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  :خصلامل
 االســــــتقرارــــــدف الدراســــــة إىل الّتحّقــــــق مــــــن مــــــدى قــــــدرة الصــــــكوك اإلســــــالمية الســــــيادية يف حتقيــــــق 

ــــل املوازنــــة العامــــة، وتقــــوم الدراســــة علــــى فرضــــية  ــــني الصــــكوك اإلســــالمية  وجــــوداالقتصــــادي عــــرب متوي عالقــــة ب
ـــــّد  ــــــاديةالســـــــيادية واحلــ ـــن املشـــــــكالت االقتصـ ــــث  ؛مــــ ـــــــذي مـــــــن خاللـــــــه  املـــــــنهجواســـــــتخدم الباحـــ الوصـــــــفي، ال

ـــــــة أثرهـــــــــا  ـــــــة ودراســ ـــــــة العامــ ت املوازنــ ــــــو ــــــاديةتنـــــــــاول مكـــ ـــــــة أن  ؛علـــــــــى املشـــــــــكالت االقتصـــ وأظهـــــــــرت الدراســ

ـــــة املـــــدخرات لتمويـــــل  ـــــة العامـــــة يـــــؤثّرالاســـــتخدام الصـــــكوك يف تعبئ ـــــى  عجـــــز يف املوازن  :مهـــــا املني هـــــامنيعـــــعل
ـــــــى كميـــــــــة النقـــــــــود املتداولـــــــــة، و التـــــــــأثري  ــــــواهر التـــــــــأثري علــ ــــــــى الظـــ ـــــــة إىل أنّ علـ ـــــــت الدراســ ــــــــادية، وخلصــ  االقتصـ

ــــــدخرات لتمويـــــــــل املوازنـــــــــة ـــــــكوك يف تعبئـــــــــة املـــ ــــــواهر يـــــــــؤثر  اســـــــــتخدام الصــ ـــــــى الظـــ ــــــة النقـــــــــود، وعلــ علـــــــــى كميـــ
ــــــيت يكـــــــون فيهـــــــا االقتصـــــــاد توصـــــــي الدراســـــــة إىل و  ،يةاالقتصـــــــاد اســـــــتخدام صـــــــكوك املشـــــــاركة يف احلـــــــاالت الـ

ــــــة، بينمــــــا ــــــة النقديــــــة املتداول ــــــات مــــــا  حباجــــــة إىل التوســــــع يف الكتل يكــــــون اســــــتخدام صــــــكوك املضــــــاربة يف أوق
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Abstract 

The study aims to verifying the extent of Islamic sovereign Sukuk 
ability to achieve economic stability through financing the public 
budget and managing the public debt. The study is based on the 
hypothesis that there is a relationship between sovereign Islamic Sukuk 
and reducing economic problems. The study used the descriptive 
approach. In addition, the study discussed the components of the 
public budget and studying its effect through economic problems, the 
study showed that the use of Sukuk in savings mobilization to finance 
a deficit in the public budget could influence three important factors; 
the first oneis on the amount of money circulating, the second is on 
economic phenomena. The study concluded that the use of sukuk in 
the savings mobilization to finance the general budget affects the 
amount of money in circulation, and the phenomena of economy. The 
study recommends that the use of sukuk of participation "musharakah" 
in cases where the economy needs to expand in the amount of money 
in circulation, while the use of sukuk of "mudarabah" in times after the 
money supply. 

  :املقدمة

ـــــة العامـــــة إحـــــدى  ـــــيتوســـــائل التعـــــد املوازن ـــــى االقتصـــــاد عليهـــــا ئتتكـــــ ال ـــــأثري عل  وعـــــادةً  ،الدولـــــة يف الت

ـــــار-مـــــا يؤخـــــذ  ـــــةعنـــــد  -بعـــــني االعتب ـــــةالقتصـــــادا شـــــكالتاملالعامـــــة  إعـــــداد املوازن ـــــيت ، ية الـــــيت تواجـــــه الدول وال
ـــــرب املوازنـــــــة العامـــــــة مـــــــن خـــــــالل يعتـــــــرب متويـــــــل العجـــــــز ومتويـــــــل إذ  اليـــــــة،املسياســـــــة ال أدوات ميكـــــــن معاجلتهـــــــا عــ

  .عات العامة وسيلة للوصول إىل اهلدف االقتصادي املرجوو املشر 
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دة النفقـــــــات عـــــــن فتتمثـــــــل اإليـــــــرادات والنفقـــــــات،  ،مهـــــــا رئيســـــــيني مكـــــــونني وتتكـــــــون امليزانيـــــــة العامـــــــة مـــــــن ز

دة حب اإليـــــرادات ت املو علـــــى  الضـــــغطالـــــة العجـــــز يف املوازنـــــة، والـــــذي ميكـــــن متويلـــــه بـــــز زنـــــة العامـــــة مـــــن امكـــــو
ـــب أو  ــ ــب آخـــــر، صـــــدارواإل الســـــتدانةجان البـــــديل  اإلســـــالمية اســـــتخدام الصـــــكوك يعـــــدو  النقـــــدي مـــــن جانـــ

  .الربوية االستدانة، حيث أضحت كبديل عن ومتويل املوازنة لدعمالشرعي 

ـــــــا   الصـــــــكوك تظهـــــــر وأ ـــــول علـــــــى ديـــــــدة للاجلســـــــاليب األ تـــــــوفري العديـــــــد مـــــــنيف كفاء ، ويعـــــــود تمويـــــــلالحصــ
ات املشـــــــاركة واملضـــــــاربة واإلجـــــــارة إصـــــــدار ك"العـــــــام  االكتتـــــــابيف  املقرتحـــــــةات صـــــــدار اإل نـــــــواعأل لتعـــــــددا هـــــــذا

تطلـــــب ياألمـــــر الـــــذي ، االســـــتدانةن أســـــلوب عـــــ بـــــديالً واملضـــــاربة فظهـــــر أســـــلوب املشـــــاركة  ،"واملراحبـــــة والســـــلم
ســــــاهم صــــــكوك املشــــــاركة ملعرفــــــة كيــــــف ت، االقتصــــــاديةات ري ة النقديــــــة وعلــــــى املتغــــــفــــــعلــــــى التكل ادراســــــة أثرمهــــــ

ـــــــداث املضــــــــاربةو  ـــــــدمي أفضــــــــل النمــــــــاذج إلحـ  وحــــــــل االقتصــــــــادي االســــــــتقرار املــــــــأمول يف حتقيــــــــقدور الــــــــ يف تقـ
  .همشكالت

  :إشكالية الدراسة
ـــــــدول  ـــــكوك  -كالســـــــودان ومـــــــاليز والبحـــــــرين-اســـــــتخدمت العديـــــــد مـــــــن ال كنظـــــــام اإلســـــــالمية  الصــ

ـــــوحيـــــد أو مـــــزدوج مـــــايل  ـــــة العامـــــةدعم ل ذه الـــــدول كـــــان ومـــــازال يتعـــــرض هلـــــ ياالقتصـــــادالنظـــــام إال أن  ،املوازن
 فــــــإن السياســــــات االقتصــــــاديةى خــــــر ة أجهــــــومــــــن  ،ةجهــــــهــــــذا مــــــن  ،إىل هــــــزات اقتصــــــادية بــــــني فينــــــة وأخــــــرى

ا بعـــــض الشـــــوائب الظـــــاهرةاملشـــــكالت االقتصـــــادية ل حلـــــ تلـــــك الـــــدول يفاملتبعـــــة  بـــــد الكـــــان ، فال يـــــزال يشـــــو
ــــــة  ـــــــام بدراســــ ــــــــى مــــــــــن القيـــ ــــــــرف علــ ــــــــكوك أو للتعــ تأي الصــ ـــــــا ـــــــات والغـــ ـــــــداف والسياســـ ــــــق األهـــ ـــــــق لتحقيــــ  فـــ

االقتصـــــادي  تـــــأثريمـــــا ال: ترتكـــــز إشـــــكالية الدراســـــة يف التســـــاؤل الـــــرئيس املتمثـــــل يفو ، هلـــــذه الـــــدول االقتصـــــادية
  ؟"صكوك املشاركة واملضاربة" متويل املوازنة العامة يف للصكوك السيادية

  :أمهية البحث
   :تكمن أمهية البحث يف

 .يف متويل املوازنة العامةإبراز كفاءة الصكوك اإلسالمية السيادية يف مسامهتها  .1
املصــــــاحل املتوازنــــــة، املتمثلـــــة حبمايــــــة مصــــــاحل املســــــتثمرين ومحايــــــة  يف مراعــــــاة الصــــــكوكدور  راظهـــــإ .2

اامل  .صاحل االقتصادية ملؤسسات الدولة، ورعاية املصلحة العامة جبميع فئا
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ـــــراز .3 ــ ـــرياتعـــــــالج يف  املشـــــــاركة واملضـــــــاربة صـــــــكوك إصـــــــدار دور إب كالتضـــــــخم ية،  االقتصـــــــاد املتغــــ

  .وأسعار الصرف عند متويل املوازنة العامة والكساد االنكماشالبطالة و و 

  :أهداف الدراسة
  :الدراسة إىل حتقيق األهداف الرئيسة التالية دف
ااملوازن التعرف على .1  .أمهيتهاو  ة العامة ومكو
او بيان الصكوك اإلسالمية احلكومية  .2  .مميزا
  .متويل املوازنة العامة يف الصكوك السيادية صدارالكشف عن التأثري االقتصادي إل .3

  :أسئلة الدراسة
  : ةالتالي سئلةالدراسة يف األ تنحصر أسئلة
 ؟هية املوازنة العامةما  . أ

ا؟  . ب  ما مفهوم الصكوك اإلسالمية احلكومية ومميزا
  متويل املوازنة العامة؟يف  االقتصادي إلصدار صكوك املشاركة واملضاربة التأثريهو ما   . ت

  :دراسةفرضيات ال
ـــــــية ـــــى فرضـ  الصــــــــكوك اإلســــــــالمية الســــــــيادية صــــــــدارإ عالقــــــــة بــــــــني دو وجــــــــ تقــــــــوم هــــــــذه الدراســــــــة علـــ

حجــــــم الكتلــــــة  معاجلــــــةاملتمثلــــــة يف  ةؤشــــــرات االقتصــــــاديامللتمويــــــل املوازنــــــة العامــــــة وبــــــني  )املشــــــاركة واملضــــــاربة(
  .النقدية املتداولة ومعاجلة املتغريات االقتصادية

  :منهجية الدراسة
ـــــث املـــــــنهج الوصـــــــفي لدراســـــــة اتبـــــــع  متويـــــــليف ) املشـــــــاركة واملضـــــــاربة( الســـــــيادية لصـــــــكوكاأثـــــــر  الباحــ
  .املوازنة العامة

  :الدراسات السابقة
  :اسة إىل املصادر التاليةر استندت الد

 )2003علي، (دراسة  .1
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ــــت  ـــــوان تناولـــ ــــــة مـــــــع االقتصـــــــاد "دراســـــــة بعنــ ــــــة يف االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي دراســـــــة مقارنـ ــــــة املاليـ السياسـ

ــــــايل ـــــــدكتوراامل، "الرأمسـ ـــــــل درجـــــــة ال ـــــــب عدهقدمـــــــة لني ــــــوعات، جوان ـــــــدة مـــــــن املوضـ ــــــة ي ـــــــة السياســـــــة املاليـ ، كأمهي
ت املوازنــــــة العامــــــة،  ـــرب مكــــــو ـــك األهــــــداف عـــ ــــــق تلـــ ــــــرادات العامــــــة و وأهــــــدافها االقتصــــــادية، وآليــــــات حتقي اإلي
ـــــت الدراســـــــة خمـــــــاطر التمويـــــــل التضـــــــخمي والقـــــــرض العـــــــام،  كيفيـــــــة اســـــــتخدام و والنفقـــــــات العامـــــــة، كمـــــــا طرحــ

ــــــام يف معاجلـــــــة املشـــــــكالت  كظـــــــاهريت التضـــــــخم والكســـــــاد، -االقتصـــــــادية يف االقتصـــــــاد اإلســـــــالميالـــــــدين العـ
ـــــب الفعـــــــال للوصـــــــول إىل  ه الدراســـــــة إىل النتـــــــائج وتوصـــــــلت هـــــــذ، االقتصـــــــادي االســـــــتقراروالتـــــــأثري علـــــــى الطلــ

ــــــة لأن لالـــــــيت كـــــــان أمههــــــــا،  ختصـــــــيص املــــــــوارد ، منهــــــــا ةيف االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي أهــــــــداف رئيســـــــسياســـــــة املاليــ
ـــــق وإعــــــادة توزيــــــع الــــــدخل، وأظهــــــرت الدراســــــة أن  االســــــتقراروحتقيــــــق  مل تال تشــــــالقــــــروض االقتصــــــادي وحتقيـ

لدراســـــة مســـــألة جانـــــب آخـــــر مل تتنـــــاول اومـــــن  ميســـــرة،تمويـــــل الشـــــروط االقتصـــــادية للوأن  ،فوائـــــد ربويـــــةعلـــــى 
كاملشــــــاركة واملضــــــاربة يف االعتمـــــــاد   تطــــــرق إىل أســــــاليب التمويــــــل اإلســــــالميتالصــــــكوك كأســــــاس متــــــويلي، ومل 

