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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آمَنُىا لَا تَأْكُلُىا أَمْىَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

 تَكُىنَ تِجَارَةً عَهْ تَزَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُىا أَوْفُسَكُمْ

 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

 

 صدق هللا العلً العظٌم 

 سورة النساء 

  12االٌة : 
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 االهداء 
----------------------- 

 

 اهدي هذه االطروحة 

 الدكتوراهالى روح والدتً الطٌبة التً كانت واحدة من امنٌاتها ان انال 

 .... رحمها هللا تعالى ....

 الى والدي الغالً حفظه هللا لنا خٌمة ومرجعا

 الى رفٌقة دربً زوجتً العزٌزة الطٌبة 

 الى سندي فً الحٌاة اخوتً واخواتً 

 الى اوالدي احمد وفاطمة وحسنٌن ومختار اعزاء قلبً 
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 شكر وعرفان

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى أله الطٌبٌن الطاهرٌن .

عرفا" بالجمٌل وتثمٌنا" للجهود المخلصة ٌسعدنً عند االنتهاء من متطلباات هاذه االطروحاة ان 
ستاذي الفاضل االستاذ الادكتور موساى خلاف عاواد لماا باذل مان ألاتقدم بجزٌل الشكر والعرفان 
واالشااراف والمتابعااة طااوال ماادة الدراسااة سااواء قباال جا حااة كورونااا  هجهااود حثٌثااة فااً التوجٌاا

فقااد وجاادت عنااده كاارم االخااالق وحساان الضااٌافة فلطالمااا ناقشاانا متعلقااات اطروحتااً  وبعاادها  
طوٌلة مستقطعا" من وقتاه وراحتاه مان اجال انجااز هاذه الدراساة   فاال ٌساعنً اال ان ولساعات 

 ادعوا له ولعا لته بدوام الصحة والسالمة ومزٌد من الرقً والتقدم العلمً .

كمااا اتوجااه بالشااكر والتقاادٌر واالعتاازاز الااى السااٌد ر ااٌس واعضاااء لجنااة المناقشااة المحتاارمٌن 
ن الدراساة واظهارهاا ٌمن مالحظات قٌمة من اجل ترصا لتجشمهم عناء السفر اوال ولما سٌقدمو

 بالمظهر الذي ٌخدم المصلحة العامة والباحثٌن بشكل خاص .

اة كال مان تصااد   واسااتذتً فاً دراساة الادكتوراالقكما اتقادم بالشاكر الجزٌال الاى ر اساة قسام 
االستاذ الدكتور عبد العظٌم الشاكري   االساتاذ الادكتور عبادالكرٌم العٌسااوي   االساتاذ الادكتور 
كرٌم الغالبً   االستاذ الدكتور نبٌل الجنابً   االستاذ الدكتور نزار الخٌكانً   االساتاذ الادكتور 

كتور بتاول العباادي   االساتاذ المسااعد الادكتور بااقر الجباوري   سالم عبد الحسان   االساتاذ الاد
 الدكتور حٌدر هادي   فلهم منً اطٌب التحٌات وازكاها .

واتقدم بالشكر الجزٌل للست ضحى عزٌز السهامها الفاعل فً اكمالً هذه االطروحاة والتاً لام 
 تدخر جهدا فً تقدٌم المشوره والعون طول فترة الكتابة . 

وصول الى عمادة كلٌاة االدارة واالقتصااد جامعاة القادساٌة ممثلاة بالساٌدة عمٌاد الكلٌاة والشكر م
  لما قادموه مان دعام مساتمر للطلباة البااحثٌن مان ور  عمال االستاذ الدكتور سوسن الجبوري 
 اقتصادٌة رغم جا حة كرونا .

كتور قاٌس مهادي دواتقدم بالشكر لزمال ً فً الدراساات العلٌاا كاال مان زمٌلاً واخاً الكارٌم الا
 .البٌاتً   واالخت الزمٌلة المحترمة الست زهراء دمحم نعمة 

نا اب االماٌن العاام للعتباة العباساٌة  والواجب ٌحاتم علٌاه ان اتقادم بجزٌال الشاكر والعرفاان الاى 
المهنااادس عبااااس موساااى احماااد والااادكتور افضااال الشاااامً نا اااب االماااٌن العاااام للعتباااة الحسااانٌة  

  والشاكر موصال الاى  ي مسؤول شابكة الكفٌال  ومكتباة العتباة العباساٌةوالمهندس جسام السعٌد
 الست نور عبد االمٌر على اسهامها الكبٌر فً اكمال االطروحة .

رزاق ذٌاب لماا قدماه لاً مان االستاذ المساعد الدكتور وكما اتقدم بجزٌل الشكر والعرفان الى   
تاذ عبااس االسادي لتقدٌماه ٌاد العاون وكاذل  الشاكر موصاول الاى االساعون طوال فترة الكتاباة 
 .الكمال هذه االطروحة 

ماان قاادم لااً ٌااد العااون بمشااورة او معلومااة او رأي ماان اجاال اتمااام هااذه  والشااكر موصااول لكاال 
 الدراسة وفاتنً ذكر اسمه فله منً كل االمتنان ...

 بسام
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 اقرار المشرف

 

النشاط االقتصادي الحقٌقً والمالً لعٌنه من اشهد بأن اعداد االطروحة الموسومة ) 

( قد جرى  ( 1222 – 1222للمدة ) العراقٌة االسالمٌة المصارف والمؤسسات 

واالقتصاد / جامعة القادسٌة   وهً جزء من متطلبات نٌل  اإلدارةبأشرافً فً كلٌة 

 فلسفة فً العلوم االقتصادٌة . الدكتوراهدرجة 

 

 

 

 

 

 المشرف                                                                   

 أ.د.موسى خلف عواد

 

 

 

 توصٌة ر اسة قسم االقتصاد

 بناءأ على اقرار المشرف اعاله ارشح هذه االطروحة للمناقشة .

 

 

 جاسم شعٌبثسندس أ.م. 

 ر ٌس قسم االقتصاد                                                                 

          

 



 

 اقرار المشرف اللغوي

 

النشاط االقتصادي الحقٌقً والمالً لعٌنه من اشهد بأن اعداد االطروحة الموسومة )

والمقدمة (   ( 1222 – 1222للمدة ) العراقٌة االسالمٌة المصارف والمؤسسات 

واالقتصاد / قسم االقتصاد /كلٌة  ) بسام مال  سرحان العفلوكً ( فًمن قبل الطالب 

وقد جرى مراجعتها من الناحٌة اللغوٌة وبأشرافً بحٌث اصبحت جامعة القادسٌة   

 الدكتوراهجزء من متطلبات نٌل درجة بأسلوب سلٌم وخالٌة من االخطاء اللغوٌة 

 فلسفة فً العلوم االقتصادٌة .

 

 

 

 

 المشرف اللغوي 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ------------------------------------------------------------------المستخلص 

الكبٌرة والمتزاٌدة ، فهو ٌنالش فاعلٌة النشاط االلتصادي فً النظام  ألهمٌتهتم اختٌار موضوع البحث وذلن 

عٌنً فً كل تعامالته االسالمً ، فمد توصلت الدراسة الى ان النظام االلتصادي االسالمً هو التصاد حمٌمً 

الى ان عمل  باإلضافة، منظورة لماء ثمن عادل لتلن السلع والخدمات  تااللتصادٌة ، فهو ٌمدم سلع وخدما

المطاع المالً ٌموم على اساس تمدٌم المروض وفك مبادئ الشرٌعة االسالمٌة الى المستثمرٌن فً مختلف 

من شرطها ان تكون هذه المروض ممدمة لدعم نشاط  المجالت وفك الصٌغ االسالمٌة المعروفة والتً ٌكون

 .تجاري ) سلع وخدمات ( ملموسة 

) سلع وخدمات (  ولد حدد ذلن النظام المتكامل شروط اصٌلة توجه عمل االستثمار فً المطاع الحمٌمً

ط االلتصادي والمطاع المالً ، من اجل االستثمار االمثل للمواد وتنمٌتها وتحمٌك النفع العام وهً غاٌة النشا

المتمثلة بتحمٌك حٌاة طٌبة للمجتمع المسلم من خالل امكانٌة حصوله على سلع وخدمات كافٌة لسد حاجاته وفك 

 المبدأ االلتصادي فً االسالم ) حد الكفاٌة ( .

وتلعب الٌوم العتبات الممدسة فً العراق دورا بارزا فً النشاط االلتصادي وفك مبادئ الشرٌعة االسالمٌة من 

خالل استخدام االموال المولوفة وفك الصٌغ االسالمٌة االستثمارٌة للعمل فً جمٌع االنشطة التجارٌة 

لها اهمٌة بالغة فً السوق المحلٌة وساهمت بثبات اسعار بعض السلع والصناعٌة والخدمٌة ، حتى اصبحت 

 الغذائٌة الضرورٌة فً السوق فضال عن انتاج سلعا تنافس الشركات العالمٌة .

من هذه االنشطة االلتصادٌة التً تبنتها العتبة العباسٌة والتً اصبح لها بعد التصادي كبٌر فهً اضافة الى 

اغناء السوق المحلٌة بالسلع والبضائع ذات الجودة العالٌة والسعر المناسب ، ساهمت كذلن بخلك فرص عمل 

 ت .كثٌرة للمجتمع نتٌجة لتوسع نشاطاتها االلتصادٌة فً جمٌع المجال

ام بالنسبة للمطاع المصرفً وفك النظام االلتصادي االسالمً نالحظ انه فً تطور مستمر وفك نشاط مصرفً 

واالبتعاد عن المعامالت التً  فاعل ٌموم بتمدٌم الخدمات المصرفٌة وفك الضوابط الشرعٌة التً حددها العلماء

عن طرٌك الصٌغ االسالمٌة المعروفة فً  ، فهو ٌمدم لروض لمشارٌع حمٌمٌة وفك فوائد مباحة الربوٌة 

ولد  ، المعامالت المالٌة منها المضاربة و المرابحة وغٌرها من الصٌغ التً شملت كافة اوجه النشاط المصرفً

( مصرف اسالمً من مجموع 52نا ان عدد المصارف االسالمٌة فً العراق مدة الدراسة وصل الى )ظالح

 . بتزاٌد مستمر وهً  فً عموم العراق ا"( مصرف17)

وبذلن تتحمك فاعلٌة االلتصاد االسالمً من كونه جعل النشاط االلتصادي فً المطاع الحمٌمً والمالً نشاطا 

عٌنٌا وفك الشروط الشرعٌة وٌواكب التطورات الحاصلة فً االنشطة االلتصادٌة كافة مع االخذ بنظر االعتبار 

للمستحمٌن وتحمٌك االخاء والمحبة االسالمً  ن االجتماعًوالضما الواجبات االجتماعٌة المتمثلة بتمدٌم التكافل

 .   بٌن افراد المجتمع المسلم

 د



 المحتويات فهرست 

 

 
 الموضوع

 

 
 رقم الصفحة 

 أ االية 

 ب الهداءا

 ج وعرفان شكر

 د المستخلص

 4-1 المقدمة

الموقف من الحاجات والمعامالت في الفكر االقتصادي  / الفصل االول

 االسالمي 

5-62 

 25-6 اإلسالم في الحاجات الى النظرة : االول المبحث

 13-7 اإلسالمي االقتصاد في الحاجات مفهومالمطلب االول : 

 125-14 االسالم في الحاجات وخصائص تقسيمالمطلب الثاني : 

 العمليات في المستخدمة المالية المعامالت المبحث الثاني :

 (. البيوع)  اإلسالم في  اإلسالمي االقتصادي الفكر في المصرفية

26- 42 

 االقتصادي الفكر في المالية المعامالت مفهومالمطلب االول: 

 .  اإلسالمي

27-29 

  االقتصاديالفكر في المالية المعامالت طبيعةالمطلب الثاني : 

 االسالمي

30-42 

 62-43 االسالمي االقتصادي الفكر في االقتصادية المشكلة المبحث الثالث:

 المدارس في االقتصادية للمشكلة العام المفهومالمطلب االول: 

 االقتصادية

43-48 

 62-49   الفكراالسالمي في االقتصادية المشكلة من الموقف -: الثاني المطلب



المشكلة االقتصادية وفاعلية الفكر االقتصادي  /الفصل الثاني 

 االسالمي في تحليل المتغيرات الكلية 

63-92 

 و واالدارية القانونية البنية العباسية العتبة : االول المبحث

 . العباسية العتبة في المباشر الحقيقي االستثمار

64-135 

 المدارس في االقتصادية للمشكلة العام المفهومالمطلب االول : 

 .  واالدارية القانونية البنية العباسية العتبة . االقتصادية

64- 75 

 89-76 .. العباسية العتبة في المباشر الحقيقي االستثمار: الثاني المطلب

 119-90 العراق في االسالمية المصارف واقع:  الثاني المبحث

 110-91 اإلسالمية المصارف  ومبادئ مفهوم : األول المطلب

  االقتصادي الفكر في لالستثمار العقدية الشروط :الثاني المطلب

 العراق في اإلسالمية المصارف نشأة االسالمي

111-119 

مع تحليل مؤشرات   نظرية التكافل االسالمي :الثالث المبحث

 مؤسسة العين للرعاية االجتماعية في العراق

120-135 

 123-121 مفهوم التكافل االجتماعي واعادة توزيع الدخل :األول المطلب

موارد تمويل التكافل في االسالم وابرز مؤسسات  : الثاني المطلب

 التكافل في العراق

124-135 

المؤسسات والمصارف االسالمية تحليل مؤشرات  الفصل الثالث :

 عينة الدراسة

 

136-189 

تقيم كفاءة االداء االقتصادي لمشاريع العتبة  :االول المبحث

العباسية عينة البحث ) مصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة 

 وانتاج المعقمات ومزارع خيرات ابي الفضل العباس (

137-164 

نبذه تعريفية عن مصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة  :  االول المطلب

 وانتاج المعقمات و المنظفات مؤشرات الدراسة  

138-154 

تقيم كفاءة االداء االقتصادي لمزارع خيرات ابي الفضل  : الثاني المطلب

 (. 2018-2016العباس للمدة التابع للعتبة العباسية المقدسة )

155- 164 



 189-165 واقع المصارف اإلسالمية عينة البحثالمبحث الثاني : 

نبذة تعريفية عن المصارف عينة الدراسة )  : االول المطلب

 العراقي اإلسالمي ومصرف ايالف اإلسالمي ( المصرف

166-178 

دراسة المؤشرات المالية والنقدية للمصارف عينة  : الثاني المطلب

الدراسة ) المصرف اإلسالمي العراقي ومصرف ايالف اإلسالمي (  للمدة ) 

2009 – 2018 . ) 

179-189 

 192-190 االستنتاجات 

 194-193 التوصيات 

 205-195 المصادر

 212 -206 المالحق 

 214-213 المستخلص باللغة االنكليزية 

 

 

 رقم الصفحة قائمة الجداول 

 86 . البحث عينة العباسية العتبة مشاريع( 1) رقم جدول

 134 2017 ولغاية التأسيس منذ العين مؤسسة مال رأس( 2) رقم جدول

وجيا الزراعة الحديثة وانتاج للمصنع الجود لتكن ( االيرادات الكلية3جدول رقم )

 (  2018 -  2016) المعقمات والمنظفات للمدة 

 

147 

لمصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة التكاليف المتغيرة   ( 4جدول رقم ) 

 .(  2018 -  2016) وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 

 

148 

لمصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة وانتاج ( اإلنتاجية 5جدول رقم ) 

 ( 2018 -  2016) المعقمات والمنظفات للمدة 

149 



ديثة لمصنع الجود لتكنولجيا الزراعة الحالعامل   ةاإلنتاجي(  6جدول رقم )

 (  2018 -  2016) وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 

149 

 وانتاج ( إنتاجية االجر لمصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة7جدول رقم ) 

 ( 2018 -  2016) المعقمات والمنظفات للمدة 

 

150 

ديثة ( إنتاجية رأس المال لمصنع الجود لتكلنوجيا الزراعة الح 8جدول رقم )

 (  2018 -  2016) وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 

 

151 

تاج يثة وان( االقيمة المضافة  لمصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحد9جدول رقم ) 

 (  2018 -  2016) المعقمات والمنظفات للمدة 

 

151 

 ( مؤشر قيمة الرواتب الى االجور لمصنع الجود لتكنلوجيا10جدول رقم ) 

 ( 2018 -  2016) الزراعة الحديثة وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 

 

152 

راعة ( نسبة تطور القيمة المضافة لمصنع الجود لتكنلوجيا الز 11جدول رقم )

 ( 2018 -  2016) الحديثة وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 

 

153 

( مؤشر نسبة األرباح الى القيمة المضافة لمصنع الجود  12جدول رقم )

 2018 -  2016) لتكنلوجيا الزراعة الحديثة وانتاج المعقمات والمنظفات للمدة 
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 اٌّمذِخ

اٌزٞ ٔض ػٍٝ اْ اٌّبي هلل  ٠ٕطٍك ِفَٙٛ إٌشبؽ االلزظبدٞ فٟ إٌظبَ االلزظبدٞ االعالِٟ ِٓ ِجذأ االعزخالف

رؼبٌٝ ٚاْ إٌبط ِغزخٍف١ٓ ف١ٗ ، ٚثزٌه ٠ىْٛ ِؾٛس إٌشبؽ االلزظبدٞ االعالِٟ ؽٛي اٌّبي ٚو١ف١خ اعزضّبسٖ ) 

ٕخ ؽذدد اٌزؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّخزٍفخ فٟ ع١ّغ ١ر١ّٕزٗ ( ، ٘زا إٌشبؽ اٌفؼبي ٚػغ ٚفك ِجبدب اعال١ِخ سط

اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ ٚرؼب١ٌُ  اٌمشآٌْىً صِبْ ِٚىبْ ٚفك ٔظٛص ِٓ  االٔشطخ االلزظبد٠خ ٚعؼٍزٙب طبٌؾخ

 اً٘ اٌج١ذ .

ٚاالعزفبدح اٌؾم١م١خ ٚلذ اثبػ إٌظبَ االلزظبدٞ االعالِٟ االعزضّبس فٟ االسع ِٓ اعً اػّبس٘ب ٚر١ّٕزٙب 

ٌطغ١بْ ٚ االعزغالي  ٕفغ اٌؼبَ ٌٍّغزّغ اٌّغٍُ ٚإٌفغ اٌخبص ٌٍفشد ٚٔجز ارؾم١ك اٌٌّٛاسد٘ب ثشىً ٠ٙذف اٌٝ 

ٚاٌظٍُ ٌزؾم١ك غب٠خ إٌشبؽ االلزظبدٞ اٌّزّضٍخ ثزؾم١ك ؽ١بح ؽ١جخ ٌٍّغزّغ االعالِٟ ، اْ رؾم١ك اٌشفب١٘خ 

االلزظبد٠خ ٚاٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔب ٚاالخشح ٟ٘ غب٠خ إٌشبؽ االلزظبدٞ االعالِٟ ، ٚرؾم١ك رٌه اٌٙذف ِشرجؾ 

بد شبؽ االلزظبدٞ ٚرؾ٠ًٛ ٔبرظ ٘زا االعزضّبس اٌٝ اشجبع اٌؾبعثزّى١ٓ االعزضّبس ٚعؼٍٗ اداح فؼبٌخ فٟ إٌ

االعبع١خ ٚرؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌؾ١بح ٚفك ػٛاثؾ اٌشش٠ؼخ اٌغّؾبء ، ٌٚزؾم١ك رٌه ششع إٌظبَ االلزظبدٞ 

اْ ٠ىْٛ إٌشبؽ االلزظبدٞ ٚفك اٌغب٠خ ِٕٙب  فٟ إٌشبؽ االلزظبدٞ اٌٛاعت رطج١مٙبؼٛاثؾ االعالِٟ عٍّخ ِٓ اٌ

إٌظبَ االعالِٟ فبػال شبِال ٌىً افشاد اٌّغزّغ ، ٌزٌه ٠ّىٕٕب اٌمٛي اْ إٌشبؽ االلزظبدٞ االعالِٟ ٠زشوض ػٍٝ 

 ٟ٘ :صالس لطبػبد سئ١غ١خ 

٠ؼخ اٌمطبع اٌؾم١مٟ ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ٘ذفٗ أزبط اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌفؼ١ٍخ ٚرمذ٠ّٙب ٌٍّغزّغ ٚفك ػٛاثؾ اٌشش –اٚال 

 االعال١ِخ  .

اٌمطبع اٌّبٌٟ ٠ٚشًّ اٌزؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاٌّظشف١خ ٚفك اٌظ١غ االعال١ِخ ِضً اٌّؼبسثخ ٚاٌّشاثؾخ  –صب١ٔب 

ٚاٌغٍُ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼمٛد اٌؾم١م١خ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ػًّ اٌمطبع اٌؾم١مٟ ) اْ ٠زٛعؾ اٌجٕه اٌزؼبِالد اٌزغبس٠خ 

 ً اٌّظشفٟ ِؾشَ ( .ٚفك اٌظ١غ االعال١ِخ ٚثخالفٗ ٠ىْٛ اٌؼّ

 اٌؼّبْ ٚاٌزىبفً االعزّبػٟ . -صبٌضب

االلزظبدٞ االعالِٟ ٠مَٛ ػٍٝ اعبط إٌّفؼخ اٌزجبد١ٌخ اٌزٟ رٕشأ ِٓ ادسان اٌفشد ثّغإ١ٌٚزٗ رغبٖ إٌظبَ اْ 

١ك ِغزّؼب ِزىبفال ِٚزؼبِٕب ٚ٘زٖ غب٠خ اٌٍّى١خ اٌؼبِخ ٌزؾماٌّغزّغ ِٓ خالي رؾذ٠ذ ٘ذف اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ ٌزؾمك 

ّغزّغ اٌّغٍُ ٚرؾم١ك اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ِٓ اعً اٌمؼبء ػٍٝ اٌفمش ٚاٌؾشِبْ اٌّؾجخ ٚاالخبء ث١ٓ افشاد اٌ

ٚاٌؾش ػٍٝ اٌؼًّ ٚاٌزىغت ، ٚ٘ٛ ثزٌه أفشد ػٓ ثبلٟ االٔظّخ االلزظبد٠خ اٌٛػؼ١خ ِٓ خالي سعّٗ ٌخطخ 

َٛ ثأٌغبء اٌٍّى١خ وّب فؼً اٌفىش اٌّبسوغٟ ثً ٚالؼ١خ رمَٛ ػٍٝ اعبط اٌزٛاصْ ث١ٓ ِظٍؾخ اٌفشد ٚاٌّغزّغ ٚال رم

ٚاصْ ث١ٓ اٌغبٔت اٌّبدٞ ٚاٌذػٛح اٌٝ اٌزىغت ِٓ اٌشصق اٌؾالي ٚاٌغبٔت  ٚاٌشٚؽٟ ، ٚاٚعت اْ ٠ىْٛ ٘زا 

 اٌىغت ٌزؾم١ك اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ .

َ اٌفشد ثزؾم١ك اٌفشائغ ٠زؾمك ٚفك ِجذأ اٌزىبفً اٌؼبَ ٚ٘ٛ اٌّجذأ اٌزٞ ٠ٍضاْ اٌغؼٟ ٌزطج١ك اٌؼذاٌخ فٟ اٌزٛص٠غ 

اٌششػ١خ الػبٌخ افشاد اٌّغزّغ رٚٞ اٌزخٛي إٌّخفؼخ ، ٚال٠زؾمك رٌه ِبٌُ رمَٛ اٌذٌٚخ ثأٌضاَ افشاد٘ب ثأداء 

اٌؾمٛق اٌششػ١خ اٌزٟ رىْٛ اٌغب٠خ  ِٕٙب رؾم١ك اٌزىبفً ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ، ففٟ ؽذ٠ش ػٓ  االِبَ عؼفش ثٓ دمحم 

بي ) ا٠ّب ِإِٓ ِٕغ ِإِٕب ش١ب" ِّب ٠ؾزبط ا١ٌٗ ، ٚ٘ٛ ٠مذس ػ١ٍٗ ِٓ ػٕذٖ اٚ ِٓ ػٕذ اٌظبدق ) ػ١ٍٗ اٌغالَ ( ل
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غ١شٖ ، البِٗ هللا ٠َٛ اٌم١بِخ ِغٛدا ٚعٙٗ ، ِّضلخ ػ١ٕبٖ ، ِغٌٍٛخ ٠ذاٖ اٌٝ ػٕمٗ ، ف١مبي : ٘زا اٌخبئٓ اٌزٞ خبْ 

 هللا ٚسعٌٛٗ ، صُ ٠إِش ثٗ اٌٝ إٌبس ( .

ٚرؾذ٠ذ ا٠ٌٛٚبرٗ دٞ فٟ اٌفىش االلزظبدٞ االعالِٟ ٘ٛ ٔفغ ع١ّغ افشاد اٌّغزّغ ٚثزٌه ٠ىْٛ غب٠خ إٌشبؽ االلزظب

ٚػٛاثطٗ ٚاٌؼٛح اٌٝ اٌؼًّ ٚوفبٌخ اٌغ١ش لبدس ػ١ٍٗ الْ اٌّبي هلل رؼبٌٝ ٚاٚعت اْ رىْٛ اٌغب٠خ ِٕٗ رؾم١ك 

بِء وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌإٌّفؼخ اٌشبٍِخ ٌىً اٌجشش ٚ  َّ ٰٜ ئٌَِٝ اٌغَّ َٛ َ َُّ اْعز ُ ١ؼًب ص ِّ ب فِٟ اْْلَْسِع َع َِّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍََك ٌَُىُ  ُ٘  (  ٝ

 ) ٌُ ١ٍِ ٍء َػ ْٟ ًِّ َش َٛ ثُِى ُ٘ َٚ اٍد ۚ  َٚ ب َّ َّٓ َعْجَغ َع ُ٘ ا َّٛ فََغ
اٌجمشح  
 

ٕ3 
 .

 
 

 مشكلة البحث 

ٌّغًّ إٌشبؽ  ١ٌخ ٚاٌّظشف١خفٟ اٌّؼبِالد اٌّب رزّضً ِشىٍخ اٌجؾش ثّذٜ ِالئّخ ٚشّٛي اٌظ١غ االعال١ِخ

االلزظبدٞ ٚلذسرٙب ٚفبػ١ٍزٙب ػٍٝ رؾم١ك اٌزىبًِ االلزظبدٞ فٟ ظً اٌزطٛساد اٌٙبئٍخ فٟ إٌشبؽبد االلزظبد٠خ 

 شبس٘ب اٌٛاعغ فٟ ػَّٛ ثٍذاْ اٌؼبٌُ ػبِخ ٚاٌجٍذاْ االعال١ِخ ثشىً خبص .زاٌٛػؼ١خ ٚأ

 فرضية البحث 

ثأعزطبػخ ِشبس٠غ اٌؼزجخ اٌؼجبع١خ ٚاٌّظبسف االعال١ِخ ٚاٌّإعغبد ) ً٘ ٠ٕطٍك اٌجؾش ِٓ فشػ١خ ِفبد٘ب 

اٌّب١ٌخ االعال١ِخ ثزف١ًٙ اٌظ١غ االعزضّبس االعالِٟ فٟ اٌمطبع اٌؾم١مٟ ِٓ اعً رؾم١ك اٌشفب١٘خ االلزظبد٠خ 

 . ػّٓ ؽذٚد اٌىفب٠خ ( 

 اهمية البحث 

٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ اثشاص اٌذٚس اٌزٞ ٠إد٠ٗ إٌشبؽ االلزظبد االعالِٟ اٌزٞ ٠غؼٝ اٌٝ رؾم١ك إٌفغ اٌؼبَ ٚفك 

ِجبدب د١ٕ٠خ اخالل١خ سط١ٕخ رمَٛ ػٍٝ اٌذػٛح اٌٝ اٌؼًّ ٚاٌزىغت ٌىً فشد لبدسا ػٍٝ رٌه ٚرشع١خ فىشح اال٠ّبْ 

اَلحُ ثأْ فىشح ِضاٌٚخ إٌشبؽ االلزظبدٞ ٘ٛ ػجبدح هلل رؼبٌٝ ٚرٕ ف١زا" ال ٚاِشٖ ففٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ) فَاِرَا لُِؼ١َِذ اٌظَّ

 ) َْ ٍُِؾٛ ُْ رُْف َ َوض١ًِشا ٌَّؼٍََُّى اْرُوُشٚا َّللاَّ َٚ  ِ ًِ َّللاَّ ٓ فَْؼ ِِ اْثزَغُٛا  َٚ فَبٔزَِشُشٚا فِٟ اْْلَْسِع 
 ٓٔاٌغّؼخ 

اٌخبٌك  اْ، ثبْلػبفخ اٌٝ 

ِٓ خالٌٙب و١ف١خ ِضاٌٚخ ٘زا إٌشبؽ االلزظبدٞ  ٌالٔغبْ ثششٚؽ ششػ١خ رؾذد عؼً وً ِبفٟ االسع ِغخش

 ٚإٌٟٙ ػٓ اٌّؼبِالد اٌّؾشِخ ٌّب ٌٙب ِؼبس ػٍٝ اٌّغزّغ .

ٚثزٌه ٠ظٙش االلزظبدٞ االعالِٟ ثأٔٗ الزظبدا شبِال" ٌىً االٔشطخ االلزظبد٠خ عٛاء وبٔذ صساػ١خ اٚ طٕبػ١خ 

 ٠خ ٚخٍك ِغزّغ ِزىبفً .اٚ رؼبِالد ِظشف١خ ٚفك ِجبدب ٚاعظ اٌغب٠خ ِٕٙب رؾم١ك اٌىفب

 اهداف البحث 

 ٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ ِب٠ٍٟ :

 ٞ ٚفك اٌفىش االلزظبدٞ االعالِٟ رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ِٚذٜ شٌّٛٙب ٌٍٕشبؽ االلزظبد -ٔ

اِىب١ٔخ رطج١ك ٘زٖ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ فٟ االٔشطخ االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ ) وبالعزضّبس فٟ اٌمطبع اٌؾم١مٟ  -ٕ

 .( ِٚذٜ ِٛاوجزٙب ٌٍزطٛساد اٌؾبطخ ف١ٙب  ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ 

اثشاص اٌغب٠خ االعبع١خ ِٓ ٘زا إٌشبؽ االلزظبدٞ ٚاٌذٚس االعزّبػٟ اٌزٞ ٠إد٠خ ِٓ خالي خٍك ِغزّغ  -ٖ

 ِٓ .ِزىبفً ِزؼب

 



 .........................................................................................................   المقدمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

3 

 منهجية البحث 

اػزّذ اٌجؾش اعٍٛة رؾ١ًٍ إٌظٛص ٚاالدث١بد االعال١ِخ اٌّزؼٍمخ ثباللزظبد االعالِٟ ػٍٝ ِٕٙظ 

اٌٝ االعٍٛة اٌٛطفٟ ِٓ خالي ٚطف   ثبإلػبفخ دٞ االعالِٟظباالعزمشاء ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍفىش االلز

اٌّب١ٌخ االعال١ِخ ٚاالعٍٛة اٌزؾ١ٍٍٟ  ِٓ خالي دساعخ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٌٍّإعغبد ٚاٌّظبسف  اٌّإعغبد

 االعال١ِخ 

 حدود البحث 

 ٠ٍٟ : رزّضً ؽذٚد اٌجؾش ثّب

 اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ اٌؼشاق  -ٔ

 . ( 2ٕٔٓ -3ٕٓٓاٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌّإعغبد ٚاٌّظبسف  ٌٍّذح ) -ٕ

 

 خطة البحث 

 اٌجؾش صالصخ فظٛي ٚوّب ٠ٍٟ : رؼّٓاِب ثبٌٕغجخ ٌخطخ اٌجؾش فمذ 

، اِب  إٌظشح اٌٝ اٌؾبعبد فٟ اإلعالَ ، اٌّجؾش االٚي ٔبلش اٌفظً االٚي اؽزٜٛ ػٍٝ صالصخ ِجبؽش 

خ ٌّشىٍااٌّجؾش اٌضبٌش ػٍٝ ششػ ٌّفَٙٛ ٚاؽزٜٛ اٌّجؾش اٌضبٟٔ رٕبٚي اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ فٟ اإلعالَ 

  . االعالِٟ االلزظبد٠خ فٟ اٌفىش االلزظبدٞ

ِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ فمذ ا ٌؼزجخ اٌؼجبع١خ اٌج١ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالداس٠خااٌّجؾش االٚي ف١ٗ اِب اٌفظً اٌضبٟٔ فمذ رٕبٚي 

ظش٠خ اٌزىبفً االعالِٟ ِغ رؾ١ًٍ ٔث١ّٕب رطشق اٌّجؾش اٌضبٌش  الغ اٌّظبسف االعال١ِخ فٟ اٌؼشاق ٚث١ٓ 

  .ِإششاد ِإعغخ اٌؼ١ٓ ٌٍشػب٠خ االعزّبػ١خ 

ٚاؽزٜٛ ػٍٝ اٌّإعغبد ٚاٌّظبسف االعال١ِخ ػ١ٕٗ اٌجؾش رؾ١ًٍ ِإششاد ٕبٚي راِب اٌفظً اٌضبٌش فمذ  

االداء االلزظبدٞ ٌّشبس٠غ اٌؼزجخ اٌؼجبع١خ ػ١ٕٗ اٌجؾش اِب رم١١ُ وفبءح فمذ ؽًٍ اٌّجؾش االٚي  ،ِجؾض١ٓ 

  .دساعخ اٌّإششاد اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ ٌٍّظبسف ػ١ٕٗ اٌجؾش ٚي جؾش اٌضبٟٔ فمذ رٕباٌّ

 اٌذساعبد اٌغبثمخ 

ظٙشد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌّٛػٛع  ٔظشا ال١ّ٘خ اٌّٛػٛع ٚؽ٠ٛ١زٗ ٚرغذدٖ ثأعزّشاس

 ٚاٌّشرجٗ ؽغت رمذ٠ّٙب ِٕٙب اٌؼشث١خ ِٕٚب اٌؼشال١خ ٚوّب ٠ٍٟ : 

 ر٠ًّٛ فٟ اإلعال١ِخ اٌّب١ٌخ اٌّإعغبد ٚ اٌّظبسف دٚسدساعخ ١٘ب ع١ًّ ثشبساد ثؼٕٛاْ )   -ٔ

اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ ٌٍفىش االعالِٟ  ، دساعخ ِٕشٛسٖ فٟ ٕٙٔٓ(  اٌّزٛعطخ ٚ اٌظغ١شح اٌّششٚػبد

 ر١ّٕخ فٟ اإلعال١ِخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّإعغبد اٌّظبسف دٚس ئثشاص ئٌٝ اٌذساعخ ٘زٖ رٙذف ،   ٕٙٔٓ

 ئٌٝ اٌذساعخ ٘ذفذ وّب ٌٙب، اٌالصَ اٌز٠ًّٛ رمذ٠ُ خالي ِٓ ٚاٌّزٛعطخ اٌظغ١شح اٌّششٚػبد ٚرط٠ٛش

 رٛطٍذ ٚلذ ٚاٌّزٛعطخ، اٌظغ١شح ٌٍّششٚػبد ِٚٛاءِزٗ اإلعالِٟ اٌز٠ًّٛ ٔظبَ خظٛط١خ ث١بْ

 وبْ ٚاٌّزٛعطخ اٌظغ١شح ٌٍّششٚػبد اإلعالِٟ اٌز٠ًّٛ ٚالغ أْ: أثشص٘ب ػذح، ٔزبئظ ئٌٝ اٌذساعخ

 ثبٌششاء ٌآلِش اٌّشاثؾخ ط١غزٟ ػٍٝ ٚاٌّإعغبد اٌّظبسف رٍه الزظبس رج١ٓ وّب عذا، ػئ١ال
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 ٚػذَ اْلسدٟٔ، اإلعالِٟ اٌجٕه فٟ ٚا١١ٌّٕٙٓ ؾشف١١ٓاٌ ر٠ًّٛ ثشٔبِظ ػّٓ ثبٌز١ٍّه إٌّز١ٙخ ٚاٌّشبسوخ

 .أخشٜ ط١غخ أٞ ػٍٝ االػزّبد

 

 ٌز٠ًّٛ اٌّذخشاد اعزمطبة فٟ اإلعال١ِخ اٌّظبسف دمحم ثؼٕٛاْ )  دٚس عبعُ دساعخ اٌجبؽش عٕبء -ٕ

 ٠ظذس٘ب ِؾىّخ ػ١ٍّخ ِغٍخدساعخ  ِٕشٛسٖ فٟ  ( 2ٕٓٓ-ٕٕٔٓ) ٌٍّذح اٌؼشاق فٟ اٌّظشف١خ أٔشطزٙب

 اٌّظبسف ، رٛطٍذ اٌذساعخ اٌٝ اْ ٕٙٔٓ  ثغذاد عبِؼخ - اٌّب١ٌخ ٚ اٌّؾبعج١خ ٌٍذساعبد اٌؼبٌٟ اٌّؼٙذ

 ٚرٛع١ٙٙب اٌّبٌٟ ئغباٌف راد اٌغٙبد ِٓ اٌّب١ٌخ اٌّذخشاد ثبعزمطبة رٙزُ ِب١ٌخ ِإعغخ اإلعال١ِخ

 ٟٚ٘ ئعزضّبس٠خ الغشاع أٚ اعزٙالو١خ الغشاع العزخذاِٙب عٛاء اٌّبٌٟ، اٌؼغض راد اٌغٙبد ثبرغبٖ

 أعظ اٌٝ رغزٕذ ٌىٕٙب أخشٜ ،  ٚخذِبد اٌزغبس٠خ اٌّظبسف رمذِٙب اٌزٟ اٌّظشف١خ اٌخذِبد رمذَ

 ٟ٘ اٌّذخشاد اعزمطبة ػٍٝ لذسرٙب فبْ اٌؼشاق، فٟ ٔشٛئٙب ؽذاصخ ٚثغجت االعال١ِخ، اٌشش٠ؼخ ِٚجبدب

 ٌزؾم١ك أِٛاٌٙب ثشؤٚط االعزؼبٔخ خ١بس أِبَ ٠ؼؼٙب ِّب االعال١ِخ، غ١ش اٌزغبس٠خ وبٌّظبسف ١ٌغذ

 فٟ االعال١ِخ اٌّظبسف رؼزّذ: " ِفبد٘ب فشػ١خ ِٓ اٌجؾش أطٍك ٌمذ  .اٌّظشفٟ ٔشبؽٙب ِٓ ٘ذفٙب

 اػزّبد٘ب ِٓ أوضش أٔشطزٙب ْلداء أِٛاي سؤٚط ِٓ رّزٍىٗ ِب ػٍٝ( 2ٕٓٓ-ٕٕٔٓ) اٌّذح خالي اٌؼشاق

 اٌزؾ١ًٍ ثبعزخذاَ ٚفشػ١زٗ اٌجؾش ِشىٍخ ٚعٛد ئصجبد اٌجؾش ؽبٚي ٚلذ". ثأٔٛاػٙب اٌٛدائغ ػٍٝ

 اٌؼشالٟ اٌّشوضٞ اٌجٕه ٔششاد ٚفشرٙب ئعّب١ٌخ ث١بٔبد ػٍٝ ٚاالػزّبد ٚاٌىّٟ اٌٛطفٟ اٌزبس٠خٟ

 ا١ٌٙب رٛطً اٌزٟ االعزٕزبعبد أُ٘ ِٚٓ ثؼبِخ،  ٚاٌزغبس٠خ االعال١ِخ ٌٍّظبسف اٌؼ١ِّٛخ ٚا١ٌّضا١ٔبد

 ٚسؤٚط ٚدائؼٙب ِٓ وً رٕبِٝ لذ اٌؼشاق فٟ االعال١ِخ اٌّظبسف ٚئْ اٌجؾش، فشػ١خ طؾخ: اٌجؾش

 .اٌزغشثخ ؽذاصخ سغُ ِشغغ ثشىً أِٛاٌٙب

 ٌألٚساق اٌؼشاق عٛق رٕش١ؾ فٟ االعال١ِخ اٌّظبسف دٚسدساعخ اٌجبؽش ؽٛساء وبظُ عبسٞ ثؼٕٛاْ ) -ٖ

، ٕٕٓٓسعبٌخ ِبعغز١ش و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد عبِؼخ اٌمبدع١خ  ( 2ٕٔٓ – ٕٗٓٓ) ٌٍّذح اٌّب١ٌخ

 فٟ اإلعال١ِخ اٌّظبسف أَػّبي رطٛس اثشص٘ب وبْ االعزٕزبعبد ِٓ ِغّٛػخ اٌٝ اٌذساعخ رٛطٍذ

 2ٕٔٓ ػبَ فٟ اإلعال١ِخ اٌّظبسف ػذد اطجؼ ئر اٌّظشفٟ اٌمطبع ػّٓ أَػذاد٘ب ص٠بدح ٔز١غخ اٌؼشاق

 ٔالؽع ئر ، اٌّب١ٌخ ٌألٚساق اٌؼشاق عٛق رٕش١ؾ فٟ اإلعال١ِخ ٌٍّظبسف دٚس ٕٚ٘بن ِظشفبً،(  2ٕ) 

(  اإلعال١ِخ اٌّظبسف ِإششاد)  اٌّغزمً اٌّزغ١ش ث١ٓ ِٚٛعجخ عذاً  ل٠ٛخ ؽشد٠خ اسرجبؽ ػاللخ ٚعٛد

 اإلعال١ِخ اٌّظبسف ِإششاد ٔغجخ اسرفؼذ فمذ ،(  اٌّب١ٌخ ٌألٚساق اٌؼشاق عٛق ِإششاد)  ٚاٌّؼزّذ

 اٌم١ّخ ِإشش ٔغجخ ثٍغذ ئر ، اٌذساعخ ِذح خالي اٌّب١ٌخ ٌألٚساق اٌؼشاق عٛق ِإششاد ئعّبٌٟ ئٌٝ

 اٌزذاٚي ؽغُ ِإشش ٔغجخ ٚثٍغذ ،%( 2ٗ.ٕٙ) اٌغٛق ل١ّخ أعّبٌٟ ئٌٝ االعال١ِخ ٌٍّظبسف اٌغٛل١خ

 اٌذٚساْ ِؼذي ِإشش ٔغجخ ٚثٍغذ ،%( 1ٗ.ٔ٘) اٌّزذاٌٚخ اْلعُٙ ػذد ِإشش ٚٔغجخ ،%( 3٘.ٕ٘)

 ِذح ثذا٠خ فٟ ػ١ٍٗ وبٔذ ػّب شاً وض١ ٚاسرفؼذ اٌذساعخ ِٓ اْلَخ١ش ٌٍؼبَ إٌغت ٘زٖ وبٔذ ،%( 1.ٕٕ)

 رؾ١ًٍ خالي ِٓ ٔشبؽٙب ٚص٠بدح اٌغٛق فٟ اٌّغبّ٘خ االعال١ِخ اٌّظبسف ػذد اصد٠بد ٠إوذ ِّب اٌذساعخ

 ص٠بدح ػٓ فؼالً  ، اٌّب١ٌخ ٌألٚساق اٌؼشاق عٛق فٟ اٌّغبُ٘ اٌّظشفٟ اٌمطبع اٌٝ ثبٌٕغجخ ِإششارٙب

 .رؾ١ٍٍٙب رُ ٌزٟا اٌغٛق ِإششاد اٌٝ ٔغجزٙب
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 انفصم األٔل 

 حًٍٓد 

٠ؼى جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ ِٓ جألٔظّس جٌش١ٌّٛس جٌطٟ ٌُ ضطٍن أٞ ِفظً ِٓ ِفحطً جٌك١حز 

جاللطظحو٠س ٚجالؾطّحػ١س وْٚ لٛجػى ٚجقىحَ شٍػ١س ضٕظُ ػًّ جالٔٓحْ ٚضكىو ؽر١ؼس ً٘ج جٌؼًّ ذّح 

ى١س ٚجإلٔطحؼ ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌؼاللحش فحٌّحي ٚجٌػٍٚز ٚجٌٍّ ٠طٛجفك ِغ ِظٍكس جٌفٍو ٚجٌّؿطّغ جٌٍُّٓ ،

ُ ًٖ٘ ١ٚضٕظ ضكطحؼ جٌٝ ضش٠ٍغ ٠ٕظّٙح ، جْ جٌطش٠ٍغ جإلْالِٟ ٚجٌّؼحِالش جٌّح١ٌس جاللطظحو٠س 

جٌرحػع جٌٍٚقٟ ٚٔرً جٌّحو٠س ٌهٍك ِؿطّغ ِطىحفً ٠ٓؼٝ جٌٝ ػٍٝ أْحِ  حش جاللطظحو٠س جٌؼالل

 فمى ضٕحٚي جٌفظً جألٚي ػٍٝ غالظ  ، ٚفٟ ً٘ج  جٌظىوك غح٠س ِّٙس ٟ٘ ٍِػحز هللا ْركحٔٗ ضكم١

 

 ِرحقع ٟ٘ : 

 ِٟجإلْالجٌفىٍ جاللطظحوٞ جٌّركع جألٚي / جٌٕظٍز جٌٝ جٌكحؾحش فٟ 

جٌّٓطهىِس فٟ جٌؼ١ٍّحش جٌّظٍف١س فٟ جٌفىٍ جاللطظحوٞ  جٌّح١ٌس جٌّؼحِالش  جٌّركع جٌػحٟٔ /

 (.  جٌر١ٛع)  جإلْالَ فٟ جإلْالِٟ 

  ِٟجإلْالجٌفىٍ جاللطظحوٞ فٟ  ظحوٞجٌّشىٍس جاللطجٌػحٌع / جٌّركع 
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 انًبحث االٔل

 فً االسالو  اث انُظسة انى انحاج

 يفٕٓو انحاجاث فً االقخصاد اإلساليً  -انًطهب األٔل :

 فً اإلسالو حقسٍى ٔخصائص انحاجاث -انًطهب انثاًَ :
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 انًبحث األٔل

 انُظسة انى انحاجاث فً االسالو  

 ِفَٙٛ جٌكحؾحش فٟ جاللطظحو جإلْالِٟ -ي :جٌّطٍد جألٚ

ذحٔٗ ) جٌؼٍُ جًٌٞ ٠ركع  ػٍُ جاللطظحو جالْالِٟضؼ٠ٍف  ػ١ٍٕحلرً جٌططٍق جٌٝ ِفَٙٛ جٌكحؾس فٟ جإلْالَ ٠ؿد 

ِح ٠ّىٓ جٔطحؾٗ ِٓ جٌٍٓغ ٚجٌهىِحش الضرحع جٌكحؾحش جاللطظحو٠س جٌٕحوٌز جوجٌز ٚجْطغالي جٌّٛجٌو  ػٓ و١ف١س

(.ٚجٌطٕٛع فٟ ظً جؽحٌ ِؼ١ٓ ِٓ جٌم١ُ جالْال١ِس ٚجٌططٍؼحش جٌكؼح٠ٌس ٌٍّؿطّغ ُٓ ذحٌٛفٍز جالٔٓح١ٔس جٌطٟ ضط
(1 )

 

٠ٚؼٍف ج٠ؼح ػٍٝ جٔٗ ) جالؽحٌ جٌؼحَ جًٌٞ ٠طؼّٓ ِؿّٛػس ِٓ جٌمٛجػى جٌشٍػ١س جٌى١ٍس جٌطٟ ضكىُ جٌّؼحِالش 

 (جاللطظحو٠س ٌطكم١ك جضرحع قحؾحش جالٔٓحْ جٌّحو٠س ٚجٌٍٚق١س 
(2 )

.  

 ٌإلٔٓحْجٌّحو٠س ٚجٌٍٚق١س  ي جٌطؼح٠ٌف جٌٓحذمس ٍٜٔ جْ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ فٟ جالْالَ ٠ؿّغ ذ١ٓ جٌكحؾحشِٓ نال

فمى ػىش ، َٛ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ ف١ٙح ػٓ وٛٔٗ ِحو٠ح ِفٙ ال ٠طؿحَٚٚجٌطٟ  جٌٛػؼ١سذهالف جٌٕظُ جاللطظحو٠س 

جاللطظحوٞ جإلْالِٟ ذهظحتض ضهطٍف فٟ  ، ٠ٚط١ُّ جٌٕظحَجالٔٓحْ ؾُء ِٓ جٌّىْٛ جٌّحوٞ ٌٍٕشحؽ جاللطظحوٞ 

ضٛؾٙحضٙح ػٓ ذحلٟ جألٔظّس جاللطظحو٠س ٟٚ٘ 
(3)

:-  

٠رٕٝ جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ ػٍٝ ػمحتى٠س لحتّس ػٍٝ وٚجفغ ج٠ّح١ٔس ذحهلل ضؼحٌٝ ٚجْحِ ضطر١ك ضؼح١ٌّس  -1

 فٟ ؾ١ّغ جألٔشطس جاللطظحو٠س .

ٔٓحٟٔ ٚؾؼً جإلٔطحؼ  ١ٍْٚس ٌٍكظٛي ػٍٝ جٌىٓد ٠رٕٝ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ ػٍٝ أْحِ وجفغ أناللٟ ٚج -2

 جٌكالي ال غح٠س ٌطكم١ك جٌٍذف جٌّحوٞ فمؾ .

، ٚؾؼً جٌٍٓطس ضأ٠ى ضٍه ٚػؼص جٌش٠ٍؼس جٌّٓكحء ضش٠ٍؼح وحِال ٠ٓؼٝ جٌٝ ضكم١ك ج٘ىجف جؾطّحػ١س  -3

 جأل٘ىجف ذحإلػحفس جٌٝ ٚجَع جٌؼ١ٍّ ٚجٌى٠ٓ .

 

                                                                   
 .  16، ص  2002االردن ،  –االسالمً دراسة وتطبٌق ، دار المناهج ، عمان ابراهٌم فاضل ، االقتصاد  - 1

 . 42، ص  1993نجري ، ذاتٌة السٌاسة االقتصادٌة االسالمٌة ، القاهرة مطبعة االهرام ، فلدمحم شوقً ا - 2

 . 142-147، ص  1925د االسالمً ، دمشق ، مطبعة سبهر ، طهران ، ر دمحم المبارك ، نظام االقتصاتوالدك - 3
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ٌؼىجٌس ٚضىحفة جٌفٍص ذ١ٓ ؾ١ّغ جفٍجو جٌّؿطّغ ، ٚضشؿ١غ ٠ٓؼٝ جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ جٌٝ ضكم١ك ج -4

 جٌطؼحْٚ ٚجٌطىحفً ذ١ُٕٙ .

ضطىنً جٌىٌٚس فٟ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ ِٓ جؾً ضكم١ك جٌؼىجٌس ٚضىحفة جٌفٍص ِٕٚغ جألٔشطس جاللطظحو٠س  -5

 جٌؼحٌز ِٕٚغ جالقطىحٌ ٚجٌٍذح ٚجٌظٍُ ٚجالْطغالي .

جٌطٛجَْ ذ١ٓ ِظٍكس جٌفٍو ) ق٠ٍس جٌفٍو ( ٚجٌّظٍكس  ٠ٓؼٝ جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ جٌٝ ضكم١ك -6

 .ُِٚجٌٚس جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ جٌؼحِس ٌٍّؿطّغ ِٓ نالي ضش٠ٍؼحش ٚجػكس ٌٍٍّى١س ٚجٌؼًّ 

٠طظف جٌطش٠ٍغ جإلْالِٟ ٌٍٕشحؽ جاللطظحوٞ ذػرحش جالضؿح٘حش ٚجالّْ ٍِٚٚٔس جٌططر١ك ٚجْطٕرحؽ  -7

ٌشٍػ١س ٌّٛجورس جٌططٌٛجش جاللطظحو٠س ِٚالتّطس ٌىً جٌطؼ١ٍّحش ٚجٌطش٠ٍؼحش جٌؿى٠ىز ٚفك جٌمحػىز ج

 جٌؼظٌٛ .

طّغ ٚقفع وٍجِس جالٔٓحْ ، ٚؾؼً جٌٍغرحش ًٌٌه ٠ٓؼٝ جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ جٌٝ ضكم١مٟ ِظٍكس جٌّؿ

 ٚجشرحع جٌكحؾحش ِمٍٚٔس ذّٓٛ جٌٕفّ ذّح ٠كمك ْؼحوز جٌفٍو ٚجٌّؿطّغ .

ضؼظ١ُ جٌٙىف جالْحْٟ ٌٍٕشحؽ جاللطظحوٞ ٘ٛ  ٍٜٔ جْ  جٌٍأّْحٌَٟ جٌٕظح ٚػٕى ضك١ًٍ جألٔشطس جاللطظحو٠س  فٟ

 . ٚجٌّحوز  ٔفٟٓ ٌٚٚقٟ ؾؼً جالٔٓحْ ٠ظرف ٍِّٛوح ٌٍّحيجالٌذحـ ِّح جوٜ يٌه جٌٝ قظٛي فٍجؽ 

حْس جاللطظحو٠س جالشطٍجو١س ِٓ نالي ج٠ظحٌٙح ١ذحٌٓجِح جٌٕظحَ جالشطٍجوٟ فمى قحٚي وحٌي ِحٌوّ ٌفغ جال٠ّحْ 

١ىز ٍِضرس جٌؼم
(1 )

جٌكحؾس جٌٝ جٌى٠ٓ ٚجٌٍٚـ ِٚٓ جالِػٍس ػٍٝ يٌه ، جال جْ ِكحٚالضٗ ٌُ ضٓى جٌفٍجؽ جٌفىٍٞ فٟ  

ل١حَ جٌّح١ٔح جٌشٍل١س ذٍطى جِٛجي ِٓ ١ُِج١ٔطٙح فٟ ْر١ً جٌىػٛز جٌٝ جٌؼٛوز جٌٝ جٌى٠ٓ ٚجاللٍجٌ فٟ وٌٚز فٟ 

 جاللطظحوٞ جًٔجن .جٌٕشحؽ 

 :  ٠أضٟ وّح ٔٓطؼٍػٙح ِطؼىوز ١س نظحتض ٌٍٚكحؾس فٟ جالٔظّس جاللطظحو٠س جٌٛػؼ

 : ٌٍطؼىو جٌمحذ١ٍس -1

 جٌٍغرحش ش َجو ٚوٍّح ِؼ١ٓ، قى ػٕى ضٕطٟٙ ٚال ِٚهطٍفٗ ، ِطؼىوز جإلٔٓحْ ٌٚغرحش جٌٍغرس ١ٌٚىز ٟ٘ جٌكحؾس

 :  أّ٘ٙح جٌؼٛجًِ ِٓ ذؼىو جٌكحؾحش ضؼىو ٚذحٌطحٌٟ جٌٍغرحش، ضؼىو ٠ٍٚضرؾ ٌٙح ضرؼح جٌكحؾحش ش َجو وٍّح

                                                                   
 .239، ص  1921لبنان ، مكتبة المعارف للمطبوعات  ، –دمحم باقر الصدر ، اقتصادنا ، بٌروت  - 1



 .........................................................................................................   انفصم االٔل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9 

 :  جٌّى١ٔس جٌك١حز ضمىَ - أ

 جٌك١حز ِٕحقٟ ؾ١ّغ شٍّص جٌطٟ جٌٙحتٍس ٚجٌططٌٛجش جالنطٍجػحش، ِٓ جٌؼى٠ى ظٌٙٛ جٌى١ٔس جٌك١حز ضمىَ ػٍٝ ضٍضد

 . قحؾحضٗ ضؼىو ٚذحٌطحٌٟ ، جٌّؿحالش وً فٟ جإلٔٓحْ ٌغرحش ضؼىو ػٍٝ جٔؼىّ جًٌٞ جألٍِ

 :  جٌىنً ٠َحوز -خ

 . جٌكحؾحش ضؼىوش ٚذحٌطحٌٟ جٌٍغرحش ِؼٗ َجوش جٌىنً َجو فىٍّح جٌىنً ٚٔمض ٠ٌُحوز، ضرؼح ضمً أٚ جٌكحؾحش ضطؼىو

 :  ٚجٌّىحْ جٌُِحْ ظٍٚف -ؼ

 ػٓ ضهطٍف جٌرحٌوز جٌّٕحؽك فٟ جإلٔٓحْ ٚقحؾحش ج١ٌَٛ قحؾحضٗ ِٓ ألً ػحِح ػش٠ٍٓ لرً جإلٔٓحْ قحؾحش ئْ

 جٌىٚي فٟ جإلٔٓحْ قحؾحش ػٓ ضهطٍف جٌّطمىِس جٌىٚي فٟ جإلٔٓحْ قحؾحش أْ وّح جٌكحٌز، جٌّٕحؽك فٟ قحؾحضٗ

 . جٌٕح١ِس

 :  ٚجالؾطّحػٟ جٌػمحفٟ جٌّٓطٜٛ - و

 ٚجٌظك١فس جٌىطحخ، ئٌٝ ٠كطحؼ فحألٚي جألِٟ، جإلٔٓحْ ج٘طّحِحش ػٓ ضهطٍف جٌّػمف جإلٔٓحْ ج٘طّحِحش أْ ٔالقع

 . أ١ّ٘س أٞ جٌكحؾحش ضٍه ٌٗ ضّػً ال جٌػحٟٔ ذ١ّٕح أْحْٟ، ذشىً

 :  جٌؼٍّ ٍِجقً - ٖ

 ٍِقٍس فٟ قحؾحضٗ غ١ٍ جٌطفٌٛس ٍِقٍس فٟ فكحؾحضٗ ػٍّٖ ٌٍّجقً ضرؼح ٚجٌٕمظحْ ذح٠ٌُحوز جإلٔٓحْ قحؾحش غ١ٍضط

 . جٌش١هٛنس ٍِقٍس فٟ قحؾحضٗ ٚغ١ٍ جٌشرحخ،

 ٌإلشرحع جٌمحذ١ٍس -2

 ِٓ لىٌج ضٍمص وٍّح ضطٕحلض جٌكحؾس فاْ وًٌه جٌكحؾحش، إلشرحع ٠ىفٟ ٚجٌهىِحش جٌٍٓغ ِٓ ِكىٚوج لىٌج ئْ

 أِىٓ ٚئْ ضٕطٟٙ ال ٚجٌشٍخ ٌألوً، جٌكحؾس ِػً ذحٌؿٓى، جٌٍّضرطس جٌف١ٌٓٛٛؾ١س جٌكحؾحش أْ ٠ٚالقع شرحع،جإل

 . ِكىو ٚلص ذؼى ضطؿىو فأٙح جألٚلحش ِٓ ٚلص فٝ ئشرحػٙح

 قحؾحش ٕٚ٘حن جألٍِجع، ػى جٌطكظ١ٓ ِػً جٌؼٍّ فٟ ٚجقىز ٍِز ضشرغ قحؾحش فٕٙحن وٌؾحش ػٍٝ ٚجٌطشرغ

 ٍِقٍس ِٓ ٠هطٍف جإلشرحع أْ وّح جٌطؼ١ٍُ ِػً ضمظٍ أٚ ضطٛي، جٌؼٍّ ِٓ ِؼ١ٕس ١َِٕس فطٍز ِىٜ ػٍٝ ضشرغ

 . أنٍٜ ٍِقٍس ئٌٝ ِؼ١ٕس ػ٠ٍّس
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 : ٌإلقالي جٌمحذ١ٍس -3

 ٚقىز ٚػٍٝ جٌكحؾط١ٓ ذ١ٓ جٌطمحٌخ ِمىجٌ ػٍٝ جإلقالي لحذ١ٍس ٚضطٛلف أنٍٜ قحؾس ِكً ضكً أْ ٠ّىٓ فحٌكحؾس

 أٚ جالططٕحػٟ، جٌك٠ٍٍ ذاْطٙالن جٌّٕٓٛؾحش ذحْطٙالن ئشرحػٙح ٠ّىٓ ر١ؼٟجٌط جٌك٠ٍٍ ئٌٝ فحٌكحؾس جٌّظ١ٍ،

 ئِح جٌطحلس ٌِٛىجش ِٓ وػ١ٍز ذىجتً ذحْطهىجَ ئشرحػٙح ٠طُ لى جٌطىفثس ئٌٝ ٚجٌكحؾس جٌٕحػّس، جٌمط١ٕس جٌّٕٓٛؾحش

 . ئٌم... جٌغحَ أٚ جٌىٍٙذحء، أٚ جٌفكُ أٚ جٌهشد، ذحْطهىجَ

 جٌكحؾحش ٚضٍجذؾ ضىحًِ -4

 قحؾحش ؾحٔرٙح ئٌٝ ضظٍٙ ٚئّٔح ٌٛقى٘ح، ِٕفٍوز جٌكحؾس ضظٍٙ ٚال جٌرؼغ، ذؼؼٙح ِغ ٚضطٍجذؾ جٌكحؾحش ًضطىحِ

 . جٌّػحي ْر١ً ػٍٝ  جٌر٠ُٕٓ ئٌٝ جٌكحؾس ضظكرٙح ج١ٌٓحٌز ئٌٝ فحٌكحؾس ِىٍّس

 

 :جٌطؼٛو ١ٌٚىز جٌكحؾس -5

 أْ ٠كطًّ جٌؼحوز فاْ يٌه ِٚغ ١ٍٗػ ش ٚضؼٛو جٌٕفّ فٟ يٌه ضأطً وٍّح جٌهىِس أٚ جٌٍٓؼس، جْطهىجَ َجو وٍّح

)  جٌؼ٠ٌٍٚس جٌكحؾحش ػٍٝ يٌه ٠ٕطرك ٚال جٌرى٠ً، ئ٠ؿحو جْططحع أٚ ػٕٙح، ٠طٕحَي أْ جإلٔٓحْ جْططحع ئيج ضُٚي

 .ٚجٌّشٍخ جٌّأوً ِػً ئشرحػٙح ِٓ ٌٗ ذى ٚال ٌإلٔٓحْ، ِالَِس فطرمٝ جٌف١ٌٓٛٛؾ١س

لطظحو ٚػؼ١ح ج٠ؿحذ١ح ِٓ نالي ضؼ٠ٍفُٙ ٌٗ ذحٔٗ ) جٌؼٍُ ضؼى ػٍُ جالِٚٓ يٌه ٔٓطٕطؽ جْ جاللطظحوجش جٌٛػؼ١س 

ِٓ جٌكحؾحش ِغ جًٌٞ ٠طٕحٚي جٌؼاللحش جاللطظحو٠س ٍْٚٛن جٌٛقىجش جاللطظحو٠س فٟ ْر١ً ضٍر١ٗ جورٍ لىٌ ِّىٓ 

ٚؾٛو ٔىٌز فٟ جٌّٛجٌو(
(1 ) ،

جال جْ جاللطظحو جالْالِٟ ٠ٕرػك ِٓ جٌؼم١ىز جالْال١ِس ٠ٚطٍوُ يٌه جاللطظحو ػٍٝ 

، ١ٍِٚجظ جٌظحٌك١ٓ  ٍّى١س جالط١ٍس ٚجٌٍّى١س جٌّؼحٌػس ٚجالْطهالف جٌ
(2 ). 
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 هللا )ٔشطس جاللطظحو ذمظى ٍِػحٖ فٟ جوجء جال ؼرى ٚذًٌه فحْ جاللطظحو جالْالِٟ ٠مَٛ ػٍٝ ِرىأ ٚنظٛط١س جٌط

ٌه حش ِطّػال يح٠طٗ ِٓ جٌٍٓغ ٚجٌهىِضؼحٌٝ ( ، ٚ٘ٛ ذًٌه فٍع ػٍٝ جٌفٍو ضكم١ك ٘ىف جورٍ ِٓ جٌٕفغ جٌّحوٞ ٚوف

ضؼحٌٝ ( ٚجػّحٌ جالٌع ٚض١ٙثطٙح ٌٕفغ ْٚى قحؾحش جٌّؿطّغ  لحي ضؼحٌٝ  ف جٌٓحِٟ ذحالِطػحي الٚجٍِ )هللا جٌٙى

َٕ أَََشأَُكى  ُْ ُسُِۥۖ  ٍۡ ٍّ َغ ٍۡ إِنَٰ َ َيا نَُكى ّيِ ِو ٱۡعبُُدٔاْ ٱَّلله ٕۡ قَ ِهٗحۚا قَاَل ٌَٰ ُْۡى َصٰ َٕد أََخا ًُ إِنَٰى ثَ َٔ ٍَ ٱأۡلَۡزِض ﴿۞ َٓا ّيِ َسُكۡى فٍِ ًَ ٱۡسخَۡع َٔ

ِجٍٞب  ٌه َزبًِّ قَِسٌٞب يُّ ِّۚ إِ ٍۡ اْ إِنَ ٕٓ ﴾ٔٙفَٲۡسخَۡغِفُسُِٔ ثُىه حُٕبُ
( 61٘ٛو )

ٌٚؼً جالْطٙالن فٟ ؾ١ّغ جٌٕظُ جاللطظحو٠س ٠ؼٕٟ  ، 

 جٌٕظحَ جاللطظحوٞ ٌٍكحؾحشٍف ٔظٍز طٚضه، جشرحع جٌكحؾحش ٘ٛ جٌكٍمس جالن١ٍز فٟ جٌٕشحؽ جاللطظحو الٞ ِؿطّغ 

ِٚفِٙٛٙح ٚضٍض١رٙح ، جال جْ جٌٙىف جالْحِ ٠شىً ضكى٠ح ػٍٝ ِىٜ لىٌضٗ جٌّطحـ ِٓ جٌّٛجٌو فٟ جشرحع جٌكحؾحش 

 . ٌٍّؿطّغجٌكم١م١س 

ٚضؼٍف جٌكحؾحش فٟ جإلْالَ ذأٔٙح جْطهىجَ ِٛجٌو جإلٔطحؼ جٌّطحقس فٟ جشرحع جٌكحؾحش جٌكم١م١س ٌإلٔٓحْ ٚجّٔحء 

ىً ِّىٓ  ، جْ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف ٌٍكحؾحش فٟ جٌفىٍ جاللطظحوٞ جإلْالِٟ ؽحلحش جٌّؿطّغ ٚػّحٌز جألٌع ذأفؼً ش

 ضطكمك جال ذٛؾٛو جٔطحؼ فؼٍٟ ٚجٞ ٔشحؽ ال ٠كطٛٞ ػٍٝ ِطٍر١ٓ أْح١١ْٓ ّ٘ح جّٔحء ؽحلحش جٌّؿطّغ ٚجٌطٟ ال

ٟ جِح جٌّطٍد جٌػحٟٔ فأٔٗ ٠ٍوُ ػٍٝ جٌطحذغ  جٌٛظ١ف٠كطٛٞ ػٍٝ يٌه ٠ؼطرٍ ِٓ جٌٍغرحش جٌطٍف١ٙ١س جٌّكٍِس ، 

ٌٍكحؾس وٛٔٙح ضٙىف جٌٝ ػّحٌز جألٌع جٌطٟ ضؼّٓ جْطهىجَ جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س ذشىً جِػً ٌطكم١ك جٌغح٠س 

 جألْح١ْس جٌّطّػٍس فٟ جشرحع جٌكحؾس .

 

ٚضمُٓ جٌكحؾحش جٌٝ ل١ّٓٓ 
(1) 

:- 

 جٌمُٓ جألٚي / جٌكحؾحش جٌهحطس ٚضّػً قحؾس جٌفٍو ٚجالٍْز جٌطٟ ٠ؼٌٛٙح .

جٌؼحِس ٚضّػً قحؾحش جٌّؿطّغ ِٓ جالِٓ ٚجٌىفحع ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌظكس ٚٔشٍ جٌطٛجَْ جٌمُٓ جٌػحٟٔ / جٌكحؾحش 

 جالؾطّحػٟ ٚجاللطظحوٞ .
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ِٓ جألٌِٛ جٌفط٠ٍس ٟٚ٘ الضهطٍف وػ١ٍج ػٓ جٌكحؾحش فٟ جاللظحوجش ًٌٌه فحْ جٌكحؾحش فٟ جاللطظحو جالْالِٟ 

و جٌشٍػ١س جٌطٟ جلٍ٘ح جإلْالَ ٌٚىٓ ػّٓ جٌكىٚع جٌكحؾحش ٚجٌٍغرحش حجٌٛػؼ١س ِٓ ق١ع جٌك٠ٍس فٟ جشر

ٌإلٔٓحْ 
،

ذحٔٙح جٌٍغرس فٟ ِطٍد جٚ ِؿّٛػس ِطحٌد ئٔٓح١ٔس ِمحذً جٌّٛجٌو  ٠ٚأ٠ٍِمٍ٘ح ًٌٌه فحْ جالْالَ  

ٱشۡ مٛي ْركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ف١ ذاشرحػٙحجاللطظحو٠س جٌّطحقس  َٔ ُكۡى 
ِج َيا َزَشۡقَُٰ ٍَ َءاَيُُٕاْ ُكهُٕاْ ِيٍ َطٍِّبَٰ ا ٱنهِرٌ َٓ ٓأٌَُّ ٌَٰ﴿ ِ ُكُسٔاْ َّلِله

 ٌَ  ﴾٧ٕٔإٌِ ُكُخُۡى إٌِهاُِ حَۡعبُُدٔ
،  ( ٧ٕٔانبقسة ) 

ٚفٟ ْر١ً جشرحع جٌكحؾحش ِٓ جٌّٛجٌو جٌّطحقس ِٓ نالي جْطهىجَ 

جٌطحلحش جالٔٓح١ٔس ٚجٌّحو٠س ٚجّٔحتٙح ذحْطٍّجٌ ، ٌٚؼً جٌطحلحش جالٔٓح١ٔس ضطّػً ذّح ٚ٘رٗ هللا ضؼحٌٝ ٌالٔٓحْ ِٓ 

جٌؿّحػ١س ٌٍّؿطّغ .جٚ ٌٚق١س ، ٚجٌطحلس جٌفٍو٠س ال ضىْٛ ذّؼُي ػٓ جٌطحلس ؽحلحش ي١ٕ٘س جٚ ذى١ٔس 
 

 

، ٚؽحلس ٌأّْح١ٌس ضّىٓ  ذحألٌعذحإلػحفس جٌٝ جٌطحلس جٌّحو٠س ٚجٌطٟ ضطمُٓ جٌٝ ؽحلس ؽر١ؼ١س جٚوػٙح هللا ضؼحٌٝ 

 ذشى١ٍٙح .جالٔٓحْ ِٓ جالْطفحوز ِٓ جٌطحلس جٌطر١ؼ١س 

  

ٱۡشَسبُٕاْ ، لحي ضؼحٌٝ جٌكحؾس ِٚٓ ٕ٘ح ٔٓطٕطؽ جْ جالْالَ ٠مٍ  َٔ ُكهُٕاْ  َٔ ًٓ َءاَدَو ُخرُٔاْ ِشٌَُخَُكۡى ِعَُد ُكّمِ َيۡسِجٖد  بَُِ ٌَٰ۞﴿

 ٍَ ۡسِسفٍِ ًُ ُۥ اَل ٌُِحبُّ ٱۡن  إَِّه
اْۚ ٕٓ اَل حُۡسِسفُ َٖٔٔ﴾

( ٖٔالعساف ) 
ِٓ ق١ع جْ جاللطظحو جالْالِٟ ذ١ٓ جْ جٌكحؾحش ضهطٍف   جال ،  

ىٓ ِػال ِٓحٚجز جٌكحؾس جٌٝ جٌطؼحَ ِغ جٌكحؾس جٌٝ جٌؼطٌٛ وّح جوى جاللطظحو جالْالِٟ ّوٌؾس جال١ّ٘س ٚجالٌكحـ ف

ٚج٠ٍِس ٚوػٝ جٌٝ ٌفغ جٔطحؾ١س جٌؼًّ ػٍٝ قٓٓ جْطهىجَ جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س ، ٠ٚشؿغ جٌؼًّ 
(1) 

، ٚجالْطهىجَ 

ق ذحال٠ّحْ ، ٚجٌطٍو١ُ ػٍٝ جٌٌٍَذؾ جٌٍٓٛن جاللطظحوٞ ذحٌؼم١ىز جالْال١ِس وٍذؾ جالِػً ٌٍّٛجو ٠ٚطُ ِٓ نالي 

ةُ فَٲَخَِشُسٔاْ فًِ ٱأۡلَۡزِض جٌٍَق ذحٌؼٍخ ذحالٌع لحي ضؼحٌٝ ِفَٙٛ جٌرٍوس ٚجٌكع ػٍٝ ؾٍد  ٰٕ هَ ﴿فَِإذَا قُِضٍَِج ٱنصه

 ٌَ َ َكثٍِٗسا نهعَههُكۡى حُۡفِهُحٕ ٱۡذُكُسٔاْ ٱَّلله َٔ  ِ ٱۡبخَغُٕاْ ِيٍ فَۡضِم ٱَّلله َٔٔٓ﴾
ْالَ ٌذؾ جٌّكٓ ذحٌؼمٛذحش ٚوًٌه فحْ جال ( ٓٔنجًعت ) 

ٌَ ر٠ًٍ ذمٌٛٗ ضؼحٌٝ الّ٘حي جٌفٍجتغ جٌى١ٕ٠س ٚقع ػٍٝ ضٍش١ى جالْطٙالن ٚضك٠ٍُ جٌط َٰٕ اْ إِۡخ ٕٓ ٍَ َكاَُ ِزٌ بَرِّ ًُ ٌه ٱۡن ﴿إِ

ِّۦ َكفُٕٗزا ٍُ ِنَسبِّ طَٰ ٍۡ ٌَ ٱنشه َكا َٔ  ٍِۖ ِطٍ  (27جالٍْجء)﴾٧ٕٱنشهٍَٰ
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 أٚ جٌؿُجٌ ِٓ ٔطٛلغ ال س ق١ع ٠مٛي جوَ ّْع ) ئٕٔحٔظّس جٌٛػؼ١نالل١س ِؼىِٚس فٟ جالجال شجال جْ جالػطرحٌج 

 جػطرحٌجضٗ أْحِ ػٍٝ ٚئّٔح جٌه١ٍ ، ػًّ فٟ ٌغرطٗ أْحِ ػٍٝ ؽؼحِٕح ٌٕح ٠ٛفٍ أْ جٌهرحَ أٚ جٌهٍّ طحٔغ

ًٍّ  قد ِغ ٚئّٔح ئٔٓح١ٔطُٙ ، ِغ ٔطؼحًِ ال فإٔح ٚذًٌه جٌشهظ١س ذّظٍكطٗ جٌّطؼٍمس  ِؼُٙ ٔطكىظ ٚال ًٌجضٗ ، ُِٕٙ و

.ػ١ٍُٙ ضؼٛو جٌطٟ جٌّٕحفغ ػٓ ٚئّٔح جٌؼ٠ٌٍٚس ، جقط١حؾحضٕح ػٓ أذىًج
(1 )  

 (  

ٚؾٛو ِؿّٛػس ِٓ لٛج١ٔٓ جٌكٍوس جٌطٟ طٍػٛج فٟ جالٔظّس جٌٛػؼ١س جفٍّحء جٌؼ جْذحإلشحٌز ج٠ؼح ِٚٓ جٌؿى٠ٍ 

ِٓ جٌٍؤ٠س جٌّحو٠س  جًٌٞ وحْ لٓح ٌُ ٠طهٍض ِحٌطِٛضكىُ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ شرٗ لٛج١ٔٓ جٌف٠ُ١حء ، قطٝ جْ 

ٌاللطظحو فمى طٍـ ) جْ جالٔٓحْ جًٌٞ ٠ٌٛى فٟ ػحٌُ ٍِّٛن ِٓ لرً ، جيج وحْ ال ٠ٓطط١غ جٌكظٛي ػٍٝ غٍٚز ِٓ 

ٔٗ ١ٌّ ًٌٙج جالٔٓحْ جْ جذ٠ٛس ج٠ًٌٍٓ ٌٗ ػ١ٍّٙح قك ػحوي ، ٚجيج وحْ جٌّؿطّغ ال ٠ٍ٠ى جٌؼًّ جًٌٞ ٠مَٛ ذٗ ، فح

فس ال ١ط٘ٛ ، ففٟ ج١ٌٌّٛس جٌؼظ١ّس جٌٍ جٌطؼحَ ٚ ال٠ٕرغٟ جْ ٠ىْٛ ق١عػٍٝ جؤٝ لىٌ ِٓ ٛي ظجٌك ٠طحٌد ذكك

 (غُ ضٕفً جٚجٍِ٘ح ػٍٝ ٚؾٗ جٌٍٓػس٠ٛؾى ٌٗ ِىحْ شحغٍ ، فطأٍِٖ جٌطر١ؼس ذحالٔظٍجف ، 
( 2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
الدكتور اٌمون باتلر  ، ادم سمث  مقدمة موجزة ، ترجمة علً الحارس ، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ، القاهرة ، مصر ،   - 1

 .  104، ص  2014
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 انًطهب انثاًَ 

 فً االسالو انحاجاثٔخصائص حقسٍى  

 

 ٟ أٚال : جلٓحَ جٌكحؾحش فٟ جٌٕظحَ جاللطظحوٞ جإلْالِ

جٌفٍو ق١ح ِٚح ٠طٌٛى ػٓ يٌه ِٓ ػ٠ٌٍٚحش فمؾ ، ٚجّٔح جْ جٌطٕظ١ُ جاللطظحوٞ فٟ جالْالَ ال ٠ٙطُ ذّؿٍو ذمحء 

 ٠طؼىجٖ ِٓ نالي جٌّكحفظس ػٍٝ يٌه جٌفٍو ق١ح فحوٌج ػٍٝ جْ ٠ىْٛ فؼحي فٟ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ .

 ٔحقسى انحاجاث فً االسالو انى
(ٔ )

  :-  

 أال : حاجاث انكفاٌت  *

 ؼى جٌٕظٍز جٌشحٍِس ٌالْالَ ػٕى ضٕظ١ّٗ ٌٍكحؾحش جٌؼ٠ٌٍٚس جْٚغ ِٓ ِٕظٌٛ قى جٌىفح٠س ػٕى ٠ٌىحٌوٚج ٚغ١ٍٖٚض

ٚلى قع جالْالَ جالفٍجو جٌٝ جشرحع قحؾحضُٙ جٌؼ٠ٌٍٚس ِٓ نالي جٌؼًّ ٚجٌىٓد ِٓ جٌّفى٠ٍٓ جٌٍأّْح١١ٌٓ ،  

ِرىأ ) جٌؼ٠ٌٍٚحش ضر١ف جٌّكظٌٛجش (  ، ٘ٛجٌكالي ِٚٓ جٌّرحوب جٌّّٙس جٌطٟ جلٍضٙح جٌش٠ٍؼس جالْال١ِس 
(2 )

  ،

 جنطظحص جٌىٌٚس ٌٚذّح ضظرف ػ١ٍّح ِٓ جنطظحص جٌفٍو ٚفٟ ِطٕحٚي ٠ىٖ .  ٟ٘ ِٓ جٌّكظٌٛجشِٚٓحٌس جذحقس 

ِىحْ جٌٝ جنٍ ِٚٓ َِحْ جٌٝ  ٌٚؼً جُ٘ ضٍه جٌكحؾحش جٌكحؾس ٌٍّٓىٓ ٚجٌّأوً ٚجٌٍّرّ ٚجٌؼالؼ ٟٚ٘ ِهطٍفس ِٓ

 .جنٍ 

 

 

 

                                                                   
لمركز العالمً البحاث االقتصاد الدكتور عبد هللا عبد العزٌز ، مفهوم الحاجات فً االسالم واثره على النمو االقتصادي ، ا - 1

 . 22، ص  1925االسالمً ، االزهر ، القاهرة ، 

كحاجة ضرورٌة بٌنما تصنف نفس * تختلف وتتداخل الحاجات فٌما بٌنها باختالف المجتمع وربما تصنف حاجة فً مجتمع 

مثال تعتبر سلع التدفئة من الحاجات الحاجة كحاجة كمالٌة فً مجتمع اخر ، وتختلف الحاجة فً نفس المجتمع من وقت الخر ، 

الباردة ، بٌنما تصنف ضمن السلع الكمالٌة فً المناطق ذات الطقس المعتدل وكذلك فان لساسة الدولة الضرورٌة بالنسبة للمناطق 

 الحاجات . ع الحاجة فضال عن الدور الذي ٌلعبه التطور التكنلوجً فً تغٌٌر انماط استهالكاالقتصادٌة دور فً تحدٌد وتقسم نو

 . 202قه ، مكتبة الدعوة االسالمٌة ، شباب االزهر ، بدون ذكر سنة النشر ، ص عبد الوهاب الخالف ، علم اصول الف - 2
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فٟٙ ضٍه جٌكحؾحش جٌطٟ ضكطحؼ ج٠ؼح جٌٝ جشرحع ٌىٓ فٟ قحٌس ػىَ ) جٌكحؾ١س ( غ١ٍ جٌؼ٠ٌٍٚس ؾحش حجِح جٌك

 ٌىٕٙح ضإوٞ جٌٝ جػؼحف لىٌضٗ ػٍٝ جالْٙحَ فٟ جٌفؼح١ٌحش جاللطظحو٠سجالٔٓحْ ز ق١حجشرحػٙح ال ضشىً ضٙى٠ىج ػٍٝ 

 . جال جٔٙح ضىْٛ ِىٍّس ٌٍكحؾحش جٌؼ٠ٌٍٚس

هطٍفس ، ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌىطد ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌكحؾحش جالنٍٜ ، ٠ٚىٌن جٌٕظحَ ِٚٓ ًٖ٘ جٌكحؾحش ْٚحتً جٌٕمً جٌّ

قحفُ لٛٞ ٌىٜ جالفٍجو ٠كػُٙ ػٍٝ جٌؼًّ ٚجٌىٓد ، ًٌٌه قٍص ج٠ؼح ػٍٝ جاللطظحوٞ جالْالِٟ ذأ١ّ٘س ٚؾٛو 

ػٍٝ جٔٓح١ٔس وً فٍو فٟ جٌّؿطّغ ٚػّحْ قظٌٛٗ ػٍٝ قحؾحضٗ جٌؼ٠ٌٍٚس ٚغ١ٍ جٌؼ٠ٌٍٚس ٌٚؼً جورٍ  جٌطأو١ى

ذ١ص جٌّحي ذحٌؼظٌٛ جٌّطمىِس ٌٍٍْحٌس جٌّكّى٠س ٚجًٌٞ ٠إوٞ وٌٚ ور١ٍ فٟ جػحوز ض٠َٛغ جٌػٍٚز ً ٚؾٛو و١ٌ

طركص فطٍز نالفس جالِحَ ػٍٟ ػ١ٍٗ جٌٓالَ ِٓ جٌٚع جٌفطٍجش جٌطٟ ٍِ ذٙح ٌٍّؿطّغ ٚجٌمؼحء ػٍٝ جٌفمٍ قطٝ ج

١ص جٌّحي ( ذمظى جشرحع قحؾحش ػحِس ِػً ٠مَٛ ذحنٍجؼ جٌّحي ِٓ ن٠ُٕس جٌىٌٚس ) ذجاللطظحو جالْالِٟ ، فمى وحْ 

ذ١ٓ جٌّظحٌف جٌؼحِس جٌّحو٠س ٚجٌٍٚق١س قفع جٌى٠ٓ ٚجًٌٕٓ ٚجٌؼمً ٚجٌّحي ٚلى ٚجَْ جالِحَ ػٍٟ ) ػ١ٍٗ جٌٓالَ ( 

ٚجٌٕف١ٓس ٚؾؼً جالفٍجو ٠شؼٍْٚ ذحالِحْ ػٓ ؽ٠ٍك ضكمك جٌؼىجٌس  
(1 )

. 

ّٟ جٌك١ٕف ٚػغ جألّْ جٌٍط١ٕس ٚجٌظك١ك س ٌرٕحء جإلٔٓحْ ٔف١ٓحً ذٕحًء ٠ؿؼً ِٓ جقط١حؾحضٗ وٍّٙح جْ جٌى٠ٓ جإلْالِ

ّٟ ِٚٓ نالي  ضظد فٟ ْر١ً أْ ضؿؼً ِٕٗ جٌّػً جألّْٝ ٚجألػٍٝ ِٓ ؾ١ّغ جٌّهٍٛلحش، فحٌى٠ٓ جإلْالِ

جٌٕظٛص جٌمٍآ١ّٔس ٚجألقحو٠ع جٌٕر٠ّٛس جٌش٠ٍفس ٠طالءَ فٟ ؾ١ّغ جألَِحْ ٚجألٚلحش، جي أػطٝ ق١ُّجً ور١ٍجً ٌٍكحؾحش 

 ١ّٔس جٌّهطٍفس ِٕٙح جٌّحو٠س ٚجٌّؼ٠ٕٛس وٟ ٠ظً ذحإلٔٓحْ ئٌٝ ِٓطٜٛ جٌٓؼحوز فٟ جٌىج٠ٌٓ جٌى١ٔح ٚج٢نٍز.جإلٔٓح

 ًٖٚ٘ جٌؼ٠ٌٍّٚحش )جٌّظحٌف جٌؼ٠ٌٍّٚس( ٟ٘ نّٓس أٔٛجع ٟٚ٘  :

 : . قفع جٌى٠ٓ ٚقّح٠ط1ٗ

ًّ جٌظىجٌز ِٓ ذ١ٓ جٌؼ٠ٌٍّٚحش جٌهّّ جٌطٟ ٟ٘ ِمحطى جٌشحٌ ع ِٚظحٌف جٌؼرحو، جٌى٠ٓ فٟ ٚؾٛوٖ ٚقفظٗ ٠كط

ّْ ِٓ ال و٠ٓ ٌٗ ال جٌطُجَ ٌٗ ً  أل ّّ ، ِٚٓ ال جٌطُجَ ٌٗ ال أِحٔس ٌٗ، ِٚٓ ال أِحٔس ٌٗ ال ٠ىْٛ ِكالً ٌٍػمس ٚال أ٘الً ٌطك

َُّ ال ٠ظٍف أْ ٠ىْٛ ػؼٛجً ٔحفؼحً فٟ جٌّؿطّغ جٌّٓإ١ٌّٚس، ٓ غَ ِِ ٚ 
(2)

.  

ز  ئيْ فٙٛ ِٓ ق١ع جٌٛؾٛو ٠طىْٛ ِٓ ٌو١ٕٓ ٌت١ٓ١ٓ أقىّ٘ح ٌوٓ ٍّ ز جٌّفى ّٛ ِؼٕٛٞ ذحؽٕٟ ٚ٘ٛ ِٓ ٚظ١فس جٌم

جٌطٟ ٠طٍك ػ١ٍٙح جُْ )جٌمٍد( ٚ٘ٛ ػرحٌز ػٓ جٌطظى٠ك ٚجالػطمحو جٌؿحََ ذًجش هللا ٚطفحضٗ ِٚالتىطٗ ٚوطرٗ 
(1 )

                                                                   
  102، ص  1927،  1االردن ، دار الفكر ، ط –ابراهٌم السامرائً ، نهج البالغة ، عمان  - 1

2
 .   143، ص 2015 ( بغداد  جامعة القانونٌة ، ) المكتبة ، دٌد، الج نسٌجه فً الفقه أصول الزلمً ،  إبراهٌم مصطفى - 
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ٍَ َقطَّٝ  ٠ُغَ  ْٛ ح ذِمَ َِ  ٍُ َّْ هللاَّ الَ ٠ُغ١َِّ ٖ، ذى١ًٌ لٌٛٗ ضؼحٌٝ :)ئِ ٍّ (، ٌٍْٚٗ ٚذح١ٌَٛ ج٢نٍ ٚذحٌمىٌ ن١ٍٖ ٚش ُْ ِٙ ِٓ ْٔفُ َ ح ذِأ َِ ٚجْ  ٍُ ِّ١

فحيج ضغ١ٍّ ِح فٟ جٌمٍد ِٓ ١ٔس أٚ جػطمحو ضغ١ٍ ضظٍف جإلٔٓحْ ضرؼحً  ًٌٌه جٌطغ١١ٍ جًٌٞ ؽٍأ ػٍٝ جٌمٍد ذى١ًٌ لٛي ، 

 .فؿُٓ جإلٔٓحْ ٘ٛ ٍِآز جٌمٍد فٙٛ ٠ّػً وً ِح فٟ جٌمٍد ِٓ جػطمحو أٚ ١ٔس ١ْثس أٚ قٕٓس

 

 : . قّح٠س جٌٕفّ ِٚح وْٚ جٌٕف2ّ

ع هللا ْركحٔٗ ٚضؼحٌٝ جٌُٚجؼ ذ١ٓ جٌؿ١ٕٓٓ ٌرمحء ْالٌس جإلٔٓحْ ٚضى٠ٛٓ جٌٕفّ، ألّٔٗ ٌٛال فّ ٍّ ٓ ق١ع جٌٛؾٛو ش

جٌطٕحًْ ِح ذم١ص جٌٕفّ
(13 )

َ هللا ْركحٔٗ ٚضؼحٌٝ جالػطىجء ػٍٝ جٌٕفّ ِٚح وْٚ  ٍّ جإلٔٓح١ّٔس ِٚٓ ق١ع جٌّكحفظس ق

 َّ الَ ضَْمطٍُُٛجْ جٌَّْٕف َٚ (جٌٕفّ ٌمٌٛٗ ضؼحٌٝ:)  ٌَْكّكِ ََ هللاُّ ئاِلَّ ذِح ٍَّ ّٟ   ، 151ٌْٛز جالٔؼحَ  جٌَِّطٟ َق ع هللا جٌىفحع جٌشٍػ ٍّ ٚش

)ُْ ح جْػطَىَٜ َػ١ٍَُْى َِ  ًِ ػْ ِّ ِٗ  ذِ ُْ فَحْػطَىُٚجْ َػ١ٍَْ ِٓ جْػطَىَٜ َػ١ٍَُْى َّ ، ٚفٍع جٌمظحص فٟ لٌٛٗ  194جٌرمٍز  ٌمٌٛٗ ضؼحٌٝ : )فَ

ٌِْمَظحِص قَ  ُْ فِٟ ج ٌَُى َٚ (ضؼحٌٝ: ) َْ َّمُٛ ُْ ضَط ٌْرَحِخ ٌَؼٍََُّى ْٟ جألَ ٌِ ْ  أُٚ َ جالٔطكحٌ، فؼالً ػٓ يٌه  179جٌرمٍز  ١َحزٌ ٠َح ٍّ ، ٚق

نٍك وً ِح ٘ٛ ِٓ ِٓطٍُِحش جٌك١حز ٚجْطٍّجٌ٘ح وحٌّحء ٚجٌٙٛجء ٚأشؼس جٌشّّ ٚأذحـ ٌٗ جٌط١ّرحش ذمىٌ ِح ٠كحفع 

 جإلٔٓحْ ػٍٝ طكطٗ
(2)

. 

 

 . قّح٠س جٌٕٓد ٚجٌؼٍع:3

ّٟ ٚأٍِ  جٌٛؾٛو فمى أذحـ جٌّؼحشٍز ذ١ٓ جٌُٚؾ١ٓ ػٓ ؽ٠ٍك جٌُٚجؼ جٌظك١ف ٚنٍك ِٕٗ أِح ِٓ ق١ع جًٌٕٓ جٌشٍػ

 جألذ٠ٛٓ ِٚٓ ٠ٕٛخ ػّٕٙح  ذٍػح٠س جٌطفً قطٝ ٠ٓطغٕٟ ػّٕٙح
(3 )

ٚأِح ِٓ ق١ع جٌكفحظ ػٍٝ جٌٕٓد ٚجٌؼٍع  ،

ُ وَ  َٔٝ ئَِّٔٗ ُِّ ذُٛجْ جٌ ٍَ الَ ضَْم َٚ َ جٌُٔح ذى١ًٌ لٌٛٗ ضؼحٌٝ:)  ٍَّ َْر١ِالً(فمى ُق َْحء  َٚ َْ فَحِقَشسً  ، ٚفٍُع  32ٌْٛز جالٍْجء  ح

 جٌكى ػٍٝ جٌُجٟٔ ٚجٌُج١ٔس ٚضك٠ٍُ جإِلؾٙحع ئال ػٕى جٌؼٌٍٚز.
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 . قّح٠س جٌّحي:4

 

ً ِشٍٚػس ٌىٓد جٌّحي ِٕٙح ج١ٌٍّجظ ٚجٌٛط١ّس ٚجٌطرٍػحش ٚجٌّؼحٚػحش،  ع هللا ْركحٔٗ ٚضؼحٌٝ أْرحذح ٍّ فمى ش

زِ(ٚأذحـ جٌظ١ى ذى١ًٌ لٌٛٗ ض ٌَ ١ََّّٓح ٌٍِ َٚ  ُْ طَحػحً ٌَّىُ َِ   ُٗ ُِ َؽؼَح َٚ  ٍِ ٌْرَْك ُْ َط١ْىُ ج ًَّ ٌَُى ، ٚجٌط١ّرحش  96ٌْٛز جٌّحتىز  ؼحٌٝ: )أُِق

َ أوً أِٛج  ، ً٘ج ِٓ ق١ع جٌٛؾٛو، ٗ ِٓ جألِٛجي جٌّرحقس ٚجٌػحذط ٍّ ي جٌٕحِ ذحٌرحؽً ٚجٌكؿٍ ِٚٓ ق١ع جٌكفحظ ُق

 ػٍٝ جٌٓف١ٗ ٚضك٠ٍُ جٌٍذح ٚفٍع ػمٛذس جٌٓحٌق، ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جٌْٛحتً جألنٍٜ غ١ٍ جٌّشٍٚػس ٌىٓد جٌّحي.

 

 . قّح٠س جٌؼمٛي ٚقفظٙح:5

٠شطٍن جإلٔٓحْ ِغ ْحتٍ جٌىحتٕحش جٌك١ّس فٟ جٌظفحش ٚجٌغٍجتُ جًٌجض١ّس ٚجٌّىطٓرس وحٌٛالوز ٚجٌٍّع ٚجٌّٛش 

ٌشٍخ ٚجٌَٕٛ ٚغ١ٍ يٌه، ٠ٚط١ُّ ذٙح جإلٔٓحْ ػٓ غ١ٍٖ ذ١ُّز جٌؼمً جًٌٞ ذفؼٍٗ ضّىٓ ِٓ أْ ٚجٌؿّٕ ٚجألوً ٚج

َ جٌشحٌع وً ِح  ٍّ ٠ظً ئٌٝ ِح ٚطً ِٓ جٌططٌٛجش جٌكؼح٠ٌّس جٌكى٠ػس جٌّى٘شس ٚأل١ّّ٘س جٌؼمً فٟ ق١ح جإلٔٓحْ ق

ٚ ّْ ؾٛو جٌؼمً ٚوّحٌٗ ِٓ ػ٠ٌٍّٚحش ٠كىظ جٌهًٍ ف١ٗ ِٓ جٌّّٓىٍجش ٚجٌّهىٌّجش ٚقىو جٌؼمٛذس ٌّٓ ٠طؼحؽح٘ح، أل

 جٌك١حز فٟ ؾ١ّغ جألٚلحش
(1 )

. 
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 ثاٍَا : انحاجاث انكًانٍت 

ضؼٍف جٌكحؾحش جٌىّح١ٌس ػٍٝ جٔٙح ضٍه جٌكحؾحش جٌطٟ ضٕشأ ِٓ ِكحٌٚس جالٔٓحْ ٌطك١ٓٓ ِٓطٜٛ ِؼ١شطٗ ٚضؿ١ًّ 

جٔٗ ٠ؿ١ُ جشرحػٙح  لحي ضؼحٌٝ  ٞ ، وّحق١حضٗ ، فحالْالَ ٠ؼطٍف ذحٌكحؾحش جٌىّح١ٌس ٚوٌٚ٘ح فٟ جٌٕشحؽ جاللطظحو

ٍَ َءاَيُُ ﴿ ًَ ِنههِرٌ ِْ ۡشِقۚ قُۡم  ٍَ ٱنّسِ ِج ِي ٱنطهٍِّبَٰ َٔ ًٓ أَۡخَسَج ِنِعبَاِدِِۦ  ِ ٱنهخِ َو ِشٌَُتَ ٱَّلله ٍۡ َحسه وَ قُۡم َي ٕۡ ٍَا َخاِنَصٗت ٌَ َۡ ِة ٱندُّ ٰٕ ٕاْ فًِ ٱۡنَحٍَ

ِج نِ  ُم ٱأۡلٌَٰٓ ِنَك َُفَّصِ ِتِۗ َكرَٰ ًَ ٌَ ٱۡنِقٍَٰ ٕ ًُ ٖو ٌَۡعهَ ٕۡ  ﴾ٕٖقَ
 (  ٕٖاالعساف ) 

جٌّؼحشٟ ٌٍّؿطّغ س ػٍٝ ٌفغ جٌّٓطٜٛ ٚجٌكع ػ١ٍٙح ٠ىشف ِىٜ قٍطجْ جػطٍجف جالْالَ ذحٌكحؾحش جٌىّح١ٌس 

جٌٍُّٓ ، ٚجٌّغُٜ ِٓ يٌه جلطظحوٞ ِٓ نالي ضكف١ُ جٌفٍو ػٍٝ ِؼحػفس جٌؿٙٛو ِٚٛجطٍس جٌرًي ٚجٌؼًّ ِٓ 

٠ٕٚرغٟ جالشحٌز جٌٝ جْ جالْالَ ٌُ ٠طٍن جٍِ جشرحع جٌكحؾحش ،  ٠ٍٚٓ  جؾً جٌكظٛي ػٍٝ جٌكحؾحش ذٌٓٙٛس

جٌّهطٍفس جٍِ ِطٍك ٚجّٔح جٍِ ذحالػطىجي ِٓ نالي جٌىػٛز جٌٝ ضٍذ١س جٌؼ١ٍّ ٌىٜ جٌٍُّٓ ٚجًٌٞ ٠كىُ ٍْٛوٗ 

 ٠ٚظً ذٗ جٌٝ جٌٍشحوز .

