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  :ملخص الدراسة

لدول ل القوميخرى يعود بفوائد جمة على االقتصاد الدول األ في األجنبيفيه أن االستثمار  ال شكمما  

 يففراد أو المنشأت أو الهيئات مادام ذلك سواء على مستوى األ دائما،ن اإلسالم ونظرا أل له،المضيفة 

من منظور االقتصاد  األجنبيتعرض لموضوع االستثمار أوسوف  وقواعده،حدود تعاليم واإلسالم 

 ث.البحللمجتمع في ثنايا هذا للقطاعات اإلنتاجية الالزمة  توجيههأسس ضوابطه واإلسالمي موضحا 

There is no doubt that foreign investment in other countries brings great 

benefits to the national economy of the host countries, and given that Islam 

always recognizes what is in the interests of Muslims, it has permitted the 

exchange of benefits and services between the Islamic state and other countries, 

whether at the level of individuals, establishments or organizations. As long as 

this is within the limits of the teachings and rules of Islam, and I will address 

the issue of foreign investment from the perspective of the Islamic economy, 

explaining its controls and directing it to the productive sectors necessary for 

society in the folds of this research 

 المفتاحية:الكلمات 

 ، توجيهالمباشر، ضوابط، أسساالجنبي، الستثمار االقتصاد اإلسالمي، ا

 Guidance. establish .direct -Regulations .- foreign investment - t - Islamic economics-  



 

3 
 

 : المقدمة

 الصناعات، وكذلكجميع  األعمال، وإجادةفيه أن االنسان كفرد ال يستطيع أن يقوم بجميع  ال شكمما  

ولذا  ،الخبرة الكافيةأو لعدم  ،عجز عن القيام بذلكلإما لو الوطني،الفردي أو الدول إما لنقص رأس المال 

اليم حدود تع مادامت فيالمالية والعلمية  خرين، ومقدرتهماآل من خبراتفادة االستمن  يمانع اإلسالمفال 

 لنصوصه.االسالم ووفقا 

 ،قوره) "الناسسس التعايش بين أساسا من أخاء اإلنساني أن االسالم يجعل من اإل"ومما يؤكد ذلك  

خوة االنسانية فهم األ فيسيما وأن القران الكريم قد قرر أن الناس جميعا متساوون ال.(32،ص.5991

بمعيار واحد وهو  الإوأنه ال فضل لجنس على جنس وال للون على لون  واحدة،وأم  واحدب أبناء أل

يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلقَُكْم ِمْن نَْفٍس، واِحدَةٍ، وَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها وبَثَّ "التقوى يقول هللا تعالى 

ا ونَِساءا  َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبااِمْنُهَما ِرَجاالا َكثِيرا َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه واأْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ لكريم االقرآن  "واتَّقُوا َّللاَّ

 .5: النساء

 فلكي .(52،ص.3002عبد السالم، ) "انتقال للمال من مكان إلى آخر "ولما كان االستثمار األجنبي 

و أ ديه،لتفاق يتم بين الطرف المستثمر والطرف المستثمر افالبد من  وتكلفة أقل،وفر أيبحث عن ربح 

ن االسالم يحيط أداء مثل هذه إف أو شركاتأو افرادا  دوال طرافكان األ له، وسواءالبلد المضيف 

 كل طرف حيث يوفىمبتغى الطرف المستثمر دائما  وهيوالطمأنينة، من المشروعات بسياج من األ

  تعهداتلألخر بما التزم به من 

 : مشكلة الدراسة

والضوابط  المباشر ستثمار االجنبينظرة االقتصاد اإلسالمي لالتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على 

 من خالل التساؤالت التالية:منه يتم توجيهه الوجهة التي تحقق الغاية والهدف  تنظمه، وكيفالتي 

 ؟االستثمار االجنبيما هو  .5

 األجنبي؟لالستثمار التأصيل الفقهي ما  .3

 االقتصاد اإلسالمي؟ االستثمار األجنبي في ضوابطما هي  .2

 منه؟كيف يتم توجيه االستثمار األجنبي لتحقيق الغاية  .4
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 : ما يلي تفترض الدراسة: فرضيات الدراسة

 للدول. على مستوى االقتصاد الوطنيأهمية قصوى  جنبيلالستثمار األ-5

 اإلسالمي.في االقتصاد لتحفيز االستثمار األجنبي  توجد ضوابط-3

 اإلسالمي.في االقتصاد االستثمار األجنبي  لتوجيهليات آتوجد -2

 : أهمية الدراسة

د االقتصاتدعم  الموضوعات التيتنبع األهمية العلمية للدراسة من كونها تتعرض لموضوع هام من 

رفع و االقتصادية،له من دور هام في تحقيق التنمية  األجنبي؛ لما االستثمار وهيال آالوطني للدول 

ألسواق ا المتنوعة، وفتحقطاعات االقتصادية للنتاجية االهياكل الوتحديث  ،معدالت النمو االقتصادي

ن مما يضفي على هذا البحث أهمية أيضا تعرضه لمنظور االقتصاد أكما  له،المضيفة  منتجات الدولأمام 

 المباشر. االستثمار األجنبي وهيال آاإلسالمي لهذه القضية 

 : منهجية الدراسة

الدراسة المنهج االستقرائي الذي يستند على الوقائع واألصول من مصادرها  تسلك منهجية التحليل: -أ

 صلية، وتحليل واستنباط األفكار التي تخدم قضية البحث.األ

ناته االقتصاد اإلسالمي ومكوباالستثمار األجنبي في صلية المتعلقة المصادر األ مصادر البيانات: -ب

 من كتب التراث المعتمدة.

 : حدود الدراسة -ج

أسس ه ووضوابطاالقتصاد اإلسالمي  األجنبي فياالستثمار في تصور  : تتمثلالموضوعيةالحدود  -د

 .توجيهه

 :الدراسة خطة

 جاءت هذه الدراسة على النحو التالي:

  .اإلطار النظري والدراسات السابقة :المبحث األول

 .االقتصاد اإلسالميفي المبحث الثاني: معنى االستثمار وضوابطه 

  : حكم االستثمار األجنبي.لثالمبحث الثا
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  .ظل تعاليم اإلسالم في: توجيه االستثمار رابعالمبحث ال

  .( واالقتصاد اإلسالميTRIMSاتفاق الترميز ) :خامسالمبحث ال

  .: جدوى االستثمار األجنبيسادسالمبحث ال

  .القطاعات اإلنتاجية ودعم: االستثمار األجنبي ابعالمبحث الس

 .نبياالقتصاد اإلسالمي وتحفيز االستثمار األج :ثامنالمبحث ال

  .الرقابة وفاعلية االستثمار :تاسعالالمبحث 

 التوصيات ، والنتائج  .الخاتمة

  المراجع.

 يلي:عرض ذلك فيما  ولىو
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة -األولالمبحث 

مؤشرا مهما يبرهن من خالله عن يعد لكونه ستثمار األجنبي تم اختيار قضية اال النظري:اإلطار  -أوالا 

مدى قوة االقتصاد واستقراره، كما يوفر التمويل الالزم للبنية التحتية لالقتصاد الوطني في الدول، ومما 

ستثمار االتناوله لبيان منظور االقتصاد اإلسالمي لقضية  –في نظري  –يضفي على هذا البحث أهمية 

هيمه من خالل مصادره التراثية الفقهية واالقتصادية ، وقد ، وكيف يتم تدعيمه ، وتأصيل مفا األجنبي 

حفل البحث بنماذج وتطبيقات من صدر اإلسالم تؤكد اهتمام اإلسالم بالقضايا الكلية على مستوى 

تصاد كأحد أبرز القضايا الكلية في االق االستثمار األجنبي ،االقتصاد الكلي ، وتنظيم اليات محفزة لدعم 

 الوطني للدول 

ا ثا   :الدراسات السابقة -نيا

 .(8100سميران )محمد علي دراسة  -0

"تشجيع االستثمار في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع القانون األردني" وقد جاءت تحت عنوان  

كدت على بيان مفهوم أ مقسمة الى مقدمة وثالثة مباحث حيث ،3059 سميران لعاممحمد علي للمؤلف 

وفق أولويات وغايات المجتمع موضحة اباحة التسهيالت والمنح المقررة لتشيع وتشجيعه  االستثمار

 األجنبي.االستثمار 

ما تهتم ين، يع االستثمار األجنبي بجوتفترق دراستي عن هذه الدراسة في كونها تتعرض ألدوات تش

ا توضح كمه من خالل بيان نظرة االقتصاد اإلسالمي له وتأصيلدراستي باالستثمار األجنبي المباشر 

  وتوجيهه.هذا النوع من االستثمار  ضوابط

 .(8111وآخرين ) عبد هللا عبد العزيز، محمد عبد النبي دراسة- 8

االستثمار األجنبي المباشر في البالد اإلسالمية في    نماجستير "بعنوارسالة  وهيجاءت هذه الدراسة 

لى مشتملة ع ،األردن اإلسالمية،كلية الشريعة والدراسات  اليرموك،بجامعة  "ضوء االقتصاد اإلسالمي

فترق وت، يع وجذب االستثمار األجنبي جبعض الدول في تشلمسلك  ةوأربعة فصول متعرض،تمهيد 

قا فدراستي عن هذه الدراسة بكون دراستي تتعرض لقضية االستثمار األجنبي المباشر وتأصيلها و

القتصاد ااالستثمار األجنبي في ظل وكيف يتم توجيه ، في ذلك  ررةالمقلضوابط وا ، ةللشريعة اإلسالمي
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منها على مستوى الدول  لالستفادةوبذا تكون دراسة جامعة ذات منهجية متميزة تصلح ،اإلسالمي 

 .والمجتمعات اإلسالمية 

 .(8108) الفليج واخرونفهد  عبد العزيزلمياء  دراسة " -2

لمملكة اأثر االستثمار األجنبي المباشر على نمو القطاع الصناعي في  وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان "

وقد هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على نمو القطاع  السعودية " العربية

وتَعتمد منهجية الدراسة على  (،م3053-5911الفترة )الصناعي في المملكة العربية السعودية خالل 

األسلوب الوصفي التحليلي والقياسي. وتم التوصل إلى أن االستثمار األجنبي المباشر يؤثر في نمو القطاع 

اسي القي التطبيقي، والنموذجواإلطار  ،النظري الى اإلطارالصناعي في المملكة، وقد قسمت الدراسة 

االستثمار األجنبي يؤثر على نمو القطاع الصناعي  منها: أنلى العديد من النتائج إتوصلت الدراسة  وقد

التوصيات فتوصي الدراسة بضرورة زيادة الحوافز والمزايا  السعودية ومنفي المملكة العربية 

 السعودية.لالستثمار األجنبي المباشر في 

تثمار فتهتم بتأصيل قضية االسلهذه الدراسة  منحى مكملعن هذه الدراسة في كونها تنحو  دراستيوتفترق 