 .على حتليلها

 .)2006اسي، و در (دراسة  .2

، سياســــــة "السياســــــة املاليــــــة ودورهــــــا يف حتقيــــــق التــــــوازن االقتصــــــادي يف اجلزائــــــر"تناولــــــت دراســــــة 

بــــــراز دور الــــــدين العــــــام احمللــــــي إاملوازنــــــة العامــــــة، وآليــــــات حتقيــــــق التــــــوازن االقتصــــــادي، و يف متويــــــل العجــــــز 
ــــــــى االقتصــــــــاد ــــــــره عل ــــــز االقتصــــــــادي وأث ـــــــل العجــ ــــــلت الدراســــــــة إىل واخلــــــــارجي يف متويـ ــــــة  أنّ ، وتوصــ ــ املوازن

عــــــن الــــــدور املنــــــاط  فضــــــالً  واالجتمــــــاعيالعامــــــة هلــــــا دور فعــــــال يف تعــــــديل كــــــل مــــــن اهليكــــــل االقتصــــــادي 
ت األســــــعار و  ــــــا ذلــــــك و ، علــــــى التــــــوازن االقتصــــــادييف التــــــأثري علــــــى حجــــــم العمالــــــة والــــــدخل ومســــــتو

ن الدراســـــــة هـــــــذه ، وكشـــــــفت يـــــــتم مـــــــن خـــــــالل معاجلـــــــة أدوات السياســـــــة املاليـــــــة لوضـــــــع املوازنـــــــة العامـــــــة

ــــــيس خرقــــــاً  ــــــة العامــــــة ل ــــــدة ومتواصــــــلة  العجــــــز يف املوازن وإمنــــــا االســــــتمرار يف سياســــــة العجــــــز لســــــنوات عدي
-التمويــــــل  ادثهحيــــــالتــــــأثريات الــــــيت هــــــذه الدراســــــة وتعــــــاجل االقتصــــــاد العــــــام، الــــــذي يعتــــــرب خرقــــــاً يف  هــــــو

ــــــيب ــــريات االقتصــــــادية  -الــــــداخلي واألجن ـــــى التغــ ــــــدخ-علـ مــــــع  -االقتصــــــادي االســــــتقرارل واألســــــعار و كال
ا تناولت هذه املوضوعات من وجهة نظر االقتصاد التقليدي   . اإلشارة إىل أ

 ).2015السيد، (دراسة  .3
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ـــرب مت هـــــذه الدراســـــة إدارة الـــــدين العـــــام قـــــد ـــــة العامـــــة، و عــ الـــــيت مـــــرت بـــــثالث مراحـــــل، أدبيـــــات املالي

ــــــديون، والثانيــــــة األوىل مــــــن خــــــالل سالســــــة  مــــــن خــــــالل املفاضــــــلة أو املكــــــافئ الريكــــــاردي بــــــني الضــــــرائب وال
رو،  إلضـــــافة إىل اهليكـــــل األمثـــــل للـــــدين العـــــام،  ة فمـــــن خـــــاللالثالثـــــأمـــــا املرحلـــــة العـــــبء الضـــــرييب لروبـــــرت 

ــــــة  ــــــة البحثيـــــــة احلاليـ ـــــي هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع الورقـ ــــــة إدارة الـــــــدين مـــــــن منظـــــــور إســـــــالمي، وتلتقــ يف جمـــــــال ملقارنـ
ثــــريه علــــى  ــــدين العــــام و ــــدينال ــــديناخلســــائر ا فــــرض الضــــرائب وعلــــى ت ـــل املوازنــــة، وت اخلســــائر  لنامجــــة عــــن متويـ

حملـــــة عامـــــة عـــــن إدارة قتصـــــادية، مـــــع شـــــكال خمتلفـــــة للتـــــأثري علـــــى املتغـــــريات االســـــندات  صـــــداراالقتصـــــادية 

ـــــدين عـــــرب الصـــــكوك  ت احلديثـــــة يف ال اإلســـــالمية، توصـــــلت الدراســـــة إىل ضـــــرورة التحـــــول حنـــــو تطبيـــــق النظـــــر
تتعــــــدد  يتالــــــ ليــــــة تتوافــــــق مــــــع الشــــــريعة اإلســــــالميةأدوات متوي اســــــتحداثمــــــع ال يتعــــــارض إدارة الــــــدين، وهــــــذا 

ــــــى العقــــــود الشــــــرعية، فيهــــــا األدوات  ــــــة عل ــــــراض احلكــــــومي،  املبني ـــــل أو اإلق ــــــيح خفــــــض التمويـ ــــــذي يت األمــــــر ال
دة اإلنتــــــاج العيــــــين  ــــل عــــــن طريــــــق املشــــــاركة يســــــهم يف حتريــــــك املــــــدخرات احلقيقيــــــة وز كمــــــا أبــــــرزت أن التمويــ

 .وخلق فرص عمل وختفيف أعباء خدمة الدين احلكومي

 .)2015قحف، (دراسة  .4

ــــــالمي، هـــــــذه  الدراســـــــة عبـــــــارة عـــــــن سلســـــــلة أحبـــــــاث قـــــــدم الباحـــــــث فيهـــــــا أساســـــــيات التمويـــــــل اإلسـ

ــــــــرق إىل الصــــــــــكوك أو الســــــــــندات اإلســــــــــالمية ــــــــالمية، ف، وتطــ ـــــــكوك اإلســ ـــــــــواع الصـــ ــــــع أنـ ـــــــــف مجيــــ ــــــاول املؤلـ تنــــ
ـــــكوك  ــــــــكوك العائـــــــــد الثابـــــــــت، وصــــ ــــــــمها إىل صـ ـــــــاطر وقسـ ــــــــة خمــ ـــت الدراسـ ـــــــد املتغـــــــــري، كمـــــــــا تناولــــــ ذات العائــ

ت ثــــــري الصــــــ اســــــتنباط يــــــة مــــــن هــــــذه الدارســــــة آليــــــةثالورقــــــة البحاســــــتمدت الصــــــكوك، و  كوك علــــــى مكــــــو
  .ذي تقدمه الصكوكلاالتمويلي دور ال من خالل املوازنة العامة

  

ا : املبحث األول   :وأمهيتهاتعريف املوازنة العامة ومكو

  :تعريف املوازنة العامة وامليزانية العامة: األول املطلب
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ــــا عبـــــارة عــــن تعــــرف املوازنــــة  ـــــدف إىل "العامــــة  ـــن طــــرف الربملــــان  وثيقــــة هامــــة مصــــادق عليهـــــا مـ

ــــرتة  تقــــــدير النفقــــــات الضــــــرورية إلشــــــباع احلاجــــــات العامــــــة واإليــــــرادات الالزمــــــة لتغطيــــــة هــــــذه النفقــــــات عــــــن فــ

  .1"ما تكون سنة مقبلة عادةً 

ـــــــال متقاربـــــــة ويف ذكرهـــــــا ــــــا ورد يف التعريـــــــف  هنـــــــا مجيـــــــع التعريفـــــــات الـــــــيت وردت يف هـــــــذا ا تكـــــــرار، فـــــــأبرز مـ

ة يــــــتم تقييــــــدها يف وثيقــــــة املوازنــــــة كــــــاإليرادات العامــــــة ســــــزنــــــة العامــــــة حتتــــــوي علــــــى عناصــــــر رئيالســــــابق أن املوا

ـــــ ـــــتم حتصـــــيل اإليـــــرادات وصـــــرف النفقـــــات يف ا الســـــلطات دها االت الـــــيت حتـــــدللدولـــــة، والنفقـــــات العامـــــة، وي

  .ذه الوثيقة على قيود مالية عن فرتة زمنية مستقبلية تقّدر بسنةعداد الوثيقة، وحتتوي هاملعنية أثناء إ

ت املوازنة العامة: املطلب الثاين   مكو

ت امليزانيــــــة العامــــــة  ــــرب مكــــــو تــــــتحكم السياســــــة املاليــــــة يف تلــــــك مهمــــــة للسياســــــة املاليــــــة، فعناصــــــر تعتــ

ت  االقتصـــــــادية كاحلـــــــد مـــــــن أهـــــــدافها  حتقيـــــــق وصـــــــول إىللل) الـــــــدين العـــــــامو الضـــــــرائب، و اإليـــــــرادات، (املكـــــــو

والركـــــــود االقتصــــــادي والتـــــــأثري علــــــى معـــــــدالت النمـــــــو يف  االنكمــــــاشالتضــــــخم أو البطالـــــــة أو الفقــــــر ومعاجلـــــــة 

ـــــاجاإل ـــــى مفاصـــــل  نت ـــــا للتـــــأثري عل ـــــة علـــــى اجتاها ـــــة العامـــــة مؤشـــــراً مهمـــــاً للدالل ـــــذلك تعتـــــرب امليزاني والـــــدخل، ل

  .ياالقتصادالنظام 

  :العامة اإليرادات: الفرع األول

ـــــة " ـــــاتعـــــرف اإليـــــرادات العامـــــة  ـــت نقدي ـــــة مـــــن مـــــوارد، ســـــواء أكانــ ــــل عليـــــه الدول جممـــــوع مـــــا حتصـ

ــــري منتظمــــــة ومبقابــــــل أو بــــــدون مقابــــــل ـــل عليهــــــا الدولــــــة  فهــــــي، 2"أم عينيــــــة، منتظمــــــة أم غــ األمــــــوال الــــــيت حتصـــ

                                                           
  .76م، ص2006قحام، مىن، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي، 1
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ـــــــــيادية ــــــــادر بصـــــــــــفتها الســ ـــــــددة املصـــ ــــــــرائب ك متعــــ ــــــــدمات، والضـــ ــــــــات واخلـــ ــــــــى املمتلكـــ ـــــوم علـــ نواعهـــــــــــا الرســــــ

  .ة واملاليةاالجتماعيوأشكاهلا، وذلك لتحقيق عدد من األهداف االقتصادية و 

 :العامة) املصروفات(النفقات : الفرع الثاين

نفاقهـــــــا الدولـــــــة أو إحـــــــدى املؤسســـــــات  تعــــــرف ـــــــا املبـــــــالغ النقديـــــــة الـــــــيت تقـــــــوم  النفقـــــــات العامـــــــة 

  .3احل العامالعامة وذلك من أجل إشباع احلاجات العامة وحتقيق الص

  :الدين العام: الفرع الثالث

وازنــــــة ســــــبب اللجــــــوء للــــــدين العــــــام، ويعــــــزى هــــــذا العجــــــز إىل اخنفــــــاض يعتــــــرب العجــــــز احلاصــــــل يف امل

دة النفقــــــات العامــــــة، والبــــــد قبــــــل اخلــــــوض يف الــــــدين العــــــام أن نتطــــــرق  إىل العجــــــز يف اإليــــــرادات العامــــــة أو ز

ا عامل مؤثر على املكون  ت امليزانية العامةاملوازنة كو   .الثالث من مكو

  :العجز يف املوازنة العامة: أوالً 

ــرب الـــــدين العـــــام مصـــــدراً  ـــ مـــــن مصـــــادر ســـــد العجـــــز احلاصـــــل يف املوازنـــــة العامـــــة، بينمـــــا العجـــــز يف  يعت

ــــرب إحـــــــدى سياســـــــات احلكومـــــــة، و  ـــ ـــــــه تســـــــتطيع  إحـــــــدى نتـــــــائجاملوازنـــــــة يعت ـــــــذي مـــــــن خالل ــــــة العامـــــــة ال املوازنـ

ـــــه ـــــهأو ت احلكومـــــات التوســـــع ب ت وأهـــــداف اقتصـــــادية فادي ، مثـــــل عـــــالج الكســـــاد االقتصـــــادي، لتحقيـــــق غـــــا

                                                                                                                                                                                 
اإلسالمية، حبث منشور، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ورد يف كتاب السياسة االقتصادية يف قحف، منذر، إيرادات امليزانية العامة للدولة 2

 .275ص ،2001، السعودية، 2ط،  إطار النظام اإلسالمي
غري  ه، أطروحة دكتورا192، ص)2004-1990(، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر مسعود، درواسي: انظر3

علي، أمحد جمذوب أمحد، السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد اإلسالمي ، . 2006- 2005منشورة، اجلزائر، 
 . 228، ص2003، مكة املكرمة، السعودية يف جامعةغري منشورة،  هأطروحة دكتورا
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دة الطلـــــب الكلـــــي علـــــى الســــلع ، ويقصـــــد بـــــه عـــــدم كفايـــــة 4والــــتخلص مـــــن البطالـــــة، ورفـــــع كميــــة اإلنتـــــاج، وز

دة املتواصــــــلة اإليــــــرادات العامــــــة لتغطيــــــة الــــــ يف  يف حجــــــم النفقــــــات العامــــــة، ويعــــــود هــــــذا العجــــــز إىل أســــــبابز

ـــــــــة العامــــــــــة، ت امليزانيـ ــــــو دة يف  مكــــ ــــــز ـــــــــة أو اخنفاضــــــــــها، أو الــــ ــــــرادات العامـ ـــــري الصــــــــــحيح لإليــــ ــــــــدير غـــــ كالتقــ

