


 

 

 مجلة الّسالم لالقتصاد اإلسالمي
 نصف سنوية دورية علمية محّكمة

 قضايا االقتصاد اإلسالميب تعنى

 

 

  الثالثالعدد : الثالثةالسنة 

 هـ  3665 القعدةذو  -م  4244جوان 

 

  



 
 

 9172-2339ردمد : 

 9113-3173 إ :رت م د 

 
 

 

 

 

 
 العنوان:

 االّتصال:

majalat-salam@alsalamalgeria.com 

. 

 

 
 

mailto:majalat-salam@alsalamalgeria.com%0d


 

 

 

 





 

 

 رتحريالهيئة أعضاء 

 رئيس التحرير

 عزالدين بن زغيبة د.

 

 التحرير إدارة

 عيل حممد بورويبة. د

 

 أعضاء هيئة التحرير

 بوبكر لشهب أ. د.

 حممد بوجالل أ. د.

 صالح صاحلي أ. د.

 عبد القادر بن عزوز أ. د.

 حممد عبد احلكيم زعري د.

 لعيايش فداد د.

  



 

 

 اهلَئْ االشتشارٍْأعضاء 

 اجلزائر القاسمي ادامون حممد الشوخ

 ادغرب حممد الروكي أ. د.

 ادغرب قرياط حممد أ. د.

 مالوزيا الدين الل أكرمحممد  أ. د.

 اجلزائر قدي ادجود عبد أ. د.

 العراق أ. د. أسامة عبد ادجود العاين

 اجلزائر السنويس الرمحن عبد أ. د.

 توىس إلواس دردور أ. د.

 لوبوا سامل رحومة احلويتأ. د. 

 اجلزائر هراوة بو سعود أ. د.

 اجلزائر يوىس صواحلي أ. د.

 توىس عزالدين خوجة د.

 سوريا د. عبد الباري مشعل

 السعوديةادملكة العربوة  سويلمال بن إبراهوم سامي د.

 العربوة ادّتحدة اإلمارات د. أسود حممد أديب الكوالين

 مرص د. حممد البلتاجي
 

  



 

 

 فورط احملتٌٍات

 الشرعُ املنظٌر من األزمات إدارّ فكىافتتاحَْ العدد: 

 الدكتور عزالدين بن  زغوبة  
18 

 حتلَلَْ تأصَلَْ دراشْ – اإلشالمُ الفكى يف املنفعْ ًقف

 73 عزوز بن القادر عبد الدكتور األستاذ

 مؤشصات لنشاطات التنظَنَْ ًاألطر التكافلُ التأمني صناعْ ضٌابط

 التأمني

 الدكتور عبد الباري مشعل
34 

 مكرتحْ ًحلٌل معٌقات – الٌقف يف املعاصرّ املرأّ إشواو

 66 عبود حواة الدكتورة األستاذة

 الصٌرٍْ ًاحلَل الشرعَْ الضٌابط بني االشالمَْ املصارف منتجات

 774 الرزاق عبد الشوخ اهلل عبد حممد الدكتور

 اإلشالمُ التنٌٍل لدعه حدٍث تٌجى - اإلشالمَْ املالَْ التكنٌلٌجَا

 746 حلومي سارة الدكتورة عزايزية سارة الدكتورة

 اجلسائر يف ًاملالُ املصريف النظاو إصالح ظل يف اإلشالمَْ الصريفْ

 778 القادر عبد صادق الدكتور   أمني حممد قاسمي الدكتور

 اإلجيارِ التنٌٍل :بعنٌان املالَْ املعامالت يف دكتٌراي أطرًحْ عرض

 أمنٌذجا اجلسائرٍْ التجربْ - اإلشالمَْ الشرٍعْ مَسان يف

 الدكتور إبراهوم أوراغ

914 





 الرشعي املنظور من األزمات إدارة فقه 

 2022 جوان( 3جمّلة السالم لالقتصاد اإلسالمي، العدد )

|9 

 

 افتتاحية العدد
 فقه إدارة األزمات من املنظور الشرعي

 

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل من 

أويت جوامع الكلم، وعىل آله وأصحابه الذين محلوا الدين للعاملني بسامي األخالق 

 واحلكم، وبعد.ونور العلم 

هناك ثالثة أصول يف هذا املسألة يقوم  بنّي بأن  يف مستهل هذا املقال البد أن ن  

 عليها فقه إدارهتا يف مجلته وهي: 

كاية من خصائص رشيعة الرشيعة ليست بنكاية: وانتفاء النّ  األصل أن   – 1

 اإلسالم.

قيق سالمة األمة مقصود الرشيعة األعظم من مجيع أحكامها حت واألصل أن   – 2

بامتالكها املنظومة  وهذا ال حيصل إال   ،وانتظام مجاعتها ودوام قوهتا بني األمم

  الترشيعية واألدوات التنفيذية يف إدارة األزمات وتسيريها.

األمر  خصة العامة املؤقتة من قبل ولّ واألصل عند نزول اجلوائح العمل بالرّ  – 3

اختصاص كام  لرشيعة، وأهل العلم واخلربة يف كّل حتت أنظار املجتهدين من علامء ا

  ة نوازل وإن كانت معدودة يف تاريخ الترشيع.حدث ذلك يف عد  

سة من تلك ج  نب  وتفهم تفاصيل فقه اإلدارة وتفرعاته من خالل الترصفات امل  

 ا يف ثالث جهات هي: األصول والتي يمكن اإلشارة إليها اختصار  

 :جهة الوالية – 1

 يكون يف األمور اآلتية: وبياهنا

ع يف اختاذ القرارات دون االستعانة بأهل اخلربة الثبات وعدم التّس  -أ 

ه بمشورهتم تتحقق املقاصد واألهداف التي يروم ألن   ؛واالختصاص ومشاورهتم



 الرشعي ادنظور من األزمات إدارة فقه 

 2222 جوان( 3جمّلة السالم لالقتصاد اإلسالمي، العدد )

|71 

ػقف من أثورهو خوهي الت ،قراراته ادتعؾؼي بوٕزموت خالل ول إمر حتؼقؼفو من

 لرفعفو. وس ثم السعيظذ الـّ 

آكضبوط يف تـػقذ الؼرارات ادتخذة فال يتجووز هبو حدود إزموت حتى ٓ  -ب 

 ،هلو ه مل يلذن هبو إٓ  يؼع ظذ الـوس حرج إضويف وٓ تستخدم يف غر آثورهو ٕك  

 ظوم وهتضم احلؼوق. ولذلك لو أجريً يف غرهو شقختل الـّ 

جتؿع قدر اإلمؽون وذلك بتشورك  يف اداحلرص ظذ بؼوء أصل العدل قوئام   –ج 

 وركوا يف حتصقل كعؿي الرفوهقي.ش  مجقع أفراده يف حتؿل ضقق إزمي كام ت  

إمر ترصف إبوة  جز خواضر ادترضرين مـفو بولػؼد بلن يترصف معفم ولّ  –د 

 ٓ ترصف الوٓيي. 

 حسن التخطقط واإلظداد وآشتعداد.  –هـ 

 جهة االقتصاد: – 2

احلوجقوت  العؼبوت لتوريد كّل  اإلجراءات وتذلقل كّل  بتسفقل كّل وذلك 

 -ريض اهلل ظـفم-الرضوريي لعالج أثور إزمي ورفعفو. ولؼد فؼه الصحوبي 

ن وأئؿي اإلشالم من بعدهم هذا ادعـى من الرشيعي فجعؾوه أشوشو  ووالتوبع

لعرش ظن سؼط كصف اي   - ريض اهلل ظـه-ٕحؽومفم وترصفوهتم، فؼد كون ظؿر 

ريض اهلل - كي يؽثر رواجفو يف أشواق ادديـي، فعن ظبد اهلل بن ظؿربعض السؾع 

كان عمر ييخذ من النبط من الزيت واحلنطة ىصف العرش لكي يكثر "قول:  -ظـه 

  ."احلمل إىل اددينة وييخذ من القطونة العرش

اجلوئحي شواء كون التخػقف من أظبوء ادديـني غر الؼودرين ظذ إداء بسبى  -أ 

  بوإلْظػوء التوم، أو بولتخػقف، أو بولتلجقل لػسة أضول دون زيودة.

تؼؾقل وختػقض كسبي الربح يف التؿويالت، وبخوصي لؾذين أثّرت فقفم  -ب 

  .اجلوئحي
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لؾطوارئ مثل العؼود  لؾجوائح ودفعو   تعديل احلؼوق وآلتزاموت وضعو   –ج 

لً الظروف التي ريد والتعفدات وادؼووٓت( إذا تبدّ ادساخقي التـػقذ )كعؼود التو

ا بلشبوب ضورئي  تمّ  ا كبر  ر  إوضوع  والتؽولقف  وإشعور  تغقر  فقفو التعوقد تبدٓ  غ 

ؾحق بودؾتزم عي حني التعوقد، فلصبح هبو تـػقذ آلتزام العؼدي ي  ظومي مل تؽن متوق  

مل يؽن ذلك شعور يف ضرق التجورة، وجسقؿي غر معتودة من تؼؾبوت إ خسوئر  

ق لؾؼويض يف هذه ه حين ادؾتزم يف تـػقـذ التزاموتـه، فنك  كتقجـي تؼصر أو إمهول م

احلول ظـد التـوزع وبـوء  ظذ الطؾى تعديل احلؼوق وآلتزاموت العؼديي بصورة 

  توزع الؼدر ادتجووز لؾؿتعوقد من اخلسورة ظذ الطرفني ادتعوقدين.

 جهة األخالق والسلوك االجتامعي: – 3

ٌّ ظؾقفو حلاميي الـّظوم إخالقي لؾؿجتؿع  وذلك بتوشقع جمول ادواشوة واحل

 وذلك بعد ادسؾؿني كّؾفم صقئو  واحدا ، وهي مرتبتون. 

إشؼوط احلّظوظ الشخصقي لألصخوص احلؼقؼقني وآظتبوريني  ادرتبة األوىل:

ويتؿّثل هذا إمر يف إشؼوط آشتبداد وآشتئثور بوحلق والدخول يف ادواشوة مع 

 بوقي أفراد العؿوم. 

إّن األشعريني إذا ": -صذ اهلل ظؾقه وشؾم -وكظر هذا الترّصف وارد يف قوله 

م باددينة عمعوا ما كان عندهم يف ووب واحد، وّم أرملوا يف الغزو أو قّل صعام عواهل

ظؾقه الصالة -، وقوله "اقتسموه بونهم يف إىاء واحد بالسوية، فهم منّي وأىا منهم

، وهو كظر من يعّد ادسؾؿني كّؾفم صقئو "إّن يف ادال حقّا سوى الزكاة": -والسالم 

للمًمن كالبنوان يشّد  ادًمن": -ظؾقه الصالة والسالم -واحدا، ظذ مؼته قوله 

 . "بعضه بعضًا وشّبك أصابعه

 ،إشؼوط الشخص حلّظه من هذه اجلفي يعـي إيثور غره ظذ كػسه ادرتبة الثاىّوة:

وحتّؿال  لؾؿشّؼي يف ظون إخ يف اهلل  ،وإصوبي لعني التوّكل ،اظتامدا  ظذ صحي القؼني
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ريني والػؾسطقـقني وأمثوهلم من ، ومثول هذا ٓ خيػى ظذ اجلزائادحّبي من أجؾهظذ 

الشعوب اإلشالمقي التي جوهدت وجتوهد من أجل حترير وضـفو٪ حقٌ يعؾم 

اجلؿقع تضحقي صفداء ثورة التحرير بلكػسفم وأمواهلم٪ أي إشؼوط جلؿقع 

إلخواهنم يف الدين والوضن من أجل أن  ، إيثورا  حظوطفم الدكقويي مجؾي وتػصقال  

و وظدوا به من احلقوة والػردوس فقام ظـد اهلل مّ  م ضؿعو  ا ظذ أرضفيعقشوا أحرار  

 إظذ. 

 وهذا شؾوك قد حرصً الرشيعي ظذ الدظوة إلقه ظذ وجه العؿوم يف قوله

وظذ وجه  ، [٩]احلرش:   ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ تعوىل:

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ   اخلصوص يف وقوئع كثرة، مـفو قوله تعوىل:

ؾؼه ومـفو ، [٨]اإلكسون:  ژٹ ٹ : -صذ اهلل ظؾقه وشؾم -أيضو  مو كؼل ظن خ 

أىه كان أجود النّاس باخلري، وأجود ما كان يف شهر رمضان، وكان إذا لقي جربيل "

 ."أجود باخلري من الريح ادرسلة

عـي فؼدان جفي التعوون فقه وإذا فؼدت جفي ياهنقور إخالق يف ادجتؿع  ٕنّ 

والـّفي الرشظقون، وإذا بطل حؽم إصل التعوون بطل حؽم إصل ومهو إمر 

إّىكم ال تسعون " -صذ اهلل ظؾقه وشؾم -ارتػع كظوم الرشيعي ظن الواقع. قول 

 . "الناس بيموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

شللً أكديرا غوكدي أبوهو غوكدي فؼولً: موذا حيدث يف أي بؾد لو قومً فقه 

حرب؟ فؼول: يـفور آقتصود، فؼولً: وموذا حيدث لو اهنور آقتصود؟ قول: يـفور 

التعؾقم، فؼولً: وموذا حيدث لو اهنور التعؾقم؟ قول: تـفور إخالق، فؼولً: وموذا 

 و الذي يبؼقك يف بؾد اهنورت أخالقه. حيدث لو اهنورت إخالق، فلجوهبو وم

 الدكتور عزالدين بن زغوبة

 رئوس التحرير
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 ٚقف املٓفع١ يف ايفك٘ اإلشالَٞ 

ّٝ ّٝدراش١ تأصًٝ  ١١ حتًًٝ

 

 عبد ايكادر بٔ عسٚزاألشتاذ ايدنتٛر 

 أشتاذ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 

 بٔ ٜٛشف بٔ خد٠ -1جاَع١ ادتسائر

 
2022 جٛإ (3)ايعدد ، جم١ًّ ايصالّ يالقتصاد اإلشالَٞ  





 دراشة تلصقؾقة حتؾقؾقة – وؿػ ادـػعة دم افػؼف اإلشالمل

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|15 

 وؿػ ادـػعة دم افػؼف اإلشالمل

 دراشة تلصقؾقة حتؾقؾقة

 ظبد افؼادر بـ ظزوز إشتاذ افدـتقر

 أشتاذ افػؼف وأصقفف

 بـ يقشػ بـ خدة -1جامعة اجلزائر

 

 مةمؼّد 

صفد افعومل افعريب واإلشالمل ظز تورخيف تطقرات شقوشقي واؿتصوديي واجتامظقي 

أثرت بشؽؾ أو بآخر ظذ مـظقمتف افتؼيعقي ظؿقمو وافقؿػقي مـفو ، وؾؽريي ـٌرة

 خصقصو. 

افقؿػ فقجده ٓ يـػؽ ظـ افتلثر أو افتلثر يف هذه  يف توريخادتلمؾ  وإن  

وتػوظؾ ، ر افػؽرّي ر افتصقّ د ظـ تطقّ تطٌقؼوتف تتقف   إذ، ادًتقيوت افتغقرات ظذ ـّؾ 

 ـّؾف.  بؾ ؿضويو ادجتؿع اإلكًوين ؿضويوه؛ اددين معادجتؿع 

حرـي واشعي مـ  صفد آجتفود افػؼفّل  - افتخؾػ أو–هلذا افتطقر  وتٌعوً 

بؼوط افقاؿػ وضرق افقؿػ  آجتامظقي ادتعؾؼيؼوش يف مًتجدات إظراف افـّ 

مدى  مًلفي، افػؼفوءومـ تؾؽ ادًوئؾ افػؼفقي افتل أثورت اجتفود ، دةوأكقاظف ادتجدّ 

 . ي افؼقل بقؿػ ادـػعيظقّ مؼو

 وإن  افٌوحٌ يف مًلفي وؿػ ادـػعي يـتفل بف بحثف إػ اإلجوبي ظـ إشئؾي افتوفقي: 

 ما حؽؿ وؿػ إصؾ ومـػعتف؟

 ما حؽؿ وؿػ إصؾ دون ادـػعة؟

 ما حؽؿ وؿػ ادـػعة دون إصؾ؟
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ومعـك ، بقون معـك افقؿػ ـووؿٌؾ اإلجوبي ظـ جمؿقع هذه افتًوؤٓت جيدر ب

ثؿ  افتطرق دًلفي ، ادـػعي وبقون أكقاع ادـػعي مـ جفي آظتٌور افؼظل مـ ظدمف

حؽؿ وؿػ ادـػعي مـ خالل ظرض أؿقال افػؼفوء وأدفتفؿ وتعؾقالهتؿ فؾقؿػ 

وآكتفوء بتحؾقؾ ادًلفي مـ ، بصحي هذا افتكف مـ وؿػ ادـػعي أو مـ ظدمف

 خالل افقؿقف ظذ شٌى اخلالف ؾقفو. 

 ، وأكقاظفادطؾب إول: وؿػ ادـػعة: مػفقمف

 حٌس افقء ظـ احلرـي تعريػ افقؿػ دم افؾغة: -1
(1)

. 

ر كؼقل: كػعف ويـػعف  :وافـػع، ادـوؾع مجع مـػعيادـػعة دم افؾغة:  -2 وّد افي 

وادـػعي اشؿ مو اكتػع بف، كػعوً 
(2)

. 

ؾُّ أمر ُيًتعون بف فؾقصقل بف إػ اخلروادـػعي ـُ  : 
(3)

. 

ؾف افػؼفوء بتعوريػ متؼوربي مل خترج ظـ  تعريػ افقؿػ دم آصطالح:  -3 ظر 

"حتٌقس إصؾ وتًٌقؾ ادـػعي" ـقكف:
(4)

. 

ف افػؼفوء ادـػعي بتعريػ اصطالحل  تعريػ ادـػعة دم آصطالح: -4 مل ُيعرِّ

، خوص هبو؛ وإّكام أدرجقهو وؿـ مؼته بعض ادٌوحٌ افػؼفقي؛ ـؿًلفي اإلظورة

"متؾقؽ مـػعي حقوة ادعطك بغر ظقض"ـؼقهلؿ يف تعريػ افُعؿَرى: ، واإلجورة
(5)

 ،

وفق بلجرة أو ؽؾتف دًتحؼ بصقغي مدة مو ، جعؾ مـػعي ممؾقك"وافقؿػ كحق ؿقهلؿ: 

 ؾؿراده بؼقفف: "يراه ادحٌس

                                                           
 .9/959ابـ مـظقر، فًون افعرب،  (1)

 .8/985ابـ مـظقر، فًون افعرب،  (2)

 .22/268افزبقدي، توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس،  (3)

 .7/5ادرداوي، آكصوف يف معرؾي افراجح مـ اخلالف ظذ مذهى اإلموم امحد بـ حـٌؾ،  (4)

 .6/66افعٌدري، افتوج واإلـؾقؾ دختك خؾقؾ،  (5)
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"وإن بلجرة"
(1)

...إفخ وذفؽ بذـرهو مع مؼته ادٌحٌ وفقس  ": وؿػ ادـػعي

 اشتؼالٓ. 

هل أن يقؿػ صخٌص حؼقؼلٌّ أو اظتٌوريٌّ  تعريػ وؿػ ادـػعة دم آصطالح: -5

 مـػعي دون أصؾفو ظذ جفي بر ظوم أو خوص ظذ افتلبقد أو افتلؿقً. 

 يؼًؿ افػؼفوء ادـػعي ظؿقمًو إػ ؿًؿغ: أكقاع ادـػعة:  -6

أصؾفو وهل ادـػعي افتل حتّؼؼ ؾقفو معـك افطفورة افؼظقي يف مـػعة مؼوظة:  - أ

 ـؿـػعي افّثامر ادتقّفدة مـ إصجور. ، وإمؽوكقي آكتػوع هبو ظذ افقجف افؼظل

وـذا ٓ ، وهل افتل مل يتحؼؼ ؾقفو معـك افطفورة افؼظقيمـػعة ؽر مؼوظة:  - ب

جيقز آكتػوع هبو ذظًو إّمو فًٌى يف أصؾفو ـشحقم اخلـوزير أو فعورض ـؿـػعي 

 بجؾقد ادقتي ؽر اددبقؽي. 

و اشتؼالًٓ أو مع  هذاوإن   آظتٌور بعدم آكتػوع بودـػعي ؽر ادؼوظي إم 

صقص أصؾفو؛ ُتؼّرره ؿقاظد افؼيعي افؽّؾقي احلوـؿي فؾعؼقد وادًتـٌطي مـ افـُّ 

 : وٓ أـؾ ، وٓ ذاؤه، ـّؾ مو ٓ مـػعي ؾقف: ٓ جيقز بقعف"افؼظقي ـتؼريرهؿ أن 

"ثؿـف
(2)

. 

مي بوفؼع»حتً:  ويـدرج و ُُمر  ، معـك مو ٓ مـػعي ؾقف: مو ـوكً ؾقف مـػعي إٓ  أَّن 

و ًًّ "إذ ادعدوم ذظًو ـودعدوم ح
(3)

. 

ؾقجى أن يتحؼؼ ؾقف ذط ، إمر فعؼد افقؿػ اخلرّي بؽّؾ أكقاظف ويتعدى

ادـػعي وافطفورة افؼظقتغ شقاء ـون احلديٌ ظـ وؿػ إصؾ ومـػعتف أو ادـػعي 

 اشتؼالًٓ دون أصؾف. 
  

                                                           
 .7/79قدي خؾقؾ، اخلرر، ذح اخلرر، ذح اخلرر ظذ خمتك ش (1)

 .292/  6ابـ ظٌد افز، آشتذـور اجلومع دذاهى ؾؼفوء إمصور،  (2)

 .2/267، افتوج واإلـؾقؾ دختك خؾقؾادقاق،  (3)



 دراشة تلصقؾقة حتؾقؾقة – وؿػ ادـػعة دم افػؼف اإلشالمل

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|18 

 : مذابب افػؼفا  دم وؿػ ادـػعةادطؾب افثاين

مذاهى افػؼفوء يف افؼقل بؿدى صّحي وؿػ ادـػعي تٌعًو ٕصؾفو أو  اختؾػً

مًتؼؾي ظـف بحًى إصقل افتل َبـَقا ظؾقفو اجتفوداهتؿ؛ بؾ ؿد يؼع اخلالف ؾقفو يف 

 اددرشي افػؼفقي افقاحدة بغ ادجقز أو ادوكع هلو. 

 ويؿؽــو تصقر هذه ادذاهى ـؤيت:

، افػؼفوء وؿػ ادـػعي تٌعًو ٕصؾفو جُيقز حؽؿ وؿػ ادـػعة مع أصؾفا: -  أ

بـ  وهق وؿػ ظؿر، وخيرجقكف ظذ أول وؿػ ـون يف توريخ ادجتؿع اإلشالمل

شوشبؾ ثؿرهتا، أحبس أصقهلا» إذ ؿول فف رشقل اهلل اخلطوب ريض اهلل ظـف  
(1)

. 

اتػوق ؾؼفوء اددارس افػؼفقي وٓ خالف بقـفؿ ؾقف إن تقؾرت ذوضف  ُمّؾ وهق 

ـؿؾؽ افعغ وأن يؽقن إصؾ ؾقف معـك افطفورة افؼظقي وجقاز آكتػوع بف ويظفر 

ـتعريػ ، ذفؽ جؾقًّو يف تعريػفؿ فؾقؿػ وؾقام أصدروه مـ ؾتووى متضّؿـي فذفؽ

"افتصدق بودـػعي و، حٌس افعغ ظذ مؾؽ افقاؿػ"احلـػقي فف بؼقهلؿ: 
(2)

. 

إظطوء ادـوؾع إّمو ظذ شٌقؾ " أيضو تعريػ بعض ادوفؽقي فف بؼقهلؿ: ومثؾف

"افتلبقد أو ظذ مّدة معّقـي
(3)

. 

، وذضف أن يؽقن ممؾقـوً " ويعضده ؿقل افشوؾعقي يف بقون ذوط افقؿػ:

"حتصؾ مـف ؾوئدة أو مـػعي مؼصقدة دائؿي مع بؼوء إصؾ، معّقـو
(4)

. 

مـ  احلـبؾقة جؾقًّو ـقن وؿػ ادـػعي توبعًو ٕصؾفو يف ؾتقى اددرشي ويظفر

                                                           
. وافٌقفؼل، شــ افٌقفؼل افؽزى، بوب مـ ؿول 2/687شــ افدار ؿطـل، ـتوب إحٌوس، افدار ؿطـل،  (1)

 .6/669ٓ حٌس ظـ ؾرائض اهلل ظز وجؾ، 

 .5/209زيـ افديـ ابـ كجقؿ احلـػل، افٌحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ،  (2)

صوفح بـ ظٌد افًؿقع أيب إزهري، افثؿر افداين يف تؼريى ادعوين ذح رشوفي ابـ أيب زيد افؼرواين،  (3)

 .556ص 

 .2/299يف ادذهى،  افقشقطُمؿد بـ ُمؿد بـ ُمؿد افغزايل أبق حومد،  (4)
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"وؿػ احلُّع فؾٌس وافعوريي"جقاز: 
(1)

. 

ٓ يتحؼؼ إٓ  بؿؾؽ افذات وادـػعي معو هذاوـؾ 
(2)

. 

ر مًلفي وؿػ إصؾ دون  إصؾ دون ادـػعة: وؿػ حؽؿ -  ب مـ افصعقبي َتَصقُّ

، ومثوفف ظـد افػؼفوء، مـ ذوط افقؿػ حتؼؼ ادـػعي مـفوهذا ٕن   ؛ادـػعي مطؾؼوً 

 ويشسط ؾقف ادـػعي: يعـل يشسط فؾقؿػ ذوضو:: »احلـابؾةؿقل 

و مو ٓ مـػعي ؾقف؛ ؾنك ف ٓ يصح وؿػف ـام ٓ يصح بقعف، أن يؽقن ؾقف مـػعي أوًٓ: ، ؾلم 

، أوؿػ محورًا هرموً ـام فق "ادقؿقف ظؾقف مـ رء ٓ مـػعي ؾقف؟!  يًتػقدوأّي رء 

ؾفذا ٓ يصح ، وإك ام يمذي بـػؼتف، ؾفذا ٓ مـػعي ؾقف؛ ٕك ف ٓ يرـى وٓ حيؿؾ ظؾقف

"ؾقف افقؿػ؛ ٕك ف فقس ؾقف مـػعي
(3)

. 

وُيؼوس ظؾقف يف اصساط حتؼؼ ادـػعي مـ افقؿػ أك ف فق أوؿػ صخص وؿػًو 

بطؾ معـك افقؿػ ؾقف ٕك ـو ٓ يؿؽــو تصقر وؿػ ، ـعؼور واصسط ظدم آكتػوع مـف

 افعغ دون آشتػودة مـ ادـػعي ادتقفدة مـفو. 

ـو كجد  يتحدثقن ظـ مًلفي ؿريٌي مـ وؿػ إصؾ دون ادـػعي  افػؼفوءؽر أك 

مـ جفي معـوهو ظـد بعضفؿ تتؿثؾ يف مًلفي آشتثـوء افؽع أو اجلزئل فؾؿـػعي 

ل تظفر يف مذهٌغ بورزيـ)افغؾي( فؾقاؿػ وافت
(4)

 ومهو:، 

أجوز أؽؾى ؾؼفوء اددرشي افػؼفقي احلـػقي ادذبب إول: -
(5)

وافشوؾعقي 
(6)

 

                                                           
 .7/8درداوي، آكصوف يف معرؾي افراجح مـ اخلالف ظذ مذهى اإلموم أمحد بـ حـٌؾ، ا (1)

 .5/209افٌحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ، ابـ كجقؿ احلـػل،  (2)

 .66/65ُمؿد بـ صوفح بـ ُمؿد افعثقؿغ، افؼح ادؿتع ظذ زاد ادًتؼـع،  (3)

اإلشالمل، بحٌ مؼدم إػ مممتر افقؿػ افثوين فألوؿوف،  يـظر، ظطقي افًقد ؾقوض، وؿػ ادـوؾع يف افػؼف (4)

 ومو بعدهو. 67ه، افًعقديي، ص6227جومعي أم افؼرى، صقال 

 .5/295زيـ افديـ ابـ كجقؿ احلـػل، افٌحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ،  (5)

 .2/980ُمؿد اخلطقى افؼبقـل، افؼبقـل، مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج،  (6)
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واحلـٌؾقي
(1)

ة ، ػسافقؿػ ظذ افـ    أي أن يًتثـل افقاؿػ بعض ادـوؾع فـػًف مد 

وأدرجقهو وؿـ حديثفؿ ظـ حؽؿ آشتثـوء وافؼوط يف  ،معؾقمي أو حقوتف ـّؾفو

وإذا جعؾ "ـػعؾ بعض ؾؼفوء اددرشي احلـػقي ؿول افؽامل ابـ اهلامم: ، افقؿػ

"جوز ظـد أيب يقشػ إفقفافقاؿػ ؽّؾي افقؿػ فـػًف أو جعؾ افقٓيي 
(2)

. 

جي ظـدهؿ ظذ مؼوظقي افقؿػ ظذ افـ ػس  وـذا ظذ مراظوة، وهل مًلفي خمر 

 مصؾحي ذظقي ممثؾي يف ترؽقى افـ وس ظذ افقؿػ
(3)

. 

بـ احلًـ مـ احلـػقي ُمؿدوهق مذهى ادذبب افثاين:  -
(4)

ومل جَير افعؿؾ بف ظـد ، 

ادوفؽقي
(5)

. 

افشوؾعقيوهق مذهى مجفقر 
(6)

، إذ مـ ذوط افقؿػ حتؼؼ ذط ادـػعي مـف، 

 وهل ٓ ُتًتقىف إٓ  مـ أصؾف. 

، ومـ ذوضف خروجف ظـ يد افقاؿػ": -مـ ادوفؽقي -افتؾؼغ  صوحىؿول 

"وترـف آكتػوع بف
(7)

. 

 ظذ مدى مؼوظقي افقؿػ ظذ افـّػس؟  ظـدهؿوهل خمّرجي 

وـذا ظذ مًلفي مدى تلثر افؼقل بوشتثـوء ادـػعي أو ختصقصفو بوفقاؿػ ظذ 

 افَتحجر ظذ افقؿػ؟. 

ي افؼقل بوٓشتثـوء ظذ  حتؼؼ معـك احلقوزة يف افقؿػ؟  وـذا مدى صح 

                                                           
كصقر بـ يقكس بـ إدريس افٌفقيت، ذح مـتفك اإلرادات ادًؿك دؿوئؼ أويل افـفك فؼح ادـتفك،  (1)

2/227. 

 .6/225ـامل افديـ ُمؿد بـ ظٌد افقاحد افًققاد، ذح ؾتح افؼدير،  (2)

 .6/225ادصدر كػًف،  (3)

 .6/226ادصدر كػًف،  (4)

 .2/260افػتقى ظذ مذهى اإلموم موفؽ، ؾتح افعع ادوفؽ يف ظؾقش،  (5)

 .2/260ادطوفى يف ذح روض افطوفى،  أشـكزـريو إكصوري،  (6)

 .2/266ظٌد افقهوب، افتؾؼغ،  (7)
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خيتؾػ ؾؼفوء اددارس افػؼفقي اإلشالمقي يف وؿػ ادـػعة دون إصؾ:  حؽؿ -  ج

 ؾحظ مذهٌغ:كأن  ـوويؿؽـ، افؼقل بؿدى صّحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو

مـعً اددرشي احلـػقي وؿػ  ادذبب إول: مـع وؿػ ادـػعة مستؼؾة ظـ أصؾفا:

 ـابـ احلاجبوهق ؿقل بعض ؾؼفوء اددرشي ادوفؽقي ، أصؾفوـ ادـػعي مًتؼؾي ظ

يصح يف "إذ جوء ظـفام أك ف: ، (هـ 666)تقيف بـ صاس او، (هـ626-570 )تقيف

"افعؼور ادؿؾقك ٓ ادًتلجر
(1)

. 

 . احلـبؾقةو افشاؾعقةبف يف اددرشتغ  ادػتكوهق 

وٓ يصح وؿػ "فؾؼبقـل مـ اددرشي افشوؾعقي  ادحتوججوء يف مغـل إذ 

"ادـػعي دون افرؿٌي ممؿتي ـوكً ـوإلجورة أو ممبدة ـوفقصقي
(2)

. 

 مـ اددرشي احلـٌؾقي ؿقهلؿ: ٓ يصح "افـّفك مطوفى أويل" :وجوء يف ـتوب

وٓ أن  ،وؿػ مـػعي يؿؾؽفو ـخدمي ظٌد مقص فف هبو. ومـػعي افعغ ادًتلجرة"

"ادقص بخدمتفيؼػ افعٌد 
(3)

. 

 ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو بام يع: وؿػؿقهلؿ بؿـع وظؾَّؾ أصحاب بذا افؼقل 

"ٕن افرؿٌي أصؾ وادـػعي ؾرع؛ وافػرع يتٌع إصؾ»ٓ يصح وؿػ ادـػعي:  -
(4)

؛ 

 شؾت ثؿرهوشبّ ، إنَّ صئت حبست أصؾف»مشرًا إػ هذا افؼط:  فظوهر ؿقفف 
(5)

. 

                                                           

ادديـي،  ظومل.وابـ صوس، ظؼد اجلقاهر افثؿقـي يف مذهى 228ابـ احلوجى، جومع إمفوت، ص  (1)

9/962. 

.وافرمع، ؾتووى افرمع، ص 2/978وج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج، افؼبقـل، مغـل ادحتافؼبقـل،  (2)

998. 

 .2/278مصطػك افًققضل افرحقٌوين، مطوفى أويل افـفك يف ذح ؽويي ادـتفك،  (3)

 .2/978افؼبقـل، مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج، افؼبقـل،  (4)

وافٌقفؼل، معرؾي افًــ وأثور فؾٌقفؼل،  .908ـتوب افرووع، صمًـد افشوؾعل، ؿقفف، ومـ افشوؾعل،  (5)

 .2/522بوب افقؿػ، 
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 شإنَّ صئت حبست أصؾفا؛ وتصدؿت هبا» ويف روايي افٌخوري
(1)

. 

 جيعؾ ادـػعي توبعي فؾعغ ؽر مًتؼؾي ظـفو.  احلديٌؾظوهر 

إن  افؼقل بصحي وؿػ ادـػعي مـوؿض دعـك ذط افديؿقمي افقاجى حتؼؼفو يف  -

ؼ مؼوصد افقؿػ افعغ ادقؿقؾي حتك تتحؼ 
(2)

إذ بؼوء ادـػعي مًتؿر بٌؼوء ، 

ؾال يصح وؿػ مو "(: ه852يؼقل ابـ حجر )تقيف: ، عدامفأصؾفو واكؼطوظفو بوك

"ٓ يدوم آكتػوع بف
(3)

 . 

( صورحًو دعـك حتؼؼ ذط افديؿقمي: أي ـه6226وؿول افشقخ افعثقؿغ )تقيف: 

 ؾنن ـون مـ معغ  ؾقف مـػعي ممؿتي ؾنك ف ٓ يصح وؿػف. ، ٓ بد أن تؽقن ادـػعي دائؿي"

ثؿ  أوؿػ هذا افٌقً ظذ ، بقتًو ددة ظؼ شـقاتمثول ذفؽ: رجؾ اشتلجر 

، ادـػعي مّدة اإلجورة ؾؼط، ؾوفقؿػ هـو ٓ يصح؛ ٕن  ادـػعي ؽر دائؿي، صخص

"وٓ يؿؾؽ افعغ، وٕك ف يف اإلجورة ٓ يؿؾؽ ادًتلجر إٓ  ادـػعي
(4)

 . 

ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو هق طوهر مذهى اددرشي افػؼفقي  بؿـعوافؼقل 

 -دام كػعؽؿ-وشئؾ مو ؿقفؽؿ »شوئؾ: إذ جوء ظـفؿ يف ـتوب خالصي افق، اإلباضقة

متر ؿدرًا معّقـًو مـ ؽّؾي كخؾف ؾطرة فصقام رمضون ومل يقؿػ  أمـونؾقؿـ وؿػ 

فـخؾ ؾفؾ يصح وؿػ افتؿر دون افـخؾ؟ أو ٓبد مـ وؿػ ا، كخالت معقـي

 فتكف ؽؾتف فذفؽ؟ بقـقا فـو ذفؽ؟

 "ٓ يصح وؿػ افتؿر؛ دون إصؾ..."اجلقاب: 
(5)

. 

                                                           
 .2/982افصحقح ادختك، افٌخوري، ـتوب افؼوط، بوب افؼوط يف افقؿػ،  افٌخوري، اجلومع (1)

وافعثقؿغ، افؼح ادؿتع ظذ زاد ادًتؼـع،  .7/629احلطوب، مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقؾ،  (2)

66/65. 

ابـ حجر افعًؼالين، ؾتح افٌوري ذح صحقح افٌخوري، ؿقفف بوب إذا وؿػ مجوظي أروو مشوظو ؾفق  (3)

 .5/209جوئز، 

 .66/65افؼح ادؿتع ظذ زاد ادًتؼـع، افعثقؿغ،  (4)

 .2/50بـ صوفح احلورثل، خالصي افقشوئؾ بستقى ادًوئؾ،  (5)
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مول يؿؽـ آكتػوع بف مع بؼوء ظقـف... افخ وؿػٕن  افقؿػ: 
(1)

. 

يذهى بعض ؾؼفوء اددارس ادذبب افثاين: جقاز وؿػ ادـػعة مستؼؾة ظـ أصؾفا: 

افػؼفقي اإلشالمقي إػ افؼقل بصحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو ـؿتلخري 

ويؿؽـ حك ، ادوفؽقي وبعض ؾؼفوء افشوؾعقي واحلـوبؾي افػؼفقيؾؼفوء اددرشي 

 آرائفؿ ـوفتل:

: يذهى متلخرو ؾؼفوء ادوفؽقي إػ افؼقل بصحي وؿػ اددرشة افػؼفقة ادافؽقة -1

ويظفر ذفؽ يف تعريػفؿ فؾقؿػ إذ ، ي شقاء أمؾؽ افقاؿػ إصؾ أم مل يؿؾؽفادـػع

مّدة مو يراه ، وفق بلجرة أو ؽؾتف دًتحؼ بصقغي، جعؾ مـػعي ممؾقك"ظرؾقه بؼقهلؿ: 

"ادحٌس
(2)

 . 

ؾوفقاؿػ يؿتؾؽ ادـػعي ٓ ، بلجرة ادؾؽوإن ـون ، أي، "وفق بلجرة"ؾؼقهلؿ: 

، ؾلوؿػ مـػعتفو أو ؽر مقؿقؾي، اشتلجر دارًا مقؿقؾيـؿـ ، افعغ أو افذات كػًفو

ؾقؿػفو ظذ شٌقؾ مـ شٌؾ اخلرات
(3)

. 

وهذا افؽالم يػقد مؼوظقي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو ٕن  ادًتلجر 

 يؿؾؽ ادـػعي ٓ افعغ ادًتلجرة. 

ـام يظفر ؿقهلؿ بصحي وؿػي ادـػعي ذـرهو ظـد بقون ذوط افقؿػ ـؼقهلؿ: 

ومل يتعؾؼ بف حؼ  مـػعة أو ذاتاً فؾقاؿػ  ممؾقـاً ويشسط يف ادقؿقف: أن يؽقن "

"فغره
(4)

 . 

افثوين: مقؿقف: وهق مو مؾؽ "ؿقهلؿ يف بقون أرـون افقؿػ وذوضف: ويعضده 

                                                           
 .2/56، ادرجع كػًف (1)

 .262خؾقؾ بـ إشحوق اجلـدي، ص خمتكخؾقؾ،  (2)

اخلرر، ذح خمتك .واخلرر، 7/629احلطوب، مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقؾ، احلطوب،  (3)

 .76/  2، وافدشقؿل، افدشقؿل، حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽٌر .79/ 7خؾقؾ فؾخرر، 

 .556، ص افثؿر افداينأيب،  (4)
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يقؿػ ظذ مًتحؼ فالكتػوع بخدمتف ، رؿقؼًو أو ؽره، وفق حققاكوً ، مـػعةأو  ذاتمـ 

ويـزل رد بدفف ، فؾًؾػ، يقؿػ ـّؾ مـفام، ضعومًو وظقـوً  أو، أو رـقبف أو احلؿؾ ظؾقف

"مـزفي بؼوء ظقـف
(1)

 . 

( وابـ ظرؾي ـه776وهق مذهى مـؼقل ظـ أئؿي اددرشي ادوفؽقي ـخؾقؾ )تقيف 

( وؽرهؿم6606/ ـه 6065( وافًـفقري )تقيف: م6200/ ـه 809)تقيف: 
(2)

. 

ويظفر افؼقل بؿؼوظقي ادـػعي وإن مل متتؾؽ افرؿٌي يف افؼرن افثومـ اهلجري 

وخوصي يف ممفػوت اددرشي ادوفؽقي ادكيي وإكدفًقي )افتورخيقي( ممثؾي يف اجتفود 

صح وؿػ »اإلموم خؾقؾ بـ إشحوق افتـقخل يف خمتكه افػؼفل إذ جوء ظـف ؿقفف: 

"وفق حققاكو ورؿقؼو وإن بلجرةممؾقك 
(3)

 . 

ـام تظفر أيضو يف ادمفػوت افشورحي فرشوفتف افػؼفقي ـؽتوب افتوج واإلـؾقؾ 

ومقاهى اجلؾقؾ خمتك خؾقؾ فؾحطوب ، (هـ897دختك خؾقؾ فؾؿقاق )تقيف 

ومـح اجلؾقؾ ذح ، (هـ 6606وذح خمتك خؾقؾ فؾخرر )تقيف ، (هـ952)تقيف 

 .( وؽرهؿهـ 6299خمتك خؾقؾ فؾشقخ ظؾقش )تقيف 

، مو أؾتك بف افعالمي افشقخ أمحد افًـفقري مـ صحي وؿػ اخلؾق"أيضو ومثافف 

-زمـ اكتشور ادذهى ادوفؽل هبو وتقشعف-وجرى بف افعؿؾ ـثرًا يف افديور ادكيي 

 ٕك ف مـػعي "
(4)

. 

يظفر افؼقل بجقاز وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ مؾؽ اددرشة افػؼفقة افشاؾعقة:  -2

                                                           
 .2/82افصووي، حوصقي ظذ افؼح افصغر فشقخ افدردير،  (1)

اخلرر، ذح خمتك . واخلرر، 7/629احلطوب، مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقؾ، احلطوب،  (2)

 .76/  2افدشقؿل، حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽٌر، وافدشقؿل،   .52/ 7خؾقؾ فؾخرر، 

خلرر، ذح خمتك خؾقؾ فؾخرر، ا. و7/629فؼح خمتك اخلؾقؾ،  احلطوب، مقاهى اجلؾقؾ (3)

 .76/  2افدشقؿل، حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽٌر، و .7/88

 ومو بعدهو. 2/229ؾتووى ظؾقش، ظؾقش،  (4)
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تقيف ؾؼفوء اددرشي افػؼفقي افشوؾعقي ـوبـ افصالح )إصؾ يف ؿقل بعض 

(هـ629
(1)

(هـ 676)تقيف افـقوي و 
(2)

. 

ؿقل بوفصحي  -أي افشوؾعقي –مغـل ادحتوج ؿقفغ يف اددرشي  صوحىكؼؾ فـو 

 مستلجرة هلام أو مستعارةوفق وؿػ بـوء أو ؽرشو يف أرض »وآخر بودـع إذ ؿول: 

شقاء أـون افقؿػ ؿٌؾ اكؼضوء ادّدة  ؾإصح جقازه، ـذفؽ أو مقص فف بؿـػعتفو

ح بف ابـ افصالح أو بعده رجقع ادعر؛ ٕن  ـاًل مـفام ممؾقك يؿؽـ ، أم بعده ـام س 

ويؽػل دوامف إػ افؼؾع بعد مدة اإلجورة أو ، آكتػوع بف يف اجلؿؾي مع بؼوء ظقـف

"رجقع ادعر
(3)

. 

ـذفؽ أو مقص فف  هلام أو مستعارةمستلجرة يف أرض ": مـ ؿقففويظفر 

 . "بؿـػعتفو..

َ بؾػظ ، أن  افقاؿػ يؿتؾؽ ادـػعي ٓ إصؾ وفػظ ، "مًتلجرة"إذ َظز 

ل ظذ صحي وؿػ ، "مقص فف بؿـػعتفو"وفػظ ، "مًتعورة" وهل بؿجؿقظفو تدُّ

 ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو. 

"افدوام افـسبل" ؿقهلؿ بصحي افقؿػ يف هذه احلوفي بتحؼؼ وظّؾؾقا
(4)

 فؾؿـػعي 

وا افؼقل بودـع بؼقل ادعسض:  ؾال يدوم ، دوفؽ إرض ؿؾعفام"ادقؿقؾي وَردُّ

 آكتػوع هبام؟ ومـف يٌطؾ افقؿػ. 

"ؿؾـو: يؽػل دوامف إػ افؼؾع»بؼقهلؿ: 
(5)

. 

جوء يف ـتوب افػتووى افؽزى فشقخ اإلشالم ابـ  اددرشة افػؼفقة احلـبؾقة: -3

                                                           
 .978/  2افؼبقـل، مغـل ادحتوج،  (1)

 .80افـقوي، مـفوج افطوفٌغ وظؿدة ادػتغ، ص  (2)

 .978/  2ل ادحتوج، افؼبقـل، مغـ (3)

 . 80مـفوج افطوفٌغ وظؿدة ادػتغ، ص افـقوي،  (4)

 .5/969َّنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج، افرمع،  (5)
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إذ جوء يف ، مو يػقد صحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو( هـ728تقيف: )تقؿقي 

ودـوكًو أو صقئًو يًتحّؾ فف ، وبـك ؾقفو داراً ، ؾقؿـ اشتلجر أرووً  مسلفة:»افؽتوب: 

ر، ـراء ظؼيـ درمهو ـّؾ صفر وظؾقف حؽر يف ـّؾ صفر درهؿ وكصػ؟ ، إذا ُيعؿ 

ره مـ ادؾؽ مًجدًا هلل ؾفؾ جيقز فؾؿًتلجر أن ُيعّؿر م، تقؿػ ؿديامً  ع مو ؿد ظؿ 

 ويقؿػ ادؾؽ ظذ ادًجد؟ 

شقاء وؿ ػف ، ؿػ افٌـوء افذي بـوه يف إرض ادًتلجرةقجيقز أن ي اجلقاب:

ة ، وٓ يًؼط ذفؽ حؼ أهؾ إرض، مًجدًا أو ؽر مًجد ؾنك ف متك اكؼضً مد 

، و ؽر مًجدشقاء أـون مًجدًا أ، واَّندم افٌـوء زال حؽؿ افقؿػ، اإلجورة

وفق وؿػ ، ومو دام افٌـوء ؿوئاًم ؾقفو ؾعؾقف أجرة ادثؾ، وأخذوا أروفؿ ؾوكتػعقا هبو

ؾنن  وؿػ افعؾق ٓ يًؼط حؼ ، ثؿ  اَّندمً افدار أو افربع، ظذ ربع أو دار مًجدا

"ـذفؽ وؿػ افٌـوء ٓ يًؼط ظذ مالك إرض، مالك افًػؾ
(1)

 . 

  

                                                           
 .297 -2/296افػتووى افؽزى، بـ تقؿقي، ا (1)
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صحة جقاز وؿػ  افثافث: حتؾقؾ ومـاؿشة آرا  اددارس افػؼفقة حقل ادطؾب

 ادـػعة مـ ظدمفا

يؿؽـ فؾٌوحٌ يف مًلفي مدى صّحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو مـ 

 ظدمفو يف افػؼف اإلشالمل أن حيكهو ظؿقمًو يف احلجٍ أتقي:

افؼائؾغ بؿـع وؿػ ادـػعة مستؼؾة ظـ أصؾفا بام يع: َحَك اداكعقن فقؿػ  حجة - أ

 ادـػعة مستؼؾة ظـ أصؾفا دم أيت:

افتؿًؽ بوفعؿؾ بظوهر افـّص افؼظّل ادٌّغ ٕصقل افقؿػ اخلري ممثاًل يف  -

ريض اهلل -فعؿر  حٌس إصؾ ظـ افتكف وتًٌقؾ ادـػعي ـام جوء يف ؿقل افـٌّل 

شوشبؾ ثؿرهتا، أحبس أصقهلا»: -ظـف 
(1)

. 

إذ مـ معـوه حٌس ، خموفػي افؼقل بقؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو دعـك افقؿػ  -

مول يؿؽـ آكتػوع بف مع بؼوء ظقـف... وافؼقل بقؿػفو مـ دوكف خيؾ بتحؼؼ هذا 

 ادعـك. 

إذ ٓ ، خموفػي افؼقل بقؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو دعـك ذط ديؿقمي ادـػعي  -

 يتحؼؼ هذا ادعـك إٓ  بقؿػ أصؾف معف. 

، ٓ يصح وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو ٕن  افعؼؾ حيؽؿ افػرع توبعًو ٕصؾف -

 وافػرع يتٌع إصؾ.، ٕن  افرؿٌي أصؾ وادـػعي ؾرع

 إن  ادـوؾع فقًً أمقآً  -
(2)

ؾفل فقًً ُماًل فقرود افعؼد ، وإن ـوكً ـذفؽ، 

 ٓ يصح وؿػفو. ، ٕمر ـذفؽوإن ـون ا، ظؾقفو

حك ادجقزون فقؿػ  حجة افؼائؾغ بصحة وؿػ ادـػعة مستؼؾة ظـ أصؾفا: - ب

                                                           
.وافٌقفؼل، شــ افٌقفؼل افؽزى، بوب مـ ؿول 2/687شــ افدارؿطـل، ـتوب إحٌوس، افدار ؿطـل،  (1)

 .6/669حٌس ظـ ؾرائض اهلل ظز وجؾ،  ٓ

 .5/276.واجلؿؾ، حوصقي اجلؿؾ، 5/628يـظر، افنخز، ادًٌقط،  (2)



 دراشة تلصقؾقة حتؾقؾقة – وؿػ ادـػعة دم افػؼف اإلشالمل

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|28 

 ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو يف أيت:

ـام ، ختريٍ وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو ظذ أصؾ مؼوظقي افقؿػ ادمؿً -

تقؿقً آكتػوع ؾؽام جوز ظذ أصقهلؿ تقؿقً افقؿػ ومـف ، ادافؽقة هق احلول ظـد

ؾؽذفؽ افشلن ، ثؿ  يعقد إصؾ فصوحٌف أو ورثتف ،فؾؿقؿقف ظؾقف بزمون ُمّدد

ؾقصح فؾؿقؿقف ظؾقف آكتػوع مـ افقؿػ مو ، فقؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو

 ظدم افقؿػ. ، دامً ادـػعي ؿوئؿي؛ ؾنذا ظدمً

افؼقل بصحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو ٓ يتـوؿض ومؼوصد افقؿػ  إن   -

وهل ُمؼؼي يف ، إذ مؼصد افقاؿػ مـ وؿػف حتؼقؼ مصؾحي ذظقي فؾقاؿػ، اخلري

 إمريـ معًو شقاء أـون وؿػًو فألصؾ مع مـػعتف أو فؾؿـػعي مًتؼؾ ي ظـ أصؾفو. 

، ذط آكتػوع، ؼظقيإن  مـ ذوط افقؿػ بعد حتؼؼ ذط معـك افطفورة اف -

 وهلذا ؿوفقا: ٓ يصح وؿػ مو ٓ مـػعي ؾقف
(1)

وإن  افؼقل بجقاز وؿػ ادـػعي دون ، 

أصؾفو حيؼؼ هذا افؼط مـ جفي أن  ادـوؾع مؼقمي ذظًو وهلو افصػي ادوفقي ذظًو 

وظرؾًو وهق ُمّؾ اتػوق أؽؾى افػؼفوء مـ موفؽقي وصوؾعقي وحـوبؾي
(2)

 . 

يؿؽـ فؾؿقؿقف ظؾقف أن يًتػقد مـ ادـػعي بطرق خمتؾػي ـؿـ أوؿػ مـػعي  ـام

 جفوز فؼقوس افضغط افدمقّي أو افًؽرّي ظذ مًتقى افصقدفقوت مثاًل. 

، وهل أمقال معتزة ومؼقمي ذظًو وظرؾوً ، إن  ادـوؾع ادؼوظي مصوفح معتزة -

فقي ؿوئؿي بؿـوؾع إظقون ادو"وهلذا ؿول افػؼفوء يف ؿقاظدهؿ: ، ومـف صّح وؿػفو

"ـؼقومفو بوٕظقون
(3)

. 

                                                           
 .6/965افذخرة، افؼرايف،  (1)

 ومو بعدهو. 62يـظر، ظطقي افًقد افًقد ؾقوض، وؿػ ادـوؾع يف افػؼف اإلشالمل، ص  (2)

 .9/606ي، ظع أمحد افـدوي، مقشقظي افؼقاظد وافضقابط افػؼفق (3)
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"ادـاؾع مضؿقكة افتؾػ"وؿقهلؿ: 
(1)

. 

عوفي )افقظد بوجلوئزة( ظؼد واجلُ ، ومثوفف ظؼد اإلجورة مثاًل هل ظؼد ظذ ادـوؾع

 ظذ مـوؾع اإلكًون افػؽريي أو افعؼؾقي. 

 حترير شبب اخلالف دم افؼقل بصحة وؿػ ادـػعة مـ ظدمف: - ج

 آختالف دم تقجقف احلديث افؼيػ افذي جا  بروايات خمتؾػة مـفا: -1

 ."ؿً هبووتصد  ، إن صئً حًًٌ أصؾفو"

  ."وشٌؾ ثؿرهتو، أحٌس أصقهلو"ويف روايي 

 يف إثٌوت ؿقهلؿ مـ جفتغ: ؾقجفف ؾؼفا  اددرشة افػؼفقة احلـػقة

 هؾ افقؿػ خيرج مـ مؾؽ صوحٌف أم ٓ؟

 ظؾقف أم يف مؾؽ اهلل تعوػوهؾ يدخؾ يف مؾؽ ادقؿقف 
(2)

 ؟

يف معرض آشتدٓل وآشتشفود ظذ  ووجفف ؾؼفا  اددرشة ادافؽقة

وبقون كقع افقؿػ ادؼوع مـ ؽره وؽر ، مؼوظقي وؿػ افعؼورات وادـؼقٓت

ووؿػ إصجور فثامرهو ووؿػ ادـػعي ، ـقؿػ ادشوع، ذفؽ مـ افػروع افػؼفقي

افؼرايف يف ـتوبف افذخرة مًتؼؾي ظـ أصؾفو ـام ؾعؾ
(3)

. 

يف اشتدٓهلؿ يف تػًر معـك افصدؿي اجلوريي وبقون افتػرؿي بغ  ووجفف افشاؾعقة

معـك افقصقي بودـوؾع وافقؿػ
(4)

. 

وـذا بحٌ مًلفي مدى صحي كظورة افقاؿػ ظذ وؿػ
(5)

 ؟

                                                           
 .6/606ادرجع كػًف،  (1)

وؾخر افديـ ظثامن بـ ظع افزيؾعل احلـػل، تٌغ  .6/202يـظر، ـامل افديـ ابـ اهلامم، ذح ؾتح افؼدير،  (2)

 .9/925احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ، 

 .6/969افذخرة، افؼرايف،  (3)

 .2/976افؼبقـل، مغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـفوج،  (4)

 . 2/59ٕم، افشوؾعل، ا (5)
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ومًلفي هؾ فؾقؿػ أفػوظ خوصي بف مـ ظدمف
(1)

 ؟

يف بقون إفػوظ ادؼوظي فؾقؿػووجفف ؾؼفا  اددرشة احلـبؾقة 
(2)

. 

وـذا يف بقون أن  مـ ذوط افقؿػ اشتؿرار ادـػعي مع بؼوء ظقـفو ومـف مـع 

وؿػ ادـػعي مًتؼؾي
(3)

وـذا مًلفي مؾؽقي افقؿػ، 
(4)

 ؟

ؾنذا بطؾ احلؽؿ يف ، افػرع توبع فألصؾ"آختالف يف تطٌقؼوت افؼوظدة افؽؾقي  -2

"إصؾ؛ بطؾ يف افػرع
(5)

"افتوبع؛ توبع"أو ؿوظدة  .
(6)

. 

ومعؾقم أن  فؽّؾ ؿوظدة اشتثـوء ؾفؾ يؿؽـ افعؿؾ بف يف حوفي وؿػ ادـػعي أو 

 ٓ؟

آختالف يف تطٌقؼ حدود افؼوظدة افػؼفقي افؽّؾقي ممثؾي يف وجف افتػرؿي بغ  -3

"متؾقؽ ادـػعي"و "متؾقؽ آكتػوع"معـك 
(7)

هؾ تطٌؼ بؿعـوهو ظذ ـؾ افعؼقد أو ، 

، يًتثـك مـفو ظؼد افقؿػ؟ إذ متؾقؽ آكتػوع ُمدود بوفشخص كػًف وٓ يتعداه

بخالف متؾقؽ ادـػعي يشؿؾ تكف افشخص ادوفؽ هلو ويتعدى إػ ؽره ممـ 

مـ مؾؽ ادـػعي مؾؽ اإلجورة "أو ظذ حد تعٌر احلـػقي وافشوؾعقي  يؿؾؽف

"واإلظورة
(8)

. 

                                                           
.وابـ دؿقؼ افعقد، إحؽوم إحؽوم ذح ظؿدة إحؽوم، 65/922ذح ادفذب،  افـقوي، ادجؿقع (1)

6/976. 

 .66/60افؼح ادؿتع ظذ زاد ادًتؼـع، افعثقؿغ،  (2)

 .2/229افؽويف يف ؾؼف اإلموم ادٌجؾ أمحد بـ حـٌؾ، ابـ ؿدامي،  (3)

 .2/697ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل، افزرـق،  (4)

 .9/208افزرـق، افٌحر ادحقط يف أصقل افػؼف،  (5)

 .667افًققضل، إصٌوه وافـظوئر، ص (6)

ومو بعدهو.  6/699ُمؿد ظع بـ حًغ ادوفؽل، هتذيى افػروق وافؼقاظد افًـقي يف إهار افػؼفقي،  (7)

 .926وافًققضل، إصٌوه وافـظوئر، ص

 .926.وافًققضل، إصٌوه وافـظوئر، ص959إصٌوه وافـظوئر، ص ابـ كجقؿ،  (8)
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طقع أن ُيدخؾ معف ؽره يف آكتػوع : مـ أوؿػ ظؾقف رء ٓ يًتومثال إول

 مـ ادـػعي.

ؾنن  افعؼد يؿؽـف مـ آكتػوع هق ، ـودًتلجر، مـ مؾؽ ادـػعي ومثال افثاين:

بـػًف أو أن يؿؽـ ؽره فؾًؽـ ؾقفو بلجرة أو مـ دوَّنو بحًى افعودة اجلوريي يف 

هذا افـقع مـ افعؼقد
(1)

. 

ذط كؼؾ ادـػعي أو آكتػوع حتؼؼ ؾنن ـون مـ  -ممو شٌؼ ذـره -وافـتقجة 

هؾ يؼوس يف تكؾوتف ظذ ، ؾفؾ مـ حتؼؼ ؾقف ذط آكتػوع ؾؼط، مؾؽقي إصؾ

 ادوفؽ احلؼقؼل ٕصؾ ادـػعي؟ ـحؼ اإلجورة واإلظورة؟

ومـف هؾ يصح دـ مؾؽ حؼ آكتػوع أن يـؼؾ حؼف إػ ؽره ظـ ضريؼ افقؿػ 

 ظؾقف أو ٓ؟

ؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو أَّّنو َتصحُّ فألشٌوب يف مًلفي وويظفر فؾباحث 

 افتوفقي:

يصح وؿػ ادـػعي مراظوة فالختالف احلوصؾ بغ مقوقع ومؼوصد ظؼقد  -

ؾوٕول ُذَع فإليثور ، افتزظوت وؽرهو مـ ظؼقد كؼؾ ادؾؽقي أو ادـوؾع

واإلحًون
(2)

 وفؾػؼراء بام، كظرا فألؽـقوء بام حيصؾقن ظؾقف مـ افثقاب»أي ، 

"حيصؾقن ظؾقف مـ دؾع احلوجوت وافيورات 
(3)

وأخر فـؼؾ ادؾؽقي وصغؾ ، 

و إن حصؾً ، وصغؾ افّذمؿ بف ديوكي وؿضوء وظؾقف ُيغَتَػر ؾقفو اجلفؾ؛ وذفؽ َّٕن 

 وإن مل حتصؾ ؾؾقس ؾقفو َمغَرم، ؾؿغـؿ
(4)

. 

                                                           
.وابـ كجقؿ، إصٌوه وافـظوئر ٓبـ 6/699يـظر، ُمؿد بـ ظع بـ حًغ ادوفؽل، هتذيى افػروق،  (1)

 .959كجقؿ، ص

 .2/280يـظر، افنخز، أصقل افنخز،  (2)

 .669ظٌد افًالم افًؾؿل، افػقائد يف اختصور ادؼوصد، ص ظٌد افعزيز بـ (3)

 .2/280يـظر، افنخز، أصقل افنخز،  (4)
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وإن  افـ وطر يف جمؿقع افضقابط احلوـؿي فعؼقد افتزظوت ظؿقمًو وافقؿػقي مـفو 

خصقًصو جيد افػؼفوء ٓ يتشّددون يف بعض إحؽوم اخلوصي هبو ويراظقن ادًوُمي 

ؾقفو
(1)

. 

"ُيغتَػر يف أبقاب افتزظوت مو ٓ ُيغتَػر يف أبقاب ادعومالت»ـؼقهلؿ: 
(2)

. 

ويف افتزظوت جيقز ، يف افعغ ادـتؼؾي بؿعومؾي جوئز اشتثـوء ادـوؾع»وؿقهلؿ: 

"اشتثـوء ادعؾقمي وادجفقفي
(3)

. 

"ظؼقد افتزظوت ـوهلٌي ٓ جيى افضامن ؾقفو مع افصحي»وؿقهلؿ: 
(4)

. 

"ُيغتَػر يف افؼربي مو ٓ يغتػر يف ادعوووي»وؿقهلؿ: 
(5)

. 

ٓختالؾفؿ يف تؼققد يصح وؿػ ادـػعي مراظوة فالختالف احلوصؾ بغ افػؼفوء  -

ممّو كتٍ ظـف اختالؾفؿ يف مدى افؼقل بصحي هذا ، حدود افقؿػ ورشؿف وذضف

افتكف افقؿػل أو ظدمف ـحوفتـو هـو يف افؼقل بؿدى صّحي وؿػ ادـػعي 

ٓ »وهل مـ ادًوئؾ آجتفوديي وظؿاًل بوفؼوظدة إصقفقي ، مًتؼؾي ظـ أصؾفو

"إكؽور يف مًوئؾ آجتفود
(6)

 . 

ح وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو فتحؼؼ ادصؾحي افؼظقي ؾقفو ظذ اظتٌور يص -

ـام هق ، وإّمو أن تؽقن اجتفوديي، أن تؼدير ادصؾحي إّمو يؽقن بـص مـ افشورع

ـوختالؾفؿ يف مدى صّحي ، احلول يف مًلفتـو هذه ؾقختؾػ يف تؼديرهو افػؼفوء

و مصؾحي  ؛ضالل هبوأو مـع اشتئجور إصجور فتجػقػ افثقوب أو آشت َّٕن 

                                                           
 .9/665احلؿقي احلـػل، ؽؿز ظققن افٌصوئر ذح ـتوب إصٌوه وافـظوئر،  (1)

 .9/256مقشقظي افؼقاظد وافضقابط افػؼفقي، ، ظع أمحد افـدوي (2)

 .9/625ادرجع كػًف،  (3)

 .6/67افؼقاظد يف افػؼف اإلشالمل، رجى، ابـ  (4)

 .5/966َّنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج، افرمع،  (5)

 .9/998افزرـق، افٌحر ادحقط يف أصقل افػؼف،  (6)
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ؽر مؼدور حتصقؾ ادـػعي مـفو ظذ تؼديرهؿ ظذ ؿقل احلـػقي
(1)

وإن أجوزهو ، 

ؽرهؿ ـؼقل بعض ادوفؽقي
(2)

. 

بدفقؾ مراظوة افػؼفوء فألظراف يف ، يصح وؿػ ادـػعي ظؿاًل بوفعرف افصحقح  -

"افعادة حمؽؿة"وظؿؾفؿ وؾؼ افؼوظدة افؽّؾقي ، اجتفوداهتؿ
(3)

وفذفؽ ؿرروا يف ، 

يؿـعف  ٕظراف جوئز ؽر ُمظقر إٓ  أنْ أصقهلؿ: أن  افعؿؾ بوفعودات أو ا

افؼع
(4)

ومو اختالف افؽثر مـ افػتووى ظـدهؿ إٓ  فعؿؾفؿ هبذه افؼوظدة ، 

 اجلؾقؾي.

ومثوفف ظـد افػؼفوء: مـع احلـػقي وؿػ ادـؼقٓت إٓ  يف حوفي جريون افعرف 

هبو
(5)

. 

أيضو: مو ظؿؾً بف اددرشي افػؼفقي ادوفؽقي إكدفًقي )افتورخيقي( بؼوظدة ومثوفف 

أي خموفػي افؽثر مـ افػتووى فغرهو مـ اددارس ادوفؽقي يف ، "ما جرى بف افعؿؾ"

افػتووى ادٌـقي ظذ افعرف
(6)

. 

دـع  "افتابع؛ تابع"يصح افؼقل بقؿػ ادـػعي ٕن  آشتشفود بوفؼوظدة افػؼفقي:   -

وهل ُمتحّؼؼي ؾقفو مـ ، هذا افعؼد فقس ظذ إضالؿفو؛ إذ فؽّؾ ؿوظدة ـّؾقي اشتثـوء

جفي ؿقل بعض افػؼفوء: إن أمؽـ افعؼد ظذ ادتٌقع مـػردا ظودة
(7)

شؼط ، 

                                                           
 .2/266كظوم ومجوظي مـ ظؾامء اهلـد، افػتووى اهلـديي يف مذهى اإلموم إظظؿ أيب حـقػي افـعامن،  (1)

 .5/200افذخرة، افؼرايف،  (2)

 .99. وابـ كجقؿ، إصٌوه وافـظوئر، ص89افًققضل، إصٌوه وافـظوئر، ص (3)

 .662افؼقاظد افـقراكقي افػؼفقي، ص ابـ تقؿقي،  (4)

 .5/268افٌحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ، ابـ كجقؿ احلـػل،  (5)

ضور ادذهى ادوفؽل، ص يـظر، ظٌد افًالم افعني، كظريي إخذ بام جرى بف افعؿؾ يف ادغرب يف إ (6)

 ومو بعدهو. 209ومو بعدهو، و 605

 .68افًققضل، إصٌوه وافـظوئر، صو .626إصٌوه وافـظوئر ص ابـ كجقؿ،  (7)
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آظتٌور بوفعؿؾ هبو. وادـػعي يف افؼقل افصحقح ظـد افػؼفوء مول
(1)

أو مصؾحي  

 و مًتؼؾي ظـ أصؾفو. ومـف صح  وؿػف، ذظقي يؿؽـ افعؼد ظؾقفو

 ؾب افرابع: كامذج ظـ وؿػ ادـػعةادط

يؿؽـ دمشًي افقؿػ آظتٌوريي أن تشجع أؾراد ادجتؿع ظذ وؿػ مـوؾع مو 

 يؿتؾؽقن ظذ جفي افتلؿقً أو افتلبقد مـ خالل افصقر افتوفقي
(2)

 : 

 اإلكًون يفتعتز اخلزة وفقدة جتورب افـؿقذج إول: وؿػ مـاؾع اخلزة اإلكساكقة: 

د ، وهل ختتؾػ بوختالف مقوقظفو مـ خزة ؾـقي كظريي أو تطٌقؼقي، احلقوة وُتَعد 

صوت: )افسبقيي أو اهلـدشقي أو افطٌقي أو افتجوريي أو افريووقي أو  د افتخصُّ بَتعدُّ

 اإلظالمقي ...إفخ(. 

ٌ ف افػؼفوء ظذ اختالف مدارشفؿ افػؼفقي ظذ ضورة افؾجقء إػ  اخلزة وفؼد ك

د افصداق وأجرة ، ظـد احلوجي إفقفو يف مًوئؾ َتؼدير مفر ادثؾ يف افزواج ؽر ادحد 

ادثؾ يف اإلجورة ادػًقخي أو ـؿًلفي تؼقيؿ تكؾوت ادًمول ظـ اإلذاف ظذ 

ـؿًلفي افؾجقء إػ اخلزة يف حتديد مدى افتزام كوطر ، ادمشًوت افعومي واخلوصي

 فؾؿرؾؼ افقؿػلافقؿػ إػ إجورة ادثؾ 
(3)

وهل مجؾي مـ ادًوئؾ ادرتٌطي بوفؼضوء ، 

 وؾض اخلصقموت. 

