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 :امللخـــص 

 2007امخٓ تغأح آذبؼٍب خهَؼ فًنٔب فٓ ويخكف يبه  األؽوج اموبمٔج امًبمؤج اى
 ،مًبمه ُأفنؿح وؤؿؿبح وبمٔج لتٔؼثايَبؼح األؿُاق اموبمٔج فٓ ا تؿتتَب ،2008يج ضخّ ؿ

امومٓ فٓ خنتٔق عنن اإليقبػ  امضلُوبح ُامغُل األلذؼ ذؼاء ، ُامنؼحأُخه فؼاؤٍب
 .فبل أيهوخَب اموبمٔج وى االئَبؼاليخ

 ٔؽث ُلبى ؼغُغ أفًبل اقخكبغٔج أسبتٔج سًنخَب وخو امتيُك اإلؿالؤج فٓ ضٔى  أتغح
َه اموبمٔج وى غٔؼ اموؿنؤى ضُمُا خًبوالخ ، تل أى املذٔؼذبئُبؽوج خأذٔؼا نئيب أُ األ ؼٔخأذ

، يهؼا مالمنؼاتبح امخٓ وؿح اميهبه اموكؼفٓ امغؼتٓ كُة امتيُك اإلؿالؤج
ُفًُؼٍه تأى امتيُك اإلؿالؤج ٍٓ اموالػ األعٔؼ وى ٍػً األؽوج  ملُيَب خخوخى تويبيج 

األعالق فٓ األيوبل اموكؼفٔج اممُاتن امفؼئج ُمغ األؽوبح ُايخوبغٍب  ُقبئٔج
 .اإلؿالؤج

Abstract : 
         because The global financial crisis,have really started to show its 

effects in the middle of 2007 and into 2008. Around the world stock 

markets have fallen, large financial institutions have collapsed or been 

bought out, and governments in even the wealthiest nations have had to 

come up with rescue packages to bail out their financial systems. 

and Islamic banks are unaffected by the sub prime mortgage 

crisis; rather many non-Muslims are turning to Islamic banking as 

customers spooked by turmoil in the Western banking system feeling 

Islamic banks as a safe haven because these are immune against such 

crisis due to inherent business ethics within Islamic banking. 
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 : يلديج
، أى أؽوبح امتيُك خيبُمح أؿتبة األؽوبح االقخكبغٔجمقغ أذتخح غبمتٔج امغؼاؿبح امخٓ 

، ُخًختؼ اء فٓ امغُل اميبؤج أُ اموخقغوجلبيح امقبؿه اموفخؼك فٓ وًهه األؽوبح اموبمٔج ؿُ
ًذؼ خ، وى أٍه األؿتبة امخٓ أغح إمّ االئخوبى إمبفج إمّ ؿُء اإلغاؼث اموعبنؼ اميبخسج يى

ٔج امًبمؤج امؼاٍيج فٓ ؿيج عبكج وب ضغد فٓ هل األؽوج اموبم، ُضغُد األؽوبح امتيُك
امخٓ خفَغٍب  االئَبؼاحامًبمؤج، ُ فٓ هل ٍػً  تبألؿُاقأكتضح خًكف ُ امخٓ ، 2008

، ُالش فٓ األفق غوُل فٓ وؿخقتل االقخكبغ امًبموٍٓيبك  ، أمضّاموكبؼف امًبمؤج
، ُيعق تبمػلؼ امخٓ ال خًختؼ نؼفب فَٔب األعؼِؽوج فٓ امغُل ضغٔد يى أذؼ ٍػً األام

، ُيوُػر ٍػً األعٔؼث  فٓ ضغ ػاخَب لتغٔل ميوُػر امؼائج مخسؼتج امتيُك اإلؿالؤجامغُل 
 . غٔج امخٓ ذتح امقكُؼ فٓ ويهُوخَباموكؼفٔج امخقنٔ

امضغٔذج  اموبمٔج جمقغ خوليح امتيُك اإلؿالؤج وى إذتبح سغاؼخَب فٓ أُر األؽو
ينّ ُسٔؽ،  ، فٓ ُقح خَبُح فٌٔ أيؼق ُألتؼ اموكبؼف امؼأؿوبمٔج فٓ هؼفامكوُغُ

