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 الممخص

كما ىي في النظام االقتصادي ، بيان السياسة النقدية اإلسالمية اليدف من الدراسة ىو     
ستة  إلىودورىا في تحقيق االستقرار االقتصادي، ولتحقيق ىذا اليدف فقد تم تقسيمو  اإلسالمي
 ،بالموارد المالية اإلسالميةتحقيق التوازن النقدي، وعالقة مقاصد الشريعة  ىي: رئيسيةمباحث 

الحقيقية لمنقود والسيطرة عمى النقود  جنبي، والمحافظة عمى القيمةار األواستقطاب االستثم
المتولدة في المصارف التجارية، والمحافظة عمى سرعة دوران النقود لضمان االستقرار 
االقتصادي، وفي نياية البحث توصل الباحثان إلى أن السياسة النقدية في النظام االقتصادي ليا 

 االقتصادي.دور ىام في تحقيق االستقرار 
 السياسة النقدية اإلسالمية، التوازن النقدي، القيمة الحقيقية لمنقود :الكممات المفتاحية

Abstract 

  The aim of the study is to demonstrate Islamic monetary policy as it is in 

the Islamic economic system and its role in achieving economic stability, 

 To achieve this goal has been divided into six main sections are 

: Achieving cash balance 

And the relationship of the purposes of Islamic law financial resources 

and attract foreign investment 

 And to maintain the real value of money and the control of the money 

generated in commercial banks 

And maintain the speed of rotation of money to ensure economic stability 

 At the end of the research the researchers concluded that the monetary 

policy has an important role in achieving economic stability of the 

economic system. 

Key words: Islamic monetary policy, the cash balance, the real value of 

money 
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السياسة النقدية اإلسالمية في النظام 
االقتصادي اإلسالمي ودورها في تحقيق 

 االستقرار االقتصادي
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 مقدمة . 1
 الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وبعد .

النقدية اإلسالمية جزء من االقتصاد اإلسالمي الذي ىو جزء من الدين الرباني السياسة 
اإلسالمي، فتتصف بكل صفات الكمال، وقابمية التطبيق، والقدرة عمى تخميص البشرية من كل 

أىميتيا، وأىدافيا، وخصائصيا،  :األزمات االقتصادية واالجتماعية، فكان ال بد من التعرف عمى
 ليا... وغير ذلك، ليكون كل واحد من ىؤالء في بحث مستقل. والسمطة المنفذة

 هدف الدراسة 1.1
النظام االقتصادي اإلسالمي  كما ىي فيالسياسة النقدية اإلسالمية أىمية ىدفت الدراسة لبيان 

 . في تحقيق االستقرار االقتصاديإضافة إلى إظيار دور ىذه السياسة 
 أهمية الدراسة 8.1

الدراسة من أىمية السياسة النقدية اإلسالمية لتحقيق األىداف االقتصادية تنبع أىمية ىذه 
المطموبة عمى مستوى المجتمع، وكذلك من الدور الذي يقدم لو االقتصاد اإلسالمي في السنين 

 األخيرة عمى المستوى الفكري والتطبيقي .
في ىذا المجال، لذلك وتكمن األىمية أيضا في نقص مستوى البحوث النظرية واألكاديمية     

كان من الضروري البحث في ىذا الموضوع واإلجابة عمى األسئمة المثارة حول كفاءة السياسة 
النقدية اإلسالمية وأدواتيا، والتعرف عمى مدى إمكانية استخدام السياسة النقدية اإلسالمية في 

 عرف عمى أىميتيا.الوقت الحالي، ومدى قدرتيا عمى تحقيق أىدافيا، فال بد بداية من الت
تكمن مشكمة ىذه الدراسة في اإلجابة عمى السؤال األسئمة التالية: ما ىي مشكمة الدراسة:  1.1

السياسة النقدية في النظام االقتصادي اإلسالمي؟ وما ىو دورىا في تحقيق االستقرار 
 ؟ االقتصادي

سالميون المعاصرون عرف االقتصاديون اإل :تعريف السياسة النقدية اإلسالمية :. تمهيد1
  :السياسة النقدية اإلسالمية بأنيا

"السياسة التي تيدف لموصول بمعدل الزيادة في كمية النقود إلى مستوى العرض األمثل  .1.1
لمنقود، بحيث يكفي التوسع النقدي لتمويل الزيادة في النشاط االقتصادي المرتبطة بالنمو ال 

 .  (ٔ)أكثر وال اقل، وبالتالي ينتفي التضخم"
                                                           

وظائف المؤسسات في النظام النقدي والمالي اإلسالمي ودورىا في سياسات النقد  ،معبد عمي ،. الجارحئ
وقائع الندوة التي عقدت في  ،والمال واألسواق المالية، مقال في التطبيقات االقتصادية اإلسالمية المعاصرة
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لما ليا من تأثير عمى القيم الحقيقية ألموال "التحكم واإلشراف عمى حجم النقود المتداولة، . 1.1
األفراد، لكن الخالف بينيا وبين السياسة النقدية التقميدية ىو باألىداف الكمية المراد 

 .  (ٔ)تحقيقيا، والسموكيات التي تحكم كيفية توظيف النقود لتحقيق تمك األىداف"
لنقدية إلدارة كمية النقود وتنظيم "مجموعة اإلجراءات والترتيبات التي تتخذىا السمطات ا. 8.1

إصدارىا، بما يكفل سرعة وسيولة تداول وحدة النقود، وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد 
 . (ٕ)لتحقيق أىداف معينة" ،الوطني

 ( .ٖ)المركزي لضبط معدل توليد النقود""اإلجراءات التي يتبعيا المصرف . 1.1
ولة في إدارة النقد واالئتمان وتنظيم السيولة العامة "مجموعة اإلجراءات التي تتخذىا الد .2.1

 . (ٗ)لالقتصاد من أجل تحقيق أىداف معينة
القوانين واإلجراءات التي تتخذىا السمطات النقدية  :وبذلك فالسياسة النقدية اإلسالمية ىي    

إلدارة الموارد النقدية في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية، بما يحقق المصمحة العامة، وذلك 
 بتحقيق مستوى معيشة كريم لكل مواطن .

السمطة  :من التعريف السابق يمكن معرفة مكونات السياسة النقدية اإلسالمية، وىي
دارة الموارد النقدية، النقدية ا لمسؤولة عنيا، والقوانين واإلجراءات التي تتخذىا السمطة النقدية، وا 

وتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية والمصمحة العامة، والحياة الكريمة لكل مواطن داخل الدولة 
المية، اإلسالمية، أي أن ىم السياسة النقدية اإلسالمية ىو خدمة المواطن المقيم في الدولة اإلس

 :وبذلك فإن أىمية السياسة النقدية اإلسالمية تكمن في
تحقيق التوازن النقدي، ويتم ذلك عن طريق ربط اإلصدار النقدي بالنمو االقتصادي،  .ٔ

 وتوظيف الموارد االقتصادية المتاحة .
 المحافظة عمى القيمة الحقيقية لمعممة المحمية . .ٕ

                                                                                                                                                                      

تحرير عثمان بابكر مطبوعات  ٖٗم ندوة ٜٜٛٔأيار  ٛ-٘ىـ/ٜٔٗٔمحرم  ٕٔ-ٜالدار البيضاء في الفترة 
 . ٜٔص  ٔط ٔىـ جٕٓٗٔالمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب 

 . ٖٛ، ص . الحسن، صابر دمحم، السياسة النقدية في التطبيق اإلسالمي المعاصر، مقال في المرجع السابقٔ
جامعة  –حسين عمي، السياسة النقدية في اإلسالم، رسالة ماجستير مركز الدراسات اإلسالمية  ،. بني ىاني ٕ

 . ٗٔص  ،غير منشور ،مٜٜٛٔاليرموك 
 ٕ. شابرا،  دمحم عمر، النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي، مجمة أبحاث االقتصاد اإلسالمي عدد ٖ

 . ٕٛم ص ٜٗٛٔىـ / ٗٓٗٔ ٔمجمد 
ىـ ٜٓٗٔبيروت  –. التركماني، عدنان خالد، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم، مؤسسة الرسالة ٗ

 . ٖٖم ص ٜٛٛٔ/
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 ضمان االستقرار االقتصادي .المحافظة عمى سرعة دوران النقود الالزمة ل .ٖ
 تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية . .ٗ
 السيطرة عمى النقود المتولدة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية . .٘
 استقطاب االستثمار األجنبي . .ٙ

 : يتم ذلك بتساوي العرض النقدي مع الطمب النقدي:. تحقيق التوازن النقدي8
المتاحة من النقد المتداول في فترة زمنية معينة، ويشتمل النقود الكمية العرض النقدي هو:  .ٖ.ٔ

، فعرض النقود يتكون من: النقود الصادرة أو القانونية، (ٔ)القانونية المصدرة والمساعدة والمصرفية
 ونقود الودائع أي النقود الخطية.