  .5كاألزمات االقتصادية واحلروب والكوارث الطبيعية وغريهاحدث طارئ  النفقات العامة، أو 

دة اإليـــــرادات ويلـــــزم لعـــــالج هـــــذا العجـــــز اختـــــاذ التـــــدابري والسياســـــات الراميـــــة إىل ســـــد العجـــــز يف امليزانيـــــة، كـــــز 

ــــــات االقتصـــــــادية، ويف هـــــــذا الســـــــياق تتجـــــــه  ــــــببة لألزمـ ـــب العمليـــــــات املاليـــــــة املسـ ــــــات أو جتنــــ أو ختفـــــــيض النفقـ

لتلبيــــــــة النفقــــــــات،  وارد املاليــــــــةاملــــــــللحصــــــــول علــــــــى  االســــــــتدانةالنقــــــــدي أو  صــــــــداربعــــــــض احلكومــــــــات إىل اإل

ـــرب الســـــتدانةويوجـــــد عـــــدة أســـــاليب للحصـــــول علـــــى التمويـــــل   االســـــتدانةســـــندات اخلزينـــــة أو  إصـــــدار، إمـــــا عــ

 االســـــتثماريةعبـــــارة عـــــن مجـــــع املـــــدخرات عـــــرب الصـــــكوك آخـــــر، وهـــــو  اجتـــــاه ك، وهنـــــا6مـــــن املؤسســـــات الدوليـــــة

ت   .كاملشاركات واملضار

ـــــــن تــــــــوقــــــــد  ر اقتصــــــــادية ســــــــلنجم عـ ـــــــز آ لعجـ ـــــــل  ــــــاشبية كالتضــــــــخم و التمويـ ــــــة  االقتصــــــــادي االنكمــ ــ يف حال

ـــــــدي اجلديــــــــد أو القــــــــروض  صــــــــداراإل ـــــــاً االســــــــتدانة وأالنقـ ر حتــــــــدث تبعـ ــــــــك اآل ــــــــة اجلهــــــــاز  ، وتل ملــــــــدى مرون

ـــــاجاإل ـــــاجي، فكلمـــــا كـــــان اجلهـــــاز اإلنت ر الســـــلبية الناشـــــئة مـــــن متويـــــل نت ـــت معـــــه اآل ملرونـــــة اخنفضــ ـــــع  ي يتمت

إل   .7الستدانةالنقدي أو  صدارالعجز 

                                                           
املومين، دمحم، عجز  .358، ص2015عمان، األردن،  ،7للنشر والتوزيع والطباعة، طعصفور، دمحم شاكر، أصول املوازنة العامة ، دار املسرية  4

لية املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي وطرق عالجه ، حبث منشور يف أحباث اقتصادية وإدارية، العدد اخلامس، جامعة دمحم خضري بسكرة، ك
  .281، ص2014العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

د، الصكوك اإلسالمية ودورها يف دعم املوازنة العامة من منظور التمويل اإلسالمي ، حبث منشور يف جملة اإلسالم يف آسيا، ج5 ، 1، ع8الدماغ، ز
 ،  .50، ص2011ماليز

 .198ص ، مرجع سابق،علي6
 .297، ص2012للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن، ، األمني 1األفندي، دمحم أمحد، النظرية االقتصادية الكلية السياسة واملمارسة، ط7
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ـــل العجـــــز يـــــرتبط مفهـــــوم  ـــرب متويــ مقـــــدرة "بـــــه فيقصـــــد  عـــــادًة، التمويـــــل التضـــــخمي مبفهـــــوم النقـــــدي صـــــداراإلعــ

ــــــرادات  ــــــى احلصــــــول علــــــى إي ــــــر  ســــــتعمالاحلكومــــــة عل ــــــة األث حقهــــــا الســــــيادي يف صــــــك النقــــــود، فهــــــي عالي

  .8"إذا مت طباعة النقود لفرتة زمنية مستمرة خصوصاً 

ملتغـــــريات احلقيقيـــــة لالقتصـــــاد النامجـــــة عـــــن كميـــــة  ر التمويـــــل التضـــــخمي يتطلـــــب االهتمـــــام  بيـــــد أن حتليـــــل آ

  .كإصدار الصكو  عند اختاذ قرار ث تؤخذ تلك املتغريات االقتصادية بعني االعتباري، حب9الزائدةالنقد 

  الدين العام: نياً 

ـــلت عليـــــه الدولـــــة أو اهليئـــــات اا لعامـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل اللجـــــوء لقـــــرض العـــــام هـــــو مبلـــــغ مـــــايل حتصــ

ـــــة اً أفـــــراد( للغـــــري ـــــة أجنبيـــــة أو دولي ـــــات ومؤسســـــات وطني ـــــده ) وهيئ ـــــرد مبلـــــغ القـــــرض وســـــداد فوائ مـــــع التعهـــــد ب

  .10لشروطه وفقاً 

ــــــة العامــــــة يكــــــونو  ــــــل العجــــــز احلاصــــــل يف املوازن ــــــدين العــــــام وســــــيلة لتموي  أمــــــا يف، يف االقتصــــــاد الرأمســــــايل 11ال

املشـــــروعة  الوســـــائلمـــــن واإلجـــــارة وغريهـــــا  املضـــــاربةو  املشـــــاركةعقـــــود يتخـــــذ مـــــن ميكـــــن أن  اإلســـــالمي نظـــــامال

ـــل املوازنـــــــة العامـــــــةغـــــــرض ل ســـــــد احلاجـــــــات التمويليـــــــةل  حتيـــــــاجاال كـــــــان ، فـــــــإن12والعجـــــــز احلاصـــــــل فيهـــــــا متويــــ

ــــب جب اً متعلقــــــ يالتمــــــويل وســــــيلة لتمويــــــل العجــــــز، واملضــــــاربة يتخــــــذ مــــــن املشــــــاركة إنــــــه ف نتــــــاجاإلاالســــــتثمار و انــ

                                                           
 .304، ص.األفندي، املرجع السابق8
 .304ص: املرجع السابق9

 .192، مرجع سابق، صمسعود، درواسي10
-2013غري منشورة،  هتونس ، أطروحة دكتورا –دردوري، حلسن، سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة دراسة مقارنة اجلزائر  11

  .147، ص2014
ق، الصكوك اإل12 ات حتقيق قمعو " سالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية ، حبث مقدم للملتقى الدويلخري الدين، معطي هللا، ورفيق شر

  .255اجلزائر، ص" 2012ديسمرب  4و 3التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة يومي 
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وســـــــيلة لتصـــــــليح األراضـــــــي وتعمريهـــــــا  ةقاســـــــااملغارســـــــة واملزارعـــــــة واملن كـــــــان يف الزراعـــــــة فيتخـــــــذ مـــــــن عقـــــــود إو 

  .13لزراعة

ملشـــــاركةوجـــــد ي لـــــدين العـــــام،التمويـــــل يوجـــــد  مثلمـــــاو  كإحـــــدى وســـــائل التمويـــــل  العامـــــةواملضـــــاربة  التمويـــــل 

ــــــا  ميكــــــن تعريفهـــــا والــــــيت، صــــــكوك املشـــــاركة منتجـــــات املشــــــاركة ومــــــن، يف النظـــــام اإلســــــالمي ئــــــق "علــــــى أ و

متســـــاوية القيمـــــة يـــــتم إصـــــدارها الســـــتخدام حصـــــيلتها يف إنشـــــاء مشـــــروع، أو تطـــــوير مشـــــروع قـــــائم، أو متويـــــل 

ـــــن عقـــــــود املشـــــــاركة، ويصـــــــبح املشـــــــروع أو موجـــــــودات النشـــــــاط ملكـــــــاً  نشـــــــاط ــــــاس عقـــــــد مــ ـــــى أسـ ــــــة  علــ حلملـ

ــــــكوك يف حــــــــدود حصصــــــــهم، وتــــــــدار صـــــــكوك املشــــــــاركة علــــــــى أســــــــاس عقـــــــد الشــــــــركة أو علــــــــى  أســــــــاس الصـ

  . 14"املضاربة أو على أساس الوكالة

ــــذه الصــــكوك ــــرب تعامــــل احلكومــــة  ، ملشــــاركة مبثابــــة املشــــاركة العامــــةالعامــــة  املوازنــــةلغــــرض ســــد العجــــز يف  يعت

احملاصصـــــة  تكـــــونعلـــــى أن عـــــام إقامـــــة مشـــــروع يف ، أو عـــــامي إنتـــــاجيف مشـــــروع للمـــــال العـــــام  ال اخلـــــاصاملـــــ

  .)يناملستثمر (كتتبني وامل )احلكومة(املصدر الربح بني يكون رأس املال و  يف

ـــرب فأمـــــــا صـــــــكوك املضـــــــاربة  ـــــى أســـــــاس املضـــــــاربة "تعتــــ ئـــــــق مشـــــــاركة متثـــــــل مشـــــــروعات أو أنشـــــــطة تـــــــدار علــ و

ــــــا ــــريهم إلدار  هــــــذه يف ثــــــةاملبحو  هــــــياملشــــــاركة واملضــــــاربة صــــــكوك و  ،15"بتعيــــــني مضــــــارب مــــــن الشــــــركاء أو غــ

ماالورقة البحثية ثري التعامل    .على املوازنة وعلى الكتلة النقدية واالقتصاد ، إلجياد 

  وأهداف املوازنة العامة أمهية: الثالث املطلب

                                                           
صر، سلمان، بن زيد، ربيعة، الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى إمكانية . 253املرجع السابق، ص13 منها يف االستفادة و

   .8، صاجلزائر"2014ماي  6و 5منتجات وتطبيقات املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية يومي " اجلزائر ، حبث مقدم يف املؤمتر الدويل 
   .239م، ص2010،  17هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار الصكوك االستثمار معيار رقم  14

  .239املرجع السابق، ص 15
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  :أمهية املوازنة العامة: أوالً 

ـــــــدخل  عكـــــــست ــــــة العامـــــــة مـــــــدى ت ـــــــذي و  ،احلكومـــــــة يف االقتصـــــــادوتغلغـــــــل املوازنـ ـــــــى أثـــــــراً  رتكيـــــــال عل

دة  نتــــاجنســــبة العمالــــة ورفــــع مســــتوى اإلالتــــوازن االقتصــــادي، مــــن خــــالل مــــا تســــعى إليــــه املوازنــــة يف رفــــع  وز

، كمــــا وحتــــدد املوازنــــة مــــا إذا كانــــت الدولــــة تعتمــــد علــــى اإليــــرادات الريعيــــة أم علــــى الضــــرائب الــــدخل الــــوطين

  .والرسوم لتغطية النفقات العامة، وتنبع أمهية املوازنة من األهداف املوكلة هلا

  :العامة أهداف سياسة املوازنة: نياً 

ـــــــدخل .1 ـــــــل لل ـــــــع األمث ـــــــعالينقســـــــم : التوزي ـــــــل  توزي ـــــوعنيلاألمث ــ ـــــــدخل إىل ن ـــــــوع  :ل ـــــــع هـــــــو األول الن التوزي

ح والف"املختلفــــــة  نتــــــاجوالــــــذي جتنيــــــه عناصــــــر اإل ،الــــــوظيفي ــــب واألر " وائــــــد والريــــــعكــــــاألجور والرواتــ

ــــوطين، أمــــ ــــدخل ال ــــاين مــــنمــــن ال ــــوع الث ــــدخول  توزيــــع ا الن ــــدخل الشخصــــيفهــــو ال والــــذي يقصــــد  ،ال

ــــــدخ ســـــــتخدام املو و بـــــــه توزيـــــــع الـ تمـــــــع، ويكمـــــــن إعـــــــادة الـــــــدخل الـــــــوطين  ـــــني فئـــــــات ا ــ زنـــــــة يف ال ب

ـــــــن  ــــــة مــ ــــــــه الدولـــ ـــــــا تقدمـ ــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل مــ ـــــــات التحويليـ ــــــاق والنفقــ دة اإلنفـــ ـــــــة الضـــــــــريبية وز السياســ

ـــــــع مـــــــن الـــــــدخول احلقيقيـــــــة لألفـــــــراد  ،خـــــــدمات جمانيـــــــة أو شـــــــبه جمانيـــــــة ـــــــا ترف ـــــك أ واألخـــــــرية ال شــ

 .16يدة من تلك اخلدماتاملستف

تعمـــــل السياســـــة املاليـــــة يف جمـــــال ختصـــــيص املـــــوارد علـــــى حســـــن توجيـــــه وختصـــــيص « :ختصـــــيص املـــــوارد .2

ــــب األفــــــراد ــ تعمــــــل علــــــى  وأيضــــــاً  ،17»املــــــوارد يف احلــــــاالت الــــــيت يالحــــــظ فيهــــــا قصــــــر نظــــــر مــــــن جان

ـــــــــيض  ت وختفـ ــــــو ــــــــدمي املعــــ ـــــــق تقــ ــــــــن طريـــ ــــــوارد عــ ـــــــيص املــــ ـــــــــادة ختصـــ عـ ــــــــادية  ــــــاءة االقتصــ دة الكفــــ ز

