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 طرق التلّصب يف اإلشالً

من احلؿد هلل الذي عؾم بالؼؾم عؾم اإلكسان ما مل يعؾم، والصالة والسالم عذ 

ألخالق أويت جوامع الؽؾم، وعذ آله وأصحابه الذين محؾوا الدين لؾعادني بسامي ا

 وكور العؾم واحلؽم، وبعد.

 حتدث وقد والصـاعة، والتجارة، الزراعة،: هي رئقسقة صرق ثالثة لؾتؽسب

 وهي بذواهتا، كامقة أصول اقتـاء من حادثة ففي ادادة أما": فؼال اداوردي عـفا

 ادادة، إىل ادوصؾة باألفعال فقؽون الؽسب أما متـاسل، وحقوان كام   كبت: شقئان

: والثاين جتارة، يف تؼؾب: إحدامها: وجفني من وذلك احلاجة، إىل ادمدي والترصف

 ادللوفة، ادواد أسباب فصارت ادادة، لوجفي فرع مها وهذان. صـاعة يف ترصف

 جتارة، وربح حقوان، وكتاج زراعة، كامء: أوجه أربعة من ادعروفة ادؽاسب وجفات

 ."صـاعة وكسب

 :بنجياز هلا ضالتعر   وسلحاول

 ادرء يستسؾم فقفا واددن، األمصار وسؽان احلرض أهل مادة هي: الزراعة - أ

 ادال من مـفا خيرج ما أن   كام بعؿؾه، لذلك الالزمة األسباب يتخذ أن بعد اهلل لؼضاء

 رضب ولذلك فرعًا، وأوىف كػعًا، أعم   هبا واالستؿداد الشبفة، عن يؽون ما أبعد هو

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): فؼال ادثل هبا تعاىل اهلل

 ،[162]البؼرة:   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

: قوم فؼال االكتساب أصقب يف الـ اس اختؾف": احلـبل   األزجي   حقي   بن حيقى وقال

 وهو عؾقه، والتوكل اهلل لؼضاء االستسالم من فقه دا عـدي، األشبه وهو الزراعة،

ث وقد ،"الشبفة من أبعد ففو األرض بركة من خارج  -موسؾ   عؾقه اهلل صذ  - حتد 
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 ن  م   ما": فؼال فقفا عؿؾه بسبب أجر من لصاحبفا حيصل وما الزراعة، فضل عن

  ل  ك  قل  ف   ارع  ز   ع  زر  ي   وأ   ا،رس  غ   س  غر  ي   مسؾ  م  
  رير ط   اـف  م 

 هب   هل   ان  ك   إالّ  ة  قؿ  ب   وأ   انر س  إك   وأ 

 وصؾب الزراعة يف العؿل عذ ادممـني -موسؾ   عؾقه اهلل صذ  - حث   كام ،"ةر ق  د  ص  

 بعض وقال الزرع، ويعـي ،"األرض   اياب  خ   دم زق  الر   واس  ؿ  الت  ": فؼال فقفا الرزق

 غبت، إذا وتشفد كؿت، إذا تسفر خوارة، أرض يف خرارة عني ادال خرر ": السؾف

 ."مت إذا عؼباً  وتؽون

 :قائالً  الزراعة فضل يف شفاب ابن وأكشد

 اــفرتزق جتــاب أن يوما لعؾك   فاــمالؽ دعاو األرض خبايا تتبع

 تدفؼا غارت األرض مقاه ما إذا   متاكة   ذا واســـــــعاً  ماالً  فقمتقك

 مواد تتداول بػضؾفا إذ أحد، عذ خيػى ال التجارة فضل إن  : التجارة - ب

 هم ما عذ فقحصؾون بعض، من بعضفم الـ اس اهلل يرزق وهبا والصـاعة، الزراعة

 إىل حاجتفم عن فضل هو ما ويػوتون فقه، يرغبون ما ويؼتاكون إلقه، حاجة يف

 الثروة، وتتؽون األموال، وتـؿو األسواق، وتـشط وادواد، السؾع فرتوج غرهم،

 تعاىل اهلل فنن   وهلذا وعزهتا، واستؼرارها أمـفا به األمة تضؿن الذي الثراء فقحصل

چ چ چ چ )  :قال حقث واحدة آية يف والتجارة اجلفاد بني قرن قد

 قال اآلية هلذه وامتثاالً  ،[12: ادزمل]   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ادوت من اهلل سبقل يف ادوت بعد إيل أحب موت وما": - عـفام اهلل ريض- عؿر ابن

 عذ رداً  احلج يف والتجارة العبادة بني جيؿعوا أن لؾؿممـني اهلل أذن وقد ،"تاجراً 

ڄ ڄ ڄ )  :تعاىل فؼال فقه ذلك يؿـع: يؼولون كاكوا الذين ادرشكني

خعي   إبراهقم وسئل ،[291: البؼرة] (ڃ ڃ ڃ ڃ چ  رجل عن اـل

 التاجر: فؼال أفضل؟ أهيام بالتجارة يشتغل ورجل الصالة، عذ ويؼبل التجارة يرتك
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 . األمني

 الوصول أراد من وأرشدت بالباصل الـ اس أموال أكل عن الرشيعة هنت وقد

 حقث الـ اس بني والرتايض التػاهم عذ أسست التي التجارة إىل الـ اس أيدي يف ما إىل

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) :تعاىل قال

 [.19: الـساء] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 التجارة عذ أصحابه حيث -عـه اهلل ريض- اخلطاب بن عؿر كان وهلذا

 ت   ال ةار  ج  الت  ب   م  قؽ  ؾ  ع  ": فقؼول
 ر  احلؿ   ههذ   مـؽ  ػت 

 عؾقه اهلل صذ  - وكان ،"مكقاك  د   نع   اء 

 ب  س  الؽ   أطقب  ": يؼول حقث أمواله من ادرء يؽسبه ما أصقب من يعدها - وسؾم

 ق  ب   ل  ج  الرّ  ل  ؿ  ع  
 ."ورب   م   قع  ب   ل  ك  و   ه  د 

 صؾة من ودرهم جتارة، من درهم: دراهم أربعة عن أمحد اإلمام سئل وقد

 برة، جتارة من إيلي  أحبه: فؼال بغداد، غؾ ة من ودرهم تسؾقم، أجرة من ودرهم إخوان،

 .غالباً  عؾقفم اهلل رضوان الصحابة هبا يؽسب التي الوسقؾة هي كاكت التجارة أن   كام

 من جاء ما التؽسب أصقب أن   إىل العؾامء بعض ذهب لؼد: الصـاعة - ج

 من الصـاعة أن   يف أحد يشك وال يده، بؽد   فقفا العؿل يباذ اإلكسان ألن   ؛الصـاعة

 ومادهتا ومعادهنا، األرض، خامات استغالل يف مرتبة وأرقاها الوسائل أعظم

 ادختؾػة وادصـوعات بالسؾع األسواق عامرة حتصل وهبا واحلقواكقة، الزراعقة

 األمة وتؽون وكعقم، كرامة يف فقحقوا األفراد، عذ والثراء العقش مسالك وتتوسع

 - السالم عؾقه- لـوح وسقؾة الصـاعة اهلل جعل وقد مؽني، األمن من قرار عذ

ەئ وئ وئ ) :تعاىل قال حقث معه، ومن هو البحر خوض من يتؿؽن حتى

 التي ادػضؾة الطريؼة الصـاعة كاكت كام ،[12: ادممـون] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 تعاىل قال حقث وملجوج، يلجوج صريق به سد الذي السد بـاء يف الؼركني ذو اتبعفا
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جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث ) :الؼركني يذ لسان عذ

 ٱ ٻ يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض

 وبػضل ،[91-96: الؽفف] (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 الؼوارير من ادؿرد رصحه كان مـفا سؾقامن اهلل مؽن التي اإلتؼان ادحؽؿة الصـاعة

 وتعجبفا، الغرق هبا قصد أكه والظن الػزع عذ محؾفا مما جلة، كلك ه سبل دؾؽة يظفر

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ): تعاىل قال اداء، عذ سؾقامن كرد كون من

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس 

 [.44: الـؿل] (مس حص مص جض

 الػؽر بني مشرتكة وصـاعة عؿل، وصـاعة فؽر، صـاعة: أكواع والصـاعة

 .والعؿل

 يف الغالب يف أجازه فنك ام الطرق؛ هذه بغر ادال اكتساب اإلسالم أجاز ولئن

 احلاجة أجل من اإلعطاء فلجاز هبا، خاصة حلؽؿة حالة كل   ويف خمصوصة، حاالت

 إقطاع يف كام واإلعامر، العؿل أجل من اإلعطاء وأجاز والصدقات، الـػؼات يف

 يصاب التي اخلسائر عن التعويض حاالت يف اإلعطاء وأجاز ادوات، لألرض اإلمام

 لؾرحم، صؾة اإلعطاء وأجاز لؾغر، يسببه الذي الـػع عن بدالً  أو ادعطى، هبا

 وأجاز والوصايا، اهلبات يف االجتامعقة لؾصالت وتوثقؼاً  لؾؿحتاجني، ومساعدة

 كل   وكذا الؼرابة، بصؾة إلقه يؿت لؾؿورث امتداد الوارث ألن   بادراث ادال امتالك

 . الرشيعة جفة من ادـظوم العؼد هذا يف اكدرج ما

 .ادتني ةالؼو   ذو اقالرز   وهو وابوالص   اخلر فقه دا قادوف   واهلل

 الدكتور عزالدين بن زغقبة

 رئقس التحرير
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 افؼقاظد افػؼفقة واألصقفقة تـظؿ ادعامالت ادافقة

 فشفب بقبؽر بـ خلرض األشتاذ افدـتقر

 أشتاذ افػؼف وأصقفف

 اجلزائر  -جامعة افقادي 

 مةمؼّد 

احلٛمد هلل محد اًمِم٤ميمريـ، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، أُم٤م 

 سمٕمد؛ 

ا رد اهلل بف خرً مـ ي  "وُمتٜم٤ًم سملم اعمحدصملم: ومٛمـ إطم٤مدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتٝم٤م ؾمٜمدًا 

 .(1)"يـفف دم افد  ػؼ  ي  

ٗمّ٘مف ذم اًمديـ اعمذيمقر ذم قم٤مجل٧م اعمقوقع ذم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م، أُّم٤م اًمتّ 

ٚمٞمس ذم جمرد طمٗمظ ومروع ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م، )ُمع ُم٤م هل٤م ُمـ إمهٞم٦م احلدي٨م وم

طمّمقل ُمٚمٙم٦م وم٘مٝمٞم٦م راؾمخ٦م وىمدرة قمغم آؾمتٜم٤ٌمط، وُدرسم٦م قمغم  هقواًمٗمقائد(، وإٟمّّم 

ُمآظمذ اًمٔمٜمقن ذم جم٤مل إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمّٞم٦م واجلزئٞم٦م، وشَمَِمُقٌف إمم اًمؽمضمٞمح، 

وشمٗمريع اجلزئٞم٤مت  –ىمٞم٤مؾم٤م أو خترجي٤م –مل ُيٜمص قمغم طمٙمٛمف سمّم ورد ومٞمف اًمٜمّص  وإحل٤مق ُم٤م

اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واًمْمقاسمط قمغم اًمٙمٚمٞم٤مت، ورد اجلزئٞم٤مت إمم اًمٙمٚمٞم٤مت، وقمٚمؿ 

وهذه اًم٘مقاقمد ُمٝمٛم٦م ذم اًمٗم٘مف قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمٗمع، وسم٘مدر "إصقًمٞم٦م اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًم٘مراذم: 

، سمف يتح٘مؼ اعمُراد وُيٜم٤مل اعمٓمٚمقب، وُمـ (2)"اإلطم٤مـم٦م هب٤م يٕمٔمؿ ىمدر اًمٗم٘مٞمف وينمف...

وٌط اًمٗم٘مف سم٘مقاقمده اؾمتٖمٜمك قمـ طمٗمظ أيمثر اجلزئٞم٤مت، وُمـ ضمٕمؾ ُُيّرج اًمٗمروع 

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 .06ص  1اًمٗمروق ج  (2)
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 سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت اجلزئٞم٦م دون اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م شمٜم٤مىمْم٧م قمٚمٞمف اًمٗمروع واظمتٚمٗم٧م. 

اًمذي ُيقؾّمع ُمدارك اًمٗم٘مٞمف وُيٕمٞمٜمف قمغم اًمقصقل إمم  –قمٚمؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م -ومٝمق 

ـٌ قمٔمٞمؿ سمف او"احلٙمؿ اًمنمقمل، هلذا ىم٤مل ومٞمف اًمًٞمقـمل:  ـّ إؿم٤ٌمه واًمٜمّٔم٤مئر وم قمٚمؿ أّن وم

ذه وأهاره، ويتٛمٝمر ذم ومٝمٛمف واؾمتحْم٤مره، يٓمٚمع قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٗم٘مف وُمداريمف وُمآظم

وي٘متدر قمغم اإلحل٤مق واًمتخري٩م وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اعم٤ًمئؾ اًمتل ًمٞم٧ًم سمٛمًٓمقرة 

 . (1)"واحلقادث واًمقىم٤مئع اًمتل ٓ شمٜم٘مض قمغم ُمّر اًمّزُم٤من

ومٝمق ُمٜمٝم٩م ًمٚمقصقل إمم احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمٜمّقازل، إذ سمف يٛمٙمـ رّد اًمٗمروع 

اعمختٚمٗم٦م إمم ىمقاقمد ضم٤مُمٕم٦م، وُم٤م مل ُيٜمص قمغم طمٙمٛمف إمم ىمقاقمد وأصقل أو إمم ُم٤م صم٧ٌم 

اًمٙمت٤مب –ُمـ همػم ظمروج قمغم وقاسمط صم٤مسمت٦م سم٤مًمقطمل  -ىمٞم٤مؾم٤م أو خترجي٤م -اًمٜمّص ذم طم٘مف 

 أو سم٤مٔصم٤مر ُمـ أىمقال اًمًٚمػ.  –واًمًٜم٦م 

٦م هذه اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم وذم هذه اًمدراؾم٦م أطم٤مول اإلؿم٤مرة أوًٓ إمم أمهٞم  

اًمتنميع، صمّؿ إمم ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمّمدرًا وُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٗمروع واجلزئٞم٤مت ذم 

ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  –أو أسمقاب ُمتٕمددة–سم٤مب واطمد 

قمٜمد ىمقاقمد ووقاسمط ظم٤مدُم٦م وُُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمّؾ  واًمْمقاسمط إصقًمٞم٦م، حم٤موًٓ اًمقىمقف

ُمِمتٖمؾ سم٤معمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم صقره٤م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة ٓ ُمـ سم٤مب 

اًمتٗمّمٞمؾ؛ ّٕن اعم٘م٤مم ٓ حيتٛمؾ ذًمؽ، واهلدف هق اًمقصقل إمم احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمّم مل 

ٜم٤م ذم دًا ُم٤م ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اقمت٘م٤مقمغم طمٙمٛمف ُمـ اعمًتجدات اٟمٓمالىمً  يٜمّص 

 ؾمالُم٦م هذا اعمٜمٝم٩م وُمٜم٤مومٕمف.

 ؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمقوقع، ويقوح أمهٞمتف واهلدف ُمٜمف.يٛمثّ  ُم٤م ذيمرشمفو

 ورأي٧م أن أشمٜم٤موًمف ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

 ظم٤ممت٦م. ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م صمؿّ 

                                                           
 إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ذم شم٘مديٛمف، وىمري٥م ُمٜمف ُم٤م ىم٤مًمف: اسمـ ٟمجٞمؿ ذم إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر. (1)
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ّم٧م إول ُمـ اعمٓم٤مًم٥م إمم اًمتٕمريػ سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أُم٤م اًمث٤مين ومتٜم٤موًم٧م ظمّّم 

ًمٕم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، وآظمر اعمٓم٤مًم٥م إمم اًمٙم٥ًم اخلٌٞم٨م  ومٞمف سمٕمض اًم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م

شمقضمٞمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمؾ  –وشم٘مل ُمـ اًمقىمقع ومٞمف–واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل يٛمٙمـ أن شمٜمٔمٛمف 

 واعمتٕم٤مُمؾ وشمٞمًػما ًمٚم٤ٌمطم٨م.

 واهلل وطمده وزم اًمتقومٞمؼ
  



 افؼقاظد افػؼفقة واألصقفقة تـظؿ ادعامالت ادافقة 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|18 
 

 افتعريػ بافؼقاظد افػؼفقة وأمهقتفا : ادطؾب األول

 ادعـك افؾغقي: 

مجع ىم٤مقمدة، وُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة: اًم٘مقاقمد إؾم٤مس، وىمقاقمد اًمٌٞم٧م أؾم٤مؾمف،  اًم٘مقاقمد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .>127=اًمٌ٘مرة:   (ٺ ٺ ٺ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )وذم ؾمقرة اًمٜمحؾ ىمقًمف قمز وضمؾ: 

 .>26=اًمٜمحؾ:  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

وىمقاقمد اهلقدج ظمِم٤ٌمت أرسمع اًم٘مقاقمد أؾم٤مـملم اًمٌٜم٤مء اًمتل شمٕمٛمده، "ىم٤مل اًمّزضم٤مج: 

 . "ُمٕمؽمو٦م ذم أؾمٗمٚمف شمريم٥م قمٞمدان اهلقدج ومٞمٝم٤م

ىمقاقمد اًمًح٤مب أصقهل٤م اعمٕمؽمو٦م ذم آوم٤مق اًمًّمء، ؿمٌٝم٧م سم٘مقاقمد "ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: 

 . "أراد سم٤مًم٘مقاقمد ُم٤م اقمؽمض ُمٜمٝم٤م وؾمٗمؾ شمِمٌٞمٝم٤م سم٘مقاقمد اًمٌٜم٤مء". ىم٤مل اسمـ إصمػم: "اًمٌٜم٤مء

قمد واجلٛمع ىمقاقمد، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: واعمرأة ىمٕمدت قمغم احلٞمض وإزواج ىم٤م

 .>60=اًمٜمقر:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 ادعـك االصطالحل:

وأُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة ذم آصٓمالح اًمٗم٘مٝمل وم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٕمريٗمٝم٤م سمٜم٤مء قمغم 

 اظمتالومٝمؿ ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م هؾ هل ىمْمٞم٦م يمّٚمٞم٦م أو ىمْمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م؟.

 ٟمٔمر إمم أّن اًم٘م٤مقمدة ىمْمٞم٦م يمّٚمٞم٦م قمّرومٝم٤م سمّم يدل قمغم ذًمؽ: ومٛمـ

 ىمْمٞم٦م يمّٚمٞم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م ُمع مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م. -1

 ٟمّمقص ُُمقضمزة"ومٝم٤م اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤مء ذم اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل سمـ وقمر   - 2
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 .(1)"دؾمتقري٦م شمتْمٛمـ أطمٙم٤مُم٤ًم شمنميٕمٞم٦م قم٤مُم٦م ذم احلقادث اًمتل شمدظمؾ حت٧م ُمقوققمٝم٤م

أصقل وُم٤ٌمدئ يمّٚمٞم٦م ِصٞمَٖم٧م ذم ُٟمّمقص ُمقضمزة شمتْمٛمـ أطمٙم٤مُم٤م شمنميٕمٞم٦م  -

 قم٤مُم٦م. 

 واعمٕمٜمك واطمد وإن اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرهتؿ. 

ومٝم٤م سم٠مّّن٤م: قمر   -عم٤م يًتثٜمك ُمٜمٝم٤م-ا اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمْمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م ٟمٔمرً  وُمـ ٟمٔمر إمم أنّ 

ًم٘مقل إن  . وا(2))طمٙمؿ أيمثرّي ٓ يمكّم يٜمٓمٌؼ قمغم أيمثر ضمزئٞم٤مشمف ًمتٕمرف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمف(

، ُمٌٜمل قمغم وضمقد ُم٤ًمئؾ ُمًتثٜم٤مة ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد خت٤مًمػ (3)أيمثر ىمقاقمد اًمٗم٘مف أهمٚمٌٞم٦م

 أطمٙم٤مُمٝم٤م. 

 ٦م شمٚمؽ اًم٘مقاقمد وٓ ي٘مدح ذم قمٛمقُمٝم٤م. ٚمٞم  وآؾمتثٜم٤مء وقمدم آـمراد ٓ يٜم٘مض يمُ 

. (4)وم٤مًمٙمّٚمٞم٤مت آؾمت٘مرائٞم٦م صحٞمح٦م وإن ختتٚمػ قمـ ُم٘متْم٤مه٤م سمٕمض اجلزئٞم٤مت

ويٜمتٔمؿ اًمٕمديد ُمـ اًمٗمروع ذم ؾمٚمؽ واطمد وشمرد اًمِمقارد ُمٜمٝم٤م إمم ُمٔم٤مّن٤م، )واجلزئٞم٤مت 

 واًمٗمروع يمثػمة اًمٕمدد سمخالف اًم٘مقاقمد اجلقاُمع(. 

ج اًمٗمروع ر  ومٛمـ وٌط اًمٗم٘مف سم٘مقاقمده اؾمتٖمٜمك قمـ طمٗمظ اجلزئٞم٤مت، وُمـ ضمٕمؾ ُُي 

 واظمتٚمٗم٧م.٦م شمٜم٤مىمْم٧م قمٚمٞمف اًمٗمروع سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت اجلزئٞم٦م دون اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞمّ 

هذا واًمّمٚم٦م سملم قمٚمٛمل اًمٗم٘مف وأصقًمف ٓ شمٜمٗمؽ، ويمذًمؽ اًمتٙم٤مُمؾ سملم ىمقاقمدمه٤م 

 واًمْمقاسمط. 

ل ُمـ ومّرق سملم ىمقاقمد هذيـ اًمٕمٚمٛملم وُمّٞمز سمٞمٜمٝمّم اإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم وأوّ 

طمٞم٨م ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد: وم٢مّن اًمنميٕم٦م اعمٕمٔمٛم٦م اعمحٛمدي٦م زاد اهلل  -اًمٗمروق-ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

                                                           
 . 556اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤مء وم٘مرة  (1)

 . 51و 22ص  1همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمحٛمقي ضمـ  (2)

 . 36ص  1هتذي٥م اًمٗمروق، طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمروق، اًمٗمروق ضمـ  (3)

 . 53و 52ص  2اعمقاوم٘م٤مت ضمـ  (4)
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ه٤م ذوم٤ًم وقُمُٚمقًا اؿمتٛمٚم٧م قمغم أصقل وومروع، وأصقهل٤م ىمًّمن: أطمدمه٤م شمٕم٤ممم ُمٜم٤مر

 اعمًٛمك سم٠مصقل اًمٗم٘مف. 

٦م وم٘مٝمٞم٦م ضمٚمٞمٚم٦م يمثػمة اًمٕمدد قمٔمٞمٛم٦م اعمدد ُمِمتٛمٚم٦م قمغم واًم٘مًؿ اًمث٤مين: ىمقاقمد يمٚمٞم  

 .(1)أهار اًمنمع وطمٙمٛمف، ًمٙمّؾ ىم٤مقمدة ُمـ ومروع اًمنميٕم٦م ُم٤م ٓ حيَم..

ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمـ اًمٗمروق سملم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م، واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٟمقرده٤م  وىمد

 سم٢مجي٤مز هٜم٤م:

اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م يمّٚمٞم٦م شمْمّؿ مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م، واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م،  أوالً:

 وًمٙمّؾ ىم٤مقمدة اؾمتثٜم٤مءات.

اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م أدًّم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م ًمالؾمتٜم٤ٌمط، أُم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م،  ثاكقا:

٦م واطمدة دمٛمٕمٝم٤م، واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م هق وم٢مّّن٤م جمٛمققم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتِم٤مهب٦م شمرضمع إمم قمٚم  

 شمًٝمٞمؾ اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م. 

 .(2)اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م أدًم٦م وُمٜم٤مه٩م، واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م أطمٙم٤مم ثافثا:

وم٤مًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ُمٜم٤مه٩م ًمالؾمتٜم٤ٌمط ذم اعم٘م٤مم إول، أُم٤م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٝمل 

اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم صٞمغ ُمقضمزة متٙمـ اًمّدارس ُمـ اًمتخري٩م قمٚمٞمٝم٤م، أو مجع ًمٚمٕمديد ُمـ 

 ُمتٜم٤مهٞم٦م.الاًمٗمروع إًمٞمٝم٤م، ومٛمـ وٌٓمٝم٤م اؾمتٖمٜمك قمـ طمٗمظ اًمٗمروع اًم د  رَ 

 مقزة افؼقاظد افػؼفقة: 

ُمـ ُمٞمزات اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمقّن٤م يمثػمة اًمٕمدد، ُمٜمثقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف اًمٕم٤مم  

 واًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم. 

                                                           
 . 6و 5ص  1اًمٗمروق ضمـ  (1)

، ًمِمٝم٥م أسمقسمٙمر، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿم٤مد اجلزائر اًمٓمٌٕم٦م إومم 07و 06ص 1شمٞمًػم اًمقصقل إمم ُمٕم٤مين قمٚمؿ إصقل ج (2)

 م 2002هـ 1423
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متت٤مز سم٢مجي٤مز ذم قم٤ٌمرهت٤م، وقمٛمقم ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، وؾمٕم٦م ذم اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ًمٚمٛم٤ًمئؾ  وأّّن٤م

 اجلزئٞم٦م. 

 ٤م ومقائده٤م ومٝمل يمثػمة ضمدًا ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م:وأُمّ 

 أّّن٤م شمْمٌط اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ودمٛمع ؿمت٤مهت٤م ُمٝمّم اظمتٚمٗم٧م ُمقوققم٤مهت٤م.  -

ٟٓمدراضمٝم٤م ذم ومٛمـ وٌط اًمٗم٘مف سم٘مقاقمده اؾمتٖمٜمك قمـ طمٗمظ أيمثر اجلزئٞم٤مت  -

 . (1)اًمٙمّٚمٞم٤مت

 مؽاكتفا: 

ح ًمف  هب٤م يٛمتٚمؽ اًم٤ٌمطم٨م واعمّمرس ُمٚمٙم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م وشُمَقو 

 وضمٝم٤م ُمـ وضمقه آظمتالف وأؾم٤ٌمسمف. 

وشمٔمٝمر ُمدى اؾمتٞمٕم٤مب اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمألطمٙم٤مم، وُمراقم٤مشمف ًمٚمح٘مقق 

 واًمقاضم٤ٌمت، وشمًٝمؾ قمغم همػم اعمختص آـمالع قمغم حم٤مؾمـ هذا اًمديـ. 

 وهل أكقاع ومراتب: 

 ُمـ طمٞم٨م اًمِمٛمقل وؾمٕم٦م اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ًمٚمٗمروع.  -

 ُمـ طمٞم٨م آشمٗم٤مق قمغم ُمْمٛمقّن٤م أو آظمتالف ومٞمف.  -

 طمٞم٨م اًمِمٛمقل واًمًٕم٦م شمٜم٘مًؿ إمم صمالث ُمراشم٥م: ومٛمـ

ذوات اًمِمٛمقل اًمٕم٤مم واًمًٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٗمروع  األوػ: افؼقاظد افؽّؾقة افؽزى

 واعم٤ًمئؾ طمٞم٨م يٜمدرج حت٧م يمّؾ ُمٜمٝم٤م ضمّؾ أسمقاب اًمٗم٘مف وُم٤ًمئٚمف وأومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم. 

 ويٛمثؾ هذا ىمقاقمد ؾم٧ٌم وهل اًمٙمؼمى:

                                                           
 .يٜمٔمر اًم٘مراذم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ (1)
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 إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م(. ىم٤مقمدة: )إّٟمّم إقمّمل سم٤مًمٜمٞم٤مت( أو ) -1

 سم٤مًمِمؽ(.  -أو ٓ يرشمٗمع -ىم٤مقمدة: )اًمٞم٘ملم ٓ يزول  -2

 ىم٤مقمدة: )اعمِمّ٘م٦م دَمٚم٥م اًمَتٞمًػم(.  -3

 ىم٤مقمدة: )ٓ ضر وٓ ضار( أو )اًمّير يزال(.  -4

 ىم٤مقمدة: )اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م(.  -5

 ىم٤مقمدة: )إقمّمل اًمٙمالم أومم ُمـ يمالُمف(. -6

ذم اجلٛمٚم٦م،  –عمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مءا–ومٛمـ وٌط هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى اًمٙمٚمٞم٦م 

وٌط ضمّؾ اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م ّّٕن٤م شمٜمدرج وٛمـ ُمْمٛمقن واطمدة ُمٜمٝم٤م، سمؾ وضمؾُّ اًم٘مقاقمد 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م إظمرى؛ ّّٕن٤م شم٤مسمٕم٦م هل٤م، هلذا درج أهمٚم٥م ُمـ أًم ػ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مًمٌدء 

 هب٤م إُم٤م سم٤مًمت٠مصٞمؾ واًمنمح أو سم٤مإلؿم٤مرة صمّؿ اًمتٗمريع قمٚمٞمٝم٤م. 

 وهل إُم٤م صم٤مسمت٦م سم٤مًمٜمّص )وىمد يٙمقن أصٚمٝم٤م ٟمص ذقمل(، أو سم٤مٓؾمت٘مراء ة:مالحظ

 اًمذي ٓ ُيٜم٤مزع ومٞمف. 

 :وهل ىمًّمنافثاكقة: افؼقاظد ادختؾػ ظؾقفا  ادرتبة

 ىمًؿ يٜمدرج حت٧م اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ويتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م. 

ومٛمثؾ: ىم٤مقمدة: )اًميورات شُمٌٞمح اعمحٔمقرات( وىم٤مقمدة: )ٓ يٜمٙمر شمٖمػم إطمٙم٤مم 

 آضمتٝم٤مدي٦م سمتٖمػم إزُم٤من(. 

 وىمًؿ دظمقًمف وٛمـ ىم٤مقم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى همػم ضمكّم ُمثؾ ىم٤مقمدة:

 أو سمٛمثٚمف(.  -)آضمتٝم٤مد ٓ يٜم٘مض سم٤مٓضمتٝم٤مد

 .وىم٤مقمدة: )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(
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. وهذه افثافثة: افؼقاظد ذوات ادجال افضقّؼ حقث ختتص بباب أو جزء باب وادرتبة

ٌد اًمقّه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم قماًمتل شمًٛمك سم٤مًمْمقاسمط، وذم هذا ي٘مقل اإلُم٤مم 

)إُمر اًمٙمكّم اًمذي قمٚمٞمف ضمزئٞم٤مت يمثػمة شمٗمٝمؿ  ..."وم٤مًم٘م٤مقمدة:  -رمحف اهلل -اًمًٌٙمل 

يم٘مقًمٜم٤م: )اًمٞم٘ملم ٓ يرومع سم٤مًمِمؽ( وُمٜمٝم٤م ُم٤م أطمٙم٤مُمف ُمٜمٝم٤م(. وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ُيتص سم٤ٌمب 

ُيتص يم٘مقًمٜم٤م: )يمّؾ يمٗم٤مرة ؾمٌٌٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمل قمغم اًمٗمقر( واًمٖم٤مًم٥م ومٞمّم ىمّمد سم٤ٌمب 

، وجيدر سمٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم أن ٟمٕم٘مد (1)٤مك و٤مسمٓموىمّمد سمف ٟمٔمؿ صقر ُمتِم٤مهب٦م أن يًٛمّ 

 ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمْمقاسمط.

 ابط:افػرق بغ افؼقاظد افػؼفقة وافضق

اظمتٚمػ أهؾ آظمتّم٤مر سملم ُُم٤ًمٍو سمٞمٜمٝمّم ذم اعمٕمٜمك وُُمٗمّرق، واجلٛمٝمقر ُمـ 

، طمٞم٨م (2)اعمختّملم قمغم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمّم وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمًٌٙمل ذم إؿم٤ٌمه واًمٜمّٔم٤مئر

 "ٗمٝمؿ أطمٙم٤مُمف ُمٜمٝم٤مشموم٤مًم٘م٤مقمدة: إُمر اًمٙمكم اًمذي يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ضمزئٞم٤مت يمثػمة "ي٘مقل: 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيتص يم٘مقًمٜم٤م:  "اًمٞم٘ملم ٓ يرومع سم٤مًمِمؽ"وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ُيتص سم٤ٌمب يم٘مقًمٜم٤م: 

واًمٖم٤مًم٥م ومٞمّم اظمتص سم٤ٌمب وىمّمد سمف ٟمٔمؿ  "يمؾ يمٗم٤مرة ؾمٌٌٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمل قمغم اًمٗمقر"

، وممّـ ومّرىمقا سملم اًمّْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل واًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م "صقر ُمتِم٤مهب٦م أن يًٛمك و٤مسمٓم٤م

ـّ أًم  ، ودرج قمغم ذًمؽ ضمّؾ ُمـ (3)ُمـ اعمت٘مدُملم أيًْم٤م اسمـ ٟمجٞمؿ ذم أؿم٤ٌمهف ُمـ  ػ ذم اًمٗم

 اعمٕم٤مسيـ. 

وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م دمٛمع ومروقم٤ًم وضمزئٞم٤مت يمثػمة ذم أسمقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمددة، وىمد 

شمٙمقن ذم مجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف؛ أُم٤م اًمّْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل ومٞمختص سم٤ٌمب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف، 

 يم٤ٌمب اًمّمالة أو سم٤مب احل٩م أو سم٤مب اًم٘مْم٤مء ُمثال. 

                                                           
 . 11ص 1إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل ضمـ  (1)

 وسمٕمده٤م. 11ص 1إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ج (2)

 .192هٞمؿ سمـ حمٛمد اسمـ ٟمجٞمؿ ص إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، زيـ اًمديـ سمـ إسمرا (3)
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٤من ذم أّن يمّؾ ُمٜمٝمّم حيقي مجٚم٦م ُمـ وم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م يِمؽميم

 . (1)اجلزئٞم٤مت واعم٤ًمئؾ اعمتِم٤مهب٦م ذم اعمٕمٜمك

إّٓ أّن اًم٘مقاقمد قم٤مدة ُم٤م شمِمٛمؾ ضمزئٞم٤مت يمثػمة، واًمْم٤مسمط حيقي ضمزئٞم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م؛ 

 ّٕن إول يتٕمٚمؼ سم٠ميمثر ُمـ سم٤مب، واًمث٤مين يتٕمٚمؼ سم٤ٌمب واطمد. 

ؿم٤مئع قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ، وهذا اؾمتٕمّمل  ،وىمد يٓمٚمؼ سمٕمض اًمٕمٚمّمء قمغم اًمْم٤مسمط ىم٤مقمدة

، (2)ق سملم اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمطوم٢مّٟمف ٓ يٗمرّ  "اًم٘مقاقمد" :يم٤مإلُم٤مم اسمـ رضم٥م ذم يمت٤مسمف

ًّ ويم٤مًمٕماّل  ؿ اًم٘مقاقمد إمم ىمقاقمد قم٤مُم٦م  "إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر"ٌٙمل ذم يمت٤مسمف: ُم٦م اًم  ً وم٢مّٟمف ىَم

، يمذًمؽ أـمٚمؼ اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ذم (3)وىمقاقمد ظم٤مص٦م، وىمّمد سم٤مخل٤مص٦م اًمْمقاسمط

 ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمغم اًمْم٤مسمط اؾمؿ اًم٘م٤مقمدة.  "إقمالم اعمقىمٕملم"سمف: يمت٤م

 يمّم أّن اًم٘مقاقمد يٙمثر ومٞمٝم٤م آؾمتثٜم٤مء، سمخالف اًمْم٤مسمط ومٞم٘مّؾ ومٞمف آؾمتثٜم٤مء.  -

٤ٌمت اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م حمت٤مج إمم اًمْمقاسمط واًم٘مقاقمد، وشم٠مهٞمؾ ومروع وشمِمٕمّ  طُ وَوٌْ 

 اًمٕم٤مُمٚملم. 

 وافـظريات افػؼفقةافػرق بغ افؼقاظد افػؼفقة 

شمٚمؽ اًمدؾم٤مشمػم واعمٗم٤مهٞمؿ اًمٙمؼمى اًمتل ي١مًمػ يمّؾ ُمٜمٝم٤م قمغم "اًمٜمّٔمري٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل: 

 . (4)"طمدة ٟمٔم٤مُم٤ًم طم٘مقىمٞم٤ًم ُمقوققمٞم٤ًم ُمٜمٌث٘م٤ًم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

: أريم٤من وذوط وأطمٙم٤مم، شم٘مقم سملم يمّؾ ُمٜمٝم٤م صٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م دَمَٛمُٕمٝم٤م ِوطمَدة حؼقؼتفا

                                                           

 .24، ص1شم٘مل اًمديـ احلّمٜمل، اًم٘مقاقمد، ج (1) 

 .228، وص36، وص:3يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م ص: (2)

 .(1/200يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ) (3)

 .1/329اًمزرىم٤مء، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ُمّمٓمٗمك  (4)
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 . (1)"٤مُمقوققمٞم٦م حتٙمؿ هذه اًمٕمٜم٤مس مجٞمٕم

وم٤مًمٜمّٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م أوؾمع ٟمٓم٤مىم٤ًم ُمـ اًم٘مقاقمد، ومٜمٔمري٦م اًمٕم٘مد ُمثاًل واًمتل شمتٜم٤مول 

قيـ اًمٕم٘مد اًمتٕمريػ سم٤مًمٕم٘مد وسمٞم٤من اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمتٍمف وآًمزام واًمٙمالم قمـ شمٙم

سمٞم٤من أريم٤مٟمف وذوط اٟمٕم٘م٤مده وصٞمٖمتف واىمؽمان اًمّمٞمٖم٦م سم٤مًمنموط، وأصمر ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد و

ٞم٦م اًمتل شمتْمٛمـ طمٙمًّم وم٘مٝمٞم٤ًم ذم ذاهت٤م وهذا احلٙمؿ يٜمت٘مؾ إمم أوؾمع ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝم

اًمٗمروع اعمٜمدرضم٦م حتتٝم٤م إّٓ أّن اًمٜمّٔمري٦م ٓ شمتْمٛمـ طمٙمّم، وإٟمّّم شمْمٌط ُمقوققم٤ًم سمتحديد 

 إريم٤من واًمنموط. 

 االشتدالل ظذ األحؽام بافؼقاظد افػؼفقة

اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، إذ يرى اًمٗم٘مٝم٤مء ىمّٚمّم ختٚمق ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت ذم ومروع إطمٙم٤مم 

٤م  أّن شمٚمؽ اًمٗمروع اعمًتثٜم٤مة ُمـ اًم٘م٤مقمدة هل أًمٞمؼ سم٤مًمتخري٩م قمغم ىم٤مقمدة أظمرى، أو أّن 

غ اعمجٚم٦م )جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م( ظم٤مص٦م، وُمـ صمؿ   شمًتدقمل أطمٙم٤مُم٤ًم اؾمتح٤ًمٟمٞم٦م مل شُمًق 

وم٘مط  أن ي٘متٍم اًم٘مْم٤مة ذم أطمٙم٤مُمٝمؿ قمغم آؾمتٜم٤مد إمم رء ُمـ هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمّٚمٞم٦م

دون ٟمص آظمر ظم٤مص أو قم٤مم يِمٛمؾ احل٤مدصم٦م اعم٘ميض ومٞمٝم٤م، ٕن  شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمٙمّٚمٞم٦م قمغم 

ٗم٘مٞمف ٓ ٟمّمقص ُم٤م هل٤م ُمـ ىمٞمٛم٦م واقمت٤ٌمر هل يمثػمة اعمًتثٜمٞم٤مت، ومٝمل دؾم٤مشمػم ًمٚمتّ 

 . (2)ًمٚم٘مْم٤مء

٦م ىمٓمٕمٞم٦م )قمغم ُمراشم٥م صمالث: إُّم٤م ٟمّمقص، أو ُمٕم٤مين ُمع هذا وم٢مّّن٤م ُُم١مصٚم٦م سم٠مدًم  

سم٤مًمٕمرف وآؾمت٘مراء(، وقمٚمٞمف وم٢مّٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل: إذا يم٤من أصٚمٝم٤م ًمٜمّمقص، أو صم٤مسمت٦م 

 . (3)"إٟمّّم إقمّمل سم٤مًمٜمّٞم٤مت"ُمثؾ:  دًمٞمؾ ذقمل ٟمصي 

 .>275=اًمٌ٘مرة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )-

                                                           
 .63اًمٜمدوي، اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ص (1)

 . سمتٍمف يًػم. 935و 934ص  2اًمزرىم٤مء، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ضمـ  ُمّمٓمٗمك (2)

  ذم اإلُم٤مرة. 1907 سمدء اًمقطمل، وذم اإليّمن، وُمًٚمؿ سمرىمؿ ذمضمزء ُمـ طمدي٨م رواه اًمٌخ٤مري  (3)
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 . (1))ٓ ضر وٓ ضار(-

 . (2))اخلراج سم٤مًمْمّمن(-

 . (3))اًمَٕمْجّمء ضُمرطْمٝم٤م ضُم٤ٌمر( -

 . (4)قمٚمٞمف( كقمُمـ أٟمٙمر أو اعمدّ  ٜم٦م قمغم اعُمدقمل واًمٞمٛملم قمغم)اًمٌٞمّ -

ٞم٦م  ٤م أدًّم٦م ٟمّم  ومٝمذه اًم٘مقاقمد وُمثٚمٝم٤م يمثػم يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م واقمت٤ٌمره٤م دًمٞمال، ّٕن 

 ٟم٘مٚمٞم٦م ذم أصٚمٝم٤م. 

هت٤م سم٘مقة أُّم٤م إن يم٤مٟم٧م مم٤ّم اؾمتٜمٌٓمف إئٛم٦م ُمـ اًمٜمّّمقص اعمتْمٛمٜم٦م عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وم٢مّن ىمقّ 

٦م اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ )اًمير يزال( و)اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم( و)اًمٞم٘ملم إدًمّ 

 ٓ يزول سم٤مًمِمؽ(. 

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ُمٌٜمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ ذقمل ُمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ذم اقمت٤ٌمره٤م 

ومٞمج٥م اًمرضمقع أوًٓ إمم إدًّم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا ُوضمد احلٙمؿ سم٠مطمده٤م يًت٠مٟمس 

 هب٤م اؾمت٘مالٓ، وإّٓ ٟمٔمر إمم اًمدًمٞمؾ اًمذي سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة. سم٤مًم٘م٤مقمدة وٓ حيٙمؿ 

وم٢من مل يقضمد اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل عم٠ًمًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو اًمٜمّص اًمٗم٘مٝمل، ووضمدت اًم٘م٤مقمدة 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمِمٛمٚمٝم٤م، ومحٞمٜمئذ، هؾ شمٕمتؼم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م دًمٞماًل ذقمٞم٤ًم 

 يٛمٙمـ اؾمتٜم٤مد اًمٗمتقى واًم٘مْم٤مء إًمٞمف؟. 

إمم شمٗمّمٞمؾ ذيمره اًمٕمالُم٦م ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤مء ذم اعمدظمؾ، وسمٕمد  وسمٕمد اًمرضمقع

                                                           
أصؾ هذه اًم٘م٤مقمدة طمدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، واإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد، وذم ؾمٜمده ُم٘م٤مل إّٓ أّن ُمتٜمف  (1)

 .7363وىم٤مقمدة سم٤مٓشمٗم٤مق، صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمألًم٤ٌمين رىمؿ صحٞمح 

، 2176رىمؿ  18ص 2، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ج24270رىمؿ  49ص6رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ج (2)

 وىم٤مل: طمًـ صحٞمح. 1285واًمؽمُمذي رىمؿ 

 .1710، وُمًٚمؿ رىمؿ 6514رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ  (3)

 .626ص  3ج  3341رواه اًمؽمُمذي رىمؿ  (4)
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 اًمرضمقع أيْم٤م إمم ُم٤م ذيمره ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم ذم اعمقوقع وم٢مّٟمف يٛمٙمٜمٜمل اًم٘مقل:

٦م ودًمٞماًل شمًتٜمٌط ُمٜمف إطمٙم٤مم اًم٘مقاقمد اًمتل هل ٟمّمقص ذقمٞم٦م شمٕمتؼم طمجّ /إّن 1

 ح هب٤م قمٜمد اًمتٕم٤مرض. اًمنمقمٞم٦م ويرضّم 

 يمذًمؽ ص٤مًمح دًمٞمؾتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمٜمّّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اعمًإّن /2 

 ًمالؾمتٜم٤ٌمط. 

٦م ص٤محل٦م ٤م اًم٘مقاقمد اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمٜمّّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ومتٙمقن طمجّ /أُمّ 3 

قمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ ًمٚمؽمضمٞمح واًمتٗمريع قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ُمـ اؾمتٜمٌٓمٝم٤م، ويًت٠مٟمس هب٤م قمٜمد 

 إىمقى اعمٕم٤مرض.

اًم٘م٤مئٚملم سمحجٞم٦م اًم٘مقاقمد ذم آؾمتدٓل، اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم قمٜمد  وُمـ

... وومٞمّم ذيمرٟم٤م ُمـ إصقل اًمتل ذم ُمٕمٜمك "طمديثف قمـ ُم٠ًمًم٦م صالة اخلقف ىم٤مل: 

 .(1)"احلدي٨م ُم٤م يًتدل سمف قمغم يمثػم ُمـ اًمٗمروع...

ُمٕمروم٦م اًم٘مقاقمد اًمتل شمرد إًمٞمٝم٤م ومروع "وُمٜمٝمؿ أيْم٤م اسمـ ٟمجٞمؿ يمّم ذم ىمقًمف: 

 . (2)"طمٙم٤مم...إ

ويمّٚمٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمج٦م ُمـ أىمقى ُم٤م يًتدل سمف اًم٘م٤مئٚمقن سمحجٞمتٝم٤م؛ ٓقمتّمده٤م 

قمغم اؾمت٘مراء ضمزئٞم٤مت ُمتٕمددة يمثػمة؛ ومٝمل شمِمٌف ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ىمقاقمد 

 إصقل طمج٦م سم٤مشمٗم٤مق ومٙمذًمؽ ىمقاقمد اًمٗم٘مف. 

ل دمٕمؾ ُمـ شمٍموم٤مت واقمتؼم اًم٘مراذم خم٤مًمٗم٦م اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمت

اًمٗمرق اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون واعمئت٤من سملم "اًمقٓة واًم٘مْم٤مة همػم ٟم٤مومذة وقم٘مد ًمذًمؽ ومرىم٤م 

وسمٕمد أن  "ىم٤مقمدة ُم٤م يٜمٗمذ ُمـ شمٍموم٤مت اًمقٓة واًم٘مْم٤مة وسملم ىم٤مقمدة ُم٤م ٓ يٜمٗمذ ُمـ ذًمؽ

                                                           
 .15/285اسمـ قمٌد اًمؼم: اًمتٛمٝمٞمد، ت ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي، وحمٛمد اًمٌٙمري، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم،  (1)

 .15م(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌٜم٤من، ص 1980هـ، 1400اسمـ ٟمجٞمؿ: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، )  (2)
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وُم٘مت٣م هذه "ذيمر اًمٜمّّمقص اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمقٓي٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م وُمٝم٤مم اًمقٓة ىم٤مل: 

اجلٛمٞمع ُمٕمزوًملم قمـ اعمٗمًدة اًمراضمح٦م، واعمّمٚمح٦م اعمرضمقطم٦م  اًمٜمّّمقص أن يٙمقن

إذا طمٙمؿ قمغم ظمالف ". إمم أن ىم٤مل: (1)"واعم٤ًموي٦م وُم٤م ٓ ُمٗمًدة ومٞمف وٓ ُمّمٚمح٦م..

اإلمج٤مع يٜم٘مض ىمْم٤مؤه أو ظمالف اًمٜمّص اًم٤ًممل قمـ اعمٕم٤مرض، أو اًم٘مٞم٤مس اجلكم اًم٤ًممل 

ًمت٠ميمٞمد ذط اًم٤ًممل قمـ و "قمـ اعمٕم٤مرض، أو ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًم٤ًمعم٦م قمـ اعمٕم٤مرض

اعمٕم٤مرض ضب ُمث٤مٓ: ًمق ىم٣م ذم قم٘مد اًمرسم٤م سم٤مًمٗمًخ مل يٜم٘مض ىمْم٤مؤه، وإن يم٤من 

؛ ّٕٟمف >275=اًمٌ٘مرة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )ىمْم٤مؤه قمغم ظمالف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 –وإن يم٤من خمتٍما –اًمذي ؾمٌؼ  . وسمٕمد(2)قُمقرض سم٤مًمٜمّّمقص اًمداًم٦م قمغم حتريؿ اًمرسم٤م

 وم٢مّٟمف يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم سمٕمض اًمْمقاسمط ًمالؾمتدٓل سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م. 

 ضقابط االشتدالل بافؼقاظد افػؼفقة:

 ضقابط مـ صلهنا أن جتعؾ مـ االشتدالل بافؼاظدة افػؼفقة شادا ظـ ادعارض. 

أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمًتدل هب٤م مم٤ّم صح  ومٞمٝم٤م آؾمت٘مراء، واًمذي يتح٘مؼ  أوالً:

ـّ اًمّراضمح، ومال طمّج٦م طمٞمٜمئذ سم٘م٤مقمدة ُمقهقُم٦م ٓ شمًتٜمد إمم دًمٞمؾ ذقمل  ُمٕمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم

 ُمٕمتؼم، ّّٕن٤م شمًتٛمد ىمقهت٤م ُمـ اًمدًمٞمؾ اًمذي شمًٜمد إًمٞمف. 

ٝم٤م ُمـ إدًّم٦م يم٤مًمٜمّص اًم٘مٓمٕمّل أن آؾمتدٓل هب٤م سمٕمد اٟمٕمدام ُم٤م هق راضمح قمٚمٞم ثاكقًا:

٤م ُمـ طمٞم٨م وضمقد اًمدًمٞمؾ قمغم طمٙمؿ ... و أُمّ "اًمّمحٞمح اًمٍميح، أو اإلمج٤مع اعمٕمتؼم، 

ا وطمٞمدً  ذقمٞم٤مً  اعم٠ًمًم٦م همػم اًم٘م٤مقمدة ومال جيقز اقمت٤ٌمر اًم٘م٤مقمدة ذم هذه احل٤مًم٦م دًمٞمالً 

ًمألؾم٤ٌمب اًم٤ًمسم٘م٦م، وقمغم هذا ُمٕمٔمؿ اًم٘مقاقمد آضمتٝم٤مدي٦م، واًمتل ًمٞمس أصٚمٝم٤م ُمـ 

 .(3)"٤مب واًمًٜم٦ماًمٙمت

                                                           
 وسمٕمده٤م. 95ص  4اًمٗمروق ج (1)

 .111إمم  95/ 4يٜمٔمر اًمٗمروق  (2)

 . 34حمٛمد اًمٌقرٟمق: اًمقضمٞمز ذم إيْم٤مح ىمقاقمد اًمٗم٘مف اًمٙمٚمٞم٦م، ص  (3)
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اًمتٓم٤مسمؼ سملم اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل، أو اًمٗمرع واًم٘م٤مقمدة صقرة وطمٙمّم، وم٢مذا ختّٚمٗم٧م  ثافثًا:

 صقرة اًمٗمرع قمـ ٟمٔم٤مئره، مل يّمّح إحل٤مىمف سمحٙمٛمٝم٤م اًمٙمكم اًمٗم٘مٝمل...

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل هل ٟمّص ذقمّل وم٤مٓؾمتدٓل هب٤م اؾمتدٓل  رابعًا:

 سم٤مًمٜمّص واًمٜمّٔمر ٟمٔمر ذم اًمٜمّص، يمّم ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ. 

قمٛمٚمٞم٦م  وُمـ اًمْمقاسمط أيْم٤م أهٚمٞم٦م اعمجتٝمد سم٠مدوات آضمتٝم٤مد واًمٜمّٔمر، ٕنّ  خامسًا:

٤مد وُدرسم٦م ذم اؾمتٜم٤ٌمط ٥م ٟمقع اضمتٝمتٓمٚمّ شمآؾمتدٓل وإحل٤مق اًمٗمرع اًمٗم٘مٝمل سم٘م٤مقمدشمف إٟم ّم 

طمتك ٓ يدرج حت٧م اًم٘م٤مقمدة ُم٠ًمًم٦م ي٘مٓمع أو ئمـ ظمروضمٝم٤م "تٝم٤م إطمٙم٤مم ُمـ أدًمّ 

 . (1)"قمٜمٝم٤م

٤م اًمتخري٩م قمٚمٞمٝم٤م واًمذي هق: رّد ومرع همػم ُمٜمّمقص قمغم طمٙمٛمف إمم ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م أُمّ 

 وقاسمٓمف اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل، إو٤موم٦م إمم أهٚمٞم٦م اعمخّرج ًمٚمتخري٩م.  يدظمؾ وٛمٜمٝم٤م. وم٠مهؿّ 

  

                                                           
 .34حمٛمد اًمٌقرٟمق: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص   (1)
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 ظؼقد ادعاوضات : افثاين ادطؾب

 متفقد: 

دًّم٧م أي٤مت اًمٕمديدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أن اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م وـمٚم٥م اًمرزق 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) احلالل ومريْم٦م ذقمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) . وىمقًمف أيْم٤م:>168:=ؾمقرة اًمٌ٘مرة (وئ

 >. وىمقًمف شمٕم٤ممم172:=ؾمقرة اًمٌ٘مرة (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):- اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغّم -ٌل ذم ضمقاب شمقضمف إمم اًمٜم 

 >.04:=ؾمقرة اعم٤مئدة (ڱ ڱ ڱ

وسمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م وم٢مّن ظمالف اعم٠مُمقر سمف ذم أي٤مت ًمف احلٙمؿ اعمخ٤مًمػ، ٟم٠ًمل اهلل 

 شمٕم٤ممم احلٗمظ واًمًالُم٦م. 

ُة ذِم اًْمُٕمُ٘مقِد 3اعم٤مدة ) َٓ عمَ ًمِْٚمَٛمَ٘م٤مِصِد َوا( ُمـ ُمقاد اعمجٚم٦م اًمٕمدًمٞم٦م: )اًْمِٕمؼْمَ َٕم٤ميِن 

٤ٌَميِن  ـِ ذِم اًمَوًمَِذا  "ًمأِْلًَْمَٗم٤مِظ َواعَم ْه (. جَيِْري طُمْٙمُؿ اًمر 
ِ
 ٌَْٞمِع سم٤ِمًْمَقوَم٤مء

وم٢مّّن٤م ُمـ  ،(1)وهذه اًم٘م٤مقمدة وإن يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًم٘م٤مقمدة: )إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م(

اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م ذم سم٤مب قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، وُمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمّٚمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م، 

وم٤مًمٕمٛمؾ اًمقاطمد سم٤مًمٜمّقع يٙمقن ومٞمف إصمًّم قمغم اًمٌٕمض وضمزاء ًممظمريـ، وإصؾ ذم هذا 

، وم٤مًمٌح٨م ذم ُم٘م٤مصد (2)"إٟمّّم إقمّمل سم٤مًمٜمٞم٤مت": -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اعمٌدأ ىمقًمف 

، وٓ يٙمٗمل قمٜمد فمقاهر إًمٗم٤مظ واًمّمٞمغ؛ ٕن  أقمّمل اعمٙمٚمٗملم إطمٙم٤مم طمتٛمٞم٦م

                                                           
، وهل٤م 2، وجمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعم٤مدة 12، واًمًٞمقـمل ذم إؿم٤ٌمه ص 27اسمـ ٟمجٞمؿ ذم إؿم٤ٌمه واًمٜمّٔم٤مئر ص  (1)

 صٞمغ قمديدة.

ذم  1907 سمدء اًمقطمل، وذم اإليّمن وذم ُمقاـمـ أظمرى قمديدة، وُمًٚمؿ سمرىمؿ ذماحلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري  (2)

 اإلُم٤مرة. 
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ڳ ڳ ڱ )وشمٍموم٤مهتؿ ختتٚمػ أطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤مظمتالف اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ): -قمز وضمؾ ->. وىمقًمف 5: =اًمٌٞمٜم٦م (ڱ ڱ ڱ ں ں

 .>2=اًمزُمر:  (ڌ

قمغم أّن ُمدار ىمٌقل أقمّمل اعمٙمٚمٗملم أو رده٤م قمغم  -يمثػمة –أي٤مت وٟمٔم٤مئره٤م  دًّم٧م

 ىمّمد اًمٕم٤مُمؾ ُمـ قمٛمٚمف.

قات وإكاّم فؽّؾ امرئ ما كقى، ؾؿـ ـاكت هجرتف إػ ام األظامل بافـّ إكّ "وطمدي٨م: 

اهلل ورشقفف ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف، ومـ ـاكت هجرتف إػ دكقا يصقبفا أو إػ امرأة 

. وم٤مًم٘مّمد واًمٜمّٞم٦م ُمٞمزان اًمٕمٛمؾ، قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ي٘مٌؾ (1)"ؾفجرتف إػ ما هاجر إفقفيتزوجفا 

، واعمْم٤مرسم٦م إذا (2)أو يرد، ويث٤مب أو يٕم٤مىم٥م، وم٢مذا اٟمٕم٘مدت اهل٦ٌم سمنمط اًمٕمقض ومٝمل سمٞمع

سمال ". واًمٌٞمع إذا اٟمٕم٘مد سمّمٞمٖم٦م (3)ذط ومٞمٝم٤م أن يٙمقن يمّؾ اًمرسمح ًمٚمٛمْم٤مرب شمٕمتؼم ىمرو٤م

 . (4)ّٕن ُمـ ذوط اًمٌٞمع اًمثٛمـ "ه٦ٌم"أم  "إسم٤مطم٦م"وم٤مخلالف ذم هؾ يٜمٕم٘مد  "صمٛمـ

اًمؽمضمٞمح ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ  وإُمثٚم٦م ذم اًم٤ٌمب يمثػمة إّٓ أّن اًمذي هيؿ هٜم٤م هق أنّ 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٗمت٘مر إمم ُمٕمروم٦م اًم٘مّمد ُمـ اًمٚمٗمظ. 

وذم آظمر هذه اًمٗم٘مرة جي٥م اإلؿم٤مرة إمم أّن اًم٘م٤مقمدة وإصؾ ٓ شمٚمٖمل أمهٞم٦م صٞم٤مهم٦م 

 ىمٞم٘م٦م وُمٕمؼمة قمـ اعم٘مّمقد. اًمٕم٘مقد سم٠مًمٗم٤مظ د

 "صؿةاألصؾ دم األمقال افع"

ذيمر هذا إصؾ اًم٘مراذم ذم اًمٗمرق اًم٤ًمدس واًمتًٕمقن واعم٤مئ٦م سملم ىم٤مقمدة ظمٞم٤مر 

                                                           
 .1907وُمًٚمؿ رىمؿ  54ظمرضمف اًمٌخ٤مري رىمؿ أ (1)

 .1/522اًمٜمدوي، ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد  (2)

 اًمٜمدوي، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (3)

 مم اًمٚمٗمظ.، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مؾ اٟمٕم٘م٤مده سمٞمٕم٤م، سم٤مًمٜمٔمر إ402/ 1شم٘مل اًمديـ احلّمٜمل، يمت٤مب اًم٘مقاقمد  (4)
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اًم٘م٤مقمدة صٞمغ أظمرى شمِمؽمك مجٞمٕمٝم٤م ذم أّن  . وهلذه(1)اعمجٚمس، وىم٤مقمدة ظمٞم٤مر اًمنمط

ڱ ڱ )أُمقال اًمٜم٤ّمس وممتٚمٙم٤مهتؿ حمٗمقفم٦م سمحٗمظ اًمِم٤مرع هل٤م هلؿ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ٓ ي٠ميمؾ سمٕمْمٙمؿ ُم٤مل سمٕمض ">. ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 188=ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  (ھ ھ

 .(2)"أظمذ ُم٤مل همػمه ٓ قمغم وضمف إذن اًمنمع وم٘مد أيمٚمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ سمٖمػم طمؼ... وُمـ

وضم٤مء ذم اًمًٜم٦م ُم٤م يدلُّ قمغم قمّمٛم٦م إُمقال وأّّن٤م ُمثؾ قمّمٛم٦م اًمدُم٤مء: ُمـ ذًمؽ 

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ّمس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل، وم٢مذا ": - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغّم -ىمقًمف 

 . (3)"٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمغم اهللىم٤مًمقه٤م وم٘مد قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إّٓ سمح

إّن دُم٤مءيمؿ "ىم٤مل ذم ظمٓمٌتف يقم اًمٜمحر:  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغّم -رؾمقل اهلل  يمّم أنّ 

 .(4)"وأُمقاًمٙمؿ طمرام قمٚمٞمٙمؿ، يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا، ذم سمٚمديمؿ هذا

سمٖمػم –٦م قمغم أّن ُمـ أظمذ ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اؾمؿ ُم٤مل ٗمؼ أهؾ اًمًٜمّ اشمّ "ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

 (5)"م قمٚمٞمف أظمذهف يٗمًؼ سمذًمؽ، وأٟمف حمرّ أو يمثر أٟمّ  ىمّؾ  -وضمف طمؼ 

اشمٗمؼ احلٙمّمء.. واًمنمائع قمغم حتريؿ اًمدُم٤مء "وىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم: 

 . (6)"وإسمْم٤مع وإُمقال وإقمراض

  "األصؾ دم افبققع اإِلَباَحة"

وهلذه اًم٘م٤مقمدة صٞمغ أظمرى شمِم٤مريمٝم٤م ذم ُمْمٛمقّن٤م وإن اظمتٚمٗم٧م، إـمالىم٤ًم أو شم٘مٞمٞمدًا، 

                                                           
 .3/444اًمٗمروق،  (1)

 .2/338اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (2)

 .21ظمرضمف اًمٌخ٤مري، ذم اإليّمن وُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ ذم اإليّمن أيْم٤م رىمؿأ (3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ذم أسمقاب قمديدة ُمٜمٝم٤م احل٩م سم٤مب اخلٓم٦ٌم أي٤مم ُمٜمك، وُمًٚمؿ. (4)

 .2/340اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (5)

 .1/8اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم، ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (6)
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يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم أّن اًمٌٞمقع وؾم٤مئر قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت قمغم اإلسم٤مطم٦م، وٓ حُيرم ُمٜمٝم٤م إّٓ ُم٤م 

ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم حتريٛمف، ومٙمّؾ قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد مل يِمتٛمؾ قمغم ُم٤م ٓ حيّؾ ذقم٤ًم، ومل ي٘مؿ 

، وٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم (1)دًمٞمؾ قمغم حتريٛمف حيٙمؿ سم٢مسم٤مطمتف، واًمتحريؿ اؾمتثٜم٤مء ُمـ إصؾ

وم٠مصؾ اًمٌٞمقع يمّٚمٝم٤م ُم٤ٌمح إذا يم٤مٟم٧م سمرو٤م اعمت٤ٌميٕملم اجل٤مئــزي إُمر "اًمِم٤مومٕمل ىمقًمف: 

ُمٜمٝم٤م وُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜمك ُم٤م  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغّم -ومٞمّم شم٤ٌميٕم٤م إّٓ ُم٤م ّنك قمٜمف رؾمقل اهلل 

، (2)"حمرم سم٢مذٟمف داظمؾ ذم اعمٕمٜمك اعمٜمٝمل قمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ّنك قمٜمف رؾمقل اهلل 

إصؾ ذم اًمٌٞمقع أّّن٤م طمالل إذا يم٤مٟم٧م دم٤مرة قمـ شمراض إّٓ "وقمـ اسمـ قمٌد اًمؼم ىمقًمف: 

٤ًم أو يم٤من ذم ٟمّّم  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغّم -قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف  -وضمؾ  قمزّ -ُمف اهلل ُم٤م طمرّ 

 . (3)"ُمٕمٜمك اًمٜمّص وم٢من ذًمؽ طمرام وإن شمراى سمف اعمت٤ٌميٕم٤من

، إّٓ ُم٤م اًم٘م٤مقمدة اعمًتٛمرة ذم يمّؾ اًمٕم٘مقد اًمتل دمري سملم ـمروملم، أّّن٤م طمالل ُم٤ٌمطم٦م

 دل  اًمّدًمٞمؾ اًمّمحٞمح اًمٍميح قمغم ظمالف ذًمؽ، ومت٠مظمذ طمٙمٛمف. 

 .>275=اًمٌ٘مرة: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمـ اًمٌٞمع  شمٕمّرو٧م أي٦م إمم طمٙمؿ حتٚمٞمؾ اًمٌٞمع وحتريؿ اًمرسم٤م،... و)أل( ذم يمّؾ "

واًمرسم٤م ًمتٕمريػ اجلٜمس، ومث٧ٌم هب٤م طمٙمؿ أصٚملم قمٔمٞمٛملم ذم ُمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ّمس حمت٤مج 

هلّم ُم٤ٌمح ُمٕمتؼم يمقٟمف طم٤مضمٞم٤ًم إًمٞمٝمّم ومٞمٝم٤م: أطمدمه٤م يًّٛمك سمٞمٕم٤ًم وأظمر يًّٛمك رسم٤م. أو  

ًمألُم٦م، وصم٤مٟمٞمٝمّم حمّرم أًمٖمٞم٧م طم٤مضمٞمتف عم٤م قم٤مروٝم٤م ُمـ اعمٗمًدة. وفم٤مهر شمٕمريػ اجلٜمس أّن 

 (4)"ٞمع سمجٜمًف ومٞمِمٛمؾ اًمتحٚمٞمُؾ ؾم٤مئر أومراده، وأّٟمف طمّرم اًمرسم٤م سمجٜمًف يمذًمؽاهلل أطمّؾ اًمٌ

مجٞمع ُم٤م يًٛمك سمٞمٕم٤ًم ىمديًّم يم٤من أو طمديث٤ًم أو مم٤ّم ؾمٞمٕمرومف اًمٜم٤ّمس ذم  ومٞمدظمؾ حت٧م هذا احلؾ  

                                                           
 .134قمٓمٞم٦م قمدٓن، ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد ص (1)

 .3/86اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير  (2)

 .6/419آؾمتذيم٤مر  (3)

 .3/86اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير  (4)
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 اعمًت٘مٌؾ إّٓ ُم٤م دل  اًمدًمٞمؾ قمغم اؾمتثٜم٤مئف. 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

> واًمٜمٝمل اًمقارد ذم أي٦م داٌل قمغم أّن 29=اًمٜم٤ًمء: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

أيمؾ إُمقال سم٤مًم٤ٌمـمؾ حمّرم، وآؾمتثٜم٤مء ومٞمٝم٤م دّل قمغم ضمقاز أيمٚمٝم٤م قمغم اًمقضمف اعمنموع 

اقمٚمؿ أّن يمّؾ ُمٕم٤موو٦م دم٤مرة "ُمـ ُمٕم٤موو٦م وٟمحقه٤م، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ًممي٦م: 

قمقض ٓ جيقز  قمغم أي وضمف يم٤من اًمٕمقض، إّٓ أّن ىمقًمف: )سم٤ِمًْم٤ٌمـمِِؾ( أظمرج ُمٜمٝم٤م يمّؾ 

 .(1)"ذقم٤ًم ُمـ رسم٤م أو ضمٝم٤مًم٦م أو شم٘مدير قمقض وم٤مؾمد يم٤مخلٛمر واخلٜمزير وهمػم ذًمؽ

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) :٤م ىمقًمف شمٕم٤ممموأُمّ "٤مص: وىم٤مل اجلّّم 

اىمت٣م إسم٤مطم٦م ؾم٤مئر اًمتج٤مرات اًمقاىمٕم٦م قمـ شمراض واًمتج٤مرة اؾمؿ واىمع قمغم قم٘مقد 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ) :اعمٕم٤موو٤مت اعم٘مّمقد هب٤م ـمٚم٥م إرسم٤مح... وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 . (2)"قمٛمقم ذم إـمالق ؾم٤مئر اًمتج٤مرات وإسم٤مطمتٝم٤م (ڃ ڃ ڃ

ؾُمئؾ  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغّم -رؾمقل اهلل  أنّ  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ راومع سمـ ظمدي٩م 

 .(3)"جؾ بقده، وـّؾ بقع مزورظؿؾ افر  "أيُّ اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م؟ وم٘م٤مل: 

 ومم٤ّم ؾمٌؼ ذيمره يٛمٙمـ اًم٘مقل سمـ: 

 ي٘مع ذم صقرة دمٕمٚمف قم٘مدًا رسمقي٤ًم يم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٗم٤مئدة. إسم٤مطم٦م اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط، ُم٤م مل 1

 . (4)ُمٗمّمقًم٦م قمـ صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م إصكم

 ؾمٚمٕم٦م - سم٤مًمنماء أُمر–. اعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء، وهق سمٞمع اعم١مؾم٦ًم إمم قمٛمٞمٚمٝم٤م 2

سمزي٤مدة حمدودة قمغم صمٛمٜمٝم٤م أو شمٙمٚمٗمتٝم٤م سمٕمد حتديد شمٚمؽ اًمزي٤مدة )رسمح اعمراسمح٦م( ذم 

                                                           
 .5/152اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرءان  (1)

 .131إمم  3/127اجلّم٤مص، أطمٙم٤مم اًم٘مرءان  (2)

 وىم٤مل: صحٞمح آؾمٜم٤مد ومل ُيرضم٤مه. 2/56احل٤ميمؿ، ذم اعمًتدرك  (3)

 .137قمدٟم٤من قمٓمٞم٦م، ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص  (4)
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 .(1)اًمققمد

 ومل يِمتٛمؾ قمغم ُمٗمًدة ،وم٠مّي قم٘مد ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اىمتْمتف ُمّم٤مًمح اًمٜم٤ّمس . وقمٚمٞمف3

ذقمّل  راضمح٦م، يٙمقن ُم٤ٌمطم٤ًم وإن مل يٜمص قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ىمديّم، ُم٤م مل يٕم٤مرض سمٜمص  

 ؼ قمغم ُمْمٛمقّن٤م. ٗمَ صحٞمح سيح أو ىم٤مقمدة ُمت  

 "األصؾ دم افعؼقد افؾزوم"

 صٞمغ أظمرى شمِمؽمك ُمٕمٝم٤م ذم أن   ، هبذه اًمّمٞمٖم٦م وهل٤م(2)ذيمر هذه اًم٘م٤مقمدة اًم٘مراذم

إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اجل٤مري٦م سملم اًمٜم٤ّمس ُمتك مت٧ّم صحٞمح٦م أّّن٤م شمٙمقن ٓزُم٦م ًمٓمرومٞمٝم٤م، 

وهل صمالصم٦م أىم٤ًمم: قم٘مد ٓزم ُمـ اًمٓمروملم: وهق ُم٤م ًمٞمس ٕطمد اعمتٕم٤مىمديـ ومًخف إّٓ 

سمرى أظمر، يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة واحلقاًم٦م. وقم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم: وهق ُم٤م يم٤من ًمٙمّؾ 

ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ ومًخف سمدون رى أظمر، يم٤مًمنميم٦م واًمقيم٤مًم٦م )قمغم شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هٜم٤م 

حمٚمف( وقم٘مد ضم٤مئز ُمـ أطمد اًمٓمروملم، ٓزم ُمـ اًمٓمرف أظمر: وهق ُم٤م يم٤من ٕطمدمه٤م 

ومًخف دون أظمر، يم٤مًمرهـ ضم٤مئز ذم طمؼ اعمرهتـ ٓزم ذم طمؼ اًمراهـ، واًمٙمٗم٤مًم٦م ضم٤مئزة 

  ذم طمؼ اعمٙمٗمقل ًمف، ٓزُم٦م ذم طمؼ اًمٙمٗمٞمؾ.