 وضوابط عمل االستثمار األجنبي وتوجيهه. لذلك،وبيان منظور االقتصاد اإلسالمي  األجنبي،
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 اإلسالمي االقتصادفي وضوابطه االستثمار معنى  الثاني:المبحث 

 اللغة: فياالستثمار معنى 

نماه، وكثرة،  أييقال ثمر ماله ولذا  والزيادة، النماء" اللغة فياالستثمار ( أن 5445)منظوريرى ابن  

 .(501ص.)"ونماه كثرة مالك أيهللا  وأثمر

العمل  االستثمارومن أهم معاول  األرض،وهو محاولة من المستثمر إلخراج المزيد من النبات من  

ا ام  المال،الجاد لنماء  ا سواء كان هذا العمل ذهنيا   .بدنيا

استثمر المال بصيغة  المال، ويقالإذا كثر  أي الميم كسربثمر مال "(3001 ) الفيروزاباديقال وقد 

هو إذا إن العقل المثمر  .(33)ص."منهاحاول إخراج النبات  األرض إذا استنبتومنه  أثمر،استفعل من 

ثميراا ثمر السقاء تو الكافر،والعقل غير المثمر هو عقل  الخير،وذلك ألنه أعمله فأصاب به  المسلم،عقل 

 ثمرليس له  :ما ليس له نفعو، أطرفهاوثمر السياط إذا عقد  الزبد،ظهر عليه تحبب  أي

 :لالستثمار الفقهيالمعنى 

وهو  ظ،اللفوإنما اللفظ المتداول لديهم كان قريبا من هذا  الفقهاء،معروفا لدى  االستثمارلم يكن لفظ  

يعنى  والذي المال، ، وتنميةاستنماءكما كان معروفا لديهم لفظ "تكثير المال ,"يراد به  والذيالتثمير 

 .(23.، ص5423 الشبيلي،)" وتكثير المال  االستثمار"

 :الفقهيوتأصيله  االسالم، في األجنبيضوابط االستثمار 
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التي ايا المزنه ال يمانع في منحه أكما  األجنبي،عند استضافة االستثمار ضوابط تراعى اإلسالم وضع  

مر بالوفاء ن األ"أ(3000)الطبري  اإلمام يرىو ،ينبغي الوفاء به اعهده ويعتبر بلوتشجعه  تحفزه

 رويفس  .(319 ص.)"آخربعقد دون  عام وليس خاصوفاء بالعقود في سورة المائدة ال آية فيبالعقود 

ل إن ب خرى،األالدول  فيفراد مع الدول واأل األجنبي، وتعاقدههذا انسحاب هذا الضابط على االستثمار 

 5999 نجيم،)ابن "إذا كان معلقا على سبب السيما واجبأن الوفاء بالوعد والعهد "الحنفية يرون 

ويراعى  ،لب .(5994 القرافي،)قوالهم هو لزوم الوفاء بالوعد مطلقا أ أحد في المالكية . ويرى(312ص.

ه إقالة مثل هذ ضرروهاالسالم ما قد يتعرض له مثل هذا المشروع من كبوات وعثرات فتجده يحث على 

 راضيها،أعلى  االستثماريتقف الدولة مع المشروع  لكيدعوة  والحرج وهذهالعثرات دفعا للضيق 

يعاتها تشر فيوتقره  اليه،ن تلتفت الدول اآل بدأتهـــذا ما و واالطمئنان،مان كبر قدر من األأله  وتحقق

 والتقدم.زيادة االنتاج  فيمما يساعد على االستقرار والرغبة 

م االستثمارية تت المشروعاتن معظم وذلك أل ،خرلآل المتعاملين  حدأ عدم خيانة  كما يحث االسالم على

كل فأو فرد عادى  ،شركة وطنية ، سواء كان هو الدولة المضيفة لالستثمار  وطنيبالمشاركة مع طرف 

 ،ذلك واتفقوا عليه  ارتضواقد  اداموما  اأجنبيولو كان المشروع ،نصح الهؤالء مدعون لبذل االمانة و

ثاََلثٍَة إِالَّ ُهَو َرابِعُُهْم َواَل َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َواَل أَْدنَٰى ِمن  نجوىَما يَُكوُن ِمن  "يقول هللا تبارك وتعالى 

ِلكَ  َ  ذَٰ    .2:لمجادلةاَعِليٌم" بُِكل ِ َشْيٍء َواَل أَْكثََر إِالَّ ُهَو َمعَُهْم أَْيَن َما َكانُوا ۖ ثُمَّ يُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا يَْومَ اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ

ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما  أنا" وتعالىويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول هللا تبارك  

يوجد نزاع  وبذا ال .(552.، ص3002 البيهقي،)"بينهمافإذا خانا أحدهما صاحبه خرجت من  صاحبه،

 قومياليكون له مردود طيب على االقتصاد  مما ،نماواألجو من الطمأنينة  فيويتفرغ المستثمر لعمله 

 المضيفة. الدول فيوالتنمية 

 يفجنبية هذا ويضع االسالم من الضوابط ما يضمن عدم مغاالة مثل هذه المشروعات االستثمارية األ 

فى  المساهمة يوه ،تضيع الفائدة من استقدام مثل هذه المشروعات وبالتالي منتجاتها،مان ثو أأرباحها أ

بى وقد كان على بن أ رباح،األ فير عدم المغاالة رفيق ،القوميتوفير الخدمات والسلع ودعم االقتصاد 

ا الحق فيسلمو يأخذوان أ"سواق الكوفة ويحث التجار على ضرورة أ فيطالب رضى هللا عنه يتجول 

 .(429 .، ص5994 الطبراني،)"وال يردوا قليل الربح فيحرموا كثيره 
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ها إذا عمل فيضمان نجاح المشروعات االنتاجية واالستثمارية  فيكما  أن االسالم يقرر منهجا متقدما    

ليه إوهو ما تدعوا ، لى ضرورة الفقه بما تعمل فيه ومعرفة مخاطره وفوائدهإما هى التزمت به فيدعوها 

وسواء  والشفافية ،توفير المعلومات والبنية المعلوماتية للمشروعات االنتاجية  مسمىن تحت الدول اآل

 غيينبيضا ما أو ، حرامهو هو حالل وما  مابيان كانت هذه المعلومات تتعلق بقواعد الشرع الحنيف من 

ما يوفر و ،مان من واألللتصدير وبنية تشريعية تضمن له األ وموائيشروع من توافر مرافق للم وفرأن ي

 .لتأميم وغيرهاا الإلماله من التعرض لمخاطر المصادرة و

 المشروعات فيوقد كان على بن أبى طالب رضى هللا عنه يقول وهو يوضح ذلك للتجار والعاملين 

  .(440.، ص5994 الطبراني،)"حتى ثالث مرات االمتجر ويكرره فييا معشر التجار الفقه "والمتاجر

فع يحقق هذا الن ال ايستقدم مشروع ال،وأن يكون العمل مفيدا ونافعا ألى إن االسالم يدعوا دائما وأل، هذا 

تعينوا على اس"الضرر بالناس يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  وإلحاق ،موالضياع األ فيمما يتسبب 

 سلف وبين نجاح االستثمار جمعا بين كل ماو.(552ص.،3002)البيهقي ،  "هلهاأ بصالحيكل صنعة 

قوم على بل إن االستثمار ي والمواثيق،عهود لظل تخلف الوفاء با فييمكن أن يتم  ن االستثمار الناجح الفإ

سول وقد ثبت أن ر محالة، لى زوال الإال فإن االستثمار إطراف وتبادلة وااللتزام الكامل بين األمالثقة ال

ما لديهم رض لهم ليقوموا باستغاللها بهللا صلى هللا علبيه وسلم قد أبرم اتفاقا مع يهود خيبر مفاده دفع األ

 .منهامن إمكانيات مقابل نصف ما يخرج 

تحها ثر فألى المسلمين على إن هذه االرض قد آلت ملكيتها أومما يؤكد قرب هذا التصرف من االستثمار 

 (.3002)أبو عبيد،  هذا المجال فيثم دفعت ليهود خيبر ليستغلوها بما لديهم من مكنة  عنوة،
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 األجنبي:لالستثمار  الفقهيالتأصيل  

ة، العامالكلية  تعاليمهضوء  فيهو جديد  تأتى من خالل استيعابه لكل ما هإن عالمية االسالم وخلود

الحية وهذا يؤكد على صمشروع، فكل عقد جديد تتوافر فيه الشروط والضوابط االسالمية فهو  وبالتالي

  .الشريعة االسالمية لكل زمان ومكان

 العقود والمعامالت الصحة حتى يقوم دليل على بطالنها فيصل األ"( 5995) ولذا يقول االمام ابن القيم

على  مأجنبي يت رأسمالباعتباره  األجنبيلمسألة االستثمار  اإلسالميأما عن تأصيل الفقه  .(42ص.)"

 طرافاو بالمشاركة مع غيره من األ بإدارتهأرض دولة أخرى فان هذا العمل يتم إما بانفراد من صاحبه 

 .(3000 ،سانو) لهالدولة المضيفة  فياالخرى 

 :العنان األجنبي وشركةاالستثمار   

 قدامه، ناب) "بينهمان يتجر فيه معا والربح أمال على  فييشترك اثنان  أن" هى:لما كانت شركة العنان 

 ،5992 الكاساني،)(؛ 31ص.، 5994 القرافي،) ؛(12.ص ،5990الشافعي، )(؛ 100.ص ،5911

وكون الشركاء من  موال،األمادامت توافرت فيها شروط هذه الشركة من خلط  ئزةفهى جا .(402 .ص

 .والخسائراالرباح  في الشركة، والمساواةووجود الحصص وقت  التوكيل،أهل 

ه إذا ويرون أن ،رباحاأل فييشترطون المساواة  كما ال المال، فييشترطون المساواة  بل إن الحنفية ال 

 .(5992 ،)السرخسي كانت هناك خسارة فيمكن أن تكون بنسبة رأس المال

 :األجنبي والمضاربةاالستثمار 

 ،فردإحدى صوره عن طريق الطرف المضيف لالستثمار كدولة أو شركة أو  فيقد يتم االستثمار  

 للوطنين أ األجنبيوقد يحدث هذا عندما يجد المستثمر  األجنبي،وتكون صفته هنا عامل والمال للمستثمر 

شروعات م في كبيراو كون المنشاة الوطنية قد أثبتت نجاحا أفضل من غيره فيستثمر من خالله أمعاملة 

لمستثمر عن ملكيته للمال ا ال يتنازلولكنه  خاللها،من  فيعملهذا المجال  فيقة ولها خبرة كبيرة بمثيلة سا

 فقط.به ويصبح الطرف المضيف عامل 
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ع يدفأن تعنى  مضاربة؛ والتيوهنا يمكن أن يتم تأصيل هذا النوع من المشروعات على أنه شركة   