                                                           
، اطروحة  دردوري، حلسن، سياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة دراس مقارنة اجلزائر وتونس: وانظر.89-88درواسي، مرجع سابق، ص16

  .5، ص2014دكتوراه غري منشورة، اجلزائر، 
  . 85درواسي، املرجع السابق، ص17
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الضـــــــرائب علـــــــى الســـــــلع الضـــــــرورية ورفـــــــع الضـــــــرائب علـــــــى الســـــــلع الكماليـــــــة، ممـــــــا يـــــــؤدي إىل تنظـــــــيم 

 . 18سراف وال تبذيرإوترشيد االستهالك من غري  نتاجاإل

ــــــادية .3 ــــــــة االقتصــــــ ـــــق التنميــــ ــــــــر اإل: حتقيـــــــ دة العناصــــ ـــــــو ز ـــــــادية هـــــ ــــــــة االقتصـــــ ـــــــــمون التنميــــ ــــــة نتاجمضـــ يــــــ

دة الكميــــــة املتاحـــــــة املســــــتخدمة يف النشــــــاط االقتصـــــــادي مــــــن خـــــــالل رفــــــع مســــــتو ت التشـــــــغيل وز

ــــــة اإل ءةيــــــــة ورفـــــــع الكفـــــــانتاجمـــــــن املـــــــوارد النــــــــادرة ورفـــــــع مســـــــتوى اإل يـــــــة، ومـــــــن أبــــــــرز نتاجيف العمليــ

املـــــدخرات احلكوميـــــة فتنـــــتج املـــــدخرات احلكوميـــــة والـــــدين العـــــام،  االقتصـــــادية مصـــــادر متويـــــل التنميـــــة

دة اإليرادات العامة عن النفقات العامةينت  .19جة ز

ــــب : االقتصـــــادي االســـــتقرارحتقيـــــق  .4 يف عـــــالج التقلبـــــات االقتصــــــادية،  هامـــــاً  دوراً السياســـــة املاليـــــة تلعـ

تومـــــن أبـــــرز أهـــــدافها حتقيـــــق مســـــتوى  ـــــول يف مســـــتو ـــــفاألســـــعار و  مقب ت رفـــــع يف و  التوظي مســـــتو

ـــــاجاإل ـــــة ذلك تعتـــــربكـــــ، و نت ـــــيت ت السياســـــة املالي  تخـــــذها الدولـــــة لتصـــــويب وتقـــــوميمـــــن أهـــــم الوســـــائل ال

  .20والبطالة والركود اعها االقتصادية كالتضخم والكسادأوض

او لصكوك اإلسالمية احلكومية ا :ينثاال املبحث   .مميزا

  :تعريف الصكوك اإلسالمية احلكومية: األولاملطلب 

ــــــــدرت  ــــــــة اإلســـــــــالميةأصـ ـــــــة للمؤسســـــــــات املاليـ ــــــــة احملاســـــــــبة واملراجعــ ـــــــاً  هيئـ ــــــــاً  تعريفــ ـــــكوك خاصـ لصــــ

ئـــــق متســـــاوية القيمـــــة متثـــــل حصصـــــاً شـــــائعة يف ملكيـــــة أعيـــــان أو منـــــافع "عبـــــارة عـــــن  فهـــــياإلســـــالمية،   وأو

                                                           
  .85املرجع السابق، ص18
  .95و 91املرجع السابق، ص19
  .7دردوري، مرجع سابق، ص20



14 

ــــــة  ـــــــد حتصـــــــــيل قيمـــ ــــــــك بعــ ــــــاص، وذلـ ــــــني أو نشـــــــــاط اســـــــــتثماري خـــ ـــــــروع معـــ ــــــــدمات أو يف موجـــــــــودات مشــ خـ

ب و الصكوك    .21"صدرت من أجلهأوبدء استخدامها فيما  االكتتابقفل 

ــــــا تعريــــــف الصــــــكوك الســــــيادية علــــــى متو  ها احلكومــــــات وتســــــتخدم حصــــــيلتها ر هــــــي الصــــــكوك الــــــيت تصــــــد" أ

ــــــة، كمــــــا تســــــتخدمها الدولــــــة كوســــــيلة مــــــن  ــــــوفري الســــــلع واخلــــــدمات العامــــــة ويف اســــــتغالل املــــــوارد الطبيعي يف ت

مج التنميةالوسائل تعبئة املدخرات و    .22"عمل على تشجيع االستثمار يف بعض القطاعات طبقاً لرب

 :هيمميزات الصكوك اإلسالمية السيادية  :ثاينال املطلب

 .23عينية أو خدمات أو منافع قائمة عند التأسيس، أو موصوفة يف الذمة الً أصو متثل  .1

ــــث اإل .2 لضــــــوابط الشــــــرعية ســــــواء مــــــن حيــ لصــــــكوك اإلســــــالمية مــــــرتبط  التــــــداول  وأ صــــــدارالتعامــــــل 

 . 24طفاءاإل وأ

ــــــائر .3 ح واخلســـ ـــــــثاملشـــــــــاركة يف األر ـــــــل  ، حيــ ح إال بعـــــــــد ســـــــــالمة رأس املـــــــــال مثــ ـــــــتم توزيـــــــــع األر ال يــ

 .25صكوك املشاركة واملضاربة

، 26الصــــــكوك مصــــــدر  حيصــــــل عليهــــــايتالــــــ املخــــــاطرة مــــــن املميــــــزاتوتــــــدين  خفــــــض تكلفــــــة التمويــــــل .4

ـــــكوك ف ـــــــاً  ال تشـــــــكلاملشـــــــاركة صــ ــــــة عبئ ـــــــى املوازنـــــــة العامـ ــــــة عل ألن  العـــــــام، املشـــــــروع رةخســـــــايف حالـ

                                                           
  .238م، ص2010،  17هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار الصكوك االستثمار معيار رقم 21
، 2014، 1طجالل الدين، أدهم إبراهيم، الصكوك واألسواق املالية اإلسالمية ودورمها يف متويل التنمية االقتصادية، دار اجلوهرة للنشر والتوزيع،  22
 .87-86ص
لصكوك اإلسالمية على األداء ا 23 نية تطبيقية ، أطروحة دارسة فقهية قانو : يف املصارف اإلسالمية ايلاملمساعيل، محزة مجال سليم، أثر التمويل 

  .38ص م،2015دكتوراة غري منشورة، 
  .38املرجع السابق، ص24
  .241قحف، أساسيات التمويل مرجع سابق، ص25
ا 26 الصكوك اإلسالمية، " حبث مقدم لندوة ،  اجلارحي، معبد علي، وأبو زيد، عبد العظيم جالل، أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء 

  . 290صم، 2010\5\26" عرض وتقومي
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ــــــارة تتحملهـــــــــا  ـــــــاً  املشـــــــــروعاتاخلســـ ـــــــالف الســـــــــندات متامــ ــــــــد خبــ ـــــــيت تتكبـ ــــــــة صـــــــــرف الــ  املوازنـــــــــة العامـ

 .27عوائدها

  .املوازنة العامة تمويلل صكوك املشاركة واملضاربة صدارالتأثري االقتصادي إل :الثالث املبحث

ـــــكوك  إن ــــــالمية اســـــــــتخدام الصــــ ـــــــداف وسياســـــــــات بـــــــــدون  العامـــــــــة لتمويـــــــــل املوازنـــــــــةاإلســـ ــــــع أهــ وضـــ

ـــــ واضـــــحةاقتصـــــادية  ـــــائجإحـــــداث  إىلؤدي ي ـــــد ت عّمـــــق مـــــن املشـــــكاليو  ،ةســـــلبي نت االقتصـــــادية احلاليـــــة، فـــــال ب

ـــــــه،  ـــــــول إليــ ــــــــراد الوصــ ــــــادي املـ ــــــع االقتصـــ ــــــد الوضـــ ــــــــة الوضـــــــــع االقتصـــــــــادي احلـــــــــايل، وحتديـــ ــــــــام بدراسـ ـــــــن القيـ مــ

ـــــــا ـــــــاهرة االقتصــــــــادية املــــــــراد عالجهـ ــــــني  لضــــــــمان، وتشــــــــخيص الظـ ــــــــارتخاالحتســ ــــــــواع  األفضــــــــل ي ــــــــني أن ــــــن ب مــ

عـــــن درايـــــة وعنايـــــة، وال يـــــتم ذلـــــك إال بوضـــــع عـــــدة أســـــئلة فيمـــــا  اً الصـــــكوك مبنيـــــإصـــــدار  كـــــونليو الصـــــكوك، 

 ىلإلوصـــــول مـــــن أجـــــل ا ،نشـــــائهاإأو  بيعهـــــا أو شـــــرائها مـــــن حيـــــثخيـــــص األصـــــول املـــــراد تصـــــكيكها، ســـــواء 

  .على أرض الواقع جيابيةإتعطي نتائج  اليتاحلالية و  ةاالقتصاديللحالة  املناسب اإلصدارنوع 

تمكن نـــــحـــــىت  مــــن قبـــــل الســـــلطات املاليــــة يف املوازنـــــة متويــــل العجـــــز مـــــادتاع حـــــالجيــــب أن نضـــــع عـــــدة أســــئلة 

لتحقيـــــــق أكـــــــرب قــــــدر ممكـــــــن مـــــــن األهـــــــداف االقتصـــــــادية، فمـــــــن هـــــــذه  متويـــــــل مــــــن اســـــــتخدام أفضـــــــل وســـــــيلة

أم ال؟  اً وهــــــل يــــــدر عائــــــد ال؟أم  اً موجــــــود املشــــــروع مــــــا إذا كــــــانو  تصــــــكيكه؟ املــــــراداملشــــــروع  هيــــــةما ،األســــــئلة

ــــدر عائــــد ــــه أم ال؟ ومــــا  فهــــل اً فــــإذا كــــان ال ي ــــيب االســــتثمار في ــــد؟، وهــــل يســــمح للمــــال األجن ــــه عائ سيصــــبح ل

  .هو الوضع االقتصادي احلايل؟ وما اهلدف املراد حتقيقه؟

                                                           
، اجلزائر،  عبد النور، عالم، دور صناعة الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية يف تطوير التمويل املستدام، رسالة ماجستري غري منشورة27

  .52، ص2012



16 

ــــث  ــــــرينويتنــــــاول هــــــذا البحــ ـــــرتك  أث ــــــة العامــــــة، والــــــيت تـ ــــــة للموازن ر الناشــــــئة عــــــن الصــــــكوك املمّوِل راً آمــــــن اآل

ــــــى  ــــــة العل ــــــة و الكتل ـــــريات االنقدي ــــــى املتغـ ــــــة إفــــــ، قتصــــــاديةعل ــــــة البحثي ــــــب النقــــــدي  تتناولســــــن هــــــذه الورق اجلان

  .واجلانب االقتصادي

  .الكتلة النقديةحجم  على صكوك املشاركة واملضاربة السيادية ثري: ولالفرع األ

  :الكتلة النقديةحجم على الصكوك املصدرة  قيمةزمن و ثري : أوالً 

ـــب علـــــى  املشـــــروعات وحتويلهــــــا لكيــــــةمب التصـــــرف الســــــيادية املشــــــاركة واملضـــــاربة كوكصـــــ إصــــــدار يرتتــ

ــــة مــــن ــــة الدول ــــة الصــــكوك( إىل املســــتثمرين ملكي ــــ ، مــــع بقــــاء)محل ــــة، اإدار ــــل صــــكوك مبعــــىن آخــــر  وأ للدول متث

 ، وهــــــو مــــــا يشــــــري28اإنشــــــاؤه توقــــــعامل يف املشــــــروعات العامــــــةاخلــــــاص  الاملــــــ رأسمســــــامهة  املشــــــاركة واملضــــــاربة

ــــــ ممــــــا ،األفــــــرادمــــــدخرات  يف بحــــــثة العامــــــة ينــــــز واإىل أّن متويــــــل امل املتداولــــــة الكتلــــــة النقديــــــة كميــــــة ؤثر علــــــى  ي

  .29ااملتعامل و 

قــــــد يســــــتمر إىل  ىل حجــــــم الكتلــــــة النقديــــــةإالصــــــكوك الســــــيادية واملمتــــــد أثرهــــــا  إصــــــدارنــــــاجم عــــــن ال التــــــأثريف

ــــت و  ـــــة إجـــــراءات  إنشـــــاؤهازمـــــع جتهيـــــز املشـــــروعات املقـ ـــن قبـــــل للتخفيـــــف مـــــن حـــــدة األثـــــر مـــــا مل تتخـــــذ أي مــ

تلـــــــك تعـــــــود ل ،املشـــــــروعات تكـــــــون قـــــــد اســـــــتهلكت حصـــــــيلة الصـــــــكوكعنـــــــد اكتمـــــــال و  ،الســـــــلطات النقديـــــــة

ــــت  االقتصــــــاد،إىل لتــــــدرج القيمــــــة  لوقــ ـــت مــــــا بــــــني مجــــــع حصــــــيلة اإلصــــــدار وصــــــرفه قــــــد يطلــــــق عليــــــه  فالوقـــ