ـؿعومؾي ظذ جفي افؼاـي فتـؿقي ، وؿد يؾجل إػ اخلزة يف ؽر مقاوع افؼضوء

ؾفل ظؼد ظذ آشتػودة مـ خزة افعومؾ ، ادول ـحوفي افؼراض )ادضوربي افؼظقي(

                                                           
 ومو بعدهو. 62يـظر، ظطقي افًقد افًقد ؾقوض، وؿػ ادـوؾع، ص  (1)

 .22ادرجع كػًف، ص  (2)

.وافؽوشوين، بدائع 5/256افٌحر افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ، يـظر ظذ شٌقؾ ادثول، ابـ كجقؿ احلـػل،  (3)

.وظع افصعقدي افعدوي ادوفؽل، حوصقي افعدوي ظذ 2/207و 2/272افصـوئع يف ترتقى افؼائع، 

 .2/950و 2/665ذح ـػويي افطوفى افربوين، 
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 ؼوبؾ كًٌي مـ افربح بغ ادتعومؾغ.يف كقع مـ افتجورات بغقي تـؿقي ادول م

وافعومؾ أو ادضورب يشورك بخزتف ، ؾربُّ افعؿؾ أو موفؽ ادول يشورك بامفف

رة يف احلقوة ويف هذا افـقع مـ افتكؾوت ادوفقي.   ادتقفِّدة ظـ ؾؽره وجتربتف ادتؽرِّ

أي ؽر ممـقظي ـخزة بعض افـِّوس يف -ومـف دو جوز ذظًو دـ فف خزة مؼوظي 

أن  -افتػرؿي بغ اخلؿقر أو يف ادراهـوت وؽر ذفؽ مـ اخلزات ادحرمي ذظوً 

يشورك ؽره ظذ اظتٌور مؼوبؾتفو دول افؼيؽ؛ وهل مـ ادـوؾع ادؼقمي؛ جوز فف أن 

مـ فصوفح جف  ي ظومي أو خوصي. يقؿػفو مّدة مـ افز 

ـلن يقؿػ مـ فف خزة يف تؼديؿ اإلشعوؾوت إوفقي يف حوفي افطقارئ  ومثافف:

أن يقؿػ شوظوت يف إشٌقع أو افشفر فتعؾقؿ وتدريى ادجتؿع اددين ظؾقفو 

 إلشعوف اجلرحك ؿٌؾ حضقر افػرق افطٌقي ادتخصصي. 

ؾر آٓت افعؿؾ وافـؼؾ تعتز تقافـؿقذج افثاين: وؿػ مـاؾع أٓت وافسقارات: 

مـ أهؿ افعقامؾ ادًوظدة ظذ تطقير ادـشئوت آؿتصوديي واخلدمقي افعومي 

 واخلوصي. 

وبوفـ ظر إػ مو هق ؿوئؿ ؿدياًم وحديًثو مـ أّن آشتػودة مـ خدموهتو تؼدر بودول 

وؾقفو افّضامن ظـد افتعدي مـ جفي ، وتـشل فذفؽ افعؼقد بغ رّب افعؿؾ ومالـفو

ـام هق احلول يف كؼؾ  قء آشتغالل أو زيودة ادًوؾي أو ظدم احسام احلؿقفي.ش

ودو ـوكً ؾقفو ذط افـ ػع ، وافعامل وافتالمقذ وافٌضوئع، ادًوؾريـ وادقطػغ

يي يف حقوة ادجتؿعوت ورِّ  جوز وؿُػ مـوؾعفو. ، وادوفقي وّٕن احلوجي إفقفو َضُ

الت مـػعي حوؾؾي مـ حوؾالتف مرة يف أن ُيقؿػ صوحى ذـي حوؾومثافف: 

إشٌقع أو يف افشفر فـؼؾ تالمقذ ادـوضؼ افـوئقي فؾؿدارس أو فسؾقف ذوي 

 آحتقوجوت اخلوصي أو فـؼؾ ؾرق ريووقي أو أن يقؿػ شقورة كػعقي فـؼؾ ادرى. 

وؿػ مـػعي إفقاح افشؿًقي فتقفقد افؽفربوء فالشتعامل افريػل إلكورة  ومثافف:
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 وزل أو اإلكورة افعؿقمقي أو فًؼل ادزروظوت. ادـ

واج مـ ادصوفح افـؿقذج افثافث: وؿػ مـاؾع احلع وافثقاب فؾعرشان:  إن  افز 

وإن  تقؾر أشٌوبف ختتؾػ ، افؼظقي افتل دظً افؼيعي إػ حتؼقؼفو يف حقوة اإلكًون

وحتؼقًؼو دعـك ، زؾؿـفؿ افؼودر ظؾقف؛ ومـفؿ افعوج، بوختالف ؿدرات أؾراد ادجتؿع

جيقز ، افتؽوؾؾ آجتامظل وافتعوون ظذ افزِّ وافت ؼقى وـذا حتؼقًؼو دؼوصد افقؿػ

وؿػ مـػعي افت زُيـ بوحلّع وافثقوب ظذ جفي افتلؿقً دـ ٓ يؿتؾؽ ثقوًبو فؾعرس أو 

ـون هبو يقم زؾوؾفام.   حؾًقو فؾعروس َيَتَزي 

ؿقوًشو ظذ اظتٌور إجوزة بعض افػؼفوء إجورة احلعِّ  وذفؽ
(1)

وإن مـعفو أو  

ؿول: ؿول موفؽ: فقس ـراء ، ـام كؼؾ ابـ يقكس ظـ اإلموم موفؽ، ـرهفو بعضفؿ

 احلعِّ مـ أخالق افـّوس.

ؿ ـوكقا يرون زـوة احلّع أن يعور "ؾؾذفؽ ـرهقا أن يؽرى، معـوه: أَّن 
(2)

. 

وإك ام ـرهف فعدم ؿقوم ظرف بغ افـّوس ، إجورة مـوؾعف وافؽراهي ٓ تعـل حتريؿف

 أو مـعقه فعدم حتؼؼ معـك افديؿقمي ؾقف. ، ؽوفى يف افتعومؾ بف ظذ هذا افقجف

تؼقم افؽثر مـ افـؿقذج افرابع: وؿػ افقؿت فؾسؾقف ظذ ادرىض دم ادستشػقات: 

ادرى مـ خالل مجعقوت ادجتؿع اددين يف افغرب بتخصقص أوؿوت فؾسؾقف ظـ 

أو تؼقم بوفسؾقف افثؼويف مـ خالل ؿراءة ، ظروض تؼدم هلؿ وخوصي إضػول مـفؿ

 افؽتى. 

ومو أحقج جمتؿعوتـو افعربقي واإلشالمقي هلذا افـّقع مـ اخلدموت فتحؼقؼ خدمي 

صحّقي وإكًوكّقي فؾؿرى وفؾسؾقف ظـفؿ ظذ افقجف ادؼوع ـام ـون صلن بعض 

                                                           
طالب، .وافٌجريؿل، حوصقي افٌجرمل ظذ ذح مـفٍ اف2/226افقشقط يف ادذهى، افغزايل،  (1)

 .2/222.وافٌفقيت، ـشوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع، 9/669

 .5/265افتوج واإلـؾقؾ دختك خؾقؾ، ادقاق،  (2)
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 ادًتشػقوت يف توريخ احلضورة افعربقي اإلشالمقي. 

، وذفؽ بقؿػ افقؿً ظذ افسؾقف ظذ ادرى بعروض أفعوب اخلػي فألضػول

ودورات تدريٌقي فؾّرشؿ وؽرهو مـ افـّشوضوت افػـّقي ، وافؼراءة اهلودؾي فؾؽٌور

ظذ  فتًؾقي ادرى وافتخػقػ مـ معوكوهتؿ أو بقؿػ افقؿً، وإصغول افقدوّيي

 تػًقحفؿ خورج ادًتشػقوت بلخذهؿ إػ احلدائؼ افعومي وادـتزهوت. 

حيتوج افؽثر مـ أؾراد ادجتؿع إػ افـؿقذج اخلامس: وؿػ مـاؾع إدوات افصحقة: 

معّدات صحّقي تًوظدهؿ ظذ مراؿٌي وحتًغ صحتفؿ أو تًوظدهؿ ظذ آكدموج 

أو مـ دوكف أو ظؽوزات  ـقؿػ ظربوت فذوي اإلظوؿوت بؿحرك، وؿـ ادجتؿع

أو آٓت فؼقوس افضغط افدمقي أو افًؽري وؽرهو مـ أٓت ، فؾؿؽًقريـ

تف.   افتل ُتعغ ادريض وحُتًـ صح 

إن  افـ وطر يف مـوؾع بعض احلققاكوت ؿقذج افسادس: وؿػ مـاؾع احلققاكات: افـ

ومل تؽـ ، ي ادوصقيإفقػي ـوفؽالب مثاًل جيدهو ُمصقرة ؿدياًم يف جمول افصقد وحراش

ومـف كجد افػؼفوء خيتؾػقن يف مًلفي اؿتـوئفو ، ُتًتغؾُّ يف افعؿقم إٓ  هلذيـ افغروغ

ومدى صّحي إجورة مـوؾعفو ومـ ثؿ  وؿػفو
(1)

. 

ؽر أّن افـ وطر يف افتطقر افعريف افؽٌر يف اشتعامٓهتو جيدهو تًتغؾ مـ 

اددكقي )افدؾوع اددين( فؾٌحٌ ظـ ـوفؼضي واجلامرك واحلاميي ، ممشًوت ـثرة

ـام تًتعؿؾ فدى رجول احلاميي اددكقي )افدؾوع اددين( يف ، ادخدرات ومو صوهبفو

ـام تًتعؿؾ دراؾؼي ، افٌحٌ ظـ إحقوء وؽرهؿ ظـد وؿقع افؽقارث افطٌقعقي

 ادؽػقؾغ ويف ؽر ذفؽ مـ افقطوئػ ادفؿي. 

 مـػعي مـ ادـوؾع بحًى احلوجي جوز اؿتـوء افؽالب وتدريٌفو ظذ، ومـف

                                                           
.وزـريوء إكصوري، أشـك ادطوفى يف ذح روض افطوفى، 8/299يـظر، ابـ ظٌد افز، آشتذـور،  (1)

2/258. 
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ثؿ  وؿػ مـػعتفو ، آجتامظقي ـؿـػعي افصقد أو افٌحٌ ظـ ادخدرات وؽر ذفؽ

ظذ جفي وؿػقي ظومي أو خوصي فالشتػودة مـ مـػعتفو ظذ اظتٌور حتؼؼ ذط ـقن 

ادـػعي مؼصقدة ظودة
(1)

 . 

ـوكً  أيًضو وؿػ مـػعي تقس أو ثقر أو حصون أصقؾ فؾياب إن ومثافف

حوجي افـّوس موّشي إفقف ظذ اظتٌور أن  ادصؾحي ُمؼّؼي ومؼصقدة ظودة ظـد افـ وس
(2)

. 

  

                                                           
.وزـريوء إكصوري، أشـك 2/259ؾقؾ، .وظؾقش، مـح اجل2/675يـظر، افؽوشوين، بدائع افصـوئع،  (1)

 .6/26. وادرداوي، اإلكصوف، 2/9ادطوفى يف ذح روض افطوفى، 

.وزـريوء إكصوري، أشـك 5/265.وافؼرايف، افذخرة، 2/675يـظر، افؽوشوين، بدائع افصـوئع،  (2)

 .5/8. وابـ مػؾح، ادٌدع ذح ادؼـع، 2/90ادطوفى يف ذح روض افطوفى، 
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 اخلامتة

 

 :مو يعيف مؼوصد وؿػ ادـػعي إػ  كـتفل

و حتؼؼ مصؾحي ذظقي مـ جفي  ؛صحي وؿػ ادـػعي مًتؼؾي ظـ أصؾفو - َّٕن 

وفؾؿقؿقف ظؾقف ، امتثول افقاؿػ فتحؼقؼ مصؾحي مـدوبي بوفًعل بوفتطقظوت

 مـ جفي حصقفف ظذ آكتػوع مّدة مو حدده افقاؿػ. 

و مؼصقدة مـ افقاؿػ وُمؼؼي  ؛حتؼقؼ ادصؾحي افؼظقي مـ وؿػ ادـػعي - َّٕن 

افثؿرات فدى ادقؿقف ظؾقف جرًيو ظذ افؼوظدة افؽّؾقي مـ صحي اكػراد افتوبع 

أي حيؼؼ معـك افعؼد أو بعٌورة أخرى جيقز افتعوؿد ، بوحلؽؿ إن ـون مؼصقًدا

 ظؾقف. 

إن  افؼقل بصحي أو مـع وؿػ ادـػعي ارتٌط يف توريخ افػؼف اإلشالمل بوفعرف  -

إن َشِؾَؿ مـ -أصٌح حؽؿف ، اجلوري بغ أؾراد ادجتؿع؛ ؾؽؾ ام تعومؾ بف افـ وس

 ي. ـذفؽ ـغره مـ افتعومالت ادؼوظ-ادوكع افؼظّل فؾعؼقد 
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 ادراجع ؾفرس

 

، بروت، افقاممي، حتؼقؼ د/إخي إخيي، جومع إمفوت، ابـ احلاجب .6

 م.6998 - هـ06/6269ط

،  هـ 6999ط/ ، دار ادعرؾي، حتؼقؼ ُمؿد حومد افػؼل، افؼقاظد افـقراكقي افػؼفقي، تقؿقةابـ  .2

 بروت. 

دار ، مصطػك ظٌد افؼودر ظطو -حتؼقؼ ُمؿد ظٌد افؼودر ظطو ، افؽزى افػتووى، ابـ تقؿقة .9

 م.6987 - هـ 6208/ 06ط، افؽتى افعؾؿقي

 . هـ 6979ط ، بروت، دار ادعرؾي، ؾتح افٌوري ذح صحقح افٌخوري، ابـ حجر افعسؼالين .2

حتؼقؼ مصطػك صقخ مصطػك ومدثر ، إحؽوم إحؽوم ذح ظؿدة إحؽوم، ابـ دؿقؼ افعقد .5

 م.  2005 - هـ 6226/ 06ط، ممشًي افرشوفي، شـدس

مؽتٌي افؽؾقوت ، حتؼقؼ ضف ظٌد افرؤوف شعد، افؼقاظد يف افػؼف اإلشالمل، ابـ رجب .6

 م.6976/ هـ 6996/ 06ط، إزهريي

، دار افغرب، حتؼقؼ أد/محقد بـ ُمؿد، ظؼد اجلقاهر افثؿقـي يف مذهى أهؾ ادديـي، ابـ صاس .7

 م.2009 - هـ 06/6229ط، بروت

حتؼقؼ شومل ُمؿد ظطو وُمؿد ظع ، اجلومع دذاهى ؾؼفوء إمصورآشتذـور ، ابـ ظبد افز .8

 .بروت، م2000ط/ ، دار افؽتى افعؾؿقي، معقض

ادؽتى ، حتؼقؼ زهر افشوويش، افؽويف يف ؾؼف اإلموم ادٌجؾ أمحد بـ حـٌؾ، ابـ ؿدامة .9

 م.6982 - هـ 9/6202ط، بروت، اإلشالمل

 م.2009/ هـ 6229ط/ ، افريوض، افؽتىدار ظومل ، ادٌدع ذح ادؼـع، ابـ مػؾح .60

 .06ط، بروت، دار صودر، فًون افعرب، ابـ مـظقر .66

 بروت.، دار ادعرؾي، افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ افٌحر، ابـ كجقؿ احلـػل .62

 بروت.،  هـ 6999، دار ادعرؾي، إم، افشاؾعل .69
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دار ابـ ـثر ضٌعي ، حتؼقؼ د. مصطػك ديى افٌغو، اجلومع افصحقح ادختك، افبخاري .62

 م.6987 - هـ 6207/ 09ط، بروت، وافقاممي

حتؼقؼ ُمؿد بـ شعقد ، خالصي افقشوئؾ بستقى ادًوئؾ، )افشقخ( بـ صافح احلارثل .65

 م.2006 - هـ 06/6227ط، م2006ضٌع يف إضور مًؼط ظوصؿي افثؼوؾي افعربقي ، ادعؿري

، دار افػؽر، مصطػك هالل حتؼقؼ هالل مصقؾحل، ـشوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع، افبفقيت .66

 بروت.،  هـ 6202ط/ 

ط/ ، مؽي ادؽرمي، مؽتٌي دار افٌوز، حتؼقؼ ُمؿد ظٌد افؼودر ظطو، افًــ افؽزى، افبقفؼل .67

 م.6992 - هـ 6262

، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقؼ شقد ـندي حًـ، معرؾي افًــ وأثور، افبقفؼل .68

 م.6996-ه6222ط/

ط/ ، دار ظومل افؽتى، حتؼقؼ زـريو ظؿرات، فؼح خمتك اخلؾقؾ مقاهى اجلؾقؾ، احلطاب .69

 م.2009 - هـ 6229

حتؼقؼ ذح مقٓكو افًقد ، ؽؿز ظققن افٌصوئر ذح ـتوب إصٌوه وافـظوئر، احلؿقي احلـػل .20

 بروت.، م6985 - هـ 6205ط/ ، دار افؽتى افعؾؿقي، أمحد بـ ُمؿد احلـػل احلؿقي

 بروت.، دار افػؽر فؾطٌوظي، ظذ خمتك شقدي خؾقؾ اخلرر .26

 م.2005- هـ 6226/ 06ط، افؼوهرة، دار احلديٌ، حتؼقؼ أمجد جود، خمتك خؾقؾ، خؾقؾ .22

، بروت، دار ادعرؾي، حتؼقؼ افًقد ظٌد اهلل هوصؿ يامين اددين، افًــ افدار ؿطـل، افدار ؿطـل .29

 م.6966 - هـ 6998ط/ 

 .بروت، دار افػؽر، حتؼقؼ ُمؿد ظؾقش، ظذ افؼح افؽٌر حوصقي افدشقؿل، افدشقؿل .22

 06/6222ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقؼ ُمؿد ظٌد افًالم، ؾتووى افرمع، افرمع .25

 م.2002 - هـ

 - هـ 6202ط/ ، بروت، دار افػؽر فؾطٌوظي، َّنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج، افرمع .26

 م.6982
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 بروت.، م6982 -هـ 6202ط/،دار افػؽر فؾطٌوظي، ذح ادـفوج َّنويي ادحتوج إػ، افرمع .27

 دار اهلدايي.، توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس، افزبقدي .28

ط/ ، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقؼ د/ ُمؿد ُمؿد تومر، ادحقط يف أصقل افػؼف افٌحر، افزرـق .29

 بروت.، م2000 - هـ 6226

دار افؽتى ، حتؼقؼ ظٌد ادـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ، ذح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل، افزرـق .90

 بروت.، افعؾؿقي

دار ، حتؼقؼ د/ ُمؿد ُمؿد تومر، أشـك ادطوفى يف ذح روض افطوفى، زـريا إكصاري .96

 م.2000 - هـ 06/6222ط، بروت، افؽتى افعؾؿقي

 بروت.، دار ادعرؾي، افرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ افٌحر، زيـ افديـ ابـ كجقؿ احلـػل .92

 م. 6999 - هـ 6262ط/ ، دار افؽتوب افعؾؿقي بروت، أصقل افنخز، افرسخز .99

، دار افػؽر فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع، حتؼقؼ خؾقؾ ُمل افديـ ادقس، ادًٌقط، افرسخز .92

 م.2000 هـ 6226/ 06ط، بروت

ادؽتٌي ، حوصقي افٌجرمل ظذ ذح مـفٍ افطالب، شؾقامن بـ ظؿر بـ حمؿد افبجرمل .95

 ترـقو.، ديور بؽر، شالمقياإل

 بروت.، دار افؽتى افعؾؿقي، مًـد افشوؾعل، افشاؾعل .96

افثؿر افداين يف تؼريى ادعوين ذح رشوفي ابـ أيب زيد ، صافح بـ ظبد افسؿقع أيب إزبري .97

 بروت.، ادؽتٌي افثؼوؾقي، افؼرواين

، فقٌقو، اإلشالملدار اددار ، حوصقي ظذ افؼح افصغر فشقخ افدردير، افصاوي .98

 م.06/2002ط

إخذ بام جرى بف افعؿؾ يف ادغرب يف إضور ادذهى  كظريي، ظبد افسالم افعرسي )إشتاذ( .99

 م.6996 - هـ 6267ط/، ادغرب، وزارة إوؿوف وافشمون اإلشالمقي، ادوفؽل

دار ، افطٌوعحتؼقؼ إيود خوفد ، افػقائد يف اختصور ادؼوصد ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم افسؾؿل .20

 .هـ 6266ط/ ، دمشؼ، دار افػؽر، افػؽر ادعوس
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دار ، حتؼقؼ أبق أويس ُمؿد بق خٌزة احلًـل افتطقاين، افتؾؼغ ،ظبد افقباب )افؼايض( .26

 م.2002- هـ 6225/ 06افؽتى افعؾؿقيط

 بروت.،  هـ 6998ط/ ، دار افػؽر، واإلـؾقؾ دختك خؾقؾ افتوج، افعبدري .22

بحٌ مؼدم إػ مممتر ، وؿػ ادـوؾع يف افػؼف اإلشالمل، ؾقاض)افدـتقر( ظطقة افسقد افسقد .29

 افًعقديي. ،  هـ 6227صقال ، جومعي أم افؼرى، افقؿػ افثوين فألوؿوف

ط/ ، ظومل ادعرؾي، افؼقاظد وافضقابط افػؼفقي مقشقظي، ظع أمحد افـدوي)افدـتقر( .22

 .هـ6269

حتؼقؼ ، ظذ ذح ـػويي افطوفى افربوينحوصقي افعدوي ، ظع افصعقدي افعدوي ادافؽل .25

 .هـ 6262ط/، بروت، دار افػؽر، يقشػ افشقخ ُمؿد افٌؼوظل

دار افؽتى ، تٌغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ، ؾخر افديـ ظثامن بـ ظع افزيؾعل احلـػل .26

 .هـ 6969ط/ ، افؼوهرة، اإلشالمل

 بروت.، م6992ط / ، دار افغرب، حتؼقؼ ُمؿد حجل، افذخرة، افؼرادم .27

 م.6982ط/ ، بروت، دار افؽتوب افعريب، بدائع افصـوئع يف ترتقى افؼائع، افؽاشاين .28

 بروت.، دار افػؽر، ذح ؾتح افؼدير، ـامل افديـ ابـ اهلامم .29

 دار افػؽر.، ؾتح افؼدير ذح، ـامل افديـ حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد .50

 بروت.، دار افػؽر، معوين أفػوظ ادـفوجمغـل ادحتوج إػ معرؾي ، حمؿد اخلطقب افؼبقـل .56

ذـي ، ؾتح افعع ادوفؽ يف افػتقى ظذ مذهى اإلموم موفؽ، بـ أمحد بـ حمؿد ظؾقش حمؿد .52

 م.6958 - هـ 6978ط/، مصطػك افٌويب احلؾٌل وأوٓده بؿك

، دار ابـ اجلقزي، ادؿتع ظذ زاد ادًتؼـع افؼح، حمؿد بـ صافح بـ حمؿد افعثقؿغ)افشقخ( .59

 .هـ 6228 - 6222/ 06ط

مطٌقع ، هتذيى افػروق وافؼقاظد افًـقي يف إهار افػؼفقي، حمؿد بـ ظع بـ حسغ ادافؽل .52

 بروت. ، ظومل افؽتى، هبومش افػروق

، حتؼقؼ أمحد ُمؿقد إبراهقؿ، افقشقط يف ادذهى، حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد افغزايل أبق حامد .55
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 .هـ 6267ط/، افؼوهرة، دار افًالم، ُمؿد ُمؿد تومر

دار ، يف معرؾي افراجح مـ اخلالف ظذ مذهى اإلموم أمحد بـ حـٌؾ اإلكصوف، ادرداوي .56

 . هـ 6269/ 06ط، إحقوء افساث افعريب بروت

، ادؽتى اإلشالمل، مطوفى أويل افـفك يف ذح ؽويي ادـتفك، مصطػك افسققضل افرحقباين .57

 م. 6966ط/ ، دمشؼ

ذح مـتفك اإلرادات ادًؿك دؿوئؼ أويل افـفك فؼح ، يس افبفقيتكصقر بـ يقكس بـ إدر .58

 بروت.، م6996ط/ ، ظومل افؽتى، ادـتفك

ومجوظي مـ ظؾامء اهلـد افػتووى اهلـديي يف مذهى اإلموم إظظؿ أيب حـقػي  كظام )افشقخ( .59

 م.6996 - هـ 6266ط/، دار افػؽر، افـعامن

 افػؽردار ، ادجؿقع ذح ادفذب، افـّقوي .60

 بروت. ، دار ادعرؾي، افطوفٌغ وظؿدة ادػتغ مـفوج، افـّقوي .66

افؼقاظد وافضقابط افػؼفقي احلوـؿي فؾؿعومالت ادوفقي يف افػؼف اإلشالمل. دار ادعرؾي.  مقشقظة .62

 م.6999 -هـ 6269ضٌعي 
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ضٛابط صٓاع١ ايتأَني ايتهافًٞ  

ٚاألطر ايتٓظ١ُٝٝ يٓشاطات 

 َؤشصات ايتأَني

جتارب ايتصرف بايفائض ايتأَٝين َع 

إضاءات حٍٛ ْظاّ ايتأَني ايتهافًٞ 

 ادتسائرٟ

 ايدنتٛر عبد ايبارٟ َشعٌ

 رقاب١ يالشتشارات املاي١ٝ اإلشال١َٝ –املدٜر ايعاّ 

 ايٛالٜات املتحد٠ األَرٜه١ٝ

 
 2022 جٛإ (3)ايعدد ، جم١ًّ ايصالّ يالقتصاد اإلشالَٞ
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 ضقابط صـاظة افتلمغ افتؽاؾع وإضر افتـظقؿقة فـشاضات ممشسات افتلمغ 

 جتارب افتكف بافػائض افتلمقـل مع إضا ات حقل كظام افتلمغ افتؽاؾع اجلزائري 

 ظبدافباري مشعؾ افدـتقر

 اإلشالمقة ادافقة فالشتشارات رؿابة –اددير افعام 

 افقٓيات ادتحدة إمريؽقة

 

 ادؼدمة

هلل وحده وافصالة وافًالم ظذ مـ ٓ كٌّل بعد كٌقـو ُمؿد وظذ آفف  احلؿد

 وتوبعقفؿ بنحًون إػ يقم افديـ وبعد: وافتوبعغوصحٌف 

أجدين مـدؾعًو يف مًتفؾ هذه افقرؿي فإلصورة بلك ف رؽؿ ُميّض ؾسة أربعغ شـي 

ادممترات  ورؽؿ اكعؼود افعديد مـ، ظذ افعؿؾ بوفتلمغ افتعووين اإلشالمل

وادؾتؼقوت وافـدوات افػؼفقي ادتخصصي يف افتلمغ؛ ؾنن  افػروق احلوشؿي بغ 

وافتلمغ افتجوري يـتوهبو افؽثر مـ افتشقيش يف ـثر ، افتلمغ افتعووين اإلشالمل

وفقًً ُمؾ  اتػوق بغ ُمميدي افتلمغ افتعووين اإلشالمل يف أحقون ، مـ إحقون

ثؿ  تتطرق فـامذج افتكف ، ي بنظودة ؿراءة فؾػروق بغ افتلمقـغأخرى. وتٌدأ افقرؿ

بوفػوئض افتلمقـل
(1)

وبعد ذفؽ تعطل إووءات حقل كظوم افتلمغ افتؽوؾع ، 

                                                           
وإك ـل شلجتووز ادٌودئ درًءا فؾتؽرار، وترـقزًا دقوقع افـّؼوش احلويل ومميداتف. ويؿؽـ افعقدة دـ يرؽى  (1)

( بشلن افتلمغ اإلشالمل، وبحقث مؾتؼك افتلمغ افتعووين إول فؾفقئي افعودقي 26فؾؿعقور افؼظل )رؿؿ 

ػؼف واجلومعي إردكقي. ـام تؼتك افقرؿي ظذ فالؿتصود وافتؿقيؾ، وبحقث مؾتؼك افتلمغ افتعووين دجؿع اف

( وافذي يؼقم ظذ أشوس 26كؿقذج افتلمغ اإلشالمل ادـتؼ يف افتطٌقؼ ويدظؿف ادعقور افؼظل )رؿؿ 

حًوبغ مـػصؾغ، وافؼـي تدير حًوب افتلمغ بلجر. وحقثام ذـرت افتلمغ يف هذه افقرؿي ؾودؼصقد بف 

 . "افتلمغ افتعاوين اإلشالمل" ادعقور. وؿد حرصً ظذ اشتخدام مصطؾح افتلمغ اإلشالمل افقارد يف



 ضقابط صـاظة افتلمغ افتؽاؾع وإضر افتـظقؿقة فـشاضات ممشسات افتلمغ 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|48 

 اجلزائري. وذفؽ مـ خالل مو يليت: 

 ادبحث إول: افػروق بغ افتلمغ افتؽاؾع )افتعاوين اإلشالمل( وافتلمغ افتجاري

 : افػوئض افتلمقـل وافقظوء افتلمقـل ادطؾب إول

: تؼقيؿ افػروق افعؿؾقي بغ افتلمغ افتعووين اإلشالمل وافتلمغ ادطؾب افثاين

 افتجوري 

: تؼقيؿ افػروق افـظريي بغ افتلمغ افتعووين اإلشالمل وافتلمغ ادطؾب افثافث

 افتجوري

 : تؼقيؿ مؾؽقي افػوئض افتلمقـلادطؾب افرابع

 اين: كامذج افتكف بافػائض افتلمقـل ادبحث افث

( 26: كؿقذج افتكف بوفػوئض افتلمقـل ضٌؼًو فؾؿعقور افؼظل )رؿؿ ادطؾب إول

 بشلن افتلمغ اإلشالمل 

: كؿقذج افتكف بوفػوئض افتلمقـل ضٌؼًو فؼوكقن مراؿٌي ذـوت ادطؾب افثاين

 افتلمغ وٓئحتف افتـظقؿقي يف افًعقديي 

 : كؿقذج افتكف بوفػوئض افتلمقـل ضٌؼًو فؼـي أشقٍ افًعقدييادطؾب افثافث

 : كؿقذج افتكف بوفػوئض افتلمقـل ضٌؼًو فؼـي ؽزال افؽقيتقيادطؾب افرابع

 ادبحث افثافث: ظرض وتؼققؿ كظام افتلمغ افتؽاؾع اجلزائري 

: ظرض ادرشقم افتـػقذي بشلن ذوط وـقػقوت ممورشي افتلمغ ادطؾب إول

 فتؽوؾع ا

 : تؼققؿ كظوم افتلمغ افتؽوؾع اجلزائري ادطؾب افثاين
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 ادبحث إول: افػروق بغ افتلمغ افتؽاؾع وافتلمغ افتجاري

 تلمقـل وافقظا  افتلمقـلادطؾب إول: افػائض اف

افػوئض افتلمقـل هق افػرق بغ افتعقيضوت وأؿًوط افتلمغ يف افقظوء افتلمقـل. 

وبعد ، ادخصصوت وآحتقوضقوت افػـقي اخلوصي بعؿؾقي افتلمغ وذفؽ بعد حًؿ

وبعد إووؾي مو خيصُّ افقظوء افتلمقـل مـ أربوح ، حًؿ مكوؾوت إظودة افتلمغ

 آشتثامر. 

، وافػوئض مـ خصوئص افتلمغ افتعووين اإلشالمل، ومصطؾحو افقظوء

اشتؼالفقي اصساـوت وهق ، وحيؿالن معـك أراده مميدو هذا افـّقع مـ افتلمغ

ويًؿك ادتٌؼل يف هذا افقظوء بعد ، افتلمغ ظـ حًوبوت ادًومهغ يف وظوء مًتؼؾ

وهق ادًتخدم يف افتعٌر ظـ ربح ، افتعقيضوت ؾوئضًو فتؿققزه ظـ مصطؾح افربح

 افتلمغ فدى ذـوت افتلمغ افتجوري. 

ـدوق افتؽوؾؾ أو وظوء ويؾػً بعض افٌوحثغ افـ ظر إػ أن  افقظوء افتلمقـل )ص

"ؿؾى كظوم افتلمغ افتعووين اإلشالمل"افتؽوؾؾ( هق 
(1)

 . 

مغ ادطؾب افثاين: تؼقيؿ افػروق افعؿؾقة بغ افتلمغ افتعاوين اإلشالمل وافتل

 افتجاري

إن  مقوقع اشتؼالل افقظوء افتلمقـل ظـ حًوبوت ادًومهغ )حؼقق ادؾؽقي( 

ذ هذا آشتؼالل مـ آثور تتعؾؼ بؿؾؽقي افقظوء ومو يستى ظ، يف ذـي اإلدارة

وؾوئض افقظوء؛ يعد ادقوقع إـثر إثورة فؾجدل بغ افٌوحثغ ظـ ؾرق بغ افتلمغ 

افتعووين اإلشالمل وافتلمغ افتجوري. أمو خالف ذفؽ ممّو يذـره افٌوحثقن مـ 

                                                           
ظع افؼري بـ ظقد، افػوئض افتلمقـل معوير احتًوبف وأحؽومف، مممتر افتلمغ افتعووين، افؼري، ُمؿد  (1)

 . 2060أبريؾ  62-66جمؿع افػؼف اإلشالمل بوفتعوون مع اجلومعي إركقي ظامن، 
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مثؾ ذـر وذفؽ ، مغلؾروق بغ كقظل افتلمغ ؾال ظالؿي فف هبقؽؾ حًوبوت افت

آفتزام بوٓشتثامر يف ، بعض افٌوحثغ فؾػروق افتوفقي بغ افتلمقـغ: اهلقئي افؼظقي

...إفخ، ادجوٓت ادتقاؾؼي مع افؼيعي اإلشالمقي
(1)

 . 

افتعؿؼ يف ؾفؿ هقؽؾ احلًوبوت يف ذـوت افتلمغ اإلشالمل وافتجوري  وبعد

حًوب افتلمغ وحًوب -يرى افٌوحٌ أن  افػرق ادتؿثؾ يف افػصؾ بغ احلًوبغ 

ٓ يصؿد يف اإلؿـوع؛ ٕن  افػصؾ ظـ ضريؼ افؼققد ادحوشٌقي ؿوئؿ حتك  -ادًومهغ 

هـوك تػرؿي بغ إمقال ادتجؿعي يف ذـوت افتلمغ افتجوري. ؾػل هذه افؼـوت 

ـام أن هـوك ؾرصي  وإمقال افتل يؽقن مصدرهو رأس ادول.، مـ أؿًوط افتلمغ

فتحديد إربوح افتل ختصُّ ادًتثؿر مـ أؿًوط افتلمغ وإربوح افتل ختصُّ 

وادًؿك ، ادًتثؿر مـ أمقال ادًومهغ. ـام ُتظفر احلًوبوت ربح ظؿؾقي افتلمغ

ئض افتلمقـل يف ذـوت افتلمغ افتعووين اإلشالمل. إذا ـون إمر ـذفؽ ؾام بوفػو

 هق افػرق؟

ؾؼـوت  ،هـوك ؾرق يف افتطٌقؼ افعؿع. وهق مآل افػوئض وضريؼي تقزيعف

افتلمغ افتجوري تضؿف فؾربح )حؼقق ادًومهغ(؛ بقـام تتـقع ضرق افتكف 

راء افؼظقي وافؼقاكغ احلوـؿي. بوفػوئض يف ذـوت افتلمغ اإلشالمل بتـقع أ

 وشقف تًتعرض هذه افقرؿي أربعي كامذج فؾتكف بوفػوئض. 

وبعد افتلمؾ يف هذا افػرق يرى افٌوحٌ أن  افػرق افعؿع آكػ افذـر بغ افتلمغ 

افتعووين اإلشالمل وافتلمغ افتجوري ٓ ُيعّد ؾرؿًو حوشاًم بغ افتلمقـغ. وبقوكف أن  

                                                           
( بشلن افتلمغ اإلشالمل. افؼره داؽل، ظذ ُمقل افديـ، افتلمغ 26يـظر: ادعقور افؼظل )رؿؿ  (1)

اإلشالمل، افؼـي اإلشالمقي افؼطريي فؾتلمغ. ادؾحؿ، أمحد شومل، بغ افتلمغ افتجوري وافتلمغ 

وظي افتلمغ يف افعومل افتعووين، مممتر افتلمغ افتعووين. افصٌوغ، أمحد، افقوع ادفـل وآؿتصودي فصـ

 افعريب، مممتر افتلمغ افتعووين. 
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افػوئض فؾؿًتلمـغ أمر ممؽـ مـ افـوحقي افعؿؾقي حتك يف ذـوت  إظودة جزء مـ

افتلمغ افتجوري بصقر خمتؾػي مـفو ختػقض إؿًوط فؾػسات اجلديدة؛ بؾ ويف 

إظودة جزء مـ افػوئض فؾؿًتلمـغ افًوبؼغ
(1)

. ـام أن  ظدم إظودة أّي جزء مـ 

شالمل بصقر خمتؾػي مـفو افػوئض فؾؿًتلمـغ ممؽـ يف ذـوت افتلمغ افتعووين اإل

تدويره يف احتقوضقوت افتلمغ؛ بؾ واشتحؼوق ادتٌؼل مـف ـحوؾز فؼـي إدارة افتلمغ 

يف بعض افتطٌقؼوت. إذا ـون إمر ـذفؽ ؾليـ يؽؿـ افػرق بغ افتلمقـغ؟ اإلجوبي 

 تؽؿـ يف إشوس افـّظري فتؾؽ افػروق افعؿؾقي وهذا مو يتـووفف افٌـد افتويل. 

اوين اإلشالمل وافتلمغ ادطؾب افثافث: تؼقيؿ افػروق افـظرية بغ افتلمغ افتع

 افتجاري

يتؿثؾ إشوس افـّظري فؾػروق بغ افتلمقـغ يف أن  افتلمغ افتعووين اإلشالمل 

بقـام افتلمغ افتجوري مـ ظؼقد ادعووووت، مـ ظؼقد افتزظوت
(2)

. ويًتتٌع 

 قي مـفو:إشوس افـّظري ؾروؿًو تػصقؾ

(ي أو افقؿػٌافتزام ادًتلمـ بدؾع افؼًط هق تزع )بوهل -
(3)

 . 

                                                           
مع مالحظي أن تقزيع ؾوئض أمر ٓ يؼتك ظذ ذـوت ": 60يؼقل افدـتقر افؼري يف بحثف افًوبؼ ص  (1)

افتؽوؾؾ وإّكام تؼقم بف بعض ذـوت افتلمغ افتجوري يف افدول افغربقي وبخوصي يف جمول افتلمغ افصحل. 

 . "فؽ مـ ؽر إفزام ظؾقفووفؽـفو تػعؾ ذ

فؼد اشتؼّر رأي "حقٌ يؼقل:  9( بشلن افتلمغ، ـام يـظر: ادؾحؿ، ص 26يـظر ادعقور افؼظل )رؿؿ  (2)

معظؿ أهؾ افعؾؿ مـ ؾؼفوء افعك ظذ أّن افتلمغ افتعووين يدخؾ يف ظؼقد افتزظوت افتل تؼقم ظذ 

ٕن  افتعقيض افذي يدؾع فؾؿتيريـ مـ ادًتلمـغ أشوس ادـحي أو ادعقكي مـ أحد افطرؾغ فمخر؛ 

متزع فغره ومتزع فف بصػي إفزامقي  ـقـفؿ. ؾؽؾ مًتلميؽقن مـ حًوهبؿ ظذ أشوس افتزام افتزع ب

 . "تتطؾٌفو ضٌقعي ظؼد افتلمغ افتعووين

قل افديـ افؼره داؽل يـظر بحٌ افشقخ تؼل ظثامين يف مممتر موفقزيو ظـ افتلمغ، وبحثو افدـتقر ظع ُم (3)

وافدـتقر يقشػ افشٌقع يف مؾتؼك افتلمغ افتعووين إول فؾفقئي افعودقي فالؿتصود وافتؿقيؾ، وـذفؽ 

 تقصقوت ادؾتؼك. 
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أو بضامن ، افتزام افؼـي اددير بتغطقي ظجز حًوب افتلمغ هق تزع )بوإلؿراض -

 افصـدوق ؿٌؾ ادؿقل(. 

ـ هق ادًتلمـ ٕن  حًوب افتلمغ فقس إٓ  جمؿقع ادًتلمـغ - وهؿ مجقعًو ، ادممِّ

 مؾتزمقن بوفتزع. 

َؾؿ هبو يف ، إن  هذه افػروق وإشوس افـّظري افذي بـقً ظؾقف مل تصؿد ًَ ومل ُي

ح ؽر واحد مـ افٌوحثغ بلن  افتزع ادؼصقد فقس مـ ؿٌؾ  ادؾتؼقوت افعؾؿقي. وس 

وإكام  مـ ؿٌقؾ هٌي افثقاب، افتزع ادحض بوهلٌي
(1)

اء . وتقجفً افعديد مـ أر

                                                           
مـ  -رمحف اهلل -يـظر: افؼري، وافؼره داؽل. ومـ كوؾؾي افؼقل اإلصورة إػ أن  افشقخ مصطػك افزرؿو  (1)

وُيرد ظذ هذا أن ظـك ادعوووي مقجقد "وؿول يف معرض مـوؿشتف هلو  أوائؾ مـتؼدي هذه افتصقرات،

ؿطعو يف افتلمغ افتٌوديل وإن مل يؽـ طوهرًا ؾقف طفقره يف افتجوري، ؾودًوهؿ يف صـدوق افتلمغ افتٌوديل 

ف أي إكاّم يؼدم -وهق مـفؿ -إكام يؼدم مٌؾغ مًومهتف يف افصـدوق فسمقؿ أي ضر يؾحؼ أحد ادًومهغ 

ض افصـدوق ضره هق أيضو، وفقٓ أّكف مشؿقل هبذا افتعقيض إن حلؼف ضر دو  ظذ أشوس أن ُيعقِّ

شوهؿ أصاًل، ـام أّكف إكام  يًوهؿ يف افصـدوق ظذ أشوس أّكف ٓ يعقض مـف أي متير مـ ؽر ادًومهغ 

ُمضو ٓ يمثر ؾقف افغرر، وأّكف يتضح إذن أّن تصقر ـقن افتلمغ افتٌوديل )افتعووين( تزظو ". وؿول: "ؾقف

وؿد وؿع افدـتقر "، ثؿ  تعرض دو ؿدمف افدـتقر افيير ؾؼول: "فذفؽ حالل ذظو، إكاّم هق وهؿ يف وهؿ

افيير أيضو يف هذا افقهؿ، ؾودظك أّن افتلمغ افتعووين هق مـ ؿٌقؾ افتزظوت، وفؽـف ؾقام يٌدو ؿد اكتٌف إػ 

ؾودظك أّكف ظؼد تزع مـ كقع خوص ٓ كظر فف يف ظؼقد افتزظوت ادعروؾي يف هذا اإليراد افذي ُيرد ظؾقف، 

، ثّؿ تعرض ٕدف ي مـ حيرمقن افتلمغ افتجوري افتل اظتزهو صٌفوت، وظّؾؼ ظؾقفو "افػؼف اإلشالمل

 ؾال ؾرق يف ـّؾ هذه افشٌفوت ادزظقمي بغ جتوري وتعووين مـ حقٌ ضٌقعي ـّؾ مـفام ومضؿقكف،"بؼقفف: 

شقى أّن مـ يؼقم بندارة ظؿؾقي افتلمغ ؾقام يًؿك جتوريو وهق ذـي افتلمغ يعقد ظؾقف ربح يف افـتقجي مـ 

ؾرق مو يلخذ مـ أؿًوط، ومو يمدي ظـد وؿقع اخلطر مـ تعقيضوت، وهذه كوحقي خورجقي ٓ تغر مـ 

؟ وهؾ جيقز ذظًو افتعوون ظذ ضٌقعي افتلمغ صقًئو، ؾؽقػ تصٌح هذه ادحوذير يف افتلمغ افتعووين مٌوحي

ؾعذ افذيـ يـودون بتحريؿ افتلمغ افتجوري وهيروفقن ؾقف دون تٌك "ثّؿ ؿول:  "افؼامر وافرهون وادرابوة؟

ومتحقص، إّمو أن يؼقفقا بتحريؿ افتعووين أيضو فقخرجقا مـ افتـوؿض وافعوضػقي يف إحؽوم... وإمو أن 

ووين... وهذا هق افـّظر افًديد افذي ٓ مـوص مـف إذا أريد اخلروج مـ ُيًقوا بغ افتلمغ افتجوري وافتع

. يـظر يف ذفؽ: افؽردي، افدـتقر امحد احلجل، افتلمغ اإلشالمل وافتلمغ "افتـوؿض يف افتصقر واحلؽؿ

-28افتؼؾقدي هؾ مـ ؾروق؟ ]حؾؼي حقار حقل ظؼقد افتلمغ اإلشالمل افتل تؿ  ظؼدهو يف 

م يف جدة، بودؿؾؽي افعربقي افًعقديي بدظقة مـ افٌـؽ 62/6/2002-62اؾؼ ه ادق90/60/6222
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فؾؼقل بلن  افتزع ادذـقر هـو هق تزع مـ كقع خوص تتطؾٌف ضٌقعي افتلمغ افتعووين 

اإلشالمل
(1)

وتضعػ ، ٕن  آفتزاموت ادتؼوبؾي ُتغؾِّى معـك ادعوووي ظذ ادعومؾي ؛

ي تزع، معـك افتزع ؾنك ف فقس ادعـك افغوفى وافذي يؿؽـ ، وظؾقف ؾنن ـون هـوك ثؿ 

قف إحؽوم. وإذا ـون إمر ـذفؽ ؾنن  افػروق احلوشؿي بغ افتلمقـغ أن ُتٌـك ظؾ

 مـ جديد فتٌدو أـثر متوشؽًو وأـثر إؿـوظًو.  ؿراءةإػ إظودة  بحوجيتٌدو 

بضعػ  -افٌوحٌ مـفؿ و–فؼد أحس  أكصور افتلمغ افتعووين اإلشالمل 

ؾحصؾ تطقر ظذ ، ادميدات افػؼفقي فؾتزع ـلشوس كظري فؾتلمغ افتعووين

مرحؾتغ هومتغ يف هذا ادقوقع مؼوركي بودرحؾي إشوشقي وافتل يؿثؾفو ادعقور 

 ( بشلن افتلمغ اإلشالمل. 26افؼظل )رؿؿ 

                                                                                                                                              
 اإلشالمل فؾتـؿقي[.

هذه إؾؽور مـتؼة أبحوث ادممترات وادؾتؼقوت افتل أذت إفقفو يف هقامش هذه افقرؿي، وأجد مـ  (1)

ذي يؼقم ظؾقف افتلمغ : ]ودزيد مـ افٌقون حلؼقؼي افتزع اف60ادالئؿ أن أكؼؾ كصًو مـ بحٌ ادؾحؿ ص 

 افتعووين ٓ بد مـ تقوقح مو يع: 

إن آصساك أو مو يًؿك بؼًط افتلمغ يدؾع مـ ؿٌؾ ادشسك بصػي افتزام مويل بؿؼته ظؼد افتلمغ  .6

 وفؽـف يذهى فقممـ.  ٓ يذهى إػ ذـي افتلمغ فقتزعيؿثؾ رــًو مـ أرـوكف ؾودًتلمـ  ٕكفافتعووين 

إّن افتزع افذي يؼقم ظذ أشوشف افتلمغ افتعووين فقس تزظًو ُمضًو وفؽـف تزع إفزامل مًتـده افؼظل  .2

 ؿوظدة افتزام افتزظوت ظـد ادوفؽقي ٕن  مـ افتزم معروؾًو فزمف. 

وفؽـف تزع تؼتضقف  اصساكإن  افتعقيض افذي يدؾع فؾؿتير مـ ادًتلمـغ فقس مؼوباًل دو دؾعف مـ  .9

ضٌقعي افتلمغ افتعووين تؼدمف مجوظي ادًتلمـغ فػرد مـ أؾرادهو وظضق مـ أظضوئفو وفذفؽ شؿل تلمقـًو 

تعووكقًو. ؾام يلخذه ادًتلمـ ادتير ظـد حتؼؼ اخلطر ادممـ مـف يؽقن اشتحؼوؿًو فف مـ مجؾي إمقال 

 ادتزع هبو مـ إخقاكف ادًتلمـغ. 

ظقض ظذ هٌتف متزع أيضًو بام يعطل. وافؼوظدة يف ذفؽ أن  ادتزع  ؾوفقاهى افذي هيى ظذ ذط أخذ

جلفي أو مجوظي جتؿعف معفؿ صػي مشسـي يدخؾ يف آشتحؼوق مع تؾؽ اجلفي أو اجلامظي ؾطوفى افعؾؿ 

افذي يتزع بجزء مـ أمقافف فطالب افعؾؿ يًتحؼ كصقٌو مـ هذا افتزع ؾنذا أخذ كصقٌف مـ جمؿقع ادول 

بف فطالب افعؾؿ ؾال يؼول يف مثؾ هذه احلوفي أّكف أخذ مؼوباًل أو ظقوًو دو بذل وإكام  يؼول إّكف اشتحؼ  ادتزع

كصقًٌو مـ ادول ادتزع بف فتقاؾر صػي آشتحؼوق ؾقف وهل ضؾى افعؾؿ. وكظرًا ٕن  افتلمغ افتعووين يدخؾ 

 ـام هق مؼرر يف ؾؼف ادوفؽقي[. يف ظؼقد افتزظوت ؾال يمثر ؾقف افغرر وٓ تػًده اجلفوفي
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أمو مو يتعؾؼ بودرحؾي إشوشقي ؾؼد كص  معقور افتلمغ يف افتعريػ وافتؽققػ 

فتلمغ اإلشالمل هق اتػوق ا"أمو افتعريػ ؾـّصف: ، وادٌودئ ظذ آفتزام بوفتزع

، أصخوص يتعروقن ٕخطور معّقـي ظذ تاليف إضار افـّوصئي ظـ هذه إخطور

افتلمغ ". وأمو افتؽققػ ؾـصف: " وذفؽ بدؾع اصساـوت ظذ أشوس آفتزام بوفتزع

ومحويي ، اإلشالمل يؼقم ظذ أشوس آفتزام بوفتزع مـ ادشسـغ دصؾحتفؿ

افعالؿي بغ ". وجوء أيضًو: "صساـوت يتؽقن مـفو صـدوق افتلمغجمؿقظفؿ بدؾع ا

وأمو يف ادٌودئ  "محؾي افقثوئؼ وبغ افصـدوق ظـد آصساك هل ظالؿي افتزام بوفتزع

آفتزام بوفتزع: حقٌ ُيـّص ظذ أّن ادشسك يتزع "ؾجوء كّص ادٌدأ إول ـؤيت: 

 . "ع افتعقيضوتبوٓصساك وظقائده حلًوب افتلمغ فدؾ

وأمو ادرحؾي إوػ فؾتطقر ؾؼد حدثً يف ؿوظي ادؾؽ ؾقصؾ فؾؿممترات يف 

افريوض حقٌ ظؼد ادؾتؼك إول فؾتلمغ افتعووين افذي كظؿتف اهلقئي افعودقي 

وـون افٌورز يف هذه ادرحؾي هق إزافي فػظ افتزع مـ تعريػ ، فالؿتصود وافتؿقيؾ

ر هودف فؾربح( ؾجوء افتعريػ ضٌؼًو فؾتقصقوت افتلمغ واشتخدام ظٌورة )ؽ

تعوون جمؿقظي مـ إصخوص ظذ حتؿؾ إضار ادحتؿؾي بنكشوء "ـؤيت: 

وُتكف مـف آشتحؼوؿوت مـ ، فف ذّمي موفقي مًتؼؾي، ؽر هودف فؾربحصـدوق 

ويؿؽـ أن تقـؾ إدارتف واشتثامراتف ، تعقيضوت وإيرادات وؾؼو فـظوم افصـدوق

. ؽر أهؿ ظودوا يف ادٌودئ "تخّصصي وؾؼ أحؽوم افؼيعي اإلشالمقيفؼـي م

ؿقومف ظذ افتعوون وافتزع بغ جمؿقع "ؾلثٌتقا فػظ افتزع وكص ادٌدأ إول ـؤيت: 

 . "بحقٌ ٓ يًتفدف ادشسـقن افربح يف ادعوووي ظذ افتلمغ، ادشسـغ

افتشقيش افذي اكتوب مٌدأ آفتزام ويرى افٌوحٌ أن  هذه ادرحؾي تعؽس مدى 

ؾٌقـام كالحظ إزافتف مـ افتعريػ كجد أّكف ، بوفتزع ـلشوس فؾتػرؿي بغ افتلمقـغ
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قؿع ادميديـ يف تـوؿض ٓ أثًٌ يف ادٌودئ؛ بؾ إن  اهلروب مـ افتزع يف افتعريػ يُ 

ٕن  ظٌورة )ؽر هودف  ؛خيػك بغ ظٌوريت )ؽر هودف فؾربح( وظٌورة )افتزع(

ٕن   ؛ام هل ظٌورة جتوريي مشٌعي بؿعوين ادعووويفؾربح( فقًً ظٌورة ؾؼفقي. وإكّ 

ظدم اشتفداف افربح يؼتيض اشتفداف تغطقي افتؽوفقػ ومـ ذفؽ بقع افتقفقي ؾفق 

 ح أنّ رجِ مـ بققع إموكي افتل تًتفدف افٌقع بوفتؽؾػي دون ربح أو خًورة. وأُ 

، صقوؽي افتقصقوت مل يؽقكقا يؼصدون معـك ادعوووي افذي ذـرتف ادشورـغ يف

وإك ام ـوكقا يؼصدون تقشقع ؾرص افتؽققػ افػؼفل ٓفتزام ادشسك بدؾع افؼًط 

وفؽـفؿ مل  ،وحتك يػًحقا جموًٓ فصقغي افقؿػ افتل ـوكً مطروحي يف هذا ادؾتؼك

 معـك إزافي افتزع مـ افتعريػ يقؾؼقا يف كظري ٓختقور افعٌورة ادالئؿي. وإٓ  ؾام

 واشتخدامف يف ادٌودئ؟. 

وأمو ادرحؾي افثوكقي فؾتطقر ؾؼد حدثً يف ؿوظي ـّؾقي افؼيعي يف اجلومعي 

إردكقي يف ظامن حقٌ ظؼد مممتر افتلمغ افتعووين دجؿع افػؼف اإلشالمل بوفتعوون 

ع مـ افتعريػ وافتؽققػ. ؾؼد ي. ويف هذه ادرحؾي ُأِزيؾ فػظ افتزقمع اجلومعي إردك

رجح افتصقيً
(1)

مـ ؿٌؾ ادشورـغ يف ادممتر إزافي ـؾؿي افتزع مـ افتعريػ  

هق أن يتػؼ "ؾجوء افتعريػ ضٌؼًو فؾتقصقوت بعد افتصقيً ظؾقف ـؤيت: ، وافػروق

ظّدة أصخوص يتعروقن خلطر أو أخطور معق ـي ظذ أن يدؾع ـّؾ مـفؿ اصساـًو ظذ 

. "إذا حتّؼؼ خطر معغ ؾقفو عوون فتعقيض إضار افتل تًٌى أحدهؿشٌقؾ افت

أن  افتلمغ افتجوري ظؼد "وجوء كصُّ افػرق إول بغ كقظل افتلمغ مو يليت: 

معوووي يًتفدف افربح مـ افتلمغ كػًف... وأّمو افتلمغ افتؽوؾع ؾفق افتزام 

فػؼفل بعد افتصقيً ظؾقف مو . وجوء يف افتؽققػ ا"بوفتعوون وٓ يمثر ؾقف افغرر

                                                           
ضٌقعي هذه افتقصقوت هلذا ادممتر افػرظل أن تلخذ ضريؼفو فدورة جمؿع افػؼف اإلشالمل افؼودمي ؾقـظر  (1)

 ؾقفو. 
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هق ظؼد جديد يدخؾ يف مظؾي افتعوون ادـضٌط بضقابط افؼيعي ادًتؿدة "ف: كّص 

 . "مـ افؼرآن وافًـي

إن  إزافي ـؾؿي افتزع واشتخدام ـؾؿي افتعوون تعؽس مدى افشعقر بعدم 

ا افـّقع آكًجوم بغ إشوس افـّظري افؼوئؿ ظذ افتزع وبغ افتطٌقؼوت افؼوئؿي هلذ

مـ افتلمغ. ـام تشر إػ مدى احلرص ظذ افتقصؾ إػ أشوس كظري أـثر اكًجومًو. 

اشتخدام ـؾؿي افتعوون ؾؼط يعؽس مرحؾي جديدة فؾٌحٌ يف  ويف كظر افٌوحٌ إنّ 

مصطؾح افتعوون ظوم يف افتزظوت  ٕنّ  ؛جمول افتلمغ افتعووين اإلشالمل

معومؾي بغ ضرؾغ تشؽؾ صقرة  ؾؽّؾ  وادعووووت وفقس مؼتكًا ظذ افتزظوت.

ـام جيى أن تتجـى ، وجيى أن تؼقم ظذ افز وافتؼقى، فؾتعوون بغ هذيـ افطرؾغ

 افتعوون ظذ اإلثؿ وافعدوان. 

يف إزافي ؾرق مفؿ آخر  ر مفؿّ ٌف تطقّ إن  هذا افتطقر يف افػروق افـظريي صوَح 

ـ  ضودًو تغـك بف أكصور افتلمغ افتعووين اإلشالمل وهق وحدة افذمي بغ ادممِّ

ـ. ظذ أشوس أن  حًوب افتلمغ فقس هق إٓ  ادًتلمـغ أكػًفؿ افذيـ  وادًتلمِّ

اصسـقا يف حًوب افتلمغ. وهذا يعـل أن رصقد حًوب افتلمغ ومـ ثؿ  افػوئض 

ؾقك حكًا فؾؿًتلمـغ افذيـ شومهقا يف تؽقيـفافتلمقـل مم
(1)

 . 

 ّٓ أكصور افتلمغ افتعووين   أنّ ورؽؿ اجلوذبقي افتل يتؿتع هبو هذا افػرق إ

 اإلشالمل هظون مو ختؾقا ظـ هذا افػرق ظذ مراحؾ كػصؾفو يف افٌـد افتويل. 

  

                                                           
 يـظر ادؾحؿ. افٌعع، افدـتقر ظٌداحلؿقد افٌعع، افػروق بغ افتلمغ افتعووين وافتلمغ افتجوري.  (1)
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 ع: تؼقيؿ مؾؽقة افػائض افتلمقـلادطؾب افراب

افػوئض افتلمقـل  ؿ  ومـ ثَ ، افؼقل بلن  مؾؽقي أرصدة حًوب افتلمغ إن  

 -افتل شٌؼً اإلصورة إفقفو يف افٌـد افًوبؼ -فؾؿًتلمـغ تذـرهو بعض إبحوث 

ز فؾتلمغ افتعووين اإلشالمل. ويستى ظؾقف أن افػوئض مـ حؼ ادًتلمـغ ـػرق ممقّ 

ـ هق ادًتلمـ يف افتلمغ افتعووين ادممِّ  وؿد بـقا ظذ هذه افػؽرة أنّ  ،وحدهؿ

 اإلشالمل. 

دو تتضؿـف مـ تـوؿض مع معـك افتزع؛ ، وفؽـ هذه افػؽرة هظون مو تالصً

إذ ـقػ يتزع ادًتلمـ بوفؼًط ويف افقؿً كػًف يًتؿر موفؽًو فف. وفذا كشلت ؾؽرة 

موفقي ي (. وهل أن  حًوب افتلمغ ذمّ 26دة بودعقور افؼظل )رؿؿ جديدة مميّ 

وهق بؿثوبي صخصقي اظتٌوريي جديدة. وفذا جوء يف تعريػ ، مًتؼؾي ظـ ادشسـغ

افتلمغ اإلشالمل هق اتػوق أصخوص يتعروقن ٕخطور "افتلمغ يف ادعقور مو يليت: 

وذفؽ بدؾع اصساـوت ظذ ، ـي ظذ تاليف إضار افـوصئي ظـ هذه إخطورمعقّ 

مـ ذفؽ صـدوق تلمغ فف حؽؿ افشخصقي ويتؽقن ، أشوس آفتزام بوفتزع

مـف افتعقيض ظـ إضار افتل  )صـدوق( يتؿّ ، وفف ذمي موفقي مًتؼؾي، آظتٌوريي

وذفؽ ضٌؼًو فؾقائح ، تؾحؼ أحد ادشسـغ مـ جراء وؿقع إخطور ادممـ مـفو

ي أو تديره ذـ، وافقثوئؼ. ويتقػ إدارة هذا افصـدوق هقئي خمتورة مـ محؾي افقثوئؼ

. وجوء يف "مًومهي بلجر تؼقم بندارة أظامل افتلمغ واشتثامر مقجقدات افصـدوق

خيتص حًوب افتلمغ بؿقجقدات "مـ مٌودئ افتلمغ يف ادعقور مو كصف:  5/2ادٌدأ 

"ـام أكف يتحؿؾ افتزاموهتو، افتلمغ وظقائد اشتثامراهتو
(1)

 . 

                                                           
جيقز حتؼقؼًو دصؾحي محؾي افقثوئؼ أن يؼتطع جزء "وكصف:  60/5قور يف افٌـد رؿؿ ومع ذفؽ اوطرب ادع (1)

مـ أمقاهلؿ، أو أربوحفو احتقوضقوت، أو خمصصوت متعؾؼي بصـدوق افتلمغ ظذ أن ٓ تمول إػ 

. ؾؼد أرجع افضؿر يف ؿقفف "ادًومهغ، ومو يساـؿ يف حًوب افتلمغ يكف يف وجقه اخلر ظـد افتصػقي

 مقاهلؿ إػ ادشسـغ ؾؾؿ يعسف بؿؾؽقي افشخصقي آظتٌوريي فألمقال. أ
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ـ. ؾفام جفتون  وهذا ادعـك يمدي إػ اكػؽوك جفي ادًتلمـ ظـ جفي ادممِّ

أرصدة حًوب افتلمغ ومـ ثؿ  افػوئض تؽقن  مًتؼؾتون وفقًتو جفي واحدة. أي أنّ 

مؾؽًو فؾحًوب كػًف بصػتف صخصقي اظتٌوريي مًتؼؾي ظـ صخصقوت ادًتلمـغ 

هرة يف ادعقور. وفذا يالحظ أن  وربام تؽقن هذه افـتقجي طو ،وهل فقًً فؾؿًتلمـغ

ادعقور مل يلت ظذ ذـر هذه ادقزة افتل يتغـك هبو أكصور افتلمغ افتعووين اإلشالمل 

 وهل أن  ادممـ وادًتلمـ جفي واحدة. 

وؿد توبع ادعقوَر مؾتؼك افتلمغ افتعووين إول فؾفقئي افعودقي فالؿتصود 

تعوون جمؿقظي مـ "يف افتقصقوت مو كصف: وافتؿقيؾ. ؾؼد جوء يف افتعريػ ـام 

فف ذّمي ، صـدوق ؽر هودف فؾربحإصخوص ظذ حتؿؾ إضار ادحتؿؾي بنكشوء 

وتكف مـف آشتحؼوؿوت مـ تعقيضوت وإيرادات وؾًؼو فـظوم ، موفقي مًتؼؾي

ويؿؽـ أن تقـؾ إدارتف واشتثامراتف فؼـي متخصصي وؾؼ أحؽوم ، افصـدوق

مـ مٌودئ افتلمغ ـام يف افتقصقوت مو  9. ـام جوء يف ادٌدأ رؿؿ "قيافؼيعي اإلشالم

 . "مؾؽ فصـدوق افتلمغافػوئض افتلمقـل "كصف: 

حرص مممتر افتلمغ افتعووين فؾؿجؿع افػؼفل مع اجلومعي إردكقي ظذ  ـام

إؿًوط تصٌح ممؾقـي حلًوب "مو كصف:  9تعزيز هذا ادعـك ؾؼد جوء يف افػرق 

بعد –مو يتٌؼك مـ إؿًوط وظقائدهو "مو كصف:  2. وجوء يف افػرق "افتلمغ

وهق افػوئض افتلمقـل ، ئؼيٌؼك مؾؽًو حلًوب محؾي افقثو -ادكوؾوت وافتعقيضوت 

، "حلًوب محؾي افقثوئؼ"وإكام  ؿول:  "حلؿؾي افقثوئؼ". ؾؾؿ َيُؼؾ: "افذي يقزع ظؾقفؿ

ت هذه افتغقرات ظـد افتصقيً بصعقبي بوفغي وفذا يالحظ أن  افعٌورة ، وؿد مر 

ادذـقرة )وهق افػوئض افتلمقـل افذي يقزع ظؾقفؿ( ٓ تتالءم مع ؾصؾ افّذمؿ بغ 

 ادًتلمـغ وحًوب افتلمغ. 
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ـ ظـ جفي ادًتلمـ كتقجي  ويؾزم مـ هذه افـتقجي ادتؿثؾي يف اشتؼالل جفي ادممِّ

وتعرض افػروق ادؼـعي  ،وهل تعزيُز معـك ادعوووي يف افعالؿي بغ اجلفتغ، أخرى

وهق صخصقي اظتٌوريي -بغ افتلمقـغ فؾفشوصي. وذفؽ ٕك ف إذا ـون حًوب افتلمغ 

ـ مـف؛ ؾام افػرق بغ  -مًتؼؾي  ـ ادؾتزم بوفتعقيض ظـد وؿقع افير ادمم  هق ادممِّ

افتزام هذه افشخصقي آظتٌوريي اجلديدة بوفتعقيض وافتزام ذـي افتلمغ افتجوري 

 وفتعقيض وهل صخصقي اظتٌوريي مًتؼؾي؟ ب

إن  افعقد ظذ ادًتلمـغ فطؾى ادزيد مـ آصساـوت يف حوفي افعجز أمر كظرّي 

وإكام  ادتصقر ، مل يشفد افقاؿع فتطٌقؼف يف أي مـ ذـوت افتلمغ افتعووين اإلشالمل

فتجوري وافتلمغ زيودة أؿًوط افتلمغ يف افًـقات افتوفقي وهق أمر ظوم يف افتلمغ ا

 افتعووين. 

إن  أكصور افتلمغ افتعووين اإلشالمل مطوفٌقن مـ جديد بوفٌحٌ ظـ أشس 

وافتطٌقؼوت احلوفقي فؾتكف بوفػوئض ، كظريي أخرى فتدظقؿ افػروق بغ افتلمقـغ

 تميد مدى افتؼورب بغ افتلمقـغ. وهذا مو شقليت بقوكف يف افٌـقد افتوفقي. 

  



 ضقابط صـاظة افتلمغ افتؽاؾع وإضر افتـظقؿقة فـشاضات ممشسات افتلمغ 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|60 

 كامذج افتكف بافػائض افتلمقـل ادبحث افثاين:

( 26)رؿؿ ادطؾب إول: كؿقذج افتكف بافػائض ضبؼًا فؾؿعقار افؼظل 

 بشلن افتلمغ اإلشالمل

وفقس ممؾقـًو ، افػوئض مؾؽ حلًوب افتلمغ يؼقم هذا افـّؿقذج ظذ أنّ 

رٌء وٓ جيقز أن يعقد مـف  - رؽؿ اوطراب بـقد ادعقور يف هذا افشلن-فؾؿشسـغ 

ح بف ادعقور يف افٌـد  ،فؾؿًومهغ يف ذـي اإلدارة وافٌـد ، 60/2وهذا مو س 

أدكوه. ظؾاًم بلن  ذـي اإلدارة حتصؾ ظذ أجر مؼوبؾ اإلدارة بكف افـّظر  60/5

ظـ حتؼؼ افػوئض أو ظدم حتؼؼف. ظدا ذفؽ جيقز افتكف يف افػوئض بام خيدم 

ي افؼـي يف وجقه اخلر ضٌؼًو فـّص ادعقور. ويكف ظـد تصػق، افعؿؾقي افتلمقـقي

 وؾقام يع كـؼؾ مـ ادعقور افٌـقد ذات افصؾي بلرؿومفو ـام يف ادعقور. 

ـام أّكف ، خيتص حًوب افتلمغ بؿقجقدات افتلمغ وظقائد اشتثامراهتو 5/2

 يتحؿؾ افتزاموهتو.

ام ؾقف ادصؾحي جيقز أن تشتؿؾ افؾقائح ادعتؿدة ظذ افتكف يف افػوئض ب  5/5

أو ، أو ختػقض آصساـوت، حًى افؾقائح ادعتؿدة مثؾ تؽقيـ آحتقوضقوت

أو تقزيعف أو جزء مـف ظذ ادشسـغ ظذ أن ٓ تًتحؼ ، افتزع بف جلفوت خريي

 افؼـي ادديرة صقئًو مـ ذفؽ افػوئض. 

وجقه  وافػقائض ادساـؿي يف، سف مجقع ادخصصوت ادتعؾؼي بوفتلمغ 5/6

 اخلر ظـد تصػقي افؼـي. 

يؼتطع آحتقوضل افؼوكقين فؾؼـي ادًومهي مـ أمقال ادًومهغ ويؽقن  60/2

وٓ جيقز اؿتطوع ، وـذفؽ ـّؾ مو جيى اؿتطوظف ممّو يتعؾؼ برأس ادول، مـ حؼقؿفؿ

 جزء مـ أمقال محؾي افقثوئؼ أو أربوحفو فصوفح ادًومهغ. 
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 أو أربوحفو، محؾي افقثوئؼ أن يؼتطع جزء مـ أمقاهلؿ جيقز حتؼقؼًو دصؾحي 60/5

، ظذ أن ٓ تمول إػ ادًومهغأو خمصصوت متعؾؼي بصـدوق افتلمغ ، احتقوضقوت

 ومو يساـؿ يف حًوب افتلمغ يكف يف وجقه اخلر ظـد افتصػقي. 

وظدم ، يف حوفي ظجز مقجقدات افتلمغ ظـ شداد افتعقيضوت ادطؾقبي 60/8

تعقيضوت ذـوت إظودة افتلمغ ؾنك ف جيقز فؾؼـي أن تًد  افعجز مـ متقيؾ ـػويي 

ـٍ  وتغطك آفتزاموت ، ظذ حًوب صـدوق افتلمغ، مؼوع أو ؿرٍض حً

ـام جيقز فؾؼـي ، افـوصئي ظـ افعجز احلودث يف شـي مو مـ ؾوئض افًـقات افتوفقي

 فؽ يف وثقؼي افتلمغ. مطوفٌي محؾي افقثوئؼ بام يًدُّ افعجز إذا افتزمقا ذ

يتحؿؾ حًوب افتلمغ مجقع ادكوؾوت وافعؿقٓت اخلوصي بلكشطي  60/9

 افتلمغ. 