 

 

 ت ثانثا : انسغباث انخسفٍ

ه لى ٠مَٛ ذحشرحع جٌٍغرحش جال جٔٗ ال٠ُٓٙ فٟ جّٔحء ؽحلحش جٌطٍف ٘ٛ ػرحٌز ػٓ جْطٙالن غ١ٍ الََ ، ٚ٘ٛ ذًٌ

 قم١مس وّح ٘ٛ ِٛؾٛو فٟ جٌٕظُ جٌٛػؼ١س .جٌّؿطّغ ، ٚذًٌه فحْ جالْالَ ال٠ؼطرٍ جٌٍغرحش جٌطٍف١ٗ قحؾحش 

اِل َيآ ٚجٌطٍف ِكٍَ ذحالْالَ ٚلى ٚػى هللا ضؼحٌٝ جٌّطٍف١ٓ ذحٌؼحلرس ج١ٌٓثس  لحي ضؼحٌٝ  ًَ ُب ٱنّشِ أَۡصَحٰ َٔ ُب  ﴿  أَۡصَحٰ

الِ  ًَ ٍٖى  (ٔٗ)ٱنّشِ ًِ َح َٔ ٕٖو  ًُ ٕٖو  (ٕٗ)فًِ َس ًُ ٍ ٌَۡح ِظّمٖ ّيِ َٔ(ٖٗ)  َٔ ِنَك  (ٗٗاَل َكِسٌٍى)اله بَاِزٖد  ۡى َكإَُاْ قَۡبَم ذَٰ ُٓ إَِه

 ٍَ ﴾( ٘ٗ)ُيۡخَسفٍِ
  ( ٘ٗ – ٕٗ، انٕاقعت) 

 ػٍٝح ذطك٠ٍُ جٌك٠ٍٍ ٚجًٌ٘د ٍف ٚقٍِص جٌىػ١ٍ ِٕٙح ِػً ل١حِٙطٌٍ ٕٛفح ػى٠ىزطٌٚمى قىوش جٌش٠ٍؼس جالْال١ِس 

             ١ٍ جاللطظحوٞ ًٌٙج جٌّٛػٛع جٌُّٙ فٓوْٚ جٌٕٓحء فرحٌٍغُ ِٓ ضؼىو جالٌجء ِٓ ً٘ج جٌّؿحي جال جْ جٌط جٌٍؾحي

 س ٠كػُٙ ػٍٝ جٌهشٛٔجًٌ٘د ٚجٌك٠ٍٍ ػٍٝ جٌٍؾحي ٘ٛ ٍِضرؾ ذؼىَ جٌٕفغ ٚذحٌطحٌٟ ذؼىَ ٌَُٚ جالش١حء فطك٠ٍُ 

 .س ٚجٌؿى٠
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ف ِٓ ضك٠ٍُ جٌطٍف فٟ جٌٕظحَ جالْالِٟ يٜ ِغُٜ ور١ٍ ِٓ نالي جْ ٌٗ ذؼى جلطظحوٞ جنٍ ٠طّػً ِٓ ٌٚؼً جٌٙى

َيآ أَۡزَسۡهَُا فًِ جطالـ وّح فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ وً  جٌٝ فثس نحٍِس ِطىحٍْس ضٕح٘غ  ذؼغ جفٍجو جٌّؿطّغػىَ ضك٠ًٛ  َٔ ﴿

 ًَ َْآ إَِها بِ ٍ َهِرٌٍس إاِله قَاَل ُيۡخَسفُٕ ٌَ قَۡسٌَٖت ّيِ ِفُسٔ ِّۦ َكٰ  ﴾ٖٗآ أُۡزِسۡهخُى بِ
( 34ْرأ ) 

  

 

  ِه١ٍس ١ٍ ٚال ضٍف ٚال طرحع جٌكحؾحش فال جٍْجف ٚال ضمٚجن١ٍج فحْ جالْالَ ٠إوى ػٍٝ جٌْٛط١س ٚالػطىجي فٟ جش

(1 )
 . 

جٌٝ قىٚظ نًٍ فٟ ؾُٓ جالٔٓحْ ِػً جٌىَ ٌٚكُ جٌه٠ٍُٕ ٚج١ٌّطس ، وً ٍْؼس ضإوٞ ٟ ًٌٌه ٍٜٔ جالْالَ ٠ٓطػٕ

فٟ ػمً جالٔٓحْ وحٌّٓىٍجش ٚجٌّهىٌجش ، ٚ٘ٛ ذًٌه ٠كحٚي جْ ٠كحفع ػٍٝ ٠ٓطػٕٝ ج٠ؼح وً ٍْؼس ضهً ٚ

 جٌرى١ٔس ٚجٌطحلحش جٌؼم١ٍس ٌالٔٓحْ فٟ ْر١ً و٠ِّٛٗ ٔشحؽٗ ٚفحػ١ٍطٗ فٟ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ .جٌطحلحش 
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 اإلساليً انُظاو االقخصادي  انحاجاث فً ثاٍَا : خصائص

 ٖ جٌهظحتض ٟ٘ :جْ جُ٘ ً٘ 

 ضؿحّٔ ١٘ىً جٌكحؾحش فٟ جالْالَ  -1

ػٍٝ جٌطى٠ٛٓ جٌطرمٟ ًٌٙج جٌّؿطّغ ٠طٛلف ١٘ىً جٌكحؾحش فٟ جٞ ِؿطّغ 
(1 )

، ًٌٌه ٔؿى جْ جٌطى٠ٛٓ جٌطرمٟ  

ٌٍأّْح١ٌس ِٓ ضم١ُٓ ؽرمٟ جٌٝ ػىز فثحش ج فؼطّٗحٌٟ ٚطً جٌٝ يٌٚضٗ ِٓ نالي ِح جٌٍّؿطّغ فٟ جٌٕظحَ جٌٍجْ

حٌ جٌٕشحؽ جاللطظحوٞ ٚضىْٛ جٌغٍرٗ ذطر١ؼس جٌكحي ٌطرمس ِحٌىٟ ػٕحطٍ جالٔطحؼ جٌطٟ ضطّىٓ ِٓ غّضطظحٌع ػٍٝ 

جالْطكٛجي ػٍٝ جٌٕظ١د جالورٍ ِٓ جٌىنً ٚجٌػٍٚز ، جْ ًٖ٘ جٌظٍٚف جاللطظحو٠س جوش جٌٝ ضفحٚش قحؾحش 

 جٌّؿطّغ جٌٍجّْحٌٟ ٚػىَ ضؿحٔٓٙح . 

جٌطرمٟ جٌؼحٌ ٚض١ْٛغ جٌطرمس جٌؼحٍِس ٚضفؼ١ٍٙح ػٍٝ قٓحخ جالشطٍجوٟ ففٟ ْؼ١ٗ الٌغحء جٌٕظحَ جِح جٌٕظحَ 

ّٔؾ ٚق١ى ٌٍكحؾحش جال جْ جلطٍجع ِحٌوّ جْ جشرحع جٌكحؾحش جٌطٍف١س جٌطرمحش جالنٍٜ ، فحٔٗ جلطٍع ٚؾٛو 

ٍجوٟ ٚجٌفىٍ جاللطظحوٞ جالْالِٟ طذ١ٓ جٌفىٍ جاللطظحوٞ جالش٠ُٓٙ فٟ ٌفغ ِٓطٜٛ جٌّؼ١شس ضؼى ٔمطس جالنطالف 

. 

ؿى جْ جالْالَ ٠ٓؼٝ ٌطم٠ٍد جّٔحؽ جٌّؿطّغ ِٓ نالي ضم٠ٍد جٌظٍٚف جاللطظحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٌٍّؿطّغ ًٌٌه ٔ

 جْالِٟ فؼال ػٓ جٌظٍٚف جٌػمحف١س جٌطٟ ٠ؼ١شٙح جفٍجو جٌّؿطّغ .

ّحؽ ِطمحٌذس ٌٍكحؾحش ) ِطؿحٔٓس ( ِغ جالنً ذٕظٍ ٠ّٔىٓ جٌمٛي جْ ١٘ىً قحؾحش جٌّؿطّغ جٌٍُّٓ ٠طىْٛ ِٓ ج

 جْ ً٘ج جٌطؿحّٔ ال ٠ؼٕٟ جٌططحذك جٌطحَ ذ١ٓ ِهطٍف جٌكحؾحش ٚجّٔح ٠مظى ذٗ جٌطمحٌخ ذ١ّٕٙح . جالػطرحٌ
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 ٌٍكحؾحش فٟ جالْالَ .ضىحًِ جٌطر١ؼس جٌّٛػٛػ١س ٚجٌشهظ١س  -ٕ

جاللطظحوٞ جالْالِٟ ؾح٘ىج ضطٌٛى جٌكحؾحش فٟ جٌّؿطّغ جالْالِٟ ػٓ ِطحٌد ٠ىٌوٙح جٌّؿطّغ ًٌٌه ٠ٓؼٝ جٌٕظحَ 

ظٌٙٛ جٌكحؾحش جٍِ الََ ِٓ نالي جٌطر١ؼس جٌّٛػٛػ١س ٌٍكحؾحش ػٍٝ جْ  ٚجٌطأو١ىء ؽحلحش جالٔٓحْ ، جٌٝ جّٔح
(1 

)
 ٟ٘ جُ٘ ِح ١ّ٠ُ جٌكحؾحش جٌكم١م١س ٌٍّؿطّغ .ٛػ١س ٌٍكحؾحش فٟ جالْالَ ؼس جٌّٛػ١ٚجٌطر.  

جًِ جٌٌٛجغ١س ٚجالؾطّحػ١س فٟ ٚضٍؼد جٌؼٛجًِ جٌطٍذ٠ٛس ٚجٌٕف١ٓس ٚجٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌػمحف١س وٌٚ ور١ٍ ذحإلػحفس جٌٝ جٌؼٛ

ػٓ جنطالف جّٔحؽ جٌكحؾس ِٓ فٍو جٌٝ جنٍ ِٚٓ ِؿطّغ جٌٝ ِؿطّغ جنٍ ، ٠ٚىشف ً٘ج جالنطالف ذ١ٓ جالفٍجو 

 ؼس جٌّٛػٛػ١س ٌّٙح١ِطحٌرُٙ جٌشهظ١س ٌٍكحؾحش ٚذًٌه ٠ّىٓ جٌمٛي ذحْ جٌطر١ؼس جٌشهظ١س ٌٍكحؾحش ضؼىّ جٌطر

 . 

 جٌطر١ؼس جالّٔحت١س  ٌٍكحؾحش  -3

ٌٍكحؾحش ذك١ع شٍؽ١ٓ ذحٌكحؾحش ، جٌشٍؽ جالٚي ٘ٛ ضٛف١ٍ جٌطر١ؼس جٌّٛػٛػ١س فطٍع جٌٕظحَ جالْالِٟ ضٛفٍ ٠ 

ٌٍّؿطّغ ضىْٛ جٔؼىحْح طحولح 
(2 ) 

ًٞ ٠ططٍرٗ جّٔحء جٌجْ ٠ىْٛ ضؼر١ٍ جالفٍجو ٌكحؾحضُٙ ذحٌشىً ، ٚجٌشٍؽ جٌػحٟٔ 

 جالٔطحؼ .حو جالٍْجف فٟ جْطهىجَ ِٛجٌو جٌٝ جْطرؼ٠إوٞ ضفحػً ٠ً٘ٓ جال٠ٍِٓ ذحٌٕط١ؿس ؽحلحش جٌّؿطّغ ٚ

٠ٚمَٛ جٌٕظحَ جالْالِٟ ذطٍض١د جٌكحؾحش قٓد وٌؾس جٌكحقٙح الّٔحء ًٖ٘ جٌطحلحش ٚطٛال جٌٝ جٌٕط١ؿس جٌّٕطم١س 

ٚجٌّٛج٘د ػٍٝ جٌطحلحش  ٌٍظٌٟٙٛٚ٘ جشرحع جٌكحؾحش فٟ جٌّؿطّغ . ٠ٚفطف جالْالَ جٌّؿحي فٟ جٌك١حز جاللطظحو٠س 

جٔفحق وً جِىح١ٔحضُٙ فٟ ِؼّحٌ جٌّى١ٔس  ٓ جٌطٕحفّ ٚجٌٓرحق ، ٠ٚىفغ جالفٍجو جٌّٛ٘ٛذ١ٓ جٌّٝٚٔٛ٘ح ػٍٝ جْحِ ِ

ٚجاللطظحو ٚجٌكٍص ػٍٝ ػىَ ضؿ١ًّ جٌىٚجفغ جٌطر١ؼ١س فٟ جالٔٓحْ جٌرحػػس ػٍٝ جٌؿى ٚجٌٕشحؽ . 
(3 ) 
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 غحٌػح /  جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س ٚنظحتظٙح:

حش جٌّٛجٌو جٌّطٛفٍز . ٚػٕىِح ٔطكىظ ػٓ جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س فإٔح ئْ جشرحع جٌكحؾحش ٠ؼطّى ػٍٝ و١ّحش ٚٔٛػ١

ٔؼٕٟ وً ِح٠كمك ِٕفؼس ِرحشٍز أٚ غ١ٍ ِرحشٍز ٌإلٔٓحْ ضىْٛ ِٛؾٛوز لٟ ػحٌّٕح ذشىً ٔحوٌ.ًٌٌه ضرؼح ًٌٙج فاْ 

جٌطؼ٠ٍف أ٠ؼح جٌّٛجٌو جٌطٟ ال ضكمك ِٕمؼس ِرحشٍز أٚ غ١ٍ ِرحشٍز ٌإلٔٓحْ ال ضؼطرٍ ِٛجٌو جلطظحو٠س. ٚضرؼح ًٌٙج 

فأْ جٌٍٓغ جٌكٍز جٌّٛؾٛوز ذى١ّحش ٚف١ٍز ،ِػً جٌٙٛجء ٚأشؼس جٌشّّ ال ضؼطرٍ ِٛجٌو جلطظحو٠س . أْ نحط١س 

جٌٕىٌز ِٓ أُ٘ نظحتض جٌّٛجٌو جاللطظحو٠س ٠ٚؼطرٍ أٞ شأ ِٛؾٛو ذى١ّحش ألً ِٓ جٌىحفٟ ٌٓى جٌكحؾحش 

ذحٌكحؾس.ِٚم١حِ جٌٕىٌز ٘ٛ جٌػّٓ )١ٌّ ذحٌؼٌٍٚز  ٚجٌٍغرحش ٔحوٌج جلطظحو٠ح. أٞ أْ جٌٕىٌز فىٍز ٔٓر١س ٍِضرطس

جٌػّٓ جٌٕمىٞ( فحٌٙٛجء جًٌٞ ٔٓطٕشمٗ )ػٍٝ ػٌٍٚضٗ ٌك١حضٕح ( غ١ٍ ٔحوٌ ، ألٕٔح ال ٔىفغ غّٕح ٌٗ، ٌٚىٓ ٘ٛجء 

جٌطى١١ف ٠ؼطرٍ ٔحوٌج، ألْ ٌٗ غّٕح ٌٗ ،ٚلى ضرىٚ ذؼغ ٌٍٓغ غ١ٍ ٔحوٌز ٌرؼغ جٌٕحِ؛ألُٔٙ ال ٠ىفؼْٛ غّٕح ٌٙح ِػً 

حٖ ، ٌٚىٓ جٌّؿطّغ ٠ىفغ غّٕح ًٌٖٙ ج١ٌّحٖ جٌٕم١س ، ٠طّػً ذطىح١ٌف ضٕم١طٙح ج١ٌّ
(1)

، ٚئ٠ظحٌٙح ٌٍّٕحَي. ئْ ٔىٌز جٌّٛجٌو  

 ٟ٘ جٌطٟ ضٛؾى جٌكحؾس ٌىٌجْس جاللطظحو.

ٚضشىً ٔىٌز جٌّٛجٌو ئقىٜ قمحتك جٌك١حز ج١ٌٓح١ْس، ٚٔؼٍز قٌٕٛح ضٛػف ٌٕح ئْ ِؼظُ جٌّٛجٌو ٔحوٌز ِمحٌٔس 

.ئي ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جنطالف جٌط٠َٛغ جٌؿغٍجفٟ ٌٍّٛجٌو، ِٚح ٠رىٚ ِطٛفٍز ذؼغ جٌّٛجٌو فٟ ِٕحؽك ، ذحٌكحؾس ٌٙح

ٚشكٙح فٟ ِٕحؽك أنٍٜ ئال أْ ًٖ٘ جٌٛفٍز ٔٓر١س أ٠ؼح. فحٌٕفؾ ٚئْ وحْ ِطٛفٍج فٟ وػ١ٍج ِٓ جٌّٕحؽك ، ِٕٚٙح 

القط١حؾحش جٌؼح١ٌّس ج١ٔ٢س ٚجٌّٓطمر١ٍس .ٚلى جٌؼحٌُ جٌؼٍذٟ ،ئال أٔٗ ٔحوٌ جلطظحو٠ح ، ألْ ِح٘ٛ ِٛؾٛو ِٕٗ ال ٠فٟ ذح

ضطفحلُ ِشىٍس جٌٕىٌز ٔط١ؿس ػىَ جْطغالي جٌّٛجٌو . فٍمى أغرطص جٌىٌجْحش أْ جٌىٚي جٌٕح١ِس فٟ ئف٠ٍم١ح ٚج١ْح ٚأ٠ٍِىح 

جٌؿٕٛذ١س ضطّطغ ذػٍٚجش ؽر١ؼ١س ٚذش٠ٍٗ ،ٚالوٕٙح غٍٚجش غ١ٍ ِٓطغٍس جالْطغالي جألِػً ٔط١ؿس جٌظٍٚف 

 ٚج١ٌٓح١ْس جٌطٟ ضٍّ ذٙح ضٍه جٌىٚي. جاللطظحو٠س 

ٕٚ٘حن ػىش ضم١ّٓحش ٌٍّٛجٌو ِٓ ق١ع أِحوٓ ٚؾٛو٘ح ، أٚ ِٓ ق١ع ػٍّ٘ح ، أٚ ِٓ ق١ع ؽر١ؼطٙح أٚ أطٍٙح 

.ئي ٕ٘حن ِٛجٌو ِٛؾٛوز ذأِحوٓ  وػ١ٍز وح١ٌّحٖ ٚجألٌجػٟ جٌظحٌكس ٌٌٍُجػس ، ٚجٌّٛجٌو جٌرش٠ٍس ،ٕٚ٘حن ِٛجٌو 

س ِػً جٌٕفؾ ٚجٌٕكحِ ٚجٌّؼحوْ جألنٍٜ جٌطٟ ضٛؾى فٟ ذؼغ جٌّٕحؽك ، ٠ٕٚؼىَ ٠مطظٍ ٚؾٛو٘ح ػٍٝ أِحوٓ ل١ٍٍ

ٚؾٛو٘ح فٟ ِٕحؽك أنٍٜ .أِح ِٓ ق١ع جٌؼٍّ جٌُِٕٟ ٌٍّٛجٌو فٕٙحن ِٛجٌو ٔحػرس، ِٚٛجٌو ِطؿىوز  فحٌّٛجٌو 

ْطهىجِٙح ٠إوٞ جٌٕحػرس ِػً جٌٕفؾ ٚجٌّؼحوْ ٟ٘ ضٍه جٌّٛؾٛوز فٟ جٌطر١ؼس ذى١ّحش ِكىٚوز ِّح ٠ؼٕٟ أْ ج٠ٌُحوز ج

ئٌٝ نفغ جالقط١حؽٟ جٌّٛؾٛو ِٕٙح . فحٌّٛجٌو جٌٕحػرس ٔحوٌز ذشىً ِطٍك ِغ أْ ذؼؼٙح ٠ّىٓ ئػحوز جْطهىجِٗ 
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،ِػً جٌرطٍٚي ٚجٌغحَ . أِح جٌّٛجٌو جٌّطؿىوز ِػً جٌّٛجٌو جٌرش٠ٍس ٚج١ٌّحٖ ،ٚجٌػٍٚجش جٌّٓى١س ٚجٌك١ٛج١ٔس ،ٚغ١ٍ٘ح 

حو٠س ٔحوٌز ٔٓر١ح ئال أٔٙح غ١ٍ ٔحػرس ،ٌّح ؾرح٘ح هللا ِٓ لىٌز ػٍٝ جٌطؿىو فٟٙ ٚئْ وحٔص ِػً ؾ١ّغ جٌّٛجٌو جاللطظ

ٔظٍج ٌٛؾٛو٘ح ذشىً ِٓطٍّ أٚ ذٓرد جٌطىحغٍ ذحٌطٛجٌى أٚ ذٓرد ضفحػً جإلٔٓحْ ِغ جٌطر١ؼس إلٔطحؼ جٌٍٓغ جٌٌُجػ١س 

 أٚ جٌظٕحػ١س.

ٛ جًٌٞ ٠ٕظٍ ئٌٝ أطً جٌّٛجٌو، ٠ٚطُ أِح جٌطم١ُٓ جألوػٍ ش١ٌّٛس جًٌٞ ٠ىػٍ جْطهىجِٗ فٟ جٌطك١ًٍ جاللطظحوٞ فٙ

 ضرؼح ًٌٌه ضم١ُٓ جٌّٛجٌو ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:

٠ٚؼٕٟ جٌّؿٙٛو جٌرىٟٔ ٚجًٌٕٟ٘ جًٌٞ ٠مَٛ ذٗ جالٔٓحْ ٌغٍع ئٔطحؼ جٌٍٓغ ٚجٌهىِحش .أٞ أْ  : جٌؼًّ (1

جٌؼًّ ال٠شًّ جٌؼًّ ج١ٌىٚٞ فمؾ ، ف١ؼًّ جٌّى٠ٍ ٚجٌّىٌِ ٚجٌطر١د ٚجٌطحٌد ٚأو٠د ٌٚذس جٌر١ص 

ٍُ٘ ٠ٕىٌؼ ػّٓ ضظ١ٕف ِٛجٌو جٌؼًّ ، ًٌج ٠ٓطهىَ فٟ أق١حْ وػ١ٍز ضؼر١ٍ جٌّٛجٌو جٌرش٠ٍس ٚغ١

 ٌٍىالٌس ػٍٝ ش١ٌّٛس ً٘ج جٌٌّٛو.

: ٘ٛ ضؼر١ٍ ِهطظٍ ٌٍّٛجٌو جٌطر١ؼ١س ٠ٚؼٕٟ وً ِح ػٍٝ ْطف جألٌع أٚ فٛلٙح أٚ فٟ  جألٌع (2

١س ٚجٌػٍٚجش جٌّٓى١س ٚجٌك١ٛج١ٔس ذحؽٕٙح ِّح ٠ّىٓ جْطهىجِٗ فٟ جإلٔطحؼ. فحٌّٛجٌو جٌٌُجػ١س ٚجٌّؼىٔ

 ٚجألِطحٌ ٚج٠ٌٍحـ ٚجٌّٕحل ػِّٛح ٚغ١ٍ٘ح ضؼطرٍ ِٛجٌو ؽر١ؼ١س.

: ٚضؼٕٟ جٌّٛجٌو جٌطٟ أٔطؿٙح جإلٔٓحْ ٌغٍع ِٓحػىضٗ فٟ جإلٔطحؼ ِػً: ج٢الش ٚجٌّؼىجش  ٌأِ جٌّحي (3

ٌطم١ٕس . أٞ ٚجٌّرحٟٔ ٚجٌؿٌٓٛ جٌطٍق،ِٚكطحش ض١ٌٛى جٌىٍٙذحء ، ٚجٌّؼح٘ى ٚجٌّٓطشف١حش ِٚٓطٜٛ ج

أْ جإلٔٓحْ ذحإلػحفس إلٔطحؾٗ ٍْؼح الْطٙالوٗ ٠مَٛ جْطهىجَ جٌّٛجٌو جٌطر١ؼ١س إلٔطحؼ ٍْغ ضٓحػىٖ ػٍٝ 

١ٌّٚ ذحٌؼٌٍٚز أْ ٠ىْٛ ٌأِ جٌّحي ػهّح. ئي ذ١ّٕح  ، ئٔطحؼ ٚض٠َٛغ أٚ ض٠ٛٓك جٌٍٓغ ٚجٌهىِحش 

لطظحو فاْ جٌّطٍلس أٚ ج٢ٌس ضّػً ِظفحز جٌٕفؾ أٚ ِظٕغ جٌرطٍٚو١ّح٠ٚحش ٌأِ ِحي ِٓ ؾٙس ٔظٍ جال

 جٌكحْرس جٌظغ١ٍز ضّػً أطٕحفح ِٓ ٌأِ جٌّحي أ٠ؼح.

ًٚ٘ج جٌٙىف ذكى يجضٗ ١ٌّ جلطظحو٠ح ذكطح؛ ئي ئْ جٌطٍف١س ، ِٓ جأل٘ىجف جٌّّٙس ألٞ ِؿطّغ ضكم١ك جٌٍفح١٘س ألفٍجوٖ

ٕشٛو ٠ؼطّى ػٍٝ جٌفىٍ وّح ئْ ضؼ٠ٍف جٌّؿطّغ ٌّؼٕٝ جٌطٍف١س جٌّ ، ضشًّ جٌؿحٔد جاللطظحوٞ ِغ ؾٛجٔد أنٍٜ 

ِٚح ضفٍَٖ ِٓ أػٍجف ٚل١ُ .ٌٚىٓ أ٠ح وحْ ٔٛع   ، جاللطظحوٞ ٚج١ٌٓحْٟ جٌٓحتى،ٚػٍٝ جٌؼاللحش جالؾطّحػ١س 

فأٗ ١ْٛجؾٗ غالغس ضٓحؤالش  ، ٌَجػ١ح أٚ طٕحػ١ح  ، جاللطظحو جٌٓحتى ، ٌأّْح١ٌح أٚ جشطٍجو١ح ، ِطمىِح أٚ ٔح١ِح

جٌّطٛفٍز ٌى٠ٗ ، ًٖٚ٘ جٌطٓحؤالش ٟ٘ : ِحيج ٠ؿد أْ ٠ٕطؽ جٌّؿطّغ ؟ ٚو١ف  أْح١ْس ِطظٍس ذحٌه١حٌجش جاللطظحو٠س

٠مَٛ ذحإلٔطحؼ ؟ ٌّٚٓ ٠ً٘د يٌه جإلٔطحؼ ، أٞ ِٓ ٠ٓطف١ى ِٕٗ؟ ٚيٌه ألْ ٔىٌز جٌّٛجٌو جٌطٟ ضٛجؾٙٙح     ؾ١ّغ 

ٝ قى ور١ٍ ػٍٝ ضكى٠ى ئْ جإلؾحذس ػٍٝ جٌطٓحؤي جألٚي )ِحيج ٕٔطؽ؟ ( ، ضؼطّى ئٌ جٌّؿطّؼحش ، ضكطُ ضٍه جٌطٓحؤالش 
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ِح ٘ٛ جألفؼً أٚ جألِػً ذحٌٕٓرس ٌٍّؿطّغ . ًٚ٘ج جٌطكى٠ى ٠هطٍف ِٓ ٔظحَ جلطظحوٞ ٢نٍ وّح أْ ِٓ ٠مَٛ 

ذحإلؾحذس ػٍٝ ً٘ج جٌٓإي ٠هطٍف ذحنطالف جٌّؿطّؼحش ئي ٌذّح ٠ؿ١د ػ١ٍس جألفٍجو ، ِٓطٍٙىْٛ ِٕٚطؿْٛ فٟ 

ٟ ( . أٚ ٠ّىٓ أْ ضؿ١د ػ١ٍس ٍْطس ضهط١ؾ ٍِو٠ُس )جٌٕظحَ ْؼ١ُٙ ٌطكم١ك ِظحٌكُٙ جًٌجض١س )جٌٕظحَ جٌٍأّْحٌ

جالشطٍجوٟ( .ٚفٟ ذؼغ جٌظٍٚف ٠ّىٓ أْ ٠ؿ١د ػٍٝ ْإجي ِحيج ٠ٕطؽ لٛز نحٌؾ١س )جالْطؼّحٌ (. ٠ٚطظً 

ذحٌطٓحؤي ِحيج ٠ٕطؽ ، ضكى٠ى ٔٛػ١س ٚو١ّحش جٌٍٓغ جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ٕٔطؿٙح ِٓ جٌه١حٌجش جٌطٟ ضٛجؾٗ جٌّؿطّغ . ً٘ 

أِالذّ ؟ ئٔطحؾح ٌَجػ١ح أٚ أٔطحؾح طٕحػ١ح ، ذطٍٚي جٚذطٍٚوّح٠ٚحش ، ئٔطحؾح قٍذ١ح ،أٚ ئٔطحؾح ١ٍّْح ٕٔطؽ ؽؼحِح 

آنٍ؟ ً٘ ٔمَٛ ذطك١ٍٗ ١ِحٖ جٌركٍ ، أٚ ٔمَٛ ذكفٍ ج٢ذحٌ ٌٍكظٛي ػٍٝ ١ِحٖ ٌشٍخ ؟ ٚ٘ىًج . فاْ أٌؤح ئٔطحؼ ٍْؼس 

ئٔطحؼ ٌَجػٟ ِػال ( فاْ ضكى٠ى جٌى١ّحش جٌّٕطؿس ٚجقىز أٚ ِؿّٛػس ٚجقىز أٚ ٠ُِؽ ِٓ ٍْؼط١ٓ ) ئٔطحؼ ٌَجػٟ أٚ 

ِٓ وً ِّٕٙح ضطظً ذظٍد جٌطٓحؤي ِحيج ٕٔطؽ . ًٌٚٙج جٌطٓحؤي ذؼى َِٕٟ أ٠ؼح . ً٘ ٕٔطؽ غالغس ِال١٠ٓ ذ١ًٍِ 

ذطٍٚي فٟ ج١ٌَٛ آن٠ًٓ فٟ جالػطرحٌ جألؾ١حي جٌمحوِس أَ ٕٔطؽ ػشٍز ِال١٠ٓ ٚٔٓطػٍّ جٌؼٛجتى فٟ أطٛي ِٕطؿس 

 أنٍٜ ؟

جٌطٓحؤي جٌػحٟٔ جًٌٞ ٠ٛجؾٗ جٌّؿطّغ ) و١ف ٠ٕطؽ ؟ ( فٙٛ ٠طؼٍك ذّٓ ٠مَٛ ذحإلٔطحؼ ، ٚذأٞ جٌطٍق جإلٔطحؾ١س . أِح   

ً٘ ٔمَٛ ذحإلٔطحؼ جٌٌُجػٟ ذحْطهىجَ ػىو ور١ٍ ِٓ ج٢الش ، ٚػىو ل١ًٍ ِٓ جٌؼّحي أَ جٌؼىّ ؟ ً٘ ٕٔطؽ جٌىٍٙذحء 

لس جٌش١ّٓس . ً٘ ٔٓطهىَ ٔظحَ جٌٓحػحش أَ ٔظحَ جٌؼحَ ذحْطهىجَ جٌغحَ جٌطر١ؼٟ ، أَ جٌرطٍٚي جٌهحَ ، أَ جٌطح

جٌىٌجْٟ فٟ ؾحِؼحضٕح ؟ ً٘ ٔٓطهىَ جٌٕحلالش أَ ٔٓطهىَ جألٔحذ١د ٌٕمً جٌرطٍٚي ئٌٝ ِٛجٔة جٌطظى٠ٍ ؟. ٚ٘ىًج . 

رس ٚجٌطٓحؤي و١ف ٠ٕطؽ ، ١ٌّ يج ؽر١ؼس ف١ٕس ذكطس وّح لى ٠رىٚ ، ئي ئٔٗ ٠ؼطّى أ٠ؼح .ػٍٝ ضكى٠ى ِح ٘ٛ جألِػً ذحٌٕٓ

ٌٍّؿطّغ ، ٚلى ضهطٍف جإلؾحذس ػٓ يٌه جٌطٓحؤي ذحنطالف ِٛلغ جٌشهض ٚنٍف١طٗ ، ٠ٍٚضرؾ أ٠ؼح ذى١ف١س جإلؾحذس  

 ػٍٝ جٌطٓحؤالش جألٚي جًٌٞ ٠شطًّ ػٍٝ ضكى٠ى ٔٛػ١س جٌٍٓغ جٌّٕطؿس ٚو١ّطٙح .

ض٠َٛغ جإلٔطحؼ ذحٌطٓحٚٞ ، أَ  أِح جٌطٓحؤي جألن١ٍ ) ٌّٓ ٠ٕطؽ ( ، ف١طؼٍك ذط٠َٛغ جٌٕحضؽ ذ١ٓ أفٍجو جٌّؿطّغ . ً٘ ٠طُ 

ػٍٝ أْحِ ئْٙحَ وً فٍو فٟ يجٌه جإلٔطحؼ؟ ً٘ ٠طُ جٌط٠َٛغ ػٍٝ أْحِ ٍِى١س جٌّٛجٌو ، أَ ػٍٝ أْحِ جإلٔطحؾ١س ؟ 

ِح ٘ٛ وٌٚ جٌؼحوجش ٚجٌطمح١ٌى فٟ ضم٠ٍٍ ػ١ٍّس جٌط٠َٛغ ًٖ٘ . ٚجٌطٓحؤالش ضهطٍف ذحنطالف جٌّؿطّؼحش ٚجألٔظّس 

 ٓحتىز.جاللطظحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس جٌ
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ئْ جٌطٓحؤالش ِحيج ٚو١ف ٌّٚٓ ٠ٕطؽ ؟ ٌٓ ضرٍَ ٌٛ وحٔص جٌّٛجٌو ِٛؾٛوز ذشىً غ١ٍ ِكىٚو . ئي ٔٓطط١غ أْ  

ٕٔطؽ وً ِح ٠ٍٔى ٚذأٞ ؽ٠ٍمس ضهطحٌ٘ح ، ٌٚٓ ضٛجؾٕٙح ِشىٍس ض٠َٛغ ،ألٔٗ ١ْىْٛ ٕ٘حن ئٔطحؼ ٠ىفٟ ٌٍؿ١ّغ . ٌٚىٓ 

 جٌػالغس ِّح ٠ططٍد ئ٠ؿحو جإلؾحذحش  جٌّهطٍفس ٌٙح.ألْ جٌّٛجٌو ِٛؾٛوز ذشىً ٔحوٌ ضرٍَ ضٍه جٌطٓحؤالش 
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 الثالثالمبحث 

 المشكلة االلتصادٌة فً الفكر االلتصادي االسالمً

 

 

 

 

 

 .فً المدارس االلتصادٌة المطلب االول / المفهوم العام للمشكلة االلتصادٌة 

 . المولف من المشكلة االلتصادٌة فً الفكر االسالمً المطلب الثانً / 
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 المطلب االول

 االلتصادٌة المدارس فً االلتصادٌة للمشكلة لعامالمفهوم ا 

 

 المشكلة االلتصادٌة/ وال ا

 

تعد المشكلة االلتصادٌة جوهر علم االلتصاد , فمد سعى االنسان منذ وجود الحٌاة الى اشباع حاجاته ورغباته 

الغٌر محدودة ممابل الموارد المحدودة او الملٌلة , وتختلف الحاجات بعضها عن البعض فمنها ماهو ضروري 

توفرت هذه الرغبات والحاجات لما كان , ولو كل والمشرب ومنها ماهو مكمل لتلن الرغبات أللحٌاة كالم

 للمشكلة االلتصادٌة أي وجود .

لذلن ٌسعى االنسان الى استخدام كافة الوسابل المتاحة للوصول الى اشباع رغباته فً ضل محدودٌة الموارد 

,  بالرغم من ان معظم الموارد لها استخدامات متعددة تتالبم مع اتساع الحاجات وتزاٌدها المستمر التً ال

فهنالن سلع تستهلن مباشرة او تستخدم فً انتاج سلع وخدمات اخرى , وتجدر االشارة الى ان انتاج بعض 

 , (1) السلع ٌؤدي الى انخفاض فً انتاج سلع اخرى 

باالظافة الى ان استخدام موارد معٌنة الشباع الحاجات والرغبات ٌؤدي الى حصول نمص فً فً الموارد 

 رغبات اخرى .االزمة الشباع حاجات و

, وتعانً منها (2)خذ المشكلة االلتصادٌة طابع العموم من خالل كونها تواجه الفرد كما تواجه الجماعات أوت

, ولعل المشكلة االلتصادٌة تشكل التحدي الذي ت المتخلفة تمدمة والنامٌة فضال عن المجتمعاالمجتمعات الم

لهابل فً اوجه الحٌاة االلتصادٌة والثورة التكنلوجٌة اال انها ٌواجه اغلب البلدان المتمدمة بالرغم من التطور ا

 لغاء اثارها االجتماعٌة .أربما اسهمت بشكل صغٌر على تضٌك فجوة هذه المشكلة ولم تموم ب

 

 

 

                                                           
, النظرٌة االلتصادٌة فً االسالم , عمان االردن , دار المسٌرة  الدكتور ابراهٌم دمحم البطاٌنة والدكتورة زٌنب نوري الغرٌري - 1

 .45للنشر و التوزٌع و الطباعة, بدون ذكر سنة النشر , ص 
 . 44, ص  نفس المصدر الدكتور ابراهٌم دمحم البطاٌنة والدكتورة زٌنب نوري الغرٌري , ,  - 2
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 االركان العامة للمشكلة االلتصادٌةثانٌا / 

التً  تنشأ من وجود حاجات االنسان ٌعرف علم االلتصادي بانه العلم االجتماعً الذي ٌعنى بدراسة المشكالت 

, ان هذا التعرٌف ٌسلط الضوء (3) اته المتعددة ممابل موارد التصادٌة وامكانٌات محدودة نسبٌا الشباعهاٌوغ

 على اركان المشكلة االلتصادٌة وهً : 

 

 الندرة النسبٌة  –اوال 

الزمان والمكان  اال ان معظم الحاجات  تتعدد حاجات االنسان الٌومٌة وتختلف من شخص الى اخر بأختالف

 .(4)االساسٌة الٌومٌة تتلخص بالمأكل والمشرب والملبس والتعلٌم والرعاٌة الصحٌة والتً تتجدد بشكل مستمر 

ولعل لدرة االنسان على تلبٌة تلن الحاجات تكون محدودة وتعتمد بشكل مباشر على محدودٌة  دخله ومن هنا 

ر , وبأعتبار فضال عن ان الحاجات تتجدد بأستمرااللتصادٌة وٌسعى الى تجاوزها , ٌواجه االنسان المشكلة ا

مفهوم الندرة نسبً نجد ان باالمكان تنمٌة الموارد المتاحة وحسن استغاللها بافضل وجه لتلبٌة المتطلبات 

 االنسانٌة بصورة كبٌرة .

 -: (5)اصرون وهً وللمشكلة االلتصادٌة جوانب مختلفة كما ٌراها االلتصادٌون المع

 : وتشمل عناصر االنتاج التالٌة : الموارد االلتصادٌة  -1

وٌتطلب العمل الى ما , او خدمة  العمل : وهو الجهد البشري ) البدنً او ذهنً ( االزم النتاج سلعة  -أ 

 بذل جهد فً التعلٌم والتدرٌب لتوفٌر هذا العمل بمدراته وكفابته . 

ن الثروة الذي ٌسهم فً العملٌة االنتاجٌة , وٌتكون من االالت والمعدات رأس المال : وهو جزء م  -ب 

 والمبانً وغٌرها التً تحتاج الى انتاج وموارد لد التكون متوفرة فً فترة زمنٌة معٌنة .

الموارد الطبٌعٌة : وشمل سطح االرض وباطنها وما تحتوٌه من موارد لد تمر بعدة مراحل لبل   -ج 

 لٌة االنتاجٌة .مساهمتها فً العم

الحاجات والرغبات : وهب جمٌعا لحاجات والرغبات من السلع والخدمات  التً ٌسعى االنسان الى  -2

 اشباعها بأختالف انواعها وتمترن بالمدرة على الحصول علٌها .

                                                           
, ص  2004,  2لبنان , مؤسسة الرسالة , ط  –الدكتور سعٌد سعد مرطان , مدخل للفكر االلتصادي فً االسالم , بٌروت  - 3

63 . 
 .44زٌنب الغرٌري , مصدر سبك ذكرة , ص  والدكتورة البطاٌنهالدكتور ابراهٌم ا - 4
 .66سعٌد سعد مرطان , مصدر سبك ذكره , ص الدكتور - 5
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االنتاجٌة ,  اسالٌب االنتاج : تتعدد االسالٌب المستخدمة النتاج السلع والخدمات وتختلف من حٌث الكفابة -3

 ومن هنا نواجه مشكلة االختٌار بٌن هذه االسالٌب المختلفة لالنتاج . 

 

 

 (6) االختٌارالتضحٌة  –ثانٌا 

فً الحالة التً ٌكون فٌها الموارد غٌر متوفرة فً لحظة ما نواجه الرغبة فً تحمٌك هدف واحد ٌكون لابال 

فاذا رغبت مؤسسة انتاجٌة على  المالبمة لتحمٌك االهداف ,للتحمٌك , تكون المشكلة مشكلة اختٌار الوسٌلة 

سبٌل المثال فً انتاج سلعة ما وكانت هنان كمٌات معٌنة من الخدمات االنتاجٌة المتوفرة النتاج هذه السلعة , 

فحتى ٌتحمك الهدف فً انتاجها البد لها من استخدام الوسٌلة المتاحة , وبذلن تكون مشكلة االختٌار تتمثل 

لموازنة بٌن البدابل المختلفة ومواصفات السلعة المطلوب انتاجها , وهذه الموازنة تتمثل فً عملٌة الحساب با

 االلتصادي للتضحٌة والعابد , وتموم هذه الموازنة على اختٌار االفضل لتحمٌك المنفعة من بٌن عدة بدابل . 

 للُحصول الموارد كافة استخدام فعند غٌرها, حاجات بإشباع التضحٌة ُممابل ُمعٌّنة حاجة إشباعاما التضحٌة 

 ُمسّمى التضحٌة هذه على وٌُطلك أُخرى, خدمة أو بسلعة التضحٌة إلى سٌُؤّدي ذلن فأنّ  ما, خدمة أو سلعة على

 من التً الُمتولعة التكلُفة لٌمة أنّها أي ُمعٌّن, شًء اختٌار على تترتّب التً التكلفة وهً البدٌلة, الفُرصة تكلفة

 المنفعة ُممابل اختٌاره, تَمّ  الذي البدٌل تكلُفة انّ  أي آخر, بدٌل اختٌار تَمّ  لو المابم المشروع من خسارتها الُممكن

 اتخاذ فً النظرٌة هذه وتُستخدم الثانً, الخٌار سٌُحمّمه الذي العابد هو وما األول, البدٌل من خسارتها تّمت التً

 فً تظهر ال ولكن البدابل, لتمٌٌم الٌها اللجوء ٌتمّ  وكذلن واإلستثمارٌة, واإلدارٌة, الُمحاسبٌة, المرارات

 أٌضا   وتُستخدم لرارُمعٌّن, التخاذ التخطٌط عند والتمارٌر الدراسات فً وإنما الحسابٌة, العملٌات أو السجالت

 لتحمٌك األفضل واختٌار التضحٌة ٌجب خٌارات, عّدة ُهنان كانت فإذا المرارات, اتخاذ فً الشخصٌة الحٌاة فً

 .  أعلى فابدة

 

 

 

                                                           
 . 52الدكتور ابراهٌم دمحم البطاٌنة والدكتورة زٌنب نوري الغرٌري , مصدر سبك ذكره , ص  - 6
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ٌمكن تعرف المشكلة االلتصادٌة فً النظام الراسمالً بأنها )عدم لدرة المجتمع على اشباع جمٌع احتٌاجاته 

ومنها نجد ان المشكلة االلتصادٌة فً , ( 4)البشرٌة من السلع والخدمات فً ظل ندرة الموارد ووسابل األنتاج ( 

رض ة االٌمكن ان تزداد كمٌ الراسمالً هً للة الموارد الطبٌعٌة نسبٌا نضرا الن الطبٌعة محدودة فالااللتصاد 

, وٌرى فالسفة هذ المدرسة ان اساس  (4)باطراد فٌها مع ان الحاجات تنمو  او الثروات الطبٌعٌة الموجودة

لذلن نما تزداد الموارد بمتوالٌة عددٌة المشكلة االلتصادٌة هو فً التزاٌد السكانً على شكل متوالٌة هندسٌة بٌ

جعل , مما ٌ(4) وجب على البشرٌة ان تتمبل الحروب واالوببة والفٌضانات التً من شأنها ان تملل حجم السكان 

 كان.مالموارد تتناسب مع حجم ال

تصادٌة والتً تعد المحرن سع  لمعالجة المشكلة االلبمعناها الوا وانتهج الراسمالٌون فكرة الحرٌة االلتصادٌة

من االستهالن عبر اختٌار المتتالٌة االساسً لتشغٌل النظام االلتصادي مما ٌؤدي الى تحدٌد العاللة بٌن المنافع 

 . (10) السلع والخدمات االزمة الشباع حاجات الفرد بما ٌتناسب مع امكانٌات الفرد المادٌة

خالل طرح التساؤالت ) ماذا ننتج وكٌف ننتج ولمن ننتج ( وعزى الرأسمالٌون سبب المشكلة االلتصادٌة من 

والتً تتمحور للمحاولة الٌجاد حلول للمشكلة االلتصادٌة والوصول الى الرفاهٌة االلتصادٌة من خالل اشباع 

 حاجات ورغبات المجتمع الراسمالً .

لحاجات لتخفٌض حجم الطلب وتكمن محاولة المدرسة الراسمالٌة لمعالجة هذه المشكلة من خالل الضغط على ا

الكلً حتى ٌمكن الامة التوازن بٌن العرض الكلً للموارد المتاحة مع حجم مناسب للطلب الكلً لابم على 

 وجود انسانً محدد وموصوف .

بٌنما تفترض المدرسة االشتراكٌة ) الماركسٌة ( ان المشكلة االلتصادٌة دابما هً مشكلة التنالض بٌن شكل 

ات التوزٌع فمتى تم الوفاق بٌن ذلن الشكل وهذه العاللات ساد االستمرار فً الحٌاة االلتصادٌة االنتاج وعالل

(11) . 

 

 

                                                           
الدكتور السٌد دمحم احمد السرٌتً و دمحم عزت دمحم غزالن ,مبادئ االلتصاد الجزبً , االسكندرٌة , مصر , مؤسسة رؤٌة  - 4

 .  30, ص   2010,  1للطباعة والنشر والتوزٌع  , ط
 . 346دمحم بالر الصدر ,  مصدر سبك ذكره , ص  - 4
 .  144, ص  2006الدكتور عبد علً كاظم المعموري , تارٌخ االفكار االلتصادٌة , الجزء االول , مطبعة المٌناء ,  - 4
 . 144الدكتور عبد علً كاظم المعموري , نفس المصدر , ص  - 10
 .344دمحم بالر الصدر , مصدر سبك ذكره , ص  - 11
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وترى المدرسة االشتراكٌة ان مصلحة المجتمع تتلخص فً وضع الملكٌة الجماعٌة فً الممام االول عد الملكٌة 

, (12) ى ربح ممكن للمنتج الفردي بل االنتاج ٌستهدف اشباع حاجات المجتمع ولٌس تحمٌك الصاالخاصة لوس

وٌحدث ذلن عند لٌام الدولة بأدارة الجهاز االلتصادي عبر تخطٌط االنتاج واالستثمار تخطٌطا شامال ومركزٌا 

هذه المشكلة االلتصادٌة للمجتمع , ان تركٌز جل االهتمام الماركسً على مسألة التوزٌع والتً  من اجل حل

لراسمالً وهو ما اشار الٌه رٌكاردوا فً بحثه للموانٌن التً تتحكم بتوزٌع شكلت احد اهم مشكالت النظام ا

الدخل المومً على طبمات المجتمع والتً تعد تعبٌرا عن العاللات االجتماعٌة التً تسود بٌن الطبمات 

سمث فً االجتماعٌة الربٌسٌة مبٌنا غٌاب االنسجام الطبمً فً المجتمعات الرأسمالٌة الذي كان ٌعتمد به ادم 

 .(13) كتابه )نظرٌة المشاعر االخاللٌة وثروة االمم( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 144الكتور عبد علً كاظم المعموري , مصدر سبك ذكره , ص  - 12
13
 . 150المعموري , نفس المصدر , ص -
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 المطلب الثانً 

 المولف من المشكلة االلتصادٌة فً الفكر االسالمً   . 

 االسالمً الفكرمفهوم المشكلة فً  -اوال 

بٌنا افترض النظام الراسمالً ان سبب  , (14)ذاته حد فً اإلنسان فً تكمن اإللتصادٌة المشكلة أن ٌمراإلسالم

ورغبات  اشباع حاجات ٌتناسب معالذي  د االلتصادٌة وعدم توفرها بالشكلالمشكلة االلتصادٌة هو ندرة الموار

راكٌة )الماركسٌة( فترى ان المشكلة االلتصادٌة تكمن فً التنالض بٌن اشكال ت, اما االش (15)المجتمع باكمله

التوزٌع حٌث ٌرون ان الدمت الدولة على تملن عناصر االنتاج والسٌطرة على العملٌة االنتاج وعاللات 

 .(16)االنتاجٌة بشكل مخطط ومدروس فان الموارد االلتصادٌة تكفً وتحل المشكلة االلتصادٌة

ٌرى النظام االلتصادي االسالمً ان الطبٌعة لادرة على ضمان كل حاجات الحٌاة الذي ٌؤدي عدم اشباعها 

َض َوأَنَزَل ِمَن ٱلسهَمآِء َماٗٓء , لال تعالى  (14)كلة حمٌمٌة فً حٌاة االنسان مش َرأ ِت َوٱۡلأ َوَٰ ُ ٱلهِذي َخلََك ٱلسهَمَٰ ﴿ٱَّلله

رَ  ِرِهۦۖۡ َوَسخه ِر بِأَمأ بَحأ ِرَي فًِ ٱلأ َن ِلتَجأ فُلأ َر لَُكُم ٱلأ ۖۡ َوَسخه ٗلا لهُكمأ ِت ِرزأ َرَج بِِهۦ ِمَن ٱلثهَمَرَٰ رَ  لَ فَأَخأ َهَٰ َنأ َر لَُكُم  (ٕٖ)ُكُم ٱۡلأ َوَسخه

َل َوٱلنهَهارَ  ٌأ َر لَُكُم ٱله ِنۖۡ َوَسخه ٌأ مََمَر َدآئِبَ َس َوٱلأ ِ اَل  (ٖٖ)ٱلشهمأ َمَت ٱَّلله تُُموهُُۚ َوإِن تَعُدُّواْ نِعأ ن ُكّلِ َما َسأَلأ ُكم ّمِ َوَءاتَىَٰ

َن لََظلُوٞم َكفهارٞ  نَسَٰ ِ ٓۗٓ إِنه ٱۡلأ ُصوَها بَُد  (ٖٗ)تُحأ ًه أَن نهعأ نًِ َوبَنِ نُبأ بَلََد َءاِمٗنا َوٱجأ ذَا ٱلأ عَلأ َهَٰ ِهٌُم َرّبِ ٱجأ َرَٰ َوإِذأ لَاَل إِبأ

نَامَ  َصأ   35-32ابراهٌم(﴾ٖ٘)ٱۡلأ

فمد سخر الخالك الموارد الكافٌة لالنسان لسد جمٌع حاجاته ورغباته , ان هذه االٌة الكرٌمة تدل على وفرة النعم 

الر الصدر ) ان هللا لد حشد لالنسان فً هذا الكون الفسٌح كل مصالحه ومنافعه , ووفر له ٌمول السٌد دمحم ب

الموارد الكافٌة المداده بحٌاته وحاجاته المادٌة, ولكن االنسان هو الذي ضٌع على نفسه هذه الفرصة التً منحها 

 , وٌعزي سبب  (14)هللا له , بظلمه وكفرانه ( 

 

 

 

                                                           
 . 20, ص  1444دمحم منذر لحف , االلتصاد االسالمً , الكوٌت , دار الملم للنشر والتوزٌع ,  - 14
,ص  2012,  1بٌروت , لبنان , دار الوالء , طعباس هاشم شهاب , استراتٌجٌات التنمٌة االلتصادٌة فً الفكر االسالمً ,  - 15
24. 
الكتور جعفر طالب جندٌل الخزعلً , تارٌخ الفكر االلتصادي , الجزء االول , بغداد , دار الكتور للعلوم االدارٌة  - 16

 . 301, ص  2016وااللتصادٌة , 
 . 344مصدر سبك ذكره , ص التصادنا , دمحم بالر الصدر , - 14
 . 344دمحم بالر الصدر , نفس المصدر , ص  - 14
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 نفسه الى سببٌن :تصاد االسالمً الكامنة فً االنسان المشكلة فً االل

 فساد ال –1

ٌعرف الفساد بانه خروج الشًء عن االعتدال  للٌال  كان الخروج عنه او كثٌرا   وٌضاده الصالح وٌستعمل  

, والمشكلة االلتصادٌة فً المنظور االسالمً لٌس  (14) ذلن فً النفس والبدن واالشٌاء الخارجة عن االستمامة

ظلم االنسان على الصعٌد االلتصادي من خالل سوء التوزٌع وعدم استخدامه مشكلة ندرة نسبٌة وانما تكمن فً 

َرأ للموارد االلتصادٌة بشكل امثل  ٌضمن تحمٌك المنفعة العامة للمجتمع  لال تعالى  ِض ﴿َوإَِذا تََولهىَٰ َسعَىَٰ فًِ ٱۡلأ

فََسادَ  ُ اَل ٌُِحبُّ ٱلأ َلُۚ َوٱَّلله َث َوٱلنهسأ َحرأ ِلَن ٱلأ ِسَد فٌَِها َوٌُهأ ولعل ابرز صور الفساد المضرة , 205البمرة ﴾ِٕ٘ٓلٌُفأ

والترف والذي نتج عنه عدم عدالة فً توزٌع بالمجتمع االسالمً هً االسراف والتبذٌر واالفراط باالستهالن 

, فضال عن ان تغٌب وتؤدي باالنسان الى الكسل والخضوع وعدم التكسب )العمل( بٌن افراد المجتمع تالثروا

البعد االخاللً فً استغالل الموارد ٌؤدي باالضرار بالبٌبة واتالف مصادر النمو الحمٌمٌة فً البالد وهدر 

ِرفٌِنَ الكثٌر من الثروات , لال تعالى  ُمسأ َر ٱلأ ِض َواَل ٱلهِذٌَن  (ٔ٘ٔ)﴿َواَل تُِطٌعُٓواْ أَمأ َرأ ِسُدوَن فًِ ٱۡلأ ٌُفأ

ِلُحونَ   .152-151الشعراء ((  ٕ٘ٔ)ٌُصأ

 

 االنانٌة  –2

فضال عن أننا ,  أشٌاءان نملن ٌجب  شنعٌلحٌاتنا: من أجل أن  الطبٌعٌةابف ظ)من الوٌمول فالسفة علم النفس 

وفـٌـهـا  ن التملنم ومزٌداوفً حضارة ٌكون هدفها األسمى هو التملن , لن أشٌاء لنستمتع بهـانمٌجب أن 

كن اعتبار التملن أوالكٌنونة أحدهما بدٌال عن ٌمكٌف  -كـن الحـدٌـث عـن شـخـص ٌساوي ملٌون دوالر مـٌ

 (20) (لن شٌبا ال ٌساوي شٌباٌممن ال  ٌنبغً أن ٌبدو كأن التملن هو جوهر الكٌنونة وأن)  على العـكـس , اآلخر

دون غٌره ٌؤدي الى االضرار فً المصالح والحاجات العامة  بالشا, ان االنانٌة والسعً للتملن والتفرد 

ٌؤدي الى ظهور الفمر والمجاعة وسوء استغالل للمجتمع , وٌنتج عنه اٌضا ظلم االنسان الخٌه االنسان مما 

 الثروات والموارد الطبٌعٌة للدولة .

 

 

                                                           
, بٌروت , لبنان , دار  تحمٌك و ضبط دمحم سٌد كٌالنًأبو الماسم الحسٌن بن دمحم االصفهانً , المفردات فً غرٌب المران ,  - 14

 . 344المعرفة للنشر والتوزٌع , بدون ذكر سنة النشر , ص 
 . 24, ص  1444ترجمة سعد زهران , الكوٌت , عالم المعرفة ,  والجوهر , الجوهر والمظهرارٌن فروم ,االنسان بٌن  - 20
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انٌة تتمحور فً بالحرص والبخل وعدم اعطاء الحموق الشرعٌة للمجتمع , وهنان صورة اخرى من صوراالن

 ان اثر االنانٌة بالغ على تعمٌك المشكلة االلتصادٌة من خالل ان االنانٌة تؤدي الى االكتناز وتعطٌل االستثمار

ان يعالج فإن التحليل االقتصادي في أي نظام يجب . مماٌضر بالرفاهٌة االلتصادٌة للمجتمع  والتشغٌل 

 .الحقهق واالضرار االخالقية مثل مهاضيع االحسان واالنانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم االول   .....................................................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

52 

 طرق معالجة المشكلة االلتصادٌة فً االسالم  -ثانٌا 

 

سعى النظام االلتصادي االسالمً الى اٌجاد حلول للمشاكل االلتصادٌة التً تواجه المجتمع المسلم لضمان 

التً دعت الى الربط بٌن حصوله على مختلف الحاجات والرغبات والتً تنسجم مع تعالٌم الشرٌعة السمحاء 

ذكٌر بالثواب والعماب للمساهمة الفاعلة النواحً الروحٌة والمادٌة باالعتماد على االخالق والمٌم السامٌة والت

لحل المشكلة االلتصادٌة , وٌمترح النظام االلتصادي جملة من الحلول لهذه المشكلة اولها الزكاة وما لها دور 

ت على اختالف انظمتها االلتصادٌة والسٌاسٌة , فمد افاعل فً المضاء على الفمر والبطالة التً تفتن بالمجتمع

﴿۞َولَمَدأ )بما وفر لهم فً هذه الحٌاة وسابل كثٌرة لتسٌر سبل العٌش ان ٌحٌا حٌاة طٌبة  سعى االسالم الى

ُهمأ َعلَىَٰ  نََٰ لأ ِت َوفَضه َن ٱلطهٌِّبََٰ ُهم ّمِ نََٰ ِر َوَرَزلأ بَحأ بَّرِ َوٱلأ ُهمأ فًِ ٱلأ نََٰ ًٓ َءاَدَم َوَحَملأ نَا بَنِ مأ ِضٌاٗل﴾ َكره نَا تَفأ نأ َخلَمأ مه االسراء  َكثٌِٖر ّمِ

40 . 

لشرٌعة االسالمٌة للدولة التدخل وكذلن تلعب الدولة دور بارز فً مواجهة المشاكل االلتصادٌة فمد اجازت ا

لتنظٌم الحٌاة االلتصادٌة وحماٌة الحموق الفردٌة والجماعٌة وتدعٌم المبادئ االخاللٌة وتطبٌمها وتحمٌك العدالة 

, وتعرض النظام االلتصادي الى مسألة مهمة فً الحتكار واالكتنازااللتصادٌة واالجتماعٌة ومحاربة الجشع وا

مجال جهاز التوزٌع والذي منٌت االنسانٌة على مر التارٌخ بألوان من الظلم لمٌام التوزٌع فً االنظمة الوضعٌة  

على اساس فردي تارة) رأسمالً ( وعلى اساس جماعً تارة اخرى ) اشتراكً (  فكان االول تعدٌا على 

 . ( 21)وق الجماعة والثانً بخسا لحموق الفردحم

لذلن سعى االسالم الى لوضع جهاز التوزٌع بالشكل الذي تلتمً حموق الفرد بالجماعة فلم ٌمنع الفرد من حمه 

فً اشباع مٌوله الطبٌعٌة  , ولم ٌمنع ٌسلب الجماعة كرامتها ولم ٌهدد حٌاتها , وبذلن ٌنفرد الدٌن االسالمً 

ان السماوٌة السابمة ) الٌهودٌة والمسٌحٌة (  بتمدٌم نظرٌة التصادٌة او نظاما اجتماعٌا متكامال عن سابر االدٌ

ووبذلن فمد تصدى االسالم للمشكلة االلتصادٌة عبر نظرٌة التصادٌة متكاملة التموم على معطٌات التصادٌة 

 .(22) لتمثل بناءا نظرٌا متكامال فحسب ولكنها تشكل مزٌجا من المحددات االلتصادٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة 

 

 

                                                           
 . 344دمحم بالر الصدر , التصادنا , مصدر سبك ذكرة , ص - 21
 . 152الدكتور عبد علً المعموري , تارٌخ االفكار االلتصادٌة , مصدر سبك ذكره , ص  - 22
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 : (23)تتلخص طرق معالجة المشكلة االلتصادٌة فً االلتصاد اإلسالمً بعدة امور وهً

جانب األنتاج:  وٌتمثل بتربٌة اإلنسان على األٌمان والتربٌة اإلسالمٌة الصادلة. وما ٌنعكس على ذلن  -1

 من سلون فً عدة امور وهً:

المنتج المستمر وطلب العلم والمعرفة واجراء البحوث واكتشاف موارد جدٌدة. وٌكون العمل: وذلن بالعمل  -أ 

ذلن بعدة حوافز منها الحوافز الدٌنٌة التً تتمثل فً اطاعة اوامر هللا والشعور بأداء الواجب الدٌنً. ومنها 

ل فً ملكٌة ناتج العمل الحوافز االجتماعٌة لتحمٌك التعاون بٌن افراد المجتمع. والجانب الفرد  والذي ٌتمث

 والمعرفة.

الموارد: وذلن باالستغالل االمثل لموارد المجتمع . والعمل على تحمٌك التنمٌة الشاملة للمجتمع اإلسالمً  -ب 

من خالل تنمٌة الموارد البشرٌة والموارد الطبٌعٌة. وبعبارة اخرى فأن التنمٌة الشاملة لجمٌع الموارد ستؤدي 

ٌعٌة غٌر مستغلة وتطوٌر وسابل اإلنتاج. وتوسٌع الماعدة اإلنتاجٌة فً الدولة. وبالتالً إلى اكتشاف موارد طب

 رفع مستوى الرفاهٌة للفرد. 

جانب الحاجات:  وٌتمثل ذلن بضبط الحاجات وظٌفٌا . فاإلسالم ال ٌعتبر كل رغبة أو مٌل حاجة واجبة  -2

 باعها.االشباع. أنما ٌعتبر فمط الحاجات الطٌبة هً التً ٌمكن اش

جانب التوزٌع: ٌحاول االلتصاد اإلسالمً الامة العدل فً التوزٌع. حٌث ٌكون التوزٌع فً اإلسالم  -3

 على عدة مراحل وهً : 

التوزٌع االبتدابً: والذي ٌحكم التملن من االصل, فٌضع ضوابط للملكٌة ولموضوع التملن حٌث ٌحرم  -أ 

مباحة التً منها العمل المباح. فمد حرم االسالم التملن عن تملن السلع الضارة وٌمنع التملن اال بالطرق ال

 طرٌك الغش والخداع أو الممار والربا.

اعادة التوزٌع: والذي ٌعالج موضوع الفروق االجتماعٌة والمشاكل االلتصادٌة التً ٌمكن أن تلحك  -ب 

والذي ٌكون عن طرٌك الزكاة التً وتركز الثروة فٌأتً اعادة التوزٌع  بالمجتمع. حٌث ٌظهر الفمر والحرمان 

وكذلن عن طرٌك المٌراث والذي ٌعٌد توزٌع   تفرض على االغنٌاء لتوزع حصٌلتها على الفمراء والمحتاجٌن

 .الثروة بعدل

                                                           
23
 منشورة ممالة المشكلة االلتصادٌة , االلتصاد االسالمً  السبهانً ,  اجلبار عبد - - 

 ممالة منشورة على المولع : 

 http://al-sabhany.com/index.php/2012-08-21-01-22-31 
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ِٚٓ أعجبة اٌّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ اٌؼغض اٌزٞ ٠مف ث١ٓ ا٦ٔغبْ ٚث١ٓ ا٨عزغ٩ي ا٤ِضً ٌٍّٛاسد، ٚ٘زا ٚاػؼ ػٕذ 

ْ ػٍٝ ا٨عزفبدح ِٓ ثؼغ اٌّٛاسد ا٨لزظبد٠خ ثغجت ِبٔغ رمٕٟ أٚ ع١بعٟ أٚ اعزّبػٟ أٚ صمبفٟ. ػذَ لذسح ا٦ٔغب

ٚػٕذٔب ِٓ ا٤عجبة اٌّّٙخ کغً ٘زا ا٦ٔغبْ أِبَ ٘زا ا٨عزغ٩ي ث١ٍّٗ ٌٍشاؽخ ٚاٌذػخ ف٩ ٠ؼًّ ٨ٚ ٠غ١ش فٟ 

( ملسو هيلع هللا ىلص )ذِب وبْ ٠أرٟ عبئً ئٌٝ إٌجٟ ا٤سع اثزغبء اٌشصق صُ ٠مٛي ػٕذٞ ِشىٍخ الزظبد٠خ أٚ أصِخ، ٚ٘زا ٠ظٙش ػٕ

، اٌغجٓ ٚأ٠ؼب ِٓ ا٤عجبة اٌزٟ عبء روش٘ب فٟ اٌؾذ٠ش ، ف١ذٌٗ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؼًّ ٚأٔٗ خ١ش ِٓ عإاي إٌبط

٠ٚزظٛس فٟ اٌّغأٌخ ٘زٖ ثبٌخٛف ِٓ ا٦لذاَ ػٍٝ ا٦ثذاع ٚاٌزغذ٠ذ ِٚخبٌفخ اٌّؼٙٛد، ٚفٟ اٌخٛف ِٓ ا٨ٔزمبي 

اٌشصق ف١إصش اٌغ٩ِخ اٌؾبطٍخ ػٍٝ اٌّخبفخ اٌّزّٛ٘خ ِٓ اٌؼًّ ٚاٌغؼٟ  ٚاٌغؼٟ فٟ ا٤سع، ٚؽٍت أعجبة

 . ٌطٍت اٌشصق، ٚأ٠ؼب ِٓ أعجبة اٌّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ اٌجخً

ٌٚٗ ثؼذاْ: اٌجؼذ ا٤ٚي فٟ ؽك طبؽجٗ ٚ٘ٛ أْ اٌؾشص ػٍٝ اٌّبي ٠ظ١ش طبؽجٗ أع١شاً ٌٍّبي ٨ ٠شجغ ٨ٚ ٠مٕغ، 

ِٓ ثؼذٖ ف١أخزٖٚ ػزثب ص٨٨، ف١ؼ١ش ٚٔفغ١زٗ ٔفغ١خ اٌّؾزبط أثذا، ٚأ٠ؼب  ف١ظ١ش خبدِب ٌٍّبي ٠شمٝ فٟ ع١ٕٗ ١ٌأرٟ

اٌجؼذ اٌضبٟٔ فٟ ؽك ا٤خش، فبٌجخ١ً ٠غذ أِٛاٌٗ ػٓ اٌم١بَ ثذٚس٘ب ا٨عزّبػٟ، ف٩ رشبسن فٟ ؽً اٌّشبوً 

ع٩ ثخ٩١ ا٨لزظبد٠خ ٣ٌخش٠ٓ، ِغ اؽزّبي أْ ٠ىْٛ اٌجخً ٘ٛ عجت اٌّشىٍخ ٣ٌخش، ٚرٌه ػٕذِب ٠ىْٛ اٌذائٓ س

 ف٩ ٠ٕظش اٌّذ٠ٓ ٨ٚ ٠زظذق ػ١ٍٗ، ٘زا ئرا ٌُ ٠أخز اٌشثب ثغجت ؽّؼٗ ٚثخٍٗ.

صُ ٕ٘بن أش١بء خبسعخ ػٓ لذسح ا٦ٔغبْ ٟٚ٘ د٠ْٛ ِغزخذِخ عبثمب فٟ ِؾبٌٚخ ؽً ِشىٍخ الزظبد٠خ، ٌُٚ رمُ 

لٗ فأطجؼ اٌذ٠ٓ فٟ ثبٌغشع أٚ لبِذ ثٗ ٌفزشح ِؼ١ٕخ فىبٔذ واعشاء ػ٩عٟ ٌٍزٙذئخ فمؾ صُ ؽبْ ِٛػذ اعزؾمب

رارٗ ِشىٍخ ٌؼذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌغذاد، ِٚب ٠زشرت ػٍٝ رٌه ِٓ اٌزضاِبد. ٚ٘زا ثبفزشاع ػذَ ٚعٛد اٌشثب فٟ ٘زٖ 

 اٌذ٠ْٛ، أِب ثبفزشاع ٚعٛد فٛائذ )سثب( ػٍٝ ٘زا اٌذ٠ٓ فبٌّشىٍخ أوضش ؽظ٨ٛ.

ٕظشح ٌٍّؼغش اٌّذ٠ٓ، ٚاٌزظذق ػ١ٍٗ ٚغٍجخ اٌذ٠ٓ رزأوذ ثأْ ٠ىْٛ طبؽت اٌذ٠ٓ ٨ ٠شاػٟ أخ٩ق اٌذائٓ ِٓ اٌ

ِٚغبِؾزٗ، ٚػٍٝ ٘زا ٠ىْٛ لٙش اٌشعبي ػبئذا ػٍٝ أطؾبة ا٨عزؾمبلبد، فمٙش اٌشعبي ئِب أْ ٠ىْٛ ئػبفزٗ 

ئٌٝ اٌفبػً ؛ أٞ لٙش اٌذ٠ٓ ئ٠بٖ ٚغٍجزٗ ػ١ٍٗ ثبٌزمبػٟ ١ٌٚظ ِؼٗ ِب ٠مؼٟ د٠ٕٗ، أٚ ئٌٝ اٌّفؼٛي ثأْ ٨ ٠ىْٛ ٌٗ 

 ِٓ سعبٌٗ ٚأطؾبثٗ أؽذ ٠ؼبٚٔٗ ػٍٝ لؼبء د٠ٓ
 (ٕٗ)

    

 ٚاٌخ٩طخ أْ هللا ػض ٚعً اٌشصاق لذ وفً اٌشصق ٌغ١ّغ خٍمٗ لبي رؼبٌٝ : 

ّْ هللا ٘ٛ اٌشصاق رٚ اٌمٛح اٌّز١ٓ)  ، ِٚب عؼٍٗ هللا ػض ٚعً فٟ اٌىْٛ ِٓ ِٛاسد الزظبد٠خ وبف  ٥٘ اٌزاس٠بد( ئ

٦شجبع اٌؾبعبد ا٦ٔغب١ٔخ ٌىً اٌجشش، ٌٚىٓ ٨ ثذ ِٓ ؽشوخ ٚػًّ أٚ ِشٟ فٟ ا٤سع کّب عّبٖ هللا ػض ٚعً، 

                                                           
24
 112ص ( ,  1444عبد الرؤوف المناوي , فٌض المدٌر شرح الجامع الصغٌر , الجزء الثالث ) مصر , المكتبة التجارٌة الكبرى , الطبعة االولى ,   - 

. 
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فبٌشصق ٠ؾزبط ئٌٝ ِغٙٛد، ٌٚزا ٔشٜ ا٦ع٩َ دػٛح ٌٍؼًّ اٌذؤٚة ٚا٦ػّبس ٚر١ّٕخ ا٦ٔزبط ٌزؾم١ك ِغزّغ 

 (ٖٓاٌزٞ ٠غؼٝ ئ١ٌٗ وً ٔظبَ الزظبدٞ ػٍٝ ا٤سع،) اٌشفب١٘خ

ِٚٓ خ٩ي ِب روشٔب ِٓ ٚفشح اٌّٛاسد ثبٌٕغجخ ٌٍؼبٌُ، ٚثبٌزاد اٌؼبٌُ ا٦ع٩ِٟ ف١زؼؼ أْ اٌّشىٍخ ١ٌغذ ثشىً 

سئ١ظ فٟ لؼ١خ ئِىبْ ِبٌٟ ثمذس ِب ٟ٘ فٟ لظش رؼجئخ اٌطبلبد ا٨عزّبػ١خ، أٞ ا٦ٔغبْ ٚاٌزشاة ٚاٌٛلذ فٟ 

(. فؼٍٝ ا٦ٔغبْ ا٨عزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ِجبششح أٚ ثبعزخذاَ ٖٔب ئسادح ؽؼبس٠خ)ِششٚع، رشعٙ

 ٚعبئً اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ِٓ أعً رىض١ف ٚص٠بدح ِمذاس إٌبرظ اٌغزائٟ ِٕٙب ؽزٝ ٠ىفٟ اٌغ١ّغ.

 ٚ٘زٖ اٌؾم١مخ رٕغؾت فٟ اٌشد ػٍٝ شجٙخ أْ ص٠بدح ػذد اٌجشش ٘ٛ ػمجخ أِبَ وفب٠خ اٌّٛاسد!

ّٛاسد کّب رکشٔب کبف١خ ٌىً اٌجشش اٌّٛعٛد٠ٓ ؽب١ٌب، ٚعزىفٟ وزٌه ٌىً ِٓ ع١أرٟ ئرا رُ ا٨عزفبدح ِٓ اٌّٛاسد فبٌ

ثبٌشىً ا٤ِضً. ٚوزٌه ٠ّىٓ ا٨عزفبدح ِٓ ص٠بدح ػذد اٌجشش فٟ ص٠بدح ئٔزبع١خ اٌّٛاسد، ٚرٌه ثزؾ٠ًٛ اٌض٠بدح فٟ 

٩ ٠ض٠ذ ػذد اٌؼّبي فٟ اٌٛؽذح ا٤سػ١خ ػٍٝ ػذد اٌؼب١ٍِٓ لٛح اٌؼًّ ئٌٝ ص٠بدح ئٔزبع١خ، ففٟ ا١ٌبثبْ ٚاٌظ١ٓ ِض

ثٕفظ ؽغُ اٌٛؽذح فٟ اٌفٍج١ٓ ٚإٌٙذ، ٌٚىٓ ئٔزبع١خ اٌٛؽذح ا٤سػ١خ فٟ ا١ٌبثبْ ٚاٌظ١ٓ رض٠ذ ػٓ ِض١ٍزٙب فٟ 

ٚثبٌّمبثً ِب رؼب١ٔٗ  أػؼبف، ٚرٌه ثزط٠ٛش أّٔبؽ ِٓ اٌضساػخ اٌّىضفخ اٌؼّبٌخ، ٓٔ – ٧اٌفٍج١ٓ ٚإٌٙذ ثّمذاس 

دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ِٓ ٚعٛد اٌجطبٌخ اٌّمٕؼخ ٠شعغ ئٌٝ اٌغ١بعبد ا٨عزؼّبس٠خ، ٚاٌزٟ لبِذ ثبخزضاي ٔظُ اٌضساػخ 

ئٌٝ صساػخ اٌّؾظٛي ٚاؽذ أٚ اص١ٕٓ، ٚ٘زا ٠إدٞ ئٌٝ أْ فشص اٌؼًّ  –فٟ اٌج٩د اٌّغزؼّشح  –اٌشذ٠ذح اٌزٕٛع 

مٝ ا١٠٩ٌّٓ ثذْٚ ػًّ خبسط ِٛعُ ؽظبد ٘زا رىْٛ خ٩ي ِٛعُ اٌجزس ٚاٌؾظبد ٌّؾظٛي أٚ اص١ٕٓ فمؾ، ٠ٚج

اٌّؾظٛي؛ ففٟ ِظش ِض٩ وبْ اٌؼّبي اٌضساػ١ْٛ ٠غزخذِْٛ ٌشٙٛس ل١ٍٍخ فمؾ وً ػبَ خ٩ي ِٛعُ عٕٟ 

 اٌمطٓ، ث١ّٕب ٠غذ ا١٠٩ٌّٓ ُِٕٙ أٔفغُٙ ثذْٚ ػًّ ؽٛاي أشٙش اٌغٕخ
(ٕ٘)

  . 

وّب أٔٗ لذ صجذ خطأ ٔظش٠خ  ،  ٌٚزا ف١ّىٓ رؾ٠ًٛ ا٦ػبفخ فٟ لٛح اٌؼًّ ئٌٝ ئػبفخ فٟ ئٔزبع١خ اٌّٛاسد کّب رکشٔب

ِبٌزظ فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٚإٌظشٞ، ففٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ِٓ خ٩ي ص٠بدح ا٦ٔزبط ثفؼً اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٟ، وّب صجذ 

س٠ش ِٕظّخ ا٤غز٠خ ٚاٌضساػ١خ )اٌفبٚ( اٌزٟ أوذد رفٛق خطإ٘ب ٔظش٠ب ِٓ خ٩ي اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس، ِٕٚٙب رمب

ٔغجخ ا٦ٔزبط اٌغزائٟ ػٍٝ ٔغجخ ص٠بدح اٌغىبْ ٚوّب أْ ا٦ع٩َ لذ ػبٌظ ا٤عجبة اٌزٟ رؼٛد ػٍٝ اٌفشد ِٓ ٔفغٗ 

ِٓ کغً ٚخّٛي ٚئ٠ضبس ٌٍذػخ، فمذ غطٝ أ٠ؼب عبٔت اٌؼغض اٌٛالغ ِٓ خ٩ي اٌذػٛح ئٌٝ اٌّشبسوخ اٌخبسع١خ ِٓ 

ٚػٍٝ ٘زا فمذ غطٝ ا٦ع٩َ ثّٕٙغٗ اٌضغشاد اٌؾبطٍخ  د اٌّغزّغ ١٘ٚئبرٗ فٟ ئلبٌخ اٌؼضشاد ٚاٌزؼبْٚ اٌجٕبء،أفشا

فٟ اٌج١ٕبْ ا٨عزّبػٟ ٌٍّغزّغ اٌّغٍُ ِٓ لجً اٌفشد، ِٚٓ ثؼذ٘ب دػب ئٌٝ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ فٟ اٌؼ٩ط فّٕٙظ 

ً فشد فٟ اٌّغزّغ ٔظ١جٗ ِٓ اٌضشٚح، ف٩ ٠غٛع أؽذ ٨ٚ ا٦ع٩َ اٌم٠ُٛ ِٕٙظ ٠ذػٛ ئٌٝ اٌؼًّ ٚا٦ٔزبط، ٠ٚىفً ٌى

٠ؼشٜ ٨ٚ ٠ظّأ ٨ٚ ٠ؼؾٝ )رظ١جٗ اٌشّظ ثؾش٘ب(، ِغزّغ ِزؼبِٓ فٟ اٌغشاء ٚاٌؼشاء، لبدس ػٍٝ إٌضاي 
                                                           

25
, العدد ,  33بحث منشور فً مجلة الدراسات فً علوم الشرٌعة والمانون , المجلد ,  اسالمً منظور من التنمبة و السكانكمال توفٌك الحطاب ,  - 
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ػبٌظ ا٦ع٩َ کفشاْ إٌؼّخ ثّب “ٚسرت ٌٙزا اٌؼ٩ط ِغّٛػخ ِٓ اٌزشش٠ؼبد فمذ  ٚاٌظّٛد ػٍٝ ِذاس اٌزبس٠خ ،

ا٨عز٩ٙن ِٓ أؽىبَ، کّب کفً ِؾٛ اٌظٍُ ثّب ٚػؼٗ ٌٍزذاٚي ٚاٌزٛص٠غ ِٓ رؼب١ٌُ، ٚ ّٚعٗ ع١ّغ ٚطفٗ ٧ٌٔزبط ٚ

 أػؼبء اٌّغزّغ ا٦ع٩ِٟ ػٕذ ظٙٛس اٌّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ ئٌٝ اٌّشبسوخ فٟ ػ٩عٙب.

٠ٓ ِغئٛي ػٓ ئخٛأٗ اٌز“ٚفٟ ٚعٙخ إٌظش ا٦ع١ِ٩خ أْ اٌغٕٟ أ٠ؼب ٌٗ ِشىٍخ، ٚئْ وبٔذ خبطخ ثٗ ٟٚ٘ أٔٗ 

، ِغئٛي ػٓ ؽغٓ اعزغ٩ٌٗ ِٛاسدٖ، ٚ …رمً ِٛاسدُ٘ ػٓ ؽبعزُٙ، فٙٛ ئرا ِجزٍٝ ثبٌغٕٝ، ُٚ٘ ِجزٍْٛ ثبٌفمش 

ؽغٓ رٛص٠غ ٘زٖ اٌّٛاسد ػٍٝ ؽبعبرٗ ٚ ؽبعبد ػ١بٌٗ، ٚؽغٓ اعزغ٩ي اٌفبئغ فٟ أػّبي ا٨عزضّبس اٌذ١ٔٛٞ 

 . ()ا٦ٔزبط( أٚ ا٤خشٚٞ )اٌظذلبد

ا٦ع١ِ٩خ ٌّؼبٌغخ اٌّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ ٟ٘ ؽذٚد اٌغمف اٌّٛػٛع ٌٍٛطٛي ئ١ٌٗ ٚأ٠ؼب ِّب اِزبصد ثٗ إٌظشح 

وؾذ أدٔٝ ػٕذ اٌؼ٩ط ٌٍّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ، ٚ٘ٛ ٠ؼزجش أّٔٛرعب، ٚلذ أطجؼ لذٚح ٌجم١خ اٌّغزّؼبد ٟٚ٘ أْ 

ٚئّٔب رٙذف  اٌّشىٍخ ا٨لزظبد٠خ فٟ ا٦ع٩َ ٌُ رشرجؾ ِٕز اٌجذا٠خ ثٙذف رٛف١ش اٌؼشٚس٠بد ا٤عبع١خ ٌٍّؼ١شخ،

سفغ ِغزٜٛ اٌّؼ١شخ ٚرؾغ١ٕٗ، ٚ٘ٛ ِب أزٙٝ ئ١ٌٗ أخ١شا اٌفىش ا٨لزظبدٞ اٌؾذ٠ش ثؼذ أسثؼخ ػشش لشٔب ِؼجشا 

 . ػٕٗ ثبطط٩ػ )اٌشفب١٘خ ا٨لزظبد٠خ( أٚ )اٌشخبء اٌّبدٞ(
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 انحرية اإلقتصادية :ثانثا / مفهىو 

 مفهىو انحرية اإلقتصادية في اإلسالو :  -1

٠ٕظشف ِفَٙٛ اٌؾش٠خ ثّؼٕب٘ب اٌؼبَ : ئٌٝ ئٔٙب ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ اٌزؾش٠ش اٌؾم١مٟ ٧ٌٔغبْ ِٓ اٌم١ٛد       

اٌّطٍمخ  –اٌطبػخ  –ٚا٤غ٩ي ٚ اٌؼٛاًِ ٚاٌّؾذداد ٚاٌؾٛاعض ٚاٌّٛأغ اٌزٟ رؾٛي ث١ٓ ا٦ٔغبْ ٚث١ٓ  اٌؼجٛد٠خ 

هلل رؼبٌٝ
(ٕٙ)

 . 

غ إٌشبؽ اٌفشدٞ اٌّؾشَ، رٕطٍك ِٓ ِجذأ سفغ اٌؾٛاعض اٌزٟ رؼ١ك ؽشوخ ِٓ ٕ٘ب رؼذ ئؽىبَ ا٦ع٩َ اٌزٟ رّٕ      

ا٦ٔغبْ فٟ ِغبسٖ اٌزىبٍِٟ، رٍه اٌؾٛاعض اٌزٟ رفشػٙب اٌظشٚف اٌٛػؼ١خ فٟ اٌٛالغ ا٦لزظبدٞ أٚ ا٦عزّبػٟ 

٠غ اٌغ١بعٟ، ٚرؼذ ٘زٖ ا٤ؽىبَ ٟ٘ اٌؼّبْ اٌؾم١مٟ ٌزّؾم١ك ّٔؾ ِٓ اٌؼ٩لبد ػٍٝ ِغزٜٛ ا٦ٔزبط ٚاٌزٛص

 ٚا٨عز٩ٙن، رزغُ ثبٌؼذاٌخ ٚا٦عزمشاس ٚاٌّغبٚاح ٚاٌزٛاصْ. 

أٞ أْ أؽىبَ ا٦ع٩َ رغزٙذف رؾش٠ش ا٦ٔغبْ ِٓ وً ِب ف١ٗ ل١ذ ٌؾشوزٗ ٔؾٛ أ٘ذافٗ اٌؼ١ٍب، ٚثزؼج١ش أخش ٟ٘ 

رشعُ ٧ٌٔغبْ ٚرؾذد ٌٗ ؽش٠مٗ اٌٛاػٟ ٔؾٛ اٌؾش٠خ اٌؾم١م١خ
(ٕ٧)

. 

  -: ٩ِٟ رىزٕض ِف١ِٛٙٓ ّ٘بٚاٌؾش٠خ فٟ سؤ٠خ اٌّز٘ت ا٦لزظبدٞ ا٦ع

فبٌؾش٠خ اٌغٛ٘ش٠خ : رؼٕٟ اٌمذساد ٚا٦ِىبٔبد اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌفشد ِٓ    -: اٌؾش٠خ ا٦لزظبد٠خ اٌغٛ٘ش٠خ  - أ

اٌّغزّغ ثفؼً شٟء ِؼ١ٓ ٚ٘زٖ اٌمذساد ٚا٦ِىبٔبد رزؼذد ٚعبئً ٚؽشق ٚأدٚاد ٚششٚؽ ئٔطجبلٙب فٟ 

 اٌٛالغ اٌّٛػٛػٟ. 

فبٌّغزّغ ٠ٛفش ٌٍفشد فٟ ػٛء اٌؾش٠خ اٌغٛ٘ش٠خ وً اٌٛعبئً ٚاٌششٚؽ اٌزٟ ٠زطٍجٙب اٌم١بَ ثزٌه اٌفؼً، فارا وفً 

اٌّغزّغ رٍّه صّٓ عٍؼخ ِؼ١ٕخ، ٚٚفش ٘زٖ اٌغٍؼخ فٟ اٌغٛق ٌُٚ ٠غّؼ ٤ٞ شخض فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ؽك 

٠زّزغ ئعزّبػ١ب ثىً اٌششٚؽ اٌزٟ ٠زٛلف اؽزىبسٞ فٟ ششاء اٌغٍؼخ ف١ىْٛ اٌفشد ػٕذئز ؽش فٟ ششاء اٌغٍؼخ، ٤ٔٗ 

ػ١ٍٙب ششاء رٍه اٌغٍؼخ، أِب ئرا وبْ اٌّغزّغ ٨ ٠ٛفش رٌه ف٩ رٛعذ فٟ اٌٛالغ ؽش٠خ عٛ٘ش٠خ أٚ لذسح ػٍٝ اٌششاء 

(ٕ٥)
. 

٠ٚؼزجش اٌؼّبْ ا٨عزّبػٟ فٟ ثؼغ ِؼب١ِٕٗ ِظذالب ٌزٍه اٌؾش٠خ ِضٍّب ػشع ٌٗ ِغـجمب
*

. 

                                                           
 .41، ص(  ه 1441، طهران ، 3مؤسسة البعثة، ط) ، اإلسالم ومتطلبات التغير االجتماعيدمحم حسين الطباطبائي، ( 26)
 . 346-345جعفر عباس حاجي ، مصدر سابق ، ص(27)
 . 245دمحم باقر الصدر ، مصدر سابق، ص( 28)
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 ا٤فشاد ٤عً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌشفبٖ اٌؼبَ . فمذ عؼً اٌؼّبْ ل١ذا ػٍٝ ؽش٠خ 

فبٌّز٘ت ا٦لزظبدٞ ا٦ع٩ِٟ ٠مش اٌؾش٠خ ا٦لزظبد٠خ اٌغٛ٘ش٠خ ، ِشرىضاً ػٍٝ ا٤عظ اٌؼمبئذ٠خ ٚاٌفٍغف١خ ٚػٍٝ 

اٌزشاثؾ ِغ اٌّز٘ت ا٦عزّبػٟ ، ِٚٓ عٍّخ رٍه ا٤عظ ٔظش٠خ )أطبٌخ اٌفشد ٚاٌّغزّغ ( اٌزٟ رُ اٌزؼشع ٌٙب 

 عبثمبً.

ا٢خش ٘ٛ أطبٌخ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ ٧ٌٔغبْ ،اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ِجذأ٠ٓ أط١١ٌٛٓ ّ٘ب أطبٌخ ا٦ثبؽخ : أٞ ئْ  ٚا٤عبط

وً شٟء أٚ فؼً ٘ٛ ِجبػ ؽزٝ ٠شد د١ًٌ ا٦ٌضاَ ثبٌفؼً ٚ اٌزشن
(ٕ9)

. 

ئْ ا٤ؽىبَ ٚاٌزشش٠ؼبد فٟ اٌّز٘ت ا٦لزظبدٞ ا٦ع٩ِٟ اٌزٟ رّٕغ ا٨ؽزىبس ٚرٛفش اٌؼّبْ ا٨عزّبػٟ 

رٛف١ش اٌؼًّ إٌّبعت ٌٍفشد، ٚرشش٠غ اٌضوبح ِٚظبسفٙب، وٍٙب ِظبد٠ك ؽبعّخ ٌٍششٚؽ اٌّٛػٛػ١خ  ٚػّبْ

اٌزٟ ٠ٛفش٘ب اٌّز٘ت ا٦لزظبدٞ ا٦ع٩ِٟ ٌزطج١ك اٌؾش٠خ ا٦لزظبد٠خ اٌغٛ٘ش٠خ فٟ اٌؾ١بح ا٦لزظبد٠خ 
(ٖٓ)

 . 

 

ٌٍفشد فٟ ٔطبق ششٚؽٗ ِٚمِٛبرٗ  : اٌزٟ رؼٕٟ عّبػ إٌظبَ ا٦لزظبدٞانحرية اإلقتصادية انشكهية  - ة

ِٚؾذدارٗ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ِٛلفٗ فٟ ِّبسعخ إٌشبؽ ا٦لزظبدٞ، ففٟ ِغبي اٌزجبدي ِض٩، ٠غّؼ ٌٍفشد 

اٌششاء فٟ ؽبٌخ اٌزٕبفظ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚثشىً ؽش فٟ ٔطبق ئِىبٔبرٗ ٚاٌفشص اٌّزبؽخ ٌٗ، ٟٚ٘ ثزٌه 

زؼّٓ أٞ ػّبٔبد اعزّبػ١خ، ئ٨ أٔٙب ششؽ ِجؼش ٌٍؾٛافض ا٦لزظبد٠خ، ٚاٌؾش٠خ اٌشى١ٍخ ٚاْ ٌُ ر

ػشٚسٞ ٌزٛف١ش اٌمذسح ا٦لزظبد٠خ، ٟٚ٘ ِىٍّخ ٌٍؾش٠خ اٌغٛ٘ش٠خ اٌزٟ رزشىً ثزٛف١ش ػّبٔبد وبف١خ 

 ٌزؾم١ك ِغزٜٛ ِؼ١ٓ ِٓ اٌّؼ١شخ ثغغ إٌظش ػٓ فشص ا٦ٔغبْ ٚئِىبٔبرٗ. 

ً ٌؼٕظش اٌّجبدسح ٚاعزضّبس اٌطبلبد ٚثٙزا لذَ ا٦ع٩َ رظ١ّّب ٌّشوت ِز٘جٟ ِزىبًِ ٌٍؾش٠خ ، ٠فزؼ اٌغج١

 اٌّز١ّضح فٟ اٌفؼً ا٦لزظبدٞ، ئػبفخ ئٌٝ ػّبْ ِزطٍجبد اٌؼ١ش اٌىش٠ُ ٌّٓ ٨ ٠ٍّىْٛ رٍه اٌمذساد ٚا٦ِىبٔبد

(ٖٔ)
 . 

 ثب٤عٍٛة ا٤ػّبي ِٓ ٠شبء ِب ١ٌضاٚي اٌّطٍمخ ا٨لزظبد٠خ اٌؾش٠خ ٌٍفشدِٕؼ   اٌشأعّبٌٟ ٞا٨لزظبدٔغذ اْ اٌفىش 

 ٠غزخذَ أْ فٍٗ اٌشثؼ، ِٓ لذس أوجش ٌٗ ٠ؾمك أٔٗ ٠ؼزمذٖ ٌّب ٚؽجمب فمؾ، اٌشخظ١خ ِظٍؾزٗ ػٛء ػٍٝ ٠شاٖ اٌزٞ

                                                           
، السنة الساابعة، لنناان، بياروت (11)الفتهى، العدد دمحم رشيد قباني، مفاهيم في االقتصاد اإلسالمي، مجلة الفكر اإلسالمي، دار(29)

 .  267، ص  1978، 
اد، جامعة بغداد، دكتهراه، مقدمة إلى كلية اإلدارة واالقتص أطروحة، المذهب اإلقتصادي ، مندأ الهسط في حسين علي قاسم( 34)

 .166ص،   1998
 .361-355جعفر عباس حاجي، مصدر سابق، ص(31)
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 ٠غزضّش ٚأْ أسثبؽٗ ِٓ ٠شبء ِب ٠ذخش ٚأْ ا٨عز٩ٙن ِٛاسد ِٓ ٠شبء ِب ٠غزٍٙه ٚأْ ا٦ٔزبط، أدٚاد ِٓ ٠شبء ِب

 ١ٌٚظ ِششٚػخ، اٌّبي ر١ّٕخ أٚ ا٨عزضّبس أٚعٗ فىً ٠خزبس٘ب، اٌزٟ ا٨عزضّبس أٚعٗ ِٓ ٠ش٠ذ اٌزٟ ثبٌطش٠مخ أِٛاٌٗ

 ؽش٠مٗ ػٓ ثٗ رٕؾشف  أٚ ، سغجزٗ رخبٌف عٙخ أ٠خ رٛعٙٗ أْ ٌٙب ١ٌظ وّب ٌٙب، ِّبسعزٗ فٟ رزذخً أْ ٌٍذٌٚخ

 ٌٕفغٗ خطٗ اٌزٞ
(ٖٕ )

 ٚرمغُ ػٕبطش اٌؾش٠خ فٟ ا٨لزظبد اٌشأعّبٌٟ اٌٝ :  

 .  اٌفشد٠خ اٌٍّى١خ ؽش٠خ -ٔ

 . اٌغٛق فٟ اٌّغزٍٙه ؽش٠خ -ٕ

 .  ٚا٦ٔزبط اٌؼبًِ ؽش٠خ -ٖ

 ٚا٨عزضٕبء اٌغٛق، داخً ا٨لزظبدٞ ٔشبؽُٙ ِّبسعخ فٟ ا٤فشاد ؽش٠خ ٘ٛ اٌشأعّبٌٟ ا٨لزظبد فٟ ا٤طً أْ

 ؽ١ش ِٓ اٌؼشٚسح ٘زٖ ٚرمذ٠ش رٌه اٌؼشٚسح الزؼذ ِزٝ إٌشبؽ ٘زا أٚعٗ ثجؼغ ٚل١بِٙب اٌذٌٚخ رذخً ٘ٛ

 اٌضِبْ ظشٚف ئٌٝ ِشدٖ، ا٨لزظبدٞ إٌشبؽ أٚعٗ ثجؼغ ٚل١بِٙب اٌذٌٚخ رذخً ِٓ اٌزٛع١غ أٚ اٌزؼ١١ك

 اٌمبػذح ٘ٛ ا٨عزضٕبءذ ٠ؼ ٌُ ؽبٌّب سأعّب١ٌب ا٨لزظبد ٠ظً ٌٚىٓ ٚاٌّىبْ،
(ٖٖ )

. 