غؼاؼ تيك مٔوبى تؼاػؼؽ ٍُُ ؼاتى ألتؼ تيك فٓ امُالٔبح اموخضغث األوؼٔلٔج، ٍُػا ؼاسى  
منسُاية االٔسبتٔج امخٓ خخوخى تَب امتيُك اإلؿالؤج وقبؼيج تبمتيُك امخقنٔغٔج ُ امخٓ خسًل 

 .وضغُغا األؽوج اموبمٔج امؼاٍيج ينَٔب خأذٔؼ
امُٔه أفمل ضبالخَب فٓ امتيُك اإلؿالؤج خًٔـ ، األؽوج اموبمٔج امًبمؤج عمه فٓ

اإلؿالؤج، ينّ امؼغه وى  اموبمٔج اموخُافقج وى امفؼًٔج هل يوُ امننة ينّ األغُاح
 : فًنّ مُء امخسؼتج اموخُامًج منتيُك اإلؿالؤج، ضغاذخَب

نبٌٖـج اهتٌّم اإلشاليٖـج فٕ اهخلوٖل يً يخبظـر اهخعرض هألزيبح يب يدْ إي
 ؟ُّل خيخوم يٌعّيج ّكبئٖج خينٌِب يً يجبتِج األزيبح اهيبهٖج يشخلتال؟ اهيبهٖج اهددٖذج 

 :فرطٖبح اهتدـد
  :ٍوبخقُه ٍػً امغؼاؿج ينّ فؼمٔخٔى أؿبؿٔخٔى 

امتيُك امخقنٔغٔج فٓ وسبل  إى منتيُك اإلؿالؤج خُسٌ فلؼْ ٔعخنف خوبه االعخالف يى .1
 .اموبمٔجويأِ يى وعبنؼ امخًؼل مألؽوبح  ٔسًنَب فٓخُهٔف ُ اؿخذوبؼ األوُال ووب 

ؼل مألؽوبح اموبمٔج وى وعبنؼ امخً ُقبئٔج منخقنٔلإى منوكبؼف اإلؿالؤج ويبيج  .2
 .اإلؿالؤجخؿخوغ ووبؼؿبخَب موى إنبؼ ٔخوبفّ ُأضلبه امفؼًٔج 
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وغِ خأذٔؼ األؽوج اموبمٔج امضغٔذج ؿنن اممُء ينّ ٔم تضدام اػٍ سبءُ وى ٍػا امويننق 
 .امُقبئٔج منضغ وى اؿخيضبمَبٍػً األعٔؼث  ، ُإسؼاءاح امتيُك اإلؿالؤجينّ وؿٔؼث 

 ..اهلظرث اهخٕ أفبطح اهنأس :أّال
 .األشتبة فٕ يٖزاً اهتٌّم اإلشاليٖج

االقخكبغ امؼأؿوبمٓ ًٔخوغ  إى األؽوج اموبمٔج امًبمؤج امؼاٍيج لفيح اميقبة ينّ أى
، فويػ هَُؼ امؼأؿوبمٔج ؤؿؿبخَبوينّ ويهُوج وبمٔج ُوكؼفٔج ٍفج ؼغه معبوخَب ُخًغغ 

ليهبه اقخكبغْ يبموٓ ٍُٓ خخًؼل ألؽوبح اقخكبغٔج ُوبمٔج وخخبمٔج وى فخؼث إمّ أعؼِ، 
ؼغه نؼش اميلؼ ، ٍػً األؽوبح يسؽ ويهؼٍُب ينّ خفعٔق األؿتبة امضقٔقٔج ُؼاء

، فخخوذل األؿتبة امؼئٔؿٔج مٔبح اقخكبغٔج ُقبئٔج مغ األؽوبحقخكبغْ اإلؿالوٓ ٕاال
 : يج وى ُسَج يمؼ إؿالؤج فٔوب ٔنٓمألؽوج اموبمٔج امًبمؤج امؼاٍ