ويتؿ افتكف ؾقف ، افػوئض افتلمقـل جزء مـ مقجقدات حًوب افتلمغ 62/6

 (. 5/5حًٌام ورد يف افٌـد )

رق يف حول تقزيع افػوئض أو جزء مـف ظذ محؾي افقثوئؼ يتؿُّ بنحدى افط 62/2

 وهل:، ظذ أن يـص  ظذ افطريؼي ادختورة مـفو يف افؾقائح، أتقي

افتقزيع ظذ محؾي افقثوئؼ بـًٌي اصساـفؿ دون تػرؿي بغ مـ حصؾ ظذ   )أ(

 تعقيضوت ومـ مل حيصؾ خالل افػسة ادوفقي. 

ظذ محؾي افقثوئؼ افذيـ مل حيصؾقا ظذ تعقيضوت أصاًل خالل افػسة  افتقزيع  )ب(

 دون مـ حصؾقا ظذ تعقيضوت. ، ادوفقي

افتقزيع ظذ محؾي افقثوئؼ بعد حًؿ افتعقيضوت اددؾقظي هلؿ خالل افػسة   )ج(

 ادوفقي. 

هو هقئي افرؿوبي افؼظقي فؾؿمشًي. افتقزيع بليِّ ضريؼي أخرى تُ   ) د(  ؼرُّ

فؽـ ٓ يقجد بف ؿوكقن مؾزم ، افؼـوت مـؿقذج افعديد وؾؼ هذا افـّ  ويعؿؾ
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ضٌؼًو فتلـقد بعض افٌوحثغ
(1)

 . 

ادطؾب افثاين: كؿقذج افتكف بافػائض ضبؼًا فؼاكقن مراؿبة ذـات افتلمغ 

  وٓئحتف افتـػقذية دم افسعقديةافتعاوين

، هذا افـؿقذج ظذ أن ذـي اإلدارة ٓ تلخذ ابتداًء أي أجر مؼوبؾ اإلدارة يؼقم

بودوئي مـف ضٌؼًو  90وإكام  يؽقن أجرهو ظذ صؽؾ حوؾز بـًٌي مـ افػوئض تٌؾغ 

 وكصفو:  70فالئحي افتـػقذيي يف ادودة 

 بودئي ظؼة % 60 كًٌي بتقزيع إمو ويتؿ، افصويف افػوئض تقزيع -ـه"

% 90 كًٌتف مو وترحقؾ، افتوفقي فؾًـي أؿًوضفؿ بتخػقض أو، مٌوذة هلؿ فؾؿمم ـ

  ."ادًومهغ دخؾ ؿوئؿي إػ بودئي تًعقن

وؿد اظسض ظذ هذا افتطٌقؼ بلن  أجر اإلدارة جمفقل وٓ يعرف إٓ  يف َّنويي 

اددة وؿد ٓ يتحؼؼ
(2)

 . 

واؿتًوم افػوئض بوفـًٌي بغ ادًومهغ ومحؾي افقثوئؼ هق مو كص  ظؾقف مؼوع 

ؿوكقن افتلمغ افتؽوؾع ادعّد مـ ؿٌؾ وزارة افتجورة وافصـوظي افؽقيتقي حتً بـد
(3)

 : 

)حًوبوت ادًومهغ: يضوف فؾحًوب حصي ادًومهغ مـ صويف افػوئض 

 ض(. % مـ افػوئ50افتلمقـل وافتل تؽقن بحد أظذ 

                                                           
 . 8يـظر: افؼري، ص (1)

 -. وؿد تعرض هذا افـؿقذج فؾتطقير مـ حقٌ افـًى ؾعدفً افعٌورة فتؽقن ]ه60يـظر: افؼري، ص  (2)

هلؿ... إفخ[ ضٌؼًو  فؾؿمم ـ بودئي ظؼة % 60 بتقزيع مو ٓ يؼؾ كًٌي إمو افصويف، ويتؿ افػوئض تقزيع

 فؾؿقؿع اإلفؽسوين دمشًي افـؼد افعريب افًعقدي. 

، مممتر افتلمغ افتعووين 6يـظر حقدر، هقثؿ حقدر، افػوئض افتلمقـل ومعوير احتًوب وأحؽومف، ص (3)

 فؾؿجؿع واجلومعي إردكقي. 
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 فػائض ضبؼًا فؼـة أشقج افسعقديةادطؾب افثافث: كؿقذج افتكف با

قؼ ٌوجدت ذـي أشقٍ )ادجؿقظي ادتحدة فؾتلمغ افتعووين( كػًفو مؾزمي بتط

ؾوكشغؾً ، افالئحي افتـػقذيي فؼوكقن مراؿٌي ذـوت افتلمغ يف افًعقديي آكػي افذـر

اإلفزام واهتدت إػ أن  افتطٌقؼ افذي يدظؿف فو افؼظقي بوفتخريٍ افػؼفل هلذا تئهق

افؼوكقن ادذـقر هق تطٌقؼ مشوبف فؾتطٌقؼ افذي يدظؿف ادعقور ظدا ؾرق وحقد يتؿثؾ 

يف افشؽؾ افذي يتخذه أجر اددير هؾ أجر مؼطقع أم كًٌي مـ مٌؾغ مؼطقع يمول 

حً اهلقئي جقاز افثوين. وخالصي ؿرار هقئي افرؿوبي ا  فؼظقي فؾؼـيإػ افعؾؿ؟ ورج 

( )ويرأشفو افشقخ ظٌداهلل بـ بقف( ـام وردين مـ افرئقس افتـػقذي فؾؼـي 6رؿؿ )

اظتامد مٌدأ افقـوفي بحصي يف صويف افػوئض "إخ افدـتقر ظؿر زهر حوؾظ ـؤيت: 

اظتامد مٌدأ افتزع  -2، مع حتؿقؾ ـؾِّ ادصوريػ اإلداريي ظذ ادحػظي، افتلمقـل

 ."افقـقؾ فًد أي ظجز يف ادحػظي بوفضامن مـ ؿٌؾ

 وكصف ؾقام يليت: 

 كص  ؿرار هقئي افرؿوبي افؼظقي فؼـي أشقٍ: 

افصودر ، وؾؼًو فـظوم مراؿٌي ذـوت افتلمغ افتعووين، بؿقجى كظومفو إشود

تؼقم ذـي ، ـه02/06/6222وتوريخ  92بؿقجى ادرشقم ادؾؽل رؿؿ/

بندارة حًوبغ ، افتعووين )افؼـي( بصػتفو مديًراادجؿقظي ادتحدة فؾتلمغ 

وأخر حًوب محؾي وثوئؼ افتلمغ ، أحدمهو حًوب مًومهل افؼـي، مـػصؾغ

وافذي تؼقد ؾقف آصساـوت واإليرادات ادتـقظي ، ادشسـغ )ادممـ هلؿ(

وكصقى هذا احلًوب مـ ظوئد اشتثامرات أمقال ، اخلوصي بعؿؾقوت افتلمغ

وذفؽ كظر حصي يف ، ومجقع حؼقق محؾي افقثوئؼ وافتزاموهتؿ، افتلمغظؿؾقوت 

 صويف ؾوئض ظؿؾقوت افتلمغ.
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افػوئض افتلمقـل افصويف فعؿؾقوت افتلمغ ، شـي موفقي د افؼـي يف َّنويي ـّؾ دِّ وحتُ 

بعد خصؿ ادصوريػ افتًقيؼقي واإلداريي وافتشغقؾقي ادتؽٌدة بًٌى إدارة 

 افؼـي فؾعؿؾقوت افتلمقـقي وآشتثامريي. 

بتقزيع ، وؾًؼو فالئحي افتـػقذيي فـظوم مراؿٌي ذـوت افتلمغ، وتؼقم افؼـي

ؾي افقثوئؼ مٌوذة أو بتخػقض % حلؿ60افػوئض افتلمقـل افصويف بـًٌي 

% إػ ؿوئؿي دخؾ ادًومهغ كظر 90وترحقؾ مو كًٌتف ، أؿًوضفؿ فؾًـي افتوفقي

ـام تؼقم افؼـي بضامن أي ظجز يف حًوب محؾي ، إدارهتو فعؿؾقوت افتلمغ

 افقثوئؼ تعووًكو معفؿ ظذ درء إخطور. 

  فؼـة ؽزال افؽقيتقة لمقـل ضبؼاً ادطؾب افرابع: كؿقذج افتكف بافػائض افت

 وترؽى أن تعؿؾ وؾؼ أشس تؼٌؾفو، ذـي ؽزال مرخصي ـؼـي تلمغ جتوري

افؼيعي اإلشالمقي. واكطالؿًو مـ أن  افػوئض افتلمقـل هق ُمقر افػروق ومآهلو ؾؼد 

رأت ذـي ؽزال أن تؼًؿ صويف افػوئض افتلمقـل بغ حًوب احتقوضل تلمغ ظوم 

)وهق حًوب جديد يتّؿ إكشوؤه وؿـ حًوبوت افتلمغ( وحًوب ادًومهغ دون 

أّن حًوب احتقوضل تلمغ ظوم ذو  إفزام بتقزيع أي جزء فؾؿًتلمـغ ظذ أشوس

ويًتفدف دظؿ افعؿؾقي افتلمقـقي ، صخصقي مًتؼؾي ظـ ادًتلمـغ وؽر ممؾقك هلؿ

( فؾؿًتشور 6وتمول أرصدتف ظـد افتصػقي فقجقه اخلر. وكّص افػتقى رؿؿ )

 افؼظل ادًتؼؾ فؼـي ؽزال فؾتلمغ ؾقام يليت: 

ؼوط افتل تعّد بؿثوبي افالئحي افداخؾقي وبعد افدراشي وادـوؿشي أؾقدـؿ بلبرز افـ

 فـظوم افتلمغ يف ذـي ؽزال فؾتلمغ ظذ افـحق أيت: 

وبؿقجى هذا افـظوم تؼقم ذـي ، تدير ذـي ؽزال )ش م ك م( كظومو فؾتلمغ .6

واشتثامر ؾوئض افًققفي يف حًوب افتلمغ فؾػسة ، ؽزال بندارة افعؿؾقي افتلمقـقي
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ظذ أّن حتصؾ ذـي ؽزال ظذ كًٌي مشوظي مـ ، فتلمغادوفقي دصؾحي حًوب ا

وتقدع افـًٌي افٌوؿقي يف حًوب احتقوضل ، افػوئض افصويف يف َّنويي ـّؾ ؾسة موفقي

ظوم افتلمغ. وتقؿقع ادًتلمـ ظذ وثقؼي افتلمغ يعد مقاؾؼي مـ ادًتلمـ ظذ 

ظل مـ ؿٌؾ افدخقل يف هذا افـظوم. وخيضع تـػقذ هذا افـظوم فإلذاف افؼ

 ادًتشور افؼظل ادًتؼؾ فؼـي ؽزال فؾتلمغ افدـتقر ظٌدافٌوري مشعؾ. 

ف ادتٌؼل بعد حًؿ ادصوريػ افتًقيؼقي واإلداريي كّ ل صويف افػوئض بيػّن  .2

 وافتشغقؾقي ادتؽٌدة بًٌى إدارة افؼـي فؾعؿؾقوت افتلمقـقي وآشتثامريي. 

خصقي ُموشٌقي مًتؼؾي؛ تمول إفقف ف صيػن حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ بلكّ  .9

 حصي حًوب افتلمغ مـ افػوئض افصويف. 

 مـ خصوئص حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ مو يليت:  .2

 فقس ممؾقـًو ٕحد مـ ادًتلمـغ. وٓ تمول مؾؽقتف إفقفؿ.  .2.6

 تمول مؾؽقتف جلفي خريي ظـد افتصػقي افـفوئقي فؼـي ؽزال فؾتلمغ.  .2.2

ًو بام شقؽقن ظؾقف مقؿػ افػوئض افصويف يف َّنويي يتلثر رصقده زيودة أو كؼص .2.9

 ـؾ ؾسة موفقي. 

افغرض إشود مـ حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ؛ هق دظؿ كظوم افتلمغ فدى  .5

 وذفؽ مـ خالل أيت:  ذـي ؽزال.

يؿثؾ هذا احلًوب خط افدؾوع إول فتغطقي افعجز يف افتعقيضوت ظـد  .5.6

 حدوثف. 

يؿؽـ أن يًتخدم هذا احلًوب ـغطوء تلمقـل فدظؿ ظؿؾقوت إظودة افتلمغ  .5.2

 فٌعض وثوئؼ افتلمغ.

يؿؽـ تـظقؿ افعالؿي بغ حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ وحًوب ادًومهغ  .6

 : يليتٕؽراض شد افعجز ظـد حدوثف أو ٕؽراض آشتثامر وؾؼًو دو 
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( وصقرتف أن يؼقم 6:6)تٌودل افؼروض بدون ؾقائد بغ احلًوبغ بـًٌي  .6.6

حًوب ادًومهغ بنؿراض حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ مٌؾغًو ُمددًا ظـد 

ة ُُمدد ة ثؿ  بعد اشسداد افؼرض يؽقن حلًوب ادًومهغ أن ، افعجز دد 

ؾ مـ حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ ظذ ؿرض مًوو يف ادؼدار واددة.   حيص 

قوضل ظوم افتلمغ مـ حًوب تقؾر افتؿقيؾ اإلشالمل حلًوب احت .6.2

 ادًومهغ أو افعؽس. 

يؿؽـ دظؿ حًوب احتقوضل ظوم افتلمغ يف حوٓت افعجز مـ أي جفي أخرى  .7

 خورجقي وؾؼ أي صقغي متقيؾقي مؼٌقفي ذظًو. 

ويف افقاؿع هـوك كامذج أخرى جتؿع بغ احلصقل ظذ أجر مؼطقع ـام يف 

وؾز ـام يف افتطٌقؼوت افثوين وافثوفٌ افـّؿقذج إول وكًٌي مـ افػوئض افصويف ـح

وافرابع. وؿد ذـر بعض افٌوحثغ
(1)

ثالثي أصؽول فتقزيع افػوئض ـحوؾز يف هذه  

 افـامذج ظذ افـحق أيت: 

 % فؾؿشسـغ. 70و% فؾؼـي مع اؿتطوع جزء مـ مٌؾغ آصساك 90  .6

 % فؾؿشسـغ.  90و% فؾؼـي مع اؿتطوع جزء مـ مٌؾغ آصساك 70 .2

 % مـ مٌؾغ آصساك. 6% فؾؼـي مع اؿتطوع 75 .9

 % مـ مٌؾغ آصساك. 90% فؾؼـي مع اؿتطوع 90 .2

ويدظؿ بعض افٌوحثغ هذه افـامذج ؾقؼقل
(2)

 صـوظي ظذ ادحوؾظي أجؾ مـ": 

 بندارة تؼقم اجلفي افتل أجر" مؽوؾلة فتحديد يؼسح وتطقيره افتعووين افتلمغ

                                                           
هقئوت ذظقي أذكً هلو  . ويمـد افدـتقر افؼري أن مجقع هذه افـامذج تعؿؾ حتً إذاف9افؼري، ص  (1)

 هبذا افتقزيع. 

أمحد، افدـتقر افتجوين ظٌدافؼودر أمحد، افػوئض وتقزيعف يف ذـوت افتؽوؾؾ وظالؿي صـدوق افتؽوؾؾ  (2)

 ، مممتر افتلمغ افتعووين فؾؿجؿع مع اجلومعي إردكقي. 6مع اإلدارة، ص 
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 :أيت افتعووين افتلمغ

 يدؾعف افذي افتلمقـل افؼًط وؿـ إجر هذا حيًى أن ويؿؽـ مؼطقع أجر .6

 .ادًتلمـ

 يؽقن أن أو ،ؼحتؼّ  إذا لـافتلمق افػوئض مـ مئقيي ــًٌي حيًى فؾؿدير حوؾز .2

 ذـي"فؾؿدير يدؾع ـلقافتلم افػوئض مـ ـذا ظـ زاد )مو :بصقغي هذا احلوؾز

 ظذ وافعؿؾ، افػوئض مـ آشتػودة افتلمغ فؼـوت يتحؼؼ افتلمغ(. وهبذا

  .ظوفقي وبؽػوءة ؾّعول افتعووين بشؽؾ افتلمغ إدارة
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 ادبحث افثافث: ظرض وتؼققؿ كظام افتلمغ افتؽاؾع اجلزائري

ادطؾب إول: ظرض ادرشقم افتـػقذي بشلن ذوط وـقػقات ممارشة افتلمغ 

 افتؽاؾع

ه 1442رجى ظوم  11ممرخ يف  81- 21تـػقذي رؿؿ مرشقمصدر يف اجلزائر 

هيدف  حيدد ذوط وـقػقوت ممورشي افتلمغ افتؽوؾع.، 2021ؾزاير شـي  23ادقاؾؼ 

هذا ادطؾى وادطؾى افثوين إػ بقون مالمح كظوم افتلمغ افتؽوؾع اجلزائري متفقدًا 

حقل افتلمغ  26فتـوول بعض أوجف افشٌف وآختالف مع ادعقور افؼظل رؿؿ: 

 اإلشالمل. 

افتلمغ افتؽوؾع ظذ افتؽوؾؾ افعوئع وافتؽوؾؾ افعوم. ويقاؾؼ  كظوم: يشتؿؾ أوًٓ 

يف حغ يقاؾؼ افتلمغ افتؽوؾع افعوم ، افتلمغ افتؽوؾع افعوئع افتلمغ ظذ إصخوص

 افتلمغ ظذ إضار. 

 95-07مؽرر مـ إمر رؿؿ  203ضٌؼًو ٕحؽوم ادودة "ظذ أّكف  3: تـّص ادودة ثاكقاً 

ادعدل وادتؿؿ ، 1995يـوير شـي  25ه ادقاؾؼ 1415صعٌون ظوم  23ادمرخ يف 

افتلمغ افتؽوؾع هق كظوم تلمغ يعتؿد ظذ أشؾقب تعوؿدي يـخرط ، وادذـقر أظاله

. ويؼع ادشورـقن ''ادشورـغ''ـؾقف أصخوص ضٌقعققن و/أو معـقيقن يدظقن ب

حوفي حدوث خموضر أو يف َّنويي مدة افذيـ يتعفدون بؿًوظدة بعضفؿ افٌعض يف 

. وتًؿح ''مًومهي''بدؾع مٌؾغ يف صؽؾ تزع يًؿك ، ظؼد افتلمغ افتؽوؾع

أو  "صـدوق ادشورـغ"ظذ هذا افـحق بنكشوء صـدوق يًؿك  اددؾقظيادًومهوت 

. وتتقاؾؼ افعؿؾقوت وإؾعول ادتعؾؼي بلظامل افتلمغ افتؽوؾع "حًوب ادشورـغ"

 . "مع مٌودئ افؼيعي اإلشالمقي افتل جيى احسامفو
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، بيأو ادضور، وهل: افقـوفي 9ثالثي كامذج فالشتغالل حًى ادودة  حتديد: تؿ  ثافثاً 

 أو افـؿقذج ادختؾط بغ افقـوفي وادضوربي. 

تًر افؼـي افتل متورس ظؿؾقوت افتلمغ افتؽوؾع "ظذ أيت:  9ادودة  تـص  

 :صـدوق ادشورـغ حًى أحد كامذج آشتغالل أتقي

 افقـوفي. -

 ادضوربي. -

 ."كؿقذج خمتؾط بغ افقـوفي وادضوربي -

ادذـقر يف ادودة  ''افقـوفي''آشتغالل  حًى كؿقذج"ظذ أن  60ادودة  وتـص

مؼوبؾ أجر ، تتعفد افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع بتًقر افصـدوق، أظاله 9

وحتًى ظذ أشوس كًٌي ثوبتي تطٌؼ ظذ  ''ظؿقفي افقـوفي''يف صؽؾ ظؿقفي تًؿك 

 مٌوفغ ادًومهوت اددؾقظي.

:  66ادودة  وتـّص  ادذـقر يف  "ادضوربي"غالل حًى كؿقذج آشت"ظذ أن 

بتًقر افصـدوق مؼوبؾ ، تتعفد افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع، أظاله 9ادودة 

أجر حيًى ظذ أشوس حصي ُمدّدة مًٌؼًو مـ افػقائض افػـقي وادوفقي افـوجتي ظـ 

 . "افصـدوق

:  62وتـصُّ ادودة   ادودة حًى كؿقذج آشتغالل ادختؾط ادذـقر يف"ظذ أن 

مؼوبؾ أجر ، افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع بتًقر افصـدوق تتعفد، أظاله 9

يتؽقن مـ ظؿقفي افقـوفي وحصي ُمددة مًٌؼًو مـ افػقائض افػـقي وادوفقي افـوجتي 

  ."ظـ افصـدوق

وجيدر بوفذـر أك ف حيًى فؾؼوكقن افـّص ظذ افّرؿوبي يف مًلفي حتديد إجقر 
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، 66، 60حتدد ـقػقوت حتديد إجر ادذـقر يف ادقاد "أك ف  69يف ادودة حقٌ جوء 

 مـ ؿٌؾ إدارة رؿوبي افتلمقـوت. ، ظـد احلوجي، مـ هذا ادرشقم 62

 26: افػصؾ افتوم بغ حًوب ادشورـغ وحًوب افؼـوء وؾؼ تػصقؾ ادودة رابعاً 

مًؽ حًوبوت ، ظذ افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع يتعغ"وكصفو ـوفتويل: 

 ـام يليت:، بصػي مـػصؾي، موفقي وُموشٌقي

 حًوب يتعؾؼ بتقطقػ رأشامل ذـوء ذـي افتلمغ افتؽوؾع.  -

 أظاله افذي يًجؾ ؾقف: (9)حًوب يتعؾؼ بوفصـدوق ادحدد يف أحؽوم ادودة  -

  قػ وضعقن احلقادث وأي بعـقان اإليرادات: ادًومهوت ومداخقؾ افتقط

 إيرادات أخرى. 

  .بعـقان افـػؼوت: افتعقيضوت وإرصدة ومصوريػ افتًقر إخرى 

. حقٌ (22)( وادودة 29افـظوم إػ مًلفي تقزيع افػوئض يف ادودة ) تطرقخامسًا: 

ً ادودة  يقزع مٌؾغ هذا ، إذا ـون رصقد افصـدوق إجيوبًقو"ظذ افتويل:  23كص 

 افؼوط افتعوؿديي ـام هل ُمددة وؾؼ إحدى افطرائؼ أتقي: افرصقد حًى

يشؿؾ افتقزيع جمؿقع ادشورـغ دون متققز بغ افذيـ اشتػودوا وافذيـ مل  -

 يًتػقدوا مـ تعقيضوت خالل افًـي ادوفقي ادعـقي. 

يؼتك افتقزيع ظذ ادشورـغ افذيـ مل يًتػقدوا مـ تعقيضوت خالل افًـي  -

 ، ادوفقي ادعـقي

يتؿ افتقزيع ظذ أشوس كًٌي مًومهي ـؾ مشورك بعد خصؿ افتعقيضوت  -

اددؾقظي فف خالل افًـي ادوفقي ادعـقي. وإذا ـون مٌؾغ افتعقيض اددؾقع يػقق حصتف 

 ٓ يًتػقد ادشورك مـ أي دؾع. ، يف مٌؾغ افرصقد

ـي يؿؽـ افؼ، إذا ـون رصقد افصـدوق شؾٌقو"ـوفتويل:  (24وجوء كص ادودة )
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افؼرض "يًؿك ، افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع مـح اظتامد فصـدوق ادشورـغ

. يًسد مٌؾغ افؼرض احلًـ مـ افرصقد اإلجيويب فؾصـدوق افذي حيؼؼ "احلًـ

% مـ مٌؾغ إمقال اخلوصي 70ٓحؼو. ٓ يؿؽـ أن يتجووز مٌؾغ افؼرض احلًـ 

 فؾؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع. 

احلقـؿي افؼظقي: ويتؽقن مـ جلـي اإلذاف افؼظل ادـصقص  ومكظ: شادشاً 

 – 18 – 17 – 16 – 15 - 14ووقابط احلقـؿي ادقزظي يف ادقاد ) 6ظؾقفو يف ادودة 

 ( وهل ـوفتويل:25 – 20 - 19

ختضع افؼوط افعومي فقثوئؼ افتلمغ افتؽوؾع فؾتلصرة افتل جيى أن تؽقن  -

، مـتجات افتلمغ افتؽاؾع ٕحؽام افؼيعة اإلشالمقةبشفادة مطابؼة مصحقبي 

 (.14تًّؾؿفو اهلقئي افؼظقي افقضـقي فإلؾتوء فؾصـوظي ادوفقي اإلشالمقي. )ادودة 

يتعغ ظذ افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع أن تـشئ جلـي داخؾقي تًؿك  -

ادرتٌطي بوفتلمغ تؽؾػ بؿراؿٌي ومتوبعي مجقع افعؿؾقوت  "جلـي اإلذاف افؼظل"

وإبداء رأي و/أو ؿرارات بخصقص مطوبؼي هذه افعؿؾقوت ، افتؽوؾع فؾؼـي

دٌودئ افؼيعي اإلشالمقي وأحؽومفو. وتؽقن ؿرارات جلـي اإلذاف افؼظل 

 (. 15مؾزمي فؾؼـي. )ادودة 

تعقـفؿ اجلؿعقي ، أظضوء ظذ إؿؾ (9تتؽقن جلـي اإلذاف افؼظل مـ ثالثي ) -

فعفدة مدهتو ، بوؿساح مـ جمؾس اإلدارة، ي فؾؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾعافعوم

 (. 16)ادودة  .( شـقات ؿوبؾي فؾتجديد مرة واحدة9ثالث )

 (. 16رئقًو هلو. )ادودة ، ختتور جلـي اإلذاف افؼظل مـ بغ أظضوئفو -

تؼقم افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع ، يف حوفي اكًحوب أحد إظضوء -

 (. 16)ادودة  بوشتخالؾف حًى إصؽول كػًفو.
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مـ جـًقي جزائريي وأن ، ـقنجيى أن يؽقن أظضوء جلـي اإلذاف افؼظل ادعقّ  -

 (.17. )ادودة "حيقزوا صفودات تزر معورؾفؿ يف جمول افصـوظي ادوفقي اإلشالمقي

أن يؽقن أظضوء جلـي اإلذاف افؼظل مًتؼؾغ وؽر ذـوء وؽر  جيى -

 (.18)ادودة  .مقطػغ بوفؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع

يرتٌط أظضوء جلـي اإلذاف افؼظل بوفؼـي بؿقجى اتػوؿقي خدمي. )ادودة  -

18.) 

ـ بوؿساح م، حتدد مٌوفغ أتعوهبؿ وـقػقوت تًديدهو مـ ؿٌؾ اجلؿعقي افعومي -

 (.18جمؾس إدارة افؼـي. )ادودة 

تتعفد افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع بتزويد أظضوء جلـي اإلذاف افؼظل  -

 .بودعؾقموت افالزمي وبقوع ـوؾي افقثوئؼ افالزمي إلكجوز مفؿتفؿ حتً تكؾفؿ

 (.19)ادودة 

عؾقموت يؾتزم أظضوء جلـي اإلذاف افؼظل بوفن ادفـل وبنيي افقثوئؼ واد -

 (.19)ادودة  افقاردة.

جيى ظذ افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع أن تعغ مدؿؼًو يؽؾػ ظذ  -

اخلصقص مراؿٌي مدى مطوبؼي افعؿؾقوت ادرتٌطي بوفتلمغ افتؽوؾع ٔراء جلـي 

 (. 20)ادودة  اإلذاف افؼظل وؿراراهتو.

مـ ؿٌؾ جمؾس إدارة هذه ، ؼـيبـوء ظذ اؿساح ادديريي افعومي فؾ، يعغ اددؿؼ -

 (. 20)ادودة  .إخرة

أن جيتفد مـ أجؾ احسام معوير افتلمغ ، جيى ظذ اددؿؼ أثـوء ممورشي مفومف -

ويؼقم بنظداد افتؼورير افالزمي افتل حيقؾفو ظذ جلـي اإلذاف ، افتؽوؾع وؿقاظده

 (. 20افؼظل وظذ جمؾس إدارة افؼـي. )ادودة 

حقٌ جوء كص  ادودة ، ( دقوقع إظودة افتلمغ25تطرق افـظوم يف ادودة ): شابعاً 
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تؾجل افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع يف ظؿؾقوت إظودة افتلمغ إػ "ـوفتويل: 

ويف  .ذـوت إظودة افتلمغ افتل متورس إظودة افتلمغ يف صؽؾ إظودة افتلمغ افتؽوؾع

يؿؽـ افؼـي افتل متورس افتلمغ افتؽوؾع ، ورةحوفي تعذر ذفؽ وضٌؼو دٌدأ افي

 . "أن تؾجل إػ ذـوت إظودة افتلمغ افتؼؾقدي بعد ؿرار جلـي اإلذاف افؼظل

 ادطؾب افثاين: تؼققؿ كظام افتلمغ افتؽاؾع اجلزائري

 اجلزائري يمـد ظذ مو يليت: افتؽوؾعكظوم افتلمغ 

ًتقى بغ احلًوبوت وافتدؿقؼ افؼظل افداخع ظذ م ادويل: مًلفي افػصؾ أوًٓ 

 داري يف حول تؼديؿ افتلمغ مـ خالل كوؾذة. احلقـؿي ومل يتضؿـ افػصؾ اإل

ومل يؼ إػ إمؽوكقي تدوير افػوئض.  ،وجد ظذ ادشسـغ إن: تقزيع افػوئض ثاكقاً 

 . 26ر وهذا مـ افػقارق بغ كظوم افتلمغ افتؽوؾع اجلزائري وبغ ادعقو

هبو افؼوكقن اجلزائري أك ف اظتؿد فعوئد مدير افتلمغ  يتؿقز: مـ افػقارق افتل ثافثاً 

صقغي افقـوفي أو صقغي ادضوربي أو افصقغي اددجمي بغ ادضوربي وافقـوفي بقـام ادعقور 

 كص  ظذ صقغي افقـوفي ؾؼط. 

ؿي آشتثامريي بغ افصـدوق : مـ إمقر افتل مل يذـرهو افؼوكقن اجلزائري افعالرابعاً 

 آشتثامر.  يًتحؼوافؼـي يف حول وجقد ؾوئض 

افؼظقي حيًى فؾؼوكقن افتلـقد ظذ وجقد صفودة  احلقـؿي: ظذ مًتقى خامساً 

وفؽـف مل يؼ ، مطوبؼي مـ اهلقئي افقضـقي وـذفؽ وجقد افتدؿقؼ افؼظل افداخع

 ٕيقيف.  فؾتدؿقؼ افؼظل اخلورجل ضٌؼًو فـؿقذج احلقـؿي

: مـ ادـوشى إظودة افـّظر يف تؽققػ آصساك بوفتزع بودؼوركي بـامذج شادشاً 

يف ادرشقم ُمّؾ افـظر. وذفؽ  وصقر افتكف بوفػوئض ادشور إفقفآشتغالل 
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فؾتلـد مـ مدى آتًوق بغ تؽققػ آصساك بوفتزع مـ جفي وبغ تؽققػ 

ومو يتصؾ ، قـوفي وادضوربي مـ جفي أوػافعالؿي بغ افصـدوق وادشسـغ بوف

بذفؽ مـ ردِّ افػوئض ظذ ادشسـغ مـ جفي ثوكقي. ومـ ادفؿ حتديد مو إذا ـوكً 

ظالؿي افقـوفي أو ادضوربي بغ افصـدوق ومدير افتلمغ أم هل بغ ادشسـغ ومدير 

ي موفقي مًتؼؾي ويؾزم مـ ، افصـدوق؛ خوصي بعد افـّص ظذ أن  افصـدوق ذو ذم 

واجلدير  ،اظتٌوريي مًتؼؾي ظـ ادشسـغ أكػًفؿ صخصقيذفؽ أن  افصـدوق ذو 

([ بشلن افتلمغ اإلشالمل 9/2) 9بوفذـر أن ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل رؿؿ ]

 جتووز ظـ افتؽققػ بوفتزع واشتعؿؾ فػظ افتعوون. 

: صقرة آشتغالل بودضوربي افقاردة يف ادرشقم فقس مـ ادًؾؿ تطٌقؼفو ظذ شابعاً 

إدارة صـدوق افتلمغ؛ ٕن ادضوربي ذـي يف افربح بعد وؿويي رأس ادول أّمو 

افػوئض افتلمقـل ؾفق ادتٌؼل مـ رأس ادول )آصساـوت( بعد حًؿ افتعقيضوت 

ضوربي هل بغ ادشسـغ ومدير وادكوؾوت. وذفؽ شقاء ؿؾـو بلن ظالؿي اد

افصـدوق أو بغ افصـدوق واددير. وفؽـ ادضوربي مـ افصقغ افتل وردت يف 

( بشلن افتومغ يف تؽققػ ظالؿي آشتثامر بغ اددير وافصـدوق 26ادعقور رؿؿ )

 وافتل تعـك بوشتثامر افػوئض وفقس بندارة افعؿؾقي افتلمقـقي. 
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 اخلامتة

 

افػروق  وأطفر أنّ ، افػروق افعؿؾقي وافـ ظريي بغ افتلمقـغكوؿش افٌحٌ 

احلوشؿي بغ افتلمغ افتعووين اإلشالمل وافتلمغ افتجوري تتعرض فؾفشوصي مع 

إمر افذي جيعؾ مميدي ، مغلتعدد ادممترات وادؾتؼقوت افػؼفقي ادتخصصي يف افت

افتلمغ افتعووين اإلشالمل أموم حتديوت ؾؼفقي ـٌرة تقجى ظؾقفؿ بذل ادزيد مـ 

 اجلفقد افٌحثقي يف هذا ادجول. 

وؿد تٌغ  مـ افٌحٌ أن  آجتفود ادجؿعل ادعوس وظذ رأشف ادجؾس 

ارة ٕي جزء )أيقيف( يمـد ظدم جقاز اشتحؼوق ادًومهغ بعد أجر اإلدـافؼظل ف

افتطٌقؼوت تشفد فقجقد صؽؾ آخر ٕجر  مـ افػوئض افتلمقـل. ومع ذفؽ ؾننّ 

اإلدارة يتؿثؾ يف كًٌي مـ صويف افػوئض أو يف أجر مؼطقع وكًٌي مـ صويف 

 افػوئض. 
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 ادراجعؾفرس 

 
افػوئض وتقزيعف يف ذـوت افتؽوؾؾ وظالؿي صـدوق ، ظٌد افؼودر أمحد ُمؿد، افتجوين -6

بحٌ مؼدم إػ مممتر: افتلمغ افتعووين أبعوده وآؾوؿف ومقؿػ افؼيعي ، مع اإلدارةافتؽوؾؾ 

 م. 2060أبريؾ  62-66، اإلشالمقي مـف

بحٌ مؼدم إػ مممتر: ، افػوئض افتلمقـل ومعوير احتًوبف وأحؽومف، هقثؿ ُمؿد، حقدر -2

 م. 2060أبريؾ  62-66، افتلمغ افتعووين أبعوده وآؾوؿف ومقؿػ افؼيعي اإلشالمقي مـف

، بحٌ مؼدم دؾتؼك افتلمغ افتعووين، افتلمغ افتؽوؾع مـ خالل افقؿػ، يقشػ، افشٌقع -9

 م.2009يـوير  22-20، افريوض، اهلقئي اإلشالمقي افعودقي فالؿتصود وافتؿقيؾ

افقوع ادفـل وآؿتصودي فصـوظي افتلمغ يف افعومل افعريب افتلمغ ، أمحد ُمؿد، افصٌوغ -2

بحٌ مؼدم إػ مممتر: افتلمغ افتعووين أبعوده وآؾوؿف ومقؿػ ، افتجوري وافتلمغ افتعووين

 م. 2060أبريؾ  62-66، افؼيعي اإلشالمقي مـف

مؾتؼك ، "افػوئض افتلمقـل يف ذـوت افتلمغ افتؽوؾع اإلشالمل"، ظع، داؽل افؼره -5

/ أـتقبر  7 – 6، افريوض، فالؿتصود وافتؿقيؾاهلقئي اإلشالمقي افعودقي ، افتلمغ افتعووين افثوين

2010. 

بحٌ مؼدم ، افػوئض افتلمقـل معوير احتًوبف وأحؽومف، ظع افؼري بـ ظقدُمؿد ، افؼري -6

أبريؾ  62-66، إػ مممتر: افتلمغ افتعووين أبعوده وآؾوؿف ومقؿػ افؼيعي اإلشالمقي مـف

 م.2060

 بشلن ذوط وـقػقوت ممورشي افتلمغ افتؽوؾع. 86- 26ادرشقم افتـػقذي اجلزائري رؿؿ  -7

 .ادعوير افؼظقي افصودرة ظـ هقئي ادحوشٌي وادراجعي بوفٌحريـ -8

بغ افتلمغ افتجوري وافتلمغ افتعووين )اجلقاكى آتػوؿقي ، أمحد شومل ادؾحؿ، ادؾحؿ -9

ف ومقؿػ افؼيعي بحٌ مؼدم إػ مممتر: افتلمغ افتعووين أبعوده وآؾوؿ، وافػروق اجلقهريي(

 م. 2060أبريؾ  62-66، اإلشالمقي مـف
  



 معقؿات وحؾقل مؼسحة –إشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ  

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|77 

 

 إشٗاّ املرأ٠ املعاصر٠ يف ايٛقف  

 َعٛقات ٚحًٍٛ َكرتح١

 حٝا٠ عبٝد ٠ايدنتٛر ٠األشتاذ

 

  جاَع١ ايٛادٟ؛ ادتسائر

 
2022 جٛإ (3)جم١ًّ ايصالّ يالقتصاد اإلشالَٞ، ايعدد   
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 إشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ  

 معقؿات وحؾقل مؼسحة

 إشتاذة افدـتقرة حقاة ظبقد 

 جامعة افقادي؛ اجلزائر

 

 مؼّدمة

وافًالم ظذ افـٌّل ادٌعقث رمحي فؾعودغ، افداظل فؾّز  وافصالةاحلؿد هلل 

 واإلحًون، وافتزام افطريؼ ادًتؼقؿ، وافًالم ظذ مـ تٌعف بنحًون إػ يقم افديـ. 

مجقع أضقوف  ؾقف مـ شورـيدائرة ادظـ تػعقؾ افقؿػ، وتقشقع  احلديٌإّن 

، ممورشي وإدارة، وتـظرا ّؾ اشتٌعود ادرأة، وهتؿقش دورهوفـ يـجح يف ط ادجتؿع

، وإّكام هل كصػ يف ادجتؿع اإلشالمل وإرصودًا إفقف، ؾودرأة فقًً ؾئيظؾؿقو 

ؼوئؿي ظذ كصػف أخر، ومتتد آثور وظقفو بؿًموفقتفو يف تـؿقي ذاهتو افادجتؿع و

ـؼًقؿ فؾّرجؾ يف أدمقي، وذيؽتف اُدؽّرمي يف مًموفقي ظامرة إرض، وإػ أههتو 

 تؿعفو وأمتفو. وجم

و جتؿع، ضوظي ٕمر رهّب ادصورـً ادرأة ادًؾؿي يف تورخيـو اإلشالمل يف بـوء  فؼد

ک گ گ گ گ ڳ ڳ )يف ؿقفف ظز وجؾ: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

  ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
إذ ثًٌ يف شـتف افػعؾقي  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -، واؿتداء برشقل اهلل [76]افتقبي:

ـّ  آكخراط يف احلقوة آجتامظقي بام تتؼـف ظذوء تشجقع افـً ، وتزع ـّؾ واحدة مـ ه

ؾقف مـ أظامل اجتامظقي ـوفتطٌقى وافتؿريض، وافتعؾقؿ ومًوكدة ادجوهديـ يف 



 معقؿات وحؾقل مؼسحة –إشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ  

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|80 

بف ـتى افًـّي افـٌقيي، وـتى تراجؿ افـًّوء؛ ـام  تزخراحلروب، وؽر ذفؽ ممّو 

يف افقؿػ وأظامل افّز واإلحًون، ؾؽوكً  -شقاء بًقاء-صورـً مثؾ افّرجؾ 

ؿدوة يف إكشوء إوؿوف ويف ادٌودرة بوفٌذل  -ريض اهلل ظـفـ -أمفوت ادممـغ 

وافعطوء، ثّؿ تـوؾًً بعد ذفؽ كًوء إّمي يف افقؿػ يف خمتؾػ جموٓتف: افديـقي 

 افٌقئقي. وافعؾؿقي وافصحقي وآجتامظقي وآؿتصوديي بؾ حتك افًقوشقي وافعًؽريي و

، وؿدمً -إيؼوؾو وإدارة وحّثو ظؾقف-ادرأة ادًؾؿي يف افقؿػ  إشفومومل يـؼطع 

إصؾ،  زة ُيؼتدى هبو، وهل يف ـّؾ ذفؽ ٓ تـطؾؼ مـ مٌودرة ؾرديي مٌتقتيكامذج ممقّ 

وٌوبقي إهداف، بؾ تصدر يف وؿػفو مـ آهتامم بشمون إّمي، واظتزازا بديـفو 

ومٌودئف، وؿـوظي أَّّنو وافّرجؾ صؼقؼون ذيؽون يف إؿومي افديـ، وحتؼقؼ اخلالؾي يف 

ترّدت أوووع إّمي وأصوهبو هقان بعد  وظـدموإرض، ـّؾ بام ـّؾػ بف وُينِّ فف، 

و افـّؽٌوت، وأصوب ادرأة وافقؿػ ـؾقفام وعػ وهتؿقش، رؾعي، وتقافً ظؾقف

حوٓت معدودة، أشعػتفو طروف مو، فؾثٌوت  يف ووهـً ظالؿي ادرأة بوفقؿػ إّٓ 

 ظذ ضريؼ افّز واإلحًون. 

فٌقون معقؿوت هذاوؿد جوء مؼويل 
(1)

إشفوم ادرأة ادعوسة يف افقؿػ، واؿساح  

ت افتل أوعػً مشورـي ادرأة يف افقؿػ، إكشوء احلؾقل ادؿؽـي فتجووز تؾؽ ادعقؿو

إشفام ادرأة ادعاسة دم "وؿد اخست افعـقان افتويل:  ،وإدارة، بؾ اكتػوظو أيضو

افقؿػ
(2)

 . ": معقؿات وحؾقل مؼسحة

إػ أّكف ٓ يؿؽـ حك مجقع ادعقؿوت افتل حوفً دون إشفوم ادرأة يف بدايي أصر 

 هذهافقؿػ، إشفومو يؾقؼ هبو ـؿًؾؿي فتؽقن خر خؾػ خلر شؾػ، وذفؽ ّٕن 

                                                           
ادمـد أكـل ٓ أشتطقع تـوول ـّؾ ادعقؿوت وذفؽ فـًٌقي افـظر إفقفو وحكهو، وحكهو حيتوج فػريؼ  مـ (1)

 ظؿؾ، وهلذا ؾؼد تـووفً معقؿوت ُمددة مـ وجفي كظري، وخزيت ٓ ؽر. 

فقس مقوقظل إيراد كامذج ٕوؿوف ادرأة ادعوسة وهل ؾعال مقجقدة، وإّكام حكت مؼويل يف تـوول  (2)

 معقؿوت إشفوم ادرأة ادعوسة يف افقؿػ، وتؼديؿ احلؾقل فتؾؽ ادعقؿوت مـ وجفي كظري.بعض 
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ؿوت تؽثر وتؼّؾ حًى متغرات افّزمون وادؽون، وطروف ادرأة، وطروف افٌؾد ادعقّ 

وت افتل يؿؽـ أن تؽقن افذي كشلت ؾقف أو تعقش ؾقف، فذا اخست بعض ادعقؿ

مثٌطوت ظـ ادًومهي يف افقؿػ ٕؽؾى افـًّوء ادعوسات يف افقضـ افعريب إن مل كؼؾ 

 يف افعومل اإلشالمل. 

ادؼسحي هل وجفي كظر خوصي بوفٌوحثي، بعضفو ظويشتف ومورشتف  احلؾقلـام أّن 

، وبوحثي ـؿرصدة ديـقي، وـرئقًي جلؿعقي خريي، وـلشتوذة جومعقي مفتؿي بوفقؿػ

ؾقف، وبعض احلؾقل ادؼسحي اشتػدتف مـ بحقث وحقارات وفؼوءات مع بعض 

افٌوحثغ ادفتؿغ بوفشلن افقؿػل وافشلن ادجتؿعل، وإصالح أوووع ادرأة يف 

 جمتؿعوتـو. 

 وؿد أتً إصؽوفقي افٌحٌ ظز افًمافغ افتوفقغ: إصؽافقة افبحث:

 عوسة يف افقؿػ؟ ادًؾؿي اد ادرأة إشفومموهل معقؿوت -6

 مـ جتووز تؾؽ ادعقؿوت أو بعضفو؟  مُتّؽـوموهل احلؾقل ادؼسحي افتل -2

 أبداف افبحث: 

 :إػهيدف هذا افٌحٌ 

 حك مو أمؽـ مـ ادعقؿوت افتل أوعػً إشفوم ادرأة ادعوسة يف افقؿػ؛ -6

 حتؾقؾ تؾؽ ادعقؿوت فتصـقػفو، ومعرؾي مدى جتذرهو يف ادجتؿع؛ -2

بعض احلؾقل فتجووز تؾؽ ادعقؿوت، ٓشتعودة روح افتـوؾس يف  اؿساح -9

اإليؼوف، واإلبداع يف صقره وجموٓتف، فقصٌح وشقؾي مـ وؿـ وشوئؾ بـوء 

 حضورتـو مـ جديد؛

تشجقع افـًوء ظذ اإلشفوم يف افقؿػ بوفدظقة إفقف، وتٌقون جموٓتف ادًتحدثي  -2

 ادـوشٌي فؾؿرأة ادعوسة؛
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افقؿػ اإلشالمل، وتػعقؾ شٌؾف فقًفؿ يف افتـؿقي ادًتدامي  افتعوون ظذ إحقوء -5

 فؾؿجتؿع اإلشالمل.

 ادـفج ادتبع:

، وذفؽ ظـد تؼيص افٌحٌ يف افقصقل إػ كتوئٍ هذا آشتؼرائلاظتؿدكو ادـفٍ 

واؿع ادرأة ادًؾؿي ادعوسة، وتعقغ أهؿ ادعقؿوت افتل أوعػً مشورـتفو يف 

دعرؾي حؼقؼي  -أيضو– ، ـام اشتخدمً ادـفٍ افتحؾقع-ممورشي واشتػودة-افقؿػ 

 تؾؽ ادعقؿوت وآثورهو، إذ حتديد ادشؽؾي يقن إجيود احلؾقل هلو.

 خطة افبحث:

ؿًؿً هذا افٌحٌ إػ مٌحثغ اثـغ بعد ادؼدمي، ثّؿ خومتي متضؿـي فٌعض 

 افـتوئٍ وافتقصقوت.

 ة دم افقؿػ، وحؾقهلا ادؼسحة.ادبحث إول: معقؿات ظامة إلشفام ادرأة ادعاس

 ادبحث افثاين: معقؿات خاصة إلشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ، وحؾقهلا ادؼسحة.
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ادبحث إول: معقؿات ظامة إلشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ، وحؾقهلا 

 ادؼسحة

 ـاّم -حرـي إوؿوف  ادعقؿوت افعومي هل تؾؽ ادعقؿوت افتل حتقل دون كؿقِّ 

، وُتضعػ مـ أثرهو آجتامظل وآؿتصودي، وهل فقًً خوصي بودرأة -وـقػو

فام مجقعو، وتعقؼ ـالمهو ظـ افتػوظؾ مع افقؿػ ممورشي ؿُّ عُ دون افّرجؾ، بؾ تَ 

 واكتػوظو، إدارة وإذاؾو، تطقيرا وحتػقزا. 

 وؾقام يع أهؿ ادعقؿوت افعومي وحؾقهلو ادؼسحي:

 دارية وحؾقهلا ادؼسحة:أوًٓ: معقؿات ؿاكقكقة وإ

ـوكً ادؿتؾؽوت ادقؿقؾي مـ ": آشتعامر افظامل وآكتداب إجـبل افغاصؿ -6

ـَ  اء أموم آحتالل إجـٌلدَ لْ إرايض افزراظقي وافعؼورات ادٌـقي ظؼٌي 
(1)

افذي  

"اجتوح بؾدان افعومل اإلشالمل ظذ مدى افؼركغ افتوشع ظؼ وافعؼيـ
(2)

ؾحرص ، 

صديدا ظذ افؼضوء ظذ إوؿوفحرصو 
(3)

فتػطـف مدى آشتؼالفقي افتل ـوكً  

إذ ـوكً تشؽؾ ؿقة ظؾؿقي؛ واجتامظقي واؿتصوديي  ؛(4)متـحفو هذه إوؿوف فؾؿجتؿع

مـ تقطقػفو  قُخ ـام فتؾؽ ادجتؿعوت، حتػظ هلؿ هقيتفؿ اإلشالمقي وصؿقدهؿ، 

، وؿد ـوكً آثور ذفؽ آشتقالء ظذ إوؿوف شقئي بؾ (5)دًوكدة احلرـوت افقضـقي

                                                           
 ، ؾحؼقؼتفام شقاء رؽؿ اختالف افتًؿقي.وؿًقؿف آكتداب إجـٌل (1)

)مك، دار افٌشر فؾثؼوؾي وافعؾقم، ، جتديد افقظل بـظام افقؿػ اإلشالملإبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ،  (2)

 .بتكف269صم(، 2066

، )ادؿؾؽي ادغربقي، وزارة إوؿوف افقؿػ دم افػؽر اإلشالمليـظر بتقشع: ُمؿد بـ ظٌد افعزيز بـعٌد اهلل،  (3)

 .908-906، ص2م(، ج6996وافشمون اإلشالمقي، دط، 

، 6ط، )بروت، دار افغرب اإلشالمل، دراشات تارخيقة دم ادؾؽقة وافقؿػ واجلبايةكوس افديـ شعقدوين،  (4)

 .250م(، ص2006

وؿـ ـتوب: كظوم افقؿػ وادجتؿع اددين ، افبـا  ادمشز فؾقؿػ دم بؾدان وادي افـقؾكك ُمؿد ظورف،  (5)

، 6يف افقضـ افعريب، )بروت، مرـز دراشوت افقحدة افعربقي، وإموكي افعومي فألوؿوف بوفؽقيً، ط

 .529، ص  (2009



 معقؿات وحؾقل مؼسحة –إشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ  

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|84 

ى معف اشسجوع إوؿوف افضوئعي واُدـتفٌي مـ عُ َص ـورثقي بعد حترر تؾؽ افٌؾدان، إذ 

ز، وافتخؾػ يف قَ ، ومعوكوة ادجتؿع مـ خمتؾػ صقر احلوجي، وافػؼر وافعَ أخرى جفي

تف وحترره، ثّؿ حدوث افتعؾقؿ وافصحي، وـّؾ مو حيػظ فإلكًون إكًوكقتف وـرام

افؼطقعي افـّػًقي، وافعؿؾقي فعومي افـّوس مع ؾؽرة افقؿػ وجموٓتف، وؽويوتف خوصي 

 أوؿوف اجلدود واجلدات. تعويـمع ؾئي افشٌوب افتل مل 

اجلديدة افتل أؾرزهتو احلروب افداخؾقي يف بؾداكـو،  افًقوشيوٓ كـًك ادشوـؾ 

وآظتداءات اخلورجقي ظؾقفو، ممّو أكتٍ صقرا مًتحدثي مـ ادشوـؾ وادآد 

آجتامظقي، وـقارث وأزموت متعددة، مـفو ؿؾ ي ادقارد وختؾػ افشعقب، وهجرة 

ريى إوضون، ؾلصٌح افؽثر مـفؿ، خوصي افـًوء وإضػول ٓجئغ ظـد افؼ

وافٌعقد، يصورظقن مـ أجؾ افٌؼوء
(1)

 . 

إفغوء افقؿػ إهع يف بعض افٌؾدان اإلشالمقي وافتضققؼ ظؾقف، وإمهوفف يف -2

افٌعض إخر
(2)

، وأمهقتف واوحي بوفـًٌي فؾؿرأة بوفـّظر إػ ضٌقعتفو اجلومعي فألهة، 

واحلومقي ٕؾرادهو، احلريصي ظذ كػعفؿ
(3)

جتؿع، ّٕن ـّؾ ، وأمهقتف ـٌرة أيضو فؾؿ

 ؾقف كصقى فؾقؿػ اخلري اصساضو مـ افقاؿػ، أو أيؾقفي بعد اكؼطوع وؿػ أهّع 

                                                           
أمحد ظٌد افرحقؿ حًـ، افقؿػ ودوره يف حػظ آشتثامرات فألجقول افؼودمي، )افؽقيً، إموكي  رجى (1)

 .66-60م(، ص2020-ه6222، 6افعومي فألوؿوف، ط

-ه6228، 6، )إردن، دار افـػوئس، طافقؿػ اإلشالمل بغ افـظرية وافتطبقؼظؽرمي صزي،  راجع: (2)

، )بغداد، مطٌعي أحؽام افقؿػ دم افؼيعة اإلشالمقة، ُمؿد ظٌقد افؽٌقز، 629-669م(؛ ص2008

، )افؽقيً، افقؿػ إبع بغ اإلفغا  واإلبؼا ؛ مجعي افزريؼل، 28-27، ص6م(، ج6977افرصود، دط، 

 ..98-92، 82(، ص9، افعدد2002جمؾي أوؿوف، كقؾؿز 

مسامهة افـسا  دم إوؿاف بؿديـة اجلزائر افعثامكقة زاهل ُمؿد، كامذج مـ أوؿوف افـًوء إهؾقي، راجع:  (3)

، )جومعي تقورت، اجلزائر، جمؾي م(1830-1520ه/1246-927ظذ ضق  وثائؼ ادحاـؿ افؼظقة )

 .665-669(، ص2م، ظدد 2020اخلؾدوكقي، شـي 
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ذريتف وكًؾف
(1)

، وؿد تًٌى إفغوء افقؿػ إهع وافتضقؼ ظؾقف يف افعزوف ظـ 

اإليؼوف مـ افّرجؾ وادرأة ظذ حد شقاء
(2)

 . 

تلخر صدور افتؼيعوت احلومقي وادـظؿي فألوؿوف، وظدم اشتؼرارهو يف بعض -9

تغقرهو بوشتؿرار يتؿّ إذ افدول اإلشالمقي، 
(3)

ا ووعػ ـػوءهتو تؼيعو، وتـػقذً ، 

، وهذا يف أؽؾى افدول اإلشالمقي إن مل كؼؾ مجقعفو دون اشتثـوءورؿوبيً  وتػعقالً 
(4)

 ،

وف ادتٌؼقي، واكعدام احلقاؾز إلكشوء أوؿوف وهذا أدى إػ تدهقر أوووع إوؿ

 جديدة إذ ٓ وامن فٌؼوئفو أو حتؼؼ ؽويوهتو. 

ظدم متؽغ افقاؿػ مـ افـظورة ظذ وؿػف اخلري أو اختقور افـوطر ظؾقف-2
(5)

، وتغقر 

ذوط افقاؿػ افتل اصسضفو يف حجي وؿػف، مـ ؿٌؾ احلؽقموت، وذفؽ حول كظورة 

دت افّثؼي يف جدوى أوؿوف تتكف ؾقفو ؼِ وس اخلريي، َؾػُ ظذ أوؿوف افـّ  افقزارات

احلؽقموت دون اظتٌور فؼوط افقاؿػغ، أو احسامفو
(6)

، ؾلدى ذفؽ إػ ابتعود 

                                                           
إشفام ؾماد ظٌد اهلل افعؿر، ؛ 87ادرجع افًوبؼ، ص، غ اإلفغا  واإلبؼا افقؿػ إبع بمجعي افزريؼل،  (1)

 .87ص م(، 2066، 2)افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، طافقؿػ دم افعؿؾ إبع وافتـؿقة آجتامظقة، 

 .99ادرجع كػًف، ص، افقؿػ إبع بغ اإلفغا  واإلبؼا مجعي افزريؼل،  (2)

 .73-72إشفام افقؿػ دم افعؿؾ إبع وافتـؿقة آجتامظقة، ادرجع افسابؼ، صظٌد اهلل افعؿر،  ؾماد (3)

 .609ادرجع افًوبؼ، صجتديد افقظل بـظام افقؿػ اإلشالمل، إبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ، 

راجع مو جوء يف خطي معوجلي حتديوت افؼطوع افقؿػل يف ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي، افذي أصدرتف اهلقئي  (4)

  ؛ رابط ادؾػ:66م، ص 65/62/2026وؿوف بوفًعقديي، بتوريخ افعومي فأل

file:///C:/Users/DELL/Downloads/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%

D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D

9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf 

 مًوء. 5، 22/06/2022خ ادشوهدة: توري

، افتطقر ادمشز فؼطاع إوؿاف دم ادجتؿعات اإلشالمقة، حافة مجفقرية مك افعربقةمؾقحي ُمؿد رزق،  (5)

 .662(، ص2006، 6)افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

إشفام افقؿػ دم  .297ص، ادرجع افًوبؼ، جتديد افقظل بـظام افقؿػ اإلشالملإبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ،  (6)

 .79-72ص، ادرجع افًوبؼافعؿؾ إبع وافتـؿقة آجتامظقة، 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Ø®Ø·Ø©%20Ø¹Ù�Ù�%20Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�ØªØØ¯Ù�Ø§Øª.pdf
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Ø®Ø·Ø©%20Ø¹Ù�Ù�%20Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�ØªØØ¯Ù�Ø§Øª.pdf
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Ø®Ø·Ø©%20Ø¹Ù�Ù�%20Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø¬Ø©%20Ø§Ù�ØªØØ¯Ù�Ø§Øª.pdf
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 افقاؿػغ رجوٓ وكًوء ظـ اإليؼوف. 

اإلجراءات اإلداريي افؽثرة وادعّؼدة افتل تصحى تًجقؾ افقؿػ واختقور افـّوطر -5

ظذ ادًتحؼغ، وظدم تنيع افػصؾ يف افـزاظوت يف ادحوـؿ وضقل فف، وتقزيع افريع 

اإلجراءات افؼوكقكقي
(1)

ر افقاؿػغ مـ ظؿؾقوت اإليؼوف أو تًجقؾفو،  ، ـّؾ ذفؽ َكػ 

ؾلوؿػ بعضفؿ دون تًجقؾ أوؿوؾفؿ ؾتؿ  آشتقالء ظؾقفو بعد مّدة مـ وؾوهتؿ 

وافتزظوت فؾجؿعقوت واكؼراض كًؾفؿ، وؾضؾ افٌعض إخر افصدؿوت أكقي 

 هروبو مـ اإلجراءات افؼوكقكقي واإلداريي افالزمي فتًجقؾ افقؿػ. 

احلؾقل ادؼسحة فتجاوز بعض ادعقؿات افؼاكقكقة واإلدارية
(2)

 

إظودة افـّظر يف ـثر مـ ؿقاكغ إوؿوف، وحتققـفو بام يتالءم مع ادًتجدات يف -6

ؿضويو إوؿوف ومو يـوشٌفو مـ أحؽوم، ومتؽغ وزارات إوؿوف، واهلقئوت افعومي 

فألوؿوف، مـ مًوحي واشعي فؾحريي يف تغقر بعض افؼقاكغ، وافـّظؿ اإلداريي، 

تًجقؾفو، أو إدارهتو أو اشسجوع افضوئع مـفو، ادعرؿؾي إلكشوء إوؿوف وتقًر 

وحًـ اشتثامرهو بوفطرق احلديثي فتـؿقتفو ومضوظػي ريعفو، وحقـؿتفو وحًـ 

تقزيع ريعفو، بام حيؼؼ افتـؿقي ادجتؿعقي ظذ ـوؾي ادًتقيوت افديـقي وافًقوشقي 

وافعؾؿقي وآجتامظقي وآؿتصوديي
(3)

. 

                                                           
ؿقاظد حقـؿة افقؿػ كظارة ممشسة افقؿػ ؾماد بـ ظٌد اهلل افعؿر وبوشؿي بـً ظٌد افعزيز ادعقد،  (1)

إبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ، . 697ه(، ص 6296، )افريوض، جومعي اإلموم ُمؿد بـ شعقد، دط، كؿقذجا

 .669-668، ص606، ص602، صجتديد افقظل بـظام افقؿػ اإلشالمل

ـثر مـ ادممترات وافـدوات افعؾؿقي تـووفً مثؾ هذه ادقوقظوت ٓؿساح حؾقل ظؿؾقي، وؿد بذفً  (2)

: ادقؿع اإلفؽسوين إموكي افعومي فألوؿوف جفقدا ـٌرة إلحقوء افقؿػ وتطقير ؿقاكقـف وتـؿقتف. راجع

 www.awqaf.org. w افعومي فألوؿوف:فألموكي 

راجع: اهلقئي افعومي فألوؿوف بوفًعقديي، خطي معوجلي حتديوت افؼطوع افقؿػل يف ادؿؾؽي افعربقي  (3)

 .58-66افًعقديي، ادرجع افًوبؼ، ص 

http://www.awqaf.org/
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تشجقع افـًوء ادختصوت يف إوؿوف، ؾؼفو وؿوكقكو، واؿتصودا ومعومالت -2

تؼديؿ آشتشورات وآؿساحوت، فتطقير افؼقاكغ وافـظؿ اإلداريي  ظذموفقي، 

اخلوصي بوٕوؿوف، فتؿؽغ ادرأة ادعوسة مـ اإليؼوف، واختقور ادجوٓت ادـوشٌي 

ا ظذ بـوت جـًفو، ؾوفتشورـقي يف ـثر تلثرً فإلشفوم يف تـؿقي جمتؿعفو، إذ ادرأة أ

افتخطقط مع أخريـ ظـك مفؿ يف اشساتقجقوت افتغقر وافتطقير
(1)

. 

 ثاكقا: مػابقؿ مؾتبسة حقل افقؿػ وحؾقهلا ادؼسحة: 

آظتؼود افًوئد فدى افرجول وافـًوء مـ ظومي ادجتؿع أّن افقؿػ ٓ يؽقن إّٓ -6 

ؿـ افعؼورات وصعقبي احلصقل ظذ شؽـ ظوئع، ؾؼد ظؼورا ؾؼط، ومع ارتػوع ث

اكزاحً ؾؽرة اإليؼوف مـ خمططوت اإلحًون افرجويل وافـًوئل، إذ ؽوفٌقي ضٌؼوت 

ادجتؿع مـ ادقطػغ وصغور افتجور
(2)

. 

ؽقوب ؾؽرة افقؿػ افـّؼدي وافقؿػ اجلامظل-2
(3)

فدى ظومي افـّوس، ؾتعتؼد افـًوء  

و ثؿقـو، أّن افقؿػ ٓبد أن يؽقن ذي ؿقؿي ـٌرة، إمو ظؼورا أو مؽتٌي أو بئرا، أو صقئً 

ومع افظروف آجتامظقي، وآؿتصوديي افصعٌي افتل يعقشفو ادجتؿع، رجوفف 

 وكًوؤه، تصٌح ؾؽرة وؿػ تؾؽ ادؿتؾؽوت مـ ؿٌقؾ ادًتحقؾ. 

فدى افعومي أّن افتزع ادتؽّرر فتشققد ادًوجد، وادؼوبر، واددارس آظتؼود افًوئد -9

افؼرآكقي، وادجوٓت اإلؽوثقي، دون إجيود وؿػ ُيـؿك، فًّد تؾؽ آحتقوجوت هق 

ح هلو  إؾضؾ، وفق تعّدد ذفؽ وتؽرر افطؾى مراًرا، بقـام ٓ ُتقجف افعومي، وٓ ُيقو 

                                                           
)إردن، دار -جتورب ودروس-رائدة راجع افتػصقؾ يف: أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي (1)

 .208م(، ص2068-ه6222، 2افـػوئس، ط

رجى أمحد ظٌد افرحقؿ حًـ، افقؿػ ودوره يف حػظ آشتثامرات فألجقول افؼودمي، ادرجع اكظر:  (2)

 .85افًوبؼ، ص 

يٌؼك كؼ مػفقم افقؿػ افـؼدي، وافقؿػ اجلامظل ظـ ضريؼ افصـوديؼ افقؿػقي، وافدظقة إفقف حٌقس  إذ (3)

 اجلومعوت، وبعض ادمشًوت افقؿػقي ومل يـؼ جلؿفقر افـوس، مع تقًر مشورـتفؿ ؾقف إٓ مو كدر.
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قي، واإلكامئقي وآجتامظقي، وآؿتصوديي، أّن افقؿػ افـومل ظذ ادجوٓت افعؾؿ

واإلظالمقي، مفؿ أيضو ٔثوره ادتعددة يف تـؿقي ادجتؿع، وافًؿق بف يف مدارج 

 احلضورة احلؼي. 

 احلؾقل ادؼسحة فتصحقح بعض ادػابقؿ ادؾتبسة حقل افقؿػ

مـ وجفي كظري -ٓ يتحؼؼ تصحقح ادػوهقؿ ادغؾقضي وادؾتًٌي حقل افقؿػ  

إّٓ بتقؾر ثالثي ظـوس وؾؼ خمّطط مدروس، وتتؿثؾ تؾؽ افعـوس يف: افعؾؿ ومو  -

 يتٌعف مـ بحٌ ظؾؿّل، وادول وافقؿً:

 تصحقح ادػوهقؿ ادؾتًٌي ظـ ضريؼ افعؾؿ، وإصوظتفافعؾؿ وافبحث افعؾؿل:  - أ

 بًقطو جذابو فؾجؿقع، بجفقد افعؾامء، وإئؿي وافدظوة، ويتؿثؾ واجٌفؿ يف افتقظقي

وافتعٌئي جلفؾ افـّوس بلمهقي افقؿػ، وأدواره ادفؿي يف افتـؿقي افشومؾي ادًتدامي، 

وذفؽ ظز ادـوبر افعؾؿقي وافتعؾقؿقي وافدظقيي، ؾام يعرؾف افـّوس ظـ افقؿػ 

ويتًوبؼقن إفقف هل ادًوجد وادؼوبر ظذ أمهقتفو
(1)

، واهلقئوت افرشؿقي فإلؾتوء 

افقؿػقي افرشؿقي وؽر افرشؿقي مطوفٌي بتؽثقػ  وادجومع افػؼفقي، وادمشًوت

اجلفقد وافٌحقث
(2)

: يف افقؿػ، ويف أحؽومف ادًتجدة، وآشتعوكي بقشوئؾ 

آظالم، ووشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل، فـؼ أحؽومف، وكامذجف افؼديؿي واحلديثي، 

وره فقثًٌ يف وظل ظومي افـوس أمهقي افقؿػ، وشفقفي تطٌقؼف وممورشتف، وأمهقي آث

                                                           
المقي فؾسبقي وافعؾقم اكظر: أمحد افريًقين، افقؿػ اإلشالمل جموٓتف وأبعوده، )مـشقرات ادـظؿي اإلش (1)

 .75-72م(، ص2006-ه6222وافثؼوؾي، ايًقًؽق، دط، 

يؿؽـ آضالع ظذ اجلفقد ادٌذوفي مـ ضرف تؾؽ ادمشًوت بام تـؼه يف مقاؿعفو اإلفؽسوكقي، ومو يطٌع  (2)

وؿد دأبً إموكي افعومي مـ بحقث يف ادممترات افتل تعؼد دوريو بخصقص إوؿوف ومًتجداهتو، 

وؿوف بوفؽقيً ظذ اثٌوت معؾقموت ظـ ـثر مـ تؾؽ ادممترات وافـدوات يف افصػحوت إخرة مـ فأل

ـؾ إصدار مـ اصداراهتو، راجع ظذ شٌقؾ ادثول: فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي 

-ه6296، 6ؿوف، طآجتامظقي )أؾوق وافتحديوت( افؽقيً أكؿقذجو، )افؽقيً، إموكي افعومي فألو

 .275-272، ص276-270م(، ص2065
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اإلجيوبقي ظذ افػرد، وإهة وادجتؿع، وإمي بؾ اإلكًوكقي مجعوء، وأكف ُيعد مـ 

 افقشوئؾ ادفؿي يف بـوء حضورتـو اإلشالمقي اإلكًوكقي مـ جديد.

ـفؿ مـ معرؾتف ظـ مًتجدات افقؿػ ومتؽّ  وكًوءً  ػقد افـّوس رجوًٓ و يُ وممّ 

 دوديي مو يع:اختقور ادجوٓت وافطرق ادـوشٌي إلمؽوكوهتؿ ا

ا ظذ افعؼورات، وادـؼقٓت تقشقع أوظقي افقؿػ، ؾؾؿ يعد افقؿػ مؼتًك  -6

افتؼؾقديي ادعروؾي وادطٌؼي يف تراثـو، بؾ أصٌح هـوك وؿػ ادـوؾع
(1)

واحلؼقق 
(2)

 ،

 وتقشعً دائرة وؿػ ادـؼقل ؾشؿؾ أصـوؾو جديدة تٌعو فؾتطقر ادعقق.

دي فتؿقيؾ ادشوريع افتـؿقيي، وفؾؼرض احلًـ، كؼ وإصوظي مػفقم افقؿػ افـؼ-2

وافقؿػ افـؼدي اجلامظل ظـ ضريؼ افصـوديؼ افقؿػقي
(3)

، وهق أمر مقن دختؾػ 

افطٌؼوت آجتامظقي، وفؾّرجول وافـًّوء، ويؿؽـ تدريى افـوصئي ظؾقف أيضو، ؾلـثر 

ؿ، وفؽـفؿ افـّوس ٓ يتقؾر فدهيؿ ادول افؽثر افذي يؿؽـّفؿ مـ إكشوء وؿػ خوص هب

يؿؾؽقن رواتى دوريي مـتظؿي، ومـ افراؽٌغ يف افعؿؾ اخلري، ؾال أحًـ هلؿ مـ 

هتقئي وؿػ كؼدي بؿٌوفغ صغرة، فتجتؿع وتصٌح مٌوفغ ـٌرة ممثرة
(4)

. 