النقود الصادرة أو القانونية اتفق االقتصاديون اإلسالميون عمى أن تكون من أعمال السيادة      
لمدولة اإلسالمية، وتقوم بو مؤسسة حكومية ىي المصرف المركزي أو من ينوب عنو، وذلك 
 لمواقع التاريخي في إصدار النقود المعدنية اإلسالمية، وأراء الفقياء المسممين في ذلك، فقال

قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من األصحاب قال أصحابنا ويكره أيضا لغير  :"النووي 
ن كانت خالصة ألنو من شان اإلمام وألنو ال يؤمن فيو الغش  اإلمام ضرب الدراىم والدنانير وا 

قية لمنقود ، وتحقيقا لممصمحة العامة، ولممحافظة عمى التنمية االقتصادية والقيمة الحقي((ٕوالفساد "
واستقرار المستوى العام لألسعار وذلك بعدم اإلفراط في العرض النقدي المسبب لمتضخم، ولكي 
تحافظ النقود عمى وظائفيا االقتصادية كونيا وسيمة لمتبادل ومقياس لمقيمة وأداة لخزن القيم، 

فسادىا، وعدم ضياع حقوق الناس وأكل أموال الناس بالباطل وذلك  ولمنع غش النقود وتزويرىا وا 
، (ٖ)باإلضرار بالقيم أو إفادة البعض عمى حساب البعض، ولضمان تحقيق عدالة توزيع الدخل

ئدة، لكن القياس ويمكن أن نقيس النقود الورقية المعاصرة عمى النقود المعدنية التي كانت سا
 :(ٗ) يحتاج إلى شرطين

 نقود المعدنية اتصفت بيذه الصفة ..المحافظة عمى القيمة الحقيقية لمنقود الورقية، ألن الٔ
                                                           

 . ٖٓٔص  ٕ. عفر، دمحم عبد المنعم، االقتصاد اإلسالمي، ج ٔ
 . ٔٔص ٙالنووي، أبي زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح الميذب، دار الفكر، ج.  ٕ
، شابرا، نحو نظام ٓٗٔالحسن، السياسة النقدية في التطبيق اإلسالمي المعاصر، مرجع سابق، ص :. أنظر ٖ

، الجارحي، وظائف المؤسسات في النظام النقدي والمالي اإلسالمي ٜٛٔنقدي عادل، مرجع سابق، ص 
عرض  ،عفر، دمحم عبد المنعم ،ٙٛودورىا في سياسات النقد والمال واألسواق المالية، مرجع سابق، ص 

مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  ،مٜٙٚٔىـ/  ٜٖٙٔوتقويم لمكتابات حول النقود في إطار إسالمي بعد عام 
 . ٜٔجامعة الممك عبد العزيز، ص  –

 . ٛٛٔ – ٚٛٔموسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود، مرجع سابق، ص . ٗ
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 .المحافظة عمى وظائفيا وىي وسيط لمتبادل ومقياس لمقيم .ٕ
، وفي االقتصاد (ٔ)حيازة النقود من أجل الخدمة التي تقدمها :الطمب عمى النقود هو .ٖ.ٕ

 :اإلسالمي تكون خدمة النقود فيما يمي
وىذا يكون لتمويل األعمال المختمفة، والمعامالت، والمبيعات، والعمميات  :المبادلة.1.1.8

 . (ٕ)االستثمارية
، والمستوى (ٗ)، ومقدار نصاب الزكاة(ٖ)ويحدده مستوى الدخل النقدي وتوزيعو :االحتياط. 1.1.8

 العام لألسعار )التضخم( .
َلٰى  :"(٘).العمارة: ودليل ذلك قولو سبحانو وتعالىٖ.ٕ.ٖ ا ۚ َقاَل يَـَٰقْوِم ٱْعُبُدوا۟ َواِ  َثُموَد َأَخاُىْم َصـِٰمح ًۭ

ْن ِإلَـٍٰو َغْيُرُهۥ ۖ ُىَو َأنَشَأُكم مَِّن ٱأْلَْرِض َوٱْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا َفٱْسَتْغِفُروُه ُثمه  ُتوُبٓوا۟ ِإَلْيِو ۚ ٱَّللهَ َما َلُكم مِّ
﴿  ﴾" .ِٔٙإنه َربِّى َقِريب ًۭ مُِّجيب ًۭ

 :"أعاشكم فييا"، وقال زيد بن أسمم قال أبن عباس رضي هللا عنيما:" :تفسير اآليةوقيل في     
أليمكم عمارتيا من  :"أمركم بعمارة ما تحتاجون إليو فييا من بناء مساكن، وغرس أشجار"، وقيل

االستعمار طمب العمارة،  :"الحرث والغرس وحفر األنيار وغيرىا"، وقال بعض عمماء الشافعية
 . (ٙ)مطمق من هللا تعالى عمى الوجوب"والطمب ال

ثم الكسب نوعان كسب من المرء لنفسو وكسب منو عمى نفسو  :"(ٚ)ويقول الشيباني في ذلك    
فالكاسب لنفسو ىو الطالب لما ال بد لو من المباح والكاسب عمى نفسو ىو الباغي لما عميو فيو 

تفاق قال هللا تعالى }ومن يكسب إثما فإنما جناح نحو ما يكون من السارق والنوع الثاني حرام باال
يكسبو عمى نفسو { وقال عز وجل } ومن يكسب خطيئة أو إثما { اآلية والمذىب عند الفقياء 

                                                           

عبد هللا الطيار وعبد الفتاح عبد المجيد، دار المريخ  :وك واالقتصاد، ترجمة. سيجل، باري، النقود والبن ٔ
 الرياض . -م ٜٚٛٔ

م، مرجع سابق ٜٙٚٔىـ/ٜٖٙٔعفر، عرض وتقويم لمكتابات حول النقود في إطار إسالمي بعد عام  :. أنظر ٕ
 . ٜٕٗ. شابرا، دمحم عمر، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق  ص ٜٔص 

 . ٜٕٗحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص . شابرا، ن ٖ
 . ٙٗٔ. عفر، عرض وتقويم لمكتابات حول النقود، مرجع سابق، ص  ٗ
 . سورة ىود . ٘
 القاىرة . –المكتبة التوفيقية ٙٗ/ ٜ. القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، ٙ
م، تحقيق وتقديم سييل ركاز، نشر ٜٓٛٔ ٔالرزق المستطاب، ط  االكتساب في –. دمحم بن الحسن، الكسب  ٚ

 . ٖٚنشر وتوزيع عبد اليادي حرصوني ص 
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من السمف والخمف رحميم هللا أن النوع األول من الكسب مباح عمى اإلطالق بل ىو فرض عند 
 الحاجة" .

محتاجين إلى فالحة قوم أو نساجتيم أو بنائيم صار ىذا فإذا كان الناس :"(ٔ)ويقول ابن تيمية    
وال يمكنيم من مطالبة الناس  ،العمل واجبا  يجبرىم ولي األمر عميو إذا امتنعوا عنو بعوض المثل

وال يمكن الناس من ظمميم بأن يعطوىم دون حقيم، كما إذا احتاج  ،بزيادة عن عوض المثل
فإن  ،يم ألزم َمْن صناعتو الفالحة بأن يصنعيا ليمالجند المرصدون لمجياد إلى فالحة أرض

 الجند يمزمون بأن ال يظمموا الفالح كما ألزم الفالح أن يفمح لمجند" .
نما راعى الميول والرغبة والقدرات العقمية      واإلسالم لم يوجب العمل عمى كل مسمم فقط، وا 

من خالل تكميف الرسول صمى  والجسدية في اختيار العمل المناسب لكل عامل، وىذا ما ظير
هللا عميو وسمم لمصحابة رضي هللا عنيم حسب قدراتيم العقمية والجسدية والخبرة العممية، وفي ىذا 
تقسيم لمعمل بين أفراد المجتمع ليشمل كل القطاعات االقتصادية المطموبة، مما يجعل العامل 

بداعية لديو لتحسين نوعية اإلنتاج، ينتج أكبر كمية ممكنة من اإلنتاج، وكذلك تنمية القدرة اإل
يجاد منتجات جديدة أفضل من المنتجات السابقة، ويتم ذلك بإيجاد طرق جديدة لإلنتاج أكثر  وا 
تقدما عمميا وفنيا، مما يدخل صناعات جديدة لمسوق باستخدام كفؤ لرأس المال والموارد 

ال من الضروريات لمحاجيات ثم االقتصادية األخرى، ومحققا لممصمحة العامة أكثر، أي االنتق
 لمكماليات أو التحسينيات من الطيبات، ورفع الميارة اإلنتاجية لزيادة كمية اإلنتاج . 

وفي ىذا استخدام أمثل لمموارد االقتصادية، فيجعميا أكثر استغالال واستخداما، وبعدا عن     
 اليدر واإلسراف وسوء االستخدام ليا .