 ا٨لزظبد ِٓ إٌم١غ ػٍٝ فأٗ ،  ا٨شزشاوٟ إٌظبَ فٟ اٌغٛق فٟ اٌذٌٚخ ٚرذخً ا٨لزظبد٠خ اٌؾش٠خ أِب

 اٌٍّى١خ ئٌمبء ػٍٝ ِٕطم١ب رشرجذ إٌز١غخ ٚ٘زٖ، ا٨عزضّبس أٚ ا٦ٔزبط ؽش٠خ ٠ٍّه ٨ اٌفشد أْ رٌه ، اٌشأعّبٌٟ

 ٟ٘ اٌذٌٚخ رىْٛ أْ ؽج١ؼ١ب وبْ ٌٚزٌه ٠غزضّشٚٔٗ، ِب اٌٛالغ فٟ ٠غذْٚ ٨ ا٤فشاد فاْ ا٦ٔزبط، ٤دٚاداٌفشد٠خ

 إٌظبَ فٟ اٌؾذ ٘زا ػٕذ ا٤ِش ٠مف ٨ٚ ،  ٚا٨عزضّبس ا٦ٔزبط ؽك أ٠ؼب رٍّه اٌزٟ ٟٚ٘ اٌٛؽ١ذ، اٌّبٌه

 ٠مَٛ اٌزٞ اٌؼًّ ٔٛع رؾذ٠ذ أٚ اخز١بس ؽش٠خ ٠ٍّه ٨ اٌفشد ئر رٌه، ِٓ ألظٝ ٘ٛ ِب ئٌٝ ٠زؼذاٖ ثً ا٨شزشاوٟ،

 ٥ٌفشاد ٠زشن ٨. رؼؼٙب اٌزٟ اٌخطخ ٤٘ذاف ٚفمب اٌؾىِٛخ ٌٗ رؾذد٘ب اٌزٟ اٌغٙخ فٟ ٠ؼًّ أْ ػ١ٍٗ ٚئّٔب ثٗ،

 ٚرمَٛ ئٔزبعٙب ػٍٝ رؼًّ صُ ، اٌغٍغ رٍه ثزؾذ٠ذ اٌؾىِٛخ رمَٛ ثً اعز٩ٙوٙب، فٟ ٠شغجْٛ اٌزٟ اٌغٍغ رؾذ٠ذ

 اعز٩ٙوٗ ٠مشسْٚ ف١ّب خ١بس ٌُٙ ٠ىْٛ أْ دْٚ ا٤فشاد ػٍٝ رٌه ثؼذ ثزٛص٠ؼٙب
(ٖٗ)

   . 

ٌٍٚؾش٠خ ا٨لزظبد٠خ فٟ إٌظبَ ا٨شزشاوٟ ػٕبطش ٟ٘ 
(ٖ٘)

   : 

 . ٌٍذٌٚخ اٌؼبِخ ٌٍٍّى١خ و١ٍخ رخؼغ ا٦ٔزبط ػٕبطش وبفخ -ٔ

 . ٌٍّغزّغ ا٨لزظبد٠خ ا٤٘ذاف رؾذ٠ذ ػٓ اٌّغإٌٚخ ٟ٘ اٌّشوض٠خ اٌزخط١ؾ ١٘ئخ  -ٕ

                                                           
 ,1444 وهبة, مكتبة الماهرة ,  , 2ط , وأهدافه مبادبه اإلسالم فً االلتصادي النظام ,  الكرٌم عبد وفتحً العسال أحمد  - 32

 .  45 ص
33
  . 44  ص,  1444 ,   العربٌة النهضة دار الماهرة  ,  ,4ط,   االلتصاد علم فً ممدمة ,  لندٌل الفتاح وعبد سلٌمان سلوى - 
. 
34
 . 42احمد العسال , مصدر سبك ذكره , ص  - 
35
 . 54, مصدر سبك ذكره , ص  لندٌل الفتاح وعبد سلٌمان سلوى - 
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 اٌزؼ١ٍّبد ِٓ أعبط ػٍٝ اعزخذاِٙب، ِغب٨د ػٍٝ اٌؼبٍِخ، اٌمٜٛ رٌه فٟ ثّب ا٦ٔزبط، ػٕبطش رٛص٠غ ٠زُ  -ٖ

 . اٌّشوض٠خ ٌٍخطخ اٌذل١مخ

 ٟ٘ وّب اٌخطخ، أ٘ذاف ثزٕف١ز ٠مِٛٛا أْ ػ١ٍُٙ ؽى١١ِٛٓ ِٛظف١ٓ ئششاف رؾذ ا٦ٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ رزُ  -ٗ

 . ٌُٙ ِٚجٍغخ ِشعِٛخ

 .  اٌغٍغ ٘زٖ ثٙب رجبع اٌزٟ ٚا٤صّبْ ا٦ٔزبط ٚو١ّبد اٌغٍغ، أٔٛاع رؾذ٠ذ اٌّشوض٠خ اٌخطخ رشًّ  -٘

 

 ا٨لزظبدٞ، ثبٌٕشبؽ ٚأفشاد٘ب اٌذٌٚخ رذخً ٘ٛ ا٨شزشاوٟ ا٨لزظبد فٟ ا٤طً أْ رٌه، وً ِٓ ٠زج١ٓ

 . ا٨لزظبدٞ إٌشبؽ أٚعٗ ثؼغ ِّبسعخ فٟ ا٤فشاد رشن ٘ٛ ٚا٨عزضٕبء
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 :  انصفات انعامة نهحرية اإلقتصادية في انمذهب اإلقتصادي اإلسالمي  -ٕ

 رزظف اٌؾش٠خ ا٦لزظبد٠خ ٚفك اٌشؤ٠خ اٌّز٘ج١خ ٩ٌلزظبد ا٦ع٩ِٟ ثؼذح طفبد ١ِّضح ِٕٙب     
(ٖٙ)

  : 

ْٓ ثبٌؾش٠خ انشمىل نمختهف انمجاالت   -أ  ا٦لزظبد٠خ اٌّٛعٙخ أٚ اٌّم١ذح    : فب٦ع٩َ ٠إِ

فٟ ِغبي  ٚ  فٟ ِغبي وغت اٌضشٚح خ ٌىبفخ ِغبؽخ إٌشبؽ ا٦لزظبدٞفٟ اٌّغب٨د اٌزب١ٌخ ٟٚ٘ ِغزٛػج         

 فٟ ِغبي اعز٩ٙن اٌضشٚح. ٔمً ٚرجبدي اٌضشٚح ٚاٌزٕبصي ػٕٙبفٟ ِغبي  ١ذ اٌضشٚح ٚشٌّٛٙب ٌىبفخ اٌّٛاسدرشش

ا٦لزظبدٞ ا٦ع٩ِٟ ٠ؼذ اٌؾش٠خ أط٩ً صبثزبً، فب٤فشاد ٌُٙ ؽش٠خ ِّبسعخ وبفخ أٌٛاْ إٌشبؽ فبٌّز٘ت         

ا٦لزظبدٞ ِجذئ١بً، ِٚٓ صّخ ٠أرٟ دٚس ٚػغ ا٦ؽبس اٌؼبَ ٌٙزٖ اٌؾش٠خ ٚفك رظٛسارٗ  ػٓ ا٦ٔغبْ ٚاٌىْٛ 

رٟ ٚثشىً ػبَ، ٌزٌه فٙٛ ٠إوذ ا٨عزّبػ١خ ا٦لزظبد٠خ، ٚفٍغفخ إٌشبؽ ا٦لزظبدٞ ٚاٌؾ١ب –ٚاٌّغزّغ ٚاٌؼذاٌخ 

ا٤ِٛس ا٢ر١خ 
(ٖ٧)

: 

أطبٌخ ا٦ثبؽخ فٟ رٍّه اٌؾك فٟ اٌضشٚح اٌطج١ؼ١خ ِٓ خ٩ي ئ٠غبد اٌفشص اٌغذ٠ذح ٧ٌٔزبط أٚ ا٨عز٩ٙن ف١ٙب   -ٔ

 أٚ ا٨ٔزفبع ثبٌفشص ا١ٌّٙأح ؽج١ؼ١بً. 

 ئٌٝ عٍٛن  أطبٌخ ا٦ؽ٩ق فٟ ا٨عز٩ٙن أٚ طؾخ أٞ ٔٛع ِٓ ا٨عز٩ٙن ِب ٌُ ٠إدٞ  -ٕ

 ِؾشَ وبٌزجز٠ش ٚا٦عشاف.        

 أطبٌخ اٌظؾخ فٟ رجبدي اٌضشٚح ِب ٌُ ٠شزًّ ػٍٝ ثٕٛد ِؾشِخ ششػبً.   -ٖ

 أطبٌخ لجٛي آ١ٌخ اٌؼشع ٚاٌطٍت فٟ اٌغٛق فٟ ِغبي رٛص٠غ ِب ثؼذ ا٦ٔزبط ِب ٌُ ٠زمبؽغ   -ٗ

 أٚ أٞ اخز٩ق ٌٍٕذسح ِضً ِغ اٌّظٍؾخ اٌؼ١ٍب ا٨عزّبػ١خ، أٚ ٠ىزٕفٗ ػشس ِؼزذ ثٗ ششػب     

 ا٨ؽزىبس.     

رؼزجش اٌؾش٠خ ؽمبً صبثزبً ٌىً شخض ٠ٍّه ا١ٍ٘٤خ ٚفك اٌشش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ، ٚ٘زا اٌّجذأ ٠ؼُ وبفخ ا٤شخبص    -ة

 اٌؾم١م١١ٓ أٚ اٌّؼ١٠ٕٛٓ . 

ً    -ط  .رٛف١ش اٌؾش٠خ اٌغٛ٘ش٠خ ئػبفخ ئٌٝ اٌزٛفش اٌمبٟٔٛٔ ٌٍؾش٠خ اٌشى١ٍخ وّب رُ ئ٠ؼبؽٗ أٔفب

 ٘ٛ اٌضبٟٔ ا٤طً ٚ اٌغٛق، فٟ ا٨لزظبد٠خ ؽ١برُٙ ِّبسعخ فٟ ٥ٌفشاد اٌّزبؽخ اٌؾش٠خ ٘ٛ ا٤ٚي ا٤طًاْ 

 اٌم١بَ ػٓ ا٤فشاد ػغض ئرا ٤ّٔٗ ،  ِغبٌٗ ٌٚىً ا٢خش ٠ىًّ ِّٕٙب و٩ ٚ ا٨لزظبدٞ، إٌشبؽ فٟ اٌذٌٚخ رذخً

                                                           
36
 .  345, ص  1444  ,  16  العدد , المعاصر المسلم 20 بمجلة منشور بحث ,(  الدولة دور)  االلتصادي , النظام عمرشابرا  دمحم - 

- 174م، ص 1974،  اإلساالم، دار الفكار العر ايعند الحكيم حسن العلي، الحريات العامة في الفكار والنظاام السياساي فاي  (37)
173 . 
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 اٌضم١ٍخ اٌّظبٔغ ئلبِخ أٚ اٌؾذ٠ذ٠خ اٌغىه خطٛؽ وّذ ،  اٌّغزّغ ٠زطٍجٗ اٌزٞ ا٨لزظبدٞ إٌشبؽ أٚعٗ ثجؼغ

 وزؼ١ّش سثؾب ٌُٙ رؾمك ٨ اٌزٟ ا٨لزظبد٠خ ا٤ٚعٗ ثجؼغ اٌم١بَ ػٓ ا٤فشاد أػشع ئرا أٚ ، ٚاٌظٍت وبٌؾذ٠ذ

 ئس٘بق أٚ اٌخبطخ اٌّغزشف١بد أٚ اٌّذاسط وفب٠خ وؼذَ إٌشبؽ أٚعٗ ثجؼغ اٌم١بَ فٟ لظشٚا ئرا أٚ اٌظؾبسٞ،

 ٘زا ثأٚعٗ رمَٛ ٚأْ رزذخً أْ اٌذٌٚخ ػٍٝ( ػ١ٓ فشع) ششػب ٠ظ١ش ا٤ؽٛاي ٘زٖ ِضً فٟ فأّٗ ِظبس٠فٙب،

 إٌشبؽ
 
 . 
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 انمبحث انثاني

 انمانية انمستخذمة في انعمهيات انمصرفية في انفكر االقتصادي اإلسالمي  انمعامالت

 (.  انبيىع)  اإلسالو في

 . انفكر االقتصادي اإلسالمي  انمطهب االول / مفهىو انمعامالت انمانية في

 .االسالمي  ي االقتصاد انفكر  انمعامالت انمانية في طبيعة انمطهب انثاني /
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 المعامالت المالٌة فً االسالم/  المبحث الثانً

  ) البٌوع ( المطلب االول / مفهوم المعامالت المالٌة 

ٌمكن تعرٌؾ المعامالت المالٌة فً االسالم بانها ) تلن المنظومة الفمهٌة من مجموعة من االحكام الشرعٌة 

 .( 1)والمواعد الفمهٌة المنظمة للتعامل المالً بٌن الناس كالعمود ( 

ملٌات ان المعامالت االسالمٌة هً نتاج طبٌعً لتلن العاللات المتولدة بٌن الناس داخل المجتمع من خالل ع

 البٌع والشراء والتبادل والنمل وؼٌرها من النشاطات االلتصادٌة التً تحدث بشكل منظم ٌومٌا . 

وٌعتبر المال هو المحرن للمعامالت المالٌة وٌعرؾ المال فً النظام االلتصادي االسالمً بانه ) على ما ٌملن 

 .( 2)وٌنتفع به ( 

د لكن المال والثروة تختلفان عن النمود بان نضرتهما اشمل من وهنان تداخل بٌن مفهوم المال والثروة والنمو

النمود الن النمود تعنً اداة لتموٌم االشٌاء ولٌست لها نفع بذاتها وانما بمدرتها على االستبدال وتكون وسٌطا 

 للتبادل ومستودعا للمٌمة .

ع واالشٌاء التً ٌمكن االنتفاع اما المال والثروة فهً تعنً جمٌع ما ٌمتلكه شخص طبٌعً او معنوي من السل

 منها .

ان المعامالت المالٌة فً االسالم تكون صحٌحة اذا وافمت اوامر هللا تعالى , وضرورٌة النها تكشؾ عن ؼاٌة 

استخدام االموال فً االلتصادات الوضعٌة ففً النظام الرأسمالً ٌمترن مفهوم المال بالؽاٌة من خالل اشباع 

عة ( , اما النظام االشتراكً فمد امنوا بالتطور المادي لذلن كانت معاملتهم المالٌة تموم الحاجة واللذة ) المنف

 على اساس نظرتهم الماصرة للحٌاة .

اما النظام االلتصادي االسالمً فان تعامالتنا االلتصادٌة تخضع لمبدأ الحالل والحرام والتً تؤدي الى توازن 

 ع لتحمٌك السعادة والطمأنٌنة .بٌن المادة والروح وبٌن الفرد والمجتم

 

 

 
                                                           

ً تطوٌر صٌػ التموٌل االسالمً , بحث ممدم فً المؤتمر العلمً د. احمد الجزار و د. دمحم مشتاق , دور مماصد الشرٌعة ف - 1
 .  6, ص  2113االردن ,  –الدولً , جامعة الٌرمون , عمان 

 –محمود حمودة ومصطفى حنٌن , اضواء على المعامالت المالٌة فً االسالم , الطبعة الثانٌة , مؤسسة الورق , عمان  - 2
 .6, ص 1991االردن , 
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 ممٌزات المعامالت المالٌة فً االسالم .

ان النظام االسالمً ٌسعى الى تحمٌك مجتمع مسلم ٌكون افراده متعاونون ومتضامنون , ان هدؾ االلتصاد 

الروحً  االسالمً تحمٌك الكفاٌة والعدل فً المجتمع االسالمً , وتحمٌك التوازن بٌن الجانب المادي والجانب

 وتوحٌد المبادئ االلتصادٌة مع المبادئ االخاللٌة واالجتماعٌة والتربوٌة فً االسالم .

 

 ولعل اهم ما ٌمٌز المعامالت المالٌة فً االسالم هً :

 اوال : ان المال هلل تعالى وان الناس متخلفون به .

ربا فً االسالم الى االدلة فً المران الكرٌم ثانٌا : خلوالمعامالت المالٌة فً االسالم من الربا , ٌستند تحرٌم ال

لِ والسنة النبوٌة فمد لال تعالى 
ٰ
ِّۚ َذ ُن ِمَن ٱۡلَمّسِ َطٰ ٌۡ بَٰواْ اَل ٌَقُوُموَن إاِلَّ َكَما ٌَقُوُم ٱلَِّذي ٌَتََخبَُّطهُ ٱلشَّ َك ﴿ٱلَِّذٌَن ٌَۡأُكلُوَن ٱلّرِ

بَ  ُع ِمۡثُل ٱلّرِ ٌۡ بِِّهۦ فَٲنتََهٰى فَلَهُۥ َما بِأَنَُّهۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱۡلبَ ن رَّ  فََمن َجآَءهُۥ َمۡوِعَظٞة ّمِ
بَٰواِّْۚ َم ٱلّرِ َع َوَحرَّ ٌۡ ُ ٱۡلبَ  َوأََحلَّ ٱَّللَّ

ٰواْْۗ

ِلُدونَ  ُب ٱلنَّاِرِۖ ُهۡم فٌَِها َخٰ ئَِك أَۡصَحٰ
ٓ ِِۖ َوَمۡن َعاَد فَأُْولَٰ ٓأٌََُّها , ولال تعالى  275البمرة  ﴾٧َٕ٘سلََف َوأَۡمُرهُۥٓ إِلَى ٱَّللَّ ٌَٰ﴿

َ لَعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ   َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ
ِۖ
عَفَٗة َضٰ ٗفا مُّ اْ أَۡضعَٰ بَٰوٓ , ولال النبً دمحم  131ال عمران  ﴾ٖٓٔٱلَِّذٌَن َءاَمنُواْ اَل تَۡأُكلُواْ ٱلّرِ

عذاب هللا ( ولعل اسباب تحرٌم هللا تعالى للربا فً  ( ) اذا ظهر الربا والزنا فً لرٌة فمد احلوا بانفسهمملسو هيلع هللا ىلص)

 .( 1) المعامالت االسالمٌة كثٌرة نذكر منها 

الربا ٌحصر االموال فً ٌد  طبمة للٌلة تتحكم فً التصاد البالد وتتسلط على رلاب العباد وهذا خالؾ  -1

 لمبدأ توزٌع الثروة .

الشرٌعة فً التالؾ والمحبة وتشبه المسلم بالجسد الربا ٌمضً على االخوة بٌن المسلمٌن وٌعمل ضد  -2

 الواحد , ذلن الن فٌه استؽالل من لبل الؽنً للفمٌر .

من شروط الكسب فً االسالم ) مبدأ الؽنم بالؽرم ( لكن الربح فً الربا ٌكون مضمون وبالتالً ٌعتمد  -3

 المرابً على الكسل والخمول دون ان ٌموم باي عمل نافع ومنتج .

مك الشعور بحب المادة واالرتباط بالدنٌا الى درجة عبادة المال النه الٌنظر الى الحٌاة اال الربا ٌع -4

 بمنظار الكسب المادي الربوي الذي ٌجعل للوب المرابٌن لاسٌة . 

الربا كمعاملة دائما ٌكون طرفه الثانً متضررا ضعٌفا وٌزٌد من الكراهٌة واالحماد بٌن الطرفٌن  -5

 المتعاملٌن به . 

                                                           

 . 47 – 46حموده ومصطفى حنٌن , مصدر سبك ذكره , ص محمود  - 1
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الربا له اثر كبٌر فً المجتمعات المختلفة ولعل اكبر المشاكل التً تعانً منها الدول هً نتٌجة لالنظمة ان 

المالٌة التً تموم على اساس ربوي هً ان هذه االنظمة اوجدت طبمة الرأسمالٌٌن الذٌن جعلوا المال ؼاٌة 

 ومسوغ لالستعمار والحروب .

 على عدم اكل اموال الناس بالباطل والدعوة الى العمل .ثالثا : حث النظام االلتصادي االسالمً 

َرةً َعن تَرَ لال تعالى  ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ ِطِل إاِلَّ نَُكم بِٲۡلبَٰ ٌۡ لَُكم بَ ٓأٌََُّها ٱلَِّذٌَن َءاَمنُواْ اَل تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ نُكۡمِّۚ َواَل تَۡقتُلُٓواْ ﴿ٌَٰ ٖ  ّمِ ا

َ َكاَن بِ  , لمد حرم االسالم الحصول على االموال بؽٌر وجه مشروع ,  29النساء  ﴾٢ُٕكۡم َرِحٌٗماأَنفَُسُكۡمِّۚ إِنَّ ٱَّللَّ

ولعل وجه اكل االموال بالباطل كثٌرة , كما شرؾ االسالم العمل تشرٌفا كبٌرا ودعى الى بذل الجهد فً سبٌل 

ٌضا ) ان النبً داود كان ( )ما اكل احدا لط خٌرا من ان ٌاكل من عمل ٌده ( ولال املسو هيلع هللا ىلصذلن , لال النبً دمحم )

 ٌأكل من عمل ٌده ( ونهى عن الكسب المشبوة عن طرٌك الرشوة واستخدام النفوذ .

 

رابعا : اشترط النظام االلتصادي االسالمً ان ٌكون ثمن التعالد فً المعامالت االسالمٌة معلوما لكل من 

والمٌسر ومنع المضاربات على هبوط  المتعالدٌن فال ٌجوز ان ٌكون الثمن مجهوال وبذلن حرم لعب الممار

 االسعار وارتفاعها .

خامسا : عدم التعامل بالؽرر , فمد نهى الرسول الكرٌم عن بٌع ما لٌس عنده وما ٌمدر تسلٌمه وكذلن اوجب ان 

 ٌكون التعامل بسلع حمٌمٌة .

 

ة فً عصر الوحً بسٌطة سادسا : ان المعامالت االسالمٌة صالحة لكل زمان ومكان ولئن المعامالت االسالمٌ

وخالٌة من التعمٌد اال ان الفمه االسالمً وضع المواعد والضوابط التً استنبطها الفمهاء من عمومٌات 

 النصوص مما ٌنظم عملها فً اي سوق ٌمام من العالم وفً اي زمان . 
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 طبٌعة المعامالت المالٌة فً الفكر  االقتصادي  االسالمً . –المطلب الثانً 

ٌبحث االلتصاد االسالمً فً الموضوعات والمضاٌا االلتصادٌة المتعلمة بالمعامالت المالٌة , كما ٌبٌن االحكام 

الشرعٌة لهذه المعامالت فً شكلها المعاصر باستخدام االدوات النظرٌة والتحلٌلٌة االلتصادٌة لفهم وتؽٌر هذه 

 المعامالت وحسب الشرٌعة االسالمٌة .

 لمعامالت المالٌة فً االلتصاد االسالمً :وفٌما ٌلً ابرز ا

 

 

 ( 1)معاملة البٌع -أوال 

 

ٌعتبرعمد البٌع من اهم المعامالت المالٌة والدمها تعامال واوسعها انتشارا , بدا به الفمهاء العمود 

 .وابواب المعامالت المالٌة ألهمٌته وٌعدوه اصال فً عمود المفاوضات  

واشترط الفمهاء جملة من الشروط التً ٌجب توافرها لٌتكون هذه المعاملة المالٌة ) البٌع ( وفك 

 تعلٌمات الشرٌعة االسالمٌة وهً : 

معلومٌة البٌع , والمراد منها معرفة صفات المراد بٌعه  من السلع واالشٌاء االخرى التً ٌتولؾ  -1

 علٌها رضا المشتري .

البٌع ان ٌكون الثمن معلوما لدى المتعالدٌن ومحل المعلومة حال  معلومٌة الثمن , ان من شرط -2

 العمد , والثمن هو المال الذي ٌمابل السلعة المراد بٌعها وٌكون فً الؽالب نمود .

ٌشترط معرفة ما ٌدخل فً البٌع وما ال ٌدخل فٌه , وفٌه تذكر كافه التفصٌالت المتعلمة بالسلعة  -3

عند بٌع االرض الزراعٌة ٌمع اختالؾ اذا كان البٌع ؼٌر شامل بٌع واالشٌاء المراد بٌعها فمثال 

 االشجار الموجودة فً هذه االرض .

ان ال تكون المعاملة المالٌة ) البٌع ( فٌها ؼبن اوتدلٌس او عٌب وان ال ٌخفً البائع اي شًء  -4

 ٌخص السلعة المباعة . 

 لبل البائع والباضه الثمن للمشتري ) بعد توفر الشروط الخاصة بعمد البٌع ٌجب تسلٌم المبٌع من -5

 .( 2)وهً عملٌة تمكٌن المشتري من التصرؾ فً المبٌع واالنتفاع به دون عائك ( 

                                                           
د. عادل بن عبد المادر لوته , اثر الصرؾ وتطبٌماته المعاصرة فً فمه المعامالت المالٌة , البنن االسالمً للتنمٌة , مكتبة  - 1

 . 91, ص  2118الملن فهد الوطنٌة , الطبعة االولى , 
 
 . 86, ص  1989,  2الفمهٌة , دمشك , دار العلم , طاحمد بن دمحم الرزق , شرح المواعد  -2
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ان الؽاٌة من تنظٌم المعامالت االسالمٌة كعمد البٌع مراعاه لمصالح الناس المتجددة والمتنوعة , 

وتوسٌع المعامالت المباحة , حٌث وتتجلى اهمٌتها من خالل تضٌٌك دائرة المعامالت المحضورة 

 (. 1)ان االصل فً العمود االباحة مالم ٌرد دلٌل على التحرٌم

 

 

 

 

 

 

 (2) بٌع السلم -ثانٌا  

ان بٌع السلم من المعامالت المالٌة التً جرى العمل بها وٌعرؾ بانه ) عمد ٌثبت به الملن للثمن عاجال 

معامالت المالٌة وٌشترط فً السلع شروط كثٌرة وفً المثمن اجال ( وهو بٌع مشروع فً جمٌع ال

 لتحمٌك ممتضاه اهمها :

 ٌجب تحدٌد المواصفات الخاصة بالبٌع مثل جنس ونوع وصفة وممدار وزمان ومكان البٌع . - أ

ان ٌكون المبٌع موصفا بالذمة ؼٌر متعلك بمصدر وفاء محصور توفٌرا السباب المدرة على  - ب

 السداد.

تعجٌل الثمن ) رأس مال السلم ( وصورة هذا العمد ان ٌشتري شخص من اخر بضاعة محددة ٌدفع  - ت

 ثمنها بالحال على ان ٌجري التسلٌم فً ولت الحك . 

ولمعاملة السلم مزاٌا واهمٌة التصادٌة كبٌرة من خالل تزوٌد وحدات االنتاج براس المال الالزم 

ن هذه المعاملة المالٌة تمنح فرصة للمستثمرٌن لتحمٌك الستمرار العملٌة االنتاجٌة فضال عن ا

 ارباح كبٌرة من خالل حصولهم على بضاعة باسعار ارخص من االسعار المتولعة عند التسلٌم .

  :   اهمها للمتعاملٌن  كثٌرة التصادٌة مزاٌا السلم عمد وٌمدم 

 من تعانً التً الوحدات الهامشٌة ٌماس وال االنتاج وحدات وٌمكن , االنتاج نشاط إلى مباشرة موجه انه  -1

 المبٌع توفٌر فً (إلٌه المسلم) البائع حالة إخفاق وفً , االنتاجٌة العملٌة فً االستمرار من المال رأس نمص

 عن النظر بصرؾ االنتاج ٌحفز السلم ان بمعنى , مصدر آخر من المبٌع بتوفٌر ملزما   العمد بموجب ٌبمى

  االنتاج  فً مباشرة المعنً إلٌه هو المسلم كان وان المنتجة الجهة

 .(1) 

                                                           
 . 13, ص  15, ج  1998تمً الدٌن احمد ابن تٌمٌة , مجموعة الفتاوي , الطبعة الثانٌة , الرٌاض , مكتبة العبٌكان ,  -1
 . 182, ص  3الشٌخ نظام , الفتاوي الهندٌة , بٌروت , دار الكتب العلمٌة , الطبعة االولى , ج  - 2
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 الالزم التموٌل خالل توفٌر من منتجٌن إلى العاملٌن لتحوٌل االنتاجٌة الوحدات لتكوٌن حافزا السلم ٌعتبر   -2

 . االنتاج لدورة الالزم و التموٌل العامل جهد فٌها ٌكفً التً االنشطة فً خصوصا و لالنتاج

 

 الن , المبٌع والمماٌٌس لضبط المواصفات استخدام بإشاعة , مرالبتها و األسواق ضبط بمستوى الرلً -3

 . والمماٌٌس المواصفات ضبط على اصال   ٌموم العمد

 

 

 من ارخص بضاعة بأسعار على حصولهم بسبب مجزٌة أرباح لتحمٌك للمستثمرٌن فرصة العمد ٌوفر -4

 العمد الن العادي البٌع أسعار ألل من السلم أسعار تكون ان الطبٌعً ومن , التسلٌم عند المتولعة األسعار

 التالٌة الفمرة فً لالسباب المبٌنة واالنتاج التموٌل تكالٌؾ تخفٌض فً ٌساهم

 

 اٌّاي ٌر٠ًّٛ سأط ِالئّح ذ٠ًّٛ ٚس١ٍح اٌسٍُ ت١غ ٠ؼذ ، اٌسٍُ ٌؼمذ ِضا٠ا ِٓ ت١أٗ ِاسثك ػٍٝ ٚتٕاء

 اٌر٠ًّٛ أدٚاخ غ١ش٘ا ِٓ ػٓ اٌٛس١ٍح ٘زٖ ٚذر١ّض ، إٌّرجح ٌٍّؤسسح اٌس١ٌٛح ذٛف١ش فٟ ٌذٚسٖ اٌؼاًِ

 تشىً " اٌّشرشٞ ِغ اٌّرفك ػ١ٍٙا اٌّؤسسح ِث١ؼاخ ل١ّح ذّثً" سائً ٔمذ صٛسج ػٍٝ ذرُ تأٙا اإلسال١ِح

 دفغ ِثً ، ٚاٌغا٠اخ ٌّخرٍف األغشاض إٌمذ٠ح اٌث١غ حص١ٍح اسرخذاَ فٟ ذاِح ِشٚٔح ٌٍّؤسسح ٠ر١ح

 ٚٔٛػٗ شىٍٗ واْ ِّٙا آخش أفاق االٔراج ٚأٞ ِسرٍضِاخ ٚششاء ، اٌّسرحمح ٚإٌفماخ ٚاألجٛس اٌشٚاذة

 ٌغا٠اخ ٠صٍح اٌزٞ اٌّشاتحح ت١غ س١ّا ٚال األخشٜ اإلسال١ِح اٌر٠ًّٛ أدٚاخ فٟ ا١ٌّضج ٘زٖ ذرٛفش ٚال

 ٌّٛاجٙح اٌّؤسسح حاجح ٠ٍثٟ ٚال اٌجا٘ضج اٌثضاػح أٚ االٔراج ِسرٍضِاخ ِٓ اٌسٍؼٟ اٌّخضْٚ ذ٠ًّٛ

 اٌرجاسج أٛاع تؼط ِّاسسح اٌسٍُ ػمذ اسرخذاَ ف١ٛفش ٌٍّصشف تإٌسثح اِا ، ٌٍس١ٌٛح األخشٜ األغشاض

 ٌٍم١اَ اإلسال١ِح اٌثٕٛن طّحد اٌزٞ اٌذٚس ٚ٘ٛ فمظ اٌّاٌٟ االئرّاْ ػٍٝ اٌمائُ  اٌر٠ًّٛ ِٓ تذالا  اٌحم١مح

) تذا٠رٙا فٟ تٗ
2

.  ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1
 .  531( , ص  1998عبد الرزاق رحٌم الهٌتً , المصارؾ االسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك , الطبعة االولى , ) عمان , دار اسامة للنشر والتوزٌع ,  - 
2
 . 459, ص (  2115دمحم حسن حنون , االعمال والخدمات المصرفٌة فً المصارؾ التجارٌة االسالمٌة , ) عمان , دار وائل للنشر والتوزٌع ,  - 
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 المضاربة -ثالثا 

مالها من االول والعمل على االخر وٌحدد ان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوٌة فان ربح راس 

ان مفهوم المضاربة ٌتداخل من حٌث التسمٌة بٌن مفهوم المضاربة فً العصر الحدٌث والذي  المشروع

اضر ٌوم ٌعنً بٌع وشراء العمالت االجنبٌة واالستفادة من فرق السعر االجل ٌوم التعالد والسعر الح

 االستحماق . 

اما المضاربة فً الفمة االسالمً فهً ) عمد خاص بٌن مالن راس المال والمستثمر على انشاء تجارة ٌكون     

صاحب راس المال ماله ولٌس للعامل شًء ٌها وان ظل راس المال على حالة ففٌمتسمان وفما للنسبة المتفك عل

 .(1) او كله ال ٌجوز تحمٌل العامل الخسارة (  , وان خسر المشروع وضاع جزء من راس المال

والمضاربة نشاط التصادي مهم جدا من خالل مشاركة عنصرٌن من عناصر االنتاج هما العمل وراس المال 

فً العملٌة االنتاجٌة للحصول على عائد ٌوزع بٌن العمل وصاحب راس المال , والمضاربة لها اهداؾ 

ولدراتهم وكذلن حماٌة  التصادٌة اهمها تشجٌع االستثمار ورواج االموال باالضافة الى تشؽٌل طالات الناس

 راس المال وحفظه من التأكل فضال عن توفٌر وسائل متعددة للدخل  وخلك فرص كثٌرة للعٌش .

المودعٌن جمٌعهم ارباب المال  دولد طور عمد المضاربة فً المصارؾ االسالمٌة الحدٌثة من خالل عد

به ) الراض ( وفً هذه الحالة ٌكون والمصرؾ هو العامل ومن ثم ٌموم المصرؾ اعطاء المال الى من ٌعمل 

 المصرؾ صاحب المال ومن ٌنمٌه مضاربا .

٠ٚمذ ٘زا اٌؼمذ ِض٠ا الرصاد٠ح اّ٘ٙا 
(2)

 :-  

 . اسرخذاِٗ فٟ ذاِح ِشٚٔح اٌششوح ٠ؼطٟ سائً ٔمذ صٛسج ػٍٝ ٠رُ أٗ  -1

 اٌّضاستح ذٕرٟٙ اٌطث١ؼ١ح اٌحاٌح ٚفٟ تأجً ذحذ٠ذٖ إِىا١ٔح ِغ ِؼ١ٓ اسرحماق تأجً ٠شذثظ ال أٗ   -2

 . اٌزاذ١ح تاٌرصف١ح

 . س١ٌٛرٙا ِٓ ٠حسٓ الٔٗ ٌٍششوح اٌّاٌٟ اٌّشوض ػٍٝ ا٠جاتٟ أثش ٌٗ اْ  -3

 ج١ّغ األحٛي فٟ اٌّاي سأط تشد ٚال ِٚضّْٛ ثاتد تشتح اٌّاي سب ذجاٖ ذٍرضَ ال اٌّرٌّٛح اٌششوح اْ -4

 . ٚاٌرمص١ش اٌرؼذٞ حاي فٟ اٌّاي سأط تضّاْ اٌرضاِٙا ِغ ٚاٌظشٚف

                                                           
,  2112اٌران , –الربوي فً االسالم , مركز االبحاث والدراسات التخصصٌة للشهٌد الصدر ,لم لدمحم بالر الصدر , البنن ا - 1

 . 41ص 
2
 . 443, مصدر سبك ذكره , ص  دمحم حسن حنون , االعمال والخدمات المصرفٌة فً المصارؾ التجارٌة االسالمٌة - 
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 . والتصرؾ االدارة حك فً تنفرد الشركة تبمى  -5

وتلعب المضاربة دورا بارزا أٌضا فً عملٌة جذب المدخرات وتنشٌط الدورة االلتصادٌة من خالل 

 فً الطبٌعً دورها اإلسالم فً النمود وظٌفة تتعدى الالتوظٌؾ األمثل للموارد المالٌة فً العملٌة اإلنتاجٌة 

 لها استَحدثت فلما وتشترى, تباع سلعة لٌست فهً للوفاء وأداة األشٌاء مٌمةل ومعٌار للتبادل وسٌط أنها

 العملٌة وعائد جانب من األموال رؤوس عائد بٌن تماما فصلت أخري, وظائؾ الحدٌثةة االلتصادٌ النظم

 الربح فً المشاركة مبدأ على عملها أساس بنُى فمد المضاربة صٌؽة أما آخر, جانب من إلنتاجٌةا

 كبدٌل والمستثمرٌن للمودعٌن وجاءت  , األموال توظٌؾ فً بالؽرم ؽنمال الشرعٌة بالماعدة عمال والخسارة

 .ومعامالتها لعملها ومنهاج اموالها لتسعٌر كنداة التملٌدٌة البنون اعتمدتها التً الثابتة المصرفٌة لسعرالفائدة

 

 المرابحة -رابعا 

تعتبر المرابحة من اهم المنوات االستثمارٌة فً المعامالت المالٌة وتعرؾ على انها ) بٌع سلعة ما بما لامت به 

 .( 1)على بائعها مضافا الٌه ربح متفك علٌه بٌنهما ( 

 :( 2)وللمرابحة شروط اساسٌة اهمها  

ما ٌحمل علٌه من تكالٌؾ  ان ٌكون ثمن السلعة معلوما لطرفً العمد وباالخص المشتري الثانً وكذلن -1

 اخرى .

 ان ٌكون الربح معلوما , سواء كان ممدارا او نسبة من الثمن االول . -2

 ال ٌصح بٌع النمود والمرابحة بمثلها وال ٌجوز بٌع السلعة بمثلها . -3

 ان ٌكون العمد االول صحٌحا وذلن الن عمد المرابحة مرتبط بالعمد االول . -4

ؾ االسالمٌة لتموٌل االستثمارات المختلفة وتعرؾ المرابحة المصرفٌة على وللمرابحة دور كبٌر فً المصار

انها ) صٌؽة تموٌل طورتها المصارؾ االسالمٌة مبنٌة على صٌؽة العمد المذكور اعاله اال انها تتضمن اٌضا 

                                                           
واد , التموٌل بالمشاركة من المؤسسات المالٌة االسالمٌة , بحوث المؤتمر العلمً السنوي الرابع عشر دكتور عاشور عبد الج -1

  1164, ص  2115للمؤسسات المالٌة االسالمٌة , ؼرفة صناعة وتجارة دبً , االمارات , المجلد الرابع , 
,  1995ن عمان االردن , دار النماش للنشر والتوزٌع , د. دمحم سلٌمان االشمر , بٌع المرابحة كما تجربة البنون االسالمٌة  -2

 .8 – 5ص 
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بثمن مؤجل  االمر بالشراء والوعد بالشراء , اذ ٌامر العمٌل المصرؾ بشراء سلعة ما لنفسه وٌعده بشرائها منه

 .( 1)مع الربح وتسمى هذه الطرٌمة المرابحة لالمر بالشراء(

  -:(2)ولعمد المرابحة أهمٌة التصادٌة كبٌرة ساهمت بأنتشاره بشكل واسع فً المصارؾ اإلسالمٌة نذكر منها 

 إٌٝ ٘ز٠ٓ اٌؼمذ٠ٓ ٌحاجح ، ِثالا  ٚاالسرصٕاع واٌسٍُ األخشٜ اٌث١غ ػمٛد ِٓ ِخاطشج ألً اٌؼمذ ٘زا اْ -1

 ، إتشاِٗ ػٕذ اٌّح١طح تاٌرؼالذ اٌظشٚف ِٓ وث١ش ذغ١ش احرّاالخ خالٌٗ ذضداد ، اٌّث١غ ٚذس١ٍُ ٌرٕف١ز صِٓ

 فاْ ٚتاٌراٌٟ ، اصالا  ١ٌسد ِؤوذج ٚذس١ٍّٙا اٌسٍؼح ذٛف١ش ػٍٝ ٚاالسرصٕاع اٌسٍُ فٟ اٌثائغ لذسج اْ وّا

 فٟ إ١ٌٗ ٚاٌّسٍُ اٌصأغ ػٓ ١ٔاتح اٌّخاطشذرحًّ  اْ فٟ وث١شج ِصٍحح ٌٙا ذجذ ال اإلسال١ِح اٌّصاسف

 . ِؼّٙا اٌّثشَ اٌؼمذ ذٕف١ز فٟ إخفالّٙا حاي

 

اْ ػمذ اٌّشاتحح ألً ِخاطشج ِٓ اٌؼمٛد األخشٜ واٌّضاستح ٚاٌّشاسوح ، الْ ثّٓ اٌّث١غ فٟ ػمذ  -2

ِطٍما ،ا اٌّشاتحح ، ٠رحٛي إٌٝ د٠ٓ فٟ رِح ا٢ِش تاٌششاء ٌصاٌح اٌّصشف ، ٚحىُ اٌذ٠ٓ أٗ ِضّْٛ 

أِا األِٛاي فٟ ٠ذ اٌّضاسب أٚ اٌشش٠ه فرخضغ ألحىاَ األِأح ال ذضّٓ إال تاٌرؼذٞ أٚاٌرمص١ش أٚ 

 ِخاٌفح اٌششٚط .

 ِٓ اٌذ٠ٓ ذحص١ً ٌضّاْ ، ٚاٌىفاٌح واٌش٘ٓ ، اٌّشاتحح ِؼاِالخ ػٍٝ اٌرٛث١ك ػمٛد ذطث١ك إِىا١ٔح -3

وث١ش تشىً اٌّؼاِالخ ٘زٖ ِخاطش ِٓ ٠مًٍ ِّا ، اٌسذاد ػذَ حاي فٟ اٌّشرشٞ
(3)

  . 

ا ٌألفشاد  االسرٙالو١ح ٚاٌحاجاخ االلرصاد٠ح االٔشطح حاجاخ ٌرٍث١ح اٌؼمذ ٘زا اسرخذاَ إِىا١ٔح -4  ٟٚ٘ ا٠ضا

 .تاسرّشاس ِٚرضا٠ذج ِرٕا١ِح حاجاخ

 ٚاٌرٕف١ز ٌٍّراتؼح ِرخصصح خثشاخ إٌٝ اٌحاجح لٍح ٚ اٌرٕف١ز سٌٙٛحجأة  ِٓ وٍفح ألً اٌّشاتحح ػمذ اْ -5

 . األخشٜ  تاٌؼمٛد ل١اسا

 

 

 

 

                                                           
مصر ,, الطبعة  -فٌاض عبد المنعم حنٌن , بٌع المرابحة فً المصارؾ االسالمٌة , المعهد العالً للفكر االسالمً , الماهرة  -1

 . 26, ص  1996األولى , 
2
 .  451-449ص التجارٌة االسالمٌة , مصدر سبك ذكره , دمحم حسن حنون , االعمال والخدمات المصرفٌة فً المصارؾ - 
3
 .26, ص 1996مصر,  –فٌاض عبد المنعم حسنٌن, بٌع المرابحة فً المصارؾ اإلسالمٌة, الطبعة األولى, المعهد العالمً للفكر اإلسالمً, الماهرة  - 
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 االستصناع –خامسا 

 

االستصناع لؽتا ان ٌطلب شخص من اخر ان ٌصنع له شٌئا ما , وٌمكن تعربؾ االستصناع بانه ) عمد 

بٌن طرفٌن ٌموم احدهما ) الصانع ( بموجب هذا العمد بصنع شًء محدد الجنس والصفات للطرؾ 

( على ان تكون المواد الالزمة للصنع من عند الصانع وذلن ممابل ثمن معٌن ٌدفعه  الثانً ) المستصنع

 .( 1)المستصنع للصانع اما حاال او ممسطا او مؤجال 

ال ٌشترط االستصناع ان ٌموم الطرؾ المتعهد بتنفٌذ العمل المطلوب منه بنفسه اذ بامكانه ان ٌعهد الى 

 :( 2)سؤولٌته وهنان شروط عامة لهذه المعاملة هً جهات اخرى لتنفٌذه ولكن تحت اشرافه وم

 

 ان ٌكون المعمود علٌه معلوما ببٌان جنسه ونوعه . -1

 ان ٌكون االستصناع مما ٌجري فٌه التعامل بٌن الناس . -2

 ان ٌحدد فٌه االجل . -3

 ٌجوز فً عمد االستصناع تاجٌل الثمن كله او تمسٌطه الى الساط معلومة الجال محددة . -4

ٌؾ االستصناع وشروطه ان هذه العمود خاصة بالسلع الصناعٌة التً تنتج فمط ٌظهر من تعر

عندما ٌكون هنان طلب محدد وخاص بها مثل صنع االثاث او انشاء المبانً والجسور او السفن او 

 ؼٌرها .

وبهذا ٌكون لالستصناع دور كبٌر فً االلتصاد االسالمً وتنمٌة وتنوٌع مصادره وكذلن تهدؾ 

سالمٌة الحدٌثة من صٌفة التموٌل باالستصناع الى دعم جهود التنمٌة الصناعٌة فً المصارؾ اال

 مختلؾ فً لدٌما   االستصناع إلى الحاجة عرفت, والدول االسالمٌة وزٌادة لدرتها التنافسٌه 

 و رؼباتهم اختالؾ و المستصنعٌن حاجات تنوع االستصناع شٌوع دواعً من وكان المجتمعات

  الحاجات مختلؾ تلبً كبٌرة بكمٌات االنتاج على والمالٌة المادٌة الصانعٌن لدرة وعدم أذوالهم

 

 

                                                           
 -التطبٌمات العلمٌة , الطبعة الثانٌة , عمانمحمود حسٌن الوادي حسٌن دمحم سمحان , المصارؾ االسالمٌة االس النظرٌة و -1

 .191, ص  2118االردن , دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة , 
د. نوري عبد الرسول الخالانً , المصرفٌة االسالمٌة االسس النظرٌة واشكالٌات التطبٌك , دار الٌازوري العلمٌة للنشر  -2

 . 127, ص  2111والتوزٌع , عمان , 
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 الممدرة وتوفر االنتاج أدوات تطور ومع,  (1) المستهلكٌن من الفعلً الطلب ٌسبك بشكل واألذواق

 شكل على السوق فً وطرحها السلع من كبٌرة كمٌات انتاج الصانعٌن بممدور أصبح المالٌة

 االستصناع وأصبح , ولت أي فً منها ٌناسبه ماٌشتري  ان للمستهلن ٌمكن جاهزة بضاعة

 التً البضاعة فً أو , السوق فً عادة تتوفر ال خاصة مواصفات تتطلب التً األشٌاء فً ٌنحصر

 أمثلة المعاصرة العملٌة الحٌاة وفً , تخزٌنها تكالٌؾ وارتفاع لٌمتها الرتفاع منها مخزون ٌتوفر ال

 والمطارات والسفن الطائرات مثل االستصناع طرٌك بؽٌر توفٌرها ٌندر التً األشٌاء على كثٌرة

من خالل الممٌزات  ممتازة تموٌل وسٌلة للصانع االستصناع عمد ٌوفر, وبذلن  وؼٌرها والسدود

  -التالٌة :

 .استخدامه فً المرونة الصانع ٌمنح مما سائل نمد شكل على ٌتم التموٌل ان -1

 التً للمزاٌا بالنسبة الحال هو كما والمالٌة التشؽٌلٌة الكلؾ تملٌل مزاٌا للصانع ٌحمك انه -2

 .  السابك المطلب فً المبٌنة السلم عمد ٌوفرها

 

 بالبٌع لام إذا إال للصانع بالنسبة تتحمك ال االستصناع لعمد التموٌلٌة الصفة انومن الجدٌر باالشارة 

 كامل ٌدفع ان ٌشترط وال , له بالنسبة التموٌلٌة صفته العمد ٌفمد ذلن وبعكس , معجل بثمن

 تتضمن بحٌث الدفعات ترتٌب جرى إذا تحمٌمها ٌمكن ولكن , التموٌل صفة لتتحمك ممدما  رالثمن

 بطرٌمة المصنوع ثمن ٌتاثر ان بد  ال االنجاز نسبة حسب متتالٌة أخرى دفعات ثم مثال   ممدمة دفعة

 الثمن وٌتمرر المؤجل الثمن أو النمدي الثمن عن ٌمل المعجل فالثمن , علٌها االتفاق ٌتم التً الدفع

 الطرفٌن التفاق ٌخضع األمر فان وكفؤة منظمة أسواق وجود عدم حالة وفً , السوق فً عادة

 . (2) الزٌادة أو الخصم نسبة لتمدٌر صٌؽة الباحث وٌمترح للثمن تمدٌراتهما حسب

 

 

 المشاركة  -سادسا 

تعرؾ المشاركة بانها اتفاق بٌن اثنٌن او اكثر على خلط مالٌهما او عملٌهما او التزامٌهما بمصد 

, وٌمكن استخدام عمد المشاركة فً التموٌل من لبل المصارؾ االسالمٌة  (  3)االسترباح 

مٌز ومؤسسات التموٌل االسالمٌة بصورة واشكال متعددة نظرا لما ٌتمتع به من مرونة , واهم ما ٌت
                                                           

1
العدد السابع ,  –طفى احمد الزرلا , عمد االستصناع ومدى أهمٌته فً االستثمارات اإلسالمٌة المعاصرة , ) مجلة الفمه اإلسالمً , الدورة السابعة مص - 

 . 228-227( , ص  1992الحزء الثانً , 
2
 .  234مصدر سبك ذكره , ص  مصطفى احمد الزرلا , عمد االستصناع ومدى أهمٌته فً االستثمارات اإلسالمٌة المعاصرة - 
مصطفى احمد الرزق , عمد االستصناع واهمٌته فً االستثمارات االسالمٌة المعاصرة , البنن االسالمً للتنمٌة , المعهد  -3

 . 31, ص  1999, جدة , االعربً لبحوث التدرٌب 
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به هذا العمد هو ان فً حالة الخسارة ٌتحملها الطرفان وحسب نسب التموٌل وتتعدد اشكال 

 : ( 1) المشاركة حسب اهدافها والمدة الزمنٌة لكل شكل منها ومن اهم االشكال هو 

المشاركة الدائمة : هً المشاركة التً ال ترتبط بمدة محدودة , اذ ٌموم المصرؾ االسالمً بالمساهمة  - أ

راس المال الأحد المشارٌع االنتاجٌة او الخدمٌة مما ٌترتب علٌه ان ٌكون المصرؾ شرٌكا فً  فً

 ملكٌة المشروع ومن ثم ادارته واالشراؾ علٌه .

المشاركة المتنالصة المنتهٌة بالتملٌن  : وهو نوع من صٌػ المشاركة تموم بٌن المصرؾ والعمٌل الذي  - ب

ملكٌة المشروع اما بمٌام العمل بتسدٌد المبلػ دفعة واحدة او ٌكون من حمة ان ٌحل محل المصرؾ فً 

 على دفعات حسب الشروط المتفك علٌها بٌن الطرفٌن وطبٌعة العملٌة التموٌلٌة .

 

 : ش اٌّشاسوح ذ٠ًّٛ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِضا٠ا ػذ٠ذج ٔزوش ِٕٙا  ٚذؼرث

 استعمال فً الحرٌة الشركة ٌمنح مما محدد استحماق بتارٌخ ٌرتبط ال الطرٌمة بهذه التموٌل ان -1

 . أخرى وأؼراض لؽاٌات النمدٌة التدفمات

 

 فً زٌادة تعتبر فالمشاركة للشركة المالً المركز على اٌجابٌة آثار التموٌل من الشكل لهذا ان -3

 من تصنٌفها وٌحسن التمول على لدرتها وٌعزز الشركة مدٌونٌة نسبة من ٌحسن مما الملكٌة حموق

 (اٌضا وربما ممول) مساهم مصرؾ بوجود المرتبط المعنوي واألثر المالً األثر بسبب االئتمانً

 . بها المتعاملٌن ثمة وٌعزز الشركة ٌدعم مما

 

 ال انه مع , المشارن للمصرؾ ضمانات تمدٌم الشركة من ٌتطلب ال التموٌل من الشكل هذا ان -4

 وال , فمط والتمصٌر التعدي حاالت لتؽطٌة معٌنة ضمانات المصرؾ ٌطلب ان من ٌمنع ما ٌوجد

 .  الخسارة من حماٌته و المال رأس لسالمة ضمانا األحوال من حال بأي الضمانات هذه تعتبر

 

 

 وال الشركة تضمن ال كما والتمصٌر التعدي حالة فً إال المال رأس رد تضمن وال الشركة تلتزم ال -5

 خاضعة المشاركة الن والظروؾ األحوال جمٌع فً به تلتزم األرباح من محدد ممدار بدفع تلتزم

 على ثابتة التزامات الشركة على ٌرتب الذي التملٌدي المصرفً للتموٌل خالفا   , والخسارة للربح

 . التموٌل أصل من السداد مضمونة وألساط , فوائد شكل

 

                                                           
 . 146 – 145محمود حسن صوان , اساسٌات العمل المصرفً , ص  -1
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 االجارة -سابعا 

تملٌن من كل واحد من المتعاملٌن بها  تعرؾ االجارة على انها مبادلة مال بمنافع وهً نوع من البٌع النها

 .( 1)لصاحبه فهً بٌع المنافع وهً اٌضا مبادلة مال بمنفعة  

وتعرؾ اٌضا بانها ممدار معلوم ممابل منفعة معلومة ومحددة ولد تكون المنفعة محددة بمدة زمنٌة او بعمل 

 ( 2) موصوؾ محدد , وفً االجارة ٌستحك االجرة رب الشًء او لعمل المؤجر

 شروط االجارة :

 االصل فً هذه المعاملة المالٌة بوضوح ومعرفة المدة الزمنٌة لهذا العمد  -1

ان تكون العٌن المؤجرة مما ٌصح االنتفاع بها مع بماء عٌنها , والممصود منه ان بماء العٌن زمنا  -2

 .( 3)طوٌال بالنسبة لمدة العمد 

 ان ٌكون الثمن ) االجر ( معلوم ومحدد مسبما .  -3

 

 : ( 4)واالجارة نوعان 

 النوع االول , اجارة منافع االعٌان وٌعرؾ بلؽة الٌوم باجارة االشٌاء .

النوع الثانً فهو اجارة االشخاص او اجارة الواردة على عمل االنسان , ونتٌجة للتطور التكنولوجً 

ات الحاصلة فً فً العصر الحدٌث نشاه الحاجة الى االجارة فً المصارؾ االسالمٌة لمواكبة التطور

الدولة المتمدمة على الصعٌد التموٌلً , اصبحت االجارة فً المصرؾ االسالمً من الصٌػ التً تم 

 تكٌفها شرعا لمواكبة هذا التطور .

 

 :   (5) ولهذا التموٌل مزاٌا كثٌرة منها

 رأس من ألل بحجم نشاطه بمباشرة الممول ( المشروع) للمستأجر ٌسمح التموٌل من الشكل هذا ان -1

 . (6) المتالكه اضطرار ؼٌر من االصول استعمال االجارة عمد له ٌتٌح حٌث المال

 

                                                           
 . 243, ص  2113مصر , دار السالم للطباعة والنشر ,  –ه المعامالت المالٌة فً االسالم , الماهرة حسن اٌوب , فم -1
د. اسماعٌل ابراهٌم البدوي , التوزٌع والنمود فً االلتصاد االسالمً وااللتصاد الوصفً ,مجلس النشر العلمً فً جامعة  -2

 . 38, ص  2114الكوٌت , الكوٌت , 
 . 245سبك ذكره , ص حسن اٌوب , مصدر  -3
الدكتور عادل عبد المادر لوته , اثر الصرؾ وتطبٌماته المعاصرة فً فمه المعامالت المالٌة , السعودٌة , مكتبة الملن فهد  -4

 . 125, ص  2118الوطنٌة للنشر , 
5
الحكام الفمه االسالمً , ) عمان , دار وائل للنشر صخر احمد الخصاونه , عمد التأجٌر التموٌلً دراسة ممارنة فً المانون االردنً مع االشارة ل - 

 . 19( , ص  2115والتوزٌع , 
6
 . 413دمحم حسن حنون , مصدر سبك ذكره ص - 
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 الدفعات تتناسب بحٌث األجل طوٌل أو المتوسط التموٌل بخصائص ٌتصؾ التموٌل هذا ان -2

 تجدٌد وتكالٌؾ جهد المشروع على وٌوفر , الممول للمشروع النمدٌة التدفمات مع االٌجارٌة

 . التموٌل

 

 

 واالنشطة االنتاج عملٌات لتموٌل األخرى المالٌة مصادره استخدام الممول للمشروع ٌسمح -3

 . وؼٌرها العامل المال رأس احتٌاجات فٌها بما األخرى

 

 على لدرتهم حٌث من المستأجرٌن وامكانات لظروؾ استجابة اكثر التموٌلً االسلوب هذا ان -4

 , للمؤجر ملكا   المأجور بماء الن( بالشراء) الممصودة المنفعة على للحصول الضمانات توفٌر

 . للبٌع المصاحب الرهن من افضل ضمانة ٌعتبر

وتعتبر االجارة من العمود التً تتمٌز بأمكانٌة تعدٌل العمد مما ٌمنح مرونة تسمح بتعدٌل بنود العمد 

مانات كرسم بكونها حافزا لالستثمار من خالل تخفٌض الرسوم الالزمة للضوحسب الحاجة وكما تمتاز 

 . (1)الرهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .  17صخر احمد الخصاونة , مصدر سبك ذكره , ص - 
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 المرض  -ثامنا 

 

المرض لؽة هو ان ٌمتطع الممرض جزءا من ماله ٌعطٌه للممترض على ان ٌرده فً اجل معلوم اما 

المرض اصطالحا فهو عمد بٌن طرفٌن احدهما الممرض والثانً الممترض على ان ٌموم االخٌر برده 

 .( 1)او رد كثله فً الزمان والمكان المتفك علٌه 

لكرٌم وفً السنة لما لها اهمٌة التصادٌة ومالٌة للمسلمٌن ولد ذكرت الدعوة الى المروض فً المران ا

ُٖ كافه فمد لال تعالى  ُ ٌَۡقبِ  َوٱَّللَّ
ِّۚ
ِعفَهُۥ لَهُۥٓ أَۡضعَاٗفا َكثٌَِرٗة َ قَۡرًضا َحَسٗنا فٌََُضٰ ُٖ ٱَّللَّ ﴿مَّن َذا ٱلَِّذي ٌُۡقِر

ِه تُۡرَجعُونَ  ٌۡ ُط َوإِلَ ُ ( ) من سره ان ٌنجٌه هللا من كرب ملسو هيلع هللا ىلص ), وكذلن لال رسول هللا 245البمرة  ﴾َٕ٘ٗوٌَۡبص 

ٌوم المٌامة فلٌنفس عن معسر او ٌضع عنه ( , ولد اجمع المسلمون على جواز المرض بشرط ان ال 

 .( 2)ٌكون هنان ما ٌزٌده فكل لرض فٌه شرط فهو حرام

 

ٌة واجتماعٌة وجاء جواز المرض بدون زٌادة او فائدة او ربا لما للربا والزٌادة فً المرض اثار التصاد

 ضارة وٌنمً الشعور باالستؽالل وهو اصل االثام .

ولعل الٌوم فً الكثٌر من المصارؾ االسالمٌة هنالن نوع من انواع المروض التً تسمى بالمرض 

الحسن , والمصارؾ االسالمٌة هً مؤسسات مالٌة ذات منطلمات فكرٌة مؤثرة تعمل على لبول 

 مدٌم الخدمات المالٌة والمصرفٌة وهً بعٌدة عن البنون التملٌدٌة . الودائع وتمدٌم التموٌل للؽٌر وت

 

 

 معامالت مالٌة الخرى -تاسعا 

هنالن كثٌر من المعامالت المالٌة التً نظمت عملها الشرٌعة االسالمٌة منها المسالاة والمزارعة والتً تخص 

تنظٌم المعاملة المالٌة فً االراضً الزراعٌة واالستثمار فٌها , وهنالن معامالت مالٌة حدٌثة نشأة نتٌجة 

الحاجة الى تشرٌع خاص بها لمواكبة هذا للتطور الحاصل فً الحٌاة االلتصادٌة فً المجتمعات الحدٌثة و

التطور مثل معاملة التورٌد والذي ٌنظم عمل تجهٌز وزارة ما  كوزارة الدفاع على سبٌل المثال بمستلزماتها 

من معدات او مستلزمات ؼذائٌة ولد تم توضٌح كٌؾ تم هذا العمد من موارد كثٌرة ودراسات متنوعة وٌعرؾ , 
                                                           

ص  , 1999الوراق , , مؤسسة  2محمود حمودة ومصطفى حسٌن , اضواء على المعامالت المالٌة فً االسالم , عمان , ط -1
٘٘ . 
 . 158حسن اٌوب , مصدر سبك ذكره , ص  -2
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طرفٌن على ان ٌموم احدهما بتورٌد سلعة معٌنة للطرؾ الثانً وعلى الطرؾ االخٌر  عمد التورٌد بانه عمد بٌن

 .( 1)بتسدٌد الثمن دفعة واحدة او منجما  

وكذلن ضهرت معامالت اخرى مثل التصكٌن ) الصكون االسالمٌة ( فعمد التصكٌن من االدوات المهمة 

ي دولة وهو وسٌلة ناجحة فً العصر الحدٌث , لتموٌل االستثمارات التً تسهم فً التنمٌة االلتصادٌة ال

والصكون االستثمارٌة كعمد تتبع فً مشروعٌتها طبٌعة العمد  سندا لكونها تتجلى بالصن االستثماري , فاذا كان 

العمد عمد سلم اخذ الصن مشروعٌته من مشروعٌة السلم واذا كان مضاربة او مشاركة او ؼٌرة من العمود 

, وللصكون االسالمٌة فوائد واهداؾ مهمة منها توفٌر السٌولة وحفظ المال ( 2)ه تمترن مشروعٌة الصن ب

 وانمائه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 313, ص  2, مجلد  2111,  12المافً العثمانً , عمد التورٌد والمنالصة , بحث لدم الى مجمع الفمه االسالمً فً دورته  -1
. 
 .331, ص  2111, دار الفكر للنشر والتوزٌع , دمشك ,  7, الفمه االسالمً وادلته , الجزء  وهبة الزحٌلً -2
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ٖٙ 

 الفصل الثاني 

 والمؤسسات االسالمية في العراق والمصارف واقع المشاريع االستثمارية 

 

 تمهٌد 

تناول الفصل الثالث تطبٌك االستثمار االسالمً فً االنشطة االلتصادي فً لطاعٌن مهمٌن هما 

والتً كانت ألستثمارات الكبٌرة التً حممتها العتبة العباسٌة اع الحمٌمً ) السلعً ( متمثال باالمط

الغاٌة من ورائها خلك فرص عمل كبٌرة للٌد العاملة وتوفٌر السلع والخدمات  للمستهلن العرالً 

بجودة عالٌة وبؤسعار مدعومة ، والمطاع الثانً هو المطاع المالً من خالل دور المصارف 

ت المصرفٌة االسالمٌة العرالٌة  فً النشاط االلتصادي وما لها اهمٌة كبٌر فً مواجهة المعامال

 الٌومٌة التً تشوبها التعامالت الربوٌة ، وٌحتوي هذا الفصل على ثالث مباحث هً :

 

االستثمار الحمٌمً المباشر فً العتبة و سٌة البنٌة المانونٌة واالدارٌة المبحث االول / العتبة العبا

 العباسٌة .

 لٌة .تحلٌل االستثمار فً المصارف االسالمٌة العرا/  الثانً المبحث 

مإسسة العٌن للرعاٌة االجتماعٌة مع تحلٌل مإشرات  نظرٌة التكافل االسالمً/   الثالثالمبحث 

 .  فً العراق
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 الحقيقي االستثمار و واالدارية القانونية البنية العباسية العتبة/  االول المبحث

 . العباسية العتبة في المباشر

 البنية القانونية واالدارية  .العتبة العباسية /  االول المطلب

 

 الدينية .اوال / الموقع واالهمية 

 

ٌمصد فً العتبات الممدسة فً العراق البناٌات العظٌمة الفخمة التً تضم الٌها مرالد بعض االئمة الطاهرٌن من 

والشدة والعٌدان ) محركة ( اسكفة الباب او العلٌا منها اصطالحا " ، والعتبة  (ٔ)اهل البٌت علٌهم السالم 

 .  ، ومن ذلن اخذ لفض العتبات الممدسة بمعنى الولوف عند الباب  ( ٕ)المعروضة على وجه العود

ٌعود تارٌخ تشٌٌد العتبة العباسٌة الى مالبل اربعة عشر لرنا" فمد ذكر الباحثون ان تارٌخ تشٌٌد العتبة الحسٌنٌة 

ذي استشهد االمام الحسٌن والعباس فٌه ودفنا فً نفس مكان هجرٌة أي التارٌخ ال ٔٙوالعباسٌة ٌعود الى سنة 

وتعتبر لبٌلة بنو اسد او من شٌدت لبري االمامٌن ) الحسٌن والعباس (  ، (ٖ)الوالعة المعروفة باسم والعة الطف 

هجرٌة لام المختار الثمفً  ٘ٙعلٌهم السالم انذان بناٌة صغٌرة تدل الزائرٌن على المبرٌن ، ولكن فً سنة 

 بتشٌٌد المبرٌن من االجر والجص وبنى لباب لهما وسمٌفة ومسجد .

 الجغرافٌة الجهات على عمودي باتجاه الممدسة كربالء فً المدٌمة المدٌنة مركز فً الممدسة العباسٌة العتبة تمع

 العتبة من الشرلً الشمال إلى وتمع الخلف، إلى والشمالٌة األمام من الجنوبٌة واجهتها تكون بحٌث األربعة

 منطمة امتداد وعلى منهما لكل الممابل الخارجً السور فً نمطة ألرب بٌن م2ٕٗ وبمسافة الممدسة الحسٌنٌة

 اإلمام الشهداء لسٌد الممدسٌن الشباكٌن مركزي بٌن أي المبتٌن مركزي بٌن م23ٖ وبمسافة الحرمٌن، بٌن

 .(ٗ) المندرس  العلممً نهر ٌمع منها الشرق إلى و ،(السالم علٌه) العباس الفضل وأبً الحسٌن

 ٔٙ عامالطف  معركة بعد العراق فً كربالء فً علً بن العباس فٌه دفن الذي المكانوتعتبر العتبة العباسٌة 

  من ءجز الممدسة المرالد عمارة وتعد،  لزٌارته مكان كل من الشٌعة ٌمصده هـ

 

                                                           
، ص  4٘4ٔدمحم رضا الشبٌبً ، خزانة العتبة الحسٌنٌة ، العراق ، بغداد ، مجلة المجمع العلمً العرالً ، المجلد السادس ،  - ٔ

ٔ٘  . 
العالمة مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروزابادي  ،الماموس المحٌط ، اعداد دمحم عبد الرحمن المرعشلً ، بٌروت ، لبنان ، دار - ٕ

 .  34،  ٖٕٓٓاحٌاء التراث العربً ، الطبعة الثانٌة ،
، بٌروت ، لبنان ، مإسسة  الدكتور سلمان هادي الطعمة ، تارٌخ مرلد الحسٌن والعباس علٌه السالم ،  الطبعة االولى - ٖ

 .   4ٕٕ، ص 44ٙٔاالعلمً للطباعة ، 
 . /https://alkafeel.net/descriptionشبكة الكفٌل العالمٌة ، المولع االلكترونً   - ٗ

https://alkafeel.net/description/
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ٙ٘ 

 عدة لبل انشؤت فمد  المنٌعة، والحصون المالع هٌئة على الممدسة العباسٌة العتبة بنٌت ولد االسالمً ،  التراث

  التً األسوار بوجود تتمٌز أنها فنجد ،االسالمٌة  المعمارٌة الطرز تلن وفك لرون

 

تظم بعض  منشآتفضال عن ان هذه االسوار تحوي  ،  بالهٌبة للناظر توحً التً الضخمة األبواب تتخللها

 ٌتوسطه الذي الصحن تسمى التً الرئٌسٌة الباحةوكذلن  ،  والمخازن لفة السام العتبة والتً تمدم خدمات مخت

 المرلد ٌضم حٌث لها، والدٌنً الروحً النشاط ومركز للبها ٌعتبر أنه كما مركزها، وهو لها الرئٌسً البناء

 .العباس الفضل ألبً الطاهر

 الجنوبٌة الزاوٌة باستثناء استدارتها فً تمرٌبا   متناظرة دائرٌة أركان ذو تمرٌبا   مستطٌل الخارج من العتبة شكل 

 سور عن البارزة األبواب مداخل مساحات ذلن وٌشمل تمرٌبا ، ٕم(42ٖٓٔ) العتبة مساحة تبلغ حٌث الشرلٌة،

 ٌحٌط ،(م 4ٗ ×م٘.ٕٓٔ) السور أضالع فً نمطتٌن أبعد عند أبعادها مترا ،4ٖ٘ ومحٌطها الشرٌف، الصحن

 مغلفة وخارجٌة داخلٌة بؤلواس الخارج من ومزٌن   الطابوق من مشٌد مٔٔ بارتفاع سور الخارج من العتبة

 السور أعلى وفً إسالمٌة، وبنموش المزخرف الكربالئً بالكاشً ومطعم الفخاري اآلجر الفرشً بالطابوق

 .(٘) لرأنٌة آٌات علٌها مخطوط الكربالئً الكاشً من كتٌبة

باالظافة الى وتشكل زٌارة العتبات الدٌنٌة اهمٌة كبٌرة للطائفة الشٌعٌة التً تمثل اكبر طائفة مسلمة فً العراق 

ِ فَإِنهَها ) لال تعالى  مالٌٌن المسلمٌن فً العالم وتعتبر العتبة  ، ٕٖالحج  ( تَْمَوى اْلمُلُوبِ  ِمنْ  َوَمْن ٌُعَِظّْم َشعَائَِر َّللاه

العتبتٌن ) الحسٌنٌة والعباسٌة ( مركزا للشعائر الحسنٌة فً العراق والعالم االسالمً فمد ٌتوافد المالٌٌن من 

 ، لكل عام من صفر  ٕٓوالتً تصادف الزوار سنوٌا من الداخل والخارج الداء الزٌارة االربعٌنٌة سنوٌا 

جَ جٌر١ٕٓ ّْٚحٖ ػرحْح جٌػح١ٔس ِٓ َٚؾطٗ  حَ ػٍٟ )ػ١ٍٗ جٌٓالَ(أٚي ٌِٛٛو ٌأل٠ِٚؼطرٍ جالِحَ جٌؼرحِ ذٓ ػٍٟ 

 ػ١ٍّٙح) ٠حٌد جذٟ ذٓ ػٍٟ ذٓ جٌك١ٓٓ أنٛ ٚ جٌؼ١٠ٍٛٓ جالذطحي أقى ٚ٘ٛضفحؤال ذٗؿحػطٗ ٌٚٚٛطٗ فٟ جٌكٍٚخ ، 

 جٌطف ٠َٛ ٚػٍف  (جٌؼٍمّٟ ٍٔٙ) جٌفٍجش ٍٔٙ ػٍٝ جْطٗٙى قطٝ وٍذالء ٚجلؼس  فٟ جٌّؼٍوس نحٜ ٚلى ،(جٌٓالَ

 جٌؼطحٖٝ ْحلٟ أٚ ذحٌٓمح
(6)

. 

 

 

 

                                                           
 شبكة الكفٌل العالمٌة ، مصدر سبك ذكره . - ٘
لزٌجانً ، جولة فً االماكن الممدسة ، موسوعة االعلمً للمطبوعات ، بٌروت ، لبنان ، الطبعة االولى ، ابراهٌم الموسوي ا  - ٙ

 .33،ص 43٘ٔ
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ٙٙ 

 ثبَُب / االهًُت انغُبحُت 

 

٠ّطٍه جٌؼٍجق ِىحٔس و١ٕ٠س ٚقٟح٠ٌس ٚضح٠ٌه١س ِّٙس ٔط١ؿس ٌٛؾٛو ِؼحٌُ جْال١ِس ذحٌَز ضّػٍص   ذٍّجلى ٚجٍٞقس 

، فٟال ػٓ ٍِجلى جالٔر١حء ٚج١ٌٍٍّْٓ جِػحي ٍِلى جٌٕرٟ جذٍج١ُ٘ ٚٔٛـ ٠ّٚٛٔ ٖٚؼ١د ٚغ١ٍُ٘  جٌىػ١ٍ ِٓ جالتّس 

ٚج١ٌٍٍّْٓ ٚجٌىػ١ٍ ِٓ جالغحٌ جٌى١ٔس ضؼطرٍ ٌُِج و١ٕ٠ح ذحٌَ ٠مٛىٖ جٌىػ١ٍْٚ ِٓ ِهطٍف ذمحع جالٌٜ ِٓ جالٔر١حء 

 ِػً ج٠ٌٍّٛس فٟ ْحٍِجء  .

جٌطٟ ٠ط١ُّ ذٙح جٌؼٍجق ٌّح ٠ّطٍىٗ ِٓ ٍِجلى ٍِٕٗز فٟ جغٍد  ١ٌٓحقسج جّٔح٠ ِٓ ُِٙ ١ّٔ جٌى١ٕ٠س ج١ٌٓحقس ضؼطرٍٚ  

 ِٚٓ جٌُٚجٌ ِال١٠ٓ جٌّمىْس جٌّىْ ضٍه جٌٝ ٠طٛجفى ق١ع  ، ػح١ٌّس ٚ ٚجل١ّ١ٍس ِك١ٍس ٍٖٙز ٌٚٙحِكحفظحش جٌؼٍجق 

 .ف١ٗ  جٌّٛؾٛوز ًٖ٘ جٌٍّجلى ٠ٌُحٌز ٚقىخ ٚٛخ وً

ٔٗح٠ ج١ٌٓحقس جٌى١ٕ٠س ذح٘طّحَ ور١ٍ فٟ جٌؼى٠ى ١ٌٍٓٚحقس جٌى١ٕ٠س ج١ّ٘س جلطٛحو٠س  ٚجؾطّحػ١س ٌٚٚق١س ، ٚلى جٌٟٚ 

ِٓ ذٍىجْ جٌؼحٌُ ضّػً يٌه ِٓ نالي جٌىٌجْحش جاللطٛحو٠س جٌىػ١ٍز جٌطٟ ٔحلٗص ِؿحالش ًٖ٘ ج١ٌٓحقس ٚوٌٚ٘ح جٌُّٙ 

حٌ فٟ ً٘ج جٌٕٗح٠  ذّح ٠ّٟٓ جٌكٛٛي ػٍٝ ٍِوٚو فٟ ض١١ٕٗ جاللطٛحو ٚضٛف١ٍ فٍ٘ ػًّ ٚضط٠ٍٛ جالْطػّ

جلطٛحوٞ  ، ذحألٞحفس جٌٝ جالغحٌ جاللطٛحو٠س جٌّرحٍٖز ٚغ١ٍ جٌّرحٍٖز ١ٌٍٓحقس جٌى١ٕ٠س ػٍٝ جٌّٓطٜٛ جاللطٛحوٞ 

ػٓ  ض١١ٕٗ قٍوس جإلٔطحؼ ٚجالْطػّحٌ فٟ جٌمطحػحش جألنٍٜ ٚجٌطٟ ضطّػً ذحٌىٌؾس جالْح١ْس ِٓ نالي الٞ ذٍى 

ٍٓس ِٓ جٌؼ١ٍّحش ٚجٌٕٗح٠حش جإلٔطحؾ١س )ذٓرد جِطىجوجش جٌطٍد ج١ٌٓحقٟ جٌّؼمىز جٌّرحٍٖز ِٕٙح نٍك ٠ٍ٠ٍْك 

ٚغ١ٍ جٌّرحٍٖز ئٌٝ أوػٍ فٍٚع ٚلطحػحش جاللطٛحو ج٠ٌٕٟٛ( ٚضُٓٙ فٟ ل١حَ جٌؼى٠ى ِٓ جٌٕٛحػحش جٌػح٠ٛٔس 

 ٚجٌؿحٔر١س جٌطٟ ضطًٛ ذأوػٍ ِٓ ِحتس ٚن١ّٓٓ ٕٚحػس ِهطٍفس
 (7)

. 

 ضٍٛظ ِٓ نح١ٌس ٔظ١فس ض١ّٕس ٌطكم١ك ضٓؼٝ وحفس فحٌىٚي،  جٌّٓطىجِس ٌٍط١ّٕس جٌٍت١ّ جٌى١ٕ٠س جٌٍّضىُ ٚضؼطرٍ ج١ٌٓحقس

 ١ْحقٟ ذٍى ٚجٌؼٍجق جٌٕحِ ٚجْٛجلٙح جٌهىِس ذٟحػطٙح ٔٗح٠ ؾٍٛ٘٘ح فٟ ٟ٘ ٚجٌطٟ ج١ٌٓحقس ضكممٗ ِح ًٚ٘ج جٌر١ثس

 فٟ ١ٌٍٓحقس جٌٍت١ّ جٌٍّضىُ ضّػً ج١ٌَٛ جٌى١ٕ٠س ج١ٌٓحقس ٌىٓ ٚجٌر٠ٍٗس جٌطر١ؼ١س ج١ٌٓحقس ِمِٛحش وً ف١ٗ ضطٛفٍ

 جٌؼحٌُ فٟ ج١ٌٍّّٓٓ ٌىٜ ٌٚجؾٙح ق١ع ِٓ جٌؼٍجق
(8)

٠َحوز جٌىنً جٌّكٍٟ ِٓ ١ٌٍٓٚحقس جٌى١ٔس وٌٚ ور١ٍ فٟ  ، 

جٌىنٛي جٌّطكممس ٌالفٍجو جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌمطحع  ٠ؼطرٍ قحًٚ ِؿّٛعالي جٌىنً ج١ٌٓحقٟ جٌّىطٓد ٚجًٌٞ ن

ج١ٌٓحقٟ ِٓ نالي جالؾٌٛ ٚجٌٍٚجضد ٚجالٌذحـ ٚج٠ٌٍٛع ٚجٌفٛجتى ِمحذً ضمى٠ُ ػٛجًِ جالٔطحؼ ج١ٌٓحقٟ 
(9)

 . 

                                                           
زهٌر عباس المرٌشً وعالء كرٌم مطلن ، دراسة ممومات الجذب السٌاحً الدٌنً االسالمً فً مدٌنتً النجف االشرف  - 2

 . 4ٕٙ-3ٕٙ، ص  3ٕٓٓوكربالء الممدسة ، مجلة االدراة وااللتصاد ، الجامعة المستنصرٌة ، العدد الحادي والسبعون ، 
دٌنٌة فً كربالء واثارها االلتصادٌة المباشرة وغٌر المباشرة ، بحث منشور الدكتور لطفً حمٌد جوده ، افاق السٌاحة ال - 3

 .33ٕ، ص  4ٕٔٓالمإتمر الثالث لجامعة اهل البٌت ،
 . 4ٕٔ، نفس المصدر ، ص  الدكتور لطفً حمٌد جوده - 4
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ٙ2 

 

 االداسَت نهؼتبت انؼببعُت انقبَىَُت و  ثبنثب / انبُُت

ضمَٛ ذحٌؼًّ ػٍٝ ضٕظ١ُ وحْ الذى ِٓ ٚؾٛو ِٕظِٛس جوج٠ٌس ٌال١ّ٘س جٌى١ٕ٠س ٚجالؾطّحػ١س ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ٔظٍج 

ٚجوجٌز ًٖ٘ جٌؼطرس جوج٠ٌح ِٚح١ٌح ٠مَٛ ػٍٝ ضط٠ٍٛ جٌّٛؾٛوجش ٚجوجِطٙح فٟال ػٓ ضٕظ١ُ ٠َحٌز جٌّال١٠ٓ ِٓ جٌُٚجٌ 

ٖ ، فّٓ جٌطر١ؼٟ جْ ٠ؿد جْ ٠ىْٛ جٌطٕظ١ُ جالوجٌٞ ًٌٙج٠ًٌٓ ٠ٛفىْٚ ٠ْٕٛح ِٓ ِهطٍف جالِحوٓ الوجء ج٠ٌُحٌز 

جٌؼطرس ػٍٝ ِٓطٜٛ ػحٌٟ ِٓ جٌىلس ٚجالِحٔس ٚج١ٌّٕٙس ٔط١ؿس ٌٍرؼى جٌى٠ٕٟ ٚجٌػمحفٟ جٌّطؼٍك ذحٌى٠ٓ جالْالِٟ ٚضٍجظ 

 جً٘ جٌر١ص .

 لحْٔٛ جٌؼطرحش ٚجٌُّجٌجش  -1

ٚضؼطرٍ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ِٓ جالٚلحف جٌؼحِس 
(10)

، ِٚٓ جؾً جالٔطفحع ِٓ ً٘ج جٌٛلف ٠ؿد جْ ٠ىْٛ ٕ٘حٌه ؾٙحَ  

ٌٕٓس  25، ٠ٚىْٛ ػٍٝ ٌجِ ً٘ج جٌطٕظ١ُ ِطٌٟٛ ٠ؼ١ٓ ٚفك لحْٔٛ جوجٌز جٌؼطرحش ٌلُ جوجٌٞ ٠ٕظُ ػًّ ً٘ج جٌٛلف 

جٌّؼىي ٚجًٌٞ ٠ٕٙ ػٍٝ ) جْ ضؼ١ٓ جٌّطٌٟٛ ػٍٝ جٌؼطرس جٌّمىْس ٠ىْٛ ذمٍجٌ ِكىّس جالقٛجي جٌٗه١ٛس  1966

ج٠ٌٍٚٗ جٌّكىوز فٟ ج١ٌٚٛس ( )ٚفك 
11

ٚضحذؼس جٌٝ  ( ، ٚضؼطرٍ جٌؼطرحش جٌّمىْس ِٓ جٌؿٙحش جٌٍّضرطس ذحٌىٌٚس 

٠ىْٛ جٌطؼ١١ٓ فٟ جٌؼطرس ٚفمح القىحَ جٌهىِس جٌّى١ٔس ٚفمح ٌمحْٔٛ جٌهىِس فٟ ، َٚجٌز جالٚلحف ٚجٌٗإْٚ جٌى١ٕ٠س 

جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جٌٝ جْ ًِٕٚ ضأ١ّْ جٌىٌٚس جٌّؼىي  ، ِٚٓ  1971ٌٕٓس  67جٌّإْٓحش جٌى١ٕ٠س ٚجٌه٠ٍ١س ٌلُ 

ذؼى ، ٌٚىٓ ٌُ ٠ىْٛ ٕ٘حٌه ٔٛح لح١ٔٛٔح جْحْٟ ٠ٛٞغ ػًّ ٚجوجٌز جٌؼطرحش  2003ٌٚغح٠س   1921جٌؼٍجل١س ػحَ 

ٖىٍص ٌؿحْ ِٓ لرً جٌٍّؾؼ١س جٌؼ١ٍح الوجٌز جٌؼطرحش جٌّمىْس ٚجْطٍّ ػًّ ًٖ٘ جٌٍؿحْ ٌغح٠س ػحَ  2003ػحَ 

ٌ جٌمحْٔٛ ٚٚىٚجٌٛلف ج١ٌٗؼٟ جًٌٞ قً ِكً َٚجٌز جالٚلحف ٚجٌٗإْٚ جٌى١ٕ٠س   ذؼى ضأ١ّْ و٠ٛجْ 2005

 ٚجًٌٞ(   2005ٌٕٓس  19جٌمحْٔٛ ٌلُ  ْس ٚجٌُّجٌجش ج١ٌٗؼ١س ج٠ٌٍٗفس )جٌهح٘ ذحوجٌز جٌؼطرحش جٌّمىجٌهح٘ 

 فٟ ٌٚو ق١ع جٌىٌٚس ِإْٓحش ِٓ ٚػى٘ح جٌٓحذمس جٌط٠ٍٗؼحش جػطّىضٗ جًٌٞ ٌٍؼطرحش جٌمحٟٔٛٔ جٌطى١١ف ٔفّ جػطّى

 ٚجٌُّجٌجش جٌّمىْس جٌؼطرحش وجتٍز جٌمحْٔٛ ً٘ج ذّٛؾد ج١ٌٗؼٟ جٌٛلف و٠ٛجْ فٟ ٠إّْ)   : ِٕٗ ( 1)  جٌّحوز

 . *  ) ج٠ٌٍٗفس ج١ٌٗؼ١س

 

 

                                                           
،  ٔ ط ، العلوٌة الروضة مكتبة النجف ،  الممدسة، العلوٌة العتبة منشورات ،الممدسة العتبات فمه السهالنً، دمحم علً حٌدر .  ٓٔ

 .  ٕٓٔ-ٔٓٔ، ص  3ٕٓٓ
الطبٌعة المانونٌة الموال العتبات الممدسة ، بحث منشور فً مجلة رسالة الحموق ، جامعة جاسم دمحم عمران الشمري ،  - ٔٔ

 .  ٕٖٖ، ص  ٕٗٔٓ،  ٖكربالء ، كلٌة المانون ، العدد 
 بالعدد العرالٌة الولائع جرٌدة فً المنشور  ٕ٘ٓٓ لسنة  4ٔ رلم المانون من الثالثة  المادة* 

 المذكورة فً الملحك .  . ٕ٘ٓٓ/ ٕٔ/ 3ٕفً  ٖٔٓٗ
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ٙ3 

  -ٚضؼًّ وجتٍز جٌؼطرحش جٌّمىْس ٚجٌُّجٌجش ج١ٌٗؼ١س ج٠ٌٍٗفس جٌٝ ضكم١مٟ ِح٠ٍٟ :

٠طٕحْد ِغ لى١ْطٙح ِٚىحٔطٙح جٌى١ٕ٠س ذحػطرحٌ٘ح ٌُِج ِٓ ضط٠ٍٛ جٌؼطرحش ٚجٌُّجٌجش ج١ٌٗؼ١س ٚجوجٌضٙح ذّح  -1

 ٌَِٛ جٌى٠ٓ جٌك١ٕف ٚجًٌّ٘د ج١ٌٗؼٟ .

 ٍػ١س ٚجٌمح١ٔٛٔس .جالٍٖجف ػٍٝ ٍٚف ٚجٌوجش جٌؼطرحش ٚجٌُّجٌجش ج١ٌٗؼ١س ذّح ٠طٕحْد ِغ ٞٛجذ١ جٌٗ -2

جٌم١حَ ذحْطػّحٌ جٌٛجٌوجش جٌّهطٍفس ٌٍؼطرحش ٚجٌُّجٌجش ذّهطٍف جٌّٗح٠ٌغ جالٔطحؾ١س ٚجٌهى١ِس ٚفك ٚفك  -3

 جالقىحَ جٌٍٗػ١س ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌٕحفًز . 

جٌؼًّ ػٍٝ ٍٔٗ جٌػمحفس جٌى١ٕ٠س جالْال١ِس ٚفك جًٌّ٘د ج١ٌٗؼٟ ِٓ نالي جٌّطرٛػحش ٚجٌٌّٕٗٛجش ٚجلحِس  -4

 ٍفس .جٌٕىٚجش ٚجٌّكحفً جٌى١ٕ٠س جٌّهط

ٌٍت١ّ و٠ٛجْ جٌٛلف ج١ٌٗؼٟ ضؼ١ٓ جال١ِٓ جٌؼحَ ٌىً ػطرس ٚضىْٛ ِىز جٌطؼ١ٓ غالظ ِٓ جٌمحْٔٛ  4ٚلى قىوش جٌّحوز 

 ْٕٛجش لحذٍس ٌٍطؿى٠ى ٌػالظ ْٕٛجش جنٍٜ فم١ ، 

 

 . انتُظُى االداسٌ نهؼتبت انؼببعُت واالقغبو االداسَت انًكىَت نهب -2

جًٌٞ ٚ 2005ػحَ  ٚٔط١ؿس ٌٛىٌٚ لحْٔٛ جٌؼطرحش ٚجٌُّجٌجش 2003ػحَ ٖٙىش جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ضطٌٛج ور١ٍ ذؼى 

ور١ٍ فٟ جاللٓحَ جٌؼحٍِس فٟ ًٖ٘ جٌؼطرس ذؼىِح وحٔص  ضْٛغ جٍٖٔح ج١ٌٗ فٟ جٌٛفكحش جٌٓحذمس جوٜ يٌه جٌٝ قٛٛي

 ِٛظف  100ٚجًٌٞ ال ٠طؿحَٚ ػىوُ٘  ضمطٍٛ ػٍٝ ضٕظ١ُ جٌٗإْٚ جالوج٠ٌس جٌر١ٓطس ِػً ضٕظُ ػًّ جٌّٛظف١ٓ

١ٕ٠ح ٚفى٠ٍح ٚغمحفٟ ٚجلطٛحوٞ ور١ٍ ٠مَٛ ذطٕظ١ُ و جٚركص جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جالْ ٍِوُج" ،  ٚض١ٕٓك جوجء ج٠ٌُحٌز

ِٛظف َِٛػ١ٓ ػٍٝ جلٓحَ جٌؼطرس ٍِٚجوُ٘ح جٌّهطٍفس (  9000 ) ػًّ جوػٍ ِٓ
(12)

  . 

جٌّهطٍفس ذحالظحفس جٌٝ جٔٗحء ً٘ج جٌططٌٛ ج٠ٌٍٓغ جوٜ جٌٝ جْطكىجظ جٌىػ١ٍ ِٓ جاللٓحَ ٚجٌٗؼد ٚجٌٛقىجش جالوج٠ٌس 

جٌؼى٠ى ِٓ جٌٍّجوُ جٌّهطٛس ذحٌٗإْٚ جٌػمحف١س ٚجٌطر١س ، ٚضؼًّ وً جلٓحَ ٍِٚجوُ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ضكص جالٍٖجف 

جٌّرحٍٖ ٌّطٌٟٛ جٌؼطرس جًٌٞ ٠مَٛ ذحٚىجٌ جالٚجٍِ ٚجٌطؼ١ٍّحش ٚجالٍٖجف جٌّرحٍٖ ػٍٝ ١ٍْ ؾ١ّغ جالػّحي 

 حٌّٛحولس ػٍٝ جٌطؼ١ٕحش ٚوحفس جالٔٗطس جٌّهطٍفس فٟ جٌؼطرس .جالوج٠ٌس ٚجٌف١ٕس ٚوًٌه ٠مَٛ ذ

جال جْ ٚذحٌٍغُ جٌططٌٛ جٌىر١ٍ جًٌٞ ٖٙىضٗ جٌؼطرحش جٌّمىْس فٟ جٌؼٍجق فٟ جٌٛلص جٌكحٌٟ  ٌُ ٔٗٙى ضٕظ١ّح جوج٠ٌح 

ٚجٞف ِٚطهٛٙ ، فمى القٟٕح ِٚٓ نالي جٌىٌجْس جْ ٕ٘حٌه ضىجنً ٚجٞف ٚغ١ٍ ِرٌٍ فٟ ػًّ جٌىػ١ٍ ِٓ 

حَ جٌّٛؾٛوز فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ًٚ٘ج ٠كطحؼ جٌٝ ج٘طّحَ ذحٌغ ِٓ جؾً ض١ٕٓك جٌؼًّ وجنً ًٖ٘ جٌؼطرس ِٓ جؾً جاللٓ

 جٌهٍٚؼ ذطٕظ١ُ جوجٌٞ ول١ك ِٕٟٚٙ .

                                                           
 لماء خاص مع نائب االمٌن العام للعتبة العباسٌة الممدسة االستاذ عباس دمحم علً . - ٕٔ
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ٙ4 

 ٚف١ّح ٠ٍٟ جٌطمُٓ جالوجٌٞ ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ٚجاللٓحَ ٚجٌٍّجوُ جٌطحذؼس ٌٙح : 

 االقغبو االداسَت انشئُغُت  – اوال

 ػٍٗ لّٓح جوجٌٞ ٚوّح ٠ٍٟضطىْٛ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ِٓ غّح١ٔس 
(13) 

  :- 

 

٠ٚؼٕٝ ذطٕظ١ُ جٌٗإْٚ جالوج٠ٌس ٚجٌطٕظ١ّ١س  2007/ ضُ ضأ١ّْ ً٘ج جٌمُٓ ػحَ  قغى انشؤوٌ االداسَت -1

ذحٌؼطرس ٚ ِٕطٓر١ٙح  ، ٠ٚمَٛ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ جالٍٖجف ٚض١ٕٓك ػًّ ؾ١ّغ جاللٓحَ ٚجٌٍّجوُ جٌطحذؼس جٌّطؼٍمس 

 ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ، ٠ٚكطٛٞ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ غالغس ٖؼد جوج٠ٌس  ٚوّح ٠ٍٟ :

 .ٖؼرس جًٌجض١س ٚضطىْٛ ِٓ ٚقىض١ٓ ّ٘ح ) ٚقىز جالٌٚجق ٚ ٚقىز ٚجٌّطحذؼس ٚجال١ٌٖف (  .

ٖؼرس جالفٍجو ٚضطىْٛ ِٓ نّّ ٚقىجش ٟ٘ ) ٚقىز ٖإْٚ جالفٍجو ، ٚقىز ِطغ١ٍجش جالفٍجو ، ٚقىز  .

 جٌّالن ، ٚقىز جٌر١حٔحش جالٌىط١ٍٔٚس ، ٚقىز جالٞحذ١ٍ ( .

 ٖؼرس جٌطرحػس ٚجالْطٕٓحل ٚضطىْٛ ِٓ ٚقىض١ٓ ّ٘ح ) ٚقىز جٌطرحػس ٚ ٚقىز جالْطٕٓحل ٚجالوجِس ( . .

 

/ ٠ؼطرٍ ً٘ج جٌمُٓ ِٓ جاللٓحَ جٌّّٙس فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ٚجًٌٞ ٠طٍوُ ػٍّٗ قٛي  انقبَىَُتقغى انشؤوٌ    -2

ضمى٠ُ جٌٌّٗٛز جٌمح١ٔٛٔس ٌىحفس جاللٓحَ جالوج٠ٌس فٟ جٌؼطرس ذّح ٠ّٟٓ جوجتٙح ٌؼٍّٙح ٚفك لحْٔٛ جٌؼطرحش 

 ٚجٌط٠ٍٗؼحش جٌمح١ٔٛٔس جالنٍٜ .

ٕظ١ُ ٔمً جٌُجت٠ٍٓ جٌٝ ِهطٍف جٌؼطرحش جٌّمىْس ٚوًي ٠مَٛ ٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ ض/ قغى انغُبحت انذَُُت  -3

ذٕمً جٌُجت٠ٍٓ جٌٛجفى٠ٓ ِٓ جٌهحٌؼ جٌٝ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ذحالظحفس جٌٝ ل١حِٗ ذط١ٕٓك ج٠ٌُحٌجش جٌّهطٍفس وجنً 

 ٚنحٌؼ جٌؼٍجق .

 

جٌؼرح١ْس ٚجلٓحِٙح ٚضح١ً٘ وحفس جؾُجء جٌؼطرس  ٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذحٌؼًّ ػٍٝ ١ٚحٔسقغى انصُبَت انهُذعُت /  -4

جٌّهطٍفس ٚذٗىً ِٕظُ ِػً جٚالـ ذؼٝ جٌؿىٌجْ جٌّطٌٍٟز ٚغ١ٍ٘ح ِٓ جالػّحي جٌٕٙى١ْس ٚجٌف١ٕس وجنً 

 جٌؼطرس ٚنحٌؾٙح .

 

 

                                                           
ٖٔ
 شبكة الكفٌل العالمٌة ، مصدر سبك ذكره . - 
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2ٓ 

١ٌؼٕٝ ذأوجٌز ٚضٕظ١ُ ػًّ  2009ضُ جفططحـ ً٘ج جٌمُٓ ػحَ قغى يتحف انكفُم نهُفبئظ وانًخطىطبث /  -5

جٔٗحتٗ فٟ ٔفّ جٌؼحَ ، ٠ٚطٍوُ ػًّ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ ١ٚحٔس  ِطكف جٌىف١ً ٌٍٕفحتّ ٚجٌّهط٠ٛحش جًٌٞ ضُ

ٚض١ٍُِ جٌمطغ جٌٕف١ٓس ٍِٚجلرطٙح جغٕحء جٌؼٍٜ ٚجٌهُْ ، ٠ٚؼًّ فٟ ً٘ج جٌمُٓ ِؿّٛػس ِهطٍفس ِٓ 

ذحٌٕؿحٌز ٚجٌُؾحؼ ٚجٌرالْطه  ِٓ جٌف١١ٕٓ جٌّطه١ٛٛٓ ِٚؿّٛػس  جالنطٛحٚحش جٌى١ّ١حت١س ٚ جٌرح٠ٍٛؾ١س 

(14)
 . 