مػفقم افقؿػ ادمؿً ودوره يف متقيؾ ـثر مـ ادشوريع وتقؾر اخلدموت -9

                                                           
افصقغ افتـؿقيي "راجع: ظٌد افػتوح ُمؿقد صؼر، وؿػ ادـوؾع، بحٌ مؼدم فؾؿممتر افثوين فألوؿوف  (1)

 . (ـه6227)مؽي ادؽرمي، جومعي ام افؼرى، صقال "وافرؤى ادًتؼٌؾقي فؾقؿػ

احلؼقق افذهـقي )حؼقق ادؾؽقي افػؽريي( بحٌ  راجع: ظطقي ظٌد احلؾقؿ صؼر، وؿػ اجلوكى ادويل مـ (2)

)مؽي ادؽرمي، جومعي ام افؼرى، "افصقغ افتـؿقيي وافرؤى ادًتؼٌؾقي فؾقؿػ"مؼدم فؾؿممتر افثوين فألوؿوف 

 . (هـ6227صقال 

داهل افػضع، جتربي افـفقض بوفدور افتـؿقي فؾقؿػ يف دوفي افؽقيً، )افؽقيً، إموكي افعومي  (3)

افسبقة افقؿػقة، ظٌد ادحًـ اجلور اهلل اخلرايف وآخرون،  .27-62، ص م(6998دط، فألوؿوف، 

 .689-672صم(، 2069، 6)افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

رجى أمحد ظٌد افرحقؿ حًـ، افقؿػ ودوره يف حػظ آشتثامرات فألجقول افؼودمي، ادرجع اكظر:  (4)

 .85افًوبؼ، ص 
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افعومي
(1)

وتقًر ممورشي افقؿػ بوفـًٌي فؾّرجول وافـًّوء ظذ حد شقاء، وإيؼوف  ،

 ادـوؾع واحلؼقق ممؿًتو، ومـ ذفؽ وؿػ افؼرض احلًـ فًـقات ُمددة. 

وؿػ اجلفد أو وؿػ افقؿً-2
(2)

)افعؿؾ افتطقظل(، وؿد ؿومً إموكي افعومي  

فألوؿوف بوفؽقيً بنكجوز مؼوع وؿػ افقؿً، وهق مـ مؼوظوهتو افرائدة، 

هبدف تطقير إشفام ودظقة افؼائع آجتامظقة ادختؾػة مـ داخؾ وخارج افؽقيت "

ا دم خدمة افتـؿقة ادجتؿعقة وممشسات ادجتؿع، ظـ ضريؼ وؿػ ظقً فؾؿسامهة تطقّ 

"صقص جز  معغ مـ أوؿاهتؿ دم أظامل تطقظقة دم خمتؾػ ادجآتوخت
(3)

 ،

وضقرت صقر افتطقع يف افعومل، ؾلصٌح هـوك وؿػ اجلفد ادتخصص، أو اخلزة، 

مثؾ جفد إشوتذة وإضٌوء، وادفـدشغ وادختصغ يف اإلظالم أيل، ومصؿؿل 

 مـ افـًّوء يف ـّؾ ادـصوت اإلفؽسوكقي وؽر ذفؽ، وبوفـّظر فؾعدد افؽٌر

ـّ بقؿػ بعض اجلفد ادتخصص أداء خلدمي ظومي  افتخصصوت، يؿؽـ اإلصورة هل

 و. و خريً ووؿػً 

يضوح ضرق افتؿقيؾ بوفقؿػ، ومتقيؾ افقؿػ بوفطرق ادعوسة، وافتل تؼدم إ-5

ؾرصو ٓشتثامر افقؿػ وتـؿقتف، وحؾقٓ فالشتثامر ظـ ضريؼ افتؿقيؾ بوفقؿػ 

ك افقؿػقي وإشفؿـوفتؿقيؾ بوفصؽق
(4)

. 

ادجتؿعوت  وذفؽ بنكشوء وؿػ كوٍم فؾٌحٌ افعؾؿل يتخصص يف ؿضويوادال:  -ب

                                                           
 م(2069، 6ادمؿً ودوره يف تقؾر اخلدموت افعومي، )اجلزائر، دار شومل فؾـؼ، طشعود بقوت، افقؿػ  (1)

راجع: ضورق بـ كويػ افشؿري، افضقابط افؼظقي فقؿػ افقؿً )ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي، ممشًي  (2)

 م(.2069-ـه6226شوظل فتطقير إوؿوف، دط، 

وادًموفقي آجتامظقي )أؾوق وافتحديوت( افؽقيً أكؿقذجو، فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ  (3)

 .226ادرجع افًوبؼ، ص

راجع: ظٌد افؽٌر بؾؾق أديالين، افقؿػ افـؼدي واشتثامره يف موفقزيو )خطي مػتقحي فتطٌقؼف يف كقجريو(،  (4)

د وظوئشي ومو بعدهو. ربقعي زي 629م(، ص2066-ـه6298، 6)افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

بؾخوفد، دور افصؽقك افقؿػقي يف متقيؾ افتـؿقي ادًتدامي، )مؼول يف جمؾي ادمشًوت اجلزائريي، اجلزائر، 

  (م2069، 2افعدد 
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اإلشالمقي واحتقوجوهتو، وادرأة ادعوسة وطروؾفو فتؼديؿ افٌدائؾ إلكشوء أوؿوف 

احتقوجوهتو، ثؿ  تؼديؿ  دّ ظكيي، هتتؿ مـ جفي بتـؿقي ادرأة وتذفقؾ مشوـؾفو وَش 

ًفؾ إشفوم ادرأة ؾقفو إيؼوًؾو، وتؼـقـو وإدارة ظذ حًى تكامذج ٕوؿوف ظكيي، 

إمؽوكوهتو افعؾؿقي افتخصصقي وادوفقي، ـام أّن ادول خوصي ادول افـّومل يًفؾ مفؿي 

دة فألوؿوف اجلديدة، وبقون أدوارهو يف تـؿقي متقيؾ اإلظالكوت افتًقيؼقي اجلقِّ 

 جتؿعوت. اد

 ويتؿثؾ يف احلوجي فؾتخطقط ظذ ادًتقيغ افؼريى وافٌعقد، فتحؼقؼافقؿت:  - ج

أهداف مًطرة مًٌؼو، ترـز ظذ افتًقيؼ إلكشوء أوؿوف كًوئقي ممورشي واكتػوظو، 

ؾقؼع يف كؼ ثؼوؾي افقؿػ ظـ ضريؼ أشوفقى مٌتؽرة ُمٌٌي فؾـًوء وإضػول
(1)

 ،

ف صغرة فًد احتقوجوت إرامؾ وإيتوم وؽرهؿ ـعؿؾ اجلؿعقوت اخلريي ٕوؿو

مـ أصحوب احلوجوت، ومثوفف وؿػ ادـؼقٓت وأٓت افؽفرو مـزفقي، وافقؿػ 

افـؼدي ادخصص فطؾٌي افعؾؿ، ووؿػ افؼرض احلًـ ووؿػ اجلفد، وادول 

ادتحصؾ مـ بعض برامٍ وكشوضوت اجلؿعقوت اخلريي فؾـًوء
(2)

 . 

أّمو ظذ اددى افٌعقد ؾُقعتؿد ظذ افتـشئي إهيي، وظذ ادًوجد واددارس،  

واجلومعوت واجلؿعقوت
(3)

، ووشوئؾ اإلظالم ووشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل فـؼ 

ثؼوؾي افقؿػ، وذح مضومقـف وأشوفقٌف وؿقاكقـف وجموٓتف، وافدظقة فإلشفوم يف 

 إكشوء أوؿوف جديدة. 

 أـاديؿقة وتؽـقفقجقة وحؾقهلا ادؼسحة: ثافثا: معقؿات ظؾؿقة

                                                           
 ـثًرا مو يمثر إضػول ظذ أمفوهتؿ يف مًوئؾ افصدؿوت وافعؿؾ اخلري. (1)

مجعقي جـون اخلريي - "ادجوٓت وافضقابطظؿؾ ادرأة افتطقظل: "راجع: ظوئشي فروي وحقوة ظٌقد،  (2)

بغ افتلصقؾ "ؿضويو ادرأة يف افػؼف اإلشالمل  "ادؾتؼك افقضـل حقل:-فرظويي إهة وإيتوم كؿقذجو

 .2020، جومعي ادًقؾي، اجلزائر، مورس "ودظووى افتجديد

)أؾوق وافتحديوت( افؽقيً فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي اكظر:  (3)

 .687-668أكؿقذجو، ادرجع افًوبؼ، ص
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 ظؾؿقة أـاديؿقة: - أ

، وتؼؾقص مودة دراشتف (1)تغققى افقؿػ وأحؽومف مـ أؽؾى ادـوهٍ افتعؾقؿقي-6

 وؿـ افقصقي وادراث يف ختصصوت ذظقي وؿوكقكقي وؽوفٌو يف ادراحؾ اجلومعقي. 

، وإبراز (2)افساث ادـدثرجعؾ افقؿػ أـوديؿقو ويف افؼضوء، فعؼات افًـغ مـ -2

مشوـؾف افؼديؿي ـوفتـوزع يف افقؿػ إهع ظذ افريع رؽؿ وعػ ؿقؿتف بغ 

ادًتحؼغ أو ادقؿقف ظؾقفؿ، وجتووزات افـظور واشتقالئفؿ ظذ إوؿوف 

، إػ أن أصٌحً افقزارات هل افـوطر افػعع فألوؿوف يف ـثر مـ افدول (3)اخلريي

 .(4)افعربقي

مرتٌطو بوفعؼور، وبؿـؼقٓت ُمددة  (5)افقؿػ أـوديؿقو فًـقات ـثرة تؼديؿ-9

ـوفؽتى وادصوحػ وؾرش ادًوجد، وظدم افتجديد يف مٌوحٌ افقؿػ أو ربطف 

                                                           
ٓزال افقؿػ اإلشالمل، يف اجلزائر ويف ـثر مـ افٌؾدان افعربقي، ُيدرس ـامدة -ؾقام أظؾؿ-إػ حّد افًوظي  (1)

وؿـ مقاد ظديدة يف ختصصوت افعؾقم اإلشالمقي وافؼوكقكقي وآؿتصود، وٓ يقجد ختصص مًتؼؾ 

 شالمل. فؾقؿػ اإل

ـوكً بدايي آهتامم افرشؿل مـ ؿٌؾ احلؽقموت اإلشالمقي بوٕوؿوف يف ادممتر افًودس فقزراء أوؿوف  (2)

م، حقٌ ُؿرر ان تؽقن افؽقيً افدوفي ادـًؼي دؾػ إوؿوف 6997افدول اإلشالمقي ادـعؼد بجوـرتو ظوم 

 ؼديؿ كامذج جّقدة إلحقوء إوؿوف وتػعقؾفو.ظذ مًتقى افعومل، ومـف كجحً إموكي افعومي فألوؿوف يف ت

، )افؽقيً، إموكي افعومي جتربة افـفقض بافدور افتـؿقي فؾقؿػ دم دوفة افؽقيتداهل افػضع، راجع: 

فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي )أؾوق ،  م(6998فألوؿوف، دط، 

 .222ادرجع افًوبؼ، صوافتحديوت( افؽقيً أكؿقذجو، 

ؿقاظد حقـؿة افقؿػ كظارة ممشسة افقؿػ ؾماد بـ ظٌد اهلل افعؿر وبوشؿي بـً ظٌد افعزيز ادعقد،  (3)

 .625، ادرجع افًوبؼ، صكؿقذجا

ؾماد ظٌد اهلل افعؿر، ، 295-292، ادرجع افًوبؼ، صإوؿاف وافسقاشة دم مكإبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ،  (4)

 .67-66ادرجع افًوبؼ، صإشفام افقؿػ دم افعؿؾ إبع وافتـؿقة آجتامظقة، 

ادجومع افػؼفقي وافـدوات افعؾؿقي فؼضويو افقؿػ بذفً جفقدا ـٌرة مشؽقرة فالجتفود يف أحؽوم افقؿػ  (5)

افقؿػ  وتـؿقتف وحؾ اصؽوٓتف افػؼفقي افؼديؿي ـوفقؿػ ادمؿً ووؿػ احلؼقق وادـوؾع وؿضويو اشتٌدال

وضرق اشتثامره افؼديؿي واحلديثي وافتغقر يف ذوط افقاؿػغ وؽر ذفؽ. وفؽـ ذفؽ مل يًتخدم يف حتقغ 

 ادـوهٍ افتعؾقؿقي يف اجلومعوت خوصي.
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 بؿؼوصد افؼيعي وبعؾقم آجتامع وافًقوشي وظؾؿ افـػس. 

دون  اـتػوء ـثر مـ افٌحقث بنبراز دور افقؿػ ؿديام يف بـوء احلضورة اإلشالمقي،-2

 بقون ـقػقي اشتعودة تؾؽ إدوار بوٓجتفود يف ادًتجدات ادتعؾؼي بف. 

ؿّؾي كؼ افدراشوت افتل تـووفً أدوار افـًّوء ؿديام يف افقؿػ، وريودهتـ ؾقف -5

يؼوًؾو وكظورة وتشجقًعو ظؾقف، وظدم إتوحتفو جلؿفقر واشع، وبؼقً تؾؽ افدراشوت إ

ـ افٌوحثغ، وضؾٌي افعؾؿ وؿـ افدراشوت حٌقًي افؽتى تتداوهلو ؾئي ُمدودة م

افتورخيقي، ومل ترق تؾؽ افدراشوت فتؼدم كامذج ٕوؿوف ظكيي ُتـؼ وُيؼتدى هبو، 

 ؾقصٌح وؿػ ادرأة صلكو جمتؿعقو، وظرؾو شوئدا، فف أمهقتف وتلثره يف ادجتؿع. 

ًٌو مـ إوفقوء وادجتؿع-ظزوف ـثر مـ افػتقوت -6 صوت ظـ افتخص -وبتقجف ؽوف

ذات افطوبع آؿتصودي وادويل وظـ دراشي إوؿوف، وهذا بدوره أشفؿ يف ؿؾي معرؾي 

ـثر مـ افٌوحثوت مـ افـًّوء هلذه افعؾقم ومزايوهو، ؾلثر ذفؽ كًًٌقو يف إؿٌول ادرأة ظذ 

 افقؿػ وإدارتف وتـؿقتف وافتشجقع ظؾقف، ؾوإلكًون ظدو مو جيفؾ.

% مـ افّرجول فدهيؿ 69ظامل يف افقضـ افعريب، ؾنّن ي كًٌي افـًوء رائدات إؿؾ  -7

% ؾؼط مـ افـًوء 9مؼوظوهتؿ اخلوصي يف افدول افعربقي، يف مؼوبؾ 
(1)

. 

ؿّؾي كًٌي افـًوء افعومالت افؾقايت يتحصؾـ ظذ رواتى دائؿي، أو مداخقؾ -8

مًتؿرة، ؾؿعظؿ افـًوء ربوت بققت، ٓ حتصؾ ظذ مول ـٌر يف صغرهو إذ أظٌوء 

أههتو تًتـزف موهلو، وٓ تتجووز افـًوء ادًـوت افالئل يتحصؾـ ظذ معوش 

% يف افقضـ افعريب، ؾؽقػ هلو أن تؼػ موٓ وهل ٓ مول هلو، أو فدهيو مول 9تؼوظدي 

ٓ يػل بحوجوهتو افيوريي
(2)

. 

                                                           
، (2090-2065يف ادـطؼي افعربقي ) مـظؿي ادرأة افعربقي وآخرون، ادرأة وحتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادًتدامي (1)

 .22صادرجع افًوبؼ، 

(، 2090-2065مـظؿي ادرأة افعربقي وآخرون، ادرأة وحتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادًتدامي يف ادـطؼي افعربقي ) (2)
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تؽـقفقجقة - ب
(1)

 : 

اشتغالل إمقي افتؽـقفقجقي ادتػشقي فدى افـًّوء حوفً دون متؽـفـ مـ 

افتؽـقفقجقو يف افتعؾؿ وافتدرب، وإكشوء ادؼوظوت وافتًقيؼ اإلفؽسوين، 

وادشورـي يف افتزظوت ظز مـصوت افتؿقيؾ اجلامظل، ومتقيؾ ادؼوظوت فتـؿقي 

 ل.افتؿقيؾ اجلامظل وافتؿقيؾ افقؿػ ادرأة ظـ ضريؼ مـصوت

 قة وافتؽـقفقجقةاحلؾقل ادؼسحة فتجاوز بعض ادعقؿات افعؾؿقة إـاديؿ

افتخطقط فؼقوم دراشوت وبحقث ظؾؿقي أـوديؿقي، هتدف إػ ادعرؾي ادحؾقي -6

بظروف ادرأة وحوجوهتو وإمؽوكوهتو، فتصؿقؿ مشوريع وؿػقي مـوشٌي هلو، شقاء فتؾٌقي 

حوجوت ادًتحؼوت مـ افـًّوء بغرض تطقير دور ادرأة يف تـؿقي ادجتؿع، أو يف 

رة ظذ اإلشفوم يف إكشوء أوؿوف أهؾقي أو خريي، وهق ظغ تشجقع ادرأة ادؼتد

مشورـتفو يف تـؿقي ذاهتو وتـؿقي جمتؿعفو أيضو
(2)

، وممّو يًوظد ظذ حتؼقؼ ذفؽ ظؿؾ 

اجلؿعقوت اخلريي ادفتؿي بشمون ادرأة، ورظويتفو وتطقير ؿدراهتو، وتقًر مشورـتفو 

شوريع افقؿػقي ادـوشٌي فؾؿرأة إيؼوؾو يف افتـؿقي، وتًوظد اجلؿعقوت أيضو يف تؼديؿ اد

واكتػوظو وإدارة أيضو، ـوٕوؿوف افـؼديي اجلامظقي، وافتطقع افعوم وافتطقع 

ادتخصص، وافقؿػ ادمؿً، ؾلشوفقى اجلؿعقوت ادٌتؽرة وشقؾي جّقدة جلؾى 

أوؿوف افـًوء، وتعقغ ادًتػقديـ مـفو خوصي افـًوء وإضػول
(3)

. 

إجراء إصالحوت يف ادـوهٍ افتعؾقؿقي، وختصقص افقؿػ بتخصص مًتؼؾ، -2

                                                                                                                                               
 .26ادرجع افًوبؼ، ص

(، 2090-2065مـظؿي ادرأة افعربقي وآخرون، ادرأة وحتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادًتدامي يف ادـطؼي افعربقي ) (1)

 .98-97، ص22ادرجع افًوبؼ، ص 

 .629راجع: ؾماد افعؿر، دور ممشًوت افقؿػ ادعوسة يف رظويي ؿضويو ادرأة، مرجع شوبؼ، ص (2)

 .629راجع: ؾماد افعؿر، دور ممشًوت افقؿػ ادعوسة يف رظويي ؿضويو ادرأة، مرجع شوبؼ، ص (3)
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وإدراج مًوئؾف ومًتجداتف، مووقف وحوضه ومًتؼٌؾف، مشوـؾف وحؾقهلو
(1)

 ،

وكامذج افقاؿػغ وافقاؿػوت ؿديام وحديثو يف مٌوحثف، وفـ يؽقن فؾقؿػ افػوظؾقي 

افؼيعي ووشوئؾ افعك متؿثؾي  وافتلثر ادـوشٌغ مو مل تتؿ ادامزجي بغ مؼوصده يف

يف إبعود آؿتصوديي، وآشتثامريي وآجتامظقي دمشًي افقؿػ
(2)

. 

اشتخدام ادمشًوت افتعؾقؿقي وافديـقي، واإلظالمقي واجلؿعقوت اخلريي ـؿـوبر -9

فرؾع وظل ادرأة بلدوارهو يف ادجتؿع
(3)

، وأمهقي مشورـتفو يف افقؿػ بوفصقرة 

فؼوع يف حتؼقؼ ذفؽ ظؿؾقو يف ادمشًوت افقؿػقي، ومجعقوت ادجتؿع ادقنة، بؾ وا

اددين ظز إكشوء وؿػقوت كؼديي مجوظقي ــامذج حديثي حيتذى هبو
(4)

، ومثوفف وؿػ 

مـ افطؾٌي وافطوفٌوت  ـ  افطوفٌوت افؽتى افدراشقي وافعؾؿقي افـوؾعي دـ يليت بعده

ؾقي مـ ضرف ادتخرجوت، وؿد ضٌؼ ادحتوجغ، ووؿػ ـتوب افتخرج ظذ مؽتٌي افؽ

ذفؽ بوفػعؾ يف ـثر مـ افؽؾقوت وشوظد يف كؼ ثؼوؾي إيؼوف ادرأة وفق بؽتوب 

واحد
(5)

. 

، وختصقص جقائز وحديثوً  تشجقع افتلفقػ حقل أوؿوف افـًوء ومؼوصده ؿديامً -2

فؾؿمفػوت اجلّقدة افتل تعرض افقؿػ افـًوئل بشؽؾ ظؾؿل جذاب، يؿتوز بوفًفقفي 

قوقح، وتٌقون مؼوصد افـًوء مـ أوؿوؾفـ، ووظقفـ بؼضويو جمتؿعفـ، واف

                                                           
 ادؿؾؽي افعربقي راجع: اهلقئي افعومي فألوؿوف بوفًعقديي، خطي معوجلي حتديوت افؼطوع افقؿػل يف (1)

 .28افًعقديي، ادرجع افًوبؼ، ص

 .5ادرجع افًوبؼ، ص-جتورب ودروس-أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي رائدة (2)

اكظر: حقوة ظٌقد، دور ادجتؿع اددين يف حتؼقؼ آمـ إهي، وؿـ ـتوب مجوظل: إمـ إهي يف  (3)

، 6. إبراهقؿ رمحوين، )افقادي، اجلزائر، شومل فؾطٌوظي وافـؼ، طوقء حتديوت افعك، حترير أ.د

فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي ، 622-696م(، ص2022-ه6229

 .207-202)أؾوق وافتحديوت( افؽقيً أكؿقذجو، ادرجع افًوبؼ، ص

 .626-699، ص697هي، ادرجع افًوبؼ، صحقوة ظٌقد، دور ادجتؿع اددين يف حتؼقؼ آمـ إ (4)

حدث ذفؽ يف معفد افعؾقم اإلشالمقي بجومعي افقادي بوجلزائر ـتـػقذ فتقصقي افققم افدراد بعـقان  (5)

 .2066مورس  67ادـعؼد بتوريخ  "وؿػ افؽتى وادؽتٌوت"
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وإشفومفـ مـ خالل إوؿوف يف تؾٌقي وشد احلوجوت وتػريٍ افؽربوت
(1)

. 

تشجقع افـًّوء ادثؼػوت ظذ وؿػ مؽتٌوهتـ، أو جزء مـفو يف اجلومعوت، أو -5

مؽتٌوت ادمشًوت افعؾؿقي أو افقؿػقي، وتًؿقي ادؽتٌي ادقؿقؾي بلشامئفـ، ومثوفف مو 

ؿومً بف مؽتٌي ظؾقم افقؿػ يف إموكي افعومي فألوؿوف يف افؽقيً مـ تًؿقي 

ؽتٌي مومو أكقًي وؽرهو(ادؽتٌوت ادقؿقؾي بلشامء واؿػقفو )م
(2)

 . 

ضورة تـظقؿ مؾتؼقوت ظؾؿقي خمصصي فتـوول افقؿػ افـًوئل، وـقػقي تػعقؾف يف -6

دور ادرأة ادستؼبع دم احلقوة ادعوسة، وُيعتز ادؾتؼك اإلفؽسوين ادقشقم ب )

 68ادـظؿ مـ ضرف ادعفد افدويل فؾقؿػ اإلشالمل يف  (افـفقض افقؿػل

 بودرة حًـي يف هذا ادجول. م2026ديًؿز

اشتخدام واشتغالل وؿػ اجلفد، ووؿػ اجلفد ادتخصص )وؿػ اخلزة( دحق -7

أمقي ادرأة افتؽـقفقجقي، ومًوظدهتو يف تعؾؿ افيوري مـ افتؽـقفقجقو، 

ٓشتخدامفو يف حقوهتو، ؾتـؿقي ؿدرات ادرأة، ووظقفو بؿشوـؾفو ومشوـؾ جمتؿعفو 

فتؽـقفقجقي ضوريو، فتًفؿ يف حّؾ بعضفو بام متتؾؽف مـ بوت تنيعف بوشتخدام ا

 خزات ومقاهى وإمؽوكوت موديي.

ـّ وافت قاصؾ آجتامظل وحؾقهلا رابعا: معقؿات مرتبطة باإلظالم وافثؼاؾة وافػ

 ادؼسحة

هتؿقش تـوول افقؿػ وأدواره وؿضويوه، وكامذجف ادشفقرة افؼديؿي وادعوسة، -6

مـ ؿٌؾ اإلظالم ادرئل وادًؿقع وادؽتقب، ويف خمتؾػ وشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل 

                                                           
ؽتى وافدراشوت افتل فقس فدي إحصوء فؾؽتى افتل تـووفً أوؿوف افـًوء بشؽؾ مًتؼؾ، وٓ إحصوء فؾ (1)

تـووفً أوؿوف ادرأة ؿديام وحديثو وؿـ مٌوحٌ أخرى، ويٌدو يل أّن ادمفػوت افتل تـووفً أوؿوف افـًوء 

 معدودة، إذ مل أحصؾ بعد بحٌ وظـوء إٓ ظذ ظـوويـ ؿؾقؾي. 

 . www.awqaf.org/waqficمقؿع مؽتٌي ظؾقم افقؿػ  (2)

http://www.awqaf.org/waqfic
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ظومي
(1)

. 

تؼديؿ افقؿػ ؽوفٌو يف كشوضوت وزارات افشمون افديـقي وإوؿوف، ويف خطى -2

ريؼي خوفقي مـ آبداع وافتحػقز، ؾوفقؿػ يف وظل ادًوجد وادـوشٌوت افديـقي بط

افـّوس ٓ صلن فف بوحلقوة، وإّكام هق فتشققد ادًوجد وتقؾر ادؼوبر، بؾ خُتع حتك ظـ 

فػظي افقؿػ أو احلٌس يف افدظقة فتشققد ادًوجد وهتقئي ادؼوبر، ؾػل افدظقة فذفؽ 

 ."تزظقا "أو "شومهقا يف بـوء ادًوجد "يؽتى يف افؾقحوت اإلظالكقي

افتغققى واإلؿصوء ادتعؿد أو ؽر ادتعؿد فؾعودوت، وادخسظوت وافـًّوء -9

ـّ  ّـ  افقاؿػوت ؿديام وحديثو، ؾال ُتٌذل اجلفقد فؾتعريػ هب افتل ختدم  وبلظامهل

، يف خمتؾػ وشوئؾ اإلظالم، ؾال يتؿ تؼديؿ  ـّ ـّ فالؿتداء هب ادجتؿع، وحتّػز ؽره

وؾعي فؾشوبوت، ؾقٌحثـ ظـ ؿدوات يعروفو اإلظالم افػوشد كامذج مثؼػي متحية ك

 ؽربقو ـون أم ذؿقو. 

يف أؽؾى إؾالم وادًؾًالت افتورخيقي ادعرووي يف افؼـقات افتؾػزيقكقي ويف -2

وشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل، ـثرا مو ُيغق ى جوكى افصالح، واإلشفوم يف افعؿؾ 

افـًوئقي افٌورزة يف تورخيـو اإلشالمل، وٓ اخلري، وإوؿوف فؽثر مـ افشخصقوت 

ـّ  يف افغوفى شقى جوكى افؽقد وافتقشع يف ادؾذات، وافتـوؾس  ُتضوء مـ صخصقوهت

يف افؼصقر واجلقاهر وافػرش وؽر ذفؽ مـ افشفقات وادؾذات
(2)

 . 

اشتغالل وشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل فتؽريس ؿقؿ آشتفالك ؽر افرصقد-5
(3)

 

                                                           
ؿضقي بحجؿ افقؿػ وأدواره ادفؿي ٓ تؽػقف افتػوتوت ظوبرة يف افؼـقات افػضوئقي، أو جفقد ؾرديي يف مقاؿع  (1)

افتقاصؾ آجتامظل، ٓبد مـ وظل اجتامظل بيورة إظطوء افقؿػ ؿدره افذي يًتحؼف، فعظؿ مو يمديف 

 جتؿعوت.مـ خدموت وأدوار يف افتـؿقي ادًتدامي فؾؿ

زوجي اخلؾقػي افعثامين شؾقامن  "هقوم "حقٌ أطفر مـ صخصقي "حريؿ افًؾطون"ومثوفف ادًؾًؾ افسـل  (2)

 افؼوكقين مو يـوشى درامو ادًؾًؾ، وأؽػؾ جوكى أظامهلو اخلريي وأوؿوؾفو ادتعددة ادشفقرة. 

)أؾوق وافتحديوت( افؽقيً أكؿقذجو، فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي  (3)

 .266-260ادرجع افًوبؼ، ص 
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فؾؿرأة خوصي، وإؽرائفو بًؾع ؿد ٓ حتتوجفو، ؾتفدر موهلو ووؿتفو ؾقام ٓ ؾوئدة ؾقف يف 

ديـفو ودكقوهو
(1)

. 

ـّ وافتقاصؾ احلؾقل ادؼسحة فتجاوز بعض ادعقؿات ادرتبطة باإلظالم واف ثؼاؾة وافػ

 آجتامظل

آهتامم بوإلظالم-6
(2)

ومقاؿع افتقاصؾ آجتامظل فـؼ ثؼوؾي افقؿػ فؾجؿقع  

رجوٓ وكًوء، وكؼ شر افقاؿػغ وافقاؿػوت بصقر جّذابي، وـؾامت ُمػزة فؾغر، 

ؾروايي ؿصص افتجورب افقؿػقي ادتؿّقزة يـؼ ثؼوؾي افقؿػ، وذفؽ بوفـظر دو "

تؾؽ تعروف تؾؽ افتجورب مـ كامذج وؿدوات تشجع افقاؿػ ظذ إكشوء مثؾ 

ادمشًوت افقؿػقي، ـام أّن تؾؽ افـاّمذج ادتؿقزة ترشخ يف ذهـ افؼورئ، وتمثر ؾقف، 

"ـقَّنو كامذج ظؿؾقي واؿعقي يًفؾ ؾفؿفو
(3)

، وفؾؼصي افقؿػقي ادصقرة ادرئقي 

شحرهو، وتلثرهو يف إصوظي ثؼوؾي افقؿػ مثؾ مو تصـعف بعض ادجالت اإلفؽسوكقي، 

فو، فؼد أصٌح تػوظؾ افـّوس مع إحداث وإخٌور وافؼـقات افقثوئؼقي ظذ ؿؾت

هيعو بػضؾ مقاؿع افتقاصؾ آجتامظل، وظذ ادفتؿغ بتػعقؾ إوؿوف اشتغالل 

ذفؽ فتصحقح رؤيي افـّوس فؾقؿػ وأدواره
(4)

، واإلشفوم يف كؼ ثؼوؾتف، واشتعودة 

 افثؼي يف ممشًوتف. 

                                                           
ادتصػح فقشوئؾ افتقاصؾ آجتامظل يالحظ أّن أـثر ادجؿقظوت افـًقيي هدؾفو إؽراء ادرأة بًؾع ؽر  (1)

ضوريي وٓ حوجقي، وـذفؽ تقجد ـثر مـ افصػحوت تمثر ظذ افـًوء ؾقدؾعـ مٌوفغ ـٌرة فدورات 

 تًؿـ وٓ تغـل مـ جقع، بؾ هل هدر فؾامل وافعؿر. تدريٌقي ٓ

شومل ُمؿد افصالحوت، اإلظالم افقؿػل )دور وشوئؾ آتصول اجلامهري يف دظؿ وتطقير أداء  (2)

 .52-97م(، ص2006-ـه6227، 6ادمشًوت افقؿػقي( ، )افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

 .5رائدة، ادرجع افًوبؼ، صأشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي  (3)

فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي )أؾوق وافتحديوت( افؽقيً  راجع: (4)

 .659أكؿقذجو، ادرجع افًوبؼ، ص 
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قوة افتعؾقؿقي، وافثؼوؾقي تعقيؿ ؾؽرة افقؿػ، وإدخوفف فؽوؾي جموٓت احل-2

وآجتامظقي وافصحقي وافٌقئقي وآشتفالـقي أيضو
(1)

، وحتقيؾ معوين ومؼوصد 

افقؿػ، وكامذج افقاؿػغ وافقاؿػوت إػ ثؼوؾي جمتؿعقي
(2)

، بوختقور أشوفقى ظروفو 

ظذ مجفقر افـّوس يف كشوضوت اجلؿعقوت اخلريي وافثؼوؾقي ومـ خالل ادـتديوت 

عؾؿقي، واختقور أشٌقع يف افًـي فقؽقن أشٌقع افقؿػ، حيتقي ظذ وافـقادي اف

معرض فؽتى افقؿػ، وصقر افقاؿػغ وافقاؿػوت وشرهؿ ظذ صؽؾ فقحي ؾـقي 

إظالمقي، وؿد تؽقن هـوك مًوبؼوت فؾشٌوب وافشوبوت ٕحًـ ؾؽرة إلكشوء وؿػ، 

وؽر ذفؽ أو تػعقؾ وؿػ مقجقد، وختصقص رــ فؾجـي اإلؾتوء يف مًوئؾ افقؿػ، 

 ممو يًوظد يف كؼ ثؼوؾي افقؿػ بغ خمتؾػ ؾئوت ادجتؿع.

إكشوء مقاؿع إفؽسوكقي ُيعرض ؾقفو ظدد ـٌر مـ افـاّمذج افقؿػقي واخلريي، "-9

حقٌ يتّؿ كؼ وظرض ـّؾ مو يتعؾؼ بؽّؾ وؿػقي مـ معؾقموت إداريي وموفقي، مع 

"إجراء ظدد مـ ادؼوركوت مع بوؿل افقؿػقوت
(3)

. 

قؾر ؾرص اختقور افقؿػ افذي شقـشئف افػرد بوٓضالع ظذ ظدد ـٌر مـ ت-2

افتجورب افقؿػقي يف ختصص معّغ، وهق أمر مـوشى فؾؿرأة، إذ هل أيضو بحوجي دـ 

"آكػوق افذـل وافقاظل "يرصدهو ويعؾؿفو
(4)

. 

اشتخدام افػـ بؽّؾ أصؽوفف فتقوقح ؾؽرة افقؿػ وافتشجقع ظؾقف، مـ أؾالم -5

ومًؾًالت تتـوول شرة افقاؿػغ وافقاؿػوت، وضٌقعي أوؿوؾفؿ وأمهقتفو يف افـّػع 

                                                           

 .5ادرجع افًوبؼ، ص-جتورب ودروس-أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي رائدة (1)

افؽتوب ـؾف كؿقذج فـؼ ثؼوؾي ادرجع افًوبؼ، افسبقة افقؿػقة، ظٌد ادحًـ اجلور اهلل اخلرايف وآخرون،  (2)

 افقؿػ.

 .262ادرجع افًوبؼ، ص-جتورب ودروس-أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي رائدة (3)

 .266أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي رائدة، ادرجع كػًف، ص (4)
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افعوم، وتربقي افـشء ظذ مػوهقؿ افقؿػ ومؼوصده، وذفؽ ـنكتوج أؾالم ـرتقكقي 

شقي، ومًوبؼوت فتلفقػ ؿصص حقل افقؿػ، وأكوصقد وأوبرات، ومنحقوت مدر

إضػول حقل افقؿػ وإظامل اخلريي وافتطقظقي
(1)

، وؽر ذفؽ مـ إشوفقى 

ادمثرة يف مجقع ؾئوت ادتؾؼغ خوصي افـًوء وإضػول
(2)

. 

  

                                                           
فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي )أؾوق وافتحديوت( افؽقيً  راجع: (1)

 688-686أكؿقذجو، ادرجع افًوبؼ، ص

افدفقؾ ظذ تلثر افػـ ظذ تقجفوت افـًوء خوصي رواج جتورة اـًقًقارات ومالبس وؾرش مًؾًؾ  (2)

 ظؾقفو، كتقجي فتلثر ادًؾًؾ ظؾقفـ.يف إشقاق وإؿٌول افـًوء  "حريؿ افًؾطون"
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ادبحث افثاين: معقؿات خاصة بنشفام ادرأة ادعاسة دم افقؿػ، وحؾقهلا 

 ادؼسحة

ادعقؿوت إصد افتصوؿو بودرأة، وافتل هلو ظالؿي وكؼصد بودعقؿوت اخلوصي تؾؽ 

مٌوذة هبو وبخصوئصفو وضٌقعتفو وبلوووظفو آجتامظقي ـومرأة يف ادجتؿع 

 ادعوس. 

 ؼاؾات جمتؿعقة( وحؾقهلا ادؼسحةأوًٓ: معقؿات اجتامظقة )أظراف وتؼافقد وث

وجمول، إذ تعروً تدهقر أوووع ادرأة ادًؾؿي ادعوسة ظذ أـثر مـ مًتق -6

هلجرة ؿنيي بًٌى احلروب يف ادـطؼي افعربقي
(1)

وبًٌى حتدي آحتالل  

اإلهائقع يف ؾؾًطغ، وتدهقر إوووع آجتامظقي وآؿتصوديي فؾؿرأة ٕشٌوب 

ظديدة أؽؾٌفو مػرووي ظؾقفو، مـفو افػؼر وإمراض وتدهقر افتعؾقؿ
(2)

، وارتػوع 

ول افعوئع وافعـقشي أيضو، افتل تػرض ظذ ادرأة أن كًٌي افطالق وافسمؾ واإلمه

تعقؾ كػًفو وأههتو، وـذا كؼص افقظل وهتؿقش أدوارهو ادجتؿعقي وافًقوشقي 

 واحلضوريي، ـؾ ذفؽ أثر ظذ كًٌي إؿٌول ادرأة ظذ إكشوء أوؿوف خوصي هبو. 

أوٓدهو، حك دور ادرأة يف احلقوة آجتامظقي، يف آهتامم بزوجفو ورظويي -2

وتغققى دورهو احلضوري، وأَّّنو ذيؽي ٕخقفو افرجؾ يف افؼقوم بؿًموفقي اخلالؾي 

يف إرض، أّيو ـون مقؿعفو يف ادجتؿع، ؾفل مًموفي ظـ تـؿقي ادجتؿع يف ادجول 

ادـوشى هلو وفؼدراهتو وطروؾفو
(3)

. 

                                                           
رجى أمحد ظٌد افرحقؿ حًـ، افقؿػ ودوره يف حػظ آشتثامرات فألجقول افؼودمي، ادرجع افًوبؼ،  (1)

 .66-60ص

(، 2090-2065مـظؿي ادرأة افعربقي وآخرون، ادرأة وحتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادًتدامي يف ادـطؼي افعربقي ) (2)

 https://www.academia.edu/38709694، .رابط افتؼرير: 52-59، ص 95-25، ص 60ص

ظؼات إحوديٌ وادقاؿػ مـ  "حترير ادرأة يف ظك افرشوفي"مجع افدـتقر ظٌد احلؾقؿ أبق صؼي يف ـتوبف  (3)

اجتامظًقو يف اإلشالم ـوكً أمًرا ظودًيو يعقشف ادجتؿع ادًؾؿ افًرة افـٌقيي افتل تدل ظذ أن مشورـي ادرأة 

https://www.academia.edu/38709694
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أة اجتامظقو بام متتؾؽف شقودة ثؼوؾي جمتؿعقي خوضئي بوفقي ظـ افـًوء، يف ربط ؿقؿي ادر -9

مـ حّع وذهى وموس، وهل تػتخر بف وتظفره يف ادـوشٌوت آجتامظقي ـدفقؾ 

حظقة وؽـك ومؽوكي اجتامظقي، وهل فذفؽ ٓ تتخذ ظـف، أو ظـ بعضف فتجعؾف 

صدؿي جوريي
(1)

تًفؿ بف يف تـؿقي جمتؿعفو يف بعض ادجوٓت، ؾوفتـوؾس يف معظؿ  

ئي مـ افـًوء يف ظككوادجتؿعوت افعربقي بغ ؾ
(2)

هق يف آمتالك ٓ يف افتخع  

وآشتغـوء بوإليؼوف، وـّؾ ذفؽ راجع فـؼص يف افقظل ووعػ يف افتعؾقؿ وابتعود 

ظـ مٌودئ افديـ وأخالؿف، وهق خموفػ دو اصتفرت بف افـًوء ادًؾامت يف ظك تلفؼ 

ـّ يتًوبؼـ فقؿػ حؾّقفـ يف وجقه  اخلر وادزاتاحلضورة اإلشالمقي، إذ ـ
(3)

. 

افثؼوؾي ادجتؿعقي افؼوئؿي ظذ افعودات وافتؼوفقد، افٌعقدة ظـ افتؼيع اإلشالمل -2

وروحف، تػرض ظذ ادرأة ؿققدا يف افتكف يف موهلو افذي حتصؾً ظؾقف مـ ادراث، 

أو ادفر أو مـ ظؿؾفو اخلوص، ؾتؼوفقد بعض افٌالد افعربقي جتعؾ إب أو افزوج 

 إهة ظؿقمو( وصّقو ظؾقفو وظذ موهلو، ؾال يؿؽـّفو مـ افتكف ؾقف إٓ )افذـر يف

 بنذكف بدظقى احلػوظ ظذ أمالك افعوئؾي.

ادراث يف ـثر مـ مدن افٌؾدان افعربقي يفحرموَّنو مـ كصقٌفو -5
(4)

فًٌى أو  

ٔخر، وادراث مـ ؾرصفو ادعدودة فؾحصقل ظذ مول معتز يف ـثر مـ افٌؾدان 

                                                                                                                                               
راجع: ظٌد احلؾقؿ أبق صؼي، حترير ادرأة يف ظك افرشوفي  .بوظتٌور ادرأة إكًوًكو يشورك يف إظامر إرض

 .205-999، ص2م(، ج2002، 6)افؽقيً، دار افؼؾؿ، ط

بوفتصدق بحؾّقفـ وؿػو هلل، وؿد صوهدت ذفؽ  وهذا ٓ يـػل وجقد ـثر مـ افـًوء يف ظككو شورظـ (1)

 مرارا.

 وهذا رأي صخيص كتٍ ظـ جتربتل يف افعؿؾ ادجتؿعل، وظـ جتربتل ـؿرصدة ديـقي فؾـًوء. (2)

، ص 60، جمؾي أوؿوف، ادرجع افًوبؼ، افعدد -افتجربي ادغربقي-راجع: خدجيي مػقد، ادرأة وافقؿػ (3)

665. 

 اجلزائريي ظذ ؿؾي حدوث ذفؽ. حيدث ذفؽ يف بعض اددن (4)
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عربقي، وافذي اشتخدمتف ادرأة مـذ افؼديؿ ـقظوء ٕوؿوؾفواف
(1)

 . 

ؿّؾي متثقؾ ادرأة داخؾ ؿقودات اجلؿعقوت إهؾقي، أو مجعقوت ادجتؿع اددين يف -6

افقضـ افعريب، مؼوركي بؼقودة افرجول فتؾؽ اجلؿعقوت
(2)

، ودور اجلؿعقوت مفؿ 

افتـؿقي ادًتدامي وؾّعول يف تغقر إكامط آجتامظقي وادشورـي يف
(3)

، وافقؿػ جمول 

 مفؿ ووشقؾي رائدة يف إحداث افتـؿقي. 

افتـشئي ادًجديي واددرشقي وادجتؿعقي افؼوسة أحقوكو يف أشوفقٌفو يف تربقي -7

افـشء ذـقًرا وإكوًثو ظذ مػوهقؿ افقؿػ اإلشالمل، وأمهقتف وأدواره وكامذجف افرائدة 

يف ذفؽ ؿديام وحديثو
(4)

اب ومـوشى ٕظامرهؿ ومًتقيوهتؿ ، وتؼدي ؿفو بشؽؾ جذ 

فؾ هلؿ ظؿؾقي ممورشي افقؿػ مـذ افصغر،  ًَ افتعؾقؿقي، وطروؾفؿ آجتامظقي بحقٌ ُي

ـتطٌقؼ ؾعع دو حيػظقكف مـ ؿرآن ـريؿ، ودٌودئ ديـفؿ احلـقػ، واؿتداء بـٌّقفؿ 

 افؽريؿ ظؾقف افصالة وافًالم.

ات آجتامظقة )أظراف وتؼافقد وثؼاؾات احلؾقل ادؼسحة فتجاوز بعض ادعقؿ

 جمتؿعقة(

ؿقوم ممشًوت وؿػقي معوسة هتتؿ برظويي ؿضويو ادرأة ادعوسة، وإجيود احلؾقل -6

ادـوشٌي دشوـؾفو، وهق أمر فف أوفقيي وأمهقي ـٌرة، خوصي يف تػعقؾ دور ادرأة 

                                                           
، 555، ص530افقؿػ اإلشالمل بغ افـظرية وافتطبقؼ، ادرجع افسابؼ، صظؽرمي صزي، راجع:  (1)

، 262م(، ص 6998، 6، )افؼوهرة، دار افؼوق، طإوؿاف وافسقاشة دم مكإبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ، 

، خدجيي مػقد، ادرأة 665-669، افعثامكقةمسامهة افـسا  دم إوؿاف بؿديـة اجلزائر زاهل ُمؿد، 

 .666-662، ص 60، جمؾي أوؿوف، ادرجع افًوبؼ، افعدد -افتجربي ادغربقي-وافقؿػ

(، 2090-2065مـظؿي ادرأة افعربقي وآخرون، ادرأة وحتؼقؼ أهداف افتـؿقي ادًتدامي يف ادـطؼي افعربقي ) (2)

 29ادرجع افًوبؼ، ص

مجعقي جـون اخلريي فرظويي -وحقوة ظٌقد، ظؿؾ ادرأة افتطقظل: ادجوٓت وافضقابطراجع: ظوئشي فروي  (3)

 ادرجع افًوبؼ.-إهة وإيتوم كؿقذجو

ؾماد افعؿر، دور ممشًوت افقؿػ ادعوسة يف رظويي ؿضويو ادرأة )إصؽوٓت وجتورب( ، جمؾي أوؿوف،  (4)

 .629م، ص2006ن موي 6 ، افًـي69إموكي افعومي فألوؿوف، افؽقيً، افعدد 
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ة تلثر ادرأة ظذ أههتو وجم تؿعفو، ؾوشتٌعود ادرأة وإشفومفو يف افقؿػ، وذفؽ فشد 

وهتؿقش أدوارهو يف افتـؿقي، أو تؼزيؿ مؽوكتفو يف ادجتؿع، وافتلثر افـوتٍ مـ ؽقوهبو 

وؽقوب أدوارهو، ٓ ُموفي ظوئد ظذ ادجتؿع بلهه بوخلنان، وٓ ينع يف ظؿؾقي 

 افتـؿقي افشومؾي وادًتدامي فؾؿجتؿعوت. 

و مـ ؿسحف افدـتقر ؾماد افعؿر اكطالؿً ومـ مجؾي ادؼسحوت يف هذا ادجول مو ا

جتربتف افعؿقؼي يف ؿقودة إموكي افعومي فألوؿوف بوفؽقيً مو يع
(1)

: 

 تلهقؾ ادرأة بوفتعؾقؿ وافتدريى؛ -

 تطقير افتؼيعوت ادـوشٌي فتؿؽقـفو مـ افؼقوم بقاجٌفو؛ -

 ديي؛تطقير افتؼيعوت ادـوشٌي حلاميتفو ومحويي حؼقؿفو ادعـقيي وادو -

تقؾر ؾرص افعؿؾ ادالئؿي هلو وافتل ٓ تًٌى هلو إرهوؿو حيقل دون رظويتفو  -

 ٕههتو؛

 افؼقوم بوفٌحقث افعؾؿقي فتـؿقي أوفقيوت افعؿؾ فتـؿقي ادرأة يف ـوؾي ادجوٓت؛ -

 ظؿؾ خطي ؿقمقي فتؿؽغ ادرأة مـ أداء دورهو افتـؿقي. -

وادرصدات وإشوتذة يف اجلومعوت ويؿؽـ حتؼقؼ ذفؽ ظـ ضريؼ ؿقوم إئؿي 

واإلظالم بؽّؾ وشوئؾف بوفتقظقي افشومؾي فؾؿرأة، وتٌقون حؼقؿفو وواجٌوهتو، وتقظقي 

افرجؾ أبو أو زوجو أو أخو أو ابـو بلمهقي تـؿقي ادرأة يف اشتؼرار إهة وتـشئي إوٓد 

بوفؼدوة احلًـي
(2)

اوطفود ادرأة،  ، وتـؿقي ادجتؿع وحتؼقؼ افرؿّل احلضوري، وأن

وآشتقالء ظذ حؼقؿفو ادوفقي، وظدم متؽقـفو مـ مراثفو أو موهلو افذي ـًٌتف مـ 

 ظؿؾفو، شقعقد ظذ اجلؿقع بوخلنان، إذ افظؾؿ خراب فؾعؿران. 

تقًر تلشقس مجعقوت ادجتؿع اددين شقاء ـوكً خريي، أو حؼقؿقي أو ثؼوؾقي، أو -2

                                                           
 . )بتكف(622ؾماد افعؿر، دور ممشًوت افقؿػ ادعوسة يف رظويي ؿضويو ادرأة ادرجع افًوبؼ، ص (1)

 .676فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي، ادرجع افًوبؼ، ص (2)
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وإهة ظؿقمو، ؾؼقوم تؾؽ اجلؿعقوت واجتفودهو يف ُتعـك بؼضويو ادرأة وافطػؾ 

تقظقي ادرأة، وتثؼقػفو وتلهقؾفو، فف دور ـٌر يف إدراك ادرأة أمهقي دورهو يف تـؿقي 

أههتو وجمتؿعفو
(1)

واإلشفوم يف تشققد حضورهتو فؽقَّنو ذيؽي افرجؾ يف تؾؽ  

ٓ تتلخر ظـ بذل اجلفد  ادفؿي افًومقي، وادرأة متك تعؾؿً ووظً مًموفقوهتو ؾنَّّنو

 وادول يف شٌقؾ حتؼقؼ ذفؽ.

ويؿؽـ فتؾؽ اجلؿعقوت افدظقة فؾقؿػ بلشوفقى ظكيي، يف تظوهرات خريي 

وثؼوؾقي ـوفطٌؼ اخلري وافًقق اخلري ادحٌٌي فؾـًوء وإضػول
(2)

 . 

 : معقؿات كػسقة وحؾقهلا ادؼسحةثاكقا

إذ  احلضوري فؾؿًؾؿغ، ظذ ظدة مًتقيوت،معوكوة ادرأة ادًؾؿي مـ آثور افتخؾػ -6

وـلَّّنو مو خؾؼً  ،ً مًتقيوت ثؼتفو بـػًفو، وتدكّ أصوهبو افػؼر واجلفؾ، وافظؾؿ

فتحقو بؽرامي، وؿد ٓ أجوكى افصقاب إن زظؿً أَّّنو حتؿؾً تٌعوت افتخؾػ أـثر ممّو 

صفدتف احلضورة اإلشالمقي مـذ افؼرن افًوبؼ ظؼ  افذي افتخؾػ"ـحتؿؾف افرجؾ، ؾ

ؾ افؽثر مـ اإلمؽوكقوت، ادقالدي، ؿد اكعؽس ظذ ـّؾ افؼائح آجتامظقي، وظطّ 

شقاء مـفو مو خيص دور ادرأة ادًؾؿي ووطوئػفو، أو مو يتعؾؼ بوفرجول أيضو، ّٕن 

تؾػي، ؾؼد ختتؾػ آزمي صؿؾً مؼقموت افٌـقي احلضوريي بعـوسهو وممشًوهتو ادخ

مظوهر افضعػ احلضوري يف افدرجي وافتقؿقً وافـقظقي، وفؽـّفو ٓ تًتثـل جـًو 

"وٓ ؾئي جمتؿعقي، ؾفل تـًحى ظذ احلضورة بشخقصفو وممشًوهتو
(3)

. 

ظدم ووقح رؤيي ادرأة فغويي وجقدهو، ؾودجتؿع يراهو خؾؼً فتؽقن زوجي -2

                                                           
 .626-697ادرجع افًوبؼ، ص حقوة ظٌقد، دور ادجتؿع اددين يف حتؼقؼ آمـ إهي، (1)

مجعقي جـون اخلريي - "ظؿؾ ادرأة افتطقظل: ادجوٓت وافضقابط"راجع: ظوئشي فروي وحقوة ظٌقد،  (2)

 ادرجع افًوبؼ، ادؼول ـؾف.-فرظويي إهة وإيتوم كؿقذجو

افعومي فألوؿوف، افؽقيً، ، إموكي جلوريي) مؼوٓت وأبحوث يف افقؿػ(ضورق ظٌد اهلل، مو ختػقف افصدؿي ا (3)

 .72م، 2020-ه6222، 6ط
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ؽويوهتو أـز وأشؿك، ويف طّؾ افتـشئي إهيي  و بلنّ زاَِّن و، وؾطرهتو وحدشفو خُي مًّ وأُ 

 مـ ذفؽ يصقى افػتوة إحٌوط وتقف مومل يـتشؾفوؿد دجلي، مافؼوسة، واددرشقي اد

 بديـفو.  فوافتزاماتصوهلو بخوفؼفو، و

أـثر صزا مـ افّرجؾ ظذ حتؿؾ أظٌوء تربقي إوٓد،  -ؾطرة وتؽقيـو -ادرأة -9

أوٓدهو، ؾفل تـطؾؼ فؽؾ مو يٌعٌ احلقوة وإمؾ، وأؿدر ظذ افتحدي مـ أجؾ 

وهل فذفؽ حريصي ظذ افقؿػ افذري أو إهع
(1)

افذي تراه اشتؿرارا فعطوئفو  

 ٕوٓدهو أو أهؾفو؛ وّٕن ؾقف حقوة وأمون، واشتؿرار هلو بوشتؿرار ذريتفو. 

زز ؾقفو ؽػول دراشي ادجوٓت افتل أشفؿ يف إكشوئفو افقؿػ اإلشالمل، وافتل يإ-2

اهتامم اإلشالم بوجلامل وافـظوؾي، وإكوؿي وافطفر اجلًدي، وافـّػز وافٌقئل، وظدم 

ربط افقؿػ يف افدراشوت ويف ادجتؿع بوجلامفقوت وافزيـي وافٌفجي افتل هل روح 

 ادرأة ومـوشٌي فػطرهتو، مل يؽـ ظومؾ جذب ٕوؿوف افـًوء ادعوسات. 

ظذ ادرأة وافدظقة إفقف وبقون ؾؾًػتفؿّؾي اإلبداع يف ظرض افقؿػ -5
(2)

، إذ ُيربط 

ؽوفٌو بودقت ٓ بوحلقوة، وأصؾ افقؿػ خؾقد وذخر، وأثر دائؿ بعد حقوة ضقٌي مٌورـي 

 بوفصدؿوت، وادرأة يف ـّؾ صموَّنو ُمٌي فؾحقوة، جتؿؾ احلقوة ومتـح إمون. 

 حة فتجاوز بعض ادعقؿات افـػسقةاحلؾقل ادؼس

تقظقي ادرأة بؿؽوكتفو يف اإلشالم، وأَّّنو صؼقؼي افّرجؾ، تتحؿؾ معف مًموفقي -6

                                                           
ؾنفغوء افقؿػ افذري أو افتضققؼ ظؾقف مل يؽـ يف صوفح ادرأة افقاؿػي ومل يشجعفو ظذ افقؿػ اخلري وـون  (1)

افقؿػ إبع بغ اإلفغا  مجعي افزريؼل، ذفؽ شٌى يف تالر واكدثور ثؼوؾي افقؿػ مـ ادجتؿع. راجع: 

 .99، ص87ع افًوبؼ، ص، ادرجواإلبؼا 

افقؿػ ؾؾًػي ظؿراكقي تـؿقيي، وهق بذفؽ أفصؼ بوحلقوة مـف بودقت. راجع: كقرافديـ اخلودمل، إشفوم  (2)

، م(2065إموكي افعومي فألوؿوف،  افقؿػ يف حتؼقؼ ادؼوصد افعومي فؾؼيعي اإلشالمقي، )افؽقيً،

 .69، 22ص
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ظؿران افؽقن، وفـ يزيح خقاءهو افروحل شقى اتصوهلو بوهلل، وافقؿػ ضريؼ بّر 

 يؼرهبو مـ اهلل ومـ ظٌوده. 

افتعوون مع إضٌوء وادختصغ افـػًوكقغ يف دظقة ادرأة فتجربي افقؿػ وافعؿؾ -2

ل، ـطريؼي مـ ضرق ظالج آـتئوب، واإلحٌوط وافقلس، ؾؼد أثٌتً افتطقظ

افتجورب ادقداكقي افتل أجراهو ادختصقن أّن يف افعطوء، وبذل ادول واجلفد وافقؿً 

ؾقام يـػع افـّوس، ومًوظدهتؿ ظذ ختطل صعوب احلقوة ؾقائد ـثرة فؾؿرأة مـفو: 

ػس، وآكتامء ٕمي اخلر وافتعوون تعزيز صعقرهو بتؼدير افذات وافرى، وتزـقي افـ

ظذ افز وافتؼقى، وتؽقيـ ظالؿوت اجتامظقي، وتـؿقي مفورات ظديدة، وافتؿتع 

 بوفصحي افـػًقي وؽر ذفؽ. 

تؼديؿ معوين ومضومغ، وصقر افقؿػ اإلشالمل بلشوفقى ظكيي، وبؼقافى -9

حًون، مع تقؾر مجقؾي مغريي تًتجقى فتطؾعوت ادرأة، وتؾٌل حوجوهتو فؾعطوء واإل

احلّد إدكك فؾجامل يف ـّؾ مو تٌذفف فقـتٍ ظـف اخلر واجلامل، ؾقؿػ اددارس 

واجلومعوت، وافقؿػ ظؾقفو ؾقف إطفور جلامل افعؾؿ وادعرؾي، وافقؿػ ظذ ادشويف 

إطفور جلامل افصحي وافؼقة، ووؿػ ادالجئ ودور إيتوم وافربوضوت ؾقف مجول 

ت، وافقؿػ ظذ تعؾقؿ احلرف ؾقف إطفور جلامل اإلحًوس اإلحًون وتػريٍ افؽربو

بوفؽرامي وآشتغـوء وآـتػوء، وهـو وفتحؼقؼ ذفؽ ٓبد مـ آشتعوكي 

بودتخصصغ يف ظؾقم آجتامع وافـػس وآظالم وؽر ذفؽ مـ افعؾقم ادًوظدة 

 ظذ تؼديؿ افقؿػ بصقر مجقؾي ُمػزة ٓ مـػرة. 
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 اخلامتة

 

َّنويي تـووفـو فؾؿعقؿوت افتل تعسض إشفوم ادرأة ادعوسة يف افقؿػ،  يف

 واؿساح احلؾقل ادـوشٌي يؿؽــو تًجقؾ افـتوئٍ افتوفقي:

ادعقؿوت افؼوكقكقي واإلداريي يف ظككو تعسض ادرأة وافّرجؾ مجقًعو، وتضعػ  -6

ؼقؿقغ، وافعؾامء إشفومفام يف افقؿػ، وهق مو يًتدظل تظوؾر جفقد افًقوشقغ، واحل

ادختصغ يف افقؿػ إلجيود حؾقل اشتعجوفقي مـوشٌي فتشجقع اإليؼوف، وتػعقؾف 

 وتطقيره، ومـع افتجووزات ظـ إوؿوف اخلريي وإهؾقي.

ادعقؿوت آجتامظقي وافـّػًقي افتل تضعػ إشفوم ادرأة يف افقؿػ، هل يف  -2

ًٌو ظذ ادرأة يف أـثر مـ جوكى، وحرّي بوفدول اإلشالمقي تًخر  احلؼقؼي تمثر شؾ

ـوؾي ممشًوهتو آجتامظقي، وافديـقي فؾعؿؾ ظذ تـؿقي ادرأة، ومتؽقـفو مـ أداء 

، وهق أمر ٓ يعقد بوخلر ظذ افقؿػ ؾؼط، بؾ رشوفتفو كحق ذاهتو، وأههتو وجمتؿعفو

 ظذ ادرأة وأههتو وجمتؿعفو وأمتفو. 

ادعقؿوت افعؾؿقي واإلظالمقي، وافثؼوؾقي وافػـقي وافتل تضعػ مشورـي ادرأة يف  -9

تـؿقي جمتؿعفو بوفقؿػ، يـوشٌفو مـ احلؾقل آهتامم بوفتعؾقؿ وافتـؿقي افعؾؿقي، 

ف وافػـ افراؿل فسشقخ افثؼوؾي افقؿػقي، وتـشئي إجقول واشتخدام اإلظالم اهلود

وؾؼ مٌودئ اخلر واإلحًون بحًـ ظرض افـاّمذج افقؿػقي افرائدة، وجعؾ افقؿػ 

 ومؼوصده ثؼوؾي وؿػقي تًؿق هبو إخالق ويعؿر هبو ادؽون وافزمون. 
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 افتقصقات

 

ادًؾامت افتورخيقي  افؼقوم بػفرشي افؽتى وافٌحقث افتل تـووفً أوؿوف افـًوء -6

وادعوسة يف افعومل اإلشالمل وافغريب، وإتوحتفو فؾٌوحثغ يف اجلومعوت وادقاؿع 

 اإلفؽسوكقي. 

إحصوء أوؿوف ادرأة ادعوسة، ومؼوركي كًٌتفو بـًٌي أوؿوف ادرأة ؿديام، فتشؽقؾ  -2

 أروقي جديدة فؾٌحٌ وافتحؾقؾ. 

مـ افـًوء يف ـّؾ جمول ظؾؿّل ومفـّل  شالمليف افعومل اإل وتإحصوء ظدد ادختّص  -9

وحريّف فتػعقؾ افقؿػ ادمؿً، ووؿػ ادـوؾع واحلؼقق ووؿػ اجلفد ادتخصص 

 ووؿػ افقؿً. 

، دختؾػ كشوضوت ػؾقؿف وختصقص أشٌقع يف افًـي يف ـؾ مديـي فقؽقن أشٌقظ -2

 افقؿػ ادالئؿي فتؾؽ ادديـي، وجلعؾ افقؿػ مع افزمـ ثؼوؾي جمتؿعقي. 

إكشوء مـتدى ظودل إفؽسوين فؾؿرأة وافقؿػ، حتً إذاف ادعفد افدويل  -5

 فؾقؿػ اإلشالمل.

 وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ.
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 ادراجع ؾفرس

 

 .م6998، 6، افؼوهرة، دار افؼوق، طوافسقاشة دم مكإوؿاف إبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ،  -6

مك، دار افٌشر فؾثؼوؾي ، جتديد افقظل بـظام افقؿػ اإلشالملإبراهقؿ افٌققمل ؽوكؿ،  -2

 م.2066وافعؾقم، 

أمحد افريًقين، افقؿػ اإلشالمل جموٓتف وأبعوده، مـشقرات ادـظؿي اإلشالمقي فؾسبقي  -9

 م، 2006-ـه6222 وافعؾقم وافثؼوؾي، ايًقًؽق، دط،

دار افـػوئس، إردن، -جتورب ودروس-أشومي ظؿر شؾقامن إصؼر، ممشًوت وؿػقي رائدة -2

 م.2068- ـه 6222، 2ط

، 2002، افؽقيً، جمؾي أوؿوف، كقؾؿز افقؿػ إبع بغ اإلفغا  واإلبؼا مجعي افزريؼل،  -5

 .9افعدد 

حقوة ظٌقد، دور ادجتؿع اددين يف حتؼقؼ آمـ إهي، وؿـ ـتوب مجوظل: إمـ إهي  -6

يف وقء حتديوت افعك، حترير أ.د. إبراهقؿ رمحوين، شومل فؾطٌوظي وافـش، افقادي، اجلزائر، 

 م.2022- ـه 6229، 6ط

إموكي افعومي ، جمؾي أوؿوف، -افتجربي ادغربقي-خدجيي مػقد، خدجيي مػقد، ادرأة وافقؿػ -7

 م.2006، موي 6، افًـي 69فألوؿوف، افؽقيً، افعدد 

، افؽقيً، إموكي جتربة افـفقض بافدور افتـؿقي فؾقؿػ دم دوفة افؽقيتداهل افػضع،  -8

 م.6998افعومي فألوؿوف، دط، 

ربقعي زيد وظوئشي بؾخوفد، دور افصؽقك افقؿػقي يف متقيؾ افتـؿقي ادًتدامي، مؼول يف جمؾي  -9

 .2069، 2ادمشًوت اجلزائريي، اجلزائر، افعدد 

رجى أمحد ظٌد افرحقؿ حًـ، افقؿػ ودوره يف حػظ آشتثامرات فألجقول افؼودمي،  -60

 م، 2020-ه6222، 6إموكي افعومي فألوؿوف، افؽقيً، ط

مسامهة افـسا  دم إوؿاف بؿديـة اجلزائر افعثامكقة ظذ ضق  وثائؼ ادحاـؿ زاهل ُمؿد،  -66

، جومعي تقورت، اجلزائر، جمؾي اخلؾدوكقي، شـي م(1830-1520/بـ  1246-927ة )افؼظق

 .2، ظدد9م 2020
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افصالحوت، اإلظالم افقؿػل )دور وشوئؾ آتصول اجلامهري يف دظؿ  ُمؿدشومل  -62

 م.2006- ـه 6227، 6وتطقير أداء ادمشًوت افقؿػقي(، افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

ادمؿً ودوره يف تقؾر اخلدموت افعومي، اجلزائر، دار شومل فؾـؼ،  بقوت، افقؿػ شعود -69

 م2069، 6ط

ضورق بـ كويػ افشؿري، افضقابط افؼظقي فقؿػ افقؿً، ادؿؾؽي افعربقي افًعقديي،  -62

 م.2069- ـه 6226ممشًي شوظل فتطقير إوؿوف، دط، 

ؿػ(، إموكي افعومي ظٌد اهلل، مو ختػقف افصدؿي اجلوريي )مؼوٓت وأبحوث يف افق ضورق -65

 م.2020- ـه 6222، 6فألوؿوف، افؽقيً، ط

مجعقي جـون - "ظؿؾ ادرأة افتطقظل: ادجوٓت وافضقابط"ظوئشي فروي وحقوة ظٌقد،  -16

ؿضويو ادرأة يف افػؼف اإلشالمل  "ادؾتؼك افقضـل حقل:-اخلريي فرظويي إهة وإيتوم كؿقذجو

 .2020جومعي ادًقؾي، اجلزائر، مورس ، "بغ افتلصقؾ ودظووى افتجديد"

 م(. 2002، 6ظٌد احلؾقؿ أبق صؼي، حترير ادرأة يف ظك افرشوفي )افؽقيً، دار افؼؾؿ، ط -67

افصقغ "ظٌد افػتوح ُمؿقد صؼر، وؿػ ادـوؾع، بحٌ مؼدم فؾؿممتر افثوين فألوؿوف  -68

 (.ـه 6227ل )مؽي ادؽرمي، جومعي ام افؼرى، صقا"افتـؿقيي وافرؤى ادًتؼٌؾقي فؾقؿػ

ظٌد افؽٌر بؾؾق أديالين، افقؿػ افـؼدي واشتثامره يف موفقزيو )خطي مػتقحي فتطٌقؼف يف  -69

 م. 2066- ـه 6298، 6كقجريو(، افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، ط

افؽقيً، إموكي افعومي فألوؿوف، افسبقة افقؿػقة، اجلور اهلل اخلرايف وآخرون،  ادحًـظٌد  -20

 م. 2069، 6ط

ظطقي ظٌد احلؾقؿ صؼر، وؿػ اجلوكى ادويل مـ احلؼقق افذهـقي )حؼقق ادؾؽقي افػؽريي(  -26

)مؽي ادؽرمي، "افصقغ افتـؿقيي وافرؤى ادًتؼٌؾقي فؾقؿػ"بحٌ مؼدم فؾؿممتر افثوين فألوؿوف 

 (.ـه 6227جومعي ام افؼرى، صقال 

، 6دار افـػوئس، ط، إردن، افقؿػ اإلشالمل بغ افـظرية وافتطبقؼصزي،  ظؽرمي -22

 م2008- ـه 6228

ؾماد افعؿر، دور ممشًوت افقؿػ ادعوسة يف رظويي ؿضويو ادرأة )إصؽوٓت وجتورب(،  -29

 م.2006، موي 6، افًـي 69جمؾي أوؿوف، إموكي افعومي فألوؿوف، افؽقيً، افعدد 
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ظارة ؿقاظد حقـؿة افقؿػ كظٌد اهلل افعؿر وبوشؿي بـً ظٌد افعزيز ادعقد،  بـؾماد  -22
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افؽقيً، إموكي إشفام افقؿػ دم افعؿؾ إبع وافتـؿقة آجتامظقة، اهلل افعؿر،  ظٌدؾماد  -25

 م.2066، 2افعومي فألوؿوف، ط

وافتحديوت(  فٌـك ظٌد افعزيز صوحلغ، افؼطوع افثوفٌ وادًموفقي آجتامظقي )أؾوق -26

 م.2065- ـه 6296، 6افؽقيً أكؿقذجو، إموكي افعومي فألوؿوف، افؽقيً، ط
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 م.2006، 6اإلشالمل، ط
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شال١َٝ بني َٓتجات املصارف اإل 

 ايضٛابط ايشرع١ٝ ٚاذتٌٝ ايصٛر١ٜ

 اًجذايكطاع املصريف ايصعٛدٟ ٚايهٜٛيت أمنٛ

 ايدنتٛر حمُد عبد اهلل ايشٝخ عبد ايرزام

 تْٛض -جاَع١ ايسٜت١ْٛ 

 
2022 جٛإ (3)ايعدد ، جم١ًّ ايصالّ يالقتصاد اإلشالَٞ  
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شالمقة بغ افضقابط افؼظقة واحلقؾ افصقرية مـتجات ادصارف اإل

 "اًج ذافؼطاع ادكدم افسعقدي وافؽقيتل أكؿق"

 افشقخ ظبد افرزاق حمؿد ظبد اهلل افدـتقر

 تقكس -جامعة افزيتقكة 

 

 مؼّدمة 

إّن مـتجوت ادصورف اإلشالمقي يف إصؾ جيى أن تؽقن مقَجفًي خلدمي 

ؾع واخلدموت بغ ادـتجغ  آؿتصود احلؼقؼل؛ ًّ دو تقّؾره مـ ؾرٍص فتٌودل اف

ـام هق ، وفقًً هل ؽويتف افقحقدة، ؾوفـّؼقد وشقؾي فتًفقؾ افّتٌودل، وادًتفؾؽغ

ٌّؼ شقوشي افعؼد افّربقي افقاحد؛ ّٕن هذه  معتؿد يف مـظقمي افٌـقك افّتؼؾقديي افتل تط

، ؿؾ اخلًورة مؼوبؾ احلصقل ظذ افعوئدادـتجوت تؼقم ظذ ؿوظدة افغـؿ بوفغرم: أي حت

 وهق مو يعرف بتؼوشؿ إربوح بغ افؼـوء يف افعؿؾقي افتؿقيؾقي وآشتثامريي.

