
 
 

  جامعـــة االسكنـدریة         
                              ارةـــــة التجـــكلی  

  قسم المحاسبة والمراجعة  
 
  

  
 


  
 
 

   :الدولىورقة بحثیة مقدمة إلى المؤتمر 
   "التنمیة فى "دور اإلقتصاد والتمویل اإلسالمي

  جامعة اإلسكندریةة_كلیة التجار 
  

نماذج من التجارب التنمویة الرائدة فى المجتمعات اإلسالمیة فى تجارب  :لرابعالمحور ا
  .التمویل بالصكوك التنمویة وتمویل المشروعات الصغیرة (الواقع والنتائج والدروس)

  
  

  
  دادـــــإع

  د/ خالد إسماعیل عبدالرحیم عقیلى                      أ.د/ عاطف عبدالمجید عبد الرحمن 
  مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة             الیف                            ـأستاذ محاسبة التك        

  كلیة التجارة_جامعة سوهاج            كلیة التجارة_جامعة سوهاج                                  
  

  السمیع الزهريكریم محمد عبد أ/ 
  والمرجعة معید بقسم المحاسبة

  كلیة التجارة جامعة سوهاج
  

  
  

  م٢٠١٨ -ھـ ١٤٣٩

الرحيم الرحمن اهللا بسم 



 ---------- --------------------- -----------------  (الواقع والمؤمل) دور الصكوك المالية اإلسالمية فى تحقيق التنمية
 

٢ 
 

   
                                                                             

  دور الصكوك المالیة اإلسالمیة                
َّ فى تحقیق التنمیة                ل)(الواقِع والمُؤم

                                                                
  

     *أ.د/ عاطف عبدالمجید عبد الرحمن
  **د/ خالد إسماعیل عبدالرحیم عقیلى

  **كریم محمد عبدالسمیع الزھرى*/ أ
  

  ملخص البحث

ونتیجــة  تعتبــر المعــامالت المالیــة مــن أهــم مجــاالت الحیــاة الیومیــة وأكثرهــا نشــاطا وتطــورا،
لتطــور صــور وأوجــه هــذه المعــامالت تبعــا لتطــور الحیــاة االقتصــادیة، األمــر الــذي دعــا المهتمــین 
بــاإلدارة المالیــة إلــى دراســة وابتكــار أدوات مالیــة جدیــدة وصــیاغة حلــول إبداعیــة لمشــاكل التمویــل 

كواحـدة  اإلسـالمیةالمالیـة  بـرزت الصـكوك واالستثمار وهو ما أصطلح علیه بالهندسة المالیـة، وقـد
مـــن أهـــم أدوات الهندســـة المالیـــة المبتكـــرة والتـــي تمثـــل إضـــافة كبیـــرة ألدوات التمویـــل بصـــفة عامـــة 

یمكنهـا تمویـل مشـروعات البنیـة التحتیـة األساســیة  حیـث، وأدوات التمویـل اإلسـالمیة بصـفة خاصـة
مشـروعات العمالقـة التـي إضافة إلـى تمویلهـا لمجموعـة كبیـرة مـن ال ،وتمویل الموازنة العامة للدولة

  . یقوم علیها القطاع الخاص
لصـكوك وفى هذا اإلطار یأتى هذا البحث لیسلط الضوء علـى الـدور الـذى یمكـن أن تلعبـه ا

، تحــدث المبحــث األول منهــا ة، وذلــك مـن خــالل مباحــث ثالثـالتنمیــة المالیـة اإلســالمیة فــى تحقیـق
لمختلفة، وتعـرض المبحـث الثـانى إلـى تجـارب عن ماهیة الصكوك االسالمیة بشكل عام وأنواعها ا

م المبحـــث الـــدول المطبقـــة للصـــكوك االســـالمیة وكـــذلك واقـــع إصـــداراتها المعاصـــرة بعـــض ، ثـــم قـــدّ
ومـا هـى أهـم  التنمیـة حقیـقللدور الذى یمكن أن تقدمـة الصـكوك االسـالمیة فـى ت ستعراضاً إالثالث 

البحـــث بعـــرض النتـــائج والتوصـــیات  ، وُأختـــتمالصـــعوبات التـــى قـــد تحـــول مـــن تحقیـــق هـــذا الـــدور
  المقترحة.

  

ة: ات مفتاحی ســـالمیة، الموازنـــة العامـــة للدولـــة، التنمیـــة الهندســـة المالیـــة، الصـــكوك اإل كلم
  اإلقتصادیة.

   
  
  
  

 ----------------------  
  كلیة التجارة_جامعة سوھاج                       كلیة التجارة_جامعة سوھاج                       ببأستاذ محاسبة التكالیف أستاذ محاسبة التكالیف   **

   كلیة التجارة_جامعة سوھاجكلیة التجارة_جامعة سوھاجبب  ة والمراجعةة والمراجعةمدرس بقسم المحاسبمدرس بقسم المحاسب  ****
  جامعة سوھاججامعة سوھاج  --بكلیة التجارةبكلیة التجارةوالمراجعة والمراجعة   معید بقسم المحاسبة معید بقسم المحاسبة *** *** 

 


