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 ُت: جالجضلُت الخىُٓ

 ُت؟مالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلا٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاجضي ًمبلى ؤي 

 (*) ػ و ض قنضمأخ مص. غبض النٍغ

 لو فُصل املػت محا

_______________________________________________________________________________________________________ 

 لخصملا

اث مظضث الٗضًض و  ص ى ال ، ٦ىٓغة ال٣ُاهدكاع الابخ٩اعاث ف  ال٣ُإ اإلاو ع ى لذ جٟؿحر ْهو اعباث التي خا٣اإلاو ً الىٍٓغ

ت الٟ٪ و الخازت،  ت ٦و التر٦ُب و هٍٓغ ا، و ١ ى ا٫ الؿجهٍٓغ ٣اعباث التي ُت بخضي اإلاجحٗخبر الجضلُت الخىُٓو ٚحَر

٨ٞغتها ألاؾاؾُت ؤن ؾبب و ًت، الُت ف  الهىاٖت الخ٣لُضىخجاث اإلاٍغ اإلاى جُو ال  ص الابخ٩اع اإلاى ظو ذ لخٟؿحر ماؾخسض

ِ نغإ بحن اإلا ىع الابخ٩اعاث َى ْه
ّ
 اإلاو شال( مالغ٢ابُت و )الجهاث ؤلاقغاُٞت  مىٓ

َّ
شال(، خُض مالُت اؾؿاث اإلاله )اإلا مىٓ

ص جٓهغ ف  ى ً جل٪ ال٣ُمىاٞظ للخض مالُت بلى ابخ٩اع اؾؿاث اإلا، صٞ٘ طل٪ اإلامىٓص التي ًٟغيها اإلاى ا اػصاصث ال٣ُج٧ل

٣اعبت ف  جٟؿحر ُٞه َظٍ اإلا م٨ً ؤن حؿهجضي الظي ًلىا الخٗٝغ ٖلى اإلاو ف  صعاؾدىا َظٍ خاوالُت. م٩اعاث ق٩ل ابخ

ت اٖخباعا ف  الا٢خهاص ؤلاؾال و ُت، مالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلاع اإلاى جُ غ مؤنها جىجر خض و ي مجبحن لىا بلى ؤن للىٍٓغ ٗخبر ف  جبًر

الٟاٖلحن ٞحها بط بياٞت و حن ٖلى الهىاٖت جُت ٦بحرة لل٣اثجؤن لظل٪ ؤَ ال ق٪و ُت، مالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلاع بٌٗ اإلاى جُ

٣ت مل مالخٗاو الُت ً الابخ٩اعاث اإلامظت الخالُت ى الخٗٝغ ٖلى اإلا م٨جهجؤلاقغاُٞت بط ًو للجهاث الغ٢ابُت  ٗها بالٍُغ

غاٝ.جا ًًجألاوؿب ب  ً اؾخٟاصة ٧ل ألَا

 

اث الابخ٩اع اإلا اث الضالت:مالهل ىخجاث ُت، اإلامالُت ؤلاؾال ال ، الهىاٖت اإلاُت، الابخ٩اع اإلاجُت الخىُٓال ، الجضلهٍٓغ

 الُت.اإلا
 

                                                                          
 صًتى ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلا-ل٪ ُٞهلٗت اإلامظا  -ا٫( جؿاٖض )٧لُت بصاعة ألٖاالُت اإلاؤؾخاط اإلا (*)
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The Regulatory Dialectic: 

 to what extent it can explain the Islamic Financial Innovations  

Dr. Abdelkrim A. Guendouz 
(*)  

King Faisal University 

 

Abstract: 

Many theories and approaches have been developed to explain the emergence and diffusion of financial 

innovations, such as the constraints induced hypothesis, the Bundling and Unbundling process theory, the 

completeness of Market approach, the zero-supply theory, the regulatory dialectic. The Regulatory dialectic 

theory of Edward Kane strives to explain the ongoing struggle between the regulators and regulates; it is widely 

used to explain the existence and diffusion of financial innovations. In this research, we used the regulatory 

dialectic theory to follow the development and diffusion of some Islamic Financial Products. This study is 

expected to contribute to a more in-depth understanding of the causes of Islamic financial innovations diffusion 

through the dialectic regulatory approach and filling a gap in the literature of Islamic finance. 

 

Keywords: Financial Innovation Theory, The Regulatory Dialectic, Islamic Finance, Financial Products. 
 

 

                                                                          
(*) Abdelkrim A. Guendouz is a Senior Economist at the Arab Monetary Fund, with previous experience as an Assistant Professor of 

Finance at King Faisal University. He received his Ph.D. in Economics from Chlef University (Algeria) in 2012. His own research 

covers a broad range of issues in the fields of Islamic Finance, Hedging, and Risk Management. 
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 ع البدث:و طو ضزل نظغي ملم

 ت:مقضم

اث طاث الخُب٣ُاث ماخضة و ( E. Kaneاعص ٦حن )و ُت لهاخبها بصج٣اعبت الجضلُت الخىُٓمحٗخبر  ً ؤبٕغ الىٍٓغ

ً مالُت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت اؾؿاث اإلااإلا م(، ٞةن جىKaneُٓاُٖت، ٞدؿب ٦حن )جالاظخو الُت اإلاو الا٢خهاصًت و هُت ى ال٣اه

ت بحن و الخضازالث الض اث. جػ الخىُٓو الث ججاو دامً معاث و التي ًيخج ٖجها صو خًاصة الا٢خهاصًت اإلاو ي الؿُاؾُت ى ال٣ٍع

ت و  خُلباث مً طل٪ وماث، ج٨ٖـ الخىُٓو اث جً الخىُٓمع الٗضًض ى ضي بغاٖتها ف  جٟؿحر ْهم٢ض ؤزبذ جُب٤ُ الىٍٓغ

ُت، لجىت باػ٫ اإلا ٖلى  1بلى باػ٫  0ً باػ٫ مٗلها جيخ٣ل ا ظمح، ى يو ُت ب٩ل جالتي جخجلى ٞحها الجضلُت الخىُٓو هٞغ

با. جىخٓمعاث و ص ُت، خُض الخٓىا ؤن مالُت ؤلاؾال ٣اعبت ٖلى الهىاٖت اإلاع٢خىا البدشُت جُب٤ُ َظٍ اإلاو ٫ و جداو ت ج٣ٍغ

عة و ص الضى ظو ُت، خُض ٌؿاٖض الخٗٝغ ٖلى جن بالجضلُت الخىُٓى ا ج٩معة ؤقبه و الُت ٢ض صزلذ ف  صىخجاث اإلابٌٗ اإلا

اث الخالُت ى ؤلاقغاُٞت للسُو الجهاث الغ٢ابُت و حن ٖلى الهىاٖت ج٢٘ ال٣اثى ُت ٖلى جمالُت ؤلاؾال الهىاٖت اإلا الجضلُت ف 

ت ججاٍ ال٣ى اظب اجباٖها إلاى ال ٗاث. و اهحن ى اظهت عصاث ٞٗل ال٣ُاٖاث الخجاٍع ت الجضلُت  ماؾخسضاو الدكَغ هٍٓغ

غ ْهجالخىُٓ ت الابخ٩اع اإلاج٣اعباث يبخضي اإلاا ؤنها جالُت، ٦ع الابخ٩اعاث اإلاى ُت قاج٘ لخبًر ي٘ و ٫ و ال  التي جداً هٍٓغ

٣اعباث ألازغي: ل اإلاجحكو ىخجاث(، م ولُاث ؤجاء ٧اهذ ٖى الُت )ؾع الابخ٩اعاث اإلاى جُو ٘ ًٟؿغ وكإة مبَاع هٓغي ظا

ت ال٣ُ ت الٟ٪ ى هٍٓغ ت الٗغى اإلاو ص الخازت، هٍٓغ ت ٦ومٗضالتر٦ُب، هٍٓغ ا. و ١، ى ا٫ الؿج، هٍٓغ خ٣لىا إطا اهو ٚحَر

اء ٧اهذ ى ال  ؾا ًسو الابخ٩اع اإلاجاضر ظل  ُٞو ُت جُت، ٞةن الى٣و ف  ألاصبُاث الٗلمالُت ؤلاؾال اإلا مبالخدلُل بلى ٖل

ت،  وصعاؾاث جُب٣ُُت ؤ ً ملها  مج٣ُُو الُت سر لالبخ٩اعاث اإلام ىً صعاؾاث بلى آلان َمظض و ا ملٗل ؤخؿً و جىٓحًر

ُت ى الج    الٟىُت.و اهب الكٖغ

ا مجُب٣ُاتها ف  الهىاٖت ؤلاؾال و ُت جاَض الجضلُت الخىُٓى اؾدىا َظٍ الخٗٝغ ٖلى قحؿتهضٝ صع و  ُت ٖلى اٖخباَع

اث الابخ٩اع، خُض الخٓىا ؤن صو  مً ؤَماخضة و  ( ٢ض خضزذ ٞٗال زال٫ Regulatory Circlesعاث ظضلُت )و ؤهجر هٍٓغ

ت الابخ٩اع اإلا نُاث جسوى جو ط بيخاثج و الُت، للسغ ىخجاث اإلاً اإلامٍغ الٗضًض ى ؿحرة جُم  ي.مٍل ؤلاؾال جى ال  ف  الخهٍٓغ

 ُت البدث:مأه

ت الابخ٩اع اإلاBIS 1986ل  )و ٍاث الضى خؿب بى٪ الدؿ حكغح ٠ُ٦ جاصي الخٛحراث و ال  ًجب ؤن جٟؿغ (، ٞةن هٍٓغ

ا ًجب ؤن جٟؿغ ٧ل جالُت ظضًضة، ٦ماث و ع ؤصى ت بلى بًجاص ٞغم عبذ جاصي بلى ْهمٝ الا٢خهاصًت الٗاو ف  الٓغ 

٣ت ْهو الُت بخ٩اعاث اإلاالا  ا. ف  الى ٍَغ اث التي ى َع خُلباث ف  الخٍٗغ٠ جد٤٣ ٧ل اإلا مظضث بلى آلان لو ا٢٘، ٞةن ٧ل الىٍٓغ
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اث التي خ٣٣ذ ؤ٦بر ج مً ؤَملٗل و ل ، و ٍاث الضى الؿاب٤ لبى٪ الدؿ ٨ً بحن ؤَل الخسهو ه  مجا٤ٞ ى الىٍٓغ

ت ظضلُت  مٚعو (. Kane 1977, 1978, 1984اث ٦حن )جؿاَوم( Silber 1975, 1983اث ؾُلبر )جؿاَم ؤن هٍٓغ

غ الابخ٩اعاث اإلاى ج م( لE. Kaneاعص ٦حن )و اث إلصجالخىُٓ ٨ً جخِىا ًم٘ طل٪ ق٩لذ ؤؾاؾا مالُت، ل٨جها ظض ف  ألانل لخبًر

خ غ ال٨شحر جالٖا ت الجضلُت الخىُٓو الُت، ً الابخ٩اعاث اإلاماص ٖلُه لخبًر ع ف  اٖخباو ُت لها ؤؾـ جألهىا الخٓىا ؤن هٍٓغ

ت )ظضلُت الخىُٓم٫ و ي، ٞةهىا ؾىدامالا٢خهاص ؤلاؾال  اث( ٖلى الهىاٖت جً زال٫ صعاؾدىا َظٍ جُب٤ُ َظٍ الىٍٓغ

ت اإلاملت و خاُت ملمالُت ؤلاؾال اإلا غ جُٗٞغ ُت، خُض ٌٗخبر مالُت ؤلاؾال ع الابخ٩اع ف  الهىاٖت اإلاى ضي الظي جىجر ُٞه لخبًر

ا ٖلى مالخُب٣ُي. ؤو ٍحن الىٓغي ى ؿخُت ٖلى اإلاجغا ف  ٚاًت ألاَمُت ؤمؾال ال  ف  الهىاٖت ؤلا ؤؾباب الابخ٩اع اإلا مٞه

ُت لال٢خهاص ت اإلاىمىٓف  بزغاء اإلا مي الىٓغي ٞةن طل٪ ٌؿاَى ؿخاإلا ٞخذ باب بدثي ظضًض و ُت، مالُت ؤلاؾال اإلاو ٗٞغ

ت الابخ٩اع اإلاىَو ُحن، جألا٧اصًو ً الباخشحن م ماجاٞغ الاَخى ًدٔ ب موٗخ٣ض ؤهه ل ي ى ؿخا ٖلى اإلامي. ؤمل  ؤلاؾال ا: هٍٓغ

ت ؤؾباب ْهمالخُب٣ُي، ٞال ق٪ ؤن  ظت الخالُت ى ٢٘ اإلاى ؤلاقغاُٞت ٖلى جو ال  ٌؿاٖض الجهاث الغ٢ابُت ع الابخ٩اع اإلاى ٗٞغ

ا ٚحر اإلامت للخض ماث الالػ جبنضاع الخىُٓ مً زومً الابخ٩اعاث م  مهماث ججإزحر جل٪ الخىُٓ ما ؤن ٞهجبت، ٦ى ٚغً آزاَع

 ال .لُت الابخ٩اع اإلاجل هجاح ٖماى بخ٨غة، خُض ؤن طل٪ ٌٗخبر ؤخض ٖالُت اإلااإلا اؾؿاثجلل

 أهضاف البدث:

تزاًضة للٟاٖلحن ٨ً بقبإ الخاظاث الا٢خهاصًت اإلاجهه ال ًو ً صجٍغ ٖهب الا٢خهاص، ٞى الخُو ٌٗخبر الابخ٩اع 

العجباٍ الخاظت  مال  ؤَال٣ُإ اإلاف   ىَو اٖها، ى اؾؿاث ٖلى ازخالٝ ؤهومؤٞغاص )ؤؾغ( و اث ىمً خ٩مالا٢خهاصًحن 

ا ؤ مً زومالُت ع الابخ٩اعاث اإلاى ْه مَٗخبر ٞهو ُت. َظا ىمالُت بدُاة الىاؽ الُاإلا ُت ألن طل٪ جغا ٚاًت ف  ألاَماهدكاَع

 ٘ ٖلى الا٢خهاص و اؾؿاث ترجبت ًٖ طل٪ ٖلى اإلاالخٗٝغ ٖلى آلازاع اإلاو ال  جحرة الابخ٩اع ف  ال٣ُإ اإلاو ٌؿاٖض ٖلى حؿَغ