وؿد برزت ادخورج افػؼفقي بوظتٌورهو وشقؾي إلدارة اخلالف بغ اهلقئوت افّؼظقي 

افػؼفّقي واظتؿد أظضوء جلوَّنو يف ذفؽ ظذ تػًر ادصطؾحوت ، يف ادصورف اإلشالمقي

وئد يف افٌؾد ادعّغ  ًّ خمّرجغ مـتجوت ادصورف ، ادوفقي وؾؼًو فؾحوجي وافعرف اف

اإلشالمقي ادعتؿدة ظذ رأٍي ؾؼفلٍّ ٕحد إئؿي إربعي بام أّكف حيّؼؼ مصؾحًي 

ويؽقن فف وجٌف ذظلٌّ معتٌز؛ ؽر أّن اإلهاف يف ُموـوة مـتجوت افٌـقك ، فؾؿتعومؾغ

، مثؾ: بقع افعقـي، قي تعتؿد معومالٍت صقرييٍ اإلشالمؾ بعض ادصورف افتؼؾقديي جع

وهق مو جعؾ افصـوظي ادكؾقي اإلشالمقي حتتوج إػ اظتامد ، وبقع افقؾوء...، وافّتقرق

اهلـدشي ادوفقي اإلشالمقي يف ابتؽوراهتو فتؾٌقي حوجي افعؿالء وهق مو يتطؾى حتؼقؼ 

داؿقي افؼظقي فقؽقن هلذه ادـتجوت أثٌر ظذ افتـؿقي افؽػوءة آؿتصوديي إػ جوكى ادص
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 آؿتصوديي وآجتامظقي.

 أمّهقة ادقضقع:

تتجّذ أمّهقي ادقوقع فؽقكف يعوفٍ افّضقابط افّؼظّقي دـتجوت ادصورف 

ومو يصطِدُم هبو مـ تؼؾقٍد دـتجوت ، قي مـ خالل إبراز دور ادخورج افػؼفّقياإلشالم

ٌّؼ يف افٌـقك افّتؼؾقديي افّربقيي. افٌـقك افتؼؾقديي  افتل تط

 اإلصؽافقة:

شالمقي تؾتزم تدور إصؽوفقي افٌحٌ حقل مو إذا ـوكً مـتجوت ادصورف اإل

أم أَّنو تعتؿد ادخورج افػؼفقّي وشقؾًي فالفتػوف ظذ إحؽوم ، بوفّضقابط افّؼظقي

: افتقرق ادكيف مثؾ، بتطٌقؼ بعض ادصورف اإلشالمقي مـتجوت صقرييٍ ، افّؼظقي

 ادـظؿ وبقع افعقـي...

 أبداف افبحث: 

هيدف إػ إبراز دور ادخورج افػؼفّقي يف تػًر ادصطؾحوت افػؼفقي؛ ويقّوح 

وآبتعود هبو ظـ ، قياإلشالمأمّهقي ادحوؾظي ظذ افّضقابط افّؼظقي دـتجوت ادصورف 

 ؼصد مـف.ؽويي افّتؿقيؾ وٓ اد افعؼقد افّصقريي افتل ٓ حتّؼؼ

 مـابج افبحث: 

اظتؿدت يف افقرؿي افٌحثقي هذا ادـفٍ مـ خالل اشتؼراء . ادـفج آشتؼرائل: 1

وافـظر يف مدى مطوبؼتفو فتطٌقؼوت مـتجوت ادصورف ، أحؽوم احلقؾ يف ـتى افػؼفوء

 اإلشالمقي افققم.

أبرزت مـ خالفف واؿع مـتجوت ادصورف اإلشالمقي بوفقؿقف  . ادـفج افقصػل:2

وظرض كًى ظؼقد افتؿقيؾ ، ظذ جتربي افؼطوع ادكيف افًعقدي وافؽقيتل

 وآشتثامر ؾقفام وحتؾقؾفو.
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 افدراشات افسابؼة:

ز ظذ أمّهفو؛ حقٌ اظتزت هوتغ افدراشتغ مـطؾؼًو فؾٌحٌ فؾقؿقف ظذ  ـّ شلر

 حؼقؼي احلقؾ افػؼفقي.

، كؼهتو مؽتٌي افّثؼوؾي افّديـقي، . ادخورج يف احلقؾ فؾّشقٌوين ُمؿد بـ احلًـ6

تـوول افؽتوب أبقاب اإلجورة وافقـوفي وافٌقع وافؼاء ، افؼوهرة، م6999/ـه6269

ؾقف بعض احلقؾ افػؼفقي ـؿخورج ذظقي فتًفقؾ معومالت افـوس  وؿّدم، وؽرهو...

، ورؾع ادشّؼي ظـفؿ؛ ّٕن ادؼصقد بوحلقؾ افػؼفقي شوبؼو افسخص ٓ افتًوهؾ

 واكطؾؼً مـف يف تقوقح موهقي احلقؾ افػؼفقي وافعالؿي بقـفو وادخورج افؼظقي.

دراشي ؾؼفقي تطٌقؼقي يف وقء ". احلقؾ افػؼفقي وظالؿتفو بلظامل ادكؾقي اإلشالمقي 2

أضروحي دـتقراه؛ كؼهتو دار ، فعٌد افغـل اخلؾقيف ظقًك ُمؿد "ادؼوصد افؼظقي

حتدث ؾقفو ظـ ، افريوض، 6ط، م2065/ـه6296ــقز اصٌقؾقو فؾـؼ وافتقزيع شـي 

وأبرز احلقؾ يف افتطٌقؼوت ، وقابط اشتعامل احلقؾ وادخورج افػؼفقي وظـ أؿًومفام

 ومقؿػ اهلقئوت افؼظقي مـفو.، يف موفقزيو ادكؾقي

 خّطة افبحث: 

 تّؿ تؼًقؿ افٌحٌ إػ ُمقريـ أشوشغ:

 شالمقةّقة وظالؿتفا بؿـتجات ادصارف اإلادحقر إّول: ادخارج افػؼف

 شالمقة دـتجات افبـقك افتؼؾقديةادحقر افثاين: تؼؾقد ادصارف اإل
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 شالمقةات ادصارف اإلإّول: ادخارج افػؼفّقة وظالؿتفا بؿـتج ادحقر

ووقابط ، شـزز ؾقف مػفقم ادخورج افػؼفقي وادصؾحوت افػؼفّقي ادعوسة

 قي.اإلشالممـتجوت ادصورف 

 ادبحث إّول: مػفقم ادخارج افػؼفقة

ِد ادصطؾحوت افػؼفّقي افـّوجتي ظـ اختالف افٌقئوت وإزمـي  برزْت   طوهرُة تعدُّ

ـّ ادٌوفغي يف ، وإمؽـي وـوكً ادخورج افػؼفّقي وشقؾًي فػفؿ تؾؽ ادصطؾحوت؛ فؽ

 ٌ  يف اشتعامل افُعْرف فؾؿصطؾح افقاحد يف معوٍن متعّددٍة. اشتخدامفو كتٍ ظـفو تغرُّ

 ا وحديثً خلاصة بادخارج افػؼفقّة ؿدياًم : ادصطؾحات اادسلفة إّوػ

 افػؼفقة وادصطؾحات ذات افّصؾة أّوًٓ: تعريػ احلقؾ

م ؾقف تعريػ احلقؾ افػؼفقي وادصطؾحوت افؼريٌي مـفو وؾؼًو فميت:  شلؿدِّ

ُجُؾ  بِفِ  َيَتَخؾ ُص  َمو". تعريػ احلقؾ افؼظقي: ظّرؾفو افّنخز: بؼقفف 6 ْـ  افر  احْلََراِم  ِم

ُؾ بِِف إَػ احْلاََللِ  أو ختّرج ظذ ، وتمخذ احلقؾ يف افغوفى مـ ؿقٍل وعقٍػ ، "َأْو َيَتَقص 

بغض افـظر ظـ افـقي وافؼصد، أصقل بعض ادذاهى متشقو مع طوهر افؾػظ
(1)

. 

. تعريػ افصقريي: ـِذٌب مدّبٌر بغ إضراف ادتقاوعي ظؾقف بنطفورهؿ ٕمقر ٓ 2

ؼتفو مـ خالل إخػوئفؿ فالّتػوق احلؼقؼل افذي تشتؿؾ ظؾقف إرادهتؿ يؼصدون حؼق

مـ جمؾي  26وؿد تعّرض ادّؼع افتقكز دقوقع افصقريي يف ادودة ، افػعؾقي

احلجٍ افـوؿضي فؾعؼقد وكحقهو مـ ادؽوتقى افنيي ٓ "آفتزاموت وافعؼقد بام كّصف: 

ٍّ هبو ظذ افغر مو مل يعؾؿ هبو ومـ يصر ظؿؾ ظؾقفو إّٓ بغ ادتعوؿديـ وورثتفؿ وٓ حي ت

، "ظذ معـك هذا افػصؾ إفقف حؼٌّ يف ادتعوؿديـ أو خيؾػفؿ بصػٍي خوّصٍي ُيعّد ـوفغر

                                                           
دار ادعرؾي، بروت، د ط،  ، ادًٌقط (ـه289افّنخز )ت ُمؿد بـ أمحد بـ أيب شفؾ صؿس إئؿي  (1)

 .220 -605م ص. 6999/ـه6262، 20ج
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فذفؽ يؽقن ادّؼع افتقكز ترك تقوقح أكقاع افصقريي ومظوهرهو يف افعؼقد 

ٓجتفود افػؼف وافؼضوء
(1)

. 

 خارج افػؼفّقة دم افبقع وافقـافةثاكقا: صقرة اد

 تتجّذ يف أيت:

. صقرة ادخورج افػؼفقي يف افٌقع: فؼد أورد ُمؿد بـ احلًـ افّشقٌوين مثوًٓ ظذ 6

اء مال افّتويل: ، ادخورج افػؼفقي يف افٌقع وافؼِّ ًُّ أرأيً افّرجؾ "وـون جقابًو فف ظذ اف

وٓ يلمـ أن ُيؼقؿ رجٌؾ بّقـٌي أَّّنو فف ، عفويريد ذى داٍر ؿْد يعؾؿ أَّّنو فؾذي يريد بقْ 

ؾقلخذهو مـ يد ادشسي؛ ـقػ يؽتى ويًتقثؼ؟ ؿول: يشسهيو مـ افٌوئع رجٌؾ ؽريٌى 

 ضػقٍػ 
ٍ
، ويؽتى ذاهو بوشؿف؛ ثّؿ ُيشفد أّكف آجرهو مـ افذي اصساهو فف ـؾ  شـٍي بقء

ِّ مـ يثؼ بف أّكف إكام اصسى هذه افّدار "فًوــفو وُيشفد يف افنِّ
(2)

. 

. صقرة ادخورج افػؼفقي يف افقـوفي: أجوب اخلّصوف بحقؾٍي ؾؼفّقٍي مؼوظٍي فرجٍؾ فف 2

ـٌ ظذ متحّقٍؾ فف ديقن وظؾقف ديقٌن أخرى وـّؾػ وـقاًل ، وتقارى ظـ افغرموء، دي

وف: احلقؾي أن جيلء هذا افذي فف ديـ  بوؿتضوء ديـف خشقي أن يؾؼك ؽرموءه؛ ؾؼول اخلص 

ؾف بؼضوء مو فف مـ ، ادتقاري إػ رجؾ ممّـ فؾؿتقاري ظؾقفؿ ديقٌن ممـ يثؼ بفظذ  ـّ ويق

ؾف ظذ أن جيعؾ مو فؾؿتقاري ظؾقف مـ موٍل ، ديقٍن ظذ ادتقاري ـّ بؿؼته ذفؽ يق

وجيقزه يف ـّؾ مو يتعّرض يف شٌقؾ ذفؽ مـ خصقمٍي كقوبي ، ؿصوصًو بام فف ظؾقف مـ مولٍ 

، وُيشفد ظؾقف صفقدًا مـ أهؾ افعدافي، ـد إفقف مـ ذفؽويؼٌؾ افقـقؾ مو أش، ظـف

وُيشفد افشفقد وؽرهؿ أيضو ظذ تقـقؾف؛ وبام أن هذه احلقؾي ؾقفو ختؾقص حّؼ إكًوٍن 

ؾفل حقؾٌي جّقدةٌ ، مـ إكًوٍن ُمتولٍ 
(3)

. 

                                                           
 .68، ص 6، تقكس، ط2020صامكؼل أيؿـ، افصقريي يف افعؼقد، دار افؽتوب،  (1)

م، افؼوهرة، د ط، 6999/ـه6269افشقٌوين، ُمؿد بـ احلًـ، ادخورج يف احلقؾ، مؽتٌي افّثؼوؾي افّديـقي،  (2)

 .20 ص

، 6إبراهقؿ ُمؿد، احلقؾ افػؼفقي يف ادعومالت ادوفقي، دار افًالم فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع وافسمجي، ط (3)
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يّتضح فـو ممو شٌؼ أّن احلقؾ افػؼفقي ـوكً يف إصؾ خمورج ذظّقي دـ ووق بف 

وتًتطقع ادصورف اإلشالمقي ، تز يف حؽؿ افّرخصي يف ادعومالت ادوفقيوتع، افّتعومؾ

 افققم تطٌقؼفو يف خمتؾػ ظؿؾقوهتو.

 ؾحات افػؼفقّة ادافقة ادعاسةثاكقاًّ: مظابر احلقؾ دم تسؿقة ادصط

أو شؾًٌو؛ ؾتورًة يؽقن اشتخدام ، تتغّر ادصطؾحوت افػؼفّقي مع تغرُّ افُعْرف إجيوبوً 

ُح ، يف افؼديؿ يدلُّ ظذ خالف ادصطؾح احلديٌ ادصطؾح مثؾ: ـؾؿي ادضوربي: وكقوِّ

 ذفؽ يف أيت:

ُيطؾؼ يف إصؾ ظذ ظؼد ادشورـي افذي ُيٌذل ؾقف ادول مـ  مصطؾح ادضاربة:. 6

وادضورب ، وافعؿؾ مـ ضرٍف آخر يؽقن ادضورب بودول صوحى رأس ادول، ضرٍف 

بقـفام ظذ مو اصَسضوُه؛ أمو مصطؾح ادضوربي افّشوئعي افققم وافّربح ، بوفعؿؾ هق افعومؾ

يف إشقاق ادوفّقي ادعوسة ؾقُطؾؼ ظذ ظؿؾقوت افٌقع وافّؼاء فألوراق ادوفّقي ظذ 

وحتقيؾ اخلطر إػ افّطرف إوعػ يف ادعومؾي؛ فذفؽ تؽقن ، وادؼومرة، أشوس افغرر

دعوسة ممـقظٌي؛ ّٕن افّتًؿقي ٓ تغرِّ مـ إمر وادعومؾي ا، افّصقرة افػؼفّقي مؼوظيٌ 

افعزة بودؼوصد وادعوين ٓ بوٕفػوظ "اشتـودًا إػ افؼوظدة افػؼفّقي افّتوفقي: ، صقئوً 

 أي: أن افّؾػظ فقس هق ادحّدد فؾؿعـك مطؾؼًو.، "وادٌوين

ُتعرف يف افػؼف اإلشالمل بلَّّنو: حتقيؾ ذّمي ادديـ إػ ذّمي آخَر يؼقم  مصطؾح احلقافة:. 2

ويف افقؿً احلويلِّ ُتطؾؼ ظذ حتقيؾ إمقال مـ بؾٍد إػ آخر ، بًداد ادديقكقي بدًٓ ظـف

وبؼ.، ؾلصٌحً حؼقؼتفو وـوفٌي بلجرٍ ، مؼوبؾ أجرٍة ظذ اخلدمي ًّ  وفقًً حقافي ـام يف اف

وكً ُتطؾؼ يف افػؼف اإلشالمل ؿدياًم ظذ ادول افذي يقدع ٕمغ : ـمصطؾح افقديعة. 9

ف ؾقف إٓ  بنذن صوحٌف اجلوريي احلًوبوت تًّؿك افتل–بقـام افقدائع افققم ، ٓ يتك 
(1)

- 

                                                                                                                                               
 .226م، افؼوهرة، ص 2009/ـه6290

حًوبوت ُتػتح بوشؿ افعؿالء ُتؽتى ؾقفو ؿققد ادٌوفغ افّدائـي وادديـي فؾقدائع اجلوريي )حتً افطؾى(، يؿؽـ  (1)
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ـًو؛ َّّٕنو وومـٌي هلواإلشالميف ادصورف  ًَ ف ؾقفو بؼوٍط ، قي ُتعتز ؿْروًو ح وتتك 

 ُكجؿؾفو يف أيت: ، معّقـيٍ 

مع وامن ردِّهو ، . حيؼُّ فؾؿصورف اشتخدام إمقال ادقدظي يف احلًوبوت اجلوريي9-6

 وٓ حيؼُّ فؾعؿقؾ احلصقل ظذ أربوحفو.، ظـد افّطؾى

قي أن خَتُؾط رصقد افعؿقؾ يف احلًوب اإلشالم. مـ حّؼ إدارات ادصورف 9-2

فف إػ أّي ، اجلوري بؿقجقداهتو  ؾرٍع مـ ؾروظفو دؼوبؾي أّي افتزاموٍت ظؾقف. أو أن حتقِّ

، . ُيصٌح احلًوب اجلوريُّ مشسـًو إذا ُتقيفِّ صوحٌف أو ُحِجز ظؾقف إلؾالشف9-9

د حًوب افعؿقؾ ادتقىّف حلغ اخّتوذ اإلجراءات ، وُيشِعُر ادكُف ورثتف بذفؽ ؾقجؿِّ

ؿف إػ حًوبوٍت متعّددٍة بوش ًّ ٌَؾ اشتؿرار وْؾؼًو فرؽٌي افقرثي؛ ثّؿ يؼ ؿ ـؾِّ ذيٍؽ َيؼ

 كصقٌف مـ افّسـي مقدظًو فدى ادكف.

. ُيؿـع ظذ ادصورف اإلشالمقي تؼديؿ اجلقائز واهلدايو فؾعؿالء تشجقعًو هلؿ ظذ 9-2

ي ذات اإليرادات ادحّرمي ، ؾتح احلًوبوت اجلوريي مثؾ: ختصقص إمقال ادجـٌ 

 فؾجؿعقوت اخلريي ذات افعالؿي هبو.

، مثؾ: تقزيع دؾس افّشقؽوت، جيقز هلو تؼديُؿ اخلدموت اخلوّصي بػتح احلًوب .9-5

بؼط أن تؽقن ظوّمًي جلؿقع ادقدظغ يف احلًوبوت ، وبطوؿوت افّكاف أيل جموكوً 

 اجلوريي.

. جيقز هلو حجز احلًوب اجلوريِّ فؾعؿقؾ مؼوبؾ مـحف تًفقالٍت بـؽقٍي مرتٌطي 9-6

أو يف ، ًتؿرٍّ ؽر مؼوٍط فًداد مٌوفغ ُتًتحؼ حوفّقوً ـضامٍن م، بعؼد ادرابحي

                                                                                                                                               
ًٍ دون إخطوٍر شوبٍؼ، بقاشطي افّشقؽوت وافّتحقيالت ادكؾّقي وبطوؿوت فؾعؿقؾ  شْحٌفو يف أيِّ وؿ

حى ظذ  ًّ افّكاف أيل، وظؽًف احلًوب اجلوري مديـ، افذي يؿتوز بًامح ادكف فؾعؿقؾ بزيودة اف

ٓ إذا ـوكً افّرصقد ادتوح يف احلًوب اجلوري بوظتٌورهو خدمًي فعؿالئف، وٓ جيقز أخذ ظؿقفي ظؾقف إ

، افّضقابط افؼظّقي فؾحًوبوت 67مًوويًي فؾّتؽؾػي افػعؾّقي، ادصدر: ؿرار اهلقئي افؼظّقي فٌـؽ افٌالد رؿؿ 

 .2-2، افريوض، ص 69/9/2005، ـه9/2/6226، يف 665اجلوريي، اجلؾًي 
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ادًتؼٌؾ
(1)

. 

 ادسلفة افثاكقة: ضقابط ادخارج افػؼفقّة افتل حتؽؿ ظؿؾ ادصارف اإلشالمقة

قي وأشفؿً يف اإلشالمُتعتُز ادخورُج افػؼفّقي وشقؾي ٓبتؽور مـتجوت ادصورف 

ًْ مـ ، تطقير خدموت افّتؿقيؾ اإلشالمل ادخوضر افتل ـوكً تقاجففو وؿّؾص

وـوكً جفقد ادجومع افػؼفّقي واهلقئوت افّؼظّقي بورزة يف ، ادمّشًوت ادوفقي اإلشالمقي

 هل:، وهـوك ظّدة وقابط، شٌقؾ ابتؽور ادخورج افؼظّقي فؾؿعومالت افّربقيي

صفد ، وحتّؼُؼ مصؾحًي ظوّميً ، . أن تؽقن ادخورج افػؼفّقي متقاؾؼي مع مؼصٍد فؾّشورع6

ع بوظتٌورهو؛ ؾضاًل ظـ ـقَّنو ٓ هَتِدُم أْصاًل ْذظّقوً  ْ ؾنن ؾروـو "ؿول افّشوضٌل: ، افؼ 

وٓ تـوؿُض مصؾحًي صفد افّؼع بوظتٌورهو ؾغُر داخؾٍي ، أّن احلقؾي ٓ هتدم أصاًل ذظّقوً 

"يف افـّفل
(2)

. 

حتؾقؾ حراٍم؛ ويف ذفؽ أو ، . أن ٓ تتضّؿـ تؾؽ ادخورج إشؼوط حؼٍّ أو حتريؿ حاللٍ 2

ْغِ  ـِ َوِدْرمَهَ ْي َلَفَي حتريؿ افشوؾعل ُمدِّ َظْجَقٍة َوِدْرَهٍؿ بُِؿد  ًْ وذـر أّن ، أورد ابـ افؼقؿ َم

ـْ ِرَبو اْفَػْضؾِ  ِريِؿَفو بُِؽؾِّ َضِريٍؼ َخْقؾًو َأْن ُيت َخَذ ِحقَؾًي َظَذ َكْقٍع َمو ِم ، افشوؾعل بوفغ يِف حَتْ

ِريُؿفُ  ِريِؿ ُمدِّ َظْجَقٍة  َؾؽون حَتْ ـْ حَتْ  َأْوَػ ِم
ِ
وء ًَ ُؾ هِباَِم إَػ ِرَبو افـ  تِل ُيَتَقص  حَيِي اف  ِ فِْؾِحَقِؾ افك 

ـْ افت َحقُِّؾ بِوْفعِ  ـْ افط َرَؾْغِ َظَذ ِرَبو اْفَػْضِؾ َأَخػُّ ِم قـَِي بَِؽثٍِر؛ َؾنِن  افت َحقَُّؾ بُِؿدٍّ َوِدْرَهٍؿ ِم

  َظَذ ِرَبو
ِ
وء ًَ افـ 
(3)

وادخورج ادؿـقظي تؾؽ افتل ُتٌـك ظذ تؾػقؼ إؿقال بعضفو بٌعض ، 

ٌٌي ٓ يؼقل هبو أحٌد مـ افعؾامء، دون دفقٍؾ إّٓ اّتٌوع اهلقى ـّ ، فقـشل ظـ ذفؽ حؼقؼٌي مر

                                                           
 .9-2، م س، ص ، افّضقابط افؼظّقي فؾحًوبوت اجلوريي67ؿرار اهلقئي افؼظّقي فٌـؽ افٌالد رؿؿ  (1)

(، ادقاؾؼوت، حتؼقؼ أبق ظٌقدة ـه790إبراهقؿ بـ مقشك بـ ُمّؿد افّؾخؿل افغركوضل )ت: افّشوضٌل،  (2)

 .622، ص 9جم، 6997/ ـه6267، 6مشفقر بـ حًـ آل شؾامن، دار ابـ ظػون، ط

ـ رب افعودغ، )ت ابـ افؼقؿ اجلقزيي ُمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد صؿس افديـ، إظالم ادقؿعغ ظ (3)

م، 6996 - ـه6266، 6ط، بروت –دار افؽتى افعؾؿقي ، حتؼقؼ: ُمؿد ظٌد افًالم إبراهقؿ،  (ـه756

 .628، ص 9ج
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ٍق  ُق بغ جمتؿٍع يف ادول إلشؼوط افّزـوة، ـؿـ جَيؿُع بغ متػرِّ أو كؼصوَّنو بوجلؿع ، ويػرِّ

ؾ هبو إػ أمٍر ، فّتػريؼأو ا ومثؾ ذفؽ افققم: مـ يدخؾ يف معومؾٍي ؿصدُه مـفو افّتقصُّ

ـٌقِع افعقـي، ُمّرٍم ُيٌطـفُ 
(1)

وبقِع افقؾوء، 
(2)

وافّتقّرِق ادـظؿ، 
(3)

مثؾ: ، بلصؽوفف ادختؾػي 

مؼؾقُب افّتقّرق
(4)

افققم يتحّػظقن ظذ معومالت  ؛ إمر افذي جعؾ بعض ادًؾؿغ

قي ظذ افرؽؿ مـ أَّنو تٌؼك أخّػ ضرًا مـ ادعومالت افّربقيي افٌحتي اإلشالمادصورف 

ويؿؽـ أن يًتشّػ هذا ، فؾّشٌفوت افتل تثور مـ حٍغ ٔخر، يف افٌـقك افّتؼؾقديي

َأَخَذ َٓ ُيَبايِل ادَْرُ  باَِم ، َزَمانٌ  افـَّاسِ  َظَذ  َفقَْلتَِغَّ »افقاؿع مـ ؿقفف صّذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 

ـْ َحَرامٍ ، ادَاَل  ـْ َحاَلٍل َأْم ِم شَأِم
(5)

 . 
  

                                                           
َثَر ِمـَْفو"ظّرؾفو افّصووي بؼقفف:  (1) ـْ ٌَْقُع اْدَُتَحق ُؾ بِِف َظَذ َدْؾِع َظْغٍ يِف َأ ُف اْف . ادصدر: افصووي أمحد بـ ُمّؿد "َأك 

؛ ـام ُتعرف 628، ص 9ه(، حوصقي افّصووي ظذ افّؼح افّصغر، دار ادعورف، د ط، د ت، ج6226)ت: 

ـٍ أؿّؾ، ويدؾُع ثؿـفو صقرة افعقـي حديثًو: ب ـٍ إػ أجٍؾ معؾقٍم، ثّؿ يشسهيو كؼدًا بثؿ ٌقع افّرجؾ شؾعًي بثؿ

دحّرمِي ْذظًو؛ َّّٕنو وشقؾي فؾقصقل هبو ممّجاًل ظذ صؽؾ أؿًوٍط ممّو جعؾ أؽؾى افػؼفوء يْؾحؼفو بوفعقـي ا

، 6إػ افّربو. ادصدر: اجلؿعي ظع بـ ُمّؿد، ادصطؾحوت آؿتصوديي واإلشالمقي، مؽتٌي افعٌقؽون، ط

 .626م، ص 2000ه/6220

بقٌع بؼط هق أن يٌقع ادحتوج إػ افـّؼد ظؼورًا فف، ويشسط ظذ ادشسي رّد ادٌقع متك مو رّد فف افّثؿـ، ؾفق  (2)

افػًخ، أو اإلؿوفي ظـد رّد افّثؿـ. ادكي رؾقؼ يقكس، اإلجورة دـ بوظفو هؾ ختتؾػ ظـ بقع افقؾوء؟، جمّؾي 

، جّدة، ادؿؾؽي افعربقي 82-86، ص: 2، ع69آؿتصود اإلشالمل، جومعي ادؾؽ ظٌد افعزيز مٍ

عقديي،  ًّ  .6م، ص 2006ه/6227اف

كًقئًي ثّؿ يٌقعفو كؼدًا فغر افٌوئع إول بلؿّؾ ممّو اصساهو بف، فقحُصؾ أن يشسي افّشخص شؾعًي "وهق:  (3)

. ادصدر: اجلؿعي ظع بـ ُمّؿد، معجؿ ادصطؾحوت آؿتصوديي واإلشالمقي، م س، ص "بذفؽ ظذ افـّؼد

692. 

ؿتصود أبق افعّز ظع ُمّؿد أمحد، آبتؽور يف صقغ افّتؿقيؾ اإلشالمل، مـشقرات مرـز أبحوث آ (4)

 . 27م، ص 2066ه/6297اإلشالمل، 

، 9، ج2089م رؿؿ احلديٌ: 2006ه/6222بروت،  -افٌخوري، اجلومع افّصحقح، دار ضقق افـجوة  (5)

 59ص 
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 شالمقةفّثاين: ضقابط مـتجات ادصارف اإلادبحث ا

وافّضقابط افتل ختّص ، تتؿّثؾ يف افّضقابط اخلوّصي بودفـدس ادويّل اإلشالمل

 ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي.

 إوػ: افّضقابط اخلاّصة بادفـدس ادايّل اإلشالمل ادسلفة

شالمقي كعـل بودفـدس ادويّل اإلشالمل افؼوئؿ ظذ تطقير مـتجوت ادصورف اإل

ظقي، مـ خزاء افّصـوظي ادكؾقي اإلشالمقي وبوحثغ يف ، ـلظضوء هقئوت افّرؿوبي افؼ 

 يع:ومـ أهّؿ هذه افّضقابط مو ، جمول ادوفقي اإلشالمقي

 اخلزة بافعؿؾ ادكدمّ  -أّوًٓ 

يتطّؾى مـ ادفـدس ادويّل اإلشالمل مراظوة ضٌقعي افعؿؾقوت ادوفّقي وضورة  

بوظتامد ادفورة افّشخصقي فديف وؿدرتف ظذ حتؾقؾ ، حتؼقؼ إربوح واحلدِّ مـ اخلًورة

، افّربح واخلًورةومو ُتًفؿ بف مـ دوٍر رئقزٍّ يف حتؼقؼ ، افّظروف ادحقطي بودمّشًي

وف فؾؿخوضر أثـوء دورتف ادوفّقي  ؾوفعالؿي مط ردٌة )مقجٌٌي( بغ مرـز رأس ادول وتعرُّ

، وافّتجوريي؛ ؾؽّؾام زاد معّدل دوران رأس ادول ـّؾام زادت ادخوضر وافعؽس صحقح

ل ممّو يتطّؾى وقابط دـتجوت افّتؿقيؾ اإلشالمل يقازن ؾقفو ادفـدس ادويّل اإلشالم

بغ افعقائد وادخوضر
(1)

. 

 افعؾؿ بلحقال افّسقق واحتقاجاتف -ثاكّقاً 

فؼد اجّتفً ادمّشًوت ادوفّقي إػ هقؽؾي افعؿؾ ادكيّف افّتؼؾقدي فتخػقػ آثور 

ُؼ آشتؼرار آؿتصودي؛ ، م2008إزمي ادوفّقي افعودّقي شـي  وافٌحٌ ظـ بدائؾ حتؼِّ

قق ومو يتّطؾى  قياإلشالمؾؽوكً مـتجوت ادصورف  ًّ عًي ظذ افقظل بلحقال اف مشجِّ

وؿد ؾفؿ ، ذفؽ مـ ابتؽور ٕدوات متقيؾقي واشتثامريي ؿودرٍة ظذ حؾِّ ادشوـؾ ادوفّقي

                                                           
 .269دّوابف أذف ُمّؿد، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي، م س، ص  (1)
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ؾِّ ُمْسؾِؿٍ »افؼرايف مـ ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  ـُ شَضَؾُب اْفِعْؾِؿ َؾِريَضٌة َظَذ 
(1)

 ؛

ـْ َبوَع جَيُِى َظَؾْقِف أَ "أّن:  ٌَْقعِ َم َظُف يِف اْف َؿ َمو َظق ـَُف اهلل ُ َوَذَ ـْ آَجَر جَيُِى َظَؾْقِف َأْن ، ْن َيَتَعؾ  َوَم

َجوَرةِ  َؿ ُحْؽَؿ اهلل ِ َتَعوَػ يِف اإْلِ َؿ ُحْؽَؿ اهلل ِ َتَعوَػ يِف ، َيَتَعؾ  ـْ َؿوَرَض جَيُِى َظَؾْقِف َأْن َيَتَعؾ  َوَم

"اْفِؼَراضِ 
(2)

يف ادصورف اإلشالمقي ظـد تطقير مـتجوهتو ظذ مو  ـقزفذفؽ جيى افّس ، 

 يع:

قق-. هقؽؾي ادمّشًوت ادكؾّقي 6 ًّ كًو رئقًّقًو فؾ ؛ َّّٕنو ترتٌط -بوظتٌورهو مؽقِّ

اكطالؿًو مـ ، بوفعؿالء مـ خالل افعؼقد افؼظقّي واخلدموت ادكؾّقي افتل تقّؾرهو هلؿ

قوشوت ادوفّقي وافـّؼديي افتل ، حوجوهتؿ ورؽٌوهتؿ ادتعّددة ًّ وتؽقن مـًجؿًي مع اف

تػروفو افٌـقك ادرـزيي ظذ اختالؾفو يف تؼققؿ ووعقي افّدول واؿتصوديوهتو ممّو يؾزم 

وتؽقن ؿودرة ظذ تطٌقؼ ، معف تقؾُّر افؽقادر افٌؼيي يف ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي

قوشوت ًّ ُم هقؽؾًي ؿوكقكقًي وذ، تؾؽ اف  ؿوظدة ظذ تؼقم افتل–ظّقًي فعؼقد ادشورـي وتؼدِّ

عؿؾ اف يف اظتامدهو فقتؿّ  ادرـزي فؾٌـؽ -واخلًورة افّربح يف ادشورـي: أي بوفغرم افغـؿُ 

 ادكيّف.

قوشي 2 ًّ قق: هيدف إػ وٌط اف ًّ . تعزيز دور افٌـؽ ادرـزّي يف حتؼقؼ افقظل بوف

ممّو جيعؾف مراؿًٌو فعؿؾ ادصورف ، زارة ادوفّقيافـّؼديي وادوفّقي يف افّدوفي بوفّتعوون مع و

د مـ أّن  آشساتقجقيقي وافّتؼؾقديي؛ ٕكف يرشُؿ اإلشالم ـ  افاّلزمي إلدارة ادخوضر؛ ؾقتل

مفو افٌـقك ؿودرًة ظذ تؾٌقي حوجوت  إدوات ادوفّقي واخلدموت ادكؾّقي افتل تؼدِّ

افتل تتغّر مع تغرُّ افّزمـ وافظروف ادحقطي هبو؛ ممّو يػرض ظذ افعومؾغ يف ، افعؿالء

                                                           
حتؼقؼ: ُمؿد ؾماد ظٌد ، افًــ افؽزى، (ـه 279ابـ موجي أبق ظٌد اهلل ُمؿد بـ يزيد افؼزويـل، )ت  (1)

ٌِّ َظَذ َضَؾِى اْفِعْؾِؿ، دار إحقوء افؽتى افعربقي 6ج، افٌوؿل  َواحْلَ
ِ
ؾقصؾ ظقًك افٌويب، د  -، َبوُب َؾْضِؾ اْفُعَؾاَمء

 .86ن، ص 

قار أك(، ـه682أبق افعٌوس صفوب افديـ أمحد بـ إدريس بـ ظٌد افرمحـ ادوفؽل افشفر بوفؼرايف )ت  (2)

 .662، ص 2، د ط، د ت، جافـوذ: ظومل افؽتىافُزوق يف أكقاع افػروق، 
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وهق مو يقجُى ، قي ظٌئو أـز فتقؾر بقئي مـوشٌٍي إلدارة ادخوضراإلشالمادصورف 

تشجقع افٌـقك ادرـزيي يف افّدول اإلشالمقي فؾؿمشًوت ادوفّقي اإلشالمقي ظذ افتّعوون 

مثؾ: ادجؾس افعوم فؾٌـقك وادمّشًوت ادوفّقي ، مّشًوت ادًوكدة هلووبغ اد، ؾقام بقـفو

وجمؾس اخلدموت ادوفّقي اإلشالمقي، اإلشالمقي
(1)

. 

 ادسلفة افثاكقة: افضقابط اخلاّصة بادمّشسات ادافقة اإلشالمقة

حتؼقؼ أووحً إزمي ادوفّقي افعودّقي إخرة أن افٌـقك افّتؼؾقديي ؽر ؿودرٍة ظذ 

، اهلدف ادراد مـ ادمّشًوت ادكؾّقي ادتؿّثؾ يف حتؼقؼ افّتـؿقي آؿتصوديي وآجتامظقي

ؽر خوصٍّ ، فذفؽ ـون ٓ بّد مـ افٌحٌ ظـ بديٍؾ ظـفو مـٌثٍؼ ظـ افّؼيعي اإلشالمقي

 وذفؽ وؾؼًو فميت:، بودًؾؿغ ؾحًى؛ بؾ حيّؼُؼ أهداف اإلكًوكقي مجعوء

 شالمقةجات ادصارف اإلحقـؿة مـت -أّوًٓ 

قق ادويل ًّ كًو فؾ فذفؽ ؾوفقظل ، تعتز ادمّشًوت ادكؾّقي ظـكًا اؿتصودّيًو مؽقِّ

-بوظتٌورهؿ ؾئٌي مًتفدؾٌي بؿـتجوت ادصورف ، بحوهلو يؼتيض مـفو أن ترتٌط بوفعؿالء

ٌّل حوجوهتؿ -افتل جيى أن حتظك برووهؿ قوشوت ، وتؾ ًّ وتتقاؾؼ مع أهداف اف

وإخذ بعغ آظتٌور بؿٌدأ حتؼقؼ افّربح ، وادوفّقي افتل تػروفو افٌـقك ادرـزيي افـّؼديي

ؾ جموًٓ  د أّن افقظل ادكيّف اإلشالمل شقزداد مع افقؿً فُقشؽِّ ـّ هلو وفؾعؿالء؛ ممّو يم

ؾقن مـ افّتعومؾ معفو حلداثي جتربتفو  فتغقر ؿـوظوت ـثٍر مـ ادًؾؿغ ـوكقا يتخق 

 فؿ ظذ حؼقؼتفو.وظدم اّضالظ

ره بوفٌؾد ، وبام أّن ادكف اإلشالمل جيى ظؾقف أن خيّطط فـؿّقه واكتشوره وتطقُّ

فذفؽ ؾفق هيتّؿ بزيودة حجؿ افـّشوط ، افذي حصؾ ؾقف ظذ ترخقٍص وبدأ افعؿؾ بف

قؿقي فف ًّ ويدظؿ هذا افؼقل وجقد ، آؿتصودّي يف افٌؾد افذي يًتثؿر فرؾع احلّصي اف

                                                           
أشًفو افؼظّقي ووقابطفو آؿتصوديي، دار "أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي  (1)

 . 229-228-226، د ط، ص. 2066افـّػوئس فؾـؼ وافتقزيع، 
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ورف اإلشالمقي فؾّتقشع إؾؼلِّ يف افعومل اإلشالمل ويف ادجتؿعوت إمؽوكقي فؾؿص

ادًؾؿي ادقجقدة يف افغرب؛ ّٕن إشقاق ادكؾّقي وادوفّقي داخؾ هذه ادجتؿعوت ؽر 

مغّطوٍة بوفؽومؾ فقجقد ؾجقٍة بغ افعٌودات وادعومالت؛ إمر افذي يؾزم معف تقؾُّر 

واخّتوذهو يف افقؿً ، ؿؾقي صـوظي افؼرارات ادكؾّقيوبقوكوٍت تدظؿ ظ، كظؿ معؾقموٍت 

 ادـوشى.

وؿد ٓؿك تؼديؿ اخلدموت ادكؾقّي اإلشالمقي اهتاممًو ـٌرًا مـ ادمّشًوت 

؛ ممّو يتقّجُى ظذ ادمّشًوت ادوفّقي ، افّدوفقي وأصٌحً ادـوؾًي يف تصوظٍد مًتؿرٍّ

وفـ حيدث ذفؽ إّٓ ظـ ، ل افعؿالءاإلشالمقي تؼديؿ خدموٍت مٌتؽرٍة ٓشتؼطوب أمقا

ضريؼ دراشي إشقاق ادوفّقي وافّتطقرات ادتقّؿعي خوصي افّطؾى ظذ مـتجوت 

قق مـ خالل تؼديؿ إداة ادوفقي ادـوشٌي بتؽؾػٍي اإلشالمادصورف  ًّ قي فؾّتؽقُّػ مع اف

ي تعزيز شالمقو يتقّجى ظذ إدارات ادصورف اإلويؽقن تطٌقؼفو شفٌؾ؛ ممّ ، مـخػضيٍ 

احلقـؿي داخؾ إدارات ادمّشًوت ادوفقي اإلشالمقي بوفقؿقف ظذ افعقائؼ افتل حتقل 

وحتديد كقظقي ، ودراشي هقؽؾتفو افؼوكقكقي وافّؼظّقي، دون تطٌقؼ ظؼقد ادشورـوت

ومو يتطّؾٌف واؿع افّتطٌقؼ وادامرشي هلذه ، ادشوريع افتل جيى افّدخقل ؾقفو هبذه افعؼقد

ًٍ فتحؼقؼ افؽػوءة اإلداريي مع مراظوة ادقازكي بغ إدوات ا دوفقي اإلشالمقي مـ وؿ

وإهداف افّتـؿقيي ادـشقدة، حتؼقؼ ادؼوصد
(1)

. 

 قماتاإلؾصاح وافّشػاؾقة دم ادعؾ -ثاكّقاً 

(2بوزل )فؼد ضرحً اّتػوؿقي  
(2)

قق افذي يعرف بوإلؾصوح   ًّ مقوقع اكضٌوط اف

                                                           
صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي، وقابطفو افؼظّقي وأشًفو آؿتصوديي، م س،  أبق ؿعـقكي (1)

627-228. 

ادجؿقظي افّثوكقي مـ افّؾقائح ادكؾقي افّدوفقي بوإلووؾي دتطؾٌوت رأس ادول ظذ افـحق  (2بوزل )حّددت  (2)

. 9، ادراجعي اإلذاؾقي. 2، وت ـػويي رأس ادولمتطؾٌ. 6 ادحدد يف اتػوؿقي بوزل إوػ ثالث رـوئز، هل:

 اكضٌوط افًقق. ادصدر: مقؿع أدّفي افّتؿقيؾ، ظذ افّرابط افّتويل:

https://ar.pharoskc.com/989-what-is-basel-ii 

https://ar.pharoskc.com/989-what-is-basel-ii
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امح حقٌ اظتزْت أّن ، افعومّ  ًّ اإلؾصوح وافّشػوؾقي يف ادعؾقموت ْذضون أشوشقون فؾ

فؾؿصورف اإلشالمقي بوظتامد تؼققٍؿ داخعٍّ يراؿُى أداء جمؾس اإلدارة اشتـودًا إػ معوير 

ادحوشٌي افّدوفقي؛ ممّو يؾزُم معف تقؾُّر ادعؾقموت افؽوؾقي فؾؿًتثؿريـ فضامن شالمي 

ؿوبي افـّؼديي؛ وتعتؿد ادمّشًوت ادوفقّي اإلشالمقي وحتًغ شقوشي افرّ ، افـّظوم ادويلّ 

دهو إذاف هقئي افّرؿوبي افؼظقّي وهقئي افّتدؿقؼ افّؼظّل  ًِّ احلقـؿي افؼظّقي افتل جي

قي ادٌتؽرة فتحؼقؼ اإلشالمظذ تعومالهتو فضامن ظدم اشتخدام مـتجوت ادصورف 

، وافّربو، ٓصتامهلو ظذ افغرر، أهداف تتعورض مع مٌودئ وأحؽوم افّؼيعي اإلشالمقي

 وافؼامر.

، ويزيد اإلؾصوح مـ ثؼي افعؿالء ويعؿؾ ظذ حتؼقؼ صػوؾقي ادعومالت ادوفقي 

قق، ويًوظد ادًتثؿريـ يف اخّتوذ افؼرار ادـوشى بلؿؾِّ تؽوفقػ ًّ ، وحيّؼؼ ـػوءة اف

 وهيدف اإلؾصوح دو يع:

قي؛ ؾُقًفؿ ذفؽ يف حتؼقؼ اإلشالمف . يؽشػ ظـ كًٌي افّسـقز يف مـتجوت ادصور6

 أيت:

 وشالمتف.، . تؼقيي أمون افؼطوع ادكيفّ 6-6

وآفتزام بتطٌقؼ ، قي بتؼققؿ ـػويي رأس ادولاإلشالم. ُيؾِزُم إدارات ادصورف 6-2

 وكقظقي ادخوضر افتل يتعّرض هلو.، ذوط جلـي بوزل بوإلؾصوح ظـ ترـقٌي رأس ادول

قوشوت ادحوشٌقي يف تؼققؿ . وجقب اإلؾصوح 6-9 ًّ ظـ هقؽؾ رأس ادول ودور اف

إصقل ومدى افتزام ادصورف بتؽقيـ ادخّصصوت واشساتقجقوهتو يف افتّعومؾ مع 

 وأكظؿتفو افّداخؾقي فتؼدير حجؿ رأس ادول ادطؾقب وأداء ادرـز ادويّل هلو.، ادخوضر

المقي يف حتؾقؾ ادخوضر وإدارة . ُيًفؿ اإلؾصوح يف دظؿ ادمّشًوت ادوفّقي اإلش2

ققفي ًّ  مـ خالل مجع ادعؾقموت وحتؾقؾفو ٓخّتوذ افؼرار افاّلزم.، اف

. تقوقح مدى ؿدرة ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي ظذ متوبعي افّرؿوبي افّؼظقي 9
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واإلداريي فؾقؿقف ظذ مدى ـػوءة كظؿ افّرؿوبي افّداخؾقي يف ادمّشًي ادوفقي وشالمتفو 

 دى افتزام افعومؾغ هبو.وم

. يؽشػ اإلؾصوح ظـ افؼقاظد افتل تّتٌعفو ادمّشًي ادوفقي يف تقزيعوت إربوح بغ 2

 أصحوب حؼقق ادؾؽقي وأصحوب حًوبوت آشتثامر ادطؾؼي وادؼّقدة.

قوشوت واإلجراءات ادـوشٌي يف ظؿؾقوت افّتؿقيؾ 5 ًّ . ُيًفؿ اإلؾصوح يف تؼققؿ اف

ؾي مدى مالءمي مصودر إمقال واشتخداموهتو فتؾٌقي حوجوت ادجتؿع وآشتثامر دعر

فًفقفي ادراؿٌي افّؼظّقي ظز افؼقائؿ ادوفّقي
(1)

شالمل حيّؼؼ وهق مو جيعؾ افّتؿقيؾ اإل، 

 ويؽقن مًفاًم يف حتؼقؼ افّتـؿقي آؿتصوديي وآجتامظقي.، اهلدف ادـشقد مـف أصالً 

  

                                                           
ادوفّقي اإلشالمقي، وقابطفو افؼظّقي وأشًفو آؿتصوديي، م س،  أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي (1)

 .259-258-257ص. 
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 افّثاين: تؼؾقد ادصارف اإلشالمقة دـتجات افبـقك افتؼؾقدية ادحقر

يؼقم مـفٍ افتؼؾقد يف ادصورف اإلشالمقي فؾٌـقك افتؼؾقديي ظذ اجلؿع بغ افعؼقد 

 ٓظتامد خمرٍج ؾؼفلٍّ فتحؾقؾ معومؾٍي موفقٍي شوريٍي يف إحدى افٌـقك افّتؼؾقديي.

 ادسلفة إّوػ: اجلؿع بغ افعؼقد

ًو؛ ممّو جعؾ ادصورف شالمقي ُمّؾّقًو ودْوفقّ افّطؾى ظذ مـتجوت ادصورف اإلاد فؼد ز

شالمقي تّتجُف إػ هقؽؾي ادـتجوت ادوفّقي افّتؼؾقديي هقؽؾًي ذظّقًي فتطٌقؼفو يف اإل

ًْ مؼصقدًة ٓ فؾؿكف، ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي وٓ ، وتقشقط شؾٍع فقً

ُفؾ تطقير مـتجوتف، فؾعؿقؾ ًْ قق؛ ؾؼد ادصورف اإل َق ًّ شالمقي مـ خالل متوبعي اف

وووبط اجلقاز ظـدهؿ ظدم افّتعوُرض يف ، تطّرق افػؼفوء ؿدياًم دًلفي اجتامع افعؼقد

َٓ جَيَْؿُعُفاَم َظْؼٌد "حوفي اجلؿع بغ افعؼقد؛ يؼقل افؼرايف:  ـِ َبْقـَُفاَم َتَضودٌّ  َؾُؽؾُّ َظْؼَدْي

 ًْ َجوَرةِ  َواِحٌد َؾِؾَذفَِؽ اْخَتص  وإْلِ ـَ ٌَقِْع  َٓ جَيُقُز اْجتاَِمُظَفو َمَع اْف تِل  اْفُعُؼقُد اف 
(1)

بِِخاَلِف ، 

ٌَْقعَ  ٌْـِق ٌي َظَذ َكْػِل اْفَغَرِر ، اجْلََعوَفِي فِؾُُّزوِم اجْلََفوَفِي يِف َظَؿِؾ اجْلََعوَفِي َوَذفَِؽ ُيـَويِف اْف َجوَزُة َم َواإْلِ

ٌَْقعِ َواجْلََفوَفِي َفُف  ٌَْقُع َظَذ َوْؾِؼ إصقل ، َوَذفَِؽ ُمَقاؾٌؼ فِْؾ َْصِؾ َواْف ْٕ َويِف افّؼـي خُمَوَفَػُي ا

انِ  ٌَْقِع َؾَفَذا َوْجُف اْفَػْرِق ، َؾُفاَم ُمَتَضود  َٓ َتَضود  ؾِقِف جَيُقُز مَجُْعُف َمَع اْف "َوَمو 
(2)

. 

عوفي يؿؽـ ـوجلُ ، ػر ؾقفو اجلفؾؾوفقاوح أّن افعؼقد افتل ٓ يقجد بقـفو تضودٌّ يغت

وٓ ريى أن ، أن جيتؿع مع ظؼد افٌقع بخالف اإلجورة افتل هل يف إصؾ بقع مـػعيٍ 

 يف ربطفو بوفٌقع حقؾٌي فؾقصقل إػ افّربو.

                                                           
اإلجورة ظؼٌد ظذ مـوؾع بخصقٍص، وافؼقوس يلبك جقازهو؛ ّٕن ادعؼقد ظؾقف ادـػعي وهل معدومٌي، " (1)

زت حلوجي افـوس، مثؾ: اإلجورة ظذ افّطوظوت وادـوصى  ، وجقِّ وإووؾي افّتؿؾقؽ إػ مو شققجد ٓ يصحُّ

بقشؿي حوتؿ، مدخؾ إػ . "افّضقوعافّؼظّقي، مثؾ: تعؾقؿ افؼرآن وإذان واإلمومي حْػظو فشعوئر افّديـ مـ 

أرى بلكف يؿؽـ أن كؾحؼ هبو افققم مو تلخذه اهلقئوت افؼظّقي يف ، 686دراشي ظؾؿ افؼقاظد افػؼفّقي، ص 

 ادمّشًوت ادوفّقي مؼوبؾ إذاؾفو ظذ تـػقذ افعؼقد وافّتدؿقؼ افّؼظّل.

 .622، ص 9جافؼرايف، أكقار افزوق يف أكقاء افػروق، م س،  (2)
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 ضقابط اجلؿع بغ افعؼقد -أّوًٓ 

إذا ـون ، جيقز اجتامع أـثر مـ ظؼٍد يف مـظقمٍي واحدٍة دون اصساط ظؼٍد يف ظؼدٍ 

ُج ، ـؾُّ واحٍد مـفام جوئز بؿػرده مو مل يؽـ هـوك دفقٌؾ ذظلٌّ موكٌع؛ ّٕن هذا افؼقل خير 

خص افّؼظّقي ، "يغتػُر يف افّتوبع مو ٓ ُيغتػر يف ادتٌقع"ظذ افؼوظدة افػؼفقّي  مراظوًة فؾرُّ

ؿـقي وافّتوبعي ظـد  آجتامع مو وافّتخػقػ يف اجلؿع بغ افعؼقد؛ إْذ ُيغتػر يف افعؼقد افضِّ

 بوشتثـوء أيت:، ٓ ُيغتػر ظـد آشتؼالل وآكػراد

. افغرر ادمّثر يف ظؼقد ادعووووت ادوفّقي: أي وجقد افغرر وـقكف مؼصقدًا يف افعؼد 6

مثؾ: ظؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ؛ ؾفق مرـى مـ تلجر ، ٓ توبعًو فؾعؼد، فذاتف

ويرى افٌعض ، مـ ظؼقد مرابحي وتقـقؾ وبقع أو ظؼد افتقرق ادـظؿ ادرـى، وبقع

أَّّنو تعتؿد ظذ صـوظي احلقؾ افػؼفقي يف ظككو
(1)

. 

 . اجلفوفي ادمثِّرة يف ظؼقد ادعووووت ادوفّقي افتل تؼع يف ادعؼقد ظؾقف اشتؼالًٓ.2

. ظدم جتوُوز ذوط صّحي افّكف؛ إٓ إذا اجتؿع افّكف واحلقافي؛ ؾُقغتػر ظدم 9

 افّكف. افؼٌض يف

مثؾ: ، إذا وؿع يف افّتقابع، . بقع افؽوفئ بوفؽوفئ )بقع افّديـ ادمّجؾ بودثؿقن ادمّجؾ(2

 وتؽقن ظؾقفو هل إخرى ديقن.، ذاء أشفؿ ذـٍي بوفّديـ

مثؾ: ترك اإلجيوب ، . ؾقات بعض ذوط افّصحي ظـد احلوجي أو ادصؾحي افّراجحي5

، مراظوة افّضقابط افّؼظّقي افّتوفقي فؾجؿع بغ افعؼقدوافؼٌقل يف افٌقع افّضؿـلِّ مع 

 وهل:

مثؾ: افـّفل ظـ بقٍع ، . أن ٓ يؽقن اجلؿُع بقـفام ُمؾ  َّنٍْل ورد ؾقف كصٌّ ذظلٌّ 5-6

َّنك ظـ بقٍع »فؾحديٌ افّؼيػ افذي ورد ؾقف أّن افـٌّّل صّذ اهلل ظؾقف وشّؾؿ: ، وشؾٍػ 

                                                           
دراشي ؾؼفقي تطٌقؼقي ، ظٌد افغـل اخلؾقيف ظقًك ُمؿد، احلقؾ افػؼفقي وظالؿتفو بلظامل ادكؾقي اإلشالمقي (1)

 .950م، افريوض، ص 2065/ـه6296 6وقء ادؼوصد افؼظقي؛ ط يف
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وَّنك ظـ ربح مو ملْ ُيضؿـ، وَّنك ظـ بقعتغ يف بقعيٍ ، وشؾٍػ 
(1)

ش
(2)

. 

مثؾ: آّتػوق ظذ بقع افعقـي أو افّتحويؾ ظذ ربو ، . أن ٓ يؽقن حقؾًي ربقييً 5-2

  افػضؾ.

مثؾ: اجلؿع بغ افؼْرض وادعوووي )أن ُتْؼِرَض ، . أن ٓ يؽقن ذريعًي إػ افّربو5-9

ؽِـَؽ ادؼسُض داره(. ًْ   صْخصًو موًٓ ظذ ذط أن ُي

مثؾ: اجلؿع بغ هٌي ، أن ٓ يؽقن بغ ظؼقٍد متـوؿضٍي يف إحؽوم وادقجٌوت. 5-2

أو اجلؿع بغ ادضوربي وإؿراض رأس مول ادضوربي ، افعغ وبقعفو فؾؿقهقب

أو اجلؿع بغ سٍف وجعوفيٍ ، فؾؿضورب
(3)

. 

 صقر اجلؿع بغ افعؼقد -ثاكّقاً 

تغقر جقهر مـتجوت افٌـقك ُيعتؿد يف مًلفي اجلؿع بغ افعؼقد اشساتقجقي 

ٍٍ مؼٌقٍل ْذظوً ، افتؼؾقديي فتتالءم مع افّؼيعي اإلشالمقي وتغقُر ، مـ خالل افٌدء بؿـت

ٍٍ جديدٍ ، بعض أجزائف مثؾ: ظؼد آشتصـوع افذي اصُتّؼ مـ ، وتطقيرهو ٓصتؼوق مـت

ؾؿ، ظؼديـ ًّ طؾح وؿد اشُتـٌط مـفٍ افّتؼؾقد وادحوـوة مـ مص، مهو: اإلجورة واف

، أو أـثر تشتؿؾ ظذ ظؼديـ، ظؿؾّقٌي بغ ضرؾغ"افذي يعرف بلكف: -اجلؿع بغ افعؼقد 

 وفف أربع حوٓت:، -"أو أـثر

اجلؿع بقـفام دون اصساط أحدمهو يف أخر ودون مقاضلٍة وتًّؿك  احلافة إّوػ:

 ديـوٍر.وأّجره شقورًة بلفػ ، مثاًل: إذا بوظف أرووً ، افعؼقد ادزمي بعقٍض واحدٍ 

                                                           
افّربح احلوصؾ مـ بقع إظقون ادشساِة ؿٌؾ أن يؼٌضفو ادشسي، وتـتؼؾ مـ وامن افٌوئع إػ وامن  (1)

ؾعي، وجـو ظؾقفو أحٌد، وهل يف يد افٌوئع؛ ؾوّتٌع  ًّ ادشسي، ومّثؾُف بعضفؿ بلن يؽقن ادشسي اصسى اف

ادشسي اجلويَن، وأخذ مـف أـثر ممّو أظطك يف ثؿـفو. ادصدر: مّحود كزيف، معجؿ ادصطؾحوت آؿتصوديي 

 .227-226وادوفّقي يف فغي افػؼفوء، م س، ص 

أمحد بـ احلًغ بـ ظع بـ مقشك، شــ افٌقفؼل افؽزى، حتؼقؼ: ُمّؿد ظٌد افؼودر ظطو، افٌقفؼل أبق بؽر  (2)

 . 928، ص 5، ج66220م، ر ح: 2009ه/6222، 2دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ط

 .69-68-67دردور إفقوس، تطٌقؼوت افؼقاظد افػؼفّقي ظذ ادعومالت ادوفّقي ادعوسة، م س، ص.  (3)
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افّسّدد بغ ظؼدْيـ بؿحؾٍّ واحٍد دون افؼطع يف جمؾس افعؼد؛ أي: اجتامع  احلافة افّثاكقة:

هتدف ، ومتعوؿٌي ادراحؾ بوظتٌورهو معومؾي واحدة، افعؼقد يف مـظقمٍي متتوبعي إجزاء

ادـتفقي واإلجورة ، مثؾ: ادرابحي فممر بوفّؼاء، إػ تؾٌقي حوجٍي معّقـٍي َؿصَدهو افعوؿدان

وادشورـي ادتـوؿصي؛ ؾوفّصقرتغ إُوَفقتغ جوئزتغ إذا احسمتو افّضقابط ، بوفّتؿؾقؽ

 افؼظقّي.

ٌؼًو أي أّن افعؼقد  احلافة افّثافثة: ًْ اجلؿع بقـفام بوصساط أحدمهو يف أخر دون مقاضلٍة م

شقورتف صفرًا بامئي  مثاًل: إذا بوظف افّدار بلفػ ديـوٍر وأّجر، مزمٌي بعقوغ متؿقِّزيـ

 ديـوٍر.

أي أّن ، اجلؿُع بقـفام بؿقاضلٍة شوبؼٍي دون اصساط أحدمِهو يف أخر احلافة افّرابعة:

بؼقفف مثالً: بعتؽ داري هذه بعؼة آٓف ديـوٍر ظذ ، بعض افعؼقد مؼوط يف بعضفو

أو تٌقُعـل شقورتؽ بلفػغ، أن أشتلجرهو مـؽ دّدة شـتغ بلفٍػ 
(1)

قرتغ ؛ ؾوفّص 

ّٕن ـالمهو متقّؿٌػ ، إخرتغ ؽر جوئزتغ فؾؿقاضئي ظذ إبرام ظؼديـ يف ظؼٍد واحدٍ 

 ظذ أخر.

 ادسلفة افثاكقة: أبداف آبتؽار وخماضر افّتؼؾقد

قق ادويّل  ًّ حُيّؼؼ آبتؽور ظّدة أهداف فؾؿمشًوت ادوفقّي اإلشالمقي ويربطفو بوف

وحيّؾ مشؽؾي تؼؾقد مـتجوت افٌـقك افتؼؾقديي ، افّربحقي فدهيوويـّقع مصودر ، افعودّل 

 افّربقيي.

 شالمقةف آبتؽار دم مـتجات ادصارف اإلأبدا -أّوًٓ 

ُؼ آبتؽور فؾؿمشًوت ادوفقّي ؾقائد متعّددة دو يْعؽًف مـ أثٍر يف زيودة ؾرِص   حيؼِّ

مف مـ حؾقٍل موفّقيٍ  ، تصوديٍي وؾؼ وقابط ذظّقيٍ واؿ، احلصقل ظذ افّتؿقيؾ؛ ومو يؼدِّ

                                                           
-659بشلن اجلؿع بغ افعؼقد، ص  25ادحوشٌي وادرجعي فؾؿمشًوت ادوفّقي اإلشالمقي، ادعقور رؿؿ  هقئي (1)

660. 
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فو:   أمهُّ

. ربط أهداف ادمّشًوت ادوفّقي بتحؼقؼ افّتـؿقي آؿتصوديي وآجتامظقي ظـ ضريؼ 6

 تقجقف خدموهتو وأدواهتو افّتؿقيؾقي دو خيدم ادصؾحي افعوّمي فؾّدوفي وفؾؿجتؿع.

ـٍ 2 . تـقيع مصودر افّربحقي فؾؿمّشًي ادوفّقي اإلشالمقي مـ خالل تطٌقؼ أـز ؿدٍر ممؽ

قي افتؿقيؾقي وآشتثامريياإلشالممـ مـتجوت ادصورف 
(1)

، فؾؿقازكي بغ آشتخدام 

 وافّتقطقػ فؾؿقارد يف ادمّشًي.

وتـؿقي ، . تطقير آفقوت آشتثامر فتحػقز أصحوب افقدائع ظذ زيودة ودائعفؿ9

ؾ ؿدٍر مؼٌقٍل مـ ادخوضر.  ادّدخرات مع حتؿُّ

قي احلوفقي فؾؿحوؾظي ظذ كؿّق افّصـوظي ادوفّقي اإلشالم. تطقير مـتجوت ادصورف 2

 اإلشالمقي.

وتؼؾقؾ خموضر آشتثامر ؾقف ، وختػقض تؽوفقػف، شالمقي. تـقيع مـتجوت ادصورف اإل5

 بتـقيع صقغف وؿطوظوتف.

قق. دظؿ ادرـز 6 ًّ افتّـوؾز فؾؿمّشًي ادوفّقي يف اف
(2)

. 

 تجات افبـقك افتؼؾقدية افّربقيةخماضر افتّؼؾقد دـ -ثاكّقاً 

قي وشوئر مـتجوت ادمّشًوت ادوفقي إخرى مـ اإلشالمتعوين مـتجوت ادصورف 

خموضر اإلهاف يف تؼؾقد ادـتجوت ادوفقّي افّتؼؾقديي افربقيي ومو يـجرُّ ظـ ذفؽ مـ تٌعّقٍي 

                                                           
ؿ افّتؿقيؾ بوظتٌوريـ:  (1) ًّ حًى اجلفي ادـتػعي مـف، ؾقشؿؾ: متقيؾ إؾراد، ومتقيؾ افّؼـوت،  إول:يؼ

ؿ إػ افّثاين:ومتقيؾ احلؽقموت؛  ًّ ؾع، ومتقيؾ افعؼورات، ومتقيؾ حًى آحتقوج افّتؿقيع: يؼ ًّ : متقيؾ اف

اخلدموت، ومتقيؾ ادـوؾع، ومتقيؾ احلؼقق، ومتقيؾ شداد افّديـ، وافّتؿقيؾ افـّؼدي. ادصدر: مشعؾ ظٌد 

قي اإلشالمافٌوري، تطقير مـتجوت افّتؿقيؾ افّشخيص، ادممتر افعودل احلودي ظؼ فعؾامء افّؼيعي يف ادوفقي 

، ـقآدٌقر، موفقزيو، "قي: تؼقيؿ افؼضويو افعوفؼياإلشالمادول اإلشالمل وادكؾقي شقق رأس "بعـقان: 

 .8م، ص 2/66/2066-6بتوريخ 

أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي أشًفو افؼظّقي ووقابطفو آؿتصوديي، م س، ص  (2)

56. 
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وهق مو ، هلو؛ تمّدي إػ إؾراِغ افّصـوظي ادوفّقي اإلشالمقي مـ ُمتقاهو وأهداؾفو افـٌّّقؾي

ٌّى هلو معضالٍت   أمّهفو:، يً

ـوظي افعؿالء بجدوى ادعومالت ادوفقّي اإلشالمقي؛ ممّو جيعؾ مـتجوت . وعػ ؿ6

رؾي اإلشالمقي ظؿَؼفو آجتامظّل.، قي ُمّؾ صؽٍّ وريٌيٍ اإلشالمادصورف   وُيػِؼُد افص 

قي يف بقئٍي ؽُر مفّقلٍة ؿوكقكًو فؾعؿؾ وؾؼ افّضقابط افّؼظّقي؛ اإلشالم. تعؿؾ ادصورف 2

يٌي يف ظؼقد ، و حُيًُى تؽؾػًي إووؾقيً ممّو جيعؾ آفتزام هب مثؾ: مًلفي ازدواج افي 

افّتؿقيؾ اإلشالمل
(1)

–ـؿعومؾي احلًوبوت افّتؼؾقديي ، ومعومؾي احلًوبوت آشتثامريي، 

مشورـتفو أصاًل  دون، -بػقائدهو ٕصحوهبو رّدهو افربقي افّتؼؾقدي افٌـؽ يضؿـ افتل

آشتثامريي تؽقن مشورـًي يف إربوح واخلًوئر  يف إربوح واخلًوئر؛ بقـام احلًوبوت

 اشتـودا إػ ؿوظديت: افغـؿ بوفغرم واخلراج بوفّضامن.

ٕك ف  اإلشالمقي؛. ٓ يتـوشى تطٌقؼ مـتجوت افٌـقك افتؼؾقديي مع أهداف ادصورف 9

َض فـػس ادشؽالت، يعوفٍ مشؽالت افٌـقك افّتؼؾقديي وهق ، وُموـوهتو تًتؾزم افتعرُّ

  شالمقي.شتغقى معف صخصقي ادصورف اإلمو 

. إّن تؼؾقد أداٍة موفقٍي واحدٍة مـ إدوات ادوفّقي افّتؼؾقديي ؿد ٓ حيؾُّ ادشؽؾي؛ َّّٕنو 2

ممّو يػرُض ظذ افّصـوظي ادوفّقي اإلشالمقي ُموـوة شوئر ، جزٌء مـ مـظقمٍي متؽومؾيٍ 

إدوات ادوفّقي افّتؼؾقديي
(2)

وتؽقن تؽؾػي ، قاجف كػس ادخوضروهق مو جيعؾفو ت، 

 افّتؿقيؾ اإلشالمل ؾقفو مضوَظػٌي.
  