تحريم الربا الذي فيو متاجرة المال بالمال أو متاجرة المال  :خالل وىذا يتحقق أيضا منٕ    
بالزمن، وفي كال الحالين ينعدم اإلنتاج، ويسبب ذلك التضخم االقتصادي النخفاض العرض عن 
الطمب أو رفع تكاليف اإلنتاج بسبب التمويل باالقتراض الربوي المرفع لتكاليف اإلنتاج، واالكتناز 

مال من دائرة اإلنتاج مما يعطل المال فيتعطل  العمل البشري وتتعطل الموارد الذي فيو إخراج لم
 االقتصادية األخرى، ويتسبب ذلك بالركود والكساد االقتصادي .

                                                           

نشر وتوزيع مكتبة دار األرقم  ٔ. تقي الدين أحمد، الحسبة في اإلسالم، تحقيق سيد بن دمحم بن أبي سعدة، ط ٔ
 وما بعدىا . ٕٗم ص ٖٜٛٔىـ ٖٓٗٔالكويت  –

2  
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: تيدف مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة .عالقة مقاصد الشريعة اإلسالمية بالموارد المالية1
(:"ىي عبارة عن جمب ٔالمصمحة كما عرفيا الغزالي)النقدية اإلسالمية إلى تحقيق المصمحة، و 

منفعة أو دفع مضرة، أي المحافظة عمى مقصود الشرع من الخمق، ومقصود الشرع من الخمق 
وىو أن يحفظ عمييم دينيم ونفسيم وعقميم ونسميم وماليم، فكل ما يتضمن ىذه األصول  :خمسة

 :وبذلك فيذا المطمب ينقسم إلى " .الخمسة ىو مصمحة، وكل ما يفوت ىذه األصول ىو مفسدة
 حفظ المال أو تنمية المال . .ٔ
 عالقة مقاصد الشريعة اإلسالمية بالسياسة النقدية اإلسالمية . .ٕ
 حفظ المال أو تنمية المال  :1.1

حسن  :إن حفظ المال من مقاصد الشريعة اإلسالمية، وحفظ المال ليا معاني كثيرة منيا
استخالف اإلنسان في مال هللا،  :استخدام المال وتنميتو، وترسخ ذلك في عدة مجاالت منيا

 ووجوب استثمار المال في اإلسالم، وضوابط استثمار المال في اإلسالم .
     . استخالف اإلنسان في مال هللا تعالى 1.1.1

و واستثماره بالطرق المشروعة، يكون استخالف اإلنسان في مال هللا سبحانو وتعالى بتنميت    
قرار الممكية الفردية، وحق الجماعة من الممكية الفردية، وتنمية واستثمار المال يكون بالربح  وا 
وىو عائد التنظيم من ناتج المشروع التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المشترك، أو عائد 

ره، ثم يكون الربح لإلنسان من مالو أو التنظيم الذي قام بو اإلنسان في مالو نفسو، أو مال غي
. ويستحق المال الربح بالمخاطرة واإلنتاج، فالمخاطرة ليست وحدىا سبب استحقاق (ٕ)مال غيره

الربح، فالمقامر يوظف مالو في مشروع قمار فيخاطر فيو فقد يربح، لكن ىذا الربح غير شرعي، 
 . (ٖ)لممرابيوذلك لعدم إنتاجية ىذه المعاممة، وكذلك بالنسبة 

 . وجوب استثمار المال في اإلسالم 1.1.1
 من أجل تنمية المال ال بد من استثماره باألوجو المشروعة، وذلك لقولو سبحانو وتعالى:"

َفَياء َأْمَواَلُكُم الهِتي َجَعَل ّللّاُ َلُكْم ِقَياما  َواْرُزُقوُىْم ِفيَيا َواْكُسوُىْم َوُقوُلو  ْا َلُيْم َقْوال  َواَل ُتْؤُتوْا السُّ

                                                           

المستصفى من عمم األصول، تحقيق وتعميق دمحم مصطفى أبو العال، مكتبة  ،الغزالي، أبو حامد دمحم بن دمحم ٔ
 . ٕٔ٘القاىرة، ص  –الجندي 

. الطحاوي، إبراىيم، االقتصاد اإلسالمي مذىبا ونظاما، مجموع البحوث اإلسالمية، الييئة العامة لشؤون  ٕ
 . ٕٕٚص  ٔىـ، ج ٜٖٗٔالمطابع األميرية 

دمشق  –. العمي، صالح حميد، توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة، اليمامة ٖ
 . ٜٕٙم ص ٕٔٓٓ –ىـ ٕٕٗٔ ٔط
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أن الجاىل  :فيذه اآلية تؤكد فرضية استثمار األموال، حيث أن وجو الداللة فييا (1)مهْعُروفا "
ن كان غير محجور عميو لتنميتو لمالو وعدم تدبيره، فال يدفع إليو المال لجيمو بفاسد  باألحكام وا 
البيع صحيحيا وما يحل وما يحرم منيا، وكذلك الذمي مثمو في الجيل بالبيع ولما يخاف من 

 .  (ٕ)معاممتو بالربا وغيره
 : ضوابط استثمار المال في اإلسالم8.1.1

،أي االلتزام (ٖ)ط اإلسالم في االستثمار تكون مرتبطة بالحاجة الحقيقية لممجتمعإن ضواب
نما يستثمر بما ىو ضروري قبل  بأولويات المجتمع المسمم، فال يبتعد عن ما حرم هللا فقط، وا 

 . (ٗ)الحاجي، وبما ىو تحسيني قبل الكمالي
، وبذلك (٘)رفاىية االجتماعيـةوىذا يعني توحيد سمم اإلشباع االجتماعي ويعكس وحدة دالة ال

 يراعي المستثمر الربح الفردي والربح االجتماعي .
 . عالقة مقاصد الشريعة اإلسالمية بالسياسة النقدية اإلسالمية 1.1

النقدية اإلسالمية تعني استخدام الموارد المالية في تحقيق مقاصد الشريعة  السياسة
اإلسالمية، وىذا يتحقق من خالل سمطة ولي األمر في تقييد المباح، وسمطة ولي األمر في 

 التدخل في استثمار المال.
 . سمطة ولي األمر في تقييد المباح1.1.1

لم يأمر بمعصية، فقد ورد عن أئمة  أوجبت الشريعة اإلسالمية طاعة ولي األمر ما
فمو أمروا  (ٙ)طاعة اإلمام في غير معصية واجبة، فمو أمر بصوم يوم وجب" :"الحنفية القول

بأمر اجتيادي ال يتعارض مع نصوص شرعية لكانت طاعتيم واجبة، كأن يمغي عقدا أو يقيد 
يد أن السمطان إذا أمر ونصوص الفقياء في مختمف األبواب تف :"مباحا، وفي ذلك قال الزرقا

بأمر في موضوع اجتيادي، أي قابل لالجتياد غير مصادم لمنصوص القطعية في الشريعة، كان 
أمره واجب االحترام والتنفيذ شرعا، فمو منع بعض العقود لمصمحة طارئة واجبة الرعاية، وقد 

                                                           

 . ٘. سورة النساء آية  ٔ
 . ٜٕص  ٘. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق ج  ٕ
 ،مٖٕٓٓىـ/ ٕٗٗٔوالتركيب االجتماعي في اإلسالم، الطبعة األولى  . السبياني، عبد الجبار، االستخالف ٖ

 . ٜٚعمان، ص –دار وائل لمنشر 
 .  ٖٛٗم ص ٕٜٛٔىـ/ٕٓٗٔ ٙ. ىواري، سيد، الموسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسالمية، جٗ
 . ٜٚ. السبياني، االستخالف والتركيب االجتماعي، مرجع سابق، ص  ٘
 . ٕٕٗص  ٘ابن عابدين، دمحم أمين، حاشية ابن عابدين، ج .  ٙ
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وقوفة عمى حسب كانت تمك العقود جائزة نافذة شرعا، فإنيا تصبح بمقتضى منعو باطمة، أو م
 . (ٔ)األمر"
والمعيار الذي يعطي ولي األمر حرية التدخل ىو مدى التزام األفراد بتعاليم اإلسالم، فإذا     

التزم األفراد بتعاليم اإلسالم طواعية واختيارا تقل حاجة ولي األمر لمتدخل، أما إذا قل التزام 
 . (ٕ)ألمر في تقييد المباحاألفراد بتعاليم اإلسالم فإن ذلك يزيد من تدخل ولي ا

والمصمحة العامة تقتضي نزع الممكية الخاصة جبرا من المالك، ومن حق ولي األمر نزع     
قيقا لممصمحة العامة، ودليل ذلك روى البخاري في صحيحو عن الن الممكية من أصحابيا تح

ُثمه َرِكَب َراِحَمَتُو َفَساَر َيْمِشي َمَعُو النهاُس شياب في قصة ىجرتو ملسو هيلع هللا ىلص وبناء مسجده بالمدينة قال:" 
ِرَجال  ِمْن َحتهى َبَرَكْت ِعْنَد َمْسِجِد الرهُسوِل َصمهى ّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَم ِباْلَمِديَنِة َوُىَو ُيَصمِّي ِفيِو َيْوَمِئٍذ 