 يشترطانه،ن يكون ما حصل من ربح يكون بينهما وفقا لما أرجل إلى رجل ماله ليتجر له فيه على 

 ؛(5992ابن قدامه، ) باإلجماعأيضا جائزة  وهيلمضاربة بالقراض ويسمى أهل الحجاز شركة ا

  .(5994الشربيني، ) ؛(3001 البهوتي،)

لى مثل هذه إالعصر  والفضة، ولحاجةن يتم من خالل النقود وليس الذهب ن التعامل اآلونظرا أل    

 "باصطالح الكل مانأثنها وتجوز المضاربة بالفلوس أل"(5252) الزيلعيالمعامالت يقول االمام 

 لفضة.اكونها بالذهب أو  ال يشترطبل  معينة،ن يتم االستثمار بعملة أفال يشترط  . وبالتالي(42.ص)

 :وشركة االبداناالستثمار األجنبي   

صورة العمل مثل البحث والتنقيب عن المعادن وغيرها مما يقبل عليه  األجنبياالستثمار  يأخذقد  

األرض من معادن وبترول وغيره وتقع  وألهمية ما يحويه باطن األيام،بكثرة هذه  األجنبياالستثمار 

يستدعى من الدول المتقدمة االنتقال اليها للبحث عن هذه الثروات  النامية، مماالدول  فيغالبية هذه المواد 

يتم  اليوبالتالدول المضيفة لالستثمار  فيمشروعات للى مثيلتها من اإوتحتاج المشروعات االجنبية 

ا.العمل   سويا

 تتم بين شخصين أو تعنى ما األبدان؛ والتين ينسحب على هذه المشروعات وصف شركة أوهنا يمكن 

 رأىلجائزة وفقا  وهي بها،اتفقوا على القيام  التيعمال أكثر بقصد الحصول على المال الناتج من األ

 ؛(5994 مالك،) سوياالبحث عن المباحات ويتم العمل بالمشاركة  فيالمالكية والحنابلة مادامت 

 .(5991 المرداوى،)

هى جائزة ولو اختلفت "(5992) الكاسانيمام العمل فيقول اإل فيبدان ويرى الحنفية جواز شركة األ 

 الصنعة، اتحادكان المالكية يرون جوازها بشرط  نوإ .(319.ص)"رالقصاعمال كالخياط مع األ

ه ب باإلمساكخر يعاونه حد الشركاء لطلب اللؤلؤ واآلأخر مثل أن يغوص حدهما على اآلأويتوقف عمل 

 .(5451 الدسوقي،)العائد على كل منهما  فيوتساويا 
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ولو نظرنا إلى الفقهاء المسلمين لوجدنا أنهم ييسرون على انتقال السلع والخدمات بين الدولة االسالمية  

بتجارتهم إلى ديار  اأن غير المسلم من الذميين لو دخلو الشافعية يرونحتى إن  الدول،وغيرها من 

يؤكد ضرورة احترام ما  مما .(5994الشربيني، ) ذلكإذا شرط إال يؤخذ منهم غير الجزية  االسالم ال

االستثمار بين الدولة االسالمية وغيرها  انتقالمجال  فيأخذ من مواثيق وعهود بين المسلمين وغيرهم 

   الدول.من 

 االستثمارية:المسميات الحديثة للشركات 

فكل ما  يوبالتال ،كثيرا باألوصاف بقدر ما تهتم بالمضمون من التصرف ال تهتمأن الشريعة االسالمية 

طياته ما يتعارض مع أحكام الشريعة  فييحمل  يستحدث من المسميات يقره الشرع الحنيف مادام ال

القرافي، )تعالى ومالك رحمهما هللا  أبو حنيفةوذلك وفقا لمذهب  بتحريمه،االسالمية وأسسها ولم يرد نص 

  .(5911 الكاساني،) ؛(5994

فلم ترد العقود فيها على سبيل  وبالتاليومكان، ن الشريعة االسالمية صالحة لكل زمان أويؤكد ذلك 

المية فال الشريعة االس فيوفقا للقواعد العامة والضوابط الكلية الواردة التمثيل الحصر بل على سبيل 

 عية من عدمها.رعلى مدى الموافقة الش التأكيدقدر ما يتم بالمسمى  فيمشاحة 

لشريعة ا لقواعدن تتم وفقا أأجانب فالبد وطراف أيا كانوا وطنيين أو من هنا فإن كل شركة تتم بين األ 

بو مام أيراه بل إن اإل الذيجديد أن يطلق على شركته المسمى  مستثمراالسالمية مع إعطاء الحق لكل 

 .(310ص. ،5992 الكاساني،) "التجارإن الشركة تنعقد على عادة  "حنيفة يقول وهو يؤكد ذلك 

االسالم هو مدى تحقيق المصلحة من عدمها فكل ما  فيوغيره  االقتصادييحرك التصرف  الذيإذا  

 يفيحرك متخذ القرار  الذيإن  الشرع،يقره  يؤدى إلى الضرر ال يحقق المصلحة يقره الشرع وكل ما

ال ضرر و ال"إطار قواعد الشرع الكلية مثل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم  فياالسالم هو العمل 

غير المنصوص عليه ـبالحل  فيتصرف الحكم على  ينبغي ال ولذا .(12.ص ،5990 الحاكم،)"ضرار

 الحنيف.ع روعرضه على قواعد الش آثاراليه هذا التصرف من  فيما يؤولوالحرمة إال بعد النظر 

 .األجنبيحكم االستثمار  :لثالثاالمبحث 
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أن وقد يحدث العكس ب إسالمية،قد يتم من دولة أو منشأة أجنبية على أرض دولة  األجنبيإن االستثمار  

هذا  بيان حكم يليوسأتولى فيما  إسالمية،يتم من دولة إسالمية أو منشأة إسالمية على أرض دولة غير 

 التالي:وذلك على النحو  يالفقه اإلسالم فيالتصرف 

لَى اْلبِر ِ عَ  َوتَعَاَونُوا"وتعالى م أمر حث عليه االسالم لقول هللا تبارك مفيه أن التعاون بين األ كال شمما  

َ َشِديدُ  ۖوالتقوى َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ العالقات وتعد  .3 :ةالمائد "اْلِعقَابِ  َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ

 االرض فين هللا سبحانه وتعالى قد وزع الموارد أل األمم؛ نظراالتجارية من الضرورات الماسة لكل 

ى يكون محفزا عل غيره، مما فيوجد تال ومكان  فيفهى قد توجد  التعاون،لى مثل هذا إبكيفية تدعوا 

 واالفراد.مم والدول مثل هذا التعاون بين األ

كما أجازوا دخول  وغيرهم،بين المسلمين  التجاريالمسلمين إلى جواز التعامل  فقهاءوقد ذهب جمهور  

ن م االسالمية، وذلكالدول غير  أراضيالمسلمين الى  االسالمية، ودخول األراضيغير المسلمين إلى 

ُع الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَنفَ  اْلفُْلكِ و"قال هللا تبارك تعالى  ضرر، وقديوجد  أالصل على حيث األ

 .(5401 الجصاص،) التجارة فيهذا دليل على استعمال البحر  فيأن  كوال ش.514 البقرة: "النَّاسَ 

عن الروم الذين رحمه هللا تعالى وقد سئل االمام مالك  والدول،مم غالبا بين األعامة ومعلوم أن البحار 

لى بالدهم إينزلون بسواحل المسلمين بأمان معهم للتجارة فيبيعون ويشترون ثم يركبون البحر راجعين 

فالناس إذا البد لهم من الطعام   .(55ص.، 5994)مالك، "تجارتهم  في ما داموامان لهم األ ى"أر فقال

من اليمن ومصر وبالد وقد كان يجلب ، فإذا لم يكف ما عندهم جاز الجلب لهم   ،والشراب والمسكن 

به لهم جيز جلأبل إذا احتاجوا لمن يبنى لهم ،إلى الحجاز على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشام 

دنا عهد سي فيالشام  فيالبحر للتجارة  فيناسا أوقد حمل عثمان بن أبى العاص  .(5401)ابن تيمية ، 

مما يؤكد حدوث ذلك فى عهد صحابة رسول هللا صلى هللا عليه . (5994 الهيثمي،)عمر بن الخطاب 

 وسلم.
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وَن َوآَخُروَن يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض يَْبتَغُ  "ض فيقولراأل فيوتعالى يحث على الضرب  سبحانهبل إن هللا  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهادَةُ بَْينُِكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت  "تعالىوكما يقول هللا .30 :لمزملهللا" اِمن فَْضِل 

نُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن  ِصيبَةُ ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل م ِ َغْيِرُكْم إِْن أَنتُْم َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض فَأََصابَتُْكم مُّ

ِ إِِن اْرتَْبتُْم اَل نَْشتَِري بِِه ثََمناا َولَْو َكاَن ذَا قُ ۚۚ  اْلَمْوتِ  اَلةِ فَيُْقِسَماِن بِاَّللَّ بَٰى   َواَل نَْكتُُم رْ تَْحبُِسونَُهَما ِمن بَْعِد الصَّ

ِ إِ   اكما أنه رض،األ فيالكريمة حل الضرب  اآلية فقد أفادت.501 :ة" المائداآْلثِِمينَ نَّا إِذاا لَِّمَن َشَهادَةَ َّللاَّ

ن بداء وعدى ب الداريقد خرج مع تميم  مسلم، وكانرض ليس بها أ فيتى من بنى سهم توفى ف فينزلت 

  .(3001)القرطبي، رض مكة أوكانا نصرانيين قد خرجا إلى 

ى عهد عل بصريلقد خرج أبو بكر رضى هللا عنه متاجرا إلى " وتقول السيدة أم سلمة رضى هللا عنها 

بل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد  .(494.ص ،3001 البهوتي،) "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .(29.، ص3059 ماجه،ابن ) "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون  "مدح الجالب للتجارات بقوله 

 َوتَْحِملُ " بقولهعمها هللا على عباده أن التينعام كنعمة من النعم األحد مهام ألى اهللا سبحانه وتع بينكما 

ِحيمٌ  ِ اأْلَنفُِس ۚ إِنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف رَّ انتقال مما يفيد حل  12 :الفرقان ".أَثْقَالَُكْم إِلَٰى بَلٍَد لَّْم تَُكونُوا بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشق 

سورة  فياء الصيف والشت رحلتيكتابه الكريم  فيلقد ذكر هللا تعالى  آخر، بلمن بلد بعيد إلى  التجارات

نظر االسالم مادامت المصلحة والنفع هو  مانع فيال  األمم، وأنهقريش مما يؤكد حدوث التبادل بين 

 أساسه.
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ج لى االحتكار من المنتإإلى اراضيها يؤدى  األجنبيتحقيق جذب االستثمار  فيثم إن عدم نجاح الدول  