اث مظضث الٗضًض و لخد٤ُ٣ َظا الٛغى و ٩٦ل.  غ اإلاو ً الىٍٓغ ً ومالُت، ص الابخ٩اعاث اإلاى ظو ٣اعباث التي حؿعى لخبًر

ت الٗغى اإلا ت الٟ٪ ج، الجضلُت الخىُٓومٗضطل٪: هٍٓغ ت ال٣ُو ُت، هٍٓغ ت ى التر٦ُب، هٍٓغ ص الخازت ٖلى الابخ٩اع، هٍٓغ

ا. و ١ ى ا٫ الؿج٦ مٖض تمَؿتهضٝ َظا البدض و ٚحَر ت )الجضلُت الخىُٓم ٗٞغ اعص ٦حن و ُت( لهاخبها بصجضي هجاح هٍٓغ

(Edward Kane ف  جٟؿحر ) لى لئلَاع و ي٘ اللبىت ألا و بالخال  و ُت مالُت ؤلاؾال اهدكاع الابخ٩اعاث ف  الهىاٖت اإلاو ص ى ظو

ت الابخ٩اع ج٨ً ؤن ههُلر ٖلى حؿجا ًم وُت ؤمالُت ؤلاؾال ال  ف  اإلاالىٓغي لالبخ٩اع اإلا  ُت.مال  ؤلاؾال اإلاُخه: هٍٓغ

 ُت؟ما هي الجضلُت الخنظُم
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 اصؼلخاو الجضلُت: لغت و الجضى 

َٗٝغ ٦ظل٪ و  (1)٫ ناخبه.ى إبُا٫ ٢و له ى ا جصخُذ ٢ججهماخض و بحن ازىحن ٢ْهُض ٧ل  مجغصص ال٨ال  ىالجض٫ لٛت َ

لت الدجت بالدجت؛ ٣ابمالجض٫: و ظضالا. و جاصلت مه، جظاصله ؤي: زانو ال٣ضعة ٖلحها، و ت ىمٖلى ؤهه اللضص ف  السه

 (2)ي بظل٪ لكضجه.مت؛ ؾىمالجضا٫ُ: السهو ت، جساناملو ىاْغة جاصلت: اإلااملو 

ت يت ٖلى ؾبُل اإلاو ٟااإلا ىالجضا٫ انُالخا َو  بْهاع  ىٍجي ٞةن الجض٫ َى خؿب الجو ، (3)ٛالبتاإلاو ىاٖػ

حن اإلا جغجبِ الجضلُت و . (4)الضاللتو قاعة ً ؤلا مها م٣ام ىما ٣ًم والخىاف  بالٗباعة، ؤو ا ٖلى الخضاٞ٘ ج٣خطخى هٓغتهمخىاٖػ

 خىاٞغة(. مخٗا٦ؿت )مي ى ً ٢مص ألاٞٗا٫ و عصو ً ألاٞٗا٫ معة )آلُت( و ً زال٫ ؾحرمبالخُٛحر الخانل 

ت الجضلُت الخىُٓمعة ؤٖالٍ جُٟض ٦شحرا ف  جٟؿحر ى ظ٧الانُالخُت اإلاو ٍت ى ٗاوي اللٛبن اإلا ا ؾُإحي جُت( ٦جٗجى )هٍٓغ

 ع:مى ت ٖلى ؤجىه الجضلُت( ٢اثومالجضا٫ ) وجٟهُله الخ٣ا، ٞالجض٫ ؤ

 ت.ً اإلامٍت الهٕغ ى ٗاهُه اللٛمحن ألن ؤخض جٖلى الخضاٞ٘ بحن السه مؤهه ٢اث  هاٖع

 الخانل ٞٗال ف   ىَو ؤلاقاعة، و ً الضاللت مها م٣ام ىما ٣ًم وال٨خابُت ؤو ٍت ى ىاْغاث الكًٟضزل ف  الجض٫ اإلا

 ُت.جالجضلُت الخىُٓ

 حن ٞإ٦ثر.مىحن ن بال بحن ازى الجض٫ ال ٩ً  خىاٖػ

 الضًالنخُو: و الجضلُت أ

ٟاث و هه ًضى ٧ مٚعو ٗجى زانا، مهُلر )ظضلُت(، ٞةن لها كاع بلحها ؾاب٣ا إلاٗاوي اإلاجبياٞت لل ع ف  ٞل٪ الخٍٗغ

ُه ختى بٌٗ ج٢ض ٌؿو ى٣ُي، ىهجا ف  البدض اإلاومُا جاججاَا ٖل وجاال ؤمىه مالؿاب٣ت، بال ؤهه ؤزظ ؤبٗاصا ظٗلذ 

، (5)عط َُجلى ظ ىالضًال٨خُ٪ َ وٗجى للجضلُت ؤف  بُٖاء َظا اإلا مً ؾاَملٗل ؤًٞل و بالضًال٨خُ٪،  اء الٗغبجٖل

                                                                          
ي، مجُض جغ٧ي، الُبٗت الشالشت، صاع الٛغب ؤلاؾال ، جد٤ُ٣: ٖبض امل”جهاط ف  جغجِب الِدجاطاإلا“َـ(، 252ان بً زل٠ البا   )ث: جلُض ؾلُى ال ىؤب (0)

٣ت ف  اإلامٗان ؤزغ ٦شحرة، مللجض٫ و . 0110ث، و بحر ا الٟالؾٟت بهى ؾخضال٫ نالا و ىا٢كت جها: الجض٫ ٍَغ ىا٣َت مٖىض  ىَو سخلٟت، مع ى َع

٠ محن: ٢ُاٌؽ جؿلاإلا
َّ
ل
َ
 ى كهمً ما

َ
 م وعاث ؤ

َّ
ًّ الخ واث، ؤجؿل

َ
 ٫ بلى الخ٣ُ٣ت.ى نى اع ف  ؾبُل الى ٞ

 (056/0ل اللٛت البً ٞاعؽ )ججم(، 013/00ع )ى ىٓملؿان الٗغب البً  (0)

ب ال٣غآن، م اإلا (1)  .067ٟغصاث ف  ٍٚغ

 ٍجيى الج (2)

اثل و اهُت ف  الٟلؿٟت ؤشالُت ألاإلااؾسخي اإلامً م ىَو ان، اوي اٖخبر ؤقهغ الٟالؾٟت ألاإلاؤإلا م( ٖالمGeorge Hegel( )0551-0610عط َُجل )ى ظ (3)

 ُالصي.ً ٖكغ اإلامال٣غن الشا
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ا٢٘ ى الو ؿحرة ال٨ٟغ مها ًدضص ى ىا َظا، بل ناعث ٢اهىماػا٫ ؾاثضا بلى ًوم١، ى ؿبمٗجى ٞلؿُٟا ٚحر مخُض ا٦دؿبذ 

ً زال٫ الاعج٣اء مت جخىا٢ًاث ال٣اثبق٩الُاث اإلا خلو (، Antithesisالى٣ًُت )و ( Thesisخت )و خخال  لؤلَغ ٖبر الىٟي اإلا

ٗجى آزغ ٞةن جب (1)٨َظا...و ىُل٤، ً هٟـ اإلامػ الخهُلت و ً ظضًض بخجام٨ً البضء جً م(، زSynthesisبلى الخهُلت )

لُاث ججٟؿحر الٗو  مؤلاظابت ٖىه، َضٞه ٞهو ض ٖلى َغح الؿاا٫ جى٣ُي ٌٗخىهجا ف  البدض اإلامالجضلُت ناعث 

سُت، خُض ًسً٘ ٧ل شخيء و الُبُُٗت  دت  وجبضؤ بال٣ًُت ؤ ظضلُت لُتجلٗ-باليؿبت ألصخاب َظا ال٨ٟغ–الخاٍع الٍُغ

٫ ى ا الخهُلت. ٣ًجسٌ ًٖ الهغإ بُجهججخو ل ه٣ًُه ف  طاجه جا ؤن ٧ل شخيء ًدجؤزحرا الخهُلت، ٦و ه٣ًُها  مز

دلها ه٣ًُها، ٚحر ؤن َظا الى٣ٌُ جٓهغ م خىا٢ًاتها بلى ؤن ًدلم٫ ٨ٞغة ها٢هت، ٞخاصي و بهىا ف  البضاًت هدىا“َُجل: 

٤ للسالم ؾى ُٞه الُٗ ً ف  جهى داؾً الخهمج بحن مي ؤن هضى ب هٟؿها، ٞال ًب٣ى ٍَغ ٘ ؤن َظا الٗالط ومع زالض، ى ٍع

خىا٢ًاث، ُٞيكإ مٍع ًخ٨ك٠ ًٖ و ، بال ؤهه بض”الخ٣ُ٣ت“ ىة هدى بىا زُ مٍخ٣ضو ك٨الث الؿاب٣ت ً قإهه ؤن ًدل اإلام

 (2)”لت.ى ٣مالُ٪، ختى ههل بلى و ٨َظا صو ا ف  جأل٠ ظضًض، جًغجٟ٘ َظا الخىا٢ٌ بُجه مه٣ًُه، زو ٕ ى يمى ً ظضًض م

 غاخلها:ومآلُت الجضلُت 

غ و غاخل: ؤمآلُت الجضلُت ٖلى زالر  ىمج٣ اٖض ى ال٣ وٖت البراَحن ؤجى جمه  و ( Thesisي )ى الضٖ وخت ؤو لها: ألَا

ه  الخٛحر و ( Synthesisؤزحرا الخهُلت )و ىا٢ًت، بت اإلاى ٖت ألاظجى جمشل جالتي جو ( Antithesisالى٣ًُت ) ملُت، زو ألا 

 خًاصة.ي اإلاى ً جٟاٖل ال٣مالخانل 

 ُت:مالجضلُت الخنظُ

ٗجى الخال ، ٨ىىا الاهخ٣ا٫ بلى اإلامغاخلها، ؤومجبِىذ ل٪ آلُت الجضلُت و انُالخا، و ٗجى الجضلُت لٛت مضر ل٪ ى بطا ج

ِ ه  نغإ بحن اإلا (3)ُتج(. الجضلُت الخىRegulatory Dialecticُُٓت )جالجضلُت الخىُٓ ىَو 
ّ
اؾؿاث له )اإلا مىٓاإلاو  مىٓ

ٗاث الخىُٓمٖلى ؤؾاؽ ؤنها ؾلؿلت  ماعجبُذ بالخىُٓو الخىاف  ف  الٟٗل و ٖلى الخضاٞ٘  مالا٢خهاصًت( ٢اث ُت جً الدكَغ

ا. خؿب ٦حن )و ججا واث ؤجلت ببُا٫ ؤزغ جل٪ الخىُٓو داوم الُت ٖباعة ًٖ ؾلؿلت ث اإلااؾؿااإلا م(، ٞةن جىKaneَُٓػ

                                                                          
ت اإلامه  و اع٦ؿُت ع ٨ٞغة الجضلُت اإلاى اع٦ـ ٖلى ال٨ٟغة َظٍ لُبلماؾدىض ٧اع٫  (0) غ جًغي ؤن الغؤؾ ىاع٦ؿُت، ٞهً ؤؾـ الىٍٓغ خت( ؤهخجذ و الُت )ألَا

 ٘ الاقترا٧ي )الخهُلت(.ججخه  الاقترا٦ُت )الى٣ًُت( ٞبرػ املو ه٣ًُها 

ش(، م و ث )بضو ، بحرمٖبض الغقُض ناص١، صاع ال٣لو ظال٫ الٗكغي و ل مت: ٞااص ٧اجسخهغة، جغظٖت الٟلؿُٟت املى ؾى اإلا (0)  .002ن جاٍع

ُٗت م٣ٍهض به و ن(، ى ً )٢اهمطة ى إزت )ج٣ىحن( اإلاجشل ٧لم( مً )هٓام( مهُلر )جىُٓم (1) ُت(، التي حٗٝغ جاثذ الخىُٓى هُلر )اللمً الىاخُت الدكَغ

 مىُٗت(. ؤهٓغ: ٖبض اإلاىمؤلاصاعاث الخ٩و هالر ل ف  اإلاججيؿ٤ُ ؾحر الٗو جغجُبها، و ت مغا٤ٞ الٗااإلا مهُت بإهه ٣ًهض بها )جىُٓى ً الىاخُت ال٣اهم

ت اإلاى ال٣اه ىمضزل للٗلاإلا“ي، و البضعا ت الٗاو ن ى ٗانغة لل٣اههُت: الىٍٓغ  .071، م م0744ث، و ، صاع الجهًت الٗغبُت، بحر”ت للخ٤مالىٍٓغ
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ت بحن ال٣و ً الخضازالث الضم  خًاصة.الا٢خهاصًت اإلاو ي الؿُاؾُت ى ٍع

ت )حضلُت الخنظُ  (:Regulatory Dialectic Approachاث( )منظٍغ

ي ى الظي ظغي اٖخباٍع ٧إخض ال٣و ال  ضازل الابخ٩اع اإلاماث ه  الٗىهغ ألا٦ثر اقترا٧ا بحن ٧ل جن الخىُٓى ا ج٩جعب

ت ظضلُت الخىُٓ مبٚغو البخ٩اع، الضاٞٗت ل غ الابخ٩اعاث اإلاى ج ماث لجؤن هٍٓغ ٘ طل٪ ق٩لذ مالُت، ل٨جها ظض ف  ألانل لخبًر

خجخِىا ًمؤؾاؾا  غ ْهج٨ً الٖا الُت ًٞال ًٖ جٟؿحر الخٛحر ف  ً الابخ٩اعاث اإلاماهدكاع ال٨شحر و ع ى اص ٖلُه لخبًر

كّغٕ( ُت ٖلى ؤن َىا٥ نغاٖا بحن الؿُاسخي )اإلاجُت الخىُٓال٨ٟغة ألاؾاؾُت للجضل ىمج٣و (، Kane 1981اث )جالخىُٓ

ت بحن ال٣و ً الخضازالث الضماؾؿاث ؾلؿلت اإلا مشل جىُٓجٍو كّغٕ له(، الا٢خهاصي )اإلاو  الا٢خهاصًت و ي الؿُاؾُت ى ٍع

ت )اإلا  (.Kane 1977, 1981خهاٖع

ؿتهل٨حن اًت اإلاجخو الضٞ٘( ال  )بك٩ل زام آلُاث اإلا مت الىٓامؾال و ان صخت جاث لًجا تهضٝ الخىُٓمٖاصة 