                                                           
قي يف افّدول افغربقي تّتخذ حقؾًي فالفتػوف ظؾقفو: ؾتؼقم اإلشالمجعؾً هذه افّظوهرة بعض ادصورف  (1)

بنكشوء ذـوٍت متؾؽفو بوفؽومؾ؛ تؼّدم مـ خالهلو إمقال افاّلزمي فؾّتؿقيؾ، حقٌ يؼقم ادكف بؼاء 

ظؼوٍر كؼدًا وبقعف بوفّتؼًقط، ؾعـد افّؼاء يؼسض مـ ذـتف ادٌؾغ افاّلزم فؾّؼاء، وظـدمو يٌقعفو يعػك مـ 

ائى بوظتٌوره مديـًو مؼسوًو، ؾوظتزه افٌعض هـدشًي موفّقًي إشالمقًي إذا مل ختوفػ افّضقابط افّؼظّقي افّي 

 .267فؾعؼقد. ادصدر: ؿـدوز ظٌد افؽريؿ، اهلـدشي ادوفّقي بغ افـّظريي وافّتطٌقؼ، م س، ص 

، م س، "فؼظّقي ووقابطفو آؿتصودييأشًفو ا"أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي  (2)

 .66-60ص. 
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 ادبحث افّثاين: افّصقرية دم افعؼقد وأثربا ظذ آبتؽار ادايل

ُتعرف افّصقريي يف افؼوكقن بلَّّنو: وجقد ظؼٍد طوهٍر خُيػل ظؼدًا ّهّيًو فؾّتفرب مـ 

وهق ُمّرمٌ  ْذظًو؛ ٓشتغالل ، أو افتفّرب مـ افّيائى، مًموفقي افّدؾع فؾّدائـغ

وؿد مـعف ، حوجِي ضوفى افّتؿقيؾ؛ ؾقت ِخُذ مع ادؼِرض فف هذه افّصقرة فتؿرير افعؼد

( شّدًا فذرائع افػًود يف ادعومالت ادوفّقي؛ 9/9) 92ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل رؿؿ 

ؿ افّصقريي يف افعؼقد ادوفقي ؿدياًم إػ ؿًؿغ:  ًّ  وتؼ

مثؾ: ، ـو ظـفؾَ قاوعي أو افتؾجئي: وهل اّتػوق ادتعوؿدْيـ ّهًا ظذ خالف مو أظْ اد إّول:

وهق اّتػوٌق ظذ ، واحلقؾي إػ ربو افػضؾ، وبقع افقؾوء، افّتامفم ظذ بقع افعقـي وظؽًفو

ذ افعؼد خويًّؿك افّتؾجئي بوفتجوء صخٍص ٔخر؛ فقتّ ، اجلؿع بغ افؼرض وادعوووي

افّصقري حقؾًي طوهرةً 
(1)

. 

اهلزل: وهق ـالم اهلوزل افذي ٓ يؼصد أن تسّتى ظؾقف أحؽومف وآثوره  افّثاين:

"افّؼظّقي
(2)

شالمقي حديثًو د افّصقريي يف مـتجوت ادصورف اإلويؿؽـ إمجول افعؼق، 

 يف أيت:

 شالمقة: افّصقرية دم مـتجات ادصارف اإلادسلفة إوػ

 مو هتدف فف افؼيعي مـ كظر فؾؿؼوصدتـوؿض افصقريي يف ادعومالت ادوفقي 

وَظوِت  إِن  "افؼظقي فًوئر افتعوؿدات افتل جتري بغ افـوس؛ ؾؼد ؿول افشوضٌل:   اْدَْؼُ

اَم  ًْ  إِك    ادََْصوفِِح  فَِتْحِصقؾِ  ُوِوَع
ِ
َْؾَعوِل ، ادََْػوِشدِ  َوَدْرء ْٕ ـْ يِف تِْؾَؽ ا ْ َيُؽ ًْ مَل َؾنَِذا ُخقفَِػ

                                                           
بقصاموي درة اجلؾقدي ظؼقد ادوفّقي اإلشالمقي وافؼوكقن افقوعّل، جمؿع إضرش فـؼ وتقزيع افؽتوب  (1)

 .226 -220م، ص. 2067ه/6298، تقكس، 6ادختص، ط

بط افػؼفّقي افثوكقي، دار افؼوق افّسـامين ظدكون خوفد، وقابط افعؼد يف افػؼف اإلشالمل، شؾًؾي افّضقا (2)

 .659-650م، ص 6986ه/6206، 6فؾـّؼ وافّتقزيع وافّطٌوظي، ط
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تِل  َدةٍ اف  ًَ َٓ َدْرُء َمْػ "ُخقفَِػ هِبَو َجْؾُى َمْصَؾَحٍي َو
(1)

وشـؼتك ظذ بعض مـتجوت ، 

 وهل:، قي افتل تتجذ ؾقفو افصقريياإلشالمادصورف 

 ـافتّايل:، قـة وظؽس افعقـة: وصقرتقفامبقع افعِ  -أّوًٓ 

ـٍ ممّجؾٍ َأْن يٌقع ادرُء صقئًو مـ " . بقع افعقـي: ظّرؾف بعض افػؼفوء: بلّكف:6 ، ؽره بثؿ

ثّؿ يشسيف بوئعُف ؿٌؾ ؿٌض افث ؿـ بـؼٍد حولٍّ أؿّؾ مـ ذفؽ ، وُيًؾِّؿُف إػ ادشسي

"افؼْدر
(2)

ـِ ادؼصقد،  وحؼقؼُتفو ؿرٌض يف صقرة بقٍع ٓشتحالل افّثؿ
(3)

وصقرهتو: أن ، 

ٍؾ ؿدره أفػ ديـورٍ  ـٍ ممج  ويٌقعفو ؾْقرًا ، يؼقم افّشخص ادحتوج فؾـّؼد بؼاء شقورٍة بثؿ

ؾعي ، إػ مـ اصساهو مـف بتًعامئي ديـوٍر كؼداً  ًّ وتعتز حؼقؼي افعقـي ظـد افػؼفوء ذاء اف

ـٍ ممّجؾٍ  ـٍ حوٍض أؿّؾ هبدف احلصقل ظذ افـّؼد، دون احلوجي إفقفو بثؿ وبقعفو بثؿ
(4)

 ،

ؾعي ترجُع إػ افٌوئع إّول ًّ قً بوفعقـي ٕن  ظغ اف مٌي ظـد فذفؽ ؾفل ُمر  ، وُشؿِّ

...شإذا تبايعتؿ بافعقـة«: -صّذ اهلل ظؾقف وشؾؿ-اجلؿفقر حلديٌ افـٌّّل 
(5)

. 

ـام تعتز حقؾًي ، . ظؽس افِعقـي صقرتف إجورة افعغ دـ بوظفو إجورة مـتفقًي بوفّتؿؾقؽ2

فالفتػوف ظذ حتريؿ بقع افقؾوء اُدجَؿِع ظؾقف؛ ظـ ضريؼ إظطوئف اشاًم جديداً 
(6)

وٓ ، 

ا إػ افؼوظدة افّؼظّقي اشتـودً ، -افّديقن ربو يف ادتؿّثؾي–جتقز فألشٌوب ادوكعي مـ افعقـي 

                                                           
 28، ص 9افشوضٌل، ادقاؾؼوت، م س، ج  (1)

افرئوشي افعومي إلدارات افٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافّدظقة واإلرصود، جمّؾي افٌحقث اإلشالمقي، توريخ  (2)

 .29، ص 7د ط، ج ، بـ 6299ذو احلجي  65افـؼ بوفشومؾي: 

( بخصقص 7/2/68جمؿقظي مـ ادمفػغ، افػتووى آؿتصوديي، جمؿع افػؼف اإلشالمل، ؿرار رؿؿ ) (3)

 .627، ص 6بقع افقؾوء، ج"مقوقع 

دردور إفقوس، بقُع ادرابحي: حؼقؼتف، مؼوظّقتف، ذوضف، وقابُطف، وتطٌقؼوتف ادعوسة، مؽتٌي تقكس،  (4)

 .55 م، تقكس، ص2065

توين )ت: (5) ًْ ِج ًِّ (، ـه 275أبق داود شؾقامن بـ إصعٌ بـ إشحوق بـ بشر بـ صداد بـ ظؿرو إزدي اف

، 9262، ر ح: بروت -ادؽتٌي افعكيي، صقدا ، حتؼقؼ ُمؿد ُمقل افديـ ظٌد احلؿقدشــ أيب داوود، 

 .272، ص 9ج

 .82قع افقؾوء؟، م س، ص ادكي رؾقؼ يقكس، اإلجورة دـ بوظفو هؾ ختتؾػ ظـ ب (6)
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ؾفذه افؼوظدة مؼّررٌة يف بققع ، "مو خرج مـ افقد وظود إفقفو ؾفق فغقٌ "ظـد ادوفؽقي: 

أجول
(1)

ـْ "ؿول ابـ افؼقّؿ: ،  قَؾِ  َوِم َميِ  احْلِ ٌَوضِؾَ  اْدَُحر  َلَفِي ِي اْف ًْ افت َحقُُّؾ َظَذ َجَقاِز َم

َبو، اْفِعقـَيِ  َفو َظَذ افرِّ
ًِ َو ِحقَؾٌي يِف َكْػ ِريِؿَفو، َمَع َأَّن  ِي َظَذ حَتْ َِئؿ  ْٕ وصقرهتو ظـد ، "َومُجُْفقُر ا

ْؾَعِي َحَدًثو َمو َتـُْؼُص بِِف َأْو َتَتَعق ُى "ابـ افؼقؿ:  ًِّ ي يِف اف
"َأْن حُيِْدَث اْدُْشَسِ

(2)
. 

 بقع افقؾا : -ثاكّقاً 

 شـقّوُح تعريػف وحؼقؼتف ؾقام يع: 

مـ جمّؾي إحؽوم افعدفقي ظذ أّن بقع افقؾوء  668. تعريػ بقع افقؾوء: كّصً ادوّدة 6

ي إَفْقِف اْدٌَِقعَ  ـَ َيُردُّ اْدُْشَسِ ٌَوِئَع َمَتك َرد  افث َؿ ٌَْقِع اجْلَوِئِز إذا َوُهَق يِف ُحْؽِؿ ، ُيشسُط ؾقف َأن  اْف اْف

ي بِفِ  ـْ اْفَػِريَؼْغِ ، مو كظركو إَػ اْكتَِػوِع ادُْْشَسِ ؾٍّ ِم ـُ ْقِن  ـَ ٌَْقِع اْفَػوِشِد بِوفـ َظِر إَػ  َويِف ُحْؽِؿ اْف

ِخ  ًْ َٓ َيؼْ ، ُمْؼَتِدًرا َظَذ اْفَػ َي  ـِ أيضًو بِوفـ َظِر إَػ َأن  ادُْْشَسِ ْه ِدُر َظَذ َبْقِعِف إَػ َويِف ُحْؽِؿ افر 

اْفَغْر 
(3)

. 

. حؼقؼي بقع افقؾوء: فؼد صدر ؾقف ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل افّدويل وخؾص بشلكف 2

 إػ أيت:

. اظتز افؼرار حؼقؼي بقع افقؾوء ؿْروًو جر  كْػعًو؛ ٕن  مشسي افعؼور يًتغؾُّف مّدة 2-6

ه ظذ افٌوئع بثؿـف إصعِّ ، افعؼد ؛ ؾفق يْؼرض ادول مـ أجؾ احلصقل ظذ مـػعِي ثؿ يردُّ

 وتؽقن هذه افّزيودة بؿثوبي افػوئدة افّربقيي ادحّرمي ْذظًو.، افعؼور خالل ادّدة

افذي هق -. اظتز ادجؿُع أّن افعؼد ؽر جوئٍز؛ ّٕكف خيتؾػ ظـ حؼقؼي افّرهـ 2-2

يـ ائـ مـ آكتػوع بوفعؼور بقـام ادؼصقد مـ بقع افقؾوء متؽغ ادشس، -تقثقؼ فؾد  ي افد 

                                                           
 .6666م، ص  6992/ـه 6262، جدة بتوريخ 7ػؼف اإلشالمل، بوب بقع افقؾوء، جفجمّؾي جمؿع ا (1)

(، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ـه 756ابـ ؿّقؿ اجلقزيي، إظالم ادقّؿعغ ظـ رب افعودغ، )ت:  (2)

 .250، ص 9م، ج6996، ـه6266

كقر ُمّؿد جمّؾي إحؽوم افعدفقي، جلـي مؽقكي مـ ظدة ظؾامء وؾؼفوء يف اخلالؾي افعثامكقي، ، ـورخوكف جتورِت  (3)

 .90ـتى، آرام بوغ، ـراتق، اهلـد، ص 
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هـ يف افػؼف اإلشالمل ٓ ُيشسط ؾقف  فتؿؾُّؽف فف مؼوبؾ افؼْرِض افذي ؿّدمف فؾٌوئع؛ ؾوفر 

ط ؾًد ظؼد افّرهـ فقجقد صٌفي افّربو يف ، متؾقؽ ادرهتِـ مـوؾع ادرهقن وإذا اصُسِ

افعؼد
(1)

. 

 افّتقّرق ادـظّؿ:  -ثافثاً 

 وُحْؽؿف ؾقام يع:، أهداؾفوِذـر ، شـتطّرق فتعريػف

ٍ مع افعؿالء6 يتؿث ؾ يف ذاء افعؿقؾ ، . تعريػف: ؿقوم ادكف اإلشالمل بستقٍى معغ 

ـٍ آجؾٍ  ـٍ كْؼديٍّ ُيًؾ ُؿ ، مـ ادكف شؾعًي بثؿ ؾف بٌقعفو كقوبي ظـف فشخٍص آخر بثؿ ِـّ ويق

ؾعي بث، فؾعؿقؾ ًّ ـٍ أؿّؾ مـ شعر ممّو جيعؾ ادكف ؿودرًا ظذ آشتحقاذ ظذ اف ؿ

قق إذا تقاضل مع ادشسي ًّ اف
(2)

ؿقوم "؛ ـام ظّرؾف ؿرار جمؿع افػؼف اإلشالمل بلّكف: 

يف  -أو افػّضي، فقًً مـ افّذهى-ادكف بعؿٍؾ كؿطلٍّ يتّؿ ؾقف ترتقى بقع شؾعٍي 

ؾع افعودّقي ًّ ـٍ آجٍؾ ظذ أن يؾتزم ادكف ، أشقاق اف  إّمو–أو ؽرهو ظذ ادًتقرق بثؿ

 آخر مشسٍ  ظذ بقعفو يف ظـف يـقب بلن –أو بحؽِؿ افُعْرف وافعودة ، افعؼد يف بْؼطٍ 

ـٍ  "ويؼقم بتًؾقؿ ثؿـفو فؾؿًتقِرِق ، حوٍض  بثؿ
(3)

. 

ثؿ يؼقم ادشسي ، ؿقوم ؾرٍد بؼاء شؾعٍي مـ آخر بوٕجؾ أو بوفتؼًقط"وصقرتف: 

"بنظودة بقعفو بوفـؼد فشخٍص آخر
(4)

. 

                                                           
( بخصقص 7/2/68ؿرار رؿؿ )جمؿقظي مـ ادمفػغ، افػتووى آؿتصوديي، جمؿع افػؼف اإلشالمل،  (1)

 .59، ص 6بقع افقؾوء، ج"مقوقع 

قيؾؿ شومل بـ إبراهقؿ، افّتقّرق وافّتقّرق ادـظؿ، بحٌ مؼّدم إػ ادجؿع افػؼفل اإلشالمل، رابطي  (2) ًّ اف

 .20م، ص 2009/ـه6222افعومل اإلشالمل، مؽي ادؽرمي، مجوده افثوكقي 

افػؼفل اإلشالمل افّدؽقثر، افؼرارات ادجؿعقي يف ادعومالت ادوفّقي ظذ إبقاب افػؼفّقي، ؿرار ادجؿع  (3)

 .96(، بحٌ بعـقان: افّتقّرق ـام جُتريف بعض ادصورف يف افقؿً احلوض، ص 2/67) 98رؿؿ: 

افتصقير آؿتصودي واحلؽؿ "دكقو صقؿل أمحد، افتؿقيؾ وادمشًوت ادوفقي اإلشالمقي، افتقرق ادكيف  (4)

 .666م، اإلشؽـدريي، ص 2067، 6، دار افػؽر اجلومعل، ط"افؼظل
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 رابعا: ادسائؾ افتل تؼتيض حتريؿ افتّقرق ادـظؿ: 

، فؼد طفر افتقرق يف بدايي هذا افؼرن اهلجري يف كقاؾذ ظدة بـقك تؼؾقديي شعقديي

وافٌـؽ ، وافٌـؽ افًعقدي إمريؽل، وبـؽ اجلزيرة، هل: افٌـؽ افًعقدي افزيطوين

إلدارة افًققفي يف ادصورف وظّؿ تطٌقؼف يف افـظوم ادكيف اخلؾقجل ، إهع اإلشالمل

اإلشالمقي
(1)

وهق مو جعؾ مـتجوت ادصورف ، ومو زافً مـطؼتـو ادغوربقي ٓ تعتؿده، 

 شالمقي بعقدة ظـ افصقريي وتًفؿ يف آؿتصود احلؼقؼل.اإل

 حؽؿ افّتقّرق ادكدم ادـظّؿ:  -أ

 هـوك رأيون يف هذه ادعومؾي:

ويؼيض بجقاز افتقرق ادكيف ، يؼقل بف بعض افػؼفوء ادعوسيـ افرأي إول:

 ادـظؿ: فؼد بـقا رأهيؿ ظذ ظّدة مزرات مـفو:

وافًؾعي ، . أّن افتجور يؼصدون مـ معومالهتؿ احلصقل ظذ كؼقٍد أـثر بـؼقد أؿؾ6

 احلّؾ.وبـقا رأهيؿ هذا ظذ أّن إصؾ يف ادعومالت ، ادٌوظي هل افقاشطي بقـفام يف ذفؽ

ققفي بطريؼي مٌوحي، . أن افتقرق يًوظد يف تغطقي افؽثر مـ آحتقوجوت2 ًّ ، ويقّؾر اف

 ّٕن احلوجي ظـدهؿ تدظق إػ مثؾ هذه ادعومؾي فتؿقيؾ افعجز افتجوري يف افدوفي.

واؿع ادـوؾًي يف افًقق ادوفقي افدوفقي يػرض ظذ ادصورف اإلشالمقي ظدم  . إنّ 9

زيودة ربحفو يف طّؾ ادـوؾًي ادحتدمي بقـفو وبغ افٌـقك افتؼؾقديي تػقيً أّي ؾرصي ف

افربقيي
(2)

. 

وبـقا رأهيؿ ظذ أّن ، وهق مجفقر افػؼفوء وظؾامء آؿتصود ادعوسيـ افرأي افثاين:

                                                           
افتصقير آؿتصودي "دكقو صقؿل أمحد، افّتؿقيؾ وادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي، بحٌ افّتقّرق ادكيّف  (1)

 .665، م س، ص "واحلؽؿ افؼظّل 

، افدورة افتوشعي ظؼة دجؿع افػؼف "دراشي حتؾقؾقي كؼديي ٔراء افػؼفوء"بقهراوة شعقد، افتؿقيؾ ادكيف  (2)

 .66-65فشورؿي، اإلمورات افعربقي ادتحدة، ص. اإلشالمل افدويل، إمورة ا
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وجقهره هق بقع افعقـي ، افتقرق ادكيف ادـظؿ مغوير جلؿقع أكقاع افتقرق افػؼفل

وافعؿقؾ دوره ُمصقر يف ، دكف يتقّػ ـّؾ رء يف افعؿؾقيادحرم ذظًو بدفقؾ أّن ا

وٓ ، حتديد مٌؾغ افتؿقيؾ؛ ؾضاًل أّن ظؿؾقوت افٌقع تتّؿ دون تقّؾر افؼٌض احلؽؿل

خترج ظؿؾقي افتقرق ادـظؿ ظـ ـقَّنو كؼدا حوضا ؿؾقال بـؼد آجٍؾ أـز؛ فذفؽ ـون مـ 

 مؼوصد حتريؿف أيت:

ـظؿ مع مؼته افعؼد: خترج افقـوفي يف بقع افتقرق . تعورض افتقرق ادكيف اد6

ادكيف ادـظؿ ظـ مؼته افعؼد أصاًل بوحتقائفو ظذ مو يتـوىف مع حؼقؼتفو؛ َّّٕنو 

ؾ ِـّ فؽـّف يف افتطٌقؼ افعؿع ٓ يًتػقد مـفو إٓ ادكف ، ُذظً يف إصؾ دصؾحي ادق

ظذ افعؿقؾ بًعر مرتػع يف  اإلشالمل افقـقؾ؛ ؾفق يعؿؾ دصؾحتف مـ خالل افٌقع

ؾربح افٌـؽ مـ ظؿؾقي افٌقع إوػ وخين ، ثؿ افٌقع كقوبًي ظـف بًعر أؿؾ، افٌدايي

افعؿقؾ يف ظؿؾقي افٌقع افثوكقي افتل يتقٓهو ظـف ادكف؛ ّٕن ادكف يتّكف يف 

وؽر ، ؾفق يشسي افًؾعي فـػًف وفقس فؾعؿقؾ، افقاؿع بصػتف مشسّيًو ٓ بصػتف وـقالً 

بعقد ظـ افتقرق كؼؾ افًقيؾؿ اّتػوق مجفقر افػؼفوء ظذ ظدم جقاز تقـقؾ افعؿقؾ يف 

 ادرابحي فممر بوفؼاء.

. تشوبف افتقرق مع افعقـي ادحرمي ذظًو ظـد مجفقر افػؼفوء؛ ّٕن ادكف يتقّػ 2

، فـػًف ؾقؽقن بذفؽ مشسّيوً ، ويـتظر مـ افعؿقؾ حتديد ثؿـ افتؿقيؾ، افعؿؾقي برمتفو

 ومـ هـو تدخؾ افعقـي.

. ظدم ّتقّؾر ذوط افؼٌض احلؽؿل يف ظؿؾقي افتّقّرق ادـّظؿ: إْذ ٓ تقجد مًتـدات 9

ُتثًٌ متّؾؽ افًؾعي فدى إضراف ادًتػقدة مـ ظؿؾقي افتقرق؛ ؾال يقجد فدهيؿ إٓ 

ا ا حوًض وجقهر افعؿؾقي ٓ يتعّدى ـقكف كؼدً ، إيصوٓت ادخوزن ادتداوفي يف افٌقرصي

بـؼٍد إػ آجٍؾ أـز ؿؾقالً 
(1)

إمر افذي جعؾ ادجؿع افػؼفل اإلشالمل افّتوبع فرابطي ، 

                                                           
افتصقير آؿتصودي "افّتؿقيؾ وادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي، بحٌ افّتقّرق ادكيّف دكقو صقؿل أمحد،  (1)
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 افعومل اإلشالمل يـّص ظذ ؿرار حتريؿ افّتقّرق ادكيّف دو يع:

ؾعي دشٍس آخر جيعؾفو صٌقفًي 9-6 ًّ . أّن افتزام افٌوئع يف ظؼد افّتقّرق بوفقـوفي يف بقع اف

 أو جرى افُعْرف بف.، حّرمي ْذظًو شقاًء ـون آفتزام مؼوضًو يف احلولبوفعقـي اد

ٕن ، . تمّدي ادعومؾي بوفّتقّرق إػ اإلخالل بؼوط افؼٌض افاّلزم فصّحي ادعومؾي9-2

ق فؾعؿالء مؼؾقب افتقرق ظذ أكف اشتثامر يضؿـ ؾقف ادكف افثؿـ  ادكف يًقِّ

ي بعد ذائفو كقوبي ظـف؛ ؾوفتزامف ؽر صحقح ٕكف ويؾتزم بؼاء افًؾع، أجؾ فؾعؿقؾ

يؼع ؿٌؾ متؾؽ افًؾعي
(1)

. 

. يعتز اهلدف مـ هذه ادعومؾي حصقل ادكف ظذ زيودٍة دو ؿّدم مـ متقيٍؾ؛ 9-9

وإذا ، ؾوفعؿقؾ هيدف فؾحصقل ظذ افـّؼد؛ ّٕكف هق افغرض ظـده أصاًل مـ ادعومؾي

وٓ جيقز؛ ّٕكف ، د يًّؿك افّتقّرق افعؽّز ـون ادكف هق افذي حيصؾ ظذ افـّؼ

ل وادًتقِرق ساحيً ، ـوفّتقّرق ادكيفّ  ، ؾؽالمهو يؽقن ادكف ؾقف متقاضٌئ بغ ادُؿقِّ

أو ظْرؾًو بوفّتحويؾ فتحصقؾ افـّؼد احلوض بلـثر مـف يف افّذمي وهذا هق افّربو ، أو وْؿـوً 

ادؿـقع
(2)

. 

افتقرق ادكيف ادـظؿ يسجح فؾٌوحٌ افرأي افثوين بؿـوؿشي آراء افػؼفوء يف مًلفي 

وكحّد مـ ادؼومرة افتل ، افؼوئؾ بوفتحريؿ فؽل تٌؼك فؾؿكؾقي اإلشالمقي خصقصقتفو

ؾٌوإلمؽون أن ، ؿول ظـفو آؿتصودي مقريس آفقف: إّن افعومل أصٌح مؾفك ظذ افـؼقد

بـوء ظذ تقّؿع ارتػوع  وأن كٌقع افًؾعي دون أن كحقزهو، وكشسي دون أن كدؾع صقئً 

أشعور إشفؿ؛ ّٕن ادًتثؿريـ يف افٌقرصي حيصؾقن ظذ متقيؾ مشسيوهتؿ بؼروض 

ويف حوفي اكخػوض أشعور إشفؿ يقاجف ادؼسوغ ، مكؾقي مضؿقكي بنيداع إشفؿ

                                                                                                                                               
 . 676-670، م ن، ص. "واحلؽؿ افؼظّل 

، د ط، د ت، ص "ر ادٌوذمؼؾقب افتقرق أو آشتثام"افًقيؾؿ شومل بـ إبراهقؿ، ادـتٍ افٌديؾ فؾقديعي  (1)

5-6. 

 .96افّدؽقثر شعد بـ ظٌد افعزيز، افؼرارات ادجؿعقي يف ادعومالت ادوفّقي ظذ إبقاب افػؼفّقي، م س، ص  (2)
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ا ممو يـجؿ ظـف وغٌط ظذ افٌقرصي صعقبوت يف افدؾع إذا ـون حجؿ آؿساض ـٌرً 

تػوع إشعوريمدي إػ ار
(1)

. 

شالمقي يف مـطؼي ْت هذه افّصقر يف بعض ادصورف اإل. صّقر افّتقّرق ادـّظؿ: ابتؽرَ 2

وكذـر ، رؽؿ ادحوذير افؼظّقي ظؾقفو، اخلؾقٍ ـٌديٍؾ دـتٍ افقديعي يف افٌـقك افّتؼؾقديي

 مـفو:

وصقرُتف: ، أجؾي. بركومٍ آشتثامر بودرابحي )َّنر(: يعدُّ مـتجًو بدياًل فؾقديعي 2-6

ؾف يف ذاء معودن، أن يؼقم افعؿقؾ بتًؾقؿ ادكف مٌؾغًو حوضاً  ِـّ أو شؾعًو ، ويق

دصؾحتف؛ ثؿ يؼقم ادكف بؼاء هذه ادعودن بلجٍؾ مـ افعؿقؾ بزيودٍة يف افثّؿـ 

؛ ؾوفـّتقجي تًؾقؿ افعؿقؾ مٌؾغًو فؾؿكف يف إجؾ ادّتػؼ ظؾقف ـُ فف ، إصعِّ ويْضؿ

 أـثر مـفو يف ذمتف. كؼقداً 

وهق: أن ، . بركومٍ افّتقّرق آشتثامري )كؼوء(: يعتز بدياًل ذظّقًو فؾقدائع أجؾي2-2

قق افّدوفقي فقشسهيو ادكف اإلشالمل مـف بعد متؾُّؽف  ًّ يؼقم افعؿقؾ بؼاء شؾٍع مـ اف

ه وـقاًل ظـ ويتّؿ إجراء ظؼد افّتقّرق مـ ضرف افٌـؽ بوظتٌور، هلو بودرابحي أجؾي

افعؿالء
(2)

. 

 ادرابحة افعؽسّقة أو افّتقّرق افعؽّز:  -ب 

، وآشتثامر ادٌوذ، ومؼؾقب افّتقّرق، ويًّؿك بودـتٍ افٌديؾ ظـ افقديعي ٕجؾٍ 

ؾ افعؿقؾ ادقِدُع ادكَف يف ذاء شؾعٍي بعد ، وآشتثامر بودرابحي ِـّ وصقرتف: أن يق

ـٍ ممّجٍؾ هبومش  ثؿّ ، تًؾقؿ ثؿـفو حوضاً  ؾعي مـ افعؿقؾ بثؿ ًّ يتقػ  ادكُف ذاء اف

                                                           
مقريس آفقف، افؼوط افـؼديي ٓؿتصود إشقاق مـ دروس إمس إػ إصالحوت افغد، ادعفد اإلشالمل  (1)

 .96-29-22م، ص. 6999، 6ُموضات افعؾامء افٌورزيـ رؿؿ فؾٌحقث وافتدريى، شؾًؾي 

ادـتٍ افٌديؾ "دكقو صقؿل أمحد، افّتؿقيؾ وادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي، كؼوش هودئ حقل مو يًؿك  (2)

 .676فؾقديعي أجؾي، م س، ص 
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( 2/69) 660وؿد أؿّر جمؾس جمؿع افػؼف اإلشالمل يف ؿراره رؿؿ ، ربٍح مّتػٍؼ ظؾقف

 ظدم جقازه فألشٌوب افّتوفقي:

ؾعي فقًً مؼصقدًة فذاهتو6 ًّ مي ْذظًو؛ ّٕن اف ، . صٌفتف افقاوحي بوفعقـي ادحر 

ؾعي مـف.وادكف يؾتزم فؾ ًّ  عؿقؾ بؼاء اف

وؿد ؿّرر ادجؿع ، . دخقل هذه ادعومؾي يف افّتقّرق ادـّظؿ ٓصساـفام يف كػس افعؾؾ2

وبعي ظؼة. 2شوبؼًو حتريؿف بؼراره رؿؿ  ًّ  يف دورتف اف

افتل تًعك فتعزيز افـّؿّق ، . تعورض هذه ادعومؾي مع أهداف افّتؿقيؾ اإلشالمل9

فّتؿقيؾ بوفـّشوط احلؼقؼّل آؿتصودّي مـ خالل ربط ا
(1)

. 

 افػرق بغ افتقرق ادـظؿ وافعؼقد إخرى: - ج

. افػرق بغ افتقرق وافعقـي: تتحؼؼ افعقـي إذا اصسى ادكف افًؾعي مـ افعؿقؾ 6

 ٌٍ وبام أن احلقؾي ، بلؿؾ مـ ثؿـفو؛ بقـام يف افتقرق ادـظؿ يٌقع ادكف افًؾعي فطرٍف ثوف

ادكيف ادـظؿ اظتزه أؽؾى افػؼفوء ادعوسيـ مـ صقر افعقـي واوحي يف افتقرق 

 فتحؼؼ افصقريي يف ظؿؾقوت افٌقع وافؼاء.

. افػرق بغ افتقرق ادـظؿ وبقع ادرابحي: أن ظؼد ادرابحي يؼقم ظذ تًؾُّؿ افًؾعي 2

ؿ واصساهو ادكف بـوًء ظذ ضؾٌف ث، فؾعؿقؾ؛ ّٕن إخر هق افذي حّدد كقع افًؾعي

ؾفق يٌحٌ ، أظود بقعفو إفقف؛ أمو بوفـًٌي فؾتّقرق ادكيف ادـظؿ ؾوفعؿقؾ ٓ هتؿف افًؾعي

ويؼقم بٌقعفو كقوبًي ، وادكف هق افذي حيّدد افًؾعي فؾعؿقؾ، ؾؼط ظـ افًققفي افـؼديي

ويًؾِّؿ فف افـؼد، ظـف
(2)

. 

 

                                                           
بشلن ادـتٍ افٌديؾ  /(2 660ؿرارات ادجومع يف افـقازل افػؼفّقي، ؿرار ادجؿع افػؼفل اإلشالمل رؿؿ: ) (1)

 .99، ص  ظـ افقديعي ٕجؾ )افّتقّرق افعؽز(

 .209قي، م س، ص اإلشالماحلقؾ افػؼفقي وظالؿتفو بودكؾقي  (2)
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افعؼد 

 ادطبؼ

 4افربع 

2013 

 4افربع 

2014 

 4افربع 

2015 

 4افربع 

2016 

 4افربع 

2017 

 1افربع 

2018 

 2افربع 

2018 

668569689569687227556299696566286279769 ادرابحة

6929622098692982990568959966207669606769 افتقرق

0000000 افسؾؿ 

0000000 آشتصـاع

آجارة 

واإلجارة 

ادـتفقة 

 بافتؿؾقؽ

69526565786222906990026699826267076882069

0000000 ادضاربة

ادشارـة 

وادشارـة 

 ادتـاؿصة

6856662567262627626256958699062

0000000 افقـافة

افؼرض 

 احلسـ

0000000

99876692996599666660092676608069595562296265 أخرى

1475543155264716179441930547214574511426557842 ادجؿقع

يبغ ؿقؿة افتؿقيؾ حسب افعؼد ادطبؼ دم افؼطاع ادكدم افسعقدي  1جدول رؿؿ 

2018-2013بؿاليغ افدورات خالل افػسة 
(1)

 

كالحظ مـ اجلدول افًوبؼ أن افؼطوع ادكيف افًعقدي يغؾى ظؾقف افتعومؾ 

افتل  وهق مو يتؼوضع مع جوكى اإلصؽوفقي، ي وافتقرقبعؼقد افضامن خوّصي ظؼد ادرابح

ضرحـو ؾقفو ؿضقي افصقريي يف مـتجوت ادصورف اإلشالمقي وضورة جتـٌّفو بوٓظتامد 

                                                           

(1) (PSIFIs) Prudential and Structural Islamic Financial Indicators for Islamic Banks, islamic 

financial services board, Value (or percentage) of returns by major type of Sharī`ah -

compliant contract, p 2-3. 
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وبوفـظر إػ بقوكوت اجلدول إخرى كجد أن حجؿ افؼطوع ، ظذ ظؼقد ادشورـوت

يطرح صؽقـو وهق مو ، ادكيف افًعقدي يف أؽؾى افًـقات ـون أـثُره بـد أخرى

د مـ ضٌقعي هذا ـّ افٌـد هؾ هق يف ؿطوع  تؼتيض مـ هقئي افرؿوبي افّؼظقي افتل

 إشفؿ؟...

 4افربع  افعؼد ادطبؼ

2013 

 4افربع 

2014 

 4افربع 

2015 

 4افربع 

2016 

 4افربع 

2017 

 1افربع 

2018 

 2افربع 

2018 

756265996669928066922967876566992896259277 ادرابحة

9022909762229267525269582660966526096992 افتقرق

0000000 افسؾؿ 

656262666696069606626660866 آشتصـاع

آجارة 

واإلجارة 

ادـتفقة 

 بافتؿؾقؽ

257662268969272667268862272060628626292996

29667696686679096622762926522 ادضاربة

ادشارـة 

وادشارـة 

 ادتـاؿصة

2266976968626269269926252

67606269262226222 افقـافة

افؼرض 

 احلسـ

0000006

955629965996720266656065665626756596 أخرى

1382446162224917353421791847190994341988541820228491 ادجؿقع

يبّغ ؿقؿة افتؿقيؾ حسب افعؼد ادطبؼ دم افؼطاع ادكدم افؽقيتل  2رؿؿ  جدول
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2018-2013بؿاليغ افدورات خالل افػسة 
(1)

 

كالحظ مـ اجلدول افًوبؼ ترـقز افـظوم ادكيف افؽقيتل ظذ صقغ افتؿقيؾ بدًٓ 

حقٌ ـوكً حصي ادرابحي وافتقرق ادكيف ادـظؿ واإلجورة ، مـ صقغ ادشورـي

دـتفقي بوفتؿؾقؽ ادًتحقذة ظذ امتداد ؾسة افدراشي ظذ صقغ ادشورـي افتل تعتؿد ا

وهق مو جيعؾ ادصورف اإلشالمقي ، ظذ ؿوظدة افغـؿ بوفغرم وحتّؿؾ إربوح واخلًوئر

وهذا مو ، ويػّقت ظؾقفو ؾرص آشتثامر يف مشوريع تـؿقيي، ُمصقرة يف ظؼقد افضامن

ل ضرحتفو وهل وجقد مـتجوت صقريي يف ؿطوع ادكؾقي يتؼوضع مع اإلصؽوفقي افت

 اإلشالمقي.

 شالمقة:ت آبتؽار دم مـتجات ادصارف اإلادسلفة افثاكقة: معّقؿا

ؾّعوفٍي؛  اشساتقجقيشالمقي ظذ ي آبتؽور يف مـتجوت ادصورف اإلتؼقم مـفجق

َّّٕنو تـطؾؼ مـ افّثقابً افّؼظّقي افتل تـّص ظذ حتؼقؼ افعدل بغ ادتعوؿديـ وادًومهي 

ِؾ ادخوضر مـ ِؿٌِؾ مجقع أضراف افعؿؾقي افّتؿقيؾقي وآشتثامريي ًْ ، يف حتؿُّ  ٌ فذفؽ ف

ة قي احلوجي افتل أكتجفو افّطؾى ادتزايد ظؾقف يف طؾ افػجقاإلشالممـتجوت ادصورف 

احلوصؾي يف ظروف؛ ؾوزديود ظدد ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي يتطّؾى دراشي 

قق ًّ وافعؿؾ ظذ ، آحتقوجوت افّتؿقيؾقي فؾؿتعومؾغ ممّو يقجى دراشي مًتؿّرة فؾ

وامكًو فتحؼقؼ افؽػوءة آؿتصوديي ، تطقير إشوفقى افّتؼـقي وافػـّقي افاّلزمي هلو

فتؽقن مًتؼّؾًي ظـ ادـتجوت ادوفّقي افّتؼؾقديي ومـوؾًًِي هلو  فؾؿـتجوت ادوفّقي اإلشالمقي

. قق ادويّل افّدويلِّ ًّ  ظذ مًتقى اف

ر ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي وعػ مًتقى  ؿوت افتل حتقل دون تطقُّ ومـ ادعقِّ

                                                           
(1) (PSIFIs) Prudential and Structural Islamic Financial Indicators for Islamic Banks, islamic 

financial services board, Value (or percentage) of returns by major type of Sharī`ah -

compliant contract, p 2-3. 
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فذفؽ ظذ ادمّشًوت ادوفّقي ، افقظل بوفّثؼوؾي ادوفقّي ظؿقمًو واإلشالمقي خصقصوً 

ؾوفّتـظر دـتجوت ، اإلشالمقي أن تعّزز ثؼوؾي آبتؽور ادويّل إػ جوكى آفتزام افؼظّل 

د يف افّتطٌقؼ ادقداينّ اإلشالمادصورف   ً فذفؽ حول دون تطقير ، قي بحوجٍي إػ أن جي

 قي ادعّقؿوت افّتوفقي:اإلشالممـتجوت ادصورف 

 بداع داخؾ ادمّشًوت ادوفقي اإلشالمقي. . ظدم وجقد بقئٍي ُمّػزٍة ظذ آبتؽور واإل6

ي آبتؽور ادويل وـػوءتف اإلداريي.2 ؾ مفؿ   . ظدم تقؾُّر افعـك افٌؼّي افؼودر ظذ حتؿُّ

. ظدم اشتقعوب ادقارد افٌؼيي يف ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي فطريؼي آبتؽور 9

 ادويل.

واإلدارة ادًموفي ظـ تطقير مـتجوت  ،. افػشؾ يف افّتـًقؼ بغ افقحدات افٌحثقي2

قي اإلشالمادصورف اإلشالمقي؛ مـ خالل وعػ افّتعوون احلوصؾ بغ ادصورف 

 واجلومعوت.

. افؼصقر يف دراشي إشقاق ادوفّقي افعودقّي ٓشتؼراء مًتؼٌؾفو فتحديد مًتقى 5

افتل هلو ، ك افّتؼؾقدييوإمؽوكقي تطٌقؼفو دـوؾًي افٌـق، احلوجي فؾؿـتجوت ادوفقّي اجلديدة

قق. ًّ  حّصٌي معتزٌة مـ اف

وتطقير إشوفقى افّتؼـقي ، . ظدم افّسـقز ظذ احتقوجوت افعؿالء احلوفقي وادتقّؿعي6

فتؾٌقتفو
(1)

.  
  

                                                           
، م س، "وقابطفو افؼظّقي وأشًفو آؿتصوديي"أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل، اهلـدشي ادوفّقي اإلشالمقي  (1)

 .52-56ص 
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 امتةاخل

 

فتؽقن بعقدة  دـتجوت ادصورف اإلشالمقي اّتضحً فـو أمّهقي افّضقابط افّؼظقي

يف إصؾ ظذ ادخورج افػؼفقي؛ وثًٌ يل أن بعض  ـقًمـ احلقؾ افصقريي افتل بُ 

مـتجوت ادصورف اإلشالمقي مل حتسم افضقابط افّؼظقي فتؼؾقدهو دـتجوت افٌـقك 

وهق مو يمثر ظذ صقرة ، مثؾ: افتقرق ادـظؿ وبقع افقؾوء وبقع افعقـي، افتؼؾقديي

، هذه ادًلفي فذفؽ ظوفٍ بحثـو، ويٌعده ظـ مؼوصد افّؼيعي، افتؿقيؾ اإلشالمل

وؿّدم بعض احلؾقل افتل تٌعد مـتجوت ادصورف اإلشالمقي ظـ افتحويؾ بوظتامد 

واظتامد افضقابط افؼظقي ، افضقابط افؼظقي اخلوّصي بودفـدس ادويل اإلشالمل

وأبرزت مـ خالفف خطقرة اظتامد ادـتجوت ، اخلوصي بودمشًوت ادوفقي اإلشالمقي

ؿوت آبتؽور ادويل يف مـتجوت و مـ معقّ المقي؛ َّّٕن افصقريي يف ادصورف اإلش

 ادصورف اإلشالمقي؛ فذفؽ خؾص افٌحٌ إػ افـتوئٍ أتقي: 

. أّن ادخورج افػؼفّقي متّثؾ حؾقًٓ ذظّقًي حتّؼؼ ادؼوصد افّؼظقي افتل هتدف دصؾحٍي 6 

وأن ٓ ُتًؼط حّؼ  ،بؼط أن يؼّررهو افعؾامء ادحّؼؼقن، ظوّمٍي صفد افّؼع بوظتٌورهو

فذا يتؿُّ ، أحد ادتعوؿدْيـ؛ ثّؿ تٌّغ فـو أن ادصؾحوت افػؼفقّي ادوفقي تتغّر مع تغّر افّزمـ

ؾؿصطؾح ، اظتامد ادصطؾح افذي يشفد فف افُعرف اجلوري بف افعؿؾ بغ افـّوس

تؾٌػ متومًو وخم، ادضوربي افققم إذا أضؾؼ يف افٌقرصي يراد بف ادراهـي ظذ ارتػوع إشعور

ظـ ظؼد ادضوربي افؼوئؿ ظذ ادشورـي يف افّربح واخلًورة اظتامدا ظذ ؿوظدة افغـؿ 

 يتحّؿؾ ، بوفغرم
ٍ
ومصطؾح احلقافي افذي ـون ُيطؾؼ ظذ حتقيؾ ذّمي ادديـ إػ آخر معء

 وافققم ُيطؾؼ ظذ حتقيؾ إمقال مـ بؾٍد إػ آخر.، شداد افّديـ ظـ ادديـ ادعن

قي؛ فؽقَّنو تعتؿد اإلشالمز أمّهقي اظتامد افّضقابط افّؼظقي دـتجوت ادصورف . تز2
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اشتـودًا إػ ، جوكٌغ: جوكٌى مـفو خيّص ادفـدس ادويّل اإلشالمل افؼوئؿ ظذ تطقيرهو

قق واحتقوجوتف؛ واجلوكى افّثوين خيّص وقابط ، خزتف بوفعؿؾ ادكيفّ  ًّ وبلحقال اف

 قي.اإلشالمالمقي افتل تتؿّثؾ يف حقـؿي مـتجوت ادصورف ادمّشًوت ادوفقي اإلش

، يؼقم ظذ اجلؿع بغ افعؼقد، . إّن مـفٍ افّتؼؾقد وادحوـوة دـتجوت افٌـقك افتؼؾقديي9

أو بقع افديـ بوفديـ ادـفل ظـف ذظًو؛ ، أو افغرر، وٓ يممـ معف افقؿقع يف افّربو

وذـرت أّن ، قفو اجلؿع بغ افعؼقدمـ خالل افٌحٌ افّصقر افتل حيتؿؾ ؾ ؾلبرزت

ومل يؽـ هـوك ، اثـتْغ مـفام جوئزٌة؛ ّٕن إحدامهو مل ُيشسط ؾقفو أحُد افعؼدْيـ يف افّثوين

تقاضٌم بغ افعوؿدْيـ؛ وافّصقرة افّثوكقي ـون اجتامع افعؼدْيـ ؾقفو ظروّقًو ؽر مؼصقٍد يف 

واإلجورة ادـتفقي ، فممر بوفّؼاءـٌقع ادرابحي ، مـظقمٍي متتوبعي إجزاء وادراحؾ

وادشورـي ادتـوؿصي؛ أّمو افّصقرتغ ادحّرمتغ ؾتؾؽ افتل جيؿع بقـفام ، بوفّتؿؾقؽ

 أو بؿقاضلٍة بّقـٍي دون أن يشسط أحدمهو يف أخر.، بوصساط أحد افعؼدْيـ يف افّثوين

ويف تـقيع ، ؼقؼ افّربحقي. أّن اظتامد آبتؽور ادويل يف ادصورف اإلشالمقي يًفؿ يف حت2

ؾع ، مصودرهو ًّ وحيّؼؼ أهداف افّتـؿقي فؼقوم ادـتجوت ادوفقي اإلشالمقي ظذ تٌودل اف

 واخلدموت وادـوؾع.

. أّن خموضر افّتؼؾقد دـتجوت افٌـقك افتؼؾقديي تؽُؿـ يف زظزظي ؿـوظي ظؿالء ادصورف 5

مثؾ: ، تطٌقؼ افعؼقد افّصقرييقي؛ فؼقومفو ظذ اإلشالمقي بؿـتجوت ادصورف اإلشالم

ـٍ  ؾعي كؼدًا مـ كػس ادشسي هلو إػ أجٍؾ بثؿ ًّ بقع افعقـي افذي يشسي بؿقجٌف بوئع اف

ؾعي متك مو رّد فف افّثؿـ، أظذ ًّ ومثؾفام ، ومثؾف بقع افقؾوء افذي يؾتزم ؾقف ادشسي برّد اف

ؾعي ادكف بٌقعفو ك ًّ ؾ مشسي اف ـّ ويشسهيو ادكف ، قوبًي ظـفافّتقّرق ادـّظؿ افذي يق

قق ًّ وهذا مو جعؾ ادعومؾي صٌقفي بصقرة ؿرٍض جّر كػعو ادـفّل ، بًعٍر أؿّؾ مـ شعر اف

 ظـفو ْذظًو ٕـؾ أمقال افـّوس بوفٌوضؾ.

. يعدُّ افتقرق آفقًي تّتخذهو بعض ادمّشًوت ادوفّقي اإلشالمقي فتؼديؿ خدمٍي مكؾّقٍي 6

ٍت تعوؿدّيٍي مـّظؿٍي ُتقنِّ فؾعؿقؾ احلصقل ظذ افـّؼد؛ حقٌ جديدٍة؛ تتؿّثؾ يف إجراءا
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واهلدف مـف حتؼقؼ افّنظي يف إكجوز ، يؽقن حضقر ادكف اإلشالمل إووؾّقًو ؾقف

وختػقض كًٌي اخلًورة افتل يقاجففو افعؿقؾ ظـد بقعف يف افقؿً ، ادعومؾي مـ كوحقيٍ 

وهذا مو يتعورض مع أشؾقب ، رىاحلوض فؾًؾعي ادشساة مـ ادكف مـ كوحقٍي أخ

مـ ضريف ادعومؾي اشتـودا  ادشورـي يف إربوح واخلًوئر افذي يؼقم ظذ حتّؿؾ ادخوضر

إػ ؿوظديت: افغـؿ بوفغرم واخلراج بوفضامن افؾتون تؼقم ظؾقفام مـتجوت ادصورف 

جتامظل وظدم آفتزام هبام يػؼد ادكؾقي اإلشالمقي ؿقؿتفو وظؿؼفو آ، اإلشالمقي

 ادتؿثّؾ يف افتػوف ادًؾؿغ حقهلو مًتشعريـ خطقرة افربو .

 بعد ظرض خومتي افقرؿي افعؾؿقي وكتوئجفو يؼسح افٌحٌ ويقيص بؤيت:

وأن تتجـى ، . أن تؾتزم ادصورف اإلشالمقي بوفضقابط افؼظقي يف مجقع مـتجوهتو6

ا خوّصًو بودصورف وأن تـشئ ممذ، اإلهاف يف تؼؾقد مـتجوت افٌـقك افربقيي

اإلشالمقي يديره ادجؾس افعوم فؾٌـقك وادمشًوت ادوفقي اإلشالمقي بوفتـًقؼ مع 

خموضر تؼؾٌوت أشعور افػوئدة وأشعور  وـوٓت افتصـقػ اإلشالمقي افعودقي فؾحّد مـ

 افًؾع يف إشقاق افعودقي.

مـ خالل تطٌقؼ . افتعوون بغ خمتؾػ ادصورف اإلشالمقي يف افدول اإلشالمقي 2

، بام يتامصك مع ووعفو افؼوكقين (إيقيف)ظؼقد افتؿقيؾ وآشتثامر افصودرة ظـ 

واحلّد مـ تؼؾقد مـتجوت ، وتذفقؾ ـوؾي افصعوب افتل حتقل دون تطٌقؼ هذه ادـتجوت

وجتعؾفو ، افٌـقك افربقيي افتل تٌعد مـتجوت ادصورف اإلشالمقي ظـ مؼوصد افؼيعي

، افصقريي اشتـودًا إػ احلقؾ افػؼفقي افتل ـوكً تصؾح فزموٍن ؽر زموكـومتقؾ فؾحقؾ 

 وهق مو جعؾ بعض ادًؾؿغ وؽرهؿ يشّؽ يف كجوح جتربي ادصورف اإلشالمقي.
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 ادراجع ؾفرس

 

 افسـّة افـّبقية: 

 م.2006/ـه6222، بروت -دار ضقق افـجوة ، اجلومع افّصحقح، . افٌخوري6

حتؼقؼ: ُمّؿد ظٌد افؼودر ، شــ افٌقفؼل افؽزى، أمحد بـ احلًغ بـ ظع بـ مقشك . افٌقفؼل أبق بؽر2

 م.2009/ ـه 6222، 2ط، فٌـون، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، ظطو

توين 9 ًْ ِج ًِّ . أبق داود شؾقامن بـ إصعٌ بـ إشحوق بـ بشر بـ صداد بـ ظؿرو إزدي اف

 -صقدا ، ادؽتٌي افعكيي، قل افديـ ظٌد احلؿقدحتؼقؼ ُمؿد ُم، شــ أيب داوود، (ـه 275)ت:

 د ت.، 9بروت ج

دار ، حتؼقؼ: ُمؿد ؾماد ظٌد افٌوؿل، افًــ افؽزى، ابـ موجي أبق ظٌد اهلل ُمؿد بـ يزيد افؼزويـل .2

 د ن.، ؾقصؾ ظقًك افٌويب -إحقوء افؽتى افعربقي 

  ـتب افػؼف وآؿتصاد اإلشالمل:

، دار افًالم فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع وافسمجي، افػؼفقي يف ادعومالت ادوفقياحلقؾ ، . إبراهقؿ ُمؿد5

 افؼوهرة.، م2009/ ـه 6290، 6ط

 6299، 6ط، تقكس، دار ادوزري، مدخؾ إػ دراشي ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقّي، . بقشؿي حوتؿ بـ أمحد6

 م.2068/ ـه

جمؿع إضرش فـؼ وتقزيع ، درة اجلؾقدي ظؼقد ادوفقّي اإلشالمقي وافؼوكقن افقوعّل  . بقصاموي7

 م. 2067/ ـه 6298، تقكس، 6ط، افؽتوب ادختص

افدورة افتوشعي ظؼة ، "دراشي حتؾقؾقي كؼديي ٔراء افػؼفوء"افتؿقيؾ ادكيف ، . بقهراوة شعقد8

 د ت.، د ط، إلمورات افعربقي ادتحدةا، إمورة افشورؿي، دجؿع افػؼف اإلشالمل افدويل

دار ، شؾًؾي افّضقابط افػؼفقّي افثوكقي، وقابط افعؼد يف افػؼف اإلشالمل، . افّسـامين ظدكون خوفد9

 م. 6986/ ـه 6206، 6ط، افؼوق فؾـّؼ وافتّقزيع وافّطٌوظي

 ـه 6220، 6ط، مؽتٌي افعٌقؽون، معجؿ ادصطؾحوت آؿتصوديي، . اجلؿعي ظع بـ ُمؿد60

 .م2000/

 6229، 6ط، دمشؼ، دار افؼؾؿ، معجؿ ادصطؾحوت ادوفقّي وآؿتصوديي يف فغي افػؼفوء، . مّحود كزيف66

 م. 2008/ ـه
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 دردور إفقاس:

، مؽتٌي تقكس، وتطٌقؼوتف ادعوسة، وقابُطف، ذوضف، مؼوظقّتف، . بقُع ادرابحي: حؼقؼتف62

 تقكس.، م2065

افػؼفقّي ظذ ادعومالت ادوفقّي ادعوسة يف وقء ؿرارات ادجومع افػؼفقّي . تطٌقؼوت افؼقاظد 69

دار اإلموم ادوزري فؾـّؼ ، وادعوير افّؼظقي وؾتووى ادمفػ فٌعض ادمّشًوت ادوفقّي اإلشالمقي

 تقكس. ، م2068/ ـه 6299، وافتّقزيع

بحٌ افتّؿقيؾ وادمّشًوت ادوفقّي ، قيافتّؿقيؾ وادمّشًوت ادوفقّي اإلشالم، . دكقو أمحد صقؿل62

 .م2067/ ـه 6298، 6ط، مك، اإلشؽـدريي، دار افػؽر اجلومعل، اإلشالمقي

، افؼوهرة، دار افًالمي فؾطٌوظي وافـؼ وافتّقزيع، اهلـدشي ادوفقّي اإلشالمقي، أذف ُمّؿد . دوابف65

 .م2067/  ـه 6298، 6ط

دراشي "احلقؾ افػؼفقي وظالؿتفو بلظامل ادكؾقي اإلشالمقي ، . ظٌد افغـل اخلؾقيف ظقًك ُمؿد66

 ـه 6296، 6ط، ؛ دار ــقز اصٌقؾقو فؾـؼ وافتقزيع"ؾؼفقي تطٌقؼقي يف وقء ادؼوصد افؼظقي

 افريوض.، م2065/

مـشقرات مرـز أبحوث آؿتصود ، آبتؽور يف صقغ افتّؿقيؾ اإلشالمل، . أبق افعّز ظع ُمّؿد أمحد67

 م. 2066/ ـه 6297، لاإلشالم

شـي ، افؽتى افعؾؿقي دار، حتؼقؼ: خؾقؾ ادـصقر، افػروق أكقار افزوق يف أكقاء افػروق، . افؼرايف68

 بروت، م6998/  ـه 6268افـؼ: 

، أشًفو افؼظقّي ووقابطفو آؿتصوديي"اهلـدشي ادوفقّي اإلشالمقي ، . أبق ؿعـقكي صريـ ُمّؿد شومل69

 د ط.، 2066، فؾـؼ وافتقزيعدار افـّػوئس 

 ابـ ؿقّؿ اجلقزية:

، ـه 6266، فٌـون، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، (ـه 756)ت: ، . إظالم ادقّؿعغ ظـ رب افعودغ20

 .9ج، م6996

، م6999/ ـه 6269، مؽتٌي افثّؼوؾي افّديـقي، ادخورج يف احلقؾ، ُمؿد بـ احلًـ، افّشقٌوين .26

 افؼوهرة.

، بشلن اجلؿع بغ افعؼقد 25ادعقور رؿؿ ، ادحوشٌي وادرجعي فؾؿمشًوت ادوفقّي اإلشالمقي . هقئي22

 ادـومي.، افٌحريـ، م2067/ ـه 6297، افراظل افرشؿل فؾـًخي آفؽسوكقي شوبو خلدموت ادكؾقّي
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 افبحقث وادؼآت افعؾؿقة وافؼرارات ادجؿعقة وادقاؿع ادختصة:

ؿرار ادجؿع افػؼفل ، افؼرارات ادجؿعقي يف ادعومالت ادوفقّي ظذ إبقاب افػؼفقّي، . افّدؽقثر29

 بحٌ بعـقان: افتّقّرق ـام جُتريف بعض ادصورف يف افقؿً احلوض.، (2/67) 98اإلشالمل رؿؿ: 

، مقيجمّؾي افٌحقث اإلشال، . افرئوشي افعومي إلدارات افٌحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافّدظقة واإلرصود22

 .7ج، دس، د ط

ادممتر افعودل احلودي ظؼ فعؾامء ، تطقير مـتجوت افتّؿقيؾ افّشخيص، . مشعؾ ظٌد افٌوري25

قي: تؼقيؿ افؼضويو اإلشالمشقق رأس ادول اإلشالمل وادكؾقي "قي بعـقان: اإلشالمافّؼيعي يف ادوفقي 

 م.2/66/2066-6بتوريخ ، موفقزيو، ـقآدٌقر، "افعوفؼي

( 7/2/68ؿرار رؿؿ )، جمؿع افػؼف اإلشالمل، افػتووى آؿتصوديي، جمؿقظي مـ ادمفػغ .26

 .6ج، بقع افقؾوء"بخصقص مقوقع 

يف ، 665اجلؾًي ، افّضقابط افّؼظقّي فؾحًوبوت اجلوريي، 67. ؿرار اهلقئي افؼظقّي فٌـؽ افٌالد رؿؿ 27

 افريوض.، 69/9/2005،  ـه 9/2/6226

، جمّؾي آؿتصود اإلشالمل، اإلجورة دـ بوظفو هؾ ختتؾػ ظـ بقع افقؾوء؟، يقكس. ادكي رؾقؼ 28

عقديي، جّدة، 82-86ص: ، 2ع، 69جومعي ادؾؽ ظٌد افعزيز مٍ ًّ  ـه 6227، ادؿؾؽي افعربقي اف

 م. 2006/

 م. 6992/ ـه 6262جدة بتوريخ ، 7ج، بوب بقع افقؾوء، . جمّؾي جمؿع افػؼف اإلشالمل29

ـورخوكف ، ، جلـي مؽقكي مـ ظدة ظؾامء وؾؼفوء يف اخلالؾي افعثامكقي، ّؿد جمّؾي إحؽوم افعدفقي. كقر ُم90

 اهلـد.، ـراتق، آرام بوغ، جتورِت ـتى

( 7/2/68ؿرار رؿؿ )، جمؿع افػؼف اإلشالمل، افػتووى آؿتصوديي، . جمؿقظي مـ ادمفػغ96

 .6ج، بقع افقؾوء"بخصقص مقوقع 

قيؾؿ شومل92 ًّ ، بحٌ مؼّدم إػ ادجؿع افػؼفل اإلشالمل، افتّقّرق وافتّقّرق ادـظؿ، بـ إبراهقؿ . اف

 م.2009/ ـه 6222مجوده افثوكقي ، مؽي ادؽرمي، رابطي افعومل اإلشالمل

. بشلن 2/69 660ؿرار ادجؿع افػؼفل اإلشالمل رؿؿ: )، . ؿرارات ادجومع يف افـقازل افػؼفقّي99

 ي ٕجؾ )افتّقّرق افعؽز(.ادـتٍ افٌديؾ ظـ افقديع

 ظذ افّرابط افتّايل:، . مقؿع أدفّة افتّؿقيؾ92 
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 ايتهٓٛيٛجٝا املاي١ٝ اإلشال١َٝ  

 تٛج٘ حدٜث يدعِ ايتٌُٜٛ اإلشالَٞ

 

 شار٠ حًُٝٞايدنتٛر٠  شار٠ عساٜس١ٜ ايدنتٛر٠

 جاَع١ ايعربٞ ايتبصٞ 

 ادتسائر -تبص١ 

 
2022 جٛإ (3)ايعدد ، جم١ًّ ايصالّ يالقتصاد اإلشالَٞ  
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 افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة

 افتؿقيؾ اإلشالمل تقجف حديث فدظؿ

 د.شارة حؾقؿل   د. شارة ظزايزية

 تبسة-جامعة افعريب افتبز  تبسة-جامعة افعريب افتبز

 

 مةمؼّد 

وبوفرؽؿ مـ أّن طفقرهو  ،ا يف أرجوء افعوملرً ا مًتؿّ تشفد افتؽـقفقجقو ادوفقي تطقرً  

دول ادـطؼي افتل ا يف و ـٌرً ـون متلخرا يف مـطؼي افؼق إوشط إّٓ أَّنّو تالؿل رواًج 

ؾوفتؽـقفقجقو ادوفقي هل مـتجوت وخدموت ، تًعك فتؼديؿ خدموت موفقي أؾضؾ

تعتؿد ظذ افتؽـقفقجقو يف تؼديؿ اخلدموت ادوفقي افتؼؾقديي حقٌ تتؿقز بوفنظي 

ومتثؾ جتووزا فػجقات أفقوت افتؼؾقديي مـ خالل تؼديؿ ، وافتؽؾػي ادـوشٌي وافًفقفي

ا أو أـثر مـ ادـتجوت ي ومٌتؽرة ؾتؼدم افتؽـقفقجقو ادوفقي واحدً خدموت موفقي حديث

ومع تـومل تلثر ، واخلدموت ادوفقي بطريؼي آفقي ظـ ضريؼ اشتخدام آكسكً

افتؽـقفقجقو ادوفقي أصٌحً ادمشًوت ادوفقي )افتؼؾقديي( جمزة ظذ آشتجوبي فطؾٌوت 

ودو هلو مـ أمهقي يف تعزيز آشتؼرار ، ابتؽوًراافزبوئـ وتزويدهؿ بخدموت موفقي أـثر 

ادويل وتـقيع افـشوط آؿتصودي وذفؽ مـ خالل تقؾر افعؿؾقوت ادوفقي فؼحيي ـٌرة 

 مـ افعؿالء افذيـ ٓ يتعومؾقن مع افٌـقك.

ـام يشّؽؾ افتؿقيؾ اإلشالمل أهؿ ؿطوظوت افتؿقيؾ ظودقًو فؽقكف مـ أهظفو 

يف ضريؼي ظؿؾ وكشوط ادمشًوت ادوفقي  كقظقيو مثؾف مـ كؼؾي ود، كؿقًا يف افعومل

ؾٌوفرؽؿ مـ ، اإلشالمقي واكتؼول ظؿؾفو مـ بقئوت ظربقي ومًؾؿي إػ أخرى أجـٌقي

ـقن هذه ادمشًوت تًتـد إػ افؼيعي اإلشالمقي يف تؼديؿ خدموهتو ومـتجوهتو إّٓ 

 أّن كشوضفو ُمؽقم بجؿؾي مـ افؼقاكغ وإكظؿي. 
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 تتؿحقر اإلصؽوفقي افرئقًقي فؾؿداخؾي يف اإلجوبي ظـ افتًوؤل صؽافقة ادداخؾة: إ

افرئقز افتويل: ـقػ يؿؽـ تؼققؿ افتقجف احلديٌ كحق تٌـل افتؽـقفقجقو ادوفقي ـآفقي 

 فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل؟

 :تًتفدف ادداخؾي حتؼقؼ إهداف افتوفقي: أبداف ادداخؾة 

 قجقو ادوفقي ودورهو يف دظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل.افتعرف ظذ موهقي افتؽـقف 

 .تًؾقط افضقء ظذ واؿع تطٌقؼ افتؽـقفقجقو ادوفقي وـذا افتؿقيؾ اإلشالمل 

 .افقؿقف ظذ واؿع تٌـل افتؽـقفقجقو ادوفقي ـآفقي فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل ظودقو 

 :وفقي واكتشورهو تزز أمهقي ادداخؾي مـ أمهقي تٌـل افتؽـقفقجقو اد أمهقة ادداخؾة

افقاشع ظودقًو دو تؼدمي مـ حؾقل جذريي دشوـؾ افٌـقك افتؼؾقديي مـ خالل تقؾر 

ؾفل  ،بوخلدموت ادوفقي افتؼؾقديي ا مؼوركيً ويًن  ا وأؿّؾ ـؾػيً خدموت موفقي أـثر ابتؽورً 

مـتجوت ؾ كؼؾي كقظقي يف ضريؼي تؼديؿ اخلدموت ادوفقي فؾزبوئـ افذيـ يطؾٌقن دومو متثّ 

و دو ٓؿتف هوتف خصقًص ، حديثي مًويرة فؾتؼدم افتؽـقفقجل اهلوئؾ احلوصؾ ظودقو

ومـف ، و ويف مـطؼي افؼق إوشطافؼـوت مـ اكتشور ورواج واشع يف افعومل ظؿقمً 

ـون ٓبد مـ افٌحٌ يف تلثر تٌـل هوتف افتؽـقفقجقو ادوفقي ظذ افتؿقيؾ اإلشالمل 

ز بخصقصقتف مـ خالل تؼديؿ مـتجوت وخدموت موفقي مٌتؽرة بوظتٌوره متقياًل يتؿق

تتقاؾؼ مع افؼيعي اإلشالمقي وهق مو شقعؿؾ ظذ دظؿ اكتشور هذا افـقع مـ 

 افتؿقيؾ. 

  :فإلجوبي ظـ افتًوؤل افرئقس فؾؿداخؾي وحتؼقؼ أهداؾفو شقتؿ حماور ادداخؾة

 ُموور هل: يادداخؾي يف ثالث تؼديؿ

 فقجقا ادافقة ودوربا دم دظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل.ادحقر إول: افتؽـق 

 .ادحقر افثاين: واؿع تطبقؼ افتؽـقفقجقا ادافقة وافتؿقيؾ اإلشالمل 

  ادحقر افثافث: واؿع تبـل افتؽـقفقجقا ادافقة ـآفقة فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل

 ظادقا.
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 دظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل ادحقر إول: افتؽـقفقجقا ادافقة ودوربا دم

تعتز افتؽـقفقجقو ادوفقي ثقرة يف جمول اشتخدام افتؽـقفقجقو يف ادجول ادويل 

دو تقؾره مـ حؾقل مٌتؽرة ومًويرة دتطؾٌوت افعؿالء يف ظك ادعؾقموتقي  وادكيف

بوشتخدام اهلقاتػ افذـقي دون  ،مـ تؼديؿ خدموت موفقي شفؾي وذات ـؾػي بًقطي

وهق إمر افذي يعتز كؼؾي كقظقي يف جمول افعؿؾ ، احلوجي إػ ؾتح حًوب مكيف

 ادويل وادكيف احلديٌ. 

افتؽـقفقجقو ادوفقي صـوظي كوصئي برزت أشوشو بعد تعريػ افتؽـقفقجقا ادافقة:  .1

حقٌ أّن هذا ، تؼؾقدييكتقجي تراجع ثؼي ادقاضـ إمريؽل يف افٌـقك اف 2008أزمي 

افـقع مـ افتؽـقفقجقو يًعك إػ تؼديؿ مـتجوت وخدموت تعتؿد يف إشوس ظذ 

وظؾقف ؾنّن طفقر افؼـوت ، افتؽـقفقجقو هبدف حتًغ اخلدموت ادوفقي افتؼؾقديي

ا فؾؼطوع ادكيف افتؼؾقديو ـٌرً افـوصئي يف جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي يعتز حتديً 
(1)

. 

وفتؽـقفقجقو ادوفقي افؼطوع آؿتصودي افذي يشؿؾ معظؿ افؼـوت ويؼصد ب

افتل تًتخدم افتؽـقفقجقوت احلديثي فتؼديؿ خدموت وحؾقل مٌتؽرة ؾقام خيص 

، اخلدموت ادوفقي ـوفتل تؼدمفو ادمشًوت ادوفقي افتؼؾقديي ـوفٌـقك وذـوت افتلمغ

، افتلمغ، آفؽسوكقي( حتقيؾ إمقالظذ ؽرار خدموت افدؾع آفؽسوين )ادحوؾظ 

آدخور بوإلووؾي خلدموت ، آؿساض وافتؿقيؾ )ظذ ؽرار افتؿقيؾ اجلامظل(

آشتثامر وافتداول )مـصوت وتطٌقؼوت افتداول ظذ آكسكً(
(2)

. 

وجتدر اإلصورة إػ أن هـوك أربع ظـوس متشوبؽي ومتؽومؾي تشؽؾ مظوهر 

                                                           
جمؾي آجتفود فؾدراشوت تؽـقفقجقا ادعؾقمات. ؿقة اؿتصادية جديدة، ربقع، حقزيي بـقي وابتًوم ظؾققش ؿ (1)

 . 20، ص: 2068( ، 09( ، افعدد )07افؼوكقكقي وآؿتصوديي، ادجؾد )

، جمؾي آجتفود افتؽـقفقجقا ادافقة ثقرة افدؾع ادايل افقاؿع وأؾاقفزهوري زواويد وحجوج كػقًي،  (2)

 .62، ص: 2068( ، 09( ، افعدد )07وآؿتصوديي، ادجؾد )فؾدراشوت افؼوكقكقي 
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ويل وادكيف هلافتؽـقفقجقو يف افعؿؾ اد
(1)

: 

 :يتؿثؾ يف أٓت وادعدات ادًتخدمي. اجلاكب ادادي 

 :يتؿثؾ يف ضرق اشتخدام هذه ادعدات. اجلاكب آشتخدامل أو آشتعاميل 

 :يتؿثؾ يف ادعرؾي ادوفقي وادكؾقي ادطؾقبي. اجلاكب افعؾؿل 

 :اخلدموت ادوفقي  يتؿثؾ يف اـتًوب ادفورات افالزمي فتؼديؿ اجلاكب آبتؽاري

 وادكؾقي.

