أخًكة اجملتُع
أساساً الستهُاٍ َٓعوَة ايتُويٌ
اإلسالَي
ايدنتوز عبد ايسمحٔ بٔ َعُس ايشٓوسي
األستاذ بهًية ايعًوّ اإلسالَية ،جاَعة اجلزائس1
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ايمدىمتقر فمبد ايمرمحـ زمـ معؿر ايمسـقد
إؽمتاذ زمؽؾقة ايمعؾقم اإلؽمالمقة ،صمامعة اْلزائر1

اظمؾخص
يتٜم٤مول هذا اعم٘م٤مل ُمقوقع شمٜمٔمٞمؿ اإلؾمالم ًمٚمامل واًم٘مقاقمد احل٤ميمٛم٦م ًمف،
واعم٘م٤مصد اًمتل اؾمتٝمدومٝم٤م ُمـ شمنميع ُمٕم٤مُمالشمف ،واعمٜمٔمقُم٦م اًمتل شمرسمط هذه اعمٕم٤مُمالت
قمغم ٟمحق ُمتٙم٤مُمؾ ٪طمٞم٨م شمت٘مقم هذه اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ ؿمٕم٥م صمالثُ :مدايٜم٤مت،
وُمِم٤مريم٤مت ،وشمؼمقم٤مت.
يمام يٚم٘مل اًمْمقء قمغم ٟمِم٠مة اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وشم٠مؾمًٝم٤م قمغم ُمٌدأ شمٗمٕمٞمؾ
اًمتٙم٤مُمؾ سملم صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ظم٤مص٦م صٞمٖم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًمتل شمٜم٤مدى اًمٕمٚمامء
وظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م سميورة إـمالىمٝم٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ٪همػم ّ
أن هذه اعمّم٤مرف ىمد ؿمٝمدت شمراضمٕم ً٤م
ذم ُمٕمدّ ٓت اًمتٛمقيؾ قمـ ـمريؼ اعمِم٤مريم٤مت ٕؾمٌ٤مب ؿمتك ٪وىمد ريمّز هذا اعم٘م٤مل قمغم
أطمد شمٚمؽ إؾمٌ٤مب أّٓ وهق اًمٕم٤مُمؾ إظمالىمل اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤معمتٕم٤مُمٚملم «اعمْم٤مرسملمش
اًمذيـ يًتٖمٚمقن ظمّمقصٞم٦م قم٘مقد اعمِم٤مريم٦م ذم يمقن ُمٌدأ شم٘م٤مؾمؿ اعمخ٤مـمر ومٞمٝم٤م جيٕمؾ
رب اعم٤ملش ،سمٞمٜمام ٓ خين اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م إّٓ ضمٝمده.
ظمً٤مرة اعم٤مل قمغم « ّ
شمٜم٤مول اعم٘م٤مل أيْم ً٤م اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م طم٤مًم٦م
قم٤مُم٦م ٟمتج٧م قمـ إُمراض اًمتل أص٤مسم٧م ُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ ،ويمٞمػ اٟمت٘مٚم٧م قمدواه٤م إمم
طم٘مؾ آىمتّم٤مد واعم٤مل ،ممّ٤م ضمٕمؾ شمٗمٕمٞمؾ ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ -ظمّمقص٤م اعمِم٤مريم٤مت
واًمتٛمقيؾ آضمتامقمل  -حيت٤مج إمم متٝمٞمد إروٞم٦م إظمالىمٞم٦م ،وإمم شمرىمٞم٦م اعمجتٛمع إيامٟمٞم ً٤م
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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وؾمٚمقيمٞم ً٤م ،ومتٝمٞمد هذه إروٞم٦م يٕمتؼم اًمٌديؾ إٟمجع ُمـ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل رسمام
جل٠مت إًمٞمٝم٤م اعمّم٤مرف ذم إدارة خم٤مـمر آؾمتثامر ٪وذًمؽ ّ
أن شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م حمدودة
إصمر ،حمّمقرة اًمٜمّٓم٤مق.

ايمؽؾامت اظمػتاضمقة.
اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمِم٤مريم٤مت ،اعمْم٤مرسم٦م ،إظمالق
وآىمتّم٤مد ،اًم٘مٞمؿ وآىمتّم٤مدُ ،م٘م٤مصد اعمٕم٤مُمالت ،اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي.

مؼدمة.
يٛمثؾ آهتامم اًمدوزم سم٤مًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل واًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طم٤مًم٦م شمٕمٙمس
قمٛمؼ إزُم٦م اعمتٙمررة ذم اىمتّم٤مدات اًمٕم٤ممل اًمرأؾمامزم اًمٖمريب اهلش ،وىمد أسمٚم٧م اعم١مؾمً٤مت
اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمالء طمًٜمً٤م ذم اًمثٌ٤مت واًمّمالسم٦م أُم٤مم إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م
إظمػمة ٪طمٞم٨م ؾم٤مقمدهت٤م ىمقاقمد ٟمٔم٤مُمٝم٤م وُمٌ٤مدئٝم٤م اخلٚم٘مٞم٦م وُمّمداىمٞم٦م ُمٜمتج٤مهت٤م اًمتٛمقيٚمٞم٦م
وأدوات اًمتحقط ومٞمٝم٤م قمغم ختٓمل شمٚمؽ إزُم٤مت سمِمٙمؾ ٓوم٧م .وهق ُم٤م دومع صٜم٤مع
اًم٘مرار آىمتّم٤مدي ذم خمتٚمػ دول اًمٕم٤ممل إمم اخت٤مذ ىمرارات قم٤مضمٚم٦م شمتٌٜمك اًمتٛمقيؾ
اإلؾمالُمل سم٤مقمتٌ٤مره أطمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل جي٥م اقمتامده٤م ذم ؾمٌٞمؾ اؾمتٕم٤مدة اًمٕم٤مومٞم٦م
آىمتّم٤مدي٦م ًمٌٚمدان٤م.
وسمٛم٘مدار ُمِم٤مقمر اًمٖمٌٓم٦م اًمتل يِمٕمر هب٤م اعمرء إزاء هذا اًمتّم٤مًمح اًمٖمريب ُمع ٟمٔم٤مم
اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُملّ ٪
وم٢من اإلطمً٤مس سمث٘مؾ اعمً١موًمٞم٦م اًمتل شم٘مع قمغم رواد اًمّمػموم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م وُم١مؾمً٤مهت٤م اعمرضمٕمٞم٦م واًمداقمٛم٦م يٌٕم٨م قمغم احلرج واإلؿمٗم٤مق ٪طمٞم٨م ّ
إن أيمثر
اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ٓ شمٕمؼم قمـ اًمتّمقر اًمٙم٤مُمؾ ًمٜمٔم٤مم اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل يمام
ىمررشمف اًمٜمّّمقص اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م واعمٜمٔمرون إوائؾ ٪وٓ حت٘مؼ مجٞمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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وومّمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مر ٪وم٘مد يم٤مٟم٧م قم٘مقد
اعم٤مل قمغم اًمٜمّحق اًمذي شمٖمٞم٤مه اًمِم٤مرع
ّ
اعمِم٤مريم٤مت يم٤معمْم٤مرسم٦م وأٟمقاع اًمنميم٦م واعمزارقم٦م واعمً٤مىم٤مة ُمثال شمٕمتؼم هد ًوم٤م أوًم ًٞم٤م ٕٟمِمٓم٦م
هذه اعمّم٤مرف همداة شم٠مؾمٞمًٝم٤م ٪همػم ّ
أن اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م اٟمحن سمِمٙمؾ رهٞم٥م ذم
سمداي٤مت آٟمٓمالىم٦م إومم ًمّم٤مًمح قم٘مقد اًمٌٞمع أضمؾ ذات اًمٕمقائد اًمث٤مسمت٦م واًمرؾم٤مُمٞمؾ
اعمْمٛمقٟم٦م.
هٜم٤مك أؾمٌ٤مب قمديدة شم٘مػ وراء هذا آٟمحً٤مر سمال ؿمؽ ٪وشمتٗم٤موت هذه
إؾمٌ٤مب ذم صم٘مٚمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م ٪همػم ّ
أن اًمٕم٤مُمؾ إهؿ ذم ذًمؽ يرضمع إمم اًمؽماضمع
إظمالىمل اًمذي أوم٘مد قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت ىم٤مقمدهت٤م اعمٜمِمئ٦م هل٤م وهل «اًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦مش،
ويمالمه٤م يًتٛمد ضمذوره ُمـ اإليامن واًمت٘مقى وُمٌدأ اًمتٕم٤مون سملم اًمٜمّ٤مس ٪ممّ٤م ي٘متيض
شمريمٞمز ًا قمٛمٞم٘م٤م قمغم اؾمتٕم٤مدة اعمٜمٔمقُم٦م إظمالىمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مً ٪مٞمس ٕضمؾ
اؾمتٙمامل ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ومحً٥م ٪سمؾ ٕضمؾ اؾمتئٜم٤مف طمٞم٤مة راؿمدة ذم مجٞمع
اعمج٤مٓت.

إؾمؽايمقة ايمبحث.
شمٜمحٍم اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م هلذا اعمقوقع ذم ُمدى ُمريمزي٦م اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م
ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمراضمع صٞمغ اًمتٛمقيؾ اًمتِم٤مريمٞم٦م سم٤معمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،وأصمر
اًمؽميمٞمز قمغم متقيالت اًمٌٞمقع أضمٚم٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل اًمتل اٟمحنت ومٞمٝم٤م
قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت وقم٘مقد اًمتٛمقيؾ اخلػمي ،وُم٤م اًمًٌؾ اًمتل يتٕملم اٟمتٝم٤مضمٝم٤م إلصالح
هذا اخلٚمؾ.

همرضقات ايمبحث.
أهؿ إؾمئٚم٦م اًمتل يًٕمك اعم٘م٤مل ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م وومحص ُمٙمقٟم٤مهت٤م صمالث
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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ومروٞم٤مت:
 ُمدى صٚم٦م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمِمٕم٥م اًمثالث عمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾاإلؾمالُمل.
 وشمتٌع إؾمٌ٤مب اًمتل شم٘مػ وراء شمراضمع ؿمٕمٌ٦م اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم هذهاعمّم٤مرف ،ووزن اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م سملم هذه إؾمٌ٤مب.
 وأظمػم ًا ضورة اًمٕمٛمؾ قمغم أظمٚم٘م٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سم٤مقمتٌ٤مر ذًمؽ اًمٓمريؼإهؿ ٓؾمتٙمامل ؿمٕم٥م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل اعمٙمقٟم٦م ًمٜمٔم٤مُمف.
وىمد اؿمتٛمؾ هذا اعم٘م٤مل قمغم مخً٦م ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إول :اًمتٜمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل ًمٚمامل وُم٘م٤مصده.
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ.
اعمٌح٨م اًمراسمع :أؾمٌ٤مب اٟمحً٤مر ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمّم٤مًمح
اعمدايٜم٤مت.
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :أظمٚم٘م٦م اعمجتٛمع ؾمٌٞم ً
ال إمم اؾمتٙمامل اعمٜمٔمقُم٦م.
*

*

*
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اظمبحث إول :ايمتـظقؿ اإلؽمالمل يمؾامل ومؼاصده
ُمـ ُمٔم٤مهر رسم٤مٟمٞم٦م اًمنميٕم٦م اعمٌ٤مريم٦م ّ
أن شمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م أطم٤مـم٧م سمجٛمٞمع
احل٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م ،وؿمٛمٚم٧م ّ
يمؾ ضمقاٟم٥م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين ذم شمٙمقيٜمف اعمٕمٜمقي واعم٤مدي،
ومقوٕم٧م ُم٘مررات ص٤مرُم٦م وُمٓمردة شمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح اًمث٤مسمت٦م اًمتل ٓ يٕمتقره٤م اًمتٌدل
واًمتٖمػم ،سمٞمٜمام أشم٤مطم٧م ىمقاقمده٤م وُمقضمٝم٤مهت٤م وُمٌ٤مٟمٞمٝم٤م أصقًٓ ٟمٔمري٦م وإضمرائٞم٦م شمً٤موق
اعمّم٤مًمح اعمتٖمػمة واحل٤مضم٤مت اعمتٓمقرة وإوو٤مع اعمتٌدًم٦م ًمٌٜمل اًمٌنم.
وطملم ٟمٔمٛم٧م ذيٕم٦م اإلؾمالم ؿم١مون اعم٤مل يمًٌ ً٤م وإٟمٗم٤مىم ً٤م وشمدوير ًا ٪يم٤مٟم٧م شمٜمٓمٚمؼ
أيْم ً٤م ُمـ هذه اًم٘مقاقمد اًمٕمتٞمدة واعمقضمٝم٤مت احلٙمٞمٛم٦م ٪طمٞم٨م ؿمٙمٚم٧م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م
ُمرضمٕمٞم٦م ُمريمزي٦م ًمتقضمٞمف اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ٟمحق حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٗمرد
وًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل واإلٟمً٤مين ،وشمٙمٗمٚم٧م اًمتنميٕم٤مت اجلزئٞم٦م سمتٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمٜم٤مؿمط
آىمتّم٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م قمغم ٟمحق قم٤مدل وُمٜمّمػ ،ورهمؿ أن ذيٕم٦م اإلؾمالم اقمتؼمت
أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت(ُ )1مّمداىم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:
َح َّل اللَّهُ الْبَ ْي َع
أ
و
﴿
َ َ
الربا﴾( ٪)2إّٓ ّأن٤م ىمدُم٧م ظمريٓم٦م أوًمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م أهؿ اًمٕم٘مقد اًمتل حتٙمؿ دورة اعم٤مل
َو َحَّرَم َِّ
()1

اًم٘مراذم ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس ،اًمذظمػمة ،)155/1( :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت ؾمٜم٦م
1419هـ ،وسمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ،اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد ،)71/2( :وزارة إوىم٤مف
اًمٙمقيتٞم٦م1405 ،هـ1985-م ،واجلقيٜمل ،إُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ،همٞم٤مث إُمؿ ذم
اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ( :ص ،)492/حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥مُ ،مٙمتٌ٦م إُم٤مم احلرُملم1401 ،هـ ،وضمالل اًمديـ قمٌد
اًمرحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر( :ص )60/دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ؾمٜم٦م 1403هـ–
1983م ،وزيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ ٟمجٞمؿ ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر( :ص ،)57/حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م 1419هـ1999-م ،واسمـ طمزم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد ،اعمحغم:
( ،)177/1ط .دار اًمٗمٙمر سمػموت (د.ت ،).واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم:
( ،)387/2حت٘مٞمؼ :ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ؾمٜم٦م 1973م.