 

ذىج٠س ػًّ ً٘ج جٌمُٓ وحٔص وٗؼرس ضحذؼس ٌمُٓ جٌٗإْٚ جالوج٠ٌس جال جٔٗ ٚٔط١ؿس ٌططٌٛ ػًّ قغى انًخبصٌ /  -6

١ٌمَٛ  2010جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ٚجضٓحع ٔٗح٠ٙح وػص جٌكحؾس جٌٝ جٔٗحء لُٓ نح٘ ذحٌّهحَْ ٚجًٌٞ جٔٗأ ػحَ 

   ذطؿ١ُٙ جٌّٛجو ٚنُٔٙح ٚفك جقىظ جٌطٍق ٚج١ٌحش جٌؼًّ جٌّهُٟٔ جٌكى٠ػس .

 

 

٠ؼطرٍ ً٘ج جٌمُٓ ِٓ جاللٓحَ جٌّّٙس فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ، ٠ٚمَٛ ذٍذ١ جٌؼطرس قبث انؼبيت / قغى انؼال -7

ذحٌّؿطّغ فٟال ػٍٝ ضٛغ١ك جٌٍٛس ذ١ٓ جٌؼطرس ْٚحتٍ جٌّإْٓحش ج١ٌٍّْس ٚغ١ٍ ج١ٌٍّْس ، ٠ٚطىْٛ ِٓ 

 غالغس ٖؼد ٌت١ٓس ٟ٘ :

 ٚجٌفٛو ج١ٌٍّْس ٚغ١ٍ ج١ٌٍّْس .٠ٚطٍهٙ ػٍّٙح ذحْطمرحي ٍِٚجفمس ج١ٌٟٛف : ٖؼرس جٌط٠ٍٗفحش  .

ٚضمَٛ ػٍٝ جٌط١ٕٓك ذ١ٓ جٌؼطرس ذّهطٍف جلٓحِٙح ِغ وٚجتٍ جٌىٌٚس  : ٖؼرس جٌؼاللحش جٌىجن١ٍس ٚجٌهحٌؾ١س. 

 ِٚإْٓحش جٌّؿطّغ جٌّىٟٔ ٚجٌٗه١ٛحش جٌّّٙس وجنً ٚنحٌؼ جٌؼٍجق . 

 جٌٛفٛو ٚضٕمً ٌكٍوس ٚجٌّطحذؼس جٌط١ٕٓك ٘ٛ جٌٗؼرس ًٖ٘ ػًّ ئْ: ٖؼرس جٌط١ٕٓك ٖٚإْٚ جٌّطرٍػ١ٓ  .

 ض١ًٙٓ ٚوًٌه جٌكىٚو٠س ٚجٌّٕحفً جٌّطحٌجش ٚجٌٝ ِٓ ٔمٍُٙ ٚػ١ٍّس ألحِطُٙ ِٚىز جٌّكحفظس ٚنحٌؼ وجنً

 جٌهحٌؼ . ِٓ ذؿٍرٙح جٌّمىْس جٌؼطرس ضمَٛ جٌطٟ ٚجٌؼؿالش جٌّٛجو ونٛي ػ١ٍّس

 

 جٌّؼٍفٟ ذطفؼ١ً جٌٕٗح٠ جٌّؼٍفٟ  ٠ؼٕٟ ً٘ج جٌمُٓ  / قغى انشؤوٌ وانًؼبسف االعاليُت واالَغبَُت  -8

 جٌّطٕٛػس ٍِٚجوُٖ ٖؼرٗ نالي ِٓ  جٌر١ص جً٘ فىٍ ٍٔٗ ػٍٝ ٠ٚؼًّ ، جٌّهطٍفس جٌّؿطّغ ٌٍٗجتف جٌػمحفٟ

 ضٍجظ ٍِٚوُ ، وٍذالء ضٍجظ ٍِٚوُ ، ٌٍٕٓحء جٌى٠ٍُ جٌمٍجْ ِٚؼٙى ٌٍٍؾحي جٌى٠ٍُ جٌمٍجْ ِؼٙى ٟٚ٘ 

 .  جٌّؼٍفٟ جالػالَ ٖٚؼرس ج٠ٌٕٛٓس جٌى١ٕ٠س جٌىف١ً ِٚىجٌِ جٌرٍٛز، ضٍجظ ٍِٚوُ جٌكٍس،

                                                           
ٔٗ
 سبك ذكره .شبكة الكفٌل العالمٌة ، مصدر  - 
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2ٔ 

 

٠ؼًّ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ جالٍٖجف ٚجٌّطحذؼس جٌّرحٍٖز ػٍٝ جٔٗحء ِهطٍف جٌّٗح٠ٌغ قغى انًشبسَغ انهُذعُت /  -9

جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ْٛجء جوحٔص ِٗحٌع جٔطحؾ١س جٚ نى١ِس ، ٚٔط١ؿس ٌٍططٌٛ جًٌٞ قًٛ فٟ جالٚٔس 

١س جالن١ٍز ػٍٝ ِهطٍف جلٓحَ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس لحَ ً٘ج جٌمُٓ ذحالٍٖجف جٌّرحٍٖ ػٍٝ ػًّ جٌٍٗوحش جٌّكٍ

 .وجنً جٌرٍى ٚجالؾٕر١س 

 

 

جٌك١ٕف ، ٚوًٌه ٠أنً  جٌى٠ٓ ٚض٠ٍٚؽ ٍٔٗ ذٗ ً٘ج جٌمُٓ ٚ٘ٛ ٠مَٛ  جًٌٞ جْ  جٌؼًّقغى انشؤوٌ انذَُُت /  -10

 ػٍٝ ػحضمٗ ض١١ٍٓ جٌٟٛء ػٍٝ غٌٛز جالِحَ جٌك١ٓٓ ػ١ٍٗ جٌٓالَ ٚج٘ىجفٙح ٚجذؼحو٘ح جٌٍٚق١س ٚجٌٕٓح١ٔس .

 

٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذحالٍٖجف ػٍٝ  ضٕظ١ُ جٌٗؼحتٍ جٌك١ٕ١ٓس ٚجٌّٛجود قغى انًىاكب وانهُئبث انحغُُُت /  -11

ٚوًٌه ٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ػٍٝ  ، جٌطٕظ١ّٟ ٌٍؿحٔد جٌىحٍِس ٚجوجٌضٗجٌطٟ ضمىَ جٌٝ جوجء ِٕحْه ًٖ٘ جٌٗؼحتٍ 

 جٌٗؼحت٠ٍس جٌٛجؾٙس ٠ٚؼطرٍ جٌك١ٕ١ٓس، ٌٍّٛجود ٚجٌهىِٟ جالِٕٟجٌٛٞغ   قٛي جٌّؼ١ٕس جٌؿٙحش جٌط١ٕٓك ِغ 

 .  ٌٍؼٍجق ذحٌٕٓرس ) جٌؼطرس جٌك١ٕ١ٓس ٚجٌؼطرس جٌؼرح١ْس (  جٌّمىْط١ٓ ٌٍؼطرط١ٓ

 

 

نالي  ِٓ ذىٌٚ جػالِٟ ٚفىٍٞ ػٍٝ ِىجٌ جٌؼحَ    ٠ؼًّ ً٘ج جٌمُٓقغى انشؤوٌ انفكشَت وانثقبفُت /  -12

ش ِٓ جٌؼى٠ى ٚئٚىجٌ ، ج٠ٌُحٌز، آوجخ ٌر١حْ ٚجٌى١ٕ٠س جٌطؼ١ّ١ٍس( جٌرْٛطٍجش) ٠رحػس  ٚجألػىجو جٌّؿالا

جٌٝ جٌؼطرس  ج١ٔٛ١ٌٍّس ج٠ٌُحٌز ٌطغط١س ٚجٌٌٛٛٞ جٌف١ى٠ٛٞ ٌٍطٛغ١ك ئٞحفس جٌىر١ٍز ، جٌّٕحْرس ذًٖٙ جٌهحٚس

ٍِٚوُ جٌىف١ً جٌطهٟٛٛ جالٌىطٍٟٚٔ ٚوًٌه ٠كٛٞ ً٘ج جٌم١ُٓ ػٍٝ جيجػس جٌىف١ً جٌك١ٕ١ٓس ٚجٌؼرح١ْس 

جٌٍٚٞط١ٓ  مَٛ جٌمُٓ ذحٚىجٌ ِؿٍس ، ٠ٌٚالٌٖحو جالٍْٞ ٚ٘ٛ لٕحز نحٚس ضحذؼس ٌمُٓ جٌٗإْٚ جٌفى٠ٍس 

 . جٌٕٛف ٠ٍٖٙس 

 

ِٓ نالي جالذٛجخ ٚجٌٕمح٠ ٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذطٕظ١ُ ونٛي ٚنٍٚؼ جٌُجت٠ٍٓ جٌٝ جٌؼطرس قغى حفظ انُظبو /  -13

جٌطفط١ٗ١س جٌّٕطٍٗز قٍٛ جٌؼطرس جٌّمىْس ٚوًٌه ٠مَٛ ذؿٛالش ِٓف ذحٌٓٛٔحٌ ٚجالؾُٙز جالنٍٜ ٚذٗىً 

 ٌطأ١ِٕٙح ِٓ أٞ نطٍ .وٌٚٞ قٛي جٌؼطرس 
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2ٕ 

٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذطٛف١ٍ ٚؾرس جٌغًجء ٚجٌؼٗحء ٌٍُجت٠ٍٓ ِٚٛظفٟ جٌؼطرس ١٠ٍس ج٠حَ جٌٕٓس / قغى انًضُف   -14

( ٚؾرس 10000( ٚؾرس ، ذ١ّٕح ضٍضفغ ٚضًٛ جٌٝ ) 2000ٚضًٛ ػىو جٌٛؾرحش جٌَّٛػس ١ِٛ٠ح جٌٝ ) 

 ١ِٛ٠س جغٕحء ِٛجػ١ى ج٠ٌُحٌجش نالي جٌٕٓس .

 

ٚٔمً ِٛظفٟ جٌؼطرس ِٓ  ٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذط١ٕٓك ػًّ جال١ٌحش جٌّهطٍفس جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس/  قغى االنُبث -15

ٚوًٌه ٠مَٛ ذٕمً جٌُجت٠ٍٓ ِؿحٔح  ِٕح٠ك ْىٕحُ٘ جٌٝ ِكً ػٍُّٙ ٚضٛف١ٍ جال١ٌحش جٌّهطٍفس ٌٍٗؼد وحفس 

  جٌٍّأخ .، ٠ٚطىْٛ ً٘ج جٌمُٓ ِٓ ٖؼرس ٔمً جٌُجت٠ٍٓ ٖٚؼرس ِٓ ٚجٌٝ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس 

 

 

٠مَٛ ً٘ج جٌمُٓ ذحٌطغط١س جالػال١ِس ٌىحفس ٔٗح٠حش جٌؼطرس جٌؼرح١ْس فٟ جلٓحِٙح جٌّهطٍفس ٚٔمً قغى االػالو /  -16

ٌْحٌس جٌؼطرس ٚج٘ىجفٙح ، ٚوًٌه جٌم١حَ ذحٌطغط١س جالػال١ِس جٌىحٍِس ٠ٌٍُحٌز ج٠ٌٕٛٓس ٚج١ِٛ١ٌس ٚٔمً ٚالز 

ش جٌؿٙحش جالػال١ِس جٌطٟ ضٍغد ذطغط١س ِهطٍف جالٔٗطس جٌؿّؼس ٚجٌؿّحػس ، ذحالظحفس جٌٝ جْطمرحي ٠ٍرح

 جٌّطؼٍمس ذحٌؼطرس جٌؼرح١ْس .

 

٠ؼٕٝ ً٘ج جٌمُٓ ذأوجٌز ٚضٕظ١ُ ػًّ جٌّىجٌِ ٚجٌؿحِؼحش ٚجٌى١ٍحش جٌطحذؼس قغى انتشبُت وانتؼهُى انؼبنٍ /  -11

 ِٓ ٌّٙح ٌُْ ِح ضكم١كْرً  ِٓ ٚجٌّطؼ١ٍّٓ جٌّؼ١ٍّٓ ، ٠ٚٙىف ً٘ج جٌمُٓ جٌٝ ضّى١ٌٍٓؼطرس جٌؼرح١ْس 

جٌمُٓ غّح١ٔس ػٍٗ ِىٌْس ، ٠ٚظُ ً٘ج   ٚضأ١ٍ١٘س ضى٠ٌر١س وٌٚجش ضٛجفٍ ػرٍضؼ١ّ١ٍس ،  ضٍذ٠ٛس جْطٍجض١ؿ١س

ِٕٙح جٌذؼس وٌٚ قٟحٔس ٠ٌٚحٜ جال٠فحي ٚجٌرحلٟ ِىجٌِ جذطىجت١س َِٛػس فٟ ِهطٍف ِٕح٠ك وٍذالء 

س جٌىف١ً فٟ جٌٕؿف جالٍٖف ٚؾحِؼس ٚغح٠ٛٔس ، جِح ذحٌٕٓرس ٌٍطؼ١ٍُ جٌؿحِؼٟ ضُ فطف ؾحِؼط١ٓ ّ٘ح ؾحِؼ

 .جٌؼ١ّى فٟ وٍذالء 

 

وطحخ جال  5000ٚوحٔص ضظُ  1964ضُ جٔٗحء جٌّىطرس ػحَ يكتبت ويخطىطبث انؼتبت انؼببعُت انًقذعت /  -18

وطحخ ، ٚضكطٛٞ  25000ُ جوػٍ ِٓ ١ٌطظ 2006ٚضُ جػحوز فطكٙح ػحَ  1991جٔٙح جٍّ٘ص ذؼى جٌكٍخ ػحَ 

ٚٔظُ جٌّؼٍِٛحش ٍِٚوُ جٌّؼٍٛجش ، جٌّىطرس ػٍٝ ضٓؼس ٚقىجش جوج٠ٌس ٟ٘ ) ٚقىز جالْطكٛجي ٚجٌفٍْٙس 

قىز ض١ٍُِ جٌّهط٠ٛحش ،  ٚقىز ٔٓم ٚض١ٕٛف جٌّهط٠ٛحش ، ٚ ،  ٚقىز جٌطح١ٌف ٚجٌىٌجْحش،جٌٍل١ّس 

 . جٌر٠ٍٗس ( ٚقىز جٌطٍؾّس ، ٚقىز ضؿ١ٍى جٌىطد ، ٚجن١ٍج جٌّٛجٌو
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2ٖ 

 ثبَُب / انًشاكض وانًىاقغ انتببؼت نهؼتبت انؼببعُت 

ضّطٍه جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ٍِجوُ جوج٠ٌس جنٍٜ الوجٌز ِهطٍف جالٔٗطس جٌى١ٕ٠س  جٌؼ١ٍّس ٚجٌػمحف١س ٚجاللطٛحو٠س ٟٚ٘ وّح 

: ٍٟ٠-  

جٌٛقىجز جالوج٠ٌس ٠ؼطرٍ ً٘ج جٌٍّوُ ِٓ جُ٘ /  انهُذعُت واالعتشبساث وانبحىث نهذساعبث انكفُم يشكض -1

جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس  ٌٍّٗح٠ٌغ جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ، الٔٗ ٠ٙطُ ذىٌجْس ٚٚٞغ جٌهط١ جإلْطٍجض١ؿ١س

ٚوٌجْس ٚضم١ُ جٌؿىٜٚ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جالْطػّح٠ٌس ذّٓحػىز نرٍجء ِطه١ٛٛٓ فٟ ً٘ج جٌّؿحي ِٓ ِهطٍف 

 وحفس ِٚٛحولس جٌطٛح١ُِ ٌٙح ،  ٚأػىجو جٌّٗح٠ٌغ سوحف جٌٝ جالْطٗحٌجش جٌؿ١ٕٓحش  ، ذحالٞحفس جٌٝ ٚضمى٠ُ

 .جإلٔٗحء ل١ى ٌٍّٗح٠ٌغ ج٠ٌٍٙٗس جٌطمح٠ٌٍ ٚأػىجو جٌّٗح٠ٌغ

 2013ضُ ضأ١ّْ جٌٍّوُ جالْالِٟ فٟ جٌٕؿف جالٍٖف ػحَ االعتشاتُجُت /  نهذساعبثانًشكض االعاليٍ  -2

 جٌّحٟٞ ػٍٝ ذحالػطّحو ٚجٌػمحفٟ جٌى٠ٕٟ جٌّؿحي فٟ جْطٍجض١ؿ١س ٚذٍجِؽ نط١ ٚٞغ ئٌٝ ٠ٚٙىف،  ) 

( جٌّكىلس جٌّهح٠ٍ ِٚؼحٌؿس جٌّٛؾٛو جٌٛٞغ ٌطك١ٓٓ جٌّٓطمرً ٔكٛ ٚجٌططٍاغ جٌكحٍٞ ٚوٌجْس
(15)

. 

ٚلُٓ جٌفىٍ  ٠ٚطىْٛ جٌٍّوُ ِٓ غّح١ٔس جلٓحَ ٟ٘ ) لُٓ جٌّىطرس ٚلُٓ جالْطٍٗجق لُٓ جٌىالَ ٚجٌؼم١ىز

 جٌّؼحٍٚ ٚلُٓ جٌىٌجْحش جٌغٍذ١س لٕحز جٌؼم١ىز ٚجن١ٍج جٌّٛلغ جالٌىطٍٟٚٔ ( .

 

حؾً ِٛجورس ِ/ ٠مغ ً٘ج جٌٍّوُ فٟ ِكحفظس وٍذالء ٠ٚؼطرٍ ِٓ جُ٘ يشكض انكفُم نتقُُت انًؼهىيبث  -3

ف جًٌو١سجٌططٌٛ جٌكحًٚ فٟ جٌطم١ٕحش جٌكى٠ػس جٌهحٚس ذّٛجلغ جالٔطٍٔص ٚجٌرٍجِؽ جٌّىطر١س ٚجٌٙٛجض
 (16)  .

 

 

 فٟ قى٠ػح فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ِٓ جؾً  جالف٠ٍم١س جٌىٌجْحش ٍِوُ ضأ١ّْيشكض انذساعبث االفشَقُت /  -4

 جٞحفس ، جالف٠ٍم١س جٌمحٌز ِٕٚٙح ، جٌؼحٌُ لحٌجش ؾ١ّغ ِغ ٚجٌػمحفٟ ٚجٌّؼٍفٟ جٌؼٍّٟ جٌطٛجًٚ وجتٍز ض١ْٛغ

 فٟ ٚجٌطر١ٍغٟ جٌػمحفٟ ٚجٌٕٗح٠ جٌؼٍّٟ جٌركع ِؿحي فٟ ٚجٌٕحٖط١ٓ ٚجٌّػمف١ٓ جٌٕهد ِٓ جٌؼى٠ى ٌغرس جٌٝ

 جٌطٟ جٌػمحف١س ٚجٌّٗح٠ٌغ ٚجٌهط١ ٚجٌرٍجِؽ ٚجٌػمحف١س جٌؼ١ٍّس جٌفٍ٘ ِٓ ٚجالْطفحوز جٌؼطرس ِغ جٌطٛجًٚ

 ٚجٌػمحف١س جٌفى٠ٍس جٌٗإْٚ لُٓ ٠ٛفٍ٘ح
(17)

، ٠ٚطىْٛ جٌٍّوُ ِٓ نّّ ٚقىجش ٟ٘ ٚقىز جٌركٛظ ، ٚقىز  

 جٌطر١ٍغ ، ٚقىز جٌطٍؾّس ، ٚقىز جالػالَ ، ٚقىز جٌطٍؾّس  ،ٚقىز جًٌجض١س ٚجٌؼاللحش (.

 

 ئٚىجٌِٚٓ جػّحي ً٘ج جٌٍّوُ  ،٠رحػس ٚذكػح ٚضكم١مح  جٌػم١ٍٓ ذطٍجظ جٌٍّوُ ٠ٙطُ /  يشكض ػهىو انقشأٌ -5

 جٌىحفٟ فٟ( جٌٓالَ ػ١ٍُٙ)جٌّؼ١ِٛٛٓ والَ ذحػطّحوٖ ذأٍْٛذٗ جٔفٍو جًٌٞ جٌكؿؿٟ هللا ٠٢س وطحخ جٌطف١ٍٓ

                                                           
 https://www.iicss.iq/?id=8المركز االسالمً للدراسات االستراتجٌة :  - ٘ٔ
 info@kf.iqمركز الكفٌل لتمنٌة المعلومات :  - ٙٔ
 http://africansc.iq/index.php?news_view&req=a14cf5190c94f519مركز الدراسات االفرٌمٌة :  - 2ٔ
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2ٗ 

 ٚػٍِٛٗ جؾطٙحوٖ ٚفك جٌى٠ٍّس ج١ٔس جٌمٍ ج٠٢حش ِؼحٟٔ ٌر١حْ  جٌكى٠ع وطد ِٓ غ١ٍٖ وْٚ ج٠ٌٍٗف

 جٌطف٠ٍ١ٓس  . 

 

جٌّٗحٌوس فٟ جٌىفحع ِٓ جؾً ٌّٛجؾٙس  2014/ ضأْٓص فٍلس جٌؼرحِ جٌمطح١ٌس ػحَ  فشقت انؼببط انقتبنُت -6

ػٓ جٌؼٍجق ذؼى ونٛي وجػٕ  ٚجقطالٌٗ ٌؼىز ِكحفظحش فٟ جٌؼٍجق ، ٚضٗىٍس ِغ ًٖ٘ جٌفٍلس جوحو١ّ٠س 

 جٌؼ١ّى ٌالْؼحف ٚجٌطى٠ٌد جٌطرٟ ، ٚوحْ ًٌٖٙ جٌفٍلس وٌٚ ذحٌَ فٟ ضك٠ٍٍ جٌؼٍجق .

 

  انًجالث انذوسَبث انتببؼت نهؼتبت انؼببعُت ثبنثب / 

ػٓ جٌٗإْٚ  ٝ ذحٌٗإْٚ جٌؼ١ٍّس ٚجٌػمحف١س فٟالذحٚىجٌ ْرؼس و٠ٌٚحش ٌت١ٓ١س ضؼٕ ضمَٛ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس

٠ٍٟ  ٟٚ٘ وّحجٌى١ٕ٠س 
(18)

 : 

 

ٟٚ٘ ِؿٍس ف١ٍٛس ِكىّس ضطؼٕٝ ذحالذكحظ ذحٌىٌجْحش جالٔٓح١ٔس ، ٟٚ٘ ِؿٍس ِكىّس يجهت انؼًُذ /  -1

 ضٍطَُ جٌطٟ جٌّطٕٛػس  جإلٔٓح١ٔس جٌؼٍَٛ ِؿحالش فٟ جأل١ٍٚس جٌؼ١ٍّس جألذكحظ ٌٍٕٗ 2012ضأْٓص ػحَ 

 أٚ جٌؼٍذ١س جٌٍغط١ٓ ذاقىٜ ِٚىطٛذس ػح١ٌّح، ػ١ٍٙح جٌّطؼحٌف ٚنطٛجضٗ جٌؼٍّٟ جٌركع ذّٕٙؿ١س

 .  جإلٔى٠ُ١ٍس 

  

ٟٚ٘ ِؿٍس ف١ٍٛس ِكىّس ضهطٙ ذحٌؼٍَٛ جٌطر١س 2015 ػحَ ِؿٍس جٌرحٍ٘  ضأْٓص  /  يجهت انببهش -2

 .ذٛجلغ ِؿٍى٠ٓ فٟ جٌؼحَ ٌىً ِؿٍى ػىو٠ٓ ٚضٛىٌ ٚجٌٕٙى١ْس ِٚؼطّىز الغٍجٜ جٌطٍل١س جٌؼ١ٍّس 

 

 

ٟٚ٘ ِؿٍس ِكىّس ِهطٛس ذٍٕٗ جالذكحظ جٌؼ١ٍّس  2017ضأْٓص ًٖ٘ جٌّؿٍس ػحَ يجهت تغهُى /  -3

 ىز الغٍجٜ جٌطٍل١س جٌؼ١ٍّس . ٟٚ٘ ِؼطّجال١ٍٚس جٌهحٚس ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚجوجذٙح 

 

ٟٚ٘ ِؿٍس جٌىط١ٍٔٚس و١ٌٚس ِكىّس ضؼٕٝ  2014ضأْطص ِؿٍس ضٍجظ وٍذالء يجهت تشاث كشبالء /  -4

 ذحٌطٍجظ جٌىٍذالتٟ ، ِٚؼططّىز الػٍجٜ جٌطٍل١س جٌؼ١ٍّس . 

 

 

 جالٌضمحء ِٕٙح جٌغح٠س جٌٍّّٓس، ٌٍٍّأز ِٛؾٙس غمحف١س و١ٕ٠س ٠ٍٖٙس ِؿٍسيجهت سَبض انضهشاء /  -5

 . ٚجٌى٠ٕٟ جٌػمحفٟ جٌٍّأز ذّٓطٜٛ

                                                           
 http://alameed.alameedcenter.iqمجلة العمٌد :  - 3ٔ
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2٘ 

 

ٚضؼٕٝ ذحٌطٍضع ٚجٌّهط٠ٛحش  2017ضأْٓص ػحَ  ٟٚ٘ ِؿٍس ػ١ٍّس ٔٛف ٠ْٕٛسيجهت انخضاَت /  -6

 ٚجٌٛغحتك ٚضٛىٌ ِٓ ٍِوُ جق١حء جٌطٍجظ جٌطحذغ ٌىجٌ ِهط٠ٛحش جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس .

 

 

جٌٗإْٚ جٌفى٠ٍس  لُٓ  ٟٚ٘ ٚك١فس ػحِس ِٓطمٍس ٔٛف ٠ٍٖٙس ضٛىٌ ػٓ لُٓصذي انشوضتٍُ /  -7

ٌطمَٛ ذّكحوحز ٍٚٔٗ ؾ١ّغ جالفىحٌ جٌؼ١ٍّس ٚجٌػمحف١س  2004جالػالَ ٚقىز جٌؿ٠ٍىز جْٓص ػحَ 

  ذحٍْٛخ ِط١ُّ .

 

ِهطٍف جٌّٛج١ٞغ ٚوّح ضمَٛ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ذحٚىٌجٌ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌى٠ٌٚحش ٚجٌٌّٕٗٛجش جٌّهطٍفس جٌطٟ ضٕحلٕ 

 حفس جٌٝ ٍٔٗ غمحفس ٚفىٍ جي جٌر١ص ػ١ٍُٙ جٌٓالَ .ذحالٞجٌٍّأز ٚجٌطفً ، جٌفى٠ٍس جٌهحٚس ذحٌّؿطّغ جالْالِٟ ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .........................................................................................................   نثبٍَاانفصم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2ٙ 

 / االستثمار الحقيقي المباشر في العتبة العباسية . المطلب الثاني 

 

 

 

 

 . واالعظ انقبَىَُت العتثًبسهب  اوال / يصبدس ايىال انؼتبت انؼببعُت

 . 2018 – 2009االعتثًبسَت فٍ انؼتبت انؼببعُت نهًذة  ثبَُب / انًشبسَغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اوال / مصادر اموال العتبة العباسية واالسس القانونية الستثمارها  



 .........................................................................................................   نثبٍَاانفصم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

22 

 

ذكرنا فً الصفحات السابمة ان العتبات هً مإسسات حكومٌة تابعة الى دٌوان الولف الشٌعً تدار من لبل 

لسنة  4ٔوبعد صدور لانون رلم  ،  4ٙٙٔلسنة  ٕ٘سست بموجب المانون رلم تؤ والتً دائرة العتبات الممدسة

والذي جاء بؤحكام وصالحٌات اوسع من الموانٌن السابمة فمد منحت فً ضل هذا المانون صالحٌات  ٕ٘ٓٓ

  * .من هذا المانونوفك المادة الثالثة والرابعة  تخول مجلس ادارة العتبة من استثمار اموال العتبة

 -: (4ٔ) الموارد المالٌة للعتبة العباسٌة الى مصدرٌن وتمسم

 .الهبات والتبرعات والنذور والوصاٌا والمنح والمساعدات الممدمة للعتبة  /  اوال

اسٌة شبكان لضرٌح االمام العباس )علٌه السالم ( ٌوضع فٌه اموال النذور من بوكما هو معلوم ان فً العتبة الع

النمود المختلفة اما  بالً الهبات والتبرعات والوصاٌا والمنح والمساعدات فؤنها تعطى لمسم الهداٌا والنذور 

وكذلن االموال المحولة  لهالممدمة كصدالتابع للعتبة العباسٌة والذي ٌموم بؤستالم مختلف الهبات النمدٌة والعٌنٌة 

 . من خارج العراق 

 الحصة الممدمة للعتبة العباسٌة من مٌزانٌة دٌوان الولف الشٌعً ./  ثانٌا 

تخصص سنوٌا مبالغ مالٌة من موازنة الدولة للعتبة العباسٌة باعتبارها مإسسة حكومٌة وتتضمن هذه االموال 

وتصرف على  ماٌخصص من نفمات تشغٌلٌة مختلفةبة وكذلن مٌزانٌة العتبة التشغٌلٌة من رواتب موظفً العت

 . شكل منح 

ٌعرف استثمار االموال فً العتبات الممدسة بؤنه ) توظٌف جانب من أموال العتبات الممدسة الفائضة عن  و 

الحاجة الضرورٌة للعتبات فً نشاط التصادي مشروع ومنتج بهدف تنمٌة هذه األموال والحصول على عوائد 

 .( ٕٓ )تساعد فً تحمٌك رسالتها ومماصدها السامٌة وتمكٌنها من االستمرار فً تحمٌك أهدافها ( مجزٌة

نلحظ لٌام العتبات فً العراق بتمدٌم  ولالستثمار فً اموال العتبات اهمٌة اجتماعٌة والتصادٌة كبٌرة ، وكثٌرا ما

بناء المستشفٌات والمدارس المختلفة المساعدات ودعم افراد المجتمع وتوفٌر السكن المالئم لهم فضال عن 

باالضافة الى تمدٌم موائد االفطار والسحور فً شهر مضان واثناء الزٌارات الكبٌرة ، اما الجانب االلتصادي 

ٌتلخص فً ان حبس وتعطٌل االموال ٌضر بمصلحة البلد االلتصادٌة وخسارة المٌمة االلتصادٌة لهذه االموال 

 المجمدة .

                                                           
طبٌعة المانونٌة الموال العتبات الممدسة ، بحث منشور فً فً مجلة رسالة الحموق ، جامعة كربالء جاسم عمران مشجل ، ال - 4ٔ

 .4ٖٖ، ص  ٕٗٔٓ، العدد الثالث، 
تطبٌمه عن الولف الجزائري ،الطبعة .عبد المادر بن عرور،فمه استثمار الولف وتموٌله فً اإلسالم،دراسة الدكتور  - ٕٓ

 . 2ٙ ، ص 3ٕٓٓاألولى،الكوٌت  ، 
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 . 2018 – 2009ثبَُب / انًشبسَغ االعتثًبسَت فٍ انؼتبت انؼببعُت نهًذة  

جٌغح٠س ِٕٙح ٌفى جٌٓٛق جٌؼٍجل١س ضرٕص جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ِٗح٠ٌغ وػ١ٍز ِٕٙح ِٗح٠ٌغ جٔطحؾ١س ِٕٚٙح نى١ِس 

 ٍغ جٌّٓطٌٛوز ،ٌٓم١ًٍ جالػطّحو ػٍٝ جضفٟال ػٓ ض١١ٕٗ جاللطٛحو جٌّكٍٟ ٌٍرٍى ٚذّٕطؿحش يجش ؾٛوز ػح١ٌس 

جٌىػ١ٍ ِٓ ج١ٌى  ٚضٕٛػص ًٖ٘ جٌّٗح٠ٌغ فّٕٙح ٕٚحػ١س ِٕٚٙح ٌَجػ١س ٚنى١ِس جْططحػص ًٖ٘ جٌّٗح٠ٌغ جِطٛح٘

 .جٌؼحٍِس 

 ٚضؼطرٍ ج١ٌَٛ ِٗح٠ٌغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌّّطحَز فٟ جٌؼٍجق ٚجٌطٟ ٌٙح ل١ّس جلطٛحو٠س ور١ٍز 

ٌٍّٗح٠ٌغ  ْٚحّ٘ص فؼال فٟ ضٛف١ٍ جٌٍٓغ جٌّهطٍفس ٚجٌطٟ وحْ ٌٙح ضأغ١ٍج ور١ٍ فٟ جالْٛجق ٚفٟ ِح٠ٍٟ ػٍٜ الُ٘ 

 -( : 2018-2009جٌطٟ ٔفًضٙح لُٓ جالْطػّحٌ فٟ جٌؼرس جٌؼرح١ْس ٌٍّىز ) 

 

 ٍٖوس جٌىف١ً ٌٍّٕطؿحش ٌٍّٕطؿحش جٌغًجت١س  -1

وٍٗوس ِٓحّ٘س  2008ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ػحَ  ضأْٓص ٍٖوس جٌىف١ً ٌٍّٕطٛؾحش جٌغًجت١س جٌطحذؼس  

ِغ ٍٖوس ِؿّٛػس وٍذالء جٌؼح١ٌّس 
(21)

، ذىأش  2010، جال جٔٙح ضكٌٛص ذحٌىحًِ جٌٝ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ػحَ  

ٓ جٌؼطرس ٔٗح٠ٙح جٌطؿحٌٞ ذحْط١ٍجو جٌىؾحؼ جًٌّذٛـ ٚفك ج٠ٌٍٗؼس جالْال١ِس ِٓ جٌرٍج٠ًَ ذأٍٖجف وحوٌ ِ

٠ً ٚذحْؼحٌ ضٕحف١ٓس ٌطٍر١س جقط١حؾحش جٌٓٛق جٌؼٍجل١س ِٓ ً٘ج جٌّٕطؽ ، ذٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ جٌؼرح١ْس فٟ جٌرٍجَ

ػحِال ٠مِْٛٛ ذحًٌذف ٚض١ٙأش جٌىؾحؼ ٌٍطٛى٠ٍ ذأٍٖجف ِرحٍٖ ِٓ جٌؼطرس (  300 ) فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع

جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ِٓ نالي ِى٠ٍ جٌٍّٗٚع ػرى جال١ٍِ جالِٛٞ 
(22)

، جِح ذحٌٕٓرس ال١ٌس جٌؼًّ ضٕمً جٌٍكَٛ  

ِٓ جٌرٍج٠ًَ جٌٝ ِهحَْ جٌٍٗوس فٟ جٌؼٍجق غُ ضَٛع ػٍٝ ػَّٛ جٌؼٍجق ِٓ نالي ٍِجوُ ذ١غ ٍِنٛس 

 ِٓ جٌٍٗوس . 

ٜ وحٌك١ٍد ٚجالغ٠ًس ٍضْٛغ ٔٗح٠ جٌٍٗوس جٌطؿحٌٞ ٌالػٛجَ جٌطح١ٌس ١ًٌّٗ ذ١غ جٌّٕطؿحش جٌغًجت١س جالن

  خ .جٌكرٛ جٌّؼٍرس ٚجٌّٕٛؼس ٚ

 

 

 

                                                           
سامره نعمة كامل الثامر ، متطلبات التسوٌك المباشر فً شركة الكفٌل للمنتجات الغذائٌة ، بحث منشور فً مجلة جامعة بابل  - ٕٔ

 .  23ٕٔ، ص  ٕٙٔٓ،  ٕٗ، مجلد  3للعلوم الصرفة والتطبٌمٌة ، العدد 
 . ٖٔ-ٕٔص 4ٕٓٓ،  3ٓٔصدى الروضتٌن ، مجلة محكمة تابعة للعتبة العباسٌة ، العدد  - ٕٕ



 .........................................................................................................   نثبٍَاانفصم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

24 

 ِٓطٗفٝ جٌىف١ً جٌطهٟٛٛ   -2

ْطس  2013ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ِٓطٗفٝ جٌىف١ً جٌطهٟٛٛ ػحَ  جٌىٛجوٌ جٌٕٙى١ْس جٌطحذؼسجٔٗأ   

( ٚحٌس ػ١ٍّحش ٚغٍف ٌالٔؼحٔ ٚػ١حوجش ِٚهطرٍجش 12ِٚىْٛ ُِ )٠ٍٍْ (  200ذٛجلغ )٠ٛجذك 

فٟال ػٓ ؾٍد ج٠رحء ِٓ ؾ١ٕٓحش ِهطٍفس الؾٍجء جٌؼ١ٍّحش ِؿُٙز ذحقىظ جالؾُٙز ٚجٌطم١ٕحش فٟ جٌؼحٌُ 

جٌّؼمىز 
(23)

، ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جْ ِٓطٗفٝ جٌىف١ً جٌطهٟٛٛ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌهى١ِس جٌطٟ الضٙىف   

جٌٝ جٌٍذف ٚ٘ٛ ٍِٗٚع ض٠ًّٛ يجضٟ ٠ٚؼٛو ْرد جٌضفحع جْؼحٌ جٌؼ١ٍّحش ف١ٗ جٌٝ جٌضفحع جغّحْ جالؾُٙز 

ضفحع غّٓ لطغ جٌغ١حٌ ًٌٖٙ جالؾُٙز جٌّططٌٛز ف١ٗ ٚوًٌه جٌ
 

( َِٛػس 751) ٠رٍغ ػىو ِٛظفٟ جٌّٓطٗفٝ 

 ذ١ٓ وحوٌج ١٠رح ٚجوج٠ٌح
(24)

  . 

( ػ١ٍّس 2088( ػ١ٍّس ٠ْٕٛح ِٕٙح )7000ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جْ ِٓطٗفٝ جٌىف١ً ٠ؿٍٞ جوػٍ ِٓ )

جِح جٌؼ١ٍّحش جٌٛغٍٜ (  1171( ػ١ٍّس ورٍٜ جِح جٌؼ١ٍّحش جٌْٛطٝ فمى ذٍغص ) 2671)فٛق جٌىرٍٜ ٚ

(  1291فمى ٍٚٚص جٌٝ )
(25)

، ٚلى لحِص جوجٌز جٌّٓطٗفٝ ذطرٕٟ ٍِٗٚع جٌطأ١ِٓ جٌٛكٟ ٌؿ١ّغ جفٍجو  

 جٌّؿطّغ ِغ جػطحء ج٠ٌٛٚس ٠ٌٍٗكس يٚٞ جٌٗٙىجء ٚجٌّإْٓحش جٌه٠ٍ١س .

 

 ٍِٗٚع جٌٓحلٟ  -3

٠ؼى ٍِٗٚع جٌٓحلٟ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جالْطٍجض١ؿ١س فٟ وٍذالء ٚيٌه ٌّح ٌٗ ج١ّ٘س ور١ٍز ٚجغٍجٜ جلطٛحو٠س  

ٌط٠ُٚى ِكحفظس وٍذالء ذح١ٌّحٖ جٌٛحٌكس ٌٍٍٗخ ٔط١ؿس  2015ِطؼىوز  ، ضأّْ ً٘ج جٌٍّٗٚع ػحَ 

وٌ٘ح جٌٕٙى١ْس الٔهفحٜ ِٕح١ْد ج١ٌّحٖ فٟ ٍٔٙٞ وؾٍس ٚجٌفٍجش ، ٍٖػص جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذىٛج

( ِطٍ ٍِذغ 25000ذّٓحقس )جٌٝ جٔٗحء ً٘ج جٌٍّٗٚع 
(26 )

، ٚضىّٓ ج١ّ٘س ً٘ج جٌٍّٗٚع جٞحفس جٌٝ 

ضٛف١ٍ ج١ٌّحٖ جٌٛحٌكس ٌٍٍٗخ ٚجٌٌُجػس جٌٝ ضٛف١ٍ جٌّكح١ًٚ جالْطٍجض١ؿ١س ٌٍٓٛق جٌّك١ٍس وحٌمّف ٚجٌطٍّ 

ٌٛكٍج٠ٚس ٚضك٠ٍٛٙح وّٛىجش ذؿٛوز ػح١ٌس ٚذى١ّحش ور١ٍز ٚوًٌه ٠ٙىف ٚجالْطفحوز ِٓ جالٌجٟٞ ج

( ِٓ 200ً٘ج جٌٍّٗٚع )٠ٌٍٍحـ فٟال ػٓ ضٛف١ٍ فٍ٘ ػًّ ١ٌٍى جٌؼحٍِس فمى ذٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ فٟ 

ِهطٍف جٌطهٛٛحش 
(27)

 . 

 

                                                           
ٕٖ
 .  4-3ص ٖٕٔٓ،  4ٕٔصدى الروضتٌن ، مجلة محكمة تابعة للعتبة العباسٌة ، العدد  - 

 
ٕٗ
 لماء مع السٌد جسام السعٌدي مسإول شبكة الكفٌل العالمٌة التابعة للعتبة العباسٌة الممدسة .  - 
ٕ٘
 . 4-3، ص ٕٙٔٓ، 4ٖٕ صدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد - 
ٕٙ
 .ٔٔ، ص  4ٕٔٓ،  ٕٖٙصدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد  - 
 لماء خاص مع المهندس ضٌاء مجٌد الصائغ رئٌس لسم المشارٌع الهندسٌة فً العتبة العباسٌة الممدسة . - 2ٕ
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3ٓ 

( ذثٍج جِح ػىو جٌّٓحقحش جٌٌُّٚػس ذّكٛٛي جٌكٕطس فمى ٍٚٚص 55ذٍغص ػىو جذحٌ ٍِٗٚع جٌٓحلٟ )

ف ِٓ ( 85ٕٚ( ف١ٍٓس ذّؿّٛع )11000ٍِ )جٌٕه١ً فمى ضُ غ( وُٚٔ جِح ذحٌٕٓرس ٌؼىو  1080جٌٝ ) 

جؾٛو جٔٛجع جٕٚحف جٌطٌّٛ فٟ جٌؼحٌُ 
(28)

. 

 

 ِؿّغ جٌؼرحِ جٌٓىٕٟ -4

لحِص جٌىٛجوٌ جٌٕٙى١ْس ٚجٌف١ٕس فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذأٔٗحء ِؿّغ ْىٕٟ ور١ٍ فٟ   2014فٟ ػحَ   

( ِطٍ 303000( ِطٍ ٍِذغ ٌٍٛقىز جٌٓى١ٕس ػٍٝ ِٓحقس )200( ٚقىز ْى١ٕس ذٛجلغ )٠831كطٛٞ ػٍٝ )

( 5) ( ِكً ضؿحٌٞ ٍِٚوُ ضٓٛق ور١ٍ ذحالظحفس ج18ٌٍِٝذغ ٚغالظ ِىجٌِ ٌٚٚٞس ِٚٓرف ٚ)

، ٚلى ضُ ض٠َٛغ ًٖ٘ جٌٛقىجش جٌٓى١ٕس ٚؾحِغ ور١ٍ ِٚٓطٛٚف ٠رٟ ِالػد نّح١ْس ِٕٚطُٖ ضٍف١ٟٙ  

ػٍٝ ِٛظفٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذٓؼٍ ِىػَٛ ٚذحٌطم١١ٓ 
(29)

، ضُ ض٠َٛغ ًٖ٘ جٌٛقىجش جٌٓى١ٕس 

ػحًِ َِٛػ١ٓ ذ١ٓ (  ٠ٚ1200رٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع )  2017ظفٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ػحَ ٌّٛ

 ِٕٙى١ْٓ ٚوٛجوٌ نى١ِس جنٍٜ
(30)

 . 

 

  جٌّٕٛيؾ١س  ذك١ٍجش جالّْحن -5

ٖؼرس جٌٌُجػس جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس فٟ ِٕطمس جٌكحفع جٌطٟ ضرؼى ِٓحفس نّٓس و١ٍٛ ِطٍ  شجٔٗأ 

(  25000( وُٚٔ ذٛجلغ) 125ػٓ ٍِوُ ِكحفظس وٍذالء نّّ ذك١ٍجش ذّٓحقس جؾّح١ٌس ضًٛ جٌٝ )

، ػٍّح جْ ٍِٗٚع جٌرك١ٍجش جٌّٕٛيؾ١س ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌّّٙس ٚضىّٓ ّْىس ٌٍرك٠ٍس جٌٛجقىز  فٟ جٌٕٓس  

ًٖ٘ جال١ّ٘س ِٓ نالي جغٕحء جالْٛجق جٌّك١ٍس ذحالّْحن يجش جٌٕٛػ١س جٌؿ١ىز ، ػٍّح جْ ِٕطؿحش جٌرك١ٍجش 

                     ْحّ٘ص ذطػر١ص جْؼحٌ جالّْحن فٟ جالْٛجق جٌّك١ٍس فٟ وٍذالء ٚجٌّكحفظحش جٌّؿحٌٚز ِٓ 

جوجٌٞ ( ِٛظف  37ً٘ج جٌٍّٗٚع ) ٠ؼًّ فٟ ٍٚز ذى١ّحش ور١ٍز ٚذأْؼحٌ غحذطس ، نالي ضٛف١ٍ٘ح ًٌٖٙ جٌػ

ٚػحًِ 
(31)

 . 

 

 ٍِٗٚع جٌهرح٠س جٌٍّو٠ُس جٌّٕٛيؾ١س  -6

٠ؼطرٍ ٍِٗٚع جٌهرح٠س جٌٍّو٠ُس ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌّّٙس فٟ وٍذالء ٌّح ٌٗ ج١ّ٘س ور١ٍز فٟ ضٛف١ٍ ِحوز  

ِٓ ِٛجو جٌرٕحء ج٠ٌٌٍٟٚس ، ًٌٌه ِٚٓ جؾً جٌىٛٔى٠ٍص ٚجٌّمٍٔٙ ٌؼًّ جالّْ ٚجالٌٚفس ٚغ١ٍ٘ح 

جٌّٕٛيؾ١س ضم١ًٍ جالػطّحو ػٍٝ جالْط١ٍجو لحِص جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذأٔٗحء ٍِٗٚع جٌهرح٠س جٌٍّو٠ُس 

                                                           
 لماء خاص مع السٌد زكً صاحب مدٌر مشروع السالً فً كربالء .  - 3ٕ
 . ٔٙ-ٓٙ، ص ٕٙٔٓ،  ٕٖٓصدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد  - 4ٕ
 شبكة الكفٌل العالمٌة ، مصدر سبك ذكره . - ٖٓ
 . ٕٗ-ٔٗ، ص ٕٙٔٓ،  3ٕٗصدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد  - ٖٔ
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3ٔ 

ٌطم١ًٍ جٌىٍف جالَِس ٌّٗح٠ٌغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس   2010ػحَ 
(32)

 (60، ضؼًّ ًٖ٘ جٌهرح٠س جٔطحؾ١س لىٌ٘ح )

جٌٛجقىز ٚضؼًّ ًٖ٘ جٌهرح٠س ذٕظحَ جٌطٗغ١ً جالٚضِٛحض١ه  ٚج١ٌىٚٞ ٠ٚرٍغ ػىو ِطٍ ِىؼد فٟ جٌٓحػس 

 ( ػحًِ ِٓ ِهطٍف جالنطٛحٚحش300جٌؼح١ٍِٓ ف١ٙح لٍجذس )
(33)

، ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جْ ٍِٗٚع   

٠ؼًّ ذطحلس جٔطحؾ١س   2015جٔٗأ  ًٌٌّٞمٍٔٙ ٚججٌهرح٠س جٌٍّو٠ُس ٠كطٛٞ ػٍٝ ِؼًّ جٔطحؼ جٌرٍٛن ٚج

( ػحًِ ٠ٚٗغً 18( ِطٍ ٍِذغ ِٓ جٌّمٍٔٙ ٠ٚؼًّ ف١ٗ )100( ذٍٛوٗ فٟ جٌٓحػس ٚ)1000)ضًٛ جٌٝ 

( ِطٍ ٍِذغ ِٓ ِٓحقس ٍِٗٚع جٌهرح٠س جٌٍّو٠ُس ٚلى قمك ً٘ج جٌٍّٗٚع جوطفحء يجضٟ  1620ِٓحقس )

 جٌؼرح١ْس ٠ٍٚرٟ جقط١حؾحش جٌّكحفظس ِٓ ًٖ٘ جٌٍٓغ  ٌّٗح٠ٌغ جٌؼطرس
(34)

  . 

 

 

  جٌؼطحء الٔطحؼ جٌّٛجو جالٔٗحت١س  ِؼًّ  -7

٠ؼطرٍ ٍِٗٚع جٌؼطحء ٚجقى ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌٕٛحػ١س جٌىر١ٍز جٌطٟ ٔفًضٙح ،   2016ضأّْ ً٘ج جٌّؼًّ   

جٌىٛجوٌ جٌٕٙى١ْس فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ، ٠مَٛ ً٘ج جٌٍّٗٚع ذأٔطحؼ جًٌٍِ جٌّغٓٛي ٚجٌكٛٝ ٚضرٍغ ٠حلس 

١ٌس ، ٠ٙىف ً٘ج جٌٍّٗٚع جٌٝ ضكم١ك جالوطفحء جًٌجضٟ ٌّكحفظس ذؿٛوز ػح( ٠ٓ فٟ جٌٓحػس 600جالٔطحؾ١س )

وٍذالء ذٗىً ػحَ ٌٚطغط١س جقط١حؾحش ِٗح٠ٌغ جٌؼطرس ذٗىً نح٘ ٚضٛف١ٍ فٍ٘ ػًّ ٌال٠ىٞ جٌؼحٍِس  

( ػحًِ ِٓ ِهطٍف جالنطٛحٚحش  105فمى ذٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع )
(35)

، ٠ٚؼطرٍ ً٘ج 

ٌٍر١ثس ق١ع ٠ٛؾى فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع ٔرحضحش ٚجٖؿحٌ جٌغح٠س ِٕٙح ضٍط١ف جٌٍّٗٚع ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌٛى٠مس 

جٌّىحْ ٚضٓمٝ ذحٌطٕم١١ ِٓ نالي جٌرك١ٍجش جٌهحٚس ذغًٓ جًٌٍِ ٚضٌُع ج٠ٟح ِكح١ًٚ ػٍف١س ضٓطهىَ 

 وأػالف فٟ ِٗح٠ٌغ جٌؼطرس ٌٍػٍٚز جٌك١ٛج١ٔس .

  ٍِٗٚع ذٍوحش جٌٌّٛٝ جذٟ جٌفًٟ جٌؼرحِ  -8

ٗح٠ٌغ جٌّّٙس فٟ وػُ جٌػٍٚز جٌك١ٛج١ٔس فٟ وٍذالء ٚضٛف١ٍ جٌٍكَٛ ٌالْطٙالن ٠ؼطرٍ ً٘ج جٌٍّٗٚع ِٓ جٌّ

جٌّكٍٟ ذأْؼحٌ ِىػِٛس ، جٔٗأش ٍٖوس جٌىف١ً جالْطػّح٠ٌس جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ٍِٗٚع ضٍذ١س 

( ِطٍ ٍِذغ ٌىً ِٓمف 2100( ِٓمفح ذّٓحقس )٠ٚ12ٗطًّ جٌٍّٗٚع ػٍٝ ) 2011جالغٕحَ ػحَ 

( ٌأِ غُٕ  ٠ٚؼًّ فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع وحوٌ جوجٌٞ ٠ٚرٟ ٚفٕٟ ٚػًّ 1000ِٓمف ) ٠ٚكطٛٞ وً

( ج٠رحء 3( ػحًِ ِٓ جالنطٛحٚحش جًٌّوٌٛز ِمّٓس ػٍٝ ) 57جٌٍػح٠س ٠ٚرٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ جالؾّحٌٟ )

 ػّحي ٌطٍذ١س جالغٕحَ فٟ جٌٍّٗٚع .( ِٕٙى١ْٓ ٌَجػ١ٓ جِح جٌرم١س 5ذ١ط١٠ٍٓ ٚ)

 

                                                           
 . ٕٔ، ص ٕٓٔٓ،  ٔ٘ٔصدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد  - ٕٖ
 لماء خاص مع المهندس عادل مالن المختار المدٌر التنفٌذي لمشروع الخباطة المركزٌة النموذجٌة . - ٖٖ
 . 2ٖ-ٖٙ، ص 4ٕٔٓ، ٖٖٙصدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد - ٖٗ
  المعمل .لماء خاص مع المهندس عالء الجبوري مدٌر  - ٖ٘
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3ٕ 

 ؼرحِ )ع( ُِجٌع ن١ٍجش جذٟ جٌفًٟ جٌ -9

 

ضؼى ُِجٌع ن١ٍجش جذٟ جٌفًٟ جٌؼرحِ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌّّٙس وٛٔٙح ضٍرٟ جقط١حؼ جٌٓٛق جٌّك١ٍس ِٓ 

ِكٛٛي جٌهٍٟٚجش جٌٌٍٟٚٞ ٌالْطٙالن ج١ٌِٟٛ ، ضمغ ًٖ٘ جٌُّجٌع ذ١ٓ جٌط٠ٍك جٌٍجذ١ ِكحفظس 

ذٌُجػس  2011ػحَ ( وُٚٔ ٚضُ جٌّرحٍٖز ف١ٗ 40ذٛجلغ ) 2009ضُ ضأ١ّْ ً٘ج جٌٍّٗٚع وٍذالء ٚجٌٕؿف 

وً ذ١ص ِٓ  ( ذ١طح ِٓحقس 67ٌر١ٛش جٌرالْطى١س )( وُٚٔ ٚذٍغص ػىو ج100ِكٛٛي جٌهٍٟٚجش ذٛجلغ )

%( ِٓ جقط١حؼ جٌٓٛق جٌّك١ٍس فٟ وٍذالء ٚجٌّكحفظحش 30ْٚحُ٘ ً٘ج جٌٍّٗٚع ذطغط١س ِح ٔٓرطٗ ) وُٚٔ 

  2017جٌّؿحٌٚز  ػحَ 
(36 )

ٌهٍٟٚجش ذؿٛوز ػح١ٌس ٚنح١ٌس ٠ٚٙىف ً٘ج جٌٍّٗٚع جٌٟ ضٛف١ٍ ِكح١ًٚ ج، 

ِٓ جالّْىز جٌى١ّ١ح٠ٚس ٚذأْؼحٌ ِىػِٛس ٚضٗغ١ً ج١ٌى جٌؼحٍِس فمى ذٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ فٟ ً٘ج جٌٍّٗٚع 

 ( ػحًِ ذحالٞحفس جٌٝ جْطػّحٌ جالٌجٟٞ جٌرٌٛ ٚؾؼٍٙح جٌجٟٞ نٛرس ٚحٌكس ٌٌٍُجػس .14)

 

ٟ٘ جٌطّح٠ُ ٚجٌرحئؿحْ فٟ ُِجٌع ن١ٍجش جذٟ جٌفًٟ جٌؼرحِ  ٚػس ٌػٍّح جْ جْ جٌّكح١ًٚ جٌُّ

ٟٚ٘ ِٓ جٌٍٓغ جٌغًجت١س ج٠ٌٌٍٟٚس يجش جالْطٙالن  ٚجٌه١حٌ ٚجٌٍٙحٔس ٚجٌمٍٔحذ١١ (جٌكحٌ ٚجٌرحٌو )ٚجٌفٍفً 

 ج١ٌِٟٛ ػٍٝ جٌّحتىز جٌؼٍجل١س .

 

 

 

 ٌطىٌٕٛؿ١ح جٌٌُجػس جٌكى٠ػس ِٕٛغ جٌؿٛو  -10

 ٠ٚطفٍع ً٘ج جٌٍّٗٚع جٌٝ ل١ّٓٓ : 2014ضُ جفططكحـ ِٕٛغ جٌؿٛو ٌطىٍٕٛؾ١ح جٌٌُجػس جٌكى٠ػس ػحَ  

ٚ٘ٛ ِىْٛ ِٓ غالغس جلٓحَ ٟ٘ لُٓ  جالّْىز جٌهح١ٌس جٌٛى٠مس ٌٍر١ثس جٌٌُجػ١س ٚلُٓ جٌّر١ىجش  / جٌمُٓ جٌٌُجػٟ –أ 

فٟ ضك١ٓٓ ؾٛوز ٚٔٛػ١س جٌّكح١ًٚ جٌٌُجػ١س جٌٌُجػ١س جالِٕس ٚلُٓ جالٞحفحش جٌؼٍف١س ، ٠ُٚٓٙ  جٌمُٓ جٌٌُجػٟ 

ٚضمى٠ُ جالٕٚحف يجش جٌٕٛػ١س جٌؿ١ىز ِٓ جالٞحفحش جٌؼٍف١س ٌط٠ُٚى قمٛي جٌػٍٚز جٌك١ٛج١ٔس جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس 

( ػحًِ ِٓ ِهطٍف جالنطٛحٚحش ٠ٚ57رٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ ف١ٗ ) ذحؾٛو جٔٛجع جالػالف
(37)

 . 

ْٛ ً٘ج جٌمُٓ ِٓ نط١ٓ جٔطحؾ١١ٓ جالٚي نح٘ ذأٔطحؼ جٌّٕٟفحش ذأٔٛجػٙح فحش ٚجٌّؼمّحش / ٠طىلُٓ جٌّٕظ -خ

ٚجٌه١ جٌػحٟٔ ٠هطٙ ذأٔطحؼ جٌّؼمّحش ٚجٌّؿّٛػس جٌٛك١س 
(38)

، ٚضٓطهىَ ٍْغ ً٘ج جٌمُٓ فٟ جْٛجق وٍذالء  

ٚجٌّكحفظحش جٌّؿحٌٚز ٌٙح فمى جغٕٟ ً٘ج جٌمُٓ جٌٓٛق جٌؼٍجل١س ذحٌّؼمّحش يجش جٌؿٛوز جٌؼح١ٌس  نالي فطٍز ؾحتكس 

                                                           
 . ٕٖ-ٖٔ، ص 4ٕٔٓ، 2ٖ٘صدى الروضتٌن ، مصدر سبك ذكره ، العدد  - ٖٙ

37
 للاء خاص مع مدير اللسم غامر ػيل . - 

38
 . 67-66، ص  9109،  365صدى الروضتني ، مصدر س بق ذكره ، الؼدد - 
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3ٖ 

وحٌٚٔح ذٗىً ٍِكٛظ  ِّح ٠إوى يٌه ػٍٝ ج١ّ٘س ِٛحٔغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ٚجغٍ٘ح جال٠ؿحذٟ ػٍٝ جٌّٓطٍٙه 

( ػحًِ 43ىً نح٘ ٚجٌٓٛق جٌّك١ٍس ذٗىً ػحَ ، ٠ٚرٍغ ػىو جٌؼح١ٍِٓ فٟ ً٘ج جٌّؼًّ )جٌؼٍجلٟ ذٗ
(39)

 . 

ز جٌؼح١ٌس جٌطٟ ءٍ ِٛحٔغ جٌؿٛو ِٓ جٌّٛحٔغ يجش جٌطٍجَ جٌؼحٌّٟ جٌكى٠ع جًٌٞ ضط١ُّ ِٕطؿحضس ذحٌؿٛوز ٚجٌىفح٠ٚطؼر

ً ضكم١ك جالوطفحء ٚوػُ جالٔطحؼ جْططحػص ِٕحفٓس جٌٍٓغ جٌؼح١ٌّس فٟال ػٓ جْ ضأ١ّْ ًٖ٘ جٌّٛحٔغ ٠أضٟ ِٓ جؾ

 ج٠ٌٕٟٛ جًٌجضٟ ٚضٛف١ٍ فٍ٘ ػًّ ١ٌٍى جٌؼحٍِس .

 

 

 جٌّٗح٠ٌغ جٌطؼ١ّ١ٍس   -11

 ضمُٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌٝ ل١ّٓٓ   

 

 جٌمُٓ جالٚي / ِىجٌِ جٌؼ١ّى 

( 2( ِىجٌِ جذطىجت١س ٚ)10)ِٓ نالي لُٓ جٌطٍذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ  جٌّمىْس  ضٍٗف جٌؼطرس جٌؼرح١ْس

( ٠ٌحٜ ج٠فحي ِٚىٌْس جْح١ْس ٚجقىز 4( غح٠ٛٔس ٚ)2ِطْٛطس ٚ) 
 

، ٠رٍغ ػىو جٌىٛجوٌ جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ 

( ِؼٍُ ٚوؼٍّس ِٓ ِهطٍف جالنطٛحٚحش جٌؼ١ٍّس ٌكٍّس ٖٙحوز جٌىذٍَٛ  450ؾ١ّغ ًٖ٘ جٌّىجٌِ )

ٚجٌىح٠ٌٌِٛٛ ٚجٌّحؾٓط١ٍ 
(40)

( ػحًِ ٠َِٛغ ذ١ٓ وحضد 82فمى ذٍغص )،  جِح ذحٌٕٓرس ٌٍىٛجوٌ جٌهى١ِس  

ٚػحًِ نىِس ٚقحٌِ ، ٚضؼطرٍ ِىجٌِ جٌؼ١ّى ِٓ جٌّىجٌِ جٌّٕٛيؾ١س فٟ ِؿحي جٌطؼ١ٍُ جٌكى٠ع 

 .ذحْطهىجَ جٌطىٍٕٛؾ١ح جٌكى٠ػس جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس  ِٓ جؾً ٌفغ  ِٓطٜٛ وفحتس جٌّطؼ١ٍّٓ 

ِؿّغ ِىجٌِ جٌؼ١ّى جٌّٕٛيؾ١س جًٌٞ  ذطأ١ّْ 2016ٚلى ذحٍٖش جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ِطٍغ جٌؼحَ 

( ١ٍِحٌ و٠ٕحٌ 64( وُٚٔ ٚذىٍفس )18ْٛف ٠ُٟ ؾ١ّغ جٌّىجٌِ جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذٛجلغ )

( ْٕٛجش ٚ٘ٛ جٌٍّٗٚع جالٚي ِٓ ٔٛػس فٟ جٌؼٍجق 3ػٍجلٟ ٚوز جٔٗحء )
(41)

ٚ٘ٛ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ   

 فٟ جٌّٓطمرً جٌم٠ٍد . جالْطٍجض١ؿ١س جٌطٟ ْٛف ضٛفٍ جٌؼى٠ى ِٓ فٍ٘ جٌؼًّ
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 الاس تاذ امحد ػيل هادي . مصنع اجلود للمنظفات واملؼلامت ملابةل خاصة مع مسؤول الادارية واملالية ملنع اجلود - 
41

 http://alameed.iq/view.php?id=1169الؼتبة الؼباس ية امللدسة ، كسم الرتبية والتؼلمي الؼايل ، املوكع الرمسي لللسم :  - 
40

 . 32 ، ص 9106،  993صدى الروضتني ، مصدر س بق ذكره ، الؼدد  - 
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3ٗ 

 / ؾحِؼس جٌؼ١ّى  جٌمُٓ جٌػحٟٔ  

ٌىف١ً ، ضؼطرٍ ؾحِؼس جٌؼ١ّى ِٓ جٌّإْٓحش جالوحو١ّ٠س جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمى١ْس ذحالٞحفس جٌٝ ؾحِؼس ج

-19)( فٟ 6519ضأْٓص ؾحِؼس جٌؼ١ّى ذّٛؾد جالٍِ جٌٛحوٌ ِٓ َٚجٌز جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ٚجٌركع جٌؼٍّٟ جٌٍّلُ )

جٌّؼىي ، ٟٚ٘ ِإْٓس  (1996( ػحَ )13( ٚفمح ٌمحْٔٛ ضأ١ّْ جٌؿحِؼحش ٚجٌى١ٍحش جال١ٍ٘س جٌٍّلُ ) 9-2017

١ٍس يجش ٔفغ ػحَ ضٓؼٝ جٌٝ ضمى٠ُ نىِس ٌٍّؿطّغ ِٓ نالي ضمى٠ُ ِهٍؾحش ِط١ُّز ٚوفإز ِٓ نالي جوحو١ّ٠س ج٘

 .ْح١ٌد ضؼ١ّ١ٍس ِططٌٛز ِهطرٍجش ٚج جْطهىجَ جفًٟ جٌْٛحتً جٌكى٠ػس فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ِٓ

ضكطٛٞ ًٖ٘ جٌؿحِؼس ػٍٝ جٌذؼس  و١ٍحش ٟ٘ ) و١ٍس جٌطد ، ٚو١ٍس ٠د جالْٕحْ ، و١ٍس ج١ٌٛىٌس ،١ٌس جٌط٠ٍّٝ ( 

( ِكح٠ٍٞٓ ذحالٞحفس جٌٝ ٌت١ّ جٌؿحِؼس 9( ِالن ٚ ) 67(  ُِٕٙ ) ٠76رٍغ ػىو جٌىحوٌ جٌطى٠ٌٟٓ فٟ جٌؿحِؼس ) 

ْ جالوج٠ٌس  ِٚٓحػى ٌٍٗإْٚ جٌؼ١ٍّس ِٚٓحػى ٌٍٗإٚ
(42 )

، جِح جٌىحوٌ جالوجٌٞ ٚجٌهىِٟ فٟ ؾحِؼس جٌؼ١ّى فمى ذٍغ 

( ِٛظف ِٓ ِهطٍف جالنطٛحٚحش 400)
(43)

 . 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . /https://alameed.edu.iqجامعة العمٌد ، المولع الرسمً :  - ٕٗ
 لماء خاص مع الدكتور عالء الموسوي مساعد رئٌس جامعة العمٌد للشإون االدارٌة . - ٖٗ
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3٘ 

 ثبنثب / اثش يشبسَغ انؼتبت انؼببعُت ػهً انؼًبنت فٍ كشبالء 

ِٓ نالي ج١ٌٓحقس جٌى١ٕ٠س ، فمى ضٍؼد جٌؼطرحش جٌّمىْس فٟ جٌؼٍجق وٌٚج ذحٌَج فٟ ضكم١ك جالَو٘حٌ جاللطٛحوٞ 

٠طٛجفى جٌٝ جٌؼطرحش ٚجٌُّجٌجش فٟ جٌؼٍجق جػىجو ور١ٍز ِٓ جٌُجت٠ٍٓ ٠ْٕٛح ِٓ وجنً جٌؼٍجق ٚنحٌؾٗ ، جػىجو 

ِٚطحػُ ضىْٛ لحوٌز ِٚإٍ٘س ػٍٝ جْط١ؼحخ ًٖ٘  جٌُجت٠ٍٓ ذطُج٠ى ِٓطٍّ ٚضكطحؼ جٌٝ ضٛف١ٍ فٕحوق ٍِجفك ١ْحق١س

ٌٍؼًّ فٟ ًٖ٘ جٌّٗح٠ٌغ  جٌهحٚس ٚجٌؼحِس  جالػىجو ، ً٘ج جالٍِ ٠ططٍد ضْٛغ ػٍّجٟٔ ٚضك٠ٍه ٌؤِٚ جالِٛجي

ِٓ قٍوس  2003ًٚ٘ج ِح ٌٛقع ذؼى  ٚجٌطٟ ْٕؼىّ جغٍ٘ح ػٍٝ وفغ جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ فٟ جٌرٍى ذٗىً ور١ٍ ، 

جٔؼىّ يٌه ػٍٝ ؾؼً جٌّكحفظحش جٌطٟ ٠طٛجؾى نٛٛٚح ، ػٍّجْ ٚجْؼس فٟ جٌؼٍجق ػِّٛح  ِٚكحفظس وٍذالء 

ٍِجوُ ؾًخ ٚجْطمطحخ ٌٍؼّحٌس ِٓ وجنً جٌؼٍجق ٚنحٌؾٗ ٚجٔطٗحٌ جٌّىحضد جٌطؿح٠ٌس ف١ٙح ٍِجلى ِمىْس ُِٚجٌجش 

 جٌطٟ ضمَٛ ذطٛظ١ف جٌؼح١ٍِٓ .

ٛلف جالٍِ ػٍٝ ج١ٌٓحقس جٌى١ٕ٠س فم١ ٚجّٔح ضؼىجٖ وْٛ جٌؼطرحش جٌّمىْس ضرٕص ِٗح٠ٌغ جْطػّح٠ٌس ٌٙح جغٍ ٌُٚ ٠ط

ج٠ؿحذٟ ور١ٍ ػٍٝ ضٛف١ٍ فٍ٘ جٌؼًّ ٌؼىو ور١ٍ ِٓ جٌؼّحي فٟ ِهطٍف جالنطٛحٚحش ٌٍؼًّ فٟ ضٍه جٌّٗح٠ٌغ ، 

ّٙص ذٗىً ِرحٍٖ ػٍٝ نٍك ِٕحل ضؿحٌٞ ٚضؼطرٍ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس فٟ وٍذالء ِٓ جٌٚٝ جٌؼطرحش جٌطٟ جْ

 ٚضك٠ٍه ػؿٍس جٌٕٗح٠ جاللطٛحوٞ ٌٍرٍى .

 ٚوّح يؤٍح فٟ جٌٛفكحش جٌٓحذمس ػىوج ِٓ ِٗح٠ٌغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس  ٚوّح ِٛٞكس فٟ جٌؿىٚي جٌطحٌٟ :
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 ح٠ٌغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ػ١ٕس جٌركع :( 1ِٗؾىٚي ٌلُ )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٍِٗٚع ًٚٚ جٌٝ ) 11ِٚٓ جٌؿىٚي جٌٓحذك ٔالقع جْ جٌؼىو جالؾّحٌٟ ٌّٗح٠ٌغ جٌؼطرس جًٌّوٌٛز ٚجٌرحٌغس )

( ِٛظف ِٓ ِهطٍف جالنطٛح٘ ٚضىْٛ ٌٚجضد ِٚهٛٛحش جٌؼح١ٍِٓ فٟ ًٖ٘ جٌّٗح٠ٌغ ٚفك ٌّإٍُ٘ٙ 5093

جٌىٌجْٟ ، ٚذًٌه ضىْٛ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس ذّٗح٠ٌؼٙح جٌىر١ٍز لىِص فٍ٘ ػًّ وػ١ٍز ْحّ٘ص ذطك١ٓٓ 

طرس ٚفك ٌّرحوب ج٠ٌٍٗؼس جٌٛٞغ جٌّؼحٖٟ ٚضم١ً ٔٓد جٌرطحٌس جٌٍّضفؼس فٟ جٌرٍى ِٓ نالي جْطػّحٌ جِٛجي جٌؼ

 جٌّٓكحء ٚذّٛجفمس جٌؿٙحش جٌكى١ِٛس .

 

 

 جٌطًٍٓٓ

 

 اعى انًششوع

 

 ػىو جٌؼح١ٍِٓ

 300 انغزائُتششكت انكفُم نهًُتجبث  1

 751  انكفُم انتخصصٍيغتشفً   2

 200 يششوع انغبقٍ 3

 1200 يجًغ انؼببط انغكٍُ 4

 37 بحُشاث االعًبك انًُىرجُت 5

 300 يششوع انخببطت انًشكضَت انًُىرجُت 6

 150 يؼًم  انؼطبء الَتبج انًىاد االَشبئُت 7

 57 يششوع بشكبث انًىنً ابٍ انفضم انؼببط 8

 14 انؼببط )ع(يضاسع خُشاث ابٍ انفضم  9

 100 يصُغ انجىد نتكُىنجُب انضساػت انحذَثت 10

 933 انًشبسَغ انتؼهًُُت 11

 5093 انًجًىع 12
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( ٍِٗٚع ضحذغ ٌٍؼرس جٌؼرح١ْس جٌّمىْس فٟ وٍذالء ٚجٌّكحفظحش 150ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جْ ٕ٘حٌه ِح٠محٌخ )

جٌّؿحٌٚز ِٕٙح ِح ضُ جٔٗحءز ِٕٚٙح ِح٘ٛ ل١ى جالٔٗحء ًٔوٍ ِٕٙح 
(44)

 :- 

ضرٍغ  ٌطمى٠ُ جٌهىِحش جٌطر١س فٟ ًٖ٘ جٌّكحفظس : ٠ؼًّ ً٘ج جٌٍّٗٚع  ذحذًِٓطٗفٝ جٌىف١ً جٌطهٟٛٛ فٟ  – 1

 .ٚ٘ٛ ل١ى جالٔٗحء ( ٠ٍٍْ 100( ِطٍ ٍِذغ ذٛجلغ غالظ ٠ٛجذك ْٚؼس ) 16200) ِٓحقس جٌٍّٗٚع 

 

ٌٍؼالؼ جٌطر١ؼٟ ٚجٌطأ١ً٘ جٌطرٟ : ٠مغ جٌٍّٗٚع فٟ ِكحفظس وٍذالء  ضرٍغ ِٓحقس  ٍِوُ جٌىف١ً وج٠ّٕه – 2

  ( ِطٍ ٍِذغ ذٛجلغ غالظ ٠ٛجذك ٠مَٛ ذطمى٠ُ جٌهىِحش جٌطر١س ٚجٌطأ١ً٘ جٌطرٟ ٌٍٍّٞٝ .2600جٌٍّٗٚع ) 

ش جٌُجت٠ٍٓ : ٚ٘ٛ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌهى١ِس جٌطٟ ضمغ ػٍٝ جٌط٠ٍك جٌٍجذ١ ذ١ٓ جٌٕؿف ٕٟ ٌهىِح١ٍجٌىِؿّغ  – 3

( 20ِىْٛ ِٓ )( ِطٍ ٍِذغ  21104ٚوٍذالء ٠ٚرؼى ػٓ ِكحفظس وٍذالء قٛجٌٟ ْطس و١ٍٛ ِطٍ ضرٍغ ِٓحقطٙح )

 ذٕح٠س 

ٍذالء ِىْٛ ِٓ ع ( الْطمرحي جٌٛفٛو ٚجٌٗه١ٛحش : ٠مغ جٌّؿّغ ٍِوُ ِكحفظس و ِؿّغ جالِحَ جٌٙحوٞ ) – 4

 .غّح١ٔس ٠ٛجذك ٠مَٛ ذأْطمرحي جٌٛفٛو ٚجٌٗه١ٛحش جٌؼحِس 

 

ِكطس ضك١ٍس ج١ٌّحٖ : ضمغ ًٖ٘ جٌّكطس فٟ ٍِوُ ِكحفظس وٍذالء ٚضمىَ نىِحضٙح ِٓ ج١ٌّحٖ جٌّؼمّس ٌطغط١س  – 5

 1000)جالْطٙالن جٌّكٍٟ فٟ جٌّكحفظس ، ضُ جٔؿحَ ً٘ج جٌٍّٗٚع ِٓ ِٕحٖأ  ػح١ٌّس ذٓؼس جٔطحؾ١س لىٌ٘ح 

 ٌطٍ/ْحػس ( .

 

ٍِٗٚع جٌفٍوِٚ   : ٚ٘ٛ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ ججالْطٍجض١ؿ١س جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ِطؼىو جٌفٛجتى جٌٌُجػ١س  –6

 وُٚٔ . 760ٚجٌٕٛحػ١س ٚجٌطٍف١ٙ١س ِٓحقس جٌٍّٗٚع 

وُٚٔ ضؼًّ ػٍٝ ٌَجػس جالٕٚحف جٌٕحوٌز ٌّكٛٛي  70ٌُِػس جٌٓىٌ جٌّٕٛيؾ١س : ضرٍغ ِٓحقس جٌٌُّػس  – 7

 جٌٓىٌ .

: ٠ؼطرٍ ً٘ج جٌٍّٗٚع ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌّّٙس جٌطٟ ضؼًّ ػٍٝ ضٛف١ٍ ِكطس جٌٛجقس ٌٕٛحػس جالػالف جٌٍّوُز  – 8

فٟ ػَّٛ جٌؼٍجق ، ٠مغ جٌٍّٗٚع فٟ ِٕطمس جالػالف جٌٍّوُز ِٓ جٌّىٛٔحش جٌٕرحض١س فم١  ٌىػُ لطحع جٌىٚجؾٓ 

                                                           
ٗٗ
 . ٕٕٔٓ/ٖ/ٗلماء خاص مع جسام السعٌدي مدٌر شبكة الكفٌل االعالمٌة بتارٌخ  - 
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( جٌف ٠ٓ فٟ جٌٓحػس 30000( وُٚٔ ذطحلس جٔطحؾ١س ضًٛ جٌٝ )10جالذٍج١ّ١٘س ؾٕٛخ وٍذالء ضرٍغ ِٓحقطٗ )
(45)

 

 . 

ش ذحالظحفس جٌٝ ذ١غ جٌىف١ً  : ٠مغ ِٗطً جٌىف١ً فٟ ٍِوُ ِكحفظس وٍذالء ٠ٚمىَ جفًٟ جٕٚحف جٌٕرحِٗطً  – 9

 ر١ؼٟ ِٓ جٔطحؼ ًٖ٘ جٌٌُّػس .جؾٛو جٔٛجع جٌؼًٓ جٌط

 

ٌط٠ُٚى جٌٓٛق جٌّك١ٍس ذأفٍجل جٌىؾحؼ ذّىحتٓ قى٠ػس ِٓ ِٕحٖة  ١2016ً  : جٔٗأ ً٘ج جٌٍّٗٚع ِفمّ جٌىف –  10

( ١ٍِْٛ فٍل ٠ٍٖٙح  19ػح١ٌّس ٠ٚؼًّ ػٍٝ ٔظحَ ج١ٌٓطٍز جالٌىط١ٍٔٚس ٚضرٍغ ٠حلطٗ جالٔطحؾ١س ) 
(46 )

. 

جٌّؼحًِ جٌّٓطمر١ٍس جٌّّٙس جًٌٞ ٠ؼًّ ػٍٝ جٔطحؼ ِحوز جالْفٍص جٌطٟ ضٓطهىَ : ِٓ ِؼًّ جْفٍص جٌىف١ً  – 11

ٌطؼر١ى جٌطٍق ِٚٓ جٌّإًِ جْ ٠مَٛ ً٘ج جٌّؼًّ ذٓى جٌٕمٙ جٌكحو فٟ ًٖ٘ جٌّحوز فٟ ػَّٛ جٌؼٍجق ٚ٘ٛ جالْ ل١ى 

 جالٔٗحء .

ٔٛع ِٓ ِهطٍف جٔٛجع  200ٍٖوس ٌٔٛ جٌىف١ً ٌٍّٕطؿحش جٌغًجت١س : ضمَٛ ًٖ٘ جٌٍٗوس ذأٔطحؼ ِح ٠محٌخ  – 12 

 ٍِوُ ذ١غ فٟ ػَّٛ جٌؼٍجق . 220جٌّٕطؿحش جٌغًجت١س جٌّهطٍفس ٚضّطٍه ًٖ٘ جٌٍٗوس 

 

٠ٓ ٌٕمً جٌٍٓغ  27ػؿٍس قٌّٛس  16: ضّطٍه جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌٕمً جٌرٍٞ ٌٍٍٓغ ٚجٌّٕطؿحش جٌّرٍوز  – 13

 ٚجٌرٟحتغ فٟ ػَّٛ جٌؼٍجق ٠ٚمغ ً٘ج جٌٍّٗٚع فٟ ِكحفظس جٌرٍٛز .

 

ع ِؿّغ جٌؼفحف جٌٕٓٛٞ فٟ وٍذالء : ٚ٘ٛ ػرحٌز ِؿّغ ور١ٍ ٌٍطٓٛق ٠مغ ٍِوُ ِكحفظس وٍذالء ٍِٗٚ  - 14

 ٚ٘ٛ نح٘ ذحٌطٓٛق جٌٕٓحء فم١ .

: ٚ٘ٛ ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌٓطٍجض١ؿ١س جٌطحذؼس ٌٍؼطرس جٌؼرح١ْس ، ضرٍغ ِٓحقس ّكح١ًٌ ج٠ٌٌٛى٠س جٌؿٛو ٌٍِٕٛغ  - 15

( ِطٍ ٍِذغ ذٛجلغ غالظ ٠ٛجذك ، ٠مَٛ جٌّؼًّ ذط٠ُٚى جٌمطحع جٌٛكٟ ذّحوز جٌّكح١ًٌ ج٠ٌٌٛى٠س 2112)  جٌٍّٗٚع

 ( ػرٛز ٠ْٕٛح .12000000، ضرٍغ ٠حلطٗ جالٔطحؾ١س ) 

 

                                                           
ٗ٘
 https://alkafeel.net/news/?id=7635 شبكة الكفٌل العالمٌة : - 
ٗٙ
  .43 ، ص ٕٕٓٓ،  3ٖٖ، مصدر سبك ذكره ، العدد صدى الروضتٌن ، ا - 
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ذحالظحفس جٌٝ جٌؼى٠ى ِٓ جٌّٗح٠ٌغ جٌٛغ١ٍز جٌطٟ ضرٕطٙح جٌؼطرس جٌؼرح١ْس ٚجٌطٟ ٌٙح جغٍ ور١ٍ ػٍٝ جٌٛجلغ جاللطٛحوٞ 

فظس وٍذالء ٚجٌّكحفظحش جٌّؿحٌٚز ٌٙح ، ِٚٓ جٌؿى٠ٍ ذحالٖحٌز جْ جغٍد ِٗح٠ٌغ جٌؼطرس جٌؼرح١ْس جٌغح٠س فٟ ِكح

ِٕٙح ضٛف١ٍ فٍٍ٘ ػًّ ٚجْطػّحٌ جِٛجي جٌؼطرس ذّح ٠طالتُ ِغ ِرحوب ج٠ٌٍٗؼس جالْال١ِس ٚجْطهىجَ جٌذحـ ًٖ٘ 

 جٌّٗح٠ٌغ ٌطمى٠ُ جٌهىِحش جٌّهطٍفس ٌٍُجت٠ٍٓ ػٍٝ ٠ٛي جٌٕٓس . 
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 طهب االول ًان

 ياهٍّت انًصرفٍت اإلساليٍت اوال / 

ضؼى جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ضطر٤وح ػ٤ِٔح ُلٌٍز جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ًُج ٣ٌٖٔ ذٌِٞز ٓح٤ٛس ًٛٙ جٍُٔٛك٤س ٖٓ نالٍ 

ٝهى جٛطْ جُٔلٌٍٕٝ ٝجالهطٛحو٣ٕٞ جإلْال٤ٕٓٞ ذحُٔإْٓس جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس  ، جُطؼ٣ٍق ذحٍُٔٛف جإلْال٢ٓ 

 ٖٓ ً ػ٠ِ أْحِ أٜٗح نطٞز أ٤ُٝس ُٝر٘س أْح٤ْس ك٢ جُ٘ظحّ جالهطٛحو١ جإلْال٢ٓ. ٝٗط٘حٍٝ ك٤ٔح ٣أض٢ ذؼٟح

ْٓس ٓإ) جُطؼ٣ٍلحش جُؼى٣ىز جُط٢ ٝٞؼص ٍُِٔٛف جإلْال٢ٓ: كٖٔ جُٗحتغ ضؼ٣ٍق جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ػ٠ِ أٗٚ 

ٍٓٛك٤س ال ضطؼحَٓ ذحُلحتىز أنًج أٝ ػطحًء. كحٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٣طِو٠ ٖٓ جألكٍجو ٗوٞوْٛ وٕٝ جُطُجّ أٝ ضؼٜى ٖٓ 

أ١ ٗٞع ذاػطحء كٞجتى ُْٜ ٝق٤٘ٔح ٣ٓطهىّ ًٛٙ جُ٘وٞو ك٢ أٗٗطس جْطػٔح٣ٌس أٝ ضؿح٣ٌس ٣ٌٕٞ يُي ػ٠ِ أْحِ 

(  جُٔٗحًٌس ك٢ جٍُذف أٝ جُهٓحٌز
(1) 

ٝجُٔالقع ػ٠ِ ًٛج جُطؼ٣ٍق أٗٚ ٣لٍم ذٌَٗ ٝجٞف ذ٤ٖ جٍُٔٛف  ، 

، ئال جٗٚ ٣ًٍُ ػ٠ِ ؾحٗد ٝجقى ٖٓ ػَٔ جُٔٛحٌف، ٛٞ ػىّ جُطؼحَٓ  جإلْال٢ٓ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جُٔٛحٌف جٍُذ٣ٞس

 ذحُلحتىز.

ٝضٞظ٤لٜح ٓإْٓس ٍٓٛك٤س ُطؿ٤ٔغ جألٓٞجٍ ) ٝضًٛد ُؿ٘س نرٍجء جُط٘ظ٤ْ ك٢ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ئ٠ُ جُوٍٞ ذأٗٚ 

ك٢ ٗطحم ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ذٔح ٣هىّ ذ٘حء ٓؿطٔغ جُطٌحكَ جإلْال٢ٓ، ٝضكو٤ن ػىجُس جُط٣َٞغ، ٝٝٞغ جُٔحٍ ك٢ 

( جُٔٓحٌ جإلْال٢ٓ
(2)

. ًٝٛج جُطؼ٣ٍق ٣ٌٖٔ جػطرحٌٙ ٝظحتل٤ح، ألٗٚ ٣ؼٍف جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٖٓ ٖٓ نالٍ 

 ٝظحتلٚ جُط٢ ٣إو٣ٜح جهطٛحو٣ح ٝجؾطٔحػ٤ح. 

كٚ أق ٍّ ؾٜحَ ٓح٢ُ ٣ٓطٜىف جُط٤ٔ٘س ٣ٝؼَٔ ك٢ ئ٠حٌ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ) ى ٌٝجو جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ذأٗٚ ك٤ٔح ػ

٣ِٝطُّ ذٌَ جُو٤ْ جألناله٤س جُط٢ ؾحءش ذٜح جٍُٗجتغ جُٓٔح٣ٝس، ٣ٝٓؼ٠ ئ٠ُ ضٛك٤ف ٝظ٤لس ٌأِ جُٔحٍ ك٢ 

( جُٔؿطٔغ
(3)

ٍ ٝجْطػٔحٌٛح ٝض٤ٔ٘طٜح ُٛحُف ٓإْٓس ٓح٤ُس ضوّٞ ذطؿ٤ٔغ جألٓٞج) ٣ٝؼٍكٚ ٝٛرس جُُق٢ِ٤ ذأٗٚ ،  

( جُٔٗط٤ًٍٖ ٝئػحوز ذ٘حء جُٔؿطٔغ جُِْٔٓ ٝضكو٤ن جُطؼحٕٝ ٝكن جألٍٚٞ جٍُٗػ٤س
(4)

ًٔح ػٍكّٚ ػرى جٍُقٖٔ ، 

ٓإْٓس ٍٓٛك٤س ضِطُّ ك٢ ؾ٤ٔغ ٓؼحٓالضٜح ٝٗٗح٠ٜح جالْطػٔح١ٌ ٝئوجٌضٜح ُؿ٤ٔغ أػٔحُٜح ذح٣ٍُٗؼس ) ١ٍٓ٣ ذأٗٚ 

(  ف جُٔؿطٔغ جإلْال٢ٓ وجن٤ِح ٝنحٌؾ٤حجإلْال٤ٓس ٝٓوحٚىٛح ًًُٝي ذأٛىج
(5) 

٣ٝالقع ٖٓ ًٛٙ جُطؼ٣ٍلحش، أٜٗح  ، 

                                                           
(، الدشة =>1، العدد )اإلسالميفي التشسية )الحمقة األولى(، مجمة االقتراد  اإلسالميةعبد الرحسؼ يدري، دور السرارف  (1)
 <8، ص;??1ىـ/ آذار/ مارس  ;1:1( ، شؽال :1)

 ?9، ص?=?1مارس (، آذار/ ;) العدد ،اإلسالميةمجمة البشؽك  ،اإلسالميةتقرير الحمقة العمسية لخبراء التشعيػ في البشؽك  (8)
  ?، ص8<?1 القاىرة، ،اإلسالميةاالتحاد الدولي لمبشؽك  ماذا قالؽا، :اإلسالميةأحسد الشجار، عؼ البشؽك  (9)
ألولى ( ، جسادى ا;1(، الدشة ):=1، العدد )اإلسالمي، مجمة االقتراد اإلسالميةوهبة الزحيمي، أحكام التعامل في السرارف  (:)

 .:1، ص;??1( األولىـ/ أكتؽبر )تذريؼ  >1:1

  ?8، صعبد الرحسؼ يدري، السردر الدابق (;)
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ُّ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٢ٛٝ جالُطُجّ ذأقٌحّ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ك٢ ه٤حٜٓح  ضًٍُ ػ٠ِ ئٕ جُٛلس جألْح٤ْس جُط٢ ض٤ٔ

 ٝجٕ ًٛج جالُطُجّ جُؼوحتى١ ٣ؿؼِٜح ضهطِق ػٖ ْحتٍ جُٔٛحٌف ك٢ هٞجػى جُؼَٔ ٝأٛىجكٚ ٝآ٤ُحضٚ. ،  ذٞظحتلٜح

 

 انقىاعذ األساسٍت نعًم انًصارف اإلساليٍتثاٍَا / 

، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس إٔ ضِطُّ ك٢ ػِٜٔح ذحُوٞجػى ٝجُٔرحوب  ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُٔكىوّجش جالهطٛحو٣س

جُػحذطس جُط٢ ٣كىوّٛح جُوٍإٓ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ذهٛٞ٘ جُٔؼحٓالش جالهطٛحو٣س، ٖٝٓ ضِي جُؼو٤ى٣س جُٔٓطوٍز ٝ

جُوٞجػى
(6) 

: 

: ئي ٣ؿد ػ٠ِ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ إٔ ٣ِطُّ ك٢ ٓؼحٓالضٚ ذٔح انقاعذة األونى: االنخساو بقىاعذ انحالل وانحراو

وجتٍز جُطك٣ٍْ، ٓػَ ٚ٘حػس جُهٌٔٞ ٝٓٞجتى أهٍٙ جٍُٗع ٖٓ قالٍ ٝقٍجّ، كال ٣وىّ نىٓحضٚ ئ٠ُ أٗٗطس ضىنَ ك٢ 

جُؤحٌ ٝجُٔهىٌجش ٝجُرـحء. ٣ٝرطؼى ػٖ أ١ ضؼحَٓ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ؿٕ أٝ ضى٤ُّ أٝ جقطٌحٌ أٝ ض٣ٍُٝ أٝ ٌٖٞز أٝ 

 كٓحو. ٣ٝ٘رـ٢ ُ٘ٗح٠ٚ إٔ ٣٘كٍٛ ك٢ جٌُٓد جُكالٍ.

ؼىّ ٖٓ أْٛ أْرحخ ه٤حّ جٍُٔٛك٤س : ٝيُي الٕ جالذطؼحو ػٖ جُطؼحَٓ ذحٍُذح ٣انقاعذة انثاٍَت: عذو انخعايم بانربا

 جإلْال٤ٓس.

إ ُالُطُجّ ذحُٛىم ٝجُٞٞٞـ أ٤ٔٛس نحٚس ك٢ ضوٍ ًٛٙ جُوحػىز ذ: انقاعذة انثانثت: انشفافٍت فً انًعايالث

جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس، يُي ئٕ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ال ضٔ٘ف ػحتىجً غحذطحً ٓكىّوجً ٓٓروحً ُٔٞوػ٤ٜح، ٝئٗٔح ٣طٞهق ػحتى 

ٖٝٓ غْ ٣٘رـ٢ جُطؼحَٓ ذٛىم ٝٝٞٞـ ٍٝٚجقس ٓغ جُؼٔالء  ،  ػ٠ِ جألٌذحـ جُط٢ ضكووٜح ًٛٙ جُٔٛحٌفجُؼ٤َٔ 

 ٖٓ نالٍ ج٠الػْٜ ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُكو٤وس جُط٢ ضٔهٟص ػٜ٘ح أػٔحٍ جٍُٔٛف.

ركع ػٖ ؾ٤ٔغ جُٓرَ جُٔرحقس ُطٞظ٤ق ػ٠ِ جُجٍُٔٛف جإلْال٢ٓ  : ٣كٍ٘ انقاعذة انرابعت: عذو اكخُاز انًال

قط٠ ٝئٕ جهطٟحٙ يُي ئٕ ٣ٌق ػٖ هرٍٞ جألٓٞجٍ ئيج ُْ ٣ؿى ٓ٘حكً  ،  ٚ، ٝػىّ جُٓٔحـ ألٓٞجُٚ ذحُطٍجًْأٓٞجُ

 جُطٞظ٤ق جُٔ٘حْرس.

: ٣٘رـ٢ إٔ ٣ؿىّ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ُِطأًى ٖٓ قٖٓ جنط٤حٌ ٖٓ انقاعذة انخايست: حسٍ اخخٍار انكفاءاث انبشرٌت

٤ل٢ أٝ ٖٓ ذ٤ٖ ػٔالتٚ ج٣ًُٖ ْططحـ ُْٜ جألٓٞجٍ ألوجٌضٜح، ئي ئٕ ٤ْطُٕٞٞ ئوجٌز جألٓٞجٍ ْٞجء ٖٓ ذ٤ٖ ًحوٌٙ جُٞظ

ٝؾٞو جٌُلحءجش جُر٣ٍٗس )ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ٝئوج٤٣ٌٖ( جُوحوٌز ػ٠ِ ض٤٤ٍٓ وكس جُ٘ٗح٠ جٍُٔٛك٢ جإلْال٢ٓ ٣ٓطُِّ 

ٝؾٞو كثس نحٚس ٖٓ جُؼح٤ِٖٓ ٓىٌذس ػ٠ِ جُؼَٔ جٍُٔٛك٢ ٖٓ ؾٜس، ُٝٓٝوز ذٔح ٣ُِّ ٖٓ جُوٞجػى جٍُٗػ٤س 

س ُِٔؼحٓالش، ٝٗحٞؿس ذحُ٘ٓرس ُألٛىجف جالهطٛحو٣س ُِٔؿطٔغ جإلْال٢ٓ، ِٝٓطُٓس ذرًٍ أه٠ٛ ؾٜى ك٢ جُالَٓ

                                                           
 . :8-89، ص1??1، دار الحرية، القاىرة، اإلسالميةمحدؼ أحسد الخزيري، البشؽك  (>)
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ْر٤َ ض٘ل٤ً ًٛٙ جألٛىجف ٖٓ ؾٜس أنٍٟ
(7)

. ػٔالً ذوُٞٚ ضؼح٠ُ﴿ٝال ضإضٞج جُٓلٜحء أٓٞجٌُْ﴾
(8)

ٝضوط٢ٟ ئوجٌز ًٛٙ  ،  

جألٓٞجٍ جٍُٖحوز ك٢ جْطهىجٜٓح، أ١ إٔ ٣طْ جنط٤حٌ أٌٖى جُٓرَ ُطٞظ٤ق جُٔحٍ ٝئٗٔحتٚ ٝئوجٌضٚ ئوجٌز ٤ٌٖىز 

 ٝذحٌَُٗ ج١ًُ ٣ل٢ ذكحؾس جُٔؿطٔغ ٝجألكٍجو.

 : ػ٠ِ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس إٔ ضوّٞ ذطك٤َٛ ًَحز أٓٞجُٜح ٝأٓٞجٍ ػٔالتٜح ٖٝٓانقاعذة انسادست: أداء انسكاة

، ٍٝٚكٜح ك٢ ٓٞجٞؼٜح. ق٤ع ئٕ جًُُحز ضِؼد وٌٝج ٌت٤ٓح ك٢ ضٞؾ٤ٚ جُٔىنٍجش ٗكٞ جالْطػٔحٌ،  ٣ٍؿد ْٞجْٛ

 كٟال ػٖ آغحٌٛح جالهطٛحو٣س، ك٢ جُ٘ظحّ جالهطٛحو١ جإلْال٢ٓ.

 

 

                                                           
(، الدشة <>1، العدد )اإلسالميفي التشسية )الحمقة الثانية(، مجمة االقتراد  اإلسالميةد. عبد الرحسؼ يدري، دور السرارف  (=)
 >8، ص;??1نيدان / ابريل  -ىـ ;1:1(، ذو القعدة :1)

 . ;سؽرة الشداء، اآلية  (<)
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 أٛىجف جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس غحُػح /

 

جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ذأقٌحّ ج٣ٍُٗؼس ٣لٍٜ ػ٤ِٜح إٔ ضكون ضٌحٓالً  ٣ٍٟ جٍُٔقّٞ ٛحْٖ جُٓحٍٓجت٢ إٔ ئُطُجّ

ً ذ٤ٖ أٛىجكٜح ٖٓ ٗحق٤س ٝأٛىجف جُ٘ظحّ جالهطٛحو١ جإلْال٢ٓ ٖٓ ٗحق٤س أنٍٟ. ًُج كحٕ جُٜىف جألْح٢ْ  ٝجضٓحهح

ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ٣ؿد إٔ ال ٣وطٍٛ ػ٠ِ ضؼظ٤ْ أٌذحقٜح
(9)

٤ِى٣س، ، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُٔٛحٌف جُطؿح٣ٌس جُطو

(  ذٔح ٣كون جُ٘لغ ُِٔؿطٔغ أٝال ٝهرَ ًَ ٢ٖء) ٝئٗٔح ٣طؼىجٙ ئ٠ُ جُؼَٔ 
(10 )

ٝٓح وجٓص جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ،  

ضٓطهىّ ٝوجتغ جألكٍجو، كال ذى إٔ ضٓطهىٜٓح ُِٔٛكس جُٔؿطٔغ ًٌَ ٤ُّٝ ُِٔٛكس كٍو أٝ كثس. ٝجٕ ًٛج، ذحإلٞحكس 

إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُلٍٝم جٍُت٤ٓ٤س ذ٤ٖ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس  ئ٠ُ جُوٟحء ػ٠ِ جٍُذح ٝض٤٤ٟن ٗطحم ٓؼحٓالضٚ، ٣ؿد

 ٝجُٔٛحٌف جُطو٤ِى٣س
(11)

. 