ما األجنبي السيخرى مبرر للتجويد والتحسين النعدام المنافسة من الشركات األ أيوالذى لن يجد ؛ الوطني

ن نؤكد أ ينبغيكما و ، والذى تتعارض مصلحته مع مصلحة المحتكر الوطنيمما يضر بالمستهلك منها 

إمداد فالمطلوب هو المنافسة و ،يضر بها أيضا  الوطنيبالسوق  األجنبيثمر يضا على أن انفراد المستأ

ثم ،  ألجنبياتجعله على قدم المساواة بينه وبين المستثمر  التي واآلالتبالتقنيات والعدد  الوطنيالمنتج 

 ك لحدوثوذل، للدولة المضيفة له  الوطنيإن تحول المستثمر من مستثمر إلى محتكر يضر باالقتصاد 

 حتكاري،االمر ذلك حيث يقرر ما يسمى بالتمييز بل قد يتعدى األ ،أثمان المنتجات  فيارتفاع كبير 

شكل العبوة و، مثل الوقت  ال تتعلق بحقيقية السلعة ومكوناتها  بأسباب واحدةوتقرير عدة اسعار لسلعة 

 لتمييزلمن المحتكر يتم رفع االسعار بناء عليها كأسلوب  التيسباب لى غير ذلك من األإها عومكان بي، 

 .االحتكار إضرار بالعامة  فيومعلوم أن ،  االحتكاري

ولذا ذهب  .(351.، ص3001 مسلم،)"خاطئإال  يحتكر وسلم "الوقد قال الرسول صلى هللا عليه  

 ؛(3000 يناني،غالمر) ؛(5911 الكاساني،)(؛ 5995 ي،الشيراز)الجمهور إلى القول بحرمته 

 .(5995 النووي،)

 ظل تعاليم االسالم فيتوجيه االستثمار  الرابع:المبحث 

اجه ن يتجه إلى سد ما يحتأيجب  والذي االستثمار،جذب  فيالمتميزة  اإلسالمي فلسفته لالقتصادإن  

اإلسراف  اإلسالمي يمنع االقتصاديولذا تجد النهج  ضروريات؛المجتمع من حاجات وما ينقصه من 

 تعالى قال هللا واالعتدال،إلى التوسط دعوة فإن دعوته إنما هى  والتقتير، وبذاوالتبذير كما ينبذ البخل 

ِلَك " اَوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَٰ إنفاق المال  "وألن التبذير هو .12 :الفرقان" قََواما

قال هللا  ينبذه،اإلسالم  نفإ .(342 .ص ،5214القرطبي، )" موضعهغير حقه ووضعه فى غير  فى

ا "تعالى ْر تَْبِذيرا فيما  النفقة إال لال تح ولذا. 51 :سبأ". َوآِت ذَا اْلقُْربَٰى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َواَل تُبَذ ِ

ا او  كال ش إليه، وممايحتاج  ا،فيه أن التبذير منهى عنه سواء كان عاما لى ع باإلنفاقوسواء تم هذا  خاصا

  الخارج.من سلع تستورد من  داخلية، أواليه من سلع  ماال نحتاجشراء 
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انت إذا ك الواردات فيخرى مما يترتب عليه زيادة بل إن اإلسالم ينهى عن االنفاق بالشراء من الدول األ

حليا لسلع تنتج م فيه، أوحاجة لنا  ال ذيال الترفإطار  فيوإنما تدخل  بالفعل، اجهاال نحت الوارداتهذه 

ا مثيلة من دول  ى لصالح المحل اإلنتاجيخسارة فادحة للقطاع ليه خرى مما يترتب عأنتركها ونشترى سلعا

 .األخرىالقطاعات االنتاجية للدول 

 ،الفلى االتإيضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدى  شيءكل  فيإن السرف "(5451)حجر ابن قال  ولذا 

فيما  اإلسالمموقف االقتصاد  نوع .(531 )ص."أكثر االحوال فيذ كانت تابعة للجسد إويضر بالنفس 

بالكثير  قد حفل المدفوعات فنجدهميزان  الوطنية، وتحسنلصناعة ا االنتاجية ودعملوفرة ا يخص تحقيق

يمكن من خاللها تصور االثار االيجابية لترشيد الواردات على  التيالقواعد على تطبيقاته المتميزة من 

 الوطني.االقتصاد 

ؤكد ي التيللقطاعات الصناعية واالنتاجية من األمور الهامة  -كأحد عوامل اإلنتاج  –ويُعد إعداد المنظم  

ا ف ولى من أمر ن"م وسلمالرسول صلى هللا علية  فيقول اإلسالميعليها االقتصاد   رمأالمسلمين شيئا

وقد كان من عادة خلفاء رسول هللا  .(332.، ص3005ابن حنبل، )"حدا محاباة فعليه لعنة هللاأعليهم 

تحقيق الوفرة االنتاجية على مما يؤكد  عمالهم،أصلى هللا عليه وسلم أن يحاسبوا العمال والوالة عن 

 أعمالهم.فقد كان أبو بكــر الصديق رضى هللا عنه يسأل عماله عن  للصناعة، الحقيقيوالدعم 

بن ا)"لى حسابك إ ارفع"وقد قال لسيدنا معاذ رضى هللا عنه عندما عاد من اليمن إلى المدينة المنورة 

حانه هللا سب فيه، فيقـولفيه أن اإلسـالم يحث علـى العمـل ويرغب  كال ش اومم .(531.ص ،5451 قتيبة،

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشَّهَ " وتعالـى يُنَب ِئُُكم ادَةِ فَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

واالبتكار واالنتاج نظام إحياء  على العملهم المحفزات أومما يعد من .502 :األنبياء "تَْعَملُونَ بَِما ُكنتُْم 

ا ميتة فهى"كان يحث عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم فيقول  والذي األرضالموات من   من أحيا ارضا

يضا أكما أن اإلسالم يحث  .(332.، ص3005)ابن حنبل، "له وما أكلت العافية منها فهى له صدقة 

هذا  يفكما كان للخلفاء الراشدين ارشاداتهم  ،يتم استخراج المعادن وغيرها منها لكيعلى حفر اآلبار 

سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه وهو يحث على ضرورة تعلم الصنعة والحرفة لما  فتجد المجال،

ة، لبد)"نه يوشك أحدكم أن يحتاج إلى مهنةإتعلموا ف"ثر هام على دعم االقتصاد ومقدرته فيقول ألها من 

 .(19.، ص5991
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اج تم استخر العباسيالعصر  الدعوة؛ ففيبه من الصور والنماذج ما يؤكد هذه  اإلسالميبل إن الواقع 

ذا ه والزجاج، وكانالبصرة مصانع للصابون  فيكما أقيم  فارس،المعادن من الفضة والنحاس من بالد 

بالد الشام لصناعة الزجاج  فيأقام عدة مصانع  بغداد، كما فيقام عدة مصانع أ والذيعهد المعتصم  في

 والخزف.

اشتهرت صناعة النسيج والكتان  والمراكب، وكماهذا العصر بصناعة السفن  فيكما أن مصر اشتهرت  

المقريزي، )(؛ 3000 ابراهيم،)الورق كما اشتهرت مدينة الفسطاط بصناعة  الفاطميالعهد  فيمصر  في

أن يشترى للفقير آلة يعمل بها ويصنع من  –لتشجيع الصناعة ودعمها  –الفقهاء  كما أجاز .(5451

مما  .(5919 الماوردي،)؛ (5992 الشوكاني،)(؛ 3004 رشد،)ابن خاللها ويكون ذلك من مال الزكاة 

يكون له أثر في الدعوة لإلنتاج لتؤهل الدولة اإلسالمية قطاعاتها لالستثمار في الدول األخرى في حدود 

االستثمار األجنبي أداة للحد من الواردات حيث من خالل كون  واضحاثر ويبدوا هذا األ اإلسالم،تعاليم 

دات وفي نفس الوقت يحدد من الوار تحت علمها، بحمايتها، ويصدر الدولة، ويتمتعيتم اإلنتاج على أرض 

ة قدر زياد مستحقاتها وعلىلسداد  القوميهذه الواردات تستلزم استقطاع قيم مالية من الدخل لكون 

 خرى.األتزداد مديونية الدولة للدول  الواردات

يتم انتاجها  يالتالسلعة  فيوتوافرت  ،هذا فائدة فيكما يدعم اإلسالم انتقال االستثمارات األجنبية إذا كان  

 نتقلاأو المجال الذى ،الدولة االسالمية  فيالسلع المباحة االستعمال  فيداخل الدولة الشروط المتطلبة 

االسالمية بل  الدولة فيللعمل  األجنبيفقد انتقل المال  اإلسالميالواقع  فيهوعنليعمل  األجنبياالستثمار 

ؤخذ تبن الخطاب قد رفض أن  أن امير المؤمنين عمرمر قد وصل إلى بل إن األ ، التيسيركل  القىوقد 

ة عند دخوله الدول باألخذالدولة  وعند خروجه اكتفاءا  لىإعند دخوله على سلعه  أجنبين رجل مالعشور 

 .االسالمية فقط  

 مررتفقال "عنه رضى هللا  الخطاببن  عمر بأمير المؤمنين آنذاك متاجراا بماله فمررجل دخل  فقد 

ليس له  ذلك،ليس له  قال: مني.ثم انطلقت فبعت سلعتي ثم أراد أن يأخذ  مني،على زياد بن حدير فأخذ 

يفيد عدم ازدواج التكاليف  امم .(140.، ص3002أبو عبيد،) "عليك في مالك في السنة إال مرة واحدة

 اإلسالم.المالية في 
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 فيرين خوإنما اقتصاد منفتح يقر التعامل مع اآل مغلق،غير  اقتصاد اإلسالمينفهم من هذا أن االقتصاد 

نه أل مشروع،فانتقال االستثمار إلى البالد االسالمية أمر  العامة،حدود تعاليم اإلسالم وأسسه وقواعده 

كما  ،والخدماتويُوفى بالطلب العام المحلى على السلع  المنافسة،قدرة على  العمل، ويوجديشجع على 

مانع من دعم هذه المشروعات  للعمل، والإيجاد فرص  البالد االسالميةانتقال المشروعات إلى  فيأن 

 االسالمية.البالد  في أو البقاء لالنتقالومنحها المزايا 

كما أن من الضوابط التي قررت في هذا المجال أن اإلسالم يعطى لولى األمر أن يقيد المباح وينظم  

بل وجميع قطاعات المجتمع من خالل ما  واالستثمار،ويُنظم عملية االنتاج  عملية االستهالك نفسها بل

لى هللا لقول رسول هللا ص اإلسالمي، وفقايستعين بهم من مستشارين وخبراء فيما فيه مصلحة للمجتمع 

 لم،مس)"على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يُؤمر بمعصية فال سمع وال طاعة"عليه وسلم 

هذا المجال بكون ما أمر به من المصالح  فيقيد اإلمام الدسوقي قدرة ولى األمر  وقد .(351ص.، 3001