()2

=اًمٌ٘مرة.<275 :
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سملم اًمٜمّ٤مس ٪طمٞم٨م ىمررت قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ىمّمد اًمرسمح واًمٙمً٥م سمٌذل
اًمٕمقض ُم٘م٤مسمؾ رء آظمر يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة ،وقم٘مقد اًمتؼمقم٤مت اًمتل يراد هب٤م اإلروم٤مق
واإلطمً٤من يم٤مًمّمدىم٦م واهلٌ٦م واًمقصٞم٦م -وُمثٚمٝم٤م ذم ٟمزقم٦م اإلروم٤مق اًم٘مرض واًمٕم٤مري٦م،-
وقم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت اًمتل جيتٛمع ومٞمٝم٤م ذيٙم٤من أو أيمثر ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م هدومٝم٤م اًمرسمح
واًمٙمً٥م ،وقم٘مقد اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمتل ٓ شمراد ًمذاهت٤م وإٟمام اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م شمقصمٞمؼ احل٘مقق سم٠من
شمٙمقن شم٤مسمٕم٦م ًمٕم٘مد آظمر يمام هق احل٤مل ذم اًمرهـ واًمٙمٗم٤مًم٦م واًمْمامن ،وقم٘مقد إُم٤مٟم٤مت
اًمتل يراد هب٤م ُمٕمٜمك إُم٤مٟم٦م يم٤مًمقديٕم٦م.
صمؿ ٟم٤مـم٧م اًمنميٕم٦م هذه اعمٕم٤مُمالت اعمذيمقرة سم٠مصٚمٝم٤م ذم أن يٙمقن اعم٤مل ىمٞم٤مُم ً٤م
ّ
ًمٚمٜمّ٤مس ،وأن حي٘مؼ ُم٘مّمد اًمرواج واًمتداول يمل ٓ يٙمقن دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء وم٘مط ،وأن
يٜمت٘مؾ سملم إيدي سمٓمرق ُمنموقم٦م ؿمٗم٤موم٦م وراومٕم٦م ًمٚمتٜم٤مزع ٪وهٝمٜم٤م ّومرىم٧م اًمنميٕم٦م سملم
شمٍمف اعم٤مًمؽ ذم ُم٤مًمف طمٞم٨م أـمٚم٘م٧م يده ومٞمف ُم٤م مل يٜمجؿ قمـ شمٍمومف ضر سم٤مٔظمريـ أو
ومٗمرىم٧م سملم
إظمالل سم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦م ذم إُمقال ،وسملم شمٍمف همػم اعم٤مًمؽ ذم هذا اعم٤مل ّ
يد إُم٤مٟم٦م ويد اًمْمامن(ُ ،)1مراقمٞم٦م ذم هذه اًمتٗمرىم٦م ـمٌ٤مئع إؿمٞم٤مء وؾمٜمـ آضمتامع
اًمٌنمي وُمٜمٓمؼ اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج واًمتقزيع وشمٌ٤مدل اعمّم٤مًمح ٪ومٙم٤مٟم٧م
شمنميٕم٤مهت٤م ذم هذا اًمٌ٤مب سمٞم٤مٟم ً٤م ّ
ومذ ًا ظم ّٚمد ومرادة اإلؾمالم سملم اًمٜمّٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م
يم٤موم٦م.
ّ
إن ُم٤م سملم إُم٤مٟم٦م واإليامن أيمثر ُمـ جمرد وؿمٞمج٦م ًمٗمٔمٞم٦م ٪ومٕم٘مقد إُم٤مٟم٤مت ذم
()1

اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( :ص ،)183-175/اعم١مؾمً٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب
سم٤مجلزائر واًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع سمتقٟمس ،ؾمٜم٦م 1985م ،ود .قمزاًمديـ سمـ زهمٞمٌ٦م :اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م
سم٤مًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م( :ص )106/وُم٤م سمٕمده٤مُ ،مريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث ،ديب ،ؾمٜم٦م 1422هـ-
2001م ،وأؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ أحد إدريس قمٌده ،وم٘مف اعمٕم٤مُمالت( :ص ،)28/دار اهلدى ،قملم ُمٚمٞمٚم٦م -اجلزائر،
ؾمٜم٦م 2000م.
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

أطمؾؼة اظمجتؿع أؽماؽم ًا ٓؽمتؽامل مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل

|

379

اًمنميٕم٦م شم٘مررت شم٠مؾمٞمً ً٤م قمغم ريم٤مئز إظمالق اإليامٟمٞم٦م اًمقصمٞم٘م٦م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ،اًمتل
دمٕمؾ ؾمٚمقك اعمًٚمؿ ُمِمدود ًا إمم ضمذوره اًمٖمٞمٌٞم٦م ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ شمٕمقق روح
اعمٌ٤مدرة واًمًٕمل إمم اًمٙمً٥م واًمرسمح ًمديف ،وٓ حتجزه قمـ اًميب ذم إرض وقمامرة
اًمٙمقن ٪إظمالق اًمتل شمٜمٔمر إمم اعم٤مل سم٤مقمتٌ٤مره ىمقام احلٞم٤مة واًمٕمٞمش ذم هذه اًمدٟمٞم٤م اًمتل
هل ُمزرقم٦م ًممظمرة( ٓ ،)1سم٤مقمتٌ٤مره هم٤مي٦م ن٤مئٞم٦م يتٝم٤مرش اًمٜمّ٤مس ُمـ أضمؾ آؾمتئث٤مر هب٤م،
ويٌذًمقن ذم حتّمٞمٚمٝم٤م ؾمٌ ً
ال همػم ذيٗم٦م وٓ ُمنموقم٦م ،وهٝمٜم٤م شمٙمٛمـ ُمريمزي٦م اًم٘مٞمؿ ذم
آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ُمذهٌ ً٤م وٟمٔم٤مُم ً٤م.
شمْمٛمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم هذه اًم٘مٞمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ٟمحق ُمٕمجز وسمديع٪
وىمد ّ
يٜمص ساطم٦م قمغم حتريؿ
وسمٛم٘مدار ساطم٦م ٟمّمقصف قمغم إسم٤مطم٦م مجٞمع اعمٕم٤مُمالت إّٓ أٟمّف ّ
شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت واًمٕم٘مقد اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٖمش واًمٖمرر واًمرسم٤م وخمتٚمػ أٟمقاع

َّ ِ
اًمٙمً٥م همػم اًمنميػ ٪وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
ين َآمنُوا ََل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُكم بَْي نَ ُكم
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
()2
بِالْب ِ
اط ِل إََِّل أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارًة َعن تَ َر ٍ
اض ِّمن ُك ْم﴾ .
َ

()1

أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل ،اعمقاوم٘م٤مت ،)191/2( :ذح وحت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل دراز ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت (د.ت.).

()2

=اًمٜمً٤مء.<29 :
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اظمبحث ايمثاين :مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل
رهمؿ ّ
أن سمٞمئ٦م اًمتنميع ذم زُمـ اًمٜمٌّقة يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م همػم ُمٕم٘مدة ،وٟمٔمؿ اإلٟمت٤مج
واًمتقزيع يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٜمٓمؼ اًمٗمٕمؾ اًمٗمردي ٓ اعم١مؾمز ،همػم ّ
أن شمنميٕم٤مت
إهلل و ٌ
ٟمٌقي ىمد أطم٤مـم٧م سم٠مصقل إٟمِمٓم٦م
سمٞم٤من
اعمٕم٤مُمالت ومٞمٝم٤م سمام هل
ٌّ
وطمل ٌّ
ٌ
آىمتّم٤مدي٦م اًمِم٤مئٕم٦م قمٝمدئذ قمغم ٟمحق ُمتٙم٤مُمؾ اًمّمٞمغ ٪طمٞم٨م ؿمٛمٚم٧م إٟمِمٓم٦م اًمزراقمٞم٦م
واًمتج٤مري٦م واحلرومٞم٦م -وإن يم٤من ذًمؽ قمغم ٟمحق سمًٞمط وُمتقاوع وُمتً٤موق ُمع سمدائٞم٦م
اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍمّ ٪-
وإن ُمٕمٔمؿ إصقل احل٤ميمٛم٦م ًمّمٞمغ اًمتٛمقيؾ
اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة شمرضمع ذم ضمذوره٤م إمم شمٚمؽ اًمت٠مصٞمالت اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ىمرر اًم٘مرآن
وومّمٚم٧م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وُم٤م جيقز ومٞمٝم٤م وُم٤م
اًمٙمريؿ أصقهل٤م اًمٕم٤مُم٦م ّ
يٛمٜمع ٪وإن يم٤مٟم٧م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م خمتٚمٗم٦م سمحٙمؿ اظمتالف اًمزُم٤من وشمٓمقر اًمٕمٞمش.
ويٛمٙمـ إمج٤مل أهؿ صٞمغ اًمتٛمقيؾ اًمتل اؾمتخٚمّمٝم٤م وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ُمـ اًمٜمّمقص
اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م ًمٚمٗم٘مف ذم ؿمٕم٥م صمالثُ :مدايٜم٤مت ،وُمِم٤مريم٤مت ،وشمؼمقم٤مت(:)1

أوًٓ -فمؼقد اظمدايـات.
اًمتل حم ّٚمٝم٤م إصقل واًمًٚمع واخلدُم٤مت سمٞمٕم ً٤م وذا ًء ،ؾمقاء يم٤من اًمٌٞمع واًمنماء
ٕقمٞم٤من٤م أو عمٜم٤مومٕمٝم٤م ،وشم٘مقم قمغم ومٙمرة اًمتٕم٤مُمؾ اًمذي ي١مول إمم شم٘مرر ديـ ٟم٘مدي أو قمٞمٜمل
قمغم أطمد ـمرذم اًمتٕم٤مىمد ٪وُمداره٤م قمغم صمٌ٤مت اًمٕم٤مئد ووامن رأس اعم٤مل ،وطم٤مصٚمٝم٤م ّأن٤م
سمٞمع ًمألصقل واًمًٚمع هب٤مُمش رسمح ُمٕمٚمقم ( ،)Fixed-Returns Modesوُمـ أهؿ

صٞمغ قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اعمًتخدُم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم :اًمٌٞمع أضمؾ ،واعمراسمح٦م
()1

د .قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة ،سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،)49/1( :جمٛمققم٦م دًم٦م اًمؼميم٦م،
ضمدة ؾمٜم٦م 2003م .ود .حمٛمد قمثامن ؿمٌػم ،اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م( :ص ،)56-44/دار اًمٜمٗم٤مئس،
قمامن ،ؾمٜم٦م 1430هـ2010-م.
ّ
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ًممُمر سم٤مًمنماء ،واًمًٚمؿ ،وآؾمتّمٜم٤مع ،واإلجي٤مر اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ.

شماكق ًا -فمؼقد اظمشارىمات.
اًمتل حمٚمٝم٤م آؿمؽماك سملم قمٜمٍمي اعم٤مل واًمٕمٛمؾ ،أو آؿمؽماك ذم اعم٤مل وم٘مط ،أو
ذم اًمٕمٛمؾ وم٘مطُ ،مع آؿمؽماك ذم اًمرسمح اعمتقىمع أو اخلً٤مرة طمً٥م آشمٗم٤مق ذم ٟمًٌ٦م
ذًمؽ سملم اًمٓمروملم ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م اقمتامد قمغم ومٙمرة صمٌ٤مت اًمٕم٤مئد ووامن رأس اعم٤مل إٓ ذم
طم٤مٓت اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم ،وأهؿ ٟمامذج قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت اًمتل شمًتخدُمٝم٤م اعمّم٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م –وإن قمغم ٟمحق ُمتٗم٤موت :-اعمْم٤مرسم٦م ،واعمِم٤مريم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م ،واعمزارقم٦م،
واعمً٤مىم٤مة ،وٟمحقه٤م ٪ويالطمظ أن شمٕم٤مُمالت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذا اًمٜمقع ىم٤مئٛم٦م
قمغم ّ
أن أصقهل٤م وظمّمقُمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٌدأ آؿمؽماك ذم اًمرسمح واخلً٤مرة اًمذي يتجٜم٥م
ومٙمرة اًمٕم٤مئد اًمث٤مسم٧م ذم اؾمتثامراهت٤م وظمدُم٤مهت٤م ومتقيالهت٤م.