ضوّٞ جُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس ػ٠ِ ئٕ جُٔحٍ ٛٞ ِٓي هلل ْركحٗٚ، ٝجٕ جُرٍٗ ٓٓطهِلٕٞ ك٤ٚ. ًُج كحٕ ٤ٌِٓطْٜ ٤ُٓص أ٤ِٚس 

جُٔحُي جأل٢ِٚ ُٚ. ٝجإلْالّ ٝئٗٔح ٌٓطٓرس ذحالْطهالف، ٝذحُطح٢ُ كحٕ ضٍٛكْٜ ذحُٔحٍ ٣٘رـ٢ ئٕ ٣طكىو ذطٞؾ٤ٜحش 

ٝئٕ جػطٍف ذح٤ٌُِٔس جُلٍو٣س كحٗٚ ؾؼَ ُٜح ٝظ٤لس جؾطٔحػ٤س. ٢ٛ جٕ ٣ٓطهىّ جُٔحٍ ذٔح ال ٣طؼحٌٜ ِٝٓٛكس 

جُٔؿطٔغ جإلْال٢ٓ، ذَ ٣ؿد جٕ ٣ٓطؼَٔ ك٤ٔح ٣كون ضٌحكِٚ ٌٝكح٤ٛطٚ، ٝجٕ ضٌٕٞ ٜٓٔطٚ جألْح٤ْس ٢ٛ ػٔحٌز 

قىظ ضؼحٌٜ ذ٤ٖ جُِٔٛكس جُهحٚس ٝجُِٔٛكس جُؼحٓس كحٕ  جٗٚ ق٤ػٔح -ػ٠ِ جألهَ-جألٌٜ، ٝيُي ٣وط٢ٟ

جأل٣ُٞٝس ضٌٕٞ ُِٔٛكس جُٔؿطٔغ
(12)

. 

 -قٓرٔح ٌٝو ك٢ هٞج٤ٖٗ ئٗٗحتٜح -ئٕ جُر٘ٞى جإلْال٤ٓس ال ضؼطرٍ ٓؿٍو ٓإْٓحش ٓح٤ُس ضوّٞ ذاُـحء جُلحتىز، ٝئٗٔح

ّٙ ٍٚجقس ػ٠ِ ئٕ ٌْحُطٜح جُٔٓحٛٔس  ك٢ ػ٤ِٔحش جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ٓإْٓحش ضؼطرٍ ٗلٜٓح أوٝجش ض٤ٔ٘س، ٝض٘

ٝجالؾطٔحػ٤س ُٔؿطٔؼحضٜح ٖٓ نالٍ جُٔٗح٣ٌغ جُر٘حءز جُط٢ ضُٜٔٞح ٝجُٞظحتق جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضٟطِغ ذٜح
(13)

. 

ئٕ جُٓؼ٢ ُطكو٤ن أٛىجف جُ٘ظحّ جالهطٛحو١ جإلْال٢ٓ جُوحتْ ػ٠ِ ٓرىأ جالْطهالف ٝجُوح٢ٞ ذحْطهىجّ جألٓٞجٍ ك٢ 

ٌكح٤ٛطٚ، ٝضٞؾ٤ٜٜح ألػٔحٌ جألٌٜ هى قىّو ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓس أٛىجكح ٣٘رـ٢ إٔ  ضؼ٣ُُ ضٌحكَ جُٔؿطٔغ ٝضك٤ٖٓ

 ضٓؼ٠ ُطكو٤وٜح. ٝك٤ٔح ٣أض٢ أْٛ ضِي جألٛىجف:

                                                           
فيو، مجمة االقترـادي )جسييـة االقترـاد يؼ العـراقييؼ، د(ـداد(،  اإلسالمىاشػ عمؽان الدامرائي، الربا في الفكر االقترادي ورأي (?)

 ?11، ص8=?1 األولكانؽن -مؽل(، أ :و 9(، العددان )19الدشة )
 11: ماذا قالؽا، مردر سابق، صاإلسالميةأحسد الشجار، عؼ البشؽك (11)
السركــز العــالسي ألدحــا  ) اإلســالمياالقترــاد  أدحــا ، ، مجمــة إســالميدمحم عســر شــابرا، الشعــام الشقــدي والسرــرفي فــي اقترــاد (11)

 81، صم:<?1ىـ/ :1:1، شتاء األول، السجمد (8)، العدد ( ، جامعة السمغ عبد العزيز، جدةاإلسالمياالقتراد 
نؽري عبد الرسؽل الخاقاني، السررفية اإلسالمية: األسس الشعرية ومذاكل التطبيق، جامعة الكؽفة، كمية اإلدارة واالقتراد،  (12)

 181، 8118أطروحة دكتؽراه غير مشذؽرة، 

، الجـــزء الدـــادس، مشذـــؽراا االتحـــاد الـــدولي لمبشــــؽك اإلســـالميةيـــة لمبشـــؽك ، السؽســـؽعة العمسيـــة والعسماالســـتثسارســـيد اليـــؽاري، (19)
 ?19، ص8<?1ىـ/ 1:18، اإلسالمية
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 ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س انهذف انخًُىي:

٤س ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس إٔ ضٓحْٛ ٓٓحٛٔس قو٤و٤س ك٢ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ُِٔؿطٔؼحش جإلْالٓ

جُط٢ ض٘ٗأ ك٤ٜح. ٣ٝإًى جٌُطحخ جإلْال٤ٕٓٞ ػ٠ِ ئٕ جألٛىجف جُط٣ٞٔ٘س ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ضطٔػَ ك٢ ْؼ٤ٜح 

ُطكو٤ن: ٌكح٤ٛس جهطٛحو٣س ٝجْؼس جالٗطٗحٌ، ٝػٔحُس ًحِٓس، ٝٓؼىٍ أٓػَ ُِ٘ٔٞ جالهطٛحو١
(14)

. 

. كٍؿْ أ٤ٔٛس جُْٞطحء ئٕ ًٛج جُٜىف ٣ططِد ٖٓ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس إٔ ضٌٕٞ أًػٍ ٖٓ ٓؿٍو ١٤ْٝ ٓح٢ُ

جُٔح٤٤ُٖ، ًحُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس ٓػالً، ك٢ ػ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ألْٜٗ ٣ؿٔؼٕٞ جألٓٞجٍ ٖٓ جُٔىن٣ٍٖ ٣ٝٞؾٜٜٞٗح 

ئ٠ُ جُٔٓطػ٣ٍٖٔ، جالّ ئٕ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ال ٣طٞهق وٌٝٙ ك٢ جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ػ٠ِ جُْٞح٠س جُٔح٤ُس كو١، 

١ جُٔرحٍٖ ُوٟح٣ح جُط٤ٔ٘س. أ١ جٕ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٛٞ ٍٓٛف جْطػٔحٌ ٝئٗٔح ٣ؿد جٕ ٣طؼىجٙ ئ٠ُ جُطٛى

ض١ٞٔ٘ ٤ُّٝ ذٌ٘حً ضؿح٣ٌحً، ألٗٚ ال ٣ٓطٜىف ٖٓ جْطػٔحٌجضٚ جُٔرحٍٖز ضكو٤ن أٌذحـ كو١، ٝئٗٔح ضكو٤ن ض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ
 

. 

٣٘رـ٢ جٕ ضٌٕٞ جٕ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ذٞٚلٜح ئقىٟ أوٝجش ضؿ٤ٓى أٛىجف جُ٘ظحّ جالهطٛحو١ جإلْال٢ٓ كحٜٗح 

كٖٔ نالٍ ْؼ٤ٜح ئ٠ُ ئ٣ؿحو جُٔ٘حل جُٔ٘حْد ُؿًخ ٌأِ ،  أوجز كؼحُس ُِط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ك٢ جُٔؿطٔؼحش جإلْال٤ٓس

جُٔحٍ جإلْال٢ٓ جُؿٔحػ٢، ٝئػحوز ض٤٠ٖٞ جألٌٚىز جإلْال٤ٓس وجنَ ذِىجٜٗح، ٝجُطٞظ٤ق جُلؼحٍ ُٔٞجٌوٛح، ْططٌٖٔ 

٣َٝحوز جُ٘حضؽ   ، ؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؿطٔغ ٝجُوٟحء ػ٠ِ جُرطحُس ذ٤ٖ أكٍجوٙجٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ٖٓ ض٤ْٞغ هحػىز جُ

، ْططٌٖٔ ٖٓ ٝٞغ ٌأِ جُٔحٍ ك٢ ٓٞٞؼٚ جُٛك٤ف ٤ُٛرف أوجز ٤ِْٝٝس ُهىٓس  جُو٢ٓٞ، ٝك٢ جُٞهص يجضٚ

جُٔؿطٔغ جإلْال٢ٓ
(15)

. 

 

 : ضٞظ٤ق جألٓٞجٍ ك٢ جْطػٔحٌجش ض٣ٞٔ٘سانهذف االسخثًاري

، ٖٓ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُه٤حٌجش أٝ  ن٤حٌ، ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس جٕ ضطهًٙجٕ جُٜىف جالْطػٔح١ٌ ٛٞ 

ٖٝٓ غْ كحٗٚ ال ٣ٌٖٔ ٝٞغ ًٛج جُٜىف ك٢ ٓٞٞؼٚ جُٛك٤ف جالّ ذٍذطٚ ذحُٜىف جُط١ٞٔ٘، ،  جُرىجتَ جُٔطحقس أٓحٜٓح

ً »ٝقط٠ ٣ٛرف جالْطػٔحٌ   ؼ٤ِس.٣ؼ٢٘ ضٞظ٤ق أٓٞجٍ جٍُٔٛف ك٢ جالْطػٔحٌجش جُط٣ٞٔ٘س جُل« ٛىكح

٣ٓطط٤غ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ إٔ ٣ٓطػٍٔ أٓٞجُٚ ك٢ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٔؿحالش، ٜٓ٘ح: جُط٣َٞٔ ذحُٔٗحًٌس، جٍُٔجذكس، 

جُٟٔحٌذس، جُطؿحٌز جُٔرحٍٖز، جالْطػٔحٌ ك٢ جألٌٝجم جُٔح٤ُس جإلْال٤ٓس، ٝئٗٗحء ٍٓٗٝػحش جالْطػٔحٌ. كايج ُْ 

ٍ ذحُٔٗحًٌس أٝ ٣ٞؾٚ جْطػٔحٌجضٚ ئ٠ُ جُٔٗح٣ٌغ جُط٣ٞٔ٘س نٛٞٚحً، ٝج ّٞ ًطل٠ ذحٍُٔجذكس ٝجُطؿحٌز جُٔرحٍٖز، أٝ ٓ

                                                           
  9دمحم عسر شابرا، الشعام الشقدي والسررفي، مردر سابق، ص (:1)
  91-91، مردر سابق، صاإلسالميةمحدؼ أحسد الخزيري، البشؽك  (;1)
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جُٟٔحٌذس ضِي جُٔٗح٣ٌغ ج٣ٍُٓؼس جُؼحتى ٝجُو٤ِِس جُٔهح٠ٍز كو١، كحٗٚ ٣ٌٕٞ هى ػَٔ ذٛلطٚ جالْطػٔح٣ٌس ٌُٝ٘ٚ جذطؼى 

 ٍضر١ ذحُٜىف جُط١ٞٔ٘ ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓسٓ جالْطػٔحٌٛىف ٌٕٞ ٣ػٖ ٛىكٚ جُط١ٞٔ٘. ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ؿد جٕ 
(16)

. 

٣إًى ٓ٘ظٍٝ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ًٛج جُٔؼ٠٘، ٣ٝٗىّوٕٝ ػ٠ِ جالٌضرح٠ جُٞغ٤ن ذ٤ٖ جُٜىك٤ٖ جُط١ٞٔ٘ ٝجالْطػٔح١ٌ 

ٝػىّ ئٌٓح٤ٗس جُلَٛ ذ٤ٜ٘ٔح، ئي ئٕ جُٜىف جُط١ٞٔ٘ ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ٣ٞؾد ػ٤ِٜح جُركع ػٖ جْطػٔحٌجش ك٢ 

ٍُ ٣ٍْٝغ ك٢ جألؾَ جُو٤ٍٛ، ٌُٖٝ ك٢ ًَ جُوطحػحش، ٤ُّٝ كو١ ك٢ جُوطحػحش جُط٢ ضـ١ٍ ذطكو٤ن ػ حتى ٓؿ

جٍُٔٗٝػحش جُط٢ ضكون ػحتىجً جؾطٔحػ٤حً ك٢ جألؾَ جُط٣َٞ
(17)

 . 

 

                                                           
 181نؽري عبد الرسؽل، مردر سابق، ص (16)

 . 8<8، مردر سابق، صاالستثسارسيد اليؽاري،  (=1)
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 : ضكو٤ن جُؼىجُس ك٢ ض٣َٞغ جُىنَ ٝجُػٍٝزانهذف االجخًاعً

٣ؼ٢٘ ًٛج جُٜىف إٔ ضطؿٚ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ُِٔٓحٛٔس ك٢ ضكو٤ن جُؼىجُس جالهطٛحو٣س جالؾطٔحػ٤س ٝجُط٣َٞغ 

 ٛق ُِىنَ ٝجُػٍٝز ك٢ جُٔؿطٔغ جإلْال٢ٓ. ٝيُي ٖٓ نالٍ:جُٔ٘

جُو٤حّ ذؿٔغ جًُُحز ٍٝٚكٜح ك٢ ٓٛحٌكٜح جٍُٗػ٤س ٝئوجٌز أٓٞجُٜح، ٓح وجٓص جًُُحز ضٔػَ أوجز ٜٓٔس إلػحوز  -أ

 ض٣َٞغ جُىنٍٞ ٝجُػٍٝجش ٤ِْٝٝس ُطهل٤ق قىّز جُطلحٝش جُٞجْغ ك٤ٜٔح. 

ٝأٚكحخ جٌُٞٔ، ٝجُكٍك٤٤ٖ، ٝجُٔوح٤ُٖٝ جُلوٍجء، ج٣ًُٖ هى ال ضؿى ٍٖٔٞ ض٣ِٜٞٔح ٚـحٌ جُٔ٘طؿ٤ٖ ًحٌُُجع،  -خ

جُر٘ٞى جُطو٤ِى٣س ِٓٛكس ك٢ ض٣ِْٜٞٔ
(18)

. 

جٕ جُٜىف جالؾطٔحػ٢ ٍُِٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ٣لٍٜ ػ٤ِٜح إٔ ضأنً ذ٘ظٍ جالػطرحٌ جُٔ٘حكغ جالؾطٔحػ٤س جُٔطٞهغ  -ؾـ

ضؼظ٤ْ جُؼحتى جالؾطٔحػ٢  ػ٘ى وٌجْس ؾىٟٝ جٍُٔٗٝػحش، ًُج ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛىف جٍُٔٛف ٛٞ

ُالْطػٔحٌ
(19)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 >8دمحم عسر شابرا، الشعام الشقدي والسررفي، مردر سابق، ص (<1)
 ?11، مردر سابق، صاإلسالميةسيد اليؽاري، التشعيػ في البشؽك  (?1)
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 ٗٗأز جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس  ٝٓرٌٍجضٜح ٌجذؼح / 

 

٣ؼٞو جُلَٟ ك٢ ئذٍجَ أ٤ٔٛس جٍُٔٛك٤س ئ٠ُ ػىو ٖٓ جٌُطحخ ٝجالهطٛحو٤٣ٖ جإلْال٤٤ٖٓ ك٢ ذحًٓطحٕ، ٝجػطرحٌج ٖٓ 

أٝجنٍ جألٌذؼ٤٘حش ٖٓ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ، ظٍٜ ض٤حٌ ك١ٌٍ قحٍٝ جُطأ٤ًى ػ٠ِ جُكحؾس ئ٠ُ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس ٖٓ ؾٜس، 

هطٍـ ٍٓٛك٤س ذى٣ِس ضوّٞ ػ٠ِ ٓرىأ ضوحْْ جألٌذحـ ٝػ٠ِ ٓٓحٝب ٓإْٓس جُلحتىز ك٢ ضِي جُر٘ٞى ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، ٝج

 ٝجُهٓحتٍ. 

أٓح جُلٌٍ جالهطٛحو١ جُهح٘ ذحٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس، كوى ظٍٜ نالٍ ػوى١ جُٓط٤٘حش ٝجُٓرؼ٤٘حش، ػ٠ِ ٣ى 

جهطٛحو٤٣ٖ ٝػِٔحء ذحًٓطح٤٤ٖٗ ٤٣ٍٖٛٓٝ ٝػٍجه٤٤ٖ. ُْٝ ٣طْ ضر٢ّ٘ ضِي جألكٌحٌ ٓإ٤ْٓحً قط٠ أٝجتَ جُٓرؼ٤٘حش، ئي 

، ًًُٝي أٍٝ ٓإضٍٔ و٢ُٝ 1970٘حٛح ٓإضٍٔ ٌَٝجء جُٔح٤ُس ُِرِىجٕ جإلْال٤ٓس ج١ًُ ػوى ك٢ ًٍجؾ٢ ػحّ ضر

، ًًُٝي ٓإضٍٔ و٢ُٝ ُالهطٛحو جإلْال٢ٓ جٗؼوى ك٢ ُ٘ىٕ ػحّ 1976ُالهطٛحو جإلْال٢ٓ ك٢ ٌٓس جٌٍُٔٓس ػحّ 

 .( جإلْال٢ٓ ُِط٤ٔ٘س جُر٘ي) . ٝهى أغٍٔ ًٛج جالَوٛحٌ جُل١ٌٍ ضأ٤ّْ أٍٝ ٍٓٛف أْال٢ٓ، ٛٞ 1977

ٝقط٠ يُي جُٞهص ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ْٟٞ ضؿحٌخ إلٗٗحء ٓٛحٌف ئْال٤ٓس ٚـ٤ٍز، يجش أؿٍجٜ ٓكىوّز، ٝجقى ك٢  

ٓح٣ُ٤ُح ٓ٘طٛق جألٌذؼ٤٘حش، ٝج٥نٍ ك٢ ذحًٓطحٕ ك٢ أٝجنٍ جُه٤ٓٔ٘حش، جالّ أٜٗٔح ُْ ٣طٌٔ٘ح ٖٓ جالْطٍٔجٌ
(20)

. 

٣ٍُق ج١ٍُٛٔ، ذ٘ي ٓك٢ِّ ُالونحٌ، ٣ؼَٔ ٝكن أّْ ، ضأّْ ك٢ ه٣ٍس )٤ٓص ؿٍٔ( ك٢ ج1963ٝك٢ ػحّ 

َٜ كٞجتى ػ٠ِ جُوٍٜٝ جُط٢ ًحٕ ٣ٔ٘كٜح ئ٠ُ  ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس، كِْ ٣ىكغ أ١ كٞجتى ػ٠ِ جُٞوجتغ، ُْٝ ٣طوح

جُٔٞوػ٤ٖ كو١ ُطٓطهىّ ك٢ أؿٍجٜ جٌُُجػس ٍٖٝجء ج٥الش جٌُُجػ٤س ٝجإلٌْحٕ. جالّ ئٕ ضؿٍذس )٤ٓص ؿٍٔ( ُْ 

1967ق جُر٘ي ػٖ جُؼَٔ ػحّ ضٓطٍٔ ٣ٞ٠ال ٝضٞه
(21)

. 

ك٢ أٝج١ْ جُٓرؼ٤٘حش أنًش جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ٠حذؼٜح ج٤ُُّٔٔ ٝجُٔ٘ظْ، ًٔإْٓحش ض٣َٞٔ ٝجْطػٔحٌ، ػ٘ىٓح 

ٍّ جُٔإضٍٔ جُػح٢ٗ ٌَُٞجء جُٔح٤ُس ك٢ جُىٍٝ جإلْال٤ٓس جُٔ٘ؼوى ذؿىّز ك٢  جُر٘ي ) ، ئٗٗحء 1974آخ/ أؿٓطّ  10أه

( جإلْال٢ٓ ُِط٤ٔ٘س
 (22)

ذٍأْٔحٍ ج٢ْٔ هىٌٙ ٤ِٓٞٗح  1975ض٣ٍٖٗ جألٍٝ/ أًطٞذٍ  ١ً20 ذحٍٖ أػٔحُٚ ك٢ ، جُ

ّٓٔس ئ٠ُ  SDRو٣٘حٌ ئْال٢ٓ، أ١ ٓح ٣ؼحوٍ ٤ِٓٞٗح ٝقىز ٖٓ قوٞم جُٓكد جُهحٚس   ُٛ٘ىٝم جُ٘وى جُى٢ُٝ، ٓو

أُق ْْٜ، ٤ٌُٕٞ أٍٝ ٓإْٓس ض٤ِ٣ٞٔس و٤ُٝس ئْال٤ٓس، ضٜىف ئ٠ُ وػْ جُط٤ٔ٘س جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ك٢  200

وٍٝ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ، ٝضطو٤ّى ذأقٌحّ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ْٞجء ك٢ أٛىجكٜح ٝؿح٣حضٜح أٝ ك٢ أْح٤ُرٜح ْٝٝحتِٜح
(23)

 .

، ٤ُٛرف أٍٝ ٍٓٛف أْال٢ٓ ٣و٤ٔٚ جألكٍجو. غْ ضٞج٠ُ ئٗٗحء جُٔٛحٌف 1975ْال٢ٓ ػحّ أػورٚ ذ٘ي وذ٢ جإل

                                                           
(20)
A.L.M.Abdul Gafoor,“Interest- free Commercial Banking”,Apptec Publication, The Nether 

lands, 1995, P. 101-102 
  ;11، ص==?1دار وىران، القاىرة،  بشؽك دال فؽائد، :اإلسالميةأحسد عبد العزيز الشجار، مشيج الرحؽة  انعر: (81)
  18ر الدابق، صدالسر (88)
 :=1ص، 1??1، دار الؽفاء، السشرؽره، مرر، اإلسالموكيف عالجيا  اإلسالميةدمحم الراوي، مذكمة االستثسار في البشؽك (89)
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( ٍٓٛف ك٢ ٜٗح٣س 100( ٍٓٛكحً ك٢ ٜٗح٣س ػوى جُٓرؼ٤٘حش، ٝجٌضلغ ئ٠ُ قٞج٢ُ )25جإلْال٤ٓس قط٠ ذِؾ ػىوٛح )

ػوى جُػٔح٤ٗ٘حش
(24)

 ، ٓ٘طٍٗز ػ٠ِ ٌهؼس ؾـٍجك٤س ٝجْؼس، ضْٟ ذِىجٗحً ئْال٤ٓس ٝؿ٤ٍ ئْال٤ٓس.

ٌُٖ ًٛج جُطْٞغ ٝجالٗطٗحٌ ج١ًُ ٖٜىضٚ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس، هى ضرح٠أ ك٢ ػوى جُطٓؼ٤٘حش. ػىو جُٔٛحٌف 

ً ٝٓإْٓس ض٤ِ٣ٞٔس 192) 1996ٝجُٔإْٓحش جُٔح٤ُس جإلْال٤ٓس كوى ذِؾ ػىو جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ػحّ  ( ٍٓٛكح

( وُٝس34َٓٞػس ػ٠ِ )
(25)

. 

ٝٓح ضؿىٌ جإلٖحٌز ئ٤ُٚ، جٕ جٗطٗحٌ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس هى ئضّهً أِْٞذ٤٤ٖ: ضٔػَ جألٍٝ ك٢ ئٗٗحء ٓإْٓحش 

ٍٓٛك٤س ئْال٤ٓس ؾ٘رحً ئ٠ُ ؾ٘د ٓغ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س، ٝٛٞ جألِْٞخ ج١ًُ ٖٜىٙ ٓؼظْ جُرِىجٕ جإلْال٤ٓس 

٤ٌِٛس ًحَٓ جُؿٜحَ جٍُٔٛك٢ ٤ُط٠ٗٔ ٝأقٌحّ ج٣ٍُٗؼس ٝؿ٤ٍ جإلْال٤ٓس. أٓح جألِْٞخ جُػح٢ٗ كوى ضٔػَّ ك٢ ئػحوز 

ٍ هى أنً ذىٌٝٙ ٣ٍ٠و٤ٖ ٓهطِل٤ٖ أ٣ٟح، ضٔػَ جألٍٝ ك٢ جُطؿٍذس  ّٞ ٓغ ئُـحء جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س. ًٝٛج جُطك

جُط٢ هحٓص ذطك٣َٞ ًحَٓ جالهطٛحو ج٢٘٠ُٞ، ذٔح ك٤ٚ جُؿٜحَ  1979جإل٣ٍج٤ٗس ذؼى جٗطٛحٌ جُػٌٞز جإل٣ٍج٤ٗس ػحّ 

ٍٔٛك٢، ئ٠ُ ٗظحّ ئْال٢ٓ ٖحَٓ. ٝضرٌِٞ جُػح٢ٗ ك٢ جُطؿٍذس جُرحًٓطح٤ٗس ق٤ع أنًش أِْٔس جالهطٛحو أِْٞذحً جُ

ضى٣ٌؿ٤حً، ذىأ جٝالً ذأِْٔٚ جُؿٜحَ جٍُٔٛك٢
(26)

. 

 

ُوى ضٟحكٍش ػٞجَٓ ػى٣ىز، و٤٘٣س ٝجهطٛحو٣س ٝأناله٤س ٝقط٠ ٤ْح٤ْس، ُطىكغ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ُِظٌٜٞ. ذ٤ى ٝ

ُى٢٘٣ ًحٕ ٛٞ جُىجكغ جٍُت٤ّ ُ٘ٗٞتٜح، ػ٠ِ أْحِ جٕ جُلحتىز جُط٢ ضطؼحَٓ ذٜح جُر٘ٞى ضىنَ ك٢ وجتٍز جٕ جُؼحَٓ ج

 .ّ ٍّ ٓٚ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس. كحٍُأ١ جُٓحتى ذ٤ٖ جُلوٜحء ج٤ُِٖٔٓٔ ٣ؼىّ كٞجتى جُر٘ٞى ٖٓ هر٤َ جٍُذح جُٔك ٍّ جٍُذح ج١ًُ ضك

 ٝٓغ يُي، كحٕ جُكٍٓس ال ضٔطى ئ٠ُ جُ٘ٗح٠ جٍُٔٛك٢.

ِْ جُرحقػٕٞ جإلْال٤ٕٓٞ ذحُىٌٝ جُْٜٔ ج١ًُ ضإو٣ٚ جُٔٛحٌف ك٢ جالهطٛحوجش جُٔؼحٍٚز. يُي جٕ ػَٔ ٣ٓ

ً ذ٤ٖ جُٔىن٣ٍٖ ٝجُٔٓطػ٣ٍٖٔ، ٣ٌٖٔ جٕ ٣ٓحػى ػ٠ِ ٗكٞ كؼحٍ ك٢  ً ٓح٤ُح جُٔإْٓحش جٍُٔٛك٤س، ذٞٚلٜح ٤ْٝطح

ضؼحَٓ ٓحُي ٌأِ جُٔحٍ ٓغ ٓٓطهىّ ػ٤ِٔس ض٣ٌٖٞ ٌأِ جُٔحٍ ٝضكو٤ن جُط٤ٔ٘س. ال ٤ْٔح ٝجٕ جُط٣َٞٔ جُٔرحٍٖ، أ١ 

ٌأِ جُٔحٍ ذٌَٗ ٓرحٍٖ، ج١ًُ ًحٕ ٛٞ جألِْٞخ جُٓحتى ُط٣َٞٔ جألٓٞجٍ ٖٓ جُٔىن٣ٍٖ ئ٠ُ جُٔٓطػ٣ٍٖٔ، هرَ 

س، ك٢ ظَ ضْٞغ جُطؿحٌز ٝجُٛ٘حػس  ّٔ ظٌٜٞ جٍُٔٛك٤س ذٌٛٞضٜح جُكح٤ُس، ُْ ٣ؼى ًحك٤حً ٝال ٓ٘حْرحً ُِو٤حّ ذًٜٙ جُٜٔ

                                                           
 :<1، ص1??1 ؽنيؽ حزيران/ ، (<8)، مجمة األىرام االقترادي، العدد اإلسالميةعبد الحسيد ال(زالي، مذكالا السرارف  (:8)

(25) The International Association of Islamic Banks, Directory of Islamic Banks and Financial 

Institutions, 1996, P 9.   
، السجمـد (198)العـدد ، فـي التشسيـة االقترـادية واالجتسا،يـة، مجمـة السرـارف العربيـة اإلسالميةور البشؽك جسال دمحم صالح، د(>8)

  91، ص1??1/ ديدسبر، األول، كانؽن (11)
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ٔٗح٣ٌغ جإلٗطحؾ٤س، كرٍَش جُر٘ٞى ُطٟطِغ ذحُْٞح٠س جُٔح٤ُس ذ٤ٖ جُٔىن٣ٍٖ ٝجُٔٓطػ٣ٍٖٔ ٝضُج٣ى ٓططِرحش ض٣َٞٔ جُ

ذٔح ٣٘حْد يُي جُططٌٞ
(27)

. 

كٍٛح جٍُٔٛك٤س ك٢ جُك٤حز جالهطٛحو٣س جُٔؼحٍٚز ٝجُطهِّٙ ك٢  ّٞ ئٕ ٌؿرس ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ جالْطلحوز ٖٓ جُٔ٘حكغ جُط٢ ض

ٌٖٔ إٔ ٣ُؼىّ جُىجكغ جألْحِ ُو٤حّ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس. ًٔح ئٕ ذوحء جُٞهص ٗلٓٚ ٓٔح ضٓط٘ى ئ٤ُٚ ٖٓ ضؼحَٓ ذحُلحتىز، ٣

ٓىنٍجش كثحش ؿ٤ٍ ه٤ِِس ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ٓؼّطِس نحٌؼ ٓؿٍٟ جُ٘ٗح٠ جالهطٛحو١ جُٔ٘طؽ ذٓرد جٓط٘حع أٚكحذٜح ػٖ 

جُٔىنٍجش،  جُطؼحَٓ ٓغ جُر٘ٞى جُطو٤ِى٣س، ًحٕ وجكؼحً ئٞحك٤ح ُِطل٤ٌٍ ذ٘ٞع ٖٓ جٍُٔٛك٤س، ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ٓطوطد ضِي

َّ آ٤ُس ْؼٍ جُلحتىز. َّ ٓك  ٣ٝؼطٔى ػ٠ِ آ٤ُحش ذى٣ِس ال ضطؼحٌٜ ٓغ أقٌحّ ج٣ٍُٗؼس ُطك

ٓغ يُي ٤ٔ٣َ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُرحقػ٤ٖ جإلْال٤٤ٖٓ ئ٠ُ جُطأ٤ًى ػ٠ِ ئٕ جُؼحَٓ جُى٢٘٣ ػ٠ِ أ٤ٔٛطٚ ٤ُّ ٛٞ جُىجكغ جُٞق٤ى 

ٜٔح ػىّ ػىجُس ٓإْٓس جُلحتىز، كٟالً ػٖ ػىّ ُ٘ٗٞء ٝجٗطٗحٌ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس، ذَ ئٕ ٛ٘حى وٝجكغ أنٍٟ، أٛ

 ٝؾٞو ضالَّ قط٢ٔ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُْٞح٠س جُٔح٤ُس.

ٝػ٠ِ ٚؼ٤ى ٓطَٛ، كحٕ جُىٝجكغ جالهطٛحو٣س ػَُضٜح وٝجكغ ٤ْح٤ْس يُي إٔ أٍٝ ٍٓٛف أْال٢ٓ ئٗٔح أ٢ٗٗ 

ٍ جُىٍٝ جُٔ٘طؿس ُِ٘ل١، ذؿٜٞو ذؼٝ جُكٌٞٓحش جإلْال٤ٓس ٤ُّٝ جألكٍجو، ك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ٢ٛٝ جًر

ٝك٢ ٓ٘طٛق جُٓرؼ٤٘حش ٤ُّٝ ك٢ أ١ ٝهص آنٍ، ػ٘ىٓح ظٍٜش ذكرٞقس جٌضلحع أْؼحٌ جُ٘ل١ ضإض٢ غٔحٌٛح 

ٝضظٍٜ آغحٌٛح ػ٠ِ جُرِىجٕ جُ٘لط٤س. ٝأ٣حً ًحٗص قو٤وس يُي جُطُجٖٓ، ٝجُىٝجكغ ج٤ُٓح٤ْس ٌٝجء ئٗٗحء أٍٝ ٍٓٛف 

س جإلْال٤ٓس، ذٔح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ ضك٣ٍْ جُلٞجتى جُط٢ ضٔ٘كٜح جُر٘ٞى ئْال٢ٓ، كحٗٚ ال ٣ٌٖٔ ئؿلحٍ ئٕ ٗٗٞء جٍُٔٛك٤

ٝجُٔإْٓحش جُٔح٤ُس جُـٍذ٤س ػ٠ِ ٝوجتغ جُىٍٝ جإلْال٤ٓس جُٔ٘طؿس ُِ٘ل١ ُى٣ٜح، ال ٣هِٞ ٖٓ ضٜى٣ى ئ٠ُ ضِي جُر٘ٞى 

جُٓرد  ٝجُٔإْٓحش، ٣طٔػَ ك٢ جقطٔحٍ ْكد ضِي جُٞوجتغ ٝضك٣ِٜٞح ئ٠ُ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس. ٌٝذٔح ًحٕ يُي ٛٞ

ٌٝجء ئٍْجع ػىو ٖٓ جًرٍ جُر٘ٞى جُى٤ُٝس ك٢ جُؼحُْ ذلطف كٍٝع ٝٗٞجكً ك٤ٜح ُِؼَٔ ٝكن جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس. كوى 

هحٓص نٔٓس ٖٓ جًرٍ ػٍٗز ذ٘ٞى ك٢ جُؼحُْ ذًٜج جألؾٍجء ج١ًُ ال ٣ُٓطرؼى جٕ ٣ٌٕٞ هى ؾٍٟ ذىجكغ جُِٔٛكس 

ٝذٜىف ؾًخ ٝوجتغ ج٤ُِٖٔٓٔ
(28)

. 

ِٔؼحٓالش جُٔح٤ُس جُوحتٔس ػ٠ِ جُلحتىز ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُؼحُْ ال ٣ؼٞو ئ٠ُ جُطالَّ جُكط٢ٔ ذ٤ٖ جٕ ج٤ُٜٔ٘س جُكح٤ُس ُ

جُْٞح٠س جُٔح٤ُس ْٝؼٍ جُلحتىز، ٝئٗٔح ٣ؼُٟ ئ٠ُ ج٤ُٓحم جُطح٣ٌه٢ ُططٌٞ جُٔؿطٔؼحش، كِٞ أٜٗح أُٝص جٛطٔحٓح جًرٍ 

كٞ ذحضؿحٙ جٓطالى ٗظحّ ٓـح٣ٍ ٖٓ وٕٝ جُلحتىز، ذطؼح٤ُْ جألو٣حٕ، ٌُحٕ ضطٌٞ جُ٘ظحّ جُٔح٢ُ هى جضهً جضؿحٛح آنٍ ٣٘

أهىٌ ػ٠ِ ٓٞجؾٜس ٓططِرحش جُٔؿطٔغ جُٔؼحٍٚ. ُِٝٓرد ٗلٓٚ، كحٕ ٗظحّ جُط٣َٞٔ جُوحتْ ػ٠ِ جُلحتىز، جُٓحتى ك٢ 

 جُٔؿطٔؼحش جإلْال٤ٓس، ٤ُّ ْٟٞ ٗط٤ؿس ألكٍٞ ِْطس جُى٣ٖ ٝجنطٍجم جُلِٓلس جُـٍذ٤س ًُٜٙ جُٔؿطٔؼحش.

                                                           
 =18ردر سابق، صنؽري عبد الرسؽل، م (27)

، (>8)، الدـشة (، عسـاناألردنيـةجسييـة البشـؽك ) واقع وجد ليشسؽ ويدتسر في التؽسع، مجمة البشـؽك اإلسالميةدمحم خذان، البشؽك (<8)
 >8ص ،1??1 ؽما أيار/ ، (>=8)العدد 
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إْٓس جُلحتىز قؿٍ جُُج٣ٝس ك٢ ضر٣ٍٍ جُرحقػ٤ٖ جإلْال٤٤ٖٓ ُطك٣ٍْ جُلحتىز. كْٜ ٣ٍٕٝ جٕ ُوى ٌَٖ ػىّ ػىجُس ٓ

جُطك٤َِ جالهطٛحو١ جُـٍذ٢، ال ٣طٞجكٍ ػ٠ِ ٗظ٣ٍس ٓو٘ؼس ُطر٣ٍٍ جُلحتىز، كحُ٘ظ٣ٍحش جُـٍذ٤س ك٢ جُلحتىز ك٢ 

٣س جٌُال٤ٌ٤ْس ضٍٟ جٕ ؾٍٞٛٛح ٓكحٝالش ُطر٣ٍٍ ٓإْٓس ذحضص ٌجْهس ذؼٔن ك٢ جالهطٛحوجش جُٔؼحٍٚز. كحُ٘ظٍ

جُلحتىز ٢ٛ ٌٓحكأز ُالونحٌ، الٕ جُٔىنٍ )جُٔوٍٜ( أٓح إٔ ٣ٌٕٞ هى ٞك٠ ذلٍٚس جْطػٔح٣ٌس، أٝ جٕ ٣ٌٕٞ هى 

 ً جٓط٘غ ػٖ جالْطٜالى كؼٍٜ ٗلٓٚ ُِكٍٓحٕ، ٝك٢ ًال جُكحُط٤ٖ كحٗٚ ٣ٓطكن ٌٓحكأز أٝ ضؼ٣ٟٞح
(29)

. 

نحٌ جُـ٤ٍ هى أٚرف ٌِٓحً ُٚ أٝ ٌأْٔحُٚ، أٝ ألٗٚ قَٛ ػ٠ِ أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔوطٍٜ، كحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ىكغ جُػٖٔ ألٕ جو

ٓ٘لؼس ذحْطٜالًٚ، ُْ ٣ٌٖ ٣كَٛ ػ٤ِٜح ُٞال ضٟك٤س جُٔوٍٜ ذطِي جُٔ٘لؼس ذحٓط٘حػٚ ػٖ جالْطٜالى. كطٟك٤س 

ْٞجء ذحُؼحتى جُٔكطَٔ ج١ًُ ًحٕ ٤ْكَٛ ػ٤ِٚ ٖٓ جالْطػٔحٌ، أٝ ذحُٔ٘لؼس جُٔكطِٔس جُط٢ ًحٕ ٤ْكَٛ -جُٔوٍٜ

َّ جُٔوٍٜ ك٢ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ضٌِٔح  -ٖ جالْطٜالىػ٤ِٜح ٓ َّ ٓك ضٓطكن ٌٓحكأز أٝ ضؼ٣ٟٞحً ٖٓ جُٔوطٍٜ ج١ًُ ق

 ج٤ُُٔض٤ٖ.

ً ُِلحتىز، يُي جٕ جْطكوحم جُٔىنٍ  -ذٍأ١ جُرحقػ٤ٖ جإلْال٤٤ٖٓ -ؿ٤ٍ ئٕ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ال ضطٟٖٔ ضر٣ٍٍجً أناله٤ح

ًحٗص ضِي جُٔىنٍجش ضٓطهىّ ك٢ جالْطػٔحٌ ُط٤ُٞى ٌُِٔحكأز ذٓرد ضٟك٤طٚ ذلٍٚس جْطػٔح٣ٌس، ال ٣ّٛف ئال ئيج 

ٌأِ ٓحٍ ٝغٍٝز ئٞحك٤٤ٖ، ذ٤٘ٔح جونحٌ كٍو ٓح هى ٣طهً ٌٚٞز جًط٘حَ أٝ ٍٖجء أَٚ ٓح٢ُ وٕٝ ٣َحوز ُٓجٓ٘س ك٢ 

جْطػٔحٌ ؾى٣ى
(30)

. ًٔح ئٕ جالٓط٘حع ػٖ جالْطٜالى )ج٤ُٛحّ، جُكٍٓحٕ( ذكى يجضٚ ال ٣ؿؼَ جُٔٔط٘غ ػٖ جالْطٜالى 

 ً ٌُِٔحكأز، ألٕ ضؿ٤ٔغ أٝ ض٣ٌٖٞ ٌؤِٝ جألٓٞجٍ ئٗٔح ٛٞ ػَٔ جألؿ٤٘حء ج٣ًُٖ ال ٣هٟؼٕٞ ذحُطأ٤ًى ئ٠ُ ٓٓطكوح

)٤ٚحّ( ذٔؼ٠٘ جُكٍٓحٕ
(31)

. 

ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، كحٕ ٛ٘حى قحالش ٣ىّنٍ ك٤ٜح جٍُٔء ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ هى ُر٠ّ ًَ قحؾحضٚ جألْح٤ْس ٝال ٣ٍؿد ك٢ 

٤ٔ٤س أٝ ذٓرد ؿٍٜ ٓؼ٤ٖ ك٢ جالونحٌ يجضٚ، يُي ئٕ جالونحٌ جُطْٞغ ك٢ جْطٜالًٚ جٌُٔح٢ُ ذٓرد ٓؼطوىجضٚ جُو

ػَٔ ج٣ؿحذ٢، ٝجُ٘حِ ٓطرٞػٕٞ ػ٠ِ جالونحٌ ٖٓ أؾَ جالونحٌ
(32)

. 

 ً كحُٞجهغ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جٕ جالونحٌ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طْ ٣ٝٓطٍٔ قط٠ ُٞ ًحٕ ٓؼىٍ جُلحتىز ٚلٍجً أٝ ْحُرح
(33)

. ئي ئٕ ٓوىجٌ 

(، ال ٣طٞهق كو١ ػ٠ِ ْؼٍ 1946-1883طح٢ٗ ؾٕٞ ٤ٓ٘حٌو ٤ًُ٘ )جُٔىنٍجش، ٝكوحً ُٞؾٜس ٗظٍ جالهطٛحو١ جُر٣ٍ

                                                           
 <18ردر سابق، صنؽري عبد الرسؽل، م (29)

(30) Mahmud Abu Saud, “Money, Interest and Qirad” in (Studies in Islamic Economics), ed. By 

Khurshid Ahmed, International Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz 

University, Jeddah, 1980, P.64-65.  
 -ىــ=1:1، مؤسدـة الرسـالة، بيـروا، 9أو محاولة جد دة في الربا والفائدة والبشغ، ط اإلسالميرفيق السرري، مررف التشسية (91)

 :91-919، ص=<?1
(32) Monzer Kahf, “The Islamic Economy; An Analytical Study of the Functioning of the Islamic 

Economic System” Plain field, Indiana; The Muslim Students Association of the U.S and 

Canada, 1978, P 81.  
 919رفيق السرري، مردر سابق، ص(99)
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جُلحتىز، ذَ ج٣ٟحً ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُىنَ، ذك٤ع إٔ ْؼٍ جُلحتىز ال ٣ٌل٢ جٕ ٣ٌٕٞ ػحتى جالونحٌ
(34)

. ذٔؼ٠٘ ئٕ ٤ًٔس 

جُٔحٍ جُط٢ ٣طٌٖٔ جُٗهٙ ٖٓ جونحٌٛح  ضطٞهق ػ٠ِ جُىنَ ال ػ٠ِ ْؼٍ جُلحتىز. كحُؼالهس ٓٞؾرس ذ٤ٖ جُىنَ 

ونحٌ، كٌِٔح َجو جُىنَ ضٌٖٔ جُٗهٙ إٔ ٣ىنٍ ٤ًٔس أًرٍ ٖٓ جُٔحٍ. أٓح جيج ًحٕ جُىنَ ٓ٘هلٟح كإ جُلٍو ال ٝجال

 ٣طٌٖٔ إٔ ٣ىنٍ أ١ ؾُء ٖٓ ونِٚ ٜٓٔح جٌضلغ ْؼٍ جُلحتىز.

ٗؿف أُلٍو ٓحٌٖحٍ ك٢ ضط٣ٍٞ كٌٍز جُكٍٓحٕ ئ٠ُ جالٗطظحٌ، ج١ًُ ٣ؼ٢٘ جالٓط٘حع ػٖ جُطٍٛف ذحُِٓغ نالٍ َٖٓ 

حٓط٘حع جُٔىن٣ٍٖ ػٖ جالْطٜالى جُكح٢ُ ٣ط٤ف ُِٔ٘ظ٤ٖٔ جُو٤حّ ذحالْطػٔحٌ جٍُأْٔح٢ُ ًُٜج جالونحٌ. ًٌٝٛج كحٗٚ ٓح. ك

ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أ١ جْطػٔحٌ ٓح ُْ ٣ٍُِؾ٢ء جُٔىنٍٕٝ ذؼٝ جُ٘لوحش جالْطٜال٤ًس ئ٠ُ َٖٓ هحوّ أ١ الذى ٖٓ 

جالٗطظحٌ
(35)

ٍُأِ ٓحٍ، ك٢ٜ غٖٔ جْطؼٔحٍ ٌأِ جُٔحٍ، ٝٛٞ ٓح ُْ  . أٓح جُلحتىز كوى جػطرٍٛح ٓحٌٖحٍ غٔ٘حً أٝ ػحتىجً 

٣وٍٙ جُرحقػٕٞ جإلْال٤ٕٓٞ. ألٕ جُ٘وٞو ٤ُٓص ٌأِ ٓحٍ، ٝئٗٔح ٢ٛ ٌأِ ٓحٍ ٓكطَٔ أٝ ًحٖٓ، ٝضططِد ؾٜى 

جُٔ٘ظْ ُططكٍٞ ئ٠ُ ٌأِ ٓحٍ، ٝجُٔوٍٜ ال ػالهس ُٚ ذطك٣َٞ جُ٘وٞو ًٛج ئ٠ُ ٌأِ ٓحٍ ٝذحْطهىجٜٓح ػ٠ِ ٗكٞ 

جُٔ٘ظْ، جُٔوطٍٜ ُِ٘وٞو، ال ٣ظٍٜ جالّ ذؼى جٗؿحَ ػ٤ِٔس جإلٗطحؼ. ٝٗظٍجً ئ٠ُ جٕ جُٓؼٍ ج١ًُ ضرحع ٓ٘طؽ. ٝجٕ ئ٣ٍجو 

ذٚ جُٔ٘طؿحش ػ٠ِ ٗكٞ ٓإًى هرَ جُرىء جُؼ٤ِٔس، كحٕ جُو٤ٔس ج٤ٌُِس جُ٘حؾٔس ٖٓ جْطؼٔحٍ جُ٘وٞو ك٢ جإلٗطحؼ ْطىٌٝ 

ُٜح أٝ قط٠ أهَ ٜٓ٘ح. ًٝٛج ٣ؼ٢٘ ئٕ جالُطُجّ  قٍٞ ه٤ٔس ٌأِ جُٔحٍ جُ٘وى١ ك٤ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ جًرٍ ٜٓ٘ح أٝ ٓٓح٣ٝس

جُطؼحهى١ ذٍوّ جُوٍٜ ٓغ جُلحتىز ال ٣طالءّ ٓغ جألٍٓ جُٞجهغ، كال ٓرٌٍ ئيٕ إلُُجّ جُٔ٘ظْ ذىكغ جُلحتىز
(36)

. 

أٓح جُ٘ظ٣ٍس ج٣ُ٘٤ٌُس ك٢ جُلحتىز كاٜٗح ضًٛد ئ٠ُ أٜٗح غٖٔ ػىّ جالًط٘حَ
(37)

. ٝيُي ألٕ جُٞقىجش جالهطٛحو٣س ضٍؿد 

قطلحظ ك٢ قَٞضٜح ذحُ٘وٞو، جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطؼٔحُٜح ك٢ أ١ ٝهص. ذٔؼ٠٘ جٕ جْطالّ جُىنَ جُ٘وى١ ك٢ جُكحٍ ذحال

٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼس جهطٛحو٣س ٓرحٍٖز، ضطٔػَ ك٢ ٓ٘ف ٖٓ ٣كطلع ذٚ جُوىٌز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُٔؼحٓالش جالػط٤حو٣س أٝ 

ك٢ أقٖٓ ٌٚٞٛح، ك٢ٜ جيٕ أَٚ ٓٔطحَ  ػ٤ِٔحش جُٟٔحٌذس جٝ جالقط٤ح٠ ُِظٍٝف جُطحٌتس. كحُ٘وٞو ٢ٛ ج٤ُُٓٞس

ً ُِكٍٛٞ ػ٤ِٜح، ًٔح ئٕ ٓحُي  َّٟ ًٝحَٓ ج٤ُُٓٞس. ٝذحُطح٢ُ كحٕ ج١ًُ ٣كطحؼ ئ٠ُ جُ٘وٞو، ػ٤ِٚ جٕ ٣ىكغ غٔ٘ح ٝٓل

 جُ٘وٞو ال ٣طه٠ِ ػٜ٘ح جالّ ٓوحذَ ػٜٞ ٛٞ جُلحتىز.

جُٔوٍٞس، أ١ كٍٜ جُلحتىز ٛٞ أٍٓ ٖٝٓ ٝؾٜس ٗظٍ جُرحقػ٤ٖ جإلْال٤٤ٖٓ كحٕ ضكى٣ى ػحتى غحذص ٓٓروحً ػ٠ِ جُ٘وٞو 

ؾحتٍ ٝٓؿكق. الٕ جٍُٔٗٝع ج١ًُ ٣طؼٍٜ ُِهٓحٌز، أٝ ج١ًُ ال ٣كون ٌذكحً ًحك٤حً ُطـط٤س ه٤ٔس جُلٞجتى، ٣ٟطٍ 

جُٔ٘ظْ ئ٠ُ وكغ أهٓح٠ جُلٞجتى ٖٓ ٓٞؾٞوجضٚ جُهحٚس، أ١ جٗٚ ٤ْؼحهد ذكٍٓحٗٚ ٖٓ ٓٞؾٞوجضٚ جُٔطٍجًٔس ك٢ 

أناله٤ح، نحٚس ٝجٕ ًٛج جألِْٞخ ك٢ جُط٣َٞٔ ٤ْػ١ٍ أٚكحخ جُػٍٝجش ج٣ًُٖ  جُٔح٢ٞ، ٝٛٞ أٍٓ ال ٣ٌٖٔ ضر٣ٍٍٙ

                                                           
 91;، ص8<?1ة والسالية، شركة كاظسة لمشذر والترجسة والتؽزيع، الكؽيت، سامي خميل، الشعرياا والدياساا الشقدي(:9)

(35) Alfred Marshall, Principles of Economics, Prometheus Books, New York, 1997, P.P 167-168.  
 أدحـا ، مركـز إلسـالمياقـراءاا فـي االقترـاد فـي: ، ترجسة: رفيق السرـري، اإلسالميةدمحم نجاة هللا صديقي، لساذا السرارف ( >9)

 ::8-8:9، ص=<?1، جامعة السمغ عبد العزيز، جّدة، اإلسالمياالقتراد 
 811، ص<=?1خزعل البيرماني، مبادئ االقتراد الكمي، مطبعة الد ؽاني، د(داد، (=9)
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٣هطحٌٕٝ جالهٍجٜ
(38)

. ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ، كحٕ جالْطهىجّ جُٔ٘طؽ ٍُأِ جُٔحٍ جُٔوطٍَٜ، هى ٣إو١ ك٢ ذؼٝ 

١ جالق٤حٕ ئ٠ُ أٌذحـ ٠حتِس ضؼٞو ٍُؾحٍ جألػٔحٍ ٝال ٣ًٛد ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُٔٛحٌف )أٝ جُٔو٤ٍٖٞ ػٔٞٓحً( ئالّ هٓ

٣َُٛ ك٢ ٌٚٞز كحتىز، ٝٛٞ أٍٓ ٓؿكق ُِٔوٍٜ
(39)

 ٍ ّٞ ٔ ُٔ . ٝػ٤ِٚ ك٤٘رـ٢ ضٍى ضكى٣ى جُؼحتى جُٔٓطكن ٌَُ ٖٓ جُ

 ٝجُٔ٘ظْ ئ٠ُ جُ٘طحتؽ جُط٢ ٣ٓلٍ ػٜ٘ح جٍُٔٗٝع، ضكو٤وحً ُِؼىجُس.

٢ٛٝ ضٔػَ ًٛٙ ٢ٛ جُلٌٍز جألْح٤ْس جُط٢ ض٘ر٢٘ ػ٤ِٜح جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس، ٝجُْٞح٠س جُٔح٤ُس جإلْال٤ٓس ػٔٞٓحً. 

ٛح ػٖ جُٔٛحٌف جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س. ُّ  ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ن٤ٛٛطٜح جٍُت٤ٓس جُط٢ ض٤ٔ

 

                                                           
  ;:8-::8ص مردر سابق، دمحم نجاة هللا صديقي،(<9)
 >:8السردر الدابق، ص(?9)
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 آ٤ُحش ضؼرثس ٝضٞظ٤ق جُٔٞجٌو ك٢ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس نحٓٓح /

 

ال ٣ـ٢٘ ضو٤ى جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس ذأقٌحّ ج٣ٍُٗؼس، ػٖ أوجتٜح جُٞظ٤لس جألْح٤ْس جُط٢ ضوّٞ ذٜح جٍُٔٛك٤س جُطو٤ِى٣س، 

ٝظ٤لس جُْٞح٠س جُٔح٤ُس. ٝضطِهٙ ًٛٙ جُٞظ٤لس ك٢ ضؼرثس ٓىنٍجش جُٔؿطٔغ ٝضٞؾ٤ٜٜح ُالْطهىجّ ك٢  ٢ٛٝ

جُٔؿحالش جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س. جي ضؼَٔ جُر٘ٞى، ٖٓ نالٍ ج٣ٛحٍ جُوٍٜٝ ئ٠ُ جُٔٓطػ٣ٍٖٔ، ػ٠ِ ٣َحوز 

٤ٗس. ًٛج كٟالً ػٖ ٜٓٔحضٜح جإلٗطحؼ ٝض٤ْٞغ جالْطػٔحٌجش، ٓٔح ٣لطٍٜ جٕ ٣إو١ ئ٠ُ ضكو٤ن ٓٓطٟٞ أكَٟ ُِٔؼ

جألنٍٟ جُط٢ ضطٟٖٔ ض٤ٓ٤ٍ ٠ٍم ٓ٘حْرس ُِىكغ ذٞجْطس ج٤ٌُٗحش، ٝضوى٣ْ نطحذحش جُٟٔحٕ، ٝنْٛ جألٌٝجم 

جُطؿح٣ٌس، ٝذ٤غ ٍٖٝجء جُؼٔالش ٝجألٌٝجم جُٔح٤ُس، ٝضأؾ٤ٍ جُٛ٘حو٣ن جُكى٣ى٣س... جُم. ٝذًٜج كحُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس 

َّٜ ال ضهطِق ػٖ جُٔٛحٌف جُطؿح٣ٌس جُطو ٤ِى٣س، ٖٓ ق٤ع ه٤حٜٓح ذحُط١ْٞ ذ٤ٖ جُٔىن٣ٍٖ ٝجُٔٓطػ٣ٍٖٔ ذٔح ٣ُٓ

ػ٤ِٔس ج٤ٓٗحخ جُٔىنٍجش ٝجُٞوجتغ ٖٓ نالٍ جٍُٔٛف الْطػٔحٌٛح ك٢ جُٔؿحالش جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س 

 جُٔهطِلس.

حِ جُلحتىز ذ٤٘ٔح ك٤ٔح ٣ٌٖٔ جُلحٌم جٍُت٢ٓ٤ ذ٤ٖ جالغ٤ٖ٘ ك٢ جٕ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س ضٔحٌِ أػٔحُٜح ػ٠ِ أْ

ضوّٞ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ػ٠ِ أّْ ذى٣ِس ضطلن ٓغ جقٌحّ ج٣ٍُٗؼس، ٝجُط٢ ضٓط٘ى ذحألْحِ ئ٠ُ جُٔٓحٛٔس ك٢ ٌأِ 

 جُٔحٍ ٝجُٔٗحًٌس ك٢ جٍُذف ٝجُهٓحٌز.

ٌ جُرحقػٕٞ جإلْال٤ٕٓٞ ػوى جُٟٔحٌذس جإلْال٤ٓس ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُٟٔحٌذس جُُٔوٝؾس  ّٞ ٖٝٓ أؾَ ضكو٤ن يُي، ٠

٘حت٤س. كٖٔ ؾحٗد جُٔطِٞذحش، ٣ىنَ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ك٢ ػوى ٓغ جُٔٞوػ٤ٖ ُطوحْْ جألٌذحـ جُط٢ ضطكون أٝ جُػ

ٖٓ ػ٤ِٔحضٚ. ٣ٝىنَ، ك٢ ؾحٗد ٓٞؾٞوجضٚ، ك٢ ػوى آنٍ ٓغ ٤ًَٝ/ ٓ٘ظْ ٣ركع ػٖ أٓٞجٍ جْطػٔح٣ٌس ٝٓٓطؼى 

ّْٓ ُِورٍٞ ذطوحْْ جٍُذف ٓغ جٍُٔٛف ٝكوحً ُ٘ٓرس ضكىو ٓٓروحً. ٝٓح ٣ٌٓرٚ جٍُٔٛ ف ٖٓ ؾ٤ٔغ ٗٗح٠حضٚ ٤ْؿٔغ ٣ٝو

ٓغ ٓٞوػ٤ٚ ٝقح٢ِٓ أْٜٔٚ ٝكن ج٠ٍُٝٗ جُٔطؼحهى ػ٤ِٜح. ٝػ٤ِٚ، كحٕ جُؼحتى ج١ًُ ٣كَٛ ػ٤ِٚ جُٔٞوع ٤ٌْٕٞ 

 ػرحٌز ػٖ ٗٓرس ٖٓ جألٌذحـ ج٤ٌُِس ُ٘ٗح٠ جٍُٔٛف.

٢ ٓرحقع ًٛج ٣ٝطٔػَ ٗٗح٠ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس جٍُت٢ٓ٤ ك٢ ضؼرثس جألٓٞجٍ ٝضٞظ٤لٜح. ٤ْٝؿ١ٍ ض٘حٍٝ يُي ك

 جُلَٛ.
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ٖٓ ؾحٗر٤ٖ: ضطأُق ٤ُٓج٤ٗس جٍُٔٛف جُطؿح١ٌ فأٌ  األيىال فً انًصارف اإلساليٍت حىظٍف  ايا بانُسبت انى

جألٍٝ ٛٞ جألٍٚٞ أٝ جُٔٞؾٞوجش جُط٢ ٣ٌِٜٔح جٍُٔٛف، ٝضَٗٔ جألٌٚىز جُ٘وى٣س )جألٌٚىز جُ٘وى٣س ك٢ نُجٗس 

ٌٚىز جُ٘وى٣س ُى١ جُر٘ٞى جألنٍٟ، ٝذ٘ٞو ٗوى٣س ك٢ ٠ٌٞ جٍُٔٛف، ٝجالقط٤ح٢٠ ُىٟ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ، ٝجأل

 جُطك٤َٛ(، ٝجُوٍٜٝ ٝجالْطػٔحٌجش )جألْْٜ ٝجُٓ٘ىجش ٝجألٌٝجم جُٔح٤ُس جُك٤ٌٓٞس(. 

أٓح جُؿحٗد جُػح٢ٗ، كٜٞ ؾحٗد جُهّٛٞ أٝ جُٔطِٞذحش ٣ٝٔػَ جُٔٞجٌو، ٣ٝوٛى ذٜح جُٔٛحوٌ جألْح٤ْس ُألٓٞجٍ 

ٝضطٌٕٞ ذٌٛٞز ٌت٤ٓ٤س ٖٓ ٌأِ ٓحٍ جٍُٔٛف ٝجالقط٤ح٢٠، ٝجُٞوجتغ )جُكٓحذحش(. ٣ٜٝطْ جٍُٔٛف  ، ُى٣ٚ

ْٝ٘كحٍٝ ك٢ ًٛج جُٔركع ض٘حٍٝ ؾحٗد ،  جإلْال٢ٓ قحُٚ ك٢ يُي قحٍ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س ذاوجٌز ٓطِٞذحضٚ

  -٢ٛٝ ٓح٢ِ٣ : جُهّٛٞ ك٢ ٤ُٓج٤ٗس جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ

 

 ف: جٝالً: ٌأِ ٓحٍ جٍُٔٛ

٣ٔػَ ٌأِ ٓحٍ جٍُٔٛف ٓؿٔٞع ه٤ٔس جألٓٞجٍ جُط٢ ٣كَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ ٓإ٢ْٓ جٍُٔٛف ػ٘ى ذىء ض٣ٌٞ٘ٚ، ٝأ٣س 

ئٞحكحش أٝ ضهل٤ٟحش ضطٍأ ػ٤ِٜح ك٢ أٝهحش القوس، ْٞجء ًحٗص ٗوى٣س أّ ػ٤٘٤س. ٝػحوز ٓح ٣ٌَٗ ٌأِ جُٔحٍ ٗٓرس 

٣س، الٕ جُوىٌ جألًرٍ ٖٓ جألٓٞجٍ ٣أض٢ ػٖ ٚـ٤ٍز ٖٓ جُٔٛحوٌ جُٔح٤ُس ُِٔٛحٌف، ْٞجء ًحٗص ئْال٤ٓس أّ ضو٤ِى

٣ٍ٠ن جُٞوجتغ ذأٌٖحُٜح جُٔهطِلس
(40)

٣ٝٗط٠ٍ ك٢ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ جٕ ٣ٌٕٞ ٌأِ جُٔحٍ قحٍٞجً، ٝال ٣ٌٕٞ  ، 

و٣٘حً ك٢ جًُٓس. ًُج كحٗٚ ٣ؿد إٔ ال ٣رو٠ أ١ ٓرِؾ ٓٓطكوحً ك٢ يٓس أٚكحذٚ، ذهالف جُٔٛحٌف جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س 

إٔ ضٌٕٞ أٗٛرٚ ذؼٝ جًٍُٗحء ٓٓطكوس، ذٔؼ٠٘ جٗٚ ال ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٌٕٞ ٓىكٞػس ذحٌُحَٓ، كحٕ جُط٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح 

 جُلٌٍ جإلْال٢ٓ.

 

 غح٤ٗحً: جالقط٤ح٢٠: 

٣طٌٕٞ جالقط٤ح٢٠ ٖٓ جُٔرحُؾ جُط٢ ضْ جْطوطحػٜح ٖٓ هرَ جٍُٔٛف نالٍ ٓىز ػِٔٚ ٖٓ أٌذحقٚ جُٔطكووس نالٍ ًٛٙ 

ً ذط٣ٌٞ٘ٚ ذكٌْ جُوحٕٗٞ أٝ ذكٌْ جُٔىز. ٣ٝ٘وْٓ جالقط٤ح٢٠ ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ: جأل ٍٝ ٛٞ جالقط٤ح٢٠ جُوح٢ٗٞٗ ٣ٌٕٞ ُِٓٓح

ٝجُػح٢ٗ جالقط٤ح٢٠ جُهح٘ ج١ًُ ٣وّٞ جٍُٔٛف ذط٣ٌٞ٘ٚ جنط٤ح٣ٌحً، ذٜىف ، جألػٍجف ٝجُطوح٤ُى جٍُٔٛك٤س جُٓحتىز

حذحش ٣ٝطِن ػحوز ػ٠ِ ٌأِ جُٔحٍ ٝجالقط٤ح٢٠ ضؼر٤ٍ )جُكٓ ،  وػْ ًٍُٓٙ جُٔح٢ُ ٣َٝحوز غوس ػٔالتٚ ذٚ

٣ٌٕٝٞ جُـٍٜ ٓ٘ٚ ضـط٤س جُهٓحتٍ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طؼٍٜ ُٜح جٍُٔٛف، ًًُٝي ٞٔحٕ قوٞم  ،  جٍُأْٔح٤ُس(

جُٔٞوػ٤ٖ ك٢ قحُس جٗهلحٜ ه٤ٔس جألٍٚٞ جُط٢ ٣ٓطػٍٔ ك٤ٜح جٍُٔٛف ٓٞجٌوٙ
(41)

. ًٝٔح ك٢ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس 

                                                           
 1>، ص==?1ىـ/م =?19، دار الذروق، جّدة اإلسالميةشحاتو، البشؽك  إسساعيلشؽقي  (1:)
 :18، ص<<?1ناظػ دمحم نؽري الذسري، الشقؽد والسرارف، جامعة السؽصل،، (1:)



.........................................................................................................   انفصم انثاًَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

106 

لع ك٢ قٓحخ جقط٤ح٢٠ ُٔٞجؾٜس جُطٞجٌب جُطو٤ِى٣س، ضؼٔى جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ئ٠ُ جقطؿحَ ٗٓرس ٖٓ جألٌذحـ، ضك

ُٝٔؼحوُس ض٣َٞؼحش جألٌذحـ
(42)

. 

ٝضػٌٞ قٍٞ ًٛج جألؾٍجء ئٌٖح٤ُس أْح٤ْس ٌؿْ أٗٚ ٣ٟٖٔ ْالٓس جُٞوجتغ ٣ٝك٢ٔ جُٔٞوػ٤ٖ ٖٓ جُطؼٍٜ  

ؽ ٓورٍٞ ك٢ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس. كحألٌذحـ جُٔوططؼس ٢ٛ ك٢ جألَٚ ٖٓ قن  ّٞ ُِهٓحٌز، جالّ جٗٚ ٣لطوى ئ٠ُ ٓٓ

ْٜٓ٘ ٝٓ٘كص ئ٠ُ جُٔٞوػ٤ٖ ج٥ن٣ٍٖ  جُٔٞوػ٤ٖ أٗلْٜٓ ج٣ًُٖ ًحٗص ئ٣ىجػحضْٜ ْررحً ك٢ ٝؾٞوٛح، كايج ٓح جهططؼص

ً ػ٠ِ ٓرىأ جُٔٗحًٌس ك٢  ً ػ٠ِ قوٞم جُلثس جأل٠ُٝ، ٝنٍٝؾح ٖٓٔ ضؼٍٞص ئ٣ىجػحضْٜ ُِهٓحٌز، ًحٕ يُي ضؼى٣ّح

 جٍُذف ٝجُهٓحٌز ذحُ٘ٓرس ُِلثس جُػح٤ٗس، ٝٛٞ ٓح ٣٘حهٝ جألْحِ ج١ًُ ذ٤٘ص ػ٤ِٚ جٍُٔٛك٤س جإلْال٤ٓس.

َّ ًٛج جألٌٖحٍ ٖٓ نال ٍ جهططحع جالقط٤ح٢٠ جُهح٘ ٖٓ قٛس جُٔٓح٤ٖٔٛ كو١، يُي جٗٚ ئيج ُْ ٓغ يُي ٣ٌٖٔ ق

ضطؼٍٜ جْطػٔحٌجش جٍُٔٛف ئ٠ُ جُهٓحٌز، أٝ ئيج ًحٕ قؿْ جُهٓحٌز أهَ ٖٓ قؿْ جألٌذحـ جُٔوططؼس، كحٕ ضِي 

س جألٌذحـ، أٝ ٓح ٣طرو٠ ٜٓ٘ح، ْطإٍٝ ٖأٜٗح ٖإٔ ٌأِ ٓحٍ جٍُٔٛف ئ٠ُ جُٔٓح٤ٖٔٛ كو١، كحٕ ُْ ضٌِق ًٛٙ جُكٛ

 ُطـط٤س جُهٓحٌز، جهططغ جُرحه٢ ٖٓ جُٔىن٣ٍٖ.

 

 غحُػحً: جُٞوجتغ )جُكٓحذحش(

ضٌَٗ جُٞوجتغ )جُكٓحذحش( ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔٛحٌف ْٞجء ًحٗص ضؿح٣ٌس ضو٤ِى٣س أٝ ئْال٤ٓس ٓٛىٌجً ٛحٓحً ٖٓ ٓٛحوٌ 

ٍف أٓٞجُٜح. ٣ٝٔػَ أٚكحخ جُكٓحذحش ك٢ ًٛٙ جُٔٛحٌف ٠ٍف ٌخ جُٔحٍ ك٢ جُٟٔحٌذس، ذ٤٘ٔح ٣ٔػَ جُٔٛ

 ٠ٍف جُٟٔحٌخ ك٤ٜح. ٝض٘وْٓ جُٞوجتغ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ئ٠ُ غالغس أهٓحّ ٌت٤ٓ٤س ٢ٛ:

: ٝذٜىف ضىػ٤ْ هىٌز جٍُٔٛف ػ٠ِ جالْطػٔحٌ كحٗٚ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ جؾطًجخ انحساباث انجارٌت )ودائع ححج انطهب( -1

جإلْال٤ٓس، ٝض٘طوَ ٤ٌِٓطٜح ٖٓ جُٞوجتغ جُؿح٣ٌس، ٝجُط٢ ضطٌٕٞ ٖٓ جألٌٚىز جُىجت٘س ُكٓحذحش جألكٍجو ُىٟ جُٔٛحٌف 

ٝػحوز ٓح ٣كطلع جُٔٞوػٕٞ ذٞوجتغ جُكٓحخ  ، ٖهٙ ئ٠ُ آنٍ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٓكد ػ٤ِٜح ذحْطؼٔحٍ جٌُٛٞى

جُؿح١ٌ ُـٍٜ قلظٜح ٤ٚٝحٗطٜح، أٝ ض٤َٜٓ جُطؼحَٓ جُطؿح١ٌ ٝجُٔؼحٓالش جٍُٔٛك٤س جألنٍٟ جُط٢ ٣وىٜٓح 

ُِؼٔالء ٛٞ إٔ ضٌٕٞ ٤ِْٝس ُِٔؼحٓالش ٝجُٔىكٞػحش جٍُٔٛف ُؼٔالتٚ، كحُـٍٜ ٖٓ ًٛٙ جُكٓحذحش ذحُ٘ٓرس 

 ٝج٤ُُٓٞس ٝجُكٞجوظ جُٔكطِٔس، ٢ٛٝ ضطٔطغ ذك٣ٍس جُٓكد ٝجإل٣ىجع ك٢ أ١ ٝهص.

ى ػحوز ك٢  ٌَ ُٝٔح ًحٗص ًٛٙ جُٞوجتغ ال ضٗحٌى ك٢ جالْطػٔحٌ، ًُج كاٜٗح ال ضطكَٔ أ٣س ٓهح٠ٍز ٝذحُطح٢ُ ال ضُٗح

ٌذك٤س جٍُٔٛف. ًُج كحٕ جٍُٔٛف ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ جْطوطحخ ج٣ُُٔى جألٌذحـ، ٓغ أٜٗح ضٗحٌى ك٢ ٣َحوز ٓؼىٍ 

ٜٓ٘ح
(43)

. 

                                                           
ــة أدحــا  االقترــاد  اإلســالمأنجــؽ كارســتؼ،  (8:) ، اإلســالمي)السركــز العــالسي ألدحــا  االقترــاد  اإلســالميوالؽســاطة الساليــة، مجم

  ?>، ص:<?1ىـ/:1:1، السجمد الثاني، صيف (1)العدد (، عبد العزيز، جدة جامعة السمغ
سعؽد بؼ مدعد بؼ مداعد الثبيتي، الؽدائع السررفية وأثرىا في تشذيط الحركة االقترادية )الحمقة األولى(، مجمة االقتراد (9:)

 =:، ص;??1( ألولاىـ/ أكتؽبر )تذريؼ  >1:1( ، جسادى األولى ;1(، الدشة ):=1، العدد )اإلسالمي
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) ٝضطرح٣ٖ ج٥ٌجء قٍٞ ك٢ ٤ًل٤س ضؼحَٓ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٓغ ًٛٙ جُٞوجتغ، ٣وّٞ جٍُأ١ جألٍٝ ػ٠ِ أْحِ 

ك٢  (  جُوٍٜ جُكٖٓ) ، ٝجٕ ٣ٌٕٞ جٍُٔٛف ُِٓٓح ذٔ٘ف هٍٜٝ ه٤ٍٛز جألؾَ ٝذال كحتىز (  جالقط٤ح٢٠ جُؿُت٢

قىٝو ؾُء ٓؼ٤ٖ ٖٓ أؾٔح٢ُ جُٞوجتغ جُؿح٣ٌس. ٣ٝوطٍـ آنٍٕٝ ئُُجّ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ذحالقطلحظ ذحُٞوجتغ 

% ُِٞوجتغ ضكص جُطِد، ػ٠ِ جكطٍجٜ ئٕ 100جُؿح٣ٌس ًِٜح ٝػىّ جُطٍٛف ذٜح، أ١ إٔ ضٌٕٞ ٗٓرس جالقط٤ح٢٠ 

ط٤ح٤٠حش ًحِٓس ٝإٔ جٍُٔٛف ال ٣ِٔي جُكن ًٛٙ جُٞوجتغ أٓحٗس ُىٟ جٍُٔٛف، ٖٝٓ غْ كاٜٗح ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ يجش جق

ذحْطهىجٜٓح ًأْحِ ُهِن جُ٘وٞو ٖٓ نالٍ جالقط٤ح٤٠حش جُؿُت٤س
(44)

. 

، ٣ٌٕٞ ٚحقد جُٔحٍ ٛٞ ( هٍٜ) ك٢ ق٤ٖ ٣ٍؾف ك٣ٍن غحُع جػطرحٌ جُٞوجتغ ضكص جُطِد ذٔػحذس ٝوجتغ  

٢ ذك٤ع ٣كن ُٚ جُطٍٛف جُٔوٍٜ، ٝجٍُٔٛف ٛٞ جُٔوطٍٜ. ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٢٘ ض٤ٌِٔٚ جُ٘وٞو ٍُِٔٛف جالْالٓ

ك٤ٜح ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٓطؼىج ُٓىجوٛح ق٤ٖ جُطِد
(45)

. 

ٝض٤ٍٗ جُٔٔحٌْس جُؼ٤ِٔس ُِٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ئٜٗح ضطؼحَٓ ٓغ جُكٓحذحش جُؿح٣ٌس ػ٠ِ أْحِ جالقط٤ح٢٠ جُؿُت٢، 

ش ه٤ٍٛز ئي ضٓطل٤ى ٖٓ ًٛٙ جُكٓحذحش ذطٞكٍ ج٤ُُٓٞس جُالَٓس ُط٤٤ٍٓ أػٔحُٜح ج٤ٓٞ٤ُس ٝضٞظ٤لٜح ك٢ ػ٤ِٔح

جألؾَ
(46)

. ٌؿْ ئٕ ًٛج جُكٓحخ، ك٢ ًٛٙ جُكحُس، ٤ْطكٍٞ ئ٠ُ قٓحخ ٓى٣ٖ ٖٓ نالٍ جُٓكد ػ٠ِ جٌُٔٗٞف، 

 ً  ج١ًُ ٛٞ ٌٚٞز ٖٓ ٌٚٞ جإلهٍجٜ ذلحتىز، ٝٛٞ ؿ٤ٍ ؾحتُ ٍٖػح
(47)

. 

 

ٍُِٔٛف جإلْال٢ٓ  جألٌذحـجُوحتْ ػ٠ِ أْحِ ضوحْْ  جُُٔوٝؼ٣ط٤ف ػوى جُٟٔحٌذس  :انحساباث االسخثًارٌت - 2

، ذىٌٝٛحهرٍٞ جُٞوجتغ جالْطػٔح٣ٌس، جُط٢ ٣ٌٕٞ ضكو٤ن جُؼحتى ٛٞ ٛىف أٚكحذٜح. ٝض٘وْٓ جُكٓحذحش جالْطػٔح٣ٌس 

 ئ٠ُ جُكٓحذحش جالْطػٔح٣ٌس جُٔٗطًٍس، ٝجُكٓحذحش جالْطػٔح٣ٌس جُٔهٛٛس.

  -٣ٝوْٓ جُؿح١ٌ جُكٓحذحش جالْطػٔح٣ٌس ج٠ُ :

: ٣ٔػَ ًٛج جُكٓحخ ٝوجتغ جُؼٔالء جٍُجؿر٤ٖ ك٢ ٓٗحًٌس جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ جُكٓحخ جالْطػٔح١ٌ جُٔٗطٍى  -أ 

ق٤ع ضٞوع جألٓٞجٍ ك٢ قٓحذحش جالْطػٔحٌ ٓغ ٓؼٍكس جُٔٞوع ،   ك٢ ػ٤ِٔحش جُط٣َٞٔ ٝجالْطػٔحٌ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح

س جٌُحِٓس ذأٜٗح ْٞف ضٓطػٍٔ ك٢ ٍٓٗٝػحش ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓهح٠ٍز. ٌُٖ جٍُٔٛف ال ٣وىّ أ١ ٞٔحٕ ػ٠ِ جُو٤ٔ

جال٤ْٔس ُٞو٣ؼس جالْطػٔحٌ، ًٔح أٗٚ ال ٣ىكغ ٓؼىٍ ػحتى غحذص ػ٤ِٜح. ٝذىالً ٖٓ يُي ٣ؼحَٓ جُٔٞوع ًٔح ُٞ ًحٕ قحَٓ 

ْْٜ ك٢ جٍُٔٛف. ٝذحُطح٢ُ ٣كن ُٚ جُٔٗحًٌس ك٢ جألٌذحـ جُط٢ ٣كووٜح جٍُٔٛف، ٝئيج ضٌرىش ػ٤ِٔحضٚ نٓحٌز ٓح، 

                                                           
(44) Zubair Iqbal & Abbas Mirakhor, Islamic Banking, International Monetary Fund, Occasional 

Paper, No. 49, Washington, D.C, 1987, p.4.  
 <:، صالسردر نفدو سعؽد بؼ مدعد بؼ مداعد الثبيتي، (;:)
 . <>أنجؽ كارستؼ، مردر سابق، ص (>:)
، اإلســالمي، السعيــد العــالسي لمفكــر اإلســالميةوتطبيقاتــو فــي السرــارف  اإلســالميدمحم عبــد الســشعػ أبــؽ زيــد، الزــسان فــي الفقــو (=:)

 ;9، ص>??1ىـ/ =1:1القاىرة، 
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طٚ. ٝذٌَٗ ػحّ، كحٕ قٓحذحش جالْطػٔحٌ جُٔٗطٍى ضَٗٔ غالغس كحٕ جُٔٞوع ٣ٗحٌى ك٤ٜح ٝضوَ جُو٤ٔس جال٤ْٔس ُٞو٣ؼ

  أٗٞجع ٖٓ جُٞوجتغ ٢ٛ

ضٓطٜىف ًٛٙ جُكٓحذحش جُكٍٛٞ ػ٠ِ ونَ، ٝجالقط٤ح٠ ُٔٞجؾٜس ٗلوحش ٠حٌتس : قٓحذحش جُطٞك٤ٍ ٝجالونحٌ -

ك٢ جُٔٓطورَ، أ١ جٜٗح ضكون ًالً ٖٓ ٝظ٤لط٢ قٓحخ جالْطػٔحٌ ٝجُكٓحخ جُؿح١ٌ ك٢ إٓ ٓؼحً. ُٝٔح ًحٗص 

جُٔرحُؾ جُٔٞوػس ك٢ قٓحخ جالونحٌ ضٓطػٍٔ ػ٠ِ أْحِ جُٔٗحًٌس ك٢ جٍُذف ٝجُهٓحٌز ٓػَ جُٞوجتغ جُػحذطس، 

حٜٗح ضؼطرٍ ؾًُء ٖٓ قٓحخ جالْطػٔحٌك
(48)

. جال جٕ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ال ٣وّٞ ذحْطػٔحٌ ؾ٤ٔغ جُٔرحُؾ 

جُٔٞوػس قٓحخ جُطٞك٤ٍ ٝجالونحٌ، ذَ ٣كطلع ذؿُء ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٌَٖ ٗوى١ ُٔٞجؾٜس ػ٤ِٔحش جُٓكد جُٔطٞهؼس 

حقٜح ػ٠ِ أٚكحخ ًٛٙ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُؼٔالء، ٣ٍُٝٗى جُؿُء جُٔطرو٢ ك٢ ػ٤ِٔحش جْطػٔح٣ٌس ضَٞع أٌذ

جُٞوجتغ جػطٔحوجً ػ٠ِ ٗٓد جُٔرحُؾ جُٔٞظلس ٖٓ جُكٓحخ ك٢ ئؾٔح٢ُ جُط٣َٞٔ ٝجالْطػٔحٌ
(49)

. 

ٝضؼىّ جُٞوجتغ جالونح٣ٌس ٤ِْٝس ُطؼرثس جُٔىنٍجش جُٛـ٤ٍز، ًٔح ئٜٗح ضإو١ ٝظ٤لس ٛحٓس ك٢ جُٔٛحٌف ٢ٛ ضٞك٤ٍ 

ٜٗح ضطّْٓ ذحُػرحش ٠ٍٝٞ جألؾَ ك٢ ٓؿٔٞػٜح ٝجٕ ًحٗص ج٤ُُٓٞس، ٌٝؿْ أٜٗح ضٌٕٞ هحذِس ُِٓكد ك٢ أ١ ٝهص، جالّ ئ

ٚـ٤ٍز ٝه٤ٍٛز جألؾَ ك٢ ٓلٍوجضٜح
(50)

 . 

 

٢ٛٝ جُٞوجتغ جُط٢ ضٍضر١ ذأؾَ ٓكىّو ٝال ٣ؿَٞ ألٚكحذٜح جُٓكد ٜٓ٘ح هرَ انحساباث ألجم )انثابخت(:  - خ

جُط٢ ضط٘حكّ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جٗوٟحء ٓىّز ٓكىّوز. ٝضُؼى أْٛ جُٔٛحوٌ جُٔح٤ُس ك٢ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س 

جًرٍ هىٌ ٖٓ ًٛٙ جُكٓحذحش. ٝٗظٍجً ُٔح ضٔطحَ ذٚ ًٛٙ جُكٓحذحش ٖٓ غرحش، كحٕ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ 

٣ٓطػٍٔ جُٗطٍ جألًرٍ ٜٓ٘ح، ٣ٝكطلع ذحُؿُء جُٔطرو٢ ػ٠ِ ٌَٖ ٗوى١ ُٔٞجؾٜس ػ٤ِٔحش جُٓكد ٜٓ٘ح
(51)

  ،

ػ٠ِ جْطػٔحٌٛح قٓد ٝٞغ جٍُٔٛف ٝضورَ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ًٛٙ جُٞوجتغ ٝضطلن ٓغ أٚكحذٜح 

جإلْال٢ٓ جٕ ًحٕ ٟٓحٌذح كو١ أٝ ٓٓحٛٔح ٟٝٓحٌذح أٝ ٤ًٝال ُالًططحخ ك٢ أْْٜ ًٍٖس ٓؼ٤٘س
(52)

 ، 

٣ٝوّٞ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ذط٣َٞغ جألٌذحـ جُٔطكووس ػ٠ِ أٚكحخ ًٛٙ جُكٓحذحش، قٓد جُ٘ٓرس جُٔطلن 

ؿٜٞو ٝجُىٌجْحش جُط٢ أؾٍجٛح جٍُٔٛف ك٢ ػ٤ِٜح، ذؼى نْٛ جُٔٛح٣ٌق جإلوج٣ٌس جُٔهطِلس ٝضٌح٤ُق جُ

ْر٤َ جْطػٔحٌٛح. ٝئيج ُْ ضطكون أٌذحـ، كحٕ جُؼ٤َٔ ُٖ ٣كَٛ ػ٠ِ أ١ ػحتى، أٓح ك٢ قحُس جُهٓحٌز كحٕ 
                                                           

 =>انجؽ كارستؼ، مردر سابق، ص (<:)
كميــة االقترــاد والعمــؽم  إلــىؽراه مقدمــة : دراســة تحميميــة، رســالة دكتــاإلســالميةمحيدــؼ، تقيــيػ تجربــة البشــؽك  إبــراهيػعبــد الحمــيػ  (?:)

 91-91، ص?<?1، األردنية، الجامعة اإلدارية
، دار العمــؽم لمطباعــة إســالمي: تحميــل نعــري ودراســة تطبيىيــة عمــى مرــرف اإلســالميةنرــر الــد ؼ فزــل الســؽلى، السرــارف  (1;)

 1<، ص;<?1والشذر، جّدة، 
 91محيدؼ، مردر سابق، ص إبراهيػعبد الحميػ  (1;)
سعؽد بؼ مدعد بؼ مداعد الثبيتي، الؽدائع السررفية وأثرىا في تشذيط الحركة االقترادية )الحمقة الثالثة(، مجمة االقتراد  (8;)

 >;، ص>??1 شا ر )كانؽن الثاني(  -(األولىـ/ ديدسبر )كانؽن  >1:1( ، شيبان ;1(، الدشة )==1، العدد )اإلسالمي



.........................................................................................................   انفصم انثاًَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

109 

جٍُٔٛف ال ٣ٟٖٔ ٌوّ ه٤ٔس جُكٓحخ ذحٌُحَٓ، ٝئٗٔح ٣ٗحٌى ٚحقد جُكٓحخ ك٢ جُهٓحتٍ جُط٢ ضطؼٍٜ 

ُٜح ػ٤ِٔحش جالْطػٔحٌ
(53)

. 

 

٢ٛٝ جُٞوجتغ جٍُٔضرطس ذأؾَ ٓكىوّ، ٌُٖٝ ٣كن ُٛحقرٜح جُٓكد ٜٓ٘ح هرَ ٜٗح٣س خاضعت إلشعار: انحساباث ان -ج

ز، ٣ٍٖطس ضوى٣ْ ئٖؼحٌ نط٢ ٍُِٔٛف هرَ جُٓكد ذٔىّز ٣طلن ػ٤ِٜح. ٣ٝوّٞ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ  ٌّ جُٔىّز جُٔوٍ

جُٓكٞذحش. ٣طٔػَ جُلٍم ذحْطػٔحٌ ؾُء ٖٓ ًٛج جُكٓحخ ٣ٝكطلع ذحُؿُء جُٔطرو٢ ػ٠ِ ٌَٖ ٗوى١ ُٔٞجؾٜس 

جألْح٢ْ ذ٤ٖ ًٛج جُكٓحخ ٝجُكٓحذحش جُػحذطس )ألؾَ( ك٢ جٕ جُؿُء ج١ًُ ٣كطلع ذٚ جٍُٔٛف ذٌٛٞز ٗوى٣س 

ُّ ذىٌؾس غرحش أهَ  ُٔٞجؾٜس جُٓكٞذحش ٖٓ ًٛج جُكٓحخ، ٣ٌٕٞ جًرٍ ٖٓ ٓػ٤ِٚ ك٢ جُكٓحذحش جُػحذطس، ٝيُي ألٗٚ ٣ط٤ٔ

ٖٓ ْحذوٚ
(54)

. 

 

: ٝضٔػَ جُٞوجتغ جُط٢ هرِٜح جٍُٔٛف ٖٓ جُٔٞوػ٤ٖ الْطػٔحٌٛح ك٢ ٌت انًخصّصتانحساباث االسخثًار  -د 

ّٙ ذٚ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ٝال ٣ٞؾى ٓح ٣ٔحغِٚ ك٢ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس  ٍٓٗٝع ٓؼ٤ٖ. ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُكٓحذحش ضهط

جُطو٤ِى٣س جُط٢ ض٘ط٢ٜ ك٤ٜح ػالهس جُؼ٤َٔ ذٞو٣ؼطٚ ذٔؿٍو ئ٣ىجػٜح ُىٟ جُر٘ي
(55)

. 

ٞع ٖٓ جُكٓحذحش ٣ٌٕٞ جٍُٔٛف جإلْال٢ٓ ٤ًٝالً ُِؼ٤َٔ ك٤وّٞ ذحْطػٔحٌ ٝو٣ؼطٚ ك٢ ٓؿحٍ ٓؼ٤ٖ ٣ّكىوٙ ك٢ ًٛج جُ٘

جُؼ٤َٔ ٗلٓٚ، ذ٘حء ػ٠ِ ٌؿرس نحٚس ٓ٘ٚ أٝ ػ٠ِ ٤ٛٗكس ٣وىٜٓح ُٚ جٍُٔٛف، ػ٠ِ جٕ ٣كَٛ جألن٤ٍ ػ٠ِ 

حٌقٛس ٖٓ جألٌذحـ جُٔطكووس قٓد جالضلحم وٕٝ جٕ ٣طكَٔ أ٣س نٓحٌز ض٘ؿْ ػٖ جالْطػٔ
(56)

. ٝضؼطٔى ٗٓرس 

ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ ػ٠ِ أْحِ ضوى٣ٍ ؾٜى جٍُٔٛف ك٢ ػ٤ِٔس جالْطػٔحٌ، ٝذ٘حًء ػ٠ِ جالضلحم  ٚجألٌذحـ جُٔوطٓٔ

ذ٤ٜ٘ٔح
(57)

. ٣ٌٕٝٞ ض٣َٞغ جألٌذحـ ذ٤ٖ جٍُٔٛف ٝأٚكحخ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُكٓحذحش ػ٠ِ أْحِ جٍُذف جُ٘حضؽ كو١ 

ّٙ ك٤ٚ. ٝال ػالهس ًُٜج جُط٣َٞغ ذٔح ٣كَٛ ػ٤ِٚ ٖٓ جٍُٔٗٝع جالْطػٔح١ٌ ج١ًُ ٣ُٓطػٍٔ جُكٓحخ جُٔه ٛ

جٍُٔٛف ٖٓ أٌذحـ، أٝ ٓح ٣طؼٍٜ ُٚ ٖٓ نٓحٌز، ك٢ جُٔٗح٣ٌغ جألنٍٟ
(58)

. 

 

                                                           
ىــــ/ <1:1السرـــري، جامعـــة ام درمـــان،  اإلســـالمي: الســـشيج والتطبيـــق، بشـــغ فيرـــل اإلســـالميةمرـــطفى كســـال طا ـــل، البشـــؽك (9;)

 ?>، ص<<?1
  91محيدؼ، مردر سابق، ص إبراهيػعبد الحميػ  (:;)
اتحـــاد السرـــارف ) فـــي التشسيـــة االقترـــادية واالجتسا،يـــة، مجمـــة السرـــارف العربيـــة اإلســـالميةجســـال دمحم صـــالح، دور البشـــؽك  (;;)

 ?8-<8،  ص1??1/ ديدسبر األول، كانؽن (11)، السجمد (198)عدد ال(، العربية، بيروا
 . ?8السردر الدابق، ص (>;)
  98محيدؼ، مردر سابق، ص إبراهيػعبد الحميػ  (=;)
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ٝذٌَٗ ػحّ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ، جٕ جُٔٛحوٌ جٍُت٤ٓ٤س ُألٓٞجٍ ك٢ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ٢ٛ جُٞوجتغ جُؿح٣ٌس ًٔح ٛٞ 

جالنطالف ك٢ ٌٚٞز جُؼالهس جُوحتٔس ذ٤ٖ جُٔٞوػ٤ٖ ٝجٍُٔٛف. كل٢ جُكحٍ ك٢ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س، ٣ٌٖٝٔ 

جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س ضٌٕٞ ػالهس وجتٖ ٝٓى٣ٖ، ذ٤٘ٔح ٢ٛ ك٢ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ: كأٓح جُكٓحذحش 

٤٠حش ضٔػَ جُؿح٣ٌس ك٢ٜ ضٗحذٚ ٓػ٤الضٜح ك٢ جُر٘ٞى جُطؿح٣ٌس جُطو٤ِى٣س ٖٓ ق٤ع ٞٔحٜٗح، ٝجٕ ٌأِ جُٔحٍ ٝجالقط٤ح

جُكٔح٣س ًُٜٙ جُٞوجتغ. أٓح ك٢ جُكٓحذحش جالْطػٔح٣ٌس )ْٞجء ًحٗص ٓٗطًٍس أّ ٓهٛٛس( كحٕ جُٔٞوػ٤ٖ ٣ٌٕٞٗٞ 

ٓٓإ٤ُٖٝ ػٖ جُ٘طحتؽ ٓغ جٍُٔٛف ٣ٝٗحًٌٕٞ ك٢ جٍُذف ٝجُهٓحٌز، ٝال ٣ٌٕٞ ٌأِ جُٔحٍ ٝجالقط٤ح٠حش ئال 

 ألٓٞجٍ.ٞٔحٗس ُٓٞء جإلوجٌز ػ٘ى جُطؼى١ّ أٝ جُطو٤ٍٛ ك٢ ئوجٌز ًٛٙ ج
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 :  َشأة انًصارف اإلساليٍت فً انعراق . انًطهب انثاًَ 

 

 ئٗٗحء 1974  أٝج١ْ ك٢ ئال ٝجْطػٔحٌ ض٣َٞٔ ٓإْٓحش ذٞٚلٜح وٌٝٛح جألْح٢ْ ضأنً جُٔٛحٌف جالْال٤ٓس  ُْٝ

.  1975    ػحّ ك٢ أػٔحُٚ ذحٍٖ ج١ًُ ُِط٤ٔ٘س جإلْال٢ٓ جُر٘ي
   (59)

 ػحّ ك٢ جإلْال٢ٓ  وذ٢ ذ٘يغْ  ضالٙ جٗٗحء  

ً  ( 192ئ٠ُ) ػىو 1996 ػحّ َٝٚ ػىو جُٔٛحٌف جالْال٤ٓس  إٔ ئ٠ُ جإلْال٤ٓس  1975  ٝٓإْٓس ٍٓٛكح

 ) 34  (ػ٠ِ َٓٞػس ض٤ِ٣ٞٔس
(60)

ً أًػٍ ٖٓ )  ،   ( ٍٓٛكحً َٓٞػس  ٣ٝ270رِؾ ػىو جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس قح٤ُح

( ٤ِٓحٌ وٝالٌ، ئي جْططحػص إٔ  260ٝضَٛ أٓٞجُٜح ألًػٍ ٖٓ ) ػ٠ِ ٓهطِق أٗكحء جُؼحُْ ذٔح ك٤ٜح أٌٝذح ٝأ٣ٌٍٓح 

% ( ئٞحكس  16-13ضؼرة ػىوجً ًر٤ٍجً ٖٓ جألٓٞجٍ ك٢ ٌَٖ ٓٓحٛٔحش أٝ ٝوجتغ جْطػٔح٣ٌس ٝذٔؼىٍ ٗٔٞ ٣٘حُٛ  ) 

ِ كٍػحً ذكؿْ ٌأ 320ئ٠ُ كٍٝع جُٔؼحٓالش جإلْال٤ٓس ُِر٘ٞى جُطو٤ِى٣س ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؼحُْ  جُط٢ ضوىٌ ذأًػٍ ٖٓ 

( ٤ِٓحٌ وٝالٌ 200ٓحٍ ٣وىٌ ذٔرِؾ ) 
  (61 )

 . 

أٓح ك٢ جُؼٍجم كوى ًحٗص ٗٗأز جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ٓطأنٍز ٗٓر٤ح جيج ٓح هٌٞٗص ذحُىٍٝ جإلْال٤ٓس ُٝؼَ ْرد  

ضأنٍٛح ٣ؼٞو ج٠ُ جالٞطٍجذحش ػ٠ِ جُٛؼ٤ى ج٤ُٓح٢ْ  ك٢ جُؼٍجم ٝػىّ جالْطوٍجٌ جالٝٞحع جالهطٛحو٣س أ٣ٟح 

ضأنٍ ٗٗٞء ًٛٙ جُٔٛحٌف جٞحكس ج٠ُ جُطٞؾٜحش ج٤ُٗٞػ٤س ٝجُؼِٔح٤ٗس جُط٢ ْحٛٔص ذؼىّ ُؼد وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ 

 ضأ٤ّْ ٓػَ ًٌٛج ٓٛحٌف .