ا ِلمتهْمِر ِلُسَيْيٍل َوَسيْ  ٍل ُغاَلَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي َحْجِر َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َفَقاَل َرُسوُل اْلُمْسِمِميَن َوَكاَن ِمْرَبد 
ِ َصمهى ّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَم ِحيَن َبَرَكْت ِبِو َراِحَمُتُو َىَذا ِإْن َشاَء ّللاهُ اْلَمْنِزُل ُثمه َدَعا رَ  ِ َصمهى ّللاهُ ّللاه ُسوُل ّللاه

ِ َفَأَبى َعَمْيِو َوَسمهَم اْلغُ  ا َفَقااَل اَل َبْل َنَيُبُو َلَك َيا َرُسوَل ّللاه اَلَمْيِن َفَساَوَمُيَما ِباْلِمْرَبِد ِلَيتهِخَذُه َمْسِجد 
ا ِ َأْن َيْقَبَمُو ِمْنُيَما ِىَبة  َحتهى اْبَتاَعُو ِمْنُيَما ُثمه َبَناُه َمْسِجد   .(ٖ) "َرُسوُل ّللاه

 لتدخل في استثمار األموال. سمطة ولي األمر في ا1.1.1
 :"لمحاكم المسمم أن يتدخل في توجيو استثمار األفراد ألمواليم، وقد بين ابن تيميو ذلك فقال    

فإذا كان الناس محتاجين إلى فالحة قوم أو نساجتيم أو بنائيم صار ىنا العمل واجبا يجبرىم 
مطالبة الناس بزيادة عن عوض  ولي األمر عميو إذا امتنعوا عنو بعوض المثل وال يمكنيم من

المثل وال يمكن الناس من ظمميم بأن يعطوىم دون حقيم كما إذا احتاج الجند المرصدون لمجياد 
إلى فالحة أرضيم ألزم من صناعتو الفالحة بأن يصنعيا ليم فإن الجند يمزمون بأن ال يظمموا 

 . (ٗ)الفالح كما الزم الفالح أن يفمح لمجند"
وبذلك يستطيع ولي أمر المسممين أن يجبر المستثمرين عمى االستثمار فيما يحقق 
مقاصد الشريعة اإلسالمية من ضروري بداية ثم حاجي ثم كمالي، وبذلك تحقق السياسة النقدية 

 اإلسالمية كفاءتيا في تحقيق الضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات .

                                                           

 . ٛٙٔص  ٔ. الزرقا، مصطفى، المدخل الفقيي العام، م ٔ
 –م، مؤسسة الرسالة ٕٓٓٓىـ/ ٕٔٗٔ. العبادي، عبد السالم، الممكية في الشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى  ٕ

 . ٕٖٓبيروت، ص 
 . ٜٖٙٓحديث رقم  ،صحيح البخاري  ،اعيلأبي عبد هللا دمحم بن إسم ،. البخاري  ٖ
 ٕٕ-ٕٔبيروت، ص  –.  ابن تيميو، أحمد بن تيميو، الحسبة في اإلسالم، دار الكتاب العربي  ٗ
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 .استقطاب االستثمار األجنبي 2
 . مفهوم االستثمار األجنبي وأنواعه 1.2

 . مفيوم االستثمار األجنبي، عرف فقياء االقتصاد االستثمار األجنبي بأنو:٘.ٔ.ٔ
" قيام المستثمر األجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في ٘.ٔ.ٔ.ٔ

 . (ٔ)جميع المجاالت إلى الدول المضيفة"
شروعات الممموكة لألجانب سواء أكانت الممكية كاممة، أم كانت باالشتراك بنسبة " الم٘.ٔ.ٔ.ٕ

كبيرة مع رأس المال الوطني، بما يكفل ليا السيطرة عمى إدارة المشروع ويتساوى في ذلك أن 
تكون تمك األموال مستثمرة بشكل مباشر عن طريق األفراد أو الشركات األجنبية، أو بشكل غير 

 .  (ٕ)االكتتاب في أسيم وسندات تمك المشروعات" مباشر عن طريق
" إسيام غير الوطني في التنمية االقتصادية أو االجتماعية في الدولة المضيفة بمال أو ٘.ٔ.ٔ.ٖ

 .  (ٖ)خبرة، في مشروع محدد، بقصد الحصول عمى عوائد مجزية، ووفقا لمقانون"
نقل األموال بكافة أنواعيا النقدية أو العينية لمبمد  :وبذلك يمكن تعريف االستثمار األجنبي بأنو

المضيف، أو نقل التكنولوجيا أو التقدم العممي، أو نقل الخبرات الفنية والعممية، سواء كان ذلك 
 النقل كمي أو جزئي .

استثمار أجنبي مباشر،  :ينقسم االستثمار األجنبي إلى :. أنواع االستثمار األجنبي٘.ٔ.ٕ
 بي غير مباشر .واستثمار أجن

 :يعرف االستثمار األجنبي المباشر بأنو . االستثمار األجنبي المباشر،1.1.1.2
" إقامة مشروعات ممموكة ممكية كاممة لمستثمرين أجانب، أو ممكية حصص  ٔ. ٘.ٔ.ٕ.ٔ

تمكنيم من السيطرة عمى إدارة ىذه المشروعات، أو تعطييم حق المشاركة في ىذه اإلدارة، ويقوم 
ثمرون األجانب بيذا النوع من االستثمار من خالل إيجاد فروع لمشركات األجنبية األصمية المست

 . (ٗ)أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة"

                                                           

 . ٕٔم ص ٜٜٔٔ ٖ. أبو قحف، عبد السالم، اقتصاديات االستثمار الدولي، المكتب العربي الحديث، ط ٔ
 . ٚم ص ٕٜٚٔالقاىرة،  –دار المعارف  . الفار، عبد الواحد، االستثمارات األجنبية، ٕ
اإلسكندرية،  –. صدقة، عمر ىاشم، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي  ٖ

 . ٛم ص ٕٛٓٓ ٔط
. بسيم، عصام الدين، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، دار النيضة  ٗ 

 . ٙم ص ٕٜٚٔالقاىرة  –عربية ال
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"العممية التي تقوم من خالليا منشأة ما باالستثمار في مشروعات تقع خارج  ٕ. ٘.ٔ.ٕ.ٔ
أثير عمى عمميات تمك موطنيا األصمي، بقصد المشاركة الفعمية وممارسة قدر من الت

 . (ٔ)المشروعات"
"االستثمار الذي تنصب آثاره مباشرة عمى اإلنتاج، بإنشاء أو توسيع معدات  ٖ. ٘.ٔ.ٕ.ٔ

 . (ٕ)اإلنتاج، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل وحجم اإلنتاج وتحسين أساليب اإلنتاج"
وبذلك فإن االستثمار األجنبي المباشر ىو االستثمار الحقيقي المنتج في البمد المضيف، ويتمثل 
ذلك بنقل المال النقدي أو العيني، أو التقدم التكنولوجي، أو الخبرات الفنية والعممية، لممساىمة 

 عممية .في زيادة اإلنتاج الحقيقي من السمع والخدمات والتقدم العممي والخبرة الفنية وال
 :يعرف االستثمار األجنبي غير المباشر بأنو. االستثمار األجنبي غير المباشر، 1.1.1.2
"تمك االستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة من أفراد أو ٔ. 1.1.1.2

ىيئات أجنبية عامة أو خاصة، أو تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تمك الدولة، 
المشروعات التي تقوم بيا، سواء تم االكتتاب عن طريق السندات التي تحمل فائدة ثابتة  أو في

أم عن طريق األسيم، بشرط أن ال يكون لألجانب الحق في الحصول عمى نسبة من األسيم 
 .  (ٖ)تخوليم حق إدارة المشروع"

  .(ٗ)وائد رأس المال"شراء األوراق المالية بيدف الحصول عمى األرباح الموزعة وع "8. 1.1.1.2
وعميو فإن االستثمار األجنبي غير المباشر ىو االستثمار في المال النقدي فقط في السوق     

المالي لمبمد المضيف، متمثال ذلك بشراء األسيم والسندات بكافة أنواعيا، ليكون مصدر تمويل 
 لالستثمارات الحقيقة المنتجة المحمية .

يؤثر االستثمار األجنبي عمى اقتصاديات البمدان المضيفة : آثار االستثمار األجنبي: 1.2
 ايجابيا وسمبيا، وبذلك ال بد من بيان اآلثار االيجابية واآلثار السمبية لالستثمار األجنبي.