شمايمث ًا -فمؼقد ايمتػمع وايمتؿقيؾ اخلغمي.
وهل اًمٕم٘مقد اًمتل شم٘مقم قمغم ُمٌدأ اإلؾم٘م٤مـم٤مت ًمّم٤مًمح وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع ُمـ وم٘مراء
وحم٤موي٩م وُمٕمنيـ ،قمـ ـمريؼ اًمّمدىم٤مت اعمٜمثقرة ،واًمقىمػ ،واإلرص٤مدّ ،
ويمؾ وضمقه
اًمتٛمقيؾ اًم٘م٤مئؿ قمغم ومٙمرة اًمتٙم٤مومؾ واًمؼم واإلطمً٤من اًمراُمٞم٦م إمم حت٘مٞمؼ اًمٜمٛمق اًمٕم٤مدل٪
وذًمؽ ّ
أن قم٘مقد اعمدايٜم٤مت واعمِم٤مريم٤مت شمت٠مؾمس قمغم ُمٌدأ اًمٕمدل ٪سمٞمٜمام شم٘مقم قم٘مقد
اًمتؼمقم٤مت هذه قمغم ُمٌدأ اإلطمً٤من واًمٗمْمؾ واًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل اًمذي يِمٛمؾ خمتٚمػ
اًمٜمٗم٘م٤مت اخلػم ّي٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمٕم٤مُمالت شمٚمٌل طم٤مضم٤مت متقيٚمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع واؾمع ُمـ اعمجتٛمع٪
عمٖم٤مب
ؾمٕمٞم ً٤م إمم شمذوي٥م اًمٗمقارق أو شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سملم ُمـ يٛمٚمٙمقن وُمـ ٓ يٛمٚمٙمقن ،واضمتٜم٤مسم ً٤م
ّ
آٟمٗمج٤مرات آضمتامقمٞم٦م واحلروب آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمٖمقل اًمًقق وشمٕمٌٞمد
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اًمْمٕمٗم٤مء ًمألىمقي٤مء ٪وهق ُم٤م جيٕمؾ اإلطمً٤من ُمق ّصم٘م ً٤م ًمٚمٕمدل ذم ن٤مي٦م إُمر(.)1
ّ
إن هذه اًمِمٕم٥م اًم ّثالث هل اًمتل شمٜمتٔمؿ مجٞمع أٟمقاع اًمتٛمقيؾ ذم اًمٗم٘مف
ٕي جمتٛمع وم٤موؾ ،ويٕمتؼم وضمقده٤م
اإلؾمالُمل ،ودمٛمع خمتٚمػ اعمٜم٤مؿمط آىمتّم٤مدي٦م ّ
مجٞمٕم ً٤م ذم أي جمتٛمع ُمـ أهؿ قمقاُمؾ اؾمت٘مراره آىمتّم٤مدي ،وُمـ أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م
ًمتح٘مٞمؼ شمداول اًمثروة ورواضمٝم٤م سملم أسمٜم٤مئف ،وشمقؾمٞمع ىم٤مقمدة اعمٚمٙمٞم٦م سملم أيمؼم قمدد ُمـ
أومراد اعمجتٛمع ٪ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م طمريمٞم٦م هذه اًمِمٕم٥م ُمتقازٟم٦م ذم أدواره٤م وآصم٤مره٤م،
وُمٜمًجٛم٦م ذم طمجٛمٝم٤م وشمقزقمٝم٤م قمغم ذائح اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل سمام جيٕمؾ شمراشمٌٞمتٝم٤م ومٞمف
حم٘م٘م٦م عم٘مّمد اًمتداول وُمٌدأ اًمٕمداًم٦م اًمتقزيٕمٞم٦م.
ًم٘مد ُذقم٧م هذه اًمّمٞمغ اًمتٛمقيٚمٞم٦م ٓ قمغم اقمتٌ٤مره٤م ظمٞم٤مرات ُمتقازي٦م يٖمٜمل
سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ،وي٘مقم ٟمقع ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم إٟمقاع إظمرى ٪وإٟمّام ُذقم٧م سم٤مقمتٌ٤مره٤م
ُمٜمٔمقُم٦م شمٕمٛمؾ جمتٛمٕم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م وي٘مقم ٌّ
يٙمٛمؾ قمٛمؾ اًمٜمققملم اًمٌ٤مىمٞملم٪
يمؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمٛمؾ ّ
يرسمط سمٞمٜمٝم٤م ظمالل ذًمؽ ظمٞمط ضم٤مُمع ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م واًمرواسمط اًمرومٞمٕم٦م اًمتل
شمٜمٔمؿ اًمِم٠من آىمتّم٤مدي واعم٤مزم ذم اعمجتٛمع قمغم أيمٛمؾ وضمف وأن٩م ؾمٌٞمؾ ،وأي اظمتالل
أو شمٕمٓمٞمؾ إلطمدى هذه اًمّمٞمغ ّ
وم٢من اعمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيٚمٞم٦م شم١مدي إمم اظمتالل ُمٔم٤مهر اًمٕمدل
آىمتّم٤مدي ،واوٓمراب ٟمٔمؿ شمداول اًمثروة وشمٌ٤مدل إصقل واًمًٚمع واعمٜم٤مومع ،طمتك ًمق
اٟمتٔمٛم٧م صٞمٖم٦م ُمـ هذه اًمّمٞمغ ُمٜمٗمرد ًة قمـ سم٘مٞم٦م اًمّمٞمغ ٪وم٢من ذًمؽ ؾمٞمٙمقن قمغم طمً٤مب
اٟمتٔم٤مم اعمجٛمقع واؾمت٘مراره ٪وهق ُم٤م ي١ميمد ضورة شمً٤موق هذه اًمّمٞمغ اًمثالث ُمـ
أضمؾ اؾمت٘مرار اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ذم اعمجتٛمع.
ُمـ اًمالزم اًم٘مقل سم٠من هذه اًمّمٞمغ ًمٞمً٧م يمٚمٝم٤م ُمـ واضمٌ٤مت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م
()1

د .قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد ،دور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واحلد ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م( :ص ،)251/جمٚم٦م إُم٦م اًمقؾمط ،اعمريمز
اًمٕم٤معمل ًمٚمٌحقث وآؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمدوطم٦م -ىمٓمر ،اًمٕمدد اًمت٤مؾمع (أيمتقسمر 2018م).
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وطمده٤م ٪وذًمؽ أن هذه اعمّم٤مرف إ ّٟمام شمتٍمف ذم أُمقال اعمقدقملم واعمً٤ممهلم وومؼ ُمٌدأ
اًمٕمدل واًمؽمايض ذم اًمٕم٘مقد سمام يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ طمٗمظ ًمٚمامل ،وشمٜمٛمٞم٦م ًمف طمً٥م
آشمٗم٤مق ،واضمتٜم٤مب ّ
ًمٙمؾ صقر اًمتٕمدي واًمت٘مّمػم ذم طمٗمظ اًمرؾم٤مُمٞمؾ أو ذم اؾمتثامره٤م
وشمٜمٛمٞمتٝم٤م ٪هلذا اظمتّم٧م اعمّم٤مرف سمتدوير اًمثروة وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمّمٞمٖمتلم إومم
واًمث٤مٟمٞم٦م ٪سمؾ ّ
إن سمٕمض اخلؼماء ي١ميمد قمغم ُمريمزي٦م صٞمٖم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمّمػموم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سمحٞم٨م إن٤م شمٕمتؼم هدوم ً٤م شم٠مؾمٞمًٞم ً٤م ذم ىمٞم٤مُمٝم٤م.
ي١ميمد اعمًتِم٤مر إؾمت٤مذ حمًـ ظم٤من -أطمد ظمؼماء اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  -قمغم
هذه إمهٞم٦م سم٘مقًمفّ « :
إن ومٙمرة ذقمٞم٦م إرسم٤مح -سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم ذقمٞم٦م اًمٗم٤مئدة -هل
طمجر إؾم٤مس ذم إٟمِم٤مء وشمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل ،وقمغم أؾم٤مس هذا اًمٜمٔم٤مم
يتقىمع ًمألرسم٤مح واخلً٤مئر أن شمٙمقن ُمِم٤مريم٦م سملم اًمٌٜمقك وسملم اًمقطمدات آىمتّم٤مدي٦م
ـمٌ٘م ً٤م ًم٘مقاقمد ُمٕمٞمٜم٦م حمددة ُمًٌ٘م ً٤م ٪وم٤معمقدع ُيٕم٤م َُمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل يمام ًمق يم٤من ُمـ
حٚم٦م أؾمٝمؿ اًمٌٜمؽ ،وحيؼ ًمف ٟمّمٞم٥م ذم إرسم٤مح اًمتل حي٘م٘مٝم٤م اًمٌٜمؽ ٪همػم أ ّٟمف ٓ ُيٕمٓمك أي
وامٟم٤مت سم٤مؾمؽمداد اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمقديٕمتف ،أو سم٤محلّمقل قمغم قم٤مئد ذي ُمٕمدل حمدد
ُمًٌ٘م ً٤م قمغم اًمقديٕم٦م .واًمٜمّٔم٤مم ُمتج٤مٟمس ٪سمحٞم٨م إٟمف ًمق حل٘م٧م سم٤مًمٌٜمؽ ظمً٤مئر ،وم٢من ُمـ
اعمٜمتٔمر أن يِم٤مرك اعمقدع ذم هذه اخلً٤مئر ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمتٜمخٗمض اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمقديٕمتف.
وقمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمٌٜمؽُ ٓ ٪يًٛمح ًمٚمٌٜمؽ أن ي٘مقم سمتحٛمٞمؾ ؾمٕمر وم٤مئدة
صم٤مسم٧م قمغم اًم٘مروض اًمتل ي٘مدُمٝم٤م ،سمؾ قمٚمٞمف أن يدظمؾ ذم ٟمقع ُمـ شمرشمٞمٌ٤مت اعمِم٤مريم٦م ذم
اعمتٛمقًملم (ُمـ يتٚم٘مقن اًمتٛمقيؾ) ٪وًمذًمؽ يٛمٙمـ سمقضمف قم٤مم اقمتٌ٤مر
اًمرسمح واخلً٤مرة ُمع
ِّ
اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل ٟمٔم٤مُم ً٤م ُمٌٜمٞم ً٤م قمغم أؾم٤مس طمّمص اعمٚمٙمٞم٦م ٓ ؾمٕمر اًمٗم٤مئدةش(.)1

()1

اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة :حتٚمٞمؾ ٟمٔمري( :ص ،)26/جمٚم٦م آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ،ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز( ،جمٚمد -9 :اًمًٜم٦م1417 :هـ1997-م).
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أُم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمل ذم إهمٚم٥م ُمـ واضمٌ٤مت أومراد اعمجتٛمع وُم١مؾمً٤مشمف
إظمرى ٪قمـ ـمريؼ اًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م واًمقىمػ ووضمقه اًمؼم واإلطمً٤من إظمرى ،ؾمقاء
أداه٤م اًمٜمّ٤مس سمٓمرق ـمققمٞم٦م ومردي٦م ،أم سمٓمرق شمٙم٤مومٚمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م يمام هق احل٤مل ذم اًمقىمػ
واًمتؼمقم٤مت اعم١مـمرة ُم١مؾمًٞم ً٤م قمغم اًمٜمحق اًمذي شم٘مقم سمف اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م وُم١مؾمً٤مت
اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م –رهمؿ وٕمػ أدائٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ٪-وهٝمٜم٤م يٚمت٘مل اًمتٛمقيؾ
اعمٍمذم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمدل ُمع اًمتٛمقيؾ آضمتامقمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اإلطمً٤من ذم ؾمد
طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع وحت٘مٞمؼ روم٤مهف واٟمتٔم٤مُمف(.)1

()1

د .قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد ،اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت( :ص ،)176/دار اسمـ اجلقزي ،اًمدُم٤مم،
ؾمٜم٦م 2003م.
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اظمبحث ايمثايمث :اظمصارف اإلؽمالمقة ومـظقمة ايمتؿقيؾ
ومّمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م شمٗمّمٞمال دىمٞم٘م٤م وومريدا ،وم٘مرر
ًم٘مد ّ
أصقل اعمٕم٤مُمالت اجل٤مئزة واعمٛمٜمققم٦م ،و ّسملم ُمٌ٤مٟمٞمٝم٤م وُم٘م٤مصده٤م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م٪
ٍ
ُمٕم٤من ضمٚمٞمٚم٦م يم٤مًمؽمايض واًمٕمدل واًمقوقح واًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد ،وطمًؿ
وأداره٤م قمغم
وضمقه اًمٙمً٥م اخلٌٞم٨م قمغم ٟمحق يٙمٗمؾ ذف اًمتٕم٤مُمؾ وـمٝم٤مرة اًمٙمً٥م وحت٘مؼ اًمٜمٗمع،
وُمٜمع آيمتٜم٤مز وآطمتٙم٤مر واًمٖمش واًمٖمّم٥م وهمٛمط احل٘مققً ٪مٙم ّـ هذه اًمتنميٕم٤مت ذم
أهمٚمٌٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مُمالت اجل٤مري٦م سملم إومراد –اًمِمخّمٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  -إذ مل يٕمرف
اعمًٚمٛمقن وٓ قمروم٧م اًمٌنمي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمٗمٝمقم اعم١مؾمً٦م وٓ اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م
إّٓ ذم اًمقىمػ شم٘مريٌ ً٤م ،ومل شمٔمٝمر اعمّم٤مرف واًمٌٜمقك سم٤مقمتٌ٤مره٤م أطمد أهؿ هٞم٤ميمؾ اًمٜمِم٤مط
آىمتّم٤مدي واعم٤مزم قمغم اًمٜمحق اًمذي هل قمٚمٞمف ذم قمٍمٟم٤م ،ومل يقاضمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٗمٝمقم
اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾمً٤مت يمام هق قمٚمٞمف احل٤مل اًمٞمقم ،وهق ُم٤م يٕمٜمل ّ
ّ
أن ىمٓم٤مع اًمّمػموم٦م -
اًمت٘مٚمٞمدي٦م واإلؾمالُمٞم٦م  -ضمديد ّ
يمؾ اجلدة قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.
وطملم اضمت٤مز فمٝمقر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمرطمٚم٦م اًمؽموي٩م ًمٚمٗمٙمرة واًمت٠مؾمٞمس
اًمرؾمٛمل ،وُم٤م ص٤مطم٥م ذًمؽ ُمـ شمقومػم ًمٚمٝمٞم٤ميمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ،وووع اًمٚمقائح اًمالزُم٦م
ّ
وٟمٔمؿ اًمٕمٛمؾ واًمتِمٖمٞمؾ ،وإقمداد اعمقارد اًمٌنمي٦م اعمتخّمّم٦م واعمدرسم٦م ٪يم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م
اعمقوم٘م٦م هلذه اعمّم٤مرف ذم مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مـم٤مهت٤م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ىمد أفمٝمرت ٟمج٤مطم ً٤م ٓومت ً٤م ،طمٞم٨م
شمٗمقق ُمٕمدل اًمٜمٛمق ذم أصقل اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وُمقضمقداهت٤م قمغم رصٞمٗمتٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م
ّ
اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م شمٗمقىم ً٤م واوح ً٤م دومع يمثػم ًا ُمـ اًمدول ظمّمقص ً٤م ذم ّ
فمؾ اهلزات آىمتّم٤مدي٦م
واعم٤مًمٞم٦م إمم دقمؿ ىمٓم٤مع اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،واخت٤مذ اًم٘مرارات واإلضمراءات اًمالزُم٦م
إلٟمج٤مطمف ٪سم٤مًمٜمٔمر إمم طم٤مضمتٝم٤م اعم٤مؾم٦م إمم ىمدرة هذا اًم٘مٓم٤مع قمغم شمالذم ُمقضم٤مت اًمريمقد
واًمٙمً٤مد وشمٗم٤مىمؿ خمٚمٗم٤مت آئتامن اًمرسمقي واًم٘مّمقر ذم حت٘مٞمؼ اًمِمٛمقل اعم٤مزم ًمِمٕمقهب٤م،
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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رهمؿ اوٓمرارٟم٤م إمم اإلىمرار ّ
سم٠من اًمٔمروف اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م همػم اعمقاشمٞم٦م ىمد أحل٘م٧م سم٠مدائف سمٕمض
اًمؽماضمع اًمذي أ ّصمر قمغم ٟمٛمقه(.)1
وًمئـ يم٤مٟم٧م ُمٜمجزات اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمتٜمٔمػم واًمت٠مصٞمؾ،
وقمغم صٕمٞمد اًمققمل إوم٘مل ىمد طم٘م٘م٧م ٟمج٤مطم٤مت يمٌػمة ٓ ّ
شم٘مؾ قمـ ٟمج٤مطمٝم٤م إمم طمدّ ُم٤م
ذم دم٤موز اًمٕمقائؼ واًمٕم٘مٌ٤مت اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٌٞمئ٤مت اًمتل شمقـمٜم٧م ومٞمٝم٤م ٪همػم ّ
أن
صمٛم٦م ضمقاٟم٥م قمديدة ٓ شمزال متثؾ ٟم٘مّم ً٤م ذم سمٜمٞم٤من٤م اًمٕم٤مم وذم حت٘مٞم٘مٝم٤م عم٘م٤مصد اًمتنميع
اعم٤مزم وآىمتّم٤مدي ذم اإلؾمالم ،سمؾ وذم إسم٘م٤مء طم٤مًم٦م اًمتقضمس واًمِمؽ ذم سمٕمض
مم٤مرؾم٤مهت٤م وُمٕم٤مُمالهت٤م ٪إذ ٓ شمزال فمالل اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م شمرشمًؿ قمغم سمٕمض
ُمٜمتج٤مهت٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ذم اًمتّمٛمٞمؿ واًمتٓمقير واًمتحقط وإدارة اًمًٞمقًم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مت شمقزيع
إرسم٤مح ،ومل شمٗمٚمح ذم اًمٗمّمؾ –وًمق قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٜمٔمري -سملم ُم٘مقُم٤مت اجلقهر وسملم
أًمٞم٤مت وٟمٔمؿ اًمتِمٖمٞمؾ واحلقؾمٌ٦م واًمقؾم٤مئؾ اعمح٤ميدة.
ويم٤مٟم٧م أيمثر آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م إمم مم٤مرؾم٤مهت٤م ذًمؽ اًمؽميمٞمز قمغم قم٘مقد اعمدايٜم٤مت
اًمتل ّ
ي٘مؾ ومٞمٝم٤م قمٜمٍم اعمخ٤مـمرة ٪يم٤مًمٌٞمع أضمؾ واعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء واإلجي٤مر اعمٜمتٝمل
سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ سمحٙمؿ اؾمت٘مرار قمقائده٤م ووامن رؾم٤مُمٞمٚمٝم٤م ٪أُم٤م ُمٜمٔمقُم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م
قمغم اعمخ٤مـمرة واطمتامل اًمرسمح واخلً٤مرة ٪يم٤معمِم٤مريم٦م واعمْم٤مرسم٦م واعمزارقم٦م وٟمحقه٤م ُمـ
اًمتٛمقيالت اًمتل شمت٠مشمك رسمحٞمتٝم٤م ُمـ ٟمًٌ٦م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ ٟم٤مشم٩م اًمٜمِم٤مط ٓ ُمـ رأس اعم٤مل٪