ٗمؼ قمٚمٞمف أّن اًمٕم٘مد ُمتك ايمت٥ًم صٗم٦م اًمّٚمزوم ًمٞمس ٕطمد اًمٕم٤مىمديـ اًمرضمقع ومٞمف واعمت  

إّٓ سم٤مشمٗم٤مىمٝمّم، ًمٙمـ وىمع اخلالف سملم إئٛم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي يٙمت٥ًم ومٞمف اًمٕم٘مد اًمالزم 

صٗم٦م اًمٚمزوم. وم٤معمذه٤ٌمن اعم٤مًمٙمل واحلٜمٗمل يري٤من أّن اًمٕم٘مد اًمالزم ُمتك اٟمٕم٘مد أصٌح ُمؼمُم٤م 

ب واًم٘مٌقل، أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝمّم ُمـ ومٕمؾ أو دًٓم٦م، وًمٞمس ٕطمد سمٛمجرد مت٤مم اإلجي٤م

، وذم اعمذهٌلم اًمِم٤مومٕمل واحلٜمٌكم، واسمـ (3)اًمٕم٤مىمديـ اًمرضمقع إّٓ سمٛمقاوم٘م٦م اًمٓمرف أظمر

طمٌٞم٥م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م: أّٟمف ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٗمًخ، يم٤مإلضم٤مرة ُمثال ٓ 

                                                           
 .قمدٟم٤من قمٓمٞم٦م، اعمرضمع ٟمٗمًف (1)

 .3/444اًمٗمروق  (2)

 .1/522، اًمزرىم٤مء، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم 2/170اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد  (3)
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جمٚمس اًمٕم٘مد سمتٗمرق اًمٕم٤مىمديـ سم٠مسمداّنّم،  يٙمت٥ًم اًمٕم٘مد صٗم٦م اًمٚمزوم إّٓ سمٕمد أن يٜم٘ميض

أُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ومٚمٙمّؾ واطمد ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ أن يرضمع قمـ اًمٕم٘مد، وهق ُم٤م يٕمرف وم٘مٝم٤م 

 . (1)سمخٞم٤مر اعمجٚمس

ژ ژ ڑ ڑ )ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يدل قمغم اًمٚمزوم ساطم٦م: 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 >.1اعم٤مئدة:= (ڻ ڻ ڻ

 دًّم٧م أي٦م قمغم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد وأًمزُم٧م يمّؾ قم٤مىمد سمذًمؽ. 

إذا ومًخ اعمًت٠مضمر اإلضم٤مرة ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء ُمدهت٤م، وشمرك آٟمتٗم٤مع اظمتٞم٤مرًا ُمٜمف مل 

 شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة، وإضمر ٓزم ًمف ّّٕن٤م قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ٓزُم٦م ُمـ اًمٓمروملم. 

٤مء هب٤م ُمـ ّٕن اًمٕم٘مقد قم٘مدت ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده٤م وُمـ مت٤مم ُم٘مّمقده٤م ًمزوم اًمقوم

اعمتٕم٤مىمديـ، ٟمص قمغم ذًمؽ اًم٘مراذم ذم اًمٗمرق اًمت٤مؾمع واعمئت٤من سملم ىم٤مقمدة ُم٤م ُمّمٚمحتف ُمـ 

اقمٚمؿ أّن إصؾ ذم "اًمٕم٘مقد ذم اًمٚمزوم وسملم ىم٤مقمدة ُم٤م ُمّمٚمحتف قمدم اًمٚمزوم سم٘مقًمف: 

اًمٕم٘مد اًمٚمزوم ّٕن اًمٕم٘مد إٟمّّم ذع ًمتحّمٞمؾ اعم٘مّمقد ُمـ اعمٕم٘مقد سمف أو اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف 

 . (2)"ومٞمٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اًمٚمزوم دومًٕم٤م ًمٚمح٤مضم٦م وحتّمٞماًل ًمٚمٛم٘مّمقدودومع احل٤مضم٤مت 

إذ يؽمشم٥م قمغم قمدم اًمٚمزوم هب٤م قمدم آؾمت٘مرار سملم اعمتٕم٤مُمٚملم وؿمٞمقع اًمٗمقى ذم 

احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م، وّٕن ُمـ ُم٘م٤مصد إُمقال رواضمٝم٤م، ٕضمٚمف يم٤من إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م 

 اًمٚمزوم.

 : (3)ّم ذيمروٟمذيّمر هٜم٤م سمٌٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ًمّمٚمتٝم٤م سم

                                                           
 .10/173اًمٜمقوي، ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 .4/36اًمٗمروق  (2)

  أهمٚم٥م ه٤مشمف اًم٘مقاقمد ذيمره٤م خمتٍمة قمدٟم٤من قمٓمٞم٦م حت٧م قمٜمقان: )ىمقاقمد اعمٕم٤موو٤مت(. (3)
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 /إصؾ ذم اعمٕم٤موو٤مت اإلسم٤مطم٦م. 1

 / إصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت اًمّمح٦م. 2

 / اعمْمٛمقن سمٕمقض ذم قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ٓ يّمح سمٞمٕمف ىمٌؾ اًم٘مٌض. 3

 / شمٗمًد اًمٕم٘مقد سم٤مًمٖمرر اًمٙمثػم دون اًمٞمًػم. 4

 / اجلٝم٤مًم٦م إٟمّّم شمقضم٥م اًمٗم٤ًمد إذا يم٤مٟم٧م ُمٗمْمٞم٦م إمم اًمٜمزاع. 5

 / يمّؾ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمف ُمٜمٗمردًا ضم٤مز اؾمتثٜم٤مؤه ُمـ اعمٌٞمع. 6

 / اًمقصػ ذم احل٤مض ًمٖمق وذم اًمٖم٤مئ٥م ُمٕمتؼم. 7

 / يمّؾ ُم٤م طمرُمف اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ومٌٞمٕمف طمرام وصمٛمٜمف طمرام. 8

 / ُم٤م اشمّمؾ سم٤معمٌٞمع قمروم٤م دظمؾ ذم اًمٌٞمع وًمق سمدون ذيمره شمٌٕم٤م، وُم٤م ٓ ومال. 9

 ضم٤مئز سملم اعمًٚمٛملم إّٓ صٚمح٤ًم َأطَمّؾ طمراُم٤ًم أو طمّرم طمالًٓ.  / اًمّمٚمح10

 / إٟمّّم اًمٌٞمع قمـ شمراض. 11

 / ضمقاز اعمٕم٤موو٦م وطمّؾ رسمحٝم٤م ُمٜمقط سمدظمقل حمّؾ اعمٕم٤موو٦م ذم وّمن اعمٕم٤موض. 12

/ إصؾ ذم اعمٕم٤موو٤مت وؾم٤مئر اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م أّن٤م شمٜمٕم٘مد سمٙمّؾ ُم٤م دّل قمغم ُم٘مّمقده٤م 13

 ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ. 

٤م أن يٙمقن ؾمٌٌف خم٤مًمٗم٦م ظمٚمؾ ذم إريم٤من واًمنموط، ٤م آؾمتثٜم٤مء ذم يمّؾ ُم٤م ذيمر وم٢مُمّ أُمّ 

 أو خم٤مًمٗم٦م اًمٜمّّمقص، واًم٘مقاقمد. 
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 ؿقاظد افربا: ادطؾب افثافث

 "افؽسب اخلبقث"

، "يم٥ًم ظمٌٞم٨م"ف وأٟمّ  صم٧ٌم وسم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م حتريؿ اًمرسم٤م

سم٤مًميورة اًمذي ٓ ي٘مٌؾ قمذر ُمـ ضمٝمٚمف،  طمتك ص٤مر هذا احلٙمؿ ُمـ اعمٕمٚمقم ذم اًمديـ

طمٙم٤مم إمم اًمقاىمع ومتحدث اًمت٤ًمؤٓت جلٛمٚم٦م أُم٤م قمٜمد اًمتٗمّمٞمؾ وشمٜمزيؾ إهذا ذم ا

وآؿمٙم٤مٓت وظم٤مص٦م ُمع فمٝمقر اًمٕمديد ُمـ صقر اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت اًمتل ًمٞمس هل٤م 

  ُمث٤مل واوح ذم اًم٘مديؿ.

ذم ظمالف ُم٤م  طمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م شم٤مه ورسمّم وىمعومٛمـ وٌط إُمقر سمحٗمظ اًمّمقر وإ

  ً  ؿ.ؽ سم٤مًم٘مقاقمد واعم٘م٤مصد واًمْمقاسمط ؾمٚمِ يريد، وُمـ مت

ۓ ۓ )ن اًمٙمريؿ وهل قمديدة ُمٜمٝم٤م: آواًمٌداي٦م سم٤مًمتذيمػم سم٤مٕدًم٦م ُمـ اًم٘مر

﮿  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﯀ ﯁              

    ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ٱ  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 >164 – 160=اًمٜم٤ًمء: (چ چ چ چ

وم٤مهلل شمٕم٤ممم أٟمزل ؾمخٓمف وقمذاسمف قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ًمٕمدم طمٙمٛمٝمؿ سمّم ضم٤مء ذم اًمتقراة 

 واٟمتٝم٤ميمٝمؿ احلرُم٤مت وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمرسم٤م وىمد ّنقا قمٜمف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): قرة اًمٌ٘مرةوُمٜمٝم٤م أيْم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم ؾم

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 



 افػؼفقة واألصقفقة تـظؿ ادعامالت ادافقة افؼقاظد 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|39 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 >279 – 277=اًمٌ٘مرة:

 ًمٕمـ رؾمقل اهلل"ف ىم٤مل: أٟمّ  -ريض اهلل قمٜمٝمّم-وصم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

 . (1)"هؿ ؾمقاء"وىم٤مل:  "١ْميمَٚمف، ويم٤مشمٌف وؿم٤مهديفآيمؾ اًمرسم٤م وُمُ  - اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغّم -

٤مُم٧م  صغم اهلل -ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  - ريض اهلل قمٜمف-وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّمًّ

، واًمِمٕمػم  سم٤مًمؼُمّ سم٤مًمذه٥م، واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م، واًمؼُمّ ذه٥م يٜمٝمك قمـ سمٞمع اًم" – قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .(2)"سم٤مًمِمٕمػم، واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر، واعمٚمح سم٤معمٚمح، إٓ ؾمقاء سمًقاء قمٞمٜم٤م سمٕملم

ويٓمٚمؼ قمغم اًمًت٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م سم٤مُٕمقال اًمرسمقي٦م، أو سم٠مصقل اًمرسمقي٤مت، 

واعم٤مًمٙمٞم٦م، طمٞم٨م طمٍم اًمٔم٤مهري٦م ضمري٤من اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م وم٘مط، وىم٤مل اجلٛمٝمقر )ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، 

ُم٤مل شمقومرت ومٞمف قمّٚم٦م اًمٜمٝمل ذم هذه اًمًت٦م،  اًمرسم٤م جيري ذم يمّؾ  واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م( أنّ 

  ٤م أصؾ ًمت٘مدير إصمّمن.٤م ُمـ اعمقزوٟم٤مت )قمغم ىمقل( وم٢مّّن وم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م إو٤موم٦م إمم أّّن 

٦م ٤م ُمـ اعمدظمرات واعم٘مت٤مشم٤م ُمٙمٞمٚم٦م أو ُمقزوٟم٦م، وم٢مّّن وإرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم أّّن 

اًمتًٕمقن واعم٤مئ٦م سملم "ظمره٤م اًمٜم٤مس ًم٘مقهتؿ( وهق ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًم٘مراذم ذم اًمٗمرق )يدّ 

وأؾمتٝمؾ ذح هذه  "ىم٤مقمدة ُم٤م يدظمٚمف رسم٤م اًمٗمْمؾ، وسملم ىم٤مقمدة ُم٤م ٓ يدظمٚمف رسم٤م اًمٗمْمؾ

ذم  وآدظم٤مرتٞم٤مت ىمٟم٤م ًمف هق اًمٗمرق سملم اًم٘م٤مقمدشملم آاًم٘م٤مقمدة سم٘مقًمف: واًمْم٤مسمط قمٜمد

                                                           
 .1598/106رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف رىمؿ  (1)

 .1587/80رواه ُمًٚمؿ رىمؿ  (2)
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 . (1)"-رمحف اهلل-اعمجٚمس اًمقاطمد، هذا هق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ 

٤مس )وٓ همٜمك هلؿ قمٜمف( يٚمحؼ ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜمّ  ومٙمؾ ُم٘مت٤مت ُمدظمر، ويمّؾ 

 ذم احلدي٨م ذم احلٙمؿ، ومال جيقز سمٞمع سمٕمْمف سمٌٕمض إٓ سمنموط ُمٜمٝم٤م:  سم٤معمذيمقرات

 / اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس.1

 / واًمتّمصمؾ قمٜمد احت٤مد اجلٜمس.2

اًم٘مراذم ذم اًمٗمرق احل٤مدي واًمتًٕمقن واعم٤مئ٦م سملم ىم٤مقمدة ٤م يدقمؿ ذًمؽ ُم٤م ذيمره وممّ 

، وسمدأ شمٗمّمٞمؾ (2)احت٤مد اجلٜمس، وشمٕمدده ذم سم٤مب رسم٤م اًمٗمْمؾ، وم٢مٟمف جيقز ُمع شمٕمدده

اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م  قمٚمؿ أنّ ا"ٟمٗمٞمس )ٟمٜم٘مٚمف ًمألمهٞم٦م وقمٛمقم اًمٜمٗمع(:  اًم٘م٤مقمدة سمتقضمٞمفٍ 

قد ُمٜمٝم٤م، وُم٤م قمداه ومٛمٕمزول قمـ ًمٚمًٕم٤مدة إسمدي٦م ومٝمذا هق اعم٘مّم ٦مً ُمزرقم٦م ًممظمرة، وُمٓمٞمّ 

ىمّمد اًمِم٤مرع ذم اًمنمائع ومٚمذًمؽ يٕمتؼم ذم ٟمٔمر اًمنمع ُمـ اًمرسمقي٤مت ُم٤م هق قمّمد 

ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس)وٓ همٜمك هلؿ قمٜمف(  هلذا ىمٚمٜم٤م: ويمّؾ " آىمقات وطم٤مومظ ىم٤مٟمقن احلٞم٤مة..

  يٚمحؼ سم٤معمذيمقرات ذم احلدي٨م ذم احلٙمؿ.

 يتّمؿمك وسمحثٜم٤م وأهداومف أن ٟمذيمر سمٌٕمض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم اعمقوقع:  واًمذي

 ؿقاظد و ضقابط افربا:

 زي٤مدة ُمنموـم٦م ذم ديـ ٟمٔمػم إضمؾ ومٝمل رسم٤م ويم٥ًم ظمٌٞم٨م. يمّؾ  .1

 م اًمرسم٤م.رّ اهلل اًمٌٞمع و طم أطمّؾ  .2

 أٟمقاقمف(. ٤م ومٝمق رسم٤م ; )اًمٜمٗمع سمٙمّؾ ىمرض اؿمؽمط ومٞمف اًمٜمٗمع ُم٘مدُم يمّؾ  .3

 ؾمٚمػ وسمٞمع. ٓ حيّؾ  .4

                                                           
 .3/412اًمٗمروق  (1)

 .3/423اًمٗمروق  (2)
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 جيٛمع سملم ؾمٚمػ )ديـ( وُمٕم٤موو٦م.ٓ  .5

 ٓ ي٤ٌمع اًمٙم٤مًمئ سم٤مًمٙم٤مًمئ. .6

 يمؾ طمٞمٚم٦م قمغم ديـ طمٞمٚم٦م قمغم اًمرسم٤م. .7

 .ًمٞمس يم٤مًمٖمرر اًمذي جيقز ىمٚمٞمٚمف وٓ جيقز يمثػمه ،اًمرسم٤م ٓ جيقز ىمٚمٞمٚمف وٓ يمثػمه .8

 اًمٜم٤ًمء.٤م ذم اجلٜمس واًمٕمٚم٦م طمرم اًمتٗم٤موؾ وإذا وىمٕم٧م اعمٕم٤موو٦م سملم رسمقيلم اشمٗم٘م .9

لم اظمتٚمٗم٤م ذم اجلٜمس واشمٗم٘م٤م ذم اًمٕمٚم٦م ضم٤مز اًمتٗم٤موؾ إذا وىمٕم٧م اعمٕم٤موو٦م سملم رسمقي .10

 وطمرم اًمٜم٤ًمء.

إذا وىمٕم٧م اعمٕم٤موو٦م سملم ُم٤مًملم رسمقيلم اظمتٚمػ ضمٜم٤ًم وقمٚم٦م ضم٤مز اًمتٗم٤موؾ  .11

 واًمٜم٤ًمء.

 اجلٝمؾ سم٤مًمتّمصمؾ ذم سم٤مب اًمرسم٤م يم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ. .12

 قدة ٓ قمؼمة هل٤م ذم اجلٜمس اًمقاطمد.اجل .13

يمؾ قم٘مد ٓ يٗمٞمد ُم٘مّمقده يٌٓمؾ .14
(1)

. 

ذيمر ذم هذا اعمٓمٚم٥م وظمتؿ سمف ُمـ اًم٘مقاقمد يقوح آؾمتثٜم٤مء اعمِم٤مر إًمٞمف أفمـ أن ُم٤م 

إصؾ ذم اًمٕم٘مقد "و "إصؾ ذم اًمٌٞمقع اإِلسَم٤مطَم٦م"ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ ىم٤مقمديت: 

 ."اًمٚمزوم

  )اًمٙم٥ًم اخلٌٞم٨م(. ومال إسم٤مطم٦م وٓ ًمزوم عم٤م دظمٚمف اًمرسم٤م

 واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
  

                                                           
 .3/413اًم٘مراذم، اًمٗمروق  (1)
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 اخلامتة

 يٚمٞمؼ سمجالل وضمٝمؽ اًمٙمريؿ، وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ اجلٚمٞمؾ.... اأمحدك ريب محدً 

 اًمٌِمػم اًمٜمذير.... وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم اهل٤مدي اعمٕمٚمؿ...

 وبعد:

 أطم٤مول شمٚمخٞمص اًمٌح٨م ذم ٟم٘م٤مط ُمقضمزة:

٤م شمث٧ٌم سمف إطمٙم٤مم:  ُمٓمٚم٘مً دًمٞمال ُمًت٘ماّل  اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓشمٕمدّ  ٛمٜم٤م سم٠منّ ن ؾمٚمّ إو-

-قمٜمد قمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل/ وشمٕمّد  ٞمالً ٤م شمٕمّد دًمؿ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى سم٠مّّن ٜم٤م ٟمًٚمّ وم٢مٟمّ 

 ُمٜمٓمٚم٘م٤م يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف اعمخرج ذم خترجيف. -أيْم٤م

٤م اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م وم٢من مل شمٙمـ ذم ذاهت٤م طمٙمّم شمٙمٚمٞمٗمٞم٤م ومٝمل ُمٜمٝم٩م ٓؾمتخراج أُمّ -

 إطمٙم٤مم.

ـ ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م، ؾمٝمؾ قمٚمٞمف احلٙمؿ ذم اًمٜمقازل ُمـ متٙمّ -

 ات.واعمًتجد

ًمٞم٦م أدًم٦م وُمٜم٤مه٩م، واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م يٛمٙمـ اًمتٗمريع اًم٘مقاقمد إصق-

  قمٜمٝم٤م، ورد اًمٗمروع إًمٞمٝم٤م واًمتخري٩م قمٚمٞمٝم٤م.

أفمـ أن ُم٤م ذيمر ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م وظمتؿ سمف ُمـ اًم٘مقاقمد يقوح آؾمتثٜم٤مء اعمِم٤مر -

إصؾ ذم اًمٕم٘مقد "و "إصؾ ذم اًمٌٞمقع اإِلسَم٤مطَم٦م "إًمٞمف ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ ىم٤مقمديت: 

 . "اًمٚمزوم

يٛمٙمـ آؾمتدٓل سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم إطمٙم٤مم سمنموط ُمٜمٝم٤م قمدم وضمقد  -

  اًمدًمٞمؾ إىمقى، أو اعمٕم٤مرض.

أي قم٘مد ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اىمتْمتف ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس ومل يِمتٛمؾ قمغم ُمٗمًدة -
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راضمح٦م، يٙمقن ُم٤ٌمطم٤م وإن مل يٜمص قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ىمديّم، ُم٤م مل يٕم٤مرض سمٜمص ذقمل 

 ٤مقمدة ُمتٗمؼ قمغم ُمْمٛمقّن٤م. صحٞمح سيح أو ىم

 ُمـ مت٤مم حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مقد ًمزوم اًمقوم٤مء هب٤م ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ. -

 اًمرسم٤م يمّم يدظمؾ قمغم إُمقال واًمديقن، يدظمؾ قمغم أهمٚم٥م اعمٕم٤موو٤مت.-

اًمرسم٤م ًمف صقر ٟمٛمٓمٞم٦م ُمٕمرووم٦م، وصقر أظمرى ٓ يتٗمّٓمـ إًمٞمٝم٤م إٓ احلّذاق ُمـ أهؾ -

 ٜمٕم٦م واعمّمرؾم٦م. اًمّّم 
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 ادصادر وادراجع ؾفرس ألهؿ

 شم٘مل اًمديـ احلّمٜمل / أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعم١مُمـ اعمٕمروف سمت٘مل اًمديـ احلّمٜمل. -

يمت٤مب اًم٘مقاقمد. دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمح٤من سمـ قمٌد اهلل اًمِمٕمالن، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض.  (1

 م.1997هـ / 1418اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اعم٤مًمٙمل.اسمـ ضمزي / حمٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل  -

شم٘مري٥م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل. دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: حمٛمد اعمخت٤مر سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد   (2

 م2002هـ /1423إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 طم٤مُمدي/ قمٌد اًمٙمريؿ طم٤مُمدي. -

دار اسمـ طمزم.  "قمٜمد اإلُم٤مم اسمـ رؿمد احلٗمٞمد  "اجل٤مُمع اعمٗمٞمد ذم أؾم٤ٌمب اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء  (3

 م.2009هـ 1430اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 آدريز / قمٌد اًمقاطمد آدريز. -

دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، ودار اسمـ قمٗم٤من.  "ُمـ ظمالل يمت٤مب اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م "اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (4

 م. 2004هـ 1425اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اًمرويمل / حمٛمد اًمرويمل. -

ُمـ ظمالل يمت٤مب آذاف قمغم ُم٤ًمئؾ اخلالف ًمٚم٘م٤ميض قمٌد  "ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  (5

 م.1998هـ 1419دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ. اًمٓمٌٕم٦م إومم  "ٖمدادي اعم٤مًمٙمل اًمقه٤مب اًمٌ

 اًمزرىم٤مء / ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤مء. -

 1968، 1967اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم. ُمٓم٤مسمع أًمػ سم٤مء دُمِمؼ. اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  (6

 قشمف.٤مدل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد وزم ىمُ قم -

ديـ( دار اًمٌِم٤مئر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مراومٞم٦م زُمرة اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت اعم٤مًمٞم٦م )جمٚم (7

 م.2004هـ 1425اإلؾمالُمٞم٦م. ـمٌٕم٦م أومم 

 اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب/ اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل.  -
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ذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف. ىم٤مرن سملم ٟمًخف وظمرج أطم٤مديثف وىمدم ًمف: احلٌٞم٥م سمـ اإل (8

 م. 1999هـ 1420ـم٤مهر. دار اسمـ طمزم. اًمٓمٌٕم٦م إومم: 

 قمٓمٞم٦م قمدٓن / قمٓمٞم٦م قمدٓن قمٓمٞم٦م رُمْم٤من. -

ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ودوره٤م ذم شمقضمٞمف اًمٜمٔمؿ  (9

 م. 2007اعمٕم٤مسة. دار اإليّمن ُمٍم 

 اًمٖمري٤مين/ اًمّم٤مدق قمٌد اًمرمح٤من اًمٖمري٤مين.  -

 م.2008هـ 1429ُمدوٟم٦م اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل وأدًمتف. دار اسمـ طمزم. ـمٌٕم٦م أومم  (10

 اًمًٌٙمل / شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل.  -

إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر. حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، قمكم حمٛمد قمقض. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  (11

 م. 1991هـ 1411اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اًمًٕمدي/ قمٌد اًمرمح٤من سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي.  -

ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "ٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦مواًمٗمروق واًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌدي "اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م (12

 م.1993هـ 1413اًم٘م٤مهرة. اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اًم٘مراذم/ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ادريس اًمّمٜمٝم٤مضمل اًم٘مراذم. -

هـ 1418وق ذم أٟمقاء اًمٗمروق... دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم ؼماًمٗمروق أو أٟمقار اًم (13

 م.1998

 ًمِمٝم٥م سمقسمٙمر -

ُمٙمت٦ٌم اًمرؿم٤مد اجلزائر / اًمٓمٌٕم٦م إومم /  1شمٞمًػم اًمقصقل إمم ُمٕم٤مين قمٚمؿ إصقل ج (14

 . 2002هـ 1423

 اعمريٜمل / اجلٞمالزم اعمريٜمل. -

دار اسمـ اًم٘مٞمؿ.  "قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اعمقاوم٘م٤مت "اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م  (15

 م.2002هـ 1423اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اعم٘مري / أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مري. -



 افؼقاظد افػؼفقة واألصقفقة تـظؿ ادعامالت ادافقة 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|46 

 م.2014هـ 1435ايب. دار اسمـ طمزم. اًمٓمٌٕم٦م إومم داًمدرحمٛمد ىمقاقمد اًمٗم٘مف. حت٘مٞمؼ  (16

 ٟم٤مفمر زاده/ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمّمن اًمِمٝمػم سمٜم٤مفمر زاده. -

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد سمـ قمٌد  "يمت٤مب ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م "زم ذم شمًٚمؽ إُم٤مزم شمرشمٞم٥م اًمم (17

 م.2004هـ 1425اًمٕمزيز سمـ ؾمٚمٞمّمن آل ؾمٚمٞمّمن. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد. اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 أمحد اًمٜمدوي.اًمٜمدوي/ قمكم  -

ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. دار  (18

 م.1999هـ 1419اعمٕمروم٦م. ـمٌٕم٦م 
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ٍّكٕد  ّٗٛ ال  املَشفَّرٚ الّرقى

 ٖات الٕاقع ٔآفاق املصتكبنحتّد

 عبدالبارٙ وشعنالدكتٕر 

 رقابٛ لالشتشارات املالٗٛ اإلشالوٗٛ –املدٖر العاً 

 الٕالٖات املتحدٚ األورٖلٗٛ

 
2021 جٕاُ (2)جمّمٛ الصالً لالقتصاد اإلشالو٘، العدد   
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رة افّرؿؿّقة افـّؼقد  يات افقاؿع وآؾاق ادستؼبؾحتد   - ادَشػ 

 ظبدافباري مشعؾ افدـتقر

 اإلشالمقة ادافقة فالشتشارات رؿابة –اددير افعام 

 افقاليات ادتحدة األمريؽقة

 مةادؼّد 

هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م  احلٛمد

 حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وسمٕمد؛ 

 اًمٜمّ٘مقدُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمٛمزيد ُمـ اًمٌح٨م وآؾمت٘مّم٤مء طمقل وم٘مد ُأقمد هذا اًمٌح٨م 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م وًمتح٘مٞمؼ اًمٖمرض اعمٜمِمقد؛ وم٢من هذا ، ُمًت٘مٌٚمٝم٤موطم٘مٞم٘متٝم٤م، واىمٕمٝم٤م،  :اعمَِمٗم 

أي ضمزئٞم٦م حتدي٤مت -ح٤مول آقمتّمد قمغم أطمدث اًمٙمت٤مسم٤مت ذم هذه اجلزئٞم٦م ٌح٨م ؾمٞماًم

اعمقوقع هيع اًمتٓمقر، وىمد ٓطمظ اًم٤ٌمطم٨م أّن أهمٚم٥م  نّ ٕ -اًمقاىمع وآوم٤مق اعمًت٘مٌؾ 

اعمراضمع احلديث٦م ذم هذه اجلزئٞم٦م هل ُم٘م٤مٓت سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وسمٕمض اًمٙمت٤مسم٤مت 

  اًمٕمرسمٞم٦م.

 أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م وظم٤ممت٦م قمغم اًمٜمحق أيت:  ؛٦م٘مدُمويتْمٛمـ هذا اًمٌح٨م سمٕمد اعم

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدمدخؾ إػ ظامل ادبحث األول:   . ادَشػ 

ُـّؼقد فافقاؿع ادعارص  ادبحث افثاين: رة افّرؿؿّقةؾ  .ادَشػ 

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدمستؼبؾ ادبحث افثافث:   .ادَشػ 

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدتحديات أمام ادبحث افرابع: اف  .ادَشػ 

  



رة   حتديات افقاؿع وآؾاق ادستؼبؾ - افـّؼقد افّرؿؿّقة ادَشػ 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|50 
 

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدمدخؾ إػ ظامل ادبحث األول:   ادَشػ 

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدادطؾب األول: كشلة   ادَشػ 

ؿمٝمد اًمٕم٤ممل ُم١مظمًرا شمٓمقًرا يمٌػًما ذم ُمٕمٔمؿ ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة ٟمٔمًرا ًمت٤ًمرع وشمػمة ًم٘مد 

إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ ـمري٘م٦م أداء اًمتحقل إمم اًمٕم٤ممل اًمرىمٛمل، وىمد يم٤من هلذا اًمتحقل دوًرا ذم 

يمّم اٟمٕمٙم٧ًم يمذًمؽ قمغم آًمٞم٤مت قمٛمؾ ، اًمٕمديد ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م واخلدُمٞم٦م

 سمِمٙمؾٍ  آىمتّم٤مدي٦مؾ قم٤مم، واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م سمِمٙماًمًٞم٤مؾم٤مت احلٙمقُم٤مت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

اًمذيم٤مء اًمّمٜم٤مقمل، واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٙمٌػمة، . وُمـ أسمرز اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتل فمٝمرت، شم٘مٜمٞم٦م ظم٤مص  

ا أطمدصم٧م شمٖمػّمً  -ًمقطمده٤م–( اًمتل اًمٌٚمقيمِملم) ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾشم٘مٜمٞم٦م و ،واًمت٘مٜمٞم٤مت احلٞمقي٦م

٤ًٌم رئٞمًًٞم٤م ذم ا ًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم يمٌػًما ذم قم٤ممل اعم٤مل وإقمّمل، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م وُم٤م زاًم٧م ؾمٌ

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدقم٤ممل   .اعمَِمٗم 

رة اًمٜمّ٘مقدٕمقد ٟمِم٠مة شم ىم٤مم اعمٝمٜمدس اًمّمٞمٜمل وي داي  قمٜمدُم٤م 1998إمم قم٤مم  اعمَِمٗم 

(WeiDai)  ًمتِمٗمػم اًمٕمٛمٚم٦م يًٛمك ٟمٔم٤ممٍ سمتٓمقير"b-money"  يٛمٙمـ إومراد ُمـ شمقًمٞمد

اًمٜمقاة إومم ، ويم٤مٟم٧م وطمدات اعم٤مل ُمـ ظمالل طمؾ سمٕمض اعم٤ًمئؾ احل٤ًمسمٞم٦م اعمٕم٘مدة

ج٤مح وًمٙمـ اعمقوقع مل يٙمت٥م ًمف اًمٜم   ،اعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤مً  اًمّرىمٛمّٞم٦مًمٕمٛمالت اًمتل ؿمٙمٚم٧م ا

ضم٤مء قم٤ممل اًمٙمٛمٌٞمقشمر  2005ذم قم٤مم  سمحٙمؿ همٞم٤مب اًمٕمديد ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٜمٗمٞمذ. صمؿّ 

أدًم٦م "وطم٤مول اًمتٖمٚم٥م قمغم هذا اًمتحدي ُمـ ظمالل شم٘مديؿ ُمٗمٝمقم  "ه٤مل ومٞمٜمل"اعمِمٝمقر 

ًمتٓمقير ُمٗمٝمقم  (reusable proofs of work) "اًمٕمٛمؾ اًم٘م٤مسمٚم٦م إلقم٤مدة آؾمتخدام

رةإصقل  قمٜمدُم٤م  2008ذم أواظمر قم٤مم  اًمٜمّ٘مقد. وًمٙمـ يم٤من اًمٜمج٤مح احل٘مٞم٘مل هلذه اعمَِمٗم 

يدقمك  -ًمٙمؽموين ُٓمريمزي سملم اًمٜمٔمراء إشم٘مدم ٟمٔم٤مم ٟم٘مدي  (1)ٞمْم٤مءورىم٦م سم تنمٟمُ 

إمم ىم٤مئٛم٦م سمريدي٦م شمِمٗمػمي٦م سمقاؾمٓم٦م ؿمخص أو جمٛمققم٦م شمًتخدم آؾمؿ  -سمتٙمقيـ 

                                                           
(1) Nakamoto S. (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.” 
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، فمٝمرت اًمٌتٙمقيـ إمم 2009. وذم اًمث٤مًم٨م ُمـ يٜم٤مير قم٤مم "ؾم٤مشمقر ٟم٤ميم٤مُمقشمق"اعمًتٕم٤مر 

ل يمتٚم٦م سمتٙمقيـ سمقاؾمٓم٦م ؾم٤مشمقر ٟم٤ميم٤مُمقشمق، اًمذي اؾمتخراج أوّ  اًمقضمقد قمٜمدُم٤م شمؿّ 

ًمٚمٌتٙمقيـ هق ه٤مل ومٞمٜمل، طمٞم٨م  ل ُمتٚمّؼ سمتٙمقيـ. ويم٤من أوّ  50طمّمؾ قمغم ُمٙم٤موم٠مة ىمدره٤م 

 12ل صٗم٘م٦م سمتٙمقيـ ذم اًمٕم٤ممل ذم سمتٙمقيـ ُمـ ؾم٤مشمقر ٟم٤ميم٤مُمقشمق ذم أوّ  10طمّمؾ قمغم 

 ،اًمِمٝمػم "coinmarketcap"وسمح٥ًم ُمقىمع يمقيـ ُم٤مريم٧م يم٤مب  .2009يٜم٤مير قم٤مم 

ُمٚمٞم٤مر دوٓر.  240، سم٘مٞمٛم٦م ؾمقىمٞم٦م شمتج٤موز رىمٛمّٞم٦مقمٛمٚم٦م  5000هٜم٤مك أيمثر ُمـ  وم٢منّ 

 صمّؿ اإلصمػميقم، صمّؿ اًمريٌؾ.  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت  وحيتؾ اًمٌتٙمقيـ اعمريمز إول ذم ىم٤مئٛم٦م

 األفػاظ ادرادؾة ادطؾب افثاين: 

رة اًمٜمّ٘مقدقمٜمد فمٝمقر  ؾمقاء اًمٌتٙمقيـ أو همػمه٤م، اظمتٚمٓم٧م اًمتًٛمٞم٤مت قمٜمد  اعمَِمٗم 

رة اًمٜمّ٘مقداًمٜم٤ّمس ومت٤مرة يًتخدُمقن ُمّمٓمٚمح  آومؽماوٞم٦م، وشم٤مرة  اًمٜمّ٘مقد، وشم٤مرة اعمَِمٗم 

 . صمّؿ إّن هٜم٤مك سمٕمض اًمٗمقارق سملم هذه إًمٗم٤مظ، ؾمٞمٌٞمٜمٝم٤م اجلدول اًمت٤مزم: اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقد

 افّرؿؿّقةافعؿؾة  

Digital Currency 

 االؾساضقة افعؿؾة

(Virtual Currency): 

رةافعؿؾة  ادَشػ 
(1)

 

(Crypto Currency) 

 جفات ؽر معروؾة جفات خاصة احلؽقمات ادصدر

إصؾ / 

 إؾم٤مس

قمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م ص٤مدرة ُمـ 

 احلٙمقُم٤مت.

ٛمٜمٞم٦م قمٛمٚم٦م حتٛمؾ صٗم٦م اًمثّ 

 ُمـ ضمٝم٤مت ظم٤مص٦م.

 آدظم٤مرأصؾ حيٛمؾ صٗم٦م 

 واًمت٤ٌمدل

صقرة 

 اًمتخزيـ

ؿمٙمؾ أرىم٤مم متثؾ  قمغم

 إوراق اًمٜم٘مدي٦م. 

اعم٤مل اًمذي يقضمد وم٘مط ذم 

ؿمٙمٚمف اًمرىمٛمل. وٓ شمقضمد 

ذم صٞمٖمتٝم٤م اعم٤مدي٦م، وهمػم 

ختٚمؼ قمـ ـمريؼ طمؾ 

ُمٕم٤مدٓت ري٤موٞم٦م ُمٕم٘مدة 

يمّم هق احل٤مل ذم قمٛمٚم٦م 

                                                           
رة اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت "اؾمت٘مر ُمٜمتدى آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل قمغم اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح  (1) يمؽممج٦م قمرسمٞم٦م  "اعمَِمٗم 

( 8/24) 237( ومٞمّم ذه٥م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ىمراره رىمؿ: Cryptocurrenciesًمٚمٛمّمٓمٚمح اإلٟمجٚمٞمزي )

 ."اعمٕمّمة اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمٚم٦م "قمغم اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح 



رة   حتديات افقاؿع وآؾاق ادستؼبؾ - افـّؼقد افّرؿؿّقة ادَشػ 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|52 

ُمت٤مطم٦م ذم ؿمٙمؾ أوراق 

 ٟم٘مدي٦م ُم٤مدي٦م. 

 اًمٌتٙمقيـ. 

حم٤مومظ 

 اًمتخزيـ

 احل٤ًمسم٤مت اعمٍمومٞم٦م  -

 اًمٌٜمقك  -

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمٌٜمقك -

رصٞمد اعمت٤مضمر  -

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

طم٤ًمسم٤مت ظم٤مص٦م هبذه 

اًمٕمٛمالت، وشمٜمتنم ذم جم٤مل 

أًمٕم٤مب اًمٗمٞمديق واًمؽمومٞمف، 

طمٞم٨م يتٞمح ًمالقمٌلم ومرص٦م 

 ذاء سمٕمض إُمقر.

حم٤مومظ ظم٤مص٦م حتتقي قمغم 

رةىم٤مئٛم٦م ُمـ اعمٗم٤مشمٞمح  ، اعمَِمٗم 

اًمتل شمًتخدم إلٟمِم٤مء 

قمٜم٤مويـ، يمؾ قمٜمقان ُمرشمٌط 

سمرصٞمد ُمٕملم ُم٘مّٞمؿ 

ٛمٚم٦م، وهل٤م يمٚمٛم٦م اًمن سم٤مًمٕم

 يٕمرومٝم٤م وم٘مط اعم٤مًمؽ. 

قمـ ـمريؼ إضمٝمزة  ـمري٘م٦م اًمٜم٘مؾ

واًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. 

طمٞم٨م إن ٟم٘مؾ هذه 

اًمٕمٛمالت شمتؿ دون شم٤ٌمدل 

قمٛمالت ُم٤مدي٦م أو أوراق 

ٟم٘مدي٦م، وشم٘مري٤ًٌم، دُمرى 

مجٞمع اعم٤ٌمدٓت اعم٤مًمٞم٦م ذم 

مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل هبذا 

 .اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٛمالت

شمتؿ قمـ ـمريؼ  قم٤مدة  -

ُمٜمّم٤مت ظم٤مص٦م هبذا اًمٜمقع 

 ُمـ اًمٕمٛمالت.
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رة افّرؿؿّقة افـّؼقدأبرز ادطؾب افثافث:   (1)ادَشػ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدهذه اًم٘م٤مئٛم٦م أسمرز حتتقي   داول هب٤م طمقل اًمٕم٤ممليتؿ اًمتّ اًمتل  اعمَِمٗم 

 واًم٘م٤مئٛم٦م ُمرشم٦ٌم طم٥ًم اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م ًمٙمؾ قمٛمٚم٦م، 2021أسمريؾ  26طم٥ًم شم٤مريخ 

 ٤م. ُمٜمٝم

قمغم اإلـمالق، وهق  اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقد أطمد أهؿ وأؿمٝمر: هق (Bitcoin) افبتؽقيـ

 .ؾمٜم٦م 11ي ُمٜمذ أ 2009شمؿ ايمتِم٤مومٝم٤م ؾمٜم٦م همػم ُمريمزي٦م ذم اًمٕم٤ممل، و رىمٛمّٞم٦مأول قمٛمٚم٦م 

دوٓر  49714طمقازم  هؾمٕمريٌٚمغ ، وBTC ٙمقيـ ذم ُمٜمّم٤مت اًمتداول هقترُمز اًمٌ

ُمٚمٞم٤مر  917إمم أيمثر ُمـ سمٞمٜمّم وصٚم٧م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م ًمٚمٌتٙمقيـ  طم٥ًم اًمّمقرة اعمروم٘م٦م،

  .دوٓر أُمريٙمل

سمٕمد  اًمّرىمٛمّٞم٦ميٕمتؼم اإلصمػميقم هق صم٤مين أؿمٝمر اًمٕمٛمالت : (Ethereum) يقمراإلث

يقم قمـ ـمريؼ ورىم٦م سمٞمْم٤مء شمّمػ اعمنموع ُمـ ػمصماىمؽماح ومٙمرة اإل شمؿّ وىمد اًمٌتٙمقيـ، 

ُمـ  ًمٞم٤ًمقمده ذم شم٠مؾمٞمس اعمنموع يمؾُّ ، 2013ؾمٜم٦م  "ومٞمت٤مًمٞمؽ سمقشمريـ"ـمرف اًمرود 

وهل قمٛمٚم٦م  2015أٟمِم٠مت اًمٕمٛمٚم٦م أول ُمرة ؾمٜم٦م . و"ضمقزيػ ًمقسملم"و "هم٤موملم وود"

                                                           
شمؿ اًمدظمقل إمم اعمقاىمع ذم و .investing.com  وُمقىمع، CoinMarketCapسمٛمقىمع  آؾمتٕم٤مٟم٦ممت٧م  (1)

 2021أسمريؾ  26شم٤مريخ: 
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وصٚم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦م طمقازم ، وىمد ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمديـ سمً٘مػ همػم حمدد ُمـ اًمٕمٛمالت

، ETHُمٚمٞم٤مر دوٓر. ورُمز قمٛمٚم٦م اإلصمػميقم ذم ُمٜمّم٤مت شمداول اًمٕمٛمالت هق  270

، وىمد هت٤موم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وذًمؽ سم٥ًٌم 2015اًمٕمٛمٚم٦م قم٤مم وفمٝمرت هذه 

 .أيًْم٤م أن ٟمٔم٤مم أو ؿمٌٙم٦م اإلصمػميقم شمًٛمح سمٕمٛمؾ قم٘مقد ذيمٞم٦م

ُمـ ظمالهل٤م  رةُمِمٗم   رىمٛمّٞم٦مٛمٚم٦م قمُ سم٠مّّن٤م  سمٞمٜم٤مٟمس يمقيـف ( شمٕمرّ BNB) بقـاكس ـقيـ

 اًمّرىمٛمّٞم٦موهل ُمـ أيمؼم اعمٜمّم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٛمالت  ٦Binanceم شمِمٖمٞمؾ ٟمٔم٤مم ُمٜمّّم  يتؿّ 

رة يم٤من  2017وذم قم٤مم  2016شم٠مؾمٞمًٝم٤م ذم قم٤مم  وأؿمٝمره٤م طمقل اًمٕم٤ممل وىمد شمؿ   ،اعمَِمٗم 

وسمٕمده٤م اٟمت٘مٚم٧م قمٛمٚم٦م سمٞمٜم٤مٟمس إمم ؿمٌٙم٦م سمٚمقيمِملم  Binance coinل ـمرح ًمٕمٛمٚم٦م أوّ 

وشمًتخدم شمٚمؽ اًمٕمٛمٚم٦م ذم دومع رؾمقم اًمتداول يمّم يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم  ،ظم٤مص هب٤م

اًمٕم٘مقد أضمٚم٦م يمّم أصٌح٧م اًمٕمٛمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل اعمٜمّم٦م يمْمّمن ًمتٓمٌٞم٘م٤مت شمداول 

  يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مب اًمنميم٤مت، واًمتج٤مر.

احلديث٦م  اًمّرىمٛمّٞم٦مواطمدة ُمـ أؿمٝمر اًمٕمٛمالت ٛمٚم٦م شمٞمثػم قمُ  ٕمدّ (: شمُ USDT) تقثر

سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م قم٤ٌمرة قمـ  اًمّرىمٛمّٞم٦ماعمقضمقدة قمغم ٟمٔم٤مم اًمٌتٙمقيـ سمٚمقيمِملم. هذه اًمٕمٛمٚم٦م 

قمؼم اعمٜمّم٦م  ٦مٜمٜم٦م ُمٕمٚمَ ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمٌتٙمقيـ واإلصمػميقم ويٙمقن هل٤م ىمٞمٛم٦م ُمٕمٞم   رىمٛمّٞم٦مقمٛمٚم٦م 

ؾم٤مد سمٕمٛمٚم٦م اًمدوٓر، يمّم يٛمٙمـ اًمتداول قمٚمٞمٝم٤م أو حتقيٚمٝم٤م إمم أي أُمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ 

، 2014. وىمد شمؿ إـمالىمٝم٤م ذم يقًمٞمق قم٤مم قمٛمٚم٦م قم٤مدي٦م ُمثؾ اًمدوٓر، اًمٞمقرو أو همػمه٤م

 ؾ ُمقؾمع ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م. . وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م سمِمٙمUSDTورُمزه٤م 

ذم اًمقىم٧م احل٤مزم حتتؾ ، و2012ٛمٚم٦م اًمريٌؾ قم٤مم إـمالق قمُ  : شمؿّ (Ripple) افريبؾ

ُمٚمٞم٤مر  47اعمريمز اًمث٤مًم٨م ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م، طمٞم٨م شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦م طمقازم 

إظمرى،  اًمّرىمٛمّٞم٦م٤م رظمٞمّم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٠مسمرز اًمٕمٛمالت دوٓر. وشمتٛمٞمز قمٛمٚم٦م اًمريٌؾ سم٠مّّن 

طمٞم٨م شمٜمٛمق سمِمٙمؾ ُمتزايد. واًمرُمز اخل٤مص  اًمّرىمٛمّٞم٦موهذا جيٕمٚمٝم٤م ُمـ أىمقى اًمٕمٛمالت 

  .XRP سمٕمٛمٚم٦م اًمريٌؾ ذم ؾمقق اًمتداول هق
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رة افّرؿؿّقة افـّؼقدادطؾب افرابع: افبتؽقيـ دم مؼابؾ   األخرى ادَشػ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦مقمـ همػمه٤م ُمـ اًمٕمٛمالت ًمٌتٙمقيـ شمتٛمٞمز ا ٧م ُمـ ُمَ دّ ٤م ىمُ إظمرى سم٠مّن   اعمَِمٗم 

حتؾ حمؾ اًمثٛمـ أو اعم٘م٤مسمؾ ذم إسمرام اعمٕم٤مُمالت قمغم اًمِمٌٙم٦م،  رىمٛمٞم٦ّمٕمٛمٚم٦م طملم اإلصدار يم

سمؾ يمٛمٜمّم٤مت وخٛم٦م ًمٌٜم٤مء شمٓمٌٞم٘م٤مت  رىمٛمّٞم٦مًتخدم يمٕمٛمٚم٦م ومٚمؿ شمقضمد ًمتصمػميقم اإلأُم٤م 

ا، أصٌح٧م هذه اًمٓمري٘م٦م إيمثر ؿمٞمققًم٤م خلٚمؼ اًمٕمٛمالت سمٚمقيمِملمقمغم   اًمّرىمٛمّٞم٦م. وُم١مظمرًّ

 . سمٚمقيمِملماجلديدة ذم 

  (Decentralization) "اًمالُمريمزي٦م"ز اًمٌتٙمقيـ وُمـ أسمرز اخلّم٤مئص اًمتل متٞم  

اًمٕمٛمٚم٦م ٓ ختْمع ًمٚمتحٙمؿ ُمـ ـمرف و٤مُمـ أو وؾمٞمط أو ضمٝم٦م شمتحٙمؿ ذم  أي أنّ 

 شمًتٜمد إمم إصداره٤م أو اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه اجلٝم٦م ظم٤مص٦م أم طمٙمقُمٞم٦م، وإٟمّّم 

 ـمرذم اًمتٕم٤مُمؾ واًمذي سم٤مت يٕمرف سم٤مًمٜمد ًمٚمٜمد أو اًمٜمٔمػم ًمٚمٜمٔمػماًمتٕم٤مُمؾ اعم٤ٌمذ سملم 

(Peer-to-peer) واًمذي شمدقمٛمف شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ (Blockchain)  اًمتل شمؿ شمٓمقيره٤م

هلذا اًمٖمرض. أُم٤م اًمٕمٛمالت إظمرى وم٢مٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ اؾمتٕمّمل أهمٚمٌٝم٤م هلذه اًمت٘مٜمٞم٦م، 

  .(1)٦م٤م شمٗمت٘مد إمم ُمٞمزة اًمالُمريمزيوم٢مّن  إٓ أّن٤م مل ختؾ ُمـ ضمٝم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م، وًمذا 

رة افّرؿؿّقةـُّؼقد ادطؾب اخلامس: احلؽؿ افؼظل فؾ  مـ وجفة كظر افباحث ادَشػ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦ماًم٤ٌمطم٨م دراؾم٦م ومٜمٞم٦م وذقمٞم٦م طمقل اًمٕمٛمالت  مىمدّ  إمم جمٛمع اًمٗم٘مف  اعمَِمٗم 

ٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعمتٕمٚم٘م٦م اإلؾمالُمل سمجدة، وىمد شمٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ومٞمٝم٤م ا

رة اًمّرىمٛمّٞم٦مسم٤مًمٕمٛمالت  مجٚم٦م اًمتحدي٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم دارؾم٦م  ، وىمد فمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م أن  اعمَِمٗم 

ُمِمٗمرة وُم٤م زاًم٧م شمتٛمتع  رىمٛمّٞم٦مهذه اًمٜم٤مزًم٦م شمؽميمز ذم اًمٌتٙمقيـ سمّمٗمتٝم٤م أول قمٛمٚم٦م 

اًمتل ٟمِم٠مت  اًمّرىمٛمّٞم٦مسمؼموشمقيمقل أو ىم٤مٟمقن ظم٤مص هب٤م، اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٜمف ضمؾُّ اًمٕمٛمالت 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م٤م اًمٕمٛمٚم٦م زت اًمٌتٙمقيـ سم٠مّّن ٓطمً٘م٤م، وىمد متٞمّ  اًمقطمٞمدة اًمتل شمتٛمتع سمخ٤مصٞم٦م  اعمَِمٗم 

ًمٚمٌتٙمقيـ  فت ـقيـزأاًمالُمريمزي٦م اعمٓمٚم٘م٦م، سمٞمٜمّم اًمٕمٛمالت اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل ـمرطم٧م يمٌدائؾ أو 

                                                           
 .196قمٛمقص، ُمٕمٞم٤مر اًمٌتٙمقيـ، ص:  (1)
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أو  اًم٘م٤ًمئؿ يم٤مإلصمػميقم وم٢مّن٤م شمتٛمتع سم٤معمريمزي٦م ُمـ ظمالل اجلٝم٦م اعمّمدرة هل٤م. يمّم أنّ 

 أن شمٙمقن ٟم٤مئ٦ٌم قمـ أصقل شمؿ مجٕمٝم٤م سمقاؾمٓمتٝم٤م.  واًمتقيمٜمز ٓ شمٕمد

وىمد شمٚمخّم٧م مجٚم٦م اًمتحدي٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اقمت٤ٌمرات اعم٤مًمٞم٦م، واًمٜم٘مدي٦م، وشم٠مصمػم 

، وآًمٞم٦م ُم٤ًمسم٘م٤مت اًمتٕمديـ (Anonymity) شم٘مٚم٥م إؾمٕم٤مر، واًمالُمريمزي٦م، واًمٖمٗمٚمٞم٦م

سمٜمٔم٤مم إصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ وٟمٔم٤مم إصم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م، وشمقصؾ اًمٌح٨م إمم شم٘مرير ُمنموقمٞم٦م ٟمٔم٤مم 

إصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ اعمًتخدم ذم ُمٕم٤مُمالت اًمٌتٙمقيـ، وُمنموقمٞم٦م ٟمٔم٤مم إصم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م 

اعمًتخدم ذم ُمٕم٤مُمالت قمٛمٚم٦م اإلصمػميقم، قمغم أؾم٤مس قم٘مد اجلُٕم٤مًم٦م، وقمدم يمٗم٤مي٦م 

ر ًمٚم٘مقل سمٕمدم ُمنموقمٞم٦م شم٤ٌمدل وشمداول وآؾمتثّمر ذم اًمٌتٙمقيـ، اًمتحدي٤مت آٟمٗم٦م اًمذيم

رة اًمّرىمٛمّٞم٦موٟمحقه٤م ُمـ اًمٕمٛمالت  ، ُمـ طمٞم٨م إصؾ، وأن هذه اًمٕمٛمالت اعمَِمٗم 

ختْمع ذم اجلٛمٚم٦م ًمْمقاسمط اًمٍمف اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمقرىمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م  اًمّرىمٛمّٞم٦م

أطمٙم٤مم زيم٤مة اًمٜم٘مديـ،  اًم٘م٤مئٛم٦م، وجيري ومٞمٝم٤م رسم٤م اًمٌٞمقع ورسم٤م اًمديقن، يمّم دمري ومٞمٝم٤م

وًمٙمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ ظمالل جمٛمققم٤مت اًمتٕمديـ، واعمٜمّم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ومْماًل قمـ 

آؾمتثّمر ذم هذه اًمٕمٛمالت ُمـ ظمالل ُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م اًمٕمديدة ىمد يتؿ وومؼ اشمٗم٤مىمٞم٤مت 

ٓ شمتقاومؼ ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، أو شمٜمٓمقي قمغم ىمد وقم٘مقد شمتْمٛمـ ذوـًم٤م 

ذا وضم٥م ومحص شمٚمؽ آشمٗم٤مىمٞم٤مت ذم وقء أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمتٖمرير واخلداع، ًم

اإلؾمالُمٞم٦م، واحلذر ُمـ اًمقىمقع ذم ؿم٤ٌمك اعمتح٤ميٚملم قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، يمّم يقيص 

اًمٌح٨م سم٤مًمؽمي٨م ذم آؾمتثّمر ذم هذه اًمٕمٛمالت احل٤مدصم٦م عم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ شم٘مٚم٤ٌمت 

ُمت٤ًمرقم٦م وقمدم شمٕمريض اًمثروات عمخ٤مـمر ُمرشمٗمٕم٦م
(1)

 . 
 

  

                                                           
دراؾم٦م ومٜمٞم٦م وذقمٞم٦م  -قمٌداًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ، شمداول اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م حتديد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي  (1)

رة اًمّرىمٛمّٞم٦مًمٚمٕمٛمالت    سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًمٌتٙمقيـ. اعمَِمٗم 
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رة افّرؿؿّقةـُّؼقد افقاؿع ادعارص فؾافثاين:  ادبحث  ادَشػ 

 افعؿالت ادفقؿـة ظذ افسقق ادطؾب األول: 

شمٜمٔمر إقملم إمم اًمٕمٛمالت ذات اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م إيمؼم، طمٞم٨م قم٤مدة ُم٤م ُي٘م٤مس أداء 

٤ًٌم اًمًقق سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وهل  وأيمؼم اًمٕمٛمالت  .ُم٤م شمٙمقن اعمحرك اًمرئٞمز ًمفهم٤مًم

ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م هل قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، أول اًمٕمٛمالت فمٝمقرًا وآؾمؿ  اًمّرىمٛمّٞم٦م

ُمٚمٞم٤مر دوٓر ذم ُم٤ميق  ٤917مس، وسمٚمٖم٧م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م هل٤م إيمثر اٟمتِم٤مرًا سملم اًمٜمّ 

٤ًٌم  .2020  اًمّرىمٛمّٞم٦م% ُمـ إمج٤مزم اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م جلٛمٞمع اًمٕمٛمالت 51وهل شمٕم٤مدل شم٘مري

شمرًمٞمقن  1.8 -اًمّرىمٛمّٞم٦مأي جلٛمٞمع اًمٕمٛمالت – واًمتل سمٚمغ إمج٤مزم اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م هل٤م

وٓ يٜم٤مومس اًمٌتٙمقيـ ذم اعمٙم٤مٟم٦م همػمه٤م ذم  .دوٓر، ووم٘م٤ًم عمقىمع يمقيـ ُم٤مريم٧م يم٤مب

اجل٤مٟم٥م اخل٤مص سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م، طمٞم٨م اًمٕمٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وهل اإلصمػميقم شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م 

٤ًٌم  270اًمًقىمٞم٦م   .(1)% ُمـ إمج٤مزم اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م15ُمٚمٞم٤مر دوٓر، أي شم٘مري

 

 تْمح ُمـ اًمرؾمؿ اًمقارد أقماله أيت: ي

                                                           
(1)  https://coinmarketcap.com/  

https://coinmarketcap.com/
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 حرـة األشعار خالل افسـقات افسابؼة 

ؾمٞمٙمقن اًمؽميمٞمز ذم هذه اجلزئٞم٦م قمغم أقمغم قمٛمٚمتلم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م، 

وهل قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ وقمٛمٚم٦م اإلصمػميقم. وؾمٜم٘مقم سمتٜم٤مول طمريم٦م أؾمٕم٤مر ه٤مشملم اًمٕمٛمٚمتلم 

 ظمالل اًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م. ُمـ ظمالل اًمًٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م.

 

 : ظؿؾة افبتؽقيـالأوّ 

 .2020إمم قم٤مم  2012ح هذا اًمرؾمؿ اًمٌٞم٤مين ؾمٕمر قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ ُمـ قم٤مم يقّو 

، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمتداول 2013سمدأ ٟمِم٤مط اًمٌتٙمقيـ ومٕمٚمًٞم٤م ذم إؾمقاق ذم قم٤مم 

، سمدأ 2013وذم ومؽمة ُم٤م سملم أسمريؾ وأيمتقسمر  ،سمتٙمقيـ دوًٓرا ًمٙمّؾ  13.50سمحقازم 

 ، طمدث ارشمٗم٤معٌ 2013ذم ٟمقومٛمؼم  صمؿّ  ،دوًٓرا 220و 70ؾمٕمر اًمتداول يتذسمذب سملم 

دوًٓرا.  1075دوٓر إمم أيمثر ُمـ  200ذم ؾمٕمر اًمتداول طمٞم٨م ىمٗمز ُمـ طمقازم  ىمقيي 

 إمم -لمذم اًمّّم -يم٤من آرشمٗم٤مع ٟم٤مدًم٤م قمـ دظمقل ُمٜمجٛملم وذيم٤مت ساوم٦م ضمديدة 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمِم٤مط ذيم٦م ام يت ضمقيمس ،اًمًقق
(1)

(Mt.Gox)  اًمتل يم٤مٟم٧م دمري

                                                           
ذيم٦م ساوم٦م ًمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ ُم٘مره٤م ذم ـمقيمٞمق، شم٠مؾم٧ًم ذم يقًمٞمق هل   (Mt. Goxذيم٦م إم يت ضمقيمس ) (1)

 ; % ُمـ حتقيالت اًمٌتٙمقيـ سم٤مًمٕم٤ممل وأصٌح٧م70أيمثر ُمـ  يم٤مٟم٧م شمًتحقذ قمغم 2014، وذم قم٤مم 2010
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، يم٤من ؾمٕمر اًمتداول ىمد 2014وذم يٜم٤مير  .% ُمـ ُمٕم٤مُمالت اًمٌتٙمقيـ 70طمقازم 

دوًٓرا ٟمتٞمج٦م إقمالن إومالس ذيم٦م ام  580إمم  دوًٓرا، صمؿّ  920اٟمخٗمض إمم طمقازم 

  .2014ذم ُمٜمتّمػ يقًمٞمق دوٓر  600٘مر اًمًٕمر قمٜمد طمقازم تيت ضمقيمس، صمؿ اؾم

دوًٓرا،  300، سمدأ اًمًٕمر هيٌط إمم أن وصؾ إمم طمقازم 2015وُمع سمداي٦م 

، ارشمٗمع ؾمٕمر 2016قم٤مم  دوًٓرا ذم هذه اًمًٜم٦م. وظمالل 400-300واؾمت٘مر ومٞمّم سملم 

، واؾمتٛمر 2017دوًٓرا ُمع سمداي٤مت قم٤مم  1000اًمتداول سمث٤ٌمت طمتك وصؾ إمم 

دوًٓرا،  5000إمم طمقازم  2017اًمًٕمر ذم آرشمٗم٤مع طمتك وصؾ ذم أيمتقسمر 

إمم طمقازم  2017وشمْم٤مقمػ هذا آرشمٗم٤مع ُمرة أظمرى طمتك وصؾ ذم ٟمقومٛمؼم 

قمتؼم اًمٕمديد ُمـ ادوٓر. وىمد  20.000دوٓر. صمؿ ذم ديًٛمؼم إمم طمقازم  10.000

 .إؾمٕم٤مرذم  آرشمٗم٤مع وم٘م٤مقم٦ماخلؼماء واًمٜم٘م٤مد ذًمؽ 

هٌط إمم  دوًٓرا، صمؿّ  7000، يم٤من ؾمٕمر اًمتداول طمقازم 2018وسمحٚمقل أسمريؾ 

، ؿمٝمد اًمٌتٙمقيـ 2019وسمحٚمقل يقٟمٞمق  .2018دوٓر سمحٚمقل ٟمقومٛمؼم  3500

دوًٓرا، وًمٙمـ ُمع  10.000ارشمٗم٤مقًم٤م ضمديًدا ذم اًمًٕمر طمٞم٨م يم٤من يتداول سمحقازم 

طمٚمقل ّن٤مي٦م اًمًٜم٦م، سمدأ اًمًٕمر ذم آٟمخٗم٤مض ُمرة أظمرى طمٞم٨م وصؾ إمم طمقازم 

، ؿمٝمد ؾمٕمر اًمٌتٙمقيـ ارشمٗم٤مقًم٤م ضمٞمًدا طمٞم٨م يم٤من 2020دوٓر. وذم ُمٓمٚمع قم٤مم  7000

، 2020دوًٓرا، وًمٙمـ ُمع اّنٞم٤مر إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م ذم ُم٤مرس  10.000يتداول سمحقازم 

سمدأ يتٕم٤مرم سمٕمد ذًمؽ وؿمٝمد  دوًٓرا. صمؿّ  5.000ازم هٌط ؾمٕمر اًمٌتٙمقيـ إمم طمق

. 2020 دوًٓرا ُمع سمداي٦م ؿمٝمر ُم٤ميق 9.000ارشمٗم٤مقًم٤م شمدرجيًٞم٤م طمتك وصؾ إمم طمقازم 

                                                                                                                                              

، أوىمٗم٧م إم يت ضمقيمس اًمتداول، وأهمٚم٘م٧م ُمقىمٕمٝم٤م 2014أيمؼم ؾمقق ًمٍمف اًمٌتٙمقيـ ذم اًمٕم٤ممل. وذم ومؼماير  ;   

وأقمٚمٜم٧م  .، سمدأت اًمنميم٦م إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م2014وأقمٚمٜم٧م إومالؾمٝم٤م. وذم أسمريؾ قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، 

ٟمٔمًرا  ُمٚمٞمقن دوًٓرا 450سمتٙمقيـ اعمٛمٚمقك ًمٕمٛمالئٝم٤م أي ُم٤م ي٤ًموي ىمٞمٛمتف  850.000اًمنميم٦م قمـ وم٘مد طمقازم 

 .https://cutt.us/jTUZw: ًمتٕمرض اعمقىمع ًمٕمٛمٚمٞم٤مت شمًٚمؾ همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م. ًمٚمٛمزيد يٛمٙمـ زي٤مرة اًمراسمط

https://cutt.us/jTUZw
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 . (1)دوٓر 50000ؿمٝمد اًمٌتٙمقيـ ارشمٗم٤مقم٤ًم يمٌػمًا وصؾ إمم أيمثر ُمـ  2021وذم ؾمٜم٦م 

 
 ظؿؾة اإلثريقمثاكقا: 

. رىمٛمّٞم٦مقمٛمٚم٦م اإلصمػميقم يٛمٙمـ أن شمٙمقن أيمثر ُمـ جمرد قمٛمٚم٦م  ًم٘مد ًمقطمظ أنّ 

وم٘مٞمٛمتٝم٤م ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ )سمٚمقيمِملم( ُمـ طمٞم٨م ًمٖم٦م اًمؼمجم٦م يمٌػمة، واهلدف ُمـ 

إٟمِم٤مء وشم٘مديؿ  ٤م قمـ مجٞمع اًم٘مٓمع اًمٜم٘مدي٦م إظمرى. شمؿ  ٤م مت٤مُمً ٤م خمتٚمٗمً ورائٝم٤م أن شمٙمقن ؿمٞمئً 

يـ، وقمرو٧م سمّمقرة طمٞم٦م ذم ُمـ ىمٌؾ ومٞمت٤مًمٞمؽ سمقشمر 2013اإلصمػميقم ًمٚمٕم٤ممل ذم قم٤مم 

ُمع  دوًٓرا ذم سمداي٤مشمف، صمؿّ  50ُمـ  . يم٤من شمداول اإلصمػميقم جيري سم٠مىمؾ  2015يقًمٞمق 

 300طمٞم٨م سمٚمغ  2017ارشمٗم٤مع اًمٓمٚم٥م، ارشمٗمع ؾمٕمر اإلصمػميقم ذم ُمٜمتّمػ قم٤مم 

سمدأ يتّم٤مقمد أيمثر طمتك وصؾ إمم أقمغم ُمًتقي٤مشمف قمغم اإلـمالق ذم سمداي٦م  دوٓر، صمؿّ 

هٌط ؾمٕمر اًمتداول  صمؿّ  ،دوًٓرا 1.300يتداول سمحقازم ، طمٞم٨م يم٤من 2018قم٤مم 

واٟمتٝمك اعمٓم٤مف سمًٕمر  ،طم٤مد طمٞم٨م وم٘مد صمٚمثل ىمٞمٛمتف ذم همْمقن صمالصم٦م أؿمٝمر سمِمٙمؾٍ 

وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم ؾمٕمر اًمتداول  ،دوٓر وم٘مط 150ذم طمدود  2018اًمتداول ًمٕم٤مم 

                                                           
(1) https://cutt.us/OBqHR،  :2021أسمريؾ  26شمؿ اًمدظمقل إمم اعمقىمع ذم شم٤مريخ . 

https://cutt.us/OBqHR
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. وذم أسمريؾ دوٓر 300و 100، ٟمجد أن اًمًٕمر يتذسمذب سملم 2020و 2019ًمٕم٤مُمل 

 . (1)دوًٓرا 2400سمٚمغ ؾمٕمر شمداول اإلصمػميقم طمقازم  2021

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدكطاق اشتخدام ادطؾب افثاين:    ادَشػ 

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدادسلفة األوػ:   افعامل  قلغ احلظر وافسامح حب ادَشػ 

 2009شم٥ًٌم اًمٌتٙمقيـ ذم ضمٜمقن اًمٕم٤ممل أمجع. ومٛمٜمذ فمٝمقر اًمٌتٙمقيـ ذم قم٤مم 

اجلديدة  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕم٤ممل أمجع ُم٤م سملم داقمؿ ًمٔمٝمقر ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٛمالت  اٟم٘مًؿ

اًمتل حُت٤ميمل اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل ووقمقد سمٛمًت٘مٌؾ ُُمنمق، وُم٤م سملم ُُمتخقف ُمـ ُمثؾ 

 إظمرىتٕم٤مرف قمٚمٞمف ُمثؾ سم٤مىمل اًمُٕمٛمالت اعمُ همػم وهذا اًمٜمقع اًمٖمري٥م همػم اعمٚمٛمقس 

حُم٤ميد ي٘مػ ذم اعمٜمتّمػ ُيراىم٥م اًمقوع اًمراهـ )يقرو، دوٓر وُم٤م إمم ذًمؽ(. وُم٤م سملم 

 ًمٚمٌتٙمقيـ وُيراىم٥م حتريم٤مشمف وُم١مذاشمف.

 

وؾمٜمتٓمرق . هذه اًمٕمٛمالتقىمٗمف دم٤مه ُمُٞمٕمٚمـ اًمٕم٤ممل أمجع ؾموًمٙمـ قم٤مضماًل أو آضماًل 

دول ًمٚمدول اًمتل شمًٛمح سم٤مًمتٕم٤مُمؾ هبذه اًمٕمٛمالت ُمع اًمؽميمٞمز سمِمٙمؾ أيمؼم قمغم اًم

 اًمٕمرسمٞم٦م.

                                                           
(1)  https://cutt.us/WahLZ،  :2021أسمريؾ  26شمؿ اًمدظمقل إمم اعمقىمع ذم شم٤مريخ. 

https://cutt.us/WahLZ
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ىمتّم٤مدي٦م قُمٔمٛمك سم٘مرار شمدقمٞمٛمل ًمٕمٛمالت اظمرضم٧م أعم٤مٟمٞم٤م وهل دوًم٦م سمداي٦ًم 

طمٞم٨م سطم٧م أعم٤مٟمٞم٤م أن قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ قمٛمالت طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمقايم٦ٌم  ،اًمٌتٙمقيـ

اخلؼماء أن ُمثؾ هذا اإلقمالن ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م ٟم٤مسمع ُمـ ختقف  لوي٘مق .عمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم احل٤مزم

ج ؾمٞمٓمرهت٤م، وهلذا ىم٤مُم٧م ذه اًمٕمٛمالت ظم٤مرهبأعم٤مٟمٞم٤م ُمـ ظمروج اًمٌتٙمقيـ واعمتٕم٤مُمٚملم 

صمؿ  ،وطمذت أُمريٙم٤م طمذوه٤م، حت٧م ؾمٞمٓمرهت٤م ءخت٤مذ ظمٓمقات شمدقمٞمٛمٞم٦م ًمٞمٌ٘مك يُمؾ ر٤مسم

اًمٞم٤مسم٤من، أويمراٟمٞم٤م، وُمـ اًمدول اًمتل سطم٧م سم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هذه اًمٕمٛمالت:  .أؾمؽماًمٞم٤م

 . ؾمقينا، هقًمٜمدا، اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة، أعم٤مٟمٞم٤م، ؾمٜمٖم٤مومقرة، ضمقرضمٞم٤م، هقٟم٩م يمقٟم٩م

ًمًٜمقات قمديدة ُمٜمذ فمٝمقر وم٘مد اختذت ُمقىمًٗم٤م حم٤ميًدا  ،اًمٕمرسمٞم٦مٚمٌالد وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

شمرىم٥م إُمقر واًمٜمٔمر إمم أسمٕم٤مد قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ وشم٠مصمػمه٤م قمغم ُمـ أضمؾ اًمٌتٙمقيـ 

اًمتل ـ اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث سم٤مإلو٤موم٦م إمم إضمراء اًمٕمديد ُم ىمتّم٤مد اًمِمٕمقب.ا

ٙمقيـ ذم ؾمتٓمالقم٤مت اًمرأي طمقل اًمٌتاؾمتٌٞم٤مٟم٤مت وومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ آ اؾمتخدُم٧م

ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ هذه ىمٌؾ إقمالن اًمٙم٤مومٞم٦م مجع اعمٕمٚمقُم٤مت وذًمؽ ُمـ أضمؾ  إؾمقاق اًمِمٕمٌٞم٦م

  اًمٌتٙمقيـ.وظم٤مص٦م قمٛمٚم٦م  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت 

، وم٘مد أقمٚمٜم٧م ديب اًمٌتٙمقيـ اًمٕمرسمٞم٦م ٟمحقٔمر إمم اعمقىمػ اإلجي٤ميب ًمٚمدول وسم٤مًمٜمّ 

قمغم  ٓمٌٞم٘مّل وشم يمٌػم. وضم٤مء هذا اإلقمالن سمِمٙمؾ قمٛمكمّ  سمِمٙمؾٍ  اًمٌتٙمقيـ ٦مدقمٛمٝم٤م ًمٕمٛمٚم

سمِمٙمؾ رؾمٛمل ٕول ُمرة ُمـ  يتؿّ اًمٌتٙمقيـ  ٦مأرض اًمقاىمع، طمٞم٨م أصٌح اًمتٕم٤مُمؾ سمٕمٛمٚم

ظمالل ُمٓمٕمؿ سمٞمتزا ذم ُديب. يمّم ىم٤مُم٧م ُديب سم٢مٟمِم٤مء اًمٙمثػم ُمـ ُم٤ميمٞمٜم٤مت اًمٍماوم٦م اًمتل 

ؾمتخدام قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت ؾمح٥م وإيداع وشمٖمٞمػم قمٛمالت ادقمؿ شمَ 

هبدف  اًمّرىمٛمّٞم٦م٠مؾمٞمس اعمجٚمس اًمٕم٤معمل ًمٚمتٕم٤مُمالت سمتوأظمػمًا ىم٤مُم٧م ُديب ، اًمٌتٙمقيـ

اؾمتٙمِم٤مف وسمح٨م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت احل٤مًمٞم٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م هل٤م واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٔمٞمؿ اًمتٕم٤مُمالت 

يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م  واًمتل (Blockchain) اًمٌٚمقيمِملمقمؼم ُمٜمّم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  اًمّرىمٛمّٞم٦م

 اًمٌتٙمقيـ واًمتداوٓت سم٤مؾمتخدام قمٛمالت اًمّرىمٛمّٞم٦مشمًجٞمؾ وشمقصمٞمؼ يم٤موم٦م اعمٕم٤مُمالت 



رة   حتديات افقاؿع وآؾاق ادستؼبؾ - افـّؼقد افّرؿؿّقة ادَشػ 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|63 

(1)وهمػمه٤م (Bitcoin) اًمّرىمٛمّٞم٦م
.  