                                                           

. عوض هللا، صفوت عبد السالم، منظمة التجارة العالمية واالستثمار األجنبي المباشر، دار النيضة العربية  ٔ
 . ٚم ص ٕٗٓٓالقاىرة  –

2   . Kojima, Kyushu, Direct Foreign Investment, Belding and Sons Ltd, Guild Fed,            

London, 1982 P 57 .                                                         

 إبراىيم دمحم :، نقال عنٚٔ. صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  ٖ
جامعة عين  –الفار، دور التمويل الخارجي في تنمية اقتصاديات البمدان النامية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق 

 وما بعدىا . ٖٕ٘م ص ٜٗٛٔشمس 
4   . Kojima, Kyushu, Direct Foreign Investment, Belding and Sons Ltd, Guild Fed,            

London, 1982 P 57 .                                   
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 يؤثر االستثمار األجنبي إيجابيا عمى كل. أوال: اآلثار االيجابية لالستثمار األجنبي: 1.1.2
 من:

يعمل االستثمار األجنبي عمى زيادة اإلنتاج كما ونوعا من السمع  :. زيادة اإلنتاجٔ. 1.1.2
والخدمات المستثمر فييا، فاالستثمار األجنبي يعني بناء مشاريع إنتاجية جديدة بتقنية فنية 

جوده  لطاقة اإلنتاجية وبذاتوعممية متطورة، أو التوسع في مشاريع قائمة مما يزيد من كمية ا
، وىذا يتيح استغالل الموارد األولية بكفاءة فنية وتخصصية عالية، مما يقمل من تكاليف ةمحسن
 . (ٔ)اإلنتاج
يعمل االستثمار األجنبي عمى زيادة المشاريع المنتجة وتوسعة  :. زيادة التوظيفٕ. 1.1.2

المشاريع القائمة، وىذا يحتاج لتوظيف أعداد كبيرة من األيدي العاممة مما يساىم االستثمار 
األجنبي في القضاء عمى البطالة وزيادة التوظيف في الموارد البشرية، باإلضافة إلى تدريب 

 .  (ٕ)تدريب األيدي العاممة أصال مما يجعميا ذات إنتاجية عالية األيدي الموظفة بداية، وزيادة
تعمل االستثمارات األجنبية عمى نقل التقدم العممي مما  :. زيادة التقدم العممي والفنيٖ. 1.1.2

يزيد من التقدم العممي في البمد المضيف، وكذلك تعمل عمى نقل الخبرة والمعرفة الفنية مما تزيد 
 .  (ٖ)والمعارف الفنية لمبمدان المضيفة من تمك الخبرات

يزيد االستثمار األجنبي االحتياطي األجنبي عن طريق  :. زيادة االحتياطي األجنبيٗ. 1.1.2
تدفق رؤوس األموال األجنبية لمدول المضيفة، فيعمل ذلك عمى زيادة االحتياطي األجنبي لتمك 

، ويزيد االحتياط (ٗ)لمستضيفة لالستثمار األجنبيالدول، وبالتالي يدعم النقد المحمي لتمك البمدان ا
األجنبي عن طريق تصدير المنتجات الحاصمة من االستثمار األجنبي التي تعمل عمى تدفق 

 العمالت األجنبي لمبمدان المصدرة لتمك السمع والخدمات .
تساىم االستثمارات  :. تساىم االستثمارات األجنبية في تمويل التنمية االقتصادية٘. 1.1.2

توظيف الموارد البشرية والطبيعية، والتقدم العممي والفني، والخبرات  :األجنبية في زيادة كل من

                                                           

، ٘. بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، مرجع سابق، ص ٔ
ىـ دار ميسرة ٕٚٗٔم/ٕٚٓٓ ٔعمي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، ط :وأنظر

 . ٕٓٙعمان/األردن ص  –لمنشر والتوزيع 
 لسابق .. المرجع ا ٕ
،      ٜٛٚٔ. الشرقاوي، جميل، الفوائد االقتصادية لالستثمارات األجنبية، معيد الدراسات والبحوث العربية  ٖ

 . ٕ٘ٗص 
 . ٕٕ. صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع سابق ص  ٗ
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يجاد أسواق  العممية والعممية لمموارد البشرية، واإلنتاج نوعا وكما وبأقل تكمفة، ودخول العاممين، وا 
 .  (ٔ)مدول المضيفة لالستثمار األجنبيكل ذلك يعمل عمى التنمية االقتصادية ل ،جديدة لممنتجات

 :: يؤثر االستثمار األجنبي سمبا عمى كل من. اآلثار السمبية لالستثمار األجنبي1.1.2
. القضاء عمى الصناعات المحمية في الدول المضيفة: االستثمارات األجنبية تتمتع ٔ. 1.1.2

فنية وتخصصية وفن إنتاجي وعممي برأس مال كبير وضخم وقدرة إنتاجية وتنافسية عالية وكفاءة 
متطور وكثيف رأس المال، مما يجعل ليا القدرة إخراج الصناعات المحمية المتميزة بقمة رأس 
المال واإلنتاج وفن إنتاجي بدائي كثيف العمالة وارتفاع تكاليف اإلنتاج وعدم القدرة التنافسية، 

 . (ٕ)مية من السوق والنتيجة النيائية إفالس وخروج الصناعات الوطنية المح
.نقص إيرادات الدولة: االستثمارات األجنبية تتطمب تقديم حوافز منيا: تخفيضات ٕ 1.1.2

ضريبية عمى اإلنتاج واالستيالك والتأسيس وغيرىا من الضرائب، وتخفيض الرسوم الجمركية 
 .( ٖ)المفروضة عمى الصادرات والواردات، كل ذلك يقمل من إيرادات الدولة

االستثمارات األجنبية غير المباشرة  :. زيادة الديون المستحقة عمى الدول المضيفةٖ. 1.1.2
بالقروض الخارجية من منظمات التمويل الدولية، أو الحكومات الخارجية، أو التكتالت  :تتمثل

البنكية، أو غير ذلك من منظمات اإلقراض، وىذه القروض تكون بفائدة ربوية مما ترتب عمى 
ذلك مشاكل في مقدار الديون ومقدار الفوائد المترتبة عمييا، فقد بمغ قيمة ىذه الديون عمى الدول 

( مميار دوالر تستحق فوائد سنوية بمقدار أربعة مميارات ٖٓ٘ٔم ما يقرب )ٜٜ٘ٔمية عام النا
، وباإلضافة إلى ذلك كثير من الدول النامية ال تستخدم ىذه القروض في مشاريع (ٗ)دوالر

نما في تسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة أي في تمويل استيالكي وليس تمويل  إنتاجية، وا 
 إنتاجي .
االستثمارات األجنبية الناتجة عن  :. التدخل في الشؤون الداخمية لمبمد المضيفٗ. 1.1.2

شركات متعددة الجنسية التي ليا قدرات سياسية واقتصادية عالية مما يتسبب ذلك في التدخل في 
نظام الحكم لمبمدان المضيفة التي تعاني من ضعف سياسي واقتصادي، وخاصة عندما تتعرض 

ركات لمخطر، وىذا ما حصل في تشيمي حيث حصل خالف ما بين شركات التمغراف مصالح الش
                                                           

1   . Gerald M., The International Economic Development, The Theory and Policy, 

Hyper and Row Publisher's, New York, 1968 P. 138 – 142 .                 
وما  ٕٔٛم ص ٕٗٓٓ. الفار، عبد الواحد، أحكام تنظيم التجارة في ظل عالم منقسم، دار النيضة العربية   ٕ

 بعدىا .
 . ٕٙٗم ص ٕٓٓٓ. عجمية، دمحم عبد العزيز، االقتصاد الدولي، بدون ناشر  ٖ
 . ٕٙٔ. الفار، أحكام تنظيم التجارة في ظل عالم منقسم، مرجع سابق ص  ٗ
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( والنظام الحاكم في مطمع سبعينيات القرن الماضي أدى في النياية ITTوالتمفونات األمريكية )
 . (ٔ)إلى اختيال رئيس الجميورية

رات األجنبية االستثما :عمى اقتصاد الدول المضيفة لالستثمار األجنبي . السيطرة٘. 1.1.2
المباشرة تعمل عمى القضاء عمى الصناعات المحمية، وقد تعمل عمى استنزاف المواد األولية 
عندما تتركز االستثمارات بيا كشركات النفط والطاقة، وبالتالي استنزاف الثروات الوطنية، وقد 

يفة، تكون إنتاجية االستثمارات لصالح دول مصدر االستثمارات وليس صالح الدول المض
واالستثمارات األجنبية غير المباشرة تزيد من أعباء ديون الدول المضيفة، وكذلك يؤدي االستثمار 
األجنبي بكافة أنواعو إلى خروج كميات كبيرة من النقد األجنبي الداعم لمنقد المحمي بشكل أرباح 

مع مما يودي إلى وفوائد مستحقة، وتؤدي أحيانا إلى تمركز الثروات في أيد فئة قميمة من المجت
زيادة الطبقية في الدول المضيفة لالستثمارات األجنبية، كل ذلك يؤدي إلى سيطرة أصحاب 

 .   (ٕ)االستثمارات األجنبية عمى اقتصاد الدول المضيفة
 . المحافظة عمى القيمة الحقيقية لمنقود 3

ضيا، فانخفاضيا يكون المحافظة عمى القيمة الحقيقية لمنقود يعني عدم ارتفاع قيمتو أو انخفا
بالتضخم، وارتفاعيا يكون بالرواج واالزدىار االقتصادي مسببا آثارا إيجابية ألغمب القطاعات 
االقتصادية، والمتضررة من ذلك يكون ضررىا لمدة قصيرة جدا ثم تبدأ اآلثار اإليجابية ليا، أما 

ائف النقود، والمقرضين، وظ :التضخم فيمحق أضرارا سمبية ببعض القطاعات االقتصادية أىميا
وقطاع االستثمار، والقطاع التجاري، وقطاع  ،والمدخرين، وقطاع االستيالك، وقطاع اإلنتاج،

العاممين، وتخصيص الموارد، وعدالة التوزيع في الدخل والثروة، والناحية االجتماعية، واألحكام 
 الشرعية المالية كأنصبة الزكاة والدية والسرقة، والكفارات المالية الشرعية . 