()1

شم٘مرير اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمٚمٕم٤مم (2010-2009م) ،اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمل،
اًمدورة اًمً٤مدؾم٦م قمنم (2009/11/07م) ،ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ ،واًمؼموومٞمًقرة سمٞمٚمال سمت٤ميٞمٗم٤م ،اعمّم٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمتٛمقيؾ إظمالىمل( :ص ،)25/شمرمج٦م :د .قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد ،جمٚم٦م اًمٍماط-
ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر (اعمجٚمد  /22اًمٕمدد  – 42أهمًٓمس 2020م) ،واٟمٔمر أيْم٤م:
. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.: Международные
отношения, 2003. – С. 315-319.
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وم٢من٤م اٟمحنت ضمدا ذم قم٘مقد اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م رهمؿ ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم ُمٗمٝمقم اعمِم٤مريم٦م
سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع(.)1
سمؾ ًم٘مد شمقطمؾ سمٕمض هذه اعمّم٤مرف وٓ يزال ذم مم٤مرؾم٤مت ُم٤م يم٤من هل٤م أن متثؾ
ٟمٛمقذج اإلؾمالم وومٚمًٗمتف ذم اًمتٛمقيؾ يمام هق احل٤مل ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتقرق اعمٍمذم اعمٜمٔمؿ٪
مم٤م رهٜمٝم٤م ًمٗمٚمًٗم٦م اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م ذم ٟمٔمرهت٤م إمم ُمتالزُم٦م اًمرسمحٞم٦م واًمًٞمقًم٦م
وإُم٤من ،وٕظمالىمٞم٤مت اًمرؤي٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمامل واًمٙمً٥م(.)2
وهٙمذا اٟمحنت قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت ُمـ أدوات اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ،سمٞمٜمام ٓ
يزال اعمِمٝمد اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم يِمٙمق وٕمػ أداء اًمتٛمقيؾ اخلػمي اًمذي يٛمثٚمف اًم٘مٓم٤مع
اًمث٤مًم٨م سمٛمج٤مٓشمف اعمتٜمققم٦م ٪يم٤مًمقىمػ اًمذي هق حتٌٞمس إصقل وشمًٌٞمؾ اعمٜم٤مومع قمغم وضمف
اًم٘مرسم٦م وآطمتً٤مب وظمدُم٦م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم( ،)3واًمّمدىم٤مت اعمٜمثقرة اًمتل هل أُمقال
ُم٘متٓمٕم٦م ىمد شمٙمقن يمثػمة وىمد شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م خيرضمٝم٤م أصح٤مهب٤م ًمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مراء أو
خلدُم٦م اعمجتٛمع ،وهمػممه٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتؼمع واًمتٛمقيؾ آضمتامقمل ٪وهق ُم٤م أسم٘مك
()1

د .ؾم٤مُمل طمًـ حقد ،صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُملُ -مزاي٤م وقم٘مٌ٤مت يمؾ صٞمٖم٦م ودورهـ٤م ومـل متقيؾ ا ًمتٜمٛمٞم٦م
(ٟمدوة ُمً٤ممه٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم آىمتّم٤مد اعمٕم٤مس)( :ص ،)11/اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،
اًم٘م٤مهرة ،حمرم 1409هـ1988-م ،ود .حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق زيدٟ ،محق شمٓمقير ٟمٔم٤مم اعمْم٤مرسم٦م ذم اعمّم٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م( ،ص ،)252-214/اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُملُ ،مٙمت٥م اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 1420هـ2000-م،
ود .حمًـ ظم٤من ،اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة :حتٚمٞمؾ ٟمٔمري( :ص ،)26/جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ
قمٌد اًمٕمزيز :آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل( ،جمٚمد  /9ؾمٜم٦م 1417هـ1997-م).

()2
()3

.:Campbell Jones Martin Parker Ren ten Bos, For business ethics New ork
Routledge, 2005. p.103., Rodney Wilson, Islamic business: theory and practice,
London: Economist Intelligence Unit, 1984, p.115-116.

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أحد اًمنظمز ،اعمًٌقط ،)27/12( :ط .دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت (1409هـ) ،وؿمٛمس
اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مبُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ،)18/6( :ط .دار اًمٗمٙمر (1412هـ) ،وحيٞمك سمـ
ذف اًمٜمقوي ،حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف( :ص ،)237/حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر ،ط .دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ

(1408هـ) ، ،وُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ،)267/4( :ود .اًمٕمٞم٤مر اًمّم٤مدق ومدادُ ،مً٤مئؾ
ذم وم٘مف اًمقىمػ( :ص ،)5/اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م ،اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ،ضمدة 2008م.
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«قم٘مقد اعمدايٜم٤متش ُمؽمسمٕم٦م قمغم قمرش اًمًٞم٤مدة ذم متقيالت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م(،)1
وطمٍم ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم طمِمد اعمدظمرات ُمـ وطمدات اًمٗم٤مئض وشمقضمٞمٝمٝم٤م إمم وطمدات
ىم٤مرة ورأؾمامل ُمْمٛمقن اختذت ًمف ّ
يمؾ
اًمٕمجز سم٠مؾمٚمقب يٕمتٛمد أؾم٤مؾم ً٤م قمغم قمقائد ّ
أؾم٤مًمٞم٥م اًمتحقط واًمْمامٟم٤مت.

()1

وهق ُم٤م ٟم ٌّف قمٚمٞمف ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس سم٤مًمٙمقي٧م (1409هـ1988/م)،
وأوص سمتقؾمٞمع ٟمِم٤مط مجٞمع اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمتك أؾم٤مًمٞم٥م شمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد ،وٓ ؾمٞمام إٟمِم٤مء اعمِم٤مريع
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م أو اًمتج٤مري٦م سمجٝمقد ظم٤مص٦م أو قمـ ـمريؼ اعمِم٤مريم٦م واعمْم٤مرسم٦م ُمع أـمراف أظمرى .جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل ،اًمدورة اخل٤مُمً٦مُ ،م١ممتر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل( ،اًمٕمدد .)1599/2 :واٟمٔمر أيْم٤م :د .حمٛمد ٟمج٤مة
اهلل صدي٘مل ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م :اعمٌدأ واًمتّمقر واعمًت٘مٌؾ( :ص ،)54/جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز:
آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل1418 ،هـ1998-م.
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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اظمبحث ايمرازمع :أؽمباب اكحسار مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل يمصايمح
اظمدايـات
قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم دمًٞمد خمرضم٤مهت٤م اًمٜمٔمري٦م ُمـ ظمالل
ُم١مؾمً٤مهت٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وسمٞمئتٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٪يم٤مٟم٧م ُمًتّمحٌ٦م ًمٚمٗمٙمرة اعمريمزي٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م
ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ ذم اإلؾمالم وسمٚمقرهت٤م ذم أهداف واوح٦م ٪وهل أن يٙمقن اعمٍمف
اإلؾمالُمل سمدي ً
ال ٟم٤مضمح ً٤م وٟم٤مضمٕم ً٤م قمـ اعمٍمف اًمرسمقي سمحٞم٨م يٜم٤مومًف ذم اًمٙمٗم٤مي٦م
وخيتٚمػ قمٜمف ضمذري ً٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وآًمٞم٤مت إداء ،وأن حي٘مؼ اعمٌ٤مدئ اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمثالصم٦م
ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مل (وهل أن يٙمقن ىمٞم٤مُم ً٤م ًمٚمٜم٤مس ،وأّٓ يٙمقن دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ،وأن
حي٘مؼ اًمٕمدل سملم ـمرذم اعمٕم٤مُمٚم٦م) ،وشمٙمقيـ اعمٜم٤مخ آؾمتثامري اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ،وحت٘مٞمؼ اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي(.)1
ورهمؿ أن اًمٕمقائؼ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ قمراىمٞمؾ شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وإيمراه٤مت ومٞمام
يتّمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مـم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتً٘مٞمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕصقل وُمِمٙمالت اًمتحقط
اعمٗمروو٦م قمٚمٞمٝم٤م سمحٙمؿ اًم٘مقاٟملم واعمٕم٤ميػم وٟمٔمؿ آئتامن وُمٗم٤مهٞمؿ اعمالءة اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م
ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٌٞمئ٦م اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٪إّٓ ّأن٤م أشم٘مٜم٧م وم ّـ اخلٓمق قمغم هذه إروٞم٦م
وضمرسم٧م قمٛمٚم ّٞم ً٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شم١مُمـ سمف ُمـ ُمٌ٤مدئ هذه
اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتٕم٤مري٩م واًمٕمقائؼ واًم٘مٞمقدّ ،
اعمٜمٔمقُم٦م وُم٘مرراهت٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ٪وؿمٝمدت شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ىمدر ًا يمٌػم ًا ُمـ إرحيٞم٦م اإليامٟمٞم٦م
ًمدى ُمـ حٚمقا اًمٗمٙمرة وؾم٤ممهقا ذم دمًٞمده٤م أو ؿمجٕمقه٤م وسم٤مريمقا ٟمِم٠مهت٤م.
اٟمٓمٚم٘م٧م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م إذن ذم شمٓمٌٞمؼ هذه اعمٜمٔمقُم٦م ًمٙمـ سمحذر ؿمديد٪
وم٘مد يم٤من ُمتقؾمط اقمتامده٤م قمغم اعمِم٤مريم٤مت ٓ يتج٤موز مخً٦م ذم اعم٤مئ٦م ( ،)% 5سمٞمٜمام
()1