يم٤من هل٤م ُمٍم  ، ٟمجد أنّ اًمٌتٙمقيـ ٟمحق اًمٕمرسمٞم٦مٔمر إمم اعمقىمػ اًمًٚمٌل ًمٚمدول وسم٤مًمٜمّ 

دار اإلومت٤مء "ىم٤مُم٧م وىمد  ذيمره٤م،راء اإلجي٤مسمٞم٦م اًم٤ًمسمؼ أ رأي آظمر مت٤مُم٤ًم خُم٤مًمػ ًمٙمّؾ 

سمحًؿ أُمره٤م مت٤مُم٤ًم سمال رضمٕم٦م ٟمحق قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. وضم٤مء  "اعمٍمي٦م

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ طمرام ذقم٤ًم  ُمـ ُُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م سم٠منّ  ٤مد سحيً اًمرّ 

حتتقيف  ٟمٔمًرا عم٤مقمؽماف هب٤م دوًمٞم٤ًم يمٕمٛمٚم٦م رؾمٛمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م آ وٓ جي٥م أن يتؿّ 

وعم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ  ،اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ خم٤مـمر ًمـ يًتٓمٞمع اًمٕم٤ممل اًمتّمدي هل٤م

، مم٤مرؾم٤مت وأٟمِمٓم٦م ُُمٜم٤مومٞم٦م مت٤مُم٤ًم ًمٚم٘م٤مٟمقن وًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعُمتٌٕم٦م ذم دوًمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م

طمتٞم٤مل ُمـ ىمٌؾ يمٌػمة ًمٚمٜمّم٥م وآ اطمتّمًمٞم٤متوعم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمثؾ هذه اًمٕمٛمالت ُمـ 

رت اهلٞمئ٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمٍمي٦م يمّم طمذّ  سم٠مُمقر اًمتِمٗمػم واًمتٕمديـ.خّمّملم اًمٕم٤معملم تاعم

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه  سم٠منّ  -ومت٤مء اعمٍمي٦مدار آ قمـسمّم صدر -واًمٌٜمقك اعمريمزي٦م داقمٛم٦م 

٤مسملم وراء ل اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّّم ب اعُمجرُملم ُمـ اًمٕمداًم٦م وختٗمّ ٛمالت ؾمٞم١مول إمم هترّ اًمٕمُ 

ؿ طمريم٦م سمٞمع رىم٤مسمٞم٦م وٟمٔم٤مُمٞم٦م شُمٜمٔمّ  هٞمئ٤مت ت٤مر اًمٌتٙمقيـ، وذًمؽ سم٥ًٌم قمدم وضمقد أّي ؾِم 

  ؾمتٌدال اًمٕمٛمالت واعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌتٙمقيـ.اوذاء و

٤مًمٌتٙمقيـ يماًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  سم٠منّ  اًمًٕمقدي٦م طم٧مّس  صمؿ  

اًمًٕمقدي٦م. وإن ُمثؾ اًمداقمٛملم  اجلٝم٤مت اعمختّم٦مقم٘مقسم٤مت ضمًٞمٛم٦م ُمـ ىمٌؾ  ؾمٞمقاضمف

واعُمتٕم٤مُمٚملم ُمع هذه اًمٕمٛمالت ؾمٞمٜمتٝمل هبؿ إُمر ًمدظمقل اًمًجـ سمتٝمٛم٦م قمدم 

  ىمتّم٤مدي٦م واًمٜمّم٥م واًمتح٤ميؾ قمغم اًمٕم٤مُم٦م.اخلْمقع ًمٚم٘مقاٟملم وإطمٙم٤مم آ

ٕمد ًمٌٜم٤من يمذًمؽ واطمدة ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمرومض اًمٕمٛمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م شم

ًمٌٜم٤من اعمريمزي ذم سمٞم٤من شمؿ شمقضمٞمٝمف إمم اعمّم٤مرف سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م، طمٞم٨م طمذر ُمٍمف 

، ُمـ ذاء أو طمٞم٤مزة ُمثؾ هذه م2014واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م واًمقؾم٤مـم٦م ذم اًمٌالد، ذم 

                                                           
(1) Dubai Future Foundation, https://cutt.us/qLlrX.  

https://cutt.us/qLlrX
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 اًمٕمٛمالت.

 يتخٚمػ اعمقىمػ دم٤مه اًمٌتٙمقيـ ذم اعمٖمرب قمـ سم٘مٞم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل طمٔمرت مل

ت قمغم إؿمخ٤مص واعم١مؾم٤ًمت شمداول واؾمتخدام هذه اًمٕمٛمالت، طمٞم٨م اختذ

، يٗمٞمد سمٛمٜمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه 2017اًمًٚمٓم٤مت اعمٖمرسمٞم٦م اعمختّم٦م ىمراًرا ذم ٟمقومٛمؼم 

وأيمدت اعمٖمرب أن هذا اًم٘مرار ضم٤مء سم٥ًٌم ظمقومٝم٤م قمغم آىمتّم٤مد واًمٕمٛمٚم٦م  .اًمٕمٛمالت

 . اعمحٚمٞم٦م

ُم٧م ومٚمًٓملم شمداول اًمٌتٙمقيـ وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٛمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، طمرّ 

 ؛م اًمتٕم٤مُمؾ سمٛمثؾ هذه اًمٕمٛمالتومتقى حترّ  طمٞم٨م أصدرت دار اإلومت٤مء ذم ومٚمًٓملم

همػمه٤م  ٝم٤م ُمثُؾ ٔمر إمم اعمقىمػ اًم٘م٤مٟمقين، رأت ومٚمًٓملم ُمثٚمُ وقمٜمد اًمٜمّ  ، ُم٘م٤مُمرةٕمتؼَم ٤م شمُ ّّٕن 

شمداول أو سمٞمع أو اؾمتخدام هذه اًمٕمٛمالت همػم ىم٤مٟمقين، ٕٟمف ٓ  ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م أنّ 

رة د ًمف طمقل اًمٕم٤ممل، حمذّ يٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م، وٓ يقضمد ىم٤مٟمقن ُمقطّم 

 .اجلٛمٞمع ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

رةشمٕمتؼم ىمٓمر أطمدث دوًم٦م سملم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٕمٛمالت  ، طمٞم٨م اعمَِمٗم 

ىم٤مُم٧م هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمٌالد، سمحٔمر مجٞمع ظمدُم٤مت هذه اًمٕمٛمالت ذم ُمٓمٚمع قم٤مم 

2020(1).  

رة افّرؿؿّقةـُّؼقد فؾ رواجاً  األـثر قاؿعادادسلفة افثاكقة:   ادَشػ 

 اًمّرىمٛمّٞم٦ماعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٌٕم٦م ذم شمّمٜمٞمػ اعمدن اًمتل شمٜمِمط ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٛمالت  إنّ 

شمٕمتٛمد قمغم قمقاُمؾ قمدة ُمٜمٝم٤م: قمدد دم٤مر اًمٌتٙمقيـ ذم  - ظم٤مص٦م قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ-

د اعمديٜم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمدد أضمٝمزة اًمٍماف أزم ًمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، وأظمػًما قمد

 اًمًٙم٤من ٟم٦ًٌم إمم إٟمِمٓم٦م اًمتل دمرى سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ. 

قمٛمالت وشمًٛمح ظمرائط اًمٌتٙمقيـ سم٤مًمتٕمرف قمغم إقمّمل اًمتج٤مري٦م اًمتل شم٘مٌؾ 

                                                           
ؾم٤ٌمب واحلٔمر واطمداأمحد طمًـ،  (1) ًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اظمتٚمٗم٧م ٕا  . https://cutt.us/k38Wd ًمٕمٛمالت ٓا

https://cutt.us/k38Wd
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ُمثؾ  Bitcoin map)طم٥ًم اعمديٜم٦م أو اًمدوًم٦م، وشمًٛمك هذه اخلرائط سمــ ) سمتٙمقيـ

. أيًْم٤م، هٜم٤مك رادارات ظم٤مص٦م coinmap.orgاخلريٓم٦م اًمتٕم٤موٟمٞم٦م اعمتقاومرة ذم ُمقىمع 

شمٕمرض ُمقاىمع أضمٝمزة اًمٍماف أزم اخل٤مص٦م سم٤مًمٌتٙمقيـ ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل وشمًٛمك 

. وومٞمّم يكم أيمثر اعمدن اًمرائدة ذم جم٤مل اؾمتخدام قمٛمٚم٦م Coin ATM Radarسمــ 

 :(1)اًمٌتٙمقيـ

 افقاليات ادتحدة األمريؽقة -شان ؾراكسقسؽق  .1

عمديٜم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ذم يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م دوًرا سم٤مرًزا ذم هذا ًمٞمس ُمـ اعمًتٖمرب أن شمٙمقن 

شم٤مضمًرا ممـ ي٘مٌٚمقن قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ  170اعمج٤مل طمٞم٨م يقضمد طم٤مًمًٞم٤م ذم اعمديٜم٦م أيمثر ُمـ 

ضمٝم٤مز ساف آزم ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ، وهذا ًمٞمس سم٤مًمٌمء اًم٘مٚمٞمؾ عمديٜم٦م  29وطمقازم 

يم٤مت . وشمٕمد ؾم٤من ومراٟمًٞمًٙمق ُمقـمٜم٤ًم ًمٚمنم837.000يٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤مّن٤م طمقازم 

 .اعمٓمقر ٕؿمٝمر حمٗمٔم٦م سمتٙمقيـ ذم اًمٕم٤ممل Coinbase اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمثؾ

 كندا  -فانكوفر .2

ًمدى اًمٌتٙمقيـ جمتٛمع ىمقي ذم يمٜمدا، طمٞم٨م هل أول ُمديٜم٦م ىم٤مُم٧م سم٤مًمتقىمٞمع قمغم 

ىم٤مٟمقن رؾمٛمل ًمتٜمٔمٞمؿ قمٛمؾ اًمٕمٛمٚم٦م آومؽماوٞم٦م. شمٗمتخر ُمديٜم٦م وم٤مٟمٙمقومر سمقضمقد أيمثر 

ضمٝم٤مز  48شم٤مضمًرا ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم طمقازم  80ُمـ 

اًمتل يٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤مّن٤م -ساف آزم ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ. وىمد ٟمّم٧ٌم اعمديٜم٦م 

أول ضمٝم٤مز ساف آزم ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ ذم اًمٕم٤ممل، وهل اعم٘مر اًمرئٞمز  -578.000

  .Quadriga CX Bitcoinًمنميم٦م 

 هولندا –أمستردام  .3

شم٤مضمًرا يمٌػًما ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ  70يقضمد ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اهلقًمٜمدي٦م أيمثر ُمـ 

                                                           
(1)  https://cutt.us/JW82b :2021أسمريؾ  26، شم٤مريخ دظمقل اعمقىمع. 

https://cutt.us/JW82b
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صٛم٦م يم٠موشمرظم٧م وٓه٤مي هل أيًْم٤م اعمدن اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمٕم٤م سم٤مًمٌتٙمقيـ. سم٤مإلو٤موم٦م إمم أنّ 

رةُمالذ ًمٚمٕمٛمالت  . وشمٕمد أُمًؽمدام ُمقـمـ ًمنميم٤مت اًمٌتٙمقيـ اًمرائدة سمّم ذم اعمَِمٗم 

  .BitPay و BitFuryذًمؽ 

 تل أبيب  .4

اعمدن اًمرائدة ذم اًمٕم٤ممل ًمٚمنميم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م، شمؾ أسمٞم٥م أطمد يٕمد اعمريمز اعم٤مزم ذم 

ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ اًمٌتٙمقيـ، شم٤مضمًرا ممـ  50ومٞمقضمد ذم شمؾ أسمٞم٥م وطمده٤م أيمثر ُمـ 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف هٜم٤مك أرسمٕم٦م أضمٝمزة ساف آزم ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ، ويٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤من 

ذم شمؾ  Israel Bitcoin Meetup Groupٟمًٛم٦م. وشمٕمد جمٛمققم٦م  404.000اعمديٜم٦م 

  قمْمًقا. 1.785أسمٞم٥م ُمـ سملم إيمثر ٟمِم٤مـًم٤م ذم اًمٕم٤ممل طمٞم٨م حتقي قمغم أيمثر ُمـ 

 سويسرا  –زيوريخ  .5

شم٤مضمًرا ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ  60شمٕمد زيقرخ ُمريمًزا ُم٤مًمًٞم٤م رائًدا، طمٞم٨م ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ 

سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن ومٞمٝم٤م طمقازم صمّمٟمٞم٦م أضمٝمزة ساف آزم ظم٤مص 

 ٟمًٛم٦م. 366.000سم٤مًمٌتٙمقيـ خلدُم٦م طمقازم 

 األرجنتين  –بوينس آيرس  .6

ذم أُمريٙم٤م  اًمّرىمٛمّٞم٦مت شمٕمد اًمٕم٤مصٛم٦م إرضمٜمتٞمٜمٞم٦م ُمديٜم٦م رائدة ذم جم٤مل اًمٕمٛمال

شم٤مضمًرا ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ  130اجلٜمقسمٞم٦م، طمٞم٨م يقضمد ذم سمقيٜمس آيرس أيمثر ُمـ 

سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، وومٞمٝم٤م صمالصم٦م أضمٝمزة ساف آزم ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ، وشمٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤من 

  ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م. 2.9اًمٕم٤مصٛم٦م طمقازم 

 الواليات المتحدة األمريكية -نيويورك  .7

دم٤مًرا ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ،  122 يقضمد ذم ٟمٞمقيقرك طمقازم

ضمٝم٤مز ساف آزم خلدُم٦م ُمًتخدُمل قمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ. ًمذا شمٕمد  117وهٜم٤مك طمقازم 
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  اًمٜم٤مؿمئ٦م. اًمّرىمٛمّٞم٦مٟمٞمقيقرك ُمقـمـ اًمٕمٛمالت 

 المملكة المتحدة -لندن  .8

أيمثر  -ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م 8.3ؾمٙم٤مّن٤م  اًمتل يٌٚمغ قمدد-يقضمد ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م 

ضمٝم٤مز ساف آزم  74شم٤مضمًرا ممـ ي٘مٌٚمقن اًمتٕم٤مُمؾ سمٕمٛمٚم٦م اًمٌتٙمقيـ، وأيمثر ُمـ  88ُمـ 

ظم٤مص سم٤مًمٌتٙمقيـ. وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمنميم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمتل شمتخذ ُمـ ًمٜمدن ُم٘مرًا هل٤م 

 London Bitcoin. وشمٕمد جمٛمققم٦م Coinfloor ،bitcoin exchange ،Elliptic :ُمثؾ

Meetup  قمْمًقا.  2311طم٤مًمًٞم٤م أيمؼم جمٛمققم٦م ذم اًمٕم٤ممل طمٞم٨م حتقي أيمثر ُمـ 

  (1)مقؿػ األكظؿة وافؼقاكغ وافسقاشات افبديؾةادطؾب افثافث: 

اًمٕم٤ممل ؾمقاء شمٚمؽ اًمتل ؾمٛمح٧م دول سمٕمض دم٤مرب ؾمٜمتٓمرق ذم هذه اجلزئٞم٦م إمم 

، أو شمٚمؽ اًمدول اًمّرىمٛمّٞم٦موأصدرت ىمقاٟملم وؾمٞم٤مؾم٤مت شمًٛمح سم٤مؾمتخدام اًمٕمٛمالت 

 . اًمّرىمٛمّٞم٦متداول واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٛمالت اًمتل ُمٜمٕم٧م وضمرُم٧م اًم

  افؼبقل )شقاشات االظتبار افؼاكقين وضقابطف(ادسلفة األوػ: 

  شمًٛمح سمـ٤مؾمتخدام اًمٕمٛمالت ٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم طم٤مًم٦م دوًم٦م يمٜمدا، ٟمرى سم٤مًمرهمؿ ُمـ أّّن

 واخلدُم٤مت اًمٌْم٤مئع ٌتٙمقيـ، طمٞم٨م يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم ذاءسمّم ومٞمٝم٤م اًم، اًمّرىمٛمّٞم٦م

، يمّم اًمّرىمٛمّٞم٦م ٤مِل اًمتل شم٘مٌؾ اًمدومع سم٤مًمٕمٛمالتاًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م أو ُمـ اعَمحَ  قمغم

ٓ ٝم٤م ًمٙمٜمّ  ،(2)قمغم ُمٜمّم٤مت اًمتداول اعمٗمتقطم٦م اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمٚم٦م  يٛمٙمـ سمٞمع وذاء

أداًة ىم٤مٟمقٟمٞم٦ًم وٟمٔم٤مُمٞم٦ًم ًمٚمقوم٤مء قمغم همرار اًمدوٓر اًمٙمٜمدي  اًمّرىمٛمّٞم٦مٛمالِت شَمٕمَتؼِمُ اًمٕمُ 

                                                           
أٟمقاقمٝم٤م وآصم٤مره٤م  – اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت "اؾمتٗم٤مد اًم٤ٌمطم٨م ذم هذه اجلزئٞم٦م ُمـ سمح٨م ي٤مه اًمٕمٞمٗم٤من سمٕمٜمقان:  (1)

 . "وفمقاهره٤م ورؤي٦م طمقل اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

(2) Digital Currency, FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA,  
https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/payment/digital-currency.html  

https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/payment/digital-currency.html
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ٞمخْمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم وم٤م ومٞمّم ُيص اعمٕم٤مُمالت، أُمّ  .(1)ًمت٘مٚمٞمدي٦مواًمٕمٛمالت اعمٕمدٟمٞم٦م ا

اًمتل شمتؿ سمـ٤مؾمتخداُمٝم٤م ٕطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن اًميي٦ٌم  أو اعمٕم٤مُمالت اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت 

جمرد سمْم٤مقم٦م وًمٞم٧ًم قُمْٛمٚم٦م ذم  اًمّرىمٛمّٞم٦مطمٞم٨م شَمٕمَتؼِمُ يمٜمدا اًمٕمٛمالت  ،(2)قمغم اًمدظمؾ

 طمتك وإن اقمتؼمه٤م اعمتٕم٤مُمٚمقن هب٤م قمغم ظمالف ذًمؽ. (3)ذاهت٤م

  ّقمدم إظمْم٤مع قمقائد 2015رت حمٙمٛم٦م اًمٕمدل إوروسمٞم٦م، سمـ٘مراره٤م قم٤مم ىمر ،

ًميي٦ٌم اًم٘مٞمٛم٦م اعمْم٤موم٦م اعمٗمروو٦م ذم اًمدول  اًمّرىمٛمّٞم٦مآؾمتثّمرات ذم اًمٕمٛمالت 

أُم٤م ذم روؾمٞم٤م ومـ٢من اًمتٕمديـ ٓ ُيْمع ٕي اؾمتح٘م٤مق ضيٌل ُم٤م مل  .(4)إقمْم٤مء

طمدا ُمٕمٞم ٜم٤م ُمـ اؾمتٝمالك اًمٓم٤مىم٦م طيتخ
(5). 

  ّعمًتقى أداة ووم٤مء ىم٤مٟمقٟمٞم٦م،  اًمّرىمٛمّٞم٦مٛم٤ًم، ٓ شمرىمك اًمٕمٛمالت ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٜم

٤م شمٕمتؼم اًمتٕمديـ سمؾ إّّن  ،(6)اعم٤مًمٞم٦م سمـ٠مّن٤م يمٌْم٤مقم٦م همػم ُمٚمٛمقؾم٦م سمؾ شمّمٜمٗمٝم٤م وزارة

 اًمّرىمٛمّٞم٦مأزم ًمٚمٕمٛمالت  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وُم٤ميمٞمٜم٤مت اًمٍماف وشمِمٖمٞمؾ ُمٜمّم٤مت اًمتج٤مرة

وقمغم صٕمٞمد آظمر، ٓ  .(7)اًمٌْم٤مئع ٟمِم٤مـم٤مت دم٤مري٦م وًمذًمؽ شمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م إٟمت٤مج

                                                           
(1) Currency Act, R.S.C., 1985, c. C-52, § 8, 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-52/page-1.html  
(2) Digital Currency, FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA,  

https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/payment/digital-currency.html 
(3) Mariam Al-Shikarchy et al., Gowling WLG, Canadian Taxation of  

Cryptocurrency ... So Far, LEXOLOGY.COM (Nov. 14, 2017),  
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6283077e-9d32-4531-81a5-56355fa54f47  

(4) Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 128/15  
Luxembourg, 22 October 2015. 

ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقٟمجرس  – 2018يقٟمٞمق  – "شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمالت اًمّرىمٛمّٞم٦م طمقل اًمٕم٤ممل"شم٘مرير ىم٤مٟمقين حت٧م قمٜمقان  (5)

 .إُمريٙمل

(6) Steuerliche Behandlung von Kryptowährungen (virtuelle Währungen) [Tax  
Treatment of Cryptocurrencies (Virtual Currencies)], BMF, http://perma.cc/BU4Z-3BFY  

(7) Steuerliche Behandlung von Kryptowährungen (virtuelle Währungen) [Tax = 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-52/page-1.html
https://www.canada.ca/en/financial-consumeragency/services/payment/digital-currency.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6283077e-9d32-4531-81a5-56355fa54f47
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6283077e-9d32-4531-81a5-56355fa54f47
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
http://perma.cc/BU4Z-3BFY
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ف ٓ يًتقذم اًمقفم٤مئػ ٕٟمّ  ؛يٕمتؼم اًمٌٜمؽ اًمقـمٜمل اًمٜمٛم٤ًموي اًمٌتٙمقيـ يمٕمٛمٚم٦م

وقمدم وضمقد ؾمٚمٓم٦م ُمريمزي٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم  يمٛمٞمتف حمدودي٦مسمـ٥ًٌم  ًمٚمٜم٘مداًمٜمٛمٓمٞم٦م 

 .(1)اؾمت٘مراره

  ُمٜمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م. ومـٗمل يقٟمٞمق  اًمّرىمٛمّٞم٦مذم اًمٞم٤مسم٤من، شمٕمتؼم أقمّمل حتقيؾ اًمٕمٛمالت

٤م قمغم أّّن  اًمّرىمٛمّٞم٦مشمٕمريػ اًمٕمٛمٚم٦م  شمٕمديؾ ىم٤مٟمقن ظمدُم٤مت اًمدومع طمٞم٨م شمؿّ  ، شمؿّ 2016

ُمٚمٙمٞم٦م ىمٞمٛمٞم٦م يٛمٙمـ ٕؿمخ٤مص همػم حمدديـ اؾمتخداُمٝم٤م يمٛم٘م٤مسمؾ ذم ذاء أو إجي٤مر "

 ٕؿمخ٤مص همػم حمدديـ واًمتل يتؿّ  اًمٌٞمع سمْم٤مئع أو ظمدُم٤مت وذًمؽ ًمٚمنماء ُمـ أو

اًم٘م٤مٟمقن شمًجٞمؾ  يًتٚمزم هذا .(2)"شمداوهل٤م ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مم ُمٕم٤مجل٦م سمٞم٤مٟم٤مت إًمٙمؽموين

اعمِمٖمٚملم ًمدى اعمٙمت٥م اعم٤مزم اعمختص وذًمؽ ًمٞمًٛمح هلؿ إدارة أقمّمل ساوم٦م 

أن  اًمّرىمٛمّٞم٦م. يمّم يِمؽمط اًم٘م٤مٟمقن قمغم ذيم٤مت ساوم٦م اًمٕمٛمالت اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت 

طمٞم٨م  اًمّرىمٛمّٞم٦مسمٕمٞمدا قمـ قمٛمالهتؿ  اًمّرىمٛمّٞم٦مل أو قمٛمالت اًمٕمٛمالء يديروا أُمقا

ختْمع هذه اإلدارة عمح٤مؾمٌلم قمٛمقُمٞملم ُمٕمتٛمديـ أو ذيم٦م حم٤مؾم٦ٌم ُمٕمتٛمدة. يمّم 

 يجي٥م قمغم ذيم٦م اًمٍماوم٦م أن يٙمقن ًمدهي٤م قم٘مد ُمع ُمريمز شمًقي٦م ٟمزاقم٤مت ُمًٛمك ذ

سمـحٗمظ  اًمٍماوم٦م، يمّم شمٚمتزم ذيم٦م اًمّرىمٛمّٞم٦مظمؼمة ذم ىمْم٤مي٤م ساوم٦م اًمٕمٛمالت 

ًمدهي٤م وشم٘مديؿ شم٘مرير ؾمٜمقي  اًمّرىمٛمّٞم٦م ُمٕم٤مُمالت اًمٕمٛمالت ٙمؾ  ؾمجالت حم٤مؾمٌٞم٦م سم

 . (3)قمـ اًمٕمٛمؾ إمم ويم٤مًم٦م اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م

  أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م أصدرت ًمقائح  ضمٌؾ ـم٤مرق اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ُم٘م٤مـمٕم٦مذه٧ٌم

                                                                                                                                              

= Treatment of Cryptocurrencies (Virtual Currencies)], BMF, http://perma.cc/BU4Z-3BFY 
(1) Sind virtuelle Währungen wie Bitcoin eine Alternative zu klassischen  

Währungen wie dem Euro? [Are Virtual Currencies Like Bitcoin an Alternative to 

Traditional Currencies Like the Euro?], OeNB, https://www.oenb.at/FAQ/sonstiges.html  
(2) 資金決済に関する法律 [Payment Services Act], Act No. 59 of 2009, as  

amended by Act No. 62 of 2016 
 14إمم  11وم٘مرة  63ُم٤مدة  –اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (3)

http://perma.cc/BU4Z-3BFY
https://www.oenb.at/FAQ/sonstiges.html
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٤م سمـّمدد اإلقمالن قمـ يمّم أّنّ  (1)اًمٌٚمقيمِملمقمٛمؾ شم٘مٜمٞم٦م وىمقاقمد شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م حتٙمؿ 

 . (2)ُمنموع ىم٤مٟمقن يٜمٔمؿ ُم٠ًمًم٦م ـمرح اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اجلديدة

 افرؾض )شقاشات افرؾض وآفقاهتا(ادسلفة افثاكقة: 

  زم اًمؼمازيكم إؿمٕم٤مًرا ااًمٗمٞمدر ، أصدر سمٜمؽ آطمتٞم٤مـمل2017ٟمقومٛمؼم  16ذم

ر ومٞمف اعمقاـمٜملم ُمـ  اخلقض ذم اعمخ٤مـمر اًمٜم٤ممج٦م قمـ طمٞم٤مزة واًمتٕم٤مُمؾ ذم "حُيذ 

اًمٕمٛمالت آومؽماوٞم٦م مل شمّمدر وٓ شمْمٛمٜمٝم٤م أي " نّ إطمٞم٨م  "اًمٕمٛمالت آومؽماوٞم٦م

همٓم٤مء ٟم٘مدي أضمٜمٌل وٓ يدقمٛمٝمؿ أي أصقل  ؾمٚمٓم٦م ٟم٘مدي٦م وًمذًمؽ ومٚمٞمس هلؿ أي

، وأو٤مف ذم إؿمٕم٤مره أن "٤مُم٦م يتحٛمٚمٝمـ٤م طم٤مئزهي٤مٟمقع وهل خم٤مـمرة شم قم٘م٤مري٦م ُمـ أي

آومؽماوٞم٦م ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ  اًمٕمٛمالتحتتٗمظ سمـّم يًٛمك  تداول أوشماًمنميم٤مت اًمتل "

ـمٌٞمٕمٞملم أو يمٞم٤مٟم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، ًمٞم٧ًم ُمٜمٔمٛم٦م أو ُمرظمًّم٤م هل٤م  ٤ماعمًتخدُملم؛ أؿمخ٤مًص 

 . (3)"إذاف سمٜمؽ آطمتٞم٤مـمل اًمٗمٞمدرازم اًمؼمازيكم رىم٤مسم٦م أو أو حت٧م

 2017ديًٛمؼم  8إطمدى أسمرز اًمدول اعمٜمتج٦م ًمٚمٜمٗمط ذم اًمٕم٤ممل، ذم ٤مقمت٤ٌمره٤م سم ،

اخل٤مص٦م، حت٧م  اًمّرىمٛمّٞم٦مقمٛمٚمتٝم٤م  ٢مصدارشمقضمٝم٧م ومٜمزويال إمم اًمًّمح حلٙمقُمتٝم٤م سمـ

٤م سمـؼماُمٞمؾ اًمٜمٗمط"سمؽمو"اؾمؿ  طمٞم٨م يتؿ  ،(4)اًمٗمٞمٜمزويٚمٞم٦م ، واًمتل ؾمٞمتؿ دقمٛمٝم٤م ُم٤مديًّ

ًمتتقمم ُمٝم٤مم اًمرىم٤مسم٦م  "اًمّرىمٛمّٞم٦مهٞمئ٦م اإلذاف قمغم اًمٕمٛمالت "إٟمِم٤مء يمٞم٤من حت٧م اؾمؿ 

ومض راًمتقضمف سم هذا ، اصٓمدم2018ُم٤مرس  8ذم  .(5)قمغم يمؾ ُم٤م ُيص اًمٌؽمو

                                                           
(1) Distributed Ledger Technology Regulatory Framework 

 سمٞم٤من رؾمٛمل قمـ ُمنموع ىم٤مٟمقن ـمرح اًمٕمٛمالت اًمّرىمٛمّٞم٦م اجلديدة (2)

(3) Banco Central Do Brasil - Comunicado nº 31.379, de 16/11/2017 - archived at  
https://perma.cc/G4GM-8HV6  

(4) GACETA OFICIAL [G.O.], Dec. 8, 2017,  
http://gacetaoficial.tuabogado.com/gacetaoficial/decada-2010/2017/gaceta-oficial-6346-del-8-

diciembre-2017  
 .1ُم٤مدة  –اًم٤ًمسمؼ  اعمرضمع (5)

http://www.gfsc.gi/dlt
http://www.gfsc.gi/news/statement-on-initial-coin-offerings-250
https://perma.cc/G4GM-8HV6
http://gacetaoficial.tuabogado.com/gacetaoficial/decada-2010/2017/gaceta-oficial-6346-del-8-diciembre-2017
http://gacetaoficial.tuabogado.com/gacetaoficial/decada-2010/2017/gaceta-oficial-6346-del-8-diciembre-2017
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–حمٚمٞم٦م  رىمٛمّٞم٦م٠من إصدار قمٛمٚم٦م =اًمؼمعم٤من> اًمٗمٜمزويكم وشمٍمحيف سم اعمجٚمس اًمقـمٜمل

طمٞم٨م سح اعمجٚمس اًمقـمٜمل  (1)ُي٤مًمػ اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر اًمٗمٜمزويكم –ُمثؾ اًمٌؽمو

ٝم٤م وًمٞم٧ًم ل هق أصقل وـمٜمٞم٦م قم٤مُم٦م شم١مول ًمٚمجٛمٝمـقري٦م يمٚمّ سمـ٠من آطمتٞم٤مـمل اًمٜمٗمٓم

٤م سمـ٤مؾمتخدام اًمٌؽمول يمٖمٓم٤مء أو  أصقل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول وًمذًمؽ ٓ يًٛمح دؾمتقريًّ

 . (2)ديـ وّمن ّٕي 

  حتذيرٍ  يمٞم٤مٟم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ذم اًمّملم إؿمٕم٤مرَ  ٦ممخً ، ٟمنمت أهؿّ 2013ذم ّن٤مي٦م 

ٓمٌٞمٕمتف سمْم٤مقم٦م سم"ف طمٞم٨م قمروم٧م اًمٌتٙمقيـ قمغم أٟمّ  ،(3)ُمـ خم٤مـمر اًمٌتٙمقيـ ًمٚمجٛمٝمقر

يمّم  "ًمٞمس ًمديف احل٤مًم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ًمدى اًمٕمٛمالت اًمت٘مٚمٞمدي٦م"و "اومؽماوٞم٦م ظم٤مص٦م

ر قمغم ٤م ًمإلؿمٕم٤مر، حئمَ وـمٌ٘مً  .(4)"ٓ جيقز وٓ يّمح شمدويره ذم اًمًقق يمٕمٛمٚم٦م"ف أٟمّ 

 ،اعم٤مًمٞم٦م ر قمغم اعم١مؾم٤ًمت٤مًمٌتٙمقيـ. وحئمَ سماًمٌٜمقك واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ 

سمٞمع  أو اخلدُم٤مت أو ذاء واًمتٛمقيؾ اؾمتخدام أؾمٕم٤مر اًمٌتٙمقيـ ذم اعمٜمتج٤مت أو

ُم٤ٌمذة  همػم ُم٤ٌمذة أو اًمٌتٙمقيـ وٓ شم٘مديؿ ظمدُم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌتٙمقيـ سمـّمقرة

أو  ،ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمتًجٞمؾ واًمتج٤مرة واًمتًقي٦م واعمخ٤مًمّم٦م واخلدُم٤مت إظمرى

ُم٤ٌمدًم٦م اًمٌتٙمقيـ سم٤مًمٞمقان  ًمّم٦م أو٤مخم اؾمتخدام اًمٌتٙمقيـ يمقؾمٞمٚم٦م ىمٌقل اًمٌتٙمقيـ أو

 . (5)قمٛمالت أضمٜمٌٞم٦م اًمّمٞمٜمل أو
  

                                                           
(1) Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Acuerdo sobre la  

Implementación del Petro [Accord on the Implementation of Petro] (Mar. 6, 2018), 
archived at https://perma.cc/L6GQ-QUXV  

(2) CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
[CRBV] art. 312, 318, and 12, G.O., Mar. 24, 2000,  
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo2.php  

(3) PBOC, MIIT, CBRC, CSRC, and CIRC Notice on Precautions Against the Risks  
of Bitcoins (Dec. 3, 2013), https://perma.cc/S4DN-DXHD 

(4) Ibid. 
(5) Ibid. 

https://perma.cc/L6GQ-QUXV
http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo2.php
https://perma.cc/S4DN-DXHD
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رة افّرؿؿّقة افـّؼقدادبحث افثافث: مستؼبؾ   ادَشػ 

أصمٌت٧م سمٕمض اًمدول ٟمج٤مح وم٘مد ىمٛمل، شمتٜم٤مومس دول اًمٕم٤ممل ذم جم٤مل اًمتحقل اًمر  

تجرسم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة ذم ُمٕم٤مجل٦م اًمتٝمرب اًمييٌل ُمـ يم، ذم هذا اعمج٤مل دم٤مرهب٤م

إدارة اجلّمرك اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت  ٧متخدُماؾموم٘مد ، اًمّرىمٛمّٞم٦مظمالل احلٚمقل 

اًمٙمٌػمة ٓيمتِم٤مف اًمًٚمقك آطمتٞم٤مزم ًمٚمٛمًتقرديـ قمغم احلدود، وهق ُم٤م ؾم٤مهؿ ذم 

ذم اعم٤مئ٦م ُمـ اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم  2-1 زي٤مدة احلّمٞمٚم٦م اجلٛمريمٞم٦م اًمًٜمقي٦م سمٜم٦ًٌم شمّمؾ إمم

 . (1)اإلمج٤مزم

 اًمٜمّ٘مقدإمم رىمٛمٜم٦م اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم، واًمزي٤مدة ذم أقمداد اًمتحقل اًمرهم٦ٌم ذم  صمّؿ إنّ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م ، وزي٤مدة أقمداد إؿمخ٤مص اًمذيـ يتداوًمقن هب٤م، يمٚمٝم٤م ُم١مذات قمغم اعمَِمٗم 

ت اًمتل شمث٤مر طمقل ُمًت٘مٌؾ وًمٙمـ هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمت٤ًمؤٓ .اًمٜمّ٘مقدذه اعمًت٘مٌؾ هل أنّ 

 ، وهل يم٤مٔيت:اًمٜمّ٘مقدهذه 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدهؾ ؾمتحٔمك اًمٌتٙمقيـ و - إظمرى سم٤مٓقمؽماف اًم٘م٤مٟمقين  اعمَِمٗم 

 سمِمٙمؾ أيمؼم، وشمّمٌح قمٛمٚم٦م ُم٘مٌقًم٦م طمقل اًمٕم٤ممل؟

ؾمٕمره٤م اًمث٤مسم٧م،  هل اًمتل ؾمتًٞمٓمر سمحٙمؿ Stablecoinsة اًمٕمٛمالت اعمًت٘مرّ  أم أنّ  -

 وسمحٙمؿ اإلىم٤ٌمل اًمٙمٌػم قمٚمٞمٝم٤م؟

اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م، يمتٚمؽ اًمتل  اًمّرىمٛمّٞم٦مأم ىمد يٙمقن اعمًت٘مٌؾ ًمٚمٜم٘مقد  -

 ة دول ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اًمًٕمقدي٦م واإلُم٤مرات، وشمريمٞم٤م إـمالىمٝم٤م؟ دّ شمٜمقي قمِ 

ؾمٜمح٤مول ذم هذا اعمٌح٨م اًمتٓمرق ًمٚمٛمٕمٓمٞم٤مت واعمًتجدات اعمتقاومرة طم٤مًمًٞم٤م، واًمتل هب٤م 

 د شمٜمٙمِمػ صقرة اعمًت٘مٌؾ. ىم

                                                           
 .3ه٦ٌم قمٌد اعمٜمٕمؿ، رىمٛمٜم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ص:  (1)
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 Stablecoinsادطؾب األول: ماهقة افعؿالت ادستؼرة 

رةٟمتٞمج٦م ًمٚمتحدي٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل واضمٝم٧م إصدار إصقل  ٝم٤م وُمـ أمهّ  اعمَِمٗم 

اًمت٘مٚم٤ٌمت اًمًٕمري٦م واؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق اًمتل شمّم٤مطم٥م شمداوهل٤م، فمٝمر ُم١مظمرًا آدم٤مه إمم 

رةإصدار ٟمقع آظمر ُمـ إصقل   (Stablecoins) "ةسم٤مًمٕمٛمالت اعُمًت٘مرّ "ُيًٛمك  اعمَِمٗم 

ٓ شمِمٙمؾ ذم طمد  رىمٛمّٞم٦موطمدات "اًمتل ُيٕمرومٝم٤م اًمٌٜمؽ اعمريمزي إورويب سمٙمقّن٤م متثؾ 

ىمٞمٛمتٝم٤م شمرشمٌط حددة )أو ؾمٚم٦م ُمٜمٝم٤م(، وًمٙمـ اعم اًمٕمٛمالتذاهت٤م أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل 

 . (1)"سمٛمجٛمققم٦م ُمـ أدوات اًمتثٌٞم٧م هبدف شم٘مٚمٞمؾ اًمتذسمذسم٤مت احل٤مدة ذم أؾمٕم٤مره٤م

أداة ُمـ هذه  ختتٚمػ أدوات اًمتثٌٞم٧م، سمح٥ًم ُمًتقي٤مت آؾمت٘مرار اعمرشمٌٓم٦م سمٙمّؾ 

ّم زادت سم٤ًمـم٦م أدوات اًمتثٌٞم٧م، زادت إدوات وُمًتقى اًمتٕم٘مٞمد اعمّم٤مطم٥م هل٤م. ومٙمٚمّ 

رةُمًتقي٤مت اؾمت٘مرار إصقل  ّم زادت ُمًتقي٤مت شمٕم٘مده٤م، اعمرشمٌٓم٦م هب٤م، ويمٚمّ  اعمَِمٗم 

 ٛمالت اعمًت٘مرة اعمرشمٌٓم٦م هب٤م.ّم اٟمخٗمْم٧م ُمًتقي٤مت اؾمت٘مرار اًمٕميمٚمّ 

 
                                                           

(1) Bullmann, D. et al. (2019). “In search for stability in crypto-assets: are  
stablecoins the solution?”, ECB Occasional Paper Series, Aug. 
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شمزايد آهتّمم ُم١مظمرًا سم٤مًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة ٟمٔمرًا ًمالٟمخٗم٤مض اًمٜمًٌل عمًتقي٤مت 

رةاعمخ٤مـمر اعمرشمٌٓم٦م هب٤م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مٕصقل  اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م،  اًمتل ؾمٌ٘م٧مإظمرى  اعمَِمٗم 

 2018شمريٚمٞمقن دوٓر ذم قم٤مم  1.3وهق ُم٤م ٟمت٩م قمٜمف ارشمٗم٤مع ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦م ُمـ ٟمحق 

شمٕمتؼم اًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة اعمرشمٌٓم٦م سم٠مصقل ٟم٘مدي٦م و. 2019شمريٚمٞمقن ذم قم٤مم  4.3إمم 

( أهؿ اًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة شمداوًٓ، طمٞم٨م شمًٞمٓمر شم٘مري٤ًٌم Tokenized funds) (1)ُم٘م٤مسمٚم٦م

اعم٤مئ٦م ُمـ شمداوٓت هذه اًمٕمٛمالت ُمًتٗمٞمدًة ُمـ وضمقد ضمٝم٤مت ذم  97قمغم ٟمحق 

ويمٚمّم يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚم٦م اعمًت٘مرة ُمرشمٌٓم٦م سم٠مطمد اًمٕمٛمالت اًمدوًمٞم٦م  ،ُُمّمدرة وو٤مُمٜم٦م هل٤م

إؾم٤مؾمٞم٦م ُمثؾ اًمدوٓر، أو يم٤مٟم٧م شمداوٓهت٤م ختْمع ًمٜمٔم٤مم ؿمٗم٤مف وىم٤مسمؾ ًمٚمتدىمٞمؼ، يمٚمّم 

، Tetherٞمثػم شمقمٛمٚم٦م زادت ُمًتقي٤مت اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ سملم هذه اًمٕمٛمالت 

Houbi ،Binance ،Poloniex.وهمػمه٤م ، 

ؾم٤مقمد فمٝمقر وشمٜم٤مُمل آهتّمم سم٤مًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة قمغم شمٗمٙمػم ذيم٤مت وىمد 

ص٤مدرة قمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م شمرمجف  رىمٛمّٞم٦م( سم٢مـمالق قمٛمالت Bigtechاًمت٘مٜمٞم٦م اًمٙمؼمى )

ظمالل قم٤مم  "ًمٞمؼما"إقمالن ذيم٦م ومٞمًٌقك قمـ قمزُمٝم٤م إـمالق قمٛمٚم٦م ُمًت٘مرة شمًٛمك 

دومع هذا اإلقمالن اجلٝم٤مت اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل إمم اًمٜمٔمر ذم د وىم ،2020

احل٤مضم٦م اعمٚمح٦م إمم شمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمٞم٤مت شمداول اًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة جلٕمٚمٝم٤م أيمثر صم٘م٦م 

ُمٚمٞم٤مر  2.7. ومٛمع وضمقد اًمٜمّ٘مقدوُم٘مٌقًمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم سمدء ومّمؾ ضمديد ذم شم٤مريخ 

سم٤مرشم٤ٌمط ًمٞمؼما سمًٚم٦م ُمًتخدم ؿمٝمري ٟمِمط )صمٚم٨م ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل( خلدُم٤مت اًمٗمٞمًٌقك، و

                                                           
ًٓ ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتٌدال واًمتداول سم٤مًمًٚمع واًمٕمٛمالت  (1) رةشمٕمدُّ اًم٘م٤ًمئؿ أو اًمتقيمٜمز أصق ويٕمد سمٜم٤مء اًمتقيمٞمٜمز  ،اعمَِمٗم 

ّٕن٤م ٓ حتت٤مج إمم شمٕمديؾ أيمقاد اًمؼموشمقيمقٓت أو سمٜم٤مء سمٚمقيمتِملم ضمديدة ظم٤مص٦م هب٤م،  ؛األفت ـقيـزأؾمٝمؾ ُمـ 

وإٟمّم شمتٓمٚم٥م اشم٤ٌمع ىمقاًم٥م ضم٤مهزة قمغم ُمٜمّم٤مت اًمٌٚمقيمتِملم ُمثؾ ُمٜمّم٦م اإلصمػميقم اًمتل شمًٛمح سمٌٜم٤مء اًمتقيمٜمز 

دة شمٜمِم٠م وإضمراء اعمٕم٤مُمالت اخل٤مص٦م هب٤م سم٤مؾمتخدام اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م دون احل٤مضم٦م إمم شمدظمؾ ـمرف صم٤مًم٨م. وقم٤م

وشم٤ًمهؿ  Initial Coin Offering (ICO) اًمتقيمٜمز ُمـ ظمالل اًمٓمرح إوزم أو ُم٤م يًٛمك سمــــــــ قمٛمالت

 . قمٛمٚمٞم٤مت اًمٓمرح إوزم ًمٚمتقيمٜمز ذم مجع إُمقال وسمٜم٤مء اعمنموقم٤مت
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ُمـ اًمٕمٛمالت اًمًٞم٤مدي٦م، يٛمٙمـ أن شمّمٌح سمِمٙمؾ هيع سمٛمث٤مسم٦م قمٛمٚم٦م قم٤معمٞم٦م. ؾمٞم١مدي 

ذًمؽ إمم ومرض حتدي٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٞم٦م قم٤معمٞم٦م همػم ُمًٌقىم٦م شمتٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م اطمتقاء 

شمٕمزيز دوره٤م ذم زي٤مدة ُمًتقي٤مت ُمع اعمح٤موًم٦م ذم اعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م ًمٚمٕمٛمالت اعمًت٘مرة 

 Tether:اعمًت٘مرة قمٛمٚم٦م شمٞمثػم  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت  وُمـ أؿمٝمر .(1)اًمِمٛمقل اعم٤مزم

 افدوالر افرؿؿل Tether 

اًمتل  (Reeve Collins) ، ُمـ ظمالل ذيم٦م2014فمٝمر اعمنموع ذم ٟمقومٛمؼم 

إصداره  شمؿّ وىمد  ،ٌٚمقيمِملمشم٘مٜمٞم٦م اًم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس أؿم٤مرت إمم اًمٕمٛمٚم٦م قمغم أّّن 

 . Omni ، واؾمتخدُم٧م سمروشمقيمقلاًمٌتٙمقيـ سم٤مؾمتخدام ؿمٌٙم٦م

، Coinmarketcapُمقىمع  ل ُمرة قمغماًمدوٓر اًمرىمٛمل ٕو ، فمٝمر2015ذم ومؼماير 

هٌقط إؾمٕم٤مر ذم  ًمٚمٙمثػم ُمـ اعمًتثٛمريـ ذم فمؾ   ٤مً آُمٜم اً ُمالذ هذه اًمٕمٛمٚم٦م وأصٌح٧م

ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ  رىمٛمّٞم٦مسمّمٗم٦م ظم٤مص٦م قم٤ٌمرة قمـ قمٛمٚم٦م  اًمّرىمٛمّٞم٦مهذه اًمٕمٛمٚم٦م و ،اًمًقق

 ؾم٤مّد أقمؼم اعمٜمّم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ  ٦ماًمٌتٙمقيـ واإلصمػميقم ويٙمقن هل٤م ىمٞمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمٚمٜم

سمٕمٛمٚم٦م اًمدوٓر، يمّم يٛمٙمـ اًمتداول قمٚمٞمٝم٤م أو حتقيٚمٝم٤م إمم أي قمٛمٚم٦م قم٤مدي٦م ُمثؾ 

اًمدوٓر، اًمٞمقرو أو همػمه٤م، يمّم يٛمٙمـ اؾمتخدام هذه اًمٕمٛمٚم٦م ذم سمٕمض إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م 

  .ُمثؾ اعمٓم٤مقمؿ اًمٕم٤معمٞم٦م أو سمٕمض اعم١مؾم٤ًمت اًمتل شمدقمؿ ُمثؾ هذه اًمٕمٛمالت ُمثؾ اًمٌٜمقك

هق ُمِم٤مهب٦م هل٤م وقمٛمالت قمديدة اًمدوٓر اًمرىمٛمل ًم٥ًٌم اًمرئٞمز إلٟمِم٤مء او

إمم سمديؾ ُمًت٘مر وُمدقمقم  سم٤مّٓنٞم٤مراعمختٚمٗم٦م اعمٝمددة  اًمّرىمٛمّٞم٦مشمًٝمٞمؾ حتقيؾ اًمٕمٛمالت 

ويٛمٙمـ اًمت٠ميمد ُمـ وضمقده ذم أي  ،ُمـ ىمٌؾ يمٞم٤مٟم٤مت يمؼمى ويٛمت٤مز سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 واعمح٤مومظائؾ ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٍمف وىم٧م، يمّم ؾم٤مقمد وضمقد قمٛمٚم٦م ُمًت٘مرة قمغم وضمقد سمد

ُمـ  ُم٤من ًمٙمؾ  أًت٘مرة وسم٤مًمت٤مزم وضمقد أُمقال وشمداوٓت اًمٕمٛمالء ذم اعماإلًمٙمؽموٟمٞم٦م همػم 

 .يًتخدُمٝم٤م

                                                           
 . 4-3، ص: اًمّرىمٛمّٞم٦مه٦ٌم قمٌد اعمٜمٕمؿ، واىمع وآوم٤مق إصدار اًمٕمٛمالت  (1)

https://www.bitcoinnews.ae/10-%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%af%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://www.bitcoinnews.ae/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d9%81%d9%85%d8%a8%d8%b1-2018/
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اًمدوٓر اًمرىمٛمل طم٤مًمًٞم٤م اعمريمز اخل٤مُمس ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م طم٥ًم  وحيؾُّ 

 ُمٚمٞم٤مر دوٓر.  50، طمٞم٨م شمٌٚمغ ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞم٦م أيمثر ُمـ  Coinmarketcapُمقىمع 

 افصادرة ظـ افبـقك ادرـزية افّرؿؿّقةادطؾب افثاين: افعؿالت 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدحتٔمك سمف  ذيآهتّمم اًمٙمٌػم اًم ذم فمّؾ  ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء  اعمَِمٗم 

 اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدُمـ قع آظمر ػم ُمـ ىمٌؾ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م سمٜماًمٕم٤ممل، فمٝمر أيًْم٤م اهتّمم يمٌ

رة الت سم٤مًمٕمٛم"قك اعمريمزي٦م واًمتل شمًٛمك شمّمدره٤م اًمٌٜمؾ ذم شمٚمؽ اًمتل يتٛمث اعمَِمٗم 

ٕمرومٝم٤م يو ،Central Bank Digital Currency اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م اًمّرىمٛمّٞم٦م

اًمّم٤مدرة قمـ  اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدؿمٙمؾ ضمديد ُمـ أؿمٙم٤مل "سمٜمؽ اًمتًقي٤مت اًمدوًمٞم٦م سمٙمقّن٤م 

تٗمظ هب٤م اًمٌٜمقك اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م ختتٚمػ قمـ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت أو أرصدة اًمتًقي٦م اًمتل حت

 .(1)"اًمتج٤مري٦م ًمدى اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م

اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت  وىمد أفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م سمٕمض اًمدراؾم٤مت أنّ 

اعمريمزي٦م هل٤م اًمٕمديد ُمـ اعمزاي٤م ُمـ سمٞمٜمٝم٤م متٙملم اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م ُمـ ظمٗمض يمٚمٗم٦م إٟمج٤مز 

اعمٕم٤مُمالت، وحتًلم ُمًتقي٤مت يمٗم٤مءة ٟمٔمؿ اعمدومققم٤مت، وزي٤مدة اًمِمٛمقل اعم٤مزم إمم 

ضم٤مٟم٥م ُمٙم٤مومح٦م اجلرائؿ اعم٤مًمٞم٦م ممثٚم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال ومتقيؾ اإلره٤مب. 

اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت  سمؾ شمِمػم اًمدراؾم٤مت إمم أنّ ًمٙمـ ذم اعم٘م٤م

اعمريمزي٦م اًمتل يًٛمح سمتداوهل٤م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت وإومراد ىمد يٜمت٩م قمٜمٝم٤م 

يمذًمؽ شم٘مٚم٤ٌمت وظمروج ًمألُمقال اعمحتٗمظ هب٤م ذم صقرة ودائع ُمـ اًمٌٜمقك اًمتج٤مري٦م ُمع 

ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي يمقّن٤م  ًمّرىمٛمّٞم٦ماشمٗمْمٞمؾ أصح٤مهب٤م آطمتٗم٤مظ سم٠مُمقاهلؿ ذم صقرة اًمٕمٛمٚم٦م 

 ظمٓمقرة ٓ ؾمٞمّم ذم طم٤مًم٦م إزُم٤مت، وهق ُم٤م ىمد يّي  إطمقال ؾمتٙمقن أىمّؾ  ذم يمّؾ 

اًمت٘مٚمٞمدي٦م وي١مصمر قمغم إدارة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م، يمّم ىمد ي١مدي إمم  اًمٜمّ٘مقدسمٕمٛمٚمٞم٦م ظمٚمؼ 

                                                           
)1( “Central bank digital currencies”, Committee on Payments and  , (2018).BIS 

Market Infrastructures, Markets Committee. 
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(1)أزُم٤مت ُمٍمومٞم٦م ُمتٙمررة احلدوث
 . 

اًمٕمديد ُمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م إمم دراؾم٦م اًمٗمرص اًمتل  كسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ، شمًٕم

يقومره٤م إصدار ُمثؾ هذه اًمٕمٛمالت وومؼ أـمر شمِم٤مريمٞم٦م شمٕمددي٦م ُمع اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م 

إظمرى، وُمرايمز إسمح٤مث، وظمؼماء اًمّمٜم٤مقم٦م، واًمت٘مٜمٞم٦م، وإيم٤مديٛمٞملم وذًمؽ هبدف 

 .٦م خم٤مـمر حمتٛمٚم٦مأيّ  ط ودّ ويمذًمؽ اًمتحقّ  ،اًمت٘مٞمٞمؿ اًمدىمٞمؼ ًمتٚمؽ اعمٙم٤مؾم٥م

م اعُمحرز ذم شمتٗم٤موت اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م اًمدوًمٞم٦م ومٞمّم سمٞمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمًتقى اًمت٘مدّ 

هذا اعمج٤مل، واًمتقىمٞم٧م اًمزُمٜمل اعمتقىمع إلصدار هذه اًمٕمٛمٚم٦م. ذم هذا اًمّمدد، يٕمٛمؾ 

ُمـ  رىمٛمّٞم٦مٔصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٢مصدار قمٛمٚم٦م اطم٤مًمٞم٤ًم سمٜمؽ إٟمجٚمؽما قمغم ومٝمؿ أومْمؾ 

ظمالل شمٕمٛمٞمؼ اًمٌح٨م واًمتٕم٤مون داظمؾ اًمٌٜمؽ وسم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُم١مؾم٤ًمت ذيٙم٦م 

 اًمّرىمٛمّٞم٦ماؾمتخدام اًمٕمٛمالت  إُمٙم٤مٟمٞم٦ميمّم يدرس سمٜمؽ آطمتٞم٤مـمل اهلٜمدي أن  ،أظمرى

  .اعمدقمقُم٦م ُمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م يمٕمٛمالت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م

قمرسمٞم٦م سمدراؾم٦م ُمدى ضمدوى  دول ٧ميمٖمػمه٤م ُمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م اًمدوًمٞم٦م اهتٛمّ و

ذم هذا اإلـم٤مر يٕمتؼم ُمنموع و ،ص٤مدرة قمـ سمٜمقيمٝم٤م اعمريمزي٦م رىمٛمّٞم٦مـمالق قمٛمالت إ

ًمٚمتٕم٤مون ُم٤م سملم يمؾ ُمـ ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي وُمٍمف اإلُم٤مرات  "قم٤مسمر"

ُمِمؽميم٦م ُمـ أسمرز اعمنموقم٤مت  رىمٛمّٞم٦ماًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة اعمريمزي ًمدراؾم٦م إصدار قمٛمٚم٦م 

قمغم دراؾم٦م ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م  "قم٤مسمر"ي٘مقم ُمنموع  طمٞم٨م دداإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم هذا اًمّّم 

ُمقطمدة سملم اًمدوًمتلم  رىمٛمّٞم٦ماؾمتخدام شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ إلـمالق قمٛمٚم٦م 

واؾمتخداُمٝم٤م سملم اًمٌٜمقك اعمِم٤مريم٦م ذم اعمنموع داظمؾ وظم٤مرج احلدود. شمٕمتٛمد شم٘مٜمٞم٦م 

ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ قمغم اؾمتخدام ىم٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت ُمقزقم٦م سملم اًمٌٜمٙملم اعمريمزيلم واًمٌٜمقك 

يمتٚم٦م قمغم ـم٤مسمع زُمٜمل وراسمط إمم اًمٙمتٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمحٞم٨م يّمٌح  حتتقي يمّؾ  ،اعمِم٤مريم٦م

                                                           
(1) Lee, V. and Wessil, D. (2018). “Digital currencies: Five big implications for  

central banks”, Brooking, May. 
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ُمـ اعمًتحٞمؾ شمٕمديٚمٝم٤م. ؾمقف يتؿ اؾمتخدام هذه اًمت٘مٜمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اعمٓم٤مسم٘م٦م 

 :هيدف اعمنموع إممو ،واًمتًقي٦م سملم اًمٌٜمقك

 .ويمٞمٗمٞم٦م إصداره٤م وشمداوهل٤م اًمّرىمٛمّٞم٦مدراؾم٦م اًمٕمٛمالت   -

 .سم٤مؾمتخدام شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾومٝمؿ قمٛمٚمٞم٤مت اعمٓم٤مسم٘م٦م واًمتًقي٤مت سملم اًمٌٜمقك   -

 .ومٝمؿ اًمت٘مٜمٞم٤مت اعمًتخدُم٦م واًمت٠مصمػمات اًمٗمٜمٞم٦م واًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م قمغم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م احل٤مًمٞم٦م  -

 .(1)قمغم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م رىمٛمّٞم٦مدراؾم٦م شم٠مصمػم إصدار قمٛمٚم٦م ُمريمزي٦م   -

رة افّرؿؿّقة افـّؼقددم ظامل  آخر افتطقراتادطؾب افثافث:   ادَشػ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقداًمتٓمقرات احلديث٦م ذم قم٤ممل  ؾمٜمقضمز هٜم٤م أهؿ  . اعمَِمٗم 

 (Libra)فقزا  ظؿؾةافصقرة األوػ: 

 (Libra)قمٛمٚم٦م ُمنموع  ت اعمًت٘مرة قم٤معمٞم٤مً الغم اًمٕمٛمإُمثٚم٦م قمُمـ أطمدث إّن 

قمؼم  اؾمتخداُمٝم٤م ذم اعمدومققم٤مت اًمتل شمتؿُّ  ؾمٞمتؿُّ  واًمتل ومٞمًٌقكاخل٤مص٦م سمنميم٦م 

لم إُمقال سميمتحقيؾ ( ٤مب، اٟمًتٖمرامًٌقك، واشمًومٞم)ضمتّمقمل ٓشمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتقاصؾ ا

 . هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤متالل ًمنماء اًمتل شمتؿ ُمـ ظماو عتخدُملم أو ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٞمًاعم

( ظم٤مص٦م سمتٓمقير ٧Paper Whiteم ذيم٦م ومٞمًٌقك سمٜمنم ورىم٦م سمٞمْم٤مء )طمٞم٨م ىم٤مُم

 اًمٕمٛمٚم٦م اجلديدة أنّ الهل٤م ظم ٧مواًمتل سمٞمٜم ،18/6/2019 خقمٛمٚمتٝم٤م اجلديدة سمت٤مري

 ، طمٞم٨م ؾمٞمتؿّ إصقل احل٘مٞم٘مٞم٦مؾمتٙمقن ُمدقمقُم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ ُمـ ىمٌؾ اطمتٞم٤مـمل ُمـ 

ذم إضمؾ عم٤مًمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م ىمّمػمة ئع اعمٍمومٞم٦م وإوراق اطمتٗم٤مظ سمًٚم٦م ُمـ اًمقداآ

إدارة هذا  ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م، وؾمٞمتؿّ ؤه٤م إٟمِم٤م وطمدة يتؿّ  ٘م٤مسمؾ يمّؾ ُم ٦ماطمتٞم٤مـمل اعم١مؾمً

آطمتٗم٤مظ سم٤مٕصقل ذم ؿمٌٙم٦م  ؾمٞمتؿّ احلٗم٤مظ قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م، يمّم  فطمتٞم٤مـمل هبدٓا

إُمـ شمقومػم ف ؛ هبد((Custodiansُمـ ىمٌؾ أُمٜم٤مء احلٗمظ  ٤مضمٖمراومٞمً ُمقزقم٦م 

                                                           
 . 8، ص: اًمّرىمٛمّٞم٦موآوم٤مق إصدار اًمٕمٛمالت  ه٦ٌم قمٌد اعمٜمٕمؿ، واىمع (1)
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  .صقلواًماّلُمريمزي٦م ًمأل

تٝم٤م إجي٤مد سمٜمٞم٦م حتتٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اجلديدة ؾمتٙمقن ُمٝمٛمّ  دت اًمقرىم٦م اًمٌٞمْم٤مء أنّ وىمد طمد  

ؾمتخداُمٝم٤م، طمٞم٨م خ٤مص ُمـ اإؿمُمٚمٞم٤مرات  ٞمٓم٦م شمٕمٛمؾ قمغم متٙملمًُم٤مًمٞم٦م وقم٤معمٞم٦م سم

٦م ٤م ُمٌٜمٞمّ ّّن : أوهلًٓ ؿمٛمقثر ٟمٔم٤مم ُم٤مزم أيمإلٟمِم٤مء  ٤مصم٦م أضمزاء شمٕمٛمؾ ؾمقيً الشمتٙمقن ُمـ صم

ُمقصمقىمٞم٦م، يمّم يدقمٛمٝم٤م اطمتٞم٤مـمل  ذاتُمٜم٦م، وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمقير، وأ اًمٌٚمقيمِملمقمغم شم٘مٜمٞم٦م 

ت٘مٚم٦م شمؿ ٦ًم ُمًعمٜمحٝم٤م ىمٞمٛم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، وحمٙمقُم٦م ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم صقل اعمّمٛمٛم٦مإُمـ 

  .ٜمٔم٤مم اعم٤مزمشمٙمٚمٞمٗمٝم٤م سمتٓمقير اًم

هب٤م واعمٕم٤مرض هل٤م، طمٞم٨م  ٥مٔمر طمقل هذه اًمٕمٛمٚم٦م سملم اعمرطموشمت٤ٌميـ وضمٝم٤مت اًمٜم  

رة( ُمـ أن ُمنموع اًمٕمٛمٚم٦م BIS) ر سمٜمؽ اًمتًقي٤مت اًمدوًمٞم٦مطمذ   ًمنميم٦م ومٞمًٌقك  اعمَِمٗم 

سم٤مًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم، وىمد ٟمنم اًمٌٜمؽ شم٘مريًرا يٌلم ومٞمف أن ذيم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م  ىمد يّي 

ع ُمٝمٞمٛمـ سمنقم٦م ُمقىموومٞمًٌقك وأُم٤مزون( يٛمٙمٜمٝم٤م شم٠مؾمٞمس اًمٙمؼمى ُمثؾ )ضمقضمؾ 

ؿمٌٙم٦م اعمًتخدُملم اًمقاؾمٕم٦م. وذم طملم أن هذه اًمنميم٤مت يٛمٙمـ أن وذًمؽ سمٗمْمؾ 

الؾمت٘مرار اعم٤مزم واعمٜم٤موم٦ًم ًم٤م يٛمٙمـ أن شمِمٙمؾ هتديدات أّّن ٓ اًمِمٛمقل اعم٤مزم إز شمٕمز

اًمتٜمًٞمؼ  اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء ع قمغم اجلٝم٤مت اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم مجٞمومح٤مي٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت، سم٤مًمت٤مزم يتٕملّم 

 سمٜمؽ . وسملّم "ؾم٤مطم٦م قمٛمؾ ُمتٙم٤مومئ٦م سملم ذيم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٙمٌػمة واًمٌٜمقك"ًمْمّمن 

ًٓ "ف سمح٤مضم٦م أيْم٤م إمم اشم٤ٌمع ّن٩م سم٠مٟمّ  اًمتًقي٤مت ي٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمتٜمٔمٞمؿ  "أيمثر ؿمٛمق

 .(1)اعم٤مزم وؾمٞم٤مؾم٦م اعمٜم٤موم٦ًم وأٟمٔمٛم٦م ظمّمقصٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت

 E- Renminbi اإلفؽسوكقة ظؿؾة افركؿقـبلافصقرة افثاكقة: 

سمتجرسم٦م اًمدومع سمٕمٛمٚمتٝم٤م ؾمتٌدأ اًمّملم اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م، وم٢مّن  اًمٖم٤مردي٤منوومً٘م٤م ًمّمحٞمٗم٦م 

ووومً٘م٤م ًمقؾم٤مئؾ  ،2020ؿمٝمر ُم٤ميق ُمـ  اجلديدة ذم أرسمع ُمدن رئٞمًٞم٦م اقمت٤ٌمراً  اًمّرىمٛمّٞم٦م

ذم إؿمٝمر ىمد ىم٤مم سمتٙمثٞمػ ضمٝمقده اًمٌٜمؽ اعمريمزي اًمّمٞمٜمل اإلقمالم اعمحٚمٞم٦م، وم٢مّن 

                                                           
رةاًمٕمٛمالت  (1)  ، اًمٌٜمؽ اعمريمزي إردين. اعمَِمٗم 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/china-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency
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شمٓمقير قمٛمٚم٦م اًمرٟمٛمٞمٜمٌل اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتل ُمـ اعم٘مرر أن شمٙمقن أول أضمؾ  إظمػمة ُمـ

وُمـ اعم٘مرر أن دمرب اًمٕمٛمٚم٦م ذم أرسمع  ،ػمذم اًمٕم٤ممل يديره٤م اىمتّم٤مد يمٌ رىمٛمّٞم٦مقمٛمٚم٦م 

، وهل ويم٤مًم٦م إقمالُمٞم٦م طمٙمقُمٞم٦م، "شمِم٤ميٜم٤م ديكم"وىم٤مًم٧م صحٞمٗم٦م ُمٜم٤مـمؼ سمِمٙمؾ ُمٌدئل. 

ذم شمٚمؽ اعمدن، ُمع شمٚم٘مل سمٕمض ُمقفمٗمل  ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٜم٘مدي٦م اقمتّمد اًمٕمٛمٚم٦م رؾمٛمٞم٤مً  ف شمؿّ إٟمّ 

 .ُم٤ميق أي٤مر/ ُمـ اقمت٤ٌمراً  اًمّرىمٛمّٞم٦ماحلٙمقُم٦م واعمقفمٗملم اًمٕمٛمقُمٞملم رواشمٌٝمؿ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م 

اعمقاد سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذاء اًمٕمٛمٚم٦م ؾمتًتخدم ًمدقمؿ اًمٜم٘مؾ  ، إنّ "ؾمٞمٜم٤م ٟمٞمقز"وىم٤مًم٧م 

ذيم٤مت قم٤معمٞم٦م ُمثؾ ُم٤ميمدوٟم٤مًمدز  وطم٥ًم سمٕمض اًمت٘م٤مرير، وم٢منّ  ،اًمٖمذائٞم٦م واًمتجزئ٦م

 . (1)اًمتجرسم٦م ُمـ واوم٘م٧م قمغم أن شمٙمقن ضمزءاً 

  IMFCoinافصقرة افثافثة: ظؿؾة 

إمم  (اًمتٜمٗمٞمذي اًم٤ًمسمؼ ًمّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزماعمدير ) أعمح٧م يمريًتلم ٓهم٤مرد

( Special Drawing Rights) ُمـ طم٘مقق اًمًح٥م اخل٤مص٦م رىمٛمّٞم٦ماطمتّمل شمدؿملم ٟمًخ٦م 

ويٛمٙمـ )أي ُمًٙمقيم٦م صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم(،  "IMFCoin"ك يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٛمّ و

، يمّم ؾمٞمٙمقن ُمـ اعمٛمٙمـ شم٘مٞمٞمؿ أصمره٤م ٦م اًمٕمٛمٚم٦مّمٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم شمٕم٘م٥م وُمراىمًٌم

وؾمقف شمًٛمح شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ واًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م سمدقمؿ اًمِمٗم٤مومٞم٦م  ،سمًٝمقًم٦م

رةواًمتح٘مؼ ُمـ اؾمتٕمّمل اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م ًمـ )طم٘مقق اًمًح٥م اخل٤مص٦م  (، إُمر اعمَِمٗم 

 . (2)يمٌػم ُمـ احلقيمٛم٦م اًمرؿمٞمدة ذم متقيؾ اًمتٜمٛمٞم٦م مم طمدّ إز اًمذي يٕمزّ 

 افصقرة افرابعة: مؼوع ظؿؾة افتؾغرام 

سم٤مومٞمؾ دوروف قمـ إهمالق ُمنموع قمٛمٚم٦م سمٚمقيمِملم  "شمٚمٖمرام"أقمٚمـ ُم١مؾمس 

رة ؾم٥ٌم إهمالق  وأووح دوروف أنّ  ،Telegram Open Network (TON) اعمَِمٗم 

ُمنموقمف يٕمقد إمم ىمرار اختذشمف حمٙمٛم٦م أُمريٙمٞم٦م، وسمذًمؽ شمٜمتٝمل ُم٤ًممه٦م ذيم٦م 

                                                           
)1( https://cutt.us/KEuoF  

(2) James Mackintosh, Forget Bitcoin. Have You Heard of IMFcoin?  
https://cutt.us/DKYcy  

https://cutt.us/KEuoF
https://cutt.us/DKYcy
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قم٤مُملم  ذم ُمنموع اًمٕمٛمٚم٦م آومؽماوٞم٦م اًمتل قمٛمؾ قمغم إقمداده٤م قمغم ُمدى "شمٚمٖمرام"

. ويم٤من اهلدف أن شمٙمقن هذه اًمٕمٛمٚم٦م "GRAM"وٟمّمػ، وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م شمًٛمٞم٦م 

ُمت٤مطم٦م ًمٙمؾ ُمقاـمـ أُمريٙمل ذم أي ريمـ ُمـ  - ذم طم٤مل شمِمٖمٞمٚمٝم٤م-آومؽماوٞم٦م 

اًمٙمقيم٥م، وهذا إُمر يتٕم٤مرض ُمع اعمّم٤مًمح اعم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م 

 .(1)وسم٤مًمدرضم٦م إومم هيدد هٞمٛمٜم٦م اًمدوٓر إُمريٙمل قمغم اًمٕم٤ممل

مؽاكقة اشتخدام افعؿؾة ضؿـ االحتقاط افـؼدي فؾعؿالت ادطؾب افرابع: ا

 افقضـقة 

ويراد  .اًم٘مٞمٛم٦م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ختزيـُم٠ًمًم٦م اًمتل شمقاضمف اًمٌنم ت اًمدائٛم٦م اعمٕمْمالُمـ 

اًمٌنمي  اًمقىم٧م إلٟمت٤مضمٝم٤م. ومٗمل طملم أنّ يًتٖمرىمقن زُمٜم٤ًم اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل سم٤مًم٘مٞمٛم٦م أي: شمٚمؽ 

إٟمت٤مج سمحٙمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٤م رء آظمر هق همػم حمدود قمٛمٚمٞمً  يمّؾ  أنّ  هق وىم٧م حمدود، إّٓ 

٤م يم٤من اًمٌمء اًمذي وم٠ميًّ  ،شمقفمٞمػ اعمزيد ُمـ اًمقىم٧م اًمٌنمي ومٞمف شمؿّ ذم طم٤مل ُمٜمف  اعمزيد

ف يٛمٙمـ دائّم شمّمٜمٞمع اعمزيد ىمٞمٛمتف ؾمؽمشمٗمع. وٕٟمّ  يمٛمخزون ًمٚم٘مٞمٛم٦م، وم٢منّ  ُيت٤مره اًمٌنم

  .قمغم اًم٘مٞمٛم٦م اعمخزٟم٦م ومٞمف أظمريـ ؾمٞمٜمتجقن اعمزيد ُمٜمف ًمٚمحّمقل ُمـ هذا اًمٌمء، وم٢منّ 

ٟمج٤مزات اًمت٘مٜمٞم٦م إلهذا إُمر ُيٚمِ٘مل اًمْمقء قمغم ضم٤مٟم٥م ُمذهؾ ُمـ ضمقاٟم٥م ا إنّ 

ا سمِمٙمؾ جل٠مت اًمٌنمي٦م إمم ؾمٚمٕم٦م يم٤من قمروٝم٤م حمدودً  اًمٌتٙمقيـ. ومٚمٚمٛمرة إومم وهق

ومٛمٝمّم يم٤من قمدد إؿمخ٤مص اًمذيـ يًتخدُمقن اًمِمٌٙم٦م، وُمٝمّم يم٤من ُمدى  ،مص٤مر

ات اعمًتخدُم٦م ذم إٟمت٤مضمٝم٤م، وم٢مٟمّ اعم وُمدى شم٘مدم ارشمٗم٤مع ىمٞمٛمتٝم٤م، ف ٓ يٛمٙمـ أن يتٕمدى ٕمد 

، وٓ شمقضمد إُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م ًمزي٤مدة (ُمٚمٞمقن 21ـ)اعمتقاومرة اًم قمدد قمٛمالت اًمٌتٙمقيـ

٤مس قمغم آطمتٗم٤مظ اًمٓمٚم٥م. وم٢مذا ازداد ـمٚم٥م اًمٜمّ  اًمٕمرض ًمٞمتٜم٤مؾم٥م ُمع زي٤مدة

ىمٞمٛم٦م اًمٕمرض  اًمٓمٚم٥م هل ُمـ ظمالل زي٤مدة اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة ًمتٚمٌٞم٦م سم٤مًمٌتٙمقيـ، وم٢منّ 

ُمٚمٞمقن ؾم٤مشمقر، ومٝمٜم٤مك ُم٤ًمطم٦م  100إمم سمتٙمقيـ  وسم٥ًٌم ىم٤مسمٚمٞم٦م ىمًٛم٦م يمّؾ  ،راعمتقومّ 

                                                           
(1) https://cutt.us/BeZpz  

https://cutt.us/BeZpz
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 اًمّمٖمػمة قمٜمدُم٤م شمرشمٗمع ىمٞمٛمتف. إنّ  ٟمٛمق يمٌػمة ًمٚمٌتٙمقيـ ُمـ ظمالل اؾمتخدام وطمداشمف

 ًمت٠مدي٦م دور خمزن ًمٚم٘مٞمٛم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  ا ُمـ إصقل يمل يٙمقنهذا إُمر يٓمرح ٟمققم٤م ضمديدً 

وسم٤مًمت٤مزم مل  يم٤مٟم٧م مجٞمع أؿمٙم٤مل اًمٜم٘مد همػم حمدودة ذم يمٛمٞمتٝم٤مومحتك اظمؽماع اًمٌتٙمقيـ، 

اًمٕمرض  شمٙمـ شمتٛمتع سم٤مًمٙمٗم٤مءة سم٘مدرهت٤م ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م سمٛمرور اًمقىم٧م، ًمٙمـ

 .ٚم٘مٞمٛم٦مًم خمزون٘مدي اًمث٤مسم٧م ًمٚمٌتٙمقيـ جيٕمٚمف أومْمؾ اًمٜمّ 

 

اقمتّمده  ، قمٜمدُم٤م يم٤من اًمٌتٙمقيـ سمٕمٛمر اًمتًع ؾمٜمقات وم٘مط، شمؿّ 2018ذم قم٤مم 

 سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ ىمٌؾ اعماليلم ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل، ًمدرضم٦ٍم أصٌح يتؿ ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٦مٞمف وشمٌٜمّ 

 ُمٕمدل ٟمٛمق قمروف احل٤مزم ُمع قمرض اًمٕمٛمالت آطمتٞم٤مـمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م. ومٕمغم صٕمٞمد ٟم٦ًٌم

 25أيمؼم سمٜمحق م، 2017قم٤مم اعمخزون إمم اًمتدومؼ، يم٤مٟم٧م خمزوٟم٤مت اًمٌتٙمقيـ اعمتقاومرة 

ُمـ  هذا أىمّؾ  ، وٓ يزال٤2017مضمٝم٤م ذم قم٤مم ٟمتإ ُمرة ُمـ اًمقطمدات اجلديدة اًمتل شمؿّ 

اًمتدومؼ  ، ؾمتتٗمقق ٟم٦ًٌم اعمخزون إمم2022ٟمّمػ ٟم٦ًٌم اًمذه٥م، وًمٙمـ سمحدود قم٤مم 

 ، ؾمتٌٚمغ اًمٜم٦ًٌم وٕمػ اًمذه٥م2025ًمٚمٌتٙمقيـ قمغم اًمذه٥م، وسمحٚمقل قم٤مم 

وسمحٚمقل  ،٤موؾمتًتٛمر ذم اًمزي٤مدة سمنقم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ سمٞمٜمّم ؾمٞمٌ٘مك اًمذه٥م صم٤مسمت٤ًم شم٘مريًٌ 

ًمـ يٙمقن هٜم٤مك أي قمرض ضمديد ُمـ اًمٌتٙمقيـ، وؾمتّمٌح ٟم٦ًٌم ، ٤مريًٌ شم٘م 2140قم٤مم 
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ّن٤مئٞم٦م، وهل اعمرة إومم اًمتل حت٘مؼ ومٞمٝم٤م أي ؾمٚمٕم٦م أو أي ُم٤مدة  اعمخزون إمم اًمتدومؼ ٓ

(1)هذا إُمر
.  