غ، و ى٘ الخداًل وم اصة ٞٗالُت ألاؾو الخٍٛغ اث مي السضم٣ضمُ٘ ججد٤ُ٣ بِئت جىاٞؿُت ٖاصلت لجو اؾؿاث، اإلاو ا١ ى ٍػ

يكإة ٖاث٣ا ظهت هٓغ اإلاو ً م٧ل طل٪ حٗخبر  ماُٖت، ل٨جها ٚعجً الؿُاؾاث الاظخمٗخبر مخاٞٓت ٖلى ٢ضع املو الُت اإلا

٘ الازخُاعي ى بتر٦حٍز ٖلى الخو ، مً الخاظت للخىُٓمة. ًىُل٤ ٦حن ف  جدلُله و الثر مُٓحٗ ىَو َضٞها الغثِـ  مامؤ َػ

ان جلالثخ ٗاث )الخىُٓ ما جخمان، خُض ؾٖغ ج٣لُل و ال  اث( بٛغى جدؿحن الاؾخ٣غاع اإلاججلبُت جل٪ الخاظت للدكَغ

التي ج٣ُض ٢ضعة و اث ج٫ الخىًُٓ زالمت َظا الُلب ىم٢ٗت لئلٞالؽ ٖلى صاٞع  الًغاثب. جلبي الخ٩ى خالخ٩ال٠ُ اإلا

خُلباث عؤؽ مشا٫، اء. ٞٗلى ؾبُل اإلاى لئلصاعة ٖلى خض ؾو  ملت ألاؾهجت لخجيكأث( ٖلى زل٤ ال٦ُ٣ظا ب٣ُت اإلاو ٥ )ى البى

اثض ى ا ًاصي بلى اهسٟاى ف  ٧ل الٗمجل٨ُت( ١ اإلاى )خ٣ من باألؾهى ٥ ٖلى اؾدبضا٫ الضًى ٥ ججبر البىى ا٫ للبىاإلا

بُت )خُض ؤن الخاإلاو شال( م٢ٗت )الغاٞٗت ى خاإلا ٗاث لِؿذ ى ؼاًا الًٍغ بت ٦مٟٗاة مَػ ن(. ى اثض الضًى خا٫ ٞ ىا َجً الًٍغ

٤ الخداًل  ىلو اث ج٥ التي ججض َغ٢ا لخجىب جل٪ الخىُٓى ص جسل٤ ٞغم عبدُت للبىى َظٍ ال٣ُ  مً زال٫ الالتزامبٍُغ

ا مجٍل، جى ً زال٫ اهسٟاى ج٩لٟت الخمطل٪  ٥، ًٓهغى ا٫ بالبىخُلباث عؤؽ اإلاماث ق٨ال ال خ٣ُ٣ت. ف  خالت جبالخىُٓ

هٓغا لهظا و اثض ؤٖلى. ى ٗضالث ٖمجد٤ُ٣ و ن ؤ٦ثر جىاٞؿُت ى ا٫ ٖلى ؤن ج٩خُلباث عؤؽ اإلامً م٥ التي ج٣لل ى ذ للبىجٌؿ

ً ًهبذ لضيهاإلاو ْٟحن ى ي، ٞةن اإلاى الضاٞ٘ ال٣ ٫ جل٪ ى ال٨بحرة وؿبُا لاللخٟاٝ خ ماعصَمى  مخاٞؼ الؾخسضا مضًٍغ

ا. و ؤؾالُب لخجاو ٍغ َغ١ ى جُو ٘ بًجاص ماػي ى اث( ج٣ل ٞٗالُتها بالخجاثذ )الخىُٓى الىدُجت ه  ؤن اللو خُلباث، اإلا  َػ

بالخال  و اث جهبذ ؤ٢ل ٞٗالُت جن ف  ألازحر ؤن جل٪ الخىُٓى اث ٞٗالت ًالخٓجُالبحن بدىٌُٓكحر ٦حن بلى ؤن اإلا

ً مت ىمضٖمحكضصا و ت ماث ؤ٦ثر نغاجٖلى جىُٓع بٗض طل٪ و صة، لُإحي الضى ظى ن بخُٛحراث لؿض الشٛغاث اإلاى ًُالب
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ل ٖلى ج٣ُُض جاث الجضًضة حٗجذ. ؾخٓل الخىُٓجلُت ٢ض ججلى للٗو عة ألا و ن الضى الؿُاؾُحن. بٗض جل٪ الخُٛحراث، ج٩

٤ ألا٦ثر ٞاثضة للجً الٗماؾؿاث( اإلاو ٥ )ى البى ْٟي البى٪ مى بالخال  ؾُٓهغ خاٞؼ لضي و حن، جؿاَجل ف  الٍُغ

ً إلًجااإلاو  ً ماث جً ٞٗالُت جل٪ الخىُٓمل٨ىه ٣ًلل و اث الجضًضة ف  الك٩ل جخشا٫ للخىُٓمص َغ١ ظضًضة لال ضًٍغ

ً ملت ظضًضة ى بلى ؤق٩ا٫ ؤ٦ثر ٞٗالُت، ٞةن الُلب ٖلى ظ مص لخجىب الخىُٓى ٫ جل٪ الجهى ٘ جدومَغ، ى خُض الج

ت الجضلُت الخىو عة ؤزغي. و غة ؤزغي، لخبضؤ صماث ًيكإ جبٖاصة الخىُٓ ت جاث، زجت جىُٓجُت ؤهه خُض زجُٓزالنت هٍٓغ

٨ٖـ و لُت ظضلُت للخٗضًالث جع الا٢خهاصًت ًاصي بلى بضاًت ٖمى ة الؿُاؾُت ف  ألا ى ابخ٩اع، بخٗبحر ؤص١: بصزا٫ ال٣

 (.Kane 1977الخٗضًالث )

 ُت:مالُت إلاؾل خػلقت باالبخهاع بالصناغت املسح لاصبي للضعاؾاث الؿابقت املامل

ت الجضلُت الخىُٓ مً اؾخسضمً صعاؾاث ؾاب٣ت م نلذ بلُهو ا جؤظض ُٞ مل الُت ُت ف  الهىاٖت اإلاجهٍٓغ

ة ى يُذ الٟجى جو ُت مال  ف  الهىاٖت ؤلاؾال ذ باالبخ٩اع اإلاجالضعاؾاث التي اَخ مباؾخٗغاى ؤَ ىمُت، لظا ؾى٣مؤلاؾال 

ي. مال  ٖلى الا٢خهاص ؤلاؾال إلا٣اعباث الابخ٩اع امشلت ف  بؾ٣اٍ بٌٗ جخاإلاو ٗالجتها، مالتي جدخاط و صة ى ظى ُت اإلاجالٗل

 سخلٟت. جُب٣ُاتها املو ُت جلذ الجضلُت الخىُٓو الضعاؾاث التي جىا ماؾخٗغاى ؤَ مً ظاهب آزغ، ؾِخوم

 ُت:مالُت إلاؾل الي في الصناغت املصعاؾاث الابخهاع امل

ف   ىا َج، ٚحر ؤن الى٣و بهالى ٣بمٖا ى ُت جىمالُت ؤلاؾال ال  ف  الهىاٖت اإلالذ الابخ٩اع اإلاو جٓهغ الضعاؾاث التي جىا

ت الابخ٩اع اإلا  ما ًل  ؤَجُٞو ُت، مالُت ؤلاؾال اإلاو الُت ف  الا٢خهاص ص الابخ٩اعاث اإلاى ظو برعاث مبك٩ل زام ف  و ال  هٍٓغ

 نلىا بلحها:و الضعاؾاث التي 

اث الا  مالتر٦ُب( ؤَو ٣اعبت الٟ٪ مُت: مالُت ؤلاؾال ( )الهىضؾت اإلا0105ػ و لذ صعاؾت )٢ىضو جىا ال  ٢بل بخ٩اع اإلاهٍٓغ

ت )ٖو ؤن جدا لذ الضعاؾت و خاو ُت، مالُت ؤلاؾال التر٦ُب( ٖلى الابخ٩اع ف  الهىاٖت اإلاو لُت الٟ٪ ج٫ بؾ٣اٍ هٍٓغ

نلذ الضعاؾت بلى ى ٢ض جو ُت. مالُت ؤلاؾال ٣اعبت ف  جٟؿحر الابخ٩اعاث اإلا٨ً ؤن جد٣٣ه َظٍ اإلاجضي الظي ًاؾخ٨كاٝ اإلا

ت ف  و جغ٦ُب، و لُت ٞ٪ جشل ٞٗال ٖجُت التي جمالُت ؤلاؾال جاث اإلاىخً اإلامؤن َىا٥ ٖضصا ال بإؽ به  بالخال  جىجر الىٍٓغ

غ الٗضًض  ى للهىضؾت مد٣٣ت للهضٝ ألاؾمُت مالتر٦ُب ف  الهىاٖت ؤلاؾال و لُاث الٟ٪ جج٨ً ٧ل هخاثج ٖ ملو جها، مجبًر

ُت.اإلاو ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت  ىَو الُت اإلا  هضا٢ُت الكٖغ

 Islamic financial productُت( )مالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلا( )ابخ٩اع اإلاAl-Salem 2009اؾتهضٞذ صعاؾت )

innovation)  ت اإلامصعاؾت ىهجُت ٦ُُٟت )جدلُلُت( اؾدىضث ٖلى م مُت، باؾخسضامالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاضي ابخ٩اٍع
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ىخجاث ٍغ اإلاى جُو ؤن ابخ٩اع  ًم مٖلى الٚغو ُت. مالُت ؤلاؾال جا٫ اإلامالباخشحن ف  و ظهاث هٓغ الخُب٣ُُحن و جدلُل و ٘ جظ

ح لضي ى يى ص ه٣و الى ظو نلذ الضعاؾت بلى ى ُت، ٣ٞض جمالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلااإلا جىهو ل ب٣اء ماى ؤخض ٖ ىالُت َاإلا

ت )صعظت الابخ٩اع( اإلاو ال ، ٗجى الابخ٩اع اإلاملحن خُا٫ مالٗا ُت، بال ؤهه ٢ض ًهٗب مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلااهسٟاى ابخ٩اٍع

 ُٖىت البدض. مثج وؿبت بلى نٛغ حججل٪ الىخا مُجحٗ

اعؾاث( جؤًٞل اإلاو ٗانغة: الابخ٩اعاث، الخُب٣ُاث ُت اإلامالُت ؤلاؾال ( ف  ٦خابه )اإلاKaren 2013اؾخٗغى )

(Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practicesؤؾـ ٖل )الا٢خهاص  م

ت الا٢خهاصًت الىُى ٣ض اإلاالىو ُت، مالُت ؤلاؾال اإلاو ي مؤلاؾال  الُت ىخجاث اإلا٫ بٌٗ اإلاو ٦الؾ٨ُُت، ٢بل ؤن ًدىاى ظه للىٍٓغ

كاع٦ت، ٥ ؤلاظاعة ٢هحرة ألاظل، قهاصاث اإلاى ، ن٩مالؿل مغابدت الؿل٘، ؤؾهملت )ى اث بصاعة الؿُو شل ؤصمبخ٨غة اإلا

ُت ا٫ اإلاججا٫ ألٖامالابخ٩اعاث ف  و خباصلت، اجٟا٢ُاث بٖاصة الكغاء...( ى اإلاو ال٣غ  ٫ ى إصاعة ألانو  مألاؾهو ال٣ٗاعاث و هٞغ

 وي لخل٪ الابخ٩اعاث.ى ٘ قغح البىاء ال٣اهمجاالث ألازغي، ً املمالٗضًض و 

 Derivative products andُت( )مالُت ؤلاؾال الابخ٩اع ف  اإلاو كخ٣ت ىخجاث اإلا( )اإلاSeng et al. 2014 لذ صعاؾت )و خا

innovation in Islamic finance: A hybrid tool for risk-sharing optionsً٩اهُت ٩َُلت مء ٖلى بى( حؿلُِ ال

ف  السُاعاث الخ٣لُضًت.  ىا َجً ه٣ل السُغ ٦مكاع٦ت السُغ بضال م٩اهُت مي ٖلى بى ُت جىُمالُت بؾال مزُاعاث 

ي ماع بؾال ٨ً ؤن جإزظ ق٩ل زُجا بطا ٧اهذ َظٍ اله٩ُلت ًمازخباع و غابدت اإلاو ٖض ى ٤ُٞ بحن الى اؾدىضث ال٨ٟغة ٖلى الخ

ً ؤن م مٖلى الٚغو ي٘ حٗاص٫(. و ي٘ زؿاعة، و ي٘ عبذ، و ١ )ى جبحن ؤن َظٍ ألاصاة جغجبِ باججاٍ الؿو كاع٦ت السُغ. إلا

ً مكاع٦ت ألازُاع بضال ماث و ُت البدض ًٖ ؤصجٍل ٖلحها بك٩ل ٦بحر، بال ؤنها جا٦ض ؤَى ٨ً الخٗجهخاثج الضعاؾت ال ً

 اث بصاعة السُغ. و ؤص ٍغى اث ه٣ل السُغ ٖىض جُو التر٦حز ٖلى ؤص

 Product Innovation of Islamicُت( )مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاىخجاث باإلا( )ابخ٩اع اإلاAgus 2016اهُل٣ذ صعاؾت )

Financial Institutions )٨ً ٞهله جُت( ال ًم٥ ؤلاؾال ى ا ٞحها البىجُت )بمالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاص اإلاى ظو ً خ٣ُ٣ت ؤن م

ها اإلاى الخُ مُت ف  زًم٥ ؤلاؾال ى ص البىى ظو ا ؤن جالخ٣لُضًت. ٦ الُتاؾؿاث اإلاص اإلاى ظو ًٖ  ُت عاث التي حٗٞغ هٞغ

ىخجاث الخ٣لُضًت، ٚحر ؤن الخدلُل جُت لِؿذ بال ج٣لُضا للم٥ ؤلاؾال ى ىخجاث البىمالخ٣لُضًت ٌُٗي الاهُبإ ؤن 

خ  ًٓهغ ؤن ال ُت ٢ض لُاث اإلاجُْٟت الٟىُت للٗى الخاٍع الُت الث اإلامٗاا ف  طل٪ اإلاجب ملئلؾال لى و ألا  مىظ ألاًامظضث و هٞغ

ٗت المع )و ع٢ت صى ا جغاظ٘ الجالسؿاثغ، ٦و ألاعباح  مت ٖلى ج٣اؾجال٣اث هِؿُا( ف  بٖاصة و اء بهضجَجي لٗلى جلـ الكَغ

 الُت ظضًضة.مىخجاث ما ف  طل٪ ابخ٩اع جي، بمهغف  ؤلاؾال ل اإلاجالٗ ىمٟهمجٟؿحر 
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 ُت:مجاى الجضلُت الخنظُمالضعاؾاث الؿابقت في 

ت الجضلُت الخىُٓوم ت الابخ٩اع اإلامُت جُب٣ُاث ف  جً ظهت ؤزغي، ٞةن لىٍٓغ جا٫ الشاوي الظي امل ىَو ال ، جا٫ هٍٓغ

 سر ألاصبي للضعاؾاث الؿاب٣ت:نلىا بلُه ٖىض اإلاى ا جم مؤَو جالحن ا ًل  جٟهُل َظًً املجُٞو وٗىُه. 