اًمِمٞمخ ص٤مًمح احلّملم ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م( :ص ،)4/اًمري٤مض (د.ت.).
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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اؾمتحقذت اعمراسمح٤مت وسم٘مٞم٦م اًمٌٞمقع أضمٚم٦م قمغم أيمثر ُمـ ( )% 60ذم اعمتقؾمط(٪)1
وازدادت هذه اًمٜمًٌ٦م ارشمٗم٤مقم ً٤م ُمع إي٤مم ٪سمًٌ٥م ُمٜمزًمؼ اعمح٤ميم٤مة واعمج٤مراة اًمذي وىمٕم٧م
ومٞمف يمثػم ُمـ اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مٟ ،مٔمر ًا إلطمج٤مم اعمً٤ممهلم قمـ إيداع أُمقاهلؿ
حت٧م ُمٔمٚم٦م اطمتامل اًمرسمح واخلً٤مرة ،وسمًٌ٥م شمرايمؿ اخلؼمات اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمدي
ُمتٍمذم هذه اعم١مؾمً٤مت ٪ومْم ً
ال قمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعم١مؾمٗم٦م حلّم٤مئؾ اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م رهمؿ
وآًمتف.
ًم٘مد اضمتٛمٕم٧م اًمٕمقاُمؾ قمغم اٟمحً٤مر اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م وقمغم اؾمت٘مرار هذا
آٟمحً٤مر ذم ٟمًٌ٦م وئٞمٚم٦م ضمد ًا ٪ويم٤مٟم٧م اًمٔمروف متٞمؾ إمم هتٛمٞمش هذا اًمٜمقع ُمـ
اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٜمٔمر إمم ارشمٗم٤مع خم٤مـمره ،وإمم اومت٘م٤مره إمم احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمامت اًمداقمٛم٦م
واخلؼمة اعمٍمومٞم٦م إلدارشمف وشمًٞمػمه ،سمؾ إمم هٜمدؾم٦م ُم٤مًمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م شم٘مقم قمغم
آسمتٙم٤مر ٓ قمغم اعمح٤ميم٤مة ،وٟمٔم٤مم ُمٕمٚمقُم٤ميت شمتٙمٞمػ ومٞمف احلقؾمٌ٦م وىمٞمقده٤م وحتٚمٞمالهت٤م ُمع
ومٚمًٗم٦م اعمِم٤مريم٤مت واعمْم٤مرسم٤مت.
إهؿ قمغم اإلـمالق سمحٙمؿ صم٘مٚمف
صمٛم٦م ؾمٌٌ ً٤م ُمريمزي ً٤م ذم هذا اًمؽماضمع يٕمتؼم
ّ
ًمٙم ّـ ّ
وشمٕم٘مٞمده واٟمتِم٤مره إوم٘مل ٪أٓ وهق اًمْمٕمػ اخلٚم٘مل ًمٚمٛمجتٛمع ٪ذًمؽ اًمْمٕمػ اًمذي
دومع اعمتٕم٤مُمٚملم –قمٛمالء اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م -إمم اؾمتٖمالل ظم٤مصٞم٦م قمدم اًمْمامن قمٜمد
اخلً٤مرة سم٤مقمتٌ٤مر أن يد اعمْم٤مرب (قم٤مُمؾ اًم٘مراض) يد أُم٤مٟم٦م ٓ يد وامنّ ،
وأن اخلً٤مرة
()1

يٜمٔمر :د .حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق زيد ،اًمدور آىمتّم٤مدي ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ ،ص ،66
اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417 ،هـ 1996 -م ،وإًمٞم٤مس قمٌد اهلل أسمق اهلٞمج٤مء،
شمٓمقير آًمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م -دراؾم٦م طم٤مًم٦م إردن( :ص،)112/رؾم٤مًم٦م ديمتقراه
سمج٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك ،إردن ؾمٜم٦م 2007م ،وحمٛمد سمقضمالل ،شم٘مٞمٞمؿ اعمجٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م
إمم ُم٘م٤مرسم٦م ضمديدة قمغم وقء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م:
(ص ،)333/أسمح٤مث اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (2008م) ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،ضمدةُ ،مريمز
اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ؾمٜم٦م 2009م.
جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020
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شمٙمقن قمٚمٞمف ذم ضمٝمده ،سمٞمٜمام شمٙمقن ظمً٤مرة اعم٤مل قمغم ر ّسمف( ٪)1أي حتٛمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٛمٍمف اًمذي
وضمد ٟمٗمًف ذم ُم٠مزق طم٘مٞم٘مل يٗمقق ظمً٤مرة رأس اعم٤مل أٓ وهق ظمً٤مرة صم٘م٦م اعمً٤ممهلم
واعمقدقملم اًمذيـ شمٙم ّٗمؾ هلؿ سمحامي٦م أُمقاهلؿ وودائٕمٝمؿً ،مٞمٙمقن اًمٗم٘مدُ ُمريمٌّ ً٤م ُمـ ظمً٤مرة
رأس اعم٤مل ،ووامٟمف ٕصح٤مسمف ،أو وم٘مداٟمف ًمث٘متٝمؿ.
جيد اعمت٠م ُّمؾ أن اعمٌ٤مدئ اًمتنميٕمٞم٦م اعم١مؾمً٦م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمرسمح واخلً٤مرة٪
يم٘م٤مقمدة «اخلراج سم٤مًمْمامنش( ،)2وىم٤مقمدة «اًمٖمٜمؿ سم٤مًمٖمرمش( ٪)3وإن اٟمٓمٌ٘م٧م فم٤مهري٤م قمغم
طم٤مًم٦م اعمِم٤مريم٦م سملم اعمٍمف واًمٕمٛمٞمؾ ٪إّٓ ّ
أن احل٘مٞم٘م٦م شمثٌ٧م ظمالف ذًمؽ ،وم٤مًمٕمٛمٞمؾ
«اعمْم٤مربش رسمام مل يٌذل ضمٝمد ًا يمٌػم ًا يًتحؼ إؾمػ ،وٓ يؽمضمؿ إمم ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ذات
رب اعم٤ملش ٪ظمّمقص٤م ذم
سم٤مل ،سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُمٌٚمغ اًمتٛمقيؾ اًمذي أظمذه ُمـ اعمٍمف « ّ
متقيالت آؾمتثامرات اعم١مؾمًٞم٦م اًمٙمٌػمة ٪وهٝمٜم٤م يٌدو ضمٚمٞم٤م اًمٗمرق سملم ُمـ خين رأس
ُم٤مل يمٌػم ،وُمـ خين ضمٝمد سمْمٕم٦م ؿمٝمقر –قمغم ومرض أٟمّف سمذل ومٕمال ضمٝمدا طم٘مٞم٘مٞم٤م ٪-
وهق ُم٤م جيٕمؾ اٟمٓمٌ٤مق اًم٘م٤مقمدشملم أٟمٗمتلم قمغم هذه اًمّمقرة همػم واوح وٓ قم٤مدل٪
سمخالف اعمْم٤مرسم٤مت اعمٕمت٤مدة سملم إومراد ،وهٜم٤م شمٌدو اعمٗم٤مرىم٦م ضمٚمٞم٦م سملم اًمتٛمقيٚملم اًمرسمقي
()1

ي٘مقل أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أحد سمـ رؿمد« :وأمجٕمقا قمغم أن صٗمتف أن يٕمٓمل اًمرضمؾ اًمرضمؾ اعم٤مل قمغم أن يتجر سمف
قمغم ضمزء ُمٕمٚمقم ي٠مظمذه اًمٕم٤مُمؾ ُمـ رسمح اعم٤مل ،..وأٟمف ٓ وامن قمغم اًمٕم٤مُمؾ ومٞمام شمٚمػ ُمـ رأس اعم٤مل إذا مل يتٕمدّ ٪
وإن يم٤من اظمتٚمٗمقا ومٞمام هق شمٕمدّ مم٤م ًمٞمس سمتٕمدّ ش ،سمداي٦م اعمجتٝمدُ ،)236/2( :مٙمتٌ٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل،
اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 1401هـ1981-م ،واٟمٔمر أيْم٤مُ :مقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل اسمـ ىمداُم٦م ،اعمٖمٜمل ،)184/7( :حت٘مٞمؼ:
قمٌد اهلل اًمؽميمل ،قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ؾمٜم٦م 1426هـ2005-م.

()2

اًمًٞمقـمل ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر( :ص ،)136-135/وأصؾ اًم٘م٤مقمدة ُمـ ًمٗمظ اًمٜمٌل ط ٪أظمرضمف أحد( :رىمؿ:
ِ
ومٞمٛمـ اؿمؽمى قمٌدً ا وم٤مؾمتٕمٛمٚمف صمؿ
 ،)23703 ،23373وأسمق داود (رىمؿ )3509 ،3508 :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب
وضمد سمف قمٞمٌ٤م ،واًمٜمً٤مئل( :رىمؿ ،)4490 :يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب اخلراج سم٤مًمْمامن ،واًمؽمُمذي( :رىمؿ)1285 :
يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يِمؽمي اًمٕمٌد ويًتٖمٚمف صمؿ جيد سمف قمٞمٌ٤م ،واسمـ ُم٤مضمف( :رىمؿ )2242 :ذم
اًمتج٤مرات ،سم٤مب اخلراج سم٤مًمْمامن ،واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف( :رىمؿُ )4928 :مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

()3

اًمًٞمقـمل ،اعمّمدر ٟمٗمًف( :ص ،)136/وجمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م( :رىمؿُ ،)87 :مـ إقمداد جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة
قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،حت٘مٞمؼٟ :مجٞم٥م هقاويٜملُ ،مٙمتٌ٦م ٟمقر حمٛمد ،يمراشمٌم (د.ت.).
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واإلؾمالُمل ذم ُمقىمٗمٝمام ُمـ «شم٘م٤مؾمؿ اعمخ٤مـمرش ،سملم اعمٍمف اًمرسمقي اًمذي يتٌٜمك شمرطمٞمؾ
مجٞمع اعمخ٤مـمر إمم اعمًتثٛمر ،وسملم اعمٍمف اإلؾمالُمل اًمذي يِم٤مرك اعمًتثٛمريـ
وي٘م٤مؾمٛمٝمؿ خم٤مـمر آؾمتثامر اًمذي حيتٛمؾ اًمرسمح واخلً٤مرة ُمـ طمٞم٨م إصؾً ٪مٙمٜمف
ومٕمٚمٞم٤م خيْمع هل٤مضمس اًمتٕمدي واخلٞم٤مٟم٦م ُمـ اعمًتثٛمر قمغم ٟمحق جيٕمؾ خم٤مـمر اعمٍمف
اإلؾمالُمل خم٤مـمر ضمًٞمٛم٦م وطم٘مٞم٘مٞم٦م ،سمٞمٜمام خم٤مـمر اعمًتثٛمريـ اعمتٛمثٚم٦م ذم «اجلٝمدش هل
خم٤مـمر شم٤مومٝم٦م ووئٞمٚم٦م وىمد شمٙمقن ُمٜمٕمدُم٦م إذا ٟمحـ اؾمت٘مريٜم٤م دمرسم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًمتل
ـمٌ٘متٝم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ.
ال قمـ ّ
ومْم ً
ُمًػمهي٤م اعمٜمحدريـ ُمـ
أن اعمً٤ممهلم ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ويمذا ّ
اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمرسمقي٦م ٪يٕمتؼمون ضمزء ًا ُمـ هذا اعمجتٛمع ٪حيٛمٚمقن
ظمّم٤مئّمف وؾمامشمف ،ويٕمتؼمون صقرة قمـ إجي٤مسمٞم٤مشمف وؾمٚمٌٞم٤مشمف ٪وم٤معمً٤ممهقن حيٙمٛمٝمؿ
ُمٜمٓمؼ اًمتقضمس ُمـ اعمخ٤مـمرة اعمرشمٗمٕم٦م ،وؾمٚمقك اًمًح٥م ُمـ ودائٕمٝمؿ سمقشم٤مئر هيٕم٦م
وُمت٘م٤مرسم٦م ،مم٤م يدومع اعمٍمف إمم اًمدظمقل ذم متقيالت ىمّمػمة إضمؾ ،وئٞمٚم٦م اعمخ٤مـمر،
أو متقيالت دوري٦م اًمتًديد يمام هق احل٤مل ذم قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اًمتل دمرهي٤م أهمٚم٥م
شمؿ شم٠مؾمٞمًف قمغم
اعمّم٤مرف اًمٞمقم .أُم٤م
اعمًػمون ذم هذه اعم١مؾمً٤مت ومتٙمقيـ أهمٚمٌٝمؿ ّ
ّ
شم٘م٤مًمٞمد اًمتٛمقيؾ اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمراؾمخ٦م ،ووومؼ ومٚمًٗمتف وُمٜمقاًمف وآًمٞم٤مشمف ،ويِمتٖمٚمقن ذم
سمٞمئتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م.
اعمِم٤مطم٦م وشمْمٛملم اًمٞمد ٪وم٢من قم٘مقد
قمغم ظمالف قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم
ّ
اعمِم٤مريم٤مت –ظمّمقص٤م اعمْم٤مرسم٦م -شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ رئٞمس قمغم ُمٌدأ أظمالىمل

()1

هق

إُم٤مٟم٦م ،واًمت٤مريخ آىمتّم٤مدي ًمٚمتجرسم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ي١ميمد ّ
سم٠من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد ٓ
()1

إصؾ أن اًمٜمًٌ٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن شمْم٤مف إمم اعمٗمرد ٪ومٜم٘مقل :ظمٚم٘مل ٓ أظمالىمل ٪همػم أن اعمقاوٕم٦م أظمرضم٧م
هذا اعمّمٓمٚمح سمحٛمقًمتف اعمٕمٜمقي٦م ًمٞمٕمؼم قمـ اًمٜمٔم٤مم اجل٤مُمع ًمألظمالق ٓ ٪قمـ جمرد ُمٕمٜمك واطمد هق اخلٚمؼ.
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يزدهر إّٓ ذم اعمجتٛمٕم٤مت واعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م اعمزدهرة ظمٚم٘مٞم ً٤م وإيامٟمٞم ً٤م ،وىمد حت٘مؼ سمٗمْمؾ
هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٛمقيؾ إٟمج٤مزات قمٔمٞمٛم٦م مت٤مزضم٧م ومٞمٝم٤م قمٜم٤مس اعم٤مل واًمٕمٛمؾ طمتك
شمقؾمٕم٧م دائرة اًمتج٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ووصٚم٧م إمم أىم٤ميص اعمٕمٛمقرة ،ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ
«اًمتج٤مرة اعم١مُمٜم٦مش ؾمٌٌ ً٤م ذم اقمتٜم٤مق ؿمٕمقب يمثػمة ًمإلؾمالم.
ورهمؿ آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م إمم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م –سمحؼ أم سمٖمػم طمؼ ٪-
إٓ أن اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ٓ يزال يقاصؾ شمٗمقىمف قمغم اًمتٛمقيؾ اًمرسمقي سمٗمْمؾ شمقضمٞمٝمف
ًمٕمٚمٛمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ صقب آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل ٓ اًمقمهل ،وٟمحق احل٤مضم٤مت اًمتٜمٛمقي٦م
إظمالىمٞم٦م ٓ اًمقضمٝم٤مت همػم إظمالىمٞم٦م ،وًمٚمٛمنموقم٤مت ذات اًم٘مٞمٛم٦م اعمْم٤موم٦م ٓ
ٕهمراض آؾمتٕمامل اعمِمٌقه وآىمؽماض اًمٕمدُمل واخلدُم٤مت اًمتل ًمٞمس هل٤م رىمؿ ذم
طمّمٞمٚم٦م اًمٜمقاشم٩م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمدول ،وٓؾمتخدام آًمٞم٤مت ُمٕمدل اًمرسمح ٓ آًمٞم٦م ؾمٕمر
اًمٗم٤مئدة اًمتل سمرهٜم٧م قمغم يم٤مرصمٞمتٝم٤م.