ويًتخدم مصطؾح افتؽـقفقجقو ادوفقي فقصػ جمؿقظي مـقظي مـ كامذج إظامل 

افؼدرة ظذ حتقيؾ صـوظي اخلدموت ادوفقي  ؿوافتؽـقفقجقوت افـوصئي ممـ فدهي ادٌتؽرة

حقٌ تؼدم كامذج إظامل ادوفقي ادٌتؽرة ادتعؾؼي بوفتؽـقفقجقو ادوفقي واحدة أو أـثر 

، مـ ادـتجوت أو اخلدموت ادوفقي بطريؼي آفقي مـ خالل اشتخدام صٌؽي اإلكسكً

و تػصؾ اخلدموت ادوفقي ادختؾػي افتل  يؼدمفو ظودة مؼدمل ومـ خالل ذفؽ ؾنَّن 

وظذ شٌقؾ ادثول: ، أو مدراء آشتثامر، افقشطوء، اخلدموت ـودصورف افؼوئؿي

، مـصوت إؿراض وشقطي أو بقع ؿروض مـ كظر ٔخر، مـصوت افتؿقيؾ اجلامظقي

ادشقرات افتؾؼوئقي ؾضال ظـ خدموت افقشوضي وآشتثامر ادؼدمي مـ خالل 

مـصوت افتداول آجتامظل
(2)

. 

ؽؾ ادقايل مجؾي اخلدموت واحلؾقل افتل تؼدمفو ذـوت ح افّش قّو يُ و

افتؽـقفقجقو ادوفقي مـ تؼديؿ خلدموت افتؿقيؾ اجلامظل وخدموت آؿراض افـد 

 فؾـد إووؾي خلدموت افدؾع آفؽسوين وتطٌقؼوت ادعومالت ادوفقي: 

                                                           
 .66كػس ادرجع افًوبؼ، ص:  (1)

افصادر ظـ ادـظؿة افدوفقة هلقئات إوراق ادافقة  Fintechتؼرير افتؽـقفقجقا ادافقة مؾخص تـػقذي ظـ  (2)

IOSCO ،02، ص: 2067، ؿًؿ افعالؿوت افدوفقي وادـظامت. 
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 (: خدمات وحؾقل ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة01صؽؾ )

، جمؾي وأؾاقافتؽـقفقجقا ادافقة ثقرة افدؾع ادايل...افقاؿع فزهوري زواويد وحجوج كػقًي، 

 .69، ص: 2018(، 03(، افعدد )07آجتفود فؾدراشوت افؼوكقكقي وآؿتصوديي، ادجؾد )

 

تعقد أشٌوب افؾجقء إػ افتؽـقفقجقو أشباب افؾجق  إػ افتؽـقفقجقا ادافقة:  .2

ادوفقي إػ
(1)

 : 

 .تًؿح بتخػقض افتؽوفقػ 

 .تنيع اخلدموت مؼوركي بوفطريؼي افتؼؾقديي 

  فؾقصقل إػ ذائح شؽوكقي واشعي.تًؿح 

 .حؾقل تطقيريي فألدوات ادوفقي 

 .ازديود حجؿ افتجورة آفؽسوكقي واهتامم افعؿالء بوخلدموت افرؿؿقي اجلديدة 

 فؾٌـقك افتؼؾقديي. اكخػوض وٓء افعؿالء 

 تظفر أمهقي افتؽـقفقجقو ادوفقي يف مجؾي مـ ادحوور هل:أمهقة افتؽـقفقجقا ادافقة:  .3

 ـوكخػوض افتؽوفقػ افتل يتحؿؾفو افعؿالء ، تقؾر افتؽـقفقجقو ادوفقي ؾرصو هوئؾي

ومـ صلن افتؽـقفقجقو ، وتقؾر مزيد مـ اخلقورات وتقًر اخلدموت، وافدؾع افػقري

                                                           
 .20ص: مرجع شابؼ، ًوم ظؾققش ؿربقع، حقزيي بـقي وابت (1)

خدمات وحلول 
شركات التكنولوجيا 

 المالية

 اجلماعي أو التشاركيخدمات التمويل 
crowdfunding 

 خدمات اإلقراض الند للند تطبيقات املعامالت املالية
Peer to Peer lending 

 خدمات الدفع االلكرتوين
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ادوفقي تقًر ؾرص احلصقل ظذ افتؿقيؾ فألؾراد وأصحوب ادمشًوت افصغرة 

حتؼقؼ كؿق أظذ وأـثر  ؿ  ومـ ثَ ، ؾقي افؽوؾقيوادتقشطي افذيـ يػتؼرون فؾخدموت ادك

احتقاء جلؿقع ذائح افًؽون وبقشع احلؽقموت اشتخدام ادـصوت افرؿؿقي فرؾع 

ـػوءة افعؿؾقوت احلؽقمقي يف حتصقؾ اإليرادات وافدؾع
(1)

. 

  يؿؽـ فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي أن تًوظد افٌـقك ظـ ضريؼ إجيود ذاـي

ومـ ، وخوصي يف جمول اددؾقظوت وافتجورة آفؽسوكقي %78بقـفام وهق مو يؿثؾ 

و ادزايو فؾطرؾغ مـ وراء هذه افؼاـي هق حتؼقؼ مداخقؾ وإجيود أبغ أهؿ ادـوؾع 

تطٌقؼوت جديدة وافتخػقض مـ افتؽوفقػ وخؾؼ كامذج أظامل جديدة خوصي مع 

مزايو هذا  وـون مـ بغ أهؿ، Fintech Bank طفقر بـقك افتؽـقفقجقو ادوفقي

ـام يٌؼك فؾٌـقك ظالؿي ؿقيي مع ، افقصقل إػ افتؿقيؾ بشؽؾ أؾضؾ، افتعوون

افعؿالء فقجقد ثؼي أـز
(2)

. 

  تمدي افتؽـقفقجقو ادوفقي إػ تغقر صومؾ فؾطريؼي افتل يدؾع ؾقفو ادًتفؾؽقن

فؼوء احلصقل ظذ اخلدموت ادوفقي ادختؾػي وهـوك حتقل ـٌر بعقدا ظـ آصساـوت 

اددؾقظي وآكتؼول إػ كامذج بديؾي حقٌ إن  افٌقوكوت ادتقؾرة يف ؿطوع اخلدموت ادوفقي 

ذفؽ ؾنن  ذحيي ظؿالء افٌـقك مـ افشٌوب يشعرون وإػ جوكى ـٌرة جًدا  -افققم-

وحيتوضقن مـ افذيـ ، بدرجي متزايدة مـ ظدم افروو ظـ افٌـك افتحتقي ادوفقي احلوفقي

وهذا يشؿؾ أدوات مثؾ صٌؽوت افتعومالت ادٌوذة ، ادوفقي يًتخدمقن افتؽـقفقجقو

مـفو ظذ شٌقؾ ادثول: افتؿقيؾ  ـذفؽ ؾنن تزايد اكتشور مػوهقؿ، وافعؿالت ادشػرة

اجلامظل يمدي بوشتؿرار إػ إجٌور اهلقئوت افرؿوبقي ظذ آبتؽور وتعديؾ 

                                                           
جمؾي ، MENAواؿع وآؾاق افتؽـقفقجقا ادافقة دم مـطؼة افؼق إوشط وصامل إؾريؼقا حتوكقت خرة،  (1)

 .927، ص: 2068( ، 02( ، افعدد )09آؿتصود وافتـؿقي افٌؼيي، ادجؾد )

، جمؾي دظؿ ؿطاع اخلدمات ادافقة وادكؾقة دور افتؽـقفقجقا ادافقة دممؾقؽي بـ ظؾؼؿي ويقشػ شوحيل،  (2)

 .96، ص: 2068( ، 09( ، افعدد )07آجتفود فؾدراشوت افؼوكقكقي وآؿتصوديي، ادجؾد )
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شقوشوهتو
(1)

. 

بوإلووؾي فتؼديؿ اخلدموت ادكؾقي افتؼؾقديي ؾنّن جمآت افتؽـقفقجقا ادافقة:  .4

افتؽـقفقجقو ادوفقي تشؿؾ افعؿؾ وؿـ ادجوٓت افتوفقي
(2)

: 

 :تًوهؿ افتؽـقفقجقو ادوفقي يف هظي تطقر صـوظي افتلمغ وؾؼ خمتؾػ  افتلمغ

 مراحؾفو مـ خالل:

  مـتجوت ذات حؾقل ابتؽوريي: بوشتخدام حتؾقؾ افٌقوكوت واكسكً إصقوء

وافذـوء آصطـوظل حقٌ تقفدت مـتجوت تلمقـقي وؾؼ افطؾى مـ خالل مـصوت 

p2p .فؾتلمغ 

 .مـصوت فؾتقزيع افرؿؿل 

 مـ خالل: ٕصقل وافثروات:إدارة ا 

  افتقزيع: بتؼديؿ خدموت افثروات وإدارة آشتثامرات فألؾراد ظز مـصوت

 تشتؿؾ ظذ واجفوت بًقطي.

 .آشتشورة وافـصح: بتؼديؿ ظروض تًتخدم افؾقؽوريتؿ فعرض كصوئح ظؿؾقي 

   ادًتشور أيل: يؼدم آشتشورات مؽون ادًتشوريـ افؼوكقكقغ ذوي افتؽؾػي

 عوفقي.اف

  إدارة ادحوؾظ: بوشتخدام افذـوء آصطـوظل وافتعؾؿ أيل تؼقم بندارة ُموؾظ

 افعؿالء.

 :جمآت أخرى 

  أشقاق رأس ادول: بتقؾر أصؽول أخرى مـ افقشوضي ادوفقي ادحتؽرة مـ ؿٌؾ

 افٌـقك وذـوت افقشوضي.

                                                           
 .26، ص: 2067، مورمقر مقـو اكتقؾجقـس، ؾقـتؽ: آبتؽارات ادافقة افتؼـقة (1)

دم دول اخلؾقج بغ حداثة افظابرة ورسظة افتؽـقفقجقا ادافقة وهقٌي ظٌد افرحقؿ وافزهراء أوؿوشؿ،  (2)

 .955-952، ص ص: 2069،  (98، جمؾي دراشوت اؿتصوديي، افعدد )آشتقعاب
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 B2B تؽـقفقجقي مقجفي : تعؿؾ افتؽـقفقجقو ادوفقي ظذ إجيود حؾقل خدموتقي

بشؽؾ خوص فؾؼـوت وادمشًوت ادوفقي مثؾ: افزامٍ ادًتعؿؾي يف افعؿؾقوت 

 ادوفقي وافتل تدظؿ إمـ ادويل فؾعؿالء مثؾ شؾًؾي افؽتؾ.

خماضر اشتخدام إمتتة ادافقة وادكؾقة .5
(1)

تتؿثؾ مجؾي ادخوضر افتل حتقط بلمتتي : 

 افعؿؾقوت ادوفقي وادكؾقي يف:

 يتؿثؾ يف ؿقوم افعومؾغ ظذ إكظؿي أفقي بوؿساف أخطوء  :معّغ ل ق وخطشف

كومجي ظـ ظدم ادعرؾي أو ظـ افًفق ؾتمدي إػ إحداث أضار بودعؾقموت وإكظؿي 

 ادزجمي.

 :مـ خالل ؿقوم افعومؾغ ظذ  اخلقاكة مـ ؿبؾ افعامؾغ ظذ إجفزة آفؽسوكقة

ادمشًي ادوفقي شقاء إجفزة افتوبعي فؾؿكف أو إجفزة افتوبعي فؾؿكف أو 

ختريٌقي  ادمشًي ادوفقي شقاء إجفزة ادقجقدة داخؾ أو خورج ادكف بلظامل

خوصي إذا مل تتقؾر أكظؿي أمـقي حلاميي افـظؿ أفقي ممو يقؾر جموٓت ظديدة ٓخساق 

 مـ ؿٌؾ ادجرمغ. 

 يتؿثؾ ذفؽ بؿحووفي بعض إصخوص بوخساق إكظؿي  ن:قأصخاص خارجق

ادوفقي وادكؾقي هبدف افعٌٌ وافنؿي واكجوز ظؿؾقوت موفقي ومكؾقي ؽر مؼوظي 

ٓ تقاؾؼ ادمشًوت ادوفقي وادصورف ظذ تؼديؿفو أو تؽقن بحوجي إػ أخذ 

 مقاؾؼوت ظؾقفو. 

ثالث فدورة افتؽـقفقجقو ادوفقي تتؿثؾ ادراحؾ اف مراحؾ دورة افتؽـقفقجقا ادافقة: .6

 يف:

 :معظؿ افؼـوت ٓ تزال يف مرحؾي إؾؽور أو يف  افبقئة احلاضـة ادستحدثة

 -بلؿؾ دظؿ-ؾقام حيوول رواد إظامل ، متقيؾ افؼـوت جيري بٌطء، ادراحؾ إوػ

                                                           
 .69، ص: مرجع شابؼفزهوري زواويد وحجوج كػقًي،  (1)
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 وظؼد افؼاـوت.، واـتًوب افعؿالء، افتعومؾ مع افؼقاكغ

 تؽتًى افؼـوت افـوصئي ؿوظدة ظؿالء ـٌرة ومعدٓت افبقئة احلاضـة افـاصئة :

  آشساتقجقي.وتزيد احلتؿقي ، اشتثامر شـقيي ظوفقي

 :صػؼوت أؿّؾ وفؽـ ، هل افتل تصؾ إػ مرحؾي اإلصٌوع افبقئة احلاضـة ادتؼدمة

ز ظذ افؼـوت ذات افؼقؿي ادرتػعي وذـوت افققكؽقرن )ؿقؿتفو أـثر  ـّ أحجومفو تر

 دوٓر(. مـ مؾقور

تقاجف افتؽـقفقجقو ادوفقي مجؾي مـ معقؿات أمام كؿق افتؽـقفقجقا ادافقة:  .7

ادعقؿوت مـ بقـفو
(1)

: 

  كدرة حصص ادؾؽقي اخلوصي ورؤوس إمقال ادخوضرة افتل ارتؽز ظؾقفو كؿق

 افتؽـقفقجقو ادوفقي يف آؿتصوديوت ادتؼدمي.

 معدٓت تغؾغؾ تؽـقفقجقو ادعؾقموت وآتصوٓت بدرجي ـٌرة يف  ارتػوع

وفؽـ جقدة آكسكً واهلقاتػ ادحؿقفي وأشعورهو ٓ تزال مـ ، افًـقات إخرة

 معقؿوت اظتامد افتؽـقفقجقو ادوفقي.

  افدظؿ ادمشز ٓ يزال ُمدودا: ؿوم ظدد ؿؾقؾ مـ افٌؾدان بنكشوء حووـوت

، اإلمورات افعربقي( فؾؿًوظدة ظذ زيودة افؼـوت ادٌتدئي، فٌـون، ومعجالت )مك

وافًعقديي( فتًؿح فؼـوت ، افٌحريـ، أو إكشوء خمتزات تـظقؿقي )أبق طٌل

 افتؽـقفقجقو ادوفقي وادمشًوت ادوفقي افتؼؾقديي بوختٌور آبتؽورات يف افٌقئي افػعؾقي. 

و و هومًّ كً افتؽـقفقجقو ادوفقي مؽقّ  أصٌحً :افتؽـقفقجقا ادافقة وافتؿقيؾ اإلشالمل .8

وبقـام ٓ يزال افتؿقيؾ اإلشالمل ؽر كووٍ رؽؿ كؿقه ، وؿـ افتؿقيؾ افتؼؾقدي

                                                           
إضالق إمؽاكات مـطؼتل افؼق إوشط وصامل إؾريؼقا وأؾغاكستان وباـستان وافؼقؿاز افتؽـقفقجقا ادافقة:  (1)

-09، ص ص: 2067، إدارة افؼق إوشط وآشقو افقشطك، آؾوق آؿتصود اإلؿؾقؿل، وآشقا افقشطك

05. 



 تقجف حديث فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل - افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|168 

وبوفرؽؿ مـ أن افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي ٓ تزال ُمصقرة افعدد ، واكتشوره ظودقو

، افتؽـقفقجقوا مـ خالل اظتامد هوتف و يؿؽـ أن تشفد كؿقًّ أَّّن  وافـشوط واحلجؿ إّٓ 

ومتثؾ تؼـقوت افٌؾقـشغ وافتؿقيؾ ، خوصي يف مـوضؼ تـتؼ هبو ادصورف اإلشالمقي

اجلامظل وافـد فؾـد وافعؿالت ادشػرة ثقرة تؽـقفقجقي يف ظومل افعؿؾ ادكيف وفؽـ 

يؽقن افتؿقيؾ اإلشالمل بؿـلى ظـ مًويرهتو
(1)

. 

 فؾتؿقيؾ اإلشالمل ـقَّنو:وتظفر أمهقي افتؽـقفقجقو ادوفقي ـداظؿ رئقز 

  تًؿح افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي بدظؿ اكتشور افتؿقيؾ اإلشالمل وجعؾف

حقٌ تًؿح كقع افتؽـقفقجقو بتقؾر ادعؾقمي ، أـثر شفقفي فؾؿمشًوت وإظامل

إمر افذي يًوظد ، واختقور اخلدمي ادوفقي اإلشالمقي ظـ ضريؼ اهلقاتػ افذـقي

ـ اختوذ ؿرارات أؾضؾ وجعؾ افتؿقيؾ اإلشالمل أـثر افؼـوت افـوصئي م

شالشي
(2)

. 

  إن تطقر افتؽـقفقجقو ادوفقي شقجعؾ مـ افتؿقيؾ اإلشالمل أـثر تـوؾًقي ظـ

وتؼؾقؾ افتؽوفقػ وتقؾر مدى أـز ، وزيودة افؽػوءة، ضريؼ جذب زبوئـ بشؽؾ أـز

و يعتز دظام فؾتؿقيؾ اإلشالمل مؼوبؾ افتؿقيؾ افتؼؾقديممّ ، مـ ادـتجوت
(3)

. 

اشتخدام افتؽـقفقجقو ادوفقي يف افتؿقيؾ اإلشالمل يشتؿؾ  وجتدر اإلصورة إػ أنّ 

 ظذ مجؾي مـ افتحديوت فعّؾ مـ أمهفو:

  ٌمـ أبرز افتحديوت افتل تقاجف ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي ويتعؾؼ بؿحقر  واحد

بد أن تعؿؾ احلؽقموت ظذ تقؾر فقائح تـظقؿقي متعؾؼي بؼطوع حقٌ ٓ، افتـظقؿ

                                                           
(1) Financial Tech (Fintech) p: 06.  ,According to the presprective of Shariah 

available at : https://rrmlawyers.com.my/wp-content/uploads/2019/11/Fintech-According-

to-Shariah-11.pdf 

(2) IFN Fintech huddle Report 2018, Islamic Finance News, 2018, p: 60. 

(3) , p: Ibid62. 
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تؽقن متالئؿي مع ضٌقعي ظؿؾفو متقازكي بغ محويي ، افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي

ويف كػس افقؿً بشؽؾ يًؿح بوكتشور ، وإخذ بعغ آظتٌور خصقصقي افزبقن

وتطقر افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي
(1)

. 

 ؼ ؽـقفقجقو ادوفقي ظذ افتؿقيؾ اإلشالمل يشتؿؾ ظذ حتدي يتعؾّ إّن تطٌقؼ افت

وهق إمر افذي يقاجفف افتؿقيؾ اإلشالمل بشؽؾ ظوم حقٌ ، و بوٓبتؽورأشوًش 

تعتز ادـتجوت اإلشالمقي ادقجقدة يف إشقاق ادوفقي كًخي ممشؾؿي مـ ادـتجوت 

ؾنّن افؼـوت  -ؽر ديـقي-ويدة وفقي هل أداة ُموبام أّن افتؽـقفقجقو اد، افتؼؾقديي

افـوصئي بحوجي فتطقير معرؾتفو بؿؼوصد افؼيعي يف ظؿؾقي تطقيرهو دـتجوت موفقي 

وظذ ظؽس ، وذفؽ فضامن افتقاؾؼ مع افؼيعي، متعؾؼي بوفتؿقيؾ اإلشالمل

ادمشًوت اإلشالمقي ادوفقي افتؼؾقديي حقٌ تطوبؼً مقوقظوت افؼيعي مع 

ؾنّن ، افتل شومهً يف تطقير مـتجوت تضؿـ آفتزام بوفؼيعيمتطؾٌوت افؼيعي و

ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي افـوصئي ٓ تتقؾر ؾقفو هذه افتًفقالت
(2)

. 

  جتًقد تطٌقؼوت افتؽـقفقجقو ادوفقي ظذ خدموت ومـتجوت افتؿقيؾ اإلشالمل

جيى أن يؽقن ٓ جيى أن يؽقن حتً رؿوبي خمتؾػي اهلقئوت افؼوكقكقي وافؼضوئقي بؾ 

وبوٕخذ بعغ آظتٌور افعدد افؽٌر مـ ، وؿـ إضور شؾطوت افؼيعي اإلشالمقي

ؾنّن هـوك حتديوت تـظقؿقي مفؿي ، ادزايو افتل تتضؿـفو تطٌقؼوت افتؽـقفقجقو ادوفقي

ٓزافً تشؽؾ ؿؾؼًو يف جمول افصـوظي ادوفقي اإلشالمقي
(3)

 . 
  

                                                           

(1) Fintech), Islamic Financial Technology (Egi Arvian Firmansyah & Mokhamad Anwar

 , Education and Humanities : Its challenges and Prospect, Advances In Science 

Research, vol (216) , 2018, p : 57. 

(2) , -The Journey Begins–Fintech In Islamic Finance Dalida Bakar &Nazatul Izma, 

Banking Insight, 2017, p : 21. 

(3) , Routhledge Publications, USA, Fintech In Islamic FinanceNazim Ali, Umar Oseni & 

2019, p : 14. 
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 افتؽـقفقجقا ادافقة وافتؿقيؾ اإلشالملواؿع تطبقؼ  ادحقر افثاين:

و ورؽؿ وصقهلو متلخرة دـطؼي و ظودقً ا واشعً ٓؿً افتؽـقفقجقو ادوفقي اكتشورً 

ا مـ ـام يعتز افتؿقيؾ اإلشالمل واحدً ، افؼق إوشط إٓ  أَّّنو صفدت كؿقًا هيًعو

 أكجح وأـثر ؿطوظوت افتؿقيؾ كؿًقا يف افعومل.

  ؿع افتؽـقفقجقا ادافقة ظادقا وإؿؾقؿقا:كظرة تؼققؿقة حقل وا .1

  :( تطقر 06يقوح افشؽؾ )واؿع آشتثامرات دم جمال افتؽـقفقجقا ادافقة ظادقا

مو ؿقؿتف  2065ؿقؿي آشتثامرات افعودقي يف جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي حقٌ بؾغً شـي 

مؾققن دوٓر ويالحظ افزيودة  6829مو ؿقؿتف  2068فقصؾ إػ شـي ، مؾققن دوٓر 6696

ـام بؾغً ؿقؿي آشتثامرات يف افربع ، افطرديي فؼقؿي آشتثامرات ضقال هوتف افػسة

أمو ؿقؿي افصػؼوت ؾؼد بؾغً شـي ، مؾققن دوٓر 225مو ؿقؿتف  2069إول مـ شـي 

إػ مور يؼورب  2068ا شـي و ـٌرً مؾققن دوٓر فتشفد ارتػوظً  66.5مو يؼرب  2065

 مؾققن دوٓر. 225ؿقؿي  2069مؾققن دوٓر بقـام بؾغً بوفربع إول فًـي  6829

 
)دوٓر  -افصػؼات وافتؿقيؾ-(: تطقر آشتثامرات افعادقة دم ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة 02صؽؾ )

 )أمريؽل

 .10ص: ، 2069، مورمقر، ؾقـتؽ: آبتؽارات ادافقة افتؼـقةادصدر: 
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( حجؿ صػؼوت آشتثامر يف ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي 09ويقوح افشؽؾ )

، CVوافتل تضؿ: رؤوس إمقال ادًتثؿرة يف افتؽـقفقجقوت اجلديدة هبدف افربح 

وآشتثامرات افـومجي ظـ افدمٍ وآشتحقاذ ، PEورؤوس إمقال خلوصي

M&A ، زت بتطقر وكؿق مؾحقطغ وبؾغً أظذ ؿقؿي هلو و متقّ حقٌ يظفر افشؽؾ أَّّن

إػ ؽويي ، مؾقور دوٓر أمريؽل 25بام ؿقؿتف  2065خالل افربع افرابع مـ شـي 

  مؾقور دوٓر أمريؽل. 96.7بؼقؿي صػؼوت بؾغً  2068افًداد افثوين مـ شـي 

 

 (: ؿقؿة كشاط آشتثامر افعادل دم ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة 03صؽؾ )

Source: The Pulse of fintech 2018 -Biannual Global analysis of investment 

in Fintech-, KPMG International ,2018, p: 08. 

، و فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي( كًى افـؿق إؿؾقؿقً 02هذا ويقوح افشؽؾ )

% مـ مجقع آشتثامرات يف 50ؾً أـثر مـ افقٓيوت ادتحدة صؽّ  ؽؿ مـ أن  ؾعذ افر  

إٓ  أن  حصي آشقو يف آشتثامرات تضوظػً ، 2065جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي شـي 

ويظفر افشؽؾ أّن ـال مـ ، 2065% يف ظوم 69إػ  2060% يف ظوم 6 ثالث مرات مـ

افؼق إوشط وإؾريؼقو يؼعون وؿـ تصـقػ افٌقئي احلووـي ادًتحدثي وتشؽؾ 

 % ظذ افتقايل.82و% 76تثامر يف ادـطؼتغ كًٌي كؿق آش
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 )كسبة مئقية( 2016(: افـؿق اإلؿؾقؿل دم اشتثامرات افتؽـقفقجقا ادافقة فسـة 04صؽؾ )

تقجفات ؿطاع اخلدمات –ؾريؼقا إافتؽـقفقجقا ادافقة دم افؼق إوشط وصامل : ادصدر

 .09ص: ، ومضي وبقػقرت، -ادافقة

 

 ( افؼطوظوت افرئقًقي 05: يقوح افشؽؾ )افرئقسقة فؾتؽـقفقجقا ادافقة افؼطاظات

حقٌ اظتؿدت ادقجي إوػ مـ افتؽـقفقجقو ادوفقي ، 2066فؾتؽـقفقجقو ادوفقي شـي 

وصٌؽوت ، واظتؿدت مـصوت افتؿقيؾ اجلامظل، ظذ اددؾقظوت وحؾقل اإلؿراض

ظذ افتقجفوت افؽزى ، "بوي بول"وحؾقل افدؾع مثؾ ، p2pاإلؿراض ادٌوذ

، وصٌؽوت افتقاصؾ آجتامظل، ٓؿتصود آكسكً افـوصئ: آؿتصود افتشورـل

وحديثو كشلت ثالث تقجفوت تشر إػ كؿق ؿطوظوت ادقجي ، وافتجورة آفؽسوكقي

، وإدارة افثروات، افثوكقي وافتل تقجف افتؽـقفقجقو ادوفقي كحق افتحقيؾ ادويل افدويل

وٓ تزال شؾًؾي افٌؾقـوت )افتؽـقفقجقو ادًتخدمي يف افتعومالت افرؿؿقي( ، وافتلمغ

يف أوائؾ مراحؾفو
(1)

. 

                                                           
ومضي وبقػقرت، ، -ادافقة اخلدمات ؿطاع تقجفات–افتؽـقفقجقا ادافقة دم افؼق إوشط وصامل إؾريؼقا  (1)

 .60: ص



 تقجف حديث فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل - افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|173 

 

 2016(: يقضح ؿطاظات افتؽـقفقجقا ادافقة ظادقا مـتصػ 05صؽؾ )

 .10ص: ، : كػس ادرجع افًوبؼادصدر

 

 ( تطقر 06يقوح افشؽؾ ) ؾريؼقا:إوشط وصامل ادافقة دم افؼق إ افتؽـقفقجقا

ؿقؿي آشتثامرات يف ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي يف افؼق إوشط حقٌ بؾغً 

و خالل افًـقات افتوفقي فتصؾ إػ ا مؾؿقًش رً ؿقؿي معدومي فتشفد تطقّ  2060شـي 

ذـوت  5مؾققن دوٓر وهق مو يؿثؾ  629مو ؿقؿتف و 2065مؾققن دوٓر شـي  65

مؾققن  287ـمو يؼدر ب 2069بؾغً ؿقؿي آشتثامرات شـي  وؿد، تؽـقفقجقو موفقي

ويتقؿع أن تزداد ؿقؿي آشتثامرات يف ، ذـي تؽـقفقجقو موفقي 96دوٓر بام ظدده 

وبام  2022مؾققن دوٓر بحؾقل شـي  2282مـطؼي افؼق إوشط فتٌؾغ ؿقؿي 

 ذـي ظومؾي يف ادجول.  265ظدده 
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Source: Jackson Mueller & Michael Piwowar, The Rise of Fintech 

in the Middle East –an analysis of the emergence of Bahrain and 

UAE, Milken Institute, 2019, p : 06. 

 افؼق إوشط(: تطقر ؿقؿة آشتثامرات دم ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة بؿـطؼة 06صؽؾ )

 

% مـ مجقع افؼـوت افـوصئي يف 79دوفي  62دول مـ أصؾ  2 وتًتضقػهذا 

ومتثؾ هذه افدول ، جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي يف مـطؼي افؼق إوشط وصامل إؾريؼقو

، إربعي ادراـز ادحتؿؾي فؾؽـقفقجقو ادوفقي يف مـطؼي افؼق إوشط وصامل إؾريؼقو

هذه ادـوضؼ متتؾؽ افٌقئوت  ن  يعؽس افسـقز ظذ هذه ادـوضؼ إربعي حؼقؼي أ

وافتل كؿً بشؽٍؾ ـٌر بػضؾ افدظؿ ، احلووـي إـثر تؼدمو فؾؼـوت افـوصئي

ومًتقى افثؼوؾي وآشتؼرار اجلقدان، واكخراط افؼطوع اخلوص، احلؽقمل
(1)

. 

                                                           
 .62، ص: كػس ادرجع افسابؼ (1)
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 2015(: ادراـز إربعة افـاصئة دم جمال افتؽـقفقجقا ادافقة بحسب افدوفة فسـة 07صؽؾ )

تقجفات ؿطاع –افتؽـقفقجقا ادافقة دم افؼق إوشط وصامل إؾريؼقا  ادصدر:

 .14ص: ، ومضي وبقػقرت، -اخلدمات ادافقة

 

 90% وهق مو يعودل 29ويقوح افشؽؾ أّن هذه ادـوضؼ هل اإلمورات بـًٌي 

ثّؿ إردن ، ذـي 67% ومو يعودل 66تؾقفو مك بـًٌي ، ذـي تؽـقفقجقو موفقي

ؾقفو ظدد  ّؾ ؼِ أمو بوؿل افدول ؾتَ ، ذـي 66% ومو يعودل 62بـًٌي متًوويي وفٌـون 

، ذـوت 6افؽقيً ، ذـوت 8ـوهل ادغرب ب 60ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي ظـ 

ظامن وؿطر بؼـي واحدة ، اجلزائر بؼـتغ، ذـوت 9تقكس ، ذـوت 6افًعقديي 

 احتضون أـز ظدد مـ ذـوت وتظفر ريودة دوفي اإلمورات افعربقي يف، فؽؾ مـفام

 افتؽـقفقجقو ادوفقي. 

( تطقر 07يظفر افشؽؾ ) كظرة تؼققؿقة حقل واؿع افتؿقيؾ اإلشالمل ظادقًا: .2

بؾققن  6760 ـمو يؼدر ب 2062أصقل افتؿقيؾ اإلشالمل ظودقًو حقٌ بؾغً شـي 

 وصؾً 2068وشـي ، بؾققن دوٓر 2200مو ؿقؿتف  2065بقـام بؾغً شـي ، دوٓر

هذا ويتقؿع أن تصؾ ؿقؿي ، بؾققن دوٓر 2522ؿقؿي أصقل افتؿقيؾ اإلشالمل 

وهق مو يؿثؾ افزيودة  2022بؾققن دوٓر شـي  9272أصقل افتؿقيؾ اإلشالمل إػ 
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 ادؾحقطي يف هذا افـقع مـ افتؿقيؾ.

 

 ؽل()بؾققن دوٓر أمري 2018-2012(: كؿق أصقل افتؿقيؾ اإلشالمل وتقزيعفا فؾػسة 07صؽؾ )

Source : ICD-Refinitiv, Islamic Finance Development Report 2019 –shifting 

Dinamics-, 2018, p: 08. 

 

ـوكً أظذ  2068ويقوح كػس افشؽؾ أّن تقزيع أصقل افتؿقيؾ اإلشالمل شـي 

 %.69تؾقفو افصؽقك بـًٌي ، %70كًٌي فؾصرؾي اإلشالمقي بام كًٌتف 

 

 2019تطقر افتؿقيؾ اإلشالمل فسـة  (: ممذ08صؽؾ )

Source : Ibid, p: 09.

 

حقٌ  2069( ممذ تطقر افتؿقيؾ اإلشالمل جغراؾقو فًـي 08ويظفر افشؽؾ )

بـغالديش و تظفر ؿورة آشقو بلـز مًتقيوت افـؿق خصقصًو مـطؼي اخلؾقٍ وبوـًتون
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قفو ؿورة إؾريؼقو ممثؾي تؾ، شقريو وافعراق، ترـقو، وبـًى أؿّؾ فؽّؾ مـ إيران ،وموفقزيو

ثؿ  أروبو ممثؾي بؽوزاخًتون وروشقو ، بدوفي كقجريو وافًقدان ودول صامل إؾريؼقو

 ثؿ اشسافقو. ، واكجؾسا

ويظفر  2068( افتقزيع اجلغرايف فؾتؿقيؾ اإلشالمل فًـي 09ـام يظفر افشؽؾ )

تؾقفو مـطؼي افؼق ، %25أّن أظذ كًٌي ـوكً وؿـ دول اخلؾقٍ افعريب هل: 

 %.67تؾقفو آشقو بـًٌي ، %92إوشط وصامل إؾريؼقو )بوشتثـوء اخلؾقٍ افعريب( بـًٌي 

 
 2018(: افتقزيع اجلغرادم فؾتؿقيؾ اإلشالمل فسـة 09صؽؾ )

  

 آسيا
17% 

الشرق االوسط ومشال 
افريقيا باستثناء دول 

 اخلليج
 افريقيا باستثناء الشمال 34%

1% 
 أخرى

3% 

 دول التعاون اخلليجي
45% 

Source Islamic Financial Industry Stability Report 2019, Islamic Ginancial 

Services Board, Malysia, 2019, p : 12. 
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ادحقر افثافث: واؿع تبـل افتؽـقفقجقا ادافقة ـآفقة فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل 

 ظادقا

أوكي إخرة اكتشورًا مؾحقطًو فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي وافعومؾي  صفدت

بؿجول افتؿقيؾ اإلشالمل فقس ؾؼط بوفٌؾدان افعربقي واإلشالمقي بؾ بؿختؾػ 

ـي مـ افزبوئـ ق  عَ بؾدان افعومل ذفؽ دو تقؾره مـ خدموت إشالمقي مٌتؽرة فػئي مُ 

 وادتقاؾؼي مع افؼيعي اإلشالمقي. 

( ظدد 60يظفر افشؽؾ ) ا:ـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة ظادقً واؿع ذ .1

مو  2068ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي افـوصئي ظودقًو حقٌ بؾغ ظددهو شـي 

تؾتفو افقٓيوت ادتحدة ، ذـي 96ـبوـوكً وؿـ اكدوكقًقو ، ذـي كوصئي 99ظدده 

 60ـبتؾتفو ادؿؾؽي ادتحدة ، ذـي 66ـباإلمورات افعربقي  ؿ  ثُ ، ذـي 62ـبإمريؽقي 

 ذـي ظذ بوؿل دول افعومل. 22هذا وتقزظً ، ذـوت 7ـثّؿ موفقزيو ب ،ذـوت

 

 2018(: ظدد ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة افـاصئة حسب افدوفة فسـة 10صؽؾ )

Source: by researcher based on : Islamic Finteech Report 2018 –Current landscape and path 

Forward, Dubai Islamic Economy Development Centre, 2018, p : 06. 

31أندونيسا   

الواليات املتحدة 
12االمريكية   

11اإلمارات العربية    
10اململكة املتحدة   

7ماليزيا   

22أخرى   
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 2018(: ظدد ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة افـاصئة حسب افقطقػة فسـة 11صؽؾ )

Source: by researcher based on: Ibid, p : 06. 

تقزيع ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي حًى ( 66هذا ويقوح افشؽؾ )

ذـي تشتغؾ وؿـ جمول إظامل  65ذـي كوصئي ؾنن   99حقٌ مـ بغ ، افقطقػي

 8و، ذـي وؿـ جمول إدارة افثروات بام ؾقفو افزـوة 65و، ومتقيؾ ادًتفؾؽغ

 ويظفر، ذـوت يف جموٓت أخرى 5ذـوت يف جمول افقدائع وافتحقيالت بقـام 

 99حقٌ مـ بغ ، ( ذـوت افتؽـقفقجقو افـوصئي حًى افتؽـقفقجقو62افشؽؾ )

ذـي  62و، p2p دّ فؾـِّ  دّ ذـي يتعؾؼ كشوضفو بتؿقيؾ افـِّ  65 و ؾننّ ذـي كوصئي ظودقً 

 أخرى بتؽـقفقجقوت أخرى.  62و، بتؽـقفقجقو افٌؾقـشغ

  

 2018(: ظدد ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة افـاصئة حسب افتؽـقفقجقا فسـة 12صؽؾ )

Source: by researcher based on: Ibid, p : 26. 

متويل األعمال 
65واملستهلكني   

متضمنة )إدارة الثروات 
15( الزكاة  

8الودائع والتحويالت   
5أخرى   

 p2pمتويل 
65 

14البلوكشني   

14أخرى   



 تقجف حديث فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل - افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|180 

يظفر افشؽؾ  تؼققؿ افـظام افبقئل فعؿؾ ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة: .2

افرئقًقي افتل يًتـد إفقفو  ( مقجفوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي وهل افدظوئؿ69)

ؾتظفر مجؾي ادٌودرات احلؽقمقي افتل ، فتطقير جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي

ؿومً هبو بعض افدول فتشجقع آشتثامر يف افؼـوت افـوصئي اخلوصي بوفتؽـقفقجقو 

 99ــام يظفر ظدد ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي وافتل يؼدر ظددهو ب، ادوفقي

إووؾي فؾزبوئـ ادحتؿؾغ فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي ، ذـي حقل افعومل

وافذيـ يدظؿقن افتحقل كحق اشتخدام افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي خوصي وأن 

بوإلووؾي خلوصقي امتالك اهلقاتػ ، معظؿ افسـقٌي افًؽوكقي ادًؾؿي مـ ؾئي افشٌوب

، معظؿ شؽون افدول ادًؾؿي ٓ يؿتؾؽقن حًوبًو مكؾقوً افذـقي إووؾي إػ أن  

وبوفتويل ؾنّن ـؾ هذه افعقامؾ تشؽؾ ُمػزات فـجوح ظؿؾ ذـوت افتؽـقفقجقو 

 ادوفقي اإلشالمقي. 

 

 (: كظرة ظامة حقل مقجفات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 13صؽؾ )

Source: Islamic Finteech Report 2018 –Current landscape and path Forward, Dubai Islamic 

Economy Development Centre, 2018, p: 69 . 

 مبادرات حكومية
مليون دوالر متويل خمطط من قبل مركز ديب املايل العاملي  100

لناشئة، كما قامت لالستثمار يف شركات التكنولوجيا املالية ا
البحرين وماليزيا صندوق خاص لتمويل منو شركات التكنولوجيا 

 املالية 

 الزبائن
هو متوسط املسلمني  سنة 24 تركيبة سكانية شابة:

 سنة عامليا( 32حول العامل )مقارنة ب 
دولة مسلمة من  15دولة رائدة توجد  50من بني 

 حيث امتالك اهلواتف الذكية
السكان يف الدول اإلسالمية دون من تركيبة % 72

 عدد الشركات الناشئة % عامليا49حساب بنكي مقارنة ب 
 شركة تكنولوجيا مالية إسالمية حول العامل 93
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( ظروو دجؿقظي ممشًوت تعؿؾ ظذ دظؿ إكشوء ذـوت 06ويظفر اجلدول )

( ظروو جلؿؾي مـ ادٌودرات 02ـام يظفر اجلدول )، افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي

و حؽقموت خمتؾػي فدظؿ إكشوء ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي افـوصئي مع افتل ؿومً هب

 افسـقز بصػي خوصي ظذ اإلشالمقي مـفو. 

 افتعريػ ادـظؿة افبؾد

 Islamic Fintech شـغاؾقرة

Alliance 

 

تعوون بغ افؼـوت افتؽـقفقجقو  هق

 2066ادوفقي افـوصئي تؿ إضالؿف شـي 

فتًفقؾ تٌـل افتؽـقفقجقو ادوفقي بغ 

 ادًؾؿغ

 Albaraka Bank ترـقا



هق تعوون بغ افؼـوت افتؽـقفقجقو 

 2066ادوفقي افـوصئي تؿ إضالؿف شـي 

فتًفقؾ تٌـل افتؽـقفقجقو ادوفقي بغ 

 ادًؾؿغ

 اإلمارات

 افعربقة

GoodForce Labs 



هق أول مـظؿي ، 2068تؿ تلشقًف شـي 

ذات أثر اجتامظل يف دول افؼق إوشط 

 60ويعؿؾ مع وبؿًوكدة ، وصامل إؾريؼقو

 ذـوت كوصئي هتتؿ بوٓؿتصود اإلشالمل

(: جمؿقظة مـ داظؿل افؼـات افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة افـاصئة01جدول )  

Source: Ibid, p: 20. 
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 افدوفة ادـظؿة افتعريػ

مؾققن  600هق مرـز ظودل رائد أظؾـ ظـ  

دوٓر ـتؿقيؾ فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي 

وذفؽ بوٓشتثامر يف ذـوت كوصئي 

 فؾتؽـقفقجقو ادوفقي

 مرـز ديب ادويل افعودل

 

اإلمارات 

 افعربقة

هل مـظؿي حؽقمقي مًموفي ظـ تطقير بقئي 

ـام تدظؿ ، إظامل افرؿؿقي يف موفقزيو

 إظامل ذات افصقغي اإلشالمقي

malaysia digital 

economy corporation 

 

 مافقزيا

هل مـصي فؾعؿؾ اجلامظل تًتفدف جذب 

وتطقير ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي 

 وافعؿؾ معفو

bahrain fintech bay 

logo  

 افبحريـ

ئح تـظقؿقي ظؿؾً هوتف اهلقئي ظذ ووع فقا

 خوصي بتؿقيؾ افـد فؾـد

 شؾطي اخلدموت ادوفقي

 

 أكدوكقسقا

هقئوت داظؿي فؾؼـوت افـوصئي يف جمول 

افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي وتطقير 

 افتؿقيؾ اإلشالمل افتؽـقفقجل 

، ـوزاخًتون، ادؿؾؽي ادتحدة

 افًعقديي

 أخرى

 فدظؿ ذـات افتؽـقفقجقا ادافقة وخاصة اإلشالمقة (: جمؿقظة مـ ادبادرات احلؽقمقة02جدول )

Source: Ibid, pp: 19-20. 
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( مجؾي مـ 62يقوح افشؽؾ )آؾاق فدظؿ افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة:  .3

اخلطقات وافتل مـ خالهلو يتقؿع أن يتؿ دظؿ إكشوء وظؿؾ ذـوت افتؽـقفقجقو 

واشتثامري مـ خالل تقؾر وذفؽ بقجقد كظوم دظؿ حؽقمل ، ادوفقي اإلشالمقي

بوإلووؾي فتعزيز ، مٌوفغ موفقي وـذا إصدار فقائح تـظقؿقي مـ ؿٌؾ جفوت داظؿي

افـظوم افٌقئل وافتل تعؿؾ مـ خالفف ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي مـ 

إووؾي إػ ضورة افعؿؾ ظذ تعزيز ، خالل وجقد جمؿقظي مـ ادمشًوت افداظؿي

، قي اإلشالمقي مـ خالل خمتؾػ اجلفوت ذات افعالؿي شقاء حؽقمقيافتؽـقفقجقو ادوف

  أو زبوئـ.، ذـوت، مًتثؿريـ

 

 (: خطقات فدظؿ افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 14صؽؾ )

 

 النظام البيئي لدعم المؤسسات الناشئة
 

 دعم التكنولوجيا المالية اإلسالميةلخطوات 
:تعزيز التنظيم وتوفري الدعم املباشر الحكومة 
:تطوير الرؤى خبصوص  المستثمرين

املالية اإلسالمية ودعم الشركات  التكنولوجيا
 الناشئة

:إشراك ممويل املشاريع الشركات الناشئة 
:التسويق والتعليم من أجل رفع وعي  الزبائن

 الزبائن ومعرفتهم بالتكنولوجيا املالية

 نظام دعم حكومي واستثماري

 مليون $ 100
 

 لوائح تنظيمية

دعم 
 حكومي 

Source: Ibid, p: 07. 
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 (: خريطة كظام افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة15صؽؾ )

Source: Ibid, p: 68.  

 

هذا ويؿؽـ فؼـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي افـوصئي تؼديؿ خدموت موفقي إشالمقي 

( مـ خالل 65تتقاؾؼ مع متطؾٌوت افؼيعي اإلشالمقي وؾؼو دو يقوحف افشؽؾ )

إدموج ظـك افتؽـقفقجقو ادوفقي يف تؼديؿ اخلدموت ادوفقي افتؼؾقديي خدمي فزبوئـ 

 يطؾٌقن خدموت موفقي إشالمقي معوسة. 

  

 تكنولوجيا المالية اإلسالمية

 تكنولوجيات التكنولوجيا املالية حسب تأثريها

 الخدمات
 الودائع وفقا للشريعة الودائع:

 تمويل المستهلك واألعمال:
الصكوك، اإلجارة، املشاركة 
 واملضاربة

 الوكالةاملراحبة، تمويل التجارة: 
املؤسسات  إدارة الثروات:

 واألفراد 
التكافل وإعادة لتأمين: ا

 التكافل

تعزيز األمتتة 
 للنشاطات

 
الذكاء 
 الصناعي

 
 

فتح الوصول 
 للخدمات

 
 فتح الصريفة
متويل الند 

 للند

قدر أكرب من 
 الالمركزية

 واألمن
 بلوكشني
األمن 

 االلكرتوين

 

 الزبائن
 زبائن
 أعمال

 مؤسسات
 مالية

 العمليات
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 افـتائج

 مـ خالل مو شٌؼ ظروف يؿؽـ ظرض أهؿ كتوئٍ ادداخؾي مـ خالل افـؼوط ادقافقي:

 قي بطريؼي ترتؽز ظذ تعـك افتؽـقفقجقو ادوفقي بتؼديؿ خدموت ومـتجوت موف

متجووزة بذفؽ مو يؼدم مـ مـتجوت وخدموت ، اشتخدام افتؽـقفقجقو احلديثي

 موفقي تؼؾقديي.

 .تًؿح افتؽـقفقجقو ادوفقي بدظؿ اكتشور افتؿقيؾ اإلشالمل وجعؾف أـثر شفقفي 

   تقاجف ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي مجؾي مـ افتحديوت وافتل تتعؾؼ

 وافتـظقؿ وافرؿوبي.، بتؽورأشوشًو بوٓ

  2068صفدت آشتثامرات افعودقي يف افتؽـقفقجقو ادوفقي تطقرا مؾحقطو شـي 

وـؾ مـ جـقب ، بو بقئي حووـي متؼدمي هلووهذا وتشؽؾ افقٓيوت ادتحدة وأور

 افؼق إوشط وإؾريؼقو بقئي حووـي مًتحدثي. ، اهلـد، ذق آشقو

  صفدت اشتثامرات افتؽـقفقجقو ادوفقي تطقرا مؾحقطو يف مـطؼي افؼق إوشط

 ويتقؿع أن تصؾ إػ مًتقيوت ظوفقي مًتؼٌال. 

 مك وإردن وفٌـون افدول افرائدة إؿؾقؿقو يف اشتخدام ، تشؽؾ اإلمورات

 افتؽـقفقجقو ادوفقي. 

  اخلؾقٍ  خوصي يف مـطؼي 2068تطقر مؾحقظ فؾتؿقيؾ اإلشالمل خالل شـي

 وـوكً أظذ كًٌي ٕظامل افصرؾي اإلشالمقي. 

  يسـز  2068ذـي بًـي  99بؾغ ظدد ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي

كشوط معظؿفو يف متقيؾ إظامل وادًتفؾؽغ وتعتؿد ظذ تؽـقفقجقو متقيؾ افـد 

 فؾـد. 

 ت إكشوء هـوك مجؾي مـ ادٌودرات ظذ مًتقى ادمشًوت واحلؽقموت فغويو
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 ودظؿ ظؿؾ ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي. 

  هـوك مجؾي مـ ادحػزات تتعؾؼ بعؿؾ ذـوت افتؽـقفقجقو ادوفقي اإلشالمقي

تتعؾؼ بقجقد مٌودرات حؽقمقي وتطقر حجؿ هذه افؼـوت بوإلووؾي فقجقد 

 زبوئـ مـوشٌغ. 

 افتقصقات

خالل مو شٌؼ ظروف يؿؽـ ظرض أهؿ تقصقوت ادداخؾي مـ خالل افـؼوط  مـ

 ادقافقي:

  رؾع وظل صـوع افؼرار ومدراء ادمشًوت ادوفقي وخوصي اإلشالمقي مـفو بلمهقي

 تٌـل افتؽـقفقجقو ادوفقي.

  إجيود أفقوت ادـوشٌي فدظؿ إكشوء افؼـوت افـوصئي يف جمول افتؽـقفقجقو ادوفقي

 ي.اإلشالمق

  إجراء ادزيد مـ افٌحقث وافدراشوت افتل تتـوول حتديوت وخموضر اشتخدام

 افتؽـقفقجقو ادوفقي ظذ ادمشًوت ادوفقي وخوصي اإلشالمقي مـفو.

  تقؾر افدظؿ افالزم مـ ؿٌؾ اهلقئوت احلؽقمقي واخلوصي إلكشوء ذـوت

 تؽـقفقجقو موفقي.

 قجقو ادوفقي اإلشالمقي ضورة اشتحداث آفقوت تضٌط ظؿؾ ذـوت افتؽـقف

 مـ خالل إصدار فقائح وؿقاكغ تـظقؿقي.

  تقؾر افـظوم افٌقئل ادالئؿ إلكشوء ذـوت تؽـقفقجقو موفقي كوصئي مع إخذ

 بخصقصقي ادمشًوت ادوفقي اإلشالمقي. 

 



 تقجف حديث فدظؿ افتؿقيؾ اإلشالمل - افتؽـقفقجقا ادافقة اإلشالمقة 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|187 

 ادراجع ؾفرس

 

اؿتصوديي جديدة، جمؾي  حقزيي بـقي وابتًوم ظؾققش ؿربقع، تؽـقفقجقو ادعؾقموت...ؿقرة .6
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 ادافقة اإلشالمقةمسامهة افبـقك افتؼؾقدية دم تسقيؼ ادـتجات 

  بـؽ-افقضـل فؾتقؾر وآحتقاط افصـدوقدراشة حافة افشبابقؽ اإلشالمقة دم 

 مقشك حجابافدـتقر    رضقان آيت ؿاد ظزو افدـتقر

   جامعة ادسقؾة    جامعة مستغاكؿ  

 

 مةادؼّد 

افٌـقك افتؼؾقديي اجلزائريي ظذ حتؼقؼ ادروكي يف آكًقوب يف تًقيؼ  ظؿؾً

و اشتثامريي مـ وهذا مو حؼؼ إصٌوظًو وؾرًص ، خدموهتو فؾعؿالء خالل ؾسات ظديدة

خالل صقغ بـؽقي خمتؾػي شومهً يف تطقير جدوى ادؼوظوت آؿتصوديي وافعوئد 

تثامري وآشتفالـل مو جعؾفو ممثرة وهل تـشط يف ادًتقيغ آش، آئتامين فؾٌـقك

ومو دخؾ ظذ شقوشتفو ادكؾقي هق تٌـقفو فـؿط ، يف اجلوكٌغ آؿتصودي وآجتامظل

مكيف جديد يتؿثؾ يف افشٌوبقؽ اإلشالمقي ـقشوضي موفقي إشالمقي تشؽؾ 

ادكؾقي إّٓ  آشساتقجقيورؽؿ أَّّنو حديثي ظفد هبذه ، زة هلومكؾقي ممقّ  اشساتقجقي

ومع ارتػوع ادطوفى بتقؾر ، و متقيؾًقو شوهؿ يف تعظقؿ أربوحفوأَّنّو شؾؽً شقوؿً 

 2ادمرخ يف  02-68مـتجوت موفقي ؽر ربقيي أصدر بـؽ اجلزائر افـظوم رؿؿ 

وتّؿ تعقيضف ، متضؿـ ؿقاظد ممورشي افعؿؾقوت افٌـؽقي افتشورـقي 2068كقؾؿز 

دد افعؿؾقوت افٌـؽقي ادتعؾؼي بوفصرؾي اإلشالمقي افذي حي 02-20بوفـظوم رؿؿ 

 وؿقاظد ممورشتفو مـ ضرف افٌـقك افتؼؾقديي. 

 مشؽؾة افدراشة

دقاجفي إخطور ادحتؿؾي  آشساتقجقيحتوول ادصورف جوهدة تطقير أدواهتو  

وأكظؿي ادعؾقموت مـ بغ أدواهتو ، يف بقئتفو افديـومقؽقي افتل تعرف تغرات مًتؿرة
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فؽـ ـقػ فـظوم ادعؾقموت ادكيف أن ، افتل يـٌغل أن تؽتز بوجلقدة آشساتقجقي

وظؾقف ٓ بد أن يعتؿد يف هذا افًقوق ظذ أدوات تؽـقفقجقي ، حيؼؼ هذه اجلقدة؟

ويف شقوق دراشتـو هذه كحوول معرؾي آفقوت ، تزيد مـ مروكي وصالبي هذا افـظوم

تشغقؾ وتغذيي مًتقيوت ادكف افتـظقؿقي بودعؾقموت ووشوئؾ افتًقيؼ 

افصـدوق اإلفؽسوين أحد أهؿ إدوات افتؽـقفقجقي يف ادصورف اجلزائريي ويف 

بوفتحديد فؾؿصورف افتل ختدم هذا افتقجف ؾفق بـؽ -افقضـل فؾتقؾر وآحتقوط

وزيودة دور وشوئؾ ، دارة اخلدموت ادكؾقي مـ مـطؾؼ ادـظقر افتًقيؼليزز كؿط إ

وق افقضـل افصـدافتًقيؼ اإلفؽسوين يف حتؼقؼ جقدة كظوم ادعؾقموت افؼوئؿ داخؾ 

وظؾقف بوإلووؾي إلصؽوفقي افٌحٌ يؿؽـ حتديد ظدد مـ ، بـؽ-فؾتقؾر وآحتقوط

 إشئؾي:

وشوئؾ افتًقيؼ بـؽ -ٓحتقوطافصـدوق افقضـل فؾتقؾر واهؾ يًتخدم  -

 اإلفؽسوين بؽومؾ مؽقكوهتو ؟

ظذ خمرجوت أكظؿي بـؽ -افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوطهؾ يعتؿد  -

 ادعؾقموت بشؽؾ دائؿ ومًتؿر؟

 أمهقة افبحث

هلذه افقرؿي أمهقي ـٌرة تتؿثؾ يف إبرازهو ٔفقوت افٌـقك افتؼؾقدي ادكؾقي افتل 

أفزمتف ، موفقًو إشالمقًو خورجو ظـ أشًف ومٌودئف ـٌـؽ ربقي اشتحدثفو فقؼدم مـتجوً 

حقٌ ظروـو ضٌقعي افشٌوك اإلشالمل ومػفقمف ، افٌقئي ومؽقكوهتو يف هذا آكتؼول

ـام ، افـّظري وكشوضف احلويل يف ادصورف افتؼؾقديي اجلزائريي ظز تؼيعوت وؿقاكغ

ربوح ادكف افتؼؾقدي ظـ أووحـو مًومهي افشٌوك ادويل اإلشالمل يف تعظقؿ أ

فؾخدموت ادوفقي بـؽ -افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوطضريؼ ظرض تقجف 



 مسامهة افبـقك افتؼؾقدية دم تسقيؼ ادـتجات ادافقة اإلشالمقة

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|193 

  اإلشالمقي ظـ ضريؼ صٌوبقؽ موفقي شومهً يف افسويٍ فؾصرؾي ادوفقي اإلشالمقي.

 أبداف افبحث

 هيدف هذا افٌحٌ إػ حتؼقؼ إهداف افتوفقي:

 تًؾقط افضقء ظذ شقوشي افٌـقك افتؼؾقديي ادرتٌطي بلكشطي افصرؾي اإلشالمقي.  -6

، وادصورف اإلشالمقي، اإلحوضي بٌعض ادػوهقؿ ادفؿي يف: ادصورف افتؼؾقديي -2

 افشٌوبقؽ ادوفقي اإلشالمقي؛

يف تؼديؿف بـؽ -افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوطتؼققؿ جتربي  -9

 مقي.فؾخدموت ادوفقي اإلشال

 ادـفج ادعتؿد

ظذ إشؾقبغ افقصػل وافتحؾقع يف ظرض أدبقوت افدراشي  افدراشياظتؿدت 

وأفزمتـو ، كؼاًل ظـ ـتى وبحقث تصّى مجقعفو يف جمرى افدراشي وحتؾقؾفو وإثرائفو

افصـدوق افقضـل فؾتقؾر افدراشي افتطٌقؼقي ؿراءة بعض أرؿوم وإحصوئقوت 

وؾروظف ظز ـومؾ وٓيوت افقضـ ٓشتؼراء كتوئٍ افدراشي ادقداكقي بـؽ -وآحتقوط

وـذفؽ فتلـقد ؾروقوت أو كػقفو واحلصقل ظذ كتوئٍ مـطؼقي وواوحي مـ دراشي 

 احلوفي. 
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 مدخؾ مػابقؿل فؾصرؾة اإلشالمقةادحقر إول: 

ؿٌؾ فؼل مػفقم ادصورف اإلشالمقي اهتاممًو مـ .تعريػ ادصارف اإلشالمقة: 1

حقٌ اكطؾؼً افتعوريػ مـ ، افٌوحثغ يف جمول افصرؾي وافصرؾي اإلشالمقي

حقٌ تؿ  ، مضؿقن افػوئدة وتقاجدهو يف افتعومؾ ومـفؿ مـ ربطفو بلهداف ادكف

ممشسة مافقة تؾتزم دم ـاؾة أظامهلا بافؼيعة "تعريػ ادكف اإلشالمل بلّكف: 

وآفتزام باحلالل ، وآبتعاد ظـ اخلطر، اإلشالمقة ومـفا: حرمة افتعامؾ بافػقائد

ممشسة مافقة تؾتزم "ـام تّؿ تعريػ ادصورف اإلشالمقي بلَّّنو: ، "وآفتزام بافّزـاة

بلحؽام افؼيعة اإلشالمقة دم مجقع معامالهتا ادكؾقة وتتؿثؾ ؽاياهتا دم جتؿقع 

ومعتؿدبا دم مجقع إمقال وتقطقػفا بام حيؼؼ افتـؿقة آؿتصادية وآجتامظقة 

مـ خالل افتعوريػ افًوبؼي كجد ، "معامالهتا مبدأ ادشارـة دم افربح واخلسارة

 ادكف اإلشالمل يريد حتؼقؼ ادٌودئ افتوفقي:

 تؼوشؿ ادخوضر أي تقزيع ادخوضر بـػس كؿط تقزيع افعوئد؛ 

  ػ أصقل ادودي أّن ادعومالت ادوفقي اجلوريي حتتوج ظذ إؿؾ إ آدظوءيتطؾى

 ؽر مٌوذة؛

 جيى أن ٓ تًتغؾ ادعومالت أحد إضراف ادعـقي؛ 

 .يًؿح فؾؿعومالت ادوفقي أن ختدم متقيؾ ادـتجوت أو إكشطي اخلوضئي ٓ 

متؽـً ادصورف اإلشالمقي مـ تػعقؾ .افتحديات افتل تقاجف ادصارف اإلشالمقة: 2

دة مـ بدايي تلشقًفو وتقاجدهو دورهو داخؾ آؿتصوديوت افعودقي خالل مراحؾ ممت

 فؽـفو تقاجف حتديوت ـٌرة كقجز بعضًو مـفو: 

 أؽؾى ادصورف اإلشالمقي تعوين مـ أزمي ُمدوديي رأس ادول؛ 

 أؽؾى ادقارد ادوفقي اإلشالمقي افتجوريي هل مقارد ؿصرة إجؾ؛ 

 ر وعػ ؿدرة إدارات افٌحقث افتوبعي فؾؿمشًوت ادوفقي اإلشالمقي ظذ تطقي
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 أدوات موفقي وؾؼ أحؽوم افؼيعي اإلشالمقي متثؾ أوظقي ٓشتقعوب افًققفي؛

  وعػ هقئوت افرؿوبقي افؼظقي يف مقاـٌي افتطقرات ادتًورظي يف افصـوظي ادوفقي

 اإلشالمقي مع اكتشور ادصورف.

 ادصارف اإلشالمقة: خصائص.3

 اشتبعاد افتعامؾ بافػائدة -

إشؼوط "مقؿػ اإلشالم يف هذا افشلن مقؿػ ُمدد وحوشؿ ٓ فٌس ؾقف وهق 

وتعد هذه اخلوصقي ادعؾؿ افرئقز  "افػوئدة افربقيي مـ ـؾ ظؿؾقوتف أخذا وظطوء

وإول فؾؿكف اإلشالمل وبدوَّنو يتحقل هذا ادكف إػ مكف ربقي؛ وذفؽ 

 ظؾقفو.  ٕن  اإلشالم حّرم افربو بؽّؾ أصؽوفف وصّدد افعؼقبي

 تقجقف ـؾ جفة كحق آشتثامر احلالل -

مـ ادعؾقم أّن ادصورف اإلشالمقي مصورف تـؿقيي بوفدرجي إوػ وّدو ـوكً 

ؾنَّّنو ويف ، ادتؿثؾ بلحؽوم افؼيعي اإلشالمقي اهللهذه ادصورف تؼقم ظذ إتٌوع مـفٍ 

دة احلالل واحلرام افتل مجقع أظامفف تؽقن ُمؽقمي بام أحّؾف اهلل وافتؼّقد بذفؽ بؼوظ

 حيّددهو اإلشالم ممو يستى ظؾقف مو يع: 

  تقجقف آشتثامر وترـقزه يف دائرة إكتوج افًؾع واخلدموت افتل تشٌع احلوجوت

 افًقيي فإلكًون ادًؾؿ. 

 .جتري أن يؼع ادـتٍ شؾعي ـون أم خدمي يف دائرة احلالل 

 ظؿؾ( مـًجؿي مع دائرة كظوم  -)أجقر جتري أن تؽقن ـؾ أشٌوب اإلكتوج

 احلالل.

  حتؽقؿ مٌدأ احتقوجوت ادجتؿع ومصؾحي اجلامظي ؿٌؾ افـظر إػ افعوئد افذي يعقد

 ظذ افػرد.
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 ربط افتـؿقة آؿتصادية بافتـؿقة آجتامظقة  -

ويليت هذا مـ كوحقي أن ادصورف اإلشالمقي بطٌقعتفو اإلشالمقي تزاوج بغ 

ل وٓ تـػصؾ يف ادجتؿع اإلشالمل افـوحقي جوكٌل اإلكًون ادودي وافروح

يف جقاكى  ٓ تـػصؾؾوإلشالم وحدة متؽومؾي ، آجتامظقي ظـ افـوحقي آؿتصوديي

احلقوة ادختؾػي وتعتز اإلشالم افتـؿقي آجتامظقي أشوشًو ٓ تمدي افتـؿقي آؿتصوديي 

 . بثامرهو إّٓ بؿراظوتف

 إحقا  كظام افزـاة  -

ادصورف واكطالؿو مـ رشوفتفو افًومقي يف افتقؾقؼ بغ اجلوكٌغ حقٌ تؼقم هذه 

فذفؽ أؿومً هذه ادصورف صـدوؿًو خوصًو جلؿع افزـوة تتقػ ، افروحل وادودي معو

 وهل بذفؽ تمدي واجٌو إهلقو ؾروف اهلل ظذ هذه إمي.  إدارتفهل 

 افؼضا  ظذ آحتؽار افذي تػرضف بعض ذـات آشتثامر  -

واكطالؿو مـ وطقػتفو إشوشقي يف افتؼّقد يف معومالهتو بوٕحؽوم  ادصورفتؼقم 

افؼظقي بوفؼضوء ظذ آحتؽور افذي تػروف بعض افؼـوت ادًومهي ظذ أشفؿفو 

ؾنن هذه افؼـوت تؾجل إػ إصدار )أشفؿ( متؽـفو مـ احلصقل ظذ رأس مول جديد 

و ٓ وإبؼوء أشفؿ افؼـي ُمصقرة يف يد ادًومهغ  ؾؼط أمو ادصورف اإلشالمقي ؾنَّن 

وهبدف زيودة رأس -تصدر افًـدات كظرًا ٕن ؾؼفوء افؼيعي ؿوفقا بحرمتفو. بؾ إَّنو 

تػتح بوب آـتتوب ظذ أشفؿفو أموم مجقع افراؽٌغ يف  -ادول وافتقشع يف أظامهلو 

 ذفؽ. 

 .مػفقم وخصائص افشبابقؽ ادافقة اإلشالمقة 4

 :افشبابقؽ ادافقة اإلشالمقة مػفقم -

، فؼل مػفقم ادصورف اإلشالمقي اهتاممو مـ ؿٌؾ افٌوحثغ يف ادوفقي اإلشالمقي فؼد
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وبوظتٌورهو مـتجوتف ائتامكقي ؾؼد اكطؾؼً مـ مضؿقن افػوئدة وتقاجدهو يف افتعومؾ 

 يفاإلشالمقي  وؿد تؿ  تعريػف بلّكف ممشًي موفقي تؾتزم يف ـوؾي أظامهلو بوفؼيعي، ادكيف

 وآفتزام بوحلالل وآفتزام بوفزـوة، وآبتعود ظـ اخلطر، حرمي افتعومؾ بوفػقائد

  ؾودكف اإلشالمل يعؿؾ ظذ حتؼقؼ ادٌودئ افتوفقي:، (2008)أمحد شؾقامن حصووكي، 

(hERI sudarsono, Yunice Karina TUMEWANG, 2021) 

  تؼوشؿ ادخوضر بغ أضراف افتعومؾ ادكيف أي تقزيع ادخوضر بـػس كؿط تقزيع

 افعوئد؛

  ادودي أن ادعومالت ادوفقي اجلوريي حتتوج ظذ إؿؾ إػ أصقل  آدظوءيتطؾى

 ؽر مٌوذة؛

 أن ٓ تًتغؾ ادعومالت أحد إضراف ادعـقي مـ أجؾ حتؼقؼ مصؾحي أو  جيى

 اجتـوب خطر؛

  يًؿح فؾؿعومالت ادوفقي أن ختدم متقيؾ ادـتجوت أو إكشطي اخلوضئي ـوفؼامر ٓ

 أو افتجورة احلرام.

هتو افؼيعي اإلشالمقي مـ خالل  هـوك افعديد مـ ضرق افتؿقيؾ افتل أؿر 

 كصقص واوحي وجؾقي:

ؿقوم ادكف افربقي بتخصقص جزء أو حّقز يف افػرع افربقي فؽل يؼدم اخلدموت "

 ")افؼيػ، ؾفد( ادكؾقي اإلشالمقي إػ جوكى مو يؼدمف هذا افـقع مـ اخلدموت افتؼؾقديي

إدارات مًتؼؾي داخؾ ممشًوت افصرؾي افتؼؾقديي ذات هقئوت ذظقي يؼقم بنجوزة "

 "(2069)شفك أبق حػقظي،  مـتجوهتو ومراؿٌتفو

جزء مـ ممشًي موفقي تؼؾقديي تؼقم بوٓشتثامر بشؽؾ يتقاؾؼ مع مـفٍ افؼع "

 "(2062)رشتؿ مريؿ شعد،  اإلشالمل

و موفقي يؼدم حكيً  و وؿـ بـؽ أو ممشًيو وإداريً موفقً  هقؽؾ مًتؼؾ اشتؼالًٓ "
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 "(66، اجلريدة افرشؿقي افعدد 02-20) خدموت ومـتجوت افصرؾي اإلشالمقي

 خصائص افشبابقؽ ادافقة اإلشالمقة: -

 افصرؾي اإلشالمقي مؽقن داخؾ ادمشًوت ادوفقي ادكؾقي افتؼؾقديي؛ صٌوك 

  ـومؾ احلريي وآشتؼالفقي افتـظقؿقي اإلداريي وادوفقي؛فشٌوك افصرؾي ادوفقي اإلشالمقي 

  افصرؾي ادوفقي اإلشالمقي بودعومالت ادوفقي اإلشالمقي ؾؼط دون ؽرهو مـ  صٌوكيـػرد

 ادعومالت ادوفقي.