 .(5451 الدسوقي،)العامة 

بل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يحث على ضرورة أن يعود كل صاحب فضل زاد على من   

 كما .(351ص.، 3001 مسلم،)"لهكان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد  ومن ..."ال زاد له فيقول 

لى ألدخلت ع ،الجدب والقحط أي لو أصاب الناس السنة"أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه يقول 

بل إنه   .(322ص. ،3002)البيهقي،  "أهل كل بيت مثلهم فإن الناس لن يهلكوا على أنصاف بطونهم

لفنا هللا سبحانه وتعالى قد استخ ن"إ فيقولرضى هللا عنه يُوضح مهام ولى األمر من الناحية االقتصادية 

 .(321ص. ،5992 لقزويني،ا)" ونوفر لهم حرفتهم عوراتهم،ونستر  حاجتهم،على عباده لنسد 

إذاا فكلما كان لتدخل ولى األمر سند من نص أو جماع أو مصلحة ويحقق المصلحة االقتصادية فال بأس 

ا به مثل استقدام المشروعات الدولية التي تعود بالخير على المجتمع  قق مادامت تح اإلسالمي، وأيضا

عد د من رؤوس أموال يُ إن ما يملكه األفرا االقتصاد وينهض، ثمويتحسن من خاللها  االقتصادية،التنمية 

وأُحسن  الخاص،من أهم أعمدة التنمية االقتصادية كرأس مال خاص السيما إذا تم تهذيب هذا اإلنفاق 

 المجتمع. توجيهه إلى ما يعود بالنفع على

ويؤكد ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما رأى رجالا عظيم البطن فأشار بأصبعه إلى البطن 

 .(.321، ص.5992 القزويني،) "غير هذا المكان لكان خيرا لك فيهذه  يففلو كان ما  "وقال
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يعود نفعه على المجتمع بأنه أفضل المال فقال  الذيبل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد وصف المال  

 "ادهحصوأتى حقه يوم  صاحبه، غيثه، وأصلحهما در  عقار"فقال  أفضل؟لرجل جاء يسأله عن أي المال 

 .(12.، ص3050دم، آ)ابن 

 "داريبارك في ثمن أرض أو دار إال أن يُجعل في أرض أو  ال"ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ترشيد الواردات وتحقيق  فيومما يؤكد أثر ترشيد السلوك االنفاقي  .(123 .، ص3059 ماجه،)ابن 

االستهالك منهى عنه بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  فياالقتصاد القومي أن اإلسراف  فيالوفرة 

 .(554.، ص5252 الزيلعي،)"اشتهيتمن السرف أن تأكل كل ما  إن"

تحقيق التنمية، والتقدم االقتصادي فتجد أن أموال  فياالسالم أثر كبير  فيكما أن لتوجيه المال العام  

ا إذا احتاجوا أدوات  لمستحقيها،الزكاة تُعطى  ذا ولو كان ه لتجارتهم، حتىأو بضاعة  لمصانعهم،وأيضا

صادية االقتوتكثر التجارات، مما يكون له األثر الطيب على التنمية  الصناعات،وبذا تقوم  كثير،مال 

 وضبطه.الواردات العتدال السلوك االنفاقي  الوفرة وترشيدوتحقيق  والتقدم،
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 اإلسالمي ( واالقتصادTRIMSاتفاق الترميز ) الخامس:المبحث 

 اله،انتقإجراءات وخرى الدول األ في األجنبي االستثماريهدف الى تناول موضوع  الترميزإن اتفاق  

غلق اقتصاد غير م اإلسالمينُؤكد على أن االقتصاد  االستثمار، وبدايةيُعامل بها هذا  التيومدى المعاملة 

يسعى  يالتبل اقتصاد منفتح على االقتصاديات االخرى ويدعوا إلى االستفادة من كل ما يحقق األهداف 

فالتجارة بين الدولة ، حدود وأسس وقواعد االسالم وأحكامه العامة  فيليها مادامت إهذا االقتصاد 

وال انتقال األم اإلسالم  يُسهل ، ولى اآلن االسالمية وبين غيرها من الدول لم تتوقف منذ صدر االسالم إ

 .بأكبر قدر مكن  امن مكان إلى مكان لتعم االستفادة منه

دولة خرى إلى الموال من الدول األويُؤكد ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب يقوم بنفسه بتسهيل انتقال األ

وقد اشتكى اليه أنه كلما مر أخرى إلى دولة  ينتميوذلك عندما جاءه رجل من غير المسلمين  االسالمية،

ا وهو عائد يلزمو معه، عماالعشور بدفع  بإلزامهإلى الحدود االسالمية يقوم العاملون على الحدود  نه وأيضا

 .(3050 والعسال، ،)عبد الكريم بذلك فرفض عمر رضى هللا عنه ذلك وقال ليس لهم ذلك

 رة إالالتجاسالم هو حرية اال في أمامه فاألصلوبذا أمكنه أن ييسر انتقال هذا المال ويخفف من العقبات 

فاإلسالم يسمح لألفراد على الصعيد  ومبادئه،اإلسالم  قواعد إطارفي صل ترد عليه قيود أن هذا األ

 االسالم.يقرها بها  التيبحرية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية  االقتصادي

ن فيها إبالتجارة ف مفقال "عليكبالتجارة  االهتماموقد حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على ضرورة  

  .(552.، ص3002 البيهقي،)"تسعة أعشار الرزق

 فقال( 5992) السرخسيوقد أكد ذلك اإلمام  الحياة،تقتضيها ضرورات  التيمور ثم إن التجارة من األ  

                                                                                    (.501ص)"موضعكل  فييوجدا  ال واحدهللا شرع طريق التجارة ألن  ما يحتاج اليه كل  ن"إ
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ية المنافسة هى نزعة فطر الوطنية ألنلمنتجات اكما أجاز اإلسالم المنافسة وجعلها الطريق إلى تحسين  

عَاَونُواْ تَعَاَونُواْ َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَ  "طار قول هللا سبحانه وتعالىإ فيتدعوا إلى التفوق لبلوغ الغاية 

َ َشِديدُ  َ إِنَّ َّللاَّ ومما يؤكد سماح اإلسالم بانتقال االستثمار  3: لمائدةالعقاب". اَعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُواْ َّللاَّ

 سواءالدول األخرى عبر الديار االسالمية أن بعض الشافعية والحنابلة قد أجازوا أخذ العشر من أهل 

 .(5991الشربيني، )؛ (5992 قدامه،ابن ) ؟ال كانوا يأخذونه من التجار المسلمين عند قدومهم ديارهم أم

ال  ألجنبياانتقال المنتجات واالستثمار  فيإذا فالتيسير  له ذنأكبير حاجة  لتجارة فيها لدخوالكان  افإذ

 الجات.اتفاقية  فيبل إن معظم الدول االسالمية أعضاء  االسالم،فيه  يمانع

األجنبية بتقرير المزايا واإلعفاءات  االستثماراتينظم أسلوب التعامل مع  وإذا كان اتفاق التريمز

يمكن أن  ، وبالتاليذلك إذا كان فيه نفع للدول االسالمية  في ال يمانع اإلسالميفإن االقتصاد  ،والحوافز

نا بل وتقرير االعانات إذا تأكد، اإلعفاءات الجمركية  اإلسالميظل االقتصاد  فييتقرر لهذه المشروعات 

يمكن أن يتحقق من خالل هذه  وبالتاليمن نفع هذه المشروعات واتفاقها مع قواعد االسالم وأسسه 

بما يعود بالنفع على االقتصاد ، وإحالل منتجات هذه المشروعات محلها ،  الوارداتالمشروعات ترشيد 

 .وزيادة التصدير إلى الدول االخرى ،  اإلنتاجيوزيادة المعروض  ، من العمالة القومي
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 اإلسالمي: االقتصادمنظور  فيالتريمز  اتفاق مبادئ 

 األجنبي: االستثمارااللتزام بالمعاملة الوطنية فيما يخص  أوالا:

هذه  مادامت ، االلتزام بالمعاملة الوطنية فيما يخص االستثمار األجنبي في اإلسالمياالقتصاد  ال يمانع 

 نبية،جاألأال توضع قواعد عامة لكل االستثمارات على  اإلسالمية،المشروعات تعود بنفع على الدولة 

لمعاملة بنفس ا الوطني ويُعاملالدولة االسالمية مزايا المشروع  في األجنبيوإنما يمكن أن يمنح المشروع 

   .دون تمييز بعد دراسة كل حالة على حدة

ه رضى هللا عن األشعريأبى موسى  كتب إلىوهذا ما قرره سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه حيث 

ذ منهم خ "رض الحرب فيأخذون منهم العشر فقال له أعندما سأله عن تجار من قبلنا من المسلمين يأتون 

 .(92 .ص ،3050أبو يوسف، ) "تجار المسلمينكما يأخذون من 

ا: عدم اشتراط شراء    المضيفة:الدولة  منمحلية الكونات المثانيا

عمل المشروعات  في ال يتدخلنجد أن االسالم  اإلسالميعلى قواعد االقتصاد  المبدأبعرض هذا      

 المياإلسبل إن التاريخ  ال،م أ االسالم وأسسهبقواعد  االلتزامحدود مدى  فياألجنبية على أراضيه إال 

مر لمستثاو ل األجنبيللمنتج  التيسيراتتؤكد منح  المزايا واالعفاءات  التيحافل بالعديد من الصور 

ومن ذلك أن معاذ بن جبل رضى هللا عنه قد قرر أن يأخذ من أهل اليمن ، الدولة االسالمية  في األجنبي

أحد األعوام وقال انه أيسر ألهل المدينة وخير للمهاجرين بها  ، وذلك ألن أهــل  فيمكان الصدقة الثياب 

ويفيدنا هذا بأن االقتصاد اإلسالمي . (3002)البيهقي ، اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها 

   اليه.حاجة  فيلى مكان آخر اهله إينقل  هله بأنأمكان يفيض عن حاجة  فييسمح لُمنتَج 

 معينة.جهة ل محدد والتصديرمكان  فيفى الدولة المضيفة بالبيع  االستثماريتقييد المشروع  ثالثا: عدم
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بد وأن يكون قد استوفى الشروط فال أرضه،إن االسالم مادام قد سمح لمشروع ما بالعمل على       

 الن هذا المشروع إومن هنا ف اليه،حاجة  فيويكون قد اقر بأن المجتمع  االسالم،أقرها  التيوالضوابط 

دون مصلحة فإن  المشروع وجودأما  عامة،كان أساس ذلك مصلحة  معين إذامكان  فيمن البيع  يمنع

 ررال ض"حديثه الجامع أنه  فيذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أكد  االسالم، ويؤكد ال يقرههذا 