جم ّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل ،ايمعدد ( )1ديسؿػم 2020

أطمؾؼة اظمجتؿع أؽماؽم ًا ٓؽمتؽامل مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل

|

394

اظمبحث اخلامس :أطمؾؼة اظمجتؿع ؽمبق ً
ال إلم اؽمتؽامل اظمـظقمة
ّ
إن أدٟمك شمت ٌّع ًمٚمٛمٜمًقب إظمالىمل ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م يٕمٓمٞمٜم٤م ُم١مذات
سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م قمـ ُمًتقي٤مت اًمؽمدي اًم٘مٞمٛمل ووه٤مء ؾمٚمٓم٤من اًمقازع اإليامين ذم ٟمٗمقس
يمثػم ُمـ اًمٜمّ٤مسُ ٪مـ ّ
همش اًمتّ٤مضمر وإظمٗم٤مئف قمٞمقب اًمًٚمٕم٦م ،وشمٓمٗمٞمٗمف ذم اعمٞمزان،
واطمتٙم٤مر اًمًٚمع اًميوري٦م وإىمقات وإدوي٦م ،ومم٤مـمٚم٦م أومراد اعمجتٛمع ذم ىمْم٤مء
اًمديقن ،وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ٕؾمٌ٤مب ُم٤مدي٦م سوم٦م ،وقمدوان إخ قمغم طم٘مقق إظمقشمف
وأظمقاشمف وأىم٤مرسمف ذم اإلرث ،وشمالقم٥م اًمتج٤مر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٘مقائؿ إؾمٕم٤مر وُمّم٤مدر
اًمتّمٜمٞمع ،وإٟمج٤مز اًمًٙمٜم٤مت واًمٓمرق واعمٜمِمآت قمغم همػم اعمقاصٗم٤مت اعمنموـم٦م وُمٕم٤ميػم
اًمًالُم٦م اعمٕمتٛمدة ،وشم٘مّمػم اعمقفمػ ذم أداء واضمٌ٤مشمف وهترسمف ُمـ ُمٙمتٌف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء
اًمدوام اًمرؾمٛمل ،واًمتزوير اًمذي يٜمتنم ذم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت واعمًتقي٤مت ،واًمٗمً٤مد
اإلداري واعم٤مزم اعمًتنمي ذم أوؾم٤مط اًمٜمخ٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ،سمؾ وصؾ إُمر أطمٞم٤مٟم٤م
إمم طمد اًمتج٤مرة ذم آٓم اعمرى وأقمْم٤مء أدُمٞملم وإدوي٦م اعمٖمِمقؿم٦م اؾمتٖمالًٓ
حل٤مضم٤مت اًمٜم٤مس اًمّمحٞم٦م.
يتّمقر ُم٤م اًمٜمامذج اًمتل يٛمٙمـ أن ي٘مدّ ُمٝم٤م اعمجتٛمع ًمٚمٛمّم٤مرف
وًمٚمٛمرء أن
ّ
اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أضمؾ ـمٚم٥م اًمتٛمقيؾ حت٧م ُمٌدأ «اخلً٤مرة قمغم رب اعم٤مل ذم رأس ُم٤مًمف،
وقمغم اعمْم٤مرب ذم ضمٝمدهش ذم وقء اًمقاىمع احلل واًمتج٤مرب اعم٤موٞم٦م هلذه اعمّم٤مرف٪
ظم٤مص٦م ّ
وأن ىمٓم٤مقم٤مت واؾمٕم٦م ذم اعمجتٛمع ٓ يزال شمّمقر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم خمٞم٤مهل٤م
اًمٕم٤مم يٛمثؾ «هٞمئ٤مت ظمػمي٦مش أو «مجٕمٞم٤مت شمٙم٤مومٚمٞم٦مش هدومٝم٤م شمقزيع اعمً٤مقمدات اإلهم٤مصمٞم٦م ٓ
آؾمتثامر واًمرسمح ،وٓ يزال طمس اعمً١موًمٞم٦م دم٤مه متقيالهت٤م وٕمٞمٗم٤م وهمػم ُمًتققم٥م
ًمٙمقن هذه إُمقال إٟمام هل ُمٚمؽ ًمٚمٛمً٤ممهلم اًمذيـ دومٕمقه٤م إمم اعمٍمف اإلؾمالُمل
ويٜمٛمٞمٝم٤م هلؿ ،وهق أُمر ٟمٗمز ُمقهمؾ ذم أهمقار اًمتٙمقيـ آضمتامقمل ّ
ًمٙمؾ ُم٤م
ًمٞمًتثٛمره٤م ّ
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هق «إؾمالُملش شم٘مريٌ٤م.
وًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٕمقاُمؾ أٟمٗم٦م ؾمٌ ًٌ٤م ذم ادم٤مه اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم
آقمتامد قمغم اًمتٛمقيالت ذات اًمٕمقائد اًمث٤مسمت٦م ورأس اعم٤مل اعمْمٛمقن سمِمتك وؾم٤مئؾ
اًمتحقط وإُم٤من إمم اًمدرضم٦م اًمتل مل شمْمٛمر ومٞمٝم٤م متقيالت اعمِم٤مريم٦م ومحً٥م ٪سمؾ ّ
إن
سمٕمض اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ طمٍمي قمغم اًمتٛمقيؾ اعمٌٜمل قمغم اعمراسمح٤مت
وسمٕمض اًمّمٞمغ اعمِم٤ميمٚم٦م هل٤م ٪وهق ُم٤م دومع يمثػم ًا ُمـ ظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م واعمّم٤مرف إمم اإلىمرار
سمٕمٛمؼ اعمِمٙمٚم٦م «إظمالىمٞم٦مش ذم اظمتالل ُمٕم٤مدًم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م٪
ذًمؽ ّ
أن «صٞمغ اًمتٛمقيؾ سمٗم٤مئدة وصٞمغ اًمتٛمقيؾ اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٌٞمقع أضمٚم٦م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م
ٓخت٤مذ اًم٘مرار اًمّمحٞمح ُمـ ىمٌؾ اًمٌٜمؽ آقمتامد قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يًٝمؾ احلّمقل
قمٚمٞمٝم٤م وهل شمٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٙمؾ قم٤مم سمٛمالءة اًمٕمٛمٞمؾ وُمدى ضمقدة اًمرهقن اًمٕمٞمٜمٞم٦م أو
اًمْمامٟم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اًمٕمٛمٞمؾ ًمٚمٌٜمؽ .ذم طملم أن متقيؾ صٞمغ اعمِم٤مريم٤مت
حيت٤مج إمم ُم٤م هق أيمثر ُمـ ذًمؽ ُمثؾ ُمدى صدق اًمٕمٛمٞمؾ وأُم٤مٟمتف وٟمقاي٤مه احل٘مٞم٘مٞم٦م وهل
أُمقر يّمٕم٥م قمغم اعمّم٤مرف اًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤مش(.)1
يمام ّ
أن دمرسم٦م اعمِم٤مريم٦م اًمتل ظم٤موتٝم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م –قمغم وآًمتٝم٤م وىمٍم
ُمداه٤م  -أصمٌت٧م ٟمدرة اًمتزام اًمنميم٤مء سم٤مخلٓمط آؾمتثامري٦م ،وإظمٗم٤مء طمريم٦م اعمدظمالت
()1

دُ .م٘مٌؾ ص٤مًمح أحد اًمذيمػمُ ،مٕم٤مجل٦م اعمخ٤مـمر إظمالىمٞم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمريدة آىمتّم٤مدي٦م ،اًمري٤مض،
سمت٤مريخ2009/05/01 :م ،واٟمٔمر أيْم٤م :قمدٟم٤من قمٌد اهلل حمٛمد قمقيْم٦مٟ ،مٔمري٦م اعمخ٤مـمرة ذم آىمتّم٤مد
اإلؾمالُمل :دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م( :ص ،)136-47/اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،ومرضمٞمٜمٞم٤م ،ؾمٜم٦م
1431هـ2010-م ،ود .حمٛمد سمقضمالل ،شم٘مٞمٞمؿ اعمجٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م إمم ُم٘م٤مرسم٦م
ضمديدة قمغم وقء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م( :ص-334/
 ،)339أسمح٤مث اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (2008م) ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،ضمدةُ ،مريمز اًمٜمنم
اًمٕمٚمٛمل ؾمٜم٦م 2009م ،ود .طمًلم طم٤مُمد طمً٤من ،اًمٓمرق اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمتحقط ود خم٤مـمر قم٘مقد آؾمتثامر –
ُمٜمِمقر قمغم ُمقىمٕمف.
http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=110
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واعمخرضم٤مت ومٞمٝم٤م قمـ اعمٍمف ،وشمقضمٞمف رأس ُم٤مل اعمِم٤مريم٦م إمم وضمٝم٤مت ظم٤مرضم٦م قمـ
ُمقوقع اًمٕم٘مد ،طمتك ذم احل٤مٓت اًمتل شمتقاومر ومٞمٝم٤م مجٞمع ُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٙمٗم٤مءة اًمٗمٜمٞم٦م
اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمج٤مل آؾمتثامر ذم اًمنميؽ ،ويرشمٌط ومٞمٝم٤م اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٜمِم٤مط احل٘مٞم٘مل اعمٜمت٩م٪
وم٘مد رأيٜم٤م ُم٤م ظمٚمٗمتف ُمِمٙمٚم٦م اٟمٕمدام اًمِمٗم٤مومٞم٦م ويمٞمػ شم٘ميض آزدواضمٞم٦م اعمح٤مؾمٌٞم٦م اًمتل
مت٤مرؾمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اعم١مؾمً٤مت واًمنميم٤مت قمغم ضمدوى اًمتٛمقيؾ اعمٛمٜمقح هل٤م ُمـ اعمّم٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م ذم إـم٤مر اًمنمايم٦م ٪سمحٞم٨م إن هذه اعمّم٤مرف دمٝمؾ أدٟمك ُمً٤مرات إداء
آؾمتثامري احل٘مٞم٘مل ًمتٚمؽ اعم١مؾمً٤مت واًمنميم٤مت.
قمالوة قمـ ّ
أن همٞم٤مب ُمٜمٔمقُم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وأذرع ُم١مؾمًٞم٦م داقمٛم٦م
ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م شمْمٓمٚمع سم٤مإلذاف قمغم طمريم٦م آؾمتثامر سم٤معمِم٤مريم٦م ،وهمٞم٤مب
اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل ُمٕم٤مس يمٗم١م وؿمج٤مع يٙم ّٞمػ اعم١ميدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ومتح اًمٗم٘مٝم٤مء
إىمدُمقن سم٤مهب٤م ومل حيًٛمقه٤م يمت٘مٞمٞمد احلؼ وشمقضمٞمف اؾمتٕمامًمف ،وإٟمزال اًمتٕمدي واًمت٘مّمػم
اعمتقىمع ُمٜمزًم٦م اًمقاىمع قمٜمد همٚمٌتٝمام وشمٗمِمٞمٝمام ،واًمتْمٛملم سم٤مًمنمط ،واًمتؼمع سم٤مًمْمامن
وهمػمه٤م ٪يمؾ ذًمؽ أ ّدى إمم ؾمٚمقك اٟمًح٤ميب ذم إدارة اعمخ٤مـمر جل٠مت إًمٞمف اعمّم٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م اوٓمرارا ٓ اظمتٞم٤مرا.
وإذا يم٤مٟم٧م اعم٘مؽمطم٤مت ّ
حلؾ ُمِمٙمٚم٦م خم٤مـمر اعمتٕم٤مُمٚملم يمثػمة وُمِمٙمقرة ٪همػم ّأن٤م
شمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاٟم٥م اإلضمرائٞم٦م ًمٚمتحقط ٪وسمٕمْمٝم٤م مل يٙمـ هم٤مئٌ ً٤م قمـ اعم١مؾمً٤مت اًمتٛمقيٚمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م طملم دظمٚم٧م ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٛمقيؾ ُمٜمذ سمقايمػم ٟمِم٤مـمٝم٤م ٪ورهمؿ ذًمؽ ّ
وم٢من
دراؾم٤مت اجلدوى ،وشم٘مٞمٞمد اعمتٛمقل ،ووامن اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ُمـ ظمالل اًمّمٜم٤مديؼ
اًمتٙم٤مومٚمٞم٦م ًمتٕمقيض اخلً٤مرة واًمرسمحٞم٦م اًمْم٤مئٕم٦م ذم اعمِم٤مريم٦م ،ويمذا أهمٚم٥م شمداسمػم
اًمتحقط إظمرى( ٪)1مل شمزد هذه اعم١مؾمً٤مت واعمّم٤مرف إّٓ شمراضمٕم ً٤م قمـ اًمتٙمٚمٗم٦م اًمٌ٤مهٔم٦م
()1

وأيمثره٤م ُمًتٛمد ُمـ أدوات اًمتحقط وإدارة اعمخ٤مـمر ذم اعمٗمٝمقم اًمرأؾمامزمً ٪مٚمٛم٘م٤مرٟم٦م يٜمٓمر:
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هلذه اًمتٛمقيالت اًمتل دمٕمٚمٝم٤م طمٞم٤مل «ؾمٗمف ُمريضش ذم إوؾم٤مط آؾمتثامري٦م ،واهلل شمٕم٤ممم

الس َفهاء أَموالَ ُكم الَِِّت جعل اللّه لَ ُكم قِياماً وارزقُ ِ
ي٘مقل:
وه ْم
وه ْم ف َيها َوا ْك ُس ُ
َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ
َ
﴿وَلَ تُ ْؤتُواْ ُّ َ ْ َ ُ
()1
َوقُولُواْ َلُ ْم قَ ْوَلً َّم ْع ُروفًا﴾ .