  .الطلب الكليو  مثل اخنفاض الدخولتغريات اقتصادية  يهيرتتب علقد احلرج، و 
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ــــــؤثر حجــــــــم اإلصــــــــدار و  ــــــات احملتجــــــــزة مــــــــن الكتلــــــــة النقديــــــــةيــ ــــــم اإلصــــــــدارعلــــــــى الكميــ  ، فكلمــــــــا ازداد حجــ

ــــن التـــــــداول،   تزدادا ـــــــة عـــ ـــــــة النقدي ـــــــات احملتجـــــــزة مـــــــن الكتل ـــــــزمن يعـــــــد كمـــــــا الكمي يف هـــــــذا  اً مهمـــــــعامـــــــل ال

   .النقود من كمية  معه حجبتكلما طال الوقت يف جتهيز املشروعات ألنه  ، أيضاً  املضمار

حمـــــن  علـــــى الصـــــكوك املوزعـــــة ائـــــدو العمصـــــدر يكـــــون  يـــــتم قســـــمته و  ،املصـــــككة املشـــــروعات تلـــــك صـــــايف أر

مـــــن محلـــــة  حصـــــتنييقســـــم بـــــني إىل أن العائـــــد  ، وهـــــذا يشـــــرياالكتتـــــاببنـــــاء علـــــى االتفـــــاق املســـــبق يف الئحـــــة 

ـــــكوك  ــــــاء علـــــــى مصــــــــدالصــ ــــــوال،  ربنـ ــــــني  فالعائـــــــد املـــــــوزعرؤوس األمـ ـــــــة الصـــــــكوك احملليـ ــــــى محل شــــــــكل يال علــ

ــــــة يف اً توســــــع ــــــة النقدي ــــــدخول ،حجــــــم الكتل ــــــع ال ــــــى شــــــكل توزي ــــــؤثر عل ــــــة إىلوإمنــــــا ي ملقارن ــــــه  مــــــا ،  ــــــؤدي إلي ت

ة هلـــــــذه اجلزئيـــــــة 30عوائـــــــد القـــــــروض ـــــــد تـــــــؤدي إىل احنســـــــار يف  ،واملشـــــــا ـــــــد اإلصـــــــدار ق ـــــــايل عوائ لت ــــــة و الكتلـ

ــــك ألن  و النقديـــــــة،  ـــــكوك  أثرتـــــــت الكتلـــــــة النقديـــــــةكميـــــــة ذلـــ ـــــن وجهـــــــني؛ الوجـــــــه األولصـــــــدار الصــ يتحـــــــدد  مــ

كـــــل مـــــن احلكومـــــة ومحلـــــة الصـــــكوك، أمـــــا الوجـــــه الثـــــاين يتحـــــدد بنســـــبة العائـــــد  ميتلكهـــــا  يتبكميــــة الصـــــكوك الـــــ

  .املوزع على محلة الصكوك

  .سع يف معروض الكتلة النقديةالتو : نياً 

ــــــكوك املشـــــــاركة ينقســـــــم إىل حصـــــــتني رئيســـــــيتني، حصـــــــة  ــــــة ولكـــــــون رأس مـــــــال صـ ــــــن الدولـ مقدمـــــــة مـ

ــــــى حصـــــــة املكتتبـــــــني يف احملليـــــــني كتتبـــــــنيواألخـــــــرى مـــــــن امل ــــــب علـ  ضـــــــاربةوامل صـــــــكوك املشـــــــاركة، فإنـــــــه ال يرتتـ

دة علـــــى  ديـــــدةاجلشـــــروعات املنشـــــاء إل  كتتـــــب بـــــه قـــــد مت تعبئتـــــهاملـــــال امل ، ألنالكتلـــــة النقديـــــة املتداولـــــةأيـــــة ز

الكتلـــــة النقديـــــة  توســـــع، وإمنـــــا تالكتلـــــة النقديـــــة، واملـــــدخرات جـــــزء أصـــــيل مـــــن مـــــن مـــــدخرات القطـــــاع اخلـــــاص

نقـــــدي  إصـــــدارأو مـــــن خـــــالل  مـــــن املـــــدخرات الوطنيـــــة ملـــــال املقـــــدم مـــــن جانـــــب الدولـــــة، ســـــواء كـــــان مقـــــدماً 
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والــــذي قــــد يــــنجم عنهــــا ظهــــور مــــن هــــذه الزاويــــة،  ةتداولــــامل تزيــــد مــــن الكتلــــة النقديــــة هــــذه الصــــكوكفجديــــد، 

حالــــــة  وازيهــــــاالــــــذي يو  والركــــــود االقتصــــــادييف القيمــــــة الشــــــرائية  تضــــــخممثــــــل ال ،بعــــــض الظــــــواهر االقتصــــــادية

دة األسعارعلى السلع الخنفاض الطلب الكلي  البطالةمن   . نتيجة ز

ــــب ل ،النقـــــــود مضـــــــاعفيف  النظـــــــر وتســـــــتلزم احلصـــــــة املقدمـــــــة مـــــــن احلكومـــــــة ر الســـــــلبيةتجنـــ مـــــــن  الناشـــــــئة اآل

ــــــه ،التوســــــع النقــــــدي ــــــة للخــــــدماتالقيمــــــة يف  النظــــــريســــــتلزم  فإن ــــــل  مــــــناملقدمــــــة  الكلي ــــــد مقاب املشــــــروع اجلدي

ـــــالالنقـــــود،  مضـــــاعف ـــــو  وعلـــــى ســـــبيل املث ـــــون  100إىل اقتصـــــادها مبقـــــدار  اً إضـــــافي متـــــويالً دولـــــة مت قـــــدّ ل ملي

ـــن هـــــــذا املبلـــــــغ مضـــــــاعفات يف االقتصـــــــاد،  فـــــــرتض أنـــــــه يـــــــؤدي إىل ويُ دوالر عـــــــرب صـــــــكوك املشـــــــاركة، ينـــــــتج عــــ

ــــــــاعفة مقــــــــــدارها  ــــــــون) 500(مضــ ـــــــاد ميثّــــــــــدوالر مليــ ـــــــل دوالر يــــــــــتم إضــــــــــافته يف االقتصـــ ـــــــىن أن كـــ دة ، مبعـــ ل ز

ــــــة اإل ـــت قيمــ ـــــــإذا كانـــــ  ملضــــــــاعفســــــــاوي ات احملتمــــــــل مــــــــن املشــــــــروع اجلديــــــــد نتــــــــاجقــــــــدرها مخســــــــة دوالرات، فـ

 .31اقتصادية يعقبها أية إجراءاتيلزم أن ال ، فلنقديا

ـــــر إىل ،علــــــى املضــــــاعف وتعقيبــــــاً  ،املشــــــروعات اخلاصــــــة إقامــــــةملشــــــروعات العامــــــة مــــــن حتفيــــــز اتزيــــــد   فإنــــــه ينظـ

مـــــن املضــــــاعف أقــــــل  نتـــــاجقيمــــــة اإل تة، فـــــإذا كانـــــواخلاصــــــ ةالعامـــــ اتلكـــــال املشــــــروع ينتــــــاجاإلالنمـــــو قيمـــــة 

ــــــذي جيــــــب أن يصــــــل إليــــــه  يف  نتــــــاجاإلحجــــــم سياســــــة رفــــــع  اختــــــاذ ينبغــــــيفإنــــــه  ،التوســــــع النقــــــدي اجلديــــــدال

تمـــــــع ليصـــــــل إىل هـــــــذا املضـــــــاعف، و  ــــــار يف املصـــــــارفالتشـــــــجيع الـــــــذي يتوافـــــــق مـــــــع ا ، والـــــــذي علـــــــى االدخـ

شــــــراء الصــــــكوك بالقيــــــام مــــــع يتوافــــــق أيضــــــاً ل ،اإلنتــــــاجيعقبــــــه ختفــــــيض يف نســــــبة الــــــربح علــــــى العقــــــود لتحفيــــــز 

ر يـــــتم حـــــىت وإال ســـــحب الســـــيولة الزائـــــدة املعروضـــــة يف الســـــوق املـــــايل مـــــن جانـــــب القطـــــاع اخلـــــاص،  ـــب آ جتنــ
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ـــــوع مـــــن الصـــــكوك يف خلـــــق تشـــــنجات ال  ، ولكـــــياألخـــــرىاالقتصـــــادية والظـــــواهر  التضـــــخم يتســـــبب هـــــذا الن

  .اقتصادية

انية: لثاً   :تصكيك املشروعات ا

مــن وهــذا النــوع تصــكيكها،  حيــث مــن املمكــنم خــدمات جمانيــة عامــة تقــدّ الشــروعات بعــض امل توجــد

الـيت تقـدمها دمات فمـن أبـرز التغـريات أّن اخلـ ،علـى املسـتوى النقـدي واالقتصـادي اتري ثـالتصكيك يـنجم عنـه 

علـــى مثـــل هـــذه  صـــكوك املشـــاركة إصـــدارو ، إذا مـــا ّمت تصـــكيكها ثمنبـــ تســـويقهاســـوف يـــتم  تلـــك املشـــروعات

ر، علـى اعتبـار اآل بعـض ينـتج عنـهميكـن أن الـذي و  كتلـة النقديـة،ال ؤثر علـىيـلتمويل عجـز املوازنـة  املشروعات

ذه الصيغة سرعان ما تعود  ّمعة   :إىل االقتصاد والتداولأّن الكتلة النقدية ا

 ســـــيؤثر علـــــى ســـــرعة دوران النقـــــود، يـــــري قيمـــــة اخلدمـــــة، وهـــــذا التغيـــــرييكمـــــن يف تغ :األثـــــر األول .1

تمــــــع والـــــذي بـــــدوره ســــــيؤثر علـــــى كميـــــة النقــــــود املـــــدخرة ات يف توزيــــــع ري ويســـــتلزم تغيـــــ لـــــدى ا

 .ولالدخ

حيف تمثـــــــل ي :واألثـــــــر الثـــــــاين .2  إيـــــــرادات احلكومـــــــةو  ؛مراملاليـــــــة لكـــــــل مـــــــن املصـــــــدر واملســـــــتث األر

ــــن هــــــذا اإلصــــــدار  حصــــــتها يف رأس املــــــال  وعــــــن ،نقســــــم إىل حصــــــتني؛ عــــــن إدارة املشــــــروعتمــ

، يف املوازنـــــة فجـــــوة العجـــــزمـــــن قلـــــل ي اإلصـــــدار وهـــــذااململوكـــــة للحكومـــــة،  لصـــــكوكواملتمثلـــــة 

كمــــــا ميكــــــن  ،االســــــتدانةالنقــــــدي و  صــــــداركبــــــديل عــــــن اإل اإلصــــــداروميكــــــن اســــــتخدام عوائــــــد 

ــــــة املــــــأن تعــــــزز مــــــن  ــــــدى احلكومــــــة، دخرات النقدي ـــــو مــــــا ميثــــــلل ــــــة  جــــــزء مــــــنحجــــــز  وهـ الكتل

، مــــــع التنويــــــه هنــــــا إىل عــــــن التــــــداول يف االقتصــــــاد) واإلدارة املمثلــــــة بعوائــــــد الصــــــكوك(النقديــــــة 
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أن حصــــة احلكومـــــة مـــــن املشـــــروع غــــري مدفوعـــــة وإمنـــــا يـــــتم حجــــز جـــــزء مـــــن الصـــــكوك ملصـــــلحة 

 .احلكومة

ـــــن مث  ،صــــــــكوك مشــــــــاركة إصــــــــداريف يتمثــــــــل : األثــــــــر الثالــــــــث .3 عقــــــــد إىل اإلصــــــــدار  ينقلــــــــبومـــ

ــــــارة ـــــكوك إصـــــــدار ك صـــــــورة مـــــــن فهنـــــــا ،32إجـ مث ومـــــــن  ،تكـــــــون علـــــــى شـــــــكل مشـــــــاركةات الصــ

ـــــــروع، ملشــ ــــــة  ــــــكوك املتمثلـــ ســـــــــتئجار حصـــــــــة محلـــــــــة الصـــ ــــــة  ـــــــل  تقـــــــــوم احلكومـــ وهـــــــــو مـــــــــا يؤهــ

بـــــــت بـــــــدالً  ــــل علـــــــى عائـــــــد  ح املشـــــــروع اً مـــــــن أن يكـــــــون متغـــــــري  الصـــــــكوك أن حتصـــ  ،ومـــــــن أر

لضـــــرورة علـــــى ستحصـــــل ، أن الصـــــكوك ىخـــــر األ ةهـــــاجلأمـــــا ، ةجهـــــهـــــذا مـــــن  عوائـــــد ليســـــت 

ح املشـــــــروعات املصــــــككة، وإمنــــــا تكـــــــون عبئــــــاً  ـــــــا  العامــــــة علــــــى املوازنـــــــة أن تكــــــون مــــــن أر أل

عـــــن رفــــــع ن اســـــتخدام هـــــذا النـــــوع مــــــن الصـــــكوك كبـــــديل و ، ويكــــــأصـــــبحت يف ذمـــــة احلكومـــــة

ر النامجــــــة عــــــن لتفــــــاديو  ــــــان تقــــــدميها للعامــــــةوضــــــمان  اخلــــــدمات العامــــــة أســــــعار رفــــــع  اآل