فال يجوز أن ينتقل بسلعة يتحقق ضرر من خاللها على  .(312.، ص5990 الحاكم،)"ضرار الو

ك والن ذل ،و غيرها مما يضر بالصحة العامة أو جلب المخدرات أفال يجوز انتقال  ،وبالتالياالخرين 

خرين ولو كان هذا المشروع وطنيا يعمل على لآل كما يمنع بيع كل ما يسبب  ضررا  ،محرم شرعا 

 .رض الدولةأ فياذا كان يعمل  األجنبيرض الدولة ويسرى هذا بالطبع على المشروع أ

قال  عام،الطصاحب  فقال ما هذا يا يه بلالف طعام فوجدوقد مر الرسول صلى هللا عليه وسلم على صبرة 

 مسلم،)"من غشنا فليس منا"الناس  يراهأفال جعلته فوق الطعام حتى  هللا، فقالرسول  أصابته السماء يا

 .(351ص.، 3001

نتقلوا من وقد ا للبيع،ومعلوم أن الر كبان من يأتون  الركبان،وقد نهى الرسول صلى هللا عليه عن تلقى 

 بسعر ال يعلمونوهم  ثمنه،من  بأرخصهل المصر فيشترى منه أرجل من  فيلقاهلى مكان آخر إمكان 

 .(5252 الزيلعي،)المصر 

ما عن أ (92.، ص3003 البخاري،) ".تلقوا الركبان للبيع ال"ولذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 تجارية،المثل المعاهدات  األجنبي االستثمار انتقالتيسير عملية  يمكن من خاللها أن يتم التياألدوات 

ذه األدوات مثل ه ال يرفض اإلسالميهذا المجال فإن االقتصاد  فييمكن أن تُسهم  التيالدولية  واالتفاقيات

 العامة.مع أسس االسالم وقواعده  ال تتعارضمادامت 

فقد تم  والعربي اإلسالميالعالم  فيوقد كانت مصر مركزا للصناعات الرئيسية  الملوكيالعصر  ففي 

ليمن وكذلك كانت ا ذلك،مصر من األقطار االخرى من خالل اتفاقيات تنظم  لىإتشجيع انتقال الصناع   

 .(5933 القلقشندي،)
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ولذا  ،يحجبها عن بقية دول العالم وال غيرها،يفرض على مجتمعاته عزلة اقتصادية عن  إن االسالم ال 

ينة هله أن يحققوا الطمأنأويُلزم  المؤقتة،الدائمة أو  باإلقامةدولته سواء  فيتجده يُفسح المجال لألجانب 

ن يدير أمور البشرية أنه دين قادر على أوخير دليل على  وأنفسهم، وأموالهم أعراضهم، فيمن لهم واأل

 واألمم.واصر االقتصادية هى أساس التعاون بين الدول ن األأكما يقر اإلسالم  جمعاء،

 فيلها يفيد البشرية ك الحالل، وبماموال لالستثمار الدولة االسالمية تصدر وتستورد رءوس األولذا فإن  

ا "ضوء قول هللا سبحانه وتعالى  اَوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةا ِللنَّاِس بَِشيرا  .502 :ءنبياألا "َونَِذيرا

ما أنها ك اإلنسانية،الكرامة  فينسان وآخر إبين  فرقت ال إنسانية،عالمية، أن شريعة االسالم شريعة  

 ومما للملكساسا أقامة العدل وتجعله إوترعى  جمود،شريعة ترعى المصالح االنسانية المتجددة من غير 

، رهة يقحفيه مصل ما يرىوكل  واالخرة،يحقق صالح الدنيا و الفطرة،ن اإلسالم دين أيؤكد هذه الدعوة 

      الزمان.بين األمم منذ قديم  تموأن التبادل قد  السيما

 .األجنبيجدوى االستثمار  :سادسالالمبحث 

وفقا لمنهج التوسط واالعتدال يجعل الغاية  حدود الحاجة اليه فييتم  األجنبياالستثمار  ضافةإن است  

نظر وبال، ألنه حينئذ سيسد حاجات هامة للدولة االسالمية ؛المرادة منه تتحقق بأقصى درجة من النجاح 

ا على التوسط واالعتدال  اإلسالمي االقتصاديإلى الواقع  صفة باإلسالم  فيكما هو الشأن ، تجده قائما

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداا ۗ  كذلكو" تعالىقال هللا  ، عامة ةا َوَسطاا ل ِتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

ن يَنقَِلُب َعلَٰى َعِقبَ  ُسوَل ِممَّ َّبُِع الرَّ  لََكبِيَرةا إِالَّ َوإِن َكانَتْ ۚۚ  ْيهِ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم َمن يَت

َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف  ُ ِليُِضيَع إِيَمانَُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ ُ ۗ َوَما َكاَن َّللاَّ ِحيمٌ َعلَى الَِّذيَن َهدَى َّللاَّ  .542 : ة"البقر رَّ

 .، ص3002 ،البيهقي)"أوساطهـا رفيقول "خيـُرااْلموصلى هللا عليه وسلم هذا المعنى  النبي ويوضح

عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو  في اإلسالميالواقع  فيهذا المنطلق فلم يثبت  نوم .(322

ا  فيالخلفاء الراشدين من بعده أن اشترى  ا محدود المطلوب أو  فيإال  وبضائعالدولة االسالمية سلعا

ا منلوال أن هللا قد خص بلطفه وحكمته كل بلد من البالد شيفااْلمة االسالمية بالفعل  تحتاجه عه عن غيرهم ئا

 التجارة.لبطلت 
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حاجة  فيتوجد فيه وأهله  التجارة تستدعى انتقال سلع من مكان توجد فيه بغزارة إلى مكان آخر ال إذا 

لربح تردوا قليل ا التجار خذوا الحق تَسلموا وال يامعشر"وقد كان سيدنا على بن أبى طالب يقول  اليه،

 .(92ص.، 5915 الشرباصي،)"كثيرهفتُحرموا 

نقل سلعته من بلد الى  التاجر إذاربح  يعظم"فيقول  (3030)خلدون  ابن المفكرهذا المعنى  ىعل ويؤكد 

ومعلوم أن اإلسالم قد َهذب  .(123ص.) "منهنقلت  الذيكثر من البلد االخر أآخر تندر فيه هذه السلعة 

 .للمجتمعولم يبح الطلب إال على سلعه مباحة وضرورية  السلع،الطلب على 

 .(3001 الصنعاني،)ولو كانت سلعته ضرورية للناس  للناس،بل إن اإلسالم يمنع بيع كل ما فيه غش  

بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ اَل  يا"كما يقول هللا سبحانه وتعالى 

يكون اإلسراف  والذي االستهالكيأن اإلسالم يأمر بترشيد السلوك  كما .25 :ف"األعرا اْلُمْسِرفِينَ يُِحبُّ 

ا مباشراا  لوفاء بهذه ل تكفيإذا لم تكن المنتجات الوطنية  السيما ،من الخارج الوارداتزيادة  فيفيه سببا

 المتطلبات.

ا  ففي  عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه يقول لسيدنا جابر بن عبد هللا رضى هللا عنه ناصحا

ا ومؤكداا على ضرورة تنظيم السلوك   لجوزي،ا)ابن "اشتهيت اشتريت جابر أكلما يا" االستهالكيوموجها

 (.20.، ص5934

كتابه إلى أبى بكر بن حزم إلى ضرورة الرشد  فيوقد حث سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه  

 قلمك، وقارب...أدق " يستخدمها قائال التيااْلدوات  فيوعدم اإلسراف  العام،المال  فيالتصرف  في

 عبيد،ابو )"به ماال ينتفعونأكره أن أخرج من أموال المسلمين  فإني حوائجك، أسطرك، وأجمعبين 

إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن  "َوالَِّذينَ  تعالىهللا إطار قول  فيذلك  لوك .(259.ص ،3002

ِلَك   ُحسن اختيار القائمين اإلسالميالنهج  فيحقق نجاح هذه السياسة الرشيدة  . وقد12: الفرقانقواما". ذَٰ

ا من استعملناه منكم على عمل فكتمن"إطار قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فيعلى إدارة المال العام 

 .(221.ص ،3002)أبو عبيد، "به يوم القيامة يأتيمخيطا فما فوقه فهو غلول 

 سالم،اإل فيوهو ممنوع  التصرف، فيالمعتدل السيما وأن عدم الترشيد يعنى اتجاه نحو السلوك غير 

 .(545.، ص5912)الجرجاني، "الغرض الخسيس فيالمال الكثير  ق"إنفا هووذلك ألن اإلسراف 
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 .ص ،3059 ماجه،)ابن "من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت إن"الرسول صلى هللا عليه وسلم  ويقول

أن تشترى أو صناعة أن  أواي بضاعةمشروع أن يُقام  أليظل االسالم  فييُسمح  أنه ال كما .(123

امة من اق بما يعنيه التقييموهذا ما يطلق عليه  لألمة، الحقيقيحدود المطلوب  فيتقوم إال إذا كانت 

ه بين هذ لألولوياتترتيب  إطار إجراءوفى  نفع،المقارنات بين المشروعات من خالل ما تُحققه من 

 وأنفعها.فيقدم أهمها  المشروعات،

 هذه المدن ، أرأيتميلزمونهاهذه الثغور آلبد من رجال  أرأيتم"فيقول عمر بن الخطاب رضى هللا عنه 

 .(92 .ص ،3050أبو يوسف، )"ويُدر عليها العطاء بالجيوش،البد من أن تُشحن  العظام،
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 اإلنتاجية:القطاعات  ودعماالستثمار األجنبي  :بعالسالمبحث ا      

 الكتفاءايمكن من خالله تحقيق  التيتعد األساس  التيالمشروعات والقطاعات اإلنتاجية يدعم اإلسالم  

فقد  ،-الواردات-خرى حاجة معه إلى ازدياد الطلب على منتجات ااْلمم األ يوجد مما الللمجتمع  الذاتي

فأد  نحالا قال ليرسول هللا إن  جاء أبو سيارة المتعى إلى سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائال له يا

كما حمى الرسول . (3050أبو يوسف، ) جبلها ليجبلها قال فحمى  لي احمرسول هللا  العشور قال قلت يا

 .المسلمينصلى هللا عليه سلم النقيع لخيل 

وكاني، )الش عمر بن الخطاب رضى هللا عنه كوكذل، عنهفعل ذلك أبو بكر رضى هللا عنه رضى هللا  وقد

بما يعود على المجتمع من نفع عام  االهتماميفهم منه  هارون الرشيد مالكما نصح أبو يوسف . (5192

منها  يالذاتوتحقيق االكتفاء  الزراعية، الوارداتوالحد من  الزراعة،تحسين  فيوانتاج يمكن أن يُساهم 

                    .(23.، ص3050، يوسف)أبو "عليهوعلى اإلمام أن يصلح مسنات النهر إن خيف "له  فيقول

هدار إإلى  المسلمين، وتؤدىبالنفع على  ال تعود والتييسمح اإلسالم بالمشروعات الضارة  كما ال 