متبادل، ومعيارا لمقيم، ومخزنا لمقيمة، ىذه وسيطا ل: (8).فقدان النقود لوظائفها: تعتبر النقود1.3
الوظائف تتحقق حالة الثبات النسبي لمنقود، وحالة انخفاض قيمة النقود يفقد الناس الثقة بيا وتفقد 

 وظائفيا .
بسبب فقدان ثقة الناس بالنقود بسبب التضخم يعطييم عدم الثقة . نقص المدخرات: 1.3

 ت الموجودة لدييم باستبداليا بأي نقد آخر أو مال عيني باالدخار، والسعي لمتخمص من المدخرا
                                                           

. نجم، عبد المعز عبد الغفار، مشكالت وأساليب تنظيم المشروعات متعددة الجنسية، مجمة الدراسات  ٔ
 . ٚٛم ص ٜٚٛٔالقانونية، العدد التاسع يونيو 

 . ٜٕ٘م ص ٜٔٛٔ. حبيب، مطانيوس، التنمية االقتصادية، جامعة دمشق  ٕ
 اإلسكندرية . –دار الجامعات المصرية  ٕٓ. كفراوي، عوف، النقود والمصارف في النظام اإلسالمي، ص  ٖ
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  آخر لتفادي الخسائر التي تمحق بيا .
زيادة أسعار المواد األولية الداخمة في . انخفاض اإلنتاج: وهذا يرجع لألسباب التالية: 8.3

ادة اإلنتاج سواء كانت الداخمية أو الخارجية مع عدم قدرة المنتج عكسيا عمى المستيمك، وزي
تكاليف وسائل اإلنتاج كاألجور، والنقل، والتخزين، ومع عدم قدرة المنتج عكسيا عمى المستيمك، 
وانخفاض الطمب الكمي بسبب ارتفاع األسعار، فيتكدس اإلنتاج، مما يجبر المنتجين عمى 

 تخفيض إنتاجيم .
م المستثمرين عن إن انخفاض اإلنتاج لألسباب السابقة يؤدي إلى إحجا. نقص االستثمارات: 1.3

االستثمار، وكذلك توجو المدخرين لمتخمص من مدخرات بسبب نقصان قيمتيا باستثمارىا 
بالعمالت األجنبية أو الذىب أو العقارات واألراضي أو آية أموال عينية أخرى، مما يقمل من 

 المشاريع المنتجة .
مار واإلنتاج يؤدي النخفاض وىذا يتحقق بسبب انخفاض االستث. تعطل الموارد االقتصادية: 2.3

 الطمب عمى الموارد االقتصادية فتتعطل . 
التضخم االقتصادي يمحق الضرر ببعض فئات المجتمع خاصة ذوي . انتشار الطبقية: 3.3

الدخل الثابت كالموظفين والمتقاعدين، ويفيد فئات أخرى كالتجار وأصحاب الثروات والممتمكات، 
 د المجتمع، ليزاد الفقير فقرا والغني غنا .مما يزيد من الطبقية بين أفرا

ويشمل كل من: عقود اإليجارات: األجير الخاص : (1). اختالل المركز التعاقدي لممتعاقدين4.3 
والعام، وأجرة العقارات والمنافع والخدمات، وعقود البيوع اآلجمة والسمم واألقساط، وعقود الدين، 

 طاعات السابقة .فالتضخم االقتصادي يمحق الضرر بكل الق
التضخم يعمل عمى زيادة الطبقية، وطبقة األغنياء . سوء تخصيص الموارد االقتصادية: 5.3

تميل لطمب السمع الكمالية أكثر من الضرورية، وطمبيم األكثر فاعمية بالنسبة لممنتجين ألنو 
 محقق األرباح األكثر، فيعمل ذلك عمى سوء تخصيص الموارد االقتصادية .

فالمستثمرون يركزون عمى القطاع التجاري ستثمار في المضاراات عمى األسعار: . اال6.3
والعقاري واألراضي والمتاجرة بالعمالت ومضاربات األسواق المالية، لتفادي الخسائر الحاصمة 

                                                           

المعيد العالمي لمفكر  ٕٓٓ. داود، ىايل عبد الحفيظ يوسف، تغير القيمة الشرائية لمنقود الورقية، ص  ٔ
 م .ٜٜٜٔىـ/ ٛٔٗٔالقاىرة  –اإلسالمي 
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، وتثبيط لمتكوين (ٔ)وجني أكبر قدر من األرباح، وفيو بعدا عن اإلنتاج وا عاقة لمتنمية االقتصادية
 .  (ٕ)الرأسمالي

إذا ارتبطت قيم األنصبة الشرعية . اإلضرار بقيم األنصبة الشرعية والكفارات المالية: 3..1
والكفارات المالية بالنقد المتداول فممتضخم تأثير سمبي عمى تمك القيم، أما إذا ربطت قيم األنصبة 

تضخم أي تأثير يذكر عمى الشرعية والكفارات المالية بسمعة أو أي مال عيني آخر فمن يكون لم
 تمك القيم . 

: كالسرقة، واالحتكار، والغش، والمضاربات، والحسد، . انتشار بعض األمراض االجتماعية11.3
 واستغالل األطفال والنساء في العمل بأجور زىيدة وساعات عمل طويمة، وغير ذلك.

 . السيطرة عمى النقود المتولدة من المصارف التجارية 4
النقدية اإلسالمية تسعى لمسيطرة عمى النقود المتولدة من المصارف التجارية، فالمصارف  السياسة

التجارية التقميدية تولد النقود، أما المصارف التجارية اإلسالمية فاختمف الفقياء حوليا ىل تولد 
  :النقود أم ال

لك بجعل االحتياطي فمنيم من يرى منع المصارف التجارية اإلسالمية من توليد النقود وذ. 1.4
 :(ٖ)% ٓٓٔاإللزامي الذي يفرضو المصرف المركزي  

 :مستدلين بما يمي

                                                           

 . ٕٕٓ – ٕٔٓ. المرجع السابق ص  ٔ
 . ٕ٘. شابرا، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق ص ٕ
لجارحي، والسبياني، ومجذوب، والزىراني، وعبد العظيم، والكفراوي، ومحسن خان وميراخور، والعربي، ا :. وىم ٖ

 :وعبده، والمبارك، والطيار، والتركماني . أنظر
السبياني، عبد الجبار، النقود اإلسالمية كما ينبغي أن تكون، مجمة جامعة الممك عبد العزيز، االقتصاد  

. عبد العظيم، حمدي، السياسات المالية والنقدية في  ٕٙم ص ٜٜٛٔـ/ ىٛٔٗٔ ٓٔاإلسالمي، مجمد 
. الكفراوي، عوف، النقود والمصارف في النظام اإلسالمي، ٖ٘ٗ – ٖٗٗالميزان ومقارنة إسالمية، ص 

. خان، محسن وعباس ميراخور، اإلدارة النقدية في اقتصاد إسالمي، مجمة ٛٙٔ – ٗٙٔالطبعة األولى، ص 
.  العربي، محاضرات ٕٔم ص ٕٕٓٓىـ/ ٕٕٗٔ ٗٔجامعة الممك عبد العزيز، مجمد –سالمي االقتصاد اإل

. عبده، ٛٚٔص  ٕالقاىرة، ج –في النظم اإلسالمية واالقتصادية والحكومية، معيد الدراسات اإلسالمية 
 :سالم. المبارك، دمحم، نظام اإلٛ٘القاىرة الطبعة الثانية ص –عيسى، بنوك بال فوائد، دار االعتصام 

. الطيار، عبد هللا بن دمحم، البنوك اإلسالمية بين النظرية ٗٓٔص ٕٜٚٔبيروت –االقتصاد، دار الفكر 
. التركماني، عدنان خالد، السياسة النقدية  ٖٓٔ – ٔٓٔىـ ص ٛٓٗٔبريده  –والتطبيق، نادي القصيم 

 .ٕٕٗم ص ٜٛٛٔبيروت  –والمصرفية في اإلسالم، مؤسسة الرسالة 



 753  
 

   د دمحم الوادي            مجمة العموم اإلسالمية              السياسة النقدية اإلسالمية في النظام
 د. حازم المؤمني                 (6( السنة )85العدد )         االقتصادي اإلسالمي ودورها 