رة افّرؿؿّقة افـّؼقدادطؾب اخلامس: مستؼبؾ   مـ وجفة كظر افباحث ادَشػ 

 ومػموس  ُمـ ظمالل شمتٌع اًمقاىمع اعمٕم٤مس ذم فمؾ  
ِ
إزُم٦َم اًمٕم٤معمٞم٦َم اًمٜم٤ممج٦َم قمـ وسم٤مء

وم٘مد أدت هذه  اًمٕم٤ممل يتجف ٟمحق اًمرىمٛمٜم٦م ذم ؿمتك جم٤مٓت احلٞم٤مة، أنّ  ، ٟمٚمحظيمقروٟم٤م

، ُم٤م اًمّرىمٛمّٞم٦مإزُم٦ُم إمم شمنيِع قمٛمٚمٞم٦ِم آؾمتٗم٤مدِة ُمـ احلٚمقِل واًمتٓمٌٞم٘م٤مِت واخلدُم٤مت 

ٌٕمد اٟمتِم٤مر اًمقسم٤مء ازدهرت وم أدى إمم شمنيِع اًمتحقل اًمٕم٤معمل ٟمحق آىمتّم٤مِد اًمرىمٛمل.

إذ يٌح٨م اعمًتٝمٚمٙمقن قمـ اًمؽمومٞمف وومرص اًمتًقق وـمرق ضمديدة  اًمّرىمٛمّٞم٦ماعمٜمّم٤مت 

 . ًمٚمتقاصؾ ظمالل إزُم٦م

ٕمد، واًمتٕمٚمٞمؿ قمؼم ٕمد، واًمٕمٛمؾ قمـ سمُ اًمتٓمٌٞم٥م قمـ سمُ إُمٙم٤مٟمٞم٦م وشمتٞمح اًمرىمٛمٜم٦م 

اًمتج٤مرة طمجؿ شمْم٤مقمػ قمالوة إمم ذًمؽ،  ،وقم٘مد اعم١ممترات قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م، اإلٟمؽمٟم٧م

إهمالق إؾمقاق ذم يمثػم ُمـ اًمدول. ًمذا  أصٌح٧م هل إصؾ ذم فمؾ  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م و

عمقوقع اًمرىمٛمٜم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمدول اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ أضمؾ اعمزيد ُمـ آهتّمم إقمٓم٤مء يٜمٌٖمل 

  .اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٗمجقات  ؾمد  

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدصمّؿ ُمـ ظمالل شمتٌع جمري٤مت ؾمقق   ء أؾم٤مّد اًمذي هق ضمز- اعمَِمٗم 

ذم أؾمقاق آؾمتثّمر وم٢مّٟمف يّمٕم٥م إٟمٙم٤مر طمجؿ ُم٤ًممه٦م هذا اًمًقق  -ُمـ قم٤ممل اًمرىمٛمٜم٦م 

هذه ٝم٤م تاًم٘مٗمزة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل أطمدصميمّم يّمٕم٥م إٟمٙم٤مر أو اعمْم٤مرسم٦م واًمتداول، 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقد  اًمدوًمٞم٦م.  اًمٕم٤معمل واًمتج٤مرة ذم آىمتّم٤مد اعمَِمٗم 

ف ُمـ اًمّمٕم٥م واعمح٤موًم٦م ذم ختٛملم اعمًت٘مٌؾ، ٟمجد أٟمّ وُمـ ظمالل ىمراءشمٜم٤م ًمٚمقاىمع، 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدأن شمزيح هذه  ظمالل اًمٕم٘مد اًم٘م٤مدم، اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمقـمٜمٞم٦م  اًمٜمّ٘مقد اعمَِمٗم 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدهذه  ٟمٜمٙمر أنسم٤معم٘م٤مسمؾ أيًْم٤م ٓ ًمٙمـ  أظمذت وُمًتٛمرة ذم ىمد  اعمَِمٗم 

                                                           
 . 229-228قمٛمقص، ُمٕمٞم٤مر اًمٌتٙمقيـ، ص:  (1)
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 . "اعم٤مل" قم٤مملآؾمتحقاذ قمغم ىمٓمٕم٦م أيمؼم ُمـ 

اؾمتحدصم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ومٙمرة ٤م يمّم واًمٗمٙمرة سم٤ًٌمـم٦م هل أّّن 

اًم٘مقاٟملم ُمـ ىمٌؾ اًمدول،  ـ  سمحٙمؿ آٟمتِم٤مر اًمٙمٌػم وؾَم  ، صمؿّ ظم٤مرضم٦م قمـ اعم٠مًمقف

 اًمٜمّ٘مقدأصٌح اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اعمًتجدات أُمر ـمٌٞمٕمل. يمذًمؽ هق اًمقوع ُمع 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م ٤مر، ًمذا جي٥م قمغم اجلٝم٤مت اعم١ًموًم٦م حتٛمؾ ، وم٢مّن٤م ذاه٦ٌم إمم آٟمتِماعمَِمٗم 

اإلضمراءات ُم١ًموًمٞمتٝم٤م واًمٌدء ذم دراؾم٦م هذا اعمقوقع سمجد. وجي٥م اخت٤مذ اًمٕمديد ُمـ 

 : اًمت٤مًمٞم٦م قمغم اعمًتقي٤مت

 افتؼيعل/افتـظقؿل. -

 اإلداري/افتـػقذي. -

 افرؿايب/افؼضائل. -

 -إداريإٟمِم٤مء جلٜم٦م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت ذات اًمٕمالىم٦م هل٤م ـم٤مسمع ًمذا ُمـ اًميوري 

سمـٛم٤ًمئؾ  واؾمٕم٦م شمٙمقن قمغم دراي٦موجي٥م أن  ،رىم٤ميب -ىم٤مٟمقين -شمنميٕمل -شمٜمٗمٞمذي

وآىمتّم٤مد واًم٘م٤مٟمقن واعمٍمومٞم٦م، ًمتٙمقن ُم١ًموًم٦م قمـ  وآشمّم٤مٓت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدذه ووع إـم٤مر ىم٤مٟمقين شمٜمٔمٞمٛمل رىم٤ميب هل  . اعمَِمٗم 
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رة افّرؿؿّقة افـّؼقدتحديات أمام افادبحث افرابع:    ادَشػ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدشمقاضمف  اًمٕمديد ُمـ اًمتحدي٤مت اًمتل جي٥م ُمٕم٤مجلتٝم٤م واًمتٖمٚم٥م  اعمَِمٗم 

 ٜمِمقد. ؾمٞمتؿ اًمؽميمٞمز قمغم أمهٝم٤م ذم هذه اجلزئٞم٦م:ج٤مح اعمقمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم اًمٜمّ 

 افؼبقل افؼاكقينادطؾب األول: 

ًي٤م يمٌػًما ذم وضمف ؾ حتدّ ثّ اًمِم٤مئٙم٦م ومتُ إّن ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٌقل اًم٘م٤مٟمقين شمٕمد ُمـ إُمقر 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقد ُمقاىمػ اعمٜمٔمّمت اًمدوًمٞم٦م واًمدول طمقل ر ذم ٔمَ ، ومٛمـ ظمالل اًمٜم  اعمَِمٗم 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدشمداول  ىم٤مٟمقٟمٞم٦م دم٤مه٤مت آسمِم٠من  اً يمٌػم ٤مً ، شمٌلم أن هٜم٤مك شمٜم٤مىمْماعمَِمٗم 

ي٘مٌؾ  :األول جتاهاال :دم٤مه٤متا الصم٦مإمم صمأراء اٟم٘مًٛم٧م ، واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هبذا اًمِم٠من

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدشمداول  وسمٕمد اخلقض ذم شمداوهل٤م  "افبتؽقيـ"٤مٕظمص وسم اعمَِمٗم 

صم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمٕمرض هل٤م اىمتّم٤مده٤م وُمـ هذه أسمحٔمر شمداوهل٤م سمٕمد  أصدر ىمراراً 

 ٤مًمٜمّ٘مقدإمم اًمتداول سمإُمقال اًمدول اًمّملم اًمتل ؿمٕمرت سم٤مخلقف سمٕمد شمقضمف رؤوس 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م  .اعمَِمٗم 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدوُمٜمع شمداول إؾم٤مس ومحٔمر اًمٗمٙمرة ُمـ  :جتاه افثاينالاأُم٤م   اعمَِمٗم 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ احلٔمر اًم٘م٤مٟمقين  فأٟمّ ّٓ ُمـ ظم٤مًمػ اًم٘مرار، إ ٤مل يمّؾ ٓمَ وىمرّن٤م سمٕم٘مقسم٤مت شمَ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدشمداول  ٗمل سمٕمض هذه اًمدول يتؿُّ وم  "افبتؽقيـ"وظم٤مص٦م  اعمَِمٗم 

ؾمٕم٤مر وهمػمه٤م ُمـ ٕشم٘مٚم٥م االل ُمٕمتٛمديـ قمغم اعمْم٤مرسم٦م ًمتح٘مٞمؼ أرسم٤مح ُمـ ظم

 .، وُمٕمٔمؿ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م متثؾ هذا آدم٤مهٟمؽمٟم٧مإلًمتل شمتؿ قمؼم ؿمٌٙم٤مت االت ااًمتٕم٤مُم

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م ٤مًمٜمّ٘مقدر ُمـ اًمتداول سموم٘مد طمذ   :جتاه افثافثاالأُم٤م  ًمٚمٛمخ٤مـمر  اعمَِمٗم 

ظمر شمتقومر ذم هذه اًمدول أوذم اجل٤مٟم٥م  ،ن هب٤مقاعمتٕم٤مُمٚم اعم٤مًمٞم٦م اًمتل ىمد يتٕمرض هل٤م

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدُمّم٤مرف أو ُم١مؾم٤ًمت ُم٤مًمٞم٦م شم٘مٌؾ سمتحقيؾ وٛمـ هذه آدم٤مه   اعمَِمٗم 

ول ُمـ ف اًمدّ قمغم ختقّ  ، دل  قمغم رء هذا اًمتٜم٤مىمض إن دل   وقمٚمٞمف وم٢منّ ، مم ٟم٘مقد ىم٤مٟمقٟمٞم٦مإ
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ىمتّم٤مدي ًمٚمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م، وُم٤م يثػم اًمتخقف ٓاخت٤مذ اًم٘مرار اًمذي ىمد ُي٤مًمػ اًمتٓمقر ا

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م ٤مًمٜمّ٘مقدهق هقم٦م اٟمتِم٤مر وشمقؾمع ىمٌقل اًمتداول سم ذم  التسمٙم٤موم٦م اًمتٕم٤مُم اعمَِمٗم 

 شمديّن  وُمـ صمؿّ  ،اعمًت٘مٌؾ مم٤م ىمد ي١مصمر هذا قمغم شم٘مٚمٞمؾ اًمدور اًمًٞم٤مد واجلٖمراذم ًمٚمٜم٘مقد

ا ُمـ اًمدول إوروسمٞم٦م هذا ، ومتثؾ قمددً اًمقـمٜمٞم٦م واىمتّم٤مده٤م ٤مًمٜمّ٘مقدُمًتقى اًمتٕم٤مُمؾ سم

 . (1)آدم٤مه

 األمـ افسقزاين ادطؾب افثاين: 

رة اًمٜمّ٘مقدُمـ أيمؼم اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف  إنّ  هل ُم٠ًمًم٦م إُمـ واحلّمي٦م. ومٛمع  اعمَِمٗم 

 اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدفمٝمقر أظم٤ٌمر اًم٘مرصٜم٦م وآٟمتٝم٤ميم٤مت اًمدوري٦م اًمتل حتدث ًمًقق 

رة وُمـ  ،ُمـ احلّمي٦م قمغم أصقهلؿ وسمٞم٤مٟم٤مهتؿ، يٓم٤مًم٥م اعمًتخدُمقن سمٛمزيد اعمَِمٗم 

ّم شمٓمقرت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وؾمٌؾ احلّمي٦م ومٞمٝم٤م، يتٓمقر ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمتقاز ف يمٚمّ اعمٕمروف أٟمّ 

يقم، ُينق طمقازم  ف ذم يمّؾ أٟمّ  Coin Deskومٜمقن ومم٤مرؾم٤مت اًم٘مراصٜم٦م. وىمد ذيمر ُمقىمع 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدُمٚمٞمقن دوٓر ُمـ اًمٌقرص٤مت، وُمع زي٤مدة يمٛمٞم٦م  2.7 ، شمزيد اعمَِمٗم 

ُمٕمٝم٤م رىمؿ اعم٤ٌمًمغ اعمنوىم٦م
(2)

.  

واكاـراي  ؾروس"وُمـ أسمرز إُمثٚم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م حتدي إُمـ واحلّمي٦م، هل طم٤مدصم٦م 

ٕم٤مم اًمٗم٤مئ٧م اٟمتِم٤مر ومػموس ظمٓمػم (، وم٘مد ؿمٝمد اًمٕم٤ممل اًمWannaCry) "اإلفؽسوين

ًمٞمؾ اًمث٤مين قمنم ٗمل ُمٜمتّمػ . ومأي٤مم ُمتت٤مًمٞم٦م ٦مأوىمػ اًمٕم٤ممل أمجع قمغم ىمدٍم واطمدة ٕرسمٕم

و٧م خمتٚمػ دول اًمٕم٤ممل إمم هجقم إًمٙمؽموين سم٤مؾمتخدام ُمـ أي٤مر اًمٕم٤مم اعم٤ميض شمٕمرّ 

، شم٥ًٌم ذم شمِمٗمػم سمٞم٤مٟم٤مت Wannacr ومػموس اًمٗمدي٦م، اًمذي أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ واٟم٤ميمراي

٤ًٌم سمدومع ُمٌٚمغ ُم٤مزم ًم٘م٤مء اؾمتٕم٤مدة اًمٌٞم٤مٟم٤مت وىمد ـم٤مًم٧م هذه  ،إضمٝمزة اًمتل ه٤ممجٝم٤م ُمٓم٤مًم

واًمنميم٤مت، واجل٤مُمٕم٤مت، واًمقزارات، واعمًتِمٗمٞم٤مت، واعمّم٤مٟمع، اهلجّمت اعم١مؾم٤ًمت، 

                                                           
 .59اعمًتحدصم٦م، ص:  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمزقم٤ميب، اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕمٛمالت  (1)

(2) Challenges and issues in cryptocurrency trading: beyond the controversies,  

https://cutt.us/756wU.  

https://cutt.us/756wU
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ل اًمقـمٜمل ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وذيم٦م ٔم٤مم اًمّمحّ واًمٌٜمقك، وهمػمه٤م طمقل اًمٕم٤ممل، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اًمٜمّ 

، وُمِمٖمؾ اًمِمٌٙم٤مت اخلٚمقي٦م اًمروؾمٞم٦م Telefónica "تقؾقػقكقؽا"آشمّم٤مٓت اإلؾم٤ٌمٟمٞم٦م 

 ضمٝم٤مز طم٤مؾمقب يم٤من أّي  ، وُمٜمٔمّمت يمٌػمة أظمرى. أي سم٤مظمتّم٤مر،Megafon ُمٞمٖم٤مومقن

 ُمٕمرًو٤م ًمإلص٤مسم٦م هبذا اًمٗم٤ميروس.  Windows يٕمٛمؾ سمٜمٔم٤مم

 سمٜمٔم٤مماًمتل شمٕمٛمؾ  ٤مؾمقبأضمٝمزة احل سمتِمٗمػم سمٞم٤مٟم٤متهذا اًمٗمػموس ي٘مقم و

Windows  ٘مٗمٚمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ ُيٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م دون دومع ُمٌٚمغ ُم٤مزم ُمٕملم، ُمًتٖماًل وشم

ٜم٘م٤مب قمٜمٝم٤م وصم٤مئؼ هي٦م يمِمٗم٧م اًم Windows صمٖمرة أُمٜمٞم٦م ذم أٟمٔمٛم٦م شمِمٖمٞمؾ ويٜمدوز

 دت ذيم٦م ُم٤ميٙمروؾمقوم٧موىمد أيمّ ، NSA ظم٤مص٦م سمقيم٤مًم٦م إُمـ اًم٘مقُمل إُمريٙمٞم٦م

Microsoft   ٤م ىم٤مُم٧م سمتحدي٨م أٟمٔمٛم٦م شمِمٖمٞمؾ ويٜمدوز وُمْم٤مد اًمٗمػموؾم٤مت اعمج٤مين أّّن

  .(1)اخل٤مص هب٤م، ًمتقومر ًمٚمٛمًتخدُملم مح٤مي٦م ُمـ اًمٗمػموس اعمِمٗمر

 افشػاؾقةادطؾب افثافث: 

رةاًمٕمديد ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٓمرح إوزم ًمٚمٜم٘مقد  إنّ  ٜمتٝمل هب٤م اعمٓم٤مف سم٤مًمٗمِمؾ، ي اعمَِمٗم 

 اًمٜمّ٘مقدواًمٌٕمض قم٤ٌمرة قمـ همش واطمتٞم٤مل. سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًمٕمديد ُمـ ُمِم٤مريع 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م وم٘مد  ،٤م ٓ ُمريمزي٦م، هل ذم اًمقاىمع ًمٞم٧ًم يمذًمؽقمل أّّن اًمتل شمدّ  اعمَِمٗم 

% ُمـ 80أن ُم٤م ي٘مرب ُمـ  Token Analyst - Yahoo Financeأفمٝمرت سمٞم٤مٟم٤مت ُمـ 

 20طم٤مًم٦م، اطمتٗمٔم٧م أيمؼم  16حمٗمٔم٦م. وذم  20قمٛمٚم٦م ُمِمٗمرة متتٚمٙمٝم٤م أومْمؾ  50أومْمؾ 

  (.Token% ُمـ إمج٤مزم اعمٕمروض ُمـ اًم٘م٤ًمئؿ ) 90حمٗمٔم٦م سم٠ميمثر ُمـ 

اعم١مؾم٤ًمت اًمِمٝمػمة ىمٌؾ آومت٘م٤مر إمم اًمِمٗم٤مومٞم٦م واعمّمداىمٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م  إنّ 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدومقائد يمٌح إمم ىمد ي١مدي  شم٘مٜمٞم٦م وشم٘مقيض ىمقة وشم٠مصمػم اقمتّمد  اعمَِمٗم 

أٟمّم٤مر شم٘مٜمٞم٦م يدقمق إمم ضم٤مٟم٥م اعمج٤مل اعم٤مزم، ًمذا ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمٌٚمقيمِملم 

ُمٕم٤ميػم إصدار و، وشمٕمزيز آطمؽمافاعمخ٤مًمٗم٦م، ًمٚمٛمّمرؾم٤مت  مم ووع طمد  اًمٌٚمقيمِملم إ

                                                           
(1 )WannaCry  :اًمٗمػموس اًمذي أسمٙمك أٓف ،https://cutt.us/Rta3c. 

https://cutt.us/Rta3c
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  .(1)أظمالىمٞم٦م

 ادصداؿقةادطؾب افرابع: 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦مٜمُّ٘مقد ًمٚم ICOزم قمٛمٚمٞم٦م اًمٓمرح إوّ  ٕمدُّ شمُ  ُمـ أومْمؾ اًمٓمرق جلذب  اعمَِمٗم 

ُمرة، وم٘مد طمدث أن يم٤من سمٕمض ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ  ٤م مل شمٙمـ آُمٜم٦م ذم يمّؾ أّّن  اعمًتثٛمريـ، إّٓ 

ذم إدراضمٝم٤م ًمٚمٜم٘مقد،  ُم٦ماسٜمّم٤مت أن شمٙمقن أيمثر اعمقمغم جي٥م ًمذا ٟمّم٥م واطمتٞم٤مل. 

 . (2)اعمقصمقىم٦م وم٘مط اًمٜمّ٘مقدطمٞم٨م جي٥م آىمتّم٤مر قمغم 

 افسققفةادطؾب اخلامس: 

ؼ سمٞمئ٦م همػم ُمتقازٟم٦م، ؾمقق، طمٞم٨م ٟم٘مّمٝم٤م ُيٚمُ  شمٕمد اًمًٞمقًم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس اهل٤مُم٦م ّٕي 

يّمٕم٥م شمٜمٗمٞمذ إواُمر ذم اًمقىم٧م  وُمـ صمؿ   ،وشم١مدي إمم ظمروج إُمقر قمـ اًمًٞمٓمرة

ذم طم٤مل  إمم أن   اعمحدد هل٤م، وشمٕمٓمل ومرص٦م ًمٚمٛمْم٤مرسملم ًمٚمتالقم٥م سم٤مٕؾمٕم٤مر. سم٤مإلو٤موم٦م

٤ًٌم وشمٙمقن هٜم٤مك اعمزيد ُمـ اًمتذسمذسم٤مت ذم  ٟم٘مص اًمًٞمقًم٦م، شمّمٌح إؾمقاق أيمثر شم٘مٚم

 . (3)إؾمٕم٤مر

  

                                                           
(1) Challenges and issues in cryptocurrency trading: beyond the controversies,  

https://cutt.us/756wU. 

(2) Ibid. 
(3) Ibid. 

https://cutt.us/756wU
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 اخلامتة وافـتائج

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدٟم٤مىمش اًم٤ٌمطم٨م ذم هذه اًمدراؾم٦م واىمع وُمًت٘مٌؾ  ، واًمتل اعمَِمٗم 

وىمد اٟمتٝمك اًم٤ٌمطم٨م إمم قمدة ٟمت٤مئ٩م وهل  ،أصٌح٧م شم٠مظمذ طمّم٦م ُمـ آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل

 يم٤مًمت٤مزم: 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدقمغم ؾمقق  "افبتؽقيـ"شمًٞمٓمر قمٛمٚم٦م  .1 % ُمـ 51سمحّم٦م  اعمَِمٗم 

%، 15سمٜم٦ًٌم  "اإلثريقم"، وشمٚمٞمٝم٤م اًمّرىمٛمّٞم٦مإمج٤مزم اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م جلٛمٞمع اًمٕمٛمالت 

 . "ريبقؾ"، صمّؿ "تقثر"، صمّؿ قمٛمٚم٦م "بقـاكس ـقيـ"صمّؿ 

قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٕمٛمالت ذم يمقّن٤م متتٚمؽ ظم٤مصٞم٦م  "افبتؽقيـ"شمتٛمٞمز قمٛمٚم٦م  .2

ؿ ُمـ ـمرف اًمٕمٛمٚم٦م ٓ ختْمع ًمٚمتحٙمّ  ( أي أنّ Decentralization) "اًمالُمريمزي٦م"

ٕم٤مُمؾ هب٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه ؿ ذم إصداره٤م أو اًمتّ و٤مُمـ أو وؾمٞمط أو ضمٝم٦م شمتحٙمّ 

 اجلٝم٦م ظم٤مص٦م أم طمٙمقُمٞم٦م. 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدختتٚمػ دول اًمٕم٤ممل ذم ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ  .3 ، ومٛمٜمٝم٤م ُمـ ىم٤مم اعمَِمٗم 

سمحٔمر شمداوهل٤م سمٕمد أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل شمٕمرض هل٤م اىمتّم٤مده٤م يم٤مًمّملم، وُمٜمٝم٤م ُمـ 

ُمـ ظم٤مًمػ اًم٘مرار  طمٔمره٤م ُمٜمذ اًمٌداي٦م وُمٜمع شمداوهل٤م وىمرّن٤م سمٕم٘مقسم٤مت شمٓم٤مل يمّؾ 

يمٛمٕمٔمؿ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ُمثؾ اًمًٕمقدي٦م وُمٍم، وُمٜمٝم٤م ُمـ طمذر ُمـ شمداوهل٤م وًمٙمـ 

 اًمٜمّ٘مقدٔظمر وومرت ُمّم٤مرف أو ُم١مؾم٤ًمت ُم٤مًمٞم٦م شم٘مٌؾ سمتحقيؾ ذم اجل٤مٟم٥م ا

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م  إمم ٟم٘مقد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م يمٙمٜمدا وؾمقينا.  اعمَِمٗم 

وهل اًمتل ٓ شمِمٙمؾ ذم  Stablecoinsزاد آهتّمم ُم١مظمًرا سم٤مًمٕمٛمالت اعمًت٘مرة  .4

طمّد ذاهت٤م أّي ؿمٙمٍؾ ُمـ أؿمٙم٤مِل اًمُٕمٛمالت، وًمٙمـ شمرشمٌط ىمٞمٛمتٝم٤م سمٛمجٛمققم٦م ُمـ 

٧م هبدف شم٘مٚمٞمؾ اًمتذسمذسم٤مت احل٤مدة ذم أؾمٕم٤مره٤م، وظمػم ُمث٤مل هلذا اًمٜمقع أدوات اًمتثٌٞم

. سم٤مإلو٤موم٦م "ًمٞمؼما"ُمـ اًمٕمٛمالت شمٚمؽ اًمتل شمٜمقي ومٞمًٌقك إـمالىمٝم٤م واًمتل شمًٛمك سمــ
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اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م وهل  اًمّرىمٛمّٞم٦مًرا سم٤مًمٕمٛمالت إمم أّٟمف زاد آهتّمم ُم١مظّم 

ز هذه اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م، وشمتٛمٞمّ  اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدؿمٙمؾ ضمديد ُمـ أؿمٙم٤مل 

اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمزاي٤م ُمـ سمٞمٜمٝم٤م متٙملم  اًمّرىمٛمّٞم٦ماًمٕمٛمالت 

اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م ُمـ ظمٗمض يمٚمٗم٦م إٟمج٤مز اعمٕم٤مُمالت، وحتًلم ُمًتقي٤مت يمٗم٤مءة ٟمٔمؿ 

ثٚم٦م ذم اعمدومققم٤مت، وزي٤مدة اًمِمٛمقل اعم٤مزم إمم ضم٤مٟم٥م ُمٙم٤مومح٦م اجلرائؿ اعم٤مًمٞم٦م مم

 "افركؿقـبل"قمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال ومتقيؾ اإلره٤مب، وُمـ إُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٚم٦م 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل شمٜمقي اًمّملم دمرسمتٝم٤م. 

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدإّن ُمـ أسمرز اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف  .5 هق حتدي اًم٘مٌقل  اعمَِمٗم 

ًٞمؼماين اًم٘م٤مٟمقين طمٞم٨م شمرومض ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤ممل آقمؽماف هب٤م، يمّم يٕمد إُمـ اًم

رة اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقدأيًْم٤م ُمـ أيمؼم اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف  ، طمٞم٨م يًتٚمزم شمقومػم اعمَِمٗم 

ٟمٔمؿ مح٤مي٦م ُمتٓمقرة وىمقي٦م وىم٤مدرة قمغم اًمّمٛمقد ذم وضمف يمؾ ُمـ حي٤مول اظمؽماق 

وهىم٦م أرصدهت٤م. سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض اًمتحدي٤مت إظمرى  اًمٜمّ٘مقدُمٜمّم٤مت هذه 

اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمِمٗم٤مومٞم٦م، واعمّمداىمٞم٦م، واًمًٞمقًم٦م، طمٞم٨م يٕمتٛمد قمغم ٟمقع اًمٕمٛمٚم٦م، 

وم٤مًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م يٗمت٘مر إمم اًمِمٗم٤مومٞم٦م واًمٌٕمض أظمر إمم اعمّمداىمٞم٦م واًمًٞمقًم٦م، وهٙمذا، 

ي٤مت وحيت٤مج سمٞم٤من ذًمؽ إمم دراؾم٦م قمٛمٚم٦م حمددة قمغم طمدة ُمـ أضمؾ سمٞم٤من اًمتحد

اخل٤مص٦م هب٤م، وًمًٜم٤م سمّمدد اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ وًمٙمٜمٜم٤م أردٟم٤م وم٘مط ذيمر اًمتحدي٤مت سمِمٙمؾ 

 قم٤مم. 
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 ادراجع افعربقة

أمحد طمًـ، ًمٕمٛمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م. اظمتٚمٗم٧م إؾم٤ٌمب واحلٔمر  .1

 https://cutt.us/k38Wd، 2020واطمًدا، يٜم٤مير 

 – 2018يقٟمٞمق – "طمقل اًمٕم٤ممل اًمّرىمٛمّٞم٦مشمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمالت "شم٘مرير ىم٤مٟمقين حت٧م قمٜمقان:  .2

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقٟمجرس إُمريٙمل

اعمريمزي، تٙمقيـ اًمٌديؾ اًمالُمريمزي ًمٚمٜمٔم٤مم اعمٍمذم ٌؾمٞمػ اًمديـ قمٛمقص، ُمٕمٞم٤مر اًم .3

2019. 

 -قمٌداًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ، شمداول اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م حتديد اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي  .4

رة اًمّرىمٛمّٞم٦مدراؾم٦م ومٜمٞم٦م وذقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمالت  سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًمٌتٙمقيـ، سمح٨م ُم٘مدم  اعمَِمٗم 

 .2019ؾمٌتٛمؼم  11-9جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم  -ًمٜمدوة اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

اعمًتحدصم٦م ذم اًمتنميع  اًمّرىمٛمّٞم٦مقمٌداهلل ٟم٤مس اًمزقم٤ميب، اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمٕمٛمالت  .5

 .2018 ديًٛمؼم ُم٘م٤مرٟم٦م، حتٚمٞمٚمٞم٦م دراؾم٦م –اإلُم٤مرايت واعم٘م٤مرن 

رةاًمٕمٛمالت  .6 دائرة اإلذاف واًمرىم٤مسم٦م قمغم ٟمٔم٤مم  -، اًمٌٜمؽ اعمريمزي إردين اعمَِمٗم 

 . 2020اعمدومققم٤مت اًمقـمٜمل، ُم٤مرس 

 .2019 ىمٛمٜم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمٕمريب، ُم٤ميقه٦ٌم قمٌداعمٜمٕمؿ، ر .7

ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، صٜمدوق اًمٜم٘مد  اًمّرىمٛمّٞم٦مه٦ٌم قمٌداعمٜمٕمؿ، واىمع وآوم٤مق اًمٕمٛمالت  .8

 . 2020اًمٕمريب، ُم٤مرس 

 اًمتٕم٤مُمؾ طمقل ورؤي٦م وفمقاهره٤م وآصم٤مره٤م أٟمقاقمٝم٤م – اًمّرىمٛمّٞم٦مي٤مه اًمٕمٞمٗم٤من، اًمٕمٛمالت  .9

 ٕمٝم٤م. ُم
  

https://cutt.us/k38Wd
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
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 مـاهج تلشقس وتسجقؾ

 افؽقاكات افقؿػقة دم افدول اإلشالمقة

 افدـتقر شامل حمؿد افصالحات

 رئقس ادجؾس االشتشاري

 مافقزيا -ادعفد افدويل فؾقؿػ اإلشالمل 

 ادؼّدمة

وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م وًمقائحٝم٤م وإضمراءاهت٤م شمِمّٙمؾ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ذم أٟمٔمٛمتٝم٤م وشمنميٕم٤مهت٤م 

اًمداظمٚمٞم٦م دم٤مه اًمقىمػ ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اعمح٤مومٔم٦م قمغم هذا اعمقرد اعم٤مزم اًمٙمٌػم، سمٞمد أّن 

هذا اًمِمٙمؾ ٓ يٛمت٤مز سمٛمٜمٝمجٞم٦م أو ٟمٔم٤مم ُمقطمد، وإٟمّّم ُيْمع ًمٚمٛمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

واضمتٝم٤مداهت٤م، وًمٚمخّمقصٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م وشمٜمققم٤مهت٤م، ومْماًل قمـ اعمّمرؾم٤مت اإلداري٦م 

٤مًمٞم٦م وشمٕمدد ٟمٔمري٤مهت٤م، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟم٘مقل إّن اًمتج٤مرب اًمقىمٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل واعم

ة زواي٤م، وأّن ًمٙمّؾ دمرسم٦م وىمٗمٞم٦م اإلؾمالُمل ٓ ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ زاوي٦م واطمدة، وإٟمّّم ُمـ قمدّ 

 ُمالسم٤ًمهت٤م وظمّمقصٞم٤مهت٤م سمٜم٤مء قمغم اًمٔمروف اعمقوققمٞم٦م هلذه اًمتجرسم٦م أو شمٚمؽ. 

ٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم هذا اعمقرد سمٙم٤موم٦م إؿمٙم٤مل اعمت٤مطم٦م، سمٞمد أّّنؿ ُمتٗم٘مقن مجٞمٕم٤ًم قمغم أمه

وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمدوًم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمٜمخرـم٦م سمّمقرة رئٞمًٞم٦م ذم ُمٚمػ اًمقىمػ 

سم٤مقمت٤ٌمره ؿمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، ومْماًل قمغم أّٟمف ُمقرد ُم٤مزم واىمتّم٤مدي ؾم٤مهؿ وٓ 

 يزال ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م ومٞمٝم٤م. 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٚمػ اًمقىمػ ٟمجد أّّن٤م خمتٚمٗم٦م وُمتٜمققم٦م،  وسم٤مًمٜمّٔمر إمم ُمٜم٤مه٩م اًمدول ذم

وهذا إُمر ـمٌٞمٕمل إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ُمقوع اًمقىمػ ومٞمٝم٤م، أو ٟمٔمرٟم٤م إمم اجلٝم٤مز اًمذي ُيدير 

سم٤مٓؾمت٘مراء -اًمقىمػ، وُمدى اًمٕمالىم٦م ُمع احلٙمقُم٦م أو اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م، سمٞمد أّٟمٜم٤م َٟمٚمحظ 
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اًمدول ذم ُمٚمػ اًمقىمػ أّن أهمٚم٥م اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف هذه  -واعمت٤مسمٕم٦م واًمٗمحص 

 يقضمد ٓ فشمٜمحٍم ذم ُمِمٙمٚم٦م طمٍم اًمقىمػ، وشمًجٞمٚمف، وشمقصمٞم٘مف ُم٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم، وأٟمّ 

،  ٧مجمتٛمع أو دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م اؾمتٓم٤مقم احلد  ُمـ شمداقمٞم٤مت هذه اعمِمٙمٚم٦م سمِمٙمٍؾ ّن٤مئل 

زة ذم احلّد ُمـ اًمنىم٤مت وإٟمّّم اجلٝمقد شمتٗم٤موت وشمت٤ٌميـ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وصؾ إمم ٟمت٤مئ٩م ممٞمّ 

ت قمغم ُم٤مل اًمقىمػ، وُمٜمٝمؿ ُم٤م زال ُيٕم٤مين سم٥ًٌم ٟم٘مص اًمتنميٕم٤مت واًم٘مقاٟملم واًمتٕمدي٤م

 اًمداقمٛم٦م ًمٚمقىمػ، ووٕمػ اإلضمراءات اإلداري٦م واًمٙمٗم٤مءات اعمٝمٜمٞم٦م ذم احلٗم٤مظ قمٚمٞمف. 

وًمٌٞم٤من إُمر ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ٕهّؿ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمٕم٤مُمٚم٧م ُمع 

ٟمت٤مئ٩م ممّٞمزة ًمف ُمـ ظمالل اإلذاف اًمٕم٤مم قمٚمٞمف،  وىمّدُم٧ماًمقىمػ سمّمقرة ؿم٤مُمٚم٦م، 

ـّ اًم٘مقاٟملم ًمّم٤محلف، سمداي٦ًم  ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِم٤مىم٦م ؾمقف ٟمٜمٔمر وشمًٝمٞمؾ اًمتنميٕم٤مت وؾم

اًمتل شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م يمّؾ دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م دم٤مه اًمقىمػ، وهل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مشمف 

اىمٕم٤ًم ذم ًمذا ؾمٞمٙمقن ُمٌحثٜم٤م و ،اًمرئٞمًٞم٦م، قمٛمٚمٞم٦م طمٍم اًمقىمػ، وشمقصمٞم٘مف وشمًجٞمٚمف

: افثاين: اإلضم٤مسم٦م قمـ قُمن وصٕمقسم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمًجٞمؾ اًمقىمػ، واعمٓمٚم٥م األولُمٓمٚمٌلم، 

ىمراءة ُم٘م٤مرٟم٦م ًمقاىمع شمًجٞمؾ اًمقىمػ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل أرسمع دول إؾمالُمٞم٦م 

 ُمتٜمققم٦م ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م. 
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 ادطؾب األول: ظؿؾقة افتسجقؾ مـ أظؼد ظؿؾقات افقؿػ افرئقسقة

ف ُمتك ُمـ قم٘مقد اًمتؼمقم٤مت، وهق ىمرسم٦م ذقمٞم٦م، وإصؾ اًمنمقمل أٟمّ  اًمقىمػ

ضم٥م شمقصمٞم٘مف وشمًجٞمٚمف ًمدى اعمحٙمٛم٦م وومرت أريم٤من وذوط اًمقىمػ اًمنمقمٞم٦م اشمق

  ًمف ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م ُمًت٘مٚم٦م. اًمنمقمٞم٦م واعم١مؾم٦ًم اًمقىمٗمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أنّ 

٤م ٦م آقمت٤ٌمري٦م ًمٚمقىمػ، إذ أّّن صمقا سم٢مؾمٝم٤مب قمـ اًمِمخّمٞمّ ووم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م حتدّ 

ؿمخّمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ذُمؿ أصح٤مهب٤م، أو ذيم٤مئٝم٤م، يٙمقن هل٤م وطمده٤م طم٘مقىمٝم٤م "

اًمقىمػ " ، وأنّ (1)"واًمتزاُم٤مهت٤م اخل٤مص٦م هب٤م، وشمٙمقن ُم١ًموًمٞمتٝم٤م حمدودة سم٠مُمقاهل٤م وم٘مط

يتٛمتع سمجٛمٞمع احل٘مقق اًمتل دمٕمٚمف أهاًل ٕن شمٙمقن ًمف ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م وومؼ اعمٗمٝمقم 

 .(2)"اًم٘م٤مٟمقين

٦م ٤مفمر ؾمقاء أيم٤من ومردًا أو ُم١مؾم٦ًم أو طمٙمقُم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ذُمّ ٜمّ ٦م اًموهبذا شمٙمقن ذُمّ 

ز قمـ اًمٓم٤مسمع اًمقىمػ، هذا اًمتٙمٞمػ اًمٗم٘مٝمل أقمٓمك اًمٕمٛمؾ اعم١مؾمز ـم٤مسمٕم٤ًم ُم١مؾمًٞم٤ًم متٞمّ 

قمٛمٚمٝم٤م  وأنّ  ،اعم١مؾم٤ًمت أيمثر دواُم٤ًم ُمـ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل اًمِمخص، ُمـ أمهٝم٤م أنّ 

٦م أن قيمٛمَ يٛمٙمـ ًمٚمحَ  فوأٟمّ  ،أيمثر ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمت٠مـمػم وًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم واًمت٘مقيؿ ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م

أيمثر ُمـ اًمِمٙمؾ اًمٗمردي ٟمٔم٤مرة اًمِمخص  شمتحرك ذم اًمٕمٛمؾ ذا اًمِمٙمؾ اعم١مؾمّز 

  اًمقاطمد.

وىمد يم٤مٟم٧م ومٚمًٗم٦م شمقصمٞمؼ اًمقىمػ وشمًجٞمٚمف شمتٕمٚمؼ ىمديًّم سمٛم٠ًمًم٦م صٞمٖم٦م آؾمتٌدال 

صٞمٖم٦م  واإلسمدال، وهذا ُم٤م شمتْمٛمٜمف اًمّمٞمٖم٦م اًمقىمٗمٞم٦م سمٛمٚمٙمٞم٦م اعمقىمقف، ومْماًل قمغم أنّ 

، وٓ يِمؽمط ُمقاوم٘م٦م اعمقىمقف قمٚمٞمف، -وضمّؾ  قمزّ -اًمٕم٘مد شمؼمع ٓزم يدظمؾ ذم ُمٚمٙمٞم٦م اهلل 

                                                           
م، 2004، ٟمقومٛمؼم7، جمٚم٦م أوىم٤مف، اًمٕمدد"شمٜمٛمٞم٦م ُمقارد اًمقىمػ واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م"م(، 2004اًم٘مره داهمل، قمكم ) (1)

 .54ص

م، 2001، ٟمقومٛمؼم1، جمٚم٦م أوىم٤مف، اًمٕمدد"آقمت٤ٌمري٦م ًمٚمقىمػاًمِمخّمٞم٦م "م(، 2001اًمٕمٙمش، حمٛمد، ) (2) 

 .136ص
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اعمّمٚمح٦م  ي شمًجٞمؾ هذا اًمقىمػ، ٕنّ روٓمرف اعمٜمتٗمع، ُم٤م يٕمٜمل أٟمف ُمـ اًميأو اًم

اًمقىمػ يتٕمٚمؼ سمح٘مقق  ٕنّ  ؛وهل ُمّمٚمح٦م ختتص سمٛمّمٚمح٦م اجلّمقم٦م ٓ اًمٗمرد-اًمنمقمٞم٦م 

ُمٕمٜمقي٤ًم يمّم يتؿ طمٗمٔمف ُم٤مدي٤ًم ُمـ ظمالل شمٜمٛمٞم٦م أصقًمف شم٘متيض طمٗمٔمف  -إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م 

وزي٤مدة ريٕمف وهمٚمتف، وهذا ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ظمالل اًمتث٧ٌم ُمـ اًمّمٞمٖم٦م اًمقىمٗمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م 

 اًمتل شمٕمتٛمده٤م اًمدوًم٦م، أو اجلٝم٦م اعمنموم٦م قمغم اًمقىمػ ذم هذه اًمدوًم٦م أو شمٚمؽ. 

شمٕمٞملم صمقسمف سمـ  ف اعمًٚمٛمقن أمهٞم٦م ووع إـم٤مر حيٗمظ هذه إصقل، ومتؿّ ٘مِ وىمديًّم ومَ 

ٟمٛمػم ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ سم٢مٟمِم٤مء ديقاٟم٤ًم ُمًت٘ماًل ظم٤مص٤ًم 

اًمٗم٘مراء  ُم٤م أدري ُمرضمع هذه اًمّمدىم٤مت إّٓ " سم٤مًمقىمػ، واًمذي ذيمر قمٜمد شمقًمٞمف اًم٘مْم٤مء:

واعم٤ًميملم، وم٠مرى أن أوع يدي قمٚمٞمٝم٤م طمٗم٤مفم٤ًم هل٤م، ومل يٛم٧م طمتك يم٤مٟم٧م ديقاٟم٤ًم يمٌػمًا 

 .(1)"م797هــ/118ذم ؾمٜم٦م 

ُمٜم٤مه٩م شمًجٞمؾ إوىم٤مف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمتٜمققم٦م  وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمرى أنّ 

دوًم٦م قمـ ُمثٞمٚمتٝم٤م،  وُمت٤ٌميٜم٦م ٟمٔمرًا ًمٚم٘مقاٟملم واًمتنميٕم٤مت وإقمراف اًمتل ختتص هب٤م يمّؾ 

أهمٚم٥م اًمتنميٕم٤مت شمٕمٓمك أمهٞم٦م سميورة طمٗمظ هذه إُمالك ُمـ  ٜم٤م ٟمرى أنّ سمٞمد أٟمّ 

سمٕمدُم٤م شم٘مقم سمحٍم إُمالك اعمقىمقوم٦م، واًمتٕم٤مُمؾ ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقصمٞمؼ واًمتًجٞمؾ 

ُمع هذه اًمتقصمٞم٘م٤مت ُمـ ظمالل اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م يمل يتؿ وٌط يم٤موم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ 

 .(2)واإلطمداصمٞم٤مت ومْماًل قمـ ىم٤مقمدة اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمحدصم٦م ُمـ وىم٧م ٔظمر

شمًٛمٞم٦م هذه اًمقزارة سم٤مؾمؿ وزارة إوىم٤مف  ف سمٕمد ومؽمة آؾمتٕمّمر، شمؿ  ظمّمقص٤ًم وأٟمّ 

قىمػ هق إيمثر طمْمقرًا سملم ُمٚمٗم٤مت اعم٤ًمضمد ودور اًم٘مرآن واًمزيم٤مة ُمٚمػ اًم ٕنّ 

                                                           
، سمػموت، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 4م(، أطمٙم٤مم اًمقص٤مي٤م وإوىم٤مف، ط1982ؿمٚمٌل، حمٛمد، ) (1)

، ضمدة، اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل 3م(، إدارة وشمثٛمػم ممتٚمٙم٤مت إوىم٤مف، ط2004، إُملم، طمًـ، حترير، )288ص

 .215صًمٚمٌحقث واًمتدري٥م، 

، اًمٙمقي٧م، إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م 1(، شمقصمٞمؼ إوىم٤مف وٟمّمذج حلج٩م وىمٗمٞم٦م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م، ط2019ؾم٤ممل، أمحد، ) (2)

 .101ًمألوىم٤مف، ص
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واًمِمٕم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، يمّم ي٘مقل حمٛمد ُمّمٓمٗمك ؿمٚمٌل قمـ شم٠مؾمٞمس وزارة إوىم٤مف 

وعم٤م شمٖمػمت اًمٜمٔم٤مرات إمم وزارات، يم٤من ُمـ ٟمّمٞم٥م إوىم٤مف وزارة ظم٤مص٦م، " سمٛمٍم:

 .(1)"1913أٟمِمئ٧م قم٤مم 

شمقصمٞمؼ إوىم٤مف وشمًجٚمٞمٝم٤م سمٕمدُم٤م يتؿ  أن يتؿ   - يمّم ذيمرٟم٤م-إصؾ اًمنمقمل  إنّ 

إصدار احلٙمؿ اًمنمقمل سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م وإصداره٤م، ُمـ ظمالل شمث٧ٌم اًم٘م٤ميض اًمنمقمل 

اًمٖمرض اًمنمقمل هق طمٗمٔمٝم٤م ُمـ اًمْمٞم٤مع  ًمإلىمرار أو اًمٙمت٤مسم٦م أو اًمِمٝم٤مدة، ٕن  

  ل ًمف ٟمٗمًف آقمتداء قمٚمٞمٝم٤م.ـ شمًق  واًمنىم٦م، ومح٤ميتٝم٤م ممّ 

يم٤معمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م أو يمت٤مب  -اًم٘مْم٤مئٞم٦م وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شم٘مقم اًمدوًم٦م سمٛم١مؾم٤ًمهت٤م 

سمتقصمٞمؼ إوىمـ٤مف، وهذا هق إؾمٚمؿ وإطمٙمؿ ُمـ اًمتقصمٞمؼ اًمذي يتؿ  -اًمٕمدل 

ؾمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمرف، طمٞم٨م يًجؾ سملم أومراد اًمٕم٤مئٚم٦م سمدون أن شمتٓمٚمع قمٚمٞمف اًمًجالت اًمرّ 

 ًمٚمدوًم٦م، ُم٤م يٕمرض اًمقىمػ عمخ٤مـمر قمٔمٞمٛم٦م، أىمٚمٝم٤م اًمنىم٦م ووٞم٤مع أصؾ اًمقىمػ.

ف ىمد ٦م اًمتقصمٞمؼ واًمتًجٞمؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمّ قمٛمٚمٞم وٓ ؿمؽ أنّ 

اًمتٕمدي قمٚمٞمف ُمـ ظمالل سمٕمض اًمّمٞمغ  ُيًجؾ اًمقىمػ سمداي٦ًم، وًمٙمٜمف هقم٤من ُم٤م يتؿّ 

اعم٤مًمٞم٦م اًمتل ىمد ؾم٤ممه٧م ذم وٞم٤مع أصؾ اًمقىمػ، واًمت٤مريخ يِمٝمد قمغم هذا يمّم طمدث ذم 

 صٞمٖم٦م آؾمتٌدال أو احلٙمر.

شمٜمقع وشم٤ٌميـ  ٞمًٞم٦م ذم اًمقىمػ ي٠ميت ذم فمّؾ واحلدي٨م قمـ قمٛمٚمٞم٤مت إوىم٤مف اًمرئ

رق شمًجٞمؾ اًمقىمػ ذم دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وشمٕمد قمٛمٚمٞم٦م احلٍم واًمتقصمٞمؼ ـمُ 

واًمتًجٞمؾ ُمـ أسمرز اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف اًمقىمػ ذم اعمجتٛمٕم٤مت واًمدول، وهل قمٛمٚمٞم٦م 

  رئٞمًٞم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت داظمؾ اًمقىمػ.

تل شمقاضمف ىمٓم٤مع اًمقىمػ وأصٕم٥م اعمِم٤ميمؾ اًم قمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ شمٕمتؼم ُمـ أؿمدّ  إنّ 

                                                           
، اًم٘م٤مهرة، دار 1(، إوىم٤مف واًمًٞم٤مؾم٦م ذم ُمٍم، ط1998(، اًمٌٞمقُمل، إسمراهٞمؿ، )289م، 1982)ؿمٚمٌل،  (1)

 ،401اًمنموق، ص
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 ُمٜمذ سمداي٤مت مم٤مرؾم٦م ؿمٕمػمة اًمقىمػ ذم اعمجتٛمٕم٤مت واًمدول وُم٤م زاًم٧م، سم٥ًٌم أنّ 

ـمرق وأؿمٙم٤مل اًمتًجٞمؾ ختتٚمػ ُمـ سمٞمئ٦م  شمِمٕم٤ٌمهت٤م وشمٗمريٕم٤مهت٤م قمديدة، ومْماًل قمغم أنّ 

  تًجٞمؾ شمت٤ٌميـ ذم إداء واإلٟمج٤مز.اًمٕظمرى، ُم٤م جيٕمؾ ُمٜم٤مه٩م 

٘مرير قمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م إيمثر طمْمقرًا وهلذا ؾمٞمتؿ اًمٌح٨م ذم هذا اجلزء ُمـ اًمت

وفمٝمقرًا وسمٞم٤مٟم٤ًم ذم اعمجتٛمٕم٤مت واًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، واإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م، 

ٟمٔم٤مم اًمقىمػ  دورًا ه٤مُم٤ًم ذم شمٓمقر اًمقىمػ ُمـ قمدُمف، إذ أنّ  - سمال ؿمؽ-ٚم٧م واًمتل ؿمٙمّ 

ؾ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم حلريم٦م اًمقىمػ، وهل قمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم قمغم مخس قمٛمٚمٞم٤مت رئٞمًٞم٦م، شمِمٙمّ 

قمٛمٚمٞم٦م صٞم٤مٟمتف وإقمداده،  قمٛمٚمٞم٦م طمٍمه وشمقصمٞم٘مف وشمًجٞمٚمف، صمؿّ  ت٘مٓم٤مب اًمقىمػ، صمؿّ اؾم

قمٛمٚمٞم٦م راسمٕم٦م ختتص سم٤مًمٍمف سمٜم٤مء قمغم ذط اًمقاىمػ، وقمٛمٚمٞم٦م ظم٤مُمس وأظمػمة  صمؿّ 

وهل اؾمتثّمر ضمزء ُمـ ريٕمف سمٕمد اًمٍمف، وهٙمذا دواًمٞمؽ يمّم هق حمدد ذم اًمِمٙمؾ 

 :(1)اًمت٤مزم

 

ُمـ صػمورة هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هق شمِمٙمٞمؾ صمٛمرة طم٘مٞم٘مٞم٦م سمٕمدُم٤م شمٙمقن  واًمثٛمرة

                                                           
، سمػموت، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم، 1سملم إص٤مًم٦م واعمٕم٤مسة، ط (، إوىم٤مف2014اًمّمالطم٤مت، ؾم٤مُمل، ) (1)

 .248ص
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زة، ويّم٤مطمٌٝم٤م يمٗم٤مءة ذم آؾمتثّمر واًمتٜمٛمٞم٦م ًمألصقل، اإلدارة هلذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ممٞمّ 

  هذا اًمقىمػ اًم٘م٤مئؿ سمٕمد ُميض قمدة ؾمٜمقات أو قم٘مقد. د وىمٗم٤ًم ضمديدًا ُمـ ريعِ قًمّ تَ ومٞمَ 

هذه   ًمٜم٤م أنّ قم٘مده عمجٛمققم٦م ظمؼماء ذم ىمٓم٤مع إوىم٤مف، شمٌلّم  وذم اؾمتٌٞم٤من شمؿّ 

، "افؼقي"و "افؼقى جدا"% ذم ُمًتقى درضمتل  80.7اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمِمٙمؾ ُم٤م ي٘م٤مرب 

 ٟمٔم٤مم اًمقىمػ سم٤مًمٙمّؾ  ٦م عم٤م سمٕمده٤م، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل إنّ ٦م وأؾم٤مؾمٞمّ ٤م قمٛمٚمٞم٦م رئٞمًٞمّ طمٞم٨م أّّن 

 .(1)رء ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ذم يمّؾ 

 

ؾ حتدي٤ًم يمٌػمًا ًمقاىمع اًمقىمػ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمِمٙمّ  وذم اًمت٘مدير أنّ 

ُمت٤مسمٕم٦م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم أيمثر ُمـ دوًم٦م  اعمًٚمٛم٦م، وىمد شمؿّ  إىمٚمٞم٤متاإلؾمالُمل وأُم٤ميمـ 

 ًمٜم٤م طمجؿ اخل٤ًمئر اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م ىمٓم٤مع اًمقىمػ ُمـ ُمـ دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومتٌلّم 

شمٜمحٍم هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم سم٘مٕم٦م قمدم اًم٘مدرة قمغم وٌط هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمٌػم ضمدًا، وٓ 

  ُمٙم٤من. ضمٖمراومٞم٦م حمددة، سمؾ هل ىم٤مئٛم٦م ذم يمّؾ 

وهل ُمـ اًمتج٤مرب -اًمتجرسم٦م اًمًٕمقدي٦م،  ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم ٟمجد أنّ 

                                                           
ٟمت٤مئ٩م اؾمتٌٞم٤من دراؾم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م، )اعمٕمٝمد اًمدوزم ًمٚمقىمػ اإلؾمالُمل، اًمدراؾم٦م همػم ُمٜمِمقرة، ومؼماير  (1)

2021.) 
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 -اًمت٤مسمٕم٦م ًمألوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م -قمدد إقمٞم٤من اعمًجٚم٦م  ٟمجد أنّ  -اًمري٤مدي٦م ذم ىمٓم٤مع اًمقىمػ 

 :(1)اًمت٤مزم%، يمّم هق واوح ذم اجلدول 25شمِمٙمؾ وم٘مط طمقازم 

 افـسبة افعدد  بقان األوؿاف 

 %25 8.570 إوىم٤مف اعمًجٚم٦م

 %75 24.659 إوىم٤مف همػم اعمًجٚم٦م 

 %100 33.229 اعمجٛمقع 

 يمّم هق ُمقوح ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

 
                                                           

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شم٘مرير اىمتّم٤مدي٤مت اًمقىمػ، شم٘مرير اىمتّم٤مدي ُيٕمٜمك سمتحٚمٞمؾ اًمقاىمع اًمتٜمٛمقي ًمألوىم٤مف ذم  (1)

، 1م، )اًمًٕمقدي٦م، جلٜم٦م إوىم٤مف ذم همرىم٦م اًمنمىمٞم٦م، ط2018هــ/1439اًمًٕمقدي٦م واؾمتنماف ُمًت٘مٌٚمٝم٤م، 
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هٙمت٤مًرا ُمـ أرايض  35.727هٜم٤مك أيمثر ُمـ  وذم ُم٤مًمٞمزي٤م، شمِمػم اًمت٘مديرات إمم أنّ 

هٙمت٤مر، وذم  20.735.61وم٘مط ُم٤م ي٘م٤مرب  2000شمًجٞمؾ ُمٜمٝم٤م قم٤مم  اًمقىمػ، شمؿّ 

شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت اجلٖمراومٞم٦م  يتؿّ  Pinangسمٕمض اًمقٓي٤مت ُمثؾ سمٞمٜم٩م 

Geographic Information Systemوهذا (1)، ًمٖمرض اإلطم٤مـم٦م سم٤مٕصقل اًمقىمٗمٞم٦م ،

Database Managementف يًٝمؿ ذم إدارة اًمٌٞم٤مٟم٤مت يمٚمّ 
سمٕمض ، وًم٘مد اؾمتٗم٤مدت (2)

اًمدول ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م ٓ ؾمٞمّم ُمـ ٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اجلٖمراومٞم٦م، ومٕمٛمدت قمغم 

شمٕمٞملم إوىم٤مف ورؾمٛمٝم٤م ضمٖمراومٞم٤ًم وحتديد ٟمققمٝم٤م وُم٤ًمطمتٝم٤م وُمقىمٕمٝم٤م، وشمقصمٞمؼ ذًمؽ 

 - وهذا ُمـ احلٗمظ اعمٕمٜمقي ًمٚمقىمػ-رىمٛمٞم٤ًم، وطمٗمظ احلج٩م اًمقىمٗمٞم٦م وشمقصمٞم٘مٝم٤م، 

ٍم ذم طمٙمقُم٦م ديب، طمٞم٨م ١مون اًم٘م دمرسم٦م ُم١مؾم٦ًم إوىم٤مف وؿمويٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إمم

واىمٗم٤ًم  428ُمٚمٞم٤مرات درهؿ، شمٕمقد إمم  6ًمتٌٚمغ أصقهل٤م  700ؾمّجٚم٧م اًمقىمػ رىمؿ 

قم٤مُم٤ًم ُمٜمذ  15وواىمٗم٦م ىم٤مُمقا سمتًجٞمؾ شمٚمؽ إوىم٤مف ذم اعم١مؾم٦ًم قمغم ُمدى طمقازم 

 :(3)، يمّم ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم2004اٟمٓمالىمٝم٤م ذم اًمٕم٤مم 

                                                           

، ديب، ُم١مؾم٦ًم 1(، أقمّمل ُم١ممتر ديب اًمدوزم آؾمتثّمرات اًمقىمٗمٞم٦م، ط2008اًمّمالطم٤مت، ؾم٤مُمل، حترير، ) (1)

 .111إوىم٤مف وؿم١مون اًمُ٘مٍم، ص

(2)    Mokhtar, Salbiah, (2015), The evaluation framework for WAQF land  

administration and managment in Malaysia, Malaysia, International Islamic 

University, P38. 

وىمٗم٤ًم  59وىمٗم٤ًم، وإوىم٤مف اًمُذرّي٦م سمقاىمع  611قمغم اًمقىمػ اخلػمي سمٜمّمٞم٥م  700شمقزقم٧م إوىم٤مف اًمـ (3)

هـ 1442رسمٞمع إول  7وىمٗم٤ًم ُمـ إمج٤مزم إوىم٤مف. ٟم٘ماًل قمـ: ضمريدة اًمٌٞم٤من، سمت٤مريخ 30ٕمدد واًمقىمػ اعمِمؽمك سم

 .2021ُم٤مرس  30م، شم٤مريخ اًمدظمقل 2020أيمتقسمر  24 -
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واًمتداقمٞم٤مت ًمٕمٛمٚمٞم٦م طمٍم وشمًجٞمؾ وووم٘م٤ًم ًمٜمت٤مئ٩م دراؾم٦م ظم٤مص٦م طمقل إصمر 

 .(1)٤م ُم١مصمرة أّّن اًمقىمػ قمغم جمٛمؾ قمٛمٚمٞم٤مت وٟمٔم٤مم اًمقىمػ، وم٘مد شمٌلّم 

  

                                                           

  ٟمت٤مئ٩م اؾمتٌٞم٤من دراؾم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ( 1)
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 ادطؾب افثاين: مـاهج تسجقؾ افقؿػ دم افعامل اإلشالمل

ة أؾم٤ٌمب قمٛمٚمٞم٦م شمًجٞمؾ اًمقىمػ ختتٚمػ ُمـ دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م ٕظمرى، ًمٕمدّ 

اًمٗمروىم٤مت اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م ُمٕمروم٦م  -ًمٞمس هذا ُمٙم٤مّن٤م-ُمقوققمٞم٦م 

واًمت٤ٌميٜم٤مت اإلداري٦م واخلّمقصٞم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، واًمتل هل سم٤معمجٛمؾ شمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ 

أسمٕم٤مد اهتّمم اًمدوًم٦م سم٠ممهٞم٦م شمًجٞمؾ اًمقىمػ قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت واًمتحدي٤مت 

ل رئٞمًٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمتل شمقاضمف إدارة إوىم٤مف ومٞمٝم٤م، وهذا ُم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ٟمتٜم٤مول أرسمع دو

اظمتٞم٤مر  ٦م اإلؾمالُمٞم٦م، إذ شمؿّ ذم إُمّ  أصٞمالً  ٤مإؾمالُمٞمً  ٤مٌع ُمذهًٌ ٤م يتّ ُمٜمٝم اإلؾمالُمل، يمؾي 

اجلٛمٝمقري٦م اًمؽميمٞم٦م قمـ اعمذه٥م احلٜمٗمل، واعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م قمـ اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل، ودوًم٦م 

  ُم٤مًمٞمزي٤م قمـ اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمـ اعمذه٥م احلٜمٌكم.

واًمُٕمرذم ذم احلٗم٤مظ قمغم ُم٤مل اًمقىمػ وؾمٜمرى ُمدى آهتّمم اًمتنميٕمل واًم٘م٤مٟمقين 

وٛمـ إٟمّمط اًمٕمٛمٚمٞم٦م واإلداري٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اعمٛمتٚمٙم٤مت ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م 

شمًجٞمٚمف وشمقصمٞم٘مف، ومْماًل قمـ إدارشمف وصٞم٤مٟمتف واؾمتثّمره،  طمٍم وإصم٤ٌمت اًمقىمػ، صمؿّ 

واٟمتٝم٤مء سمٍمف ريٕمف، وٛمـ إضمراءات اًمتدىمٞمؼ واعمح٤مؾم٦ٌم وشمتٌع قمٛمٚمٞم٤مت احلقيمٛم٦م 

  ٦م.واًمِمٗم٤مومٞم

وىمد قمٛمدٟم٤م قمغم ووع ضمدول ُم٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م حتديدًا، ًمٕمّدة 

 أؾم٤ٌمب، أمهٝم٤م:

  ُمـ  اٟمتّمء هذه اًمدول عمذاه٥م إؾمالُمٞم٦م ُمتٕمددة شمٕم٤مُمٚم٧م ُمع اًمقىمػ يمٛمّمدر شمٜمٛمقّي

 ظمالل آضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٕمّدة ىمرون.

 هذه اًمدول ذم أُم٤ميمـ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وسمٕمٞمدة قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض،  شمٕمتؼم

 ويمٌؾ ُمٜمٝم٤م ًمف ظمّمقصٞم٤مشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م، ُم٤م جيٕمؾ اًمدراؾم٦م أيمثر ووقطم٤ًم وسمٞم٤مٟم٤ًم. 
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  إداء اًمقىمٗمل ذم هذه اًمدول يٕمتؼم ُمـ إداء اعمٛمّٞمز واحلًـ ظمّمقص٤ًم إذا ىُمقرٟم٧م

ٜمّٔمر إمم دمرسمتٝم٤م ذم جم٤مل إدارة إوىم٤مف واحلٗم٤مظ سم٤مًمدول اعمج٤مورة هل٤م، ُم٤م جيٕمؾ اًم

 قمٚمٞمٝم٤م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م. 

  ـ  شمنميٕم٤مت وىمقاٟملم شمٚمزم اًمٜمٔم٤مرة يم٤من ًمٚمحٙمقُم٦م ذم هذه اًمدول دور واوح ذم ؾَم

اعم١مؾمًٞم٦م ومٞمٝم٤م سميورة شمٓمقير ىمٓم٤مع اًمقىمػ، وىمد ٓطمٔمٜم٤م أّن هذه اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م 

ًمٙمٜمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٘مع سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ حت٧م  شمٔمٝمر سمِمٙمؾ خمتٚمػ قمّّم يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم،

ؾمٞمٓمرة اًمدوًم٦م، ومؽميمٞم٤م واعمٖمرب وُم٤مًمٞمزي٤م واًمًٕمقدي٦م، يمّٚمٝم٤م دول ضمٕمٚم٧م اًمٜمٔم٤مرة 

 اعم١مؾمًٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م. 

 ُمـ احلراك اًمقىمٗمل ُمـ ظمالل  ٤موُمع هذا يمّٚمف، هذه اًمدول ؾمٕم٧م أيْم٤ًم ًمتٕمٓمك ه٤مُمِم

الًمٞم٦م قمـ اجلٝم٤مز ز هلذه اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ وآؾمت٘مشمٗمقيض ُم١مؾّم 

اإلُمٙم٤من، وومًح اعمج٤مل ًمألوىم٤مف اخل٤مص٦م أن شمتحرك ذم اعمجتٛمع  احلٙمقُمل ىمدرَ 

 سمحري٦م سمّمقر ُمتٗم٤موشم٦م. 

  أيْم٤ًم وضمدٟم٤م ُم٤ًمطم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ آظمتالوم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م داظمؾ اًمدوًم٦م

ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٚمػ اًمقىمػ، ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤مًمٞمزي٤م، طمٞم٨م ؿمٙمّٚم٧م اًمقٓي٤مت 

 اًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م إلدارة ُمٚمػ اًمقىمػ، ويمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م قمٛمؾ قمغم ووع اًمثالث قمنم

شمنميع ًمٚمقىمػ ظم٤مص هب٤م، وُمـ هذه اًمتنميٕم٤مت شمنميع اًمقىمػ ذم ُماليم٤م قم٤مم 

، وٓي٦م 2015، وٓي٦م ؾمٞمالٟمجقر قم٤مم 2005، صمّؿ وٓي٦م ٟمجري ؾمٛمٌٞمالن 2005

اًل قمـ . ومْم2018، ووٓي٦م ص٤ٌمح 2016، وٓي٦م شمراٟمج٤مٟمقا قم٤مم  2015سمػماك قم٤مم 

اًمٚمقائح اًمداظمٚمٞم٦م ُم٤م أقمٓمك ُمروٟم٦م شمنميٕمٞم٦م واوح٦م ذم مم٤مرؾم٦م اًمقىمػ داظمؾ هذه 

 اًمقٓي٤مت. 

  ّاًمتٕمرض ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ ذم هذه اًمدول يمٕمٛمٚمٞم٦م رئٞمًٞم٦م، وُمدى إصمر  ؾمٞمتؿ

واًمتداقمٞم٤مت اًمتل حتدصمٝم٤م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم واىمع ىمقاٟملم آؾمتثّمر واًمٍمف، واظمتٞم٤مر 
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 ٞم٤مت واإلضمراءات. اًمٜمٔم٤مرة، وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٛمٚم

اًمتٕمرض ٕهؿ  وسمٜم٤مء قمغم ىمقاٟملم إوىم٤مف ذم هذه اًمدول اعمٜمت٘م٤مة، ؾمٞمتؿّ 

اًمٗمروىم٤مت واجلقاٟم٥م اًمتنميٕمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شمِمٙمؾ سمٛمجٛمٚمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م اًمقىمػ 

 : (1)ومٞمٝم٤م، واجلداول اًمت٤مًمٞم٦م ؾمقف شمٙمِمػ قمـ هذه اًمٗمروىم٤مت

 ارة ادمشسقةظأوالً: اهلقية ادذهبقة وافـ

متثؾ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمٜمد اعمًٚمٛملم، وشمٕمريٗم٤مت اًمقىمػ  هذه اًمدول

  شمت٘م٤مـمع ذم ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمتٜمقع اعمذهٌل.

٤م اإلذاف واًمٜمٔم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م، ومٝمل ًمٚمدوًم٦م ُم٤ٌمذة، وإن يم٤من هٜم٤مك اظمتالف ذم أُمّ 

                                                           
رسمٞمع إول  8إوىم٤مف، اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، وزارة اًمٕمدل، ُمديري٦م اًمتنميع، فمٝمػم ذيػ، ص٤مدر ذم  ُمدوٟم٦م (1)

، ٟمٔم٤مم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف، اًمري٤مض، جمٚمس اًمقزراء، سمت٤مريخ 2010ومؼماير  23هــ، اعمقاومؼ 1431

ًمألوىم٤مف ، ويمذًمؽ اًمت٘مرير اًمًٜمقي ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 2021ُم٤مرس  30هــ(، شم٤مريخ اًمدظمقل 26/2/1437

، قمٌد اًمًالم، قمٌد اإلًمف، 2021ُم٤مرس  30شم٤مريخ اًمدظمقل  www.awqaf.gov.sa، اٟمٔمر: 2019ًمٕم٤مم 

(، إصم٤ٌمت اًمقىمػ ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م 2017)

ًمنموط اًمالزُم٦م ، ُمقىمع اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف ذم أٟم٘مرة ًمتًجٞمؾ إوىم٤مف، وُم٤م هل ا11ُم٤مضمًتػم، ص

-https://www.vgm.gov.tr/foundations-in-turkey/foundations-in] ًمتًجٞمؾ اًمقىمػ

turkey/how-foreigners-establish-foundation-in-turkey] 2021ُم٤مرس  30، شم٤مريخ اًمدظمقل ،

 أيْم٤ًم اٟمٔمر إمم ىم٤مٟمقن اًمقىمػ ذم وٓي٦م ؾمالٟمٖمقر اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مصٛم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م يمقٓعمٌقر:

Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Laws of the State of Selangor, Enactment 

15, WAKAF Enactment 2015, Passed this 17 August 2015, Sharifah Zubaidah 

The Legal Framework of WAQF In Malaysia, Seminar on Waqaf organised by 

Yayasan Kajian dan Pembangunan DPMM ( YKPD) and International Islamic 

University Malaysia IIUM on 21st December 2013 at Seri Pacific Hotel, Kuala 

Lumpur, P2. 