 . هاأسعار 

ــــــــداول  ــــــن خـــــــــالل الســـــــــماح لتـ ـــــــراد واحلكومـــــــــة، ومـــ ــ ــــــــة لألف ــــــص اململوكـ دارة األنصـــــــــبة واحلصـــ ـــــــق  ــ وفيمـــــــــا يتعل

ـــــكوك  الصــــــكوك ــــــراً أقــــــل علــــــى الكتلــــــة النقديــــــة نتيجــــــة العالقــــــة مــــــا بــــــني ملكيــــــة احلكومــــــة للصـ ــــــا تــــــرتك أث فإ

ــــــى عوائـــــــد  ـــــرب مــــــن الصــــــكوك كلمـــــــا حــــــازت عل والعوائــــــد املوزعــــــة، مبعــــــىن كلمـــــــا امتلكــــــت احلكومــــــة كميـــــــة أكـ

دة يف كميـــــة املعـــــروض النقـــــدي علـــــى حســـــاب شـــــراء الصـــــكوك مـــــن القطـــــاع  أكـــــرب، وهـــــذا األثـــــر يـــــؤدي إىل ز

ــــةاص، ومــــن جانــــب آخــــر ميّكــــن هــــذا األثــــر احلكومــــة مــــن اقتطــــاع جــــزء مــــن الكتلــــة اخلــــ علــــى اعتبارهــــا  النقدي

ــــيت  ــــد ال ــت معهــــا العوائ حصــــة احلكومــــة مــــن الــــربح، وكلمــــا تناقصــــت ملكيــــة الدولــــة مــــن هــــذه الصــــكوك تناقصــ
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خنفــــــاض املعــــــروض النقــــــدي لقيامهــــــا ببيــــــع الصــــــكوك، ويعتــــــرب الســــــماح  بتوزيــــــع حتوزهــــــا، وبنــــــاًء عليــــــه يســــــمح 

ـــــــا مـــــــرة أخــــــرى للتـــــــداول واحملافظـــــــة علــــــى حجـــــــم الكتلـــــــة النقديـــــــة يف  اجلــــــزء املتبقـــــــي مـــــــن العوائــــــد مبثابـــــــة عود

لكتلة النقدية دة التحكم   .33األجل البعيد، وهو ما يستلزم ز

  :األجنيب يف الصكوك ر االستثمارآ: رابعاً 

ـــري الصــــــكوك، و يف املاليــــــة و يف األســــــواق الســــــتثمار لــــــرأس املــــــال األجنــــــيب تســــــمح بعــــــض الــــــدول  تشـــ

ـــب علــــــى العملــــــة الوطنيــــــة يف  لعملــــــة الوطنيــــــة إىل ارتفــــــاع الطلــ ــب للصــــــكوك الصـــــادرة  عمليـــــات شــــــراء األجانــــ

، وعنــــــد شــــــراء الدولــــــة لــــــدى الدولــــــة مــــــن العملــــــة األجنبيــــــة يحجــــــم االحتيــــــاطمعــــــه يــــــزداد و الســــــوق الــــــدويل، 

ــــــة يف  ــــــزداد املعــــــروض النقــــــدي مــــــن العملــــــة الوطني ، فهــــــي شــــــبيهة حبالــــــة احلصــــــول الســــــوق الــــــدويلللصــــــكوك ي

ـــــل أو القــــــروض اخلارجيــــــة لتــــــايل ، 34علــــــى التمويـ هــــــذه احلركــــــة هلــــــا و فروقــــــات يف أســــــعار العمــــــالت،  دثحتــــــو

ـــــ ـــــمســـــتوى علـــــى  ريث ـــــزان املـــــدفوعات و و  وارداتأســـــعار الصـــــادرات وال ـــــوازن مي ـــــى ت أســـــعار الصـــــكوك علـــــى عل

ــــا ــــتحكمآليــــة  إصــــدار، وحنــــن بصــــدد ذا ــــيس العكــــس،ســــعر الصــــرف ب ت ــــذي ميكــــن أن تقــــوم بــــه  ول ــــدور ال فال

ـــرب اإل عمليـــــــات التـــــــداول وراءيكمـــــــن  للضـــــــغط علـــــــى أســـــــعار الصـــــــرف الصـــــــكوك ات صـــــــدار ولـــــــيس فقـــــــط عــــ

 .املتتالية واملتعاقبة

لعملــــــة األجنبيــــــة الصــــــدرت حــــــال  يفأمــــــا  ـــــكوك  ــــــإن صـ مــــــن  مباشــــــرة ء الصــــــكوكاألجانــــــب يقومــــــون بشــــــراف

 يترتفـــــع كميــــــة االحتيــــــاطمبادلــــــة الصـــــكوك بقيمتهــــــا عنــــــد و  ،للعملــــــة الوطنيـــــة دون احلاجـــــة إىل عمليــــــة صـــــرف

ــــــا مقدمــــــة لتمويــــــل عجــــــز ــــــا ســــــتحّول إىل الســــــوق احمللــــــي أو الــــــدويل،  املوازنــــــة مــــــن العملــــــة األجنبيــــــة، وكو فإ
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ت املشـــــــروع إنتـــــــاجن مكـــــــا يعتمـــــــد علـــــــىوذلـــــــك  يـــــــتم أو  لـــــــيالســـــــوق احمل مـــــــن مينهـــــــاإمـــــــا أن يـــــــتم ف، مكـــــــو

ــــــه حمليــــــــة أم أجنبيــــــــة، ألن حصــــــــيلة و ، دويلالــــــــمــــــــن الســــــــوق  ااســــــــترياده ــ ـــــت العمالــــــــة املشــــــــتغلة في ـــ مــــــــا إذا كان

ت والعمالــــــة ـــري  حيــــــدث لتــــــايلو ، الصــــــكوك ستقســــــم بــــــني تلــــــك املكــــــو ـــ  ونيف حــــــال كــــــصــــــكوك  إصــــــدارث

ت اإل ــــــو النقـــــــدي  والتوّســـــــع النقـــــــدي صـــــــدارتوســـــــع يف اإلال، وهـــــــذا مـــــــا يـــــــؤدي إىل ةحمليـــــــ والعمالـــــــة نتـــــــاجمكـ

ــــــدالً  ـــــكوك عــــــ ب ــــــيت مت ن صــــــرف قيمــــــة الصـ ــــــة هار اصــــــدإال ــــــة لعمل ــــــاجاإلمنــــــو  لتــــــزامن مــــــع ،األجنبي احمللــــــي  نت

 يفاً هــــذا التوســــع النقــــدي منــــو  يقابــــلأمــــا علــــى مســــتوى ســــعر الصــــرف الــــوطين فإنــــه  التضــــخم،حالــــة لتفــــادي 

  . بقيمة الصكوك لتفادي التغريات يف أسعار الصرفاملتمثل  األجنيب حتياطياال

ــــب  تــــــــربيع ــــــة اكتتــــــــاب املســــــــتثمرين األجانــــ دة ســــــــيؤدي إىل  أنــــــــهو  ارجي،اخلــــــــتمويــــــــل اليف الصــــــــكوك مبثابــ يف  ز

ـــــــد املتداولـــــــــة ــــــــة النقــ ـــــــذا يف ، و كميـ ـــــــدث هــ ـــــــل حيــ ـــــــرى داخــ ــــــالت األخــ لعمـــ ـــــــل  لتعامــ ـــــــيت تســـــــــمح  ــ الـــــــــدول ال

دة عنـــــــدما حتـــــــدثو ، اقتصــــــادها تمويـــــــل أجـــــــور األيـــــــدي العاملـــــــة ل يـــــــتم صــــــرف حصـــــــيلة الصـــــــكوك هـــــــذه الـــــــز

ت املشـــــروع املصـــــنعة حمليـــــاً تمويـــــل لو  ـــــذلك ، 35مكـــــو ـــرب توب ــ ـــــلعت  صـــــدارخـــــاطر اإلمل ةاثلـــــمم خمـــــاطر هـــــذا التموي

دة يف اإلالنقدي اجلديد، وجيب أن يقابله    . حىت يتفادى االقتصاد تلك املخاطر نتاجز

  :ةاالقتصادي تغرياتعلى امل ثري صكوك املشاركة واملضاربة السيادية: اينالفرع الث

  :صكوك املضاربة واملشاركة على متغريات االقتصاد الكلي ثري: أوالً 

مشــــروعات عامــــة جديــــدة ال أثــــر هلــــا علــــى   ينــــتج عنهــــايتصــــكوك املضــــاربة الــــ نأيتضــــح ممــــا ســــبق، 

ــــــةال ــــــة إىل   كتلــــــة النقدي ــــــة النقدي ـــــك الكتل ــــــة مــــــن مــــــدخرات القطــــــاع اخلــــــاص وســــــرعان مــــــا تعــــــود تلـ ــــــا ممول كو
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ــــــراً  ،ســــــــرعة دوران النقــــــــود، ولكنهــــــــا تــــــــؤثر علــــــــى يةدورة االقتصــــــــادالــــــــ العتمــــــــاد املســــــــتمر علــــــــى اة يف حالــــــــ نظــ

 عامــــــة ومــــــن غــــــري أن يقابــــــل تلــــــك اخلــــــدماتالعات و شــــــر املإقامــــــة املصــــــادر الداخليــــــة يف تعبئــــــة املــــــوارد لغــــــرض 

دة يف  ــــــــدي،ز ــــــــرض النقــ ـــــــؤدي إىل مــــــــــا  العــ ــــــعار  اخنفــــــــــاضيـــ ـــــــامســــــــــتمر يف األســــ ـــــــه مل مـــ ــــــز  يــــــــــنجم عنـــ وف عــــ

 والــــــذي ،علــــــى املــــــدى البعيــــــد قتصــــــادياال االنكمــــــاش ســــــببيُ  والــــــذي، املســــــتثمرين عــــــن االســــــتثمار واإلنتــــــاج

ــــــة  دة الـــــــدخول رفـــــــع مســـــــتوى اإلنفـــــــاقك"يســـــــتلزم تـــــــدخالت عالجيـــــــة مـــــــن احلكومـ عناصـــــــر  ومكافـــــــآت، وز

ــــــة، ــــــاج أو خفضــــــها، وغريهــــــا مــــــن اإلســــــهامات العالجي ــــــ اإلنت ــــــإن االنكمــــــاشإذا تفاقمــــــت مشــــــكلة ف األمــــــر  ف

والــــــذي يلحقــــــه مباشــــــرة  نتــــــاجاملشــــــروعات عــــــن اإل مــــــن توقــــــف جــــــزءيل الركــــــود االقتصــــــاديمرحلــــــة إىل يصــــــل 

ـــــدي العاملـــــة عـــــن العمـــــل ـــــد  ،توقـــــف جـــــزء مـــــن األي ـــن الصـــــكوك عن وعالجـــــه يكمـــــن يف شـــــراء الدولـــــة جلـــــزء مــ

دة أو بعده، صداراإل دة يف اإل وتوسيع حبيث تسمح بز   . 36نتاجاملعروض النقدي ليقابل الز

ـــــــق  ـــــــيةعلــــــــى يطلـ ــــــاش االقتصــــــــادي احلالــــــــة العكسـ ــــب  لالنكمــ ــــ دة الطل ــــــن ز ــــــوة التضــــــــخمية النامجــــــــة عــ لفجــ

ــــــة مــــــع  ــــــة القــــــدرة اإلنتاجي ــــــي، حملدودي ـــــرض الكل دة يف العـ ــــــيت ال تقابلهــــــا ز ـــن الســــــلع واخلــــــدمات وال ــــــي مـــ الكل

دة  توسع مستمر يف الكتلة النقدية  .37العام اإلنفاقمن خالل ز

ـــــدة اجلشـــــروعات املاملنبثقـــــة عـــــن صـــــكوك املشـــــاركة واملضـــــاربة ات إصـــــدار تســـــاهم  توظيـــــف  رفـــــع مســـــتوى يفدي

ـــــذي بـــــدوره يســـــاهم  ـــــة، وال ـــــة وختفـــــيض معـــــدالت البطال ـــــز يفالعمال ـــــاجاإل ترفـــــع مســـــتو  حتفي للمشـــــروعات  نت

 إنشـــــاء مشـــــروعات مســـــاندة مـــــا تتطلـــــب املشـــــروعات العامـــــة غالبـــــاً ف، العامـــــة واخلاصـــــةاالســـــتهالكية واخلدميـــــة 

ت التوظيـــــــف مــــــن جانــــــب آخـــــــريـــــــؤدي وهــــــو مــــــا ها ئنشـــــــاإهلــــــا الســــــتكمال  ، كمــــــا أن ارتفـــــــاع لرفــــــع مســــــتو
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ـــــأثر بـــــذلك أســـــعار الصـــــرف، وذلـــــك يعتمـــــد علـــــى ســـــتورداتمســـــتوى التوظيـــــف يســـــاهم يف رفـــــع كميـــــة امل ، فتت

 .قوة الصادرات هلذه الدولة املصككة

ــــــأثر صــــــكوك املشــــــاركة واملضــــــاربة  ــــــة التضــــــخم، إ بشــــــكلتت ــــــل أصــــــوالً جيــــــايب يف حال ــــــا متث  حقيقيــــــة فرتتفــــــع أل