 ٣ٝ1992ؼطرٍ جٍُٔٛف جُؼٍجه٢ جإلْال٢ٓ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٤ٔ٘س جٍٝ ٍٓٛف ئْال٢ٓ ضأّْ ك٢ جُؼٍجم ػحّ 
(62)

 

( ٍٓٛف ػحّ  25ال٤ٓس ك٢ جُؼٍجم )، غْ ضِطٚ ضأ٤ّْ ذؼٝ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس قط٠ ذِؾ ػىو جُٔٛحٌف جإلْ

( ٍٓٛكح ك٢ ػّٔٞ جُؼٍجم 71ٖٓ ٓؿٔٞع ) 2018
 (63)

ً ٝجؾ٘ر٤حً  24، ٜٓ٘ح ) ً ٓك٤ِح ً ج٤ِٛح ً جْال٤ٓح ( ٍٓٛكح

 ٍٝٓٛف ئْال٢ٓ ق٢ٌٓٞ ٝجقى .

 :2018ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٓهط١ ٣ٞٞف ٤ٌَٛ جُٔٛحٌف جُؼٍجه٤س ُِؼحّ  

 

 

 

                                                           
 .174 ص ، 1998 والتوزيع، للنشر الوفاء دار اإلسالم، مصر، املنصورة ،  عاجلها وكيف اإلسالمية البنوك يف األستثمار مشكلة الصاوي، صالح دمحم - 59
60 - The International Association Of Islamic Banks, Directory Of Islamic 

Banks,directory of Islamic Banks and Financial Institutions, 1996, p9. 
 3 ص ، 2008 والتوزيع،. للنشر العلمية عمان ، االردن ، دار ، 1ط اإلسالمية، املصرفية الصناعات اساسيات الشمري، راشد صادق - 61
 . 2010السنوى التقرير والتنمية لالستثمار العراقى االسالمى املصرف - 62
 . 2018التقرير السنوي للبنك املركزي  العراقي  - 63
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 8112( هٍكم انًصارف انعراقٍت نعاو  1يخطط رقى )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 8112انًصذر : انًخطط يٍ اعذاد انباحث باالعخًاد عهى حقرٌر انبُك انًركسي انعراقً 

ٗط٤ؿس ُٔٞجكوس جُر٘ي   2018( ٍٓٛف ذؼى ػحّ  30ئال إٔ ػىو جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس جَوجو ك٢ جُؼٍجم قط٠ ذِؾ )

جْط٤لحتٜح ٌُحكس ج٠ٍُٝٗ ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ ضك٣َٞ ًٍٖحش جُطك٣َٞ جُٔح٢ُ جُٔك٤ِس ج٠ُ ٓٛحٌف ئْال٤ٓس ذؼى 

جُٔطِٞذس ُطأ٤ّْ ٍٓٛف ئْال٢ٓ ، ْٝٞف ٗوّٞ ذًًٍ جُٔٛحٌف جُؼٍجه٤س جإلْال٤ٓس ًحكس ٓغ ٤ٖة ٖٓ جُطؼ٣ٍق 

  -ًٝٔح ٢ِ٣ :

  -أٝال / جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس جُك٤ٌٓٞس :

(  ُٓ٘س 9ٍٓٛف ج٣ٍُٜٖ٘ جإلْال٢ٓ / ضأّْ ٍٓٛف ج٣ٍُٜٖ٘ جالْال٢ٓ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ ) -1

ٝٛٞ جٍٝ  17/12/2012 كـ4260٢ٍ ك٢ ؾ٣ٍىز جُٞهحتغ جُؼٍجه٤س ذؼىوٛح جٍُٔهْ ٝٗٗ 2012

( ٤ِٓحًٌ و٣٘حٌجً ػٍجه٤حً ُٝٚ كٍٝع ك٢ 50ٍٓٛف ق٢ٌٓٞ ئْال٢ٓ ك٢ جُؼٍجم  ذٍأِ ٓحٍ ٓوىجٌٙ ) 

 هيكل المصارف العراقية 

  (  مصرفا71)

  المصارف الحكومية

 ( مصارف 7)

 

( 64المصارف الخاصة )

 مصرف

مصارف تجارية 

(6) 
مصرف اسالمي  

(1 ) 

مصارف اسالمية 

محلية واجنبية 

 ( مصرف24)

مصارف تجارية 

محلية واجنبية 

 ( مصرف 40)
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جُٔكحكظحش ٝ ضط٘ٞع ٤ٚؾ جُط٣َٞٔ جإلْال٤ٓس ذحٌٖحٍ ٓهطِلس ٜٝٓ٘ح جٍُٔجذكس ٝ جُٔٗحًٌس ٝ 

ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جٍُٔٛك٤س   جُُٔجٌػس ٝ جُط٣َٞٔ جُطأؾ١ٍ٤ ٝؿ٤ٍٛح جالْطٛ٘حع ٝ جُِْٓ ٝ
(64) 

. 

 

  -غح٤ٗح /   جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس جُهحٚس  )ٓٓحٛٔس نحٚس ( :

(  205جٍُٔٛف جُؼٍجه٢ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٤ٔ٘س  /  ضأّْ جٍُٔٛف  جُؼٍجه٢ ذٔٞؾد هٍجٌ   )  -1

ً 126ذٍجِ ٓحٍ ٓوىجٌٙ )1992ُٓ٘س   ٝٛٞ ٍٓٛف ٓٓحٛٔس نحٚس ُٚ ( ٤ِٕٓٞ و٣٘حٌجً ػٍجه٤ح

كٍٝع ك٢ جُٔكحكظحش ٣ٝؼطرٍ جٍٝ ٍٓٛف ئْال٢ٓ ك٢ جُؼٍجم  ٝهى ذحٍٖ جػٔحُٚ جٍُٔٛك٤س كؼ٤ِح 

25/4/1993ك٢ ذـىجو ك٢ 
(65)

 . 

ٍٓٛف ج٣الف جإلْال٢ٓ / ضأّْ ٍٓٛف ئ٣الف جالْال٢ٓ ضكص ئْْ  ٍٓٛف جُرًٍس   -2

جتــٍز ضٓؿ٤َ جًٍُٗـــحش ٌهـــْ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ ذٔٞؾد ٖٜحوز جُطأ٤ّْ جُٛحوٌز ٓــٖ و

ٌٍ و٣٘حٌ ػٍجه٢ غْ ضكٍٞ ج٠ُ ٍٓٛف 2ذٍأِ ٓحٍ ٓوىجٌٙ ) 2001/جيجٌ/18( ك٢ 7788) ( ٤ِٓح

٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ  جٍُٔٛك٢ ٝكن ٓرحوب ج٤ٍُٛكس  جإلْال٤ٓس  2008ج٣الف جإلْال٢ٓ ػحّ 
(66)

 . 

 

 

 

/ 3/ 13ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ك٢ ٍٓٛف ًٌٞوْطحٕ جُى٢ُٝ جإلْال٢ٓ ُإلْطػٔحٌ ٝجُط٤ٔ٘س /  -3

ٌٍ ػٍجه٢ 50ذٍأِ ٓحٍ ذِؾ ) 2005 ( ٤ِٓحٌ و٣٘ح
(67)

،  ٣ٔحٌِ ٗٗح٠ٚ ٝكن ٓرحوب ج٤ٍُٛكس   

 جإلْال٤ٓس .

ذٍأِ ٓحٍ   25/5/2005/  ضأّْ جٍُٔٛف ج٢٘٠ُٞ جُؼٍجه٢ ك٢  ج٢٘٠ُٞ جإلْال٢ٓجٍُٔٛف  -4

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢  25)
(68)

كحكظحش ٝهى ٓحٌِ ، ٝٛٞ ٓٓحٛٔس نحٚس  ُٝٚ  كٍٝع ك٢ جُٔ

 . 2010ٗٗح٠ٚ جُلؼ٢ِ ػحّ 

                                                           
 .https://cbi.iq/page/113البنك املركزي العراقي ، املصارف االسالمية احلكومية واحمللية ، املوقع االلكرتوين :  - 64
 .644، ص  1998الدكتور عبد الرزاق رحيم اهلييت ، املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ، عمان ، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع ،  - 65
،  16مصر ،  العدد الدكتور فؤاد محيد الدليمي ، دوافع الصريفة اإلسالمية يف العراق ، حبث منشور يف جملة البحوث والدراسات الشرعية  ، القاىرة ،  - 66

 .  197، ص  2013
 121، ص  2017سوق العراق لألوراق املالية ، دليل الشركات ،  - 67
 .133املصدر نفسو ، ص  - 68
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أّْ ًٛج جٍُٔٛف ذٔٓحٛٔس نحٚس ػٍجه٤س  وؾِٚ ٝجُلٍجش ُِط٤ٔ٘س  ٝجالْطػٔحٌ / ٍٓٛف  -5

ٌٍ ػٍجه٢ٍ  ٝقون ٗٔٞج ًر٤ٍج ك٢ 50ذٍأِ ٓحٍ هىٌٙ )  21/5/2005ن٤ِؿ٤س ك٢  ( ٤ِٓحٌ ٍو٣٘ح

 2016ػحّ ( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢  116جالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س قط٠ ذِؾ ٌأِ ٓحُٚ )
(69)

  . 

/ ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ذٔٓحٛٔس نحٚس ػٍجه٤س ئ٣ٍج٤ٗس ك٢  جُطؼحٕٝ جإلْال٢ٓ ُإلْطػٔحٌٍٓٛف  -6

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ، ) 50ُٝٚ كٍٝع ك٢ جُٔكحكظحش ٝهى ذِؾ ٌجِ ٓحٍ جُطأ٤ّْ ) 2006ػحّ 

 أقٌحّ قٓد ٝجالْطػٔحٌ جُط٣َٞٔ ٓؿحالش ك٢ ٝضٞظ٤لٜح جُٔىنٍجش ضؼرثس٣ٜٝىف جٍُٔٛف ج٠ُ  

 جُطؿح٣ٌس جٍُٔٛك٤س ذحألٗٗطس جُو٤حّ جُٜىف ًٛج ُطكو٤ن ٣ٝط٠ُٞ جٍُٔٛف ، جالْال٤ٓس ج٣ٍُٗؼس

جٍُذف (  ُطكو٤ن  ئْال٤ٓح جٍُٔٗٝػس ٝجالْطػٔح٣ٌس
(70)

 . 

( ٤ِٓحٌ 25ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )  6/7/2006ٍٓٛف جُرالو جالْال٢ٓ  / ضأّْ ٍٓٛف جُرالو ك٢  -7

كٍػح ٝهى قون ٗؿحقحش ٓطُج٣ىز ك٢ ؾ٤ٔغ كٍٝػس  (14و٣٘حٌ ػٍجه٢  ، ذِـص ػىو كٍٝػس )

 2017( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ػحّ 250جُٔ٘طٍٗز وجنَ جُؼٍجم ٤ُٛرف ٌجِ ٓح جٍُٔٛف )
(71)

. 

 

(  25ذٍجِ ٓحٍ ذِؾ ) 3/2/2008/ ضأّْ ك٢  ٍٓٛف ؾ٤ٜحٕ ُإلْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ جإلْال٢ٓ -8

 ً ٤ِٓحًٌ و٣٘حٌجً ػٍجه٤ح
(72)

ؾ٤ٜحٕ جُطؿح٣ٌس ٣ٝٔحٌِ ٗٗح٠ٚ   ، ٣ٝؼٞو ًٛج جٍُٔٛف ج٠ُ ٓؿٔٞػس 

جُطؿح١ٌ ٝكن ٞٞجذ١ ج٤ٍُٛكس جإلْال٤ٓس ٝذحُطٍم جُطٌِ٘ٞؾ٤س جُكى٣ػس ُِطؼحَٓ جُٔح٢ُ ًحُطؼحَٓ 

 جالٌُط٢ٍٗٝ ٝجٍُٛجف جال٢ُ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُطٍم جُٔططٌٞز . 

 

 

/ ٣ؼطرٍ ٍٓٛف أذٞ ظر٢ ك٢ جُؼٍجم كٍػح ٖٓ كٍٝع ٍٓٛف أذٞ  جذٞ ظر٢ جإلْال٢ٍٓٓٛف  -9

ٌٍ  50ذٍجِ ٓحٍ ذِؾ ) 6/10/2010ظر٢ ك٢ جالٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز ، ٝضأّْ ك٢  ٌٍ و٣٘ح ( ٤ِٓح

ػٍجه٢ ٍ
(73)

،  ٝٛٞ ٖٓ جُٔٛحٌف جُط٢ ضوىّ نىٓحش ٓط٤ُٔز ك٢ ٓؿحٍ ج٤ٍُٛكس جإلْال٤ٓس ك٢ 

 جُؼٍجم . 

 

ٍٓٛف جُرًٍس جُط٢ًٍ كٍػح ٖٓ كٍٝع ٍٓٛف  ٣ؼطرٍ/   ٢ٍٓٓٛف جُرًٍس جُط٢ًٍ جالْال -10

ذٍجِ  4/4/2011جُرًٍس جُط٢ًٍ جُطٟح٢٘ٓ جُطحذغ ًٍُٗس جُرًٍس جُؼح٤ُٔس ك٢  ض٤ًٍح ، ضأّْ ك٢ 

                                                           
  .198الدكتور فؤاد الدليمي ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 69

 .   17، ص 2012مصرف التعاون االسالمي ، التقرير السنوي لعام  - 70
 . 198الدليمي ، مصدر سبق ذكره صالدكتور فؤاد محيد  - 71
 .132سوق العراق لألوراق املالية ، مصدر سبق ذكره ، ص  - 72
 . 199الدكتور فؤاد محيد الدليمي ، مصدر سبق ذكره ،  - 73
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( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٣ٔحٌِ ٗٗح٠حضٚ جٍُٔٛك٤س ٝكن ج٤ٍُٛكس جإلْال٤ٓس ك٢  50ٓحٍ هىٌٙ )

 ٓكحكظس أٌذ٤َ .

 

ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ  9/4/2018/ ضحّْ ًٛج جٍُٔٛف ك٢  ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔجُٔٓطٗحٌ جإلْال٢ٓ  -11

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٣ٝٔحٌِ ػِٔٚ جٍُٔٛك٢ ك٢ جُؼحٚٔس ذـىجو ُٝٚ كٍٝع ك٢ ٓكحكظس  250)

جُ٘ؿق ٝجُرٍٛز 
(74)

 . 

 

أ ػ٠ِ  غحُػح /  جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس جُهحٚس )ٓٓحٛٔس نحٚس ( ًٍٖحش جُطك٣َٞ جُٔح٢ُ ْحذوح ٝجُط٢ ضأّْ ذ٘حء

ُِؼَٔ ٝكن  2015( ُٓ٘س 43جُٔٞجكوس جُٛحوٌز ٖٓ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ  ئْط٘حوجً  ُوحٕٗٞ جُٔٛحٌف جإلْال٤ٓس ٌهْ )

 ج٤ٍُٛكس جإلْال٤ٓس ٢ٛٝ ًٔح ٢ِ٣ :

 

/ ضأّْ ٍٓٛف جُؼحُْ جإلْال٢ٓ ذطح٣ٌم  ٍٓٛف جُؼحُْ جإلْال٢ٓ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ -1

٣ٔحٌِ جػٔحُٚ ًٔإْٓس ٓح٤ُس ٌُ٘ٚ ضكٍٞ  ( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ًٝحٕ 100ذٍجِ ذِؾ ) 31/3/2009

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ  250ٝهى ذِؾ ٌجِ ٓحٍ جٍُٔٛف ك٢ ٗلّ جُؼحّ ) 2/2/2016ج٠ُ ٍٓٛف ك٢ 

ػٍجه٢ 
(75)

 . 

 

ٍٓٛف جُؿ٘ٞخ جإلْال٢ٓ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ  / ٣ؼى ٍٓٛف جُؿ٘ٞخ ٖٓ جُٔإْٓحش جُٔح٤ُس  -2

 13/1/2016ِٜٔح ًٍٔٛف ك٢ جُط٢ ضؼَٔ ذحُٓٞم جُؼٍجم ، ضأْٓص ًٛٙ جًٍُٗس ُطُجٍٝ ػ

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ، ٣ٝوىّ ًٛج جٍُٔٛف ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ 250ذٍجِ ٓحٍ ٣رِؾ )

جُهىٓحش جٍُٔٛك٤س جُٗحِٓس 
(76)

 ، ُٝٚ ػىز كٍٝع ك٢ ػّٔٞ جُؼٍجم . 
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 5/5/2016ٝجُط٣َٞٔ / ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ك٢  ٍٓٛف جُٞكحم جُى٢ُٝ جإلْال٢ٓ ُألْطػٔحٌ -3

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٣ٝٔحٌِ جػٔحُٚ جٍُٔٛك٤س ٝكن ٓرحوب ج٤ٍُٛكس 160ذٍجِ ٓحٍ ذِؾ )

( 2020جالْال٤ٓس جال جٕ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ هى ٝٞغ ج٤ُى ًٛٙ جُٓ٘س )
(77)

 . 

 

ٍجِ ٓحٍ هىٌٙ ذ 20/6/2016ٍٓٛف جُؼٍذ٤س جُٔطكىز جألْال٢ٓ /  ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ك٢  -4

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢، ٣كَٔ جْْ جُؼٍذ٤س جُٔطكىز ُِطك٣َٞ جُٔح٢ُ هرَ ضك٣ِٞٚ ج٠ُ ٍٓٛف 100)

 30/6/2016ٓطهٛٙ ذح٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس ، جوٌؼ ك٢ ْٞم جُؼٍجم ُالٌٝجم جُٔح٤ُس ذطح٣ٌم 

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ 45ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )
(78)

. 

 

ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ  / ٣ؼطرٍ ٍٓٛف ٌٗٞ جُؼٍجم ٖٓ جُٔٛحٌف  ٌٗٞ جُؼٍجم جألْال٢ٓ -5

( 250ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )  19/9/2016جُٔطهٛٛس ذحالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س جالْال٤ٓس ضأّْ ك٢ 

ذٍجِ ٓحٍ  ٤ِٓ30/6/2018حٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٝهى جوٌؼ ك٢ ْٞم جُؼٍجم ُالٌٝجم جُٔح٤ُس ذطح٣ٌم 

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢  250هىٌٙ )
(79)

 . 

 

٣َٖ جُؼٍجم جألْال٢ٓ ُإلْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ / ًٍٖس جُٔإضٖٔ ُِطك٣َٞ جُٔح٢ُ ْحذوح،  ضْ  ٍٓٛف -6

ُِؼَٔ ًٍٔٛف ٓطهٛٙ ذحالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س  16/2/2016ضك٣ِٞٚ ج٠ُ ٍٓٛف ذطح٣ٌم  

( ٤ِٕٓٞ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ، ٝهى جٗظْ ج٠ُ ْٞم جُؼٍجم ُالٌٝجم 100جالْال٤ٓس ، ذٍجِ ٓحٍ )

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ 250ٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )ذ 03/6/2016جُٔح٤ُس ذطح٣ٌم 
(80)

. 

 

ًٍٔٛف ٓطهٛٙ  1/6/2016جٍُٔٛف جُى٢ُٝ جألْال٢ٓ / ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ك٢  -7

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ، جوٌؼ ك٢ ْٞم 100ذحالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س جالْال٤ٓس ذٍجِ ٓحٍ ذِؾ )

 30/6/2018جُؼٍجم ُالٌٝجم جُٔح٤ُس ك٢ 
(81)

 . 
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/ 17ٍٓٛف جُوحذٝ جالْال٢ٓ ُِط٣َٞٔ ٝجالْطػٔحٌ / ضحّْ ٍٓٛف جُوحذٝ ذطح٣ٌم  -8

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ،  ٤ُ100ٔحٌِ جػٔحٍ ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )  10/2016

ًحٕ ًٛج جٍُٔٛف ػرحٌز ػٖ ًٍٖس ضٔحٌِ جػٔحٍ جُطك٣َٞ جُٔح٢ُ ذحْْ ًٍٖس جُٜٔؽ هرَ 

 30/6/2018ك٢ ْٞم جُؼٍجم ُالٌٝجم جُٔح٤ُس ذطح٣ٌم  ضك٣ِٞٚ ج٠ُ ٍٓٛف جُوحذٝ ، جوٌؼ

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ 250ذٍجِ ٓحٍ ذِؾ ) 
(82)

 . 

 

ذٍجِ ٓحٍ  8/2/2017ٍٓٛف جإلٗٛح١ٌ جألْال٢ٓ / ضْ ضح٤ّْ ٍٓٛف جالٗٛح١ٌ ذطح٣ٌم  -9

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٤ُٔحٌِ جالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س جالْال٤ٓس ٣ٝوّٞ ذطوى٣ْ نىٓحش 250هىٌٙ )

جالْال٢ٓ ذٔهطِق ٤ٚؾ جُط٣َٞٔ ٝجالْطػٔحٌجُط٣َٞٔ 
(83)

  . 

 

/ ٓحٌْص ًٍٖس جٍُٔؼ ُِطك٣َٞ جُٔح٢ُ ٗٗح٠ٜح جُٔح٢ُ    ٍٓٛف جُػوس جُى٢ُٝ جألْال٢ٓ - 10

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢  100ذٍجِ ذِؾ ) 9/3/2016قط٠ ضك٣ِٜٞح ج٠ُ ٍٓٛف جُػوس ذطح٣ٌم 

٤ُٔحٌِ جالػٔحٍ جٍُٔٛك٤س جالْال٤ٓس ،  ٝهى ضْ جوٌجؾٜح ك٢ ْٞم جُؼٍجم ُالٌٝجم جُٔح٤ُس 

 30/6/2018ذطح٣ٌم 
(84)

 . 

 

ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ / ضأّْ ٍٓٛف جٍُجؾف جالْال٢ٓ  ٍٓٛف جٍُجؾف جالْال٢ٓ - 11

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ 250ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )  5/3/2017ذطح٣ٌم 
(85)

، ٣ٝٔحٌِ جػٔحُٚ  

 ٝٗٗح٠ٚ جٍُٔٛك٢ ٝكن ٓرحوب ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس .

 

ٍٓٛف جُو٠ٍحِ جالْال٢ٓ ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ / ضأّْ ًٛج جٍُٔٛف ذطح٣ٌم  - 12

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ جٍُٔٛك٢ ٝكن  250ِؾ )ذٍجِ ٓحٍ ذ 6/3/2017

ٓرحوب ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس 
(86)

 . 
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ٍٓٛف ج٤ْح جُؼٍجم ُالْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ / ضأّْ ٍٓٛف ج٤ْح جُؼٍجم ذطح٣ٌم  - 13

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ جٍُٔٛك٢ ذطح٣ٌم 100ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )  3/8/2018

جالقط٤حؾحش جٍُٔٛك٤س ُِٔطؼح٤ِٖٓ ٓؼٚ ٝكن جقٌحّ  ، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ضِر٤س 15/4/2018

ج٣ٍُٗؼس جالْال٤ٓس جُـٍجء 
(87)

  . 

 

ٍٓٛف جٍُٔٗم جُؼٍذ٢ جإلْال٢ٓ ُألْطػٔحٌ / ضحّْ ٍٓٛف جٍُٔٗم ذطح٣ٌم  - 14

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ ٣ٝٓؼ٠ جٍُٔٛف ج٠ُ جٕ ٣ٓحْٛ  150ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ ) 9/4/2018

٤س ٖٓ نالٍ جضهحيٙ ٌَُٗ ؾى٣ى ٣ٍضٌُ ػ٠ِ ذٌَٗ كؼحٍ ك٢ ٗٔٞ هطحع ج٤ٍُٛكس جإلْالٓ

جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ٝجُهىٓحش جُٔط٤ُٔز 
(88)

 . 

 

/ 13/5ٍٓٛف جُط٤ق جالْال٢ٓ ُالجْطػٔحٌ ٝجُط٣َٞٔ  / ضأّْ ٍٓٛف جُط٤ق ك٢   - 15

٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ جٍُٔٛك٢ ٝكن ٓرحوب  2018( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢  100ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ ) 

ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس 
(89)

 . 

 

 9/12/2018ٍف جٌٝ جالْال٢ٓ  ُالْطػٔحٌ / ضأّْ ٍٓٛف جٌٝ جالْال٢ٓ ك٢ ٓٛ - 16

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢   101ذٍجِ ٓحٍ ٓوىجٌٙ )
(90)

، ٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ ك٢ جُؼَٔ جٍُٔٛك٢  

ٝكن ٓرحوب ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس ٣ٝٓؼ٠ ج٠ُ ض٣ٞ٘غ جالْطػٔحٌجش ذح٤ُٛؾ جالْال٤ٓس جٍُٗػ٤س 

 . 
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 9/12/2018ٝجُط٣َٞٔ جُٔح٢ُ / ضأّْ ٍٓٛف ج٤ٖٓ جُؼٍجم ك٢  أ٤ٖٓ جُؼٍجم ُإلْطػٔحٌ - 17

( ٤ِٓحٌ و٣٘حٌ ػٍجه٢ 100ذٍجِ ٓحٍ هىٌٙ )
(91)

، ٤ُٔحٌِ ٗٗح٠ٚ جٍُٔٛك٢ ٝكن ٓرحوب 

ج٤ٍُٛكس جالْال٤ٓس ٣ٜٝىف ج٠ُ ضكو٤ن جًرٍ هىٌ ٖٓ جُ٘ٔٞ ك٢ ٓؿحٍ جالْطػٔحٌجش ذح٤ُٛؾ 

 جالْال٤ٓس . 

 

 

ٝجن٤ٍج ٛ٘حُي ٍٓٛف ذحْْ ) ج٤ْح جُط٢ًٍ جالْال٢ٓ ( جال جٗٚ ضٞهق ػٖ ُٓجُٝس ٗٗح٠ٚ  جٍُٔٛف  

ذ٘حءأ ػ٠ِ جُطِد جُٔوىّ ٖٓ جُٔى٣ٍ جُٔلٜٞ ًُٜج جُر٘ي ذؼ٘ٞجٕ ضٛل٤س  ج٠ُ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ ٝج١ًُ 

 ؾؼِٚ ضكص جُطٛل٤س الًٔحٍ ئؾٍجءجش جُطٛل٤س جٌُحِٓس  . 
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021 

 اٌثبٌثاٌّجحث 

ِغ رحًٍُ ِؤششاد  ِؤعغخ اٌؼُٓ ٌٍشػبَخ االجزّبػُخ فٍ  ٔظشَخ اٌزىبفً االعالٍِ

 اٌؼشاق . 

 واػبدح رىصَغ اٌذخً  ِفهىَ اٌزىبفً االجزّبػٍ -:االوي اٌّطٍت 

 ِىاسد رّىًَ اٌزىبفً فٍ االعالَ واثشص ِؤعغبد اٌزىبفً فٍ اٌؼشاق -اٌثبٍٔ : اٌّطٍت
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020 

 / ٔظشَخ اٌزىبفً االعالٍِ اٌشاثغاٌّجحث 

 

 ِفهىَ اٌزىبفً االجزّبػٍ -االوي : اٌّطٍت

حُظٌخكَ ُـش ٛٞ حُٔؼ٤َ حٝ حُؼؼق ٝحٌُخكَ ٛٞ حُؼخثَ ٝحُؼخٖٓ , ٝٓ٘ٚ طٌخكَ أ١ طؼخٖٓ حٝ طؼخهَ ٝطؼخٖٓ ًِٜٝخ 

رٔؼ٠٘ حُظغخٗذ
(1)

. 

, ٓظِلش حُلشد ػ٠ِ ٓظِلش حُـٔخػش ٢الططـ )ٛٞ حٕ ٣ظغخٗذ حُٔـظٔغ حكشحدٙ ٝؿٔخػظٚ رل٤غحططالكخ حُظٌخكَ 

ٔ٘ظٜخ ٤ك٢ ٓظِلش حُـٔخػش ٝحٗٔخ ٣زو٠ ُِلشد ٤ًخٗٚ ٝحرذحػٚ ٤ٔٓٝضحطٚ ُِٝـٔخػش ٛٝال طزٝد ٓظِلش حُلشد 

ٝع٤طشطٜخ , ك٤ؼ٤ش حالكشحد ك٢ ًلخُش حُـٔخػش (
(2)

. 

ر٘ظشس ش٤ُٞٔش ال طوظظش ػ٠ِ ك٤ظ٤ٔض ػٜ٘خ  ؼ٤شػحألٗظٔش حُٞحُظٌخكَ ك٢ ٣وخرَ حُظٌخكَ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حإلعالّ 

ٖٓ كذ ٝطؼخؽق ٝطؼخٕٝ ٝأٓش رخُٔؼشٝف  ػ٠ِ حُـخٗذ حُشٝك٢ ُِلشد حُٔغِْحُ٘ٞحك٢ حُٔخد٣ش ك٢ حُٔـظٔغ , رَ 

 ٝكذدص ٓـخالطٚ ., كخُظٌخكَ حإلعال٢ٓ حهشطٚ حُشش٣ؼش حُغٔلخء ٢ٜٗٝ ػٖ حٌُٔ٘ش 

س, كخإلٗغخٕ ٛٞ حُز١ ٣ٔ٘ق ٗلغٚ ٛزٙ حُلوٞم, ؼضٍ حُذ٣ٖ ػٖ حُل٤خردحثٔخ ٝحُظ٢ ط٘خد١  شحُٞػؼ٤ حألٗظٔشأٓخ ك٢ 

ٌٝٛزح حٗظ٠ٜ حُلٌش حُٞػؼ٢ ا٠ُ إٔ حُلوٞم طظذس ػٖ  ٝٛٞ حُز١ ٣ز٤ٖ ٓذحٛخ ٝششٝؽٜخ, ٝٛٞ حُز١ ٣ظٔظغ رٜخ

كخُلن حُز١  ػ٤ٔش حُـٔخػش, أ١ حإلٗغخٕ ك٢ ٓـٔٞػٚ, ٝرُي رٜذف ؿؼِٜخ طظٔظغ ربهشحس حُـ٤ٔغ ُٜخ ٝحكظشحٜٓخ,

أٝ حُغِطش, أٝ ػ٤ٔش حُـٔخػش ٛٞ أعخط حُوخٕٗٞ حُز١ ٣طزوٚ حُٔـظٔغشد حُٔغ٤طشُلح ٣ٔ٘لٚ حإلٗغخٕ ُ٘لغٚ
(3)

. 

ٌَُِبُٓء كوذ هخٍ طؼخ٠ُ  ءخخحأل٣ٝوّٞ حُٔـظٔغ حالعال٢ٓ ػ٠ِ حعخط حُظؼخٖٓ ٝ ُۡ أَۡو ُذ ثَۡؼُضُه ََٰٕ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ َْ َوٱ ُٕى ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ﴿َوٱ

 ِٓ َْ َػ َهۡى ٕۡ ۡؼُشوِف َوََ َّ
ٌۡ َْ ثِٱ ُشو ُِ ٖۚ ََۡأ ئَِه ثَۡؼض 

ٓ َ َوَسُعىٌَهُۥٖٓۚ أُْوٌََٰ َْ ٱَّللَّ حَ َوَُِطُؼُى َوىَٰ َْ ٱٌضَّ حَ َوَُۡؤرُى ٍَىَٰ َْ ٱٌصَّ ى ُّ َٕىِش َوَُِمُ ُّ
ٌۡ ٱ

  ُ َ َػِضٌَض َحِىُ َّْ ٱَّللَّ ُُۗ إِ ُُ ٱَّللَّ ُه ُّ  ﴾١٧َعَُۡشَح
,   حُظٞرشعىسح  ١٧االَخ-

( ) ٓؼَ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ طٞحدْٛ ملسو هيلع هللا ىلصٝهخٍ سعٍٞ هللا )

 حُـغذ حرح حشظ٠ٌ ٓ٘ٚ ػؼٞ طذحػ٠ ُٚ عخثش حُـغذ رخُل٠ٔ ٝحُغٜش ( ٝطؼخؽلْٜ ٝطشحكْٜٔ ًٔؼَ

ٓغظ٣ٞخص ػالع ٣ٝلظَ حُظٌخكَ حالعال٢ٓ ك٢ 
(4)

-  

                                                           
 .1640،ص2،مج2112ابو الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور،لسان العرب ، بٌروت،مؤسسةاالعلمً للنشروالتوزٌع  -0
والتوزٌع  للطبع االردن ، دارالمسٌرة –دابراهٌم دمحم البطاٌنة ود زٌنب نوري الغرٌري ،النظرٌة االلتصادٌة باالسالم ، عمان  - 2
 .041، ص  2100، 
 
انموذجا (، مجلة كلٌة التربٌة  االمام علً علٌه السالم )عهده الى مالن االشتر د رحٌم علً صباح ،فلسفة التكافل االجتماعً عند-1

 . 222،ص  06، العدد  2101ساسٌة ، جامعة مٌسان ، اال
مصر، دار الشروق  -دمحم فتحً عثمان  ،حموق االنسان بٌن الشرٌعة االسالمٌة والفكر المانونً الغربً ،الماهرة  الدكتور - 6

 . 021-024، ص  0892للنشر والتوزٌع ،
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022 

حُ٘لوش حُٞحكذس ك٢ حُٔـظٔغ حالعال٢ٓ  ك٢ حُٔغظٟٞ حالٍٝ ػ٠ِ طؼ٤ذ حالعشس ك٤لذع حُظٌخكَ دحخَ حالعشس 

ٓأَََُّهب ٱٌَّٕبُط ٝحالسع ٝحُٞط٤ش هخٍ طؼخ٠ُ  ب ﴿َََٰ َّ ُه ٕۡ ِِ َهب َصۡوَجَهب َوثَثَّ  ٕۡ ِِ ِحَذح  َوَخٍََك  ٓ َّٔۡفظ  َوَٰ ِِّ ُُ ٱٌَِّزٌ َخٍَمَُىُ  ٱرَّمُىاْ َسثَُّى

 ُۡ ُى ُۡ َْ َػٍَ َ َوب َّْ ٱَّللَّ ََٖۚ إِ َْ ثِهِۦ َوٱۡۡلَۡسَحب َ ٱٌَِّزٌ رََغبَٓءٌُى  َوٱرَّمُىاْ ٱَّللَّ
ا َؤَِغبٓءاٖۚ بِسَجبالا َوثُِشا  طؼخ٠ُ ًٝزُي  كظَ هللا (﴾٧َسلُِجا

ِْ َوٱۡۡلَ رُي ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ َذا ٌِ َىَٰ
ٌۡ ب رََشَن ٱ َّّ ِِّ ٌٍَِِّٕغبِٓء َِٔصُت   َْ َو ِْ َوٱۡۡلَۡلَشثُى ٌَِذا َىَٰ

ٌۡ ب رََشَن ٱ َّّ ِِّ َجبِي َِٔصُت   ًَّ ﴿ٌٍِّّشِ ب لَ َّّ ِِ  َْ ۡلَشثُى

ب ۡفُشوضا َِّ ب  هُ أَۡو َوثَُشٖۚ َِٔصُجا ٕۡ مُ  ١ِِ ٌۡ خَ أُْوٌُىاْ ٱ َّ ِمۡغ ٌۡ ُۡ َوإِرَا َحَضَش ٱ هُ َولُىٌُىاْ ٌَُه ٕۡ ِِّ ُٓ فَٱۡسُصلُىُهُ  ِىُ َغَٰ َّ ٌۡ ًَٰ َوٱ َّ َُزََٰ ٌۡ ًَٰ َوٱ ۡشثَ

ب ۡؼُشوفا َِّ  (.ٖٓ عٞسس حُ٘غخء 7ٝ8 حال٣ش﴾٨لَۡىالا 

َ َواَل رُۡشِشُوىاْ ثِهِۦ َشُۡ ) هخٍ طؼخ٠ُػ٠ِ طؼ٤ذ حُـخس  حُؼخ٢ٗحٓخ حُٔغظٟٞ  ِٓ   ا ﴿۞َوٱۡػجُُذواْ ٱَّللَّ َۡ َذ ٌِ َىَٰ
ٌۡ ب َوثِِزٌ بو َوثِٱ ٕا إِۡحَغَٰ

ِٓ ٱ ِت َوٱۡث ٕۢ َج
ٌۡ بِحِت ثِٱ ُجُِٕت َوٱٌصَّ ٌۡ َجبِس ٱ ٌۡ ًَٰ َوٱ مُۡشثَ ٌۡ َجبِس ِرٌ ٱ ٌۡ ِٓ َوٱ ِىُ َغَٰ َّ

ٌۡ ًَٰ َوٱ َّ ََٰ َُز ٌۡ ًَٰ َوٱ مُۡشثَ ٌۡ ُۗ ٱ ُۡ ُُٕى ََّٰ َۡ ٍََىۡذ أَ َِ ب  َِ ًِ َو ٌغَّجُِ

ۡخزَبالا فَُخىًس﴾ ُِ  َْ ٓ َوب َِ َ اَل َُِحتُّ  َّْ ٱَّللَّ )ٓخصحٍ ( ص )ٝؿخء ك٢ حُلذ٣غ حُشش٣ق ُِ٘ز٢ دمحم ,  ٘غخءعٞسس حُ 36ال٣ش ح إِ

 ؿزشحث٤َ ٣ٞط٢٘٤ رخُـخس كظ٠ ظ٘٘ض حٗٚ ع٤ٞسػٚ (

 ٝ حٓخ حُٔغظٟٞ حُؼخُغ ػ٠ِ طؼ٤ذ حُٔـظٔغ ك٤ظلون حُظؼخٖٓ ٝحُظٌخكَ ك٤ٚ ػٖ ؽش٣ن حُضًخس ٝحُظذهخص

ُِهُ  ﴿ُخزۡ  ٓؼَ حالٝهخف حُخ٤ش٣ش ٝحٌُلخسحص  حالُظضحٓخص حُٔخ٤ُش حُششػ٤ش حالخشٟ ُۡ َورَُضّوِ ُشُه  رَُطّهِ
ُۡ َصَذلَخا ِه ٌِ َىَٰ ِۡ ٓۡ أَ ِِ

﴾ٌُ ُ ٍِ ٌُغ َػ ِّ ُ َع ُۗ َوٱَّللَّ ُۡ ٓ  ٌَُّه رََه َعَى َّْ َصٍَىَٰ و إِ ُۡ ِه ُۡ ًِّ َػٍَ ثَِهب َوَص
عٞسس حُظٞرش 103حال٣ش 

ب ٝهخٍ طؼخ٠ُ  ,   َّّ ِذ فَِِٕؼ
َذلََٰ ﴿إِْ رُۡجُذواْ ٱٌصَّ

ٍَو َوإِْ رُۡخفُىَهب َورُۡؤرُىَهب  ٓ َعُِّ ِه ِِّ ُٖۡۚ َوََُىفُِّش َػُٕىُ  ش  ٌَُّى ُۡ فُمََشآَء فَُهَى َخ
ٌۡ ﴾  ٱ َْ َخجُِش  ٍُى َّ ب رَۡؼ َّ ُ ثِ ُۗ َوٱَّللَّ ُۡ  برُِى

عٞسس حُزوشس271
 , 

ٖٓ ال ٓخٍ ُٚ ( ,  ك٤ِؼٞدٝهخٍ حُشعٍٞ حالًشّ ص )ٖٓ ًخٕ ُٚ ظٜش ك٤ِؼذ ٖٓ ال ظٜش ُٚ , ٖٝٓ ًخٕ ُٚ ٓخٍ 

طٞؽ٤ذ ٗٞحصع حُخ٤ش ػ٘ذ حُلشد حُٔغِْ كظ٠ ؼ٤شس ك٢ ٛزح حُظذد ًِٜٝخ طئًذ ػ٠ِ ٤ش ٝحالكخد٣غ ًاٗٝحالدُش حُوش

 ٣ظَ رٚ ح٠ُ ٓشطزش حال٣ؼخس .

ٝطٞس حُظٌخكَ ك٢ حالعالّ ًؼ٤شس ٜٓ٘خ طٞك٤ش حُلش٣خص رٔخظِق حٗٞحػٜخ ٝكن ح٤ٌُِٔش ٝطٞك٤ش كشص ػَٔ ٌَُ 

ٗشًض  حٗ٘خش ُِظٌخكَ حالؿظٔخػ٢ , حال ٓٞحؽٖ ٝحالٓش رخُٔؼشٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُظٞس حُٔؼ٣ٞ٘

ػ٠ِ حُظٌخكَ حُٔخد١ ٝك٤ٚ سًض حالعالّ رظٞسس ٓزخششس ػ٠ِ ٝػغ هٞحػذ حُضح٤ٓش ُظلش٣ش حُزشش ٖٓ حُلوش
(1)

كوذ ,

ًخٕ ر٤ض حُٔخٍ
(*)

حرح ًخٕ حُلوش خخسؽ حسحدس حُلو٤ش ,ًٝزُي كغ حالكشحد حُوخدس٣ٖ ػ٠ِ حُِٔـت حالعخع٢ ُِلوشحء 

 حُؼخؿض٣ٖ .حالٗلخم ػ٠ِ 

                                                           
 .046د ابراهٌم دمحم و د زٌنب نوري  ، مصدر سبك ذكره ، ص  - 0

بٌت مال المسلمٌن الذي هو مؤسسة مالٌة تختص بما ٌرد للدولة من أموال كرٌع أراضً الخراج، وجباٌة العشور وغٌرها، )*( 
وكانت تصرف هذه الموارد فً المسلمٌن بحسب المرابة من رسول هللا)ص( والسابمة فً اإلسالم، ولم ٌشمل بالعطاء موالً 

 المسلمٌن.
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021 

 حخخ ر٤ٖ ك٤ٖ ٓوظذ طٞسس,ٝأششف أر٠ٜ ك٢ حُٞحهغ أسع ػ٠ِ حالؿظٔخػ٢ حُظٌخكَ ( ٓزذأملسو هيلع هللا ىلصهللا ) سعٍٞ ٝؽزن

 ر٤ض أٝ  خض٣٘ش ُِذُٝش ٣ٌٖ ُْ ك٤ٖ حُظٞس ُٔؼخ٢ٗ,ٝأدٍ ح أسٝع ك٢ حإلعالّ سٝف ُ٘خ ٤ُـغذ ٝحألٗظخس حُٜٔخؿش٣ٖ

 ر٤ْٜ٘ . ك٤ٔخ ٓظٌخطل٤ٖ ٓظؼخ٤ٖٗٝ حُٔغِٕٔٞ ,كٌخٕ حُ٘لوش ٣غظلن ٖٓ ػ٠ِ ٓ٘ٚ ٣٘لن  ٓخٍ

 ك٢ حُغالّ ػ٤ِٚ ػ٢ِ حالٓخّ خالكش ػٜذ ك٢خ طٞسٛ حؿَٔ ك٢ ٝحالهظظخد١ حالؿظٔخػ٢ حُظٌخكَ حرؼخد ٝطـغذص

 ُْٜ الك٤ِش حُز٣ٖ ٖٓ حُغل٠ِ حُطزوش ك٢ هللاه  هللا ك٤ٜخ )ػْ هخثال ٓظش ػ٠ِ ٝح٤ُخ ؿؼِٚ ك٤ٖ حالشظش ُٔخُي ٝط٤ظٚ

 ٖٓ ٓخأعظللظي هللا ٝٓؼظشح,ٝحكلع هخٗؼخ حُطزوش ٛزٙ ك٢ ,كبٕ ٝحُض٠٘ٓ حُزئع٠ ,ٝأَٛ ٝحُٔلظخؿ٤ٖ ,ٝحُٔغخ٤ًٖ

 ُز١ح ٓؼَ ْٜٓ٘ ُألهظ٠ كبٕ , رِذ ًَ ك٢ طٞحك٢ *حإلعالّ ٖٓ ٝهغٔخ , ٓخُي ر٤ض ٖٓ هغٔخ ُْٜ ,ٝحؿؼَ ك٤ْٜ كوٚ

 , كال حُْٜٔ حٌُؼ٤ش إلكٌخٓي حُظخكٚ رظؼ٤٤غ الطؼزس  رطش,كبٗي ػْٜ٘ كال٣شـِ٘ي , كوٚ حعظشػ٤ض هذ ًَٝ , ُألد٠ٗ

 حُشؿخٍ ٝطلوشٙ حُؼ٤ٕٞ طوظلٔٚ ٖٓٔ ْٜٓ٘ ا٤ُي ال٣ظَ ٖٓ أٓٞس ٝطلوذ , ُْٜ خذى ٝالطظؼش , ػْٜ٘ ٛٔي طشخض

 طِوخٙ ٣ّٞ هللا ا٠ُ رخإلػزحس ك٤ْٜ حػَٔ ػْ , أٓٞسْٛ ا٤ُي ك٤ِشكغ  , ٝحُظٞحػغ حُخش٤ش أَٛ ٖٓ ػوظي ألُٝجي كلشؽ ,

 أَٛ ٝطؼٜذ  ا٤ُٚ. كوٚ طؤد٣ش ك٢ هللا ا٠ُ كؤػزس ًَٝ , ؿ٤شْٛ ٖٓ حإلٗظخف ا٠ُ أكٞؽ حُشػ٤ش ر٤ٖ ٖٓ ٛئالء كبٕ ,

 .  ػو٤َ ًِٚ ٝحُلن ػو٤َ حُٞالس ػ٠ِ ٝرُي , ٗلغٚ ُِٔغؤُش ٝال٣٘ظذ ُٚ ك٤ِش ال ,ٖٓٔ حُغٖ ك٢ حُشهش ٝر١ٝ ح٤ُظْ

 (. ُْٜ. هللا ٓٞػٞد رظذم ٝٝػوٞح , أٗلغْٜ كظزشٝح حُؼخهزش ؽِزٞح أهٞحّ ػ٠ِ هللا ٣خللٚ ٝهذ

ٝك٢ ٛزح حُ٘ض طؤ٤ًذ ًز٤ش ػ٠ِ حالٛظٔخّ رٜزٙ حُششحثق حالؿظٔخػ٤ش, هِٔخ ٗـذ ُٚ ٓؼ٤ال ك٢ حُظخس٣خ, ٝٛٞ رلن ٣ؼذ 

( ػ٠ِ ًَ حُِٞحثق حُظ٢ ٝػؼض ُؼٔخٕ كوٞم حإلٗغخٕ, كخإلٓخّ ٣ئًذ كن ٛزٙ ٤ِٚ حُغالّ عزوخ ُإلٓخّ ػ٢ِ)ػ

٢ حُطزوش حُغل٠ِ" أ١ أكلع هللا ك٢ ٛزٙ حُطزوش حُظ٢ ال ك٤ِش ُٜخ ك٢ حُششحثق ك٢ حُؼ٤ش حٌُش٣ْ روُٞٚ: "هللا هللاه ك

ًغذ حُؼ٤ش, ٝطلو٤ن حُل٤خس حٌُش٣ٔش حُظ٢ ٣٘شذٛخ حإلعالّ
 (1)

. 

ٝٛزٙ حُطزوش شِٔض حُٔلظخؿ٤ٖ, ٝحُزئعخء, ٝحُٔشػ٠ ؿ٤ش حُوخدس٣ٖ ػ٠ِ حٌُغذ رخُطشم حالػظ٤خد٣ش ُؼـضْٛ ػٖ 

ٓٞسد ٓخ٢ُ ػخرض ُْٜ ٖٓ ر٤ض ٓخٍ حُٔغ٤ِٖٔ, ٖٝٓ ؿالص طٞحك٢  ( رظخظ٤ض٤ِٚ حُغالّرُي, كؤٓش حإلٓخّ )ػ

ٝطـذس حالشخسس ح٠ُ حٕ حُظٌخكَ حالؿظٔخػ٢ ٝحالهظظخد١ ك٢ حالعالّ ال٣ؼ٢٘ طض٣ٝذ حُٔلظخؽ رخُلخؿخص ,  حإلعالّ

ؿخص ٝحٗٔخ ٣وذّ حالعالّ ًلخُش الثوش ُِٔؼ٤شش ٝطِز٤ش حُلخ , حُؼشٝس٣ش ٝحُِٔلش كوؾ دٕٝ حشزخع حُلخؿخص حالخشٟ 

حُٔخد٣ش ٝحُ٘لغ٤ش ٌَُ كشد ٓغِْ ٣ؼ٤ش ك٢ حُٔـظٔغ حالعال٢ٓ ػٖ ؽش٣ن خِن ٝطٞك٤ش كشص ػَٔ ٝطذس٣ذ حالكشحد 

ٝطٞك٤ش حُلخؿخص حُل٤خط٤ش  ُالكشحد حُظ٢ , ٝعذ كخؿش ٖٓ ٣ؼـض ػٖ حُؼَٔ , خٍ ْٜ ُٔٔخسعش ٓخظِق حالػٔجٝط٤ٜ

٣ؼغش ػ٤ِْٜ حُؼ٤ش رذٜٝٗخ ٛٞ حعخط حُظٌخكَ ك٢ حالعالّ 
(2)

. 
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واثشص ِؤعغبد اٌزىبفً فٍ  فٍ االعالَ اٌزىبفًِىاسد رّىًَ  -اٌثبٍٔ : اٌّطٍت

 اٌؼشاق 

 اوال / ِىاسد اٌزىبفً 

٤ظٜخ ك٢ ر٘خء ٔحٕ ٓٞحسد حُظٌخكَ ك٢ حالعالّ ًؼ٤شس ٝٓظ٘ٞػش ُٜخ ٛذف حؿظٔخػ٢ ػظ٤ْ ٣غظٔذ ٛزٙ حُؼظٔش ٖٓ حٛ

ٗغ٤ؾ حؿظٔخػ٢ حعال٢ٓ ٓظؼخٕٝ ٝٓظٌخكَ ك٢ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ٝحالُظضحٓخص حُٔخ٤ُش حالخشٟ حُظ٢ حهشٛخ هللا طؼخ٠ُ 

 -ٝكغذ حال٤ٔٛش ًٝٔخ ٢ِ٣ : ٓٞؿضك٢  حُوشإٔ حٌُش٣ْ ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش حُؼطشس , ٣ٌٖٝٔ رًش ٛزٙ حُٔٞحسد رشٌَ 

 

 اٌضوبح -:اوال

 حُذخٍٞ طٞص٣غ إلػخدس دحثزش آ٤ُش ٝحُضًخس حإلعال٢ٓ حُٔـظٔغ  ك٢  ٓذٟ أػشٝ حألٝعغ حألػٔن حُظٌخك٢ِ حإلؽخس ٢ٛٝ

ىاْ ػ٤ِٜخ هخٍ طؼخ٠ُ  حُوشءحٕ حًذ ٝهذ , ٢ٛٝ سًٖ ٖٓ حسًخٕ حالعالّ حُخٔغش أكشحد حُٔـظٔغ ر٤ٖ ٝحُؼشٝحص ُّ ﴿َوأَلُِ

 َٓ ِوِؼُ َغ ٱٌشََّٰ َِ حَ َوٱۡسَوؼُىاْ  َوىَٰ حَ َوَءارُىاْ ٱٌضَّ ٍَىَٰ ُوشحٕ حٌُش٣ْ ح( ًٝزُي ٝػق طؼخ٠ُ ك٢  ٖٓ عٞسس حُزوشس 43حال٣ش  -﴾٣٤ٱٌصَّ

ُۡ ح٣ؼخ ٓغظلو٢ ٛزٙ حُضًخس ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ َؤٌَّفَِخ لٍُُىثُُه ُّ ٌۡ َهب َوٱ ُۡ َٓ َػٍَ ٍُِ ِّ ؼََٰ ٌۡ ِٓ َوٱ ِىُ َغَٰ َّ
ٌۡ فُمََشآِء َوٱ ٍۡ ٌِ ُذ 

َذلََٰ ب ٱٌصَّ َّ ﴿۞إَِّٔ

َٓ َوفٍِ  ُ ِِ ِش غََٰ ٌۡ لَبِة َوٱ ﴾َوفٍِ ٱٌّشِ  ُ ٌُ َحِىُ ٍُِ ُ َػ ُِۗ َوٱَّللَّ َٓ ٱَّللَّ ِِّ ًِو فَِشََضخا  ِٓ ٱٌغَّجُِ ِ َوٱۡث ًِ ٱَّللَّ َعجُِ
ٖٓ عٞسس حُظٞرش 60ال٣ش ح

  . 

لو٤ٜخ ظٝهذ ر٤٘ض حُشش٣ؼش حُغٔلخء حٕ ػ٠ِ حُذُٝش حالعال٤ٓش ٓغئ٤ُٝش طٞص٣غ حُضًخس رشٌَ ػخدٍ ػ٠ِ ٓغ

حُؼٔخ٤ٗش
(1)

ٝحُضًخس كش٣ؼش ػخٓش  طئخز ٖٓ أ١ ٗشخؽ حهظظخد١ صسحػ٢ طـخس١ ٗوذ١ ٝطخخز ع٣ٞ٘خ ٝال٣ؼل٠ ٜٓ٘خ  ,

حكذ حال ر١ٝ حُذخٍٞ حُٔلذٝدس 
(2)

. 

طلشع ع٣ٞ٘خ ػ٠ِ ًَ كشد ٓئٖٓ ٗٞع ٖٓ حُضًخس طغ٠ٔ صًخس حُلطشس ٝٛ٘خى 
(1)

,ٝطـذس حالشخسس ح٠ُ سرٔخ 

ٛزٙ  ٕٚ حُْٜٔ رخُٔٞػٞع ٛٞ حُٜذف حٌُز٤ش حُز١ طئد٣حال ح حُٔزحٛذ حالعال٤ٓش طخظِق ك٢ ٗغزش حٝ ػ٤ٖ حُضًخس

 ه٤ٔش  ١حُلش٣ؼش ُظلو٤ن حُظٌخكَ ك٢ حُٔـظٔغ حالعال٢ٓ ٝٓٞسد ر

                                                                                                                                                                                                 

)*( الصوافً هً األراضً التً لم ٌكن لها مالن عند الفتح، أي لم تكن فً حوزة احد من الناس، وكذلن األراضً التً كانت 
تكون تحت تصرف اإلمام ٌصنع فٌها لكسرى، وأراضً البرٌد، ومعابد النٌران فهذه األراضً وضعت تحت عنوان الصوافً 

 بحسب رأٌه.
 
 

1
,  1995د ٣ٞعق حُوشػخ١ٝ  ,دٝس حُو٤ْ ٝحالخالم ك٢ حالهظظخد حالعال٢ٓ ,حُوخٛشس , ٌٓظزش ٝٛزش , حُطزؼش حال٠ُٝ ,  - 

ص
386
. 

2
د ٣ٞعق حُوشػخ١ٝ ,  حُٔظذس ٗلغٚ , ص  - 

387
 . 
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022 

ُِٝضًخس خظخثض ٢ُٛٔظِلش حُؼخٓش ُِٔـظٔغ حالعال٢ٓ , ًز٤شس ٣لون ح
(2)

:- 

ٖٓ حسًخٕ حالعالّ حُضًخس ٓوذحسٓؼِّٞ ك٢ ٝهض ٓؼِّٞ ُِذالُش ػ٠ِ حالٛظٔخّ حُزخُؾ رٜزح حُشًٖ حُْٜٔ  -1

 ٝدٝسٙ حُلؼخٍ ك٢ طلغ٤ٖ حُلخُش حُٔؼخش٤ش ُِلشد حُٔغِْ دحخَ حُذُٝش حالعال٤ٓش .

٤ٓش رـزخ٣ظٜخ ٝطٞص٣ٜخ ػ٠ِ حُٔغظلو٤ٖ ًٝٔخ عالحُذُٝش حالّ طؼذ حُضًخس ػزخدس ٣ظوشد رٜخ حُٔغِْ ٖٓ سرٚ طوٞ -2

ػ٠ِ ػٌظ حُؼشحثذ حُظ٢ ٢ٛٝ " ,ؿ٤٘خثْٜ كظشد ػ٠ِ كوشحثْٜ أ( " طئخز ٖٓ ملسو هيلع هللا ىلصهخٍ حُشعٍٞ حٌُش٣ْ )

 ؼ٤ش .ػشخع حعظخذحٜٓخ ك٢ حالٗظٔش حُٞ

ُْ ٣ـؼَ حُ٘ظخّ حالعال٢ٓ ٗظخد حُضًخس ًز٤ش ٝحُـخ٣ش ٖٓ رُي ٢ٌُ ٣ؼٖٔ حشظشحى ؿ٤ٔغ حٌُِٔل٤ٖ رٜزٙ  -3

 .حُلش٣ؼش 

 حُٔخٍ(. حالعال٤ٓش )ر٤ض حُذُٝش ٓٞحصٗش ػٖ طخّ ٝحدحس١ ٓخ٢ُ حعظوالٍ ُٜخ حُضًخس حٕ -4

حُضًخس ك٢ حُ٘ظخّ حالعال٢ٓ طذكغ ُِذُٝش حالعال٤ٓش دٕٝ حٕ طوذّ حُذُٝش أ١ ٓوخرَ ٌُِِٔق رٜخ ,ػ٠ِ ػٌظ  -5

حُؼش٣زش حُظ٢ طذكغ ٓوخرَ طوذ٣ْ خذٓخص ٓخظِلش 
.

 

 

 

 االثبس االلزصبدَخ ٌٍضوبح

كظ٤ِظٜخ طؼظزش حُضًخس حُٞع٤ِش حال٠ُٝ ُظلذ٣ذ ٝطخل٤ق كذس حُلوش , ٖٓ خالٍ ٓٞسدٛخ حُٔخ٢ُ حُؼخْ ,ك٤غ طزِؾ 

% 2.5ُظ٢ طغو٠ رخُٞحعطش ٝ % ػ٠ِ حُلخطالص ح5% ػ٠ِ حُلخطالص حُضسحػ٤ش حُظ٢ طغو٠ رٔخء حُٔطش 10ٝ

٠ ُِذس ٝحُ٘غَ حُ٘وٞد ٝحٓٞحٍ حُظـخسس ٝٗلٞ رُي ػ٠ِ حُؼشٝس حُل٤ٞح٤ٗش حُظ٢ طوظ٘ٝػ٠ِ 
(3)

. 

ٛزح حال٣شحد حٌُز٤ش ُِضًخس ؿؼَ ُٜخ حػخسح حهظظخد٣ش ًؼ٤شس حٜٛٔخ 
(4)

:-  

حػش حُضًخس ك٢ حػخدس طٞص٣غ حُذخَ حُو٢ٓٞ   – 1
.

 

                                                                                                                                                                                                 
1

حالسدٕ , ٓئعغش سحّ ُِظٌِ٘ٞؿ٤خ ٝحٌُٔز٤ٞطش ,حُطزؼش حال٠ُٝ ,  –, ػٔخٕ  د ٣خع٤ٖ ؿخ١ٝ ,حالٓٞحٍ ٝحالٓالى حُؼخٓش ك٢ حالعالّ - 

, ص  1994
56.

 

 
2

د كٞص١ ػط١ٞ ,حالهظظخد ٝحُٔخٍ ك٢ حُظشش٣غ حالعال٢ٓ ٝحُ٘ظْ حُٞػؼ٤ش ,دحس حُلٌش حُؼشر٢ ُِطزخػش ٝحُ٘شش , ر٤شٝص ,  - 

, ص 1988
29-30

 . 
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طؼظزش حُضًخس ٖٓ حكؼَ حُٞعخثَ الػخدس طٞص٣غ حُؼشٝس ٝحُذخَ ٖٓ خالٍ حخز ؿضء ٖٓ ٓخٍ ٖٓ حالؿ٤٘خء ٤ُشد ػ٠ِ 

حُٔ٘ظٔش طئد١ ك٢ حالٓذ حُط٣َٞ ح٠ُ حٕ ٣ٌٕٞ طٞص٣غ حُؼشٝس ٝحُذخَ حهشد ح٠ُ حُٔغخٝحس , حُلوشحء , ٛزٙ حُؼ٤ِٔش 

حُضًخس ٖٓ دٝس ًز٤ش الػخدس طٞص٣غ حُذخَ ر٤ٖ حكشحد حُٔـظٔغ ٖٓ خالٍ حعظٜذحكٜخ ُـ٤ٔغ حالٓٞحٍ ٚ ٝحْٛ ٓخ طِؼز

ئد١ ح٠ُ حػخدس طٞص٣غ حُؼشٝس ر٤ٖ ٝرزُي طظغْ رخُشٍٔٞ ٝرخطغخع هخػذس ططز٤وٜخ كؼال ػٖ طٌشحسٛخ ع٣ٞ٘خ ٣,حُ٘خ٤ٓش 

 حُٔـظٔغ حُٔغِْ رشٌَ دٝس١ .

 حػش حُضًخس ػ٠ِ حالعظؼٔخس – 2

طشـغ حُضًخس ػ٠ِ ص٣خدس حالعظؼٔخس ػ٘ذٓخ طؼَٔ ػ٠ِ ص٣خدس حُظشـ٤َ ٝحالٗظخؽ ٖٓ خالٍ طٞؿ٤ٚ كظ٤ِش حُضًخس ح٠ُ 

ًزخس حُٔغظؼٔش٣ٖ ٖٓ ص٣خدس  حُز١ ٣ض٣ذ حُطِذ ػ٠ِ حُغِغ حالعظؼٔخس٣ش ,ًٝزُي طللضحالٗلخم حالعظٜال٢ً 

حالعظؼٔخسحص حُٔخظِلش الؽٔج٘خْٜٗ حٕ حُذ٣ٕٞ حُٔظؼؼشس ٣ٌٖٔ عذحدٛخ ٖٓ حُضًخس )حُـخس٤ٖٓ ( الٕ كَ ٓشٌالص 

حُـخس٤ٖٓ حُز٣ٖ طؼؼشص طـخسطْٜ ُظشٝف خخسؽ حسحدطْٜ طؼظزش كال ؿزس٣خ  الًؼش حُٔشخًَ حُٔخ٤ُش حُٔؼوذس ك٢ 

 حالعال٤ٓش .حُ٘شخؽ حالهظظخد١ ٝحُٔخ٢ُ  ُِذُٝش 

 

 حػش حُضًخس ػ٠ِ حُؼَٔ –3

١ طؼَٔ حُضًخس ػ٠ِ طل٣َٞ حُذخَ ٖٓ حالؿ٤٘خء حُز٣ٖ ٣ٌٕٞ ح٤َُٔ حُلذ١ ُالعظٜالى ُذ٣ْٜ ٓ٘خلغ ٝح٤َُٔ حُلذ

حُضًخس طغظٜذف حالكشحد رحص ح٤َُٔ حُلذ١ حُٔشطلغ كظ٤ِش , ٗظ٤ـش ُزُي كؤٕ ُالدخخس ٓشطلغ ػ٠ِ ػٌظ حُلوشحء 

حالٗظخؽ حُو٢ٓٞ ص٣خدس ح٠ُ طئد١ ,ٝحُظ٢ٝص٣خدس حُوٞس حُششحث٤شى ٝرخُظخ٢ُ طلل٤ض حُطِذ حُلؼخٍ ُالعظٜال
 (1.)

 

ط٘غ حُغِؼش دس حُطِذ ػ٠ِ حُغِغ حالعظٜال٤ًش حُظ٢ ط٘ظؾ رلؼَ حُغِغ حالٗظخؿ٤ش حُظ٢ طذخَ ك٢ ٖٓ رُي ص٣خ٣٘ظؾ 

, ٝرلؼَ طذحخَ حػش حُٔؼخػق ٝحُٔؼـَ عٞف طضدحد ػـِش حُ٘ٔٞ حالهظظخد١ ٣ٝضدحد حُظشـ٤َ حالعظٜال٤ًش حُٜ٘خث٤ش 

 .ٓٔخ ٣ئد١ ح٠ُ خِن كشص ػَٔ ؿذ٣ذس 
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  ثبُٔب / اٌىلف اٌخُشٌ )اٌصذلبد اٌجبسَخ (

حُٞهق ك٢ حُِـش حُلزظ, ٝك٢ حالططالف حُلو٢ٜ: كزظ حألطَ ٝطغز٤َ حُؼٔشس, ُٝظوش٣ذ حُٔؼ٠٘ ٗوٍٞ: إ حُٞهق 

ً ك٢ ٝؿٚ ٖٓ ٝؿٞٙ حُزش أٝ  ٣وّٞ ػ٠ِ حُظظذم رٔخٍ هخرَ ُِزوخء ٝحالعظٔشحس ٝحالعظلخدس رٔ٘خكؼٚ حُٔظُٞذس دٝس٣خ

حُخ٤ش
(1)

. 

ُوذ ٗشؤ حُٞهق حإلعال٢ٓ ٓ٘ز طذس حإلعالّ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُ٘ظ٢ ٝحُؼ٢ِٔ, ٣غظ٘ذ ك٢ ٓششٝػ٤ظٚ ا٠ُ هٍٞ هللا 

ًَٰ رُِٕفمُ طؼخ٠ُ:  جِشَّ َحزَّ
ٌۡ ُ  ﴿ٌَٓ رََٕبٌُىاْ ٱ ٍُِ َ ثِهِۦ َػ َّْ ٱَّللَّ ء  فَِئ ٍۡ ٓ َش ِِ ب رُِٕفمُىاْ  َِ  َو

َْٖۚ ب رُِحجُّى َّّ ِِ عٞسس آٍ ػٔشحٕ, ٖٓ  -﴾٢٩ىاْ 

( ٝهخٍ ح٢ُ٘ دمحم )ص( ) حرح ٓخص حالٗغخٕ حٗوطغ ػِٔٚ حال رؼالع : طذهش ؿخس٣ش , حٝ ػِْ ٣٘ظلغ رٚ , 92ح٣٥ش سهْ

(ٛٞ أٍٝ ٖٓ أٝهق عزغ كٞحثؾ ملسو هيلع هللا ىلص (و٢, كبٕ حُشعٍٞ حٝ ُٝذ طخُق ٣ذػٞ ُٚ ( ,ٝػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُؼ٢ِٔ حُظطز٤

أسحد هللا طؼخ٠ُ كوظَ ٣ّٞ أكذ, ٝهزغ  )رغخط٤ٖ( حُظ٢ أٝط٠ رٜخ ٓخ٤شم ح٤ُٜٞد١ إ هظَ ك٢ٜ ُٔلٔذ ٣ؼؼٜخ ك٤غ

ٞحثؾ حُغزؼش كظظذم رٜخ أ١ أٝهلٜخطِي حُل )ص(حُ٘ز٢ 
(1)

ٝحُذحكغ حألعخع٢ ُِٞهق ٛٞ حُظوشد ا٠ُ هللا ػض ٝؿَ .

ً ُٞؿٜٚ ٤ُٝظ ٖٓ أؿَ طلو٤ن ٗلغ ٓخد١  ٝسؿخء حُٔؼٞرش ٓ٘ٚ عزلخٗٚ ٝهللا ػض ٝؿَ ال ٣وزَ اال ٓخ ًخٕ خخُظخ

 ٓزخشش أٝ ؽِزخً ُِغٔؼش حُلغ٘ش أٝ حُـخٙ أٝ حُزًش حُط٤ذ ر٤ٖ حُ٘خط أٝ طٌؼ٤ش حالطزخع ٝحُٔٞح٤ُٖ .

 ٗٞع حُٞهقٕ ك٢ حُٔـظٔغ, ر٤ٖ حألٓش حإلعال٤ٓش ٝا٣ـخد حُظٞحص حالهظظخد١ ٝحالؿظٔخػ٢  ٣ٝؼذ حُٞهق ٝع٤ِش حُظٌخكَ

٣شكغ ٖٓ ٌٓخٗش حُلو٤ش, ٣ٝو١ٞ ٣ٝؼ٤ٖ حُؼخؿض ٝحُؼخؽَ ػٖ حُؼَٔ, ٣ٝللع ك٤خس حُٔؼذّ ٖٓ  , حُظذهخص أٗٞحع ٖٓ

 .ؿ٤ش ٓؼشس رخُـ٢٘, كظلظَ حُٔٞدس ٝحألُلش ٝحُظوخسد ٣ٝؼْ حالعظوشحس ٝحُظؼخٕٝ ٝحُظؼخ٣ش ر٤ٖ أكشحد حُٔـظٔغ

حُظِش ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ ٣ٝؼٖٔ حُظٞص٣غ حُؼخدٍ ُِؼشٝس ٝحُذخَ ر٤ٖ حكشحد حُٔـظٔغ ٝٛٞ حدحس كخػِش طٜذف ح٠ُ طو٣ٞش 

ه٤ِِش , ٣ٝظلون رُي ػ٘ذٓخ ٣ٞط٢ حُٞحهق رظٞص٣غ ٓخشؿخص )ؿِش (  ٓٞهٞكخطٚ ػ٠ِ ؿٜش ٖٓ  ٝػذّ كزغٜخ رخ٣ذ١

حٍ ح٠ُ حًؼش حُـٜخص كزُي ٣ؼ٢٘ طٞص٣غ حُٔخٍ ٝػذّ حعظؼٔخس حُٔخُي ُٜزح حُٔخٍ , ٝرزى ٣ؼٖٔ حُٞهق ٝطٍٞ حالٓٞ

ػذد ٖٓ حكشحد حُٔـظٔغ , ٝال٣وظظش طٞص٣غ حٓٞحٍ حُٞهق ػ٠ِ حالكشحد ٝحٗٔخ ٣ظؼذحٙ ُظ٣َٞٔ حُـٞحٓغ ٝحُٔذحسط 

 . ٝػ٠ِ ٗطخم حُٔـظٔغ ًٌَٝحُٔغظشل٤خص 

 

ثالثخ الغبَ  َٕمغُ اٌىلف إًٌو
(٩)

: 

ٓخ ؿؼَ س٣ؼٚ ٝا٣شحدحطٚ ُزس٣ش ٝأَٛ حُٞحهق ًخألٝالد ٝحالكلخد ٝؿ٤شْٛ ٖٓ حألَٛ  : ٝٛٞحُٞهق حُزس١  - 1

 ٝحألهخسد.
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029 

حُٞهق حُخ٤ش١ ٛٞ: ٓخ ؿؼَ س٣ؼٚ ٝا٣شحدحطٚ ك٢ أرٞحد حُخ٤ش ٝحُزش ٝحالكغخٕ ٓؼَ: ٝهق حُٔغخؿذ, ٝحُٞهق  - 2

ًخُـخٓؼخص ٝحُٔذحسط, ٝحُٞهق  ػ٠ِ حأل٣ظخّ, ٝحُٞهق ػ٠ِ حُلوشحء ٝحُٔغخ٤ًٖ , ٝحُٞهق ػ٠ِ حُٔئعغخص حُظؼ٤ٔ٤ِش

ػ٠ِ حُٔشحكن حُظل٤ش ًخُٔغظشل٤خص ٝحُٔشحًض حُظل٤ش, ٝحُٞهق ػ٠ِ حُٔشحكن حُؼخٓش ُِٔغ٤ِٖٔ, ٝحُٞهق ػ٠ِ 

 دػْ ٝٓغخػذس حُؼخؽ٤ِٖ ػٖ حُؼَٔ, كظ٠ ٣٘غذ ُْٜ رُي.

 حُٞهق حُٔشظشى : ٝٛٞ ٓخ٣ـٔغ ر٤ٖ حُٞهق حُزس١ ٝحُٞهق حُخ٤ش١ . – 3

ٔغ, ٝأػظْ ظٝعِغِش ٓظشحرطش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخالص, ٝٛٞ أهٟٞ سحرطش ُظؤُق ٝطٌخطق حُٔـحُٞهق ٜٓ٘ؾ ٓظٌخَٓ , 

ٝكذس حُٔغ٤ِٖٔ ٝؿٔغ ًِٔظْٜ عزذ العظذحٓش حُظ٤ٔ٘ش ٝحالصدٛخس ك٢ حُٔـظٔغ , ٓٔخ ٣ٌٕٞ ُٚ حالػش حُزخُؾ ك٢ 

زس٣ش ُالعظؼٔخس ك٢ حُ٘شخؽ حالهظظخد١ ٖٓ خالٍ ػشع حالٝهخف حُخ٤ش٣ش حٝ حُ حخشٟ ٝطلْٜ , ُٝٚ ح٤ٔٛش ًز٤شس

 ا٠ُ  ٣ٔظذ حألؿَ  ؽ٣َٞ خ٤ش١حعظؼٔخس١  شحد , كٜٞ  ٜٓ٘ؾكٓٔخ ٣شـغ ػ٠ِ حٌُغذ ٝطٞك٤ش كشص ػَٔ ًؼ٤شس ُال

 حُٔـظٔغ. أكشحد ر٤ٖ حالؿظٔخػ٢ حُظٌخكَ ٓزذأ ٣ٝلون , حُؼخّ ُِ٘لغ ٣ٝٞؿٜٚ حُٔخٍ ػ٠ِ ٣لخكع ٓظؼخهزش أؿ٤خٍ

 

 ثبٌثب / اٌخّظ

ب  َّ ٓىاْ أََّٔ ُّ ِٓ ٱٌغَّ ﴿۞َوٱۡػٍَ ِٓ َوٱۡث ِىُ َغَٰ َّ
ٌۡ ًَٰ َوٱ َّ ََٰ َُز ٌۡ ًَٰ َوٱ مُۡشثَ ٌۡ ٌِِزٌ ٱ ُعىِي َو ٌٍِشَّ َغهُۥ َو ُّ ِ ُخ َّْ َّلِلَّ َ ء  فَأ ٍۡ ٓ َش ِِّ زُُ  ّۡ ًِ إِْ َغِٕ جُِ

 ُ ُِْۗ َوٱَّللَّ ؼَب ّۡ َج
ٌۡ زَمًَ ٱ ٌۡ ََ ٱ ِْ ََۡى فُۡشلَب

ٌۡ ََ ٱ ًَٰ َػۡجِذَٔب ََۡى َٕب َػٍَ ٌۡ بٓ أََٔض َِ ِ َو ٕزُُ ثِٱَّللَّ َِ ُۡ َءا ء  لَِذٌَش﴾ُوٕزُ ٍۡ ًِّ َش ًَٰ ُو   َػٍَ
حال٣ش حالٗلخٍعٞسس

 

كخُـ٤٘ٔش ٢ٛ ًَ ٓخٍ ٌُِلخس ظلش رٚ حُٔغِٕٔٞ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜش رخُغؼ٢ ٝ ح٣ـخف  حُخ٤َ ٝححُشًخد ٝٗلٞ  , 41

رُي 
(1)

. 

ُوذ حهش حُوشحٕ ر٘ض طش٣ق حُخٔظ ٝؽزوٚ حُشعٍٞ حالًشّ كخُخٔظ ٛٞ ًَ ٓخؿْ٘ ٖٓ حُلشد حُظ٢ طوغ ر٤ٖ 

٣وغْ حُخٔظ ح٠ُ خٔغش حعْٜ عْٜ ُِشعٍٞ ٝحالسرؼش حُزخه٤ش  ٝحُٔشش٤ًٖ ٝطؼٞد ح٠ُ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ  ,حُٔغ٤ِٖٔ 

ُِز٣ٖ شخسًٞح ك٢ حُلشد , ٣ٝوٍٞ حُشعٍٞ رظشف ٛزٙ حُلظش ٖٓ حُخٔظ ػ٠ِ حهخسرٚ ٝكغذ حُلخؿش 

ٝحُٔظِلش ك٢ رُي 
(2)

 . 

ٗٞع حخش ٖٓ حُخٔظ ٝحُز١ ال٣شَٔ خٔظ ٣ٝ٘لشد حُٔزٛذ حُش٤ؼ٢ ػٖ عخثش حُٔزحٛذ حالعال٤ٓش حالخشٟ رخهشحس 

 ذٝحُظ٘خػش ٝحُضسحػش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حٌُٔخع ٝحُظـخسسدكغ خٔظ حسرخف حٌُٔخعذ  ٚرَ ٣خظض رٞؿٞر كوؾ حُـ٘خثْ

                                                           
د عبد اللطٌف محمود ال حمود ، التامٌن االجتماعً فً ضوء  الشرٌعة االسالمٌة ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع ،  - 0

 .211، ص 0886لبنان ،  –بٌروت 
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(حُـ٘خثْ ,حُلٞص, حٌُ٘ٞص, حُٔؼخدٕ ٝحُٔالكش ) ٢ٛ ٓلذدٙ ٓٞحسد ك٢ ٝرـ٤شٙ روظخال حُٔغِْ ٣ـٜ٘ٔخ ًِـ٤٘ٔش ٝٛٞ
(1 )

 ,

٣ٝ٘وغْ حُخٔظ ك٢ حُٔزٛذ حُش٤ؼ٢ ح٠ُ هغ٤ٖٔ عْٜ حالٓخّ حُلـش ػـَ هللا  , ػ٘ٞحٗٚ ٓخٍ حٝ ُٚ ه٤ٔش شتًَٝ 

كشؿٚ ٣ٝظشكٚ ك٢ حهخٓش دػخثْ حُذ٣ٖ ٝحُغْٜ حُؼخ٢ٗ ُِغخدس ٖٓ ر٘ٞ ٛخشْ ٣ٝظشف ػ٠ِ ح٣ظخّ ٝكوشحء ٝحرٖ حُغز٤َ 

ٖٓ  ر٘ٞ ٛخشْ 
(2)

 . 

حُٔظٌخكَ ٝحالؽٔج٘خٕ ػ٠ِ ٓغظوزَ حر٘خثْٜ ٔخء ُِٔـظٔغ حالعال٢ٓ ُِٝخٔظ رؼذ حؿظٔخػ٢ ٣ظٔؼَ رظ٤ٔ٘ش حُشؼٞس رخالٗظ

ٝطض٣ذ ٖٓ حٗظٔخثْٜ ُٜزٙ حُٔزخدة حُغٔلخء ُِشش٣ؼش حالعال٤ٓش , ٝرؼذ حهظظخد١ ٣ظٔؼَ رظٞص٣غ حٓؼَ ُِذخَ ٝحُؼشٝس 

ػ٤ِْٜ ك٢ حُٔـظٔغ حُٔغِْ ,ٝرزُي ٣شَٔ حُخٔظ ٝكغذ حُٔزٛذ حُش٤ؼ٢ حالكشحد ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔغِْ حُز٣ٖ ٣لشّ 

حخز حُظذهخص حال ُِؼشٝسس 
(3)

 . 

 

 

 ساثؼب / ِصبدس اخشي ٌٍزىبفً

ٞ ٛٞ ًَ ٓخٍ كظَ ٖٓ ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٛ٘خى ٓظخدس حخشٟ ُِظٌخكَ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حالعالّ ٗزًش ٜٓ٘خ حُل٤ج

ؿ٤ش حؿلخف خ٤َ حٝ حهظظخٍ , ٣ٝذخَ ك٤ٚ حُـض٣ش ٢ٛٝ ػش٣زش طلشع ػ٠ِ حُشإٝط ,ٝحُخشحؽ ٝٛٞ ػش٣زش 

طلشع ػ٠ِ حألسحػ٢ حُظ٢ كظلض ػ٘ٞس ,ٝٓخٍ حُظِق ٝػشٞس طـخسس ؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ ًَٝ ٓخٍ ٖٓ ٓخص ٖٓ حَٛ 

حُزٓش ٤ُٝظ ُٚ ٝس٣غ 
 (4.)

 

( ٣٘لن أٓٞحٍ حُل٤ت ػ٠ِ حِٛٚ ٤ٌُل٤ْٜ ٓؼٞٗش ع٘ش ًخِٓش ٝٓخ رو٢ ٓ٘ٚ ٣٘لوٚ ك٢ حٌُشحع ٝحُغالف ملسو هيلع هللا ىلصًٝخٕ سعٍٞ هللا )

 .ػذس ك٢ عز٤َ هللا , ٣ٝشَٔ أ٣ؼخ حُٔئُلش هِٞرْٜ 

ٝٗالكع حٕ حالعالّ ػٖٔ ٝحُٜذ١ ك٢ ٓ٘خعي حُلؾ  ٝحالػل٤ش ٝحُظذهخص حالخظ٤خس٣ش ٝحُ٘زٝس ٝحٌُلخسحص ,  

ٌُش٣ْ , ك٘ـذ حٕ ٝعخثَ حُظٌخكَ حالؿظٔخػ٢ ك٢ حُ٘ظخّ حالعال٢ٓ ٣ظْٔ رؼؼٚ حُزؼغ ُـ٤ٔغ حالكشحد ًلخُش حُؼ٤ش ح

كٖٔ ٤ُظ ُٚ ٗظ٤ذ ك٢ حكذٛٔخ ٗـذ ُٚ ٗظ٤ذ ك٢ حالخش ُٔخ ُالعالّ ٖٓ هٞحػذ  ٤ُشَٔ ؿ٤ٔغ حكشحد حُٔـظٔغ

                                                           
السالم ،  علٌهم الٌٌت لبنان ،مؤسسةآل–الشرٌعة،  بٌروت  تحصٌل إلى الشٌعة وسائل ،تفصٌل العاملً الحر الحسن بن دمحم -  0

 .698، ص 2111الجزء التاسع ، الطبعة الثانٌة ، 
ي اٌة هللا العظمى السٌد ابو الماسم الخوئً واٌة هللا العظمى السٌد علً السٌستانً و حٌدر السندي ، احكام الخمس طبما لفتاو -  2

 . 02، ص  2118لبنان ،  –اٌة هللا العظمى السٌد دمحم سعٌد الحكٌم ، دار االندلس ، بٌروت 
،  2116السٌد صادق الشٌرازي ، المسائل االسالمٌة مع المسائل الحدٌثة ،كربالء العراق ، مؤسسة ام ابٌها ، كربالء العراق ،  3

 . 189 ص
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ش الطخض رٚ حهظظخد٣ش ش٤ُٞٔش ٗظٔض ًخكش شئٕٝ حُل٤خس ,ٝحخ٤شح ٗشٟ حٕ حُظٌخكَ حالعال٢ٓ ك٢ حُذُٝش حالعال٤ٓ

 .ؽخثلش دٕٝ حخشٟ ٓغِٔخ ًخٕ حّ ؿ٤ش ٓغِْ , كخُـ٤ٔغ ٣ظٔظغ رخُشػخ٣ش ٝحُؼ٘خ٣ش 

 

 ثبُٔب  / اثشص ِؤعغبد اٌزىبفً االعالُِخ فٍ اٌؼشاق )  ِؤعغخ اٌؼُٓ ٌٍشػبَخ االجزّبػُخ فٍ اٌؼشاق (

 إٌشأح واٌزأعُظ  -٧

طؼذ ٓئعغش حُؼ٤ٖ ُِشػخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ حرشص حُٔئعغخص ك٢ حُؼشحم ٝحُظ٢ طؼَٔ ٝكن ٓزخدة حُشش٣ؼش حالعال٤ٓش 

كشػخ ك٢ ػّٔٞ  19, ُٜٝخ ح٥ٕ ٓوش سث٤غ٢ ك٢ رـذحد 2006ٖٓ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ  13,حعغض ٓئعغش حُؼ٤ٖ  ك٢  

ٌٓظزخ خخسؽ حُؼشحم, ٝهذ رِؾ ػذد  16ٝ  ا٠ُ ٌٓظزخ ك٢ حُٔلخكظخص حُؼشحه٤ش حُٔخظِلش  44ح٠ُ   رخالػخكشحُؼشحم  

أُق ٣ظ٤ْ, ر٤٘ٔخ رِـض ح٤ُٔضح٤ٗش ح٤ٌُِش  50أًؼش ٖٓ  2017ح٤ُظخ٠ٓ حٌُٔل٤ُٖٞ ُذٟ حُٔئعغش كظ٠ ٜٗخ٣ش ػخّ 

 د٣٘خس ػشحه٢. 205,777,867,410ٗلٞ  2017حُٔظشٝكش ُِٔئعغش كظ٠ ٜٗخ٣ش ػخّ 

٢ حألٓخٗش حُؼخٓش ُٔـِظ حُٞصسحء, طلض سهْ حُظغـ٤َ ٝحُٔئعغش ٓغـِش ُذٟ دحثشس ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ ك

1z71970.ّ٢ٛٝ كخثضس ػ٠ِ طلش رحص حُ٘لغ حُؼخ , 

ٓئعغش حُؼ٤ٖ ُِشػخ٣ش حإلؿظٔخػ٤ش ٢ٛ ٓئعغش اٗغخ٤ٗش ٓغظوِش رحص ٗلغ ػخّ طُؼ٠٘ رشئٕٝ ٣ظخ٠ٓ حُشٜذحء حألرطخٍ 

م ٝٓوذعخطٚ ٣ٝظخ٠ٓ حُشٜذحء ٖٓ ػلخ٣خ ٖٓ حُٔظطٞػ٤ٖ حُز٣ٖ ُزٞح ٗذحء حُٔشؿؼ٤ش حُؼ٤ِخ ك٢ حُذكخع ػٖ حُؼشح

حُؼ٤ِٔخص حإلسٛخر٤ش ك٢ حُؼشحم ًٝزُي ٣ظخ٠ٓ حُٔظٞك٤ٖ ٝكخس ؽز٤ؼ٤ش ٖٓٔ ْٛ رلخؿش ا٠ُ سػخ٣ش, ٝطلظ٠ ٛزٙ 

ٕه عٔخكظٚ  حُٔئعغش رذػْ ٝٓزخسًش آ٣ش هللا حُؼظ٠ٔ حُغ٤ذ ػ٢ِ حُلغ٢٘٤ حُغ٤غظخ٢ٗ )دحّ ظِٚ حُٞحسف(, كوذ أهِر

 حُششػ٤ش ُظشكٜخ ػ٠ِ ح٤ُظخ٠ٓ. ُِٔئعغش ك٢ حعظالّ حُلوٞم

ٝحُٔئعغش اػخكش ا٠ُ سػخ٣ظٜخ ٤ُِظخ٠ٓ ك٢ٜ ٓؼ٤٘ش رظوذ٣ْ حُٔغخػذحص ُِ٘خصك٤ٖ, كزؼذ طؼشع ٓ٘خؽن )طِؼلش, 

حُلٔذح٤ٗـش, ًشًٞى ٝ د٣خ٠ُ( ا٠ُ ٛـٔـش ششعش ٖٓ هزـَ حُؼظخرـخص حُظٌل٤ش٣ش حُظ٢ خِلـض حُذٓخس حُشخٓـَ ُألسع 

ٓ٘خؽـن رؼ٤ذس ٝٗخث٤ـش, ٝحؿٜـض خالُٜخ شظ٠  ٝحإلٗغخٕ, ٝحُظ٢ كظَ ػـ٠ِ اػشٛخ ٗضٝف حُؼٞحثَ ٖٓ ٓ٘خؽوْٜ ا٠ُ

حٗغـخٓخً ٓغ -حُٔظخػذ ٝحُٔٞحهق حُٔئُٔش, ٛـشػـض ٓئعـغـش حُؼـ٤ٖ ُِشػخ٣ـش حإلؿظٔخػ٤ـش ٓـٖ حُِلـظـش حأل٠ُٝ 

ح٠ُ طغخـ٤ش ًـَ حإلٌٓخٗخص ٝ حعظ٘لخس ًَ حُطـخهـخص,  -طٞؿ٤ٜخص حُٔشؿؼ٤ش حُذ٤٘٣ش حُؼ٤ِخ ك٢ حُ٘ـق حألششف

ــشع كِٔـش اػال٤ٓـش ك٢ رــذحد ٝ حُٔلخكظخص ُـٔغ حُظزشػخص ُظِي حُؼٞحثَ حُظ٢ ػخٗض ٝ ػخشض ٝأػـذص ُٜـزح حُ

ٓآع٢ كو٤و٤ـش ُؼذّ طٞكش أرغؾ حكظ٤خؿخطْٜ, ًخُٔغٌٖ ٝ حُٔؤًَ ٝحُٔششد ٝحألُزغش ٝؿ٤شٛخ )
1

.) 
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 ؽز٤ؼش ػَٔ ٓئعغش حُؼ٤ٖ    -2

/  حٛذحف حُٔئعغش  أ
(1)

: 

 حُشٜذحء حُٔظطٞػ٤ٖ حُز٣ٖ ُزٞح ٗذحء حُٔشؿؼ٤ش ٝشٜذحء حُؼ٤ِٔخص حإلسٛخر٤ش.ًلخُش ٝسػخ٣ش ػٞحثَ ٣ٝظخ٠ٓ  -0

 دػْ حُؼٞحثَ حُ٘خصكش. -2

طٞػ٤ن ح٤ُظخ٠ٓ ٝػٞحثِْٜ )ٖٓ شٜذحء حُؼ٤ِٔخص حإلسٛخر٤ش ٝحُشٜذحء حُٔظطٞػ٤ٖ حُِٔز٤ٖ ُ٘ذحء حُٔشؿؼ٤ش ٤ٌُٕٞ  -1

 رُي هخػذس ر٤خٗخص ٣ٌٖٔ حُشؿٞع ا٤ُٜخ.

٤ٌٓٞش, ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ, ٝحُٔئعغخص حإلٗغخ٤ٗش حُخ٤ش٣ش كغ حُٔئعغخص حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤ش حُل -6

ٝحإلػال٤ٓش, ٝ ح٤ُٔغٞس٣ٖ ٖٓ حُشخظ٤خص حُٔؼ٤٘ش رشػخ٣ش ح٤ُظخ٠ٓ ػ٠ِ طلَٔ ٓغئ٤ُٝخطْٜ ٝحُو٤خّ رٞحؿزخطْٜ 

 طـخٙ ح٤ُظخ٠ٓ ُإلعٜخّ ك٢ سػخ٣ظْٜ ًٝلخُظْٜ.

ُلـٞس )حُ٘لغ٤ش, حُٔخد٣ش, حإلؿظٔخػ٤ش, سكغ حُل٤ق ػٖ حُؼٞحثَ ٝح٤ُظخ٠ٓ حُٔغظل٤ذ٣ٖ ٖٓ سػخ٣ظٜخ ٝسدّ ح -2

 حُظل٤ش, حُظشر٣ٞش, حُؼ٤ِٔش ( ٖٓ خالٍ طوذ٣ْ حُذػْ ٝحإلع٘خد  ٤ٌُٞٗٞح ٓ٘غـ٤ٖٔ ٓغ ٓـظٔؼْٜ ٝٓل٤طْٜ.

طٞع٤غ حُشهؼش حُــشحك٤ش ُ٘شخؽخص ٝكؼخ٤ُخص حُٔئعغش ُظـط٤ش أًزش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ ح٤ُظخ٠ٓ ٝحُؼٞحثَ  -4

 .حُٔغظل٤ذس ٖٓ خذٓخطٜخ ٖٓ حُ٘ٞحك٢ ًخكش

سػخ٣ش حُؼٞحثَ حٌُٔ٘ٞرش ٖٓ حُ٘خصك٤ٖ ٝحُٜٔـش٣ٖ, حُٔظؼشسس ٖٓ ؿشحء حألكذحع حإلسٛخر٤ش ٝطوذ٣ْ حُذػْ  -1

 ُْٜ رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ )حُٔخ٢ُ, حُٔؼ١ٞ٘, ٝحُظل٢ ٝحُٔؼ٤ش٢(.

اهخٓش حُزشحٓؾ حُخخطش رظؤ٤َٛ ح٤ُظخ٠ٓ ٝطوذ٣ْ ٣ذ حُؼٕٞ ُْٜ ٖٓ أؿَ اطالكْٜ, ٝطٞك٤ش حُظشٝف حُٔ٘خعزش  -9

 ؤس ع٤ِٔش .ٗش ٣٘شئح٢ٌُ 
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 / ٓٞحسد حُٔئعغش:د

 طؼظٔذ حُٔئعغش ك٢ طـط٤ش ٓـَٔ أػٔخُٜخ ٝٓظشٝكخطٜخ ػ٠ِ:

ّه ِظِٚ  -0 ٘ق حُٔوذٓش ٖٓ هزَ ٌٓظذ عٔخكش حُٔشؿغ حُذ٣٘ـ٢ حألػِـ٠ حُغ٤ـذ ػِـ٢ حُلغ٤٘ـ٢ حُغ٤غظخ٢ٗ )دح ُٔ حُ

 زؼٜخ.حُٞحسف( ٝحُظ٢ طٔؼَ حُذػْ حألعخع٢ ُِٔئعغش ًٝزُي حُلوٞم حُششػ٤ش حُٔؤهرٕٝ ك٢ ه

ٓخ طُوذٓٚ حُـٜخص حُخ٤ش٣ش ٝحُٔلغٕ٘ٞ حُز٣ٖ ٣شؿزٕٞ ك٢ ًلخُش ح٤ُظخ٠ٓ ٝخخطش )حُز٣ٖ ٣ظزٕ٘ٞ ٓٞػٞع   -2

 حٌُلخُش حُخخطش( .

ط٘خد٣ن حُظذهخص حُخخطش رخُٔئعغش حُظ٢ طٞصع ػٖ ؽش٣ـن ٓوش حُٔئعغش حٌُخثـٖ ك٢ حٌُخظ٤ٔـش حُٔوذعش  -1

 ٝكشٝػٜخ ك٢ رـذحد ٝحُٔلخكظخص.

ٓشخس٣غ خ٤ش٣ش )ٜٓ٘خ خذ٤ٓش ٝأخشٟ سرل٤ش( ٣ؼٞد ٗلؼٜخ ح٠ُ ح٤ُظخ٠ٓ حُز٣ٖ  حُظذهش حُـخس٣ش : ٢ٛٝ -6

طشػخْٛ حُٔئعغـش, ار إٔ ؿ٤ٔـغ ٛزٙ حُٔشخس٣ـغ طُؼذُ أٝهخكخً طظٞالٛـخ حُٔشؿؼ٤ـش حُؼ٤ِـخ ك٢ حُ٘ــق حألششف 

ـٖ هزَ حُٔظٔؼِـش رغٔخكش حُٔشؿغ حُذ٢٘٣ حألػ٠ِ حُغ٤ذ ػ٢ِ حُلغ٤٘ـ٢ حُغ٤غظخٗـ٢ )دحّ ظِٚ(, ٝطُذحس ٓ

 حُٔئعغش؛ ٤ُُظشف س٣ؼٜخ ُٔظِلش ح٤ُظخ٠ٓ حُٔغـ٤ِٖ ُذ٣ٜخ.

 اطذحسحص حُٔئعغش ٖٓ ٓط٣ٞش حُٞط٤ش ًٝشحعظ٢ حُخٔظ ٝهؼخء ٓخ ك٢ حُزٓش . -2

 حُظزشػخص حُؼخٓش )ٗوذ٣ش ٝ ػ٤٘٤ش( ٖٓ حُـٜخص حُخ٤ش٣ش ٝحُٔلغ٤ٖ٘. -4

 حٌُلخسس: حُٔئعغش ٓؤرٝٗش رخعظالّ حٌُلخسحص حٌُز٤شس ٝحُظـ٤شس. -1
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 حُٔئعغش ٝحٌُلخُش حُخخطش:/ اػخٗش ؽ

ً حططِلض ػ٤ِٚ "اػخٗش   ً ػخرظخ ً شٜش٣خ ً ٝٓخد٣خً, كوذ خظظض ٓزِـخ ششػض حُٔئعغش ك٢ سػخ٣ظٜخ ٤ُِظخ٠ٓ ٓؼ٣ٞ٘خ

حُٔئعغش" ٝهذسٙ خٔغٕٞ أُق د٣٘خس ػشحه٢ ٌَُ ٣ظ٤ْ, ٝإلششحى حُٔلغ٤ٖ٘ ك٢ أؿش ًلخُش ح٤ُظ٤ْ أّعغض ٗظخّ 

٤ٚ رذكغ سحطذ شٜش١ ٤ُظ٤ْ ٝحكذ أٝ أًؼش, ٢ٛٝ رذٝسٛخ ط٘ظْ ػ٤ِٔش طغ٤ِْ حٌُلخُش حُخخطش, ٗظخّ ٣ظؼٜذ حُٔلغٕ٘ٞ ك

 ٝحعظالّ حُٔزخُؾ, ٝطٌٕٞ ٝع٤طخ ر٤ٖ ح٤ُظ٤ْ ًٝخكِٚ, ٝهذ ط٘ٞػض أهغخّ حٌُلخُش ر٤ٖ أسرؼش أٗٞحع:

  

ٝطخظض ٤ُظخ٠ٓ شٜذحء حُؼ٤ِٔخص حإلسٛخر٤ّش, ٣ٝظخ٠ٓ حُٔظٞك٤ٖ ٝكخس ؽز٤ؼ٤ش, ٖٓٔ  حٌُلخُش حإلػظ٤خد٣ش:  -0

 ْ حُٔئعغش رشػخ٣ظٜخ, ٣ٌٕٝٞ ٓوذحسٛخ خٔغخ ٝعزؼ٤ٖ أُق د٣٘خس ػشحه٢.شِٔظٜ

حُخخطش, ٝطخظض ٤ُِظخ٠ٓ حُٔشػ٠ ٝر١ٝ حإلكظ٤خؿخص حُخخطش,  ًلخُش حُٔشػ٠ ٝر١ٝ حإلكظ٤خؿخص -2

 ٣ٌٕٝٞ ٓوذحسٛخ ٓجش أُق د٣٘خس ػشحه٢ .