    تحقيق االستقرار االقتصادي  في
 

. إن عممية إصدار النقود من حق الدولة لما ليا من تأثير عمى االقتصاد الكمي واألفراد، ٔ. ٚ.ٔ
تعمل  فال يجوز ليا أن تتنازل عنيا ألية مؤسسة فردية أو فرد بذاتو، والنقود الخطية )االئتمانية(

 عمى إصدار النقود فيجب إتباعيا لمدولة كي ال تؤثر عمى مصالح األفراد . 
. إن قيام المصارف التجارية عمى اشتقاق النقود وما يمنحو من ائتمان عمل غير ٕ. ٚ.ٔ

 مشروع ألنو يمحق الضرر بالكثيرين .
ى زيادة األسعار إن .  إن السماح لممصارف التجارية بإصدار النقود االئتمانية يؤدي إلٖ. ٚ.ٔ

ن ضبطت لتتماشى مع متطمبات االقتصاد من إنتاج وعمالو  لم تضبط من المصرف المركزي، وا 
 ونمو في ىذا تكمفة عالية لممصرف المركزي 

. منع المصارف التجارية من توليد االئتمان ألسباب تتعمق بالكفاءة االقتصادية من توزيع ٚ.ٔ.ٗ
 اط اإلصدار يضر بالكفاءة االقتصادية .وعدالة، فالتضخم الناتج من إفر 

. إن توليد النقود في المصارف التجارية يقوم عمى أساس وىمي، وىذا يضر باالقتصاد ٚ.ٔ.٘
 الوطني ككل .

 . ال تتم عممية توليد االئتمان عن طريق زيادة اإلنتاج . ٚ.ٔ.ٙ
شريعة أعطتيا حق الزكاة .  ليس من حق الدولة إصدار النقود لتغطية نفقاتيا طالما أن الٚ.ٔ.ٚ

 وفرض ضرائب عمى األغنياء وميسوري الحال .
. ويرى فريق آخر أن من الممكن لممصارف التجارية اإلسالمية الخاصة القيام بتوليد النقود ٚ.ٕ

 ، مستدلين بما يمي: (ٔ)االئتمانية ضمن إطار السياسة النقدية ومراقبة المصرف المركزي 

                                                           

عفر، وشابرا، ودنيا، ومختار حطاب، وصديقي، وآدم، وأحمد النجار، وعبد الرسول، وشحاتو،  :. وىم ٔ
شابرا، نحو  :والحسيني، ويسري، واألبجي، ومجمس الفكر الباكستاني، وعارف، وقحف . أنظر ،وعزيز

. دنيا، شوقي، النظرية االقتصادية من منظور ٕٗٔ – ٕٕٔنظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص
. خطاب، مختار عبد المنعم، قدرة الجياز المصرفي عمى ٕٖٛمصٜٗٛٔىـ/ ٗٓٗٔ، الرياضإسالمي

جامعة الكويت  –تمويل النمو والتوسع في النظامين الرأسمالي واإلسالمي، مجمة العموم االجتماعية 
. النجار، أحمد عبد العزيز، األصالة والمعاصرة، االتحاد ٘ٔٔ – ٜٛم صٜٜٓٔربيع ٔعدد  ٛٔمجمد
. عبد الرسول، عمي، خمق االئتمان في البنوك التجارية ٗٙم صٜ٘ٛٔالقاىرة –لي لمبنوك المعاصرة الدو 

. شحاتو، شوقي إسماعيل، ٖٗم صٜٔٛٔ ٙٔوالبنوك اإلسالمية، مجمة البنوك اإلسالمية، عدد 
. يسري، ٛٛم صٖٜٛٔىـ/ ٖٓٗٔالقاىرة –اقتصاديات النقود في إطار الفكر اإلسالمي، مكتبة وىبة 

م ٜٛٛٔاإلسكندرية -بد الرحمن أحمد، دراسات في االقتصاد اإلسالمي، دار الجامعة المصريةع
 . ٜٕٕ – ٕٕ٘ص



 754  
 

   د دمحم الوادي            مجمة العموم اإلسالمية              السياسة النقدية اإلسالمية في النظام
 د. حازم المؤمني                 (6( السنة )85العدد )         االقتصادي اإلسالمي ودورها 

    تحقيق االستقرار االقتصادي  في
 

الالزم لألفراد والشركات لتمويل مشروعاتيم اإلنتاجية أو نفقاتيم . توفير التمويل ٚ.ٕ.ٔ
 االستيالكية المشروعة، وفق احتياطات االقتصاد التمويمية غير التضخمية .

 . توفير التمويل الالزم لمدولة لتمويل مشاريعيا .ٚ.ٕ.ٕ
 ية .وذلك عن طريق تمويل المشروعات اإلنتاج ،. لتحقيق التنمية واإلسراع بياٚ.ٕ.ٖ
لى أصحاب النقود أيضا.ٚ.ٕ.ٗ  . أن يكون الربح المتحقق من الودائع المشتقة لممجتمع ككل، وا 

محدودية توليد النقود في المصارف اإلسالمية، وذلك لطبيعة عمميا  :والذي يراه الباحثون 
بالمشاركة بدل اإلقراض، واختالف طبيعة استخدام االئتمان في المصارف إذ ينفق عمى 

ات بعد دراسة جدواىا االقتصادية، وارتباط االئتمان باإلنتاج فتظير بظيوره وتختفي المشروع
 باستيالكو .

وكذلك طبيعة عمل المصرف اإلسالمي تعمل عمى استقرار القيمة الحقيقية لمنقود، فإن نظام     
قود وذلك المشاركة والمضاربة اإلسالمي أي الغنم بالغرم يعمل عمى استقرار القيمة الحقيقية لمن

 :(ٔ)من خـالل
أ. ارتباط قرار االستثمار بمجاالت الربح الحالل الذي يعتبر المؤثر الحقيقي لتحديد الكفاية 

 الحدية لرأس المال، وكذلك االعتبارات االجتماعية المرتبطة بمصمحة المجتمع الكمية .
مما يساىم في  ب. في ظل المشاركة تكون األسعار نسبيا أكثر انخفاضا من النظام الربوي،

 عدالة الدخول والثروات ويحفز الطمب الفعال. 
ج. يستطيع صاحب المال في نظام المشاركة والمضاربة الحصول عمى عائد عادل 
لرأسمالو، مما يشجع المدخرين لمدخول في االستثمار، فيربط تغير حركة النقود بتغير اإلنتاج، 

 ود .وىذا يساعد عمى استقرار القيمة الحقيقية لمنق
 . المحافظة عمى سرعة دوران النقود لضمان االستقرار االقتصادي5

ويتمثل ذلك في محاربة االكتناز، والحث عمى االدخار ووجوب استثماره، فاالكتناز محرم من 
َة َواَل ُينِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل  :"خالل قولو سبحانو وتعالى ْرُىم َوالهِذيَن َيْكِنُزوَن الذهَىَب َواْلِفضه ّللّاِ َفَبشِّ

{ َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَينهَم َفُتْكَوى ِبَيا ِجَباُىُيْم َوُجنوُبُيْم َوُظُيوُرُىْم َىـَذا َما ِٖٗبَعَذاٍب َأِليٍم}
 . (ٕ) {"َٖ٘كَنْزُتْم ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن}

                                                           

 . ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔ.  موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود، مرجع سابق، ص ٔ
 . ٖٗ. سورة التوبة آية  ٕ
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النقود وحبسيا من التداول وكساد السمع، وحجب النقود عن فاالكتناز سبب في تعطيل وظيفة     
الدوران، وبذلك فاالكتناز يؤثر عمى الطمب الكمي بالنقصان، وىذا يؤدي إلى تدني مستوى 

 ( .ٔالتشغيل بسبب تعطل الموارد المادية والبشرية)
 . (ٕ)" ومن كنزىما فقد ظمميما، وأبطل الحكمة فييما :"وقال اإلمام الغزالي في ذلك    
أما  (ٖ)فاألثمان ال تقصد ألعيانيا، بل يقصد بيا التوصل إلى السمع"  :"وقال اإلمام ابن القيم    

عن االدخار فقد حث اإلسالم عميو لمن استطاع ذلك، ودليل ذلك ما رواه سممة ابن األكوع 
ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيتو  من:"قــال رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :رضي هللا عنو قــال

أي ال  –منو شيء . فمما كان العام المقبل، قالوا يا رسول هللا نفعل كما فعمنا العام الماضي 
كان بالناس جيد،  –أي الماضي  –كموا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام  :ندخر شيئا ؟ قال

 . (ٗ)فأردت أن تعينوا فييا"
خراجيا وادخار النقود ف ي اإلسالم يوجب استثمارىا، ألن االدخار يعني تسرب النقود وا 

من وظيفتيا األساسية التي خمقت من أجميا وىي التداول والنماء، فحتى يتحقق ذلك ال بد من 
 . (٘)استثمار النقود المدخرة

وذلك ألن االدخار يشمل االكتناز الذي اختمف الفقياء في تعريفو: فذىب جميور الفقياء 
إلى أن االكتناز ىو المال الذي لم تؤد زكاتو، وذىب بعضيم إلى أنو كل مال مجموع بعضو 

 عمى بعض، وذىب آخرون إلى أنو كل ما فضل عن الحاجة فيو كنز.
 