قمٛمؾ ُم٘م٤مسمالت ُمع ظمؼماء ىم٤مٟمقن ذم هذه اًمدول، وهؿ: اًمديمتقرة جمٞمدة اًمزي٤مين، قمْمق اعمجٚمس إقمغم  يمّم شمؿّ 

، اًمديمتقر إؾمّمقمٞمؾ اجلريقي، ُمًتِم٤مر ىم٤مٟمقين ذم ُمريمز 2020ديًٛمؼم  20عمراىم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦م إوىم٤مف، سمت٤مريخ 

، USIM، اًمديمتقر حمٛمد ومردوس، اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، 2020ديًٛمؼم  27اؾمتثّمر اعمًت٘مٌؾ سمت٤مريخ 

 .2020ديًٛمؼم   27سمت٤مريخ
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دراًمٞم٦م شمْمٌط اًمقىمػ ُمـ ظمالل ٞمهذه اًمدول وهل دول وم ؿمٙمؾ اإلدارة، ومٙمّؾ 

اًمٕم٤مصٛم٦م اعمريمزي٦م، وهل اًمٜمٔم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمقزارة أو اهلٞمئ٦م أو اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٙمت٥م 

  اًمتٜمًٞم٘مل، وهل٤م ومروع ذم يم٤موم٦م اعمح٤مومٔم٤مت أو اعمدن أو اًمقٓي٤مت.

اجلؿفقرية  افبقان

 افسـقة

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة

 افسعقدية

 احلـبع افشاؾعل ادافؽل احلـػل ادذهب

تعريػ 

 افقؿػ

طم٤مًم٦م اًمٙمٞم٤من 

اًم٘م٤مٟمقين اعمٙمقن 

ُمـ أؿمخ٤مص 

طم٘مٞم٘مٞملم أو 

يمٞم٤مٟم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م 

شمٙمرس ممتٚمٙم٤مهت٤م 

وطم٘مقىمٝم٤م اخل٤مص٦م 

هلدف صم٤مسم٧م 

 حيددوٟمف.

يمؾ ُم٤مل طمٌس 

أصٚمف سمّمٗم٦م ُم١مسمدة 

أو ُم١مىمت٦م، 

وظمّمّم٧م ُمٜمٗمٕمتف 

ًمٗم٤مئدة ضمٝم٦م سمر 

وإطم٤ًمن قم٤مُم٦م أو 

 ظم٤مص٦م.

ُم٤مل ُمقىمقف  يمؾ

ًمٖمرض اخلػم وومؼ 

 أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م.

اعمنموط قمغم  اًمقىمػ

أوضمف سمّر قم٤مُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

 سم٤مًمذات أو سم٤مًمقصػ.

اشؿ افـظارة 

ظذ 

األوؿاف 

 افعامة

اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ًمألوىم٤مف شمتٌع 

احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞم٦م، 

وهل٤م ومروع ُمٗمقو٦م 

ذم يمؾ اعمح٤مومٔم٤مت 

 اًمؽميمٞم٦م.

Directorate 

general of 

foundations 

DGoF 

وزارة إوىم٤مف 

 واًمِم١مون

اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م 

طمٙمقُمٞم٦م سم٢مدارهت٤م 

> 36اعمريمزي٦م، ُمع =

ٟمٔم٤مرة حمٚمٞم٦م ُمقزقم٦م 

سمٛمختٚمػ ُمدن 

 اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م.

 JAWHARُمٙمت٥م 

اعم١ًمول قمـ شمٜمًٞمؼ 

ُمٚمػ اًمقىمػ ُمـ 

ظمالل اعمٞمزاٟمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

اعم٘مدُم٦م ُمـ احلٙمقُم٦م 

اعمريمزي٦م وسم٤مًمتٕم٤مون 

ُمع اعمجٚمس اًمديٜمل 

 ذم يمؾ وٓي٦م ًمتٓمقير

ممتٚمٙم٤مت إوىم٤مف 

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف   

ذات ؿمخّمٞم٦م 

اقمت٤ٌمري٦م شمتٛمتع 

سم٤مٓؾمت٘مالل اعم٤مزم 

واإلداري، شمرشمٌط 

سمرئٞمس جمٚمس اًمقزراء 

وُم٘مره٤م اًمري٤مض، وهل٤م 

ومروع ذم يمؾ 

اعمح٤مومٔم٤مت 
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ذم مجٞمع أٟمح٤مء 

ُم٤مًمٞمزي٤م
(1)

. 

 اًمًٕمقدي٦م.

اإلجراءات 

افؼضائقة دم 

إثبات 

 افقؿػ

اًمت٘م٤ميض يٙمقن 

ًمدى اعمح٤ميمؿ 

 اًمؽميمٞم٦م.

اًمت٘م٤ميض يٙمقن ًمدى 

 اعمح٤ميمؿ اعمٖمرسمٞم٦م.

اًمت٘م٤ميض يٙمقن ًمدى 

اعمح٤ميمؿ اعم٤مًمٞمزي٦م 

 اًمنمقمٞم٦م.

ٓ شمًتٖمرق 

اإلضمراءات ضمٝمدًا أو 

اًمقىمػ،  إلصم٤ٌمتوىمت٤ًم 

وي٘متٍم قمٛمؾ اًم٘مْم٤مء 

قمغم اًمتح٘مؼ ُمـ 

صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م اًمقاىمػ 

ًمٚمٕملم اعمقىمقوم٦م صمؿ 

اعمقاوم٘م٦م قمغم صٞمٖم٦م 

 اًمقىمػ.

ادقؿع 

 افرشؿل

www.vgm.gov.tr www.habous.gov.

ma 

www.jawhar.gov.

my 

www.awqaf.gov.sa 

 ثاكقًا: تسجقؾ األوؿاف

اجلٝم٤مز احلٙمقُمل اًمذي ُينمف قمغم شمًجٞمؾ اًمقىمػ سمٛمختٚمػ  قمغم اًمرهمؿ ُمـ أنّ 

اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتٙمِمػ ًمٜم٤م ُمـ  أنّ  أؿمٙم٤مًمف، وسم٤مؾمتخدام اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م، إّٓ 

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتًجٞمؾ مل  شمٙمِمػ ًمٜم٤م أنّ  ،وٟم٥ًم احلٍم واًمتقصمٞمؼ ،ظمالل ـمرق اًمتًجٞمؾ

شمٜمتف سمٕمد، قمغم اًمرهمؿ ُمـ سمٕمض هذه اًمٜمٔم٤مرات اعم١مؾمًٞم٦م ُم٣م قمغم شم٠مؾمٞمًٝم٤م أيمثر ُمـ 

  ٟمّمػ ىمرن.

                                                           
٤م ديٜمًٞم٤م إؾمالُمًٞم٤م  14شم٘مع ُم١ًموًمٞم٦م ؿم١مون اًمقىمػ قمغم قم٤مشمؼ اعمجٚمس اًمديٜمل اإلؾمالُمل ًمٙمؾ دوًم٦م. يقضمد  (1) ًً جمٚم

وواطمد ًمإلىمٚمٞمؿ آحت٤مدي. ؿمٙمٚم٧م احلٙمقُم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م دائرة  13ًمٚمدوًم٦م ، واطمد ًمٙمؾ وٓي٦م ُمـ اًمقٓي٤مت اًمـ

٦م. وُمع ذًمؽ، وم٢من هذا اًم٘مًؿ هبدف ضمٕمؾ اإلدارة ُمٜمٝمجٞم٦م وومٕم٤مًم 2004ُم٤مرس  27ًمٚمزيم٤مة واًمقىمػ واحل٩م ذم 

  ًمٞمس ًمديف ؾمٚمٓم٦م إلدارة ممتٚمٙم٤مت اًمقىمػ، سمؾ يٚمٕم٥م دوًرا يمٛمٜمًؼ ختٓمٞمط ويراىم٥م ُم٠ًمًم٦م اًمقىمػ.

http://www.vgm.gov.tr/
http://www.habous.gov.ma/
http://www.habous.gov.ma/
http://www.awqaf.gov.sa/
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ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

يتؿ حتديد مجٞمع  افتقثقؼ 

اعمًتٜمدات اعمٓمٚمقسم٦م 

ذم ىم٤مٟمقن 

وٓئح٦م  اعم١مؾم٤ًمت

 اعم١مؾم٤ًمت.

جي٥م قمغم ىم٤ميض اًمتقصمٞمؼ 

سمٕم٨م ٟمًخ٦م ُمـ اعمحرر 

اعمتْمٛمـ ًمٚمقىمػ إمم 

 إدارة إوىم٤مف.

ُمـ ظمالل اعمجٚمس 

اًمديٜمل اإلؾمالُمل، 

يتؿ شمقصمٞمؼ اًمقىمػ 

 سمداي٦م.

يتؿ شمًجٞمؾ 

إوىم٤مف سمٕمد 

اؾمتٙمّمل يم٤موم٦م 

اعمًتٜمدات ُمـ 

ظمالل اعمحٙمٛم٦م 

اًمنمقمٞم٦م ووزارة 

 اًمٕمدل.

افتقـقؾ 

دم إكشاء 

 افقؿػ 

يٛمٙمـ ًمٚمٛم١مؾمس 

شمٗمقيض ؿمخص 

آظمر سمتقيمٞمؾ رؾمٛمل 

 ُمقصمؼ.

جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم إٟمِم٤مء 

اًمقىمػ قمغم أن يٙمقن 

سمقيم٤مًم٦م ظم٤مص٦م. جي٥م أن 

يٙمقن ذا ىمٞمٛم٦م وُمٜمتٗمٕم٤ًم 

سمف ذقم٤ًم، وممٚمقيم٤ًم 

ًمٚمقاىمػ ُمٚمٙم٤ًم صحٞمح٤ًم، 

يمّم جيقز وىمػ اًمٕم٘م٤مر 

واعمٜم٘مقل وؾم٤مئر احل٘مقق 

 إظمرى.

جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم إٟمِم٤مء 

اًمقىمػ قمغم أن يٙمقن 

 سمقيم٤مًم٦م ظم٤مص٦م.

ي٘مٌؾ اًمتقيمٞمؾ ذم 

إٟمِم٤مء اًمقىمػ 

ويٕمٛمؾ سمف ذم 

 اعمح٤ميمؿ اًمًٕمقدي٦م.

تسجقؾ 

األوؿاف 

بعد 

 تقثقؼفا

إذا يم٤مٟم٧م مجٞمع 

اًمنموط ُمٜم٤مؾم٦ٌم 

إلٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم، 

جي٥م اإلقمالن قمـ 

ٟمٞم٦م اًمت٠مؾمٞمس ُمـ 

ظمالل ؾمٜمد رؾمٛمل 

ُمقصمؼ. جي٥م أن 

حتّمؾ اعم١مؾم٦ًم 

إقمداد اخلٓمط 

وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت 

اخل٤مص٦م سمتدسمػم إوىم٤مف 

اًمٕم٤مُم٦م شمدسمػم ؿم١مون 

إوىم٤مف، واًم٘مٞم٤مم 

سم٢مطمّم٤مء ممتٚمٙم٤مهت٤م، 

وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م وطمٗمظ 

وصم٤مئ٘مٝم٤م، واًمٕمٛمؾ قمغم 

شمًجٞمؾ إوىم٤مف 

يٕمتٛمد قمغم اعمجٚمس 

اًمديٜمل اإلؾمالُمل ذم 

يمؾ وٓي٦م، ودور 

ذاذم اعمٙمت٥م هٜم٤م إ

وم٘مط. ومٗمل ىم٤مٟمقن 

اًمقىمػ ًمقٓي٦م 

ؾمالٟمٖمقر يٙمقن قمغم 

ُمـ ُمٝم٤مُمٝم٤م شمًجٞمؾ 

مجٞمع إوىم٤مف ذم 

 اعمٛمٚمٙم٦م

إدارة إوىم٤مف اًمتل 

يٙمقن هل٤م ٟم٤مفمر همػم 

سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م  اهلٞمئ٦م

 اًمٜم٤مفمر

طمٍم إُمقال 
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قمغم ووع اًمٙمٞم٤من 

اًم٘م٤مٟمقين سم٤مًمتًجٞمؾ 

ذم اًمًجؾ 

اعمحٗمقظ ًمدى 

 حمٙمٛم٦م.

رئٞمس ُمٙمت٥م اًمقىمػ  صٞم٤مٟمتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

شمًجٞمؾ يمؾ ُمقىمقف 

شمؿ إٟمِم٤مؤه ويٕمٛمؾ قمغم 

مح٤ميتف وصٞم٤مٟمتف سمٕمدُم٤م 

يتؿ طمٞم٤مزشمف، ويٙمقن 

هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م حت٧م 

 اًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م.

اعمقىمقوم٦م، وسمٜم٤مء 

ىم٤مقمدة ُمٕمٚمقُم٤مت 

 .قم٤مُم٦م قمٜمٝم٤م

هؾ تؿ  

تسجقؾ 

ـاؾة 

 األوؿاف،

وما هل 

كسبة 

األوؿاف 

ادسجؾة 

 ؟

ٟمٕمؿ يمؾ إوىم٤مف 

ُمًجٚم٦م، وهٜم٤مك ُم٤م 

 50.000ي٘م٤مرب 

وىمػ ُمث٧ٌم. 

 5385 ومٝمٜم٤مك

وىمٗم٤ًم ضمديدًا، و 

وىمٗم٤ًم ُُمٚمح٘م٤ًم،  255

وىمٗم٤ًم 167و

 20جمتٛمٕمٞم٤ًم، و 

ُمٙمت٥م متثٞمؾ وومرقم٤ًم 

 أٟمِم٠مه٤م أضم٤مٟم٥م.

ذم ـمقر اإلٟمج٤مز، وشمؿ 

 %.30طمقازم إٟمج٤مز 

% ُمـ 80شم٘مري٤ًٌم 

إوىم٤مف اعمًجٚم٦م، 

وهٜم٤مًمؽ ُم٤م ي٘م٤مرب 

% ُمـ إوىم٤مف 20

همػم ُمًجٚم٦م، ٓ ؾمٞمّم 

 ذم اًم٘مرى.

سمٕمض إوىم٤مف ٓ 

، شمزال همػم ُمثٌت٦م

وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ 

شمًجٞمٚمٝم٤م، يمّم أن 

إوىم٤مف اعمقصم٘م٦م ذم 

اعمح٤ميمؿ ٓ يزال 

اًمٕمٛمؾ ضم٤مري٤ًم قمغم 

طمٍمه٤م وشمًجٞمٚمٝم٤م 

ًمٙمـ شمؿ ذم اهلٞمئ٦م. 

رصد ُم٤م ي٘م٤مرب 

 .(1)أًمػ وىمػ 30

اشتخدام 

افتؼـقات 

 احلديثة 

ٟمٕمؿ، ُمـ ذًمؽ  ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ

اؾمتّمدار ؿمٝم٤مدة 

شمًجٞمؾ وىمػ 

 إًمٙمؽموٟمٞم٤ًم.

                                                           
، وم٘مد شمؿ آٟمتٝم٤مء ُمـ دراؾم٦م عمٕم٤مجل٦م إرصدة 2019طم٥ًم اًمت٘مرير اًمًٜمقي ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف ًمٕم٤مم  (1)

، وشمؿ حتٚمٞمؾ وشمّمٜمٞمػ أيمثر ُمـ 5000ثر ُمـ اعمتْمخٛم٦م واعمّم٤مرف اعمٕمٓمٚم٦م ُمـ سمٕمض إوىم٤مف، وؿمٛمٚم٧م أيم

 . 40صؽ ًمألوىم٤مف اًمتل حت٧م ٟمٔم٤مرة اهلٞمئ٦م، ص 4000
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ة دول ظمٌػمًا ُمـ ظمؼماء إوىم٤مف ُمـ قمدّ  83اؾمتٓمالع ٕيمثر ُمـ  وطم٥ًم

اًمتقصمٞمؼ اًمٞمدوي وقمدم اؾمتخدام اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م هل أطمد إؾم٤ٌمب  إؾمالُمٞم٦م، وم٢منّ 

% ذم درضمتل اًم٘مقة 66.2ٜم٤م ٟمجد أن اًمرئٞمًٞم٦م ذم وٞم٤مع إوىم٤مف وقمدم طمٍمه، وم٢مٟمّ 

اٟمٕمدام اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م يٕمتؼم ؾم٤ًٌٌم رئٞمًٞم٤ًم ذم وٞم٤مع إصقل اًمقىمٗمٞم٦م،  يتٗم٘مقا قمغم أنّ 

 :(1)يمّم ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم

 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اشمٗم٤مق مجٞمع هذه اًمدول ذم طمٗمظ إصقل اًمقىمٗمٞم٦م، وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م 

  مل يٙمتٛمؾ. ٧مقمٛمٚمٞم٤مت احلٍم اًمٙم٤مُمؾ ُم٤م زاًم ٟمجد أنّ  ٜم٤مأٟمّ  اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م، إّٓ 

 ثافثًا: أكقاع افقؿػ 

شمٜمٔمر ًمٚمقىمػ ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م  -قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م-هذه اًمدول إرسمع  إنّ 

 -سم٤معمًٛمٞم٤مت اإلداري٦م-أو وىمػ ُمِمؽمك، أو  أو وىمػ أهكمّ  ف وىمػ ظمػمّي قمغم أٟمّ 

  ٟمقع ُمـ إٟمقاع. وىمػ قم٤مم ووىمػ ظم٤مص، ويمٌؾ يٕمٓمل ُم٤ًمطم٤مت ًمٙمّؾ 

اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م واًمتجرسم٦م اًمًٕمقدي٦م ىمد أقمٓم٧م ُم٤ًمطم٤مت  طمظ أنّ ٜم٤م ٟمالأٟمّ  إّٓ 

                                                           

، )اعمٕمٝمد اًمدوزم ًمٚمقىمػ اإلؾمالُمل، اًمدراؾم٦م همػم ُمٜمِمقرة، ومؼماير كتائج اشتبقان دراشة دم افعؿؾقات افرئقسقة (1)

2021.)  
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ومتدد اًمقىمػ اخل٤مص داظمؾ اعمجتٛمع وًمٚمٕمٛمؾ سمحري٦م شم٤مُم٦م، وشم٠مؾمٞمس  ،ٕمٛمؾٚمواؾمٕم٦م ًم

رت هل٤م ىمقاٟملم وشمنميٕم٤مت ذم اإلدارة اًمذاشمٞم٦م ٕصقهل٤م سمٕمٞمدًا يمٞم٤مٟم٤مت ظم٤مص٦م هبؿ، ووومّ 

  قمـ شمًٚمط اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م.

تجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ضمٕمٚم٧م اًمقىمػ اخل٤مص اعمٕم٘م٥م ُمٚمح٘م٤ًم اًم ذم طملم شمرى أنّ 

وحمّمقرًا، هلذا مل يٜمتنم يمّم اٟمتنم ذم شمريمٞم٤م واًمًٕمقدي٦م سم٥ًٌم اًمتنميٕم٤مت واًم٘مقاٟملم، 

ّم٧م ُمـ اًمقىمػ اخل٤مص سم٥ًٌم اًمتنميٕم٤مت واًم٘مقاٟملم اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ىمٚم   ذم طملم أنّ 

إوىم٤مف ذم  يمّؾ اًمتل شمٕمٓمك إوًمقي٦م ًمٚمٛمجٚمس اًمديٜمل ذم اإلذاف اًمٙم٤مُمؾ قمغم 

، طمٞم٨م أقمٓم٧م "سمقانٓاعمريمز اعم٤مًمٞمزي اعم٤مزم "شمًجٞمٚمف ذم  اًمقٓي٦م، سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م شمؿ  

 .(1)اًمًٚمٓم٤مت هٜم٤مك طمري٦م شم٤مُم٦م ًمت٠مؾمٞمس يمٞم٤مٟم٤مت وىمٗمٞم٦م يمّم يرهم٥م أصح٤مهب٤م

ُم٤م قمدا اعمٖم٤مرسم٦م وهق ىم٤مٟمقن ذم وٓي٦م -أُم٤م ومٞمّم ُيص ديٛمقُم٦م اًمقىمػ، وم٤مٕهمٚم٥م 

 ف ُمتك شمؿّ ٟمٔمروا إمم وضمقب أن يٙمقن اًمقىمػ ُم١مسمدًا، وأٟمّ  -سم٤مرو اعم٤مًمٞمزي٦م ضمقهقر

شمًجٞمٚمف، وم٤مٕصؾ ومٞمف أن يٙمقن ُم١مسمدًا، أيْم٤ًم اشمٗمؼ إهمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمدم ضمقاز اًمرضمقع 

 قمـ اًمقىمػ.

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

إوىم٤مف ُم٘مًٛم٦م إمم األوؿاف 

قمدة أٟمقاع، إوىم٤مف 

آوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م 

شمدسمره٤م ؾمٚمٓم٦م 

 إوىم٤مف ٟمققم٤من:

( إوىم٤مف داظمؾ 1

ُمـ ُمٝم٤مم اهلٞمئ٦م 

اعمقاوم٘م٦م قمغم ـمٚم٤ٌمت 

                                                           

ٞمتؿ ظمْمققمف ًمإلذاف اًمٙم٤مُمؾ ُمـ ىمٌؾ وؾم واًمٖمري٥م أٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕي ضمٝم٦م إٟمِم٤مء وىمػ داظمؾ ُم٤مًمٞمزي٤م إّٓ  (1)

>، وهق ي٘م٤مرب Endowmentوٓي٦م، وًمٙمـ ًمق ىم٤مُم٧م ضمٝم٦م ُم٤م سمتًجٞمؾ = اعمجٚمس اًمديٜمل اإلؾمالُمل ذم يمّؾ 

اًمقىمػ ذم سمٕمض أوضمف قمٛمٚمف، ومٞمٛمٙمـ أن شمنمف قمٚمٞمف سمدون اًمٕمقدة ًمٚمٛمجٚمس اًمديٜمل، قمغم اقمت٤ٌمر أن اعمجٚمس 

يٕمتؼم ُمٗمردة =وىمػ>، ؿمٕمػمة ديٜمٞم٦م وجي٥م قمٚمٞمف اإلذاف قمغم أي ؿمٕمػمة إؾمالُمٞم٦م ذم اًمقٓي٦م طم٥ًم ٟمص 

وٓي٦م ضمقهقر سم٤مرو، وأؾم٧ًم أيْم٤ًم  وىمٗم٤ًم سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعمجٚمس اًمديٜمل ذم  UTMجامعةاًمدؾمتقر. هلذا أىم٤مُم٧م 

=Endowment.اؿمؽمك ومٞمف رضم٤مل أقمّمل همػم ُمًٚمٛملم، وشمنمف قمٚمٞمف اجل٤مُمٕم٦م وًمٞمس اعمجٚمس اًمديٜمل ،<  
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اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمدار ُمـ  افعامة 

، أو DGoFىمٌؾ 

إوىم٤مف اعمٚمح٘م٦م 

شمتٌع أصقل واىمٗملم 

آظمريـ، أو أوىم٤مف 

اعمجتٛمع وهل شمتٌع 

عمقاـمٜملم أشمراك همػم 

ُمًٚمٛملم شمؿ شمًجٞمٚمٝم٤م 

، 1936ُمٜمذ قم٤مم 

ويتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

يمقىمػ، صمؿ أوىم٤مف 

ضمديدة أؾم٧ًم سمٕمد 

شم٠مؾمٞمس اجلٛمٝمقري٦م 

 م.1924قم٤مم 

 طمٙمقُمٞم٦م

إذ أن اإلذاف قمغم 

اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م 

ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٕمتؼم ُمـ 

ُمٝم٤مم اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤م 

ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م 

 حت٧م ؾمٚمٓم٦م اعمٚمؽ.

اًمقٓي٤مت اعم٤مًمٞمزي٦م، شمتٌع 

إمم اعمجٚمس اإلؾمالُمل 

اًمديٜمل. هق ُمـ ينمف 

 ٤مف.ويدير هذه إوىم

( هٜم٤مك ٟمقع ُمـ 2

إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م 

واخلػمي٦م وهل 

ُم١مؾم٤ًمت يًجٚمٝم٤م 

أصح٤مهب٤م، ويٕمٞمٜمقا ُمـ 

يديره٤م وهل ُمًجٚم٦م 

ذم اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي 

 .ٓسمقان

إٟمِم٤مء إوىم٤مف 

اًمٕم٤مُم٦م واعمِمؽميم٦م 

اًمتل مُتّقل قمـ ـمريؼ 

مجع اًمتؼمقم٤مت، 

اًمٜمََٔم٤مرة قمغم 

٤مُم٦م إوىم٤مف اًمٕم

واخل٤مص٦م واعمِمؽميم٦م، 

إٓ إذا اؿمؽمط 

اًمقاىمػ أن يتقمم 

اًمٜمَٔم٤مرة ؿمخص أو 

 ضمٝم٦م همػم اهلٞمئ٦م.

األوؿاف 

 اخلاصة

إوىم٤مف اخل٤مص٦م 

شمٕمٛمؾ سمحري٦م شم٤مُم٦م 

داظمؾ اإلـم٤مر 

اًمتنميٕمل واًم٘م٤مٟمقين، 

وىمػ  4500ومٝمٜم٤مك 

ظم٤مص ذم شمريمٞم٤م، ُمٜمٝم٤م 

وىمػ ظم٤مص  3000

 إؾمٓمٜمٌقلذم 

وطمده٤م، وهل شمٕمٛمؾ 

وٛمـ أهمراوٝم٤م اًمتل 

 أٟمِم٠مت ُمـ أضمٚمٝم٤م.

ُمراىم٦ٌم إوىم٤مف 

اعمٕم٘م٦ٌم واعمح٤مومٔم٦م 

قمٚمٞمٝم٤م واًمٜمٔم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م، 

قمٜمد آىمتْم٤مء وومؼ 

 .اًمٜمّمقص اعمٜمٔمٛم٦م هل٤م

إوىم٤مف اعمٕم٘م٦ٌم هل٤م 

ٟمٔم٤مره٤م حت٧م رىم٤مسم٦م 

 اًمقزارة.

[wakaf khas]  هق

اًمقىمػ اعمقىمقف جلٝم٦م 

حمددة ُمقاوم٘م٦م ٕطمٙم٤مم 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

ُيتص اًمقىمػ اخل٤مص 

سم٠مرسمٕم٦م أٟمقاع، وهل 

ًمٚمخػمات أو اًمٕم٤مئالت 

ت وىمد يٙمقن اأو ًمٚمخػم

ُم١مسمدًا أو ُم١مىمت٤ًم، وشمٕمتؼم 

وٓي٦م يمٚمٜمت٤من وم٘مط هل 

ُمـ يًٛمح سمتٓمٌٞمؼ 

اًمقىمػ اخل٤مص 

)اًمذري(  سمدون 

٤مص اًمقىمػ اخل

)إهكم( هق اًمقىمػ 

اعمنموط قمغم ُمٕملم 

ُمـ ذري٦م وأىم٤مرب 

سم٤مًمذات أو 

ُمـ ُمٝم٤مم  .سم٤مًمقصػ

اهلٞمئ٦م اعمقاوم٘م٦م قمغم 

ـمٚم٤ٌمت إٟمِم٤مء 

إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م 

واعمِمؽميم٦م اًمتل مُتّقل 

قمـ ـمريؼ مجع 

 اًمتؼمقم٤مت.
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اًمقٓي٤مت إرسمٕم٦م 

 اًمٕمنم.

ديؿقمة  

افقؿػ 

افدائؿ 

 /ادمؿت

ذم اًمقىم٧م أن  إصؾ

يٙمقن دائًّم، وٓ 

يقضمد ُمٙم٤من ًمٚمقىمػ 

اعم١مىم٧م. اًمقىمػ وم٘مط 

 دائؿ وم٘مط.

اًمقىمػ اًمٕم٤مم واعمٕم٘م٥م 

 )إهكم(، واعمِمؽمك.

جيقز أن يٙمقن اًمقىمػ 

 ُم١مسمدًا أو ُم١مىمت٤ًم.

وم٘مط اًمقىمػ اًمدائؿ هق 

اعمٕمٛمقل سمف، إٓ ذم 

وٓي٦م ضمقهقر أضم٤مزوا 

اًمقىمػ اعم١مىم٧م. ًمٙمـ 

قمٛمٚمٞم٤ًم اًمقىمػ هق 

 اًمدائؿ.

اًمٕمٛمؾ قمغم قمدم 

اقمت٤ٌمر اًمقىمػ 

 اعم١مىم٧م.

افرجقع  

ظـ 

 افقؿػ

يٛمٙمـ ًمٚمقاىمػ  طمؾ 

اًمقىمػ، ويتؿ ٟم٘مؾ 

اعمٛمتٚمٙم٤مت واحل٘مقق 

اعمتٌ٘مٞم٦م ُمـ شمّمٗمٞم٦م 

ديقن اعم١مؾم٤ًمت 

اعمٜمتٝمٞم٦م وومً٘م٤م 

ًمألطمٙم٤مم اعمٙمتقسم٦م ذم 

صؽ اًمت٠مؾمٞمس. ذم 

طم٤مًم٦م قمدم وضمقد 

أطمٙم٤مم طمقل ذًمؽ 

ذم ؾمٜمد اًمقىمػ، يتؿ 

حتقيؾ اعمٛمتٚمٙم٤مت إمم 

ٕهمراض  ُم١مؾم٦ًم

مم٤مصمٚم٦م ُمـ ظمالل أظمذ 

رأي اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 سم٘مرار ُمـ اعمحٙمٛم٦م.

ٓ جيقز ًمٚمقاىمػ 

اًمرضمقع قمـ اًمقىمػ 

وٓ شمٖمٞمػم ُمّم٤مرومف أو 

ذوـمف سمٕمد آٟمٕم٘م٤مد 

إٓ إذا شمٕمٚمؼ اًمقىمػ 

سمٛمقىمقف قمٚمٞمف 

ؾمٞمقضمد ُمًت٘مٌالً، 

وإذا اؿمؽمط اًمقاىمػ 

ذم قم٘مد اًمقىمػ 

اًمرضمقع قمٜمف قمٜمد 

 اومت٘م٤مره.

يٛمٙمـ اًمرضمقع قمـ  ٓ

 اًمقىمػ.

ٓ جيقز اًمرضمقع قمـ 

 اًمقىمػ سمٕمد إصم٤ٌمشمف

 رابعًا: افقاؿػ 

إٟمِم٤مء أوىم٤مف ًمقاىمٗملم ُمـ ظم٤مرج اًمدوًم٦م، ٝم٤م يمٚمّ سمٕمد اًمٜمٔمر ذم اًم٘مقاٟملم اًمتل دمٞمز 
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اًمقاىمع اًمؽميمل هق إيمثر ٟمج٤مطم٤ًم ذم اًمًّمح ًمٚمقاىمٗملم إضم٤مٟم٥م ُمـ شم٠مؾمٞمس  ٟمرى أنّ 

وىمٗمٞم٤مت ظم٤مص٦م سمٜم٤مء قمغم ذوـمٝمؿ، وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمٕمٛمؾ اًمقىمٗمل إيمثر طمري٦م هلؿ، 

ويٚمٞمف ذم ذًمؽ اًمقاىمع اعم٤مًمٞمزي اًمذي أشم٤مح ًمٚمقاىمٗملم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي 

سمٕمٞمدًا قمـ اإلذاف   Trustأو   WAQF Companyذم إٟمِم٤مء ذيم٤مت وىمٗمٞم٦م  ٓسمقان

اعمجٚمس اإلؾمالُمل اًمديٜمل ذم اًمقٓي٤مت اعم٤مًمٞمزي٦م، واًمتل متٜمع إٟمِم٤مء أوىم٤مف ٕضم٤مٟم٥م 

  وإدارهت٤م سمدون شمدظمٚمٝم٤م ُم٤ٌمذة ذم اإلدارة.

وشمٕمتؼم اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م واًمًٕمقدي٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ُمت٤ًمويتلم ذم اًمًّمح ًمٚمقاىمٗملم 

قرن سم٤مًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م اًمتل اًمقاىمع اًمقىمٗمل ومٞمٝمّم وٕمٞمػ إذا ىمُ  إضم٤مٟم٥م، سمٞمد أنّ 

  ؾمٛمح٧م ًمٚمقاىمػ ُمـ إٟمِم٤مء أوىم٤مف سمحري٦م واؾمٕم٦م.

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

وؿػ 

 األجـبل 

يٛمٙمـ ًمألضم٤مٟم٥م 

إٟمِم٤مء ُم١مؾم٤ًمت 

ضمديدة ذم شمريمٞم٤م 

وومً٘م٤م ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ 

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م. 

ُم١مؾمًق اعم١مؾم٦ًم 

همػم ُمٚمزُملم سم٠من 

يٙمقٟمقا ُمقاـمٜملم ذم 

 مجٝمقري٦م شمريمٞم٤م.

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ وىمػ 

 إضمٜمٌل

أي وىمػ يتؿ شمًجٞمٚمف 

ذم أي وٓي٦م ُم٤مًمٞمزي٦م، 

جي٥م أن يٙمقن حت٧م 

إذاف اعمجٚمس 

اًمديٜمل اإلؾمالُمل يمّم 

( 16ذم ٟمص اعم٤مدة )

ُمـ ىم٤مٟمقن اًمقىمػ ذم 

ؾمالٟمٖمقر يمؾ وىمػ 

يتؿ شمًجٞمٚمف، يٙمقن 

 اعمجٚمس اًمٜم٤مفمر ًمف.

اخت٤مذ اإلضمراءات 

اًمالزُم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة 

ُمـ إُمقال 

اعمقىمقوم٦م اًمث٤مسمت٦م 

واعمٜم٘مقًم٦م ظم٤مرج 

اعمٛمٚمٙم٦م قمغم أوضمف 

 سمِّر داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م.

افقؿػ 

 ادجفقل 

جي٥م حتديد 

ؾمٜمد  اعمًتٗمٞمديـ ذم

اًمقىمػ ومٞمّم يتٕمٚمؼ 

هبدف اًمقىمػ. وإٓ 

أوىم٤مف ُمقضمقدة 

سم٤مًمًجالت اًمقىمٗمٞم٦م 

ًمٙمٜمٝم٤م جمٝمقًم٦م اعمقىمع. 

إذ شمؿ ايمتِم٤مومٝم٤م إُم٤م 

ُيٍمف ٟمحق اًمقىمػ 

اًمٕم٤مم، وًمٚمٛمجٚمس 

اًمديٜمل حيدد أيـ 

 ُيٍمف.

أن شمٙمقن  يِمؽمط

اًمٕملم اعمقىمقوم٦م 

 ُمٕمٚمقُم٦م.
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ومال يٛمٙمـ شمًجٞمؾ 

 اًمقىمػ.

شمٜمٗمذ ومٞمٝم٤م اعمٍمف إذا 

يم٤من واوح٤ًم، أو 

شمٚمحؼ سم٤مٕوىم٤مف 

 اًمٕم٤مُم٦م.

 خامسًا: افـظارة

اًمِمخص ذو اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو آقمت٤ٌمري٦م اًمذي يتقمم ٟمٔم٤مرة "٤مفمر ٔم٤مرة أو اًمٜمّ اًمٜمّ 

اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م إيمثر ُمروٟم٦م ذم  ، وإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم ىمقاٟملم اًمدول، ٟمرى أنّ (1)"اًمقىمػ

ُمـ  اًمًّمح ًمألوىم٤مف اخل٤مص٦م سم٢مدارة أوىم٤مومٝم٤م سمدون شمدظمؾ ُم٤ٌمذة ذم قمٛمٚمٝم٤م، إّٓ 

 ظمالل اإلذاف واحلّمقل قمغم شم٘م٤مرير ؾمٜمقي٦م قمـ إداء.

 سمقانٓسم٤مؾمتثٜم٤مء اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي -اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م واعم٤مًمٞمزي٦م  ذم طملم ٟمرى أنّ 

اعم٤ًمطم٦م، وضمٕمٚم٧م اإلذاف قمغم إوىم٤مف اخل٤مص٦م ُمـ ٟمّمٞم٥م ىمد ىمٚمّم٧م هذه  -

، 1963اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م ًمٚمدوًم٦م، وم٤مًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس وزارة إوىم٤مف قم٤مم 

حي٤مول يْمٌط أقمّمل اًمٜمٔم٤مرات وضمٕمؾ  2003وصدور أيمثر ُمـ فمٝمػم طمتك ؾمٜم٦م 

ؿ ـــرىم رار اًمقزيريـاًمقزارة، وفمٝمر هذا ضمٚمٞم٤ًم ذم اًم٘م اًمٜمٔم٤مرة يمٚمٝم٤م حت٧م إذاف

ذم ؿم٠من اًمتٜمٔمٞمؿ  2004يٜم٤مير  21ُمقاومؼ  1424ذي اًم٘مٕمدة  28سمت٤مريخ  04-106

  .اًمداظمكم ًمٜمٔم٤مرات إوىم٤مف

ذم طملم شمذه٥م اًمتجرسم٦م واًمًٕمقدي٦م سمجٕمؾ اظمتّم٤مص اًمٜمٔم٤مرة ًمٚمٛمقاـمـ 

  اًمًٕمقدي، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إوىم٤مف ًمٚمًٕمقديلم أو همػم اًمًٕمقديلم.

ًم٘مقاٟملم أن ٓ ُيًجؾ وىمػ جمٝمقل أُم٤م اًمقىمػ اعمجٝمقل، وم٤مٕصؾ اًمٕم٤مم ذم هذه ا

ُمٍمومف، يمّم ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمؽميمل واًمًٕمقدي، وإذا شمؿ اًمقىمػ وطمدث همٛمقض ذم 

ف يٍمف إمم أىمرب ضمٜمس مم٤مصمؾ، أو يٚمحؼ ذم إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م يمّم يٜمص ُمٍمومف، وم٢مٟمّ 

                                                           

>، www.awqaf.gov.sa] ، اٟمٔمر ُمقىمع اهلٞمئ٦م2018ًمٕم٤مم  افتؼرير افسـقي فؾفقئة افعامة فألوؿافٟم٘ماًل قمـ  (1) 

  .2021ُم٤مرس  30شم٤مريخ اًمدظمقل 



 مـاهج تلشقس وتسجقؾ افؽقاكات افقؿػقة دم افدول اإلشالمقة 

 2021 جقان( 2جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل، افعدد )

|120 

  اعمٖم٤مرسم٦م قمغم ذًمؽ.

ئٛم٦م قمغم أُم٤م اٟمتٝم٤مء اًمٜمٔم٤مرة، وم٤مًم٘مقاٟملم قم٤مدة شمٕمٓمك اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م اًمٜمٔم٤مرة اًمدا

اقمت٤ٌمر أن هذه اًمٜمٔم٤مرة شمٕمؼم قمـ ؾمٞم٤مدة اًمدوًم٦م قمغم إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م، وًمٙمـ اًمٜمٔم٤مرة ومٞمّم 

ُيص إوىم٤مف اخل٤مص٦م ومٝمل همػم ُمت٤مطم٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م إٓ ًمٚمٛمجٚمس اًمديٜمل، وإذا يم٤مٟم٧م 

ُمت٤مطم٦م ذم سمٕمض اًمدول، ومٝمل ُم٘مٞمدة سميورة إقمالم اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م يمّم ذم 

اًمٜمٔم٤مرة اًمرؾمٛمٞم٦م هق ُمـ ي٘مٌؾ سمتٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مرة قمغم اًمقىمػ  اًم٘م٤مٟمقن اًمؽميمل، وأن

 اخل٤مص طم٤مل اًمت٘مّمػم أو قمزل اًمٜم٤مفمر يمّم ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمٖمريب أو اًمًٕمقدي.

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

افـظارة 

مـ 

داخؾ 

 افدوفة

ٟمٕمؿ ممٙمـ ُمـ داظمؾ 

 شمريمٞم٤م.

اًمٜم٤مفمر سم٠مٟمف شمٕمريػ 

اجلٝم٦م اعم١ًموًم٦م قمـ 

مح٤مي٦م اعمٚمؽ احلٌز 

واؾمتخالص ُمٜمٗمٕمتف 

وإٟمٗم٤مىمٝم٤م ومٞمّم ٟمص قمٚمٞمف 

اعمحٌس سمٚمٗمٔمف 

وإقمٓم٤مء طم٤ًمب قمـ 

هذه اًمتٍموم٤مت إمم 

اجلٝم٦م اعمنموم٦م قمغم 

إطم٤ٌمس يٜمتٝمل سم٢مسمراء 

ذُمتف أو إًمزاُمف سم٤مًمٖمرم 

ومٞمّم ومرط ومٞمف وًمق 

 ٓ شمقضمد. .سمحًـ ٟمٞم٦م

اًمٜمٔم٤مرة قمغم إوىم٤مف 

 ٟمققم٤من:

( إذا يم٤مٟم٧م إوىم٤مف 1

داظمؾ اًمقٓي٤مت 

اعم٤مًمٞمزي٦م، وم٤معمجٚمس 

اإلؾمالُمل إقمغم هق 

ُمـ ينمف ويدير هذه 

 إوىم٤مف.

( إذا يم٤مٟم٧م إوىم٤مف 2

ُمًجٚم٦م ذم اعمريمز اعم٤مزم 

اعم٤مًمٞمزي، ومٞمٛمٙمـ 

ًمٚمقاىمػ أن يٕملم 

اًمٜمٔم٤مرة اًمتل يريده٤م 

سمدون اًمرضمقع إمم 

اعمجٚمس اإلؾمالُمل 

قمغم  اًمٜمََٔم٤مرة

إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م 

واخل٤مص٦م واعمِمؽميم٦م 

شمتقٓه٤م اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ًمألوىم٤مف، إّٓ إذا 

اؿمؽمط اًمقاىمػ أن 

يتقمم اًمٜمَٔم٤مرة 

ؿمخص أو ضمٝم٦م 

 همػم اهلٞمئ٦م.

يِمؽمط اًمٜمٔم٤مم ذم 

اًمٜم٤مفمر أن يٙمقن 

ؾمٕمقدي٤ًم ؾمقاء 

اًمتل  ًمألوىم٤مف

يقىمٗمٝم٤م اًمًٕمقدي أو 

شمٚمؽ إوىم٤مف اًمتل 
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يقىمٗمٝم٤م همػم  إقمغم.

 اًمًٕمقدي.

افـظارة 

مـ 

خارج 

 افدوفة

جي٥م أن يتٛمٙمـ 

إضم٤مٟم٥م ُمـ إٟمِم٤مء 

ُم١مؾم٤ًمت ضمديدة ذم 

شمريمٞم٤م وومً٘م٤م عمٌدأ 

اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ سمحٙمؿ 

اًم٘م٤مٟمقن وسمحٙمؿ 

اًمقاىمع. يٛمٙمـ 

ًمألؿمخ٤مص 

إضم٤مٟم٥م /اًمٙمٞم٤مٟم٤مت 

اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م 

إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم ذم 

شمريمٞم٤م ؾمقاء يم٤من 

ُمٕمٔمؿ أقمْم٤مء جمٚمس 

إدارة اعم١مؾم٦ًم 

 ُم٘مٞمٛملم ذم شمريمٞم٤م.

طم٥ًم ىم٤مٟمقن اًمقىمػ  ٓ شمقضمد.

ذم وٓي٦م ؾمالٟمٖمقر، 

وم٢من يمؾ ُمـ يتقمم أو 

يدير اًمقىمػ أو اًمقىمػ 

khas  دون إذن ظمٓمل

ُمـ اعمجٚمس يرشمٙم٥م 

ضمريٛم٦م ويتحٛمؾ، قمٜمد 

إداٟمتف، همراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ٓ 

شمزيد قمغم أًمػ 

ريٜمج٧م أو اًمًجـ 

عمدة ٓ شمزيد قمـ ؾمت٦م 

 أؿمٝمر أو يمٚمٞمٝمّم.

يِمؽمط اًمٜمٔم٤مم ذم 

اًمٜم٤مفمر أن يٙمقن 

ؾمٕمقدي٤ًم ؾمقاء 

اًمتل  ألوىم٤مفًم

يقىمٗمٝم٤م اًمًٕمقدي أو 

شمٚمؽ إوىم٤مف اًمتل 

يقىمٗمٝم٤م همػم 

 اًمًٕمقدي.

اكتفاء  

 افـظارة

إذا اٟمتٝم٧م اًمٜمٔم٤مرة، 

وأراد اًمقاىمػ شمٖمٞمػم 

ضمٝم٤مز اًمٜمٔم٤مرة، قمٚمٞمف 

إقمالم اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 سم٤مًم٘مرار.

أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م 

سم٤مًمقىمػ اعمٕم٘م٥م قمٜمد 

اعمقت أو وم٘مدان 

أو ىمٌقل ـمٚم٥م  إهٚمٞم٦م

اإلقمٗم٤مء أو هالك 

اًمقىمػ أو اٟم٘مراض 

 اعمًتٗمٞمديـ.

ٓ شمٜمتٝمل اًمٜمٔم٤مرة 

طم٥ًم اًمدؾمتقر، 

وم٤معمجٚمس اًمديٜمل 

اإلؾمالُمل هق اًمٜم٤مفمر 

 اًمرؾمٛمل.

ٓ يقضمد ىمٞمقد قمغم 

اًمٜمٔم٤مرة ؾمقى ُم٤م 

يم٤من راضمٕم٤ًم إمم 

دم٤موزات اًمٜم٤مفمر، 

وىمد ٟمص ٟمٓم٤مم اهلٞمئ٦م 

قمغم أن هل٤م رومع 

اًمدقم٤موى اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

 ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمٕمزل

 اًمٜم٤مفمر.
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 شادشًا: افرصف بـاء ظذ رشط افقاؿػ

 ظمتالف ذم جم٤مل اًمٍمف، طمٞم٨م أنّ آ ًمٜم٤م سمٕمد اًمٜمٔمر ذم ىمقاٟملم اًمدول، يتٌلم  

إهمٚم٥م ُمـ هذه اًم٘مقاٟملم شمٚمزم اًمقاىمٗملم سم٤مًمٍمف سمٜم٤مء قمغم ذط اًمقاىمػ ذيٓم٦م أن 

 أنّ ف يٛمٙمـ يٙمقن ريع اًمقىمػ داظمؾ اًمدوًم٦م، ذم طملم شمرى اجلٛمٝمقري٦م اًمؽميمٞم٦م أٟمّ 

ي١مؾمس وىمٗم٤ًم داظمؾ شمريمٞم٤م، ويٙمقن ُمٍمومف ظم٤مرج شمريمٞم٤م، وإُمر ٟمٗمًف يٛمٙمـ أن 

اًل داظمؾ اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي ُمًجّ -ُي٘م٤مس قمغم ُم٤مًمٞمزي٤م ذيٓم٦م أن يٙمقن اًمقىمػ 

  وٓ ُيْمع ًمًٚمٓم٦م اعمجٚمس اًمديٜمل ذم اًمقٓي٦م. -سمقان ٓ

ٍمف قمغم اًم ذم اعمٖمرب واًمًٕمقدي٦م هٜم٤مك شم٘مٞمٞمد قمغم اًمٍمف، وم٤مٕصؾ أن يتؿّ 

اًمٍمف ظم٤مرج  ُمّم٤مرف داظمؾ اًمدوًم٦م أص٤مًم٦م، وذم طم٤مل أوص اًمقاىمػ أن يتؿّ 

اًمدوًم٦م، ومٞمج٥م اًمتٜمًٞمؼ ُمع اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م داظمؾ اًمدوًم٦م إليّم٤مل اًمٍمف عمًتح٘مٞمف 

 ذم ظم٤مرج اًمدوًم٦م. 

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

افرصف 

داخؾ 

 افدوفة

اًمقىمػ يٛمٙمـ أن يٜمٗمؼ 

اًمدظمؾ ووم٘م٤م ًمٚمٖمرض 

ٟمٗمًف وومٞمّم يتٕمٚمؼ 

سم٤مٓؾمتحقاذ قمغم 

اًمٕم٘م٤مرات، يتؿ شمٓمٌٞمؼ 

ُمـ ىم٤مٟمقن  35اعم٤مدة 

اًمًجؾ اًمٕم٘م٤مري رىمؿ 

وشم٤مريخ  2644

22/12/1934. 

إٟمِمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م 

اعمختٚمٗم٦م اعم٤ًمضمد، 

اًم٘مٞمٛمقن اًمديٜمٞمقن 

يم٤مٕئٛم٦م واخلٓم٤ٌمء 

واعم١مذٟمقن، اًمتٕمٚمٞمؿ 

اًمٕمتٞمؼ، اعم٤ًمقمدات 

آضمتّمقمٞم٦م، ... 

 وهمػمه٤م.

ٟمٕمؿ، ُيٍمف اًمقىمػ 

داظمؾ اًمدوًم٦م سمٜم٤مء 

قمغم ذوط 

أصح٤مسمف، ويتقمم 

اعمجٚمس اًمديٜمل 

 اًمٍمف.

إصؾ ذم اًمقىمػ 

أن يتؿ اًمٍمف ومٞمف 

داظمؾ اًمدوًم٦م 

ة ُمـ ىمٌؾ ُم٤ٌمذ

 اًمٜمٔم٤مر.

افرصف 

خارج 

يٛمٙمـ ًمألوىم٤مف شمٚم٘مل 

اًمتؼمقم٤مت ُمـ إومراد 

ٟمٕمؿ، ممٙمـ أن يتؿ، 

ُمثؾ سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد 

جي٥م أن يتؿ اًمتٜمًٞمؼ 

ُمع اعمجٚمس اًمديٜمل، 

إصؾ ذم اًمقىمػ 

أن يتؿ اًمٍمف ومٞمف 
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واعم١مؾم٤ًمت ذم شمريمٞم٤م  افدوفة

واخل٤مرج، ويٛمٙمٜمٝم٤م 

شم٘مديؿ اًمتؼمقم٤مت 

ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ذات 

إهمراض اعمّمصمٚم٦م ذم 

 شمريمٞم٤م وظم٤مرضمٝم٤م. يتؿ

اؾمتالم اإلقم٤مٟم٤مت 

اًمٜم٘مدي٦م ُمـ اخل٤مرج أو 

ضمٕمٚمٝم٤م ذم اخل٤مرج ُمـ 

ظمالل اًمٌٜمؽ ويتؿ 

إسمالغ اًمٜمتٞمج٦م إمم 

 اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م.

واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمتٞمؼ وٟمنم 

اعمّمحػ اًمنميػ 

سمٌٕمض اًمدول 

اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم 

 أومري٘مٞم٤م.

طم٥ًم آشمٗم٤مق أي 

 سمٞمٜمٝمّم.

يٛمٙمـ اًمٍمف 

ظم٤مرج اًمدوًم٦م إذا 

اؿمؽمط اًمقاىمػ هذا 

ذم وىمٗمف، ويتؿ 

اًمتدىمٞمؼ قمٚمٞمف. وإُمر 

أيمثر ؾمٕم٦م إذا شمؿ 

اًمتًجٞمؾ ذم ُمريمز 

، ٓسمقانُم٤مًمٞمزي٤م اعم٤مزم 

طمٞم٨م شمتٞمح اًمًٚمٓم٤مت 

أن يتؿ اًمٍمف 

ظم٤مرج ُم٤مًمٞمزي٤م سمٙمؾ 

 ؾمٝمقًم٦م وين.

، أُم٤م داظمؾ اًمدوًم٦م

اًمٍمف ظم٤مرج 

اًمدوًم٦م ومٞمج٥م أن 

يتؿ اًمتٜمًٞمؼ ُمع 

ُم١مؾم٤ًمت شُمٕمٜمك 

سم٤مًمٍمف اخل٤مرضمل 

واعمٕمٞمٜم٦م ُمـ ىمٌؾ 

اًمدوًم٦م، ومٞمج٥م 

 اًمتٜمًٞمؼ ُمٕمٝم٤م.

 شابعًا: اإلرشاف وتلشقس رشـات ودؾع افرضائب

إهمٚم٥م ُمـ هذه   أنّ سم٤مًمٜمٔمر إمم ٟم٦ًٌم اإلذاف قمغم اؾمتثّمر إوىم٤مف، وم٘مد شمٌلّم 

ُمـ  ٤مُمًت٘مٓمٕمً  ٤موىمػ ُمٌٚمٖمً  اًمٜمٔم٤مرات اعم١مؾمًٞم٦م شم٠مظمذ ٟمٔمػم إذاومٝم٤م وإدارهت٤م ّٕي 

اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمًٕمقدي٦م قمغم هذا  %، وىمد ٟمّص 10ريٕمف، ٓ يتج٤موز ذم أطمًـ إطمقال 

سمحٙمؿ اًمٚمقائح اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل شمدقمق إمم  اإلضمراء سمقوقح، وسم٤مىمل اًمدول مُت٤مرس هذا

 .ُمٌٚمغ ُمٕملّم اؾمت٘مٓم٤مع ٟمٔمػم اإلدارة 

إوىم٤مف  وزارة إوىم٤مف شمنمف قمغم يمّؾ  ًمٙمـ وضمدٟم٤م ذم اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م أنّ 

 يمّؾ  اًمٕم٤مُم٦م )قمٛمقم اخلػمات( إذاوم٤ًم قم٤مُم٤ًم يِمٛمؾ اعمح٤مومٔم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أنّ 

٦م ُم٤مًمٞم٦م واطمدة، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقىمػ اعمٕم٘م٥م، وم٤مًمقزارة إُمقال اعمقىمقوم٦م وىمٗم٤ًم قم٤مُم٤ًم سمذُمّ 

اًمذي ُيًػمه هؿ اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ حت٧م إذاف ٟم٤مفمر، ًمٙمـ  نّ ٕ ؛ٓ شم٠مظمذ ؿمٞمئ٤مً 
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ذاف اًمٕم٤مم ًمٚمقزارة ذم طم٤مًم٦م اًمدوم٤مع قمٜمف سم٤معمح٤ميمؿ ُمثاًل، وذم طم٤مًم٦م شمّمٗمٞم٦م اًمقىمػ اإل

 ُمـ اًمريع. رءاعمٕم٘م٥م يًتحؼ اًمقىمػ اًمٕم٤مم ٟم٦ًٌم اًمثٚم٨م، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٠مظمذ أي 

اًمقىمٗمٞم٦م، أُم٤م ومٞمّم ُيص شم٠مؾمٞمس ذيم٤مت اؾمتثّمري٦م يمذراع دم٤مري ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 

وم٠مهمٚم٥م اًم٘مقاٟملم ذم هذه اًمدول دمٞمز إٟمِم٤مء ذيم٤مت اؾمتثّمري٦م ًمٖمرض شمٜمٛمٞم٦م 

ة يمٞم٤مٟم٤مت اؾمتثّمري٦م س قمدّ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، سمؾ سمٕمْمٝم٤م يمّم ذم اًمًٕمقدي٦م أؾّم 

 وُمٜمٝم٤م ذيم٤مت وصٜم٤مديؼ ًمٖمرض اؾمتثّمر إصقل واًمريع.

ل إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أُم٤م ومٞمّم ُيص اًميائ٥م، وم٤مًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م واعم٤مًمٞمزي٦م شُمٕمٗم

ضائ٥م أو رؾمقم، ذم طملم اًمتجرسم٦م اًمًٕمقدي٦م شمدرس إُمٙم٤مٟمٞم٦م اإلقمٗم٤مء، وذم  أّي 

  اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م ٓ إقمٗم٤مء قمغم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م.

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

أتعاب 

ظذ 

 اإلرشاف

سمنمط حمدد ذم 

اًمقىمػ، صؽ 

يٛمٙمـ ًمٚمرئٞمس أو 

اعمدراء احلّمقل 

قمغم أضمر ُمـ 

 اًمقىمػ.

أهمٚم٥م اًمٕم٤مُمٚملم  

سم٘مٓم٤مع إوىم٤مف 

يتٚم٘مقن رواشمٌٝمؿ ُمـ 

ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمدوًم٦م، وٟم٦ًٌم 

ىمٚمٞمٚم٦م شمتٚم٘مك راشمٌٝم٤م ُمـ 

اعمٞمزاٟمٞم٦م اخل٤مص٦م 

 ًمألوىم٤مف.

ختتٚمػ اًمٜم٥ًم ُمـ 

وٓي٦م إمم أظمرى، 

وًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م 

ختْمع ٓشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕمٛمؾ 

سملم اًمٓمروملم، ومٛمثالً 

 Selangorذيم٦م 

Waqf Corporation 

% ُمـ رؾمقم 25شمت٘م٤مى 

إدارة صٜمدوق 

Selangor Mualamat 

اًمقىمػ، ذم طملم 

يت٘م٤مى اعمجٚمس سمقٓي٦م 

% ُم٘م٤مسمؾ أداة 20سمٞمٜم٤مٟم٩م

متقيؾ اًمقىمػ، أُم٤م 

حتّمؾ اهلٞمئ٦م ٟمٔمػم 

إدارهت٤م ًمألوىم٤مف 

اًمتل ٓ ٟم٤مفمر هل٤م قمغم 

ٟم٦ًٌم ٓ شمتج٤موز 

% ُمـ ص٤مذم 10

اًمدظمؾ اًمًٜمقي، أُم٤م 

سم٤مىمل إوىم٤مف ومال 

يقضمد شمٜمٔمٞمؿ ظم٤مص 

سم٤مُٕمر، واعمرضمع 

اًمٕمرف اًم٤ًمئد سملم 

 اعم١مؾم٤ًمت اًمقىمٗمٞم٦م.
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 اعمجٚمس ذم وٓي٦م

 %.5ضمقهقر يت٘م٤مى 

تشؽقؾ 

ذراع 

اشتثامري 

 فؾقؿػ

ًمٚمقىمػ أن  يٛمٙمـ

يِمٙمؾ ذراقًم٤م 

اؾمتثّمرًي٤م ًمٚمقىمػ 

وومً٘م٤م ًمٚمٖمرض ٟمٗمًف 

اعم٘مدم إلىمرار 

 اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م.

ٟمٕمؿ يٛمٙمٜمٝم٤م ذًمؽ. 

شمٕمديؾ اعمدوٟم٦م ًمًٜم٦م 

شمؿ اصدار    2019

اًمتل  62اعم٤مدة 

شمتْمٛمـ ذوـم٤ًم دىمٞم٘م٦م 

ًمٚمنمايم٤مت )ذم إـم٤مر 

دمقيد ُمٜمٔمقُم٦م 

يم٤من  احلقيمٛم٦م. وىمد

ذًمؽ ُم٘مؽمطم٤م شم٘مدم سمف 

اعمجٚمس إقمغم ومت٧م 

آؾمتج٤مسم٦م ًمف ُمـ 

ـمرف اعمٚمؽ قمغم 

اقمت٤ٌمر أن يمؾ ُم٤م 

يتٕمٚمؼ سم٤مًمقىمػ 

واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

يّمدر سمٔمٝمػم ُمـ 

اعمٚمؽ ُم٤ٌمذة دون أن 

 يٜم٤مىمش سم٤مًمؼمعم٤من.

إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم وـمٜمٞم٦م ذم 

سم٤مقمت٤ٌمره٤م  2008قم٤مم 

اًمقيم٤مًم٦م اًمٗمٞمدراًمٞم٦م 

اعم١ًموًم٦م قمـ ؿم١مون 

ُم٤مًمٞمزي٤م، اًمقىمػ ذم 

 Yayasanشمًٛمك 

Waqaf Malaysia 

ُم١مؾم٦ًم اًمقىمػ 

اعم٤مًمٞمزي٦م، ًمتٓمقير أصقل 

 اًمقىمػ ذم اًمقٓي٤مت.

ٟمٕمؿ، اًمٜمٔم٤مم يًٛمح 

ًمٚمقىمػ سمت٠مؾمٞمس 

اًمنميم٤مت، وىمد 

أؾم٧ًم اهلٞمئ٦م ذراع 

اؾمتثّمري هل٤م، 

وإُمر ُمت٤مح جلٛمٞمع 

إوىم٤مف اخل٤مص٦م. 

شمٕمتٌـر ؿمـريم٦م 

أوىمـ٤مف اًمـذراع 

آؾمـتثّمري 

ًمٚمٝمٞمئـ٦م، واًمتـل 

رشمٌط ُم٤ٌمؿمـرًة شم

سمٛمح٤مومــظ اهلٞمئــ٦م، 

وهلــ٤م جمٚمــس إدارة 

 ُمًــت٘مؾ.

يتٕملم قمٚمٞمٝمؿ دومع  افرضائب

مجٞمع اًميائ٥م 

سم٤مؾمتثٜم٤مء ضي٦ٌم 

دظمؾ اًمنميم٤مت 

 وضي٦ٌم اًمدظمؾ.

شمٕمٗمك مجٞمع إوىم٤مف 

اًمٕم٤مُم٦م وأقمّمهل٤م ُمـ 

يمؾ ضي٦ٌم أو رؾمؿ 

أو أي اىمتٓم٤مع 

ٓ  ضيٌل. وهذا

يٜمٓمٌؼ قمغم إوىم٤مف 

 اعمٕم٘م٦ٌم أو إهٚمٞم٦م.

ًمٞمس هٜم٤مك ضائ٥م قمغم 

ممتٚمٙم٤مت إوىم٤مف أو 

 ُمِم٤مريٕمٝم٤م.

ٓ يقضمد شمٜمٔمٞمؿ 

يٕمٗمل اًمقىمػ ُمـ 

اًميائ٥م، وإن يم٤من 

هٜم٤مك دراؾم٦م ُمنموع 

إلقمٗم٤مء إوىم٤مف 

اخل٤مص٦م ُمـ 

 اًميائ٥م واًمرؾمقم.
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 ثامـًا: إكشاء ؾروع فؾـظارة افقؿػقة دم خارج افدوفة

اًم٘مقاٟملم اًمقىمٗمٞم٦م ذم هذه اًمدوًم٦م سمٕمدُم٤م اجلقاز ذم ومتح ومروع هل٤م ذم دول  شمذه٥م يمؾُّ 

د ٞمْ إوىم٤مف ُمٝمٛمتٝم٤م اًمرئٞمًٞم٦م ختتص ذم دقمؿ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م، سمَ  أظمرى، قمغم اقمت٤ٌمر أنّ 

يًٛمح عمـ أٟمِم٠م  -ُمـ ظمالل اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي -اًم٘م٤مٟمقن اًمؽميمل وأيْم٤ًم اعم٤مًمٞمزي  أنّ 

اًم٘م٤مٟمقن قمٜمدهؿ  ػ ومروقم٤ًم ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م ذم اًمٕم٤ممل، ٕنّ أوىم٤موم٤ًم ظم٤مص٦م أن يٗمتح ًمٚمقىم

  اًمٍمف وٟم٘مؾ اًمريع ظم٤مرج اًمدوًم٦م. جيٞمز أن يتؿّ 

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

إكشاء 

ؾروع 

فؾقؿػ 

دم بالد 

 خمتؾػة

هلؿ ومتح ومروع  حيؼ

عم١مؾم٤ًمت أضمٜمٌٞم٦م ذم 

شمريمٞم٤م وُيْمع ذًمؽ 

ًم٘م٤مٟمقن اجلٛمٕمٞم٤مت 

. 5253اعمرىمٛم٦م رىمؿ 

يٛمٙمـ ًمألوىم٤مف، و

ذيٓم٦م أن شمٙمقن 

ُمدرضم٦م ذم ؾمٜمدات 

اًمت٠مؾمٞمس، اعمِم٤مريم٦م 

ذم إٟمِمٓم٦م، وومتح 

ومروع وُمٙم٤مشم٥م 

 متثٞمٚمٞم٦م ذم اخل٤مرج. 

اًمقىمػ  ي٘متٍم قمٛمؾ ٓ يقضمد. يقضمد. ٓ

داظمؾ اًمٌالد وٓ 

يتقؾمع إمم سمٚمدان 

 أظمرى.

 تاشعًا: إؿامة افقاؿػ وافـاطر دم افدوفة افتل ؾقفا حمؾ افقؿػ

حيٌس أصقل ُم٤مًمٞم٦م  أهمٚم٥م اًم٘مقاٟملم شمًٛمح أن يٙمقن هٜم٤مك واىمػ ُمـ اخل٤مرج،

يِمؽمط أن يٙمقن ُم٘مٞمًّم ومٞمٝم٤م، واًمٌٕمض أظمر ٓ و ،د سمٕمْمٝمؿٞمَ سمِ  داظمؾ هذه اًمدول

 إذا شمؿ شمقيمٞمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًمت٠مؾمٞمس ُمـ داظمؾ اًمدوًم٦م.يِمؽمط، ظمّمقص٤ًم 
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داظمؾ اًمدوًم٦م قمغم إهمٚم٥م يمّم ذم شمٙمقن  أن ٤مفمر، وم٤مٕصؾ سم٤مًمٜمٔم٤مرة٤م إىم٤مُم٦م اًمٜمّ أُمّ 

أُم٤م اعمٖمريب واًمًٕمقدي  -سمقانٓذم اعمريمز اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي -اًم٘م٤مٟمقن اًمؽميمل واعم٤مًمٞمزي 

ذم اًمًٕمقدي٦م يٚمزم أن لم اًمٜم٤مفمر جي٥م أن يٙمقن ُمـ ظمالل اًمٜمٔم٤مرة اعم١مؾمًٞم٦م، وٕمٞمِ ومتَ 

  يٙمقن اًمٜم٤مفمر ؾمٕمقدي٤ًم.

ادؿؾؽة افعربقة  دوفة مافقزيا ادؿؾؽة ادغربقة اجلؿفقرية افسـقة افبقان

 افسعقدية

أن 

يؽقن 

افقاؿػ 

مؼقؿ 

مـ 

خارج 

 افدوفة

جي٥م أن ي٘مٞمؿ ذم 

 شمريمٞم٤م.

شمني قمٚمٞمف أطمٙم٤مم 

اًمتقيمٞمؾ ذم اًمقىمػ 

وهل  ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م 

 ذم اعمدوٟم٦م. اًمقىمػ

اًمٕم٤مم شمتؿ إدارشمف ُمـ 

ـمرف اًمقزارة وٓ 

وضمقد ًمٜمٔم٤مر ظم٤مرج 

 ُمـ شمٕمٞمٜمٝمؿ اًمقزارة.

( يٛمٙمـ أن يٙمقن 1

اًمقاىمػ ُمـ ظم٤مرج 

ُم٤مًمٞمزي٤م وي١مؾمس وىمٗم٤ًم 

داظمؾ اًمقٓي٤مت 

اعم٤مًمٞمزي٦م، ويٗمقض 

اعمجٚمس اإلؾمالُمل 

 اًمديٜمل سم٢مدارة وىمٗمف.

( يٛمٙمـ أيْم٤ًم أن 2

يٙمقن اًمقاىمػ ُم٘مٞمؿ 

سم٤مخل٤مرج ويًجؾ وىمٗمف 

٤مزم اعم٤مًمٞمزي، ذم اعمريمز اعم

ومٞمٛمٙمـ ًمٚمقاىمػ أن 

يٕملم اًمٜمٔم٤مرة سمدون 

اًمرضمقع إمم اعمجٚمس 

 اًمديٜمل.

ممٙمـ إىم٤مُم٦م وىمػ 

ًمقاىمػ ُم٘مٞمؿ ظم٤مرج 

اعمٛمٚمٙم٦م، وًمٙمـ ٓ 

يقضمد شمٜمٔمٞمؿ يًٛمح 

سمٜم٘مؾ إوىم٤مف 

 ظم٤مرج اًمدوًم٦م.

أن 

يؽقن 

افـاطر 

شمتِمٙمؾ اهلٞمئ٦م 

اإلداري٦م ًمألوىم٤مف 

قمغم أؾم٤مس صؽ 

اًمٜمٔم٤مرة شمٙمقن ًمٚمقزارة 

وهل ُمـ شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ، 

وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يٙمقن 

( اًمٜمٔم٤مرة داظمؾ 1

اًمقٓي٤مت اعم٤مًمٞمزي٦م جي٥م 

أن شمٙمقن ًمٚمٛمجٚمس 

اًمٜمٔم٤مرة قم٤مدة ًمٚمٝمٞمئ٦م، 

وإذا يم٤من اًمقىمػ 

ظم٤مرضمل، شمٙمقن 
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مؼقؿ 

مـ 

خارج 

 افدوفة

أن  اًمت٠مؾمٞمس. جي٥م

يٙمقن هم٤مًمٌٞم٦م 

اًمٕم٤مُمٚملم ذم اهلٞمئ٤مت 

اإلداري٦م هلذه 

إوىم٤مف ُمـ 

 اعم٘مٞمٛملم ذم شمريمٞم٤م.

اًمتٕمٞملم ًمٚمٜم٤مفمر اًمذي 

 شمقاومؼ قمٚمٞمف اًمقزارة.

 اإلؾمالُمل اًمديٜمل.

ًمقىمػ ( إذا يم٤من ا2

ُمًجؾ ذم اعمريمز اعم٤مزم 

يٛمٙمـ  ٓسمقاناعم٤مًمٞمزي 

أن شمٙمقن اًمٜمٔم٤مرة 

 ظم٤مرج ُم٤مًمٞمزي٤م.

اًمٜمٔم٤مرة سمتٕمٞملم ُمـ 

حيٛمؾ اجلٜمًٞم٦م 

 اًمًٕمقدي٦م.

 ظارشًا: أدوات احلقـؿة

اًم٘مقاٟملم اًمقىمٗمٞم٦م هلذه  وُمـ شمداقمٞم٤مت قمٛمٚمٞم٦م شمًجٞمؾ قمغم واىمع اًمقىمػ، ٟمرى أنّ 

اًمدول، شم١مُمـ ُم٤ٌمدئ احلقيمٛم٦م وأدواهت٤م، ٓ ؾمٞمّم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمتدىمٞمؼ اًمداظمكم 

 واعمراضمٕم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.

فمٝمقرًا  يّمرؾمٝم٤م قمٛمقُم٤ًم، وإن يم٤مٟم٧م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمؽميمل أىمؾ   قمٞم٦م يمّؾ ىم٤مسم٦م اًمنّم وم٤مًمرّ 

سم٥ًٌم اًم٘مقاٟملم اًم٘م٤مئٛم٦م، وإن يم٤مٟم٧م اًمرىم٤مسم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م شم١ميمد قمغم ضورة آًمتزام 

سمنمط اًمقاىمػ، وشمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم سمخّمقص ٕداء ُمّم٤مرف اًمقىمػ. أُم٤م اًمتدىمٞمؼ 

اًمداظمكم واعمراضمع اخل٤مرضمل، ومٝمل ُمـ أدوات احلقيمٛم٦م وهل ُمٓمٚمقسم٦م طم٥ًم هذه 

  زم سم٢مصدار شم٘مرير ُم٤مزم ؾمٜمقي.اًم٘مقاٟملم واًمٚمقائح اًمداظمٚمٞم٦م، واًمٙمؾ ُمٚمت

ف، ٜمطم٥ًم ىمقاٟمٞم ُمراىم٦ٌم هذه اًمٜمٔم٤مرات اعم١مؾمًٞم٦م سمّمقرة ُمًت٘مٚم٦م يمؾي  يمّم يتؿّ 

هٜم٤مك جمٚمس رىم٤مسم٦م ُمًت٘مؾ  وًمٙمـ إومْمؾ ٟمٛمقذضم٤ًم ذم هذا اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، طمٞم٨م أنّ 

  ُيًٛمك سم٤معمجٚمس ُمراىم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦م إوىم٤مف.

اجلؿفقرية  افبقان

 افسـقة

ادؿؾؽة افعربقة  مافقزيادوفة  ادؿؾؽة ادغربقة

 افسعقدية

ًمٞمس هٜم٤مك رىم٤مسم٦م  افرؿابة افؼظقة

ذقمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك 

اإلداري يمٚمجٜم٦م 

هٜم٤مك قمْمق وم٘مٞمف 

سمٛمجٚمس اعمراىم٦ٌم، 

ويمؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦م 

طم٥ًم أقمّمل 

اعمجٚمس اًمديٜمل، وم٢من 

اعمٗمتل ذم اًمقٓي٦م 

طم٥ًم ٟمٔم٤مم اهلٞمئ٦م 

وأقمّمهل٤م، هٜم٤مك 

جل٤من قمدة 
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أو ُمًتِم٤مر 

ذقمل، ًمٙمـ 

هٜم٤مك جمٚمس 

اؾمتِم٤مري يْمؿ 

قمْمقًا، ُمٜمٝمؿ  15

ىم٤مٟمقٟمٞمقن يراىمٌقن 

 أداء إوىم٤مف.

سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمقمل 

يٕمرض وضمقسم٤ًم قمغم 

اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل 

اجلٝم٤مز -إقمغم 

 -اًمرؾمٛمل ًمإلومت٤مء 

 ُمٚمزُم٦م شمٙمقن راؤهآو

 .واعمجٚمس ًمٚمقزارة

وُمـ يٜمقب قمٜمف 

يِمٙمؾ إـم٤مر رىم٤مسم٦م 

ذقمٞم٦م ٕداء مم٤مرؾم٦م 

اعمجٚمس اًمديٜمل 

ًمٜمٔم٤مم اًمقىمػ ذم 

 اًمقٓي٦م.

اؾمتِم٤مري٦م، ُمٜمٝم٤م 

 جلٜم٦م ذقمٞم٦م.

ي٘مقم ُمديرو  افتدؿقؼ افداخع

اًمقىمػ سم٢مسمالغ 

ٟمت٤مئ٩م شم٘م٤مرير 

اًمتدىمٞمؼ اًمداظمكم 

قمغم إىمؾ ُمرة 

واطمدة ذم اًمًٜم٦م 

إمم اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ذم همْمقن 

ؿمٝمريـ ُمـ 

 شم٤مريخ اًمت٘مرير.

ضمٝم٤مز اًمرىم٤مسم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

قمغم اعمًتقى 

اعمريمزي واعمحكم، 

ُمراىم٥م ُم٤مزم ُمريمزي 

وُمراىمٌقن ُم٤مًمٞمقن 

حمٚمٞمقن سمٙمؾ 

 ٟمٔم٤مرات اعمٛمٚمٙم٦م.

ذم يمؾ احل٤مًمتلم، 

ؾمقاء ؾمجؾ اًمقىمػ 

داظمؾ اًمقٓي٤مت 

اعم٤مًمٞمزي٦م أو ذم اعمريمز 

اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي جي٥م 

أن يتؿ اًمتدىمٞمؼ قمٚمٞمف 

داظمٚمٞم٤ًم، وسمٕم٨م 

اًمت٘مرير اعم٤مزم 

 اعمح٤مؾمٌل ُمدىم٘م٤ًم.

ٓ يقضمد شمٜمٔمٞمؿ 

٥م طم٤مًمٞم٤ًم يٓم٤مًم

سمذًمؽ وإن يم٤من 

ٟمٔم٤مم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ىم٤مف يِمػم إمم وًمأل

أن ُمـ أدواره٤م 

اإلذاف قمغم 

 ُم٤مًمٞم٦م اًمقىمػ.

 ادراجع (1

 اخلارجل

جي٥م قمٚمٞمٝمؿ 

شم٘مديؿ إقمالن 

ؾمٜمقًي٤م اًمتدىمٞمؼ 

اخل٤مرضمل إًمزاُمل. 

يتؿ إضمراء 

قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمتٞمش 

اًمروشمٞمٜمٞم٦م وومً٘م٤م 

ًمٚمجدول اًمزُمٜمل 

إلدارة اًمتقضمٞمف 

واًمتٗمتٞمش ذم 

إقمغم اعمجٚمس 

عمراىم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦م 

إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م، 

هٞمئ٦م ُمًت٘مٚم٦م شم٤مسمٕم٦م 

ًمٚمٜم٤مفمر إقمغم وهق 

 ُمٚمؽ اعمٖمرب.

ذم يمؾ احل٤مًمتلم، 

ُمٚمزم اعمراىم٦ٌم 

اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ ظمالل 

ُمٙمت٥م اعمح٤مؾم٤ٌمت 

اًمت٤مسمع ًمٚمدوًم٦م، أو ُمـ 

ظمالل ؾمٚمٓم٤مت 

إذا ؾمجؾ  ٓسمقان

اًمقىمػ ذم اعمريمز 

 اعم٤مزم اعم٤مًمٞمزي.

ٓ يقضمد شمٜمٔمٞمؿ 

طم٤مًمٞم٤ًم يٓم٤مًم٥م 

وىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م إ

أو اخل٤مص٦م سمذًمؽ، 

وإن يم٤من ٟمٔم٤مم 

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ىم٤مف ُمٚمزم وًمأل

سم٤معمراضمٕم٦م 

 اخل٤مرضمٞم٦م.
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DGoF. 

ُمٚمزُم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م  مبادئ احلقـؿة

ُم٤ٌمدئ احلقيمٛم٦م 

 اإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م.

ُمٚمزُم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م 

ُم٤ٌمدئ احلقيمٛم٦م 

 اإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م.

ُمٚمزُم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م 

ُم٤ٌمدئ احلقيمٛم٦م 

اإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م. 

يمؾ قم٤مم يّمدر  وذم

شم٘مرير ُم٤مزم ؾمٜمقي 

قمـ أقمّمل قمـ يمؾ 

 جمٚمس ديٜمل.

ُمٚمزُم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م 

ُم٤ٌمدئ احلقيمٛم٦م 

اإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م، 

ًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك 

 ىمقاقمد ًمٚمحقيمٛم٦م.

ُمراىم٦ٌم ظم٤مرضمٞم٦م  جفاز مراؿبة

ًمٚمقىمػ اًمٕم٤مم أو 

اخل٤مص، ويمؾ 

وىمػ ُمٚمزم 

سمت٘مديؿ شم٘مرير 

ظم٤مرضمل وومً٘م٤م 

ًمٚم٘م٤مٟمقن، ويتؿ 

اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ ىمٌؾ 

 اًمٕم٤مُم٦م.اعمديري٦م 

اعمجٚمس إقمغم 

عمراىم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦م 

إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م يتؿ 

شمٕمٞمٜمٞمف رئٞمًف 

وأقمْم٤مئف ُمـ ىمٌؾ 

 اعمٚمؽ ٟمٗمًف.

دور ضمقهر هق 

اإلذاف قمغم أقمّمل 

اعمج٤مًمس اًمديٜمٞم٦م ٓ 

يراىم٥م ٕٟمف ضمٝم٦م 

إذاف، ًمٙمـ قمٛمٚمٞم٤ًم 

ٓ يقضمد ضمٝم٤مز 

ُمراىم٦ٌم قمغم أقمّمل 

 اعمج٤مًمس اًمديٜمٞم٦م.

جلٜم٦م اًمرىم٤مسم٦م 

واعمراضمٕم٦م 

ُمرشمٌٓم٦م اًمداظمٚمٞم٦م 

سمٛمجٚمس إدارة 

 اهلٞمئ٦م.

 اخلالصات 

سمٕمدُم٤م شمٕمرومٜم٤م قمغم ٟمّمذج أرسمع دول إؾمالُمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ، 

وهل ٟمّمذج شمٙمِمػ قمـ واىمع شمًجٞمؾ إوىم٤مف ذم اًمٕم٤ممل سمٛم١مذات ىمد شمت٘م٤مرب ُمع 

واىمع اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى، ؾمقاء أيم٤من سمٕمْمٝم٤م ممٞمزًا، أو أىمؾ ُمـ اعم٘مٌقل، سمٞمد 

ٟمٚمحظ اخلالص٤مت اًمت٤مًمٞم٦م، واًمتل ىمد شمرؾمؿ واىمع شمًجٞمؾ اًمقىمػ ذم اًمٕم٤ممل  ٜم٤مأٟمّ 

، وهل ُمت٘م٤مرسم٦م ٟمققم٤ًم ذم قمدة ُمٕم٤ميػم 2021-1996اإلؾمالُمل ظمالل اًمرسمع اًم٘مرن 

 رئٞمًٞم٦م يمّم هق ُمقوح ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:
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  أن هذه اًمدول شمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمقىمػ قمغم أّٟمف ضمزء ُمـ ؾمٞم٤مدة اًمدوًم٦م، سم٤مًمت٤مزم

أن يٙمقن ُمرشمٌٓم٤ًم سمحٙمقُم٤مت هذه اًمدول، وهذا اعمٗمٝمقم يٕمتؼم هق اإلذاف قمٚمٞمف جي٥م 

 -وهق اًمٔم٤مهر واعمّمرس -اعمٗمٝمقم اًمِم٤مئع اعمٕمٛمقل سمف ذم أهمٚم٥م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، 

طمٞم٨م أّن ُمٚمػ اًمقىمػ ُمرشمٌط سم٤محلٙمقُم٦م، وٓ يٛمٙمـ سمح٤مل ُمـ إطمقال اًمتٜم٤مزل قمٜمف 

 ّٕي ضمٝم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م ضمٝم٦م ظم٤مص٦م ُمـ داظمؾ اًمدوًم٦م. 

 ًم٤ٌمب، ي٠ميت ُمقوقع إوىم٤مف اخل٤مص٦م واٟمتِم٤مره٤م ذم هذه اًمدول، وُمـ هذا ا

ومٌٕمض اًمدول شمرومض إٟمِم٤مء أوىم٤مف ظم٤مص٦م، سمؾ جي٥م أن يٙمقن يمّؾ ُم٤م ًمف صٚم٦م 

سم٤مٕوىم٤مف حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م أو اًمقٓي٦م يمّم ذم اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م، ُم٤م جيٕمؾ اًمقاىمٗملم 

 ـ ُمـ إٟمِم٤مء أوىم٤مف وشمًٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمحٙمقُم٤مت إلدارهت٤م. يطمذر

  اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م واًمًٕمقدي٦م شمٕمتؼمان إومْمؾ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم اًمًّمح سمٞمد أّن

سم٢مٟمِم٤مء أوىم٤مف ظم٤مص٦م سم٤مٕومراد أو اًمٕم٤مئالت أو اجل٤مُمٕم٤مت، وشمٕمٓمل هلؿ طمؼ اإلذاف 

 واإلدارة، وهذا ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمٜمتنم سم٘مقة وشمِمٙمؾ داقمًّم ًمألوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمديره٤م اًمدوًم٦م. 
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  إقمٓم٤مء ُم٤ًمطم٤مت واؾمٕم٦م ًمإلذاف واًمٜمٔم٤مرة قمغم اًمقىمػ ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

-ُم٤م زال يِمٙمؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اًمدول، قمٚمًّم أن اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص أصم٧ٌم ٟمج٤مطمف 

وًمٙمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م  -ذم دم٤مرب وىمٗمٞم٦م ٓ حتَم، ُمٜمٝم٤م اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م واًمًٕمقدي٦م

وًم٦م عمٚمػ اًمقىمػ قمغم أّٟمف ُمتٕمٚمؼ سمًٞم٤مدهت٤م، ىم٤مئٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ٟمٔمرًا ًمٜمٔمرة اًمد

 سم٤مًمت٤مزم شمٗمقيض آظمريـ سم٢مدارشمف يٕمتؼم ُمرومقو٤ًم. 

  وُمـ هذا اًم٤ٌمب، وضمدٟم٤م اظمتالوم٤ًم طمقل جم٤مل اًمٍمف ذم ظم٤مرج اًمدوًم٦م، إّٓ ذم

ُمـ ظمالل ُمريمز ٓسمقان اعم٤مزم سمجقاز أن يتّؿ إىم٤مُم٦م وىمػ -اًمتجرسم٦م اًمؽميمٞم٦م صمؿ اعم٤مًمٞمزي٦م 

قمغم أّن أهمٚم٥م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م شمتجف  -خل٤مرج اًمدوًم٦م داظمؾ اًمدوًم٦م ويٙمقن ريٕمف

سميورة طمٍم ريع اًمقىمػ ًمداظمؾ اًمدوًم٦م، وإن يم٤من هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مءات، ومتتؿ ُمـ ظمالل 

وًمٙمـ إصؾ  -يمّم ذم اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م واًمًٕمقدي٦م-ىمٜمقات رؾمٛمٞم٦م حتدده٤م اًمدوًم٦م 

 اًمٕم٤مم ذم دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أن اًمقىمػ ُيٍمف داظمؾ اًمدوًم٦م.

  ّٜم٤مك شمٞم٤مرًا واوح٤ًم سمدأ ينى ذم دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سميورة رومع يمٗم٤مءة ه أن

ضمٝم٤مز اإلذاف واًمٜمٔم٤مرة احلٙمقُمل قمغم اًمقىمػ، وأن ٓ يٜمحٍم ذم أروىم٦م وزارة 

إوىم٤مف سم٤معمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمدي، سمؾ جي٥م أن  يتحرر وأن شمٕم٤مُمؾ ممتٚمٙم٤مت اًمقىمػ يمّم هق 

ُمالك، وىمد سمدأ هذا اًمتٞم٤مر حتديدًا ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلدارة اخل٤مص٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمثروات وإ

ُمـ دوًم٦م اًمٙمقي٧م، طمٞم٨م شمّؿ ومّمؾ اًمقىمػ قمـ وزارة إوىم٤مف، ومّم٤مر  1993قم٤مم 

اًمقىمػ ُمٜمدرضم٤ًم حت٧م اؾمؿ إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف، وأصٌح٧م وزارة إوىم٤مف 

خمّمّم٦م وم٘مط ًمإلذاف اًمديٜمل قمغم اعم٤ًمضمد واًم٘مرآن وهمػمه٤م سمدون أي صٚم٦م سم٢مدارة 

، صمّؿ اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م 1996وإُمر ُي٘م٤مل ذم دوًم٦م ىمٓمر قم٤مم ممتٚمٙم٤مت اًمقىمػ، 

، صمّؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قم٤مم 2005، صمّؿ إُم٤مرة ديب ذم اإلُم٤مرات قم٤مم 2003قم٤مم 

، وًمٕمؾ اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم يِمػم إمم هذا ، وهذا اًمتقضمف سمدأ ي٠مظمذ طمٞمز اًمتٜمٗمٞمذ واًمت٠مصمػم2016

 سمقوقح:
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  ّف ُمقرد أهمٚم٥م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سمدأت شمٜمٔمر ًمٚمقىمػ قمغم أٟمّ  وُمـ هٜم٤م، ٟمرى أن

ُم٤مزم اؾمتثّمري، ومنمقم٧م ذم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م سميورة إٟمِم٤مء ذيم٤مت اؾمتثّمري٦م ًمتٓمقير 

وسمدأت اًمٕمديد ُمـ اًمدول  -يمّم رأيٜم٤م ذم ىمقاٟملم هذه اًمدول-إصقل اًمقىمٗمٞم٦م 

  اإلؾمالُمٞم٦م شمْمع ٟم٥ًم ٟمٔمػم إدارهت٤م ٕي وىمػ.

 إوىم٤مف  وزارة إوىم٤مف شمنمف قمغم يمّؾ  رسمٞم٦م أنّ ًمٙمـ وضمدٟم٤م ذم اًمتجرسم٦م اعمٖم

 يمّؾ  اًمٕم٤مُم٦م )قمٛمقم اخلػمات( إذاوم٤ًم قم٤مُم٤ًم يِمٛمؾ اعمح٤مومٔم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أنّ 

٦م ُم٤مًمٞم٦م واطمدة، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقىمػ اعمٕم٘م٥م، وم٤مًمقزارة إُمقال اعمقىمقوم٦م وىمٗم٤ًم قم٤مُم٤ًم سمذُمّ 

إذاف ٟم٤مفمر، ًمٙمـ اًمذي ُيًػمه هؿ اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ حت٧م  ٕنّ  ؛ٓ شم٠مظمذ ؿمٞمئ٤مً 

ذاف اًمٕم٤مم ًمٚمقزارة ذم طم٤مًم٦م اًمدوم٤مع قمٜمف سم٤معمح٤ميمؿ ُمثاًل، وذم طم٤مًم٦م شمّمٗمٞم٦م اًمقىمػ اإل

  ُمـ اًمريع. ءر اعمٕم٘م٥م يًتحؼ اًمقىمػ اًمٕم٤مم ٟم٦ًٌم اًمثٚم٨م، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٠مظمذ أّي 

  ّ٤م ومٞمّم ُيص شم٠مؾمٞمس ذيم٤مت اؾمتثّمري٦م يمذراع دم٤مري ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمقىمٗمٞم٦م، أُم

وم٠مهمٚم٥م اًم٘مقاٟملم ذم هذه اًمدول دمٞمز إٟمِم٤مء ذيم٤مت اؾمتثّمري٦م ًمٖمرض شمٜمٛمٞم٦م 
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اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، سمؾ سمٕمْمٝم٤م يمّم ذم اًمًٕمقدي٦م أؾمس قمدة يمٞم٤مٟم٤مت اؾمتثّمري٦م 

 وُمٜمٝم٤م ذيم٤مت وصٜم٤مديؼ ًمٖمرض اؾمتثّمر إصقل واًمريع.

  ّ٤م ومٞمّم ُيص اًميائ٥م، وم٤مًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م واعم٤مًمٞمزي٦م شُمٕمٗمل إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أّي أُم 

ضائ٥م أو رؾمقم، ذم طملم اًمتجرسم٦م اًمًٕمقدي٦م شمدرس إُمٙم٤مٟمٞم٦م اإلقمٗم٤مء، وذم اًمتجرسم٦م 

  قمغم شمٜمٛمٞم٦م إصقل. ٤مؾ قم٤مئ٘ماًمؽميمٞم٦م ٓ إقمٗم٤مء قمغم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م، وهذا يِمٙمّ 

   ّهذه اًمدول مجٞمٕمٝم٤ًم ىمد رومٕم٧م ُمـ اًمٙمٗم٤مءة اإلداري٦م  شمٔمٝمر ًمٜم٤م اًمدراؾم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م أن

 ة وؾم٤مئؾ ُمـ أمهٝم٤م اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م، إّٓ وآؾمتثّمري٦م عمٚمػ اًمقىمػ، واؾمتخدُم٧م قمدّ 

قمغم اًمرهمؿ -أهمٚمٌٝم٤م مل يٜمتف ُمـ طمٍم مجٞمع إُمالك وإصقل اًمقىمٗمٞم٦م،   ًمٜم٤م أنّ ف يتٌلّم أٟمّ 

أن قمٛمٚمٞم٤مت احلٍم  وهذا يرؾمؿ ًمٜم٤م -ُمـ وضمقد شمٗم٤موت سملم هذه اًمدول وهمػمه٤م

واًمتقصمٞمؼ واًمتًجٞمؾ ُم٤م زاًم٧م ىم٤مئٛم٦م، وأن اًمّمٕمقسم٦م ذم آٟمتٝم٤مء ُمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُم٤م 

  ة أؾم٤ٌمب ُمقوققمٞم٦م.زاًم٧م ىم٤مئٛم٦م ًمٕمدّ 

   قمغم اًمرهمؿ ُمـ اهتّمم هذه احلٙمقُم٤مت وهمػمه٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سم٠ممهٞم٦م

احلقيمٛم٦م مل  ٟمرى أنّ  ٜم٤م قمٛمٚمٞم٤مً أٟمّ  احلقيمٛم٦م، وحت٤مول شمٜمٗمٞمذ ُم٤ٌمدئٝم٤م قمغم أقمّمل اًمقىمػ، إّٓ 

 ًمٜم٤م ُمـ ظمالل اًمزي٤مرات شُمٜمٗمذ سمحذاومػمه٤م ذم إقمّمل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمقىمػ، وىمد شمٌلّم 

٦م احلقيمٛم٦م رء، اإليّمن سم٠ممهٞمّ  اعمٞمداٟمٞم٦م واعمًح قمغم سمٕمض أقمّمل سمٕمض اًمقزارات، أنّ 

وشمٜمٗمٞمذه٤م قمغم أرض اًمقاىمع رء آظمر، وًمألؾمػ همٞم٤مب احلقيمٛم٦م قمـ سمٕمض ُمقاوع 

  ؾم٤ًٌٌم رئٞمًٞم٤ًم ذم فمٝمقر اًمٗم٤ًمد ومٞمٝم٤م. إقمّمل اًمقىمٗمٞم٦م يم٤من

  ،ُم٤م زاًم٧م سمٕمض اًمدول حت٤مول شمًٝمٞمؾ إضمراءات وأقمّمل ُم١مؾم٤ًمت اًمقىمػ

ُـّ تُ شمًجٞمؾ إوىم٤مف، ومَ  وظمّمقص٤ًم قمٜمدُم٤م يتؿّ  ىمقاٟملم شُمٕمٗمل إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م  ً

وإوىم٤مف اخل٤مص٦م ُمـ اًميائ٥م واًمرؾمقم احلٙمقُمٞم٦م، وًمٙمـ ُم٤م زال اًمٌٕمض أظمر 

 يتٕم٤مُمؾ ُمع ممتٚمٙم٤مت اًمقىمػ يمّم يتٕم٤مُمؾ ُمع ممتٚمٙم٤مت اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، واحل٘مٞم٘م٦م أنّ 

يم٤من يتٗم٤موت ُم٤م سملم داقمؿ هل٤م،  2021-1996واىمع اًمقىمػ ظمالل رسمع اًم٘مرن 
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  وواوع قمٚمٞمٝم٤م ىمٞمقد.

 قمٛمٚمٞم٤مت طمٍم إوىم٤مف وشمًجٞمٚمٝم٤م  ًمذي ٟمًتِمٕمره ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م، أنّ وا

وأيْم٤ًم إدارات إوىم٤مف -٦م شمِمٙمؾ ه٤مضم٤ًًم واوح٤ًم ذم اإلدارات اًمقىمٗمٞم٦م احلٙمقُمٞم

وشمتٗم٤موت اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعمتقومرة ٟمحق احلٍم واًمتًجٞمؾ، وًمٙمـ وٛمـ ُم٤م هق  -اخل٤مص٦م

اإلؾمالُمل ٟمحق شمًجٞمؾ يم٤موم٦م ُمت٤مح، وٟمجد أيْم٤ًم أن هٜم٤مك حتقًٓ رئٞمًٞم٤ًم ذم اًمٕم٤ممل 

اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م  -إوىم٤مف اًمٕم٤مُم٦م-وقمغم أىمؾ شم٘مدير  اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م،

  احلٙمقُم٤مت.
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 ادصادر وادراجع

، جمٚم٦م أوىم٤مف، "تـؿقة مقارد افقؿػ واحلػاظ ظؾقفا"م(، 2004اًم٘مره داهمل، قمكم ) (1

 م.2004، ٟمقومٛمؼم7اًمٕمدد

، 1، اًمٕمددأوؿاف، جمٚم٦م "فؾقؿػافشخصقة االظتبارية "م(، 2001اًمٕمٙمش، حمٛمد، ) (2

 م.2001ٟمقومٛمؼم

، سمػموت، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م 4، ط"أحؽام افقصايا واألوؿاف"م(، 1982ؿمٚمٌل، حمٛمد، ) (3

 ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.

، ضمدة، 3، ط"إدارة وتثؿر ممتؾؽات األوؿاف"م(، 2004إُملم، طمًـ، حترير، ) (4

 اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م.

، 1، ط"ثقؼ األوؿاف وكامذج حلجج وؿػقة ومؼاركتفاتق"(، 2019، أمحد، )ؾم٤ممل (5

 اًمٙمقي٧م، إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألوىم٤مف.

، اًم٘م٤مهرة، دار 1، ط"األوؿاف وافسقاشة دم مرص"(، 1998، إسمراهٞمؿ، )اًمٌٞمقُمل (6

 اًمنموق،

، سمػموت، اًمدار 1إوىم٤مف سملم إص٤مًم٦م واعمٕم٤مسة، ط(، 2014اًمّمالطم٤مت، ؾم٤مُمل، ) (7

 .اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم

اؾمتٌٞم٤من دراؾم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م، )اعمٕمٝمد اًمدوزم ًمٚمقىمػ اإلؾمالُمل،  ٟمت٤مئ٩م (8

 (. 2021اًمدراؾم٦م همػم ُمٜمِمقرة، ومؼماير 

اىمتّم٤مدي٤مت اًمقىمػ، شم٘مرير اىمتّم٤مدي ُيٕمٜمك سمتحٚمٞمؾ اًمقاىمع اًمتٜمٛمقي ًمألوىم٤مف ذم  شم٘مرير (9

م، )اًمًٕمقدي٦م، جلٜم٦م 2018هــ/1439اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م واؾمتنماف ُمًت٘مٌٚمٝم٤م، 

 (.2018، 1إوىم٤مف ذم همرىم٦م اًمنمىمٞم٦م، ط

أظامل مممتر ديب افدويل االشتثامرات "(، 2008اًمّمالطم٤مت، ؾم٤مُمل، حترير، ) (10

 ، ديب، ُم١مؾم٦ًم إوىم٤مف وؿم١مون اًمُ٘مٍم.1، ط"افقؿػقة
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، شم٤مريخ م2020أيمتقسمر  24 -هـ 1442رسمٞمع إول  7اًمٌٞم٤من، سمت٤مريخ ضمريدة (11

 .2021ُم٤مرس  30اًمدظمقل 

اعمٖمرسمٞم٦م، وزارة اًمٕمدل، ُمديري٦م اًمتنميع، فمٝمػم ذيػ،  اعمٛمٚمٙم٦م، مدوكة األوؿاف (12

 .2010ومؼماير  23هــ، اعمقاومؼ 1431رسمٞمع إول  8ص٤مدر ذم 

هــ(، 26/2/1437اًمقزراء، سمت٤مريخ  جمٚمس، اًمري٤مض، كظام اهلقئة افعامة فألوؿاف (13

 .2021ُم٤مرس  30شم٤مريخ اًمدظمقل 

 www.awqaf.gov.sa: اٟمٔمر، 2019افتؼرير افسـقي فؾفقئة افعامة فألوؿاف فعام  (14

 .2021ُم٤مرس  30 اًمدظمقلشم٤مريخ 

، اًمري٤مض، "إثبات افقؿػ دم افـظام افسعقدي"(، 2017، قمٌد اإلًمف، )اًمًالمقمٌد  (15

 ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم.

 30، شم٤مريخ اًمدظمقل [www.vgm.gov.tr]، مقؿع ادديرية افعامة فألوؿاف دم أكؼرة (16

 .2021 ُم٤مرس

، قمْمق اعمجٚمس إقمغم عمراىم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦م إوىم٤مف، افدـتقرة جمقدة افزياينقمٚمٛمٞم٦م  ُم٘م٤مسمٚم٦م (17

 .2020ديًٛمؼم  20سمت٤مريخ 

، ُمًتِم٤مر ىم٤مٟمقين ذم ُمريمز اؾمتثّمر اعمًت٘مٌؾ افدـتقر إشامظقؾ اجلريقيقمٚمٛمٞم٦م  ُم٘م٤مسمٚم٦م (18

 .2020ديًٛمؼم   27سمت٤مريخ 

سمت٤مريخ ، USIMُمٞم٦م، ، اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالافدـتقر حمؿد ؾردوسقمٚمٛمٞم٦م  ُم٘م٤مسمٚم٦م (19

 .2020ديًٛمؼم   27

ٟمت٤مئ٩م اؾمتٌٞم٤من دراؾم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمرئٞمًٞم٦م، )اعمٕمٝمد اًمدوزم ًمٚمقىمػ اإلؾمالُمل،  (20

 (.2021اًمدراؾم٦م همػم ُمٜمِمقرة، ومؼماير 

اهلٞمئ٦م  ُمقىمع، اٟمٔمر 2018افتؼرير افسـقي فؾفقئة افعامة فألوؿاف فعام  (21

[www.awqaf.gov.sa] 2021ُم٤مرس  30، شم٤مريخ اًمدظمقل. 
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آلٗات ٔخماطر التىٕٖن اإلشالو٘ 

 للرتٌٔٗٛلمبٍٕك اإل

 دراشٛ قإٌٌٗٛ

 عبد الصالً حمىد خممٕف الدكتٕر

 كمٗٛ الدراشات اإلشالوٗٛ املعاصرٚ

 والٗسٖا –جاوعٛ الصمطاُ زَٖ العابدَٖ 

 

2222 جٕاُ (2)جمّمٛ الصالً لالقتصاد اإلشالو٘، العدد   
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 آفقات وخماضر افتؿقيؾ اإلشالمل فؾبـقك االفؽسوكقة

 دراشة ؿاكقكقة

 افدـتقر ظبد افسالم حمؿد خمؾقف

 ـؾقة افدراشات اإلشالمقة ادعارصة

 امافقزي –جامعة افسؾطان زيـ افعابديـ 

 مةادؼّد 

اًمتٓمقر اعمت٤ًمرع ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وهقم٦م قمٛمؾ اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م سملم إومراد  ٟمتٞمج٦م

وإؿمخ٤مص آقمت٤ٌمريـ ذم اًمٕم٤ممل، أصٌح٧م ضورة آطمتج٤مج يمٌػمة ًمٜمققمٞم٦م ضمديدة 

شمتٖمػم سمٛمٙم٤من ُمٕملم أو  ُمـ اًمٌٜمقك همػم اًمت٘مٚمٞمدي٦م، شمتج٤موز ٟمٛمط إداء آقمتٞم٤مدي وٓ

واؾمت٘م٤ٌمل إُمقال سملم إومراد سمِمٙمؾ  وىم٧م حمدد. سمؾ هتدف إمم شمًٝمٞمؾ طمريم٦م إرؾم٤مل

آُمـ وأهع، دون اخلقف ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜم ّم٥م وآطمتٞم٤مل سم٤مؾمتخدام ٟمٔم٤مم اًمّمػموم٦م 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.

سمدوِره ي١مدي إمم شمًػم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّم٤مرف، وسمٜم٤مء قمالىم٤مت ُم٤ٌمذة،  واًمذي

 وشمقومػم اعمزيد ُمـ ومرص اًمٕمٛمؾ وآؾمتثّمر، مم٤ّم ي٤ًمقمد ذم ٟمج٤مح وسم٘م٤مء اًمًقق اعمٍمومٞم٦م.

وىمد قم٤مًم٩م اًمٌح٨م مجٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م طمٞم٨م اؿمتٛمؾ اعمٌح٨م إول واعمٕمٜمقن 

 ُمٓمٚمٌلم: اعمٓمٚم٥م إول قمـ(( قمغم Islamic Financeافتؿقيؾ اإلشالمل ب ))

معقؿات افتؿقيؾ واعمٓمٚم٥م اًمث٤مين قمـ  صقغ وضقابط افتؿقيؾ اإلشالمل،ومػفقم 

 Electronicافبـقك اإلفؽسوكقة )) ـ، أُّم٤م اعمٌح٨م اًمث٤مين واعمٕمٜمقن سماإلشالمل

Banking مػفقم وكشلة افبـقك (( وم٘مد شمٓمّرق إمم ُمٓمٚمٌلم أؿم٤مر ذم اعمٓمٚم٥م إول إمم

 ،زات وخماضر افبـقك اإلفؽسوكقةممقّ شمف إمم اؿم٤مرإوذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين يم٤مٟم٧م اإلفؽسوكقة. 
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افتؽققػ افؼاكقين فؾعؿؾ ادرصدم أُم٤م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م ومٙم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة ومٞمف إمم 

 .اإلفؽسوين

 مشؽؾة افبحث:  

اعمخ٤مـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمتل ىمد شمت٠مصمر هب٤م سمٞم٤من وإيْم٤مح أسمرز "ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم  شمٙمٛمـ

ُمـ ظمالل سمٕمض اًمتٕم٤مىمدات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع  اعمٍمومٞم٦م، ُمٕم٤مُمالت اًمٕم٘مقد

  ."اإلضمرائل ًمٚمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 ويتٗمرع قمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م سمٕمض اًمت٤ًمؤٓت اًمٗمرقمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ؟ فووقاسمٓم فوصٞمٖماًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمٗمٝمقم هق ُم٤م  -

 ؟ ه٤موخم٤مـمر ٤موممٞمزاهتاًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُم٤م هل أهؿ ُمٕمقىم٤مت  -

 ؟"ٞمػ اًم٘م٤مٟمقينٞماًمتٙم"ُم٤م هل أصم٤مر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمٛمؾ اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  -

 :أهداف افبحث 

إمم سمٞم٤من واىمع صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمٞم٦م، وسمٞم٤من ُمدى اًمتزام اًمٌٜمقك اًمٌح٨م  هيدف

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م، وووع اًمْمقاسمط اًمتل شُم٤ًمقمد قمٜمد اؾمتخداُمٝم٤م قمـ ـمريؼ احلد 

وشمقومػم اعمزيد ُمـ ومرص اًمٕمٛمؾ وآؾمتثّمر، وهق  واعمخ٤مـمر اًمتل شم٘م٤مسمٚمٝم٤م،ُمـ اعمٕمقىم٤مت 

 ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم ٟمج٤مح وسم٘م٤مء اًمًقق اعمٍمومٞم٦م.

 :أمهقة افبحث 

 وافتل ألجؾفا تّؿ اإلظداد هلذا افبحث ؾقام يع:  -فدى افباحث-تؽؿـ أمهقة افبحث 

 إيْم٤مح اعمٗمٝمقم اًمّمحٞمح ًمٚمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.  -1

سمٞم٤من وشمقوٞمح سمٞم٤من دور اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن ذم حتديد ُمنموقمٞم٦م وآًمٞم٦م قمٛمؾ اًمٌٜمقك  -2

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.

شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم دور اًمتٙمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين وإصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم ذم وصِٗمِف ًمٚمٌٜمقك  -3
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 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. 

  :حدود افبحث 

ذم شمٕم٤مُمالهت٤م وقاسمط ي٘متٍم هذا اًمٌح٨م قمغم دراؾم٦م اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل متس 

، وومً٘م٤م ًمٚم٘مقاٟملم اعمٕمٛمقل هب٤م ذم هذا اًمِم٠من ويمذا آًمٞم٤مت وٌط ٛمقيؾ اإلؾمالُملاًمت

شمٕم٤مُمالت اعمّم٤مرف ُمـ ظمالل سمٞم٤من اعمخ٤مـمر اًمتل ىمد شمٜمِم٠م ُمـ شمٕم٤مُمالشمف ُمع إومراد، ذم 

 وقء اًمٗم٘مف واًم٘م٤مٟمقن.

 :مـفج افبحث 

 اًمٌح٨م ىمد اشمٌع اًم٤ٌمطم٨م يماًل ُمـ:  ُمقوقعوومؼ 

وهق ُيٕمٜمك سمتتٌع إُمثٚم٦م واًمٗمروٞم٤مت اعمقضمقدة ًمدى اًمٖمػم،  ادـفج االشتؼرائل: -

 وذًمؽ سمِمٙمؾ شم٤مم؛ أي إدراج مجٞمع اجلزئٞم٤مت اًمتل شمدظمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م اعمراد اؾمت٘مراؤه٤م.

: وهق اعمٜمٝم٩م اًمذي يٕمتٛمد قمغم ـمرح إؾمئٚم٦م واإلضم٤مسم٤مت؛ يمل ادـفج افتحؾقع -

ل اًمذهـ واًمؽميمٞمز قمغم يّمؾ اًم٤ٌمطم٨م ذم ّن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم اعم٤مهٞم٤مت، وهق ضمزء ُمـ إقمّم

 .اًمت٠مُمؾ واًمتدىمٞمؼ

 اًمتٕمريػ سمٛمٗمٝمقم، ذم -سم٤مٓقمتّمد قمغم هذه اعمٜمٝمجٞم٦م-وؾمقف ي٘مقم اًم٤ٌمطم٨م 

اإلؾمالُمل اإلًمٙمؽموين، وووع اًمْمقاسمط ًمٚمّمٞمغ اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م اًمدراؾم٦م ُمـ  اًمتٛمقيؾ

يمت٥م اًم٘م٤مٟمقن، وسمّم هق ُمٓمٌؼ ومٕمٚمٞم٤ًم ذم اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. سمٌٞم٤من اعمخ٤مـمر وأٟمقاقمٝم٤م 

ظم٤مرضمٞم٤ًم، ذم شمٌٞم٠من ـمٌٞمٕم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم  واًمؽميمٞمز قمغم أسمرز اعمٕمقىم٤مت هلذه اًمّمٞمغ داظمٚمٞم٤ًم أو

 ٜمِم٠م ُمٜمٝم٤م ٟمزاقم٤مت ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ طمٚمٝم٤م ىم٤مٟمقٟم٤ًم.اًمٕمٛمٞمؾ واعمٍمف، اًمتل ىمد شم
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 (Islamic Finance)اإلشالمل ادبحث األول: افتؿقيؾ 

 صقغ وضقابط افتؿقيؾ اإلشالملوادطؾب األول: مػفقم 

 ملمػفقم افتؿقيؾ اإلشال 

يٜمٍمف ُمٗمٝمقم اًمتٛمقيؾ اًمت٘مٚمٞمدي إمم شمٙمقيـ اعمقارد وشمٕمٌئتٝم٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م إلىم٤مُم٦م 

اعمختٚمٗم٦م، إذ ٟمجده يتٓمٚم٥م شمقاومر اعمقارد واًمٓم٤مىم٤مت، وهذا سمدوره حيت٤مج  آؾمتثّمرات

ًمٚمّمل اًمٜم٘مدي واًمًٚمع آؾمتٝماليمٞم٦م اًمتل شمتٓمٚم٥م شمٕمٌئ٦م ًمتٚمؽ اعمقارد وشمقضمٞمٝمٝم٤م 

 ًمالؾمتثّمرات.

وىمد ُيتٚمػ اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم ؿم٠من ُمٗمٝمقم اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل وووع شمّمقر 

. ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ٓ ُيتٚمػ اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل قم٤مم هلذا اعمٗمٝمقم ووم٘م٤ًم عمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم

ًمٚمتٛمقيؾ قمـ ُمٗمٝمقُمف اًمت٘مٚمٞمدي، وًمٙمٜمّف يريّمز قمغم اًمتٛمقيؾ احل٘مٞم٘مل وسمقضمف ظم٤مص قمغم 

 (2005)قمٌد ـمف اًمنمف و قمٌداهلل اًمٕمػ،  .اًمٓم٤مىم٤مت اًمٌنمي

قمٞمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م أم ٟم٘مدي٦م ُمـ  شم٘مديؿ صمروة "هق: افتؿقيؾ اإلشالمل  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى

اعم٤مزم إمم أصح٤مب اًمٕمجز اعم٤مزم يديروّن٤م ويتٍمومقن ومٞمٝم٤م ًم٘م٤مء قم٤مئد  اًمٗم٤مئضأصح٤مب 

 .(1998)ىمحػ، ٟمذر،  شمٌٞمحُف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 أمهقة افتؿقيؾ اإلشالمل 

ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن ذم اًمٕم٤ممل ؾمٞم٤مؾم٦م اىمتّم٤مدي٦م واضمتّمقمٞم٦م وشمٜمٛمقي٦م، ُمـ أضمؾ 

هل٤م واعمتٛمثٚم٦م ذم  حت٘مٞمؼ اًمروم٤مهٞم٦م، واًمًٞم٤مؾم٦م اًمتٜمٛمقي٦م شمتٓمٚم٥م ووع اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م

 .ختٓمٞمط اعمِم٤مريع اًمتٜمٛمقي٦م، طم٥ًم اطمتٞم٤مضم٤مت وىمدرات اًمٌالد اًمتٛمقيٚمٞم٦م

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٜمّقع اعمنموقم٤مت وم٢مّّن٤م حتت٤مج إمم اًمتٛمقيؾ ًمٙمل شمٜمٛمق وشمقاصؾ 

 طمٞم٤مهت٤م، وم٤مًمتٛمقيؾ يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م اًمدم اجل٤مري ًمٚمٛمِم٤مريع ُمـ ظمالل:

 شمقومػم رؤوس إُمقال اًمالزُم٦م إلٟمج٤مز اعمِم٤مريع.  -

 .شمقومػم ُمٜم٤مص٥م ؿمٖمؾ ضمديدة شم١مدي ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٌٓم٤مًم٦م -
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  .حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م ٓىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٌالد -

 صقغ وضقابط افتؿقيؾ اإلشالمل 

ُمـ اخلدُم٤مت واًمتًٝمٞمالت؛  إّن اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مقم سمّمٞم٤مهم٦م اًمٙمثػم

وم٤معمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م هتدف مجٞمٕمٝم٤م إمم شمدقمٞمؿ اًمتٜمٛمٞم٦َم ذم 

ُم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، وًمالؾمتثّمر اإلؾمالُمل ـمرق وأؾم٤مًمٞم٥م  اعمجتٛمع، وي٠ميت آؾمتثّمر ذم ُم٘مد 

 وحت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ُُٓمتٛمٞم زة وقمديدة هتدف يمٚمُّٝم٤م إمم حت٘مٞمؼ اًمرسمح احلالل، 

يٙمقن إّٓ ُمـ ظمالل أقمّمل اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م سملم أصح٤مب رؤوس إُمقال وسملم 

 اًمتٛمقيٚمٞم٦م، عم٤م حي٘م٘مف ُمـ قمقائد شمٕمد ُمّمدرا ه٤مُم٤م ًمٚمرسمح. اعمِم٤مريعأصح٤مب 

ًمديٜم٤م اًمٕمديد ُمـ اًمّمٞمغ اًمتٛمقيٚمٞم٦م اعمتقاوم٘م٦م ُمع اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وًمٙمؾ  صٞمٖم٦م 

 ـمٌٞمٕم٦م ختتٚمػ قمـ إظمرى:

 افتؿقيؾ بادشارـة -1

اًمّمٞمٖم٦م ي٘مدم اعمٍمف طمّّم٦م ُمـ اًمتٛمقيؾ اًمالزم ًمتٜمٗمٞمذ اعمنموع  هذهسمٛمقضم٥م 

م اًمٕمٛمٞمؾ  احلّم٦م اعمٙمٛمٚم٦م دون اؿمؽماط وم٤مئدة صم٤مسمت٦م، وإّٟمّم  "ـم٤مًم٥م اًمتٛمقيؾ"قمغم أن ي٘مد 

يِم٤مرك اعمٍمف اًمٕمٛمٞمؾ ذم اًمٜمت٤مئ٩م اعمتقىمع ًمٚمٛمنموع ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م اعمتح٘م٘م٦م ذم 

 آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ُمًٌ٘م٤ًم سملم اعمٍمف واًمٕمٛمٞمؾ.وقء ىمقاقمد وأؾمس شمقزيٍع يتّؿ 

 أكقاع ادشارـات: -

 افثابتة "ادشارـة ضقيؾة األجؾ". 

 ُمـ رأِس ُم٤مِل 
ٍ
شمٕمد ٟمققم٤ًم ُمـ اعمِم٤مريم٦م شمٕمتٛمد قمغم ُم٤ًممه٦م اعمٍمف ذم متقيؾ ضمزء

؛ مم ٤م يؽمشم ٥م قمٚمٞمف أن يٙمقن ذيًٙم٤م ذم ُمٚمٙمٞم٦م هذا اعمنموع، وذيًٙم٤م يمذًمؽ  ُمنموٍع ُمٕملم 

٥م اعمت َٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م؛ وذم هذا اًمِمٙمؾ شمٌ٘مك ًمٙمؾ   يٜمت٩مذم يمؾ  ُم٤م  ًَ قمٜمف رسمٌح أو ظم٤ًمرة سم٤مًمٜم 

اف طِمَّمٌص صم٤مسمت٦م ذم اعمنموع اًمذي ي٠مظمذ ؿمٙماًل ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًّم يمنميم٦م ـمرٍف ُمـ إـمر

 شمْم٤مُمـ أو ذيم٦م شمقصٞم٦م.
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 ادتـاؿضة "ادشارـة ادـتفقة بافتؿؾقؽ". 

يؽ ومٞمٝم٤م أن  سم٤مًمتٛمٚمٞمؽاعمِم٤مريم٦م اعمٜمتٝمٞم٦م  ِ هل ٟمقٌع ُمـ اعمِم٤مريم٦م يٙمقن ُمـ طمؼ  اًمنم 

٤م دومٕم٦م واطمدة أو قم غم دومٕم٤مت، طمًٌّم شم٘متيض حيؾ  حمؾ  اعمٍمف ذم ُمٚمٙمٞم٦م اعمنموع، إُم 

 :اًمنموط اعمت َٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وُمـ ُصَقر اعمِم٤مريم٦م اعمٜم٤مىمّم٦م اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ

أن يت ٗمؼ اعمٍمف ُمع اًمنميؽ قمغم أن يٙمقن إطمالل هذا اًمنميؽ  افصقرة األوػ: -أ 

سمحٞم٨م يٙمقن حمؾ  اعمٍمف سمٕم٘مٍد ُمًت٘مؾ  يتؿُّ سمٕمد إمت٤مم اًمتٕم٤مىُمد اخل٤مص سمٕمٛمٚمٞم٦م اعمِم٤مريم٦م، 

تف ًمنميٙمف أو همػمه. ف سمٌٞمع طمّم   ًمٚمنميٙملم طمري ٦م يم٤مُِمٚم٦م ذم اًمتٍمُّ

أن يت ٗمؼ اعمٍمف ُمع اًمنميؽ قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتٛمقيؾ اًمٙمكم أو  :افصقرة افثاكقة -ب 

اجلزئل عمنموٍع ذي دظمؾ ُمتقىم ع، وذًمؽ قمغم أؾم٤مس اشم ٗم٤مق اعمٍمف ُمع اًمنميؽ أظَمر 

٦م ٟمًٌٞم ٦م ف سم٤مٓطمتٗم٤مظ  حلّمقل اعمٍمف قمغم طمّم  ؼ ومٕماًل، ُمع طم٘م  ُمـ ص٤مذم اًمدظمؾ اعمح٘م 

ًّم٤م ًمتًديد  ل ُمـ اإليراد، أو أي ىمدر ُيت ٗمؼ قمٚمٞمف ًمٞمٙمقن ذًمؽ اجلزء خُمّم  سم٤مجلزء اعمتٌ٘م 

د اًمنميؽ ذًمؽ اًمتٛمقيؾ شَم١ُمول اعمٚمٙمٞم٦م  ُمف اعمٍمف ُمـ متقيؾ، وقمٜمدُم٤م يًد  أصِؾ ُم٤م ىمد 

 .ًمف وطمده

ذيؽ طمّمّم٤م أو أؾمٝمّم يٙمقن هل٤م ىمٞمٛم٦م ُمٕمٞم ٜم٦م، حُيّدد ٟمّمٞم٥م يمّؾ  :افصقرة افثافثة -ج 

ويٛمث ؾ جمٛمققمٝم٤م إمج٤مزم ىمٞمٛم٦م اعمنموع أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وًمٚمنميؽ إذا ؿم٤مء أن ي٘متٜمل ُمـ هذه 

إؾمٝمؿ اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمٛمٍمف قمدًدا ُمٕمٞمٜم٤ًم، سمحٞم٨م شمتٜم٤مىَمص أؾمٝمؿ اعمٍمف سمٛم٘مدار ُم٤م 

 .شمزيد أؾمٝمؿ اًمنميؽ إمم أن يٛمتٚمؽ يم٤مُمؾ إؾمٝمؿ ومتّمٌح ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م

 دشارـة ادتغرة.ا 

ل اًمٕمٛمٞمؾ سمدومٕم٤مت  هل اًمٌديؾ قمـ اًمتٛمقيؾ سم٤محل٤ًمب اجل٤مري اعمديـ؛ طمٞم٨م ُيٛمق 

 ٟم٘مدي٦م طم٥ًم اطمتٞم٤مضمف، صمّؿ شُم١مظمذ طمّّم٦م ُمـ إرسم٤مح اًمٜم٘مدي٦م أصمٜم٤مء اًمٕم٤مم.

 ."اآلمر بافؼاء"افتؿقيؾ ظـ ضريؼ ادرابحة  -2

طمٞم٨م ي٘مقم  "سمٞمع سمٛمثؾ اًمثٛمـ إول ُمع زي٤مدة رسمح"شمٕمّرف هذه اًمّمٞمٖم٦م سم٠مّّن٤م 
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سمٜم٤مًء قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٛمٞمؾ صمّؿ سمٞمٕمٝم٤م سم٤مٕضمؾ، ٕضمؾ اعم٤ًممه٦م ذم  اًمًٚمٕم٦ماعمٍمف سمنماء 

إطمداث اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م، وشمتٛمّٞمز هذه اًمّمٞمٖم٦م سم٠مّّن٤م ُمرٟم٦م ذم شمٚمٌٞم٦م يم٤موم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت 

الُمٞم٦م وهل ؾمٝمٚم٦م اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ ًمٙمّؾ ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع ىمٓم٤مع اعمّم٤مرف اإلؾم

 واعمٍمف.

شم٘مديؿ ـمَٚم٥ٍم ًمٚمٌٜمؽ سم٠من ي٘مقم سمنماء ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞم ٜم٦م وسمٞمٕمٝم٤م  ذم اعمٍمف: هلواد راَبَحة 

د، وشم٠ميت  ٞمٖم٦م اًمتٛمقيٚمٞم٦م ًمتٚمٌَِٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اًمُٕمَٛمالء ُمـ  هذهًمٚمٕمٛمٞمؾ ُُم٘م٤مسمِؾ رسمٍح حمد  اًمّم 

َٚمع  ً  ويتٛمٞم ز سمٞمع اعمُراسَمَح٦م ذم اعمٍمف سمح٤مًمتلم:، (2007)ؿمٚمٝمقب، قمكم حمٛمد،  اًم

 .(2007)إرؿمٞمد، حمٛمقد قمٌداًمٙمريؿ، 

 :احلافة األوػ

اًمقيم٤مًم٦م سم٤مًمنماء ُُم٘م٤مسمِؾ أضمر؛ يٓمٚم٥م اًمٕمٛمٞمؾ ُمـ اعمٍِمف اإلؾمالُمل ذاء  هل

دة، سمحٞم٨م يدومع صمٛمٜمٝم٤م إمم اعمٍمف ُُمْم٤موًم٤م إًمٞمف  أضمر -ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞم ٜم٦م ذات أوص٤مف حمد 

 ، ُمع ُمراقم٤مة ظمؼمة اعمٍمف ذم اًم٘مٞم٤مم سمٛمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ.-ُمٕملم  

 :احلافة افثاكقة

دة إوص٤مف، ىمد يٓمٚم٥م اًمٕمٛمٞمؾ ُمـ اعمٍمف اإلؾمالُمل ذاء  ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞم ٜم٦م حمد 

ـ هذا اًمٜمقع ُمـ  سمٕمد آشم ٗم٤مق قمغم شمٙمٚمٗم٦م ذائٝم٤م، صمّؿ إو٤موم٦م رسمح ُمٕمٚمقم قمٚمٞمٝم٤م، ويتْمٛم 

اًمتٕم٤مُمؾ وقمًدا ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ سمنماء اًمًٚمٕم٦م طم٥ًم اًمنموط اعمت َٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ووقمًدا آظمر ُمـ 

ذم اعمٍمف  اعمٍمف سم٢ممت٤مم هذا اًمٌٞمع ـمًٌ٘م٤م ًمذات اًمنموط، وم٤مًمٌٞمع اخل٤مص ًمٚمُٛمراسَمح٦م

 .يٙمقن سمّمٞمٖم٦م أُمر ًمٚمنماء

 .وطمٞمد، أمحد زيمري٤م،  ضقابط االشتثامر ظـ ضريؼ بقع اد راَبَحة فممر بافؼاء(

2010): 

ا أو يمٞماًل أو وصًٗم٤م حتديًدا ٟم٤مومًٞم٤م ًمٚمجٝم٤مًم٦م -  .حتديد ُُمقاَصٗم٤مت اًمًٚمٕم٦م وزًٟم٤م أو قمدًّ

)اعمِمؽمي  يٕمٚمؿ اعمِمؽمي اًمث٤مين سمثٛمـ اًمًٚمٕم٦م إول اًمذي اؿمؽمى سمف اًم٤ٌمئع اًمث٤مين أن -
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 إول(

ًدا أو ٟم٦ًٌم ُمـ  - أن يٙمقن اًمرسمح ُمٕمٚمقًُم٤م؛ ّٕٟمف سمٕمض ُمـ اًمثٛمـ، ؾمقاء يم٤من ُمٌٚمًٖم٤م حمد 

 .صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م ُمٕمٚمقم

ل صحٞمًح٤م -  .أن يٙمقن اًمٕم٘مد إو 

 .ُمـ أُمقال اًمرسم٤مأٓ  يٙمقن اًمثٛمـ ذم اًمٕم٘مد إول ُم٘م٤مسماًل سمجٜمًف  -

 .أن يت ٗمؼ اًمٓمروم٤من قمغم سم٤مىمل ذوط اعمقاقمدة ُمـ زُم٤من وُمٙم٤من ويمٞمٗمٞم٦م اًمتًٚمٞمؿ -

 افتؿقيؾ باالشتصـاع. -3

 ُمٕملم ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمقاصٗم٤مت يتؿ 
ٍ
وهق قم٘مد يتٕمٝمد سمٛمقضم٦ٌم أطمد إـمراف سمٌمء

ديـ، ويٕمد ُمـ اًمّمٞمغ اًمتٜمٛمقي٦م عم٤ًممهتٝم٤م ذم  وسمت٤مريخآشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م سمًٕمر  شمًٚمٞمؿ حمد 

إٟمِم٤مء وطمدات ضمديدة ُمثؾ شمّمٜمٞمع ظمٓمقط إٟمت٤مج أو إٟمِم٤مء ُم٤ٌمين ؾمٙمٜمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ 

 أؾم٤مًمٞم٥م اًمتقؾّمع.

 (2007)ؿمٚمٝمقب، قمكم حمٛمد،  .رشوط االشتصـاع 

يٚمتزم اعمٍمف سمتزويد اًمٕمٛمٞمؾ سم٤مًمًٚمٕم٦م اًمتل شَمؿ  آشم ٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م قمؼم قم٘مد   -1

 .آؾمتّمٜم٤مع

 .جي٥م أن يٙمقن اعمٌٚمغ اًمٙمكم ًمالؾمتّمٜم٤مع ُمٕمٚمقًُم٤م ًمدى اعمًتّمٜمع واعمٍمف  -2

يٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذ متقيؾ آؾمتّمٜم٤مع ًمنماء أي  ؾمٚمٕم٦م ُمّمٜم ٕم٦م وُُم٤ٌمطم٦م وحتٛمؾ أوص٤موًم٤م   -3

دة  ُمٕمٞم ٜم٦م وحمد 

ؾ ـمروًم٤م صم٤مًمًث٤م   -4 يٚمتزم اعمٍمف سمتًٚمٞمؿ اًمًٚمٕم٦م اعمّمٜم ٕم٦م ًمٕمٛمٞمٚمف، ويٛمٙمـ أن ُيقيم 

سم٤مًمتّمٜمٞمع، وٓ جيقز ًمٚمٕمٛمٞمؾ )اعمًتّمٜمع( اعمِم٤مريم٦م ذم صٜمع اًمًٚمٕم٦م اعمّمٜمٕم٦م، ًمٚم٘مٞم٤مم 

طمٞم٨م إن  ذًمؽ ُمـ ُم١ًموًمٞم٦م اًمّم٤مٟمع سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، إّٓ ذم طم٤مًم٦م اعم٤ًممه٦م سم٤مٕرض ًمٚمٌٜم٤مء 

 .قمٚمٞمٝم٤م

٤م سمدومع اعمٌٚمغ اًمٙمكم  -5 ل إُم  يٛمٙمـ آشم ٗم٤مق سملم اًمٕمٛمٞمؾ واعمٍمف سم٠من ي٘مقم إو 
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دة يتؿُّ آشم ٗم٤مق ًمالؾمتّمٜم٤مع ًمٚمٓمرف اًمث٤مين قمٜمد  ة حمد  شمقىمٞمع اًمٕم٘مد، أو قمغم أىم٤ًمط ذم ُمد 

 .قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٓمروملم

 صقغة ادضاربة. -4

اًمٖمٜمؿ  "وهل قم٘مد ذيم٦م ذم اًمرسمح سمّمل ُمـ ضم٤مٟم٥م وقمٛمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م أظمر وومٞمٝم٤م 

 ًمٚمٓمروملم وم٤معمٙم٥ًم واخل٤ًمرة شم٘مًؿ سمٞمٜمٝمّم طم٥ًم آشمٗم٤مق. "واًمٖمرم

 صقغة بقع افسؾؿ. -5

 ىمراض سمٗم٤مئدة، طمٞم٨م يتؿ شمقومػم ؾمٞمقًم٦ماًمتٛمقيؾ ًمإلشمٕمد صٞمٖم٦م سمديٚم٦م ُمـ صٞمغ 

 ومٞمّم سمٕمد آؾمتالمودومع ىمٞمٛمتٝم٤م طم٤مًٓ ويٙمقن  ُمٜمتج٤مهتؿٟم٘مدي٦م ًمٚمٕمٛمالء وُم٘م٤مسمؾ ذاء 

ٹ ڤ ڤ ڤ ) :ًم٘مقًم٦م شمٕم٤ممم –ٕضمؾ ُمٕمٚمقم وذقمٞمتف ضم٤مءت ذم اًمٙمت٤مب 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  (29)اًمٜم٤ًمء،  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 افثاين: معقؿات افتؿقيؾ اإلشالمل. ادطؾب

 رهمؿ ٟمج٤مح اعمّم٤مرف واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وازده٤مر اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم

اإلؾمالُمل، ٓ ؾمٞمّم ذم اًمٕم٘مد إظمػم إصمر إزُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل اضمت٤مطم٧م اًمٕم٤ممل وقمّمٗم٧م 

سم٤مًمٌٜمقك واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م، رهمؿ هذا وم٢مّن اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم اإلؾمالُمل ٓ يزال ُيٕم٤مين 

 ُمِم٤ميمؾ وُمٕمقىم٤مت يمثػمة حتقل دون حت٘مٞمؼ ُمزيد ُمـ آزده٤مر واًمت٘مدم.

ؿ ًّ  لم:ىمًٛم إمم واعمٕمقىم٤مت اعمِم٤ميمؾ هذه وُٟم٘م

 اإلشالمقة. ادصارف داخؾ ادمشيس بافعؿؾ متعؾؼة داخؾقة معقؿات أوالً:

قمدم آًمتزام سمخٓمقات اإلضمراءات اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م، طمٞم٨م يٕمّده٤م  -

 .سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م

 وٕمػ اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مٝمل اًمنمقمل ًمدى سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم سم٤معمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م. -

رهم٦ٌم سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وسمٕمض اعمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمٝم٤م ذم هقم٦م  -
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إٟمج٤مز اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم أىمؾ  وىم٧م ممٙمـ، وًمق قمغم طم٤ًمب اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وآًمتزام 

سمتًٚمًؾ اإلضمراءات، سمؾ جيٕمٚمٝمؿ ذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٘مقُمقن ذم قم٘مقد اعمراسمح٦م سم٤مًمتقىمٞمع قمغم 

واؾمتالم اًمْمّمٟم٤مت وشمًٚمٞمؿ اًمِمٞمؽ ٟمٛمقذج اًمققمد سم٤مًمنماء وقم٘مد سمٞمع اعمراسمح٦م 

 ًمٚمٕمٛمٞمؾ ًمتًٚمٞمٛمف ًمٚمٛمقرد ذم آن واطمد دون شمرشمٞم٥م أو ُمراقم٤مة ًمإلضمراءات.

وٕمػ ٟمٔمؿ اعمراضمٕم٦م واًمرىم٤مسم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م قمغم ُمٕم٤مُمالت اعمّم٤مرف  -

 اإلؾمالُمٞم٦م طمتك سم٤مشم٧م إظمٓم٤مء واعمخ٤مًمٗم٤مت ضمزءًا ُمـ إضمراءات اًمٕمٛمؾ.

اعمّم٤مرف واًمت٠ميمد ُمـ شمٓمٌٞمؼ اًمْمقاسمط وٕمػ ٟمٔمؿ اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمٕم٤مُمالت  -

 .اًمنمقمٞم٦م

قمدم اؾمت٘مالًمٞم٦م هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمـ جم٤مًمس إدارات اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م،  -

 وشم٠مصمره٤م سم٤مًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم ذم اًمدوًم٦م وشمقضمٝم٤مت اعمٍمف وجمٚمس إدارشمف.

 ؾقفا تعؿؾ افتل وافؼضائقة وافؼاكقكقة اإلدارية بافبقئة متعؾؼة خارجقة معقؿات ثاكقًا:

 اإلشالمقة. ادافقة وادمشسات ادصارف

قمدم وضمقد اًمٌٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتل شمِمجع قمغم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م  -

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمج٤مل آىمتّم٤مدي واعم٤مزم، ومٛمٕمٔمؿ اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م سمٕمٞمدة يمّؾ 

ٕمد قمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٓ شمتٗمؼ وـمٌٞمٕم٦م ُمٕم٤مُمالت اعمّم٤مرف اًمٌ

اإلؾمالُمٞم٦م وأٟمِمٓمتٝم٤م، ومٛمٕمٔمؿ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م ٓ شمراقمل اظمتالف سمٞمئ٦م اًمٌٜمقك 

 .اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمـ اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م

ٖمٞمؾ، اعمِمٙمالت اإلداري٦م واإلضمراءات اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمٕم٘مدة اعمتٕمٚم٘م٦م سمؽماظمٞمص اًمتِم -

 وإٟمِم٤مء اًمنميم٤مت ومم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم اإلؾمالُمل.

ُمِمٙمالت اعمٜمٔمقُم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م، سمدءًا ُمـ وٕمػ اًمتنميٕم٤مت آىمتّم٤مدي٦م،  -

وشم٠مظمر اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م، ٓ ؾمٞمّم اعم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ووٕمػ ُمًتقى اعمٕم٤موٟملم ُمـ اخلؼماء 

 .اعمختّملم سمٌح٨م اعم٤ًمئؾ اًمٗمٜمٞم٦م واحل٤ًمسمٞم٦م
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٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ اعمّم٤مرف واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦ًم إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم -

سم٤مًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ّٕن أٟمِمٓم٦م هذه اعمّم٤مرف واعم١مؾم٤ًمت شم٘مقم ذم إؾم٤مس قمغم 

آؾمتثّمر اًمٜمققمل احل٘مٞم٘مل اًمذي شُمٕمد اعمخ٤مـمرة ُمـ أهؿ ؾمّمشمف وظمّم٤مئّمف سمخالف 

ًمذي شمٜمٕمدم ومٞمف ٟم٦ًٌم اإلىمراض اًمٜم٘مدي اًمذي هق أؾم٤مس قمٛمؾ اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م وا

وزي٤مدة  اًمٜمّ٘مقداعمخ٤مـمرة ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مٓؾمتثّمر اًمٜمققمل، وم٘مدرة اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم ظمٚمؼ 

اًمٕمرض اًمٜم٘مدي شمٕمّد يمٌػمة ضمدًا ُم٘م٤مرٟم٦م سمّم قمٚمٞمف احل٤مل ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل 

 .مُت٤مرس قمٛمٚمٝم٤م قمغم ُأؾمس ذقمٞم٦م صحٞمح٦م
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 (Electronic Bankingادبحث افثاين: افبـقك اإلفؽسوكقة )

  اإلفؽسوكقة. افبـقك وكشلة مػفقم األول: ادطؾب

قمٛمٚمٞم٤مت ُمٍمومٞم٦م شمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ إًمٙمؽموين قمـ : قم٤ٌمرة قمـ اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

ـمريؼ ُمقاىمع ُمتخّمّم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م، شمًٛمك سمٜمقك اومؽماوٞم٦م شم٘مدم ظمدُم٤مت هل 

اٟمت٘م٤مل ٟمٗمًٝم٤م ظمدُم٤مت ُمقاىمع اًمٌٜمؽ ُمـ ؾمح٥م، ودومع، ومتقيؾ، وحتقيؾ دون 

 .(1997)رؿمٞمد،  اًمٕمٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م.

 .كشلة ؾؽرة افبـقك اإلفؽسوكقة 

اًمًٌٕمٞمٜم٤مت فمٝمرت صٜم٤مقم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ضم٤مءت يمٜمتٞمج٦م ًمٚمتقؾمع ذم  سمداي٦مذم 

جم٤مل اؾمتخدام اًمٙمٛمٌٞمقشمر سمّم ًمف ُمـ ىمدرة ه٤مئٚم٦م قمغم اًمتخزيـ وآؾمؽمضم٤مع. وىمد 

وم٤مًم٘مٓم٤مع  (2003)سمدوي،  اؾمتٗم٤مد ىمٓم٤مع اًمٌٜمقك يمٌ٘مٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ُمـ هذه اًمّمٜم٤مقم٦م

اًمٌٜمٙمل ذم ُمٕمٔمؿ اًمدول اًمتج٠م إمم هذه اًمت٘مٜمٞم٦م اجلديدة. وُمـ إُمثٚم٦م قمغم اًمدول اًمتل 

جل٠مت إمم هذه اًمت٘مٜمٞم٦م: ومرٟم٤ًم، طمٞم٨م فمٝمرت ومٙمرة اعم٘م٤مص٦م ذم اًمٌٜمؽ اعمريمزي قم٤مم 

م. واؾمتخدُم٧م ومٞمٝم٤م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م آشمّم٤مٓت، اٟمتٝم٧م سمدوره٤م إمم ضورة 1969

 ٕمٚمقُم٤مت.شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم أٟمٔمٛم٦م اعم

يم٤من اهتّمم اًمٕمديد ُمـ اهلٞمئ٤مت واعمٜمٔمّمت اًمدوًمٞم٦م، سم٤مؾمتخدام  ويمذًمؽ

م إصدارات جلٜم٦م إُمؿ اعمتحدة 1978اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم جم٤مل اًمٌٜمقك، ومٗمل قم٤مم 

دوًمٞم٤ًم قمـ  اًمٜمّ٘مقدًمٚم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمدوزم شمقصٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٔم٤مهر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٜم٘مؾ 

ىم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٜم٤ممج٦م قمـ اعمٕم٤مجل٦م ـمريؼ وؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ ويمذا دراؾم٦م اعمٕمق

، ومٙم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم اٟمتِم٤مر اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل شمٕمد اًمٜمّ٘مقداعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ًمٜم٘مؾ 

 ادم٤مه٤ًم طمديث٤ًم وخمتٚمٗم٤ًم قمـ اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م.

 .افعؿؾقات ادرصؾقة اإلفؽسوكقة 

هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمتٓمقرات احلديث٦م ذم جم٤مل شمٙمٜمُقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت  
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وآشمّم٤مٓت، زادت ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٌٜمؽ اإلًمٙمؽموين، خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٛمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمدي اًم٤ًمئد 

سم٠مّن ًمُف ُم٘مّر ومٞمف إدارة وُمقفمٗملم، وإّٟمّم جي٥م أن ٟمٗمٝمؿ أّن هٜم٤مك سمٜمقيم٤ًم اومؽماوٞم٦م ُمـ 

يٙمقن ًمٚمٌٜمؽ ومٞمٝم٤م ُمقىمٕم٤م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م  (2003)سمدوي،  ظمالل ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م

عم٤م هق ُمٕمروف، ي٘مدم ظمدُم٤مت ُمـ ظمالل هذه  وًمٞمس ًمف ُمٌٜمك إداري٤م أو ُم٤مدي٤م ووم٘م٤مً 

اًمِمٌٙم٦م جلٛمٞمع اعمِمؽميملم، وًمف ُم١مؾم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م هل٤م اًم٘مدرة قمغم إدارة وشم٘مديؿ اخلدُم٤مت 

اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م وهمػم اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمٕمٛمالء وآؾمتِم٤مرات واعمٙم٤مشم٥م اًمتج٤مري٦م 

ور يمٌػم اًمدوًمٞم٦م، قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل. ومٜمجد أّن شمٚمؽ اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ىمد ىم٤مُم٧م سمد

سمًٝمقًم٦م وين ًمٚمٕمٛمالء قمؼم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ذم  "اعمٍمومٞم٦م"ذم شمقومػم اخلدُم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م 

 اٟمتِم٤مر قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٞمع واًمنماء أيْم٤ًم.

)سمٜمدق،  ويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سم٠مّن ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٕمٜمل

إضمراء ُمٕم٤مُمالت وظمدُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمٍمومٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م أو ُمٌتٙمرة ُمـ ظمالل  :(2010

٤مئط إًمٙمؽموٟمٞم٦م شم٘متٍم صالطمٞم٦م اًمدظمقل إًمٞمٝم٤م قمغم اعمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمنموط وؾم

 اًمٕمْمقي٦م اًمتل حتدده٤م اًمٌٜمقك.

  اإلفؽسوكقة. افبـقك وخماضر ممقزات افثاين: ادطؾب

 أوالً: ممقزات افبـقك اإلفؽسوكقة.

ومٞمف أن اؾمتخدام اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك، ي٘مدم اًمٕمديد ُمـ  ؿمؽمم٤م ٓ 

اًمٗمقائد جلٛمٞمع قمٜم٤مس وُمٙمقٟم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ؾمقاًء اًمٌٜمقك أو اًمٕمٛمالء 

 وقمالىمتٝمّم سمٌٕمض، وشمتٛمثؾ هذه اًمٗمقائد وآُمتٞم٤مزات ومٞمّم يكم:

 تؼديؿ أؾضؾ اخلدمات ادرصؾقة اجلديدة. -

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اجلديدة، اًمتل ٟمِم٠مت  اًمٌٜمقكشمًتٓمٞمع 

سم٤مٟمتِم٤مر اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وأمهٝم٤م اًمتحقيالت اعم٤مًمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، سم٤مؾمتخدام ٟمقع 

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمثؾ: اًمٌٓم٤مىم٤مت  اًمٜمّ٘مقدأو  اًمّرىمٛمّٞم٦م اًمٜمّ٘مقديٓمٚمؼ قمٚمٞمف  اًمٜمّ٘مقدضمديد ُمـ 
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ٛمٌٞم٤مٓت، وسمٓم٤مىم٤مت اًمدومع اعمٍمومٞم٦م، اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م، واًمّمٙمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، واًمٙم

)ُم١ممتر إُمؿ اعمتحدة  اعمزودة سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمدومع اإلًمٙمؽموين ُمـ هذه اعمّم٤مرف

 .(2007ًمٚمتج٤مرة واًمتٜمٛمٞم٦م، 

  (2005)اجلٝمٞمٜمل،  إمؽاكقة افقصقل إػ ظدد أـز مـ افعؿالء -

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقصقل إمم ىم٤مقمدة قمريْم٦م ُمـ اًمٕمٛمالء،  اًمٌٜمقكمم٤م يٛمٞمز 

قمؼم اًمٕم٤ممل أمجع دون اًمت٘مٞمد سمزُم٤من أو ُمٙم٤من حمّدديـ ُمـ ىمٌؾ ـم٤مًمٌل اخلدُم٤مت اعمٍمومٞم٦م 

اًمنيٕم٦م، وذًمؽ سمزي٤مدة طمّمتٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتج٤مري٦م وهمػمه٤م ُمـ اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م 

٦م أٟمقاع اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م ذم سمت٘مديؿ اخلدُم٤مت اًمتل شم٘مقم قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، ًمٙم٤موم

وىم٧م ىمّمػم ًمٚمٖم٤مي٦م إُّم٤م: سمٗمتح طم٤ًمسم٤مت، أو سف ؿمٞمٙم٤مت، أو ظمّمؿ إورق 

 اًمتج٤مري٦م، أو ُمٜمح آئتّمن أو همػمه٤م ُمـ اخلدُم٤مت.

 ؾة افتؽافقػ وزيادة ـػله افبـقك.ؿ -

أصٌح اًمٙمٛمٌٞمقشمر أداة يٙمثر اؾمتخدُمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌٜمقك ًمتقومػم اًمقىم٧م  ًم٘مد

ذم  اًمقطمدةواجلٝمد، ًمتّمٌح أهؿ ىمٜمقات إداة، إذ دمٕمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ شم٘مٚمٞمص شمٙمٚمٗم٦م 

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم ودمٕمؾ هذه اعمٕم٤مُمالت أهع سمٙمثػم، وأيمثر أُم٤مٟم٤ًم ذم 

واًمٕمٛمؾ قمغم  (2007ة واًمتٜمٛمٞم٦م، )ُم١ممتر إُمؿ اعمتحدة ًمٚمتج٤مر اًمٕمديد ُمـ احل٤مٓت

إٟمِم٤مء ؿمٌٙم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت واشمّم٤مٓت شمًتخدم ذم شم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت واًمرؾم٤مئؾ اعم٤مًمٞم٦م، 

ذات شمٗمقق ُمٚمحقظ ُمـ طمٞم٨م اًمنقم٦م واًمٙمٗم٤مءة وشمٕمدد اخلدُم٤مت سمتجديده٤م دوري٤ًم 

ًمٙمل شمٕمٛمؾ قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، ُمًجٚم٦ًم شمٗمقىم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمنقم٦م واًمٙمٗم٤مءة 

 (2004)همٓمٞم٤مس،  وؾمٝمقًم٦م آؾمتخدام.وىمٚم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ 

 اكقًا: خماضر افبـقك اإلفؽسوكقةث

اًمتل شمٜمِم٠م ُمـ قمٛمؾ اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م هل اًمٕمالىم٦م اعمقضمقدة ومٞمّم سملم  اعمخ٤مـمرإّن 

اًمٕمٛمٞمؾ واًمٌٜمؽ اإلًمٙمؽموين اًمذي يٕمٛمؾ ُمٕمف، ومتٚمؽ اًمٕمالىم٦م وإن يم٤مٟم٧م قم٤مدي٦م ذم 
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هيّدد ذًمؽ اًمٌٜمؽ مم٤ّم يّم٤مطم٥م شم٘مديؿ ُمٔمٝمره٤م إّٓ أّّن٤م شمٕمّد اخلٓمر إيمؼم اًمذي 

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م خم٤مـمر ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م اًمت٘مٜمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتل شمتٛمثؾ 

ذم قمدم إُم٤من وقمدم وضمقد سمٞمئ٦م شمنميٕمٞم٦م ُمالئٛم٦م، ومْماًل قمـ اعمخ٤مـمر اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل 

ًمؽ حتدث ذم جم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت ُمثؾ اًمٗمػموؾم٤مت واظمؽماق ٟمٔمؿ احل٤مؾمقب إمم همػم د

 (2010)سمٜمدق،  ُمـ اعمخ٤مـمر.