أو رحى للطحن يُمنع  للخبز،داره تنوراا  فيأراد أحد أن يبنى  فلو" (5993)عابدين  ابن قال فقد األموال،

ا من ذلك لتضرر جيرانه ضرراا   .(211ص.)"فاحشا

ا ميتة أن يملكها فيقول الرسول صلى هللا عليه  ا أحيا أرض من"وسلم كما أجاز االسالم لمن أحيا ارضا ا

أرشد سيدنا عمر بن الخطاب إلى ضرورة تعلم الحرفة  دوف .(92 .ص ،3050)أبو يوسف، "لهميتة فهى 

 .(211.، ص5993ابن عابدين، )"تعلموا فإنه يوشك أحدكم أن يحتاج إلى صنعة  "فقال

ر العص بعيد، ففيزمن  ذبها من واالهتماميؤكد قيام المشروعات الصناعية  اإلسالميبل إن التاريخ 

 والزجاج.كانت البصرة تشتهر بصناعة الصابون  العباسي

ناعة داراا لص الفاطميوقد أنشأ المعز لدين هللا  الفاطمي،العهد  فيكما اشتهرت مصر بصناعة الكتان 

ا على ستمائة  ما يزيدبل وقد بنى فيها  السفن،  .(3005ابن حنبل، ) مركبا
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الالزمة للعملية االنتاجية ما  والمنشئاتاإلسالم بالمرافق الالزمة لقيام المشروعات  اهتمامومما يؤكد 

ا  التينراه من الدعوة   لو "هذا الشأن حيث قال فيوجهها عمر بن الخطاب رضى هللا عنه لتكون منهجا

كما  .(19.، ص5991)لبدة، "عنها يوم القيامة  سائليأن شاة على شــط الفرات ضائعة لظننت أن هللا 

ا أن إمداد المشروعات بالعُدد  راعى  مينالالزيقوم بالصناعة واالنتاج  لكي الالزمة واآلالتاالسالم أيضا

          الواردات.لدعم النهج المؤدى إلى ترشيد 

رأيت موضعا أنفقت فيه عشر دراهم  إذا"لوزير له قال المعتصم باهلل ن أ( 5451 )المقريزي أوردوقد  

ا فال  جاءني تحقيق  فيمنهجه الخاص  فلإلسالمإذاا .(331.)ص"فيه تؤامرنيبعد سنة أحد عشر درهما

لى القضاء ع فيوالمساهمة  ،حل مشكلة البطالة  فيكمنهج يتحقق من خالله المساهمة  الوارداتترشيد 

د وجودها عدم ترشي في اكون سببت والتيوغيرها من المشاكل االقتصادية  التضخميمشكلة الركود 

يمكن  ي،وبالتالوالدعم المطلوب للصـادرات  ، لإلنتاجيتحقق الدعم القوى  الوارداتوبترشيد ،  الواردات

تب عليه مما يتر، خرين تيراد من اآلتكون مضطرة إلى االس وتقوى وال ،لألمة  الذاتي االكتفاءأن يتحقق 

، ومما الشك فيه ان التوجه نحو االستثمار األجنبي المباشر  القوميونقص الدخل ،نقص الثروة القومية 

له دور كبير في الحد من هذه الواردات بما يمثله من تنوع انتاجي وإيجاد وتوفير ما يحتاجه المجتمع من 

مر والعجز المست،االستيراد يؤدى إلى ضعف المقدرة القومية لألمة ,ذلك ألن فتح باب سلع وخدمات ، 

 .   التجاريلميزان المدفوعات والميزان 

ا له قواعده العامة فى  وترشيدها،فيه أن لإلسالم نظرته الثاقبة لقضية الواردات  كال شمما إن   وأيضا

ع أن االسالم يحث على توفير السل شرعاا، كمافتجده يحرم استيراد السلع المحرمة  شراء السلع وبيعها

توزيع  ثم إن السلع،انتقلت منه السلع به فائض من هذه  الذيذا كان المكان إونقلها من مكان لمكان السيما 

ا للتعاون بين  دالموار  األمم.قد جعله هللا سبحانه وتعالى متفاوتا بحيث يكون حافزا اوداعيا

األرض أمكنة ليست ذات زرع وماء وباألرض  فيوهو يوضح أن قال هللا تعالى حكاية عن سيدنا ابراهيم 

ا أمكنة اخرى بها  بَّنَ  تعالىقال هللا  ذلك،أيضا يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْيتَِك  ا"رَّ إِن ِي أَْسَكنُت ِمن ذُر ِ

َن الثَّمَ  َن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم م ِ ا م ِ اَلةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا الصَّ  ."َراِت لَعَلَُّهْم يَْشُكُرونَ اْلُمَحرَّ

لَقَدْ َكاَن ِلَسبَإٍ فِي َمْسَكنِِهْم آيَةٌ ۖ َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل ۖ ُكلُوا "وقال هللا تعالى 25 األعراف:الكريم، القران 

ْزِق َرب ُِكْم َواْشُكُروا لَهُ ۚ بَْلدَةٌ َطي ِبَةٌ َوَربٌّ   .51 :أ"سب َغفُورٌ ِمن ر ِ
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كما  ام،الشويذهب إلى  عنها،هللا وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتاجر للسيدة خديجة رضى  

قل من نتي ومعلوم أنه ال اليمن،كان للعرب قبل االسالم رحلتان للتجارة إحداهما إلى الشام واألخرى إلى 

 يفينتقل إليه بالسلع به نقص لموارد موجودة بغزارة  الذيمكان إلى آخر للتجارة إال إذا كان المكان 

 آخر.مكان 

 الحضارات،ويمكنه أن يتعامل مع كل  متطور،اقتصاد  اإلسالمي االقتصادنخلص من هذا إلى أن     

ومما يؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قد اقتبس  الخبرات،من كل  االستفادةمانع من  وال

بدعم القطاعات  القومياذاا فكل تشجيع لالقتصاد  خرى،األاألمم  فيكان مطبق  ممافكرة الديوان 

يحقق الحد من الواردات بما يمثله ذلك من تحسن لميزان المدفوعات ,  والصناعية، والذياالقتصادية 

هم أ حدأان جذب االستثمار األجنبي  وال شكفيه االسالم  ال يمانعوالحفاظ على الثروة القومية لألمة 

 ذلك.أدوات 
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  األجنبي.االقتصاد اإلسالمي وتحفيز االستثمار  الثامن:المبحث     

عمه تد لكي واآلالتن يحصل على ما يحتاجه من ُعدد بأ االستثماريللمشروع تسمح قواعد اإلسالم     

 يفوجد لدى الدول المضيفة لالستثمار السيما وأن هذه الدول ت كانت مثل هذه التقنيات ال إذاالسيما 

ل ظ االسالمية فيالدول  في األجنبيهذا ومن وسائل ضبط االستثمار  النامية،الغالب تكون من الدول 

 االسالمية.الشريعة 

ا وأي بالفعل، استثماريةمن مشروعات  اإلسالميإال ما يحتاجه المجتمع  يسمح بطلب أن اإلسالم ال ضا

ا للمسلمين وال ا ضرر  البد وأن يكون نافعا ا  ومن باع معيب،وغير  االبد وأن يكون متقن منه، وأيضا شيئا

ا،  .العيبوهو يعلم فالبد وأن يبين هذا  معيبا

لم غير فإن ع مالك،ولو كان غير  بالعيب،حتى على غير التاجر مادام قد علم  يجب العيب تبيينإن  بل

أن اإلسالم يقيد التجارة والتبادل بكونها  كما .(3001، النووي) لمن يشتريه يبينهالمالك بالعيب لزمه أن 

 بغيره كخلط الماء شيءبجيد كخلط  ما ليسحتى ال يؤدى إلى أن يظهـر البائع جودة  الغش،خالية من 

 .منه بالرديء الشيءأو من جنسه كخلط الجيد من  باللبن،

خصلتين  لكونه قد اشتمل على ؛يجوز ال البيعفتغيير صورة المبيع بإظهار الحسن واخفاء القبيح وقـــت  

 .(5451 الدسوقي،) للمسلمين االمانة، والغشوهما خيانة  مذمومتين

ا لم يجز أن يبيعها حتى يبين  نم"(5991)الشيرازي اإلمام  يقول ا وعلم بها عيبا ملك عينا

ع وسواء وق الرأي،جب أن يقترن البيع بالغبن وهو الخداع والنقص وضعف ي ال كما .(321ص.)"عيبها

 .لبائعاالغبن على المشترى أم على 
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ة ألن المصلح وغيرها،للتبادل بين االقطار االسالمية  األساسيهذا وتعد المصلحة العامة هى المحرك  

ومما الشك فيه أن مقصود هللا سبحانه وتعالى من الخلق  حفظ الدين  الشرع،المحافظة على مقصود هي 

ومن هنا فإن كل ما يخرج عن المصلحة إلى .(5992،  القزويني )والمال،والنسل  والعقل ، ،والنفس  ،

اجة ح لذا فمـن حق ولى األمر أن يتدخل بمنع  قيام مشروعات ال، المضرة والمفسدة فليس من الشريعة 

ن يمكن أ فإن لولى األمر أن يُقرر ما وبالتالي ،ضرار  وال ال ضرروذلك ألن االسالم يقرر أنه  ،اليها 

وله حينئذ أن يصدر التشريعات ،هذا المجال  فيمشورة أهل الذكر  نستقدمه من مشروعات من عدمه بعد

ا من غيره  ،الالزمة لذلك  ا ، كما أن له أن يقرر المشروع الذى يراه نافعا حة مصلالمن  التي الجهة وأيضا

 استثمار مشروعاتها على أرض الدولة  .