ت: ام( )Finnerty 1972لذ صعاؾت )و جىا  Zero Couponُت( )جؾخٗغاى للجضلُت الخىُٓغاجخت الؿىضاث الهٍٟغ

Bond Arbitrage: An Illustration of the Regulatory Dialectic at Work الث اإلامٗام( بخضي( غاجختArbitrage )

بُت و ً الٟغ مً الاؾخٟاصة م٨ً الكغ٦ت جالتي جو  شل َظٍ محٗخبر و ا٫. لُت ٖلى جض٣ٞاث عؤؽ اإلاو ص الضى ال٣ُو ١ الًٍغ

 مىٓالجهاث اإلاو ت جىُٓت( بحن الجهاث اإلاجضر بك٩ل ظل  ٠ُ٦ جاصي )الجضلُت الخىُٓى ُت ألنها ججاث ؤَالث طمٗااإلا

١ ى ن ف  الؿى كاع٧ص التي ًبظلها اإلاى إلى الجهو ُت ا٫ الٗاإلاا١ عؤؽ اإلاى ( ف  ؤؾFrictionsع الاخخ٩ا٧اث )ى لها بلى ْه

 ً ؤظل الغبذ.مً َظٍ الاخخ٩ا٧اث ملالؾخٟاصة 

 Glass-Steagall and the regulatory) ُت(جالجضلُت الخىُٓو ؾدُٛا٫ -ن ٚالؽى ( )٢اهDos Santos 1996ًغي )

dialecticبالخال  لضيها خاٞؼ بياف  و ال ، ٣اعهت بالكغ٧اث ف  ال٣ُإ ٚحر اإلاما جاؾؿاث جى٥ُٓ حٗخبر ؤ٦ثر اإلاى ( ؤن البى

ا بلى اجساط و جاصي الابخ٩اعاث بضو لالبخ٩اع.  ض مَع اعص ٦حن و ن٠ بصو ٢ض و ُت. جً ظاهب الهُئاث الخىُٓمً ؤلاظغاءاث مٍؼ

(E. Kane َِظا الخٟاٖل الظي ٌكبه الهغإ بحن ال٣ ) ؿاع مً جبجي م٥ ى ى٘ البىم. ؤي ؤن ”ُتجالجضلُت الخىُٓ“الٟإع و

٤ بضًل لخد٤ُ٣ الهضٝ هٟؿه. ى دضص لخد٤ُ٣ ؤخض ؤَضاٞها ًسل٤ خاٞؼا لضي جل٪ البىم بخُب٤ُ جل٪ و ٥ إلًجاص ٍَغ

٨ُت، ٣ٞض مخدضة ألا الًاث اإلاى ُت( ٖلى الجت الخىُٓ)الجضلُ ؾدُٛا٫ -ن ٚالؽى ػث ٢اهو هاٝع ججاظض الباخض ؤن اإلاو ٍغ

(Glass-Steagall لؿىت )١(. ى غجبُت بالؿصاج٘ اإلاى شل )خؿاباث المالُت ظضًضة، مىخجاث مٍغ ى ً زال٫ جُم م0711

خباع ج٩ال٠ُ )الجضلُت الخىُٓ ما لمل ج٨خمال  ٚحر مىخج ماثض( ألي ى الٗ-َٗخبر جدلُل )الخ٩ال٠ُو  ُت( جًإزظ بٗحن الٖا

 التي ؾُدؿبب ٞحها.

 Connecting National Safety Nets: The( )0َجي: ظضلُت باػ٫ ى ً الم( )عبِ قب٩اث ألا Kane 2007خؿب )و 

Dialectics of the Basel II Contracting Process مُت جظحهُت بقغاٞى باصت جمً م 0خُلباث لجىت باػ٫ م( جخإل٠ 

ت ٥ اإلاى شل  البىمجً ٢بل مى ٖلحها و الخٟا َىُت التي ٧اهذ ؤًٖاء ف  لجىت باػ٫ للغ٢ابت ى ُت الجاللجان الخىُٓو غ٦ٍؼ

ُت. اإلا ٖت ى ضٞمَىُت بُغ١ ى ان المت، التي جغبِ قب٩اث ألا إلاى ُت للٗجحٗخبر َظٍ اللجىت ف  خض طاتها اؾخجابت جىُٓو هٞغ

جٟؿغ و ٍلت ألاظل. ى ٦الء لهالر ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت َو اع  ؤوكإٍ ج٣ٖض اظخ ال  للبلض ه ان اإلامقب٨ت ألا و ١. ى بالؿ

ً زال٫ الؿُاؾت مضًغيها م٘ مالُت ٖلى الخٗا٢ض غ٦ؼي للغ٢ابت اإلاجلـ اإلايت ٖلى ؾلُت ؤًٖاء املو ٟغ ص اإلاى ال٣ُ
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ا ؤصي بدىُٟظ م ىَو ّ، ى لخمسخلٟت بك٩ل مل٩ل بلض بدىُٟظ الاجٟا١ بُغ١  0خُلباث باػ٫ مذ جاطا حؿخلُت؛ إلاامل

٥ ى ي٘ البىو ىا٢كت الخىُٟظ بلى ما ؤصث جالخإزحر؛ ٦و الجض٫، و ً الك٪، مبلى ال٨شحر  0خدضة الجٟا٢ُت باػ٫ الًاث اإلاى ال

 .ُت الاجداصًت ألازغي جخهإع يض بًٗها البٌٗجالهُئاث الخىُٓو جلـ الاخخُاَي الاجداصي ومال٨بحرة و الهٛحرة 

 Interaction of Financial Andال ( )اإلا مالخىُٓو ٖل بحن الابخ٩اع ( )الخٟاKane 1988حٗخبر صعاؾت )و 

Regulatory Innovation  الجضلُت الخىُٓجا٫ الخىٓحر إلام( ؤنال ف( ُت(، خُض ًغي )جهُلرKaneُٓؤن الخى )اث ج

ظباع ٖلى ؤلا  وى٘ ؤاٖض جبدض ؤًًا ًٖ اإلاى ٦ُاث َٝغ آزغ. َظٍ ال٣ى غخب بها ٖلى ؾلمص ٚحر ى ٢ُو اٖض ى ي٘ ٢و ٫ و جدا

٘(،  مؿتهضٞت بالخىُٓخٗل٣ت بالجهاث اإلا٦ُاث اإلاى ً الؿلمدضصة مإ ى ؤه ؿتهضٞت ٣ابل طل٪، ٞةن الجهت اإلامف  و)الدكَغ

غان ماث ؤجججىب الخىُٓو اث جالخداًل. الخىُٓ و٦ُاث الخجىب ؤى ً ؾلمؾلؿلت  م( جخٗلRegulatees) مبالخىُٓ

ع ،  مف  ٧ل هٓاووي ى صة ف  ؤي هو ٢اهى ظمى و ترابُت مالشٛغاث و اٖض ى ا، ٞال٣جًهٗب ظضا ٞهله َظا الخجاوـ و حكَغ

َظا الترابِ و ي، مالابخ٩اع الخىُٓو ال  لُت الابخ٩اع اإلاجلضٞ٘ ٖ جمهمالخجىب ًخجلى ف  بَاع و اث جالُبُع  بحن الخىُٓ

 ُت.جُخه بالجضلُت الخىُٓج٨ً الانُالح ٖلى حؿجا ًم ىَ

 Financial Modernization and( )مالخىُٓو ال  ًض اإلا( )الخدضFurlong and Kwan 1999خؿب صعاؾت )

Regulationً )طخي(، مال  ي الخدضًض اإلاى ٨ً ؤن جيكإ ٢ج ظُا ى لى ف  ج٨ى مشل الخ٣ضمً البِئت الساعظُت )ؤزغ جدٍغ

ال  ًاصي هضع، ٞةن الخدضًض اإلابهٝغ الىٓغ ًٖ اإلاو ُت. جالضازل ، هدُجت للجضلُت الخىُٓ مً الىٓام واث، ؤىمٗلاإلا

ال  َٗغى الخدضًض اإلاو ت ٚحر ٧اُٞت. جؤلاقغاُٞت ال٣اثو ُت جؤ٦ثر ح٣ُٗضا ججٗل الهُا٧ل الخىُٓو الُت ؤ٦بر ماث جىٓملى ب

بت ف  جد٤ُ٣ الخ مامجدضًاث ؤ ي٘ ى ت ٧مً ؤَضاٝ الؿُاؾت الٗامٖت جى جماػن بحن ى ناوع  الؿُاؾاث ٖىض الٚغ

ف  خحن ًجب ٖلى ناوع  و١. ى ُت ف  الؿمساَغ الىٓاملالُت إلصاعة ات اإلاجي٘ ألاهٓوو هاٝع صج٘ اإلاوم مؤؾاؽ ؾلُ

الابخ٩اعاث و ُت جاعص الخىُٓى ٖلى اإلا مت، ٞةن الُلب الطسج٘ الخٛحراث الضاثمل مللخٗا ماتهو الؿُاؾاث جدضًض ؤص

ت. ُت للبِئت اإلاجً الاؾخجاباث الخىُٓمغجر ؤن ًدض ً اإلامغة جؿخ٢ُت اإلاى الؿ  ىإصعا٧ا لظل٪، ًخُل٘ ناوٗو خٛحرة بؿٖغ

٤ حسسحر ٢ى الؿُاؾاث بالٟٗل بلى ؾض الٟج ا ؤنها جدبجى ههجا ج، ٦مالخىُٓو الُت لت الغ٢ابت اإلاج١ لخ٨ى ي الؿى ة ًٖ ٍَغ

ال  ًغ٦ؼ ٖلى ف  خحن ال ًؼا٫ ؤلاقغاٝ اإلاوابِ، ى الًو اؾؿاث الٟغصًت بكإن ؤلاظغاءاث بقغاُٞا ًغ٦ؼ ٖلى ؾُاؾاث اإلا

 .مي٠ٗ الىًٓ ماث للخض ى اؾؿاث الٟغصًت، ٣ٞض اجسظث زُاإلا

ع و ُت جضمالُت ؤلاؾال ال  ف  الهىاٖت اإلإ الابخ٩اع اإلاى يمى لذ و سر ألاصبي الؿاب٤، ؤن الضعاؾاث التي جىآٍهغ اإلاو 

ُت، و اح  الٟىُت ى ً الىمها جج٣ُُ وىاٞٗها ؤومُت مالُت ؤلاؾال ٫ خهغ الابخ٩اعاث اإلاى خ بًٗها صعاؾاث ا٢ترخذ و الكٖغ
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ت الابخ٩اع اإلاى يمى ٫ جل٪ الضعاؾاث و اجدى ما لجالُت ظضًضة، بِىمىخجاث م ت التي اإلاو ي مال  ؤلاؾال ٕ: هٍٓغ ٣اعباث الىٍٓغ

ُت مالُت ؤلاؾال ال  ف  الهىاٖت اإلإ الابخ٩اع اإلاى يمى َٗخبر و ُت. مالُت ف  الهىاٖت ؤلاؾال ص الابخ٩اعاث اإلاى ظو ٨جها جٟؿحر جً

اث الابخ٩اع اإلاو ي، مٖاث التي خُٓذ بٗىاًت الباخشحن ف  الا٢خهاص ؤلاؾال ى يى ً ؤ٢ل اإلام حٗخبر و ال ، بك٩ل زام هٍٓغ

 مبك٩ل زام اؾخسضاو ُت، مالُت ؤلاؾال جا٫ اإلامً صعاؾاث ف  ما اَلٗذ ٖلُه جٖها ُٞى ً هملى و َظٍ الضعاؾت ألا 

 ُت.مالُت ؤلاؾال إؾ٣اَها ٖلى الهىاٖت اإلاو ُت( ج٣اعبت الجضلُت الخىُٓمال  )٣اعباث الابخ٩اع اإلامبخضي 

 الُت:اؾؿاث اإلااإلا مً جىُٓمالهضٝ  ىا َومال ؟ اث ف  ال٣ُإ اإلاجلخىُٓاطا تهضٝ امبلى 

٘ ألاَضاٝ ما٤ٞ ى ٖلى ألا٢ل الخ وا بلى جدؿحن، الخٟاّ ؤجىمالُت تهضٝ ٖاث اإلاج١ خغ، ٞةن الخىُٓى ف  ْل ؾ

 مبك٩ل ؤٖو ت آلُاث الضٞ٘ مؾال و الُت، صخت اث اإلامالسض م(: بِئت جىاٞؿُت لخ٣ضAkhtar 1983ًالغثِؿت الخالُت )

اػن ف  ى الخو الُت، الخاظت للٟٗالُت اث اإلامالء )َالبي( السضجٗالجت الٗاصلت لٗاإلاو اًت جال ، الخاإلا مت الىٓامؾال و صخت 

ً مجها: الخٟاّ ٖلى ألا مً ألاَضاٝ الغثِؿت الؿاب٣ت ؤَضاٝ ؤزغي، هظ٦غ جٍضزل يو بصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت. 