 :اهرتب ّ اهفبئدث .1
اؼسًُا  االقخكبغٔٔى اموضننٔى أىاموبمٔج امًبمؤج ٔؼِ  األؽوجاموخختى مخنُؼاح  إى 

وب ًٔؼف فٓ امفؼًٔج  أُخًبول امتيُك تؿًؼ اميبئغث  إمّ ؽوجاألامؿتة امؼئٔؿٓ مَػً 
خنبل اموسخوى  امخٓ ُامّؼتب وضؼه فؼيب تؿتة آذبؼً ُوعبنؼً ،توكننص امؼتب اإلؿالؤج

 . اقخكبغٔج، أعالقٔج ُ اسخوبئجوى يُاٍش لذٔؼث 
 ، إيوب خَغف إمّ خضقٔق يهبه اقخكبغْ يبغلمفؼًٔج اإلؿالؤج تخضؼٔوَب امؼتبفب

ؼختنب ، ُتبمخبمٓ فئى يبئغ ؼأؾ اموبل ٔسة أى ٔلُى وخُؽٔى امذؼُاح ُ خًؤه امعٔؼاحم
بفى سغٔغث وى ، فبموبل تبمًول ُ امًول ٔؤغْ إمّ إٔسبغ ويتًبئغ اموفؼُيبح اإليخبسٔج

ٍُػً اموخغٔؼاح تغُؼٍب خيخز  ،ُعنق فؼق يول... اؿخذوبؼاح، وفبؼٔى، ويخسبح أعؼِ 
يوبل ُ ، امخٓ خؿوّ تبموكننص االقخكبغْ  يخبئز األل األكنٓميب امؽٔبغث فٓ ؼأؾ اموب

سب ُفًبال فٓ امخيؤج االقخكبغٔج، ، ُُفقب مَػً إمٔج ًٔغ اموبل ويختبموكننص اميقَٓ األؼتبش
أُ تغُى  –(عغوبح) ؿُاء  ألبى إيخبسب وبغٔب أُ وًئُب  –ُ أوب اموبل تغُى سَغ إيخبسٓ

، ُٔؿبٍه تػمك فٓ خًنٔل امخيؤج ُؼ امؿنتٓ مٌخضول وعبنؼ األيوبل، فٔلخؿٓ امغ
 .االقخكبغٔج 
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 :اهيضخلبح اهيبهٖج  .2
خًؼف اموفخقبح اموبمٔج تأيَب يقُغ فؼئج ختيّ أُ خفخق وى يقُغ أؿبؿٔج ألغُاح  

مخيفأ يى خنك امًقُغ اميؼئج أغُاح  ( إمظ...أُؼاق وبمٔج، يوالح أسيتٔج،ؿنى،)اؿخذوبؼٔج 
أٔمب يقُغ خخُقف قٔوخَب ينّ أؿًبؼ األكُل اموبمٔج وضل امخًبقغ  ٍُٓ,  1جوفخق اؿخذوبؼٔج

ُلًقغ تٔى نؼفٔى ينّ ، ؿخذوبؼ األكل اموبمٓ مَغً األكُلُمليَب ال خقخمٓ أُ خخننة ا
ختبغل اموغفُيبح ينّ أؿبؾ األؿًبؼ أُ امًُائغ فبى أْ ايخقبل مونلٔج األكل وضل امخًبقغ 

 .2ؼُؼُْامخغفقبح اميقغٔج ٔكتص أوؼا غٔؼ م
اموفخقبح اموبمٔج خوذل أضغ اموًبوالح امٍُؤج امخٓ ٔسـؼْ امخًـبول ينَٔـب فٓ ُ

ؿُق امًقـُغ إسـنج ُاموؿـخقتنٔج وذل امتٔـى ينّ امولفُف ُامفؼاء تبمَبوـ 
فلنَب وى قتٔل امقوبؼ وَوب اتخلؼُا مَب وى ، ُامعٔبؼاح ُتٔى ُفؼاء اموؤفؼ ُوب فبتََب