ًمذا يٜمٌٖمل قمغم اًمٌٜمقك ووع ؾمٞم٤مؾم٤مت وإضمراءات شمتٞمح هل٤م إدارة هذه اعمخ٤مـمر ُمـ 

شم٘مٞمٛمٝم٤م واًمرىم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م وُمت٤مسمٕمتٝم٤م، طمٞم٨م إّن اًمٌٜمؽ اإلًمٙمؽموين وإن يم٤مٟم٧م ًمف  ظمالل

اًمٙمثػم ُمـ اعمٛمّٞمزات إّٓ أّن اعمخ٤مـمر اعمحدىم٦م سمف يمٌػمة؛ ؾمقاء قمغم ُمًتقى احلٗم٤مظ قمغم 

 ُمقال ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اًمٌٜمقك أو قمغم ُمًتقى آىمتّم٤مد اًم٘مقُمل.أ

إّن اًمذيـ يّمرؾمقن اًمّمػموم٦م قمـ ـمريؼ اإلٟمؽمٟم٧م قمرو٦م ًمٕمدد ٓ حيَم ُمـ 

اعمخ٤مـمر، وىمد أّدى هذا إمم فمٝمقر قمّدة ضمرائؿ شمٕمؽمض ـمريؼ اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م 

 واًمٕمٛمالء قمغم طمّد ؾمقاء، وأيمثر هذه اعمخ٤مـمر هل:

 الً: أهؿ ادخاضر افتؼـقة افتل تقاجف افبـقك اإلفؽسوكقة:أوّ 

 :خماضر افتشغقؾ -

أو قمدم  ؾمقء اؾمتخدام اًمٜمٔم٤مم، أو ؾمقء ُمراىم٦ٌم اًمؼماُم٩م، هذه اعمخ٤مـمر ُمـ شمٜمِم٠مىمد 

اًمت٠مُملم اًمٙم٤مذم ًمٚمٜمٔمؿ، أو قمدم ُمالئٛم٦م شمّمٛمٞمؿ اًمٜمٔمؿ، أو إؾم٤مءة آؾمتخدام ُمـ ىمٌؾ 

اهل٤ميمر، وُم٤م ىمد يتّؿ ُمـ زرع اًمٗمػموؾم٤مت، مم٤ّم اًمٕمٛمالء، مم٤م جيٕمٚمٝم٤م قمرو٦ًم ًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

ي١مّدي إمم وم٘مد اشمّم٤مل اًمؼمجمٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م سمٕمٛمالء اًمٌٜمؽ اإلًمٙمؽموين، ٟمتٞمج٦م قمدم 

 حتديثٝم٤م أوًٓ سم٠مول أو إٟمج٤مز أقمّمل اًمّمٞم٤مٟم٦م هل٤م.

 خماضر االحتقال:   -

شمتٛمثؾ ذم شم٘مٚمٞمد سمراُم٩م احلقاؾم٥م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، أو شمزوير ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٓم٤مسم٘م٦م 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، أو شمٕمديؾ سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت سمخّمقص إُمقال اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.ًمٚمؼماُم٩م 
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 :خماضر افسؿعة -

ىمد شمٜمِم٠م هذه اعمخ٤مـمر قمٜمدُم٤م يتقاومر رأي قم٤مم ؾمٚمٌل دم٤مه اًمٌٜمؽ ذم طم٤مل قمدم شمقومر 

احلّمي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل حيتٗمظ هب٤م اًمٌٜمؽ واخل٤مص٦م سمٕمٛمالئف، أو وىمقع  وؾم٤مئؾ

سمٕمض قمٛمٚمٞم٤مت آظمؽماق ًمٜمٔمؿ اًمٌٜمؽ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٌٜمؽ، وهق 

ُم٤م يٜمِمئ ؾمٛمٕم٦م ؾمٞمئ٦م ًمٚمٌٜمؽ، وشم٠مصمػم قمغم ٟمِم٤مـمف، إُمر اًمذي ي٘مٚمؾ أرسم٤مح اًمٌٜمؽ إمم 

قمغم أٟمٔمٛمتف اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ آظمؽماق أىمَم طمد ممٙمـ. مم٤م يًتٚمزم اطمتٗم٤مظ اًمٌٜمؽ 

 واًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ اًمتٚمػ سمتقومػم ٟمٔم٤مم مح٤مي٦م إًمٙمؽموين حيدث أول سم٠مول.

 :ادخاضر افػجائقة -

شمتٜمقع اعمخ٤مـمر اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م، إمم ُمِمٙمالت ذم اًمًٞمقًم٦م 

وخم٤مـمر  اًمٗم٤مئدةوذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًم٘مروض اعمٍمومٞم٦م، ومٛمٜمٝم٤م خم٤مـمر آئتّمن واًمًٞمقًم٦م وؾمٕمر 

وخم٤مـمر شمٌٞمٞمض إُمقال سمقاؾمٓم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمع اطمتّمل زي٤مدة  اًمًقق

طمدهت٤م، يم٤مؾمتخدام ىمٜمقات همػم شم٘مٚمٞمدي٦م ًمالشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء وُمٜمح آئتّمن إمم قمٛمالء 

 قمؼم احلدود.

 :خماضر افتسعر -

شمٜمِم٠م قمـ اًمتٖمػمات ذم أؾمٕم٤مر إصقل، وسمقضمف ظم٤مص حمٗمٔم٦م آؾمتثّمرات 

قمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م وداظمٚمٞم٦م شم١مصمر ذم خم٤مـمر اًمتًٕمػم، وشمتٛمثؾ اًمٕمقاُمؾ  وشمقضمداعم٤مًمٞم٦م، 

اخل٤مرضمٞم٦م ذم اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م اعمحٚمٞم٦م، وُمٜم٤مخ إقمّمل اًم٤ًمئد سم٤مًمًقق، أُم٤م 

اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م ومتتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمدة آىمتّم٤مدي٦م ٟمٗمًٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اهلٞمٙمؾ اًمتٛمقيكم، 

)سمدران،  روف اًمداظمٚمٞم٦موٟمتٞمج٦م اًمٜمِم٤مط وُمدى يمٗم٤مءة اًمتِمٖمٞمؾ وهمػمه٤م ُمـ اًمٔم

2005) . 

 ثاكقًا: أهؿ ادخاضر افؼاكقكقة افتل تقاجف هلا افبـقك اإلفؽسوكقة:

حتدث هذه اعمخ٤مـمر ذم طم٤مل اٟمتٝم٤مك اًم٘مقاٟملم أو اًم٘مقاقمد أو اًمْمقاسمط اعم٘مررة 
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واعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٙم٤مومح٦م قمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال، أو ٟمتٞمج٦م قمدم اًمتحديد اًمقاوح 

ًمٚمح٘مقق وآًمتزاُم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ًمٕمدم 

اعمٕمروم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  ًمٕمدمووقح شمقاومر ىمقاقمد حلّمي٦م اعمًتٝمٚمٙملم ذم سمٕمض اًمدول أو 

)سم٤ميز طمًلم،  ًمقؾم٤مـم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦مًمٌٕمض آشمٗم٤مىم٤مت اعمؼمُم٦م ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ ا

2010). 

وشمؼمز اًمتحدي٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم حتدي ىمٌقل اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمتٕم٤مىمدات 

، اًمدومع اًمٜم٘مدي، اعم٤مل اًمٜم٘مدي أو (2012)اًمزيـ،  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م طمجٞمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت

اإلًمٙمؽموين، هي٦م اعمٕمٚمقُم٤مت وأُمٜمٝم٤م ُمـ خم٤مـمر إضمرام اًمت٘مٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، ظمّمقصٞم٦م  

اعم١ًموًمٞم٦م قمـ إظمٓم٤مء واعمخ٤مـمر، طمجٞم٦م اعمراؾمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م،   اًمٕمٛمٞمؾ

اًمتٕم٤مىمدات اعمٍمومٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ُم٤ًمئؾ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمؼمجمٞم٤مت وىمقاقمد 

وشمٕم٤مىمدات اعمٍمف  ُمٕمٚمقُم٤مت اعمٍمف أو اعمًتخدُم٦م ُمـ ُمقىمع اعمٍمف أو اعمرشمٌٓم٦م،

قاىمع احلٚمٞمٗم٦م ذم ُمِم٤مريع ُمع اجلٝم٤مت اعمزودة ًمٚمت٘مٜمٞم٦م أو اعمقردة خلدُمتٝم٤م أو ُمع اعم

 (2005)ؿمٝمرة، . آٟمدُم٤مج واعمِم٤مريم٦م واًمتٕم٤مون اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 :اإلفؽسوين ادرصدم فؾعؿؾ افؼاكقين افتؽققػ افثافث: ادطؾب

 ٟمتٞمج٦م اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل وازدي٤مد اًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، فمٝمرت اًمٌٜمقك

اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٌٜمقك هذا اًمتٓمقر، ذم حتديد  وشمٓمّقرت، ُمًتٗمٞمدة ُمـ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.

أوالً: مدى رسيان افؼقاظد افؼاكقكقة اخلاصة بافبـقك افتؼؾقدية ظذ افبـقك 

 اإلفؽسوكقة.

: وم٢مّن اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م هل٤م يمٞم٤من ىم٤مٟمقين ُمـ طمٞم٨م اًمقاىمع مـ حقث افؽقان افؼاكقين -1

اعمٚمٛمقس قمغم إرض، واعمتٛمثؾ ذم ومروقمٝم٤م اًمٙمثػمة واعمٜمتنم، واًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ 

اعمقفمٗملم ذم شمٚمؽ اًمٗمروع، سمٞمٜمّم اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٞمس هل٤م ومروع ُمٜمتنمة قمغم إرض 
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ُمٝمّم يم٤من ُمٙم٤مٟمف، وُمٝمّم  وإٟمّم هق ومرع واطمد يًتٓمٞمع أي ُمـ اًمٕمٛمالء اًمقصقل إًمٞمف

 يم٤من اًمقىم٧م اًمذي يريد اًمدظمقل ومٞمف إمم اًمٌٜمؽ. 

وم٢مّن اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م شم٘مّدم يم٤موّم٦م  مـ حقث اخلدمات ادؼدمة إػ افعؿالء: -2

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م إمم قمٛمالئٝم٤م وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م شم٘مٚمٞمدي٦م حتت٤مج إمم اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمد 

 واًمقىم٧م ًمٙمؾ ُمـ اًمٌٜمؽ واًمٕمٛمٞمؾ. 

اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ومٝمل شم٘مدم ذات اخلدُم٤مت وإمم قمٛمالئٝم٤م أيْم٤م؛ وًمٙمـ  أُّم٤م

 .سمٓمري٘م٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م طمديث٦م شمقوّمر يمّؾ هذا اًمقىم٧م واجلٝمد

ًمذا وم٢مّن اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٓ سمد وأن ختْمع ًمذات اًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م 

٥م ُمـ ًمتٚمؽ اًمٌٜمقك سمِمٙمٚمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي، وذًمؽ طمّتك يتقاومر ًمٚمٕمٛمالء احلّد اعمٜم٤مؾم

 .(2007)سمقراس،  اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م قمٜمد ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع شمٚمؽ اًمٜمققمٞم٦م ُمـ اًمٌٜمقك.

 ثاكقا: مدى خضقع افبـقك اإلفؽسوكقة إلرشاف افبـقك ادرـزية.

ذم سمٕمض اًمدول ٓ يِمؽمط إذاف اًمٌٜمؽ اعمريمزي قمغم اًمٌٜمقك اًمٕم٤مُمٚم٦م ؾمقاًء 

وم٢مّن اًمٌٜمقك ختْمع إلذاف يم٤مٟم٧م سمٜمقك شم٘مٚمٞمدي٦م أو اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، سمٞمٜمّم ذم دول أظمرى 

اًمٌٜمؽ اعمريمزي ؾمقاًء ذم ىمٞم٤مُمٝم٤م سمٕمٛمٚمٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي، أو ىمٞم٤مُمٝم٤م سمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمٍمومٞم٦م 

 .(2009)سمرهؿ، . إًمٙمؽموٟمٞم٦م، وإصدار وؾم٤مئؾ دومع إًمٙمؽموٟمٞم٦م )ٟم٘مقد إًمٙمؽموٟمٞم٦م(

 األشاس افؼاكقين فؼقام افبـقك اإلفؽسوكقة بافعؿؾقات ادرصؾقة. 

سمداي٦م اٟمتِم٤مر اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يم٤من اًمٖمرض ُمـ وضمقده٤م اًمتٕمريػ سم٤مًمٌٜمؽ  ذم

وُم٤م ي٘مدُمف ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت ُمٍمومٞم٦م إمم قمٛمالئف سم٤مًمٓمرق اًمت٘مٚمٞمدي٦م صمؿ شمٓمقر إُمر 

وأصٌح٧م شمٚمؽ اًمٌٜمقك شم٘مقم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٤م قمؼم ُمقىمٕمٝم٤م اإلًمٙمؽموين 

إّن اؾمتخدام اًمٜمٔم٤مم اًمرىمٛمل ذم طمٞم٨م  .(2013)سمريٙم٦م،  اعمقضمقد ذم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م.

ؾ ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وآشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء إّٓ أّٟمف  ع ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م وؾمٝم  اًمٌٜمقك وؾم 

ذم سمٕمض اًمتنميٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ويرضمع ذًمؽ ًمٕمدة أؾم٤ٌمب  رشم ٥م سمٕمض أصم٤مر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م،
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أمّهٝم٤م ىمّمقر هذه اًمتنميٕم٤مت قمـ اؾمتٞمٕم٤مب اًمتٓمقرات احلديث٦م، سمؾ وذم إـم٤مر 

 .ٕم٤مُمالت سم٤مًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م قمٛمقًُم٤ماًمت

سمقوقح أيمثر قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ أُمر سمٛمج٤مل طمٞمقي ُم١مصمر قمغم  اعمِمٙمٚم٦موشمٔمٝمر  

تِف يم٤مًم٘مٓم٤مع اًمٌٜمٙمل اًمذي يِمٙمق ُمـ قمدم ُمالئٛم٦م اًم٘م٤مٟمقن إمم ُم٤م  آىمتّم٤مد اًمقـمٜمل سمُِرُم 

شمقصٚم٧م إًمٞمف اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتٓمقرات احلديث٦م ومٞمف، مم٤ّم يدقمق إمم اًمت٤ًمؤل قمـ ُمدى 

ت اًمتٍموم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م؟ وُم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م اؾمتخدام شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٌٜمٙمل إلصم٤ٌم

 ُمدى اؾمتٞمٕم٤مب اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمتٚمؽ اًمتٓمقرات ُمـ ضمٝم٦م أظمرى؟

َٕم٧م اعمخ٤مـمر اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٌٜمٙمل أيمثر قمٜمد دظمقل اًمٌٜمقك ًمٚمٕمٛمؾ ذم سمٞمئ٦م  شمقؾم 

اًمذي أصٌح ُمٕمف اإلضار سمٛمّم٤مًمح اًمٕمٛمالء اعمًتٝمٚمٙملم أو اًمتج٤مر  اًمٌمءآٟمؽمٟم٧م، 

فمؾ اخلدُم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م، يمؾ ذًمؽ أدى إمم شمقؾمٞمع دائرة  أيمثر ورودًا مم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم

ُم١ًموًمٞم٦م اًمٌٜمؽ ذم ُمقاضمٝم٦م اإلضار اًمتل حتدث ٟمتٞمج٦ًم ًمٚمخٓم٠م ذم اؾمتخدام اًمٜمٔم٤مم 

 .اًمرىمٛمل

ُمـ اجلدل ذم اًمٌداي٦م قمّم إذا يم٤من ُمـ طمؼ شمٚمؽ اًمٌٜمقك اًمتل يٓمٚمؼ  اًمٙمثػموىمد صم٤مر 

 اًمٌٜمقك اًمت٘مٚمٞمدي٦م؟ تل شم٘مقمقمٚمٞمٝم٤م سمٜمقيم٤ًم إًمٙمؽموٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م اًم

مل يٚم٨ٌم ـمقيال وطمًؿ ًمّم٤مًمح شمٚمؽ اًمٌٜمقك ّٕٟمف ُمـ طمّ٘مٝم٤م اًم٘مٞم٤مم  اجلدلهذا 

اعمٍمومٞم٦م سمٓمري٘م٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م، وذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ ممٞمزات قمـ اًمٌٜمقك  اًمٕمٛمٚمٞم٤متسمٙم٤موم٦م 

 اًمت٘مٚمٞمدي٦م، شمقومػمًا ًمٚمقىم٧م واجلٝمد وإُمقال ؾمقاًء ًمٚمٕمٛمالء أو ًمٚمٌٜمؽ ٟمٗمًف. 

اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم ضمديدة. ًمٙمـ اًمٓمرق  ًمذا وم٢مّن اعمخ٤مـمر

، حتٛمؾ وهقم٦م شم٠مصمػمه٤م قمغم اعمّم٤مرفحلجٛمٝم٤م اعم-اعمحّددة ًمٙمٞمٗمٞم٦م ٟمِمقء هذه اعمخ٤مـمر 

يٛمٙمـ أن شمٙمقن ضمديدة سم٤مًمٜم٦ًٌم إلدارة اعمٍمف واًمًٚمٓم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م قمغم طمد ؾمقاء. 

قضمل اًمداقمؿ ًمٚمٌٜمقك سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ، وم٢مّن آدم٤مه اعمت٤ًمرع ًمالسمتٙم٤مر اًمتٙمٜمقًم

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، وزي٤مدة درضم٦م إؾمٜم٤مد إٟمٔمٛم٦م إمم ضمٝم٤مت ظم٤مرضمٞم٦م، واقمتّمد سمٕمض 

اعمٜمتج٤مت واخلدُم٤مت اعمتٜم٤مُمل قمغم اؾمتخدام اًمِمٌٙم٤مت اعمٗمتقطم٦م ُمثؾ اإلٟمؽمٟم٧م، 
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 يْم٤مقمػ احل٤مضم٦م إمم قمٛمٚمٞم٦م إدارة ُمتقاصٚم٦م ودىمٞم٘م٦م ًمٚمٛمخ٤مـمر.

 .مبادئ إدارة ادخاضر ادرصؾقة 

 اعمخ٤مـمر قمغم اًمت٘مٞمٞمؿ واًمرىم٤مسم٦م واعمت٤مسمٕم٦م وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزمشمِمتٛمؾ إدارة 

 .(2005)اجلٝمٞمٜمل و اجلٝمٞمٜمل، 

 أوالً: تؼققؿ ادخاضر.

 :ويِمتٛمؾ اًمت٘مٞمٞمؿ ُم٤م يكم

 .حتديد اعمخ٤مـمر اًمتل ىمد يتٕمرض هل٤م اًمٌٜمؽ، وُمدى شم٠مصمػمه٤م قمٚمٞمف -

ووع طمدود ىمّمقى عم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٌٜمؽ أن يتحٛمٚمف ُمـ ظم٤ًمئر ٟمتٞمج٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  -

 هذه اعمخ٤مـمر.

 .ثاكقًا: افرؿابة ظذ افتعرض فؾؿخاضر

 :وشمِمتٛمؾ هذه اًمرىم٤مسم٦م قمغم 

 اًمتل هتدف إمم:تـػقذ شقاشات وإجراءات افتلمغ  -1

 .حتديد ؿمخّمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمٔمؿ -

 .وّمن قمدم إضمراء شمٕمديالت قمغم رؾم٤مئؾ اًمٕمٛمالء أصمٜم٤مء اٟمت٘م٤مهل٤م قمؼم اًم٘مٜمقات -

 .وّمن احلٗم٤مظ قمغم هي٦م ُمٕم٤مُمالت اًمٕمٛمالء -

 .اإلجراءات اإلضاؾقة اخلاصة بنصدار وشائؾ دؾع فؾـؼقد اإلفؽسوكقة -2

 .آشمّم٤مل اعم٤ٌمذ ُمع ُمّمدر اًمٌٓم٤مىم٤مت أو اعمِمٖمؾ اعمريمزي ًمٚمحّمي٦م ُمـ اًمتزيٞمػ -

 .ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمردي٦م -

 .آطمتٗم٤مظ سم٘م٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت ُمريمزي٦م ًمتتٌع قمٛمٚمٞم٤مت همًٞمؾ إُمقال -

ػمه٤م ُمع ُمراقم٤مة ووع طمد  أىمَم عم٤م شمقاومر ذوط إُم٤من ذم اًمٌٓم٤مىم٤مت اًمذيمٞم٦م، وهم -

 .ُيّزن قمغم اًمٌٓم٤مىم٦م

شمدقمٞمؿ آشمّم٤مٓت سملم اعمًتقي٤مت اعمختٚمٗم٦م سم٤مًمٌٜمؽ ُمـ جمٚمس إدارة وإدارة قمٚمٞم٤م،  -
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 .وسملم اًمٕم٤مُمٚملم سمِم٠من ؾمالُم٦م أداء اًمٜمٔمؿ، وشمقومػم اًمتدري٥م اعمًتٛمر ًمٚمٕم٤مُمٚملم

 .اؾمتٛمرار شم٘مديؿ وشمٓمقير اخلدُم٤مت -

طم٤مًم٦م آقمتّمد قمغم ُمّم٤مدر ظم٤مرج اًمٌٜمؽ ووع وقاسمط ًمٚمحد ُمـ اعمخ٤مـمر ذم  -

 ًمت٘مديؿ اًمدقمؿ اًمٗمٜمل.

 :ثافثًا: متابعة ادخاضر

شمتٛمثؾ ُمت٤مسمٕم٦م اعمخ٤مـمر ذم اظمت٤ٌمر اًمٜمٔمؿ وإضمراء اعمراضمٕم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م 

 (2005)اجلٝمٞمٜمل،  :وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

 .إجراء اختبارات دورية فؾـظؿ وافتل يؽقن مـ ضؿـفا 

آظمؽماق اًمذي هيدف إمم حتديد وقمزل وشمٕمزيز شمدومؼ  إضمراء اظمت٤ٌمر إُمٙم٤من -

 اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ ظمالل اًمٜمٔمؿ

 .واشم٤ٌمع إضمراءات حلّمي٦م اًمٜمٔمؿ ُمـ اعمح٤موٓت همػم اًمٕم٤مدي٦م ًمالظمؽماق -

إضمراء ُمراضمٕم٦م دوري٦م ُمـ ظمالل اًمٜمٔمؿ ًمٚمت٠ميمد ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م إضمراءات اًمت٠مُملم   -

 واًمقىمقف قمغم ُمدى

 رة.اشم٤ًمىمٝم٤م ُمع ؾمٞم٤مؾم٤مت وإضمراءات اًمت٠مُملم اعم٘مر -

  .إجراءات ادراجعة افداخؾقة واخلارجقة 

شمًٝمؿ اعمراضمٕم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ذم شمتٌع اًمثٖمرات وطم٤مٓت قمدم اًمٙمٗم٤مءة  -

  وختٗمٞمض طمجؿ اعمخ٤مـمر

 ُمـ شمقاومر ؾمٞم٤مؾم٤مت وإضمراءات ُمٓمقرة واًمتزام اًمٌٜمؽ. -

 .مسموفقة ادرصف دم افتعامالت ادرصؾقة اإلفؽسوكقة 

اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين قمـ يمقٟمف قم٘مدًا يم٤ًمئر اًمٕم٘مقد اًمرو٤مئٞم٦م، حيت٤مج إمم  ُيرجٓ 

اًمرو٤م اًمّم٤مدر قمـ ذي أهٚمٞم٦م وحمؾ  وؾم٥ٌٍم ُمنموقملم همػم خم٤مًمٗملم ًمٚم٘م٤مٟمقن أو 

ًمٚمٜمٔم٤مم، وُم٤م يٛمّٞمز اًمٕم٘مد اإلًمٙمؽموين قمـ همػمه ُمـ اًمٕم٘مقد أّٟمف يتّؿ سمقؾم٤مئؾ إًمٙمؽموٟمٞم٦م 
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سمٍمي٦م قمؼم ؿمٌٙم٦م دوًمٞم٦م ُمٗمتقطم٦م  قمـ ـمريؼ شمالىمل اإلجي٤مب واًم٘مٌقل سمٓمري٘م٦م ؾمٛمٕمٞم٦م

ًمالشمّم٤مل قمـ سمٕمد، دون احل٤مضم٦م إمم ًم٘م٤مء إـمراف اعم٤مدي٦م واًمتٗم٤مهؿ ذم ُمٙم٤من ُمٕملّم، 

٤م  ًً أي اٟمتٗم٤مء جمٚمس اًمٕم٘مد احل٘مٞم٘مل، ومٝمٜم٤م سم٤مًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يٕمتؼم جمٚمس اًمٕم٘مد جمٚم

 اومؽماوًٞم٤م طمٙمٛمٞم٤ًّم.

أّن إسمرام اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م يتؿ قمـ سمٕمد وم٢مّن شمٜمٗمٞمذه يٛمٙمـ أن يتّؿ قمـ سمٕمد،  ويمّم

اٟمت٘م٤مل إـمراف اعم٤مدي٦م، واًمتٗم٤مهؿ ذم ُمٙم٤من ُمٕملم ُمثؾ قم٘مقد اخلدُم٤مت اعمٍمومٞم٦م  دون

 اًمٜمّ٘مقداإلًمٙمؽموٟمٞم٦م حمؾ  اًمٜمّ٘مقدسملم اًمٌٜمؽ واًمٕمٛمٞمؾ )اًمٌٓم٤مىم٤مت آئتّمٟمٞم٦م(، وم٘مد طمّٚم٧م 

 اًمٕم٤مدي٦م ذم اًمقوم٤مء.

 افعؿع يقضح أن افعؼد ادزم بغ ادرصف وافعؿقؾ يتؿ تـػقذه بؿراحؾ  ؿعوافقا

 :(1991)اًم٘مٞمٚمقيب،  ثالثة هل

 أّوالً: مرحؾة إصدار األوامر

وهل اًمتل شمتحقل ومٞمٝم٤م إواُمر اًمّم٤مدرة ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ إمم اًمٌٜمؽ ُمـ اًمِمٙمؾ 

 (1991)اًم٘مٞمٚمقيب،  اعمٙمتقب ذم ُمًتٜمد إمم اًمِمٙمؾ همػم اًمٕم٤مدي ذم صقرة سمٞم٤مٟم٤مت

وُمٕمٚمقُم٤مت خمزوٟم٦م ذم أذـم٦م ممٖمٜمٓم٦م شمٕمّده٤م اًمٌٜمقك ذاهت٤م أو شمٕمّده٤م ذيم٤مت 

ُمتخّمّم٦م، أو شمٙمقن خمزٟم٦م قمغم اًمٙمٛمٌٞمقشمر اًمِمخص ًمٚمٕمٛمٞمؾ يًٛمح هذا اًمِمٙمؾ 

اجلديد سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م إصدار إواُمر ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ ذم أي وىم٧م، وذم أي ُمٙم٤من دون طمْمقر 

 اعمقفمػ اعمختص.

 ذ األوامرثاكقًا: مرحؾة تـػق

ذم هذه اعمرطمٚم٦م ٟمجد أن اًمٌٜمقك اؾمتٗم٤مدت يمثػمًا ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م ًمٜم٘مؾ 

اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ص٤مطم٧ٌم فمٝمقر اًمٙمٛمٌٞمقشمر، واؾمتحدصم٧م وؾم٤مئؾ ضمديدة ًمتٜمٗمٞمذ 

ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ، وـمّقرت ُم٤م ًمدهي٤م ُمـ وؾم٤مئؾ، وفمٝمرت ٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ  اًمّم٤مدرةإواُمر 

اًمِمٞمٙم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمٙمٛمٌٞم٤مٓت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل شمتداول وشمًجؾ سمِمٙمؾ آزم 
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 .(1991)اًم٘مٞمٚمقيب،  دىمٞمؼ وهيع مم٤ّم حيّ٘مؼ وم٤مئدة يمٌػمة ًمٚمٕمٛمٞمؾ

 ـد مـ األوامر افصادرة مـ افعؿقؾثافثًا: مرحؾة افتل

اًمٕمٛمٞمؾ مل يٕمد يٜمتٔمر وصقل يمِمػ طم٤ًمسمف ُمـ اًمٌٜمؽ أو  ذم هذه احل٤مًم٦م ٟمجد أنّ 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ومٞمٛمٙمٜمف اًمت٠ميمد ذم أي وىم٧م ُمـ اًمٞمقم ُمـ ُمٕمروم٦م رصٞمده  سم٢ممت٤ممإظمٓم٤مره 

 واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل ىمٞمدت قمغم طم٤ًمسمف، وشم٤مريخ ىمٞمده٤م وٟمقع ىمٞمده٤م دائٜم٤م أو ُمديٜم٤ًم.

ويًتٓمٞمع اًمٕمٛمٞمؾ اًمتٕمرف قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمقصقل إمم يمٛمٌٞمقشمر اًمٌٜمؽ قمـ 

 اًمٍماف أًمٞم٦م اعمٜمتنمة، وسم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙم٤مرت اًمذي ؾمٚمٛمف ًمف اًمٌٜمؽ ُمٜم٤مومدـمريؼ 

 .(2006)هم٤مٟمؿ، 

مم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م أّن اًمٌٜمقك شم٘مدم ظمدُمتٝم٤م إمم اًمٕمٛمالء ُمـ ظمالل قم٘مقد شمرؾمؿ 

اًمتزاُم٤مت يمؾ ُمٜمٝمّم. ويؽمشم٥م إظمالل أي ـمرف اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمّم وشمٌلم طمدود و طمدود

 هبذه اًمٕم٘مقد اعمؼمُم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م دم٤مه اًمٓمرف اعُمخؾ.
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 اخلامتة: 

 وومٞمٝم٤م أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م:

إدارة ووٌط اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م عمٕم٤مُمالت اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل، ووٕم٧م  إنّ  -1

وقاسمط ًمٚمحّد ُمـ اعمخ٤مـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم طم٤مل آقمتّمد قمغم ُمّم٤مدر ظم٤مرج اًمٌٜمؽ ًمت٘مديؿ 

اًمتل ىمد دمده٤م ذم  "افتؼققؿ، وافرؿابة، وادتابعة"اًمدقمؿ اًمٗمٜمل، متر سمٕمدة ُمراطمؾ ُمـ 

 شمٕم٤مُمالهت٤م.

اًمثقرة اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وُم٤م متّخض قمٜمٝم٤م ُمـ شمٖمٚمٖمؾ ًمٚمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت  إنّ  -2

وآشمّم٤مٓت ذم يمثػم ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت، يم٤مًم٘مٓم٤مع اًمتج٤مري واعمٍمذم وىمٓم٤مع اًمتج٤مرة 

اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م قمغم اًمًقء أداة ؾم٤ممه٧م سمِمٙمٍؾ واوح وضمقهري ذم دمدد 

 أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم وآًمٞم٤مشمف.

ومٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمٕمٜمل إضمراء اعمٕم٤مُمالت واخلدُم٤مت اعمٍمومٞم٦م إّن اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍم -3

اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمتٓمقرة أو اعمًتحدصم٦م ُمـ ظمالل وؾم٤مئط إًمٙمؽموٟمٞم٦م، شم٘متٍم صالطمٞمتٝم٤م 

اًمدظمقل إًمٞمٝم٤م قمغم اعمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمنموط اًمٕمْمقي٦م اًمتل حتدده٤م اًمٌٜمقك، ُمـ 

 ظمالل أطمد اعمٜم٤مومذ قمغم اًمِمٌٙم٦م يمقؾمٞمٚم٦م ٓشمّم٤مل اًمٕمٛمالء هب٤م.

شمتٕمرض اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م عمخ٤مـمر ُمتٕمددة ٓ شم٘مؾ قمـ خم٤مـمر اعمّم٤مرف  -4

  .اًمتج٤مري٦م سمؾ وهٜم٤مك خم٤مـمر إو٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤م خم٤مـمر قمدم آًمتزام سم٤مًمٜمقاطمل اًمنمقمٞم٦م

 :افتقصقات 

اًمٌٜمقك اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اعمزاي٤م ًمٙمؾ ُمـ اًمٌٜمؽ وقمٛمالئف قمغم طمد  حت٘مؼ -1

ؾمقاء، طمٞم٨م يٛمٙمـ اًمٌٜمؽ ُمـ شم٘مديؿ ظمدُم٤مشمف قمغم ُمدار اًم٤ًمقم٦م سمدون ارشم٤ٌمط سم٠موىم٤مت 

اًمٕمٛمؾ وُمـ أي ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل شمقضمد سمف ظمدُم٦م آٟمؽمٟم٧م، وُمـ صمؿ حيّمؾ اًمٕمٛمالء قمغم 
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ؾمٞمٚم٦م ُمٜمخٗمْم٦م اًمتٙمٚمٗم٦م ًمتقزيع اخلدُم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م سمٞمن وؾمٝمقًم٦م، يمّم أٟمف يٕمد و

اخلدُم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م وشمروي٩م أقمّمل اًمٌٜمؽ ُمـ ظمالل اعمقىمع اإلًمٙمؽموين قمغم ؿمٌٙم٦م 

اإلٟمؽمٟم٧م سم٤مإلو٤موم٦م إمم إُمٙم٤من شمقؾمٞمع أقمّمل اًمٌٜمؽ ضمٖمراومٞم٤م دون احل٤مضم٦م إمم ومتح قمدد 

 يمٌػم ُمـ اًمٗمروع وُم٤م يّم٤مطم٥م ذًمؽ ُمـ شمٙمٚمٗم٦م سم٤مهٔم٦م اًمثٛمـ.

ي٦م ذم إرسم٤مح سمٜم٦ًٌم ؿم٤مئٕم٦م، يتحٛمٚمقن ومٞمٝم٤م ُمِم٤مريم٦م أصح٤مب احل٤ًمسم٤مت آؾمتثّمر -2

 اخل٤ًمئر ذيٓم٦م قمدم وضمقد شمٕمدي وشم٘مّمػم ُمـ اعمٍمف.

ُمٕمروم٦م ُمّمدر متقيؾ يمؾ صٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ اًمتٛمقيؾ ًمدى اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ؾمقاء   -3

يم٤من ُمـ ُمّم٤مدر اعمٍمف اًمذاشمٞم٦م أم ُمـ احل٤ًمسم٤مت اعمِمؽميم٦م، وذًمؽ ًمتحديد ومٞمّم إذا 

وٛمـ اعمٕم٤مدًم٦م أم ٓ طمتك يٙمقن هٜم٤مك شمٜم٤مؾم٥م ُم٤م سملم يم٤مٟم٧م خم٤مـمر هذه اًمّمٞمٖم٦م ؾمتدظمؾ 

 ُمٙمقٟم٤مت اعمٕم٤مدًم٦م.
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 أضروحة دـتقراه دم ادعامالت ادافقة بعـقان: رضظ

 افعؼقد ادزمة بغ افدوفة ومقاضـقفا

 دراشة ؾؼفقة مؼاركة مع أحؽام افؼاكقن اجلزائري

 ظع حمّؿد بقرويبة افدـتقر

 رئقس خؾقة افتدؿقؼ افؼظل

 اجلزائر مرصف افسالم 

 مةمؼّد 

، وقمغم آًمف قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمدرّب اًمٕم٤معملم وأومْمؾ اًمّمالة وأشمّؿ اًمتًٚمٞمؿ احلٛمد هلل 

 ف، وُمـ اىمتٗمك أصمره إمم يقم اًمديـ؛وصحٌ

ذم سمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م  يمٌػمةشمٖمٞمػماٍت  -سمٗمٕمؾ فمروف ُمؽمايمٛم٦م-ًم٘مد قمرف اًمٕمٍم احلدي٨م 

٤مس صٞمغ شمٕم٤مىمدي٦م ُمًتحدصم٦م؛ وُم١مؾّم٤ًمهت٤م، وأٟمقاع اًمٕم٘مقد وأؿمٙم٤مهل٤م، ووُمرو٧م قمغم اًمٜم 

ًمٚمٕم٘مقد، إّٓ ُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞم٥م  ٦ماًمٙمٚمٞمّ  ٘متْمٞم٤متاعم قمـ -قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ-ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ خترج 

 أو اًمت٘مٞمٞمد.

ومتٕملّم قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم متحٞمُّمٝم٤م وردُّه٤م إمم أصقهل٤م اًمٙمٚمّٞم٦م، وٟمٔمُٛمٝم٤م ُمع 

ٟمٔم٤مئره٤م اجلزئٞم٦م؛ وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ دمٛمع سملم اعمختٚمٗم٤مت يمّم ٓ شمٗمّرق سملم 

 اعمتّمصمالت.

اًمتل شمتقمّم  اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مُمالتو اًمٕم٘مقد ُمـ مجٚم٦م دراؾم٦مَ  طم٤موًم٧م هذه إـمروطم٦م ذم

ُم٤م يتٕمّٚمؼ هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم ُمٕمروم٦م ومٞمٝم٤م ُمع ُمقاـمٜمٞمٝم٤م، و ٤م اًمتٕم٤مىمدَ اًمدوًم٦م أو إطمدى ُم١مؾّم٤ًمهِت 

 :وضم٤مءت ُمقؾمقُم٦م سمـٝم٤م قمغم أهّؿ اًمّمقر اعمٕم٤مسة، وذوط ووقاسمط ٟمٔمري٦م، صمّؿ شمٓمٌٞم٘مَ 

افؼاكقن  دراشة ؾؼفقة مؼاركة مع أحؽام -افعؼقد ادزمة بغ افدوفة ومقاضـقفا »

 .شاجلزائري
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 إصؽافقة افبحث:

اًمقاضم٥ِم  واًمْمقاسمطَ  اًمنموطَ ًم٘مد ىمّرر قمٚمّمؤٟم٤م إضماّلء ذم ُمدّوٟم٤مهتؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

شمتٕمّٚمؼ اًمنموط واًمْمقاسمط  شمٚمؽ سمٞمد أّن ُمٕمٔمؿ ،٦مد اعم٤مًمٞمقأريم٤من اًمٕم٘م ؾم٤مئر ه٤م ذمومرُ اشمق

اًمتٓمّقرات ُمع طمّمقل و ،"لم٤مٕؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞمسم"، أو ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف لم٠مـمراف قم٤مديسم

ودظمقهل٤م ذم ًمٚمدوًم٦م وُم١مؾّم٤ًمهت٤م  "اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م"واشّم٤ًمع ُمٗمٝمقم  اعمٕم٤مسة

أٟمِمٓم٦م اىمتّم٤مدي٦م واؾمتثّمري٦م يمٕمٜمٍم رئٞمس؛ سمرزت سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمّٚم٘م٦م 

هؾ فؾعؼقد ادافقة افتل تزمفا افدوفة أو ممّشساهتا بقصػفا ": ٤مًم١ًمال اًمت٤مزمأؾم٤مؾم٤ًم سم

أحؽام خاصة متؿّقزة  -ا ـاكقا أو ممّشساتأؾرادً –مع مقاضـقفا  صخصقة معـقية ظامة

ويٜمٌثؼ قمـ هذا اًم١ًمال  "ظـ ؽرها مـ افعؼقد األخرى؟ وما هل أوجف هذا افّتاميز؟

 مجٚم٦م ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م أشمٞم٦م:

ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شمؼمُمٝم٤م ُمع و ُم٤م هق اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمدوًم٦م اعمٕم٤مسة؟ .1

 ُمقاـمٜمٞمٝم٤م؟ وُم٤م هل أٟمقاقمٝم٤م وأهمراوٝم٤م؟

ُم٤م هل اًمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اًمتل ختْمع هل٤م اًمدوًم٦م وأومراده٤م ذم قمٛمٚمٞم٤مت  .2

٤م حتّ٘مؼ ُمـ ظمالهل٤م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م شمِمؽمط ذوـمً اًمتٕم٤مىمد اعم٤مزم؟ وهؾ ًمٚمدوًم٦م أن 

 ؟ًمألُّم٦م

هؾ ًمٚمدوًم٦م وُمع إومراد واعم١مؾّم٤ًمت اعمحٚمٞم٦م؟ ُم٤م هل ـمرق وأؿمٙم٤مل شمٕم٤مىمد اًمدوًم٦م  .3

ُمـ ـمرف واطمد؟ وهؾ ًمٚم٘مْم٤مء احلّؼ ذم آقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م أو  ٝم٤مؾمٚمٓم٤من ذم ومًخ

 شمٖمريٛمٝم٤م؟

قم٘مقد  وُم٤م طمٙمؿ هؾ ًمٚمدوًم٦م ؾمٚمٓم٤من ذم اؾمتحداث ُمٕم٤مُمالت ُم٤مًمٞم٦م ضمديدة؟ .4

اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، واُمتٞم٤مزات اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، اًمتل دمرهي٤م ُمع اعمًتثٛمريـ اخلقاص؟ 

 وُم٤م طمٙمؿ اىمؽماض اًمدوًم٦م ُمـ اًمِمٕم٥م وومؼ ؾمٜمدات اًم٘مرض اًمقـمٜمل؟ وُم٤م طمٙمؿ

 ن واًمتِمٖمٞمؾ اعمٕم٤مسة ؟٤مؾمٙمقم٘مقد اإل
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 أمهقة ادقضقع:

 شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اًمٌح٨م ذم قمّدة ٟم٘م٤مط أمّهٝم٤م:

؛ ُمـ شطمٗمظ اعم٤مل»سمٛم٘مّمد ضمٚمٞمؾ ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ أٓ وهق  شمٕمّٚم٘مف .1

طمٞم٨م شمٜمٛمٞمتف سم٤معمٕم٤مُمالت اًمّمحٞمح٦م واضمتٜم٤مب اًمٗم٤مؾمدة، وُمـ طمٞم٨م مح٤مي٦م أُمقال 

 ٤مس ُمـ أن شم١ميمؾ أو شمْمٞمع سم٤مًم٤ٌمـمؾ.اًمٜمّ 

إؾمٝم٤مُمف ذم شمرؿمٞمد اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم ًمٚمدوًم٦م وشم٘مريٌف إمم ُم٤ٌمدئ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل؛ اًمتل  .2

 ًم٦م واًمرمح٦م واًمتٜمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م.حتّ٘مؼ اًمٕمدا

شمٌّمػم اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس سمح٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت اعمٕمروو٦م قمٚمٞمف ُمـ ـمرف  .3

 .ُم١مؾّم٤ًمت اًمدوًم٦م، وُمٕمروم٦م اجل٤مئز ُمٜمٝم٤م واعمٛمٜمقع

 .وآصم٤مره٤ماًمتٕمريػ سم٤مًمتٓمّقرات اًمٙمٌػمة اًمتل حل٘م٧م سمٌٜمٞم٦م اًمدوًم٦م وُم١مؾّم٤ًمهت٤م،  .4

 ادقضقع:أهداف 

 ، أمّهٝم٤م:مجٚم٦م ُمـ إهدافهتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم حت٘مٞمؼ 

 حم٤موًم٦م شم٠مصٞمؾ أطمٙم٤مم اًمتٕم٤مىمد اعم٤مزم ُمع اًمدوًم٦م سمّمٗمتٝم٤م ؿمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م قم٤مُم٦م. .1

ومٝمؿ وشم٠مصٞمؾ اًمٜمقازل واعمًتِجّدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٜمِمئٝم٤م اًمدوًم٦م، ُمـ ظمالل  .2

دراؾم٦م اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت اًمتل شمٓمرطمٝم٤م قمغم إومراد واعم١مؾّم٤ًمت؛ ؾمقاٌء ُم٤م شمٕمّٚمؼ ُمٜمٝم٤م 

 شمٕمّٚمؼ سمتقومػم اطمتٞم٤مضم٤مت إومراد واعم١مؾّم٤ًمت. ُم٤م ٤مضم٤مت اًمدوًم٦م وُم١مؾّم٤ًمهت٤م، أوسم٤مطمتٞم

اىمؽماح شمٕمديالت قمغم اًمّمٞمغ  :ُمـ ظمالل ؛إجي٤مد سمدائؾ إؾمالُمٞم٦م صحٞمح٦م اًمًٕمل إمم .3

 .اعمقضمقدة، أو اىمؽماح صٞمغ أظمرى أيمثر ُمقاءُم٦ٍم ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 افسابؼة: افدراشات

هذا اعمقوقع  دَ ُم١مًّمٗم٤مت ُمـ أومرَ  وأقمٚمٞمف ُمـ أسمح٤مث  قمثرتمل أضمد ذم طمدود ُم٤م 

 قم٤مًم٩م سمٕمض ضمزئٞم٤مشمف وإّٟمّم وضمدت ُمـسم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 
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 : ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م أٟمقاع، وُم٤ٌمطمثف

 :، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملـتب وأبحاث دم افؼاكقن اإلداري -أ 

 حمؿد افطاموي. ـتب( د.شؾقامن 3)مبادئ افؼاكقن اإلداري، ويؼع دم   .1

 د.ماجد راؽب احلؾق.« افؼاكقن اإلداري» .2

 د.جابر جاد كصار.« افعؼقد اإلدارية» .3

 :ُمثال، ـتب وأبحاث ؾؼفقة حقل وطائػ افدوفة اإلدارية واالؿتصادية -ب 

 أ. رياض ادقمـل.« ؾسة صدر اإلشالم -وطائػ افدوفة االؿتصادية » .1

 فؾؿستشار ظؿر رشيػ.« احلؽؿ واإلدارة دم افدوفة اإلشالمقة كظام» .2

 :ُمثال، حقل بعض أكقاع ظؼقد اإلدارة وأبحاث ورشائؾ جامعقةـتب  -ج 

 أبحاث جمؿع افػؼف اإلشالمل افتابع دـظؿة ادممتر اإلشالمل: .1

 طمٞم٨م شمٓمّرىم٧م سمٕمض دوراشمف إمم سمٕمض اًمٕم٘مقد اإلداري٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة.

 ظبد افرمحـ افعايد.د. ، «ظؼد ادؼاوفة»بعـقان:  اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم .2

االمتقاز دم ادعامالت ادافقة، »بعـقان:  رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٘م٤مرن .3

 .إبراهقؿ افتـؿ د. «وأحؽامف دم افػؼف اإلشالمل

 مـفج افبحث:

ذم مجع اعمٕمٚمقُم٦م  آؾمت٘مّم٤مئل اقمتٛمدت ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل

 . ٦م٘م٤مرٟمواعمتقفمٞمػ واإلوم٤مدة اًم٤م، وقمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمٜم٘مدي ذم ُمـ ُمٔم٤مّّن 

 حدود افدراشة:

اًمتل شمؼمُمٝم٤م اًمدوًم٦م ُمع ُمقاـمٜمٞمٝم٤م وم٘مط، ومل  "قم٘مقد اإلدارة"شمٜم٤موًم٧م هذه اًمدراؾم٦م 

شمتٜم٤مول اًمٕم٘مقد اًمدوًمٞم٦م اًمتل شمؼمُمٝم٤م ُمع أـمراف دوًمٞم٦م أو أضمٜمٌٞم٦م، يمّم اىمتٍمت قمغم 

اًمٕم٘مقد اعمٕمتٛمدة ذم اًم٘مقاٟملم اجلزائري٦م ؾم٤مري٦م اعمٗمٕمقل إمم طملم إقمداد هذه اًمدراؾم٦م دون 

 همػمه٤م ُمـ اًم٘مقاٟملم إظمرى.
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 ادصادر وادراجع:

اقمتٛمدت ذم إٟمج٤مز هذه إـمروطم٦م قمغم شمِمٙمٞمٚم٦م واؾمٕم٦م ُمـ اعمّم٤مدر واعمراضمع 

اًمٜمٌقي اعمتٜمّققم٦م؛ سمدًء ُمـ يمت٥م أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمًػمه، ويمت٥م احلدي٨م 

اًمنميػ وذوطمف، ويمت٥م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ خمتٚمػ ُمدارؾمف وأـمقاره، ويمت٥م 

إصقل واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ويمت٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم واخل٤مص، واًم٘مقاٟملم واعمراؾمٞمؿ 

اًمّم٤مدرة، ويمت٥م آىمتّم٤مد واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، واًمرؾم٤مئؾ وإسمح٤مث إيم٤مديٛمٞم٦م، 

 ...إًمخ.واعم٘م٤مٓت واعمج٤مٓت، واًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م

 خّطة افبحث :

ٛم٧م ًّ وظم٤ممت٦م: أُّم٤م  سم٤مسملمإمم: ُم٘مّدُم٦م، و اًمدراؾم٦م طمّتك حتّ٘مؼ اًمدراؾم٦م هم٤ميتٝم٤م وم٘مد ىم

 .حؼقؼة افعؼقد افتل جترهيا افدوفة ومؼّقمات افتعاؿد ادايل معفا ومٕمـ:إّول اًم٤ٌمب 

أصؽال افتعاؿد ادايل مع افدوفة وضرق تعديؾف وإهنائف  ومٕمـ: وأُّم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مين

 .وأهّؿ تطبقؼاتف دم افؼاكقن اجلزائري

 وأُّم٤م اخل٤ممت٦م: ومتحقي أهّؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
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ومقّومات التعاقد املالي ، حقيقة العقود اليت جتريوا الدولة: الباب األّول

 معوا

 ويِمتٛمؾ هذا اًم٤ٌمب قمغم صمالصم٦م ومّمقل:

 ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م: ،حؼقؼة افعؼقد افتل جترهيا افدوفة: افػصؾ األول

 :ُمٓمٚمٌلم، وٛمـ ادبحث األول: مػفقم افعؼقد ادافقة وأكقاظفا

 ذقم٤م وىم٤مٟمقٟم٤مًمٖم٦م وادطؾب األول: تعريػ افعؼد وىمد شمٜم٤مول 

سم٤مًمٜمٔمر إمم اقمت٤ٌمرات ُمتٕمّددة  أكقاع افعؼقد ادافقة إػ ادطؾب افثاينصمّؿ شمّؿ اًمتٓمّرق ذم 

سم٤مًمٜمٔمر إمم اؿمؽماط اًم٘مٌض  ، صمؿّ سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٚمزوم واجلقاز ، صمؿّ سم٤مًمٜمٔمر إمم شم٤ٌمدل احل٘مقق)

 (.سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٗمقري٦م وآؾمتٛمرار،  صمّؿ وقمدُمف

 ، وٛمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:ادبحث افثاين: مػفقم افدوفة ومؽّقكاهتا

؛ وأّّن٤م ذات مػفقم افدوفة دم افـظام اإلشالمل حتديد ادطؾب األول:شمٜم٤مول 

قمغم وأّّن٤م شم٘مقم ، ٤مماإلُم ٦م ُم٤مًمٞم٦م ظم٤مص٦م ُمًت٘مّٚم٦م قمـ أُمقالذُمّ وقم٤مُّم٦م  اقمت٤ٌمري٦مؿمخّمٞم٦م 

، ٕم٥م(، واعمٜمٕم٦م )اًمًٞم٤مدة واحلٙمقُم٦م(صمالصم٦م أريم٤من، وهل: اًمدار )اإلىمٚمٞمؿ(، واًمرقمٞم٦م )اًمِم

 .قم٘مد ٟمٞم٤مسم٦م قمـ إُم٦م ذم طمراؾم٦م اًمديـ وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م وأّّن٤م قم٤ٌمرة قمـ

ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م ويٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمِمخص  سم٤مقمت٤ٌمره "سمٞم٧م اعم٤مل"يمّم شمٓمّرق إمم 

قمـ اًمًٚمٓم٤من وأُماليمف، سمحٞم٨م شمث٧ٌم  ٦مذُّم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٜمٗمّمٚمًمف اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ ظمالل ممّثٚمٞمف، و

وى ُمٜمف وقمٚمٞمف، ويم٤من يٛمثٚمف ؾم٤مسم٘م٤م إُم٤مم اعمًٚمٛملم أو ٤ماحل٘مقق ًمف وقمٚمٞمف، وشمرومع اًمدقم

 .رئٞمس ديقان سمٞم٧م اعم٤مل، وطم٤مًمٞم٤م ىمد يٛمّثٚمف وزير اعم٤مًمٞم٦م أو ُمـ يٕمٝمد إًمٞمف

  مػفقم افدوفة دم افؼقاكغ وافدشاتر ادعارصة حتديد ادطؾب افثاين:صمّؿ شمٜم٤مول 

جمٛمقع يمٌػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مٓمـ قمغم وضمف آؾمت٘مرار " ويتٚمّخص ذًمؽ ذم يمقّن٤م:

شمتٙمّقن ُمـ و ."إىمٚمٞمّم ُمٕمّٞمٜم٤م ويتٛمّتع سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واًمٜمٔم٤مم وآؾمت٘مالل اًمًٞم٤مد
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، (اإلىمٚمٞمؿ أو اعمٙم٤من) اجلٖمراذمو، ٤من أو اًمِمٕم٥م(اًمٕمٜمٍم اًمٌنمي )اًمًٙمصمالصم٦م قمٜم٤مس: 

 .(اعمٜمّٔمٛم٦م اًمًٚمٓم٦م أو آؾمت٘مالل أو اًمًٞم٤مدة) اًمًٞم٤مدو

 ادطؾب افثافث: ضبقعة افدوفة وتـظقؿفا اإلداريصمّؿ سملّم 

ٓيمت٤ًمب احل٘مقق وحتّٛمؾ آًمتزاُم٤مت  شم١مّهٚمٝم٤م، قم٤مُم٦م شمتٛمّتع سمِمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦موأّّن٤م 

 إمم ٟمققملم رئٞمًٞملم: ٝم٤ميٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمو قمغم اعمًتقيلم اًمداظمكم واًمدوزم.

 أو اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اجلّمقم٤مت، واًمدوًم٦م، وهؿ: إلىمٚمٞمٛمٞم٦ما اعمٕمٜمقي٦م إؿمخ٤مص – أوًٓ 

 (.واًمٌٚمدي٦م اًمقٓي٦م) اعمحٚمٞم٦م

، ٟمِم٤مط شمٜمِم١مه اًمدوًم٦م وشمديره ّؾ يمُ ": ، وهؿعمٕمٜمقي٦م اعمروم٘مٞم٦ما إؿمخ٤مص – صم٤مٟمٞم٤مً 

 ."قم٤مُم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملمويًتٝمدف حت٘مٞمؼ ُمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م ُم٤ٌمذة، أو إؿم٤ٌمع طم٤مضم٦م 

ختْمع اًمدوًم٦م وإؿمخ٤مص آقمت٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م إمم شمٜمٔمٞمؿ إداري هيدف يمّم 

إمم سمٞم٤من اهلٞمئ٤مت واًمًٚمٓم٤مت اإلداري٦م، وحتديد ـمٌٞمٕمتٝم٤م واًمٕمالىم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م سمٞمٜمٝم٤م؛ ُمـ 

 ظمالل اًمدؾمتقر وىمقاٟملم اإلدارة اعمحٚمٞم٦م.

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦م، وٛمـ ارةادبحث افثافث: افتؽققػ افػؼفل فعؼقد اإلدشمٜم٤مول 

 ادطؾب األّول: تعريػ ظؼقد اإلدارة ومعقار حتديدها

 ."اًمٕم٘مقد اًمتل يٙمقن أطمد ـمرومٞمٝم٤م ؿمخص ُمٕمٜمقي قم٤مم سم٠مّّن٤م"قم٘مقد اإلدارة شمٕمّرف 

 إمم صمالصم٦م أٟمقاع: ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م

قم٘مقد قم٤مدي٦م )ُمدٟمٞم٦م(: وي٘مّمد هب٤م اًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمُمٝم٤م اًمدوًم٦م وومؼ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن  -1

 ٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي.ًموٓ شمتْمّٛمـ ؾمٚمٓم٤مت ُمتٛمّٞمزة هل٤م، وختْمع ُمٜم٤مزقم٤مهت٤م  اخل٤مص،

اًمٕم٘مقد اعمؼمُم٦م سمقاؾمٓم٦م أطمد أؿمخ٤مص "قم٘مقد إداري٦م )طمٙمقُمٞم٦م(: وي٘مّمد هب٤م  -2

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم سم٘مّمد إدارة أو شمًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم قمغم أن شمتْمٛمـ ذوـم٤م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م همػم 

 ."ُم٠مًمقوم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص

اًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمم سملم دوًم٦م وؿمخص ظم٤مص أضمٜمٌل "قم٘مقد اًمدوًم٦م: وي٘مّمد هب٤م:  -3
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يٛمٜمح ؾمٚمٓم٤مت ُمتٛمٞمزة، ـمقيٚم٦م اعمدة، وشمتْمٛمـ ذط حتٙمٞمؿ وختْمع ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م 

 ."ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، وذم اجل٤مٟم٥م أظمر ًمٚم٘م٤مٟمقن اخل٤مص

 يتّؿ متٞمٞمز اًمٕم٘مقد اإلداري٦م قمـ اًمٕم٘مقد اًمٕم٤مدي٦م سم٠مطمد اعمٕمٞم٤مريـ اًمت٤مًمٞملم:و

 اعمٕمٞم٤مر اًم٘م٤مٟمقين: وي٘مّمد سمف اًمٕم٘مقد اًمتل ٟمّص اًم٘م٤مٟمقن قمغم يمقّن٤م إداري٦م. -1

 اعمٕمٞم٤مر اًم٘مْم٤مئل: وي٘مّمد سمف اًمٕم٘مقد اًمتل اؾمتٜمٌٓمٝم٤م اًم٘مْم٤مء اإلداري. -2

ـ أطمد قم هيتٛمّثؾ و٤مسمط متٞمٞمز اًمٕم٘مد اإلداري قمـ اًمٕم٘مد اًمٕم٤مدي ذم: صدوريمّم 

ٕمّٚمؼ سمٛمرومؼ قم٤مم. وم٢مذا اومت٘مد أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم وسم٠مؾمٚمقب اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ومٞمّم هق ُمت

 أطمد هذيـ اًمٕمٜمٍميـ يم٤من قم٘مدا قم٤مدّي٤م.

 ادطؾب افثاين: أكقاع ظؼقد اإلدارة دم افؼاكقن اجلزائريصمّؿ شمٜم٤مول 

 افزمرة األوػ: ظؼقد تقؾر االحتقاجات افعؿقمقة

 إٟمج٤مز اًمدراؾم٤مت. .3   اىمتٜم٤مء اًمٚمقازم..2   قم٘مد إٟمج٤مز أؿمٖم٤مل. .1

 .قم٘مد اإلىمراض اًمٕم٤مم.5       شم٘مديؿ خلدُم٤مت. .4

 افزمرة افثاكقة: ظؼقد تػقيضات ادراؾؼ افعامة

  قم٘مد اًمقيم٤مًم٦م اعمحّٗمزة.. 3 قم٘مد اًمت٠مضمػم.. 2 قم٘مد آُمتٞم٤مز. .1

 قم٘مد شم٘مديؿ اعم٤ًمقمدة أو اعمٕمقٟم٦م. .5 قم٘مد اًمتًٞمػم. .4

 افزمرة افثافثة: ظؼقد إدارة أمالك افدوفة

 قم٘مد اًمت٤ٌمدل. .3    قم٘مد اًمٌٞمع. .2    قم٘مد آؾمتئج٤مر واًمنماء. .1

 افزمرة افرابعة: ظؼقد تقؾر احتقاجات ادقاضـغ

 قم٘مقد اإلؾمٙم٤من )آضمتّمقمل، اًمؽمىمقي، اعمدقّمؿ(. .1

 قم٘مقد اًمتقفمٞمػ اًمٕمٛمقُمل. .2

 ىمروض اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمدقمؿ شمِمٖمٞمؾ اًمِم٤ٌمب. .3

 ُمـ ظمالل سمح٨م اعم٤ًمئؾ اًمت٤مًمٞم٦م: ، ادطؾب افثافث: مؼوظقة افتعاؿد مع افدوفة
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 طمٙمؿ اًمتٕم٤مىمد ُمع اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م. -

 طمٙمؿ قم٘مقد اإلذقم٤من. -

 طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمريّم٦ٌم اعمًتحدصم٦م. -

 ادطؾب افرابع: خصائص وممّقزات ظؼقد اإلدارة

شمًتٌد اإلدارة سمجٛمٚم٦م ُمـ آُمتٞم٤مزات اًمتل شمًتٛمّده٤م ُمـ اًمنموط وإطمٙم٤مم اًمتل 

ؾمٚمٓم٦م شمٕمديؾ اًمٕم٘مد سم٤مًمزي٤مدة أو ، م اًمٕم٘مد سمٛمجرد إجي٤مب اًمٓمرف أظمرٚمزو؛ يمشمْمٞمٗمٝم٤م

 :سمحّجتلمسمّرر رضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن هذه آُمتٞم٤مزات ... وشمقىمٞمع اجلزاءات، واًمٜم٘مّم٤من

 (.قمٚمٞمف ُم١ممتٜم٦م واًمدوًم٦م قم٤مُم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ذي) قم٤مم سمٛمرومؼ اًمٕم٘مد اشّمّم٤مل - أ

 .ًمٚمتٓمّقر وُم٤ًميرة واٟمتٔم٤مم، سم٤مـّمراد اًمٕم٤مم اعمرومؼ ؾمػم طمًـ ضورة - ب

، ُمـ ظمالل اًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمٕم٘مد ٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارةوُمع ذًمؽ وم٘مد يمٗمؾ اًم٘م٤مٟمقن ًم

 ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م. -ب ٟمٔمري٦م ومٕمؾ إُمػم. -أاًمٜمٔمري٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 

 ٟمٔمري٦م اًمّمٕمقسم٤مت اعم٤مدي٦م همػم اعمتقىّمٕم٦م. -د  ٟمٔمري٦م اًم٘مقة اًم٘م٤مهرة. -ج

 ُمٌحثلم:، ُمـ ظمالل مؼّقمات افتعاؿد ادايل مع افدوفة إمم سمٞم٤من شمٓمّرق: افثاين افػصؾ

 ، وٛمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:أرـان افتعاؿد ادايل دم ظؼقد اإلدارة ورشوضفا: ادبحث األول

اًمٕم٘مقد أّّن٤م إصؾ ذم ، وسملّم أّن ورشوضفا ادطؾب األول: افصقغةطمٞم٨م شمٜم٤مول 

ًمٙمـ إذا أُمر وزّم إُمر سمٙمت٤مسم٦م اًمٕم٘مد إمم ؿمٙمؾ ُمٕملّم،  ٤مذم اٟمٕم٘م٤مده وٓ حتت٤مج، رو٤مئٞم٦م

 .، ص٤مر واضم٤ٌم"قم٘مقد اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م"وشمقصمٞم٘مف طمٗمٔم٤م حل٘مقق اعمتٕم٤مىمديـ؛ يمّم ذم 

 ط إهٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦موذوُم٤م يتٕمّٚمؼ هبّم ُمـ  ـيادطؾب افثاين: ادتعاؿدوشمٜم٤مول 

 .اًمرو٤م وآظمتٞم٤مر لـمَ َذْ ، واحلٙمٛمٞم٦م؛ واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م تلمًمِمخّمٞمواخل٤مص٦م؛ ًمٙمؾ ُمـ ا

حلٙمؿ  تفىم٤مسمٚمٞم، ووضمقد اعمحّؾ ؛ يمنمط افعؼد حمؾرشوط ادطؾب افثافث: صمؿ شمٜم٤مول 

 ف.شمًٚمٞمٛماًم٘مدرة قمغم و ،اًمٕمقضوـمرق ُمٕمٚمقُمٞم٦م اعمحّؾ و، ًمٚمٕم٤مىمديـ تفُمٕمٚمقُمٞم، اًمٕم٘مد
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 .اعم٘م٤موًم٦م، و٤مًمتقريد؛ يمشم٠مضمٞمؾ اًمٌدًملم ذم قم٘مقد اإلدارةيمّم شمّؿ اًمتٓمرق إمم صقر 

 ، وهل صمالصم٦م أٟمقاعافتعاؿد ادايل دم ظؼقد اإلدارة ضقابط: وم٘مد شمٜم٤مول ادبحث افثاينأُّم٤م 

 ادطؾب األول: افضقابط ادتعّؾؼة بافدوفة وادمّشسات افتابعة هلا

ًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط ا" وشمتٚمّخص ذم ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، طمٞم٨م إنّ 

طمري٦م  قمغم اعم٤ٌمدئ اًمت٤مًمٞم٦م: اظمتٞم٤مر اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م . وىمد ٟمّّم٧م ُمٕم٤ميػم"سم٤معمّمٚمح٦م

 ًمقصقل ًمٚمٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، واعم٤ًمواة ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرؿمحلم، وؿمٗم٤مومٞم٦م اإلضمراءات.ا

 ضقابط اختقار اجلفة ادتعاؿدة مع افدوفة: إمم ادطؾب افثاينيمّم شمٓمّرق 

اؾمتٌٕم٤مد همػم ، وطمّؼ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة هلؿ اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ٞمدي٘م ومٖم٤مًم٤ٌم ُم٤م

 اعم١مّهٚملم ُم٤مدي٤م أو أدسمٞم٤م.

 افضقابط ادتعؾؼة بافعؼقد ادافقة ادستحدثة: إمم سمٞم٤من طؾب افثافثادواٟمتٝمك 

ٓ ، ون ٓ يٙمقن اًمؽميمٞم٥م حمّؾ ّنل ذقملأويٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم مخ٦ًم وقاسمط:  

ٓ إمم طمٞمٚم٦م ، ووؾمٞمٚم٦م إمم حمّرم فٓ يتّخذ ُمٜم، ويٙمقن ضم٤مُمٕم٤م سملم قم٘مديـ ُمتْم٤مديـ

 .ٓ يٜمٓمقي قمغم وصػ ُمٜمٝمل قمٜمف، ورسمقي٦م

ُمـ  ،افؼوط اجلعؾقة دم ظؼقد اإلدارة أكقاظفا ومؼوظقتفا: افثافثافػصؾ  شمٜم٤مول

 ظمالل صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦م، وٛمـ ادبحث األول: حؼقؼة افؼوط اجلعؾقة ومؼوظقتفا

ذوط ، ذوط شمٕمٚمٞم٘مٞم٦م: أكقاظفابّغ ادطؾب األّول: مػفقم افؼوط اجلعؾقة وطمّدد 

 إضمؾ.ذوط إسمٓم٤مل )إًمٖم٤مء(، ذوط  شم٘مٞمٞمدي٦م،

 ادطؾب افثاين: مذاهب افػؼفاء دم افؼوط اجلعؾقة وأثرها دم افعؼقد اؾمت٘مَم

، أو ُمّمٚمح٦م اًمٕم٘مد ٤مومٞمٝم ُم٤م يم٤من: ادطؾب افثافث: افؼوط اجلعؾقة افصحقحةثّؿ خّلص 

 حيّ٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ُمنموقم٦م.
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قمٚمٞمف إؾم٘م٤مط طمّؼ ىمٌؾ يؽمشّم٥م  ُم٤م: ادطؾب افرابع: افؼوط اجلعؾقة افباضؾةـام خّلص 

 ٓ يتٕمّٚمؼ سمف همرض.، أو همػم اعم٘مدور، أو خم٤مًمٗم٦م ٟمّص ذقمل، أو وضمقسمف

 :ُمٓمٚمٌلم ُمـ ظمالل، «دؾس افؼوط»ادبحث افثاين:  قم٤مًم٩م

اؾم٦م اًمتل شمْمٕمٝم٤م اإلدارة ر  اًمٙمُ ": هقو، ادطؾب األول: حؼقؼة دؾس افؼوط ومؽّقكاتف

 . "وشمتْمٛمـ اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م واًمنموط اخل٤مص٦م ًمٚمٕم٘مد أو اًمّمٗم٘م٦م اعمراد إسمراُمٝم٤م

اٟمتٝمك شمٙمٞمٞمػ اًمٌٜمقد و، ادطؾب افثاين: افتؽققػ افػؼفل فدؾس افؼوط وحؽؿ افقؾاء بف

اإلداري٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم أّّن٤م ُمـ اًمنموط اًمت٘مٞمٞمدي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م اًمٕم٘مد، 

يمّم اٟمتٝمك شمٙمٞمٞمػ دوم٤مشمر اًمتٕمٚمٞمّمت اًمت٘مٜمٞم٦م اعمِمؽميم٦م إمم أّّن٤م سمٛمث٤مسم٦م  اًمقوم٤مء هب٤م.ويٚمزم 

واٟمتٝمك شمٙمٞمٞمػ  ذوط اًمّمٗم٘م٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م ًمذا وضم٥م آًمتزام سمتٚمؽ اعمقاصٗم٤مت.

أُّم٤م اًمنموط  دوم٤مشمر اًمتٕمٚمٞمّمت اخل٤مص٦م إمم أّّن٤م إجي٤مب يم٤مُمؾ ُمـ اعمتٕم٤مُمؾ اعمؽمؿّمح.

 ومٝمل ضم٤مئزة وٓزُم٦م.وّمن صالطمٞم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ، و٤مًمٙمٗم٤مٓتاإلو٤مومٞم٦م؛ يم

 :صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م ُمـ ظماللادبحث افثافث: افؼط اجلزائل وؽرامة افتلخر،  يمّم قم٤مًم٩م

اًمنمط اًمذي سمٛمقضمٌف يتٕمٝمد أطمد "هق: و، حؼقؼة افؼط اجلزائلبقان ادطؾب األول: 

 ."إؿمخ٤مص وّمٟم٤م ًمتٜمٗمٞمذ اشمٗم٤مق سمت٘مديؿ رء ذم طم٤مًم٦م قمدم اًمتٜمٗمٞمذ

ضمزاءات ُم٤مًمٞم٦م شم٘مّدر ُم٘مّدُم٤م ذم اًمٕم٘مد أو ذم "وهل:  ،ؾب افثاين: حؼقؼة ؽرامة افتلخرادط

 ."اًمٜمٔم٤مم، وشمٗمروٝم٤م اإلدارة ذم طم٤مًم٦م اًمت٠مظمػم ذم اًمتٜمٗمٞمذ

، ُمـ ظمالل ادطؾب افثافث: مؼوظقة افؼط اجلزائل وؽرامة افتلخر صمّؿ شمٜم٤مول

اجلزاءات واٟمتٝمك اًمٌح٨م إمم قمدم ُمنموقمٞم٦م اؾمتٕمراض يم٤موم٦م إىمقال وأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 

همراُم٤مت  وضمقازاعم٤مًمٞم٦م ذم اًمديقن اعمت٠مظّمرة إذا شمْمّٛمٜم٧م زي٤مدة قمغم أصؾ اًمديـ اعمت٠مظمر، 

 .قمدم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ اعمّتٗمؼ قمٚمٞمف ذم طم٤ملاًمت٠مظمػم ذم همػم اًمّديقن؛ 
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وأهّم ، وطرق تعديلى وإنوائى أشكال التعاقد املالي مع الدولة الباب الثاني:

 تطبيقاتى يف القانون اجلزائري

 ويِمتٛمؾ هذا اًم٤ٌمب قمغم صمالصم٦م ومّمقل:

 :ُم٤ٌمطم٨م، وٛمـ صمالصم٦م افػصؾ األول: أصؽال افتعاؿد مع افدوفة وضرؿف

 :ُمٓمٚمٌلم، وٛمـ ادبحث األول: أصؽال افتعاؿد ادايل مع افدوفة

 ادطؾب األّول: تعاؿد افدوفة مع األصخاص افعاديغ

ًمٚمدوًم٦م أو ُمـ يٜمقب قمٜمٝم٤م أن يتٕم٤مىمدوا ُم٤ٌمذة ُمع أطمد إؿمخ٤مص  يٛمٙمـ

 ...ظؼقد اإلشؽان، ظؼقد افتقطقػ افعؿقمل اًمٕم٤مديلم وٛمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد ُمثؾ:

 : تعاؿد افدوفة مع األصخاص افتجاريغ ادطؾب افثاين

يمّم يٛمٙمـ ًمٚمدوًم٦م أو ُمـ يٜمقب قمٜمٝم٤م أن يتٕم٤مىمدوا ُمع أطمد إؿمخ٤مص 

قم٘مقد  خّمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اعمٕمٜمقي٦م، وٛمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد ُمثؾ:اًمتج٤مريلم؛ ذوي اًمِم

 اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، قم٘مقد شمٗمقيض اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، ىمروض دقمؿ شمِمٖمٞمؾ اًمِم٤ٌمب.

 ، وٛمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:ادبحث افثاين: افتعاؿد ادايل مع افدوفة مبارشة

 ادطؾب األّول: افتعاؿد ظـ ضريؼ افسايض افبسقط

صٗم٘م٦م عمتٕم٤مُمؾ ُمتٕم٤مىمد واطمد دون اًمدقمقة اًمِمٙمٚمٞم٦م  ختّمٞمصإضمراء " :مػفقمف -

 شمٕم٤مىمد قمـ ـمريؼ اعم٤ًموُم٦م. قمغم أّٟمف فشمٙمٞمٞمٗميٛمٙمـ : تؽققػف - ."إمم اعمٜم٤موم٦ًم

 ادطؾب افثاين: افتعاؿد ظـ ضريؼ افسايض بعد االشتشارة

إضمراء ختّمٞمص صٗم٘م٦م عمتٕم٤مُمؾ ُمتٕم٤مىمد واطمد دون اًمدقمقة اًمِمٙمٚمٞم٦م ": مػفقمف -

قمغم  فيٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗم :تؽققػف - ."آؾمتِم٤مرة"، وُيتٚمػ قمٜمف ذم ُمقوقع "إمم اعمٜم٤موم٦ًم

ذم  "اعمٜم٤مىمّم٦م"، يمّم يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م قمغم أؾم٤مس -ذم طمّؼ اعمتٕم٤مُمؾ–أؾم٤مس اعم٤ًموُم٦م 

 طمّؼ اعمّمٚمح٦م اعمتٕم٤مىمدة ذم طم٤مل اؾمتِم٤مرة أيمثر ُمـ ضمٝم٦م.
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 طؾب افثافث: افتعاؿد ظـ ضريؼ االتػاق ادبارشاد

 : اًمتٕم٤مىمد ُمع اعمتٕم٤مُمٚملم آىمتّم٤مديلم سمٜم٤مء قمغم اًمٗمقاشمػم واعمذيّمراتمػفقمف -

، قمغم أؾم٤مس اعم٤ًموُم٦م فيٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗم :تؽققػف - ودون اًمٚمجقء إمم إضمراءات ظم٤مص٦م.

 اؾمتِم٤مرة أيمثر ُمـ ضمٝم٦م. ٦مذم طمّؼ اعمّمٚمح٦م اعمتٕم٤مىمدة ذم طم٤مًم "اعمٜم٤مىمّم٦م"قمغم أؾم٤مس  أو

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦م، وٛمـ ادبحث افثافث: افتعاؿد ادايل ؽر ادبارش مع افدوفة

 ادطؾب األّول: افتعاؿد ظـ ضريؼ ادـاؿصة

قمرض اعمِمؽمي ؾمٚمٕم٦م ُمقصقوم٦م سم٠موص٤مف ُمٕمّٞمٜم٦م، يتٜم٤مومس اًم٤ٌمقم٦م ذم ": فمػفقم -

ـمٚم٥م  ف:أصؽاف - ."قمرض اًمٌٞمع سمثٛمـ أىمّؾ، ويرؾمق اًمٌٞمع قمغم ُمـ ريض سم٠مىمّؾ ؾمٕمر

ـمٚم٥م  - ـمٚم٥م اًمٕمروض اعمٗمتقح ُمع اؿمؽماط ىمدرات دٟمٞم٤م. - اًمٕمرض اعمٗمتقح.

سمٕمد اؾمتٕمراض شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٕم٤مىمد قمـ  :تؼقيؿف - اعم٤ًمسم٘م٦م. - اًمٕمروض اعمحدود.

 .ؾم٤مسم٘م٤مـمريؼ اعمٜم٤مىمّم٦م سمدا ًمٚم٤ٌمطم٨م اؾمتٞمٗم٤مؤه ًمٚمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اعم٘مّررة 

 افثاين: افتعاؿد ظـ ضريؼ ادزايدة ادطؾب

: قمرض اًم٤ٌمئع ؾمٚمٕمتف ذم اًمًقق، ويتزايد اعمِمؽمون ومٞمٝم٤م، ومت٤ٌمع عمـ مفمػفق -

أي ـمري٘م٦م أظمرى  - اًمٕمروض اعمختقُم٦م. - اعمزايدة اًمِمٗمقي٦م. :فأصؽاف - يدومع إيمثر.

سمدا  ريؼ اعمزايدةسمٕمد اؾمتٕمراض شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٕم٤مىمد قمـ ـم :تؼقيؿف - حتّٗمز قمغم اعمٜم٤موم٦ًم.

 ًمٚمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اعم٘مّررة ذم اًم٤ٌمب إّول. ؤهًمٚم٤ٌمطم٨م اؾمتٞمٗم٤م

 ادطؾب افثافث: افتعاؿد ظـ ضريؼ ادسابؼة

إضمراء يْمع رضم٤مل اًمٗمـ ذم ُمٜم٤موم٦ًم ٓظمتٞم٤مر، سمٕمد رأي جلٜم٦م " :مفمػفق -

ه ص٤مطم٥م اعمنموع ىمّمد خمٓمط ُمنموع أو ُمّمٛمؿ اؾمتج٤مسم٦م ًمؼمٟم٤مُم٩م أقمد   اًمتحٙمٞمؿ،

شمِمتٛمؾ قمغم ضمقاٟم٥م شم٘مٜمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م أو مج٤مًمٞم٦م أو ومٜمٞم٦م ظم٤مص٦م، ىمٌؾ إٟمج٤مز قمٛمٚمٞم٦م 

سمٕمد اؾمتٕمراض شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٕم٤مىمد  :تؼقيؿف - ."ُمٜمح اًمّمٗم٘م٦م ٕطمد اًمٗم٤مئزيـ سم٤معم٤ًمسم٘م٦م

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤ًمسم٘م٤مت  "اعمٜم٤مىمّم٦م"قمـ ـمريؼ اعم٤ًمسم٘م٦م سمدا ًمٚم٤ٌمطم٨م شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م قمغم أؾم٤مس 
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اظمت٤ٌمر "ومتٙمٞمٞمٗمٝم٤م قمغم أؾم٤مس اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م، أُّم٤م ُم٤ًمسم٘م٤مت اًمتقفمٞمػ اًمٕمٛمقُمل 

 اًمذي هق أطمد ذـمل شمقًمٞم٦م اعمٜم٤مص٥م. "اًمٙمٗم٤مءة وإهٚمٞم٦م

 ادطؾب افرابع: افتعاؿد ظـ ضريؼ االشتشارة االكتؼائقة

هل إضمراء ٓؾمتِم٤مرة اٟمت٘م٤مئٞم٦م يٙمقن اعمرؿمحقن اًمذيـ شمؿ اٟمت٘م٤مؤهؿ " :مفمػفق -

اؾمتٕمراض شمٗم٤مصٞمؾ سمٕمد  :تؼقيؿف - ."إوزم ُمـ ىمٌؾ ُمدقمقيـ وطمدهؿ ًمت٘مديؿ شمٕمٝمد

اًمتٕم٤مىمد قمـ ـمريؼ آؾمتِم٤مرة آٟمت٘م٤مئٞم٦م سمدا ًمٚم٤ٌمطم٨م وضمقد شمِم٤مسمف يمٌػم ُمع ـمري٘م٦م 

 اعمٜم٤مىمّم٤مت، يمّم فمٝمر اؾمتٞمٗم٤مء هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٚمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمّٚم٘م٦م هب٤م.

تعديؾ افتعاؿد ادايل مع افدوفة   اًمتل شم١مّدي إمم ٕمقارضاًمإمم  شمٓمّرق افػصؾ افثاين:

 ، ُمـ ظمالل أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م:آثارمها صمؿ سمٞم٤من  فئواكتفا

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦م، وٛمـ تعديؾ ظؼقد اإلدارة أشباب ادبحث األّول:شمٜم٤مول 

 ادطؾب األّول: تعديؾ ظؼقد اإلدارة وؾؼ شؾطة اإلدارة

 شمٜمٗمٞمذه، أصمٜم٤مء اًمٕم٘مد شمٕمديؾ طمّؼ أّن اإلدارة متٚمؽ سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة  :مضؿقكف-

 ة مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م وىم٧م إسمرام اًمٕم٘مد.وسمّمقر ُمٕمٝم٤م اعمتٕم٤مىمد اًمتزاُم٤مت ُمدى وشمٕمديؾ

٘مد ومسم٤مًمٕمرف؛ اًمث٤مسم٧م  "ظمٞم٤مر اًمنمط"غم يٛمٙمـ ختري٩م هذه اًمًٚمٓم٦م قم تؼقيؿف: -

 هذا احلّؼ. اإلدارةاؾمت٘مّر اًمٕمرف اجل٤مري ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م قمغم ُمٜمح 

 ادطؾب افثاين: تعديؾ ظؼقد اإلدارة وؾؼ كظرية ؾعؾ األمر

يمّؾ إقمّمل واإلضمراءات اإلداري٦م اعمنموقم٦م اًمتل شمتخذه٤م  أنّ  :فمضؿقك -

وشمّمدره٤م اًمًٚمٓم٦م اإلداري٦م اعمتٕم٤مىمدة، ويٙمقن ُمـ ؿم٠مّن٤م زي٤مدة إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمٚمٓمرف اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة أو زي٤مدة آُمتٞم٤مزات اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد اًمذي 

اوٓمرار اإلدارة إمم اخّت٤مذ إّن  :فيؿتؼق - يِمّٙمؾ خم٤مـمر إداري٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، وهمػم ُم٠مًمقوم٦م.

ُمثؾ شمٚمؽ اًم٘مرارات اعمنموقم٦م اسمتداًء يٜمٌٖمل أّٓ يؽمشّم٥م قمٚمٞمف إضار سم٤مًمٖمػم ٓ ؾمّٞمّم إذا 
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ػ ذم اؾمتٕمّمل احلّؼ "يم٤مٟم٧م شمرسمٓمٝمّم راسمٓم٦م شمٕم٤مىمدي٦م؛ وذًمؽ وٛمـ ٟمٔمري٦م:  ًّ  ."اًمتٕم

 ادطؾب افثافث: تعديؾ ظؼقد اإلدارة وؾؼ كظرية افظروف افطارئة

؛ ٘مد أُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ إرادة اعمتٕم٤مىمدأّٟمف إذا اؾمتجّدت أصمٜم٤مء شمٜمٗمٞمذ اًمٕم :فمضؿقك -

يمحقادث ـمٌٞمٕمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م أو ُمـ قمٛمؾ ضمٝم٦م إداري٦م همػم اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمتٕم٤مىمدة 

أصٌح وأو ُمـ قمٛمؾ إٟم٤ًمن آظمر، ومل شمٙمـ ُمتقىّمٕم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مىمد، وٓ يٛمٚمؽ دومٕمٝم٤م، 

وم٢مّن اإلدارة شمٚمتزم إُّم٤م سمتٕمقيْمف ضمزئٞم٤م شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ُمره٘م٤م ًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة، 

وسمّمٗم٦م ُم١مىّمت٦م، وإُّم٤م سمتٕمديؾ ذوط اًمٕم٘مد ًمٚمتٚمٓمٞمػ ُمـ أصمر هذه اًمٔمروف سمّم يًٛمح 

صقرة ُمـ صقر "ّّن٤م أ ف:تؼقيؿ - ًمٚمٛمتٕم٤مىمد سم٤مٓؾمتٛمرار ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد دون إره٤مق.

 ."شمٕمديؾ اًمتزام اًمٕم٘مد، أو ومًخف، أو اٟمٗم٤ًمظمف شمٚم٘م٤مئٞم٤م سمحٙمؿ اًمنمع

 رابع: تعديؾ ظؼقد اإلدارة وؾؼ كظرية افصعقبات ادادية ؽر ادتقّؿعةادطؾب اف

اًمٕمقائؼ اعم٤مدي٦م اًمتل شمٔمٝمر أصمٜم٤مء شمٜمٗمٞمذ ُمقوقع اًمّمٗم٘م٦م  ي٘مّمد هب٤م :فمضؿقك -

أصمٜم٤مء إسمرام اًمٕم٘مد  اعمتٕم٤مىمداناًمٕمٛمقُمٞم٦م، سمحٞم٨م شمٙمقن ذات ـم٤مسمع اؾمتثٜم٤مئل، ومل يتقىمٕمف 

وشم١مّدي إمم اظمتالل اًمتقازن اعم٤مزم ًمٚمّمٗم٘م٦م سمزي٤مدة إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م اًمتل يتحّٛمٚمٝم٤م اعمتٕم٤مُمؾ 

وىمد سمدا ًمٚم٤ٌمطم٨م : فتؼقيؿ - اعمتٕم٤مىمد، إُمر اًمذي يتٞمح ًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض اًمٙم٤مُمؾ.

 .رادةاإلاًمرؤي٦م، أو طمدوث همٚمط ذم ٠مطمد أُمريـ: ظمٞم٤مر سمشمٙمٞمٞمػ هذه اًمٜمٔمري٦م 

 اكتفاء افتعاؿد مع افدوفة ضبقعقا أو بافسايض طم٤مٓت ادبحث افثاين: شمٜم٤مولصمؿ 

 ادطؾب األّول: اكتفاء افتعاؿد بتـػقذ افتزامات افعؼد

شمٜمتٝمل قم٘مقد اإلدارة قم٤مدة سمتٜمٗمٞمذ آًمتزاُم٤مت اعمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٓمروملم، ويتٗمؼ 

 وآؾمتّمٜم٤مع. ذًمؽ ُمع أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘مقد اًمٗمقري٦م؛ يم٤مًمٌٞمع

 ادطؾب افثاين: اكتفاء افتعاؿد باكتفاء مّدة افعؼد

يٜم٘ميض اًمٕم٘مد سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل قمٜمد ّن٤مي٦م ُمّدشمف اعمحّددة ًمٌ٘م٤مئف، ويّتٗمؼ ذًمؽ ُمع 

 أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘مقد اعمًتٛمرة؛ يم٤مإلضم٤مرة واًمنميم٦م.
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 ادطؾب افثافث: حاالت اكتفاء افتعاؿد مع افدوفة بافسايض

رضمقع  :هقو ،ذم اًمٕمرف اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمًخ آشمٗم٤مىمل أو اًمتٕم٤مىمدي سمف وي٘مّمد

اعمتٕم٤مىمديـ إمم احل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد، وىمد شمٜم٤مول اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل صقر 

 وٛمـ أطمٙم٤مم اإلىم٤مًم٦م. "اًمٗمًخ آشّمٗم٤مىمل"

 ، ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:اكتفاء افتعاؿد مع افدوفة بافؼقة حاالت ادبحث افثافث: صمؿ شمٜم٤مول

 ادطؾب األول: اكتفاء افتعاؿد بافػسخ اإلداري

يٕمتؼم اًمٗمًخ اإلداري أطمد ُمٔم٤مهر ؾمٚمٓم٦م اإلدارة ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م، : مػفقمف -

وسم٢مُمٙم٤من اإلدارة اًمٚمجقء إًمٞمف حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمع أو دون ظمٓم٠م أو شم٘مّمػم ُمـ 

 ضم٤مٟم٥م اعمتٕم٤مىمد أظمر، وٓ يٚمزم اًمٜمص قمغم هذا احلؼ ذم اًمٕم٘مد.

اًمٗمًخ اإلداري ُمٌٜمل قمغم شمٖمٚمٞم٥م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم قمغم  قػف افؼظل:تقص -

اًمّم٤مًمح اخل٤مص؛ ٟمٔمرا ٓشّمّم٤مل اًمٕم٘مد سمٛمرومؼ قم٤مم دم٥م مح٤ميتف واحلرص قمغم طمًـ 

ؾمػمه سم٤مـّمراد واٟمتٔم٤مم. وٟمٔمرا ٓؾمت٘مرار اًمٕمرف اجل٤مري قمغم إصم٤ٌمت هذا احلّؼ ًمإلدارة، 

 ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ظمٞم٤مر اًمنمط اًمث٤مسم٧م قمروم٤م.

 افثاين: اكتفاء افتعاؿد بافػسخ افؼضائل ادطؾب

 قم٘مد ـمٌٞمٕم٦م سمح٥ًم–أطمد اًمٕم٤مىمديـ إمم اًم٘مْم٤مء اعمختّص  : هق جلقءفمػفقم -

 .اًمٕم٘مد سم٢مّن٤مء ىمراره اًم٘م٤ميض ومٞمّمدر سمٞمٜمٝمّم، اًمتٕم٤مىمد إلّن٤مء -قم٤مدي٤م أو إداري٤م اإلدارة؛

 ٕطمد إؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م: يٜمتٝمل اًمتٕم٤مىمد سم٤مًمٗمًخ اًم٘مْم٤مئلأشبابف:  -

 .ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م أو -. قمغم ٟمٔمري٦م ومٕمؾ إُمػمسمٜم٤مء  -

 .ٟمٔمري٦م اًمّمٕمقسم٤مت اعم٤مدي٦م همػم اعمتقىّمٕم٦م أو -. ٟمٔمري٦م اًم٘مقة اًم٘م٤مهرة أو -

، "إزاًم٦م اًمير"اًمٗمًخ اًم٘مْم٤مئل ُمٌٜمل قمغم ىم٤مقمدة  تقصقػف افؼظل: -

 وم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مءت حلّمي٦م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد سمٛمٞمزان اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف.

 ادطؾب افثافث: اكتفاء افتعاؿد بؼّقة افؼاكقن
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حتّ٘مؼ أو  .حتّ٘مؼ ذط وم٤مؾمخ سم٤مًمٕم٘مد. أو قمدم اًم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ف:حاالت -

 .أؾم٤ٌمب ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن

يٛمٙمـ ختري٩م طم٤مٓت اًمٗمًخ سم٘مقة اًم٘م٤مٟمقن وومؼ اعم٤ًمئؾ  :افؼظل فتقصقػ -

 هالك اًمٕم٤مىمد، أو إومالؾمف. - .هالك اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ اًمت٤مًمٞم٦م:

 .حتّ٘مؼ اًمنمط اًمٗم٤مؾمخ )يمقٟمف صم٤مسمت٤م سم٤مًمٕمرف وٓ ُي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنمع( -

 ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م: آثار اكتفاء افتعاؿد مع افدوفة ُمٌٞمّٜم٤م ادبحث افرابع:ب اًمٗمّمؾ ظمتؿصمّؿ 

 ، وهل:ادطؾب األول: آثار اكتفاء افتعاؿد ضبقعقا

 .اؿمؽماط وّمن اعمٌٞمع سمٕمد اًمٕم٘مد -

 .سم٤مًمتٕمقيض قمـ اإلضم٤مرة سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ُمّدهت٤ماعمٓم٤مًم٦ٌم  -

 ، وهل:ادطؾب افثاين: آثار اكتفاء افتعاؿد بافسايض

 اًمٕمقدة إمم احل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمتٕم٤مىمد. -

 .قمّّم وم٤مشمف ُمـ يم٥ًم مه٤مقمغم شمٕمقيض أطمداشمٗم٤مق اًمٓمروملم  -

 ذم طم٤مًمتلم:، ادطؾب افثافث: آثار اكتفاء افتعاؿد بافؼقة

، اًمٗمًخ ًمٚمٛمتٕم٤مىمد آقمؽماض قمغم ىمرار ًمٞمس :افتعاؿد بافػسخ اإلداريآثار اكتفاء .1

 إّٓ  وىمد يتحّٛمؾ شمٌٕم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلو٤مومٞم٦م اًمتل شمٜمجؿ قمـ اًمّمٗم٘م٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلديدة.

قمـ سم٤مًمتٕمقيض  ٦م اإلدارةُمٓم٤مًمٌ ومٞمٙمقن ًمف احلؼ ذم فُمٜم شم٘مّمػمدون  يم٤من اًمٗمًخإذا 

 .إضار واعمٙم٤مؾم٥م اًمٗم٤مئت٦م

قمغم  ًمّم٤مًمح اعمتٕم٤مىمد سمٜم٤مء اًمٗمًخ شمؿّ إذا : افتعاؿد بافػسخ افؼضائلآثار اكتفاء .2

أن يٛمٜمحف شمٕمقيْم٤م ؿم٤مُمال عم٤م حل٘مف ُمـ ظم٤ًمرة  ُمؼّمرة، وم٢مّن اًم٘م٤ميض يٛمٙمٜمف أؾم٤ٌمب

أُّم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمٗمًخ اجلزائل اًم٘م٤مئؿ قمغم أؾم٤مس صحٞمح، وم٢مّٟمف  ُم١ميّمدة وُم٤م وم٤مشمف ُمـ رسمح.

 شمٕمقيض ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمٗمًخ. ٓ يٛمٙمـ ًمٚم٘م٤ميض ُمٜمح اعمتٕم٤مىمد اعمٗمًقخ قم٘مده أي

، وٛمـ تطبقؼات ظؼقد اإلدارة دم افؼاكقن اجلزائري وم٘مد شمٜم٤مول افػصؾ افثافث: أُّم٤م
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 ُم٤ٌمطم٨م: صمالصم٦م

 ، ذم مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:ادبحث األول: ظؼقد تقؾر االحتقاجات افعؿقمقة

 ادطؾب األّول: إكجاز األصغال وادـشآت

)ُم٘م٤مول قم٤مدة( سم٘مّمد اًم٘مٞم٤مم سمٌٜم٤مء اشّمٗم٤مق سملم اإلدارة وأطمد إومراد " :مػفقمف -

أو شمرُمٞمؿ أو صٞم٤مٟم٦م ُم٤ٌمين أو ُمٜمِمآت قم٘م٤مري٦م حل٤ًمب أطمد آؿمخ٤مص اإلداري٦م، 

قمغم اًمٕمٛمؾ دون أدوات  اًمٕم٘مد إضم٤مرة إذا اٟمّم٥ّم  إُّم٤م تؽققػف افػؼفل: - ."وعمٜمٗمٕم٦م قم٤مُم٦م

 اعمنموع وُمقاده. أو اؾمتّمٜم٤مع إذا يم٤مٟم٧م ُمقاد اعمنموع وأدواشمف ُمـ اعم٘م٤مول.

 افثاين: اؿتـاء افؾقازم ادطؾب

اًمّمٗم٘م٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل هتدف إمم اىمتٜم٤مء أو إجي٤مر أو سمٞمع سم٤مإلجي٤مر ": مػفقمف -

سمخٞم٤مر أو سمدون ظمٞم٤مر اًمنماء ُمـ ـمرف اعمّمٚمح٦م اعمتٕم٤مىمدة؛ ًمٕمت٤مد أو ُمقاد ُمٝمّم يم٤من 

إُّم٤م  تؽققػف افػؼفل: - ."ؿمٙمٚمٝم٤م ُمقضمٝم٦م ًمتٚمٌٞم٦م احل٤مضم٤مت اعمتّمٚم٦م سمٜمِم٤مـمٝم٤م ًمدى ُمقّرد

 اًمٌٞمع سم٤مإلضم٤مرة صٞمٖم٦م يِمقبو أو قم٘مد سمٞمع سم٤مإلجي٤مر. .أو قم٘مد إضم٤مرة. يدقم٘مد شمقر

اًمٌٞمع واإلضم٤مرة  ي: شمقارد قم٘مدمه٤ماًمقاردة ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري إؿمٙم٤مٓن ذقمّٞم٤من 

 قمغم حمّؾ واطمد، واىمؽماّنّم سمنمط سم٤مـمؾ، وهق اؿمؽماط دومع همراُم٦م اًمت٠مظمػم.

 طؾب افثافث: ظؼقد تؼديؿ اخلدماتاد

اشّمٗم٤مق سمٛم٘متْم٤مه ي٘مّدم أطمد إؿمخ٤مص ظمدُم٤مشمف ًمِمخص ُمـ " :مػفقمف -

ُمـ ىمٌٞمؾ هق  تؽققػف افػؼفل: - ."أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ذم ُم٘م٤مسمؾ قمقض يتٗمؼ قمٚمٞمف

 .احلرف، واًمّمٜم٤مئع واًمٕمّمل إضم٤مرة إقمّمل؛ يم٤مؾمتئج٤مر أرسم٤مب

 طؾب افرابع: ظؼقد إكجاز افدراشاتاد

سم٢مٟمج٤مز دراؾم٤مت حمّددة ذم سمٜمقد اشّمٗم٤مق سملم اإلدارة وُمتٕم٤مىمد يٚمتزم " :مػفقمف -

 ."اًمٕم٘مد ًم٘م٤مء ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم شمٚمتزم اعمّمٚمح٦م اعمتٕم٤مىمدة سمدومٕمف ًمف حت٘مٞم٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 .ُمـ ىمٌٞمؾ إضم٤مرة إقمّمل هق تؽققػف افػؼفل: -
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 س: ظؼد اإلؿراض افعامادطؾب اخلام

قم٘مد سمٛم٘متْم٤مه ي٘مرض أطمد إومراد )أو اًمٌٜمقك( ُمٌٚمٖم٤م ُمـ اعم٤مل ": مػفقمف -

ًمٚمدوًم٦م أو ًمِمخص آظمر ُمـ أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، ُم٘م٤مسمؾ اًمتزاُمٝم٤م سمرد اعمٌٚمغ سمٕمد 

 شمٕمتؼم تؽققػف افػؼفل: - ."ّن٤مي٦م أضمؾ اًم٘مرض سم٤مإلو٤موم٦م إمم دومع ومقائد ؾمٜمقي٦م حمّددة

ؾمٜمدات اًم٘مروض سمٗم٤مئدة؛ قم٘مد ىمرض ُم٘مؽمن سمنمط سم٤مـمؾ، وهق اؿمؽماط اًمزي٤مدة قمغم 

قمٚمٞمف اسمتداء، وٓ ي٘مّر اًمٕم٘مد قمٚمٞمف اٟمتٝم٤مء؛ إذ هق أصؾ اًمديـ، وهق ذط ٓ جيقز آشّمٗم٤مق 

 ُُمٌٓمؾ ًمف، وُمًتقضم٥م ًمٚمٗمًخ قمٜمد قم٤مُّم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء.

سم٤مًٔمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م إظمرى اًم٘م٤مئٛم٦م  ٝم٤ميٛمٙمـ آؾمتٞمٕم٤مض قمٜم :افؼظل بديؾف -

قمغم ُمٌدأ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمرسمح واخل٤ًمرة؛ ُمـ ُمثؾ: ؾمٜمدات اعمْم٤مرسم٦م، واًمّمٙمقك 

 .اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م

 ، ذم مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:افثاين: ظؼقد تػقيض ادراؾؼ افعامة وإدارة أمالك افدوفة ادبحث

 ادطؾب األّول: ظؼد االمتقاز

ض ًمف إُم٤م إٟمج٤مز ُمٜمِمآت أو أن شمٕمٝمد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ًمٚمٛمٗمق  " :االمتقاز مػفقم -

 ."فاىمتٜم٤مء ممتٚمٙم٤مت ضوري٦م إلىم٤مُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم واؾمتٖمالًمف، وإُم٤م شمٕمٝمد ًمف وم٘مط سم٤مؾمتٖمالًم

شمٚمؽ  :"كظام افبـاء وافتشغقؾ واإلظادة" (B.O.Tظؼقد افبقت ) مػفقم -

اعمنموقم٤مت اًمتل شمٕمٝمد هب٤م احلٙمقُم٦م إمم إطمدى اًمنميم٤مت وـمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو أضمٜمٌٞم٦م، 

ؾمقاء ُمـ اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم أو اخل٤مص إلٟمِم٤مء ُمرومؼ قم٤مم وشمِمٖمٞمٚمف حل٤ًمهب٤م ُمّدة ُمـ اًمزُمـ، 

 .تف إمم اًمدوًم٦م أو اجلٝم٦م اإلداري٦مصمّؿ ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم

وإُّم٤م  أو ُمِم٤مريم٦م.: إذا يم٤مٟم٧م اعمقاد ُمـ اًمّم٤مٟمع. إُّم٤م اؾمتّمٜم٤مع :افػؼفل تؽققػف -

إؿمٙم٤مل ذقمل اإلضم٤مرة  صٞمٖم٦م يِمقبىمد و .إضم٤مرة ًمألرض سمّم ُيرج ُمٜمٝم٤م )اإلىمٓم٤مع(

 ُمتٛمّثؾ ذم اىمؽمان اًمٕم٘مد سمنمط سم٤مـمؾ، وهق دومع همراُم٦م قمٜمد اًمت٠مظّمر ذم ؾمداد أضمرة.

 ادطؾب افثاين: ظؼد إجيار ادرؾؼ افعام
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ٚمٓم٦م اعمٗمّقو٦م ًمٚمٛمٗمّقض ًمف سمتًٞمػم ُمرومؼ قم٤مم وصٞم٤مٟمتف، " :مػفقمف - ًّ أن شمٕمٝمد اًم

ُم٘م٤مسمؾ إشم٤موة ؾمٜمقي٦م يدومٕمٝم٤م هل٤م ويتٍمف اعمٗمقض ًمف، طمٞمٜمئذ، حل٤ًمسمف وقمغم 

 ."اُمتٞم٤مز اإلدارة"يٕمتؼم ٟمققم٤م ُمـ أٟمقاع قم٘مقد آُمتٞم٤مز، يٓمٚمؼ قمٚمٞمف: و. "ُم١ًموًمٞمتف

إؿمٙم٤مل  ّمٞمٖم٦ماًم هذه يِمقبىمد وضم٤مرة. اإلقم٘مد ُمـ ىمٌٞمؾ هق  تؽققػف افػؼفل: -

 سمنمط دومع همراُم٦م قمٜمد اًمت٠مظّمر ذم ؾمداد أضمرة. ٤ماىمؽماّن

 ادطؾب افثافث: ظؼد افقـافة ادحّػزة

أن شمٕمٝمد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ًمٚمٛمٗمقض ًمف سمتًٞمػم أو سمتًٞمػم وصٞم٤مٟم٦م " :مػفقمف -

اًمتل اعمرومؼ اًمٕم٤مم، وي٘مقم اعمٗمّقض ًمف سم٤مؾمتٖمالل اعمرومؼ اًمٕم٤مم حل٤ًمب اًمًٚمٓم٦م اعمٗمّقو٦م 

 ."اُمتٞم٤مز اإلدارة"ٟمقع ُمـ  وهق ."متّقل سمٜمٗمًٝم٤م إىم٤مُم٦م اعمرومؼ اًمٕم٤مم وحتتٗمظ سم٢مدارشمف

 .شإضم٤مرة قمغم اًمٜمٞم٤مسم٦م»قم٘مد  هق ُمـ ىمٌٞمؾ :افػؼفل تؽققػف -

 ادطؾب افرابع: ظؼد تسقر ادرؾؼ افعام

أن شمٕمٝمد اًمًٚمٓم٦م اعمٗمقو٦م ًمٚمٛمٗمقض ًمف سمتًٞمػم أو سمتًٞمػم وصٞم٤مٟم٦م ": مػفقمف -

ض ًمف اعمرومؼ اًمٕم٤مم حل٤ًمب اًمًٚمٓم٦م اعمٗمّقو٦م اًمتل متّقل اعمرومؼ اًمٕم٤مم،  ويًتٖمؾ اعمٗمق 

 ."اُمتٞم٤مز اإلدارة"ٟمقع ُمـ  وهق ."سمٜمٗمًٝم٤م اعمرومؼ اًمٕم٤مم وحتتٗمظ سم٢مدارشمف

 وٓ ُيتٚمػ قمـ .شإضم٤مرة قمغم اًمٜمٞم٤مسم٦م»قم٘مد  ىمٌٞمؾُمـ  هق تؽققػف افػؼفل: -

إّٓ ُمـ طمٞم٨م قمدم اؾمتح٘م٤مق اعمًػّم ٟم٦ًٌم ُمـ أرسم٤مح شمًٞمػم اعمرومؼ  "اًمقيم٤مًم٦م اعمحّٗمزة"

 ذم طم٤مًم٦م اًمٕمجز واخل٤ًمرة. "أضمر ضمزاذم"ًمٙمـ ُمع وّمن 

 ادطؾب اخلامس: ظؼقد إدارة أمالك افدوفة

 :ظؼد إجيار األمالك افقضـقة اخلاصة. 1

اجلقاز؛ ًمٕمدم  فومٞم إصؾوقم٘مقد شم٠مضمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م.  ُيْمع ًمٜمٗمس أطمٙم٤مم -

 اًمنمقمٞم٦م؛ سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقاٟملم اًمٜم٤مفمٛم٦م ًمف. ًمٚمْمقاسمطشمْمّٛمٜمف أّي طمٙمؿ خم٤مًمػ 

 :ظؼد االمتقاز ظذ األمالك افقضـقة افعامة. 2
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اجلقاز؛ ًمٕمدم  فإصؾ ومٞمو قم٘مقد شم٠مضمػم اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م. ُيْمع ًمٜمٗمس أطمٙم٤مم -

 ًمٜم٤مفمٛم٦م ًمف.اًمنمقمٞم٦م؛ سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقاٟملم ا ًمٚمْمقاسمطشمْمّٛمٜمف أّي طمٙمؿ خم٤مًمػ 

 :ظؼد بقع األمالك افقضـقة اخلاصة.3

 يتّؿ سمٞمع إُمالك اًمقـمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م إُّم٤م سم٤معمزاد اًمٕمٚمٜمل أو سم٤مًمؽمايض اؾمتثٜم٤مًء. -

 ف، وإصؾ ومٞم"اعم٤ًموُم٦م"، أو "اعمزايدة"ٕم٘مد سم٢مطمدى سمّمٞمٖمتلم: هذا اًميٙمّٞمػ و

 .سم٤مـمال ٤ماجلقاز واًمّمّح٦م، ُم٤م دام حمّؾ اًمٌٞمع وهمروف ُمنموقملم، ومل يتْمّٛمـ ذـم

 :ظؼد تبادل األمالك افقضـقة اخلاصة .4

أشم٤مح اًم٘م٤مٟمقن شم٤ٌمدل إُمالك اًمٕم٘م٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمألُمالك اخل٤مص٦م ًمٚمدوًم٦م، ُم٘م٤مسمؾ -

 أُمالك قم٘م٤مري٦م يٛمٚمٙمٝم٤م اخلقاص، قمغم أن يدومع ُمٕمّدل وم٤مرق اًم٘مٞمٛم٦م.

– قم٘م٤مر ُم٤ٌمدًم٦م": ، وهق"قم٘مد اعمٜم٤مىمٚم٦م"ًمت٤ٌمدل اًمٕم٘م٤مرات هق  افتؽققػ افػؼفل-

 اعم٘م٤ميْم٦م ًمٕم٘مد ُمِم٤مسمف وهق ،"آظمر قم٘م٤مر ُمـ ؿم٘مص أو سمٕم٘م٤مر -ُمٜمف ؿم٤مئٕم٦م طمّّم٦م أو

 .وضم٤مئز ُمنموع قم٘مد وهق ،"سم٤مٕقمٞم٤من إقمٞم٤من ُم٤ٌمدًم٦م"

 ، ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:ادبحث افثافث: ظؼقد تقؾر احتقاجات ادقاضـغ

 أرسمع صٞمغ شمٕم٤مىمدي٦م: ِمٛمؾ، وشمادطؾب األّول: ظؼقد اإلشؽان

إضم٤مرة إقمٞم٤من إضم٤مرة سمًٞمٓم٦م؛ أي ٓ  صٞمٖم٦م قمغموي٘مقم : ظؼد افسؽـ االجتامظل. 1

شمتْمّٛمـ ؾمقى أطمٙم٤مم اإلضم٤مرة. ويِمقب هذه اًمّمٞمٖم٦م إؿمٙم٤مل ذقمل ُمتٛمّثؾ ذم 

 اىمؽمان قم٘مد اإلضم٤مرة سمنمط سم٤مـمؾ، وهق دومع همراُم٦م قمٜمد اًمت٠مظّمر ذم ؾمداد أضمرة.

، وهبذا ٓ صٞمٖم٦م سمٞمع قم٘م٤مر ُمٕملّم ٟم٤مضمزا وي٘مقم قمغم: ظؼد افسؽـ افسؿقي افعؿقمل. 2

ذم هذا اًمٕم٘مد أّي إؿمٙم٤مل ذقمل. إّٓ إذا جل٠م اعمًتٗمٞمد ُمـ اًمًٙمـ إمم آىمؽماض  يٙمقن

ُمـ اًمٌٜمقك ٓؾمتٙمّمل ُم٤م يٜم٘مّمٝمؿ سمّمٞمٖم٦م اًم٘مرض سمٗم٤مئدة؛ وذًمؽ ممٜمقع ذقم٤م. 

وسمديٚمف: أن يٚمج٠م اعمًتٗمٞمد إمم آىمؽماض احلًـ أو اًمتٛمّقل سم٤مًمٓمرق اعمنموقم٦م ًمدى 

 عمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ.اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م؛ سم٤معمراسمح٦م أو اإلضم٤مرة ا
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سمٞمع قم٘م٤مر ُمقصقف ذم اًمذُّم٦م، أو صٞمٖم٦م  وي٘مقم قمغم :ظؼد افسؽـ افسؿقي اددّظؿ .3

 سمتٕمٌػم إطمٜم٤مف. "آؾمتّمٜم٤مع"

 صٞمٖم٦م وي٘مقم قمغم :"افبقع باإلجيار"ظؼد افسؽـ ادـجز بلمقال ظؿقمقة بصقغة  .4

يِمقب واإلجي٤مر اًم٤ًمشمر ًمٚمٌٞمع، أو اإلجي٤مر اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ، أو اإلضم٤مرة اًمتٛمقيٚمٞم٦م. 

اًمٌٞمع واإلضم٤مرة قمغم حمّؾ  يهذه اًمّمٞمٖم٦م إؿمٙم٤مٓن ذقمّٞم٤من ُمتٛمّثالن ذم: شمقارد قم٘مد

 واطمد، واىمؽماّنّم سمنمط سم٤مـمؾ، وهق اؿمؽماط دومع همراُم٦م اًمت٠مظمػم.

 افتقطقػ افعؿقملظؼقد ادطؾب افثاين: 

اًمٕم٘مد "قم٘مقد اإلضم٤مرة اًمقاردة قمغم إؿمخ٤مص، وهل:  ُمـ لهتؽققػفا: -

اًمقارد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م )ظمدُم٦م أو قمٛمؾ( ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو اقمت٤ٌمري سم٠مضمر ُمٕمٚمقم، ُمٕمّٞمٜم٦م 

يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م أو ُمقصقوم٦م ذم اًمذُّم٦م، وذًمؽ ُمثؾ اخلدُم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، واًمّمحٞم٦م، 

 ع ذائط اإلضم٤مرة.وآؾمتِم٤مري٦م وٟمحقه٤م. وهل قم٘مد ضم٤مئز ُمنموع إذا اؾمتقرم مجٞم

 ادطؾب افثافث: ؿروض افقـافة افقضـقة فدظؿ تشغقؾ افشباب

صٜمدوق دقمؿ شمِمٖمٞمؾ "شمٜمٓمقي اًم٘مروض اًمتل يٛمٜمحٝم٤م  تؼقيؿفا افؼظل:-

 حتّٗمٔملم ذقمٞملم: قمغم "اًمِم٤ٌمب

اًمتٜمّمٞمص قمغم ؾمٕمر اًمٗم٤مئدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘مرض اًمٌٜمٙمل وٛمـ اشّمٗم٤مىمٞم٦م اًمتٛمقيؾ  -1

اًمثالصمٞم٦م، وحتّٛمؾ اًمدوًم٦م ًمف ـمٞمٚم٦م ُمّدة آشّمٗم٤مىمٞم٦م، وهذا وإن يم٤من ُمزيال ًمٚمحرج اًمنمقمل 

ٚمٗمقائد اًمٌٜمٙمٞم٦م اًمتل ًمسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٘مؽمض، ًمٙمٜمّف ٓ يٕمٗمل ذُّم٦م اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م قمـ شمٕم٤مـمٞمٝم٤م 

يمّم أّن حتّٛمؾ اًمدوًم٦م ًمتٚمؽ اًمٗمقائد ُم٘مّٞمد سم٤مٟمتٗم٤مء حتّ٘مؼ ذوط  هل ذم طمٙمؿ رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م.

 ضمزائٞم٦م أو وم٤مؾمخ٦م شمٕمٞمد اطمت٤ًمب ٟم٦ًٌم اًمٗمقائد قمغم اعم٘مؽمض ُمّرة أظمرى.

يم٤موم٦م اًمنموط اجلزائٞم٦م واًمٗم٤مؾمخ٦م شمْمّٛمٜم٧م حتٛمٞمؾ اعم٘مؽمض همراُم٦م شم٠مظمػم، قمالوة  -2

 قمغم شمٕمقيْم٤مت ضمزاومٞم٦م أظمرى، وهل ذوط وم٤مؾمدة.
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 اخلامتة والنتائج

 ظمٚمص اًمٌح٨م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمّم يكم:

يِمؽمط ًمّمح٦م قم٘مقد اإلدارة ُم٤م يِمؽمط ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد اعمًّّمة ذقم٤م، أو  -1

 اعمًتحدصم٦م سمٗمٕمؾ اًمؽميمٞم٥م سملم مجٚم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد، أو اًمت٘مٞمٞمد سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمنموط.

شمٙمٛمـ اعمٞمزة اجلقهري٦م ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م ذم صٗم٦م اإلذقم٤من وشمتجغّم ذم اؾمتٌداد  -2

اًمدوًم٦م ذم اؿمؽماط اًمنموط وإدظم٤مل اًمتٕمديالت وإّن٤مء اًمتٕم٤مىمدات سم٢مرادهت٤م 

ذم ُمنموقمٞم٦م هذه اًمٕم٘مقد ُم٤م داُم٧م شمراقمل اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم  وهذا ٓ ي٘مدحاعمٜمٗمردة، 

 ْمف قمـ أّي ضر ُمٙمٗمقًم٦م.ًمألُّم٦م، وُم٤م داُم٧م طم٘مقق اًمٓمّرف اًمث٤مين ذم شمٕمقي

إّن أهمٚم٥م قم٘مقد اإلدارة اًمتل دمرهي٤م اًمدوًم٦م ُمع ُمقاـمٜمٞمٝم٤م وومؼ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن  -3

اجلزائري صحٞمح٦م وُمنموقم٦م، وٓ طمرج ومٞمٛمـ شمٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م إذا شمّؿ اظمتٞم٤مره وومؼ 

 ُمٌدأ طمًـ آظمتٞم٤مر وُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.

تٛمؾ قمغم سمٕمض إّن سمٕمض قم٘مقد اإلدارة اًمقاردة ذم اًم٘مقاٟملم اجلزائري٦م شمِم -4

اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أّدت إمم قمزوف يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس قمٜمٝم٤م؛ اشّم٘م٤مء ًمٚمحرام، 

 وشمتٛمّثؾ هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم إطمدى اعمحٔمقرات اًمثالصم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

: وذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٜمدات اًم٘مرض اًمقـمٜمل، افػائدة افربقية ظذ افؼرض -أ

 وىمروض اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمدقمؿ شمِمٖمٞمؾ اًمِم٤ٌمب.

: وذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز، قم٘مد امة افتلخر ظـد شداد افديـرشط ؽر -ب

اإلجي٤مر اًمٕمٛمقُمل، قم٘مد اإلؾمٙم٤من سمّمٞمٖم٦م اًمٌٞمع سم٤مإلجي٤مر، ىمروض اًمقيم٤مًم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

 ًمدقمؿ شمِمٖمٞمؾ اًمِم٤ٌمب.

؛ يمّم ذم صٞمٖم٦م اًمٌٞمع سم٤مإلجي٤مر: وذًمؽ ترـقب ظؼديـ متضاديـ دم ظؼد واحد -ج

 ؾمٙم٤من سمّمٞمٖم٦م اًمٌٞمع سم٤مإلجي٤مر ُمع ويم٤مًم٦م قمدل.سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٘مد اىمتٜم٤مء اًمٚمقازم، قم٘مقد اإل
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إّن وضمقد إطمدى هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م أو همػمه٤م مم٤ّم مل شمرصده هذه اًمدراؾم٦م  -5

يًتقضم٥م ُمـ اًمدوًم٦م إدظم٤مل اًمتّمحٞمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمالزُم٦م عمقاءُمتٝم٤م ُمع أطمٙم٤مم 

 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م إطمدى صمقاسم٧م اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اجلزائري٦م؛ اًمتل ٟمّّم٧م

قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ دؾمتقر اًمٌالد، وسم٤مقمت٤ٌمره٤م أيْم٤م أطمد ُمّم٤مدر اًمتنميع ذم 

اًم٘م٤مٟمقن؛ ٓ ؾمّٞمّم أطمٙم٤مم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل اعمٕمتٛمد رؾمٛمٞم٤م ًمدى وزارة اًمِم١مون 

اًمديٜمٞم٦م وإوىم٤مف، واعمٕمتٛمد أيْم٤م ذم ىم٤مٟمقن إهة، واعمٕمتٛمد أيْم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم رىمؿ 

 تٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.اعمحّدد ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م اعم 20-02

إّن وضمقد أّي٦م خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م ذم قم٘مقد اإلدارة يًتقضم٥م قمغم اعمقاـمٜملم اعمٕمٜمّٞملم هب٤م  -6

ذم -اًمتقىّمػ وقمدم اًمدظمقل ومٞمٝم٤م اسمتداًء؛ إّٓ سمٕمد اًمتحّري واؾمتِم٤مرة أهؾ اًمٗمتقى 

؛ عمٕمروم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمؽمظّمص أو ٓ؛ إُّم٤م -طم٤مل قمدم شمقاومر سمدائؾ ذقمٞم٦م أظمرى

 ُمٜم٤مط احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م، أو سمٛمراقم٤مة اًميورة اخل٤مص٦م.سمٛمراقم٤مة 

إّن شمّمحٞمَح قم٘مقد اإلؾمٙم٤من، ودقمؿ شمِمٖمٞمؾ اًمِم٤ٌمب، وؾم٤مئر آؾمتثّمرات اًمتل  -7

شم٘مّدُمٝم٤م اًمدوًم٦م إمم ؿمٕمٌٝم٤م، وُمقاءُمَتٝم٤م ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؛ ؾمٞمتٞمح٤من 

٤مجل٦م ًمنمائح يمٌػمة ُمـ اعمجتٛمع اجلزائري آٟمدُم٤مج ذم ظمٓمط اًمدوًم٦م اًمتٜمٛمقي٦م، وُمٕم

 أزُم٤مهت٤م آىمتّم٤مدي٦م، وقمٚمٞمف وم٢مّن اًمدراؾم٦م شمقيص سمجٛمٚم٦م ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م.

وذم إظمػم أمحد اهلل وأؿمٙمره أن ّووم٘مٜمل إلمت٤مم هذا اًمٌح٨م، وأؾم٠مًمف اًم٘مٌقل واًمرى، 

 وم٢من أص٧ٌم ومٛمـ اهلل وطمده، ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦ّم، وأؾم٠مًمف أن يٙمقن ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف

 وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمف. وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ٟمٗمز وُمـ اًمِمٞمٓم٤من،
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Economic and Social Crisis Management Strategies 

by Prophet Muhammad (PBUH) in Medina 

Prof. Dr. Usama Abdulmajed Alani 

Al-Farabi University College- 

Baghdad- Iraq 

Introduction 

Researchers are active according to their various doctrines in 

reviewing of the actions of Prophet Muhammad (PBUH), the believer 

seeks his intercession, and the critics try to diminish his mission. The 

first, requests Allah acceptance, and the second, get the failure 

throughout the ages. 

Hoping to win Allah satisfaction and his intercession PBUH, I 

ventured in this deep sea, trying to shed light on some of the particles of 

his biography, namely his action in resolving the crises that faced him, 

including the crisis of migrants upon their arrival in Medina. 

Research’s Problem 

The problem of research is that the Muslims during their migration to 

Medina, faced a lot of crises, Prophet (PBUH) realized it, and turned 

then into an opportunity, so the search tries to answer the following 

questions: 

1. What are the characteristics of the crisis in general and the 

characteristics of the economic and social crisis of migrants in 

particular? 

2- What strategies did the Prophet (PBUH) use to solve the above crisis? 

3- What results have reached from the strategies adopted? 

Research’s Hypothesis 

The research starts from the following: There are reasons of the 

divine wisdom empowered (PBUH) to do what is supposed to do, so the 

risks of various crises have been reduced, including what faced 
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migration. 

The Importance of the research 

Can be stated as: 

1- Revealing the aspect of the Prophetic Sunnah. 

2 - Recognizing of lessons   from the prophetic act during the crisis. 

3 - Trying to implement these lessons in our contemporary reality. 

Research’s objectives 

The research aims to: 

1 - Demonstrate the concept of crisis and its characteristics and ways to 

address them in science of management today. 

       2- Determining the characteristics of the economic and social crisis 

of migrants. 

3 - Identifying the strategies exercised by the Prophet (PBUH) to 

address the crisis. 

Search scope 

The research will cover the transitional stage that confronted the 

Muslims in establishing their state in Madina by confronting the 

economic and social crisis of migrants. 

Research Methodology 

Research will depend on the scientific method through the use of 

induction methods and interpolation as needed. 

1- The management crisis concept, characteristics and solving 

strategies 

The research will begin with addressing the concept of crisis in terms 

of language and terminology. It also sheds light on the concept of 

economic, social crisis, and then clarifies the characteristics of crises in 

general and thus attempts to hint at crisis resolution strategies. 

1-1- Conceptual framework of Crisis Management: 

Different meaning the word crisis have been defined from the point 

of view of several specialties, according to Merriam-Webster dictionary, 



 Economic and Social Crisis Management Strategies by Prophet… 

 2222 جوان( 2)جمّلة السالم لالقتصاد اإلسالمي، العدد 

|199 

some of the meaning of crisis are ( Merriam- Webster. com/ 

dictionary/crisis):  

a: an unstable or crucial time or state of affairs in which a decisive 

change is impending specially: one with the distinct possibility of a 

highly undesirable outcome a financial crisis; 

b: a situation that has reached a critical phase the 

unemployment crisis 

Also, the crisis defined as a situation in which something or someone 

is affected by one or more very serious problems.  (https://www. Collins 

dictionary. com/ dictionary/English/crisis). 

A crisis is thus a critical situation that can have severe negative 

consequences to the organization (SakaRahmonOlawale, 2014). An 

organizational crisis—an event perceived by managers and stakeholders 

as highly salient, unexpected, and potentially disruptive—can threaten 

an organization’s goals and have profound implications for its 

relationships with stakeholders (Jonathan Bundy et.al.,2017). 

From the above, we can proceed that the linguistic definition of the 

crisis is similar to the conceptual definition of the crisis and it is caused 

by unstable situations; the crisis threatens the basic assumptions of the 

organization (regime), its internal beliefs, even its existence, so the crisis 

requires urgent and new decision making to address them. 

While the crisis management defined, as a systematic attempt by 

organizational members with external stakeholders to avert crises or to 

effectively manage those that does occur (Christine M, et.al, 1998). 

Others defined it as the art of making decisions to head off or 

mitigate the effects of such an event, often while the event itself is 

unfolding (SakaRahmon Olawale,2014). 

To precede the aims of the research, we will focus on two kinds of 

crisis (Economic and Social). 

1-2- The economic crisis: 

The term economic crisis refers to a general slowdown of economic 

activity characterized by a decrease in GDP, a drying up of liquidity, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/serious
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem
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and a high rate of unemployment (Gressani & Kouame, 2009). In 

addition, an economic crisis might lead to a recession. (Langmore & 

Fitzgerald, 2010). 

It is noticeable from the above definition that the economic crisis is: 

1. A slowdown in economic activity leads to economic imbalance; 

2. The economic crisis has negative effects, such as a sharp decline in 

production, which leads to a decline in growth and high 

unemployment. 

3. The economic crisis may lead to recession. 

1-3- The social crisis: 

The crisis can be defined from a societal perspective, as a sudden 

event that threatens the interest of the community and society, and it is 

confronted in difficult circumstances, where the possibilities are short, 

and the time is tight, and the urgent demands for confrontation and 

solution (Alaboodi, 1995). Specifically, a crisis arises from a breakdown 

in shared meaning, legitimating, and institutionalization of socially 

constructed relationships (Pearson and Clair, 1998). 

1-4- The main characteristics of crisis: 

The main characteristics of crisis can be summarized with the following 

(Ibrahim M.Shaluf et.al, 2003; Rifai & Jibril, 2007): 

1- Crisis is a man-made event, and has positive and negative sides; 

2- Crisis is resulted from the economic and political issue as well as 

from disaster; 

3- Crisis is a situation in which a decision has to be made in a short 

time; 

4- Crisis can occur with little or no warning in  anywhere and at 

anytime; 

5- The violent surprise when they explode; 

6- It represents a fundamental transformation,(basic turning point); 

7- The control of events is at low limits; 

8- Conditions of uncertainty and lack of information prevail; 
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9- Severe threat to the interests, objectives and underlying 

assumptions underlying the system; 

10- The impact of anxiety and disorder on the lives of individuals; 

11- Causes physical, human or psychological losses. 

1-5- Some of the modern strategies for management: 

The strategy for resolving the crisis stems from the supreme authority 

of the state and indicates the ability and skill of the leadership. Investing 

its expertise in order to achieve its goals, it seeks to foster confidence in 

those affected by the crisis and takes care of them. 

There have been tremendous developments in methods of crisis 

management. The research will focus on two of them, as it fits the 

subject of the research according to the researcher's belief. 

1-5-1-Crisis Exhausting Strategy: 

It is the best non-traditional ways to manage the crises. Every crisis 

has its content, which entails an agreement on this content between the 

forces of the crisis. Hence the real responsibility of the decision-maker is 

to empty the crisis from its content and make substantial changes as 

relevant to the agreement between crisis forces (Al- Deeb, 2012, 89). 

Success in exhausting the crisis to its content is a success in losing the 

crisis's momentum and success in stripping off the fingerprint that 

attracts it.  The management of the organization can succeed in 

unloading the crisis of their content through many methods such as: 

 •Temporary alliances with some crisis forces (actors). 

 •Assign people loyalty to the management of the organization to lead 

the crisis. 

Emptying the crisis sometimes requires partial and temporary 

recognition to the fact of crisis. This crisis is then successfully denied 

and unloaded (Abu Fara, 2009). 

1-5-2-Changing Path Strategy: 

This kind of strategy is used with extremely violent and unstoppable 

crises. The crisis management tries to change the path; the crisis is 
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contained by assimilating its results, acceptance, and recognition to 

overcome its consequences, in a way that reduces its risks (Shaalan, 

1999) 

Dealing with crisis effectively (according to this approach) requires 

that the crisis not be viewed as having only negative sides, a crisis may 

include positive ones. Regime must benefit, focus these sides in 

developing the organization and making positive changes in it. This 

approach takes several forms, like transforming the crisis from negative 

to positive. 

From the foregoing, it is clear that crisis is an emergency that is 

harmful to society where may lead to its collapse. It has several types 

like economic, social, etc. As the section pointed out the characteristics of 

crisis in general, and features to resolving crisis. Since the research aims 

to show the ways of prophetic action to address crisis that faced the 

migrants, it will be addressed in the next section, God willing. 

2. Migration crisis and its economic and social characteristics: 

In this part will try to discuss the economic situation in Yathrib 

(Medina) before the migration and then discuss the characteristics of the 

economic crisis of migrants, as well as the characteristics of the social 

crisis for them. 

2-1-The Economic Situation in Yathrib (Medina) before migration 

(Hijra) 

The fertility of the place did not restrict the nature of the work of the 

oasis،inhabitants to agriculture alone. Rather it helped them to take up 

all manner livelihoods. They had intercourse with Mecca, with the 

Arabs of the desert, Syria, and they also perfected some industries which 

depend on agriculture production (Yassin, 1988). 

Arab was living in Yathrib as well as Jews. The Jews were not a small 

minority but a great force in the community, their strength influenced 

both militarily and economically (Alani, 1995). 

Jews excelled at the arts of earning money and trading. They in fact 
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monopolized trading export and import in cereals, dates, wine, clothes. 

For the services they offered to the Arabs, the latter paid heavily. Usury 

was a common practice amongst them, lending Arab notables great 

sums to be squandered on mercenary poets, and in vanity avenues, and 

in return seizing their fertile land given as surety (Mubarakfouri, 1988). 

The economic rupture between Arab (Aws and the Khazraj) on one 

hand and Jews, on the other hand was accompanied by a disturbance in 

wealth balance in favor of the Jews. Arab began to feel Jews exploitation 

which was manifested in the position of farmer regarding the usurer 

who was expropriating his labor (Yassin, 1988). 

People of Yathrib practiced trade on a large scale with neighboring 

towns, especially Mecca. Documents and treaties were made between it 

and the merchants. These were involved with the protection of rights 

and usufruct agreements (Ibn-Hisham,2004). Markets were held inside 

Medina like the Qaynuqac Souq and the Medina Souq. The Arab was 

exploited by Jews in matters of trade as well, in which they worked for 

Jewish investors and helped to increase their wealth (Salim, 1971). 

2.2 The characteristics of the economic crisis of migrants: 

The previous part showed that the economic crisis is sudden 

turbulence in the economic balance in a certain place, through the 

scrutinizing the previous definition, it can be inferred that what 

happened from the act of the migration (Hijra) caused an economic 

crisis. The events in Medina after the migration caused turbulence in 

economic equilibrium, represented by the scarcity of available resources, 

and the weakness of the existing productive system, accompanied by an 

economic blockade imposed by Quraish, led to unemployment of 

immigrants (Muhajirin) resulting from the different nature of their work, 

and the monopoly of the market by the Jews. 

The coming of Muhajirin were not easy, they were homeless, jobless 

and penniless. Their number was not small, on the contrary, it was 

increasing day by day especially, after the Prophet’s (PEUH) green light 

to leave for Madinah whose economic structure, originally not that 
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prosperous one, began to show signs of imbalance aggravated by the 

economic boycott that the anti-Islamic groups imposed and 

consequently imports diminished and living conditions worsened 

(Mubarakfouri, 1988). 

According to previous, the Muhajirin faced an economic crisis, the 

characteristics of the economic crisis of Muhajirin can be summarized as 

follow (see table 1): 

1. The Muhajirin lose of any work that they can earn a living from; 

2.  The confiscation of Quraish to their wealth; 

3. The tendency of the balance of economic power to the Jews; 

4. The predominance of agricultural work in Medina, which is contrary 

to the nature of the work of migrants; 

5. Jewish control of the market, and the lack of a commercial market for 

migrants; 

6. Severe threat to the economic future of the state; 

7.  The future of Prophet message and Islam in a critical exam; 

8. The impact of anxiety and disorder on the lives of migrants; 

9.  Material confiscation, human and psychological losses (leaving 

family and wealth) to migrants, because of immigration. 

2-3-Characteristics of the social crisis of migrants: 

We concluded from the previous section that the main results of the 

crisis, which may occur are the unstable situation that threatens 

fundamental assumptions of the regime, its internal beliefs, even its 

existence, and that the crisis requires an urgent decision. 

The immigration resulted from the unstable situation was in Mecca, 

the persecution of Quraish, -in the contemporary political term- which 

amounted to genocide aimed at the society and leadership of Islam, and 

its faith, so there was displacement to Yathrib. New social conditions 

had threatened   the emergence of the Islamic State in the time of 

immigration, like a sense of alienation, and homesickness, and the 

prevalence of new customs, and a new social structure resulting from 

the presence of Jews. 
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Their social problems related to the fact that many of immigrated 

(Muhajirin) had left their families or had been prevented from seeing 

since leaving Mecca (e, g. Abu Salama (May Allah be pleased with him). 

This was in addition to their homesickness for their families and the 

wrench they felt at leaving Mecca in addition to that, their feeling of 

being allies (halif) of the Ansar. The ally is not descended from the 

eponymous grand-father of the tribe but falls under the protection of 

and inherits which extends its protection to him. The blood money to be 

paid for his life was half that of full members of the tribe, and one was 

not to avenge an ally by killing (1995). 

The above explained the social crisis of Muhajirin, characteristics of 

the crisis can be summarized as follows (see table 2): 

1. The absence of the clan and the protection which provided despite its 

weakness in Mecca, 

2. Muhajirin feeling that they are allies; 

3. Divergent reactions of the hypocrites and Jews; 

4. Despite faith in Allah and His Messenger, there is uncertainty for 

things that come; 

5. Pressure from hostile parties and the need to make quick, effective 

and right decisions; 

6. Threatening the opportunity to establish an Islamic State; 

7. The impact of anxiety and disorder on the lives of migrants with the 

increase of the hypocrite’s pressure; 

8. Fear of happing material, human or psychological losses 

It is clear from the above that the economic level of the immigrants 

was poor, and the Ansar were not wealthy enough to fill the gap, in 

addition to that the center of economic power was held by the Jews. This 

led to the emergence of an economic and social crisis as it was 

demonstrated. Crisis management strategy through Prophet Biography 

(Si’ra) will be addressed in the next section. 

3-The role of the Prophet PBUH in the management of economic 

and social crises: 
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Strategies as perceived by the organization and management Muslim 

scholars, mean the future vision for any future work, task or matter, so 

that the decision maker has the foresight of the destination taken 

(Shehata, N.D.). This section will discuss the act of the Prophet PBUH in 

resolving both the economic and social crises that faced the city of 

Medina by immigrants 

3-1- The prophetic management to the economic crisis: 

One of the key solutions to the fight against poverty and the 

deterioration of the economic situation is the empowerment of the 

unemployment through the provision of work opportunities for them. 

Since adapting to the prevailing agricultural work in the city requires 

time in terms of preparation, or the length of the agricultural productive 

cycle, it was necessary to find a suitable place for the predominant work 

of migrants, trade. So, it was necessary to search for a market where 

Muslim traders and their workers are active, and the prophet has been 

keen since his becoming in Medina to provide this place. 

The souq (market) of Medina was situated in the quarter of the Beni 

Quynuqac, who was Jews. Their nature had got the better of them, in 

that they were importing a tax on trade, selling stalls in the market to 

stall-keepers, renting out stalls, or monopolizing them for themselves. 

Thus, they were able to dominate the market (Ganim, 1983). In addition 

to that all transactions are predominantly riba-based. 

The main step in solving the crisis, is taking the appropriate decision 

in dealing with the market. However, the true religion said his final 

word in this area, you have your religion and I have mine. Therefore, the 

Prophet (PBUH) decided to create a new market not far from the market 

of Beni Quynuqac. A large dome struck as a symbol and a sign where 

Muslims gather to trade. The Jews were enraged by this, and the enemy 

of Allah Ka’b ibn al-Ashraf dared to demolish the dome and undermine 

it. But the shrewdness of the Prophet was to focus on the success of crisis 

management, not to be drawn into other crises, so he focused on the 

main goal (solving the economic crisis). The Prophet (PBUH) did not 
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want to make an issue of this behavior and this is the art of crisis 

management, so he said: ‚I will make a market which will arouse his anger 

even more that this one.”  He was to a spacious plot which was pleasant 

and vacant, planted his foot in it, and said: ‚This is your market. Don’t try 

and squeeze each other out, and don’t impose a tax.” (Al-Samhodi,1419H). He 

meant that they should not drive each other a way, monopolize or 

exploit places in the market. 

In order to ensure the management of the crisis (find appropriate 

work through the establishment of the market), it is necessary to specify 

the rules and procedures that should be dealt with, so we find his 

concern, PBUH in providing the appropriate environment for the work 

of the market, through: 

1. Prohibition of monopoly; 

2. Providing economic freedom to all customers and exempting them 

from fees; 

3. Prohibition of fraud, deceit and other methods; 

4. Provide complete information on the goods on the market; 

5. Standardization of measures and scales; 

6 - Prohibition of usury (Alani,1995). 

Thus, the elements of the aforementioned strategy for solving the crisis 

had achieved by providing the necessary information on the bases of 

dealing in the market and its follow-up to its dealers, Abu Hurayrah 

narrated that the Messenger of God passed on a food, enter his hand in 

it, his fingers got wet, he said: ((What is this, food owner?)), He said:  the 

rain, O Messenger of God! He said, "Why you not make it on the top, so 

people can see, who cheated is not from us), (Narrated by Muslim, hadeeth, 

102). 

It is noticeable his superiority PBUH in resolving the crisis through 

methods which known to management science in the present time, by 

Crisis Exhausting Strategy. The crisis cannot be implemented in the 

organization and lead to positive effects if there is no agreement 

between the forces of the crisis on exhausting its content. Success in 
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Crisis Exhausting Strategy applied through many Prophetic acts such as: 

 He (PBUH) held alliances with the forces of crisis (Jews) through 

the peace offer agreement. 

 The system of brotherhood. 

 Follow up the market and entrust senior companions to manage 

it. 

It also excelled in PBUH in crisis changing path strategy by absorbing 

the consequences and recognizes the causes and then overcome and 

addresses the results, where the crisis has been converted from negative 

to positive. 

3-2-The prophetic management to the social crisis: 

In the previous section, we explained the social problem which faced 

the Muhajirin (immigrants), this situation required to find a way to deal 

quickly with. The divine wisdom was manifested in the position of the 

Prophet (PBUH) when he enacted the system of brotherhood, according 

to which the Prophet (PBUH) made the Muhajirin and Ansar brothers 

(Ibn-Hisham, 2004). 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 [8/9]احلرش: (حئ مئ ىئ يئ جب حب

Allah mentioned this in his holy Quran where he said : To the 

indigent Muhajirs; those who were expelled from their homes and their 

property, while seeking grace from Allah and(his) good pleasure and 

aided Allah and his Messenger; Such are indeed the truthful (8); And 

those who before them, had homes (In Madinah) and had adopted the 

faith, show their effecting to such as came to them for refuge, and 

entertain no desiring their hearts for things given to the (latter), but give 

them preference over themselves, even though poverty was their ( own 
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lot) and those saved from the covetousness of their own souls,-they- are 

the ones that achieve prosperity(9),( Al-Hasher Sura), (IFTA,1410H). 

The system of brotherhood was a solution to economic problems. The 

immigrants said: O Messenger of Allah, we never seen such as the 

people we have came to , they are the best consolation in a few ,and  the 

best in many,  supplies and engaged us in the profession ,so we feared 

that they will get all wages, he said(PBUH): «No, however you praise 

them and pray for them». That means that your praise and your prayers 

to them got you the same kind of reward, (Sayyiduna Muhammad 

PBUH, Muhammad Rashid Rida, Brotherhood between immigrants and 

supporters). 

At the same time, the Prophet (PBUH) solved the social problems of 

Muhajirin and Ansar. He wanted peace is upon him, to change the 

concept of an ally, to a higher system in which the two categories will be 

equivalent. The purpose of brotherhood system was to establish the new 

rules of the Islamic society and eliminate the tribal tendency of the Arab 

man with a system based on the Islamic brotherhood is outperform of all 

other agreements, also to eliminate any idea among the Ansar that those 

who came to them are allies of Alaws and Khazraj. Ibn Hajar al-Asqalani 

said: "The meaning of the alliance before Islam (Al -Jahiliya period) has 

the same meaning of the alliance in Islam, which was based on the 

provisions and limits of religion, and the alliance of Al-Jahiliya was 

based on what was humble among them with their views" (Ibn Hajer, 

7041H).Hence the difference of brotherhood from alliances of Al-

Jahiliya. Hence, the brotherhood system was based on religion and its 

provisions and equality between Muslims, and even advanced on the 

Alliance "in that it has a deeper social character and is followed by 

Islamic financial obligations" (Al-Ali, 2004). The brotherhood system in 

this aspect as a system based on equality between the brothers and their 

submission to the relations of lineage and womb leads to the exclusion 

of the idea of alliances or treating supporters of migrants as allies, where 

relations have become based on equal rights and duties, in addition to 
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the dimensions of the economic guarantee. 

The reason for brotherhood was psychological and social:‛ He makes 

his companions (Sahaba) as brothers, when they went down to the 

Medina, to prevent them from the desolation of alienation, and it 

desensitizes them from the paradox of the family and the clan. And then 

tightens the strength of each other, when Islam emerged, and reunion 

brutality went away ‚(Ibn Hajer, 1407H). Hence, social reason for 

alleviating alienation and effects of Muhajirin was result of the 

declaration of brotherhood, it leads to beneficence of Muhajirin and 

made  leaving their country a factor for new brothers (Ansar) to take 

care of them, and do their affairs so, decreasing  the losing of their 

parents and the homeland , facilitated the  Muhajirin to make  contact 

with the people of Medina (Ansar) ,  expanded the scope of their 

relations,  provided them with a shelter to help them alleviate adversity, 

and finished their isolation. 

The messenger (PBUH) used also Crisis Exhausting Strategy, to 

manage the crisis through: 

• Making alliances with the forces of the crisis (Ansar) through 

brotherhood system. 

• Taking charters from leaders of Ansar 

Prophet Muhammad (PBUH) succeeded in managing the crisis by 

using changing path strategy. He has absorbed the situation of migrants 

and understood their social suffering, it has been overcome and the 

results have been addressed through brotherhood and taking the pledge 

from the leaders of Ansar to commit to it, thus turned the negatives of 

the crisis into a positive state. 
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Conclusion: 

      His biography, PBUH, is a revelation of life in its various aspects, 

devotional and transactional, at the level of the individual, the family 

and, the whole society, in laying the foundations of the state and in 

enacting its laws politically, economically and socially. Immigration was 

not an entertainment journey; it was the decision to abandoned money, 

children, family, clan, homeland, and housing, for obedience to Allah 

and His Messenger and to preserve the religion of Islam. Naturally 

different crises had to accompany the establishment of the state. These 

crises would have eliminated the young emerging country by the fifth 

column of hypocrites and Jews, and by the international persecution of 

the Quraish. This had not been occurred, because of the kindness of 

Allah and revelation to the Prophet (PBUH) to take what necessary to 

address those crises. For the above, the researcher reached the following: 

1. A crisis is an emergency that affects society and may lead to its 

collapse. They have different types: economic crisis, social crisis, etc. 

2-The economic situation of the Muhajirin was poor, and the Ansar were 

not wealthy enough to bridge the gap and the centers 

of economic powers were held by Jews. 

3-This led to the emergence of an economic and social crisis that 

coincided with the characteristics of the crisis in the contemporary sense. 

4 - His superiority (PBUH) in solving the economic crisis through 

modern methods known to management science, like Crisis Exhausting 

Strategy. He made PBUH alliances with the forces of the crisis (Jews) the 

peace offers agreement and follow up the market and assign senior 

companions (Sahaba) to manage it. 

5- His ability PBUH to use the changing path strategy to manage the 

social crisis by accommodating the situation of Muhajirin and 

recognition of their suffering, and then overcome it and address the 

results through brotherhood system, and thus turned the negatives of 

the crisis to a positive situation. 

     The wise leadership of the Prophet (PBUH) was the cornerstone of 
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the success of the establishment of the Islamic State because he does not 

speak of fancy. Besides, his keenness and mercy on his patronage, which 

inspired him to find strategies to resolve crises, which was only known 

in management science recently. In the end, our Prays be to Allah, the 

Lord of the World. 
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Table 1, The characteristics of the economic crisis 

 

No. 
Characteristics of the crisis in 

general 

Characteristics of the economic 

crisis of immigrants 

1 
The violent surprise when it 

explodes. 

They lost any work, which they 

can earn from it. 

2 Basic turning point. 
Their poverty or confiscation of 

Quraish to their money. 

3 Lack of control over events 
The tendency of the balance of 

economic power to the Jews. 

4 

There are conditions of 

uncertainty and lack of 

information. 

The predominance of agricultural 

work in Medina, which is 

contrary to the nature of the work 

of migrants. 

5 

Time pressure and the need to 

make quick, effective and 

right decisions. 

Jewish control of the market, and 

the lack of a commercial market 

for Ansar. 

6 

Severe threat to the 

fundamental interests, 

objectives, and assumptions 

underlying the regime 

Severe threat to the economic 

future of the state. 

7 

The impact of anxiety and 

disorder on the lives of 

individuals. 

Impact of the psychological war 

held by hypocritical side on the 

lives of Muhajirin. 

8 
Causes material, human or 

psychological losses. 

Because of immigration, there 

were (material confiscation) or 

psychological losses (leaving the 

family and wife). 

 

Source: Author’s own 
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Table 2, the characteristics of the social crisis 

 

No. Characteristics of the crisis in 

general 

Characteristics of the social 

crisis of immigrants 

1 The violent surprise when it 

explodes. 

The absence of the clan and thus 

the protection it provided 

despite its weakness. 

2 Basic turning point. Ally's feeling for immigrants 

3 Lack of control over events Divergent reactions of the 

hypocrites and Jews. 

4 There are conditions of 

uncertainty and lack of 

information. 

Despite faith in Allah and His 

Messenger, there is uncertainty 

for things that w come. 

5 Time pressure and the need to 

make quick, effective and 

right decisions. 

Pressure from hostile parties 

and the need to make quick, 

effective and correct decisions. 

6 Severe threat to the 

fundamental interests, 

objectives, and assumptions 

underlying the regime 

Threatening the opportunity to 

establish an Islamic society. 

7 The impact of anxiety and 

disorder on the lives of 

individuals. 

The impact of anxiety and 

disorder on the lives of migrants 

with the increase of the 

hypocrite's pressure 

8 Causes material, human or 

psychological losses. 

Fear of psychological loses 

(feeling as ally and strange). 

 

Source: Author’s own 
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