ت جلت ؤهٓى ا١، جدؿحن ؾُى ألاؾو اؾؿاث ٍغ ٦ٟاءة اإلاى الٛغع، جُو ًل ؿتهل٨حن، ججىب الخدااًت اإلاجت، خمالؿال و 

 ىاٞؿت الٗاصلت.ان اإلاجيو اُٖت، جالؿُاؾاث الاظخ مالضٞ٘، صٖ

ت جاؾؿاث التي ال جًبُها ألاهًٓ اإلامص ى ٥ ٖاهذ ل٣ٗى البىو اؾؿاث ؤلاًضإ م٢ض بُيذ ججاعب ٖضًضة ؤن و 

ٖلى ؤًت خا٫، ٞةن و ٥. ى ىاٞؿت البىومالُت اث اإلامً السضمحر ال٨ش م٨جها ج٣ضًجال ، ف  خحن ًاإلا مت للىٓاجالخا٦

ٗاث اإلاو اث جالخىُٓ  ٘ الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي.ماشخى ججخو  ماءى الُت ًجب ؤن جخالدكَغ

ٗاث، جبضو اهحن ى ؤن ال٣ مٚعو  ا  والدكَغ ً َظٍ ألاَضاٝ معاجٗت، بال ؤهه ف  الخُب٤ُ، ٞةن ال٨شحر و ُٟضة مهٍٓغ

ت. ل٣ض ٧ان مهلخت الٗااإلاو اشخى جا ًخجاث بماػهت بحن جل٪ الخهاصجى اث للجؿعى الخىُٓ٘ طل٪ حوما بُجها، جُٞ مجخهاص

اث لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها، خُض جبالخال  ٖلى ٢ضعة الخىُٓو ال  اإلا مال ( قضًضا ٖلى الىٓاالُت )الابخ٩اع اإلاجإزحر الخٛحراث اإلا

اصة خضة الخهاصًاصي الابخ٩اع اإلا اث مالسض مشا٫، اػصاص الخىاٞـ ٖلى ج٣ضًاإلا اث بحن ألاَضاٝ. ٖلى ؾبُلمال  بلى ٍػ

لُت جتزاًضة ف  ٖساَغ اإلاشل املمال  )غجبُت باالبخ٩اع اإلامل ٦شحرة ماى اث ألازحرة، ل٨ً ٖى َغي زال٫ الؿىى الُت بك٩ل ظاإلا

ٍل جى ٫ ٖلى الخى ل الغبذ بؿبب ج٣لو الٟغ١ بحن ج٩لٟت الخهماى اهسٟاى َو ا٫ ا١ اإلاى ضة ٖلى ؤؾجٗخؾاَت اإلاى ال

باث ى الُت بلى نٗال . ٦ظل٪ ؤصث الابخ٩اعاث اإلااإلا مت الىٓامؾال و اع ٞاثضة ؤلا٢غاى( ؤصث بلى ي٠ٗ اؾخ٣غاع ؤؾٗو 

ضر ٠ُ٦ جاصي ى شلت التي جمألا  مً ؤَمً َٝغ الؿلُاث الى٣ضًت. مكا٧ل ٦بحرة ف  بصاعة صٞت الؿُاؾت الى٣ضًت وم

الُت حؿخضع  ماث و الُت ألصاؾؿاث اإلااإلا ماؾخسضا ىَبت بصاعة الؿُاؾت الى٣ضًت، ى شال بلى نٗمالُت الابخ٩اعاث اإلا
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ُت، ؤصي طل٪ بلى ج٣لُل جإزحر ؾُاؾت وؿبت مؤخُاها ال حؿخضع  ؤًت اخخُاَاث هٓاو ىسًٟت مالاخخٟاّ باخخُاَاث 

 الاخخُاَي.

 يمُت في الاقخصاص إلاؾل ماهض الجضلُت الخنظُو ق

ٗاث ظضًضة جهضع جالُت جالخىُٓ ص الجضلُتى ظو اَض جض٫ ٖلى ى ي قمظض ف  الا٢خهاص ؤلاؾال ى ً ُت، بط هجض ؤن حكَغ

ٗاث الخالُت، و الث ألاٞغاص ججاو خامل  اَض:ى ا ًل  بٌٗ جل٪ الكجؾىظ٦غ ُٞو ػ الدكَغ

 :من القغآن النٍغم

﮿  ﮾   ﮽  ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ چ حٗالى: هللا ٢ا٫

 هللا ؤن ؤي [،040-041 ]اليؿاء: چ               ﯁ ﯀

 ا٫مى ؤ ؤ٧لو  الغبا مؤ٧لهو  هللا ؾبُل ًٖ منضَو  مهجْل بؿبب م٢بله ًإلاو  مله ؤخلذ ٧اهذ َُباث صى الحه ٖلى مخغ  حٗالى

 .مهجْل ًٖ ن ى ًغظٗ ملٗله مله جغبُتو  مله بتى ٣ٖ َىا مالخدٍغو  بالباَل، الىاؽ

 ٍت:و ن الؿنت النبم

 ؾإ٫ ًم امظغ  حنجؿلاإلا ف  حنجؿلاإلا مؤٖٓ بن” :مؾلو  لُهٖ هللا نلى هللا ٫ ى عؾ ٢ا٫ (:)هنع هللا يضر ٢امو  ؤبي بً ؾٗض ًٖ

 الظي ابى الهو  :مؿلم قغح ف  يىو الى مامؤلا  ٢ا٫ .(1)”ؿإلخهم ؤظل ًم مٖلحه مٞدغ  حنجؿلاإلا ٖلى مًدغ  مل شخيء ًٖ

غ ناخبو  السُابي ٢اله  ٢ا٫: ؤن بلى الظهب،و  مؤلاز َىا مبالجغ  غاصاإلا ؤن الخضًض َظا قغح ف  اءجالٗل اَحرجظو  الخدٍغ

:و  السُابي ٢ا٫  له ٢ٗذو  بإن عةو لًغ  ؾإ٫ ًم امٞإ بلُه، به خاظت ال اجُٞ حٗىخا وؤ ج٩لٟا ؾإ٫ ًجُٞ الخضًض َظا ٚحٍر

  حٗالى: لهى ل٣ ٖخب الو  ٖلُه مبز ٞال ٖجها ٞؿإ٫ ؿإلتم
ُ
ل
َ
اْؾإ

َ
َل  اى ٞ َْ

َ
ِغ. ؤ

ْ
٦ ِ
ّ
غ ناخب ٢ا٫ الظ :و  الخدٍغ  ٖلى صلُل ُٞه ٚحٍر

 ًمػ  ف  الؿاثل ؾاا٫ ؤظل ًم مًدغ  ٢ض الصخيء ن ى ٧ ٌٗجي َظاو  اهخهى. ا.جآز ٧ان ٍربٛح بيغاع ُٞه ام لجٖ ًم ؤن

،٘  ٞال. مؾلو  ٖلُه هللا نلى جهمى  بٗض امؤ الدكَغ

 بت:و ن أخضر طنبا، أخضزنا له غقم

اص ًٖ يو ع   طهب ل٩ل ؤخضزىا ٢ضو  ج٨ً مل ؤخضازا مؤخضزخ ٢ضو ) له:ى ٢ بالبتراء، الكهحرة زُبخه ف  ؤبُه بً ٍػ

                                                                          
 خضر: صخُذ.امل م، خ0136٨الهٟدت(: و ، الجؼء )مؿلمهضع: صخُذ ، اإلامؿلمخضر: ٢ام، املو ي: ؾٗض بً ؤبي و الغا (0)

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Abdelkrim A. Guendouz, The Regulatory Dialectic: to what extent it 

can explain the Islamic Financial Innovations 

 

41 

 

  بت(،ى ٣ٖ
َ
ا٫َ  اج٦

َ
٢  ٌُ ْٗ ٠ِ: َب

َ
ل   الؿَّ

َّ
ل
ُ
خُ  اج٧

ْ
ْخَضز

َ
ًبا مؤ

ْ
ه
َ
  ط

َ
ْخَضر

َ
ُ  ؤ

َّ
  ّللا

ُ
٨
َ
اِهِه  ًْ م مل

َ
ُ
ْ
٣ُ  ُؾل  ؾىت َىا٥ ؤن ؾب٤ امج ٍٓهغو  َبت.ى ُٖ

بت هُتى ٧ تاإلا ألاٞٗا٫ صو عص ًم ٖتجى جم ٖجها ًيخج نٟها،و  ؾب٤ التي ُتجالخىُٓ الجضلُت ىمٟهم ًم ٢ٍغ  بحن خهاٖع

 ؤن هجض ٢ض شالجٞ الهغإ، َظا صى ظو  ًم لؤلٞغاص ُتىمالُ الخُاة ىجسل ج٩اص ال بهه بل اث.جُٓللخى السايٗحنو  مىٓاإلا

ت ف  ن ى ًَٟغ ألاٞغاص اث ضرى ج الٞخت ي٘ى ب ٢غاع لُإحي الؿُاعة، ٢ُاصة ٖىض الؿٖغ  ألاٞغاص ؤن ٚحر بها، حجى ؿاإلا الؿٖغ

ت، لغنض حرام٧ا ي٘و  وؤ ُبم ي٘ى ٧ حكضصا ؤ٦ثر بظغاءاث لخإحي ا،مالتزا ؤ٢ل ٚالبا ن ى هى ٩ً  ؾىجض ؤزغي، غةوم الؿٖغ

 عصٖا.و  حكضصا ؤ٦ثر الخالُت اهحنى ال٣ ن ى لخ٩ الاظغاء، ػ و لخجا صاٞ٘ ملضيه ن ى ٩ً ؤٞغاصا

 الُت الخقلُضًت:جؼبُقاتها في الصناغت املو ُت مالجضلُت الخنظُ

٢ض ؾب٤ ؤلاقاعة و ًضة، جاالث ٖضمف  وُت، جاَض ٦شحرة جض٫ ٖلى الجضلُت الخىُٓى الا٢خهاصي ق مظض ف  الىٓاى ً

 ىا َج٦ظل٪ الخا٫ ختى ف  الٟتراث ال٣هحرة، ٦و ، 1بلى باػ٫  0ً باػ٫ م٠ُ٦ اهخ٣لذ و خُلباث لجىت باػ٫، مع ى بلى جُ

ال  ى (، ٢بل ؤن ًيخ٣ل بلى خ0116نٟداث ٖىض بنضاٍع ابخضاء )ؾىت  1ً مالظي اهخ٣ل و ل٨غ، ى ن ٞى شال ف  ٢اهمالخانل 

ٗاث اإلاى ٪ ٌٗخبر جُ. ٦ظلم0101نٟدت نهاًت  0111 ُت بالع الدكَغ ٨ُت مخدضة ألا الًاث اإلاى هٞغ الخُٛحراث التي و ٍغ

 ا ًل  جٟهُل طل٪:جُٞو ُت، جعة الجضلُت الخىُٓو شاال عاجٗا ًٖ آلُت ؾحرمهغف  ؿذ ال٣ُإ اإلام

نُت مخدضة لا الًاث املو غخلت الشلزِناث بالمخت: و لاػغ   ؾُغاى-ن غلؽو قانو ٍغ

ًاعباث الٗالُت بك٩ل ٦بحر ؤوكُت اإلاو ال  لل٣ُإ اإلا مالاتها مظهذ ؾهاو ، م0707ر لؿىت ت ال٨ؿاص ال٨بحمبٗض ؤػ 

ت ى ُْٟي الخانل آهظا٥ بحن البىى الخضازل الو ال  ف  ال٣ُإ اإلا ت، ٞهضع ٢اهج٥ الاؾدشى البىو ٥ الخجاٍع ٥ ى ن البىى اٍع

(The Banking Act of 1933ؤ )ٚالؽى ٢اه و( ؾدُجل( )-نThe Glass-Steagall Legislation ) ٖلى ؤعبٗت  ىمالظي ٣ًو

ت، اإلاو الُت، عا١ اإلاو ع٧اثؼ ه : الا  ت و هاٝع الخجاٍع ن ٖلى ى ي ال٣اهى ا اهُجالُت، ٦اع اإلاجعا١ الاؾدشو ؤو الكغ٧اث الخجاٍع

ت جدذ الُلب، الؿى اثض ٖلى الى ٖاث الٟى ضٞمى٘ مجها م٥، ى ت ججاٍ البىمابِ الهاع ى ً الًمٖت جى جم اح جصاج٘ الخجاٍع

ؼ الًاث اإلامل ٣ِٞ ف  السضجال٥ٗ بى للبى ُت، حٍٗؼ  Mc Faden Act ofا٥ ٞاصن )من ى ابِ الجٛغاُٞت ل٣اهى هٞغ

 Savings andؤلا٢غاى )و اؾؿاث الاصزاع ما م(. ؤFDICصاج٘ )ى حن ٖلى المإوكاء الكغ٦ت الاجداصًت للخإو (، 1927

Loansُن ٢غى الؿ٨ً الٟضعال  ى ت ل٣اهصاج٘ ٦ىدُجى حن ٖلى المالخإو ٫ ؤؾٗاع الٟاثضة ى اث خج( ٣ٞض جل٣ذ حٗل

(Federal Home Loan Act of 1932 ) ى ن ؤلاؾ٩ان الى ٢اهو( َجيNational Housing Act of 1934 ) ن حٗضًل ى ٢اهو

ً زال٫ مها ججىُٓ مان، ٣ٞض جج(. باليؿبت الجداصاث الاثخInterest Rate Adjustment Act of 1966ؾٗغ الٟاثضة )

ٗاث )مٖت جى جوم( National Credit Union Act of 1924َجي )ى ان الجن الاثخى ٢اه ( ؾىت Amendmentsً الدكَغ
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ن ى ً زال٫ ٢اهماع ج٥ الاؾدشى بىو لحن و خضاخٗل٣ت باإلااث الٟضعالُت اإلاجً الخٗلُمٖت جى جمؤزحرا نضعث جباٖا و ، م0751

 (.Securities Exchange Act of 1934الُت )عا١ اإلاو ٫ ألا و ن جضاى ٢اهو ( Securities Act of 1933الُت )عا١ اإلاو ألا 

 الُتن الػصغنت املو قانو ن الانتهاماث مالنقُظت: النشحر 

اؾؿاث ألازغي جٍا للى ُٗىت صاٞٗا ٢ماًت ٞئت جاث التي حؿتهض خجالخىُٓو اٖض الدكُٛلُت ى ا حك٩ل ال٣مٖاصة 

ً زال٫ الاظتهاص مث اجاث لخ٣لُل ج٩ال٠ُ الخىُٓجالتي ٧اهذ ٖغيت للخىُٓو اؾؿاث إلًجاص سٛغاث، لظا حؿعى َظٍ اإلا

ض ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت للجٖو ىخجاث مالُت ف  ق٩ل مبخ٨غاث مف  بًجاص  ا مَظا ٞٗال و الُت، الث اإلامٗاجلُاث ظضًضة جٍؼ

ذ الٟترة التي جلذ نض-ن ٚالؽى خهل بٗض بنضاع ٢اه الُت، ً الابخ٩اعاث اإلام٢ت ى ؿبمعة ٚحر ى ٍع زو ؾُٛا٫، ٣ٞض ٖٞغ

ً، ٚحر ؤهه ماهِىاث جؾدُجل( بلى ٚاًت الش-ن )ٚالؽى ٤ٞ ٢اهو ٩ي ٍغمال  ألا اإلا م٢ض ؾاع الىٓاو  بخدٟحز و ً ال٣غن الٗكٍغ