فٔليٓ االؿخفَبغ تتًل ُمٔؾ لل ، بر إمّ وسَُغ فٓ اإلذتبحؼ ال ٔضخوؿؤبح ٍُُ أو
 : 3 أقُال االقخكبغٔٔى امغؼتٔٔى امػٔى لختُا يى اموفخقبح اموبمٔج ُويَه

 يهؼٔج وضيهج األُؼاق اموبمٔج ُخضنٔل االؿخذوبؼ" ٔػلؼ املبختبى امخُى ُسؼُتؼ فٓ لخبتَوب  -
وبمٔج خوذل سبية امؼٍبى ينّ أغاء  أى امًقُغ اموؿخقتنٔج ُيقُغ االعخٔبؼاح ٍٓ أُؼاق "

 . ُؼقج وبمٔج ؤًيج أُ ضؽوج وى األُؼاق
ٕؿُٔٔج أوب سُؼر ؿُؼؾ امونٔبؼغٔؼ امَُٔغْ اموًؼُف امػْ لبى ُؼاء أؽوج اميوُؼ ا -

أى تًل أغُاح  1994فقغ أينى فٓ مسيج امتيُك األوؼٔلٔج يبه ، ُائَبؼ أؿُاقَب اموبمٔج
    . عكًٔكب مخولٔى اموؤؿؿبح االؿخذوبؼٔج وى اموقبوؼثاموفخقبح اموبمٔج خه خكؤوَب 

 :اهخّرٖق  .3
وؿخضغذج خئغ قٔبه وؤؿؿج وبمٔج تضفغ وسوُيج وى  ٍُ أغاث وبمٔج اموكؼفٓ قامخُؼٔ

ُُمًَب فٓ كُؼث غٔى ُاضغ وًؽؽ ائخوبئب ذه  ،مغُٔى اموخسبيؿج ُاموموُيج لأكُلا
ٔولى ُ ،بة فٓ فلل أُؼاق وبمٔجماللخخ يؼمٌ ينّ امسوَُؼ وى عالل ويفأث وخعككج

 ،خُؼٔق خغفقبح اميُائغ اموؿخقتنٔج ،خُؼٔق امقؼُل أُ امغُٔىل، أى ٔأعػ امخُؼٔق يغث أفلبل
 .خُؼٔق وؿخضقبح يقغٔج وخُقًج، ُ خُؼٔق اموُسُغاح امًٔئج
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  : اهرًُ اهعلبرٔ .4
ألى امتيُك أٍونح فٓ  ،ُلبى وُمُو امؼٍى امًقبؼْ ٍُ امؿتة امؼئٔؿٓ مألؽوج

امخضقق وى امسغاؼث االئخوبئج منوقخؼمٔى ُأغؼخَه تيبئغث تؿٔنج فٓ األُل ذه خؽأغح 
ُخُؿًَّح فٓ ويص امقؼُل وب عنق ننًتب وخؽأًغا ينّ امًقبؼاح إمّ أى خفتى امؿُق 

 . فبيعيمح أؿًبؼ امًقبؼاح ُيسؽ اموقخؼمُى يى امؿغاغ
ُفٓ ػمك  ،سبئؽ فؼًيبة منؼٍى امًقبؼْ غٔؼ ُوى ويهُؼ إؿالوٓ فئى ٍػا األؿنُ
ه  1999فٓ غُؼخٌ امويًقغث فٓ وبؼؾ  25/1/6سبء قؼاؼ وسوى اميقٌ اإلؿالوٓ امغُمٓ ؼقه 

ى امؿلى وى امضبسبح األؿبؿٔج مإليؿبى، ُٔيتغٓ أى ُٔفَّؼ تبمنؼق امػْ ٔيق ينّ أ
اموفؼُيج توبل ضالل، ُإى امنؼٔقج امخٓ خؿنلَب امتيُك امًقبؼٔج ُاإلؿلبئج ُيضٍُب وى 

موب فَٔب وى امخًبول تبمؼتب، ٍُيبك ، اإلقؼال تيبئغث قنَّح أُ َلُذؼح ٍٓ نؼٔقج وضؼوج فؼًيب
 4.نؼق وفؼُيج ُٔؿخغَيّ تَب يى امنؼق اموضؼوج مخُفٔؼ اموؿلى تبمخونٔك