رتفــــــاع املســــــتوى العــــــام ل لع تلــــــك ، وهــــــذا يعتمــــــد علــــــى مــــــدى إقبــــــال العامــــــة لشــــــراء ســــــ38ألســــــعارأســــــعارها 

ــــــويلي هلـــــــدفإلضـــــــافة إىل ااملشـــــــروعات،  ـــــــوازي لصـــــــكوكاحلكومـــــــة ل راصـــــــدإل التمـ لت ـــــــذي يكـــــــون  مـــــــع  وال

  .التضخم اليت يندرج حتتها عالجو  املرسومة السياسة املالية حتقيق خطط

ـــــا  ـــــفأّم ت التوظي  ، فـــــإن تصـــــكيك املشـــــروعات القائمـــــة ال تفـــــتح فرصـــــاً علـــــى مســـــتوى البطالـــــة ورفـــــع مســـــتو

ـــــد مـــــن فـــــرص التوظيـــــف إذا للتوظيـــــف، وإمنـــــا حصـــــيلة الصـــــكوك ـــــىُصـــــرفت  مـــــا قـــــد تزي  مشـــــروعات نشـــــاءإ عل

ـــــدة ـــــد مـــــن  العامـــــة الصـــــكوك إلنشـــــاء املشـــــروعات اتإصـــــدار ، بينمـــــا أو يف صـــــيانة املمتلكـــــات العامـــــة جدي تزي

ـــري مباشــــــرة فــــــرص دة اإلنفــــــاق املتمثــــــل بصــــــرف حصــــــيلة الصــــــكوك يــــــؤدي ، التوظيــــــف بصــــــورة مباشــــــرة وغـــ وز

ـــن الطلــــــب علــــــى الســــــلع  إىل تــــــوفري قــــــوة هــــــذا و  ،اإلنتــــــاجيف كميــــــة  ارتفــــــاع اوالــــــذي يعقبهــــــشــــــرائية ممــــــا تزيــــــد مـــ

ــــــة جهـــــــــاز اإلنتـــــــــاج،  ـــــــى مرونـــ ــــــــد علــ ــــــــه احمليعتمـ ــــــز مبـــــــــا فيـ ــــــــى  اتّفـــ ــــــــة املســـــــــاندة علـ ـــــــروعات اخلاصـ إنشـــــــــاء املشــ

ــــــد، ويـــــــؤدي إىل  ت املشــــــروع اجلدي للمشــــــروعات العامــــــة الــــــيت تســــــاهم يف تقــــــدمي خــــــدمات أو إحــــــدى مكــــــو

  .39إجياد فرص عمل جديدة والتخلص من البطالة تدرجيياً 

ـــرب   ألمــــــــوالمبثابــــــــة توظيــــــــف ل ةاألســــــــواق املاليــــــــ يف التــــــــداول عــــــــربضــــــــاربة صــــــــكوك املشــــــــاركة واملللســــــــماح ايعتـــــ

ــــث  ،لـــــدى األفـــــراداملتـــــوفرة واملـــــدخرات  قتصـــــادية االشـــــكالت ملابعـــــض حـــــل يف  هـــــذه الصـــــكوك تخدمتســـــحيـ
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دة يف املعـــــــروض النقـــــــدي نامجـــــــة عـــــــن ال جـــــــراء بيـــــــع نقصـــــــانه، ففـــــــي أوقـــــــات التضـــــــخم أو الـــــــز تقـــــــوم الدولـــــــة 

ـــــدة،  ـــــة لســـــحب الســـــيولة الزائ ـــــؤدي إىل ختفـــــيض الطلـــــب الفعلـــــي ممـــــا األوراق املالي اخنفـــــاض علـــــى  راً آيـــــرتك و ي

دة أمـــــــا اســـــــتقرار األســــــــعار، و  ــــــز ــــــة بســـــــحب األوراق املاليــــــــة مـــــــن التــــــــداول لــ يف أوقــــــــات الكســـــــاد تقــــــــوم الدولــ

ـــن الطلــــــب الفعلــــــي ممــــــا املعـــــروض النقــــــدي،  علــــــى املخــــــزون الســــــلعي، األمــــــر الــــــذي  أثــــــراً ذلــــــك يــــــرتك و يزيــــــد مـــ

  .40االقتصادي االستقراروتستهدف الدولة من وراء ذلك حتقيق  ،يؤدي إىل اإلنعاش االقتصادي

 :د الصكوك وأثرها على املوازنة العامةتقدير عوائ: نياً 

قـــــد تتخـــــذ الســـــلطات املاليـــــة والنقديـــــة مـــــن تقـــــدير العوائـــــد سياســـــة للـــــتحكم بكميـــــة النقـــــود املتداولـــــة 

ــــة، وتســــتند  ــــأثري علــــى القيمــــة الشــــرائية للعمل ــــد يف املنافســــةوالت ــــى علــــى نســــبة العائ ــــل العجــــز  للحصــــول عل متوي

ــــــد إىل شــــــقني ـــــرع تقــــــدير العوائ ــــــة، ويتفـ  )احلكومــــــة( تقــــــدير حصــــــة املــــــدير؛ مــــــن املصــــــادر الداخليــــــة أو اخلارجي

، واحلصــــــة األخـــــــرية تنقســــــم إىل حصــــــتني يف صــــــكوك املضــــــاربة، حصــــــة كـــــــل محلــــــة الصــــــكوكوتقــــــدير حصــــــة 

ــــــــة أقســــــــام يف صــــــــكوك املشــــــــاركة، إضــــــــاف ـــــب، وإىل ثالث ـــــــني واألجانـــ ــــــتثمرين احملليـ ــــــن املســ ة إىل احلصــــــــتني يف مــ

 مــــن خــــالل مــــا ســــبق، املشــــاركة مــــن صــــكوك اجــــزءً مــــن العائــــد المتالكهــــا  صــــكوك املضــــاربة حصــــة احلكومــــة

ح املســــــربة إىل  كميــــــةتســــــتطيع الســــــلطات النقديــــــة حتديــــــد   قــــــد  عوائــــــدحتديــــــد نســــــبة ، و االقتصــــــادخــــــارج األر

ح العائدة إىل احلكومة، و من الدخل الوطين الصكوك   .حتديد كمية األر

ـــــى الســـــينبغـــــي  ـــــة لعل ـــــد الصـــــكوك املنبثقـــــة عـــــن مشـــــروعات عامـــــة قائمـــــة طات النقدي ـــــد تقـــــدير عوائ مراعـــــاة عن

ــــــرادات العامــــــــة الــــــــيت ســــــــتفقدها امل ؛اإليــــــــرادات :األولالعنصــــــــر  :مهــــــــا ،عنصــــــــرين ــــــة أي تقــــــــدير كميــــــــة اإليــ وازنــ

ــــــاينأمــــــا العنصــــــر ، جــــــراء التصــــــكيك العامــــــة ــــــذي يســــــتلزماألمــــــر  املمتلكــــــات؛: الث ــــــة  ال مــــــن الســــــلطات النقدي
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ـــــيت قيمـــــة تقـــــدير  ـــــؤثر العنصـــــرف، تتنازل عنهـــــا احلكومـــــةســـــاملمتلكـــــات العامـــــة ال ـــــد علـــــى  األول ي يف املـــــدى البعي

ـــــــرادات ــــــة ، العامـــــــة لســـــــنوات قادمـــــــة اخنفـــــــاض اإلي ــــــاين والتنـــــــازل عـــــــن جـــــــزء منـــــــه حلملــ وحمدوديـــــــة العنصــــــــر الثـ

   .الصكوك يؤثر على حمدودية اإليرادات

لصـــــــورة الســـــــابقة إصـــــــدارعلـــــــى  يرتتـــــــبقـــــــد  ـــــكوك  ــــــة  الصــ ــــق أزمـ ــــــق حصـــــــيلة ، املوازنـــــــةعجـــــــز تعميـــ إذا مل حتقـ

ـــل حمـــــــل اإليـــــــرادات املتنـــــــازل عنهـــــــا  ضيعـــــــو حيصـــــــر خيـــــــارات الدولـــــــة يف ت الـــــــذي قـــــــدو  ،الصـــــــكوك إيـــــــرادات حتــــ

املركـــــز املـــــايل علـــــى  االســـــتدانةفتعتمـــــد ، االســـــتدانةالنقـــــدي اجلديـــــد أو  صـــــداراإل مـــــن خـــــالل يف املوازنـــــة العجـــــز

ـــــحـــــىت  )املمتلكـــــاتاإليـــــرادات و (للدولـــــة  ـــــدين  تمكن مـــــنت لتـــــايل ،الســـــتقطاب املســـــتثمرينتصـــــنيف ال ـــــل  و ميث

إذا مــــــا  االســـــتدانةقــــــدرة و تمويـــــل الاجلــــــدارة االئتمانيـــــة للحكومــــــة مـــــن أجــــــل احلصـــــول علــــــى  هـــــذين العنصـــــرين

  .ذلكاحتاجت الدولة إىل 

  :أسعار الصرف وأثرها على املوازنة العامة: لثاً 

تلــــــك  ملــــــا حتدثــــــهاالقتصــــــاد احمللــــــي علــــــى  ثــــــريات جانبيــــــةاألجنبيــــــة الصــــــكوك  إصــــــداريرتتــــــب علــــــى 

دصـــــــــدار اإل ــــــن ز ـــــــدي اتات مـــ ـــــــــد  يف املعـــــــــروض النقــ ـــــــاعن ـــــــك  إنفاقهــ ــ ـــــــت تل ــ ــــــــتفيدة، وكان ــــــــة املسـ ــــــــى اجلهـ علـ

دات  دة الـــــنســــبة تفــــوق الــــز ، فإنــــه قـــــد حيــــدث تضــــخم وارتفـــــاع يف الســــلع واخلــــدماتاإلنتــــاج مـــــن كميــــة يف  ز

ــــــــع اإلو  ،41لألســــــــعار املســــــــتوى العــــــــام ـــل رف ـــــ ــــــك التموي ــــل ذلــ ــــ ــــــــد أن يقاب ــــــــاجالب ــــــــى اســــــــتقرار  نت للمحافظــــــــة عل

  .اولدتالصكوك وخروج ذلك احلجم النقدي من ال إطفاءولو إىل حني  ،األسعار

ـــــكوك أمــــــا  ــــــي سيخ لعملــــــةفيمــــــا خيــــــص عوائــــــد الصـ ــــــة فــــــإن االقتصــــــاد احملل النفقــــــات مــــــن  اً ر جــــــزءســــــاألجنبي

ـــري  ،العامــــــة ـــك الفئــــــة ذهب للصــــــكوك، فتــــــ حيــــــازة األجانــــــبنظـــ إىل خــــــارج الدولــــــة وخــــــارج عوائــــــد صــــــكوك تلـــ
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ــــــادها ـــــــه 42اقتصــ ـــري ، األمــــــــر الــــــــذي ســــــــيرتتب عليـ  ،يف حجــــــــم املــــــــدخرات الوطنيــــــــة مــــــــن العملــــــــة األجنبيــــــــةتغيـــــ

ــــايل تــــنكمش الكميــــة املعر  لت ــــيب ةضــــو و ــــراً الــــذي ، مــــن النقــــد األجن ــــرتك أث لكميــــة  تبعــــاً  أســــعار الصــــرفعلــــى  ي

حتديــــــد أســــــعار صــــــرف مــــــد يف تيف الــــــدول الــــــيت تع، وهــــــذا التــــــأثري حيصــــــل العوائــــــد املســــــربة إىل الســــــوق الــــــدويل

 .منها ةبو طلوامل ةضو عر على الكميات املالعملة فيها 

 والأعبـــــاء إضـــــافية احلكومـــــة  حيّمـــــلال فإنـــــه أســـــعار الصـــــرف علـــــى حيـــــدث  يـــــريتغ يأ نّ إويف ضـــــوء مـــــا ســـــبق فـــــ

ــــــد صــــــكوكضــــــها، خيفّ  ــــــد املشــــــروعاتضــــــاربة املشــــــاركة وامل فعوائ ، وقيمــــــة العامــــــة املســــــتثمرة فيهــــــا مرتبطــــــة بعوائ

بتــــــة يف ذمــــــة احلكومــــــة،  اً ، فكالمهــــــا لــــــيس قَيمــــــأيضــــــاً ات بقيمــــــة املشــــــروع ةمرتبطــــــ طفــــــاءالصــــــكوك يــــــوم اإل

ـــــايل ال تتـــــأثر  لت ـــــة العامـــــةو ـــــه احلكومـــــة هـــــو  ،الفتكـــــاك ذمـــــة احلكومـــــة عنهمـــــا ،املوازن فـــــاإلجراء الـــــذي تقـــــوم ب

لعملـــــة األجنبيـــــةطفـــــاءمجـــــع حصـــــيلة العوائـــــد أو تقيـــــيم قيمـــــة املشـــــروع يـــــوم اإل  خبـــــالف لـــــو كـــــا ،، وصـــــرفهما 