ذ و ال  ي لل٣ُإ اإلاى ً ألاصاء ال٣م ًّ ن ى ػاث جىُٟظ َظا ال٣اهو ججاو اقىًُ الُٝغ ًٖ اهتها٧اث و الا٢خهاصي الخ٣ا، ٚ

يخج يِٛ البىاؾؿاث اإلااإلاو هاٝع ً ظاهب اإلام ًُ الُت ٖلى الجهاث ؤلاقغاُٞت بلٛاء اؾؿاث اإلااإلاو ٥ ى الُت، ٢بل ؤن 

ا ٖٝغ م و( ؤThe Financial Modernization Act 1999الُت )ن الٗهغهت اإلاى ىه ٢اهمٍهضع بضال و ن، ى َظا ال٣اه مؤخ٩ا

ت للبىو هت و غ ً اإلامىذ ال٨شحر مالظي و (، The Gramm-Leach-Bliley Actؤًًا ) ت ف  اؾدشج٥ الاؾدشى الخٍغ صاج٘ ى اع الجاٍع

ذ بةنهاء الٗو ، م0115الُت لؿىت ت اإلامؤؾباب ألاػ  مالتي اُٖخبرث الخ٣ا ؤخض ؤَو ا، التي لضيه  ل به.جؾٖغ

 لنغو ن فو الحصُلت: قان

٩ي ٢اهمال  ألا اإلا من ٖلى الىٓاجى ال٣اث م٢ض ٗاص٫ الخضًض ن اإلاى ( ٖلى ؤهه ال٣اهThe Volcker Actل٨غ )ى ن ٞى ٍغ

بٗض  م0711 مؾدُجل( ٖا-ن )ٚالؽى ع ٢اهو ا ٧ان نضج، ٨ٞالخانل ٞٗال ىَو . م0711 مؾدُجل لٗا -ن ٚالؽ ى ل٣اه

ًاعباث الٗالُت ف  ال٣ُإ ؿبباجه )ؤي ال٨ؿاص( ؤوكُت اإلام مالظي ٧ان بخضي ؤَو  م0707 مت ال٨ؿاص ال٨بحر ٖامؤػ 

ؿها ت هٟمٍع ٧ان زال٫ ألاػ و (، بل بن نض0101-0115ُت )الُت الٗاإلات اإلامل٨غ ٧ان بٗض ألاػ ى ن ٞى ع ٢اهى ال  ، ٞةن ْهاإلا

دكضصة ماظهت جضابحر مى حر٦ُت ف  مهاٝع الا ُٞه باجذ اإلاو ، م0102ً ؾىت مإن ٧ان جُب٣ُه الٟٗل  ابخضاء و ، 0116ؾىت 

 (. 0101-0115ُت )ا٫ الٗاإلات اإلامعا عثِؿُا ف  جٟجحر ؤػ و ًاعباث التي اُٖخبرث ؤنها ؤصث صجخٗل٤ باإلا

 The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumerص ٞغاه٪( )و ن صى ً ٢اهمظؼء  ىَو ل٨غ )ى ٫ ٞى ن بى ٢اهو 

Protection Actى٘ ججو ًاعبت لخؿابها السام، جها للماؾخسضاو صاج٘ و ٫ ى هاٝع ٢بخٓغ ٖلى اإلا من ناع ى ( ٢اه

هاٝع جدٓغ ٖلى اإلاو صاج٘، ى ٫ الى الُت ٢باؾؿاث اإلاؾ٘ اإلاو ٦ظل٪ لِـ ف  “الُت، عا١ اإلاو ل باأل مً الخٗامهاٝع اإلا

ا و خضازلت، مجالـ بصاعة من لها ى ؤن ج٩ الُتاؾؿاث اإلااإلاو  (، آلُت ؾحر الجضلُت 0ضر الك٩ل )ى ٍو ابِ. ى ً الًمٚحَر
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٩ي مهغف  ألا ُت ف  ال٣ُإ اإلاجالخىُٓ  بلى آلان. 0707ت ال٨ؿاص ال٨بحر مىظ ؤػ مٍغ

 

هيمصغفي لا ُت للقؼاع املم(: الجضلُت الخنظ1ُقهل )  ٍغ

  

 نن الخنبؤ بالخالي؟مهل ً

ٗت للخإ٢لاؾؿاث اإلااإلاو ٥ ى ٧ل البى ً ؤنم مٖلى الٚغ ذ ف  اجساط بظغاءاث ؾَغ الجضًضة  م٘ ألاخ٩ام مالُت ؾاٖع

جها مً الجهاث ؤلاقغاُٞت، بال الٗضًض مهُت ى ؿاءلت ال٣اهجن ٖغيت للى (( ختى ال جThe Volcker Act٩ل٨غ )ى ن ٞى )٢اه

ت  ىَو ال  جالغؤؾ مف  الىٓا خجظعمبضؤ َا ٦ؿغا إلاو اٖخبرو اهحن الجضًضة، ى ؤبضي جدٟٓا قضًضا ججاٍ ال٣ الخٍغ

ً زال٫ البدض ًٖ ابخ٩اعاث من ى ابِ ال٣اهى ً يم٥ آلان للخسلو ى ؤن حؿعى البى ىلظا ٞةن الٛالب َو الا٢خهاصًت، 

ػ و ىخجاث لخجام٣ابل الؿع  للبدض ًٖ م٢٘ ؤهه ف  ى ٨ً ججٖلى طل٪ ُٞو اث، جػ جل٪ الخىُٓو ً ججام٨ً جالُت جم

 عة ظضلُت ؤزغي.و اث ؤ٦ثر حكضصا، لخبضؤ صججىُٓو اهحن ى دالت ب٣مآث ال  مىٓاإلا ع و اث الخالُت، ٞةن صجالخىُٓ

 ُتمُت غلى الصناغت إلاؾل مجؼبُق الجضلُت الخنظُ

 ُت:مالُت إلاؾل عق في الصناغت املو عة الجضلُت للخو الض

ً جري ؾلٗت بششا٫ طل٪ ؤن ٌكتم٫ ٖلى الى٣ض. ى ٫ للخهو قغاء ؾلٗت لُبُٗها بلى آزغ ٚحر باجٗها ألا  ىع١ َى الخ

 لُدهل ٖلى ز ماظل زم
ً
بخه ف  الخهجًبُٗها آلزغ ه٣ضا ٫ و ٫ ٖلى الى٣ض. ٞةن باٖها بلى هٟـ باجٗها ألا ى جها الخا٫ لٚغ
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تها بٌٗ ملت اؾخسضمٗام ىٞه مىٓع١ اإلاى ا الخمؤ (1)ع١.ى ا بن باٖها بلى َٝغ زالض ٞهي الخمٖت، ؤى ىجٞهي الُٗىت اإلا

 وً الظَب ؤمُٞه جغجِب بُ٘ ؾلٗت )لِؿذ  مُي ًخجل هجهٝغ بٗاإلا ىمال : ٣ًالخ ىُت ٖلى الىدمهاٝع ؤلاؾال اإلا

ا، ٖلى اإلا وُت ؤا١ الؿل٘ الٗاإلاى ً ؤؾمالًٟت(  ا بكٍغ ف  مهٝغ ـ باإلا مً آظل، ٖلى ؤن ًلتز ج٫( بشجى خع١ )اإلاى ؿخٚحَر

 (2)ع١.ى ؿخججها للجز مُحؿلو ً خايغ، جكتر آزغ بشمب ٖىه ف  بُٗها ٖلى ى الٗاصة ـ بإن ًىو الٗٝغ  مبد٨ وال٣ٗض ؤ

ت الجضلُت الخىُٓما ٌؿجُت خ٣ُ٣ت بمع١ ف  الهىاٖت ؤلاؾال ى غ جُب٤ُ ٣ٖض الخمل٣ض  غاخل ضر اإلاى جو ُت، جى هٍٓغ

 ع١:ى عة الجضلُت للخو الخالُت الض

 عق الفقهيو ي بئحاػة الخمؼ الفقه إلاؾل مجمخت: قغاع و لاػغ 

 مي الخاب٘ لغابُت الٗالم٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججمطل٪ هجض ٢غاع  ًومع١، ى اػ بُ٘ الخى ٗانغة ٖلى ظي اإلاو جًاٞغث الٟخا

ل٨ت الٗغبُت جاء ف  اإلاج٦ظا َُئت ٦باع الٗلو َـ(، 0207 م٨ت ٖامى٣ٗض ف  ؿت ٖكغة )اإلامٍغ الساجاجمعة و ي ف  صمؤلاؾال 

ؼ صًت الؿاب٤ اى ل٨ت الٗغبُت الؿٗججلل مٟتي الٗااٍػ اإلاى ا ؤٞتى بججت ٞحها، ٦جاللجىت الضاثو صًت ى الؿٗ لكُش ٖبض الٍٗؼ

 .مً ؤَل الٗلمٚحٍر ٦شحر و ه هللا، جعخ-ابً باػ

                                                                          
 و ظل اػ قغاء الغظل ؾلٗت باأل ى ع ال٣ٟهاء بلى ظى هجطَب ظ   0))

ً
ً ٖباعاث مع١ ى ت الخج٧لو ص، ى ٫ ٖلى الى٣ى ٚغيه الخهو بُٗها بلى ٚحر باجٗها ه٣ضا

ا بلى الخا اإلامالخىابلت. ؤ ظاثؼ ٖىض  ىَو ع١ ى بحن الخو ٖت ى ىمجه  و ن بُجها ى ع١ ٖىض الخضًض ًٖ الُٗىت ُٟٞغ٢ى ظاَب ألازغي ُٞٗغى ٣ٞهاَئ

ا مبط ًض٫ طل٪ ٖلى بباخت ٧ل بُ٘ بال  ”ؤخل هللا البُ٘و “له حٗالى: ى ا ال٨خاب ٣ٞمال٣ُاؽ. ؤو الؿىت و اػ بال٨خاب ى ٫ بالجى ا ٖلى ال٣ى اؾخضلو . مَعى هجظ

ا مٍ ؤلاباخت بال و الكغ و ص ى ه هللا ؤن ألانل ف  ال٣ٗجُت عخجابً جُ م٢ض ازبذ قُش ؤلاؾال و ع١ ى ت الخمال صلُل َىا ٖلى خغ و خه مٗخبر ٖلى خغ مص٫ صلُل 

ً مزال و َه و قغ و اٞغث ُٞه ؤع٧اهه ى ا ال٣ُاؽ ٞؤلن البُ٘ جمٗجى. ؤه  ف  هٟـ اإلاو ألاخاصًض ف  البُ٘ ً الؿىت ٖلى ومخه. مص٫ الضلُل ٖلى خغ 

ع ٖىض ى كه٘ ؤن اإلامع١ ى اػ الخى ظ مبلى ٖض مُظٍ ابً ال٣ُج٦ظا جلو ُت جابً جُ م٢ض طَب قُش ؤلاؾال و طل٪.  ىهدو الغبا و الجهالت و ٟؿضاث ٧الٛغع اإلا

الشاوي اهه خُلت ٖلى و ًُغ، عص الىهي ًٖ بُ٘ اإلاو ٢ض و ًُغ ً بُ٘ اإلام٫ اهه و ؿدىضًً ألا مله َظا ى ه هللا ل٣جُت عخج٢ض ط٦غ ابً جُو اػ. ى الخىابلت الج

ؿت مٍغ الساجاجمعة و ي ف  صمؤلاؾال  مي الخاب٘ لغابُت الٗالم٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججمجها ٢غاع ماػ َظا البُ٘، ى ٗانغة ٖلى ظي اإلاو ٢ض جًاٞغث الٟخاو الغبا. 

ٟتى اٍػ اإلاى ا ؤٞتى بججت ٞحها، ٦جاللجىت الضاثو صًت ى ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاء ف  اإلاج٦ظا َُئت ٦باع الٗلو ع١، ى اػ الخى َـ( خُض ٢غع ظ0207ٖكغة )عظب 

ؼ ابً باػ عخى ل٨ت الٗغبُت الؿٗججلل مالٗا ألاؾب٤  مٟتي الٗااإلاو ( 71م 07ٖت طى خىم٣االث ومي و ٕ ٞخاجى جمه هللا )جصًت الؿاب٤ الكُش ٖبض الٍٗؼ

 عؾاثل(.و ي و ً ٞخامجلض الؿاب٘ عة ف  املى يكاإلا 0347 مي ع٢ى آ٫ الكُش )ٞخ م بً ببغاَُدمحمخت الكُش اجؾ

 ىم٣ًُت، خُض مهاٝع ؤلاؾال الُت هجغيها بٌٗ اإلاملت مٗام ىَو  مىٓع١ اإلاى شالىا ٞةهه ًخٗل٤ بالخما ف  مٝ، ؤو ٗغ ع١ اإلاى الخ موكحر َىا بلى َظا خ٨و 

ا، ٖلى اإلا وُت ؤا١ الؿل٘ الٗاإلاى ً ؤؾمالًٟت(  وً الظَب ؤمب بُ٘ ؾلٗت )لِؿذ ُٞه جغجِ مُي ًخجل هجهٝغ بٗاإلا ً آظل، ٖلى جع١ بشى ؿخٚحَر

 ع١.ى ؿخججها للجز محؿلُو ً خايغ، جكتر آزغ بشمب ٖىه ف  بُٗها ٖلى ى الٗاصة ـ بإن ًىو الٗٝغ  مبد٨ وا بكٍغ ف  ال٣ٗض ؤمهٝغ ـ باإلا مؤن ًلتز 

ُت )امل، قغ٦ت الغاظخ  اإلا”الث الخضًشتمٗا٣ٞه اإلا“ان، جؾلُ ىبؤ مَاب ببغاَُى ؤهٓغ: ٖبض ال (0) ُت(، صاع ابً الججى جهٞغ ٨ت مػي، ى ٖت الكٖغ

 مي )عابُت الٗالم٘ ال٣ٟهي ؤلاؾال جججلـ امل٦ظا ال٣غاع الشاوي ملو ، 401َـ، م 0204لى، و صًت، الُبٗت ألا ى ل٨ت الٗغبُت الؿٗجت، اإلام٨غ اإلا

ه بٌٗ اإلاجع١ ٦ى الخ“ٕ ى يمى ٫ ى َـ خ01/01/0202-07ت، م٨غ ٨ت اإلام، 05عة و ي(، الضمؤلاؾال   .”٢ذ الخايغى هاٝع ف  الا ججٍغ
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 قغغا معق غحر الؿلُو ن الخمع لشحرة و النقُظت: اندكاع ص

