذلك التمويل عن طريق صكوك اإلجارة: .2

 :ة تصدر صكوك إجارة، جتمع وهبدف متويل اإلنشاءات العقارية فإن احلكوم األسلوب األول
مبوجبها األموال الالزمة من أصحاب الفائض وتنشأ هبا العقار املخطط له، حبيث يكون مملوكاً 

 ل عائدًا على الصكوك، أو أن يكونحلملة الصكوك، مث تتعهد بأن تستأجر العقار مببلغ معني ميث
، وميكن استخدام هذا األسلوب 3لديها العقار موجود مثاًل فتبيعه حلملة الصكوك وتستأجره منهم

 يف متويل انشاء خمتلف برامج اإلسكان والتنمية العقارية.

 :بالتمليك، والذي مبوجبه تتفق مع ويتمثل يف نظام التأجري التمويلي أو املنتهي األسلوب الثاني 
، وميكن 4كومةممول إلنشاء املبىن واستئجاره منه مدة من الزمن مث تتنقل ملكيته يف هناية املدة إىل احل

 استخدام هذا األسلوب يف توفري خمتلف املعدات واألدوات واآلالت للقطاع احلكومي.

  :ويتمثل يف نظام إجارة املنافع واخلدمات، بأن تقوم احلكومة بإصدار صكوك األسلوب الثالث
سيادية وفق عقد إجارة مع مشرتي الصك لتقدمي خدمة معينة )مثال: خدمة اإلعالن التلفزيوين، 
                                                           

 .138-135، مرجع سابق، ص دورها التنموي يف االقتصادحلليم اجلورية، صكوك االستثمار و أسامة عبد ا 1
 .04سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية احلكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك احلكومية السودانية، مرجع سابق، ص 2
ي للبحوث محممد عبد احلليم عمر، األدوات املالية اإلسالمية للتمويل احلكومي، ورقة مقدمة إىل: ندوة الصناعة املالية اإلسالمية، املعهد اإلسال 3

 .36-35، االسكندرية ص2000أكتوبر  18-15والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، خالل الفرتة: 
 .36املرجع السابق نفسه، ص 4
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اهلاتف، أو خدمة نقل شخص مائة مرة يف حافالت النقل العام، وغريها(، تتعهد فيها احلكومة 
وهي قيمة بيع الصك، وعند االستحقاق تتعاقد الدولة مع اجلهة اليت تقدم – باخلدمة لقاء األجرة

اخلدمة سواء خاصة أو حكومية، على تقدمي تلك اخلدمة حلامل الصك. ويف هذه احلالة ميكن 
 .1للحكومة استخدام حصيلة بيع هذه الصكوك لدعم إيرادات املوازنة سدادا للعجز

ميكن استخدام هذا األسلوب يف التمويل احلكومي يف توفري  التمويل بصكوك بيع السلم: .3
االحتياجات العاجلة للسيولة يف االنفاق على التزامات عامة دورية يف األوقات اليت ال تتوفر فيها 
السيولة الالزمة يف املوازنة، وذلك مقابل االلتزام بتوفري السلع واخلدمات بالكميات واملواصفات 

، أما مصدر التمويل احلكومي يف السلم فهم مجهور املستفيدين من 2وقت احملدداملتفق عليها ويف ال
 السلع واخلدمات احلكومية الذين يدفعون مقابلها للحكومة مقدما.

ميكن استخدام صكوك اإلستصناع يف متويل االحتياجات الرمسية  التمويل بصكوك اإلستصناع: .4
عة مثل: معدات املستشفيات، الطائرات لوزارات للمؤسسات احلكومية، وذلك بتوفري األجهزة املصن

، إنشاء املباين والطرق ومد اجلسور، انشاء حمطات الكهرباء وحتلية املياه وغريها، 3النقل واملواصالت
 ويكون ربح محلة الصكوك هو الفرق بني كلفة اإلنشاءات ومثن بيعها للحكومة بعقد اإلستصناع.

تستخدم املراحبة بغرض توفري مستلزمات اإلنتاج، من املواد  وميكن أن التمويل بصكوك المـرابحة: .5
اخلام والسلع الوسيطة واملعدات واآلالت واألجهزة، مما يساهم يف دعم الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد 
الوطين، ويسهل متويل بنود املوازنة العامة املتعلقة بشراء السلع واملعدات ووسائل النقل عن طريق 

ارف اإلسالمية أو غريها من مؤسسات التمويل، وميكن حتويل املراحبات إىل صكوك املراحبة مع املص
 ذات استحقاقات متتالية، حبيث ختدم هدف السيولة لدى مشرتيها.