 :إعبدث تٖع أّ رًُ اهعلبر .5
وقبتل قؼل سغٔغ تيبئغث،  لذًٔؼا وب ٔقُه اموفخؼُى تتٔى امًقبؼ اموؼٍُى أُ ؼٍيٌ

مخبمٓ ٔخضول امًقبؼ امُاضغ تضقُق ؼٍى وخًغغث، ُوب ضغد فٓ األؽوج أيٌ ييغ خُقف ُتب
 .قٔوج امًقبؼ اموؼٍُى يى ؿغاغ اموقؼمٔى ٓاموقخؼل يى امؿغاغ مه َخْلي

أُمَوب أيَب وًبونج خينُْ ينّ قؼل سغٔغ : ٍُػً اموؿأمج تبننج فؼًيب ألوؼٔى
ى اميقٌ اإلؿالوٓ يق ينّ أيٌ مُ ؼٍى أ: تيبئغث ؼتُٔج، ُامؼتب وضؼه فؼًيب، ُذبئَوب

امفعق امفٓء اموؼٍُى تغٔى آعؼ غٔؼ األُل تغُى إػى اموؼخَى ال ٔكص، ُمُ تئػى ٔكص 
امؼٍى امذبيٓ ُٔتنل امؼٍى األُل؛ ألى امؼٍى ضق ينّ ئى، ُال ٔسخوى ضقبى ينّ ئى 

امخكؼف فٌٔ؛ ُاضغث، ُلػمك إػا تبو امؼاٍى امفٓء اموؼٍُى ٔكٔؼ امذوى ؼٍيب ال ٔسُؽ 
فئػا أػى اموؼخَى منؼاٍى تبمتٔى ُامخكؼف فٓ امذوى ؿقن ضقٌ فٓ امؼٍى، ُتبمخبمٓ ٔلُى 

 .5امقؼل عبمًٔب وى امؼٍى

 : األجلاهيطبرتج كصٖرث  أشبهٖة .6
مويكُق اخنك غٔؼ )ٔؼاى األؽوج امومبؼتبح اموبمٔجوى األؿبمٔة امخٓ أفًنح ي

ووبؼؿبح تبألؽوج ٔهَؼ فٓ أى اموؿئُمٔى فٓ ُكنج ٍػً ام ، (ينٌٔ فٓ امتيُك اإلؿالؤج
ًُٔوب فٓ أوؼٔلب  12أوؼٔلب ُأُؼُتب أكغؼُا قؼاؼاح تُقف امومبؼتبح قكٔؼث األسل موغث 
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ووب ٔؤلغ أى  ،ُموغث أؼتًج أفَؼ فٓ إيسنخؼا، ُينّ األعق أؿنُة امتٔى ينّ امولفُف
 .مَػً األؿبمٔة غًُؼا فٓ ضغُد األؽوج

 : االكخصبد اهدلٖلٕ عً هٌَفصبخطخى االكخصبد اهيبهٕ ّا .7
ُق يى امؿ(ُؼاق اموبمٔج ُ امؿُق اميقغٔج ؿُق األ) إى اييكبل امؿُق اموبمٔج

، أغِ إمّ ؽٔبغث  امخًبول تبألكُل اموبمٔج ُفٓ اميقُغ ُامخؤُل (االقخكبغ امضقٔقٓ ) امضقٔقٔج
ًًب ُفؼاًء وى عالل اموغأيبح، ُخؼخة ينّ ػمك أى أكتص ضسه امخو ُٔل اموخبش وى ػاخٌ تٔ

 .ووب أغِ إمّ عنٍل فٓ امخُاؽى تٔيَوب، عالل االئخوبى أمًبف  قٔوج االقخكبغ امضقٔقٓ
ُموب أكتص االقخكبغ اموبمٓ ال ٔؿخيغ إمّ قبيغث وى األكُل، ُإيوب إمّ يبنضبح وى 
امغُٔى امخٓ ُؼلِّتح تًمَب فُق تًل فٓ خُاؽى ٍـ، ُوى أسل اموؽٔغ وى لؿة امًُائغ 