ع١، ف  خحن ى الخ مٍت جدذ اؾى الث الغبمٗاً اإلامع ال٨شحر ى ْه ىا الظي خضر بٗض طل٪؟ الخانل بٗض طل٪ َم

ص ف  ى ٣هاإلا ىَو الظي ظاء ف  ٦خب ال٣ٟه ) ع١ ال٣ٟهيى بالخ خٗل٣ت ؤؾاؾاماء جالٗلو ٘ ال٣ٟهُت مجا٧اهذ ٢غاعاث امل

غ  بك٩ل  مع١ ًخى ا ؤن جُب٤ُ الخجعجحن ًٓهغ ف  ٧لحهى اهدكغث، هظ٦غ نو ً بحن الخُب٣ُاث التي قاٖذ مخت(. و ألَا

ت ؤى لت نمٗاما مظٗله بو ٍ ؤزغظه ًٖ خ٣ُ٣خه ى كم  جبُٗها ٖلىو لى: ؤن حكتري ؾلٗت بإ٢ؿاٍ، و عة ألا ى الهجداًال.  وٍع

تها م ُذ بالُٗىت ألن ٖحن الؿلٗت التي باٖها عظٗذ بلُه بُٗجها، جؾو ى )بُ٘ الُٗىت(، ما ٌؿم ىَو ىه هٟؿه، مً اقتًر

اصة عبى ، ألهه خُلت اجسظث للخمدغ م ىَو  اء، جع الٗلى هجت ٖىض ظمدغ مٍت، ٞهاعث بظل٪ ى نل بها بلى ال٣غى بٍؼ

ن ى ف  الٛالب ج٩و-ً البى٪ بًاٖت باأل٢ؿاٍ مؤن حكتري  عجهى نو ، مىٓع١ اإلاى الخ و٥ ؤى ع١ البىى عة الشاهُت: جى اله

ل البى٪ ف  بُٗها ه٣ضا.ى ج مغابدت، زم ِ
ّ
٧ 

 منظعق املو الخو الػُنت  مجدٍغ-غخلت الشالشتالحصُلت: امل

ص، زانت بٗض ى ُٖت جل٪ ال٣ٗو كغ م٫ ى اث ٦شحرة خى نٟها، حٗالذ ؤنو ع١ التي ؾب٤ ى ص الخى بٗض اهدكاع ٣ٖ

ُب بحن  ا بك٩ل َع ى بٟاثضة نٗبا ألَل الخسهو و ال٣غ و ص ى ُحز بحن َظٍ ال٣ٗجناع الخو ُت، م٥ ؤلاؾال ى البىاهدكاَع

، مىٓع١ اإلاى الخ مَـ( ُٞه جدٍغ0202-م0111ي )م٘ ال٣ٟهي ؤلاؾال ججً املمً الىاؽ، لُهضع ٢غاٌع مت مًٞال ًٖ الٗا

ِٝ ججىبٌُه للو ُٞه جدظًٌغ و  بٗض “٘: ججً هو ٢غاع املم٧ان و  . ظهها الكغعو ع١ ٖلى ٚحِر ى لت الخمٗامً اؾخٛال٫ِ مهاع

ن للى ىا٢كاث التي صاعث خاإلاو ٕ، ى يى ٫ اإلاى ت خم٣ضإ بلى ألابدار اإلاجالاؾخ ه ى جلـ ؤن الخجله، جبحَّ ع١ الظي ججٍغ

 وً الظَب ؤمُٞه جغجِب بُ٘ ؾلٗت )لِؿذ  مُي ًخجل هجهٝغ بٗاإلا م: ٢ُاى٢ذ الخايغ َى هاٝع ف  البٌٗ اإلا

ا، ٖلى اإلا وُت ؤاإلاا١ الؿل٘ الٗى ً ؤؾمالًٟت(   وا بكٍغ ف  ال٣ٗض ؤمب-هٝغ اإلا مً آظل، ٖلى ؤن ًلتز جع١ بشى ؿخٚحَر

بٗض الىٓغ و ع١. ى ؿخججها للجز محؿلُو ً خايغ، جكتر آزغ بشمب ٖىه ف  بُٗها ٖلى ى بإن ًى-الٗاصة و الٗٝغ  مبد٨

عة و ( الخال  الض0ضر الك٩ل )ى ٍو . ”هُضجنُٟه ف  الخى ع١ الظي ؾب٤ جى اػ الخى ظ م٘ ]...[ ٖضجججلـ املمالضعاؾت، ٢غع و 

 بك٩ل بُاوي:
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 ع١ى ىخج الخُت إلاجعة الجضلُت الخىُٓو (: ص0ق٩ل )

 

 هضع: الباخضاإلا

 

 ُت:مالُت إلاؾل ك في الصناغت املو عة الجضلُت للصنو الض

ح جُب٣ُي ا ًل  قغ جُٞو ٥، ى ُت: اله٩جعة ظضلُت جىُٓو ُت التي هغي ؤنها ٢ض صزل ف  صمالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلاً اإلام

 ىخج:عة الجضلُت لهظا اإلاو للض

 كو ص الصنو ي بسصمؼ الفقه إلاؾل مجمقغاعاث -لىو غخلت لا خت: املو لاػغ 

اهِىاث ال٣غن جً نهاًت زمُغصة ابخضاء م٥، ًجض ؤنها ٧اهذ ى ٫ اله٩ى ي خم٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججمخدب٘ ل٣غاعاث بن اإلا

ً، خُض ؤنضع ؤ ً ج( ًخ2ًعة و )الض م0766 مي ٖامل٣ٟه ؤلاؾال ٘ اججمً م٥ ى ع  ف  اله٩ججم٫ ٢غاع و الٗكٍغ

ُت لؿىضاث اإلاى الً ت به٩جُت َظٍ ألاصاة الاؾدشجعص ف  ال٣غاع ا٢تراح حؿوو ٣اعيت، ابِ الكٖغ ا ج٣اعيت، ٥٦ اإلاى اٍع

٫ و إَٟاءٍ، ٢بل ؤن جهضع ألاعصن ؤو ساَغ، جٍ للى ؾبل الخدو له، و جضاو ألاؾاؾُت إلنضاع اله٪،  مً ألاخ٩اججً

ت جت لل٣ُىمان الخ٩جبًو ًاعبت، قغ٦ت اإلا و٣اعيت ؤ٤ٞ آلُت اإلاو ٢اٝ و ٖاث ألا و كغ مٍل جى ٛغى جُت بم٥ بؾال ى ن٩

ا، خُض ٧اهذ الجهت الجالاؾ
ً
ا زالش

ً
ف  وا٫، م٣اعيت ؤعباب ٥( اإلاى لت ؾىضاث )ن٩جخو ًاعًبا، م٢ُٟت ى ُت بهٟتها َٞغ

 مُت مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاجغاظٗت للاإلاو خاؾبت جلـ الكغع  ف  َُئت امل، ؤنضع املم0111 مٖا
ً
ُا  قٖغ

ً
 مُٗاعا

ً
ٟهال
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ابِ ى ً يج، نضع ٢غاع ًخًم 0112 مؿ٣ِ ٖاجؿت ٖكغ بمي السام٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججمعة و ف  ص م٥، زى ًٖ اله٩

 ٥ ؤلاظاعة.ى ن٩

 ت قغغامك غحر الؿلُو ن الصنمع لشحرة و اندكاع ص-غخلت الشانُتالنقُظت: امل

لت ى ً الؿُمجت و خٟام٘ صعظاث مٍل جى خُلباث الخمً مٟي بالٗضًض الُت جماث و ُت ٧إصم٥ ؤلاؾال ى ق٩ل ابخ٩اع اله٩

ؤخُاها و ُت )م٫ ؤلاؾال و ٥ ف  الضى ل باله٩مُت، ٞاهدكغ الخٗامالُت ؤلاؾال الغبدُت ٞخدا ف  الهىاٖت اإلاو السُغ و 

ا ج٥ ٦ى جا٫ بنضاع اله٩مٕ ف  ى الخىو ؾ٘ ى ٫ بالخو حزث بٌٗ َظٍ الضج٢ض جو زاعظها(،  ً و الحًز ث اعامؤلا و البدٍغ

الُت التي ٌٗخبر الغبذ َضٞها اؾؿاث اإلاج٢ذ للى صًت، ٚحر ؤن َظا الاهدكاع ق٩ل ف  هٟـ الى ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلاو 

ذ لالؾخٟاصة ى ى ٞغنت ال جٟمألاؾ ً مٕ ى اؾؿاث لهظا الىاإلاو ٫ الىاؽ ى ً ٞغنت ٢بمث لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ، ٞؿاٖع

ُت لخل٪ ألاص هضا٢ُتخغم ٖلى اإلا وا ٦شحر جدغ ؤجهو الُت، صاث اإلاو ألاص ً مػ الٗضًض و ن الىدُجت بغ ى اث، لخ٩و الكٖغ

ُت. ٣ًمدل ق٪ مهضعة ٧اهذ ٥ اإلاى غ ؤن ٧ل اله٩منل ألا و دل ق٪، بل م٥ التي ٧اهذ ى اله٩ ٫ ى ً الىاخُت الكٖغ

٥ ٖىض بَٟاءَا، ى لت اله٩جا٫ بلى خً عص عؤؽ اإلاججً ىمهضعة ال٥ُ اإلاى ُ٘ اله٩جظاوي: )ج ج٣ي الضًً الٗشدمحمالكُش 

ا ؤهه ؾِكتري ألانمً م و٥ ؤى هضع اله٩مً ما مب ملؼ مٖض ى طل٪ بو اء، ى اء بؿى ٍت ؾى الؿىضاث الغب شلم ٫ التي ى ضًَغ

تها الخ٣ُ٣ُت جلُت، ب٣ُ٘ الىٓغ ًٖ ٢ُج٥ ف  بضاًت الٗى لت اله٩جُت التي اقتراَا بها خجتها الاؾج٥ ب٣ُى شلها اله٩جج

ً خُض مٍت ى ل زهاثو الؿىضاث الغبج٥ ؤن جدى اٖذ اله٩غ٦بت اؾخُبهظٍ آلالُت اإلاو . ىم٢ُت ف  طل٪ الُى الؿ وؤ

ً ج٢ذ هٟؿه بنها جًى ف  الوبيُت ٖلى ؾٗغ الٟاثضة، ما٫ ً عؤؽ اإلامُٗىت م٥ بال وؿبت ى لت اله٩جبنها ال حُٗى خ

 يمؾا مجهوم، مؤَل الٗلو ً السبراء ما٫ ٦شحر ى ا ؾب٤ ؤ٢مٍا٦ض و . ”لُتجف  نهاًت الٗ مالهم٥ اؾترصاص عؤؽ ى لت اله٩جلخ

ُت، ًدخاط مالُت ؤلاؾال ل٣ض ٧ان قغزا ٦بحرا ف  ٩َُل الهىاٖت اإلا. (1)اجٚحَرو ىُ٘ مالكُش ٖبض هللا بً و  مٍلى الؿ

 خض للهىاٖت ٩٦ل.ج٥ ٞدؿب، بل ًى ً آزاع ٦بحرة لِـ ٖلى اله٩ما ًترجب ٖىه ٣ُا، إلاجٖو جصخُدا ٞٗلُا 

ض امل-غخلت الشالشتاملالحصُلت:   كو ابؽ خُاى الصنو ن الظمٍؼ

ت مت ؤ٦ثر نغاجاؾؿاث الضاٖاإلاو ٘ ال٣ٟهُت مجاناعث ٢غاعاث املو ابِ ؤ٦ثر حكضصا، ى غخلت ْهغث يٍ اإلاف  َظ

َُئت و ي م٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججما جَو ُت مالُت ؤلاؾال َُئخحن للهىاٖت اإلا ما نضع ًٖ ؤَمؾى٨خٟي بظ٦غ و ال، جى قو 

                                                                          
ُت ؤلاؾال ى اإلاى ٥ ٢ض ٣ًى ىُ٘ الخُب٤ُ الؿحئ لله٩ا٫ الا٢خهاصًت: )الكُش اإلامشال: صخُٟت مؤهٓغ  (0)  0ًللت(، م ”ؾىضاث“ها جٗٓجُت ٞمهٞغ

: https://www.maaal.com/archives/78759. م0103بغ ى ؤ٦خ إل ش الَا  .م0106بغ ى ؤ٦خ 4، جاٍع

https://www.maaal.com/archives/78759
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 ُت.مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاجغاظٗت للاإلاو خاؾبت امل

ابِ ى ( السام بAAOIFIً) ُتمالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاجغاظٗت للاإلاو خاؾبت غع  لهُئت املجلـ الكنضع ٢غاع امل

ش اله٩و ٥، ى اله٩ جلـ الكغع  بهُئت بن امل“الخال :  ى٧ان ههه ٖلى الىدو ٥، ى الظي ٧ان ه٣ُت ٞانلت ف  جاٍع

ا ًشاع ومٖلحها  م٢با٫ الٗاؤلاو ُا ٥ ٖاإلاى ُت هٓغا الحؿإ جُب٤ُ اله٩مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاجغاظٗت للاإلاو خاؾبت امل

٨ت وم، 0115عة ى ىضًىت اإلااٖاث ]اإلاج٥ ف  زالزت اظخى ٕ بنضاع اله٩ى يمى   حؿائالث، بدضو الخٓاث مً ملها ى خ

ً و ، 0115ت م٨غ اإلا ذ ٞحها، ٞةن مر التي ٢ضى البدو عا١ و ألا و اٖاث، جا صاع ف  َظٍ الاظخجبٗض الىٓغ ُٞو [، 0116البدٍغ

ُت ٥ ف  اإلاى عص بكإن اله٩و ا م جلـ الكغع _ بط ًا٦ض ٖلىامل َُئاث و ُت مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاصخي اإلاى ً -ٗاًحر الكٖغ

ُت ؤن جلتز  لت جل٨ُت خم٫ و ٥ ال٣ابلت للخضاى شل اله٩ج( ًجب ؤن ج0ا ًإحي: )ج٥ بى ٖىض بنضاع اله٩ مالغ٢ابت الكٖغ

 جباو ل٪ جً قإنها ؤن جخمصاث خ٣ُ٣ُت ى ظمى اتها، ف  مالتزاو ٢ها ى ُ٘ خ٣ج٥ بجى اله٩
ً
ا ، ؾى ٢اهو ٕ قٖغ