ؿمٙمكم ٪إّٓ
ال ىمد ّ
ورهمؿ ّ
أن اًمتْمٛملم سم٤مًمنمط(ُ )2مث ً
حيؾ اعمِمٙمٚم٦م ُم١مىم ًت٤م وقمغم ٟمحق
ّ

أ ّٟمف قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ؾمقف ي١مصمر شم٠مصمػما ؾمٚمٌ ًٞم٤م ،طمٞم٨م ؾمٞمتٓمقح ُمٜم٤مخ آؾمتثامر ذم
سم٧م اعمجتٛمع ُمـ ظمّم٤مل اخلػمي٦م وروح اًمتٕم٤مون
قمالىم٤مت همػم ُمتقازٟم٦م،
وشمّمق ُح ُمٜم٤م ُ
ّ
واًمتْم٤مُمـ اًمتل هل ُمراد اعمّمٓمٗمك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُ -مـ ىمقًمف« :دقمقا ا ًّمٜم٤مس
يرزق اهلل سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمضش( ٪)3سمؾ إٟمف خيٜمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم سمٜم٤مء هذه إٟمقاع ُمـ
اعمٕم٤مُمالت قمغم اًمث٘م٦م واًمدي٤مٟم٦م ًمٙمل حتٗمظ شمقازن اعمجتٛمع ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مطمٞمف ،طمٞم٨م
أويمؾ ُمٜم٤مؿمئٝم٤م إمم ؾمٚمٓم٤من اًمقازع اإليامين اخلٚم٘مل طمتك حيٗمظ ديٛمقُمتٝم٤م واؾمت٘م٤مُم٦م
ٌ
ُمقيمقل إمم دي٤مٟم٦م اًمٜمّ٤مس
أُمره٤م ،ورسمٓمٝم٤م سمٛمٌدأ ظمٚم٘مل شمقطمل صٞم٤مهم٦م إُمر ومٞمف سم٠مٟمف
()4
وأُم٤مٟمتٝمؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾ .
ُ
َ َ
َ َُ ْ

ي٘مرر اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر –رحف اهلل  -أمهٞم٦م اًمقازع اإليامين ذم شمٜمٗمٞمذ
ّ

Watshman, Terry., Futures and Options in Risk Management, (London:
International
Thomson Business Press, 1998), pp.7, 543-544., & Lisa, M.,"The promise and
challenge of integrated Risk management", Risk management and insurance
Review , 2002, Vol. 5 , No. 1, P. 55., & Blunden, Katherine: "L'appréciation du
risque bancaire", La revue Analyse financière (SFAF), N° 54, 3-ème trimestre,
1983, p: 45.

()1

=اًمٜمً٤مء.<5 :

()2

يراضمع ذم اعمً٠مًم٦م :ومٞمّمؾ سمـ ص٤مًمح اًمِمٛمري ،صٙمقك اعمْم٤مرسم٦م( :ص ،)227-206/دار اعمٞمامن ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًمري٤مض ؾمٜم٦م 1435هـ2014-م ،ودٟ .مزيف ح٤مدُ ،مدى صح٦م شمْمٛملم يد إُم٤مٟم٦م سم٤مًمنمط ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل( :ص )27/وُم٤م سمٕمده٤م ،اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م ،ضمدة ؾمٜم٦م 2000م.

()3

أظمرضمف ُمًٚمؿ -1157/1( :رىمؿ :)1522 :يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب حتريؿ سمٞمع احل٤مض ًمٚمٌ٤مدي.

()4

=اعم٤مئدة.<1 :
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إطمٙم٤مم واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد ومٞم٘مقلُ« :مٕمٔمؿ اًمقص٤مي٤م اًمنمقمٞم٦م ُمٜمقط شمٜمٗمٞمذه٤م سم٤مًمقازع
اًمديٜمل وهق وازع اإليامن اًمّمحٞمح اعمتٗمرع إمم اًمرضم٤مء واخلقف ٪ومٚمذًمؽ يم٤من شمٜمٗمٞمذ
إواُمر واًمٜمقاهل ُمقيمقٓ إمم ديـ اعمخ٤مـمٌلم سمف ٪ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
﴿وَلَ ََِي ُّل َلُ َّن أَن
َ
ي ْكتُمن ما خلَق اللّه ِِف أَرح ِام ِه َّن إِن ُك َّن ي ْؤِم َّن بِاللّ ِه والْي وِم ِ
اآلخ ِر﴾( ،...)1وهمػم ذًمؽ ُمـ
ُ
َ َْ َ َ َ ُ َْ
َ َْ

أي٤مت وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م وذم اؾمت٘مرائٝم٤م يمثرة ٪ومٛمتك وٕمػ اًمقازع اًمديٜمل ذم زُمـ أو ىمقم

أو ذم أطمقال ئم ّـ ّ
أن اًمداومع إمم خم٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم ُمثٚمٝم٤م أىمقى قمغم أيمثر اًمٜمٗمقس ُمـ
اًمقازع اًمديٜمل هٜم٤مًمؽ يّم٤مر إمم اًمقازع اًمًٚمٓم٤مين ٪ومٞمٜم٤مط اًمتٜمٗمٞمذ سم٤مًمقازع اًمًٚمٓم٤مينش(.)2
وًم٘مد قمٛمدت سمٕمض اعم١مؾمً٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م –ُمـ ظمالل اًمتّمٙمٞمؽ  -إمم
اقمتامد اعمزاوضم٦م سملم صٞمٖمتل اعمِم٤مريم٦م واعمراسمح٦م ُمـ ظمالل «صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م
واعمراسمح٦مش ُمـ سم٤مب إدارة خم٤مـمر آؾمتثامر ،وشم٘مٚمٞمال ًمٚمٜم٘مد اعمقضمف إًمٞمٝم٤م سمًٌ٥م شمريمٞمزه٤م
قمغم اعمراسمح٤مت سمِمٙمؾ يمٌػم( ٪)3همػم أن هذا اًمٜمقع ُمـ ُمٌتٙمرات اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م وإن
يمٗمٙمػ ُمـ وـم٠مة اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٌٞمع أضمؾ وهقاُمش اًمرسمح اعمٕمٚمقم قمغم ؾمٛمٕم٦م اًمتٛمقيؾ
اإلؾمالُمل ٪إٓ أٟمف ًمٞمس طمال ن٤مئٞم٤م عمتالزُم٦م «اعمراسمح٤متش قمغم اًمّمٕمٞمد إظمالىمل قمغم
إىمؾ ٪ذًمؽ ّ
أن ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل جي٥م أن شمتؿ دوُم ً٤م ذم وقء ومٚمًٗم٦م
اًمٜمٔم٤مم ذاشمف ،وُمٕمٚمقم أن هذا اًمٜمٔم٤مم ي٘مقم قمغم شمٚمؽ اًمِمٕم٥م اًمثالث اًمتل هل قم٘مقد
اعمدايٜم٤مت ،واعمِم٤مريم٤مت ،واًمتٛمقيؾ اخلػمي ٪طمٞم٨م متثؾ إومم دائرة اًمٕمدل ،واًمث٤مًمث٦م
()1

=اًمٌ٘مرة.<228 :

()2

ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( :ص ،)128/واٟمٔمر أيْم٤م:

()3

Нуруллина Г. Исламская этика бизнеса. М.: УММА, 2004. – с.16-17, Козырин
А.Н. Исламские финансы в системе российского образования.
Международная конференция «Исламское финансирование: развитие в
России» (Сборник статей). - М., Исламская книга, 2010, с. 30.

دُ .مقؾمك آدم قمٞمًك ،صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م واعمراسمح٦م( :ص ،)163/سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر إيقذم

اًمًٜمقي اًمً٤مدس ( 23-22رضم٥م 1439هـ اعمقاومؼ  9-8أسمريؾ 2018م) ،ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ ؾمٜم٦م 2018م.
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دائر َة اإلطمً٤من واًمٗمْمؾ ،سمٞمٜمام متثؾ ؿمٕمٌ٦م اعمِم٤مريم٤مت ُمزجي٤م ُمـ اًمدائرشملم ُمٕم ً٤مً ٪مٙمٜمف
ُمزي٩م حمٙمقم سمٛمٕم٤ميػم اًمٕمدل اعمٓمٚمؼ ُمـ ٟم٤مطمٞمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلضمرائٞم٦م.
يًٛمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم -هل اًمتٕمٌػم اًمٔم٤مهر عمِمٙمٚم٦م
ُمتالزُم٦م اعمراسمح٦م –يمام ّ
شمٕمٛم٘م٧م شمدرجيٞم ً٤م ذم اعمِمٝمد اإلؾمالُمل يٛمٙمـ شمًٛمٞمتٝم٤م « ُره٤مب اعمِم٤مريم٦مش أو «ومقسمٞم٤م
ّ
اعمِم٤مريم٦مش ٪ويمالمه٤م ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م اًمتل أ ّصمرت ؾمٚمٌ ً٤م قمغم اًمٌٜمك
آضمتامقمٞم٦م اًمداقمٛم٦م ًمالىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م ويمؾ ُمٜم٤مؿمط احلٞم٤مة.
أ ُّم٤م وٕمػ طمجؿ اًمتّٛمقيؾ اخلػمي واًمقىمٗمل ذم اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم اعمحكم ،واعمقازٟم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ،وذم اًم٘مٞم٤مم سمدور ذي سم٤مل قمغم صٕمٞمد آىمتّم٤مديـ اًمٙمكم واجلزئل واإليرادات
اعم١مصمرة ذم ُمٕمدل اًمٜمٛمق ،وذم إطمداث شمقازن سملم اًم٘مٓم٤مقملم اًمٕم٤مم واخل٤مص ُمـ ظمالل

ُم١مؾمً٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م ،وقمدم شمرك آًمٞم٤مت اىمتّم٤مد اًمًقق آضمتامقمل (

Social

 )Market Economyسمروطمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م ًمت٘مقم هبذا اًمدور ٪ومٝمق أُمر يدقمق ومٕم ً
ال إمم صمقرة
ه ٟمج٤مطمف
أظمالىمٞم٦م شمٕمٞمد ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل ىمٞمؿ اإليامن احلْم٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ّ
واٟمدي٤مطمف ذم سم٘م٤مع إرض ،وم٘مد يم٤من ىمٓم٤مع اًمقىمػ واًمٌذل اخلػمي ذم اًمتّجرسم٦م اًمتّ٤مرخيٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م هق اًمذي يتحٛمؾ قم٥مء أهمٚم٥م احل٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م
واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ذم مجٞمع اعمج٤مٓت( ،)1ومل هيتز ووٕمٜم٤م احلْم٤مري اًمِم٤مُمؾ قمـ
ُمٙم٤مٟمتف إٓ طمٞمٜمام وٛمرت ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٓم٤مء اخلػمي ،وشمراضمٕم٧م ُمٕمف أظمالق اًمٌذل
واًمٕمٓم٤مء ،وأظمٚمد ومٞمف اعمًٚمٛمقن إمم اًمٕم٤مضمٚم٦م.
()1