 أمهقة افشبابقؽ ادافقة اإلشالمقة: -

 حتؼقؼ اجلدوى آؿتصوديي فألكشطي ادكؾقي افتؼؾقديي؛ 

 وط ادكيف اإلشالمل؛افسويٍ فؾـش 

  آشتػودة ادتٌودفي بغ ادصورف افتؼؾقديي واإلشالمقي مو حيؼؼ تػقؿو مكؾقو

 ممقًزا؛

 .تطقير افؽودر افٌؼي 
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 بـؽ-افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقاطادحقر افثاين: دراشة حافة 

 بـؽ-افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقاط.تعريػ 1

ادمرخ  227-62آحتقوط بؿقجى افؼوكقن و فؾتقؾرتلشس افصـدوق افقضـل 

 حتً صؽؾ ممشًي ظؿقمقي ؿد حتقل افصـدوق افقضـل فؾتقؾر 6962وت أ 60يف 

، حقٌ أصٌحً  6997ؾريؾ أ 6افصودر يف  06-97آحتقوط بؿقجى افؼرار و

 مؾقور ديـور جزائري ممؾقـي ـؾقًو فؾدوفي.  62ذـي مًومهي يٌؾغ رأس موهلو 

ذـي مًومهي ذات رأشامل  :بـؽ-افقضـل فؾتقؾر وآحتقاطافصـدوق 

مؾقور( يسأشف رئقس افذي هق يف افقؿً كػًف  62) 62.000.000.000اجتامظل 

ؿّررت اجلؿعقي ؽر افعوديي يف إظطوء افصـدوق افقضـ  2005موي  96يف ، مديره ظوم

افتحتقي وافـشوضوت  بـؽ إمؽوكقي افتؿرـز أـثر يف متقيؾ افٌـويوت-فؾتقؾر وآحتقوط

، ادرتٌطي بوفٌـوء ٓشقام يف إكجوز أمالك ظؼوريي ذات ضوبع مفـل إداري وصـوظل

 وأيضو افٌـويوت افتحتقي افػـدؿقي افصحّقي وافريووقي وافسبقيي وافثؼوؾقي.

-يف إضور إظودة افتؿرـز آشساتقجل فؾصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوط

افًامح بام يتعؾؼ بوفؼروض  2007ؾقػري  28بـؽ ؿّررت اجلؿعقي افعومي افعوديي 

وافؼروض افرهـقي ادؼررة بوفـّصقص افؼوكقكقي افًوريي ادػعقل  ،افعؼوريي فؾخقاص

بصػي أوفقي وأشوشقي فؾؿقؾريـ بام يتعؾؼ ـام تؿ  أخذ ؿرار مـح افؼروض ، فدى افٌـؽ

ؾتّؿ افًامح هلؿ بوؿتـوء أرايض فٌـوء افًؽـوت وإكجوز برامٍ ، بتؿقيؾ افسؿقي افعؼوريي

تّؿ إظودة ادقؿع آشساتقجل فؾصـدوق يف اجتامع اجلؿعقي  2008ويف شـي ، افًؽـ

وؿد ، اتقجل فؾٌـؽادرتٌطي بنظودة افتقؿع آشس 2008جقيؾقي  67افعومي افعوديي يف 

أوـؾ افصـدوق افًؾطي فتؿقيؾ افعؿؾقوت ٓـتًوب افتقشع أو تعزيز افقشوئؾ 

فتـػقذ أظامل إكتوج مقاد افٌـوء أو ادشورـي يف ؿطوع افٌـوء بام يف ذفؽ مؼوع آشتثامر 

تؿ  متقيؾ آشتثامرات يف  2066ويف شـي ، يف ؿطوظوت افطوؿي ادوئقي وافٌسوـقؿقوئقي
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حقل افؼدرة ظذ متقيؾ افؼطوظوت آؿتصوديي بام يف ذفؽ ، افؼطوظوت آؿتصودييـّؾ 

رأس ادول افيوري فٌدأ افـشوط )بوشتثـوء افتجورة وافتجورة اخلورجقي( ـام أَّّنو 

 و ٓشتعامل افؼروض وافتلجر افعؼوري. خمقفي أيًض 

 بـؽ-افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقاطمفام ووطائػ .2

ضٌؼو -ـقكف بـؽو بـؽ -افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوطإن  ادفوم افرئقًي 

هق تـػقذ مجقع افعؿؾقوت افٌـؽقي وافؼقوم بؽّؾ ظؿؾقي حقل افؼقؿ  -فؾتؼيع افٌـؽل

وفؾصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوط ، ادـؼقفي وؾؼو فؾؼوط افؼوكقكقي افتـظقؿقي

ة كذـر مـفو :  مفوم ظد 

 كقظفو؛و قدائع مفام ـوكً مّدهتوتًقر اف 

 إصدار ؿروض ذات اددى افؼصر وافطقيؾ وادتقشط؛ 

 إبرام ؿروض فتؿقيؾ افًؽـ؛ 

  افعؿؾ ظذ مـح افثؼي فؾؿقطػغ مـ خالل تؽقيـفؿ وحتػقزهؿ فؾتؼرب أـثر

 مـ افزبوئـ؛

 افؼقوم بوفعؿؾقوت ادوفقي ادـؼقفي وافعؼوريي ادرتٌطي بصػي ؽر مٌوذة بؿقوعفو 

 أو افتل يؿؽـفو تًفقؾ تطقرهو وإكجوزهو. 

 :بـؽ-افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقاط.وـآت 3

ؾرع خؾقػي  22ـيؼع ادؼرُّ افرئقز فؾصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقوط ب

، مديريي جفقيي ومتتد صٌؽي ؾروظف وتغطل معظؿ أكحوء افٌالد 65يضؿ  بقخوفػي

إشالمقي ظز وـوٓهتو ادسامقي افتل تعرض هذه افتغطقي شؿحً بتخصقص صٌوبقؽ 

 مؼرهو وادٌوفغ ادخصصي فصقغي مـفو:
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 )افديـار اجلزائري( ادبؾغ ادخصص افقـافة افؼطاع

 اجلزائر ذق

  بقمرداس

  رويبة

4613000100 ظغ ضاية

34422000100 شعقد محديـ

 تقزي وزو

  برج مـايؾ

  ظبان تقزي وزو

  ظزازؿة

63011000100 بقيرة

 اجلزائر ؽرب

5698000100 ؿؾقعة

41900000100 شطاوايل

  درارية

 افبؾقدة
45565000100 بقؾاريؽ

15696000100 اجلؾػة

 بجاية

A 3356000100جقجؾ

  Wبجاية 

  أؿبق

 ؿسـطقـة

8431000100 بقجريق

  اخلروب

15555000100 أم افبقاؿل

9028000100 مقؾة
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  صؾغقم افعقد

3870000100 تاجـاكت

 باتـة

  خـشؾة

W 12966000100باتـة 

  Wبسؽرة 

5400000100 ضقفؼة

 ظـابة
  شؽقؽدة

  اجلقبرة ظـابة

 شطقػ

W 7771000100شطقػ 

  مسقؾة

  Wبرج بقظريريج

W 6477000100وبران  وبران وشط

 وبران ذق

  مستغاكؿ

  شعقدة

  ؽقؾقزان

  محادي بـ ظقسك

 تؾؿسان

A 41312000100تؾؿسان 

  افغزوات

5000000100 مغـقة

A 12164000100شقدي بؾعباس 

10360000100 ظغ تقؿقصـت

 صؾػ
  Wصؾػ 

  تقارت
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  تقسؿسقؾت

  ظغ افدؾؾة

 ؽرداية

  ؽرداية

7250000100 فغقاط

  افقاد

-افصـدوق افقضـل فؾتقؾر وآحتقاط(: صقغة إجارة افتؿؾقؽ وـآت 1اجلدول رؿؿ)

 بـؽ

 فؾتقؾر وآحتقاط بـؽ. افقضـل فؾصـدوق واإلشالمقة ادافقة ادـتجات–ادصدر: افؼسؿ افتجاري 
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  عرض ايرشائٌ ادتاَع١ٝ

 عرض أطرٚح١ دنتٛراٙ يف املعاَالت املاي١ٝ بعٓٛإ:

 ايتٌُٜٛ اإلجيارٟ يف َٝسإ ايشرٜع١ اإلشال١َٝ

 اايتجرب١ ادتسائر١ٜ أمنٛذًج

 إبراِٖٝ أٚراغ إعداد ايباحث

 ادتسائر –جاَع١: بات١ٓ ، ن١ًٝ: ايعًّٛ اإلشال١َٝ، قصِ: ايشرٜع١

 املعاَالت املاي١ٝ املعاصر٠ختّصص: 

 َصعٛد فًٛشٞبإشراف: أد. 

 ْٛقشت َٔ طرف األشتاذ٠ اآلت١ٝ أمساؤِٖ:

 رئًٝصا -عسٚز َٓاصر٠ أ.د 

 د. عبد ايعسٜس قتاٍ  د. عًٞ بايًُٛشٞ

 د. حمُد بًب١ٝ د. أمحد أَداح

 11/12/2021 بتارٜخ:

 
2022 جٛإ (3)ايعدد ، اإلشالَٞجم١ًّ ايصالّ يالقتصاد   
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 ظرض أضروحة دـتقراه دم ادعامالت ادافقة بعـقان:

 افتؿقيؾ اإلجياري دم مقزان افؼيعة اإلشالمقة

 افتجربة اجلزائرية أكؿقذجا

 افدـتقر إبرابقؿ أوراغ 

 مدير ؾرع باتـة 

 مكف افسالم اجلزائر

 

 مؼّدمة

وكعقذ بوهلل مـ ذور أكػًـو ، احلؿد هلل تعوػ كحؿده وكًتعغ بف وكًتغػره إن  

أصفد أن ٓ و ،مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، ومـ شقئوت أظامفـو

 وَبْعُد: ، ا ظٌده ورشقففُمؿدً  اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أنّ  فف إٓ  إ

َؿً ادعومالت آؿتصوديي و  ًَ إذ ـوكً ، ادوفقي يف افؼديؿ بوفًٌوضي وافُقنفؼد ات 

ومع اـتشوف افـؼقد تؾخصً ، تعتؿد يف بدايوهتو ظذ مؼويضي افًؾع بعِضفو بٌعضٍ 

وذفؽ بوظتٌور افـؼد ، يف احلوجي إػ افـؼقد، حوجوت إؾراد واجلامظوت إػ افًؾع

 وـذا فتحؼقؼ افتٌودل.، وادحوؾظي ظؾقفو، وشقؾًي فؼقوس افؼقؿي

ترتؽز يف ُمدوديي ادقارد ، يف افػؽر آؿتصودي افغريب، أن ادشؽؾي آؿتصودييـام 

وفي فتغطقي ومـ هـو برزت وطقػي افتؿقيؾ ـقشقؾي ؾعّ ، مؼوبؾ تعدد احلوجوت وتـقظفو

  دختؾػ إظقان آؿتصوديغ وتؾٌقي حوجوهتؿ ادتزايدة.، افعجز يف ادقارد ادوفقي

وافصقغ افتعوؿديي ، آكتشور افقاشع فؾؿعومالت ادوفقي ادعوسة ويف طؾِّ 

، وجد افٌوحثقن يف افصـوظي ادوفقي اإلشالمقي - شقام يف جمول افتؿقيؾ ٓ– ادًتحدثي

افؼوئؿقن ظذ صمون افصرؾي اإلشالمقي أكػًفؿ أموم ضورة دراشي وحتؾقؾ  فؽوـذ
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ومـ ، و افؼيعي اإلشالمقي افًؿحيهذه افـقازل وؾؼ افضقابط وإشس افتل رشؿتف

ُؾ ، مو ُيْعَرُف بعؼقد افتؿقيؾ اإلجيوري، ةبغ هذه افعؼقد افتؿقيؾقي ادًتجد   افتل ُتَشؽِّ

افتجربة  -افتؿقيؾ اإلجياري دم مقزان افؼيعة اإلشالمقة : ـُمقر هذا افٌحٌ ادقشقم ب

 اجلزائرية أكؿقذًجا. 

مع افتعرض ، اإلجيوري دراشًي ؾؼفقًي ذظقيً وحيوول افٌحٌ دراشي صقغ افتؿقيؾ 

مـ خالل رصد افتجربي ادكؾقي ، وذفؽ، وطؿي هلوإػ اجلقاكى افؼوكقكقي وافػـقي افـّ 

  يف هذا ادجول.، اجلزائريي

 إصؽافقة افبحث

يف دراشي مدى مقاؾؼي ظؼقد افتؿقيؾ ، تؽؿـ اإلصؽوفقي افتل يعوجلفو افٌحٌ

، ٕحؽوم افؼيعي اإلشالمقي، افعؼقد افتؿقيؾقي ادعوسةبوظتٌورهو مـ أهؿ ، اإلجيوري

مـ خالل افسـقز ظذ دراشي افعؼقد ، وذفؽ اشتـوًدا إػ افتجربي ادكؾقي اجلزائريي

ٌ َؼي يف افـّ   ظوم ادكيف اجلزائري.ادط

و ظذ مو شٌؼ ُيؿؽـ أن ُيطرح افتًوؤل افتويل:  ًً  تلشق

  .د افتؿقيؾ اإلجياري ادطبؼة دم اجلزائر؟ما مقؿػ افؼيعة اإلشالمقة مـ ظؼق

حيوول ، ويتػرع ظـ هذا اإلصؽول افرئقس جمؿقظي مـ افتًوؤٓت افػرظقي

 وُيؿؽـ إجيوزهو ؾقام يع: ، افٌوحٌ اإلجوبي ظؾقفو

 مو هل حؼقؼي ظؼقد افتؿقيؾ اإلجيوري؟ ومو مقؿعفو مـ افعؼقد ادوفقي؟ -1

مو هق مقؿػ افؼيعي اإلشالمقي مـ افؼضويو افػؼفقي ادرتٌطي بعؼقد افتؿقيؾ  -2

 اإلجيوري؟ ومو هل أحؽوم صقغف ادعوسة؟

ٌ ُؼ ظؼقده يف ادمشًوت ادوفقي  -3 مو هق واؿع افتؿقيؾ اإلجيوري يف اجلزائر؟ وـقػ ُتَط

شالمقي اجلزائريي وافـؼديي افتؼؾقديي يف اجلزائر ؟ وـقػ تعومؾً ممشًوت افصرؾي اإل

 مع هذه افصقغ افتؿقيؾقي ادًتحدثي؟
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 أمهقة افدراشة

ف يليت يف مرحؾي يتًع ؾقفو إذ أك  ، ي بوفغيي وظؿؾقّ ع مقوقع افٌحٌ بؼقؿي ظؾؿقّ يتؿتّ 

تتطقر صقره ، كطوق افتعومؾ بعؼقد افتؿقيؾ اإلجيوري يف ممشًوت موفقي خمتؾػي

دةيف جموٓت مُ ، وتطٌقؼوتف   يف أوكي إخرة.ٓشقام ، تعدِّ

و يف ؽويي إمهقي يف جمول يف ـقكف يتـوول مقوقظً ، ـام تظفر أمهقي افٌحٌ أيضو

ؼي يف ادمشًوت ادوفقي إذ تًؿح افدراشي افؼظقي فؾعؼقد ادطٌّ ، افصرؾي اإلشالمقي

، بتقوقح افرؤيي فدى ادتعومؾغ معفو، وـذا ادصورف اإلشالمقي، ؼديي افتؼؾقدييوافـّ 

  إن ُوجدت.، ديد مقاضـ آختالل يف افتطٌقؼوتوحت

و وممقّ  ؾنن  ، مـ جفي أخرى يؼقم ، ًزاصقغ افتؿقيؾ اإلجيوري تؽتز ضوبًعو خوصًّ

ُثؿ  ، وهذا مو جيعؾ مقوقع دراشتفو مـ ادـظقر افؼظل، ظذ افسـقى وافتداخؾ

وذفؽ فؾعالؿي ، بوفغ إمهقي، ظوم ادكيف اجلزائريافتعرض فقاؿع ادامرشي يف افـّ 

وهذا مو يزيد يف حرص ، افقضقدة بغ افـظريي وافتطٌقؼ وأثرهو يف مؼوظقي افتعومؾ هبو

 ظذ افًالمي افؼظقي يف معومالهتو. ، ٓشقام ادصورف اإلشالمقي، ادمشًوت ادوفقي

 أبداف افدراشة

 يًعك افٌحٌ إػ حتؼقؼ إهداف افتوفقي:

، ٓشقام اجلقاكى افؼظقي، تًؾقط افضقء ظذ موهقي افتؿقيؾ اإلجيوري وحؼقؼتف -1

  ظوم ادكيف يف اجلزائر.ظذ مًتقى افـّ ، وافػـقي ادرتٌطي بف، افؼوكقكقي

ـام ُتطٌؼفو افٌـقك ، افتقصؾ إػ بقون مدى مؼوظقي ظؼقد افتؿقيؾ اإلجيوري -2

  بشؼقفو افتؼؾقديي واإلشالمقي.، اجلزائريف وادمشًوت ادوفقي افعومؾي 

يف ، افقؿقف ظذ مدى َتَؽقُِّػ ادصورف اإلشالمقي مع ادتطؾٌوت افؼوكقكقي وافػـقي -3

  مـ خالل افتعرض هلذا افـقع مـ افعؼقد.، ي صعٌيبقئي ووعقّ 
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تػقد مًور افصرؾي ، واخلروج بؿؼسحوت ظؿؾقي، ُمووفي صقوؽي حؾقل كظريي -4

  ٓشقام يف صؼفو افتطٌقؼل.، افدراشيهذه وذفؽ ظذ وقء ، اإلشالمقي يف بالدكو

افـؼص ادًجؾ يف ظدد افدراشوت  يف طّؾ ، إثراء مؽتٌي آؿتصود اإلشالمل بٌالدكو -5

  ذات افطوبع افؼظل وافتطٌقؼل.، ادامثؾي

 افدراشات افسابؼة

 شقاًء ظذ مًتقى، تـوول افٌوحثقن يف دراشوهتؿ مقاوقع افتؿقيؾ اإلجيوري

مـ زوايو خمتؾػي؛ ؾؿـفؿ ، أو يف افؼـوت ادوفقي ادتخصصي، افٌـقك افتجوريي افتؼؾقديي

ومـفؿ مـ تـووفف مـ وجفي كظر ، مـ درس مقوقع افتؿقيؾ اإلجيوري بخؾػقي ؿوكقكقي

ومـ ادمفػوت افتل تـووفً ، ومـفؿ مـ أؾرده بوفدراشي افػؼفقي افؼظقي، اؿتصوديي

 :ـفومكذـر ، و اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽأ، ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري

وهل رشوفي موجًتر ، "اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ دم ضق  افػؼف اإلشالمل": أوٓ

وُتعتز هذه افدراشي ، م6999/  ـه6269ظوم ، فؾٌوحٌ: خوفد ظٌد اهلل بـ براك احلويف

  بوفتؿؾقؽ.يف جمول اإلجورة ادـتفقي ، ظثر ظؾقف افٌوحٌ، أؿدم بحٌ أـوديؿل

: دراشي ؾؼفقي اإلجارة افطقيؾة وادـتفقة بافتؿؾقؽ دم ضق  افػؼف اإلشالمل": ثاكًقا

/  ـه6226شـي ، وهل رشوفي موجًتر فؾٌوحٌ: شؾقامن بـ صوفح اخلؿقس "مؼوركي

  م. 2006

وهل رشوفي  "دراشة مؼاركة: اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ دم افػؼف اإلشالمل": ثافثا

 م. 2007/  ـه6227شـي ، موجًتر فؾٌوحٌ: ؽًون ُمؿد افشقخ

وهل ظٌورة ظـ أضروحي دـتقراه يف افعؾقم ، "ظؼد آظتامد اإلجياري افدويل": رابًعا

  .2065شـي ، فؾٌوحٌ: ظٌد افؽريؿ ظًويل

 اكعؽاشات تطبقؼ افؼرض اإلجياري ظذ أدا  ادمشسات افصغرة وادتقشطة": خامًسا

وهل رشوفي دـتقراه  ")مـ وجفي ادمشًوت ادامرشي فؾؼرض اإلجيوري يف اجلزائر(
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  .2067-2066، فؾٌوحثي: حـون ظقود

فؾٌوحٌ:  "آظتامد اإلجياري افعؼاري ـلداة فتؿقيؾ آشتثامر دم اجلزائر": شادًشا

  .2068كقؿشً شـي ، وهل أضروحي دـتقراه ظؾقم، يوشغ تقامل

 مـفج افبحث

وظذ ، وي مـ مظوَّنِّ افٌحٌ ادـفٍ افقصػل آشتؼرائل يف مجع ادودة افعؾؿقّ يـتفٍ 

ادـفٍ افتحؾقع يف دراشي بـقد افعؼقد ادطٌؼي ظذ مًتقى ادمشًوت ادوفقي وادكؾقي 

مع اشتخدام ادؼوركي ـلداة فٌقون مقاضـ آختالف وآتػوق بغ افعؼقد ُمؾ ، بوجلزائر

  افدراشي.

 راجعادصادر واد

مع ، ظذ جمؿقظي مـ ادراجع ادتقؾرة وادتـقظي، اظتؿدت يف إكجوز هذا افٌحٌ

، دقوقع افٌحٌ، ؾٌعضفو تـوول اجلقاكى افؼوكقكقي وافػـقي، افسـقز ظذ احلديثي مـفو

  اشتجوبي دتطؾٌوت افتخصص.، بودًوئؾ ذات افطوبع افؼظّل  أؽؾٌفو اختّص  ؽر أن  

بوإلووؾي إػ ، افرشوئؾ اجلومعقي وبعض ادؼوٓت ـام اشتعـً بؿجؿقظي مـ

وذفؽ مـ خالل افشٌؽي ، ؾي بوفٌحٌادقاؿع ذات افّص مـ عديد افآضالع ظذ 

  افعـؽٌقتقي.

 خطة افبحث

تؼًقؿ افٌحٌ إػ مؼدمي وثالثي ؾصقل  تؿ  ، فإلجوبي ظـ اإلصؽوفقي ادطروحي

حتً ظـقان: أشوشقوت حقل افعؼقد ادوفقي يف افؼيعي  افػصؾ إولوخومتي. جوء 

 اإلشالمقي وافتؿقيؾ اإلجيوري؛ وهق ظٌورة ظـ إضور مػوهقؿل فؾٌحٌ.

وـذا ظؼد ، ـ دراشي ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري افتؼؾقديؾؼد تضؿّ ، افػصؾ افثاينأمو 

َرُه افؼوئؿقن ظذ صمون افعؿؾ ادكيف اإلشال   مل.افتؿقيؾ اإلجيوري افذي َضق 
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 : افتجربي اجلزائريي يف افتؿقيؾ اإلجيوري مـ ادـظقر افؼظل. افػصؾ افثافثوأمو 

 أهّؿ افـتوئٍ وافتقصقوت. يويواخلومتي: ح وجوءت

 

أساسيات حول العقود املالية يف الشريعة  :جاء بعنوان الفصل األول

 واصتؿؾ ظذ مٌحثغ:اإلسالمية والتنويل اإلجياري 

ـ ثالثي، إول: افعؼقد ادافقة دم افؼيعة اإلشالمقة: ادػابقؿ وإشس ادبحث  وتضؿ 

 مطوفى:

 ادطؾب إول: حؼقؼة افؼيعة اإلشالمقة

وأهؿ مصودر ، وظالؿتفو بوفعؾقم ذات افصؾي هبو، تـوول حؼقؼي افؼيعي اإلشالمقي

 . ومـ ذفؽ ادعومالت ادوفقي، وادجوٓت افتل ختتص هبو، أدفتفو

 ادطؾب افثاين: حؼقؼة افعؼقد ادافقة

افػرع افثاين: مؼقمات افعؼقد ادافقة  ثؿ تطّرق، افػرع إول: مػفقم افعؼقد ادافقة تـوول

 إػ أرـان افعؼقد ادافقة وذوضفا.

 ادطؾب افثافث: إشس وافضقابط افؼظقة دم افعؼقد ادافقة

 عومالت ادوفقي مو يع: ي افتل تـظؿ ادومـ أهؿ إشس وافضقابط افؼظقّ 

 إصؾ يف افعؼقد ادوفقي ويف ذوضفو اإلبوحي. -

 ومـع افغرر وافظؾؿ وافغش.، حرمي افربو -

 مراظوة افؼقاظد افػؼفقي اخلوصي بودعومالت وافعؼقد ادوفقي. -

 . واصتؿؾ ظذ ثالثي مطوفى مابقة افتؿقيؾ اإلجياري جوء بعـقانادبحث افثاين: 
 إول: مػفقم افتؿقيؾ اإلجياريادطؾب 

وهق: ظؿؾقي إجيور ٕصؾ مـ إصقل ، افػرع إول: تعريػ افتؿقيؾ اإلجياري
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أو ممشًي موفقي أو ذـي خمتصي بتلجر افعتود وؾؼ ، آشتثامريي يؼقم بؿقجٌفو بـؽ

رخصي ؿوكقكقي مـ افًؾطوت افعؿقمقي دمشًوت اؿتصوديي هل بحوجي ٓشتعامل هذا 

زم بغ افطرؾغ افذي حتدد وتتؿ هذه افصػؼي وؾؼ ظؼد مُ ، ٕؽراض اؿتصودييإصؾ 

إػ بقون ضٌقعي  - مؼوركي بًوبؼف- ويشر هذا افتعريػ، ؾقف ذوط اإلجيور فألصؾ

أو ذـي خمتصي يف ، يحقٌ ُيؿؽـ أن تؽقن بـًؽو أو ممشًي موفقّ ، مجرةاجلفي ادُ 

  افتلجر.

 تبطة بافتؿقيؾ اإلجياريافػرع افثاين: آصطالحات ادر

وهق إضالق مـ ، وهق مـ أؿرب ادرادؾوت فؾتؿقيؾ اإلجيوري، افتؿقيؾ افتلجري -1

 بوفدرجي إوػ. ، بوظتٌور افعؼد ذا ضوبع متقيع، زاويي اؿتصوديي

افذي اشتعؿؾف  Crédit-bailويعقد إػ افسمجي احلرؾقي دصطؾح: ، افؼرض اإلجياري -2

ف يرتٌط بعـكي افثؼي  أك  تٌغ   Créditف بوفرجقع دعـك مصطؾح ؽر أك  ، ادؼع افػركز

  يؼسب مـ آئتامن.، وهق بذفؽ، وإمون بودالءة ادوفقي فؾغر

َتـُِد هذا اإلضالق إػ زاويي موفقي كؼديي، آئتامن اإلجياري -3 ًْ آئتامن  بوظتٌور أنّ ، َي

 تؼقم ظذ افثؼي افتل يقفقفو ادكف فؾؿديـ. ، هق صقغي متقيؾقي مكؾقي

حقٌ آثر ادؼع اجلزائري اشتعامل ، هق إضالق ؿوكقين، آظتامد اإلجياري ادايل -4

ق ػف ظذ أكف ظؿؾقي جتوريي ، فػظ آظتامد اإلجيوري ادويل فؾتعٌر ظـ افتؿقيؾ اإلجيوري ـَ و

يـتفل بوكتؼول مؾؽقي ادـؼقٓت أو بخالف آظتامد اإلجيوري افعؿع افذي ٓ ، وموفقي

  ؽر ادـؼقٓت ادمجرة إػ ادًتلجر.

ٓ ، فؾتلجر يف هذا آصطالح وصٌػ ، افتلجر افتؿقيع أو اإلجارة افتؿقيؾقة -5

ي افتل اظتؿدهتو وهل افتًؿقّ ، وؾقف تـتؼؾ مؾؽقي إظقون ادمجرة إػ ادًتلجر، فؾتؿقيؾ

  أؽؾى افدول افعربقي.

 خصائصف وأكقاظف، افثاين: كشلة افتؿقيؾ اإلجياريادطؾب 
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افػرع افثاين: مراحؾ افتؿقيؾ  رصد ثؿ  ، : كشلة افتؿقيؾ اإلجياريإػافػرع إول  تطّرق

ـّ وخصائصف ) ادقّرد(، ادمجر افتؿقيع، )ادًتلجر افتؿقيعاإلجياري  ظؼد ، ىظؼد مر

  (.مرتٌط بوخلقورات، ظؼد زمـل ٓزم، ظؼد معوووي، ظقـل

افتلجر افتؿقيع افتؿؾقؽل أو افػرع افثافث: أكقاع افتؿقيؾ اإلجياري ) ثّؿ ؾّصؾ

افتلجر افتؿقيع ، افتلجر افتؿقيع متعدد إضراف أو بوفراؾعي، افرأشاميل فألصقل

افتلجر افتؿقيع ، افتلجر افتؿقيع افالحؼ )ادرتٌط(: افٌقع مع إظودة افتلجر، افٌديل

  يف كوتٍ بقع إصؾ(.مع آصساك 

 ظققبف وخماضره، ادطؾب افثافث: مزايا افتؿقيؾ اإلجياري

 اصتؿؾ ظذ ثالثي ؾروع

)ادتعّؾؼي بودًتلجر افػرع إول: مزايا افتؿقيؾ اإلجياري ظذ مستقى آؿتصاد اجلزئل 

 وادمجر وادقّرد(

افتـؿقي آؿتصاد افؽع )أّما افػرع افثاين: ؾؼد تـاول دور افتؿقيؾ اإلجياري ظذ مستقى 

احلد مـ آثور افتضخؿ ظذ تؽؾػي ظؿؾقوت ، هظي تـػقذ ادؼوظوت، آؿتصوديي

، افؼضوء ظذ أصؽول افتؿقيؾ افتؼؾقديي، إؿومي صـوظوت أـثر تؼـقي متؼدمي، افتقشعوت

 . ( زيودة ؾرص احلصقل ظذ افتؿقيؾ افالزم..، ختػقػ افعىء ظذ مقزان اددؾقظوت

يػؼد مؾؽقي ، ارتػوع تؽؾػتفافػرع افثافث: ؾؼد شّجؾ ظققب افتؿقيؾ اإلجياري )وأّما 

تؼققد حريي ، يػتح جمول افـزاع بقـفام يربط ادتعوؿديـ بصػي وقؼي ّ، اإلدارة آؿتصوديي

، )ادخوضر افتؿقيؾقي( وخماضره  ...ادًتػقد يف اختقور أٓت وافتجفقزات اإلكتوجقي

  .ادخوضر ادتعؾؼي بوفتؿقيؾ اإلجيوري افدويل(، خموضر إصؾ ادمجر

عقدا التنويل اإلجياري التقليدي وامُلَطوَّر يف  :بعـقان الفصل الثانيجوء 

 يف ثالثي مٌوحٌ:، الفقه اإلسالمي



 افتؿقيؾ اإلجياري دم مقزان افؼيعةأضروحة دـتقراه:  -افرشائؾ اجلامعقة  ظرض 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|215 

 ادبحث إول: ظؼد افتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي مـ ادـظقر افػؼفل

مـ إشس ، افتؼؾقديتـوول هذا ادٌحٌ مقؿع ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري 

ومدى اصتامفف ظذ افعـوس ادحظقرة ، وافضقابط افؼظقي ادـظؿي فؾؿعومالت ادوفقي

  وتضؿـ ثالثي مطوفى.، افربو وافظؾؿ، افغرر، ٓشقام، يف افعؼقد ادوفقي

مـ خالل افػروع ، ادطؾب إول: اصتامل ظؼد افتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي ظذ افغرر

 ي:افثالثي افتوفق

 افغرر يف تردد افعؼد وظدم اشتؼراره افػرع إول:

 ويف احتامل ؾقات افتؿؾقؽ، افغرر يف ادؾؽ وافؼٌض افػرع افثاين:

 ارتٌوط ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري افتؼؾقدي بوفتلمغ افتجوري افػرع افثافث:

 ادطؾب افثاين: اصتامل ظؼد افتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي ظذ افربا وافظؾؿ

، )ؽراموت افتلخرول: اصتامل ظؼد افتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي ظذ افربا افػرع إ

 . صقريي اإلجورة يف افعؼد(

اجلؿع بغ افٌدفغ افػرع افثاين: اصتامل افعؼد ظذ افظؾؿ وأـؾ أمقال افـاس بافباضؾ )

اصساط افضامن وافصقوكي ظذ ادًتلجر ، يف يد ادمجر افتؿقيع وافػًخ افتعًػل

 . افتؿقيع(

 ادبحث افثاين: ظؼد اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ وادسائؾ افػؼفقة ادرتبطة بف

، بوظتٌوره امتداًد فعؼد اإلجورة، تـوول هذا ادٌحٌ ظؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ

بام يتقاؾؼ مع أحؽوم ، ووٌطو وتطقيًرا فعؼد افتؿقيؾ اإلجيوري افتؼؾقدي، مـ جفي

 مـ جفي أخرى. واصتؿؾ ظذ ثالثي مطوفى:، يافؼيعي اإلشالمق

 ادطؾب إول: مػفقم اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ

، افػرع إول: تعريػ اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ وظالؿتفا بافتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي

ًْ هقئي ادحوشٌي وادراجعي فؾؿمشًوت ادوفقي اإلشالمقي اإلجورة ادـتفقي  َؾ َظر 
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لَّّنو: إجورة يؼسن هبو افقظد بتؿؾقؽ افعغ ادمّجرة إػ ادًتلجر يف َّنويي مدة بوفتؿؾقؽ ب

  اإلجورة أو يف أثـوئفو.

 ظؼد مؼوركي بقـف وبغ افتؿقيؾ اإلجيوري يف اجلدول افتويل: تؿ   ثؿ  

 اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ  افتؿقيؾ اإلجياري افتؼؾقدي ظـك ادؼاركة 

افستقب افزمـل بغ 

 اإلجارة وافتؿؾقؽ

اإلجورة وافتؿؾقؽ يؼعون ظذ ظغ 

 واحدة يف زمـ واحد )ؽرر(.

اإلجورة وافتؿؾقؽ يؼعون ظذ ظغ 

فؽـ يف زمـغ خمتؾػغ: ، واحدة

 )اكتػوء افغرر(

فًؽو يتؽػؾ هبام ادمجر بوظتٌوره مو ظذ كػؼي ادًتلجر وحتً مًموفقتف. افتلمغ وافصقاكة إشاشقة

 فألصقل.

ضورة مراظوة أن يؽقن افتلمغ  تلمغ جتوري: )ؽرر( ضبقعة افتلمغ

 مو أمؽـ.، تعووكقو

ٓ ترتٌط إجرة بتوريخ افتؿؽغ مـ  إجرة وادـػعة

 ادـػعي.

ٓ ُتًتحؼ إجرة إٓ بوفتؿؽغ مـ 

 آكتػوع.

يػروفو ادمجر ومُتثؾ جزًء مـ دخؾف:  ؽرامات افتلخر

 )ربو(

جيقز فؾؿمجر ؾروفو ظذ  ٓ

 ادًتلجر )اكتػوء افربو(

افتؿؾقؽ )افٌقع( يـدرج وؿـ افعؼد  ظالؿة افتؿؾقؽ بافعؼد

 ويعتز جزًء مـف.

ويتؿ ، افتؿؾقؽ مـػصٌؾ ظـ افعؼد

 بطرق مـضٌطي.

 افػرع افثاين: أرـان ظؼد اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ

تًؾقؿ افعغ ادمجرة فؾؿًتلجر وأخذ وُيؿؽـ أن تتؿ بؽؾ مو يػقد ، : افصقغةأوًٓ 

 . إجرة مـف

 وتتؿّثؾ حؼقق ـّؾ مـفام ؾقام يع:، مهو ادمجر وادًتلجر ا: افعاؿدانثاكقً 

 . . حؼقق ادمجر )ادافؽ( وافتزاماتف1

مؼوبؾ ووع افعغ ادمجرة حتً ، اشتػودتف مـ إجرة ادتػؼ ظؾقفو بغ افطرؾغ -

 آكتػوع.تكف ادًتلجر ومتؽقـف مـ 
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وٓ ، ؿديؿي ـوكً أو حديثي، ادمجر مًمول ظـ افعققب ادرتٌطي بوفعغ ادمجرة -

 ُيؿؽـف اصساط افزاءة مـ ظققب افعغ ادمجرة افتل خُتِؾُّ بوكتػوع ادًتلجر بودلجقر.

ادمجر وومـ فؾعغ ادمجرة وـذا افصقوكي إشوشقي ادرتٌطي بتؿؽغ ادًتلجر  -

 مـ آكتػوع.

 . حؼقق ادستلجر وافتزاماتف2

فؽـ ، فؾؿًتلجر أن يتـوزل ظـ ظؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ فصوفح ادمجر -

 بؿقاؾؼي ادمجر بصػتف موفًؽو فألصقل ادمجرة.

ـُُف مـ آكتػوع بوٕصؾ ادمجر. -  فؾؿًتلجر أن يطؾى مـ ادمجر ـؾ مو ُيَؿؽِّ

، ٕؽراض ادتػؼ ظؾقفو مع ادمجرظذ ادًتلجر أن يًتخدم إصقل ادمجرة يف ا -

، ويده يف ذفؽ يد أموكي، ويؾتزم ادًتلجر بودحوؾظي ظذ افعغ ادمجرة، دون شقاهو

 ؾفق ٓ يضؿـ إٓ بوفتعدي أو افتؼصر.

يتحؿؾ ادًتلجر تؽوفقػ افصقوكي افتشغقؾقي فألصقل ادمجرة وذفؽ بوظتٌوره  -

  مًتخدًمو هلو.

وتـوول ؾقفو افؼوط افقاجى تقاؾرهو يف ـؾٍّ مـ افعغ  ،ثافثا: ادعؼقد ظؾقف: ادحؾ

  ادمجرة وادـػعي وإجرة.

، بوإلووؾي إػ افؼوط افقاجى تقاؾرهو يف ادعؼقد ظؾقف )ادوفقي، افعغ ادمجرة -1

ؾقجى أن تؽقن افعغ ادمجرة ممو ُيؿؽـ آكتػوع هبو مع ، ادؾؽقي وافتؼقم(، افقجقد

 ُيصطؾح ظؾقف بوٕمقال آشتعامفقي.وهق مو ، بؼوء افعغ

  و)مٌوحي(.، معؾقمي وُمددة() وُيشسط ؾقفو أمران: ادـػعة: -2

، مع جقاز ثٌوهتو أو تغرهو، وتتػؼ إجرة مع ادـػعي يف ذط ادعؾقمقيإجرة:  -3

  وـذا تعجقؾفو أو تلخرهو.

 افثاين: مسلفة افقظد وادقاظدة دم اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ ادطؾب
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وتـوول ، افػرع إول: حؽؿ افقؾا  بافقظد وصقر اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ ادؼسكة بف

إن ـون ظذ  واكتفك إػ ترجقح افؼقل بؾزومف، ؾقف اختالف افػؼفوء يف مًلفي افقؾوء بف

وؾؼ مو ذهى إفقف أصحوب افؼقل افثوفٌ  ،ودخؾ ادقظقد يف كتقجٍي فؾقظد، شٌى

ومراظوًة دصوفح افقاظد ، بوفؼوظدة افػؼفقي: ٓ ضر وٓ ضار وهذا ظؿالً ، )ادوفؽقي(

  وادقظقد فف.

 افػرع افثاين: أثر افقظد دم افعؼد مـ حقث ادؼوظقة وافؾزوم

ة مـ افطرؾغ إذا يسّتى ظذ افؼقل بؾزوم ادقاظد، : ادقاظدة ادؾزمة فؾطرؾغ معاأوًٓ 

وظذ بقع ، جقاز ادقاظدة ظذ آشتئجور، حتّؼؼ ؾقفو افتقرط ظذ مو اظتؿده ادوفؽقي

ـام يسّتى ظذ ، وظذ هٌي افعغ ادمّجرة دًتلجرهو، افعغ ادمّجرة دًتلجرهو

مؼوظقي هذه ادقاظدة: حؼُّ ادكف يف إفزام افزبقن ظذ تلجر افًؾعي بعد متّؾؽ 

ؾنذا ختّؾػ افزبقن ـون فؾؿكف أن يتوبعف ؿضوئقو ، هلو حًٌام اّتػؼو ظؾقف ادكف

  أو مطوفٌتف بتعقيضف ظـ اخلًوئر افتل حلؼتف.، إلفزامف

ٓ تمّثر يف مؼوظقي افعؼد يف صقره ، مـ افطرؾغ ثاكقا: ادقاظدة ؽر ادؾزمة ٕيّ 

دُم إفزام افعؿقؾ بوشتئجور ويستى ظؾقفو ظ، وجتعؾف جمّرد إجورة بًقطي، وافثالث مطؾؼً 

ّٕن مـ ، د ـّؾ إؿًوطد  وٓ بتؿؾقؽفو فؾعؿقؾ إذا َش ، افًؾعي بعد متّؾؽ ادكف هلو

  .ويعود هومش وامن اجلديي ـومالً ، حّؼفام افعدول ظـ افقظد

جيقز أن يصدر افقظد مًتؼال ظـ افعؼد ، ثافثا: فزوم افقظد مـ ضرف واحد ؾؼط

أو بتعجقؾ ، أو بثؿـ حؼقؼل، هبٌتف أو بٌقعف بثؿـ رمزيومؾزمو مـ ضرف واحد ؾؼط 

وجيى أن يؼتك ، أو بًعر افًقق. ويؽقن مؾزمو دـ صدر مـف، أجرة اددة افٌوؿقي

أمو افطرف أخر ؾقؽقن خمرًا؛ جتـًٌو فؾؿقاظدة ادؾزمي ، افقظد ادؾزم ظذ ضرف واحد

 فؾطرؾغ ادؿـقظي؛ َّٕنو حقـئذ يف حؽؿ افعؼد.

ثّؿ ، ى ظذ مؼوظقي هذه افصقرة: إفزام مـ صدر مـف افقظد بوٓشتئجور أّوًٓ ويستّ 
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وؿد ترك ادجؿع ، وإفزام مـ صدر مـف افقظد بوفتؿؾقؽ بعد دؾع إؿًوط اإلجيوريي ثوكقً 

أو افعؿقؾ ، ؾقؿؽـ أن يؽقن ادكف وحده، اختقور افّطرف اُدؾَزم بوفقظد إػ ادصورف

  وحده.

 ضقة اجتامع افعؼقد وافؼوط ادرتبطة هباادطؾب افثافث: ؿ

 افػرع إول: اصساط ظؼد دم ظؼد

، ظؼد اإلجيور ادـتفل بوفتؿؾقؽ يمدي يف بعض صقره إػ اصساط ظؼد يف ظؼد

اكتفك إػ اختقور افؼقل بجقاز هذا  اشتعرض افٌوحٌ خمتؾػ إؿقال يف ادًلفي ثؿّ 

أو ، إذا ـون أحدمهو معوووي وأخر تزع ـوجلؿع بغ افٌقع وافؼرض آصساط إٓ  

  بغ اإلجورة وافؼرض.

 افػرع افثاين: اصساط ذط أو أـثر دم افعؼقد

اشتعرض افٌوحٌ خمتؾػ إؿقال ، : حؽؿ اؿسان ظؼقد ادعاوضات بؼط واحدأوًٓ 

  ختوفػ افؼع.يف ادًلفي ثؿ اكتفك إػ اختقور افؼقل بصحي افؼوط مو مل 

اشتعرض افٌوحٌ ، ا: حؽؿ اصساط أـثر مـ ذط دم ظؼقد ادعاوضات ادافقةثاكقً 

اصساط ذضغ ؾلـثر صحقح  اكتفك إػ اختقور افؼقل بلن   خمتؾػ إؿقال يف ادًلفي ثؿ  

  ٓ يػًد افعؼد.

 افػرع افثافث: تعؾقؼ ظؼدي افبقع واهلبة ظذ ذط مستؼبؾ

اشتعرض افٌوحٌ خمتؾػ إؿقال يف ، فبقع ظذ ذط مستؼبؾ: تعؾقؼ ظؼد اأوًٓ 

  اكتفك إػ اختقور افؼقل بوجلقاز. ثؿّ  ،ادًلفي

اشتعرض افٌوحٌ خمتؾػ إؿقال يف ادًلفي ، ا: تعؾقؼ ظؼد اهلبة ظذ ذط مستؼبؾثاكقً 

 ثؿ اكتفك إػ اختقور افؼقل بوجلقاز.

 احلؽؿ افؼظل فإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ وأحؽام صقربا إػادبحث افثافث:  تطّرق

ادطؾب إول: مقاؿػ ممشسات آجتفاد اجلامظل مـ ظؼد افتؿقيؾ  اشتعرض
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 ـام يع:اإلجياري 

حقٌ أصدر ، افػرع إول: مقؿػ بقئة ـبار افعؾام  مـ اإلجيار ادـتفل بافتؿؾقؽ

ؿراًرا بشلن اإلجيور ، افثوكقي واخلؿًغيف دورتف ، بوٕـثريي جمؾس بقئة ـبار افعؾام 

ف جومع بغ ظؼديـ ظذ هذا افعؼد ؽر جوئز ذظًو؛ ٕك   يؼيض بلن  ، ادـتفل بوفتؿؾقؽ

 ظغ واحدة ؽر مًتؼر ظذ أحدمهو ومهو خمتؾػون يف احلؽؿ متـوؾقون ؾقف. 

، بافتؿؾقؽافػرع افثاين: مقؿػ جمؿع افػؼف اإلشالمل افدويل مـ ظؼد اإلجيار ادـتفل 

حقٌ أصدر جمؿع افػؼف اإلشالمل افدويل يف حؼ ظؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ افؼرار 

وجوء ، (وصؽقك افتلجر، اإلجيار ادـتفل بافتؿؾقؽبعـقان: )، (2/62) 660حتً رؿؿ 

 ووبط افصقر اجلوئزة وادؿـقظي:، ؾقف

يف زمـ ، واحدة ظذ ظغ، يف وؿً واحد، أن يرد ظؼدان خمتؾػون ضابط ادـع:-أ

 واحد.

 ضابط اجلقاز:-ب

زموكًو بحقٌ يؽقن إبرام ظؼد ، مـفام ظـ أخر وجقد ظؼديـ مـػصؾغ يًتؼؾ ـّؾ  -1

واخلقور يقازي ، أو وجقد وظد بوفتؿؾقؽ يف َّنويي مدة اإلجورة، افٌقع بعد ظؼد اإلجورة

  افقظد يف إحؽوم.

  ي وفقًً شوترة فؾٌقع.أن تؽقن اإلجورة ؾعؾقّ  -2

أن يؽقن وامن افعغ ادمجرة ظذ ادوفؽ ٓ ظذ ادًتلجر وبذفؽ يتحؿؾ ادمجر  -3

وٓ يؾزم ادًتلجر ، مو يؾحؼ افعغ مـ ضر ؽر كوصئ مـ تعد ادًتلجر أو تػريطف

  بقء إذا ؾوتً ادـػعي.

 إذا اصتؿؾ افعؼد ظذ تلمغ افعغ ادمجرة ؾقجى أن يؽقن افتلمغ تعووكقًو إشالمقوً  -4

  ٓ جتوريًو ويتحؿؾف ادوفؽ ادمجر وفقس ادًتلجر.

جيى أن تطٌؼ ظذ ظؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ أحؽوم اإلجورة ضقال مدة  -5



 افتؿقيؾ اإلجياري دم مقزان افؼيعةأضروحة دـتقراه:  -افرشائؾ اجلامعقة  ظرض 

 2022 جقان( 3افعدد )، جمّؾة افسالم فالؿتصاد اإلشالمل

|221 

  اإلجورة وأحؽوم افٌقع ظـد متؾؽ افعغ.

تؽقن كػؼوت افصقوكي ؽر افتشغقؾقي ظذ ادمجر ٓ ظذ ادًتلجر ضقال مدة  -6

  اإلجورة.

حقٌ ورد مقؿػ ، وادجؾس إورويب فإلؾتا  (أيقدم)مقؿػ بقئة افػرع افثافث: 

ثؿ ، اهلقئتغ مـًجام يف ـثر مـ اجلقاكى ادتعؾؼي بعؼقد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ

بنصدار معقوٍر ، ؿومً هقئي ادحوشٌي وادراجعي فؾؿمشًوت ادوفقي اإلشالمقي )أيقيف(

  بوفتؿؾقؽ.خيتص بلحؽوم اإلجورة واإلجورة ادـتفقي 

ؾٍّ مـفا ـُ  ادطؾب افثاين: صقر اإلجارة ادـتفقة بافتؿؾقؽ وأحؽام 

 افػرع إول: افصقر ادؼسكة بافقظقد

 : ظؼد إجارة مؼسكة بقظد متؾقؽ افعغ ادمجرة ظـ ضريؼ افبقع بثؿـ حؼقؼلأوًٓ 

 جقاز هذه افصقرة.، جمؿع افػؼف اإلشالمل يف دورتف افثوكقي ظؼ وؿد أؿرّ 

 ا: ظؼد إجارة مؼسكة بقظد متؾقؽ افعغ ادمجرة ظـ ضريؼ افبقع بثؿـ رمزيثاكقً 

وهذا ، ر جمؾس افػؼف اإلشالمل بلن يؽقن افٌقع بثؿـ يتػؼ ظؾقف افطرؾونوؿد ؿر  

  آتػوق ُيؿؽـ أن يؽقن ظذ ثؿـ حؼقؼل أو رمزي.

 هناية اددةثافثا: ظؼد إجارة مؼسكة بقظد متؾقؽ افعغ ادمجرة ظـ ضريؼ اهلبة دم 

  ؿرر جمؿع افػؼف اإلشالمل جقاز هذه افصقرة.

 افػرع افثاين: افصقر ادرتبطة بافعؼقد

 . : ظؼد إجارة مؼسكة ببقع معؾؼ ظذ ذط شداد إؿساط بثؿـ حؼقؼل أو رمزيأوًٓ 

يرى افٌوحٌ مـع هذه افصقرة مـ صقغ اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ؛ كظرا ٓمتداد 

ممو ؿد يًٌى ؽرًرا وجفوفًي ، ـتفقي بوفتؿؾقؽ فػسات ضقيؾي كًٌقوظؼقد اإلجورة اد

  وهذا مو اكتفك إفقف جمؿع افػؼف اإلشالمل.، فؾؿتعوؿديـ

 ثاكقا: ظؼد إجارة مؼسكة هببة معؾؼة ظذ ذط شداد إؿساط
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وهذا مو أؿره ، يرى افٌوحٌ جقاز هذه افصقرة مـ صقغ اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ

 إلشالمل.جمؿع افػؼف ا

 : ظؼد إجارة يـتفل بافتؿؾقؽ مؼابؾ إؿساط ودون ظؼد جديدثافثاً 

ٓصتامفف ظذ افغرر ، هذه افصقرة تتطوبؼ مع ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري افتؼؾقدي

 وؿد ؿرر جمؿع افػؼف اإلشالمل ظدم جقازهو.، واجلفوفي وافربو وافظؾؿ

 افػرع افثافث: افصقر ادؼسكة باخلقارات

 إجارة مع إظطا  ادستلجر حؼ متؾؽ افعغ أو مد اددة أو إهنا  ظؼد اإلجارة: ظؼد أوًٓ 

وفؽـف ؿقد ثؿـ افعغ بًعر ، أؿر جمؿع افػؼف اإلشالمل جقاز هذه افصقرة

 دون أن يذـر إمؽوكقي رمزيتف. وهق مو حتػظ ظؾقف بعض افػؼفوء ادعوسيـ.، افًقق

 ط فصافح ادمجرا: ظؼد إجارة مؼسكة بعؼد بقع ؾقف خقار ذثاكقً 

ة يف ظؼقد اإلجورة ضقل اددّ  ؽر أن  ، اكتفك افٌوحٌ إػ جقاز خقور افؼط ادمجؾ

وهذا مو ، يؿؽـ أن يشؽؾ مصدرا فؾغرر واجلفوفي بغ ادتعوؿديـ، ادـتفقي بوفتؿؾقؽ

 أدى بؿجؿع افػؼف اإلشالمل إػ افؼقل بعدم جقازهو.

 متؾؽ افعغ ادمجرة دم أي وؿت بعؼد جديد ا: ظؼد إجارة مع إظطا  ادستلجر حؼثافثً 

، ٓؿساهبو ـثًرا مـ افصقغ ادؼسكي بوفقظقد، اكتفك افٌوحٌ إػ جقاز هذه افصقغي

 افتل شٌؼ ترجقح جقازهو. وهق مو ذهى إفقف جمؿع افػؼف اإلشالمل.

الفصل الثالث: جاء بعنوان التجربة اجلزائرية يف التنويل اإلجياري من 

 . الشرعياملنظور 

َص هذا افػصؾ فرصد افتجربي اجلزائريي  وتضؿـ ثالثي مٌوحٌ:، ُخصِّ

ادبحث إول: اجلقاكب افؼاكقكقة وافػـقة فالظتامد اإلجياري باجلزائر مـ ادـظقر 

  ُموشٌقي وؾـقي(. –ؿوكقكقي  -واصتؿؾ ظذ ثالثي مطوفى: )ذظقي ، افؼظل
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 اجلزائر مـ ادـظقر افؼظل ادطؾب إول: ؿاكقن آظتامد اإلجياري دم

حقٌ تّؿ ، افػرع إول: افطبقعة افؼاكقكقة فعؼد آظتامد اإلجياري دم اجلزائر

خصائص  ثؿ  ، صقص افؼاكقكقة ادـظؿة فالظتامد اإلجياري دم اجلزائرافـّ  اشتعراض ـوؾي

تؽققػ ظؼد آظتامد  ثؿ  ، 09-96ظؼقد آظتامد اإلجياري دم ضق  إمر رؿؿ 

 . اإلجياري

 .بوظتٌوره صوحى ادؾؽقي، افػرع افثاين: افتزامات ادمجر تـوول

 .افػرع افثافث: افتزامات ادستلجرثؿ  تـوول 

ف ظؼد مرـى بلك  ، تؽققػ ظؼد آظتامد اإلجيوريوخؾص افٌوحٌ يف َّنويي ادطؾى إػ 

جيؿع بغ أحؽوم  إذ، خورج ظـ افؼقاظد افعومي افتل حتؽؿ ظؼد اإلجيور افعودي، زومتؿقّ 

يف آفتزاموت بغ ، اإلجيور وأحؽوم افٌقع. ـام يتًؿ افعؼد بعدم حتؼقؼ افتقازن افعؼدي

، آفتزاموت تؼع ظذ ـوهؾ ادًتلجر جّؾ  إذ أنّ ، ضريف ظؼد آظتامد اإلجيوري افتؿقيع

بوإلووؾي إػ جؾ ، آفتزاموت افتل يػروفو ظؼد اإلجيور افعودي ؾفق يتحؿؾ ـّؾ 

  زاموت ادمجر.افت

ادطؾب افثاين: اجلقاكب ادحاشبقة فالظتامد اإلجياري دم اجلزائر مـ ادـظقر 

 . اإلشالمل

افػرع إول: أشس حماشبة ظؼقد آظتامد اإلجياري وؾؼ افـظام ادحاشبل  تـوول

 وتػصقؾ، : افتؿققز بغ ظؼد اإلجيار افبسقط وظؼد إجيار افتؿقيؾمـ خالل، ادايل

تؼققد أؿساط  ثّؿ ضريؼي، ادحاشبقة دم افتؼققد ادحاشبل فالظتامد اإلجياريافؼقاظد 

  اإلجيارات وخمصصات آبتالك.

ؾؼقاظد ادحاشبقة فإلجارة واإلجارة ادـتفقة ف ؾؼد تعّرض افػرع افثاين: أّمو

افػرع افثافث: مؼاركة بغ مبادئ  ثّؿ ظؼد افٌوحٌ يف، (8رؿؿ )بافتؿؾقؽ وؾؼ ادعقار 

افـظوم ادحوشٌل ادويل واكتفك إػ أّن ، حماشبة آظتامد اإلجياري دم افـظامغ ادحاشبقغ
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ادعقور ادحوشٌل بقـام ، يعتؿد ظذ تغؾقى افقاؿع آؿتصودي ظذ اجلوكى افؼوكقين فؾعؼد

، تؼع ظؾقف مًموفقي افصقوكي وافضامن، افثومـ يؼقم ظذ اظتٌور ادمجر موفًؽو ؾعؾًقو

بوإلووؾي إػ افتعومؾ مع ، بذفؽ ـؾ افـػؼوت وادكوؾوت ادتعؾؼي بودؾؽقيويتحؿؾ 

وهذا هق افػرق اجلقهري ، إػ ؽويي اكتؼول ادؾؽقي، ادًتلجر افتؿقيع ـؿًتلجر ظودي

  بغ افـظومغ.

آمتقازات اجلبائقة واإلجرا ات افتـظقؿقة فالظتامد  إػادطؾب افثافث:  تطّرق

آمتقازات اجلبائقة فالظتامد  خمتؾػ أكقاع إول:افػرع  تـوول، ئراإلجياري دم اجلزا

افػرع افثاين: ـقػقات اإلصفار واإلجرا ات اجلؿرـقة  وؾّصؾ، اإلجياري دم اجلزائر

 .فعؿؾقات آظتامد اإلجياري دم اجلزائر

 ادبحث افثاين: واؿع آظتامد اإلجياري دم اجلزائر وتطبقؼاتف دم افبـقك وادمشسات

 مـ خالل ثالثي مطوفى:، ادافقة افتؼؾقدية

 ادطؾب إول: واؿع افتؿقيؾ اإلجياري دم افسقق ادكؾقة اجلزائرية

 . افػرع إول: ادمشسات افـؼدية )افبـقك افتجارية( ادسقؿة فالظتامد اإلجياري

كصػ ظدد افٌـقك افعومؾي ، بصقرة مٌوذة، يزاول كشوط آظتامد اإلجيوري

( بـقك 60يؼتك افـشوط ظذ ظؼة )، ( بـؽو جتوريو20إذ مـ أصؾ ظؼيـ )، بوجلزائر

خمتؾط  (6) وحقد بـؽو، بـقك خوصي (7) شٌعي، ظؿقمقغ (2) مـفو بـؽغ، ؾؼط

 بلمقال وضـقي وأجـٌقي.

، افػرع افثاين: ادمشسات ادافقة وافؼـات ادتخصصة ادسقؿة فالظتامد اإلجياري

 (.2وظددهو اثـون )، ادمشسات ادافقة ذات افـشاط افعام: أوًٓ  وتشؿؾ:

 (.5وظددهو مخًي )، ا: افؼـات ادتخصصة دم آظتامد اإلجياريثاكقً 

، ادطؾب افثاين: تطبقؼات ظؼقد آظتامد اإلجياري دم افبـقك افتؼؾقدية دم اجلزائر

 مـ ادـظقر افؼظل 
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مًتقى افٌـقك  ظذبعد آضالع ظذ مجقع ظؼقد آظتامد اإلجيوري ادطٌؼي 

يف َّنويي ، َخُؾَص افٌوحٌ، دون اشتثـوء، افعؿقمقي واخلوصي افعومؾي بوجلزائر، افتؼؾقديي

، يف جمؿؾفو، هذه افعؼقد تـطقي ـؾفو ظذ ُموذير ذظقي ٓ خترج إػ أن  ، هذا ادطؾى

، فؼوئؿ ظذ اشتغالل حوجي ادًتلجريـ فؾتؿقيؾ اإلجيوريافغرر وافظؾؿ ا، ظـ افربو

وظـ ، حيقد افؽثر مـفو ظـ مٌودئ افعدل يف افعؼقد ادوفقي، وذفؽ بػرض بـقد وذوط

  مراظوة افتقازن يف آفتزاموت بغ ادتعوؿديـ.

ادطؾب افثافث: تطبقؼات ظؼقد آظتامد اإلجياري دم ادمشسات ادافقة وافؼـات 

 مـ ادـظقر افؼظل ، صة دم اجلزائرادتخص

مًتقى ادمشًوت ادوفقي  ظذبعد آضالع ظذ ظؼقد آظتامد اإلجيوري ادطٌؼي 

، خموفػوت وُموذير ذظقي خمتؾػي إػ وجقددراشي افخؾصً ، وافؼـوت ادتخصصي

وشؾًؾي ، يف زمـ واحد، تـطؾؼ مـ ضٌقعي افعؼد اجلومع بغ أحؽوم اإلجورة وافٌقع

، اختقور افعتود ثؿ  ، بدء بتقـقؾ ادًتلجر افتؿقيع بوختقور ادقرد، افتقـقالت ادتتوفقي

تقـقؾ افٌـؽ أو ذـي  ثؿ  ، وافتعوؿد معف بتحديد ـؾ مو يتعؾؼ بعؿؾقي ذاء إصؾ

اكتفوء بتقـقؾف بؿؼوووة ادقرد. ، آظتامد اإلجيوري فؾؿًتلجر افتؿقيع بتًؾؿ افعتود

وحتؿقؾفو فؾؿًتلجر ، يؽقن ادمجر ؿد أظػك كػًف مـ ـؾ مًموفقي وهبذه افطريؼي

وؾرض ، كوهقؽ ظـ افػًخ افتعًػل، بوظتٌوره وـقال يف افعؿؾقوت افًوفػي افذـر. هذا

بوإلووؾي إػ ظدم مراظوة ، واصساط افتلمغ افتجوري ادحرم ذًظو، ؽراموت افتلخر

وري بوٓكتػوع افػعع يف ـثر مـ وظدم ربط ظؼد آظتامد اإلجي، افظروف افطورئي

  احلوٓت.

افتؼؾقدي فالظتامد  ظؼدهوتطقير إػ بودرت  "ادغاربقة فإلجيار ادايل"ذـي  ؽر أنّ 

زتو، ٌعض افضقابط افؼظقيمراظوة فاإلجيوري  ـّ  وؿـظذ إدراج تعديالت  ر

، افعؼدهذا  أنّ  إّٓ ، بدٓ مـ ادًتلجر، وجعؾفو ظذ ادمجر، آفتزاموت ادتعؾؼي بودؾؽقي
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تعؾؼ بطرق متؾقؽ يشقام ؾقام  ٓ، إػ مزيد مـ افتطقير، حوجيب، ٓ يزال يف كظر افٌوحٌ

، تقؿػ آكتػوع بوفعتودو، حوٓت افػًخ افتعًػليف وحتديد ادًموفقوت ، افعتود

  بوإلووؾي إػ افػصؾ يف آفقوت افتخؾص مـ ؽراموت افتلخر.

ظتامد اإلجياري دم ممشسات افصرؾة اإلشالمقة ادبحث افثافث: تطبقؼات آ

 باجلزائر

 ادطؾب إول: بـؽ افزـة اجلزائري وتطبقؼاتف فالظتامد اإلجياري

مًتقى بـؽ افزـي  ظذبعد آضالع ظذ ظؼقد آظتامد اإلجيوري ادطٌؼي 

ظذ ، وتضققؼ يف مًموفقي افٌـؽ وافتزاموتف، اجلزائري يـطقي ظذ مماخذات ذظقي

فقتدارك ، وهق يف حوجي إػ تؼقيؿ ومراجعي فٌعض بـقده، حًوب ادًتلجر

وذفؽ مراظوة دؼصد افعدل ، وفقحؼؼ افتقازن ادـشقد بغ أضراؾف، ادخوفػوت

  وافقوقح يف افعؼقد ادوفقي.

 ادطؾب افثاين: مكف افسالم اجلزائر وتطبقؼاتف فالظتامد اإلجياري

مكف افًالم  مًتقى ظذاإلجيوري ادطٌؼي بعد آضالع ظذ ظؼقد آظتامد 

حد  إػ، ظؼد آظتامد اإلجيوري افذي يطٌؼف يـًجؿ خؾص افٌوحٌ إػ أنّ  اجلزائر

مع بعض ، دهتو ممشًوت آجتفود اجلامظلمع افضقابط افؼظقي افتل حدّ ، ـٌر

 وزيودة بقون افٌعض أخر. ، افتل جيى تدارك بعضفو، ادالحظوت ؽر اجلقهريي

ادطؾب افثافث: واؿع وآؾاق افتؿقيؾ باإلجارة دم طؾ افتقجف فؾصرؾة اإلشالمقة 

 باجلزائر

تطقر ادـظقمة افتؼيعقة بافتقجف إػ افصرؾة اإلشالمقة دم  إػ افػرع إول: تطّرق

، 2018بقان ادجؾس اإلشالمل إظذ حقل افصرؾة اإلشالمقة شـة  بدًء مـ، اجلزائر

 إػ، اظتامد افتلمغ افتؽاؾع ثؿّ ، إصدار افـظام ادتعؾؼ بشبابقؽ ادافقة افتشارـقة ثؿّ 

 . إصدار افـظام اخلاص بافعؿؾقات افبـؽقة ادتعؾؼة بافصرؾة اإلشالمقة
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 ؾؼد، آؾاق مـتج اإلجارة دم طؾ تبـل افصرؾة اإلشالمقة باجلزائروتـاول افػرع افثاين: 

شقام مـذ صفر  ٓ، مؽوكتف يف افًوحي ادكؾقي اجلزائريي، أخذ مـتٍ افتؿقيؾ بوإلجورة

َز اكتشور هذا ادـتٍ يف إوشوط ادكؾقي2020أوت مـ شـي  افـصقص افتل ، . ـام َظز 

 صدرت ممخًرا ظـ ظدد مـ اهلقئوت. 
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 اخلامتة

 

تقصؾ افٌوحٌ إػ جمؿقظي مـ ، بعد دراشي خمتؾػ جقاكى مقوقع افٌحٌ

 ؾقام يع: ، يؿؽـ اشتعراوفو، مـ ادؼسحوت ظددٍ  وخؾص إػ، افـتوئٍ

 : أبؿ كتائج افبحثأوًٓ 

 تقصؾً افدراشي إػ افـتوئٍ افتوفقي:

أؾرزهتو افتطقرات ، بوفدرجي إوػ، إن افتؿقيؾ اإلجيوري طوهرة اؿتصوديي .1

أحَد ، إذ أصٌحً تشؽؾ يف أوكي إخرة، احلوصؾي يف احلقوة آؿتصوديي ادعوسة

وذفؽ ، فدى ذائح هومي مـ إؾراد وافؼـوت، افٌدائؾ ادثذ فؾتؿقيؾ افتؼؾقدي أهؿِّ 

 بػضؾ ادزايو افتل يقؾرهو هذا افعؼد جلؿقع أضراؾف.

، جيؿع بغ افسـقى افعؼدي، يؽتز ظؼد افتؿقيؾ اإلجيوري ضوبعو متؿقزا .2

قق وـذا افتداخؾ وافتشوبؽ يف احلؼ، دجؿقظي مـ افعؼقد وافقظقد واخلقورات

ـون دمشًوت ، ممو جعؾف يطرح إصؽوٓت ذظقي متعددة، وآفتزاموت بغ أضراؾف

  آجتفود افػؼفل اجلامظل افًٌؼ يف افتصدي هلو.

تؼقم افصقر ادؼوظي فعؼد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ ظذ حتديد دائرة احلؼقق  .3

افؼوئؿي ظذ ، بؿراظوة أشس وأصقل افؼيعي اإلشالمقي، وآفتزاموت بغ أضراؾف

مروكي ، وكٌذ افظؾؿ وافغرر. وهذا مو أوػك ظذ افعؼد، ومراظوة مصوفح اخلؾؼ، افعدل

بعد إدراج وقابط وتعديالت ، ؾلصٌح أـثر إكصوًؾو فؾؿًتلجر، وتقازكو يف أحؽومف

  ظذ صقر ظؼد افتلجر افتؿقيع افتؼؾقدي ادحظقرة ذًظو.، جقهريي

ظذ مًتقى افـظوم ادكيف ، افتؿقيؾ اإلجيوريدراشي افتطٌقؼ افعؿع فعؼقد  إنّ  .4

خؾص إػ أن جؾ ظؼقد آظتامد اإلجيوري ادطٌؼي تـطقي ظذ خموفػوت ، اجلزائري

تعديؾ إػ جوكى ، وتعديؾ بعض بـقدهو، وجى اإلهاع إػ تؼقيؿفو، وُموذير ذظقي
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، ادـتفقي بوفتؿؾقؽبندراج صقغي افتؿقيؾ بوإلجورة ، ؿوكقن افؼرض آشتفالـل احلويل

ِفؿ يف تطقير هذه ، بام يتقاؾؼ مع أحؽوم افؼيعي اإلشالمقي ًْ وهق مو مـ صلكف أن ُي

ممـ فقس هلؿ ، ويًتجقى فتطؾعوت ذائح واشعي مـ إؾراد، افصقغي افتؿقيؾقي

وؾؼ افصقغ ، افؼدرة آئتامكقي افؽوؾقي فالشتػودة مـ افتؿقيؾ ادكيف اإلشالمل

  .ادتعورف ظؾقفو

ادصورف اإلشالمقي افعومؾي  يف إن تطٌقؼوت ظؼقد اإلجورة ادـتفقي بوفتؿؾقؽ .5

تجـّى بعض ادحوذير ف، وبذل افقشع، حتتوج إػ مزيد مـ ادراجعي وافضٌط، بوجلزائر

وـػويي افـظؿ ، يعقد إػ ـػوءة افعومؾ افٌؼي، افؼظقي؛ وإْن ـون اجلزء إـز مـفو

يف حؼ ممشًوت ، قكقي وافتـظقؿقي اإلذاؾقي ادجحػيافٌقئي افؼوكو، واإلجراءات

ًٓ ، افصرؾي اإلشالمقي ًؽو مؼٌق قِّ ًَ ٓشتؿرار بعض مظوهر ، إِٓ  أن ذفؽ ٓ ُيَعدُّ أبًدا ُم

وظؼقد افتؿقيؾ بوإلجورة ادـتفقي ، ظؿقًمو، يف ممورشي افصرؾي اإلشالمقي، آختالل

  ظذ وجف افتحديد.، بوفتؿؾقؽ

مـ صلكف أن يرؾع ، فًؾطوت افعؿقمقي يف مًعك افصرؾي اإلشالمقياكخراط ا إنّ  .6

وحترير بوؿل افصقغ ، يف شٌقؾ تطقير صقغي افتؿقيؾ بوإلجورة، افؽثر مـ افؼققد

وُيَعدُّ ذفؽ ؾرصي شوكحي فؾتطؾع إػ صقغ أـثر مروكي ، افتؿقيؾقي اإلشالمقي إخرى

  ادقارد افذي تشفده افٌالد.ٓشقام يف طؾ صح ، ـصؽقك اإلجورة، واكتشوًرا

وصّذ اهلل ظذ شّقدكو ُمّؿد ، وأشلفف افؼٌقل وافرى، ويف إخر أمحد اهلل وأصؽره

 وظذ آفف وصحٌف وشّؾؿ تًؾقاًم ـثًرا. 
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