ً
اء ؤ٧اهذ ؤُٖاها ى ها

صاجه. ى ظمى ؤال ًب٣حها ف  و صاث ف  سجالجه ى ظى ل٨ُت اإلام٥ بزباث ه٣ل ى ضًغ اله٩مٍجب ٖلى و اث ]...[ مزض مىاٞ٘ ؤم مؤ

ت ؤى الضً و٫ ؤلاًغاصاث ؤو ٥ ال٣ابلت للخضاى شل اله٩جػ ؤن جى ( ال ًج0) ُ٘ جالُت ظم ون، بال بطا باٖذ ظهت ججاٍع

٤ٞ و صة ف  ألانل ى ٣همىاٞ٘ ٚحر اإلاو ن جابٗت لؤلُٖان ى صزلذ الضًو ت لضيها جالُت ٢اثمت مدٟٓت لها طم وصاتها، ؤى ظمى 

 ؤماء ؤ٧ان ى ٥، ؾى ضًغ اله٩ػ إلاى ( ال ًج1الُت. )عا١ اإلاو ( بكإن ألا 00) مُٗاع الكغع  ع٢عة ف  اإلاى ظ٧ابِ اإلاى الً
ً
 مًاعبا

 ؤ
ً
٩ا  باالؾدشو  مقٍغ

ً
 ٖىض ه٣و الغبذ الٟٗل  ًٖ الغبذ اإلاى لت اله٩جخ بلى مبإن ٣ًض ماع ؤن ًلتز ج٦ُال

ً
( ٢2٘. )ى خ٥ ٢غيا

٪ ؤ وًاعب ؤجػ للى ال ًج تها جب٣ُ مشلهجً ًمج و٥ ؤى لت اله٩جً خم٫ ى اع ؤن ًخٗهض بكغاء ألانج٦ُل الاؾدشو  والكٍغ

ت جال٣ُ و٫ ؤى نت ألا جن الخٗهض بالكغاء ٖلى ؤؾاؽ ناف  ٢ُى ػ ؤن ٩ًى ٍجو ضتها م٥ ف  نهاًت ى ُت ٖىض بَٟاء اله٩جالاؾ

 وًاعبت ؤاإلا وكاع٦ت ؤ٥ اإلاى صاث ن٩ى ظمى ا بطا ٧اهذ مً ًخ٤ٟ ٖلُه ٖىض الكغاء. ؤجبش وت الٗاصلت ؤجال٣ُ و٢ُت ؤى الؿ

٫ ى ٥ الخٗهض بكغاء جل٪ ألانى ضًغ اله٩ػ إلاى لُ٪، ُٞججىتهُت بالخماظغة بظاعة م٫ ى اع ج٣خهغ ٖلى ؤنج٧الت باالؾدشى ال

ا جى ُ٘ ألانجألاظغة لج ٥_ بباق  ؤ٢ؿاٍى _ٖىض بَٟاء اله٩ ؿخإظغ ف  جػ للى ( ًج3تها. )جشل ناف  ٢ُج٫، باٖخباَع

 ؤى ُت ٖلى ؤال ٩ًجتها الاؾج٥ ب٣ُى اظغة ٖىض بَٟاء اله٫٩ اإلاى ٥ ؤلاظاعة قغاء ألانى الخٗهض ف  ن٩
ً
٩ا  ؤم ون قٍغ

ً
 وًاعبا

 باالؾدشو 
ً
ُت ؤال ج٨خٟي بةنضاع ٞخ4اع. )ج٦ُال ٥، بل ًجب ؤن جض٤٢ ى ػ ٩َُلت اله٩اى ي لجى ( ًخٗحن ٖلى الهُئاث الكٖغ

٣ت جُب٣ُها، و زاث٤ طاث الهلت ى الو ص ى ال٣ٗ خُلباث غاخلها باإلامُ٘ جف  ظ ملُت جلتز جً ؤن الٗمجخإ٦ض و جغا٢ب ٍَغ

ُت ى الًو   للو ابِ الكٖغ
ً
ُت.ج٣ٞا  ٗاًحر الكٖغ

ً بو ل ، ٣ٞض ؤنضع ف  صو ي الضم٘ ال٣ٟه ؤلاؾال ججباليؿبت ملو  ( ٢غاٍع م0100اثغ( )َغان )الجؼ و ضًىت جعجه الٗكٍغ

الكغع ، بط ؤ٦ض ٖلى  مجإ٦ُضا ٖلى الالتزاو ت مُت ، خُض ٧ان ال٣غاع ؤ٦ثر نغام٥ ؤلاؾال ى ٫ اله٩ى ( خ1/01) 066 م)ع٢
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 ث اإلاى ً خُض زبم٣خًاَا م٥ ى ص السانت باله٩ى ب ؤن جد٤٣ ال٣ٗى ظو 
ً
ا ، ى ٢اهو ل٨ُت قٖغ

ً
ً ال٣ضعة ما ًترجب ٖلحها ومها

ت، ى الهو ً الخُل مص ى ال٣ٗ ىا ًجب زلجان، ٦جل الًججدو ٖلى الخهٝغ  ً م٫ بلُه و ا جا مت مً ؾال مالخإ٦ض و ٍع

ُت، ًٞال ًٖ جً ً الخُل مٍ ى ً زلمالخإ٦ض و ت لًبِ الخُب٤ُ م٥ آلالُاث الالػ ى زاث٤ اله٩و ً جالىاخُت الكٖغ

ت ى الهو  ت للخإ٦ض و غاظٗت الضباإلا ما ًجب ال٣ُاجل. ٦جخخٗالجت السلل املومٍع ٥ ى هُلت اله٩خ مت اؾخسضامً ؾال مٍع

ا، ف  الٛغى امل ا، ى ٣هظه اإلاى ص ٖلى الى ٣خًُاث ال٣ٗمُ٘ جً جُب٤ُ ظومخضص إلنضاَع ٥ ى ف  اله٩ىؤن حؿخو ص قٖغ

ت بُجها ى ١ الجو ُت الٟغ مؤلاؾال  ؤن ًى٨ٗـ طل٪ ٖلى و التر٦ُب، و  مُجالخهو ً خُض اله٩ُلت مٍت ى بحن الؿىضاث الغبو ٍَغ

ا.و ٥ ى ٤ٍ اله٩ى آلُاث حؿ  حؿٗحَر

ً الؿاب٣حن ً ال٣مٍخطر و  ٘ ال٣ٟهُت، مجااملو ضي الاهًباٍ الظي ناعث ٖلُه ٢غاعاث الجهاث ؤلاقغاُٞت مغاٍع

ضر الك٩ل ى ع١، ًى ىخج الخعة الجضلُت إلاو يُده ف  الضى ج ما جم ىٖلى هدو حكضصا. و ؤ٦ثر ص٢ت و خُض ناعث ؤ٦ثر جٟهُال 

 ٥ى عة الجضلُت لله٩و ( الض1)

 كو ننخج الصُت ملمعة الجضلُت الخنظُو (: ص3قهل )

 

 هضع: الباخضاإلا
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 ت:مالخاج

بت ف  ٞهحن ٖلى الهىاٖت اإلاجصث ال٣اثو ا عالُاإلا ا ٖلى الىدو الُت ع الابخ٩اعاث اإلاى ْه مالُت الٚغ  ىؤؾباب اهدكاَع

ت قا ه الا٢خهاص الخ٣ُ٣ي. ٧ان َظا صاٞٗا للبدض ًٖ هٍٓغ ع ى جبرع ؤؾباب ْهو ال  جٟؿغ لت لالبخ٩اع اإلامالظي ٌٗٞغ

ا، اهدكو الابخ٩اعاث  ٣اعباث اإلاو الث و خاً املمًخد٤٣ بك٩ل ٦ل ، بال ؤهه ٢ض ْهغث الٗضًض  من َظا الهضٝ لى ٘ ٧وماَع

ت لخٟؿحر الابخ٩اع اإلاى ل ت الجضلُت الخىًُٓ ؤبٕغ َظٍ اإلاماخضة و لٗل و ال ، ي٘ ؤَغ هٍٓغ التي ٧ان و ُت( ج٣اعباث )هٍٓغ

ُت جعة الجضلُت الخىُٓو ا ٌٗٝغ بضمً جالُت جٓهغ يعاث اإلاه  جغي ؤن الابخ٩او اعص ٦حن، و ؾب٤ الًٟل ف  ؤلاقاعة بلحها إلص

ِ خباصلت بحن اإلاص ألاٞٗا٫ اإلاو عصو ً ألاٞٗا٫ مٖت جى جمالتي ه  ٖباعة ًٖ و 
ّ
له  مىٓاإلاو الغ٢ابُت( و )الجهاث ؤلاقغاُٞت  مىٓ

ت لها جُب٣ُاث قاجٗت، ٣ٞض خاى ل٩و اؾؿاث(. )اإلا ت ٖلى الهىاٖت و ن َظٍ الىٍٓغ الُت اإلالىا بؾ٣اٍ َظٍ الىٍٓغ

٢ض و ُت، مالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلاع اإلاى ٣اعبت ف  جٟؿحر ج٨ًُ ؤن جىجر ُٞه َظٍ اإلاجضي الظي ًالخٗٝغ ٖلى اإلاو ُت مؤلاؾال 

ت  ضاث ٦شحرة ججٗل ؤ٢غب مجبحن لىا ؤن للىٍٓغ ٥ ى اله٩و ع١ ى ىخج  الخمبالخُب٤ُ ٖلى و هُت، ى ن بلى الؿجن ال٩ى ا ج٩مٍا

 ً.مً الؼ مص ى ىخجحن َُلت ٣ٖع ف  َظًً اإلاى ً جُما خهل مؿحر ٫ ف  جٟى ٣ٗمظضها ؤنها جىجر بلى خض و 

جاالث البدض م مً ؤَماخضة و ُت ف  جة الٗلى ٨ً ؤن ٌك٩ل لبىت ظضًضة ف  ؾض الٟججنلذ بلُه الضعاؾت ًى ا جمبن 

ع بها ى جخُ آلالُت التي م، ٞةن ٞهلي الخؼبُقيمى الػو ؿخاملا ٖلى مال . ؤالابخ٩اع اإلا ىَو ُت مالُت ؤلاؾال ي ف  اإلامالٗل

ججىِب الهىاٖت و ابِ، ى أالث جل٪ الًإلا م٘ ٞهمالُت ىخجاث اإلااإلا مابِ التي جد٨ى ي٘ الًو ىخجاث، ٌؿاٖض ٖلى اإلا

ازغة ٖلى ل اإلاماى ا حؿاٖض ٖلى الخٗٝغ ٖلى الٗجأالث، ٦بصعا٥ جل٪ اإلا م٨ً ؤن جترجب ًٖ ٖضجالاهدغاٞاث الؿلبُت التي ً

ؤلاقغاُٞت و َؿاٖض  الجهاث الغ٢ابُت و ُت مالُت ؤلاؾال اؾؿاث اإلاا ًُٟض اإلاجُت بمالُت ؤلاؾال وكغ الابخ٩اعاث اإلاو ٍغ ى جُ

الخضازل ف  الٗال٢ت بحن  مٞهو ٖلى الا٢خهاص، و ال  اإلا مجإزحراتها ٖلى الىٓاو الُت ً الابخ٩اعاث اإلامظت الخالُت ى ٢٘ اإلاى ٖلى ج

ا ٖلى و الُت اؾؿاث اإلااإلاو الجهاث الغ٢ابُت )ؤلاقغاُٞت(  ٗاث ظضًضة للخىُٓي٘ و آزاَع  .محكَغ

ت الجضلُت الخىُٓ اث الابخ٩اع اإلامخُضة ى ُت لِؿذ الجبن هٍٓغ ت جا جؼا٫ ٢اثمٖلى طل٪ ٞةن الخاظت و ال ، ً بحن هٍٓغ

اث ألازغي ٖلى الهىاٖت اإلا  ا ًل :مؿخ٣بلُت هظ٦غ جاالث البدض اإلامً ملٗل و ُت، مالُت ؤلاؾال لخُب٤ُ الىٍٓغ

ت ٦ -  ُتمالُت ؤلاؾال ىخجاث اإلاع اإلاى ٨جها جٟؿحر جُجضي ًمي إلى ؤو ١ ى ا٫ الؿججُب٤ُ هٍٓغ

ت الٗغى اإلا - غ ْهو  ومٗضجُب٤ُ هٍٓغ  ُتمالُت ف  الهىاٖت ؤلاؾال اهدكاع الابخ٩اعاث اإلاو ع ى َل جىجر ف  جبًر
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 غن الباخث:

ل٪ ُٞهل ٗت اإلاما٫(، ظاجالُت )٧لُت بصاعة ألٖااإلا مُت ب٣ؿمالُت ؤلاؾال اإلاو الُت ؤؾخاط اإلا ػ و ض قـنضمأخ مغبض النٍغ

ٗت الكل٠ مً ظامالا٢خهاصًت  ىمعاٍ ف  الٗلى ٖلى قهاصة الض٦خ مغبض النٍغصًت(. خهل ى ل٨ت الٗغبُت الؿٗج)اإلا

إصاعة و ٍ ى ُت، الخدمالُت ؤلاؾال اإلاو الُت ل: اإلاجٖت حكى خىمٖاث ى يمى بدشُت اجه الماج. حُٛي اَخم0100)الجؼاثغ( ؾىت 

سخلٟت )صعاؾاث مُت ججالث ٖلججاالث بُت ف  طاث املجعاث الٗلى يكً اإلاما ؤن له الٗضًض جالُت...٦كخ٣اث اإلاالسُغ، اإلا

 جلت بؾغا...(.مي، مٗهض الا٢خهاص ؤلاؾال مجلت مُت، ما٢خهاصًت بؾال 

إصاعة السُغ: و ٍ ى (، )الخد0106الُت: ضزل بلى الهىضؾت اإلاومال  الُت: )الابخ٩اع اإلاجاالث اإلامله بٌٗ ال٨خب ف  

 (.0102الُت: كخ٣اث اإلا(، )اإلا0101ساَغ: (، )بصاعة امل0105ال ، مضزل م

صًت ى ٗل٨ت الٗغبُت الؿجً اإلامالُت ب٩ل اإلاو جاالث الا٢خهاص مُت ف  جلخ٣ُاث الٗلاإلاو غاث جاجً اإلامقاع٥ ف  الٗضًض 

ا.و الجؼاثغ و خدضة اعاث الٗغبُت اإلامؤلا و صان ى الؿو   ٚحَر
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