 االستثمار الرقابة وفاعلية التاسع:لمبحث ا

لى تحقيق هام ع أثر -بما فيه من االستثمار -الدولة  في االقتصاديفيه أن للرقابة على النشاط  ال شكمما 

 لوطنية،النوازع اأكبر من نوازع الربح  تحركهكما أسلفنا  منه، والذي األجنبيفاعلية االستثمار السيما 

 بأنهاالرقابة  (3000) الحصريوقد عرف ورصده بهدف الحفاظ عليه  الشيءمتابعة  الرقابةب ويراد

 يفودراسة االنحراف  الموضوعة،توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ للخطط  التيمجموعة اإلجراءات "

 .(12 .ص)"تكرارهالتنفيذ ومعالجة خواص الضعف والقصور وتقضى على الخطأ وتمنع 

المال على  إنفاقبل يجب أن يكون  الترف،أال يُنفق المال على  يقتضيإن تطبيق الرقابة والمتابعة  كما

احات المب فيإنفاق المال  ن"أ الحنفيةولذا يرى  فال،ما فيه نفع واشباع لحاجات ضرورية وملحة وإال 

ا إن تجاوز حد االعتدال والتوسط المال  إنفاقفإن  وبالتالي .(315.، ص3000 المرغيناني،)"يعد إسرافا

ا  هو مالعلى االستيراد  نِي آدََم يَا بَ  "منهى عنــه بقول هللا جل شأنه وتقدست أسماؤه وهوترفى يعد إسرافا

 لويقو .25 االعراف: "اْلُمْسِرفِينَ ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ اَل يُِحبُّ 

  .(123.، ص3059 ماجه،ابن )"من السرف أن تأكل كل ما تشتهى ن"إ وسلمالرسول صلى هللا عليه 
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ومما يؤكد ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضى هللا عنه حينما اشتهت زوجته الحلوى فقال لها ليس  

تمع لها ففعلت فاج افعلىفقال لها  به،يام ما نشترى أفقالت ادخر من قوتنا من عدة  به،عندنا ما نشترى 

ى عمر بن الخطاب رض فما كان من سيدنا ،لهم به الحلوى ليشتريأيام كثيرة مال قليل فأعطته له  في

كل  أنقصتمن نفقته ما بمقدار ما  وأسقطوقال هذا يفضل عن قوتنا  المال،هللا عنه إال أن رده الى بيت 

ابن  قوليحدود امكاناتهم ف فيضرورة أن يكون تصرف األفراد والدول  مع .(3001 العفيفي،يوم )

دخلهم  يفي الو، وتزيد نفقاتهم على اعطياتـــهم ،إن طبيعة الملك تقتضى الترف فتكثر عوائدهم "خلدون 

ة إلى أن أجيالهم المتأخر فيثم يزداد ذلك  ،والمترف يستغرق عطائه بترفه ،بخرجهم فالفقير منهم يهلك 

 . وتمسهم الحاجة ،يقصر العطاء كله عن الترف وعوائده 

ترف، العاقبة  السرف، وسوءمتالف  بالقصد، وأحذروا افكمفعواستعينوا على "(3030)ابن خلدون يقول

 .(90ص.")يعقبان الفقر ويزالن الرقاب فإنهما

لى السعادة إوالرشد دليل على التوفيق والتوفيق قائد  للرشد، داعيةنجد أفضل من القصد فهو  ومن هنا ال 

توسط و باعتدالينفق ماله  ال الذيالحجر على السفيه  يمكنولذا ، كلهااألمور  فيوقوام الدين واالعتدال 

 .(5992 القزويني،)

ال وألنه يعنى الحصول على سلع وخدمات تفنى  األموال؛فإنه باب لفناء  واالعتدالأما عدم التوسط     

 جديد، جبإنتاتعود على المجتمع  التي الرأسماليةشراء السلع  فيهو الحال  جديد، كمامثمرة لمال  تبقى

الشريعة االسالمية  أحكاممع  تتواءمأدوات مالية استثمارية جديدة  إيجاد إذافالمطلوب وخدمات متجددة 

قليدية على األدوات الت األجنبياالستثمار  ال يقتصرمما يضمن جذب أكبر عدد من المستثمرين وبحيث 

  الماضي. فيكما كان سائداا 
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 :الخاتمة

بحمد هللا وتوفيقه تم االنتهاء من هذا البحث والذى أسال هللا سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه وأن  

السيما وأن جذب االستثمار ،  هذا الموضوع المهم  القاء الضوء على فيبقدر ضئيل  يكون يساهم ولو

 هافز لجذبتقديم الحو فيبل وتتبارى الدول ، يختلف عليها أحد  ال التيصبح من المسائل الهامة أ األجنبي

ار ن مسألة االستثمم اإلسالميومما يضفى على هذا البحث أهمية خاصة أنه يتعرض لموقف االقتصاد ، 

ا للعمل الجاد من أجل جذب اال األجنبي همية أو األجنبيستثمار هذه مما يعطى أرضية هامة ودعما قويا

للدول السيما  القوميوداعم لهذا القطاع الهام لدعم االقتصاد  واضح شرعيالتعامل معه من خالل موقف 

 ا.منه النامي

 النتائج:

 وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

 ليه توجيه منظمة.آودقيق تأصيل مفهومي لالستثمار األجنبي في االقتصاد اإلسالمي  -5

 ة.اإلسالميقواعد الشريعة  إطاراالستثمار األجنبي مادام يحقق مصلحة وفي بجدوى يقر اإلسالم  -3

 يدعم االستثمار األجنبي االقتصاد الوطني للدول. -2

 الواردات.االستثمار األجنبي آلية مجدية للحد من  -4

 لية لتطوير اإلنتاج كما وكيفا وتحسين مخرجاته.آاالستثمار األجنبي  -1

 التوصيات:

 باآلتي:توصي الدراسة 

 لية لدعمه وتوجيهه.آضرورة إقامة مراكز متخصصة في مجال االستثمار األجنبي تكون  -5

 العمل على االستفادة من خبرات وقدرات المستثمرين األجانب وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية. -3

 كيفا.ولما له من دور في تطوير اإلنتاج كما  منح المزيد من المزايا التحفيزية لدعم االستثمار األجنبي -2

 من مؤشرات التي تقرها في واالستفادةلى المنظمات العالمية العاملة في مجال االستثمار إاالنضمام  -4

 اإلنتاجية.هذا المجال لرفع مستوى 

 ثمارفاعلية االستجاد أدوات مالية استثمارية جديدة تتواءم مع أحكام الشريعة االسالمية مما يضمن اي -1

 .واستمراره
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 الفكر.  لبنان: دار بيروت،. 211. ص3. طرد المحتار على الدر المختار. (5993)م.  عابدين، 

 . 12، ص3. طوأهدافهالنظام االقتصادي في االسالم مبادئه . (3050)ف.  الكريم، أ. العسال،عبد 

 وهبه.مكتبة  مصر: القاهرة،       

  العلمية.الكتب  لبنان: دار بيروت،  .531ص، 4. طاالخبارعيون  (.5451)ق.  هللا،عبد 

   مصر: القاهرة،. 554، 12،42، ص ص3ط. الدقائقتبيين الحقائق شرح كنز  (.5252)عثمان، ز. 

 األميرية.المطبعة الكبرى         

 . القاهرة، مصر: دار البيان 440، ص3. طالمائة الثانية من وصايا الرسول(. 3001العفيفي، ط. )

 العربي.          

 بيروت، . 402، 310،319ص ص، 1ط. الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  (.5992)ك.  عالء،

 الكتب العلمية. : دارلبنان        

 دار هجر  مصر: القاهرة،.  14ص، 3. طالخالففي معرفة الراجح من  االنصاف(. 5991)عالء، م. 

 والتوزيع.للطباعة والنشر        

 دار  . الكويت:41، ص3ط. الشرعيةاألحكام السلطانية والسياسة الدينية والواليات  (.5919) م. علي،

 ابن قتيبة.       

 دار  :بيروت، لبنان. 315 ،309،12ص  ، ص4.  طشرح بداية المبتدي الهداية(. 3000م. ) علي،
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 احياء التراث العربي.            

 دار  مصر: المنصورة، .221، 259، 12، 140،20، ص ص2ط. األموال(. 3002). القاسم، ع

 النبوي.الهدي       

 العلمية.دار الكتب  لبنان: بيروت،. 321، ص3. طالوجيزالعزيز شرح  (.5992)ع.  القزويني،

 احياء التراث العربي. لبنان: دار بيروت، .351، ص3. طالصحيح دالمسن(. 3001) م. القشيري،

 دار الكتب  . بيروت، لبنان:13،42ص، 3. طاإلنشافي كتابة  األعشىصبح (. 5933) أ. القلقشندي،

 العلمية.      

 الحديث. مصر: دارالقاهرة، .  42، ص31ط .المقتصدبداية المجتهد ونهاية  (.3004)محمد، ر. 

 المعرفة.بيروت، لبنان: دار  .501، ص2ط .المبسوط(. 5992. )محمد، س

 لبنان: دار المعرفة.. بيروت. 12، ص3. طاألم (.5990)محمد، ش. 

  . القاهرة، مصر: دار520ص، 3. طنيل األوطار من أسرار منتقى األخبار (.5992ش. ) محمد،

 الحديث.        

   لبنان:، ت. بيرو342ص، 3ط. مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج (.5994محمد، ش. )

 دار الكتب العلمية.        

 الرسالة.مؤسسة  بيروت، لبنان:. 319ص، 5. طالقرانالبيان في تأويل  جامع(. 3000)، محمد، ط

  للطباع والنشرالرسالة مؤسسة  بيروت، لبنان:. 33، ص2. طالمحيطالقاموس (. 3001) ف. محمد،

 والتوزيع.        

 دار الكتب  . بيروت، لبنان:42، ص3. طالعالمينالموقعين عن رب  اعالم(. 5995)ق.  محمد،

 العلمية.       

 الكتب دار عالم  السعودية:المملكة العربية  الرياض، 100، ص2. طالمغني (.5992)ق.  محمد،

  .والنشر والتوزيع للطباعة       

  لبنان: مؤسسةبيروت، . 342، 501، ص ص2. طالجامع ألحكام القران (.3001)ق.  محمد،

 الرسالة.       

 صادر.دار  لبنان:. بيروت   501ص، 2. طلسان العرب (.5445م. ) محمد،

 العربية إحياء الكتب  مصر: دار . القاهرة،123، 29، ص ص2. طسنن ابن ماجه (.3059م. ) محمد،

 عيسى البابي الحلبي. فيصل       

 . القاهرة، 19، ص3. طاإلسالمسياسة عمر بن الخطاب وأثرها في مدنية  (.5991. )المرسي، ل
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 االزهر.جامعة  بالقاهرة، والقانونكلية الشريعة  مصر:       

 دار  لبنان: بيروت،.  331، ص3ط. واالثاربذكر الخطط  واالعتبارالمواعظ  (.5451)أ.  المقريزي،

 ة.يالكتب العلم      

   لبنان: بيروت. . 494، 402، ص2. طالروض المربع شرح زاد المستقنع(. 3001منصور، ب. )

 المؤيد. دار        

 .القدسي ةمصر: مكتبالقاهرة،  .220، ص2ط .الفوائدمجمع الزوائد ومنبع (. 5994. )هـالدين، نور 

 االرشاد. لبنان: مكتبة بيروت،. 12، ص2. طالمجموع (.3001م. ) النووي،

 دار  :بيروت، لبنان. 312،12، ص ص،3. طعلى الصحيحين كالمستدر(. 5990ح. ) النيسابوري،

 الكتب العلمية.         

  لبنان: المكتب، بيروت .452، ص2. طالمفتينروضة الطالبين وعمدة  (.5995. )يحيى، ن

 .اإلسالمي        

  القاهرة، مصر: دار .23، ص2ط .اإلسالمياالستثمار وضوابطه في الفقه  .(5423) يوسف، ش.

 ابن الجوزي.      