ُائغ ُفؼُق أؿًبؼ، مػا فئيٌ ييغ ُسُغ عنل فٓ إضغِ ضنقبح امغُٔى اموؼلَّتج فٓ كُؼث ف
لوب ضغد فٓ خُقف اموقخؼمٔى فٓ ؿُق امخؤُل امًقبؼْ يى ؿغاغ امقؼُل، ايَبؼ امتيبء 

ُفٓ االقخكبغ اإلؿالوٓ فئى أْ خٔبؼ وبمٓ ال تغ أى ٔقبتنٌ   اموبمٓ تلبونٌ ُضغذح األؽوج،
ُال ٔؿوص اإلؿاله تَسْيٓ أؼتبش وى عالل امخٔبؼاح اموبمٔج خٔبؼ ؿنًٓ فٓ ؼتن وضله، 

 .     ُضغٍب، ُإال لبى ٍػا ؼتب

 ..يب تعد اهعبصفج:  ذبٌٖب 
 .اهٌعبى اهيصرفٕ اإلشاليٕعوٓ  اٗذبر

فَٓ خؤذؼ  ،وج اموبمٔج ُاميقغٔج امًبمؤجتبيختبؼ امتيُك اإلؿالؤج سؽء وى امويهُ
تبألؽوج  ، ملى خأذؼٍبُ اموبمٔج ينّ اموؿخُِ امًبموٓج األضغاد االقخكبغٔ خخأذؼ تلبفجُ

اموكبؼف  إى فًنّ امًوُه ،قل ضغث وقبؼيج تبمتيُك امخقنٔغٔجلبى أ (2008)اموبمٔج امؼاٍيج
 : ب  تنؼٔقج وتبفؼث أُ غٔؼ وتبفؼثاإلؿالؤج قغ خأذؼح تبألؽوج إو

خٓ لبى مَب ، فَٓ خنك اموكبؼف اماموكبؼف اإلؿالؤج تنؼٔقج وتبفؼثفأوب خأذؼ 
اؿخذوبؼاح فٓ امتُؼكج امًبمؤج يى نؼٔق اموضبفه االؿخذوبؼٔج امغُمٔج أُ كيبغٔق 

، ُ مه إى خنك االؿخذوبؼاح لبيح وضغُغث إال، مغُمٔج اموؼختنج تبمقنبو امًقبؼْاالؿخذوبؼ ا
 .لوب مه خؤذؼ ينّ ؼتضٔخَب لذٔؼا ،خؤذؼ ينّ وؼالؽٍب اموبمٔج

فخوذل فٓ  خنك  ،ؽوج ينّ اموكبؼف اإلؿالؤجأوب امخأذٔؼ غٔؼ اموتبفؼ مأل
بغٔج غُى اؿخذيبء تغؼسبح اموكبؼف امخٓ خأذؼح ألذؼ األؽوج ينّ سؤى امقنبيبح االقخك



 بن براهيم الغالي. رمحاني موسى و أ.د

 002 ية وإدارأحباث اقتصادية 

لوب إى أْ ويَب مه ، ، إال إى األوؼ امػْ ٔولى امخألٔغ ينٌٔ  أى خأذؼٍب لبى وضغُغا وخيبُخج
 .اموكبؼف اموؼلؽٔج تؿتة األؽوجوى الؾ أُ كًُتبح وبمٔج اؿخغيح خغعال إلفٔخًؼل م

إذبؼ ه إتؼاؽ أٍه إذبؼ اإلٔسبتٔج ُ، ُفٔوب ٔنٓ ؿٔخإى تًمب وى امخأذؼ لبى أسبتٔبلوب 
 :موبمٔج امًبمؤج امضغٔذجامؿنتٔج ينّ امتيُك اإلؿالؤج اموخؼتج يى األؽوج ا

  :اٗذبر االٖجبتٖج  .1
ملذٔؼ وى األمؼاؼ امخٓ خؿتتح تَب أؽوج مقغ خوليح امتيُك اإلؿالؤج وى أى خخسية ا      
، تل أى ٍػً األؽوج ألؿتح امتيُك خقٔغٍب توتبغا امفؼًٔج اإلؿالؤجامًقبؼْ تيمل  امؼٍى