ــــــ يف ذمــــــة احلكومــــــة بتـــــاً  دينــــــاً ) العوائـــــد وقيمــــــة الصــــــكوك( عــــــادة قيمهمــــــا مهمــــــا بلــــــغ وقتئـــــذ ســــــتتكفل  افإ

احلكوميـــــة علـــــى حســـــاب املوازنــــــة  االلتزامـــــات أو خيّفـــــض مـــــن يفـــــاقمقـــــد يف أســـــعار الصـــــرف، والـــــذي  يـــــريالتغ

  .العامة

ــــرياً  التغــــريات الطارئــــة علــــى أســــعار الصــــرف حتــــدث ــــد القيمــــة علــــى  ث ً  املوزعــــةعوائ  هــــذا مــــردودو ، وســــلباً  إجيــــا

ـــــأثري ـــــوع  يعـــــود إىل الت ـــــيت هـــــي و الصـــــكوك  اـــــ ةالعملـــــة املصـــــدر ن ـــــا العوائـــــدتـــــال ـــــايل وزع  لت  اتري التغـــــفـــــإن ، و

م لاملســــــتثمرين احملليــــــني حــــــال حصــــــيلة علــــــى  ثرؤ تــــــ ـــــوز لعملــــــة األجنبيــــــة نظــــــراً حـ بعمليــــــة لقيــــــامهم  لصــــــكوك 

ـــــكوك  ،إىل العملــــــــة احملليــــــــة العوائــــــــد صــــــــرف م للصـــ ـــــوز ويقــــــــع التــــــــأثري علــــــــى املســــــــتثمرين األجانــــــــب حــــــــال حـــ

م مـــــن النقـــــد احمللـــــي إىل النقـــــد األجنـــــيب لعملـــــة احملليـــــة ـــظ أن املفاضـــــلة نالو ، نظـــــراً لصـــــرف مـــــا حبـــــوز لـــــدى حــ
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ـــــوع مـــــن الصـــــكوكلالســـــتمرار يف االســـــتثمار املســـــتثمرين  ـــــد  يف هـــــذا الن  املقارنـــــة بـــــني العوائـــــد املوزعـــــةتكـــــون عن

 .التغريات احلاصلة يف أسعار الصرفو 

  

  اخلامتة

  ائجتالن: أوالً 

ــــــة العامــــــةك  الصــــــكوك اإلســــــالميةعلــــــى  االعتمــــــاد أن كــــــدت الدراســــــةأ .1 ــــــل املوازن  وســــــيلة لتموي

ــــــــاج  ـــــــبقاً سياســــــــات والــــــــربامج واألهــــــــداف للحيت ـــــــداث إل فاعليــــــــةالذات  املعــــــــدة مسـ  الــــــــدورحـ

 .املرجو حتقيقه االقتصادي والنقدي

 لتمويـــــــل العجـــــــز يف املوازنـــــــة العامـــــــة يبـــــــىن الســـــــيادية الصـــــــكوك إصـــــــدارأظهـــــــرت الدراســـــــة أن  .2

ــــــــى  ـــــــدير علــــ ــــــــاليف اتقـــــ ــــــــــلتكــــ ــــــاديةاالجتماعيــ ــــــــــ ،ة واالقتصــــــ ر واملــ ــــــة اآل ــــــــى دارســــــ ت الآوعلــــ

ـــــواع الصـــــكوك، ـــــذلك فـــــإن اختيـــــار  االقتصـــــادية النامجـــــة عـــــن كـــــل صـــــك مـــــن بـــــني أن ووفقـــــاً ل

ـــــل عائقـــــاً  ـــــة ال ميث لنســـــبة للســـــلطات املالي ـــــة يف التعامـــــل –الصـــــكوك  ـــــه مـــــن مرون ـــــع ب ملـــــا تتمت

 .أي صك مبفردهيت حيدثها الت الآنظراً لتوفر املعلومات الكافية عن امل -هامع إصدار 

ؤثر علـــــــى  يـــــــالدراســـــــة أن اســـــــتخدام الصـــــــكوك يف تعبئـــــــة املــــــدخرات لتمويـــــــل املوازنـــــــة  أكــــــدت .3

 .يةكمية النقود، وعلى الظواهر االقتصاد

حمصــــــور يف جانــــــب صــــــكوك املشــــــاركة، ألن بعــــــض  التمويــــــل التضــــــخمي أكــــــدت الدراســــــة أنّ  .4

دة كميــــــة النقــــــود اتصــــــدار اإل ــــــ توزيــــــع بينمــــــا ،تســــــاهم قيمتهــــــا بصــــــورة مباشــــــرة يف ز دها عوائ
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أمـــــا صــــــكوك  لـــــيس علـــــى حســــــاب التمويـــــل التضـــــخمي، إعـــــادة توزيــــــع الـــــدخل يعمـــــل علـــــى

ــــــــا املضــــــــاربة  ــــــة تســــــــتقفإ ــــــز العجلــ ـــــــرب جهــــــــاز االقتصــــــــادية طب املــــــــدخرات وحتفــ  نتــــــــاجاإل يعـ

ــــث واالســـــتهالك ـــــدوير النقـــــود، فلـــــذلك ال ينصـــــح ، حبيـ ــــل علـــــى إعـــــادة ت يف ســـــتخدامها تعمـ

ــــب الــــــــذي يتطأوقــــــــات الكســــــــاد  دة يف املعــــــــروض النقــــــــدي، وإمنــــــــا ينصــــــــح لــــ ســــــــتخدامها ز

 . للوصول إىل مضاعف النقود أو مضاعف االستثمار

  التوصيات: نياً 

ــــر كـــــــل مـــــــن صـــــــكوك املشـــــــاركة واملضـــــــاربة بعـــــــد -توصـــــــي الدراســـــــة  النقديـــــــة  الكتلـــــــة علـــــــىحتديـــــــد أثـــ

ـــــــرات ــــــادي وعلــــــــى املؤشـ ــــــادية عنــــــــد ا راعــــــــاةمب -ةاالقتصــ ـــــــة االقتصــ  املشــــــــاركة واملضــــــــاربة وكصــــــــك اســــــــتخدامحلالـ

  :، وفق االعتبارات التاليةألغراض متويل املوازنة العامة

دة إصــــــدار صــــــكوك املشــــــاركة  .1 دة إصــــــدار ية، االنكماشــــــحالــــــة الفجــــــوة  عنــــــدز صــــــكوك وز

 .عند حل مشكلة الفجوة التضخميةاملضاربة 

ــــــيت يكــــــون فيهــــــا االقتصــــــاد حباجــــــة إىل التوســــــع  .2 اســــــتخدام صــــــكوك املشــــــاركة يف احلــــــاالت ال

ــــــة،  ــــــة املتداول ــــــة النقدي ــــــات مــــــا بعــــــد اإلاســــــتخدام صــــــكوك املضــــــاربة و يف الكتل  صــــــداريف أوق

ـــــات  ـــــالنقـــــدي، مبعـــــىن يف األوق  نتـــــاجاإل االقتصـــــاد حباجـــــة إىل رفـــــع مســـــتوىفيهـــــا يكـــــون يت ال

ـــــــتثمار الكليـــــــــو  ــــــــادي عو  ،نياالســ ـــــــود لتفـ ـــــى كميـــــــــة النقــ ــــ ـــــــافة عل ــــــدة املضــ ـــ ـــــــة الزائ ــ ـــــــب الكتل اقــ

 .املتداولة

 علــــــى املســــــتوى االقتصــــــادي الكلــــــيموضــــــوع الصــــــكوك الســــــيادية بتنــــــاول توصــــــي الدراســــــة  .3

ــــر دقــــــةهــــــا ري ثلقيــــــاس  ــ ـــــورة أكث فيمــــــا يتعلــــــق  أســــــلوب اقتصــــــادي واضــــــحإىل  للوصــــــول ،بصـ
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ـــــــار ــــــك الســـــــيادي ملعاجلـــــــة املشـــــــكالت االقتصـــــــادية القائمـــــــة ختي يف الدراســـــــات  نـــــــوع الصـ

  .املستقبلية

  :املصادر واملراجع

لصكوك اإلسالمية على األداء املايل يف املصارف اإلسالمية -  : إمساعيل، محزة مجال سليم، أثر التمويل 
 .م2015دارسة فقهية قانونية تطبيقية، أطروحة دكتوراة غري منشورة، 

، األمني للنشر والتوزيع، 1واملمارسة، طاألفندي، دمحم أمحد، النظرية االقتصادية الكلية السياسة  - 
 .2012صنعاء، اليمن، 

ا،  اجلارحي، معبد علي، وأبو زيد، عبد العظيم جالل، أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية -  االرتقاء 
 .م2010\5\26" سالمية، عرض وتقوميالصكوك اإل"حبث مقدم لندوة 

اإلسالمية ودورمها يف متويل التنمية االقتصادية، جالل الدين، أدهم إبراهيم، الصكوك واألسواق املالية  - 
 .2014، 1دار اجلوهرة للنشر والتوزيع، ط

ق، الصكوك اإل -  سالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية، خري الدين، معطي هللا، ورفيق شر
جامعة قاملة ات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي قمعو " حبث مقدم للملتقى الدويل

 ".2012ديسمرب  4و 3اجلزائر يومي 

د، الصكوك اإلسالمية ودورها يف دعم املوازنة العامة من منظور التمويل اإلسالمي، حبث الدماغ -  ، ز
 ،  .2011منشور يف جملة اإلسالم يف آسيا، ماليز

، عمان، 4، طداوود، حسام على، مبادئ االقتصاد الكلي، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة - 
 .2014األردن، 

تونس،  –دردوري، حلسن، سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة دراسة مقارنة اجلزائر  - 
 .2014- 2013غري منشورة،  هأطروحة دكتورا
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دراسة حالة اجلزائر، "سلمى، دوحة، أثر تقلبات سعر الصرف على امليزان التجاري، وسبل عالجها  - 
 . 2015غري منشورة، اجلزائر،  هدكتوراأطروحة 

العتماد على الصكوك  -  ق، رفيق، معاجلة العجز يف املوازنة العامة ومتويل املشروعات التنموية  شر
 .2017، ديسمرب، 13سالمية، حبث منشور، جملة االقتصاد الصناعي، العدد اإل

إسالمية، رسالة ماجستري غري بين عامر، زاهرة على دمحم، التصكيك ودوره يف تطوير سوق مالية  - 
 .2008ردن، منشورة، األ

، اخلصخصة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي دراسة إبراهيمعبد اللطيف  إبراهيمالعبيدي  - 
 .، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب1مقارنة، ط

والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ، دار املسرية للنشر 7عصفور، دمحم شاكر، أصول املوازنة العامة، ط - 
2015. 

علي، أمحد جمذوب أمحد، السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد  - 
 .2003، غري منشورة، مكة املكرمة، السعودية هاإلسالمي، أطروحة دكتورا

، دار الفكر املعاصر، 1قحف، مذر، السياسات املالية ودورها وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي، ط - 
 .1999بريوت، لبنان، 

قحف، منذر، إيرادات امليزانية العامة للدولة اإلسالمية، حبث منشور، املعهد اإلسالمي للبحوث  - 
، 2منذر قحف، ط: والتدريب، ورد يف كتاب السياسة االقتصادية يف إطار النظام اإلسالمي، احملرر

 .2001السعودية، 

 International Shariah Research"اإلسالمي، الناشر، إسرا قحف، أساسيات التمويل  - 
Academy for Islamic Finance " ،  . م2011كواالملبور ماليز

، حبث مناقش يف ندوة الصكوك اإلسالمية 5القري، دمحم على، أحكام ضمان الصكوك وعوائدها، ص - 
يف جملة جممع الفقه  ، ومنشور2010\5\25- 24عرض وتقومي يف جامعة امللك بن عبد العزيز 

 .2010نظمة املؤمتر اإلسالمي، السعودية، ملاإلسالمي التابع 
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تصاد الكلي اجلزائري، رسالة قحمفوظ، فاطمة، أثر السياسة املالية على سلوك بعض املتغريات اال - 
 .2015ماجستري غري منشورة، اجلزائر، 

 .م2006قحام، مىن، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي،  - 

سالمي، نفاق العام ودوره يف عالج املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد اإلكردودي، صربينة، ترشيد اإل - 
 .2014غري منشورة، اجلزائر،  هأطروحة دكتورا

 .حتليل نظري مقارن، حبث منشور، نسخة إلكرتونية: دمحم، عال السيد، إدارة الدين العام - 

صكوك االستثمار اإلسالمية من قبل منظمات  إصدارعجبنا فضل أمحد، حمددات  ىهللا عل دمحم، عبد - 
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 .م2012السودان، للعلوم والتكنولوجيا، 

- 1990(حالة اجلزائر  السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي ،مسعود، درواسي - 
 .2006-2005غري منشورة، اجلزائر،  ه، أطروحة دكتورا)2004

مصباح، حراق، كفاءة السياسة املالية ودورها يف التخصيص األمثل للموارد دراسة حالة اجلزائر، حبث  - 
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املومين، دمحم، عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي وطرق عالجه، حبث منشور يف أحباث  - 
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 .2014 \جوان\10اجلزائر،  التسيري،

بن زيد، ربيعة، الصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل التنمية االقتصادية ومدى إمكانية و صر، سلمان،  - 
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