 
 
 
 

                                                           

النظم الوضعية واإلسالم، مجمة الشريعة  . السبياني، عبد الجبار، عدالة التوزيع والكفاءة االقتصادية في ٔ
 . ٕٕٓ – ٕٔٓم ص ٕٔٓٓ –ىـ ٕٔٗٔ/  ٗٔوالقانون، العدد 

 . ٕٕٕٛ/  ٕٔبيروت  –. الغزالي، أبو حامد، إحياء عموم الدين، دار الفكر  ٕ
 . ٙٓٔ/  ٕ. ابن القيم الجوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين،  ٖ
 . ٖٖٗٙكتاب األضاحي حديث رقم  ، مرجع سابق،. صحيح مسمم ٗ
 ٔعمان ط –. سانو، قطب مصطفى، المدخرات أحكاميا وطرق تكوينيا في الفقو اإلسالمي، دار النفائس  ٘

 . ٖٚٙم ص ٕٔٓٓىـ / ٕٔٗٔ
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 ج. النتائٜ
 :توصل الباحثون إلى النتائج التالية

 :أىمية السياسة النقدية اإلسالمية تكمن في
تحقيق التوازن النقدي، ويتم ذلك عن طريق ربط اإلصدار النقدي بالنمو االقتصادي،  .ٔ

 وتوظيف الموارد االقتصادية المتاحة .
 المحافظة عمى القيمة الحقيقية لمعممة المحمية . .ٕ
 المحافظة عمى سرعة دوران النقود الالزمة لضمان االستقرار االقتصادي . .ٖ
 تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية . .ٗ
 السيطرة عمى النقود المتولدة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية . .٘
 استقطاب االستثمار األجنبي . .ٙ

 المراجع
نشر وتوزيع مكتبة  ٔابن تيمية، تقي الدين أحمد، الحسبة في اإلسالم، تحقيق سيد بن دمحم بن أبي سعدة، ط .ٔ

 ىـ  .ٖٓٗٔالكويت  –دار األرقم 
 بيروت . –ابن تيميو، أحمد بن تيميو، الحسبة في اإلسالم، دار الكتاب العربي  .ٕ
 ابن عابدين، دمحم أمين، حاشية ابن عابدين . .ٖ
ىـ دار ميسرة لمنشر ٕٚٗٔم/ٕٚٓٓ ٔأبو شرار، عمي عبد الفتاح، االقتصاد الدولي نظريات وسياسات، ط .ٗ

 عمان/األردن . –والتوزيع 
 م .ٜٜٔٔ ٖديات االستثمار الدولي، المكتب العربي الحديث، طأبو قحف، عبد السالم، اقتصا .٘
 بيروت . –دار إحياء التراث العربي  ،صحيح البخاري  ،أبي عبد هللا دمحم بن إسماعيل ،البخاري  .ٙ
بسيم، عصام الدين، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، دار النيضة  .ٚ

 م .ٕٜٚٔىرة القا –العربية 
جامعة  –حسين عمي، السياسة النقدية في اإلسالم، رسالة ماجستير مركز الدراسات اإلسالمية  ،بني ىاني .ٛ

 غير منشور . ،مٜٜٛٔاليرموك 
ىـ ٜٓٗٔبيروت  –التركماني، عدنان خالد، السياسة النقدية والمصرفية في اإلسالم، مؤسسة الرسالة  .ٜ

 م .ٜٛٛٔ/
المؤسسات في النظام النقدي والمالي اإلسالمي ودورىا في سياسات النقد  وظائف ،معبد عمي ،الجارحي .ٓٔ

وقائع الندوة التي عقدت في  ،والمال واألسواق المالية، مقال في التطبيقات االقتصادية اإلسالمية المعاصرة
 تحرير عثمان بابكر مطبوعات ٖٗم ندوة ٜٜٛٔأيار  ٛ-٘ىـ/ٜٔٗٔمحرم  ٕٔ-ٜالدار البيضاء في الفترة 

 .ٔط ٔىـ جٕٓٗٔالمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب 
 م .ٜٔٛٔحبيب، مطانيوس، التنمية االقتصادية، جامعة دمشق  .ٔٔ
 الحسن، صابر دمحم، السياسة النقدية في التطبيق اإلسالمي المعاصر، مقال في المرجع السابق، . .ٕٔ
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 –لمعيد العالمي لمفكر اإلسالمي داود، ىايل عبد الحفيظ يوسف، تغير القيمة الشرائية لمنقود الورقية،  ا .ٖٔ
 م .ٜٜٜٔىـ/ ٛٔٗٔالقاىرة 

 الزرقا، مصطفى، المدخل الفقيي العام .  .ٗٔ
دار وائل  ،مٖٕٓٓىـ/ ٕٗٗٔ ٔالسبياني، عبد الجبار، االستخالف والتركيب االجتماعي في اإلسالم، ط .٘ٔ

 عمان .–لمنشر 
وعبد الفتاح عبد المجيد، دار المريخ  سيجل، باري، النقود والبنوك واالقتصاد، ترجمة عبد هللا الطيار .ٙٔ

 الرياض . -م ٜٚٛٔ
 ٕشابرا،  دمحم عمر، النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي، مجمة أبحاث االقتصاد اإلسالمي عدد  .ٚٔ

 م .ٜٗٛٔىـ / ٗٓٗٔ ٔمجمد 
لمفكر م، المعيد العالمي ٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔ ٔشابرا، دمحم عمر، نحو نظام نقدي عادل، ترجمة سيد سكر، ط .ٛٔ

 اإلسالمي .
 . ٜٛٚٔالشرقاوي، جميل، الفوائد االقتصادية لالستثمارات األجنبية، معيد الدراسات والبحوث العربية  .ٜٔ
م، تحقيق وتقديم سييل ٜٓٛٔ ٔاالكتساب في الرزق المستطاب، ط  –الشيباني، دمحم بن الحسن، الكسب  .ٕٓ

 ركاز، نشر وتوزيع عبد اليادي حرصوني .
اإلسكندرية،  –انات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي صدقة، عمر ىاشم، ضم .ٕٔ

 م .ٕٛٓٓ ٔط
الطحاوي، إبراىيم، االقتصاد اإلسالمي مذىبا ونظاما، مجموع البحوث اإلسالمية، الييئة العامة لشؤون  .ٕٕ

 ىـ .ٜٖٗٔالمطابع األميرية 
 بيروت  –م، مؤسسة الرسالة ٕٓٓٓىـ/ ٕٔٗٔ ٔة، طالعبادي، عبد السالم، الممكية في الشريعة اإلسالمي .ٖٕ
 م .ٕٓٓٓعجمية، دمحم عبد العزيز، االقتصاد الدولي، بدون ناشر  .ٕٗ
 . ٕعفر، دمحم عبد المنعم، االقتصاد اإلسالمي، ج .ٕ٘
م، ٜٙٚٔىـ/ٜٖٙٔعفر، دمحم عبدالمنعم، عرض وتقويم لمكتابات حول النقود في إطار إسالمي بعد عام  .ٕٙ

 جامعة الممك عبد العزيز .  -مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي
دمشق  –العمي، صالح حميد، توزيع الدخل في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة، اليمامة  .ٕٚ

 . مٕٔٓٓ –ىـ ٕٕٗٔ ٔط
عوض هللا، صفوت عبد السالم، منظمة التجارة العالمية واالستثمار األجنبي المباشر، دار النيضة العربية  .ٕٛ

 م .ٕٗٓٓالقاىرة  –
المستصفى من عمم األصول، تحقيق وتعميق دمحم مصطفى أبو العال، مكتبة  ،الغزالي، أبو حامد دمحم بن دمحم .ٜٕ

 القاىرة . –الجندي 
 .مٕٗٓٓنقسم، دار النيضة العربية  ام تنظيم التجارة في ظل عالم مالفار، عبد الواحد، أحك .ٖٓ
 م .ٕٜٚٔالقاىرة،  –الفار، عبد الواحد، االستثمارات األجنبية، دار المعارف  .ٖٔ
 القاىرة . –القرطبي، أبو عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، المكتبة التوفيقية .ٕٖ
 االسكندرية . –صارف في النظام اإلسالمي، دار الجامعات المصرية الكفراوي، عوف، النقود والم .ٖٖ
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نجم، عبد المعز عبد الغفار، مشكالت وأساليب تنظيم المشروعات متعددة الجنسية، مجمة الدراسات  .ٖٗ
 م .ٜٚٛٔالقانونية، العدد التاسع يونيو 

 . ٙالنووي، أبي زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح الميذب، دار الفكر، ج .ٖ٘
36. Gerald M., The International Economic Development, The             Theory and 
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