د .حمٛمد اًمًٚمقُمل ،اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م واًمٗمرص اًمً٤مٟمح٦مُ ،)41-33/2( :مريمز دراؾم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م،
اًمري٤مض ؾمٜم٦م 1431هـ2010-م ،ود .قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد ،اًمقىمػ قمغم وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع وُمدى آؾمتٗم٤مدة
ُمٜمف ذم قمٍمٟم٤م (سم٤مًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م):
Абдеррахман Сенуси, Вакф для социально незащищённых членов общества в
истории Ислама и степень его использования в наше время, Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики (1-4-52-56), Москва 2019
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هٜم٤م شم٠ميت ُمٝمٛم٦م اًمٜمخ٥م اعمًٚمٛم٦م ُمـ ىم٤مدة اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد ذم
اًم٘مٞم٤مم سمدور اًمراومٕم٦م آضمتامقمٞم٦م إلصالح اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وشمرىمٞمتف ظمٚم٘مٞم٤م ،وشمرُمٞمؿ
ظمريٓم٦م اًم٘مٞمؿ اًمتل شمِمقه٧م سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ اًمت٘مٝم٘مر وآؾمتٌداد واًمتخٚمػ اعمٕمرذم
وآضمتامقمل ،وهمٚمٌ٦م اًمتديـ اعمٖمِمقش ،وؿمٖمؾ اًمً٤مطم٦م سم٤معم٘مررات اًمًٓمحٞم٦م
واعمٔمٝمري٤مت اخل٤مدقم٦م ،وضب اًمٕمٛمؼ اإلؾمالُمل سم٤مٕومٙم٤مر اعمٛمٞمت٦م وأراء اعمٜمٗمرة،
شم٠مؾمٞمس اعمجتٛمع
وهمرسم٦م اًمديـ قمـ اعمِمٝمد اًمٕم٤مم واخل٤مص ُمٕم٤مً ٪مٙمل شمٕمٞمد هذه اًمٜمخٌ ُ٦م
َ
قمغم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م احل٘م٦م ،وشمٜمِمئ٦م أومراده قمغم روح اًمتْم٤مُمـ وإظمالق اًمٕمٛمٚمٞم٦م،
وشمٕمٛمٞمؼ طمس اعمً١موًمٞم٦م ذم أسمٜم٤مئف سمحٞم٨م شمًت٘مٞمؿ ًمدهيؿ صمٜم٤مئٞم٦م احل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت،
وشمرسمٞم٦م ُمٚمٙم٤مهتؿ قمغم ٟمزقم٦م اًمٌٜم٤مء واًمؽمايمؿ واًمرسمط سملم قمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م وقمٛمؾ أظمرة.
ّ
وإن اعمً١موًمٞم٦م إذ شم٘مع قمغم هذه اًمٜمخ٥م اًمتل هل ُمٜم٤مط اإلٟم٘م٤مذ ذم إُم٦م ٪ومٝمل شم٘مع
قمغم ُمـ اظمت٤مر اهلل هلؿ ُمقاىمع رؾمٛمٞم٦م خلدُمتٝم٤م ،يمام شم٘مع قمغم ُمـ هؿ ذم خمتٚمػ اعمقاىمع
إظمرى ،وهق اظمتٞم٤مر ٓ حيٞمٚمف اعمرء إٓ قمغم يمقٟمف شمًخػما ُمـ اهلل هلؿ طمٞم٨م يرى
وضمقدوا إداء.
قمٜمٝمؿ إن هؿ أطمًٜمقا اًمٌٜم٤مء ّ
أُم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ّ
وم٢من ُمً١موًمٞمتٝم٤م إظمالىمٞم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ ُمً١موًمٞم٦م
اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ٪ومٝمل ُمً١موًم٦م قمـ شم٘مديؿ اًمٜمٛمقذج اًمٜم٤مصع ًمٚمتٛمقيؾ اًمتِم٤مريمل ُمـ
ظمالل «ُمٜمتج٤مت ذات ُمّمداىمٞم٦مش ذم فمؾ اًمتقضمف اًمدوزم ٟمحق اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ذي
اًمٙمٗم٤مءة اًمتٛمقيٚمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ أظمالىمٞمتف وُمـ شمٕمدد صٞمغ اًمتٛمقيؾ ومٞمف ،ويراىم٥م سم٤مهتامم
سم٤مًمغ واىمع اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمٞمئ٤مهت٤م إصٚمٞم٦م ٪وم٢مذا قمجزت هذه اعمّم٤مرف قمـ
شم٘مديؿ ُمٜمتج٤مت اطمؽماومٞم٦م ذات ُمّمداىمٞم٦م وذقمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وم٢من ٟمّم٤مقم٦م هذا اًمتٛمقيؾ
هقم٤من ُم٤م يٜمًخٝم٤م إومقل ،وشم١مصمر قمغم ؾمٛمٕمتف سم٤مقمتٌ٤مره سمديال ٟم٤مضمٕم٤م وواقمدا إلٟم٘م٤مذ
آىمتّم٤مدات اًمدوًمٞم٦م ُمـ إزُم٤مت اهلٞمٙمٚمٞم٦م ًمتٛمقيالهت٤م اًمرأؾمامًمٞم٦م ،وشم٘مٚمٌ٤مهت٤م اًمدوري٦م
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اًمتل زادهت٤م هِم٤مؿم٦م وإن٤ميم ً٤م ذم فمؾ ؾمٞم٤مؾم٤مت شم٠مظمػم اًمتّمحٞمح ،واًمٚمٕم٥م سم٤معمِمت٘م٤مت،
وشمٗم٤مىمؿ اعمديقٟمٞم٤مت ،وسمٞمع اًمديقن وشمقري٘مٝم٤م ،واعمراوطم٦م قمغم ُمٕمدٓت اًمٗم٤مئدة وأدوات
آئتامن.
وإطم٘م٤مىم ً٤م ًمٚمحؼٓ ٪سمدّ ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ّ
أن حتٛمٞمؾ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمً١موًمٞم٦م
شمٗمٕمٞمؾ اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م هق أُمر حيت٤مج إمم إقم٤مدة ٟمٔمر ٪إذ ّ
إن اًمتٛمقيؾ اًمتِم٤مريمل شم٤مرخيٞم ً٤م
ٟمِمط قمغم اًمّمٕمٞمد اعمجتٛمٕمل سملم إومراد ووٛمـ اًمرواسمط اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مراسم٦م أو اًم٘مٌٞمٚم٦م
أو اجلقار أو همػمه٤م ُمـ طمقاوـ اًمث٘م٦م واًمتْم٤مُمـ ٪وهق ُم٤م يدقمق اًمٞمقم إمم شمٗمٕمٞمؾ قم٘مقد
اعمِم٤مريم٦م يم٤معمْم٤مرسم٦م واعمزارقم٦م واعمً٤مىم٤مة وٟمحقه٤م ظم٤مرج إـمر اعم١مؾمًٞم٦م واعمٍمومٞم٦م
طمٞم٨م شمٜمحٌس يمٛمٞم٤مت يمٌػمة ُمـ اعمدظمرات دون شمدوير وشمِمٖمٞمؾ ،عم٤م ذم هذا اًمتٗمٕمٞمؾ ُمـ
حت٘مٞمؼ ًمٚمِمٛمقل اعم٤مزم أوًٓ ،وعم٤م شمتْمٛمٜمف اعمْم٤مرسم٦م سملم إومراد اعمرشمٌٓملم سم٠مصٜم٤مف
اًمرواسمط اجل٤مُمٕم٦م ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت اعمراىمٌ٦م احلثٞمث٦م حلريم٦م أُمقاهلؿ .أُم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م
ومال ؿمؽ أن واضمٌٝم٤م ٟمحق شمٗمٕمٞمؾ هذه اًمِمٕمٌ٦م ُمـ ؿمٕم٥م اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ ٓ
ؾمٌٞمؾ إمم إؾم٘م٤مـمف أو شمٜم٤مؾمٞمفً ٪مٙمـ ذًمؽ يٌ٘مك ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٜمًقب اًمرىمل إظمالىمل
ًمٚمٛمجتٛمع ،وقمغم ُمدى اسمتٙم٤مر اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمتحقط اعمتقاوم٘م٦م ُمع
ُم٘م٤مصد اًمتنميع اإلؾمالُمل وومٚمًٗم٦م ٟمٔم٤مُمف اعم٤مزم وآىمتّم٤مدي ،واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمر ًا.
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أوًٓ -اظمصادر واظمراصمع
 -1سمت٤ميٞمٗم٤م ،سمٞمٚمال ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمتٛمقيؾ إظمالىمل ،شمرمج٦م :د .قمٌد
اًمرحـ اًمًٜمقد ،جمٚم٦م اًمٍماط -ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر (اعمجٚمد  /22اًمٕمدد  – 42أهمًٓمس
2020م).
 -2اًمٌٝمقيتُ ،مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،
اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م 1403هـ1983-م.
 -3سمقضمالل ،حمٛمد ،شم٘مٞمٞمؿ اعمجٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م إمم ُم٘م٤مرسم٦م ضمديدة
قمغم وقء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م ،أسمح٤مث
اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل (2008م) ،ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،ضمدةُ ،مريمز اًمٜمنم
اًمٕمٚمٛمل ،ؾمٜم٦م 2009م.
 -4اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي اعمًٛمك سم٤مجل٤مُمع ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ أحد ؿم٤ميمر
وآظمريـ ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت (د.ت.).
 -5اجلقيٜمل ،إُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ،همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥مُ ،مٙمتٌ٦م إُم٤مم احلرُملم1401 ،هـ.
 -6اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد اًمًٌتل ،صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ؾمٜم٦م 1414هـ.
 -7اسمـ طمزم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أحد ،اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،ط .دار اًمٗمٙمر سمػموت (د.ت.).
 -8طمً٤من ،طمًلم طم٤مُمد ،اًمٓمرق اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمتحقط ود خم٤مـمر قم٘مقد آؾمتثامر –ُمٜمِمقر
قمغم ُمقىمٕمفhttp://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=110 -

 -9احلّملم ،ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمرحـ ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،اًمري٤مض
(د.ت.).
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 -10احلٓم٤مب ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمدُ ،مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ، ،ط .دار
اًمٗمٙمر (1412هـ).
 -11ح٤مدٟ ،مزيف ُ ،مدى صح٦م شمْمٛملم يد إُم٤مٟم٦م سم٤مًمنمط ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعمٕمٝمد
اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م ،ضمدة ،ؾمٜم٦م 2000م.
 -12حقد ،ؾم٤مُمل طمًـ ،صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُملُ -مزاي٤م وقم٘مٌ٤مت يمؾ صٞمٖم٦م ودورهـ٤م
ومـل متقيؾ ا ًمتٜمٛمٞم٦م (ٟمدوة ُمً٤ممه٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم آىمتّم٤مد اعمٕم٤مس) ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل
ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،حمرم 1409هـ1988-م.
 -13اسمـ طمٜمٌؾ ،أحد ،اعمًٜمد ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
سمػموت ؾمٜم٦م 1416هـ.
 -14ظم٤من ،حمًـ ،اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة :حتٚمٞمؾ ٟمٔمري ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز :آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل( ،جمٚمد  /9ؾمٜم٦م 1417هـ1997-م).
 -15أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م ،ؾمٜمـ أيب داود ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت (د.ت.).
 -16اًمذيمػمُ ،م٘مٌؾ ص٤مًمح أحدُ ،مٕم٤مجل٦م اعمخ٤مـمر إظمالىمٞم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمريدة
آىمتّم٤مدي٦م ،اًمري٤مض ،سمت٤مريخ2009/05/01 :م.
 -17اسمـ رؿمد ،أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أحد ،سمداي٦م اعمجتٝمدُ ،مٙمتٌ٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل،
اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 1401هـ1981-م.
 -18اًمزريمٌم ،سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر ،اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد ،وزارة إوىم٤مف
اًمٙمقيتٞم٦م1405 ،هـ1985-م.
 -19زهمٞمٌ٦م ،قمزاًمديـ :اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م سم٤مًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦مُ ،مريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد ًمٚمث٘م٤موم٦م
واًمؽماث ،ديب ،ؾمٜم٦م 1422هـ2001-م،
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 -20أسمق زيد ،حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ ،اًمدور آىمتّم٤مدي ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م
واًمتٓمٌٞمؼ ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417 ،هـ-
1996م.
ٟ -21محق شمٓمقير ٟمٔم٤مم اعمْم٤مرسم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،
ُمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 1420هـ2000-م.
 -22اًمنظمز ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أحد ،اعمًٌقط ،ط .دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت
(1409هـ).
 -23اًمًٚمقُمل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م واًمٗمرص اًمً٤مٟمح٦مُ ،مريمز دراؾم٤مت
اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م ،اًمري٤مض ؾمٜم٦م 1431هـ2010-م.
 -24اًمًٜمقد ،قمٌد اًمرحـ سمـ ُمٕمٛمر ،اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت ،دار اسمـ
اجلقزي ،اًمدُم٤مم ،ؾمٜم٦م 2003م.
 -25اًمقىمػ قمغم وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع وُمدى آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم قمٍمٟم٤م (سم٤مًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م) ،جمٚم٦م
اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس( :اعمجٚمد  – 4اًمٕمدد ُ -)56-52/1مقؾمٙمق ،ؾمٜم٦م 2019م.
 -26دور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واحلد ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م ،جمٚم٦م إُم٦م اًمقؾمط ،اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمٚمٌحقث
وآؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمدوطم٦م -ىمٓمر ،اًمٕمدد اًمت٤مؾمع (أيمتقسمر 2018م).
 -27اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرحـ سمـ أيب سمٙمر ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ؾمٜم٦م 1403هـ–1983م.
 -28اًمِم٤مـمٌل ،أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل ،اعمقاوم٘م٤مت ،ذح وحت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل دراز ،دار اعمٕمروم٦م،
سمػموت (د.ت.).
قمامن ،ؾمٜم٦م
 -29ؿمٌػم ،حمٛمد قمثامن ،اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ،دار اًمٜمٗم٤مئسّ ،
1430هـ2010-م.
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 -30اًمِمٛمري ،ومٞمّمؾ سمـ ص٤مًمح ،صٙمقك اعمْم٤مرسم٦م ،دار اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض
ؾمٜم٦م 1435هـ2014-م.
 -31صدي٘مل ،حمٛمد ٟمج٤مة اهلل ،اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م :اعمٌدأ واًمتّمقر واعمًت٘مٌؾ ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز :آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل1418 ،هـ1998-م.
 -32اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهرُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مؾمً٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب
سم٤مجلزائر واًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع سمتقٟمس ،ؾمٜم٦م 1985م.
 -33قمٌده ،أحد إدريس قمٌده ،وم٘مف اعمٕم٤مُمالت ،دار اهلدى ،قملم ُمٚمٞمٚم٦م -اجلزائر ،ؾمٜم٦م
2000م.
 -34قمقيْم٦م ،قمدٟم٤من قمٌد اهلل حمٛمدٟ ،مٔمري٦م اعمخ٤مـمرة ذم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل :دراؾم٦م
شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،ومرضمٞمٜمٞم٤م ،ؾمٜم٦م 1431هـ2010-م.
 -35قمٞمًكُ ،مقؾمك آدم ،صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م واعمراسمح٦م ،سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر
إيقذم اًمًٜمقي اًمً٤مدس ( 23-22رضم٥م 1439هـ اعمقاومؼ  9-8أسمريؾ 2018م)،
ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ ؾمٜم٦م 2018م.
 -36أسمقهمدة ،قمٌد اًمًت٤مر ،سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،جمٛمققم٦م
دًم٦م اًمؼميم٦م ،ضمدة ؾمٜم٦م 2003م.
 -37ومداد ،اًمٕمٞم٤مر اًمّم٤مدقُ ،مً٤مئؾ ذم وم٘مف اًمقىمػ ،اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث
واًمتدري٥م ،اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ،ضمــدة 2008م.
 -38اسمـ ىمداُم٦مُ ،مقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أحد ،اعمٖمٜمل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،زقمٌد اًمٗمت٤مح
احلٚمق ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ؾمٜم٦م 1426هـ2005-م.
 -39اًم٘مراذم ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس ،اًمذظمػمة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمجل وآظمريـ ،دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت ؾمٜم٦م 1419هـ.
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 -40اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،ؿمٛمس اًمديـ ،أسمق قمٌد اهلل ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،إقمالم اعمقىمٕملم قمـ
رب اًمٕم٤معملم ،حت٘مٞمؼ :ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ؾمٜم٦م 1973م.
 -41جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ:
ٟمجٞم٥م هقاويٜملُ ،مٙمتٌ٦م ٟمقر حمٛمد ،يمراشمٌم (د.ت.).
 -42اسمـ ُم٤مضمف اًم٘مزويٜمل ،أسمق قمٌد اهلل ،حمٛمد سمـ يزيد ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت (د.ت.).
 -43جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اًمدورة اخل٤مُمً٦مُ ،م١ممتر
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل( ،اًمٕمدد.)1599/2 :
ُ -44مًٚمؿ ،اسمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار
إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم ؾمٜم٦م 1991م.
 -45اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمل ،شم٘مرير اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمٚمٕم٤مم
(2010-2009م) ،اًمدورة اًمً٤مدؾم٦م قمنم (2009/11/07م) ،ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ.
 -46اسمـ ٟمجٞمؿ ،زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ ٟمجٞمؿ ،إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م
قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م 1419هـ1999-م.
 -47اًمٜمً٤مئل ،أحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ،اعمجتٌك اعمٕمروف سمًٜمـ اًمٜمً٤مئل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
سمػموت (د.ت.).
 -48اًمٜمقوي ،حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف ،حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٜمل
اًمدىمر ،ط .دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ (1408هـ).
 -49أسمق اهلٞمج٤مء ،إًمٞم٤مس قمٌد اهلل ،شمٓمقير آًمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م -
دراؾم٦م طم٤مًم٦م إردن ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمج٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك ،إردن ؾمٜم٦م 2007م.
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