ء حُٔشؿؼ٤ّش حُشش٤ذس, ٝطخظض ٤ُظخ٠ٓ حُشٜذحء حُٔظطٞػ٤ٖ حُز٣ٖ ُزّٞح ٗذح  ٣ظخ٠ٓ حُشٜذحء حُٔظطٞػ٤ٖ ,   -1

 ٣ٌٕٝٞ ٓوذحسٛخ ٓجش أُق د٣٘خس ػشحه٢.

ٝطخظض ٤ُِظخ٠ٓ حُٔظلٞه٤ٖ دسحع٤خ, ٣ٌٕٝٞ ٓوذحسٛخ ٓجش ٝػشش٣ٖ أُق د٣٘خس  ًلخُش حأل٣ظخّ حُٔظلٞه٤ٖ,  -6

 ػشحه٢ , أٝ ٓخ ٣ؼخدٍ حُٔزخُؾ آٗلخ رخُؼٔالص حألخشٟ.

 

 

 

 

 / ٓٞحسد ٓئعغش حُؼ٤ٖ  د

٣ؼظزش ٗشخؽ ٓئعغش حُؼ٤ٖ ُِشػخ٣ش حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ حالٗشطش رحص حُظلش حُظ٢ طظغْ رخُ٘لغ حُؼخّ ٝهذ رِـض ٤ٓضح٤ٗظٜخ 

( ٤ِٕٓٞ د٣٘خس ٝصػض ػ٠ِ شٌَ طذهخص ًٝلخُش ٝكوٞم  465ٓزِـخ هذسٙ )    2006حُٔظشٝكش ُـخ٣ش ٜٗخ٣ش ػخّ 

  -ٞػلش ك٢ حُـذٍٝ حُظخ٢ُ :ح٠ُ ٓظخس٣ق حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔئعغش ًٔخ ٓ رخالػخكشششػ٤ش حخشٟ 
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 2017( سأط ٓخٍ ٓئعغش حُؼ٤ٖ ٓ٘ز حُظؤع٤ظ ُٝـخ٣ش 2) ْؿذٍٝ سه

 رخ٤ُِٕٔٞ

 ٓؼذٍ حُ٘ٔٞ % سحط حُٔخٍ / رخُذ٣٘خس  حُغ٘ش 

2006 465  -  

2007 1.126 142 

2008 2.543 125.8 

2009 3.417 34 

2010 4.908 43.6 

2011 5.508 12 

2012 7.559 37 

2013 11.942 58 

2014 19.151 60 

2015 32.235 80 

2016 41.887 30 

2017 75030 79 

 701.4 205,777 اٌّجّىع 

 

 حُـذٍٝ ٖٓ ػَٔ حُزخكغ رخالػظٔخد ػ٠ِ ر٤خٗخص ٓئعغش حُؼ٤ٖ .

ٗالكع ٖٓ حُـذٍٝ حُغخرن حٕ سأط ٓخٍ  حُٔئعغش حُٔ٘لن ع٣ٞ٘خ رظضح٣ذ ٓغظٔش ٗظ٤ـش ُِ٘شخؽخص حالٗغخ٤ٗش حُٞحعؼش 

ٝٝطَ ح٠ُ  2006( ٤ِٕٓٞ د٣٘خس ػخّ 456طوذٜٓخ حُٔئعغش ٝكن ٓزخدة حُشش٣ؼش حالعال٤ٓش , كوذ حسطلغ ٖٓ )حُظ٢ 

%( ٝحعظٔشص حُض٣خدس ك٢ حُ٘ٔٞ ٓ٘ز حُظؤع٤ظ كظ٠ ٜٗخ٣ش  142رٔؼذٍ ٗٔٞ رِؾ ) 2007( ٤ِٕٓٞ د٣٘خس ػخّ  1226)

( د٣٘خس رٔؼذٍ ٗٔٞ 205.777.867.410كوذ رِؾ ٓـٔٞع سحط حُٔخٍ حُٔظشف ك٢ ٛزٙ حُٔئعغش ) 2018ػخّ 

 %( . 701.4( رِؾ ) 2017 -2006حؿٔخ٢ُ ُِٔذس )
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حٕ ٛزٙ حُض٣خدس حُٔظٞحطِش ٗظ٤ـش  ُِـٜذ حُٔززٍٝ ك٢ عز٤َ طو٤َِ حُلوش ٝحُلشٓخٕ ك٢ حُٔـظٔغ حُؼشحه٢ ٝطوذ٣ْ حُذػْ 

ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔشحكَ ُال٣ظخّ ٖٓ خالٍ حٌُلخُش ٝر٘خء عٌٖ الثن ٝطوذ٣ْ ٓؼٞٗش شٜش٣ش ٝطٌلِْٜ الًٔخٍ حُذسحعش 

 حُذسحع٤ش .
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 الفصل الثالث

 تحليل مؤشرات المؤسسات والمصارف االسالمية عينة الدراسة

 

 

 

لمشاريع العتبة العباسية عينة البحث ) مصنع الجود لتكنلوجيا  تقيم كفاءة االداء االقتصاديالمبحث االول / 

 .الزراعة الحديثة وانتاج المعقمات ومزارع خيرات ابي الفضل العباس ( 

تقيم كفاءة االداء االقتصادي لمصنع الجود لتكنلوجيا الزراعة الحديثة وانتاج المعقمات المطلب االول / 

 والمنظفات التابع للعتبة العباسية المقدسة

تحليل بعض المؤشرات االقتصادية ومؤشرات تقييم كفاءة  األداء لمزارع خيرات ابي الفضل  المطلب الثاني / 

 (.  6102-6102العباس للمدة ) 
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 المطلب االول /

 مؤشرات الدراسة  . لتكنلوجيا الزراعة الحديثة وانتاج المعقمات و المنظفاتنبذه تعريفية عن مصنع الجود  

 

 

 . المنظفات الحديثة وانتاج المعقمات ولتكنلوجيا الزراعة  / نبذة تعريفية عن مصنع الجود اوال

لمحافظة كربالء ٌعد هذا المشروع من المشارٌع المهمة التً لها دور بارز فً تغطٌة الحاجات المحلٌة 

 وانتاج الحدٌثة الزراعة لتكنولوجٌا الجود شركة تهدف و 4112عام ه تم تأسٌس ،والمحافظات المجاورة 

خلك  خالل من  للبلد االلتصادٌة التنمٌة فً والفعالة الجادة المساهمة  إلى والمطهرات والمعممات المنظفات

 لٌست وهً ، العرالً المستهلن تطلعات بتحمٌك وااللتزام بالمنتجات المستمر باالرتماء تحممها مضافة لٌمة

 خالل من علمٌة استشارة لكل مفتوحة هاابوابو ،  العمل فً شركاء وإنما ، الدولة لمطاع منافسة شركة

 ، الذاتٌة البلد لدرات رٌطوالتً تهدف الى  ت التمنٌات بأحدث والمزودة الشركة فً الموجودة الحدٌثة المختبرات

، وتمسم  مجاالت هكذا فً المتمدمة الدول ننافس لكً ،  البلد ألبناء الجٌد والمعٌشً الغذائً المستوى وتؤمن

وبجودة عالٌة وهً  منتجات هذا المصنع الى اربعة مجموعات رئٌسٌة ٌتم انتاجها وفك الطرق الحدٌثة لالنتاج

 كماٌلً :

 

المجموعة االولى / العائلة المنزلٌة وتظم ) جل استحمام الجود ، معطر متعدد االستخدامات ، منظف زجاج ، 

سائل غسٌل المالبس السوداء والداكنة ، معطر جو ، معطر ومنعم مالبس ، الصابون ، الماصر ، سائل تنظٌف 

 المالبس ( .الصحون ، الصابون السائل ، جل غسٌل 

 .المجموعة الثانٌة / العائلة الصناعٌة وتظم ) ماء ممطر منزوع االٌوانات ، ماء رادٌتر ( 

المجموعة الثالثة / العائلة الصحٌة وتظم ) المعممات الطبٌة ، المطهرات ، جل السونار ،جل معمم  ، اٌثانول 

 طبً ( .

 االسمدة الزراعٌة ، المبٌدات االحٌائٌة ، االضافات العلفٌة (.) المجموعة الرابعة / المجموعة الزراعٌة وتظم 

وتبنً استراتٌجٌة صناعٌة خدمٌة وتسعى شركة الجود الى تعزٌز لدراتها االنتاجٌة فً مجال ضمان الجودة 

وطنٌة فضال عن تطبٌمها مفاهٌم االدارة الحدٌثة فً مجال البحث العلمً وسخرت جمٌع الخبرات واالمكانٌات 

 الات المحلٌة فً هذا المجال .والط
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( وذلن الن هذه المدة  4118 -4116وفً ماٌلً تمٌم الكفاءة االلتصادٌة لمصنع الجود للسنوات للمدة من ) 

اتسمت باالستمرار االداري وتوفرت البٌانات بشكل دلٌك اما  بمٌة االعوام لم ٌستطٌع الباحث من الحصول على 

 . ودلٌمة بٌانات كافٌة 
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وجٍا انزراعت هنمصىع انجود نتكى تقييم كفاءة األداء االقتصادي المستخدمة في  معايير/ ال ثانيا 

 . انحدٌثت

٠ؼزّذ ٔغبػ ِّٙخ رم١١ُ وفبءح األداء ػٍٝ دلخ اٌّؤششاد ٚاٌّؼب١٠ش ِٚالءِزٙب ٚلبث١ٍزٙب ػٍٝ اٌم١بط ٚاالؽزغبة 

ٌزؤدٞ اٌغشع اٌّطٍٛة، ٕٚ٘بن ِؤششاد ِٚؼب١٠ش وض١شح رؼزّذ فٟ دساعبد رم١١ُ وفبءح األداء ٌٍّشبس٠غ 

ٔت ِؼ١ٓ ِٓ األداء، اال أٗ ِٓ ِغًّ ٘زٖ االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ وً ِؤشش ف١ٙب ٠ؼجش ػٓ عب

اٌّؤششاد ٠ّىٓ االعزذالي ػٍٝ ِغزٜٛ أداء اٌّششٚع، ٌٍٚزؼشف ػٍٝ ِغزٜٛ وفبءح األداء ٌٍّششٚع ٚاٌزطٛس 

 اٌؾبطً ف١ٗ ػجش اٌضِٓ ِٚمبسٔزٗ ِغ أداء اٌّشبس٠غ األخشٜ اٌّّبصٍخ ٠زطٍت رٌه ارجبع اٌٛعبئً اٌزب١ٌخ :  

ِغ ِؼب١٠ش ل١بع١خ رّضً ِغزٜٛ ِؾذد ٌٍىفبءح ثؾ١ش إْ أؾشاف اٌّؤششاد اٌفؼ١ٍخ ػٓ ِمبسٔخ أداء اٌّششٚع  -1

 ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٠ّضً ظب٘شح عٍج١خ .

ِمبسٔخ أداء اٌّششٚع ِغ ادائٗ فٟ عٕٛاد أخشٜ، ٕٚ٘ب ال ثذ أْ رؤخز اٌّزغ١شاد ثٕظش االػزجبس ٌىٟ رىْٛ  -2

 ػ١ٍّخ اٌّمبسٔخ طؾ١ؾخ .

 اٌّشبس٠غ أخشٜ ِّبصٍخ ٌٕفظ اٌّذح اٌض١ِٕخ. ِمبسٔخ أداء اٌّششٚع ِغ  -3

ٌٕٚغبػ اٌمبئُ ثؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ِٓ اٌؼشٚسٞ أْ ٠زُ اخز١بس اٌّؤششاد إٌّبعجخ ٌٍّششٚع ٚاْ ٠شوض ػٍٝ ِؼب١٠ش 

اٌىفبءح االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٌٍّششٚع ِؼب; ألٔٗ ال ٠ّىٓ اٌفظً ث١ٓ اٌغبٔت االلزظبدٞ ٚاٌّبٌٟ ٠ّٚىٓ رؾذ٠ذ أُ٘ 

 :ٟٚ٘  اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ وفبءح األداءاٌّؼب١٠ش 

 ِؼ١بس اٌطبلخ اإلٔزبع١خ . -أٚال 

 ِؼ١بس اإلٔزبع١خ.  -صب١ٔب 

 ِؼ١بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ.  -صبٌضب
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 أٚال : ِؼ١بس اٌطبلخ اإلٔزبع١خ :

اٌطبلخ االٔزبع١خ ٠ؼذ ِؼ١بس اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌّّٙخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ وفبءح األداء ، إر إْ ِفَٙٛ 

٠ش١ش إٌٝ ِب ٠زٛفش ٌذٜ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ِٓ لذسح إٔزبع١خ ٠ّىٓ ل١بعٙب ثٛؽذاد اٌم١بط اٌّؼّٛي ثٙب ٚخالي 

ػٍٝ أٔزبط ٚؽذاد أٚ أداء  فزشح ص١ِٕخ، وّب ٚسد أ٠ؼب فٟ رؼش٠ف اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ثأٔٙب لذسح اٌٛؽذح اإلٔزبع١خ

بعٟ ِؼ١ٓ)خذِخ ٚخالي فزشح ص١ِٕخ ٚػّٓ أعٍٛة أز
1

( ، ٚوزٌه رؼشف اٌطبلخ االٔزبع١خ ثأٔٙب لذسح اإلٔزبط 

اٌمظٜٛ ػّٓ ِذح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ػٓ ؽش٠ك االعزخذاَ األِضً ٌٍظشٚف االٔزبع١خ اٌّزٛفشح ٚرؼشف ا٠ؼب ثبٔٙب 

االٔزبط اٌغٕٛٞ األلظٝ خالي ِذح اٌزخط١ؾ ػٍٝ افزشاع اعزؼّبي ٌىبفخ ِؼذاد االٔزبط ٚاٌؾ١ض ػّٓ ششٚؽ 

 ١ٕخ ،ٕٚ٘بٌه ػذح ِغز٠ٛبد اٌطبلخ االٔزبع١خ ِٕٚٙب .ػًّ ِؼ

 

 اٌطبلخ اإلٔزبع١خ إٌظش٠خ  -1

رؼذ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ إٌظش٠خ اٌزٟ رّضً أػٍٝ و١ّخ إٔزبط ٠ّىٓ اْ رؾظً ػ١ٍٙب اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ثألظٝ عشػخ 

%( ِٚٓ دْٚ 111بِب ثٕغجخ )ِٚٓ دْٚ أمطبع أٞ أٔٙب رّضً اعزغالي اإلِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ اعزغالال ر

األخز ثٕظش االػزجبس اؽزّبالد اٞ ػطً أٚ رٛلف ثبإلٔزبط ٚرزّضً ٘زٖ اٌطبلخ ثبٌمذسح اإلٔزبع١خ اٌّؾذٚدح ِٓ لجً 

 اٌششوخ اٌّزظفخ اٌٙبرح اٌخطٛؽ االٔزبع١خ .

 

 اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌمظٜٛ  -2

ػٍٝ افزشاع رٛفش وً اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح فٟ  ٟٚ٘ اٌمذسح اإلٔزبع١خ خالي ِذح ص١ِٕخ ٌّٛاطفبد أزبط صبثزخ

اإلٔزبط وبٌظ١بٔخ اٌٛلبئ١خ ٚاٌذائّخ ٚأ٠ذٞ ػبٍِخ ِذسثخ ِٚب٘شح ٚرٛفش وً اٌّغزٍضِبد اٌغٍؼ١خ اٌّطٍٛثخ، أٞ أْ 

اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌمظٜٛ ٠ّىٓ رؾم١مٙب ػ١ٍّخ فٟ ظً ِالئّخ اٌششٚؽ اٌف١ٕخ ٚاٌّغزٍضِبد األخشٜ رفزشع رٛفش 

 خ :اٌششٚؽ االر١

االعزخذاَ اٌىبًِ ٌؼٕبطش اإلٔزبط دْٚ اٌغّبػ ألٞ رٛلف أٚ ػطً، فؼال ػٓ افزشاػٙب ثؼغ اٌششٚؽ -أ

وبٌظ١بٔخ إٌّظّخ ِغ رٛفش اٌّغزٍضِبد اٌغٍؼ١خ ٚاأل٠ذٞ اٌؼبٍِخ وّب ٚٔٛع، ٟٚ٘ ١ٌغذ ؽغّخ صبثزخ ِٓ اإلٔزبط، 

 أّب ٠ّىٓ أْ رخزٍف رجؼب ٌزٛافش ٘زٖ اٌّغزٍضِبد .

                                                           
1
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ػٕذ رؾذ٠ذ اٌطبلخ اٌمظٜٛ ٠غت األخز ثٕظش االػزجبس ع١ّغ اٌزٛلفبد اٌزٟ ال ٠ّىٓ رغٕجٙب، وؼطً ثؼغ  -ة

 ا٢الد ٚاالٔزمبي ِٓ ػ١ٍّخ إٌٝ أخشٜ ِغ ِشاػبح ٌٍؾذٚد اٌف١ٕخ اٌّزبؽخ . 

 

 : اٌطبلخ االٔزبع١خ اٌّزبؽخ -3

 ذس داخً ػ١ٍّخ االٔزبط .ٟ٘ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌمظٜٛ ِغزجؼذ ِٕٙب ع١ّغ االخزٕبلبد اٌزٟ رؾ

 :اٌطبلخ االٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ ) اٌفؼ١ٍخ (  -4

رؼشف اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌفؼ١ٍخ ثبٔٙب اٌمذسح ػٍٝ اإلٔزبط ثبٌغشػخ اٌّغّٛػ ثٙب ثؼذ اعزجؼبد اٌزٛلفبد ٠ٚزشاٚػ 

فبد ػٓ ( ِٓ اٌطبلخ إٌظش٠خ ٌٍٛؽذح االٔزبع١خ أْ أعجبة االٔمطبػبد أٚ اٌزٛل% 01_01ِغزٛی ؽذٚد٘ب )

اإلٔزبط ٟ٘ 
(2)

   : 

 ٚعٛد اٌٛلذ اٌؼبئغ وٕز١غخ اإلطالػ ٚاٌظ١بٔخ -أ

 اٌزٛلفبد إٌبعّخ ػٓ ػذَ وفبءح األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ.  -ة 

 االخزٕبلبد إٌبعّخ ػٓ اٌؼغض فٟ و١ّخ اٌّٛاد األ١ٌٚخ أٚ اٌزأخش فٟ اعزالِٙب أٚ ػذَ أزظبَ فٟ اعزالِٙب.   -ط

 اٌزٛلفبد إٌبعّخ ػٓ اٌؼطً اٚ اٌخًٍ فٟ ا٢الد ٚاٌّؼذاد  -د

 اٌٛلذ اٌؼبئغ -ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌطبلخ اٌفؼ١ٍخ = اٌطبلخ إٌظش٠خ 

اْ ص٠بدح اٚ ارغبع اٌفغٛح ث١ٓ اٌطبلخ إٌظش٠خ ٚاٌطبلخ اٌفؼ١ٍخ رؼٕٟ ػذَ اعزغالي اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ثىفبءح ػب١ٌخ فٟ 

 اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ.

 

 

 

 

                                                           
4
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 اٌطبلخ اٌّخططخ : -5

ٟٚ٘ اٌطبلخ اٌزٟ رّضً و١ّخ اإلٔزبط اٌّغزٙذفخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد خالي ِذح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ٠ٚزُ رٌه 

اعزٕبدا اٌٝ اٌطبلخ اٌزظ١ّ١ّخ ٚاٌطبلخ اٌّزبؽخ أِب اٌّؤششاد اٌّغزخذِخ ٌم١بط وفبءح األداء ثبعزخذاَ ِؼ١بس 

 : اٌطبلخ اإلٔزبع١خ فٟٙ

 االٔزبط اٌفؼٍٟ                                                      

 (1.......)  × 100ِذٜ االٔزفبع ِٓ اٌطبلخ اٌزظ١ّ١ّخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -أ 

 اٌطبلخ االٔزبع١خ اٌفؼ١ٍخ                                                   

 

 ٠ؼزجش ٘زٖ اٌّؤشش ِؤشش ٘بِب فٟ ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾٚ-ة 

 االٔزبط اٌفؼٍٟ                                                          

 (2.......)  × 100اٌّذٜ اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ رٕف١ز اٌخطخ   = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -ط

 اٌطبلخ االٔزبع١خ اٌّخططخ                                                     

 رؼجش ػٓ اٌّذٜ اٌزٞ ٠زُ االٔزفبع ثٗ ِٓ االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٌٍّششٚع ٚخالي ِذح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ.

 اٌطبلخ اٌّزؾممخ اٌفؼ١ٍخ                                                        

 (3.......)  × 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٔغجخ االٔزفبع ِٓ اٌطبلخ اٌزظ١ّ١ّخ = ـــــ -د

 اٌطبلخ اٌزظ١ّ١ّخ                                                           

 

 

 اٌطبلخ اٌّزؾممخ                                                        

 (4.......)  × 100ٔغجخ االٔزفبع ِٓ اٌطبلخ اٌّخططخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -٘ـ

 اٌطبلخ اٌّخططخ                                                           

 

 

 اٌطبلخ اٌّزؾممخ                                                     

 (5....... )  × 100خ االٔزفبع ِٓ اٌطبلخ اٌّزبؽخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٔغج -ٚ

 اٌطبلخ اٌّزبؽخ                                                           
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ٔٛع ِٓ  اٞ ٚ٘زٖ إٌغت رؾزغت ٌىً عٕخ ِٓ اٌغٕٛاد ٌّؼشفخ ِذٜ اٌزغ١ش اٌزٞ ٠طش ػٍٝ ٔغجخ االٔزفبع ِٓ

 أٔٛاع اٌطبلخ اٌّخططخ  .

 ثاوٍا : معٍار اإلوتاجٍت .

ٌمذ ؽظٟ ِٛػٛع اإلٔزبع١خ ثب٘زّبَ وج١ش ِٓ لجً اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزظبد١٠ٓ ٚاٌذاسع١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ثّٛػٛع وفبءح  

إلٔزبط األداء ٔظشا ٌّب ٌٙزا اٌّٛػٛع ِٓ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ ص٠بدح اٌذخً اٌمِٟٛ ٚسفغ اٌّغزٜٛ اٌّؼبشی ٚص٠بدح ا

ٚرخف١غ اٌزىب١ٌف ٚفٟ رؾم١ك اٌزشاوّبد اٌّبد٠خ اٌالصِخ ٌٍّٕٛ ٚاٌزٛعغ أػف إٌٝ رٌه أ١ّ٘زٙب ثباللزظبد 

ثبٌٛلذ ٚرؾغ١ٓ ظشٚف اٌؼًّ. أِب اإلٔزبع١خ فمذ ػشفذ ثأٔٙب )اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّخشعبد ٚاٌّذخالد ( أٚ اٌؼاللخ 

خ اإلٔزبع١خ ٚرشًّ اٌّغزخذِبد ِغزٍضِبد اإلٔزبط )ا١ٌذ ث١ٓ و١ّخ إٌّزغبد ٚ و١ّخ اٌّغزخذِبد اٌذاخٍخ فٟ اٌؼ١ٍّ

اٌؼبٍِخ اٌّٛاد األ١ٌٚخ، سأط اٌّبي (، فىٍّب اسرفؼذ ٔغجخ اإلٔزبط اٌٝ اٌّغزخذِبد وٍّب ادٜ رٌه إٌٝ اسرفبع 

ِغزٜٛ اإلٔزبع١خ. ٚرٕمغُ اٌٝ  
(3)

 : 

 اإلٔزبع١خ اٌى١ٍخ :  -1 

 ٚرؼٕٟ إٔزبع١خ ع١ّغ ػٕبطش اإلٔزبط اٌّغزخذِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٠ّٚىٓ اٌزؼج١ش ػٕٙب ثبٌظ١غخ اٌزب١ٌخ 

 

 و١ّخ اٚ ل١ّخ االٔزبط            اٌّخشعبد                                      

 (6ــــــــــــــــــ ............. )االٔزبع١خ اٌى١ٍخ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ

 اٌّذخالد            ل١ّخ ِغزٍضِبد االٔزبط                                 

 

 : اإلٔزبع١خ اٌغضئ١خ -2

                اٌزؼج١ش ػٕٙب ثبٌظ١غ األر١خ   : ٚرؼٕٟ إٔزبع١خ ػٕظش ٚاؽذ ِٓ ػٕبطش اإلٔزبط ٠ّٚىٓ 

 و١ّخ اٚ ل١ّخ االٔزبط                            

 (  0إٔزبع١خ اٌؼًّ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...................... )  -أ 

 ػذد اٌّشزغ١ٍٓ                               
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األعٛسٚرؾغت إٔزبع١خ األعش ٠ٚم١ظ ٘زا اٌّؼ١بس ل١ّخ اٚ و١ّخ اإلٔزبط اٌزٟ ٠ٕزغٙب وً د٠ٕبس ِٕفك ػٍٝ  - أ

 ثبٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ  :  

 

 ل١ّخ اٚ و١ّخ اإلٔزبط                         

 (  0إٔزبع١خ األعش = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ........................ ) 

 األعٛس                           

 أٔفك ػٍٝ األعٛس.٠ّٚضً ٘زا اٌّؼ١بس و١ّخ اإلٔزبط اٌّزؾمك ػٓ وً د٠ٕبس 

       

 و١ّخ اٚ ل١ّخ أزبط                                           

 ( 9أزبع١خ سأط اٌّبي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ........................ )  -ط

 ل١ّخ ساط اٌّبي اٌّغزخذَ                                      

 ١ظ ٘زا اٌّؼ١بس ک١ّخ االٔزبط اٌّزؾمك ػٓ وً ٚؽذح ِٓ سأط اٌّبي٠ٚم

 و١ّخ اٚ ل١ّخ أزبط                                        

 ( 11أزبع١خ األساػٟ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ........................ )  -د

 ِغبؽخ االسع                                         

 ٠م١ظ ٘زا اٌّؤشش أزبع١خ األسع اٚ أزبع١خ اٌذُٚٔ اٌٛاؽذ ِٓ األساػٟ اٌّضسٚػخ

 

اْ اٌّؼ١بس األوضش ش١ٛػب ٚاعزخذاِب ِٓ رٍه اٌّفب١ُ٘ اٚ اٌّؼب١٠ش ٘ٛ ِؼ١بس أزبع١خ اٌؼًّ الع١ّب ػٕذِب ٠ىْٛ 

ال ٠ؼجش ػٓ وفبءح اعزخذاَ ػٕظش اٌؼًّ فمؾ ثً ٠ّزذ اٌٙذف ٘ٛ رم١١ُ وفبءح األداء فٟ اٌّششٚع ار اْ ٘زا اٌّؼ١بس 

١ٌشًّ اٌزؼج١ش ػٓ وفبءح االعزخذاَ ع١ّغ ػٕبطش االٔزبط اٌّغزخذِخ ػٍٝ أْ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبط ال رزُ اال ثبعزخذاَ 

ِض٠ظ ِٓ اٌؼًّ ٚساط اٌّبي. ٠ٚمظذ ثئٔزبع١خ اٌؼًّ اٌؼاللخ ث١ٓ و١ّخ االٔزبط ٚ ػٕظش اٌؼًّ ٠ّٚىٓ اٌزؼج١ش 

ثبٌظ١غخ األر١خ  ػٕٙب
(4 )

: 
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 و١ّخ اٚ ل١ّخ االٔزبط            و١ّخ اٚ ل١ّخ االٔزبط                      

 (11أزبع١خ اٌؼًّ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اٚ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ........... )

 ػذد اٌّشزغ١ٍٓ                 عبػبد ػذد اٌؼًّ اٌّجزٌٚخ                      

 

 اْ ٘زا اٌّؼ١بس ٠ج١ٓ و١ّخ اإلٔزبط اٌزٟ رؾممٙب اٌٛؽذح اٌٛاؽذح ِٓ ) ػبًِ/ عبػخ( اٚ          )ػبًِ / ٠َٛ( . 

 اِب ٌم١بط وفبءح ػٕظش اٌؼًّ ف١ّىٓ اعزخذاَ اٌظ١غخ

 ػذد اٌّشزغ١ٍٓ                                  

 (  12وفبءح ػٕظش اٌؼًّ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ......................... ) 

 و١ّخ اإلٔزبط اٌّزؾمك                             

   

٠ؼجش ػٓ ص٠بدح اإلٔزبع١خ ػٓ ار ٠ج١ٓ ٘زا اٌّؤشش و١ّخ اٌؼًّ اٌالصَ إلٔزبط ٚؽذح ٚاؽذح فئرا وبْ اٌّؼ١بس األٚي 

ؽش٠ك ص٠بدح اإلٔزبط ٌىً ػبًِ /عبػخ أٚ ٠َٛ فبْ اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ ٠م١ظ ِذٜ اٌزم١ٍض فٟ ٚلذ اٌؼًّ اٌّجزٚي 

 إلٔزبط و١ّخ ِؼ١ٕخ.

 ثانثا : معٍار انقٍمت انمضافت

اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌذخً اٌّزؾمك ٌؼٛاًِ اإلٔزبط )اٌؼًّ  سأط اٌّبي ( ٠ّٚىٓ ل١بعٙب ثطشػ ل١ّخ ِغزٍضِبد اإلٔزبط 

اٌغٍؼ١خ ٚاٌخذ١ِخ ِٓ ل١ّخ اإلٔزبط اإلعّب١ٌخ اٌّزؾممخ ٟٚ٘ ثزٌه رّضً اإلٔزبط اٌظبفی اٚ رً اٌظبفٟ ٌٍٛؽذح 

اإلٔزبع١خ رّضً اٌض٠بدح فٟ دخً اٌمِٟٛ اٌزٟ رؾممٙب اٌٛؽذح  اإلٔزبع١خ .ٌٚٙزا فئْ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌّزؾممخ ٌٍٛؽذح

اإلٔزبع١خ ػٓ ؽش٠ك ِّبسعخ ٔشبؽٙب اإلٔزبعٟ 
(5)

  . 

ِٚٓ ٕ٘ب فئْ ِؼ١بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٠ؼذ ِٓ أُ٘ اٌّؼب١٠ش اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ أداء اٌّشبس٠غ ِٓ إٌبؽ١خ  

بص ٚ رٌه ألْ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اإلعّب١ٌخ ٌىً اٌٛؽذاد االعزّبػ١خ ٚال ع١ّب ػٕذ رم١١ُ ششوبد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخ

االٔزبع١خ فٟ االلزظبد اٌمِٟٛ أّب رشىً ثّغّٛػٙب اٌذخً اٌمِٟٛ ٌٍجٍذ ٚػ١ٍٗ فىٍّب اصداد ؽغُ ل١ّخ اٌّؼبفخ 

ٌٍششوخ ادٞ صادد ِغبّ٘خ اٌششوخ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ص٠بدح اٌذخً اٌمِٟٛ . ٠ّٚىٓ ؽغبة اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٚفمب اٌّؼبدٌخ 

 ب١ٌخ : اٌز
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 ( 13ل١ّخ ِغزٍضِبد االٔزبط ...........................) -اٌم١ّخ اٌّؼبفخ = ل١ّخ االٔزبط 

 (14اعّبٌٟ ل١ّخ ِغزٍضِبد االٔزبط ......... )  -اٚ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ االعّب١ٌخ = اال٠شاداد 

 (15....... )االٔذصبس ........ -اِب اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌظبف١خ = اٌم١ّخ اٌّؼبفخ االعّب١ٌخ 

 ٕٚ٘بٌه ِؼب٠ش ٌٍم١ّخ اٌّؼبفخ ٟٚ٘:

 

 طبفٟ االسثبػ                                                      

 (16....... )  × 100ٔغجخ االسثبػ أٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -1 

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ                                                   

 

فخ اٌزٟ رؾممٙب ٠ٚش١ش ٘زا اٌّؼ١بس إٌٝ أ١ّ٘خ االسثبػ وئؽذٜ ػٕبطش اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٓ ِغّٛع اٌم١ّخ اٌّؼب

 اٌٛؽذح االلزظبد٠خ

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍغٕخ اٌؾب١ٌخ                                       

 (10....... )  × 100   1 -ٔغجخ رطٛس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -2 

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍغٕخ اٌغبثمخ                                       

  

االلزظبد٠خ ٘زٖ  ٠ٚش١ش ٘زا اٌّؼ١بس إٌٝ ٔغجخ اٌزطٛس فٟ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ػٕذ ِمبسٔخ ِب رٛطٍذ ا١ٌخ اٌٛؽذاد

 اٌغٕخ ِمبسٔخ ثبٌغٕخ اٌزٟ عجمزٙب ٠ٚغزجؼذ اصش اسرفبع االعؼبس ٚثأخز اٌم١ُ ثبألعؼبس اٌضبثزخ .

 اٌشٚارت ٚاالعٛس                                                             

 (10....... )  × 100ــــــــ ٔغجخ األعٛس ٚاٌشٚارت إٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ = ـــــــــــــــــــــــــــ -3 

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ                                                             

 ٠ؼىظ ٘زا اٌّؼ١بس ِذٜ ِغبّ٘خ اٌشٚارت ٚاألعٛس فٟ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ .
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حليل بعض المؤشرات االقتصادية ومؤشرات تقييم كفاءة  األداء لمصنع الجود ثانيا / ت

 المعقمات . لتكنلوجيا الزراعة الحديثة والمنظفات و 

 

 نمصىع انجود اوال / االٌزاداث انكهٍت 

  -اٌغٛد  ٚوّب ٠ٍٟ : ٌّظٕغ ا٠ٌّّٕٛىٓ ث١بْ ِمذاس اإل٠شاداد اٌى١ٍخ ِٚؼذي 

 ٌٍّذح  ٌّظٕغ اٌغٛد ٌزىٌٕٛغ١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبد اٌى١ٍخ( اال٠شاداد 3عذٚي سلُ )

 (2116  - 2110  ) 

 % ِؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ  ثب١ٌٍّْٛ  اال٠شاداد اٌى١ٍخ اٌغٕٛاد

2116 1،094 -  

2110 3،212 221.2 

2110 4،405 39،32 

 اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّظذس: 

( ١ٍِبس د٠ٕبس اسرفؼذ  1،094وبٔذ ) 2116اإل٠شاداد ٌّظٕغ اٌغٛد فٟ ػبَ ( اْ 3ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

% ( ثغجت اسرفبع اٌطٍت ػٍٝ ِٕزغبد اٌّظٕغ 22،2ثّؼذي ) 2110( ١ٍِبس ػبَ 3،212ٚٚطٍذ اٌٝ )

ثأعزٕفبس ؽبلبرٗ اإلٔزبع١خ ِّب أدٜ اٌٝ ص٠بدح اإل٠شاداد ، اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ ٌالعزٙالن اٌّؾٍٟ ِّب أدٜ ثبٌّظٕغ 

 .( ١ٍِبس د٠ٕبس 4،405% (  فبطجؼ ِجٍغ اإل٠شاداد )  39،32وبْ االسرفبع ثٕغجخ )  2110
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 ثاوٍا / انتكانٍف 

 ٠ّىٓ اؽزغبة اٌزىب١ٌف وّب ٠ٍٟ : 

 ١ٍِبس  3،120،111اٌضبثزخ / اٌزىب١ٌف 

ٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕ اٌّزغ١شح  زىب١ٌفاٌ ( 4عذٚي سلُ ) 

 .(  2110 -  2116) ٌٍّذح  ٚإٌّظفبد

 إٌِّٛؼذي  ثب١ٌٍّْٛ  اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح اٌغٕٛاد

2116 1،960  - 

2110 2،560 31،43 

2110 3،954 54،14 

 .ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخاٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش اٌّظذس: 

(  1،960)  2116اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح فٟ ؽبٌخ اسرفبع ِغزّش فمذ ثٍغذ فمذ ثٍغذ ػبَ ( اْ 4ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

ٚاعزّش % ( ،  31،43ثّؼذي ّٔٛ ثٍغ )  2110( ١ٍِبس د٠ٕبس ػبَ  ١ٍِ2،560بس د٠ٕبس اسرفؼذ ٚٚطٍذ اٌٝ )

%( ٠ٚؼٛد  54،14( ١ٍِبس د٠ٕبس ثٕغجخ ّٔٛ ثٍغذ )  3،954ٚٚطً اٌٝ ) 2110ف ٌٍؼبَ ١االسرفبع فٟ اٌزىبٌ

ٚرىب١ٌف ط١بٔخ عجت االسرفبع اٌّغزّش فٟ اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح اٌٝ ص٠بدح األعٛس ٚاٌشٚارت ٚرىب١ٌف اإلٔزبط 

 االالد ٚاٌّؼذاد اٌّخزٍفخ فٟ اٌّظٕغ .

 

 اإلوتاجٍتثانثا / 

 إلٔزبع١خ اٌى١ٍخ ا -1

( د٠ٕبسٚ٘زا ٠ش١ش  2،09ثٍغذ ) 2116( اْ اإلٔزبع١خ اٌى١ٍخ فٟ ِظٕغ اٌغٛد  ػبَ 5ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

اٌٝ اْ وً د٠ٕبس رُ أفبلٗ ػٍٝ ششاء ػٕبطش اإلٔزبط ِغذٞ الزظبد٠ب ، ٚاعزّش االسرفبع فٟ اإلٔزبع١خ 

( ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ اْ أفبق وً د٠ٕبسػٍٝ 6،00( ٚ) 3،14)ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  2110ٚ 2110ٌالػٛاَ 

 .  ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠بػٕبطش اإلٔزبط ٠ؼطٟ ػبئذا اػٍٝ ِٓ د٠ٕبس  ٠ؼطٟ ػبئذا 
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 ٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبدٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕ( اإلٔزبع١خ 5عذٚي سلُ ) 

                        (  2110 -  2116) ٌٍّذح  

 ثب١ٌٍّْٛ          

االعٛس  و١ّخ االٔزبط اٌغٕٛاد

 ٚاٌشٚارت 

ساط 

 اٌّبي

ِٛاد 

 ا١ٌٚخ

ل١ّٗ ِغزٍضِبد 

 االٔزبط

االٔزبع١خ 

 ثبٌذ٠ٕبس اٌى١ٍخ 

2116 1،094 423 211 95 654 2،09 

2110 3،212 410 411 195 1،122 3،14 

2110 4،405 625 401 191 661 6،00 

 اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخاٌّظذس: 

 

 االٔزبع١خ اٌغضئ١خ  -2

 ِؤشش أزبع١خ اٌؼبًِ  - أ

 

 ٌّظٕغ اٌغٛد ٌزىٌٕٛغ١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبد( اأزبع١خ اٌؼبًِ   6عذٚي سلُ )

 (  2110 -  2116) ٌٍّذح 

 

 ل١ّٗ االٔزبط اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

أزبع١خ اٌؼًّ ١ٍِْٛ /  ػذد اٌؼب١ٍِٓ

 ػبًِ 

2116 1،094 50 33،22 

2110 3،212 41 01،3 

2110 4،405 01 39،92 

 اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ  اٌّظذس:                          

( ١ٍِْٛ  ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠ب ، اسرفؼذ ثشىً 33،22)ثٍغذ  2116( إٔزبع١خ اٌؼبًِ ػبَ 6ِٓ اٌغذٚي )

ذ ٚٚطٍذ ؼ( ١ٍِْٛ ، أخف01،3ٔز١غخ الٔخفبع ػذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظٕغ ؽزٝ ثٍغذ ) 2110ٍِؾٛظ ػبَ 

 ثغجت ص٠بدح رٛػ١غ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظٕغ . 2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 39،92)
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 اال اْ إٔزبع١خ اٌؼبًِ رزغُ ثبأٔٙب ِغذ٠خ الزظبد٠ب ِذح اٌذساعخ .    

 

 أزبع١خ االعش  - ة

، اسرفؼذ ؽزٝ  2116( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ  4،40( اْ إٔزبع١خ االعش ثٍغذ )0ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ )

بَ ثغجت أخفبع أعٛس اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظٕغ ، اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼ 2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 0،0)ثٍغذ 

( ، اْ االسرفبع فٟ إٔزبع١خ االعش فٟ ِذح اٌذساعخ ٠ّضً اْ  0،16فمذ وبْ االسرفبع ؽف١ف شىً ) 2110

 وً د٠ٕبس ٠ٕفك ػٍٝ األعٛس ٚاٌشٚارت ٠ؼطٟ ػبئذا اػٍٝ ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠ب .

 

 ٚإٌّظفبدٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕ إٔزبع١خ االعش( 0عذٚي سلُ ) 

 ( 2110 -  2116) ٌٍّذح 

 ثب١ٌٍّْٛ  

 أزبع١خ االعش  ثبٌذ٠ٕبس  االعٛس ٚاٌشٚارت ل١ّٗ االٔزبط اٌغٕٛاد

2116 1،094 423 4،40 

2110 3،212 410 0،0  

2110 4 4،05 625 0،16  

 اٌّب١ٌخ اٌشؤْٚ لغُ اٌغٛد ِظٕغ ِٓ اٌّمذِخ اٌج١بٔبد ػٍٝ ثبالػزّبد اٌجبؽش ػًّ ِٓ اٌغذٚي اٌّظذس:               

 

 

 أزبع١خ ساط اٌّبي - د

ِٓ ٠ؼزجش إٔزبع١خ سأط اٌّبي رٙذف اٌٝ ِذٜ وفبءح ساط اٌّبي اٌّغزخذَ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ، ٚ 

، اال أٙب أخفؼذ ٚٚطٍذ اٌٝ  2116إٔزبع١خ سأط اٌّبي ِشرفؼخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ  اْ ( ٔالؽع 0اٌغذٚي )

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٠ٚؼٛد عجت االٔخفبع اٌٝ اسرفبع ل١ّخ ِغزٍضِبد اإلٔزبط ، اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ 0،03)

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠ب .9،952ػبٚدد إٔزبع١خ سأط اٌّبي ٠بالسرفبع ؽزٝ ثٍغذ ) 2110

 

 

  



 .........................................................................................................   انفصم انثانث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

121 

 

 

ٕٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزى( إٔزبع١خ سأط اٌّبي  0عذٚي سلُ )

 (  2110 -  2116) ٚإٌّظفبد ٌٍّذح 

 ثب١ٌٍّْٛ

 أزبع١خ ساط اٌّبي ساط اٌّبي ل١ّٗ ِغزٍضِبد االٔزبط اٌغٕٛاد

 ْٛ١ٍِ  

2116 1،094 211 9،11 

2110 3،212 411 0،03 

2110 4،405 401 9،52 

 اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ اٌّظذس:                           

 

 ِؼ١بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ صبٌضب / 

 ٠ّىٓ رٛػ١ؼ ٘زا اٌّؼ١بس ِٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ :

         اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبد ٌٍّذحٛع١ب ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕاٌم١ّخ اٌّؼبفخ  ( 9عذٚي سلُ ) 

 (2116  - 2110 ) 

 ثب١ٌٍّْٛ

 اٌغٕخ

 ِغزٍضِبد االٔزبط

 ِغّٛع

اٌم١ّخ 

اٌّؼبفخ 

ْٛ١ٍِ 

 االٔذصبس

اٌم١ّخ 

اٌّؼبفخ 

 اٌظبف١خ

 ْٛ١ٍِ 

 خذ١ِخ عٍؼ١خ ل١ّخ االٔزبط

2116 1094 491 300 000 1110 01 940 

2110 3212 1101 021 1091 1421 01 1021 

2110 4405 1491 054 2336 2139 01 2132 

 اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ  اٌّظذس:              
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اٌم١ّخ ثٍغذ  2116( اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌزٟ ٠ؾممٙب ِظٕغ اٌغٛد خالي ِذح اٌذساعخ ، ػبَ ٠9ٛػؼ اٌغذٚي )

، اعزّش االسرفبع  2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 1021( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ، اسرفؼذ ٚثٍغذ )  940اٌّؼبفخ اٌظبف١خ )

اعخ س( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٠ٚىْٛ ٘زا االسرفبع فٟ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌظبف١خ ِذح اٌذ 2132فمذ ثٍغ )  2110فٟ ػبَ 

اٌؾذ٠ضخ فٟ اإلٔزبط اٌزٟ أعّٙذ ثّٕٛ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  ِغذٞ الزظبد٠ب ٠ٚؼٛد عججٗ اٌٝ رجٕٟ ٘زا اٌّظٕغ اٌزىٍٕٛع١ب

 . ظ ثشىً ٍِؾٛ

 وال ؽغت االرٟ :خ ٚعٕمَٛ ثزؾ١ًٍ ِؤششاد اٌم١ّخ اٌّؼبف

 

 انزواتب انى االجور انى انقٍمت انمضافت وسبت مؤشز  -1

  :  ٠ّىٓ ث١بْ ِؼ١بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّظٕغ اٌغٛد ثبالعزؼبٔخ ثبٌغذٚي اٌزبٌٟ

ٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕ( ِؤشش ل١ّخ اٌشٚارت اٌٝ االعٛس 11عذٚي سلُ ) 

 ( 2110 -  2116) اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبد ٌٍّذح 

 ثب١ٌٍّْٛ

ٔغجخ اٌشٚارت ٚاالعٛس  اٌشٚارت اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌغٕٛاد

 اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ %

2116 1110 423 44،13 

2110 1421 410 63،54 

2110 2139 625 60،56 

 .اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخاٌّظذس: 

٠ٛػؼ ٘زا اٌّؤشش اعٙبَ ػٛائذ ػٕبطش اإلٔزبط  ِٛػؾب ِذٜ اعٙبَ اٌشٚارت ٚاألعٛس فٟ رؾم١ك اٌم١ّخ 

%( ػبَ 44،13( ٔالؽع اْ ٔغجخ اٌشٚارت ٚاألعٛس اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثٍغذ )11اٌّؼبفخ ، ففٟ اٌغذٚي )

%( ٠ٚؼٛد عجت اسرفبع ٘زٖ إٌغجخ اٌٝ أخفبع ِؼذي  63،54ٚثٍغذ )  2110اسرفؼذ فٟ ػبَ   2116

األعٛس ٚاٌشٚارت فٟ ٘زا اٌؼبَ ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك ، اال أٗ ٚثبٌشغُ ِٓ اسرفبع ل١ّخ اٌشٚارت ٚاألعٛس فٟ ػبَ 

( ٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس اال أٙب ٌُ رؤصش فٟ ٔغجخ اٌشٚارت ٚاألعٛس اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌزٟ 625ٚاٌزٟ ثٍغذ ) 2110

 %(  ثغجت اسرفبع اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٓ اإلٔزبط ٌٕفظ اٌؼبَ .60،56ثٍغذ )
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 مؤشز وسبت تطور انقٍمت انمضافت  -2

م١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍّششٚع خالي ِذح ٠ؼزجش ٘زا اٌّؤشش ِٓ اٌّؤششاد اٌّّٙخ الٔٗ ٠م١ظ ِذٜ رطٛس اٌ

،  2116( ١ٍِبس د٠ٕبس ػبَ  1110( اْ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثٍغذ ) 11اإلٔزبط ، ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

 2110% ( ، اسرفؼذ فٟ اٌؼبَ  1،42ٚثٕغجخ رطٛس ثٍغذ ) 2110 ( ١ٍِبس د٠ٕبسػب1421َأطجؾذ ) 

% ( ، ٚ٘زا ٠ج١ٓ اْ اٌّظٕغ ؽمك رطٛس 2،13( ١ٍِبس د٠ٕبس ثٕغجخ رطٛس ٚطٍذ اٌٝ )2139ٚثٍغذ )

 فٟ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّذح اٌذساعخ وّب ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي ادٔبٖ : ِغزّش 

 

ٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٚأزبط اٌّؼمّبد ٍاٌغٛد ٌزىٌّٕظٕغ ( ٔغجخ رطٛس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  11عذٚي سلُ )

 ( 2110 -  2116) ٚإٌّظفبد ٌٍّذح 

 ثب١ٌٍّْٛ

  %ٔغجخ اٌزطٛس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌغٕٛاد

2116 1110 - 

2110 1421 1،42  

2110 2139 2،13 

 اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخاٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد  اٌّظذس:                        

 مؤشز وسبت االرباح انى انقٍمت انمضافت  -3

 ٠ّىٓ ث١بْ ٘زا اٌّؤشش فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ : 
 

ٛع١ب اٌضساػخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍّظٕغ اٌغٛد ٌزىٕ( ِؤشش ٔغجخ األسثبػ اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  12عذٚي سلُ )

 ( 2110 -  2116) ٚأزبط اٌّؼمّبد ٚإٌّظفبد ٌٍّذح 

 ثب١ٌٍّْٛ

اٌم١ّخ  االسثبػ اٌزىب١ٌف اال٠شاداد  اٌغٕٛاد

 اٌّؼبفخ

اٌشثؼ اٌٝ اٌم١ّخ 

 اٌّؼبفخ %

2116 1094 1960 - 04 1110 -1،10 

2110 3212 2560 646 1421 1،45 

2110 4405 3354 521 2139 1،24 

 ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِظٕغ اٌغٛد لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ اٌغذٚي ِٓ    اٌّظذس:  



 .........................................................................................................   انفصم انثانث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

122 

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٠ٚؼٛد اٌغجت فٟ ٘زا االٔخفبع اٌٝ اسرفبع 04 -( اْ األسثبػ ثٍغذ )12ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ِشىٍخ ٔغجخ سثؼ اٌٝ 646، اال اْ األسثبػ ػبٚدد ثبالسرفبع ٚثٍغذ ) 2116رىب١ٌف اإلٔزبط ٌؼبَ 

 2110% ( ػبَ  1،24( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚثٕغجخ ) )521% ( اٌٝ أٗ أخفغ ٚثٍغ ) 1،45اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِمذاس ) 

 ٘زا اٌٝ اسرفبع رىب١ٌف اإلٔزبط فٟ ٘زا اٌؼبَ . ٠ٚؼٛد عجت االٔخفبع 
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 /انمطهب انثاوً 

انتابع نهعتبت انعباسٍت انمقدست  نمزارع خٍزاث ابً انفضم انعباس نهمدةتقٍم كفاءة االداء االقتصادي  

(2112-2112 ). 

 

 انمطهب االول / وبذة تعزٌفٍت عه مزارع خٍزاث ابً انفضم انعباس 

 

ٚاٌّؾبفظبد اٌّغبٚسح وٛٔٗ ٠ضٚد رؼزجش ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ِٓ اٌّشبس٠غ اٌّّٙخ فٟ وشثالء 

االعٛاق اٌّؾ١ٍخ ثّؾبط١ً راد عٛدح ػب١ٌخ ثبعؼبس ِٕبعجخ ٚرزٕٛع ِؾبط١ً ٘زا اٌّششٚع ِٓ ِؾبط١ً 

ٚاٌجبرٔغبْ ٚاٌفٍفً ٚاٌخ١بس (  ، ٚرؼزّذ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ػٍٝ ؽشق  ُاٌطّبؽاٌخؼشٚاد ) 

ٚرؼزّذ ػٍٝ اٌّج١ذاد ِضً اٌزشا٠ىٛصْٚ ٚػٍٝ االعّذح ِضً اٌذثبي اٌؾ١ٛأٟ اٌشٞ اٌؾذ٠ضخ ) اٌشٞ ثبٌزٕم١ؾ ( 

اطٕبف ػب١ٌخ اٌغٛدح ِٕٙب اعجبٟٔ راد  اٌجزٚسٚاٌّج١ذاد ٚإٌّشطبد إٌجبر١خ اٌظذ٠مخ ٌٍج١ئخ فؼال ػٓ اعزخذاَ 

 ٚاِش٠ىٟ ٌٕٚ٘ٛذٞ رٛسد ِٓ لجً ششوبد ػب١ٌّخ .

١ٌِٟٛ ٠ٚٙذف ٘زا اٌّششٚع ثبٌذسعخ االعبط اٌٝ رشغ١ً ا١ٌذ اٌؼبٍِخ ٚرمذ٠ُ اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ راد االعزٙالن ا

 21ٌّؾبط١ً ِب٠مبسة ىٍذ ٔغجخ رغط١خ االعزٙالن اٌّؾٍٟ ٌّؾبفظخ وشثالء ِٓ ٘زٖ ااٌٝ االعٛاق اٌّؾ١ٍخ ٚلذ ش

  % ِٓ ؽغُ االعزٙالن فٟ اٌغٛق .

ُ ١أعزخذاَ ٔفظ  ِؤششاد اٌزٟ لّٕب ثزم١ثٚفٟ ِب ٠ٍٟ عٕمَٛ ثزؾ١ً وفبءح ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط 

 ِظٕغ اٌغٛد فٟ اٌظفؾبد اٌغبثمخ .
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نمزارع خٍزاث ابً انفضم انعباس تحهٍم بعض انمؤشزاث االقتصادٌت ومؤشزاث تقٍٍم كفاءة  األداء  ثاوٍا /

 .(  2112-2112نهمدة ) 

 انكهٍت اوال / االٌزاداث 

 ٠ّىٓ ث١بْ ِمذاس اإل٠شاداد اٌغ٠ٕٛخ ِٚؼذي ّٔٛ اإل٠شاداد ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ِذح اٌذساعخ 

 ( 2110 -  2116( ا٠شاد ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ٌٍّذح )  13عذٚي ) 

 ثب١ٌٍّْٛ

اال٠شاد ِضاسع خ١شاد اثٟ  اٌغٕٛاد

 اٌفؼً 

 %ٛ ِّؼذي إٌ

2116 200 - 

2110 310 11،09 

2110 329 32،01 

 اٌّظذس: اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

ثّؼذي ّٔٛ  2110( 310اطجؼ ) ١ٍِ2116ْٛ د٠ٕبس ػبَ ( 200)اْ اإل٠شاداد ثٍغذ ( 13ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثّؼذي ّٔٛ 329ؽزٝ ثٍغ ) 2110%( ، اعزّش االسرفبع فٟ اإل٠شاداد ٌؼبَ  11،09ٚطً اٌٝ )

 %( . 32،01)ٖ لذس

 

 ثاوٍا / انتكانٍف 

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػشالٟ  (1351111 )اٌضبثزخ ثٍغذ ل١ّخ اٌزىب١ٌف  -1

 اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح -2

ف١ّب ٠ٍٟ عذٚي ٠ج١ٓ ل١ّخ اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح اٌزٟ رغزخذَ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط 

 : ِذح اٌذساعخ 
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 ( 2110 – 2116( اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ٌٍّذح )  14عذٚي  ) 

 ثب١ٌٍّْٛ

 وقود صٍاوت واٌهون مبٍداث اسمدة بذور انسىواث
اجور 

 انعامهٍه
 اودثار

انتكانٍف 

 االوتاجٍت

معدل 

 انىمو

% 

2116 31،5 46،45 0،65 25 14،42 13،05 01 21 221 - 

2110 35،5 49،25 9،25 20 10،25 16،5 00 21 225 14 

2110 41،5 51،25 11،13 20 21،13 19،5 09 21 229 15،11 

 اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ 

اٌّزغ١شح ٚاٌزٟ اشزٍّذ ػٍٝ األعٛس ٚاٌشٚارت ٚاالعّذح ٚاٌّج١ذاد ٚاٌٛلٛد ( ٠ج١ٓ ٌٕب اٌزىب١ٌف 14ِٓ اٌغذٚي )

ِٕٚظِٛبد اٌشٞ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغزٍضِبد ، فمذ ٔالؽع اسرفبع ِغزّش فٟ اٌزىب١ٌف  ِٚظبس٠ف ط١بٔخ االالد

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثٕغجخ ّٔٛ ثٍغذ  225ؽزٝ ثٍغ )  2116اسرفغ ػبَ  2116( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ  221ثٍغذ ) 

 %( ، ٠ٚؼضٜ 15،11( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ثٕغجخ ّٔٛ ثٍغ ) 229) 2110، اسرفغ أ٠ؼب فٟ ػبَ  2110%( ٌؼبَ 14)

 .عجت االسرفبع فٟ اٌزىب١ٌف عبء ثغجت اسرفبع األعٛس ٚاٌشٚارت ٚص٠بدح أعؼبس ثؼغ ِغزٍضِبد اإلٔزبط 
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 ثانثا / معٍار االوتاجٍت 

 االٔزبع١خ اٌى١ٍخ  -1

 ٠ّىٓ ث١بْ ِؤشش اإلٔزبع١خ اٌى١ٍخ فٟ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ : 

 

 ( 2110 – 2116)  ٌٍّذح  خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط( االٔزبع١خ اٌى١ٍخ ِٚؼذي إٌّٛ ٌّضاسع  15عذٚي )   

 ثب١ٌٍّْٛ

 مواد اونٍت  رأس انمال االجور قٍمت االوتاج انسىواث

قٍمت 

مستهزماث 

 االوتاج

االوتاجٍت 

 انكهٍت

2116 200 01 34،45 119،01 214،15 1،31 

2110 310 00 30،25 122،25 230،5 1،29 

210 319 09 42،15 133،54 249،5 1،33 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

ٚ٘زا ٠ش١ش اٌٝ اْ وً  ( د٠ٕبس 1،31ثٍغذ ) 2116ػبَ  ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط اْ اإلٔزبع١خ اٌى١ٍخ 

 2110د٠ٕبس رُ أفبلٗ ػٍٝ ششاء ػٕبطش اإلٔزبط ِغذٞ الزظبد٠ب ، ٚاعزّش االسرفبع فٟ اإلٔزبع١خ ٌالػٛاَ 

ػٍٝ ػٕبطش اإلٔزبط ٠ؼطٟ ػبئذا  ( ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ اْ أفبق وً د٠ٕبس 1،33( ٚ) 1،29ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ) 2110ٚ

 .  اػٍٝ ِٓ د٠ٕبس  ٠ؼطٟ ػبئذا ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠ب
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 االٔزبع١خ اٌغضئ١خ -2

 ِؤشش أزبع١خ اٌؼًّ  - أ

 ٠ّىٓ رؾ١ًٍ ٘زا اٌّؤشش ِٓ خالي  اٌغذٚي اٌزبٌٟ :

 

 

 

 ( 2110 – 2116) اٌؼجبط ٌٍّذح ( ِؼ١بس االٔزبع١خ ِٚؼذي إٌّٛ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً  16عذٚي )

 ل١ّخ االٔزبط اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

اٌؼًّ ١ٍِْٛ أزبع١خ  ػذد اٌؼب١ٍِٓ

 /ػبًِ 

 ثبٌذ٠ٕبس  

2116 204 12 23،10 

2110 200 14 22 

2110 329 14 21 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

ثشىً  أخفؼذ ( ١ٍِْٛ  ٚ٘زا ِغذٞ الزظبد٠ب ، 32،01ثٍغذ ) 2116( إٔزبع١خ اٌؼبًِ ػبَ 16ِٓ اٌغذٚي )

ذ ؼ، أخف( ١ٍِْٛ د٠ٕبس  22ؽزٝ ثٍغذ ) ع ساٌّضااٌؼب١ٍِٓ فٟ  السرفبع ػذد ٚاعٛسٔز١غخ  2110ٍِؾٛظ ػبَ 

 . اٌّضاسعفٟ أعٛس اٌؼب١ٍِٓ ثغجت ص٠بدح  2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 21ٚٚطٍذ )

 ب ِذح اٌذساعخ .    اال اْ إٔزبع١خ اٌؼبًِ رزغُ ثبأٔٙب ِغذ٠خ الزظبد٠
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 ِؤشش أزبع١خ االعش  - ة

 :٠ّىٓ اؽزغبة ِؤشش إٔزبع١خ االعش ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزبٌٟ 

 ( 2110 – 2116( ِؤشش أزبع١خ االعش ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ٌٍّذح )  10عذٚي )

 ثب١ٌٍّْٛ

 ل١ّخ االٔزبط اٌغٕٛاد

 

 –أزبع١خ االعش  االعٛس ٚاٌشٚارت

 د٠ٕبس

2116 200 01 3،90 

2110 310 00 3،95 

2110 329 114 2،31 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

ؽزٝ ثٍغذ ، اسرفؼذ  2116( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ  3،90( اْ إٔزبع١خ االعش ثٍغذ )10ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي سلُ )

فمذ وبْ  2110ثغجت أخفبع أعٛس اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّظٕغ ، اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ  2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 3،95)

( ، اْ االسرفبع فٟ إٔزبع١خ االعش فٟ ِذح اٌذساعخ ٠ّضً اْ وً  2،31) فٟ إٔزبع١خ االعش ثٍغ  أخفبع ٚاػؼ 

 ا ِغذٞ الزظبد٠ب .د٠ٕبس ٠ٕفك ػٍٝ األعٛس ٚاٌشٚارت ٠ؼطٟ ػبئذا اػٍٝ ٚ٘ز

 أزبع١خ ساط اٌّبي  –د 

 :  ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزبٌٟ ساط اٌّبي ٠ّىٓ اؽزغبة ِؤشش إٔزبع١خ 

 – 2116( ِؤشش أزبع١خ ساط اٌّبي ِٚؼذي إٌّٛ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ٌٍّذح )  10عذٚي سلُ ) 

 ثب١ٌٍّْٛ                                                                                        ( 2110

 أزبع١خ ساط اٌّبي ساط اٌّبي ل١ّخ االٔزبط اٌغٕٛاد

2116 200 34،45 0،10 

2110 310 30،25 0،0 

2110 329 42،15 6،14 

 اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ 
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٠ؼزجش إٔزبع١خ سأط اٌّبي رٙذف اٌٝ ِذٜ وفبءح ساط اٌّبي اٌّغزخذَ فٟ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ، ٚ ِٓ اٌغذٚي )( 

ذ ٚٚطٍذ اٌٝ ، اال أٙب أخفؼ ( 0،10فمذ ثٍغذ ) 2116ٔالؽع اْ إٔزبع١خ سأط اٌّبي ِشرفؼخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ 

 2110( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٠ٚؼٛد عجت االٔخفبع اٌٝ اسرفبع ل١ّخ ِغزٍضِبد اإلٔزبط ، اِب ثبٌٕغجخ ٌٍؼبَ 0،0)

، ٚثبٌشغُ ِٓ االٔخفبع فٟ ِذح اٌذساعخ فٟ ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 6،14إٔزبع١خ سأط اٌّبي ؽزٝ ثٍغذ ) ذ ؼأخف

 .ِغذٞ الزظبد٠ب ِؤشش إٔزبع١خ سأط اٌّبي اال اْ ٘زا اٌّؤشش 

 

 أزبع١خ االسع  - د

 ٠ّىٓ اؽزغبة إٔزبع١خ األسع ِٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ : 

 ( ِؼ١بس أزبع١خ االسع ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط 19عذٚي سلُ )

 ( 2110 – 2116ٌٍّذح ) 

 و١ّخ االٔزبط اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

ػذد اٌذّٚٔبد 

 اٌّضسٚػخ

أزبع١خ االسع 

 ثبٌطٓ

2116 415 34 11،91 

2110 412 34 11،02 

2110 416 34 12،01 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

( دُٚٔ ، ٔالؽع 34( اْ ػذد اٌذّٚٔبد اٌّضسٚػخ صبثزب ؽٛي ِذح اٌذساعخ ثّؼذي )19ٔالؽع  ِٓ اٌغذٚي سلُ )

، اال اْ ٚثبٌشغُ ِٓ رزثزة اإلٔزبع١خ اال إٔب ٔالؽع اْ اْ ٕ٘بٌه رزثزة فٟ و١ّخ اإلٔزبط ٚوزٌه إٔزبع١خ األسع 

 إٔزبع١خ األسع ِشرفؼخ ِمبسٔخ ثبٌّضاسع األخشٜ ٚرؾمك ِشدٚد ػبٌٟ .
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 بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ساثؼب / ِؼ١

فٟ خالي ِذح اٌذساعخ ،  ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ؾممٙب ر( اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌزٟ ٠21ٛػؼ اٌغذٚي )

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػبَ 131( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ، اسرفؼذ ٚثٍغذ )  121ثٍغذ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌظبف١خ ) 2116ػبَ 

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٠ٚىْٛ ٘زا االسرفبع فٟ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  134فمذ ثٍغ )  2110، اعزّش االسرفبع فٟ ػبَ  2110

 ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط أعب١ٌت ٚرم١ٕبد اعخ ِغذٞ الزظبد٠ب ٠ٚؼٛد عججٗ اٌٝ رجٕٟ ساٌظبف١خ ِذح اٌذ

 . ظاٌزٟ أعّٙذ ثّٕٛ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثشىً ٍِؾٛاٌؾذ٠ضخ اإلٔزبط 

 – 2116ظبف١خ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ٌٍّذح ) ( ِؼ١بس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٚاٌم١ّخ ا21ٌعذٚي سلُ )

2110 ) 

 ِغزٍضِبد االٔزبط اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ

  ثب١ٌٍّْٛ

 االٔذصبس 

 ثب١ٌٍّْٛ

اٌم١ّخ اٌّؼبفخ 

 اٌظبف١خ 

2116 04،6 141 21 121 

2110 94 151 21 131 

2110 90 150 21 134 

 ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش 

 وال ؽغت االرٟ : خٚعٕمَٛ ثزؾ١ًٍ ِؤششاد اٌم١ّخ اٌّؼبف

 ّخ اٌّؼبفخ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط ١ِؤشش ٔغجخ االعٛس ٚاٌشٚارت اٌٝ اٌم -1

 ثبالعزؼبٔخ ثبٌغذٚي اٌزبٌٟ :ّؼبفخ ّخ ا١ٌٔغجخ االعٛس ٚاٌشٚارت اٌٝ اٌم٠ّىٓ ث١بْ 

 ( ِؼ١بس ٔغجخ اٌشٚارت ٚاالعٛس اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط21عذٚي سلُ )

 ( 2110 – 2116ٌٍّذح )  

 خاٌم١ّخ اٌّؼبف اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

 اٌشٚارت

 ثب١ٌٍّْٛ

اٌٝ اٌمغّخ  اٌشٚارتٔغجخ 

 اٌّؼبفخ %

2116 141 01 51 

2110 151 01 46،36 

2110 150 91 53،55 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .
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٠ٛػؼ ٘زا اٌّؤشش اعٙبَ ػٛائذ ػٕبطش اإلٔزبط  ِٛػؾب ِذٜ اعٙبَ اٌشٚارت ٚاألعٛس فٟ رؾم١ك اٌم١ّخ 

  2116%( ػبَ  51( ٔالؽع اْ ٔغجخ اٌشٚارت ٚاألعٛس اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثٍغذ )21اٌّؼبفخ ، ففٟ اٌغذٚي )

ِؼذي األعٛس  اسرفبع ٘زٖ إٌغجخ اٌٝ  الٔخفبع %( ٠ٚؼٛد عجت ا  46،36ٚثٍغذ )  2110فٟ ػبَ  ٔخفغ ا

 2110ػبَ  ٚاٌشٚارت فٟ ٘زا اٌؼبَ ػٓ اٌؼبَ اٌغبثك ، اال أٗ ٚثبٌشغُ ِٓ اسرفبع ل١ّخ اٌشٚارت ٚاألعٛس فٟ

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس اال أٙب ٌُ رؤصش فٟ ٔغجخ اٌشٚارت ٚاألعٛس اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌزٟ ثٍغذ 91ٚاٌزٟ ثٍغذ )

 . %(  ثغجت اسرفبع اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٓ اإلٔزبط ٌٕفظ اٌؼب53،55َ)

 

 ِؤشش ٔغجخ رطٛس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  -2

اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌٍّششٚع خالي ِذح ٠ؼزجش ٘زا اٌّؤشش ِٓ اٌّؤششاد اٌّّٙخ الٔٗ ٠م١ظ ِذٜ رطٛس 

، أطجؾذ  2116د٠ٕبس ػبَ  ْٛ( ١ٍِ 141( اْ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثٍغذ ) 22اإلٔزبط ، ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

ٚثٍغذ  2110% ( ، اسرفؼذ فٟ اٌؼبَ  9،30ٚثٕغجخ رطٛس ثٍغذ ) 2110د٠ٕبسػبَ  ْٛ( 151١ٍِ) 

ٚ٘زا ٠ج١ٓ اْ اٌّظٕغ ؽمك رطٛس ِغزّش فٟ ( ، % 9،09( ١ٍِبس د٠ٕبس ثٕغجخ رطٛس ٚطٍذ اٌٝ )150)

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّذح اٌذساعخ وّب ِٛػؼ فٟ اٌغذٚي ادٔبٖ :

 

 

 ( ٔغجخ رطٛس اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً 22عذٚي سلُ ) 

 ( 2110 – 2116ٌٍّذح ) 

 اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌغٕٛاد

 ثب١ٌٍّْٛ

 %ٔغجخ اٌزطٛس 

2116 141 - 

2110 151 9،30 

2110 150 9،09 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .
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 ِؤشش ٔغجخ االسثبػ اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ االعّب١ٌخ  -3

 ٠ّىٓ ث١بْ ٘زا اٌّؤشش فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ :

 ( ِؼ١بس ٔغجخ االسثبػ اٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌّضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط 23عذٚي سلُ ) 

 ( 2110 – 2116ٌٍّذح )  

 ثب١ٌٍّْٛ

اٌم١ّخ  االسثبػ اٌزىب١ٌف اال٠شاداد  اٌغٕٛاد

 اٌّؼبفخ 

اٌشثؼ اٌٝ اٌم١ّخ 

% 

2116 200 220 51 141 35،01 

2110 310 255 53 151 35،11 

2110 329 260 59 150 39،10 

 اٌّظذس : اٌغذٚي ِٓ ػًّ اٌجبؽش ثبالػزّبد ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّمذِخ ِٓ ِضاسع خ١شاد اثٟ اٌفؼً اٌؼجبط لغُ اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ .

 اسرفؼذ اْ األسثبػ ٚٔالؽع ،  2116  ػبَ  ١ٍِْٛ د٠ٕبس ( 51( اْ األسثبػ ثٍغذ )23ٔالؽع ِٓ اٌغذٚي )

، ٚاعزّش  2110ػبَ % (  35،11خ اٌّؼبفخ ِمذاس ) ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ِشىٍخ ٔغجخ سثؼ اٌٝ اٌم١ّ 53ٚثٍغذ )

أخفبع ٘زا اٌٝ  االسرفبع ٠ٚؼٛد عجت  2110% ( ػبَ  39،10( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚثٕغجخ ) 150ٚثٍغ ) االسرفبع 

 رىب١ٌف اإلٔزبط فٟ ٘زا اٌؼبَ .  ؽف١ف 
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 انثانثانفصم 
 واقع املصارف اإلسالمٍت عٍنت انبحث /   نًاملبحث انثا

الوطلب األول: نبذة تعزٌفٍت عن الوصارف عٍنت الدراست ) الوصزف العزاقً اإلسالهً وهصزف اٌالف 

 اإلسالهً (

قً العزاالوصزف اإلسالهً والنقدٌت للوصارف عٍنت الدراست )دراست الوؤشزاث الوالٍت :  الوطلب الثانً

 ( 9002 – 9002للودة ) وهصزف اٌالف اإلسالهً( 
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الوطلب األول: نبذة تعزٌفٍت عن الوصارف عٍنت الدراست ) الوصزف العزاقً اإلسالهً وهصزف 

 اٌالف اإلسالهً (

 

 

 أوال / الوصزف العزاقً اإلسالهً 

ذأعظ اٌّظشف  اٌؼشالٟ  ٟ اٌؼشاق ٚالذِٙا ، ٠ؼرثش اٌّظشف اإلعالِٟ ٚادذا ِٓ اُ٘ اٌّظاسف اإلعال١ِح ف

( ١ٍِْٛ د٠ٕاس ٚ٘ٛ ِظشف ِغاّ٘ح خاطح ٌٗ 556تشاط ِاي ِمذاسٖ )5335( ٌغٕح   501تّٛجة لشاس   ) 

فشٚع فٟ اٌّذافظاخ ٠ٚؼرثش اٚي ِظشف إعالِٟ فٟ اٌؼشاق  ٚلذ تاشش اػّاٌٗ اٌّظشف١ح فؼ١ٍا فٟ تغذاد فٟ 

51/4/5331
(5)

 . 

( فشػا ِٕرششج فٟ ػَّٛ اٌؼشاق ٚذؼًّ ج١ّؼا ٚفك اٌظ١غ االعال١ِح اٌرٟ 51ا اٌّظشف )ذثٍغ ػذد فشٚع ٘ز

الشذٙا اٌشش٠ؼح فٟ اٌّؼاِالخ اٌّا١ٌح 
(5)

اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ٌالعرثّاس ٚ اٌر١ّٕح )اٌّؼشٚف ،  

 تاعُ: اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ( ٘ٛ ششوح ػاِح ِذسجح فٟ عٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّا١ٌح ِٕز

ٚرٌه ترمذ٠ُ اٌخذِاخ اٌّظشف١ح ػٍٝ ٠مغ ِمش اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فٟ تغذاد ، ١ٌٛ٠5004ٛ 

ِجاالخ االعرثّاس اٌّخرٍفح تّا  إٌٝ لأْٛ ذأع١غٗ ٚعؼٝ اخرالف أٔٛاػٙا إٌٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاعرثّاس األِٛاي فٟ

  ال١ِح تاٌؼًّ اٌّظشفٟ .اٌّظشف إٌٝ ذشع١خ اٌّفا١ُ٘ اإلع ٠رفك ٚإدىاَ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح اعرٕادا

إٌف د٠ٕاس ٚ٘ٛ ِمغُ  ٚأستؼّائح( ِائح ٚعرح ٚػششْٚ ١ٍِٛٔا 556.400تٍغ سأط ِاي اٌّظشف ػٕذ ذأع١غٗ )

إػالْ إٌٝ اٌغادج  إٌٝ لشاس ِجٍظال( د٠ٕاس ٚادذ . ٚلذ طذس5( ١ٍِْٛ عُٙ ل١ّح اٌغُٙ اٌٛادذ )556.400إٌٝ )

إداسج اٌّظشف تجٍغرٗ اٌخاِغح ػشش إٌّؼمذج  ٚاٌر١ّٕح ذٕف١زا ِغاّٟ٘ اٌّظشف اٌؼشالٟ اإلعالِٟ ٌالعرثّاس

 5002/55/4فٟ  5413اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ تجٍغرٗ اٌّشلّح  ٚلشاس ِجٍظ إداسج اٌثٕه 5002/55/56تراس٠خ 

درٝ تٍغ إجشاءاخ ص٠ادج سأط ِاي اٌّظشف ٌم١اَ اٌّظشف تاعرىّاي وافح  أخش ِٛػذ 5003/6/10ٚدذد ٠َٛ 

 ػشالٟ . ( ١ٍِاس د٠ٕاس10)

 

 

 

                                                 
 .644, ص  1998ألردن, دار أسامة للنذر والتهزيع ,  الدكتهر عبد الرزاق رحيم الهيتي , المرارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق , عمان , ا- 1
 . 6, ص  2118المررف االسالمي العراقي , التقرير الدنهي ,  - 2
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 ثانٍا / هصزف اٌالف اإلسالهً

 

ذأعظ ِظشف إ٠الف االعالِٟ ذذد إعُ  ِظشف اٌثشوح ٌالعرثّاس ٚاٌر٠ًّٛ تّٛجة شٙادج 

تشأط ِاي  5005/اراس/52( فٟ 1122اٌرأع١ظ اٌظادسج ِــٓ دائــشج ذغج١ً اٌششوـــاخ سلـــُ )

 ١ٌّاسط ٔشاؽٗ 5002إلعالِٟ ػاَ ا ( ١ٍِاٍس د٠ٕاس ػشالٟ ثُ ذذٛي اٌٝ ِظشف ا٠الف5ِمذاسٖ )

ػ١ٍّاخ  ٟتظفح سئ١غ١ح ف ِظشف ا٠الف  ٠ؼًّ، اٌّظشفٟ ٚفك ِثادئ اٌظ١شفح  اإلعال١ِح 

اإللشاع اٌرجاسٞ ٌٚٗ ٔشاؽ وث١ش فٟ ِجاي أػّاي اٌرجضئح اٌّظشف١ح ٚالشاع اٌششواخ 

عرثّاس ٚرٌه اٌظغ١شج ٚاٌّرٛعطح، تجأة اٌؼ١ٍّاخ اٌّظشف١ح اٌرجاس٠ٗ اٌّا١ٌح ٚ ػ١ٍّاخ األ

 .  فٝ اٌرؼاِالخ ٚ اٌمٛاػذ األعال١ِح  حتاذثاػٗ اٌشش٠ؼ

طذس لشاس دائشج ذغج١ً اٌششواخ اٌّرؼّٓ اٌرؼذ٠الخ اٌرا١ٌح ػٍٝ  52/6/5001ذاس٠خ ٚفٟ 

 -شٙادج اٌرأع١ظ :

. ذؼذ٠ً اعُ اٌششوح ِٓ "ِظشف اٌثشوح ٌالعرثّاس ٚاٌر٠ًّٛ" اٌـٝ "ششوح ِظشف ا٠الف 5

 خاطح". ِغاّ٘ح –االعالِٟ 

. ذؼــذ٠ً اٌّادج اٌثاٌثــح ِٓ ػمــذ اٌششوح ٚجؼً ٔشاؽٙــا ) ِّاسعــح اػّاي اٌظ١شفح اٌشاٍِح 5

 ِغاّ٘ح خاطــح (. –ػّٓ االؽــاس االعالِٟ 

٠رٌٛٝ اٌّظشف اٌم١اَ تّخرٍف االٔشطح اٌّظشف١ح اٌرجاس٠ح ٚاٌرخظظ١ح ٚاالعرثّاس٠ح اٌّذ١ٍح 

ّشوضٞ اٌؼشالٟ تٛاعطح فشٚػٗ إٌّرششج فٟ ِخرٍف ٚاٌذ١ٌٚح ٚتأششاف ٚسػا٠ح اٌثٕه اٌ

 اٌّذافظاخ اٌؼشال١ح.

ٌٚذ٠ٗ سِض خاص  5055ذُ إداسج ِظشف إ٠الف االعالِٟ فٟ عٛق اٌؼشاق ٌالٚساق اٌّا١ٌح عٕح 

BELF. 
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دراست الوؤشزاث الوالٍت والنقدٌت للوصارف عٍنت الدراست ) الوصزف /  الوطلب الثانً

 ( 9002 – 9002ف اٌالف اإلسالهً (  للودة ) اإلسالهً العزاقً وهصز

 اٚال / ػذد اٌفشٚع 

٠ؼرثش اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ِٚظشف ا٠الف ِٓ اوثش اٌّظاسف اٌؼشال١ح االعال١ِح ِٓ د١ث ػذد 

ِرٛعؾ فشٚع ِظشف  % ( ت١ّٕا تٍغ 51.2االفشع د١ث تٍغ ِرٛعؾ االفشع ٌٍّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ) 

 ٔفظ اٌغٕح . ٚفٟ ِا ٠ٍٟ جذٚي ٠ث١ٓ ػذد االفشع ٌٍّظاسف ػ١ٕح اٌثذث .% ( فٟ  56ا٠الف ) 

  ( 9002 -9002للودة ) (عدد فزوع الوصارف االسالهٍت عٍنت البحث92جدول رقن ) 

 

الوصزف االسالهً  السنواث

 العزاقً

 النوو % هصزف اٌالف النوو %

9002 2 -- 01 -- 

 صفز 01 صفز 2 9000

 صفز 01 16 01 9000

 صفز 01 صفز 01 9009

 صفز 01 صفز 01 9002

 صفز 01 صفز 01 9002

 صفز 01 صفز 01 9001

 صفز 01 صفز 01 9001

 صفز 01 صفز 01 9006

 صفز 01 صفز 01 9002

  01  0232 الوتوسط

 

 الوصدر / الجدول هن عول الباحث باالعتواد على التقزٌز السنوي لوصزف اٌالف 3

فشٚع  3ٟ٘  5050ٚ  5003اْ ػذد فشٚع اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فٟ  (٠ٚ54الدع فٟ اٌجذٚي سلُ )

 فٟ ػَّٛ اٌؼشاق ٚجاء ِٛصػا ( فشػا   ١ٌ51ظثخ ػذد فشٚػٗ )  5055ٌىً عٕح اال اْ اٌّظشف ذٛعغ ػاَ 

االسذفاع ٔر١جح اٌرٛعغ فٟ إٌشاؽ اٌّظشفٟ ٌٙزا اٌّظشف ، اِا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف فاْ ػذد فشٚع هذا 

ٚدافع ِظشف ا٠الف ػٍٝ ػذد اٌفشٚع إٌّرششج فٟ اٌؼشاق ِٕز   5003( فشػا  فٟ ػاَ  56ٍغد ) اٌّظشف ت

ٚ٘ٛ تزٌه ٠ؼرثش اػٍٝ ِٓ د١ث ػذد اٌفشٚع اٌخاطح فٟ اٌّظاسف االعال١ِح  5052ٚدرٝ ػاَ  5003ػاَ 

 ٠ٚٙذف ِظشف ا٠الف اٌٝ ا٠ظاي اٌخذِاخ اٌّظشف١ح اٌٝ اتؼذ ٔمطح ِّىٕٗ فٟ اٌؼشاق .

( فشػا ٌّظاسف اعال١ِح ػشال١ح ِٓ  552( فشػا ِٓ اطً )  15ػذد فشٚع اٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث )  ٚذشًّ 

.   5052ػّٕٙا استؼح فشٚع ٌّظاسف اعال١ِح دى١ِٛح ٌؼاَ 
(5)

 

                                                 
  181، ص  8112البنك المركزي العراقي ، النشر ة االحصائية السنوية ،  (1)
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 ثا١ٔا / ذطٛس ساط اٌّاي فٟ ٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث 

ٟ شٙذ ذطٛسا ِغرّشا ِٓ ( تاْ سط١ذ ساط اٌّاي فٟ اٌّظشف اٌؼشالٟ االعال٠51ِرؼخ ِٓ اٌجذٚي سلُ )

ٌىً ِٓ ٘ز٠ٓ  ا  ( ١ٍِاس د٠ٕاس 15( فمذ تٍغ )  5050 – 5003( ٚاذغُ تاٌثثاخ ٌٍّذج )  5054 – 5055اٌّذج ) 

ٚ٘زٖ اٌض٠ادج شىٍد تٕغثح ّٔٛ )  5055( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ ػاَ  505اٌغٕر١ٓ ِٓ ثُ اسذفغ ٚٚطً اٌٝ ) 

( تٕغثح ّٔٛ  5055( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ )  515ٌٝ ) % ( ػٍٝ ساط اٌّاي ِٓ ثُ ذطٛس ٚٚطً ا 36.51

فمذ تٍغ  5051% ( ػاَ  15.2% ( ثُ اسذفؼد ٔغثح ّٔٛ ساط اٌّاي درٝ ٚطٍد اٌٝ )  43.05عٕٛٞ تٍغد ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس فٟ  510( ١ٍِاس د٠ٕاس ٚطٛال اٌٝ )  505ساط اٌّاي ٌٍّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فٟ ٘زا اٌؼاَ ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ٌىً عٕح    510( ٌُٚ ٠رجاٚص )  5052 – 5054اعرمش ساط اٌّاي ٌٍّذج ِٓ ) ( ثُ  5054ػاَ ) 

( تؼذِا  5050( ١ٍِاس د٠ٕاس ػاَ )  10،ت١ّٕا ٔالدع اْ ساط اٌّاي فٟ ِظشف ا٠الف أخفغ ٚٚطً اٌٝ ) 

١اس د٠ٕاس ػاَ ) ( ٍِ 500% ( ٚتٍغ )  500( ثُ اسذفغ تٕغثح ّٔٛ )  5003( ١ٍِاس د٠ٕاس ٌؼاَ )  15واْ ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ػٍٝ  515( ٚتٍغ سط١ذٖ ٌىً ػاَ )  5054 – 5055( تؼذ٘ا اذغُ تاالعرمشاس ٌٍّذج )  5055

، اِاَ  5051( ١ٍِاس د٠ٕاس ػاَ  510% ( تشاط ِاي لذسٖ )  64.1اٌرٛاٌٟ ٚثُ شىً اسذفاػا تٕغثح ّٔٛ تٍغد ) 

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕاس ٌىً عٕح  .510ساط ِاٌٗ اٌثاٌغ ) ( فمذ تمٟ ِذافع ػٍٝ 5052 – 5056تالٟ االػٛاَ ) 

 

ٔر١جح ٌٍرٛج١ٙاخ اٌظادسج ِٓ اٌثٕه اٌّشوضٞ  5054ذأذٟ اٌض٠اداخ اٌذاطٍح فٟ اٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث تؼذ  

اٌؼشالٟ تؼشٚسج ص٠ادج سأط ِاي اٌّظاسف االعال١ِح ٚاٌرم١ٍذ٠ح فٟ اٌؼشاق ِٓ اجً ذّى١ٓ ٘زٖ اٌّظاسف ِٓ 

 ئح ٚاٌّخاؽش ٠ٚض٠ذ ِٓ اٌشافؼح اٌّا١ٌح ٚذؼض٠ض االعرمشاس االلرظادٞ .ِٛاجٙح اٌظشٚف اٌطاس

 

(  ِا ٠ماسب )  5052 – 5003شىٍد ِجّٛع ساط اٌّاي فٟ اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ِذج اٌذساعح ) 

(  5.612( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ ٚ٘ٛ اػٍٝ ِٓ سط١ذ ساط ِاي ِظشف ا٠الف االعالِٟ اٌزٞ شىً )  5.250

 ِذج اٌذساعح .  ا  ػشال١ ا  س د٠ٕاس١ٍِا  
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(  5052 – 5003( ذطٛس ساط اٌّاي فٟ اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ِٚظشف ا٠الف ٌٍّذج ) 51جذٚي سلُ )

 تا١ٌٍّاس د٠ٕاس ػشالٟ.

 تا١ٌٍّاس 

اٌّظشف االعالِٟ  اٌغٕٛاخ

 اٌؼشالٟ

 إٌّٛ % ِظشف ا٠الف إٌّٛ %

5003 15 -- 15 -- 

 40 10 طفش 15 5050

5055 505 36.51 500 500 

5055 515 43.05 515 15 

 طفش 515 15.23 505 5051

 طفش 515 51.16 510 5054

 64.1 510 طفش 510 5051

 طفش 510 طفش 510 5056

 طفش 510 طفش 510 5051

 طفش 510 طفش 510 5052

  5612  5250 اٌّجّٛع

 

 ثٕٛن ػ١ٕح اٌثذث .اٌّظذس / اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌرمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍ

 

 ثاٌثا / ذطٛس اٌّٛجٛداخ فٟ اٌّظاسف ػ١ٕٗ اٌثذث 

( اْ ٕ٘اٌظظظظظظظظه ذزتظظظظظظظظزب فظظظظظظظظٟ اٌّٛجظظظظظظظظٛداخ ٌٍّظظظظظظظظظشف اٌؼشالظظظظظظظظٟ  56ٔالدظظظظظظظظع ِظظظظظظظظٓ اٌجظظظظظظظظذٚي سلظظظظظظظظُ )

االعظظظظظظالِٟ ِٚظظظظظظظشف ا٠ظظظظظظالف ، د١ظظظظظظث أخفؼظظظظظظد اٌّٛجظظظظظظٛداخ فظظظظظظٟ اٌّظظظظظظظشف اٌؼشالظظظظظظٟ االعظظظظظظالِٟ 

( ١ٍِظظظظظظظاس  21د٠ٕظظظظظظظاس تؼظظظظظظظذِا وأظظظظظظظد )  ( ١ٍِظظظظظظظاس 20فمظظظظظظظذ تٍغظظظظظظظد )  5050% ( ػظظظظظظظاَ  1.22 -تٕغظظظظظظظثح ) 

٠ٚؼظظظظظظظٛد عظظظظظظظثة االٔخفظظظظظظظاع اٌظظظظظظظٝ اٌرؼ١ٍّظظظظظظظاخ اٌظظظظظظظظادسج ِظظظظظظظٓ اٌثٕظظظظظظظه اٌّشوظظظظظظظضٞ  5003د٠ٕظظظظظظظا سػظظظظظظظاَ 

اٌؼشالظظظظظظظظٟ اٌخاطظظظظظظظظح تؼظظظظظظظظشٚسج ل١ظظظظظظظظاَ اٌّ عغظظظظظظظظاخ اٌذى١ِٛظظظظظظظظح تا٠ظظظظظظظظذاع اِٛاٌٙظظظظظظظظا فظظظظظظظظٟ اٌّظظظظظظظظظاسف 

اٌذى١ِٛظظظظظح ٚعظظظظظذة ا٠ظظظظظذػاذٙا ِظظظظظٓ اٌّظظظظظظاسف اال١ٍ٘ظظظظظح ِّظظظظظا اثظظظظظش عظظظظظٍثا ػٍظظظظظٝ دجظظظظظُ اٌّٛجظظظظظٛداخ فظظظظظٟ 

(  150ٚٚطظظظظظظٍد اٌظظظظظظٝ )  5055ف  ، اال اْ اٌّٛجظظظظظظٛداخ اسذفؼظظظظظظد تشظظظظظظىً وث١ظظظظظظش فظظظظظظٟ ػظظظظظظاَ اٌّظظظظظظظش

% ( ٠ٚؼظظظظظظٛد عظظظظظظثة ٘ظظظظظظزا االسذفظظظظظظاع  ١ٍِ521.1ظظظظظظاس د٠ٕظظظظظظاس ػشالظظظظظظٟ ٚشظظظظظظىٍد ٔغظظظظظظثح ّٔظظظظظظٛ لظظظظظظذس٘ا ) 

اٌىث١ظظظظظظش فظظظظظظٟ اٌّٛجظظظظظظٛداخ اٌظظظظظظٝ اذثظظظظظظاع اٌّظظظظظظظشف ع١اعظظظظظظح جذ٠ظظظظظظذج ػٍّظظظظظظد ػٍظظظظظظٝ اعظظظظظظرمطاب اِظظظظظظٛاي 

جذ٠ظظظظظظذج ٌٍّظظظظظظظشف فظظظظظظٟ ػظظظظظظذٖ ِذافظظظظظظظاخ  اٌّظظظظظظٛدػ١ٓ ٚوغظظظظظظة ثمظظظظظظرُٙ تاإلػظظظظظظافح اٌظظظظظظٝ فظظظظظظرخ فظظظظظظشٚع

% (  6.1 -ٚاعظظظظظظظرّش ِؼظظظظظظظذي إٌّظظظظظظظٛ اٌغظظظظظظظٕٛٞ تاالسذفظظظظظظظاع ٌٍغظظظظظظظٕٛاخ اٌرا١ٌظظظظظظظح اال أظظظظظظظٗ أخفظظظظظظظغ اٌظظظظظظظٝ ) 

( ١ٍِظظظظظظاس د٠ٕظظظظظظاس ػشالظظظظظظٟ ٠ٚؼظظظظظظٛد  441د١ظظظظظظث تٍغظظظظظظد دجظظظظظظُ اٌّٛجظظظظظظٛداخ ِثٍغظظظظظظا لظظظظظظذسٖ )  5056ػظظظظظظاَ 
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٠ٛظظظظظظً عظظظظظظثة االٔخفظظظظظظاع فظظظظظظٟ اٌّٛجظظظظظظٛداخ ٌغ١اعظظظظظظح اٌّظظظظظظظشف اٌّرّثٍظظظظظظح ترخفظظظظظظ١غ ِظظظظظظٕخ ػ١ٍّظظظظظظاخ اٌرّ

ػا١ٌظظظظظظح اٌّخظظظظظظاؽش 
(

5
)
( ١ٍِظظظظظظاس د٠ٕظظظظظظاس ػشالظظظظظظٟ  410، ثظظظظظظُ ػظظظظظظاٚدخ اٌٛدائظظظظظظغ تاالسذفظظظظظظاع فمظظظظظظذ تٍغظظظظظظد )  

% ( ٔر١جظظظظظظظح اسذفظظظظظظظاع اسطظظظظظظظذج اٌغظظظظظظظ١ٌٛح إٌمذ٠ظظظظظظظح ، ٚاعظظظظظظظرّش  1.5تّؼظظظظظظظذي ّٔظظظظظظظٛ تٍظظظظظظظغ  )  5051ػظظظظظظظاَ 

 % (  1.4( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ تٕغثح ّٔٛ تٍغد )  101االسذفاع ِشىال ) 

 ٌّٛجٛداخ فٟ ِظشف ا٠الف :فٟ ِا٠ٍٟ جذٚي ٠ٛػخ ذطٛس ا

 

 ( ذطٛس اٌّٛجٛداخ فٟ اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ِٚظشف ا٠الف56جذٚي سلُ )

 ( 5052 – 5003ٌٍّذج )  

 تا١ٌٍّاس 

اٌّظشف  اٌغٕٛاخ

 االعالِٟ اٌؼشالٟ

 إٌّٛ % ِظشف ا٠الف إٌّٛ %

5003 21 -- 64 -- 

5050 20 -1.22 536 506 

5055 150 521.1 115 31.02 

5055 111 50.51 120 2.5 

5051 411 55 151 52 -  

5054 415 1.1 154 1.1 

5051 412 5.40 154 13 

5056 441 -6.1 401 -55 

5051 410 1.5 114 1 -  

5052 101 1.45 451 50 

  1115  1104 اٌّجّٛع

 ث .اٌّظذس / اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌرمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍثٕٛن ػ١ٕح اٌثذ

( تاالسذفاع اٌّغرّش فٟ اٌّٛجٛداخ  5055 – 5003اِا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ فمذ اذغّد اٌّذج ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ ٌؼاَ  536( ١ٍِاس د٠ٕاس اطثذد ذشىً )  64)  5003تؼذ ِا وأد اٌّٛجٛداخ فٟ ػاَ 

( ١ٍِاس  120ٛ ِذممح ِثٍغا لذسٖ ) % ( ٚاعرّشخ اٌّٛجٛداخ تا5.6ٌّٕتٕغثح ّٔٛ عٕٛٞ ٚطٍد اٌٝ )  5050

ٌشط١ذ  فمذ تٍغد ٔغثح إٌّٛ اٌغٕٛٞ 5055، اِا ػاَ  5055% ( ٌؼاَ  31.2د٠ٕاس تٕغثح ّٔٛ عٕٛٞ تٍغد ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس تٕغثح ّٔٛ ِٕخفغ تٍغ  )  151ٚٚطٍد اٌٝ )  5051، ثُ أخفغ ػاَ   ( % 2.5 )اٌّٛجٛداخ 

( ١ٍِاس د٠ٕاس  451)  5052اٌٝ ٔٙا٠ح ِذج اٌذساعح د١ث تٍغ ػاَ  % ( ٚاعرّش تاالسذفاع ٚاالٔخفاع52 -

 % ( . 50تٕغثح ّٔٛ عٕٛٞ شىٍد ) 

                                                 
  6, ص  2116المررف االسالمي العراقي لالستثمار والتنمية , التقرير الدنهي  (1)
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( ذش١ٌْٛ د٠ٕاس  1.104تٍغ سط١ذ اٌّٛجٛداخ ٌٍّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ِذج اٌذساعح ِثٍغا لذسٖ )  اٚاخ١ش

ْ د٠ٕاس ػشالٟ ٟٚ٘ الً ِٓ ( ذش١ٌٛ 1.115ػشالٟ ت١ّٕا تٍغد ِغثح اٌّٛجٛداخ ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ ) 

 اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ .

 

 ( ذطٛس اٌّٛجٛداخ ٌٍّظاسف ػ١ٕح اٌثذث5ِخطؾ سلُ ) 

 

 

 

 اٌٍْٛ االصق : اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشاق 

 اٌٍْٛ االطفش : ِظشف ا٠الف االعالِٟ 

 (  1اٌّظذس : اٌّخطؾ ِٓ ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ ت١أاخ اٌجذٚي سلُ ) 
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 ( 5052 – 5003ساتؼا / ذطٛس االعرثّاساخ فٟ  اٌّظاسف ػ١ٕٗ اٌثذث ٌٍّذج ) 

( ٔالدع اْ ٕ٘اٌه ذزتزب ٚاػخ فٟ سط١ذ االعرثّاساخ ٌٍّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ 51ِٓ اٌجذٚي سلُ )

 ( تاسذفاع فٟ ساط ٌّاي اٌّخظض ٌالعرثّاس فٟ 5051 – 5003ِٚظشف ا٠الف االعالِٟ ، اذغّد اٌّذج ) 

% ( تّثٍغ  55.15)   5050اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ د١ث تٍغ ِؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ ٌالعرثّاساخ فٟ عٕح  

تّؼذي ّٔٛ عٕٛٞ  5051( ١ٍِاس د٠ٕاس ػاَ  45( ١ٍِاس د٠ٕاس ٚاعرّشخ اٌض٠ادج درٝ ٚطٍد اٌٝ )  6.4لذسٖ ) 

االعالِٟ اٌؼشالٟ ٔر١جح ٌض٠ادج % ( ٚذأذٟ ٘زٖ اٌض٠ادج فٟ سط١ذ االعرثّاساخ فٟ اٌّظشف  45.11تٍغ ) 

 اٌٛدائغ ِٚظادس اٌر٠ًّٛ اٌذاخ١ٍح ٚاٌخاسج١ح . 