، ُخخوذل أٍه امولبؿة عالل ؽٔغ وى قُخَباإلؿالؤج اموؽٔغ وى امًُاول اإلٔسبتٔج امخٓ خ
 :ٔنٓ  ُتًغ األؽوج اموبمٔج امضغٔذج فٔوب

، ُ إفؿبش اموسبل مًونَب ؤج ُ ايخؼاف اموسخوى امغُمٓ تَبؼف اإلؿالتؼُؽ هبٍؼث اموكب .أ 
تل ُ اإلفبغث امغُمٔج تَب، ٍػً امضقٔقج غفًح أكُاح غؼتٔج لذٔؼث منونبمتج تخنتٔق يهه 
امخؤُل اإلؿالوٓ منعؼُر وى األؽوج ُلبى آعؼٍب ُأٍوَب غيُث اميبخٔلبى مختيٓ امخؤُل 

ألؽوج االقخكبغٔج امًبمؤج ُغيُث وسنؾ امفُٔط اميؼيؿٓ اإلؿالوٓ ُمُ سؽئٔب لوعؼر وى ا
 6.إمّ مه اميهبه اموكؼفٓ اإلؿالوٓ منيهبه اموكؼفٓ فٓ فؼيؿب

السبؼغٌٔ، تئسؼاء خًغٔالح ينّ اميهبه  فقغ ُيغح ُؽٔؼث اموبمٔج اميؼيؿٔج، لؼٔؿخٔى
 ٓ، إػ ٔغيٓؿُقب ؼئٔؿج منخؤُل اإلؿالو امخفؼًٔٓ ُامقبيُيٓ مخولٔى فؼيؿب وى أى خكتص

 خقؼٔؼ أيغً أؿخبػ االقخكبغ أُمٔئؼ تبؿخؼْ أى تبؿخنبيج فؼيؿب اؿخقنبة وتنغ ٔكل إمّ
  .وى اموؤؿؿبح اموبمٔج اإلؿالؤج( ونٔبؼ غُالؼ 136.9)ونٔبؼ ُٔؼُ  100

الخؿتح امويخسبح اإلؿالؤج وؽٔغا وى اموكغاقٔج تبيختبؼٍب والػا مالؿخقؼاؼ عبكج وى  .ة 
به وبمٓ سغٔغ موؼضنج وب تًغ األؽوج اموبمٔج امًبمؤج امضبمٔج، ضٔد اؿخوؼاؼ امتضد يى يه

 2008فٓ يبه  % 15فَغ قنبو امعغوبح اموكؼفٔج اإلؿالؤج يوُا توًغل ؿيُْ وقغاؼً 
أمًبف وب لبى ينٌٔ فٓ  5ُُكل ضسوٌ ضُل امًبمه إمّ خؼٔنُٔى غُالؼ، أْ وب ًٔبغل 

 األكُل أى" ػْ تبيلؼ وبغؽٔى"وسنج  َبأسؼخ، ُلوب  أهَؼح امغؼاؿج امخٓ 20037يبه 
فٓ لبفج يونٔبخَب اُ امُضغاح  اإلؿالؤجامفؼًٔج  أضلبهامخٓ خونلَب امتيُك امخٓ خنتق 

 822مخكل امّ % 28,6امخٓ خًول موى تيُك خقنٔغٔج اؼخيًح تيؿتج  اإلؿالؤجاموكؼفٔج 
( ونٔبؼ ُٔؼُ 430)ؼ ونٔبؼ غُال 639، وقبتل 2009فٓ يبه ( ونٔبؼ ُٔؼُ 550)ونٔبؼ غُالؼ 
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، %27,86يؿتج  2009-2006 مأليُاهاميوُ امؿيُْ  إسوبمٓ، ضٔد تنغ 2008فٓ يبه 
، ُٔخيبقل 2010ونٔبؼ غُالؼ فٓ يبه  1,033 إمّؿخكل  األكُل أى إمُّخفٔؼ امخُقًبح 