 

 

                                                           
 والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد الكويت، ميزانية حالة دراسة– إسالمية نظر وجهة من للدولة العامة امليزانية يف العجز متويل قحف، منذر 1
 .39، ص2000 ،2ط للتنمية، اإلسالمي نكالب
 اإلسالمية املصارف مؤمتر: إىل مقدم حبث جديدة، تشريعات إىل واحلاجة الرمسي املستوى على االستثمارية بالصكوك العمل منصور، امللك عبد 2

 .43، ص2009 جويلية 03 -ماي 23: أيام ديب، اخلريي، والعمل اإلسالمية الشؤون دائرة واملأمول، الواقع بني
 .42، صاملرجع السابق نفسه 3
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 الخاتمة:
 قادتنا الدراسة إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات نوردها فيما يلي:   

 النتائج:
، كوهنا تعمل على من عجز املوازنة العامة املزمن التخلصتساعد الصكوك اإلسالمية احلكومات على  .1

 ية.حتريك املوارد املالية وتوجيهها إىل االستثمارات املنتجة احلقيق
ختتلف طبيعة الصكوك اإلسالمية باختالف طبيعة العقد الشرعي الذي ُتصدر الصكوك على أساسه،  .2

ئة املوارد املالية، ويعطيها مرونة عالية متكن وهذا ما يسمح بتنوع الصكوك، مما يزيد من كفاءهتا يف تعب
 ة، الصناعية، الزراعية واخلدمية(.من استخدامها يف مجيع اجملاالت االقتصادية )التجاري

تتمتع الصكوك اإلسالمية بقدرة حتقيق التوازن بني االقتصاد احلقيقي واملايل نظرا ألن إصدارها  .3
 عن الربا واعتمادها على الربح.ا يشرتط وجود أصول قبل التصكيك، وابتعاده

حبيث ميكن  اإلسالمية لتمويل التنميةوجد جتارب تطبيقية رائدة يف العامل يف استخدام الصكوك ت .4
 االستفادة منها.

 التوصيات:
 الصكوك وتبين تدرجييا، ولو الربوية، التمويلية األدوات لرتك جريئة خطوات احلكومة وضع ضرورة .1

 .هلا املطبقة الدول جتارب من باالستفادة وذلك اإلسالمية،
 مقومات وتوفري التصكيك، عملية تنظم اليت التفسريية والتعليمات القانونية التشريعات سن ضرورة .2

 .االقتصادية املشاريع لتنفيذ املالئمة التحتية البنية
 من النوع هذا وتداول إصدار عمليات على تشرف اليت املتخصصة البشرية الكوادر إعداد ضرورة .3

 .الصكوك
 ،-السيادية خاصة- العام الدين أدوات من بدال اإلسالمية الصكوك استخدام على العمل ضرورة .4

 .النقدية السياسة ألغراض استخدامها صالحية إىل إضافة
 أدوات بوصفها األعمال جمتمعات أوساط يف اإلسالمية الصكوك ثقافة نشر على العمل ضرورة .5

 .املوارد وتوظيف حشد جمال يف هلم مبتكرة حلوال تقدم مالية
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 مؤسسات وجود يتطلب وهذا اإلسالمية، الصكوك إصدار جتربة إلجناح املالئم املناخ هتيئة ضرورة .6
 وشركات اإلسالمية، البنوك إىل إضافة والثانوية، األولية املالية األسواق مثل هلا، مساندة حتتية بنية

 .االئتمانية التصنيف وشركات التكافلي، التأمني
 المراجع:قائمة 
 .519، ص 1. أنيس، املعجم الوسيط، ج 457، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج  .1
 .288املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار صكوك االستثمار، ص عايري الشرعية، هيئة احملاسبة و امل .2
كمال توفيق حطاب، الصكوك االستثمارية اإلسالمية و التحديات املعاصرة، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف  .3

جوان  03 –ماي  31اإلسالمية بني الواقع و املأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي، ديب، 
 .08، ص 2009

األدوات  -اللجنة االقتصادية–اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  .4
 .50، ص1996املقرتحة لتمويل عجز املوازنة العامة، مطبعة السالم، الكويت، 

5. Muhammad Ayub, Securitization sukuk and fund management 
potential to be realized by Islamic financial institutions, 

NIBAF, working paper, Karachi,2005,p 353-354. 
باالقتصاد اإلسالمي،  يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنةأحكامها اسر مطلق اجلاسر، صكوك اإلجارة و مطلق ج .6

 .34-33، ص 2008رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، 
 موقع البنك الدويل. .7
 معهد منشورة، غري ماجستري مذكرة االقتصاد، يف التنموي ودورها االستثمار صكوك اجلوزية، احلليم عبد أسامة .8

 .131، ص .2009 اإلسالمية، للدراسات اإلسالمي الدعوى
، 1ر عماد الدين، عمان، طدوره يف تطوير سوق مالية إسالمية، داالتصكيك و رة علي حممد بين عامر، زاه .9

 .200-197، ص2009
سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية احلكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك  .10

 .04احلكومية السودانية، مرجع سابق، ص
حممد عبد احلليم عمر، األدوات املالية اإلسالمية للتمويل احلكومي، ورقة مقدمة إىل: ندوة الصناعة املالية  .11

أكتوبر  18-15ي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، خالل الفرتة: اإلسالمية، املعهد اإلسالم
 .36-35، االسكندرية ص2000

 الكويت، ميزانية حالة دراسة– إسالمية نظر وجهة من للدولة العامة امليزانية يف العجز متويل قحف، منذر .12
 .39، ص2000 ،2ط للتنمية، اإلسالمي نكالب والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد
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 حبث جديدة، تشريعات إىل واحلاجة الرمسي املستوى على االستثمارية بالصكوك العمل منصور، امللك عبد .13
: أيام ديب، اخلريي، والعمل اإلسالمية الشؤون دائرة واملأمول، الواقع بني اإلسالمية املصارف مؤمتر: إىل مقدم
 .43، ص2009 جويلية 03 -ماي 23

 