 

( ١ٍِاس  12.2تّثٍغ لذسٖ )  5054( فٟ عٕح  1.65 -اال اْ االعرثّاساخ فٟ ٘زا اٌّظشف أخفؼد تٕغثح ) 

٠ح ٌٍّظشف د٠ٕاس ٠ٚؼٛد عثة أخفاع االعرثّاساخ فٟ ٘زٖ اٌغٕح اٌٝ أخفاع فٟ سط١ذ االعرثّاساخ اٌرجاس

(  44.1% ( تّثٍغ لذسٖ )  54.6ٔالدع اسذفاع فٟ ِؼذي إٌّٛ اٌغٕٛٞ ٌالعرثّاساخ تٍغ )  5051اِا فٟ عٕح 

 2ٌرظً اٌٝ )  ١ٍِ5056اس د٠ٕاس ٚذؼٛد ٘زٖ اٌض٠ادج اٌٝ اسذفاع فٟ سط١ذ االعرثّاساخ اٌرجاس٠ح ،  ثُ أخفؼد 

٠ٚؼٛد عثة االٔخفاع اٌٝ اْ اٌىث١ش ِٓ فشٚع % (  25 -( ١ٍِاس د٠ٕاس تّؼذي ّٔٛ عاٌة ٚطً اٌٝ ) 

 اٌّظشف ذمغ فٟ إٌّاؽك اٌغاخٕح . 

 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ٚاعرّش اسذفاع  3% ( ٚساط ِاي تٍغ )  11تٕغثح ّٔٛ )  5051اال أٗ ػاٚد تاالسذفاع فٟ عٕح 

 5052ؼاَ % ( ٌ 16.6( ١ٍِاس د٠ٕاس تّؼذي ّٔٛ )  55.1االعرثّاساخ فٟ اٌّظشف االعالِٟ ٚٚطً اٌٝ ) 

% (  13% ( ٔظ١ة اٌمطاع اٌضساػٟ ٚ )  51% (  ٚ   )  45ٚٚصػد االعرثّاساخ ػٍٝ لطاع اٌّاي تٕغثح ) 

 % ( . 5% ( ٚلطاع اٌخذِاخ دظً ػٍٝ )  4ٔظ١ة اٌظٕاػح ت١ّٕا دظً لطاع اٌفٕادق ػٍٝ ٔغثح ) 
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 ( 5052 – 5003)  ( ذطٛس االعرثّاساخ فٟ اٌّظشف االعالِٟ ِٚظشف ا٠الف ٌٍّذج51جذٚي سلُ )

 تا١ٌٍّاس 

اٌّظشف  اٌغٕٛاخ

 االعالِٟ اٌؼشالٟ

 إٌّٛ % ِظشف ا٠الف إٌّٛ %

5003 1.1 -- 4 -- 

5050 6.5 55.15 1.1 -51 

5055 6.4 1.55 1.3 1 

5055 53.1 161 4 5.1 

 طفش 4 45.11 45 5051

5054 12.2 -1.65 5 -11 

5051 44.1 54.6 0.1 -10 

5056 2 -21 5.5 550 

5051 3 55.1 0.4 -64 

5052 55.1 16.6 53.3 4211 

  45.1  505.5 اٌّجّٛع

 اٌّظذس / اٌجذٚي ِٓ ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌرمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍثٕٛن ػ١ٕح اٌثذث .

 

 

فمذ أخفغ االعرثّاس فٟ ِظشف  ؼا  أ٠اِا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ فمذ وأد اعرثّاساذٗ ِرزتزتح 

اال أٗ ػاٚد   5003( ١ٍِاساخ فٟ  4( ١ٍِاس د٠ٕاس تؼذِا واْ )  1.1( ٚٚطً اٌٝ )  5050)  ا٠الف فٟ

(  5051 – 5055% ( ، اِا اٌغٕٛاخ )  1( ١ٍِاس تّؼذي ّٔٛ لذسٖ )  1.3ٚٚطً اٌٝ )   5055االسذفاع فٟ  

(  5ٚٚطً اٌٝ )  5054ٌُ ٠غجً ّٔٛ فٟ سأط اٌّاي اٌّخظض ٌالعرثّاس اال    أٗ أخفغ تشىً وث١ش فٟ 

% ( ٠ٚؼٛد عثة ٘زا االٔخفاع اٌٝ ل١اَ ِظشف ا٠الف  11 -١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ تّؼذي ّٔٛ عاٌة تٍغ   ) 

تٕغثح ّٔٛ  5051االعالِٟ تر٠ًّٛ ِشاس٠غ عى١ٕح ػخّح ٚأخفاع فٟ دجُ اٌٛدائغ ٚاعرّش االٔخفاع ٌٍؼاَ 

تّؼذي  5052( ١ٍِاس د٠ٕاس ػاَ  53.3ٚطً اٌٝ )  ( ٚاعرّش تاٌرزتزب اسذفاػا ٚأخفاػا اٌٝ اْ 10 -تٍغد ) 
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% ( ٔر١جح الذغاع فٟ إٌشاؽ االعرثّاسٞ ٚاسذفاع فٟ اٌٛدائغ ٚلذسٖ اٌّظشف ػٍٝ  421.1ّٔٛ وث١ش تٍغ ) 

 ذٛظ١ف االِٛاي  تاٌشىً اٌظذ١خ .

      ٛصػح وّا فٟ اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ِ 5052( ١ٍِاس د٠ٕاس  555ٚاخ١شا تٍغد اٌر٠ّٛالخ االعال١ِح ) 

  ٍٟ٠
(5)

 

 % ِٓ ساط ِاي اٌر٠ّٛالخ . 43تٍغد ٔغثح ذ٠ًّٛ اٌّشاتذاخ  -

 % ( . 5تٍغد ٔغثح اٌر٠ًّٛ ٌٍّشاس٠غ اٌظغ١شج ٚاٌّرٛعطح )  -

 % ( . 42تٍغد ٔغثح ذ٠ًّٛ  اٌّشاسوح تٕغثح )  -

 % ( . 5تٍغد االعرثّاساخ اٌؼماس٠ح )  -

 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ِٛصػح وّا ٠ٍٟ  510العال١ِح اٌٝ ) ا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف فمذ ٚطً ِثٍغ اٌر٠ّٛالخ اِ  أ
(5)

  : 

 

 % (  54تٍغد ٔغثح ذ٠ًّٛ  اٌّشاتذاخ )  -

 % (  16تٍغد ٔغثح ذ٠ًّٛ  اٌّشاسواخ )  -

 % ( 53االعرثّاساخ فٟ اٌؼماساخ )  -

 % (  5اٌر٠ًّٛ ٌٍّشاسع اٌظغ١شج ٚاٌّرٛعطح )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  81، ص  8112المصرف العراقي االسالمي ، التقرير السنوي ،  (1)
  1: – 93، ص  8112مصرف ايالف االسالمي ، التقرير السنوي ،  (8)

  :811( من تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي لسنة  9*  دمج اموال االستثمار والتمويل بالصيغ االسالمية وفق المادة ) 
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 ذث( ذطٛس االعرثّاساخ فٟ اٌّظاسف ػ١ٕح اٌث 1ِخطؾ سلُ )
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 اٌٍْٛ االصق : اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشاق 

 اٌٍْٛ االطفش : ِظشف ا٠الف االعالِٟ 

 (  6 اٌّظذس : اٌّخطؾ ِٓ ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ ت١أاخ اٌجذٚي سلُ )

 

 

 

 

 

 ( .  5052 – 5003خاِغا / ذطٛس استاح اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ِٚظشف ا٠الف االعالِٟ ٌٍّذج ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس  551.3( ِثٍغا  لذسٖ )  5052 – 5003تٍغد ِجّٛع استاح اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ٌٍّذج ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ػشالٟ ، ٚذرغُ االستاح تاٌرزتزب  12.1، ت١ّٕا تٍغد استاح ِظشف ا٠الف االعالِٟ ِثٍغ لذسٖ ) 

تغثة ص٠ادج فٟ  5051ظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ ػاَ ستاح ٌٍّأػٍٝ ِثٍغ أفٟ وال اٌّظشف١ٓ ، تٍغد 

( ١ٍِاس  45( ١ٍِاس د٠ٕاس ذماتٍٙا ص٠ادج فٟ االعرثّاساخ تٍّغ )  411اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح ٌٕفظ اٌغٕح ٚاٌرٟ تٍغد ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ٌٙزٖ اٌغٕح تٕغثح ّٔٛ عٕٛٞ ٚطٍد اٌٝ )  11.4د٠ٕاس ِّا اعُٙ تٛطٛي اٌّظشف اٌٝ ستذا  تٍغ ) 

( ثُ اسذفغ  14.51 -( ػٓ اٌغٕح اٌغاتمح اال أٙا أخفغ فٟ اٌغٕح اٌرا١ٌح ٚعجً االٔخفاع ٔغثح لذس٘ا ) %  51

( ١ٍِاس د٠ٕاس تٕغثح ّٔٛ  2.2ٚٚطً اٌٝ )  5056% ( ثُ أخفغ فٟ اٌغٕح ػاَ  55.65ٚتٍغ )  5051فٟ ػاَ 

 % (. 2.11 -شىٍد ) 

 ( . 5052 – 5051( ١ٍِاس د٠ٕاس ٌٍغٕر١ٓ )  2.1ح عجً ) اال اْ االستاح اذغّد تاٌثثاخ ٔٙا٠ح ِذج اٌذساع
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( بالولٍار دٌنار  9002 – 9002تطور االرباح فً الوصزف االسالهً العزاقً وهصزف اٌالف للودة ) (  52جذٚي سلُ )

 عزاقً

 إٌّٛ % ِظشف ا٠الف إٌّٛ % اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشالٟ اٌغٕٛاخ

5003 0.3 -- 50.1 -- 

5050 0.5 -22.22 55 54 

5055 55.4 551 50.3 14 

5055 56.1 555.1 50.1 -43 

5051 11.4 51 1.1 -52 

5054 2.6 -14.51 1.1 -56 

5051 3.6 55.65 0.1 -31 

5056 2.2 -2.11 4.1 5111 

5051 2.1 -5.51 1 -11 

 51 1.4 طفش 2.1 5052

  12.1  551.3 اٌّجّٛع

 

 ظاسف ػ١ٕٗ اٌثذث ( ذطٛس استاح اٌّ 4ِخطؾ سلُ ) 
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 اٌٍْٛ االصق : اٌّظشف االعالِٟ اٌؼشاق 
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ث ٚطٍد ِثٍغ استاح اٌّظشف فٟ ( د١ 5055اِا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف فمذ عجً اػٍٝ ِثٍغ استاح عٕح ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ٠ٚؼٛد اٌغثة فٟ رٌه اٌٝ ص٠ادج اٌٛدائغ االعرثّاس٠ح فٟ اٌّظشف ٌٙزٖ  50.3٘زٖ اٌغٕح اٌٝ ) 

 % (14اٌغٕح ٚتٍغد ٔغثح إٌّٛ ف١ٙا ) 

 5051ٚاعرّش اٌٝ االٔخفاع درٝ ٔٙا٠ح اٌغٕح اٌّا١ٌح  5055% ( فٟ 43 -ثُ أخفؼد ٔغثح االستاح اٌٝ ) 

٠ٚؼٛد عثة االٔخفاع فٟ االستاح اٌٝ ل١اَ اٌّظشف تاٌّشاسوح ِغ ِغرثّش٠ٓ تأشاء ِجّغ االٔذٌظ اٌغىٕٟ 

 ( ١ٍِاس د٠ٕاس ِّا اثش رٌه ػٍٝ استاح اٌّظشف . 555ٚاٌزٞ تٍغد وٍفح أشائٗ ) 

ّٔٛ وث١شج تٍغ )  تٕغثح 5056( ١ٍِاس د٠ٕاس عٕح  4.1اال اْ ٔغثح االستاح ػاٚدخ تاالسذفاع ٚشىٍد ِثٍغا لذس ) 

( ١ٍِاس د٠ٕاس ٚشىٍد ٔغثح االٔخفاع فٟ ِؼذي إٌّٛ  1اٌٝ )  5051% ( ثُ أخفؼد االستاح عٕح  5111

 % ( . 51% ( اال أٙا اسذفؼد تشىً ؽف١ف فٟ ٔٙا٠ح ِذج اٌذساعح ٚشىٍح ٔغثح لذس٘ا )  11 -اٌغٕٛٞ ) 

 

 عادعا / ذأث١ش اٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ػٍٝ عٛق اٌؼًّ 

ذٍؼة اٌّظاسف تشىً ػاَ دٚس وث١ش فٟ ذٛف١ش فشص ػًّ وث١شج فٟ اٌثٍذاْ اٌّخرٍفح  ، ٚروشٔا فٟ تذا٠ح ٘زا 

، عاُ٘ ٘زا اٌؼذد اٌّشذفغ   5052( دىِٟٛ ٚاٟ٘ درٝ ٔٙا٠ح ػاَ  15اٌّظاسف اٌؼشال١ح تٍغ ) ذداٌّثذث اْ ػ

شاس اٌّظاسف اٌّزوٛسج فٟ تغذاد ٚج١ّغ فٟ خٍك فشص ػًّ وث١شج ١ٌٍذ اٌؼاٍِح اٌّؼطٍح فٟ اٌثٍذ ِٓ خالي أر

اٌّذافظاخ اٌؼشال١ح تفشٚػٙا اٌّخرٍفح ، ٌٚؼثد اٌّظاسف اإلعال١ِح دٚس وث١ش أ٠ؼا فٟ ذٛف١ش ٚخٍك فشص 

ػًّ داخً اٌّظاسف ، ٚتاٌؼٛدج اٌٝ اٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ٔجذ اْ ػذد ِٛظفٟ  اٌّظشف اٌؼشالٟ اإلعالِٟ 

 5052خ ٚلذ تٍغد اٌشٚاذة ٚاألجٛس اٌّٛصػح خالي اٌؼاَ ( ِٛظف ِٓ ِخرٍف االخرظاطا560تٍغ )

( ِٛظف ِٓ 145( د٠ٕاس ػشالٟ  ، اِا تإٌغثح ٌّظشف ا٠الف اإلعالَ فمذ تٍغ ػذد اٌؼا١ٍِٓ ف١ٗ )1212213)

 ( د٠ٕاس ػشاق .5141614ِخرٍف االخرظاطاخ ٚلذ تٍغد األجٛس ٚاٌشٚاذة اٌّذفٛػح ٌٕفظ اٌؼاَ )

١ٍِٓ فٟ اٌّظاسف اٌؼشال١ح اإلعال١ِح تغثة اإلجشاءاخ اٌث١شلشاؽ١ح ٚطؼٛتح جٍة ٌُٚ ٔغرطغ إدظاء ػذد اٌؼا

اال إٔا ٔذسن اْ دجُ اٌرٛظ١ف ِشذفغ فٟ ٘زٖ اٌّظاسف ِّا ٠ وذ اْ ( 53وٛف١ذ )اٌث١أاخ تغثة جائذح 

 ؼشالٟ .اٌّظاسف اإلعال١ِح ٌٙا دٚس وث١ش فٟ ذٛف١ش اٌفشص ١ٌٍذ اٌؼاٍِح ِّا ذذمك ل١ّح ِؼافح ٌاللرظاد اٌ
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 دراست املؤشراث املانٍت واننقدٌت نهمصارف عٍنت اندراست ) املصرف اإلسالمًاملطهب انثانً : 

 ( . 9002 – 9002انعراقً ومصرف اٌالف اإلسالمً (  نهمدة ) 

 -أوال: مؤشر إمجايل االستثماراث عهى إمجايل انودائع:
 

فٟ ذذذ٠ظذ  اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ ادذ اٌّ ششاخ اٌّّٙح إجّاٌٟ إٌٝاالعرثّاساخ  إجّا٠ٌٟؼذ ِ شش 

ِذٜ وفظاءج اٌّظظشف فظٟ ذٛظ١ظف ِظٛاسدٖ اٌّا١ٌظح فظٟ اٌّجظاالخ اٌرظٟ ذذمظك ػٛائظذ ٚأستظاح ِجض٠ظح ٚػٍظٝ ٚجظٗ 

اٌخظٛص فٟ ِجاي االعرثّاس، ٚالع١ّا أْ اٌٛدائغ ذشىً أُ٘ تٕٛد اٌر٠ّٛظً ٌٍّظظاسف اٌرجاس٠ظح ٚذرجغظذ أ١ّ٘ظح 

اٌؼائذ اٌّرذمك اٌزٞ ٠رُ دفؼح ػٍٝ شىً فٛائذ ٚأستاح، ٠ٚرُ ادرغاب ٘زا اٌّ شش ِٓ خالي ط١غح  ٘زا اٌّ شش فٟ

 -اٌّؼادٌح أدٔاٖ:

 

 

 = معدل استثمار الودائع
  إجمالي االستثمارات   

الحدابات الجارية إجمالي  011× 
 الهدائع

   

عرثّاساخ لظ١شج األجً أَ ؽ٠ٍٛح األجً ٚتزٌه فأْ تغؾ اٌّ شش ٠رىْٛ ِٓ إجّاٌٟ االعرثّاساخ عٛاء وأد ا

ٚتاخرالف لطاػاذٙا ) اٌذىِٟٛ، اٌخاص، ِخرٍؾ اٌؼاَ اٌخاسجٟ(، أِا ِماَ اٌّ شش ف١رىْٛ ِٓ اٌذغاتاخ 

اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ تاخرالف أٔٛاػٙا ) ٚدائغ ذذد اٌطٍة، ٚدائغ اٌرٛف١ش، ٚدائغ ألجً ِٕٙا اٌثاتد ٚتإخطاس(، 

ح ِ شش ا٠جاتٟ ٠ٚذي ػٍٝ وفاءج اٌّظاسف فٟ ذٛظ١ف أِٛاي اٌٛدائغ فٟ اٌّجالخ ٠ٚش١ش اسذفاع ٘زا اٌّ شش تأٔ

االعرثّاس٠ح اٌّخرٍفح.
 (1)

 

ٚػٍٝ ِغرٜٛ اٌّماسٔح ت١ٓ ِظشفٟ (   1ٚاٌشىً  )  (  ٠ٚ53الدع ِٓ إٌغة اٌٛاسدج فٟ اٌجذٚي )

فٟ   ٖوأد وف عالِٟ اٌؼشالٟ االّظشف اٌا٠الف االعالِٟ ٚاٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ، ذث١ٓ أْ إداسج 

رٍفح ٠ٚثذٚ ٘زا األِش ٚاػذا  ِٓ خالي ٔغة اٌّ شش اٌّشذفؼح ذٛظ١ف أِٛاي اٌٛدائغ فٟ ِجاالخ االعرثّاس اٌّخ

ِماسٔح تّظشف ا٠الف االعالِٟ  ٌٚىً عٕح ِٓ عٕٛاخ اٌذساعح، ٚتٍغ أػٍٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌّظشف 

ّٔٛ ٚدائغ اٌّرؼا١ٍِٓ ِغ اٌّظشف تٕغثح اوثش ِٓ إٌّٛ فٟ  تغثة 5056%( فٟ اٌؼاَ 53اٌؼشالٟ االعالِٟ  )

ٚ٘زا ٠ؼطٟ دالي ذأش١ش٠ح ػٍٝ وفاءج اٌّظشف فٟ ذ٠ٕٛغ ِذفظرٗ االعرثّاس٠ح عٛاء وأد  تٕذ االعرثّاساخ 

، فٟ د١ٓ ذشاٚدد ل١ُ اٌّ شش لظ١شج األجً أٚ ؽ٠ٍٛح األجً ٔذٛ األٔشطح األوثش ستذ١ح ٚتاخرالف لطاػاذٙا
                                                 

(
5
 اثش وفا٠ح سأط اٌّاي اٌّظشفٟ ػٍٝ اٌّخاؽش ٚاٌشتذ١ح ٚاٌغ١ٌٛح ٌٍّظاسف ، ٛٔح اٌثذ٠شٞطالح ػاِش اتٛ ٘ (

، اؽشٚدح دورٛساٖ غ١ش ِٕشٛسج . و١ٍح االداسج ٚااللرظاد ، جاِؼح اٌىٛفح ،  دساعح فٟ ػ١ٕح ِٓ اٌّظاسف اٌؼشال١ح ٚفما  ٌّمشساخ ٌجٕح تاصي

5056 . 
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( ِغ ذثا٠ٓ ٘زٖ إٌغثح ؽٛي ِذج اٌذساعح ٠ٚؼٛد اٌغثة فٟ 0.514 - ٠0.001الف االعالِٟ  ت١ٓ )ٌذٜ ِظشف ا

( ِ شش إجّاٌٟ 53ذٚي )  رٌه إٌٝ أخفاع االعرثّاساخ ِماتً ّٔٛ اٌٛدائغ تشىً وث١ش. ٠ٚٛػخ اٌج

 االعرثّاساخ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌٛدائغ

 

 (  53جذٚي ) 

 (  9002-9002) ٌٍّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ٌٍّذج ٛدائغِ شش إجّاٌٟ االعرثّاساخ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌ

 ) تا١ٌٍّْٛ( 

 ِظشف ا٠الف االعالِٟ  اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ 

اجّظظظظظظظظاٌٟ  5/5

ذغظظاتاخ اٌ

جاس٠ظظظظظظظح اٌ

 ٛدائغ ٚاٌ

اجّظظظظظظظظظظظظظاٌٟ 

 االعرثّاساخ

اجّظظظظظظظظظظاٌٟ  5/1

ذغظظظظاتاخ اٌ

جاس٠ظظظظظظظظظح اٌ

 ٛدائغ ٚاٌ

اجّظظظظظظظظظظظظظظاٌٟ 

 االعرثّاساخ

 اٌغٕٛاخ 

0.51 15045 4316 
19132 

50016 1324 5003 

0.54 51422 6551 
191<2 

11223 1136 5050 

0.01 530155 6111 
19180 

541553 1322 5055 

0.51 511061 53111 
19199 

555365 4022 5055 

0.55 536511 45511 
1919< 

555511 4022 5051 

0.55 521006 12140 
1911; 

22452 445 5054 

0.54 521515 44151 
19119 

522315 421 5051 

0.53 545555 45651 
19110 

64253 443 5056 

0.03 551115 3322 
1911< 

10225 411 5051 

0.02 565144 55112 
1989: 

21551 53311 5052 

0.51  0.06 

19<12 

الوتوسطط الحسطابً 

 العام 

 

  ( 5052 - 5003ٌٍّذج )  ( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌّظشف ا٠الف االعال1ِٟ، 5اٌّظذس : اٌؼّٛد ) 

 ( 5052 – 5003ٌٍّذج ) ( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ  6، 1 اٌؼّٛد )

 ( ِٓ اػذاد اٌثادث . 1،  4،  5اٌؼّٛد  ) 
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 (  1) شىً

 ِ شش إجّاٌٟ االعرثّاساخ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌٛدائغ

 

 ( 53اٌّظذس : ِٓ اػذاد اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌجذٚي سلُ )

 ستثماراث إىل جمموع املوجوداث انكهٍت:مؤشر نسبت إمجايل اال -ثانٍا:
ذمظظَٛ فىظظشج ٘ظظزا اٌّ شظظش ػٍظظٝ ل١ظظاط لات١ٍظظح اٌّظظظشف اٌرجظظاسٞ ػٍظظٝ ذٛظ١ظظف اٌّٛجظظٛداخ اٌى١ٍظظح ٔذظظٛ 

ػٍظٝ ِجّظٛع اٌّٛجظٛداخ، االعرثّاساخ اٌّشتذح أٚ اٌّجذ٠ح، ٚذذغظة ٘ظزٖ إٌغظثح تمغظّح ِجّظٛع االعظرثّاساخ 

وأظد ٘ظزٖ إٌغظثح ػظؼ١فح أٚ وٍّظا أذظذسخ  إٌٝ اٌشتذ١ح أِظا إرا ٚاْ إٌغثح اٌّشذفؼح ذذي ػٍٝ أْ اٌّظشف ٠رجٗ

ٔذٛ إٌغة األلً عٛف ذذي ػٍٝ أْ اٌّظشف ٠رجٗ ٔذٛ االدرفاظ تاٌغ١ٌٛح اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌح.
 (1)

 

 

 = معدل استخدام المهجهدات
 إجمالي االستثمارات 

 ×111 
 إجمالي المهجهدات 

 

ٔخفاع ٘زٖ إٌغثح فٟ ِظشفٟ ا٠الف االعالِٟ ٚاٌؼشالٟ االعالِٟ  ( ا1( ٚاٌشىً  )  ٠53رؼخ ِٓ اٌجذٚي  ) 

%(، ٚ٘زٖ إٌر١جح ِخاٌفح ألتغؾ أػشاف اٌؼًّ اٌّظشفٟ اٌذذ٠ث ٚذفغش أْ 3ٚال ذثٍغ فٟ أفؼً داالذٙا ٔغثح )

اٌّظشف١ٓ فٟ داٌح ِفاػٍح ت١ٓ اٌغ١ٌٛح ٚاٌشتذ١ح، ٠ٚؼىظ ٘زا االٔخفاع فٟ اٌٛلد ٔفغٗ ذفؼ١ً اٌّظشف١ٓ 

                                                 

(
1
فااي مراارف دجلااة وال اارات  ةالتجاريااة باسااتخدام أدوات التحلياال المااالي دراسااة مطبي ياا د. سااالم ع عبااهد, مقااهيم أداا المرااارف (

 .116, ص2113(, 3(, المجلد )5للتنمية واالستثمار, مجلة المثنى للعلهم اإلدارية واالقترادية, جامعة المثنى, العدد)
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رفاظ تإٌمٛد فٟ خضائٕٗ دْٚ اعرثّاس٘ا فٟ األٔشطح اٌّشتذح ٚرٌه إل٠فاء تّرطٍثاخ اٌغ١ٌٛح اٌّظشف١ح، االد

ٚ )   5003%(  اػٍٝ ل١ّح دممٙا ِظشف ا٠الف االعالِٟ فٟ اٌؼاَ 0.06ٚذشاٚدد ٔغثح اٌّ شش ت١ٓ )

تّرٛعؾ  دغاتٟ اٌؼاَ ( ٚ 5051،  5056،  5051،  5054( ادٔٝ ل١ّح دممٙا   اٌّظشف فٟ اٌؼاَ )  0.005

( تٍد )  5051،  5051( ، اِا اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فمذ دمك اػٍٝ ل١ّح فٟ اٌؼاَ ) 0.051تٍغ )  

( ٠ٚٛػخ اٌجذٚي )  0.05( ار تٍغد ) 5052،  5051، 5050( ٚدمك ادٔٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ )0.03

 . إٌٝ ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌى١ٍحِ شش ٔغثح إجّاٌٟ االعرثّاساخ (  6ٚاٌشىً  )  (  10

 ( 10جذٚي )

 (  9002-9002) اٌّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ٌٍّذج ِ شش ٔغثح إجّاٌٟ االعرثّاساخ إٌٝ ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌى١ٍح

 ) تا١ٌٍّْٛ(

 هصزف اٌالف االسالهً الوصزف العزاقً االسالهً

ِجّٛع  5/1 االعرثّاساخ اٌّٛجٛداخ 0/9

 اٌّٛجٛداخ

 اخاٌغٕٛ االعرثّاساخا

0301 24320 4316 0.065 64650 1324 5003 

0302 20515 6551 0.053 536255 1136 5050 

0309 150501 6111 0.055 115113 1322 5055 

0302 111625 53111 0.055 120611 4022 5055 

0302 411426 45511 0.051 151514 4022 5051 

0302 415445 12140 0.005 151113 445 5054 

0302 412412 44151 0.005 154461 421 5051 

0302 441536 45651 0.005 401510 443 5056 

0309 463113 3322 0.005 114350 411 5051 

0309 101145 55112 0.042 451455 53311 5052 

03012 

 

  0.051 

 

اٌّرٛعظظظظظظظؾ   

اٌذغظظظظظظظظاتٟ 

 اٌؼاَ

 (  5052 - 5003ِٟ ٌٍّذج ) ( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌّظشف ا٠الف االعال1، 5اٌّظذس : اٌؼّٛد ) 

 ( 5052 – 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ٌٍّذج )  6، 1اٌؼّٛد ) 

 ( ِٓ اػذاد اٌثادث . 1،  4،  5اٌؼّٛد  ) 
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 (6)  شىً

 ِ شش ٔغثح إجّاٌٟ االعرثّاساخ إٌٝ ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌى١ٍح

 
 ( 10)    اٌّظذس ِٓ اػذاد اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌجذٚي

 -ثانثًا: مؤشر نسبت االئتمان اننقدي إىل جمموع احلساباث اجلارٌت وانودائع:
ٌغشع ذم١١ُ ٚل١اط دسجح ٔشاؽ اٌّظشف فٟ ذٛظ١ف ِظادس اٌر٠ًّٛ اٌشئ١غ١ح ٠رُ اػرّظاد اٌؼاللظح تظ١ٓ 

غ ذّثظً اوثظش تٕظذ فظٟ االئرّاْ إٌمذٞ ِٚجّٛع اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ، ٔظشا  ٌىْٛ اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائ

جأة اٌّطٍٛتاخ فٟ لائّح اٌّشوض اٌّاٌٟ، ٚ٘زا أِش ؽث١ؼٟ فٟ ج١ّغ اٌّظاسف إر ذؼرّظذ ٘ظزٖ اٌّظظاسف ػ١ٍٙظا 

اػرّظظادا  وث١ظظشا  تٛطظظفٙا ِظظظذسا  سئ١غظظا  ِّٙظظا  ِظظٓ ِظظظادس اٌذظظظٛي ػٍظظٝ األِظظٛاي، ٚاٌجأظظة األعاعظظٟ فظظٟ ٘ظظزا 

ٍّظاسف اٌرجاس٠ح ٚاٌّرّثظً تإٌشظاؽ االئرّظأٟ اٌظزٞ ١ّ٠ض٘ظا اٌّ شش ٘ٛ اٌرأو١ذ ػٍٝ إٌشاؽ اٌّاٌٟ اٌّرخظض ٌ

 -ػٓ ٔشاؽ اٌّ عغاخ اٌّا١ٌح األخشٜ، ٠ٚرُ دغاب ٘زا اٌّ شش ػٍٝ ٚفك اٌظ١غح اٌرا١ٌح:
(1)

 

 ٔغثح االئرّاْ إٌمذٞ إٌٝ إجّاٌٟ اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح  =
 إجّاٌٟ االئرّاْ إٌمذٞ

 ×500 
 إجّاٌٟ اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ

  

أْ ٕ٘ان ذزتزتا  ٚاػذا  فٟ ِغاس اٌّ شش ٌذٜ ِظشف ا٠الف االعالِٟ ٚاٌّظشف (  15اٌجذٚي )   ٔالدع ِٓ 

اٌؼشالٟ االعالِٟ ، ٚتٕفظ اٌٛلد واْ اٌّ شش غ١ش ِغرمٍش ٠ّٚىٓ االعرذالي ِٓ ػذَ االعرمشاس فٟ اٌّ شش 

ال ذّرٍه ع١اعح ائرّا١ٔح ذرطاتك ِغ األػشاف ِماسٔح  تاٌٛفشج اٌّا١ٌح اٌخاطح تأِٛاي اٌٛدائغ، ٠رؼخ أْ اٌّظاسف 

اٌّظشف١ح ٚإّٔا ٠رثغ ع١اعح ِث١ٕح ػٍٝ دسجح ػا١ٌح ِٓ اٌذ١طح ٚاٌذزس فٟ ِٕخ االئرّاْ إٌمذٞ، فٍُ ذرجاٚص ٔغثح 

%( ؽ١ً ِذج اٌذساعح ، فمذ دمك ِظشف ا٠الف االعالِٟ اػٍٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ 4.51اٌّ شش )

                                                 

(
1
 –ماان المرااارات الماليااة المختااار) دراسااة ) ظريااة  د. إبااراميم ع علااي الجاا راوي, محلياال االئتمااان المراارفي باسااتخدام مجمهعااة (

(, مجلاااة كلياااة اإلدار) واالقترااااد, 2117-2115مطبي ياااة( فاااي مرااارف الذااارق األوسااام العراقاااي لالساااتثمار  اااالل ال تااار) )
 .16, ص2111(, 83جامعة بغداد, العدد )
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% ( ، اِا  0.12د١ث تٍغد )  5055مك ادٔٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ د%(  4.51ٚد١ث تٍغد ) 5003

( ٚادٔٝ ٔغثح فٟ  5.50ار تٍفد ) 5051اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فمذ دمك ػٍٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ 

ِجّٛع  ِ شش ٔغثح االئرّاْ إٌمذٞ إٌٝ(  6( ٚاٌشىً ) 15( ٠ٚٛػخ اٌجذٚي )   0.51تٍغد )  5055اٌؼاَ 

 . اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ

 ( 15جذٚي )

-9002) ٌٍّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ٌٍّذج ٚاٌٛدائغِ شش ٔغثح االئرّاْ إٌمذٞ إٌٝ ِجّٛع اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح 

9002  ) 

  ) تا١ٌٍّْٛ(                                                                    

 ف ا٠الف االعالِِٟظش اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ 

اجّاٌٟ  5/5

ذغاتاخ اٌ

جاس٠ح 

 ٛدائغ ٚاٌ

اجّاٌٟ 

االئرّاْ 

 إٌمذٞ

اجّاٌٟ  5/1

ذغاتاخ اٌ

جاس٠ح 

 ٛدائغ ٚاٌ

اجّاٌٟ 

االئرّاْ 

 إٌمذٞ

 اٌغٕٛاخ 

0.54 15045 4112 5.05 50016 50521 5003 

0.65 51422 51245 4.51 11223 512235 5050 

0.51 530155 46312 0.46 541553 62111 5055 

0.15 511061 23114 0.12 555365 41062 5055 

0.64 536511 556163 0.31 555511 503465 5051 

0.10 521006 552012 5.53 22452 554036 5054 

0.66 521515 551221 0.10 522315 515241 5051 

0.31 545555 511651 5.11 64253 515550 5056 

5.50 551115 513023 5.03 10225 541323 5051 

0.22 565144 545634 5.11 21551 510655 5052 

اٌّرٛعؾ   5.101  0.66

اٌذغاتٟ 

 اٌؼاَ 

 
 (  5052 - 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ ٌٍّذج ) 1، 5اٌّظذس : اٌؼّٛد ) 

 ( 5052 – 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ٌٍّذج )  6، 1اٌؼّٛد ) 

 ( ِٓ اػذاد اٌثادث . 1،  4،  5اٌؼّٛد  ) 
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 (1) شىً

 ِ شش ٔغثح االئرّاْ إٌمذٞ إٌٝ ِجّٛع اٌذغاتاخ اٌجاس٠ح ٚاٌٛدائغ

 
 ( 15اٌّظذس ِٓ اػذاد اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌجذٚي  ) 

 

 (ROE)-: معدل انعائد عهى حقوق املهكٍت:ثانثاً 
 

ٌّغاّْ٘ٛ ٔر١جح اعرثّاس أِٛاٌُٙ فٟ اٌّظشف، ٚتّؼٕٝ ٠م١ظ ٘زا اٌّ شش اٌّشدٚد اٌزٞ ٠ذظً ػ١ٍٗ ا

آخش ٘ٛ اٌّىافأج اٌرٟ ٠ذظً ػ١ٍٙا اٌّغاّْ٘ٛ ِماتً ذذٍُّٙ اٌّخاؽشج إٌاجّح ػٓ ذٛظ١ف أِٛاٌُٙ فٟ ِجاالخ 

اعرثّاس٠ح ِخرٍفح، ٠ٚم١ظ أ٠ؼا  ٘زا اٌّ شش فاػ١ٍح اٌّظاسف اٌرجاس٠ح ػٍٝ ذ١ٌٛذ األستاح ِٓ خالي ذشغ١ً 

١ّ٘ٓ فٟ اٌّظشف، ٚإٌّطك اٌّظشفٟ ٠ش١ش إٌٝ أٗ وٍّا اسذفغ ٘زا اٌّؼذي دي ػٍٝ وفاءج أِٛاي اٌّغا

 اٌّظشف فٟ ذذم١ك أستاح ٚػٛائذ ِشػ١ح ٌٍّغرف١ذ٠ٓ.

٠ذظً ػ١ٍح اٌّغاّْ٘ٛ تّٛجة ٘زا اٌّ شش واْ ِرزتزتا  ٔر١جح  اٌرٟ اْ االستاح( 15اٌجذٚي  )   ٔالدع ِٓ 

فمذ دمك  .وث١ش فٟ تٕٛد دمٛق اٌٍّى١ح تشىً ٠فٛق إٌّٛ فٟ طافٟ اٌشتخِماتً ّٔٛ ٌرثا٠ٓ فٟ طافٟ اٌشتخ ا

( ٚادٔٝ ٔغثح فٟ اٌؼاَ 0.534ار تٍغد )  5003ِظشف ا٠الف االعالِٟ اػٍٝ ٔغثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ 

اِا اٌّظشف اٌؼشالٟ  ،( 0.03ج) ظشف أْ ٠ذمك ٚعطا  دغات١ا  لذستزٌه اعرطاع اٌّ( 0.005ار تٍغد ) 5051

ٚت١ٓ  5050( وأدٔٝ ِغرٜٛ ٠ظً إ١ٌح اٌّ شش فٟ اٌؼاَ 0.005ذشاٚدد ل١ُ اٌّ شش ت١ٓ ) عالِٟ فمذ اال

ظشف أْ تزٌه اعرطاع اٌّ %(51 -% 3.1، )5055وأػٍٝ ِغرٜٛ ٠ظً إ١ٌح اٌّ شش فٟ اٌؼاَ ( 0.515)

  (0.065ج) ٠ذمك ٚعطا  دغات١ا  لذس
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 ( 15جذٚي )

 ) تا١ٌٍّْٛ( ( 5052-5003ػ١ٕح اٌثذث ٌٍّذج )ٌٍّظاٌشف  ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ح

 ِظشف ا٠الف االعالِٟ  اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ 

دمٛق  5/5

 اٌٍّى١ح 

طافٟ 

اٌشتخ تؼذ 

 اٌؼش٠ثح 

دمٛق  5/1

 اٌٍّى١ح 

طافٟ 

اٌشتخ تؼذ 

 اٌؼش٠ثح 

 اٌغٕٛاخ 

0.051 15611 166 0.531 51441 6225 5003 

0.005 15112 33 0.532 61152 55155 5050 

0.555 554626 55111 0.515 555616 50362 5055 

0.515 511431 56153 0.025 511125 50141 5055 

0.544 515656 11121 0.041 511542 1166 5051 

0.015 561216 2146 0.012 512314 6112 5054 

0.011 515301 3650 0.005 514655 115 5051 

0.011 565515 3012 0.051 513166 4521 5056 

0.051 562113 6111 0.002 565441 5005 5051 

0.016 565131 54122 0.001 516005 110 5052 

اٌّرٛعؾ   0.03  0.065

اٌذغاتٟ 

 اٌؼاَ 

 
 (  5052 - 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ ٌٍّذج ) 1، 5اٌّظذس : اٌؼّٛد ) 

 ( 5052 – 5003ٟ االعالِٟ ٌٍّذج ) ( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّظشف اٌؼشال 6، 1اٌؼّٛد ) 

 ( ِٓ اػذاد اٌثادث . 1،  4،  5اٌؼّٛد  ) 

 ( 2) شىً 

 ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ دمٛق اٌٍّى١ح

 
 (   15اٌّظذس : ِٓ اػذاد اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌجذٚي  )
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 (ROAِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ: رابعاً 

ِٓ أُ٘ اٌّ ششاخ اٌرٟ ٠ؼرّذ ػ١ٍٙا اٌّظشف فٟ ل١اط  ٠ؼذ ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ     

اٌٛدذج إٌمذ٠ح اٌٛادذج اٌّغرثّشج فٟ األطٛي ػٍٝ ذ١ٌٛذ األستاح اٌرشغ١ٍ١ح، فٙٛ ٠ذي ، ػٍٝ لذسج ٚوفاءج 

اٌرٛاصْ ِا ت١ٓ اٌشتذ١ح اٌّرأذ١ح ِٓ االعرثّاس ٚاالئرّاْ إٌمذٞ ِٚا ت١ٓ  ػٓ ؽش٠كاٌّظشف ػٍٝ ذ١ٌٛذ األستاح 

 ػ١ٍٗػٍٝ اٌغ١ٌٛح إٌّاعثح ٠ّٚىٓ دغاب ٘زٖ إٌغثح تمغّح طافٟ اٌشتخ ػٍٝ اٌّٛجٛداخ اٌرٟ ٠ّرٍىٙا ٚ اٌذفاظ

ِذٜ ٔجاح أٚ فشً أداسج اٌّظشف فٟ وفاءج اعرثّاس  إٌٝ ، ٚ٘زا ٠ ششاألستاحاٌذىُ ػٍٝ ِذٜ لذسذٙا فٟ ذ١ٌٛذ 

ٌّالدع اْ وً إٌغة وأد ِٕخفؼح ج، ٚاٛءوف حِٛجٛداذٗ اٌرٟ ٠ٍّىٙا ٚو١ف١ح ذٛج١ٙٙا ٔذٛ فشص اعرثّاس٠

غٍة أدٜ إٌٝ ذؼ١١ك ع١اعح ِٕخ االئرّاْ تشىً وث١ش ٚدظش أتغثة اٌٛػغ اٌؼاَ ٌالعرثّاس فٟ اٌثٍذ ٚاٌزٞ 

 جً ٚاٌرشو١ض فمؾ ػٍٝ اٌمطاع اٌذىِٟٛ.األاالعرثّاساخ فٟ اٌّذٜ لظ١ش 

 

ثح ٌٙزا اٌّ شش فٟ اٌؼاَ فمذ دمك ِظشف ا٠الف االعالِٟ اػٍٝ ٔغ ( ٘زا اٌّ شش ٠ٚ11ٛػخ اٌجذٚي  ) 

ظشف أْ ٠ذمك تزٌه اعرطاع اٌّ( 0.005ار تٍغد ) 5051( ٚادٔٝ ٔغثح فٟ اٌؼاَ 0.501ار تٍغد )  5003

( وأدٔٝ 0.005ذشاٚدد ل١ُ اٌّ شش ت١ٓ ) اِا اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ فمذ  ،( 0.01ج) ٚعطا  دغات١ا  لذس

 5051وأػٍٝ ِغرٜٛ ٠ظً إ١ٌح اٌّ شش فٟ اٌؼاَ  (0.011)ٚت١ٓ  5050ِغرٜٛ ٠ظً إ١ٌح اٌّ شش فٟ اٌؼاَ 

(  ِؼذي  3(  ٚاٌشىً )  11ذٚي ) ج٠ٚٛػخ اٌ (0.010ج) ظشف أْ ٠ذمك ٚعطا  دغات١ا  لذستزٌه اعرطاع اٌّٚ

 اٌؼائذ ػٍٝ اجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ  . 
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 (  11جذٚي )

 ا١ٌٍّْٛ() ت ( 5052-5003ٌٍّظاسف ػ١ٕح اٌثذث ٌٍّذج ) ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ

 ِظشف ا٠الف االعالِٟ   اٌّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ 

اجّاٌٟ  5/5

 اٌّٛجٛداخ 

طافٟ 

اٌشتخ تؼذ 

 اٌؼش٠ثح 

اجّاٌٟ  5/1

  اٌّٛجٛداخ 

طافٟ 

اٌشتخ تؼذ 

 اٌؼش٠ثح 

 اٌغٕٛاخ 

0.003 24320 166 0.501 64650 6225 5003 

0.005 20515 33 0.064 536255 55155 5050 

0.045 150501 55111 0.060 115113 50362 5055 

0.015 111625 56153 0.052 120611 50141 5055 

0.011 411426 11121 0.051 151514 1166 5051 

0.052 415445 2146 0.055 151113 6112 5054 

0.050 412412 3650 0.005 154461 115 5051 

0.050 441536 3012 0.055 401510 4521 5056 

0.054 463113 6111 0.001 114350 5005 5051 

0.053 101145 54122 0.005 451455 110 5052 

اٌّرٛعؾ   0.01  0.010

اٌذغاتٟ 

 اٌؼاَ 

 (  5052 - 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌّظشف ا٠الف االعالِٟ ٌٍّذج ) 1، 5اٌّظذس : اٌؼّٛد ) 

 ( 5052 – 5003( اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٌٍّظشف اٌؼشالٟ االعالِٟ ٌٍّذج )  6، 1اٌؼّٛد ) 

 ( ِٓ اػذاد اٌثادث . 1،  4،  5اٌؼّٛد  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .........................................................................................................   الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

523 

 

 

 (3شىً سلُ )

 ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ إجّاٌٟ اٌّٛجٛداخ

 

 

 

 (  11اٌّظذس : ِٓ اػذاد اٌثادث تاالػرّاد ػٍٝ اٌجذٚي  ) 
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 االسحنحاجات والحوصيات

 اوال : االسحنحاجات 

 يلي : جوصلث الدراسة الى جملة من االسحنحاجات وكما

سثػ إٌظبَ االلزصبدٞ االسالِٟ ث١ٓ االلزصبد ٚاالخالق ، ٚعؼً ِٓ االخالق االسبط  - 1

خ ١االلزصبد٠خ فٟ وً صِبْ ِٚىبْ ٚ٘ٛ ثزٌه ٠خزٍف ػٓ ثبلٟ االٔظّخ اٌٛظؼفٟ اٌزؼبِالد 

 ) اٌشأسّب١ٌخ ٚاالشزشاو١خ ( اٌزٟ عؼٍذ اسبط رؼبِالرٙب ِبد٠خ .

سرت إٌظبَ االلزصبدٞ اٌؾبعبد ؽست اٌؾبؽٙب ٚدسعخ ا١ّ٘زٙب ٚاػزجش٘ب  ػٕصش اسبسٟ  - 2

االػزجبساد االخالل١خ االسال١ِخ ػٕذ ِٓ ػٕبصش االٔزبط ِغ االخز ثٕظش االػزجبس ِجذأ 

 اشجبػٙب .

فٟ اثؼبد االلزصبد االسالِٟ فعال ػٓ اٌّؼبِالد  ا  ثبسص ا  ٠ٍؼت ِجذأ االسزخالف دٚس - 3

، الْ اٌّبي هلل رؼبٌٝ ٚإٌبط ِسزخٍفْٛ ف١ٗ ٌزٌه ٠غت اْ رىْٛ ِؼبِالرُٙ اٌّب١ٌخ اٌّخزٍفخ 

 ِغ رؼب١ٌُ اٌشش٠ؼخ االسال١ِخ .اٌّب١ٌخ فٟ ع١ّغ اٌزؼبِالد االلزصبد٠خ ِزٛافمخ 

ْ اٌّؼبِالد االسال١ِخ فٟ ػصش ألاْ اٌّؼبِالد االسال١ِخ صبٌؾخ ٌىً صِبْ ِٚىبْ ٚ - 4

اٌٛؽٟ ثس١طخ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌزؼم١ذ اال اْ اٌفمٗ االسالِٟ ٚظغ اٌمٛاػذ ٚاٌعٛاثػ اٌزٟ 

إٌصٛص ِّب ٠ٕظُ ػٍّٙب فٟ اٞ سٛق ٠مبَ ِٓ اٌؼبٌُ ٚفٟ اسزٕجطٙب اٌفمٙبء ِٓ ػ١ِّٛبد 

  اٞ صِبْ .

افزشض اٌّز٘ت االلزصبدٞ االسالِٟ اْ اٌّشىٍخ االلزصبد٠خ رىّٓ فٟ االٔسبْ ٔفسٗ الْ  - 5

هللا رؼبٌٝ خٍك اٌّٛاسد فٟ اٌطج١ؼخ وبف١خ ٌسذ اٌؾبعبد ٌىٓ عؾٛد االٔسبْ ٚوفشٖ ٠ؤدٞ اٌٝ 

اٌٛظؼ١خ فمذ افزشض ٘ت اؽذٚس خًٍ فٟ اشجبع اٌؾبعبد ، ٚ٘ٛ ثزٌه ٠خزٍف ػٓ اٌّز

ٚعٛد ؽبعبد ِزضا٠ذح  رٕشأ ِٓ ٌّشىٍخ االلزصبد٠خ اْ اسّبٌٟ أاٌشدٞ اٌّز٘ت االلزصب

بفخ ، ث١ّٕب افزشض اٌّز٘ت االلزصبدٞ االشزشاوٟ اْ اٌّشىٍخ ظرمبثٍٙب ِٛاسد ِؾذٚدح ثبال

 االلزصبد٠خ رؾذس ٔز١غخ ٌٛعٛد رٕبلط ث١ٓ اشىبي االٔزبط ٚػاللبد اٌزٛص٠غ . 
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ِخزٍف ػٓ ثبلٟ األٔظّخ االلزصبد٠خ اٌٛظؼ١خ  االسزضّبس فٟ إٌظبَ االلزصبدٞ اإلسالِٟ - 6

ثبسرجبغٗ ثبٌٕٙظ اٌشثبٟٔ ٚاٌطبثغ اٌزؼجذٞ اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ اٌّجبدئ ٚاألخالق ٠ٚٛفك ث١ٓ 

 ِصٍؾخ اٌفشد اٌّسزضّش ِٚصٍؾخ اٌّغزّغ .

 

 

اٚعت اٌّز٘ت االلزصبدٞ االسالِٟ اْ ٠ىْٛ االسزضّبس ؽم١مٟ فؼٍٟ فٟ االٔشطخ  - 7

االلزصبد٠خ اٌؾم١م١خ اٌزٟ رٕشأ ِٓ خالي االٔزبط اٌفؼٍٟ  ٌٍسٍغ ٚاٌخذِبد اٌؾم١م١خ فٟ إٌشبغ 

 االلزصبدٞ .

١ٍبد أفشد إٌظبَ االلزصبدٞ االسالِٟ ػٓ ثبلٟ االٔظّخ االلزصبد٠خ اٌٛظؼ١خ ثّشبسوخ اٌؼّ -8

ف ٘زا إٌظبَ ٘ٛ رؾم١ك اٌّشدٚد ذاٌّصشف١خ ث١ٓ اٌزبعش ٚاٌّصشف فٟ اٌشثؼ ٚاٌخسبسح الْ ٘

ثذ٠ً ٌٍّؼبِالد اٌشث٠ٛخ اٌزٟ رىْٛ ٌٙب اصبس  ، ٚ٘ٛ ثزٌه ٠ىْٛ االعزّبػٟ ٚرؾم١ك إٌفغ اٌؼبَ

 سٍج١خ فٟ اٌّغزّغ .

اٌزٞ ٚعذ ثذائً وض١شح  رٍؼت اٌس١بسخ إٌمذ٠خ فٟ االسالَ دٚس ُِٙ فٟ االلزصبد االسالِٟ -  9

ٌٍؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ فٟ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ ، فمذ لبَ إٌظبَ االلزصبدٞ االسالِٟ 

ثبٌغبء اٌّؼبِالد اٌشث٠ٛخ اٌّزّضٍخ ثسؼش اٌخصُ ٚػ١ٍّبد اٌسٛق اٌّفزٛؽخ فٟ االٔظّخ 

 ١ٍٙب . اٌٛظؼ١خ ٚاٌغٛء اٌٝ اٌضوبح ِٓ اعً رؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ ػشض إٌمٛد ٚاٌطٍت ػ

وج١ش ثشص ثؼذ ػبَ  ٚالزصبد٠ب   د١ٕ٠ب ٚصمبف١ب   ذ اٌؼزجبد اٌّمذسخ فٟ اٌؼشاق ِشوضا  ؼ  ر   -  10

 ٚثذأ ٠ٍؼت دٚس وج١ش فٟ االٔشطخ االلزصبد٠خ وبٌس١بؽخ ٚاٌصٕبػخ ٚاٌضساػخ . 2003

سبّ٘ذ اٌّشبس٠غ االسزضّبس٠خ اٌزبثؼخ ٌٍؼزجخ اٌؼجبس١خ ػٍٝ رٛف١ش اٌسٍغ ٚاٌخذِبد  – 11

 اٌّؾٍٟ ثغٛدح ٚفبػ١ٍخ ٚثسؼش ٠زالئُ ِغ اٌّسزٜٛ اٌّؼبشٟ ٌٍسىبْ .ٌالسزٙالن 

اْ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ  ٌالسزضّبس االسالِٟ فٟ االٔشطخ االلزصبدٞ فٟ فٟ اٌمطبع  - 12

 2003اٌؾم١مٟ ) اٌسٍؼٟ ( رّضً  ثبألسزضّبساد اٌىج١شح اٌزٟ ؽممزٙب اٌؼزجخ اٌؼجبس١خ ثؼذ ػبَ 

ٚاٌزٟ وبٔذ اٌغب٠خ ِٓ ٚسائٙب خٍك فشص ػًّ وج١شح ١ٌٍذ اٌؼبٍِخ ٚرٛف١ش اٌسٍغ ٚاٌخذِبد  

 الٟ ثغٛدح ػب١ٌخ ٚثأسؼبس ِذػِٛخ .ٌٍّسزٍٙه اٌؼش
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ِٓ خالي رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثّشبس٠غ اٌؼزجخ اٌؼجبس١خ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚعذٔب اْ رٍه  – 13

اٌّشبس٠غ راد عذٜٚ الزصبد٠خ ٚل١ّخ ِعبفخ اسّٙذ فٟ رٛف١ش اٌسٍغ ٚاٌخذِبد 

 ثسؼش ِذػَٛ فعال ػٓ رشغ١ً ا١ٌذ اٌؼبٍِخ فٟ اٌّؾبفظخ .

ٌٍّصبسف ػ١ٕخ اٌجؾش اْ االسزضّبساد وفؤٖ ثبٌشغُ اٌشغُ ِٓ ارسّذ ِذح اٌذساسخ  -14

 رزثزثٙب فٟ ثؼط اٌسٕٛاد .
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 انيا / الحوصياتث

 ٠ٛصٟ اٌجبؽش ثّب ٠ٍٟ :

ظشٚسح رجٕٟ االفىبس االلزصبد٠خ االسال١ِخ فٟ إٌشبغ االلزصبدٞ خصٛصب فٟ اٌجٍذاْ  – 1

ثبٌذ٠ٕب١ِى١خ ٚاسزٕجبغ االؽىبَ اٌششػ١خ فٟ االسال١ِخ الْ اٌفىش االلزصبدٞ االسالِٟ ٠زصف 

 اٌزؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاالٔشطخ االلزصبد٠خ اٌّزغذدح .

رىض١ف اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّٛظٛػبد اٌخبصخ ثباللزصبد االسالِٟ ٚسثطٙب ثبٌٕظش٠بد  -2

 االلزصبد٠خ االسال١ِخ ِٓ اعً اٌٛصٛي اٌٝ رٛص١ف ػٍّٟ فؼبي ٌٍٕظش٠خ االلزصبد٠خ االسال١ِخ . 

فٟ  ٚرٌه أل١ّ٘زٙب اٌجبٌغخ ِٟ رؼض٠ض اٌم١ُ االخالل١خ اٌّؾفضح ٌٍؼًّ ٚإٌشبغ االلزصبدٞ االسال -3

شجبع إرؾف١ض اٌؼًّ ٚاٌزىست ٚاٌعشة فٟ االسض ٌخٍك فشص ػًّ اوضش ِٓ اعً رؾم١ك غب٠خ 

 اٌؾبعبد ف١ٗ .

رؼ١ّك إٌظشح اٌفٍسف١خ ٌٍٕظبَ االلزصبدٞ االسالِٟ اٌخبصخ ثٍّى١خ اٌىْٛ وٍٗ هلل رؼبٌٝ ِٓ اعً  -4

عؼً االٔسبْ ٠ذسن اْ رٕظ١ُ ٘زٖ اٌٍّى١خ الرخشط ػٓ اٌعٛاثػ اٌزٟ ؽذد٘ب اٌىزبة ٚاٌسٕخ ٚاٌزٟ 

هللا ٚٔفغ رخعغ ٌّش١ئخ هللا ٚادسان اْ رصشف االٔسبْ ثٙزٖ اٌٍّى١خ ِؾذٚد ٚغب٠زٗ رؾم١ك ِشظبح 

 اٌّغزّغ اٌّسٍُ  .

رطج١ك اٌزؼبِالد اٌزغبس٠خ ٚفك اٌص١غ االسال١ِخ اٌزٟ رىْٛ غب٠زٙب رطج١ك اٚاِش هللا رؼبٌٝ ِٓ  -5

خالي ١٘ئبد ِزخصصخ ٌالششاف ٚاٌشلبثخ ػٍٝ االسٛاق ٚاٌّؤسسبد اٌّب١ٌخ فٟ ؽذٚد اٌؾش٠خ 

 إٌّعجطخ اٌزٟ دػٝ ا١ٌٙب اٌفىش االلزصبدٞ االسالِٟ .

٠مغ ػٍٝ ػبرك اٌذٌٚخ رطج١ك ٚاػبدح رٛاصْ اٌذخً ِٓ خالي اٌؾمٛق اٌششػ١خ اٌٛاعجخ وبٌضوبح  – 6

 ِضال ، ِٓ اعً رؾم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّصٍؾخ اٌؼبِخ ٚاٌّصٍؾخ اٌخبصخ .

اٌذػٛح اٌٝ ظشٚسح اػطبء اٌؾمٛق اٌششػ١خ ٌّسزؾم١ٙب ِٓ اعً اٌمعبء ػٍٝ اٌفمش ٚر١ّٕخ  -7

ْ غب٠خ اٌشش٠ؼخ االسال١ِخ رؾم١ك اٌؼذاٌخ ٌزؼبْٚ ٚاالخبء ث١ٓ افشادٖ الػ ااٌّغزّغ ٚرؾف١ضٖ ٚثش سٚ

 االعزّبػ١خ ٚخٍك ِغزّغ اسالِٟ ِزىبفً ِٚزعبِٓ ثشىً وج١ش .  
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ظشٚسح رذخً اٌذٌٚخ ا٠عب فٟ وبفخ اٌغٛأت االلزصبد٠خ ٠ٚىْٛ ٘زا اٌزذخً ِٓ اعً ِٕغ  -8

خ ِٕٚغ إٌشبغ اٌّشجٖٛ وغس١ً االِٛاي خ إٌشبغبد وبفِظب٘ش االؽزىبس ٚاٌغش ٚاٌزجز٠ش ِٚشالج

 ٚاٌزٙش٠ت ٚغ١ش٘ب ِٓ اسب١ٌت االلزصبد االسٛد .

ِشالجخ ِذٜ ِالئّخ االسزضّبساد اٌىج١شح فٟ االلزصبد اٌؼشالٟ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌؼزجبد اٌّمذسخ  -9

 زجخ اٌؼجبس١خ ِٚالئّزٙب ِغ الزصبد اٌجٍذ ٚاخز٘ب ِضبي ٠ؾززٞ ثٗ ِٓ اعً إٌٙٛض ثبٌٛالغوبٌؼ

 االلزصبدٞ ٌٍؼشاق  .

رمذ٠ُ اٌذػُ اٌىبًِ ٌٍٕشبغ االسزضّبسٞ اٌزٞ رمَٛ ثٗ اٌؼزجخ اٌؼجبس١خ اٌّمذسخ ٚرس١ًٙ ِّٙزٙب  -10

اٌّزّضٍخ ثبٌزٛسغ فٟ أشبء ِشبس٠غ اسزضّبس٠خ اسزشار١غ١خ رخذَ االلزصبد اٌؼشالٟ ثشىً ػبَ 

 ٚعؼٍٙب فٟ ِعّبس إٌّبفسخ ِغ وجشٜ اٌششوبد اٌؼب١ٌّخ . 

شٚسح رىض١ف عٙٛد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌخبصخ ثبخز رغشثخ اٌؼزجخ اٌؼجبس١خ اٌّمذسخ فٟ ِغبي ظ -11

 االسزضّبس ثشم١ٗ اٌسٍؼٟ ٚاٌخذِٟ ِٚب ٌٗ ِٓ ا١ّ٘خ ثبٌغخ ػٍٝ اٌّسزٜٛ االلزصبدٞ ٌٍذٌٚخ . 

ػٍٝ اٌذٌٚخ رٛف١ش إٌّبؿ اٌّالئُ ٌالسزضّبس فٟ االٔشطخ االلزصبد٠خ االسال١ِخ فٟ اٌؼزجبد  -12

اٌّمذسخ ٌّب ٌٙب ا١ّ٘خ الزصبد٠خ ثبٌغخ ِٓ عبٔت اٌس١بؽخ اٌذ١ٕ٠خ اٚال ٚخٍمٙب فشص ػًّ وج١شح صب١ٔب 

 ِٚب رمذِٗ ِٓ ل١ّخ الزصبد٠خ ِٓ خالي ِشبس٠ؼٙب االٔزبع١خ اٌىج١شح صبٌضب .

دػُ إٌشبغ اٌّصشفٟ اٌزٞ رمَٛ ثٗ اٌّصبسف االسال١ِخ فٟ اٌؼشاق ٌّب ٌٗ ا١ّ٘خ الزصبد٠خ  - 13 

ي رٛف١ش اٌس١ٌٛخ ٚدػُ إٌشبغ االلزصبدٞ ٚاسز١ؼبة اوجش لذس ِّىٓ ِٓ ا١ٌذ اٌؼبٍِخ ِٓ خال

 اٌّؼطٍخ .

٠غت ػٍٝ اٌذٌٚخ ٚظغ لٛا١ٔٓ رؾذد إٌشبغ االلزصبدٞ ٚفك اٌّز٘ت االسالِٟ فٟ ع١ّغ  -14

االٔشطخ اٌّصشف١خ الْ إٌظبَ اٌّصشفٟ االسالِٟ ٔظبِب ِزىبًِ ٚاسغ ٠شًّ وبفخ اٌزؼبِالد 

 س٠خ وخطٛح الٌغبء اٌّصبسف اٌشث٠ٛخ اٌزٟ اصمٍذ وبً٘ اٌفشد .اٌزغب
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 والمراجع المصادر

 الكريم القران  -أوال 

 المصادر العربية  -ثانيا 

  . 1991،  1االردن ، دار الفكر ، ط –ابراهٌم السامرائً ، نهج البالغة ، عمان  .1

، جولة فً االماكن الممدسة ، موسوعة االعلمً للمطبوعات ، بٌروت ،  ابراهٌم الموسوي الزٌجانً .2

 .1995لبنان ، الطبعة االولى ، 

 .  2009االردن ،  –ابراهٌم فاضل ، االلتصاد االسالمً دراسة وتطبٌك ، دار المناهج ، عمان  .3

االردن ، دار  –مان ابراهٌم دمحم البطاٌنة و د زٌنب نوري الغرٌري ،النظرٌة االلتصادٌة باالسالم ، ع .4

 .2011المسٌرة للطبع والتوزٌع ، 

ابراهٌم دمحم البطاٌنة والدكتورة زٌنب نوري الغرٌري ، النظرٌة االلتصادٌة فً االسالم ، عمان االردن  .5

 دون ذكر سنة النشر.، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة، ب

ابو الفضل دمحم بن مكرم  ابن منظور، لسان العرب ، بٌروت، مؤسسة  االعلمً  للنشر والتوزٌع  .6

 .2، مج2005

بط دمحم سٌد كٌالنً ، أبو الماسم الحسٌن بن دمحم االصفهانً ، المفردات فً غرٌب المران ، تحمٌك و ض .1

 بٌروت ، لبنان ، دار المعرفة للنشر والتوزٌع ، بدون ذكر سنة النشر.

احمد الجزار و د. دمحم مشتاق ، دور مماصد الشرٌعة فً تطوٌر صٌغ التموٌل االسالمً ، بحث ممدم  .9

 .2013االردن ،  –فً المؤتمر العلمً الدولً ، جامعة الٌرمون ، عمان 

 .1911ظام االلتصادي فً االسالم ، الماهرة ، دار غرٌب للنشر ، احمد العسال، الن .9

 ، . 1999،  2احمد بن دمحم الرزق ، شرح المواعد الفمهٌة ، دمشك ، دار العلم ، ط .10

احمد شبلً ، االلتصاد فً الفكر اإلسالمً ، الماهرة ، مكتبة النهضة المصرٌة للنشر والتوزٌع  .11

 .1993، الطبعة العاشرة ،  
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راهٌم جالل الدٌن ، علم االستثمار اإلسالمً ، الطبعة األولى ، الماهرة ، مصر ، مركز ادهم إب .12

 . 315، ص 2019الكتاب للنشر ، 

ارٌن فروم ،االنسان بٌن الجوهر والمظهر والجوهر ، ترجمة سعد زهران ، الكوٌت ، عالم  .13

 .  1999المعرفة ، 

عمان ، دار الشعري للطباعة والنشر ، اسامة دوٌدار ، النظم االلتصادٌة دراسة تحلٌلٌة ،  .14

2001. 

اسماعٌل ابراهٌم البدوي ، التوزٌع والنمود فً االلتصاد االسالمً وااللتصاد الوصفً ،مجلس  .15

 . 39، ص  2004النشر العلمً فً جامعة الكوٌت ، الكوٌت ، 

م اٌمون باتلر  ، ادم سمث  ممدمة موجزة ، ترجمة علً الحارس ، مؤسسة هنداوي للتعلٌ .16

 . 2014والثمافة ، الماهرة ، مصر ، 

تمً الدٌن احمد ابن تٌمٌة ، مجموعة الفتاوي ، الطبعة الثانٌة ، الرٌاض ، مكتبة العبٌكان ،  .11

 .15، ج  1999

تمً الدٌن النبهانً ، النظام االلتصادي فً االسالم ، بٌروت ، لبنان ، دار االمة للطباعة  .19

 .2004والنشر والتوزٌع ،  

دراسة تحلٌلٌة لالفكار االلتصادٌة  -جعفر طالب جندٌل الخزعلً ، تارٌخ الفكر االلتصادي  .19

 . 2011عبر الحمب الزمنٌة ، الجزء األول ، بغداد ، العراق ، دار الدكتور للعلوم االلتصادٌة ، 

جعفر طالب جندٌل الخزعلً ، تارٌخ الفكر االلتصادي ، الجزء االول ، بغداد ، دار الكتور  .20

 .2016للعلوم االدارٌة وااللتصادٌة ، 

جون ماٌنرد كٌنز ، النظرٌة العامة للتشغٌل والفائدة والنمود ، ترجمة الهام عٌداروس ، ابوظبً  .21

 .2010، هٌئة أبو ظبً للثمافة والتراث ، الطبعة األولى ، 

، ص  2006حربً دمحم موسى عرٌمات ، مبادئ االلتصاد ) التحلٌل الكلً ( ، عمان األردن ،  .22

93-94 . 
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مصر ، دار السالم للطباعة  –حسن اٌوب ، فمه المعامالت المالٌة فً االسالم ، الماهرة  .23

 .2003والنشر ، 

حسن دمحم الرفاعً ، بدائل معدل الفائدة فً االلتصاد االسالمً ودورها فً ادارة االزمة  .24

 . 2010ارٌة جامعة الكوٌت ، االلتصادٌة العالمٌة ، المؤتمر الدولً الرابع لكلٌة العلوم االد

حٌدر السندي ، احكام الخمس طبما لفتاوي اٌة هللا العظمى السٌد ابو الماسم الخوئً واٌة هللا  .25

لبنان  –العظمى السٌد علً السٌستانً و اٌة هللا العظمى السٌد دمحم سعٌد الحكٌم ، دار االندلس ، بٌروت 

 ،2009 . 

 الممدسة، النجف ،  العلوٌة العتبة منشورات الممدسة، اتالعتب فمه السهالنً، دمحم علً  حٌدر .26

 . 2009،  1 ط ، العلوٌة الروضة مكتبة

خالد بن عبد الرحمن المشعل ،الجانب النظري لدالة االستثمار فً االلتصاد اإلسالمً ،  .21

 .2002الرٌاض السعودٌة ، مطبعة جامعة االمام دمحم بن سعود اإلسالمٌة ، 

ٌم ، دور الولف التكافلً فً تنمٌة المجتمعات المسلمة ،المؤتمر العلمً خدٌجة خٌري عبد الكر .29

 .2011السودان ، –الخامس لجامعة المران والعلوم االسالمٌة ، الخرطوم 

 . 195، ص  1999خزعل البٌرمانً ، مبادئ االلتصاد الكلً ، بغداد ، مطبعة الدٌوانً ،  .29

االمام علً علٌه السالم )عهده الى مالن  رحٌم علً صباح ، فلسفة التكافل االجتماعً عند .30

 .14، العدد  2013االشتر اتموذجا (، مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة ، جامعة مٌسان ، 

رفٌك ٌونس المصري ، النمود فً االلتصاد اإلسالمً ، دار المكتبً للطباعة والنشر والتوزٌع  .31

 ،2013. 

ات الجذب السٌاحً الدٌنً االسالمً زهٌر عباس المرٌشً وعالء كرٌم مطلن ، دراسة مموم .32

فً مدٌنتً النجف االشرف وكربالء الممدسة ، مجلة االدراة وااللتصاد ، الجامعة المستنصرٌة ، العدد 

 .2009الحادي والسبعون ، 
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األموال  ، بحث ممدم الى المؤتمر االول   الستثمار الشرعٌة زٌاد ابراهٌم ممداد ، الضوابط .33

 .2005جامعة غزة ، الجامعة االسالمٌة ، غزة ، فلسطٌن ،  لكلٌة التجاة

لبنان ، مؤسسة الرسالة ،  –سعٌد سعد مرطان ، مدخل للفكر االلتصادي فً االسالم ، بٌروت  .34

 .2004،  2ط 

 ، بٌروت ، الرسالة مؤسسة ، 1 ط ، اإلسالم فً االلتصادي للفكر مدخل ، مرطان سعد سعٌد .35

1996. 

تارٌخ مرلد الحسٌن والعباس علٌه السالم ،  الطبعة االولى ، بٌروت ، سلمان هادي الطعمة ،  .36

 .  1996لبنان ، مؤسسة االعلمً للطباعة ، 

السٌد صادق الشٌرازي ، المسائل االسالمٌة مع المسائل الحدٌثة ،كربالء العراق ، مؤسسة ام  .31

 .2004ابٌها ، كربالء العراق ، 

 غزالن ،مبادئ االلتصاد الجزئً ، االسكندرٌة ، السٌد دمحم احمد السرٌتً و دمحم عزت دمحم .39

 .  2010،  1مصر ، مؤسسة رؤٌة للطباعة والنشر والتوزٌع  ، ط

 192، ص  3الشٌخ نظام ، الفتاوي الهندٌة ، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة ، الطبعة االولى ، ج  .39

. 

ان ، االردن ، دار ، عم 1صادق راشد الشمري، اساسٌات الصناعات المصرفٌة اإلسالمٌة،ط  .40

 . 2009العلمٌة للنشر والتوزٌع،. 

عمان ، دار المستمبل للنشر والتوزٌع ،  -طاهر حٌدر حردان ، مبادئ االستثمار ، األردن  .41

 .1991الطبعة األولى، سنة 

 

االشتراكً واإلسالمً ، عمان ،  –الطٌب داود ، مدخل لعلم االلتصاد فً الفكر الرأسمالً  .42

 .2010مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، الطبعة األولى ، 
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عادل بن عبد المادر لوته ، اثر الصرف وتطبٌماته المعاصرة فً فمه المعامالت المالٌة ، البنن  .43

 .2009االسالمً للتنمٌة ، مكتبة الملن فهد الوطنٌة ، الطبعة االولى ، 

، المعهد العربً للتخطٌط فً  عادل عبد العظٌم ، التصادٌات االستثمار والنظرٌات والمحددات .44

 . 2001،  61الكوٌت ، العدد 

عادل عبد المادر لوته ، اثر الصرف وتطبٌماته المعاصرة فً فمه المعامالت المالٌة ، السعودٌة  .45

 .2009، مكتبة الملن فهد الوطنٌة للنشر ، 

، لبنان ،  عباس هاشم شهاب ، استراتٌجٌات التنمٌة االلتصادٌة فً الفكر االسالمً ، بٌروت .46

 .2012،  1دار الوالء ، ط

عبد الجبار دمحم السبهانً ، الوجٌز فً الفكر االلتصادي الوضعً واالسالمً ، دار وائل  .41

 . 2001للطباعة والنشر ، عمان ، االردن ، 

 مركز  ، بٌروت ، االسالمً االلتصاد فً والتنمٌة االجتماعٌة العدالة ، االبراهٌمً الحمٌد عبد .49

 . 1991 ، العربٌة دةالوح دراسات

عبد الحمٌد الغزالً ، حول المنهج اإلسالمً فً التنمٌة ، المنصورة ، مصر ، دار الوفاء  .49

 .1999للطباعة والنشر والتوزٌع ، 

 ، الوفاء دار : الماهرة . االلتصادٌة التنمٌة فً اإلسالمً المنهج حول الغزالً، الحمٌد عبد .50

1999. 

المصارف اإلسالمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك ، عمان ، األردن، دار عبد الرزاق رحٌم الهٌتً ،  .51

 .1999أسامة للنشر والتوزٌع ،  

 هجري. 1420د العزٌز الكلحوت ، اإلسالم والثروة ، الطبعة الثانٌة ، السعودٌة ، بع .52

عبد المادر بن عرور،فمه استثمار الولف وتموٌله فً اإلسالم،دراسة تطبٌمه عن الولف  .53

 .2009الطبعة األولى،الكوٌت  ، الجزائري ،
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عبد الكرٌم جابر شنجار العٌساوي ، االلتصاد الجزئً ) السٌاسات والتطبٌمات ( ، الطبعة  .54

 .2016األولى ، العراق ، 

عبد اللطٌف محمود ال حمود ، التامٌن االجتماعً فً ضوء  الشرٌعة االسالمٌة ، دار النفائس  .55

 .1994بنان ، ل –للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت 

عبد هللا عبد العزٌز ، مفهوم الحاجات فً االسالم واثره على النمو االلتصادي ، المركز  .56

 .1995العالمً البحاث االلتصاد االسالمً ، االزهر ، الماهرة ، 

عبد المحسن بن احمد العصٌمً ، مختصر ممدمة ابن خلدون ، الرٌاض ، السعودٌة ، لرطبة  .51

 . 332، ص  2012ة االولى ، للنشر والتوزٌع ، الطبع

عبد الوهاب الخالف ، علم اصول الفمه ، مكتبة الدعوة االسالمٌة ، شباب االزهر ، بدون ذكر  .59

 سنة النشر .

عبد علً كاظم المعموري ، تارٌخ االفكار االلتصادٌة ، الجزء االول ، مطبعة المٌناء ،  .59

2006 . 

،الماموس المحٌط ، اعداد دمحم عبد الرحمن   العالمة مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروزابادي .60

 .  2003المرعشلً ، بٌروت ، لبنان ، دار احٌاء التراث العربً ، الطبعة الثانٌة ،

عوف دمحم  الكفراوي ، النمود والبنون فً النظام االسالمً ، االسكندرٌة ، مصر ، مركز  .61

 .1999االسكندرٌة للكتاب ، 

مصر ، دار نهظة مصر للطبع  –مدخل ومنج ، الماهرة عٌسى عبده ، االلتصاد االسالمً  .62

 .1914والنشر ، 

فؤاد حمٌد الدلٌمً ، دوافع الصٌرفة اإلسالمٌة فً العراق ، بحث منشور فً مجلة البحوث  .63

 . 2013،  16والدراسات الشرعٌة  ، الماهرة ، مصر ،  العدد 

وره ، البنن االسالمً للتنمٌة ، فؤاد عبد هللا دمحم ، ممدمه فً تارٌخ االلتصاد االسالمً وتط .64

  . 2003،  62بحث رلم 
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فوزي عطوي ،االلتصاد والمال فً التشرٌع االسالمً والنظم الوضعٌة ،دار الفكر العربً  .65

 .1999للطباعة والنشر ، بٌروت ، 

 12المافً العثمانً ، عمد التورٌد والمنالصة ، بحث لدم الى مجمع الفمه االسالمً فً دورته  .66

 .2، مجلد  2000، 

كمال توفٌك دمحم الحطاب ، منهجٌة البحث فً االلتصاد االسالمً وعاللته بالنصوص الشرعٌة  .61

 .2003،  2،العدد  16، مجلة الملن عبد العزٌز ، المجلد 

 . 1995دمحم المبارن ، االلتصاد مبادئ ولواعد عامة ، طهران و اٌران ، مطبعة سبهر ،  .69

عامة( ، بٌروت ،لبنان ، دار الفكر ،  لواعد و مبادئ االلتصاد   (اإلسالم نظام ، المبارن دمحم .69

1912 . 

  .  1995دمحم المبارن ، نظام االلتصاد االسالمً ، دمشك ، مطبعة سبهر ، طهران ،  .10

 .1991لبنان ، مكتبة المعارف للمطبوعات  ، –دمحم بالر الصدر ، التصادنا ، بٌروت  .11

فً االسالم ، مركز االبحاث والدراسات التخصصٌة للشهٌد  دمحم بالر الصدر ، البنن االربوي .12

 .2002اٌران ، –الصدر ،لم 

  لبنان ،–،  بٌروت  الشرٌعة تحصٌل إلى الشٌعة وسائل تفصٌل العاملً، الحر الحسن بن دمحم .13

 .2003السالم ، الجزء التاسع ، الطبعة الثانٌة ،  علٌهم الٌٌت آل مؤسسة

، خزانة العتبة الحسٌنٌة ، العراق ، بغداد ، مجلة المجمع العلمً العرالً ،  دمحم رضا الشبٌبً .14

 . 1959المجلد السادس ، 

 .1993دمحم شولً الفنجري ، ذاتٌة السٌاسة االلتصادٌة االسالمٌة ، الماهرة مطبعة االهرام ،  .15

، مصر، دمحم صالح الصاوي، مشكلة األستثمار فً البنون اإلسالمٌة وكٌف عالجها اإلسالم .16

 .114، ص  1999المنصورة ،  دار الوفاء للنشر والتوزٌع، 

نظام الولف اإلسالمً والنظم المشابهة فً العالم الغربً، بحث ممدم فً  ،دمحم عبد الحلٌم عمر .11

 المؤتمر الثانً لالولاف ، جامعة ام المرى ،
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المالٌة والمصرفٌة ،  دمحم عمر شابرا ، االسالم والتحدي االلتصادي ، المعهد العربً للدراسات .19

 .1991االردن ،  –ترجمة الدكتور دمحم السنهوري ، عمان 

دمحم عمر شابرا ، نحو نظام نمدي عادل ، ترجمو سٌد دمحم سكر ، الطٌعة الثانٌة ، عمان  .19

 . 249، ص  1990،االردن ، دار البشٌر للطبع والنشر ، 

 -االسالمٌة والفكر المانونً الغربً ،الماهرة دمحم فتحً عثمان  ،حموق االنسان بٌن الشرٌعة  .90

 .1992مصر، دار الشروق للنشر والتوزٌع ،

 .1919دمحم منذر لحف ، االلتصاد االسالمً ، الكوٌت ، دار الملم للنشر والتوزٌع ،  .91

 للطباعة وائل ،   دار عمان ، االردن،  محمود حسن صوان ، اساسٌات العمل المصرفً .28

 .   2013والتوزٌع ، والنشر

محمود حسٌن الوادي و  د. حسٌن دمحم سمحان ، المصارف االسالمٌة االس النظرٌة  .93

 2009االردن ، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،  -والتطبٌمات العلمٌة ، الطبعة الثانٌة ، عمان

. 

،  2محمود حمودة ومصطفى حسٌن ، اضواء على المعامالت المالٌة فً االسالم ، عمان ، ط .94

 .1999مؤسسة الوراق ، 

محمود حمودة ومصطفى حنٌن ، اضواء على المعامالت المالٌة فً االسالم ، الطبعة الثانٌة ،  .95

 . 1991االردن ،  –مؤسسة الورق ، عمان 

مرتضى مطهري ، اإلسالم وااللتصاد ،  بٌروت لبنان ، مؤسسة دار االرشاد للطباعة والنشر  .96

 . 2011والتوزٌع ، 

زق ، عمد االستصناع واهمٌته فً االستثمارات االسالمٌة المعاصرة ، البنن مصطفى احمد الر .91

 .  1999االسالمً للتنمٌة ، المعهد العربً لبحوث التدرٌب ، جدة ، 

مناع خلٌل المطان ، مفهوم ومنهاج االلتصاد االسالمً ، جامعة الملن بن عبد العزٌز ، جدة ،  .99

1990 . 
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منهجٌه االستنباط فً المدرسة الفمهٌه االمامٌة ، نصوص منذر الحلم ، دمحم حسن الحكٌم ،  .99

  . 2015معاصرة ، مركز البحوث المعاصرة ، بٌروت ، 

نوري عبد الرسول الخالانً ، المصرفٌة االسالمٌة االسس النظرٌة واشكالٌات التطبٌك ، دار  .90

 . 2010الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ، عمان ، 

االلتصاد السٌاسً ، ترجمة علً ابو الفتوح واخرون ، الماهرة ،  ولٌلٌام  ستانلً جٌفونس ، .91

 .2012مصر ، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثمافة ، 

، دار الفكر للنشر والتوزٌع ، دمشك ،  1وهبة الزحٌلً ، الفمه االسالمً وادلته ، الجزء  .92

2011 . 
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 5002( نسىت 99قاوىن ادارة انعتباث انمقدست وانمشاراث انشيعيت انشزيفت رقم )

 5002( نسىت 99عىىان انتشزيع: قاوىن ادارة انعتباث انمقدست وانمشاراث انشيعيت انشزيفت رقم )

   انتصىيف: قاوىن عزاقي

 99رقم انتشزيع: 

 5002سىت انتشزيع: 

   00:00:00 52 -95-5002تاريخ انتشزيع: 

 

 قاوىن إدارة انعتباث انمقدست

 وانمشاراث انشيعيت انشزيفت

 انباب األول

 انتأسيس واألهداف

 

 9مادة 

 ( . الشرٌفةدائرة العتبات الممدسة والمزارات الشٌعٌة الولف الشٌعً بموجب هذا المانون ٌؤسس فً دٌوان )  

 

 2مادة 

العتبات الممدسة هً العمارات التً تضم مرالد أئمة أهل البٌت علٌهم السالم والبناٌات التابعة لها فً النجف ) 

 . ( األشرف وكربالء والكاظمٌة وسامراء وٌلحك بها مرلد العباس علٌه السالم فً كربالء

مرالد مسلم بن عمٌل ومٌثم ألتمار وكمٌل بن زٌاد  والمزارات الشٌعٌة الشرٌفة هً : العمارات التً تضم)  

والسٌد دمحم ابن اإلمام الهادي )علٌه السالم( والحمزة الشرلً والحمزة الغربً والماسم الحر وأوالد مسلم 

وغٌرهم من أوالد األئمة وأصحابهم واألولٌاء الكرام من المنتسبٌن إلى مدرسة أهل البٌت علٌهم السالم فً 

 . ( العراقمختلف أنحاء 
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 3مادة 

 تسعى الدائرة إلى تحمٌك األهداف اآلتٌة :

إدارة وتسٌٌر شؤون )العتبات والمزارات( والعناٌة بها ورعاٌتها بما ٌناسب لدسٌتها وتطوٌرها وتوسعتها  -1

ً بتشٌٌد عمارات ملحمة بها وبشكل ٌمٌّز مكانتها وأثرها الدٌنً والتارٌخً مع الحفاظ على الطابع اإلسالم

 للعمارة .

 صرف واردات )العتبات والمزارات( فً مواردها وفك الضوابط الشرعٌة والمانونٌة . -2

استثمار األموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف األوجه المناحة والموافمة ألحكام الشرع الحنٌف  -3

 والموانٌن النافذة .

 الشٌعٌة الشرٌفة .تسهٌل وتنظٌم زٌارة العتبات الممدسة والمزارات و -4

 تشخٌص وتحدٌد المزارات الشٌعٌة الشرٌفة والتعرٌف بها . -5

 

 انباب انثاوي

 مديز دائزة انعتباث وانمشاراث واألمىاء انعامىن

 4مادة 

ٚعٍٛ سئٛس دٕٚاٌ انٕلف انشٛعٙ سبعت أشخاص يٍ رٔ٘ انكفاٚت ٔانُزاْت ٔانسًعت انحسُت يًٍ ٕٚافك عهٛٓى 

ْٕٔ انفمّٛ انز٘ ٚشجع إنّٛ فٙ انتمهٛذ أكثش انشٛعت فٙ انعشاق يٍ فمٓاء انُجف األششف  – انًشجع انذُٚٙ األعهٗ

 نهًٓاو اٜتٛت : –

 يذٚش دائشة انعتباث ٔانًزاساث . - 1

 األيٍٛ انعاو نهعتبت انًمذّست انعهٕٚت فٙ انُجف األششف . - 2

 األيٍٛ انعاو نهعتبت انًمذّست انحسُٛٛت فٙ كشبالء . -  3

 أليٍٛ انعاو نهعتبت انًمذّست انكاظًٛت فٙ انكاظًٛت .ا - 4

 األيٍٛ انعاو نهعتبت انًمذّست انعسكشٚت فٙ سايّشاء . - 5

 األيٍٛ انعاو نهعتبت انًمذّست انعباسٛت فٙ كشبالء .  - 6

 األيٍٛ انعاو نهًزاساث انشٛعٛت انششٚفت فٙ يختهف أَحاء انعشاق . - 7
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 2مادة 

 . (نهًٓاو انًزكٕسة فٙ أعالِ ثالث سُٕاث لابهت نهتجذٚذ ثالث سُٕاث أخشٖ فمطتكٌٕ يذة انتعٍٛٛ ) 

 2مادة 

يجهس اإلداسة فٙ كم يٍ انعتباث انخًس انًمذست ٔيجهس اإلداسة فٙ انًزاساث انششٚفت ْٕ انًسؤٔل األٔل ) 

 . ( عٍ ٔضع انسٛاست انخاصت بًا ٚتٕنٗ إداستّ ٔتحمٛك األْذاف انًُصٕص عهٛٓا بشأَّ

 7مادة 

ٚتٕنٗ يذٚش دائشة انعتباث ٔانًزاساث يسؤٔنٛت انتُسٛك بٍٛ يجانس اإلداسة نهعتباث ٔانًزاساث ٔبٍٛ سئٛس ) 

 .( دٕٚاٌ انٕلف انشٛعٙ ٔتشكٛالتّ انًختهفت، ٔتمذٚى انعٌٕ نًجانس اإلداسة فٙ أداء يسؤٔنٛاتٓا عهٗ انٕجّ األتى 

 8مادة 

نهشؤٌٔ انًانٛت ٔاإلداسٚت، ٔاٜخش نهشؤٌٔ انثمافٛت ٔانذُٚٛت ٔٚعًُٛٓا  ٚكٌٕ نًذٚش انذائشة يعأَاٌ : أحذًْا) 

 .(  يذٚش انذائشة يٍ رٔ٘ انخبشة ٔانُزاْت ٔانسًعت انحسُت 

 

 9محتىي 

 انباب انثانث

 تشكيالث انعتباث انمقّدست وانمشاراث انشزيفت

 

 9مادة 

 فة مجلس لإلدارة وعشرة ألسام ٌكون لكل من العتبات الممدسة الخمس ولمجموع المزارات الشرٌ)  

وٌكون ممر ما ٌخص منها العتبات الممدسة فً مدن النجف األشرف وكربالء والكاظمٌة وسامراء، وممر ما 

 .(ٌخص منها المزارات الشرٌفة فً بغداد 

 11مادة 

ٌتكون مجلس اإلدارة من رئٌس ونائب وخمسة أعضاء، وٌتولى الرئاسة األمٌن العام للعتبة الممدسة أو ) 

 .( المزارات الشرٌفة 
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 11مادة 

ٌعٌن االمٌن العام نائبه واألعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، وال بد أن ٌحظى ) 

 .( تعٌٌنهم بمصادلة رئٌس دٌوان الولف الشٌعً 

 12مادة 

 ٌمارس مجلس اإلدارة المهام والصالحٌات اآلتٌة :

صة بالعتبة الممّدسة المزارات الشرٌفة رسم السٌاسات والخطط والبرامج اإلدارٌة والمالٌة والثمافٌة الخا -1

 لتحمٌك األهداف المنصوص علٌها فً هذا المانون .

 منالشة وإلرار ممترحات األنظمة الداخلٌة التعلٌمات الخاصة بإدارة وتسٌٌر شؤون العتبة والمزارات . - 2

 ا .منالشة الموازنات السنوٌة واالستثمارٌة والحسابات الختامٌة والمصادلة علٌه - 3

 دراسة وإلرار فرص استثمار األموال العائدة للعتبات أو المزارات على الوجه األمثل . - 4

 تعٌٌن رؤساء األلسام التابعة للعتبة أو المزارات . - 5

استحداث أو دمج أو الغاء أو تغٌٌر لسم تابع للعتبة أو المزارات وتحدٌد اختصاصاته وواجباته كلما دعت  - 6

 . الضرورة إلى ذلن

 منح المخصصات أو المكافئات واإلعانات لموظفً العتبة والمزارات وغٌرهم وفماً للمانون . - 7

االستعانة بالمستشارٌن والخبراء العرالٌٌن وغٌرهم فً أداء بعض المهام المتعلمة بشؤون العتبة والمزارات  - 8

 وتحدٌد أجورهم وفماً للتشرٌعات النافذة .

للعتبة أو المزارات من هبات أو تبرعات أو أولاف أو غٌرها وفك ما تمتضٌه  لبول أو رفض ما ٌمدم - 9

 المصلحة .

 الرلابة واإلشراف على األلسام التابعة للعتبة والمزارات أو أي لجنة تابعة لها . - 10

 إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة وإبرام العمود كافة المتعلمة بأعمالها وأنشطتها . - 11

بأي عمل أو نشاط ٌؤدي إلى تحمٌك األهداف المنصوص علٌها فً هذا المانون على النحو األمثل  المٌام - 12

 وربما ال ٌخالف أحكام الشرع الحنٌف والموانٌن النافذة .
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 13مادة 

ٌجتمع مجلس اإلدارة مرتٌن فً كل شهر على األلل بدعوة من رئٌسه أو نائب الرئٌس فً حال غٌابه، )  

بحضور ثلثً األعضاء وتتخذ المرارات بأغلبٌة عدد أصوات ٌرجح الجانب الذي صوت معه وٌكتمل النصاب 

 . ( الرئٌس

 14مادة 

 ٌتبع كل من العتبمات الممدسة الخمس ومجموع المزارات الشرٌفة األلسام التالٌة :

 لسم الشؤون المانونٌة . - 1

 لسم الشؤون اإلدارٌة .  - 2

 لسم الشؤون المالٌة .  - 3

 لسم الشؤون الهندسٌة والفنٌة .  - 4

 لسم الشؤون الدٌنٌة .  - 5

 لسم الشؤون الخدمٌة .  - 6

 لسم الشؤون الفكرٌة والثمافٌة . - 7

 لسم العاللات العامة . - 8

 لسم التدلٌك والرلابة الداخلٌة . - 9

 لسم السٌاحة الدٌنٌة .  - 10

 15مادة 

 ( .ٌترأس كل لسم منتسب من أهل الخبرة واالختصاص ومن ذوي النزاهة واالستمامة والسمعة الحسنة ) 

 16مادة 

ٌعٌن مجلس اإلدارة للمزارات الشرٌفة أمٌناً خاًصا لكل واحد منها ونائباً له وثالثة معاونٌن للشؤون اإلدارٌة ) 

 . (والمالٌة والثمافٌة من ذوي الكفاٌة والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثالث سنوات لابلة للتجدٌد 
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 الباب الرابع

 الموارد المالية

 11مادة 

 ة للدائرة مما ٌأتً :تتكون الموارد المالٌ

الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصاٌا والمنح والمساعدات الممدمة للعتبات والمزارات من   - 1

 مختلف الجهات واألشخاص فً داخل العراق وفً خارجه .

 عوائد أمالن العتبات والمزارات واألولاف الخاصة بها . - 2

 األرباح الناتجة عن استثمار أموال العتبات والمزارات .  - 3

 الحصة المخصصة للدائرة من مٌزانٌة دٌوان الولف الشٌعً .  - 4

 بدالت استمالن واستبدال األمالن المولوفة على العتبات والمزارات وفك الشروط الشرعٌة .  - 5

 

 2محتوى 

 11مادة 

والممتنٌات والمخطوطات والهداٌا المحبوسة على العتبات والمزارات تتولى الدائرة المحافظة على النفائس ) 

بأحدث الطرق والوسائل العلمٌة بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العاللة كافة من داخل العراق ومن 

 . (خارجه

 11مادة 

ألمٌن العام ورئٌس ٌمنع دفن الموتى فً العتبات الممدسة والمزارات الشرٌفة إال فً حاالت خاصة وبموافمة ا) 

 .( دٌوان الولف الشٌعً 

 21مادة 

ٌمنع إجراء أي تغٌٌرات أساسٌة فً األبنٌة المائمة فً العتبات الممدسة والمزارات الشرٌفة إال بموافمة دٌوان ) 

 . ( الولف الشٌعً
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 21مادة 

ولانون  1966لسنة  25لم ولانون إدارة العتبات الممدسة ر 1948لسنة  25ٌلغى نظام العتبات الممّدسة رلم ) 

 . 1983(لسنة  108تعدٌله رلم 

 

 22مادة 

ٌستمر العمل بأحكام الموانٌن واألنظمة المعمول بها إلدارة العتبات الممدسة والمزارات الشرٌفة مما ال ) 

 . ( ٌتعارض مع أحكام الشرع الحنٌف وأحكام هذا المانون إلى حٌن إلغائها أو إصدار ما ٌحل محلها

 52مادة 

 يىفذ هذا انقاوىن مه تاريخ وشزي في انجزيدة انزسميت .

 

 غاسي عجيم انياور

 وائة رئيس انجمهىريت

 عادل عبد انمهدي

 وائة رئيس انجمهىريت

 جالل طانباوي

 رئيس انجمهىريت

 األسباب انمىجبت
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Abstract 

The topic of the study was chosen due to its great and growing importance, as it 

discusses the effectiveness of economic activity in the Islamic system. The study 

concluded that the Islamic economic system is a physical real economy in all its 

economic dealings. It provides predictable goods and services in exchange for a fair 

price for those goods and services. Moreover, the work of the financial sector is 

based on providing loans in accordance with Islamic Sharia principles to investors in 

various fields according to well-known Islamic formulas, which stipulate that these 

loans are provided to support tangible commercial activity (goods and services). 

This integrated system has set original conditions that guide the work of investment 

in the real sector (goods and services) and the financial sector, in order to optimize 

the investment of materials and their development and achieve public benefit, which 

is the goal of the economic activity represented in achieving a good life for the 

Muslim community through the possibility of obtaining sufficient goods and services 

to meet its needs according to the economic principle in Islam (the limit of 

sufficiency). 

Nowadays, the holy shrines in Iraq play a prominent role in economic activity in 

accordance with the principles of Islamic law through the use of endowed funds 

according to Islamic investment formulas to work in all commercial, industrial and 

service activities, until they have a great importance in the local market and have 

contributed to the stability of the prices of some necessary food commodities in the 

market and producing goods that compete with international companies as well. 

Among these economic activities adopted by the Abbas shrine, which had a great 

economic dimension, in addition to enriching the local market with goods of high 

quality and reasonable price, it also contributed to creating many job opportunities for 

the community as a result of the expansion of its economic activities in all fields.  
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According to the Islamic economic system, we note that the banking sector is in 

ongoing development according to an active banking activity which provides banking 

services according to the Sharia principles set by the scholars and avoids the 

interest(riba)-based transactions. It provides loans for real projects according to 

permissible benefits through the well-known Islamic formulas in financial 

transactions, including speculation, murabahah and other formulas that include all 

aspects of banking activity. We have noticed that the number of Islamic banks in Iraq 

during the period of study reached (52) Islamic banks out of a total of (17) banks 

throughout Iraq, and they are constantly increasing. 

Thus, the effectiveness of the Islamic economy is achieved by making the economic 

activity in the real and financial sector an in-kind activity according to the Sharia 

conditions and keeping pace with the developments in all economic activities, taking 

into consideration the social duties of providing solidarity and Islamic social security 

to the beneficiaries and achieving brotherhood and love among the members of the 

Muslim community. 
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