 1000التؼ  أىػمك تفلل لتٔؼ وى امؼلُغ فٓ قنبو امتيُك امخقنٔغٔج، ضٔد غمح غؼاؿج ينّ 
ال  األكُلُٔمُٔ اموبمٓ، يوُا ؿئُب فٓ /اموسنج فٓ خوُؽ أسؼخَبامًبمه ُامخٓ  تيك فٓ
 8%.6,8ٔخسبُؽ 

 فقغ ضققح املذٔؼ وى اموكبؼف اإلؿالؤج يوُا فٓ, أوب ينّ كًٔغ األؼتبش اموخضققج .ر 
اموكبؼف  فٓ امُقح امػْ خًؼمح فٌٔ املذٔؼ وى ،األؼتبش ؽاغ يى األيُاه امؿبتقج

فئى وسوُيج امتؼلج اموكؼفٔج  ،ُينّ امؿتٔل اموذبل ال امضكؼ ،فبغضجامخقنٔغٔج معؿبئؼ 
ُيوب كبفٓ أؼتبش  ،2008ونُٔى غُالؼ يى يبه  586ٔوج ضققح إٔؼاغاح خفغٔنٔج تق

 .9ونُٔى غُالؼ أوؼٔلٓ 201مٔكل إمّ  % 37اموسوُيج تيؿتج 
ينّ خيُقَب وى   (أْ تًغ ضغُد األؽوج اموبمٔج )  2008ضبفهح امتيُك اإلؿالؤج فٓ يَبٔج  .د 

وقبؼيج %  5.8ضٔد وؤفؼ األوبى ينّ امتيُك امخقنٔغٔج ، فتنغح يؿتج امغٔى وى ؼأؾ اموبل 
 10.فٓ اموبئج منتيُك امخقنٔغٔج ػاح اميُافػ اإلؿالؤج % 8.5ُمنتيُك امخقنٔغٔج  %10.3تـ 

خؽأغ اؿخعغاه كلُك امخؤُل اإلؿالؤج ؿُاء ينّ وؿخُِ امقنبو امعبق أُ ينّ   .ٍ 
، ُ خهَؼ تًل امتٔبيبح أى ضسه ؿؿبح امًبوج ُ اموسبمؾ اموضنٔجؿخُِ امضلُوبح ُ اموؤو

ونٔبؼ غُالؼ ُ خًغ وبمٔؽٔب ( 60)إمّ  ه2008امكلُك اموبمٔج اإلؿالؤج قغ ُكل فٓ يَبٔج 
وى امغُل امخٓ خكغؼ امكلُك اإلؿالؤج تلذؼث ، ُ لػمك غُل امعنٔز ُ خغؼؾ لل وى 

 11.  خبٔاليغ إولبئج إكغاؼ ؿيغاح وبمٔج إؿالؤج عبكج تَبتؼٔنبئب ُ امٔبتبى ُ 
، يسغ أى اموكبؼف اإلؿالؤج خؽٔغ وى امننة ينّ وؿخُِ خُهٔف اموُاؼغ امتفؼٔجأوب  .ّ 

ينّ اموُهئى، فٓ امُقح امػْ خقُه فٌٔ امتيُك امخقنٔغٔج فٓ امغُل امغؼتٔج  تخعئل يغغ 
 .اموُهئى مغَٔب ُتأيغاغ لتٔؼث

ينّ ختيٓ تًل امعغوبح اموبمٔج اإلؿالؤج فٓ فلل (امخقنٔغٔج)امتيُك امؼتُٔجؽٔبغث إقتبل  .ز 
، ووب سًل يفبن امتيُك اإلؿالؤج ٔوخغ ج تبمخًبوالح اموبمٔج اإلؿالؤجفتبتٔك ُفؼُو عبك

 .غُمج ضُل امًبمه  50إمّ ألذؼ وى 
، فٓ تبؼٔؾٓ ينّ غؼاؼ سبوًج غُفٔى خؽأغ االٍخوبه امًنوٓ تخغؼٔؾ االقخكبغ اإلؿالو  .ح 

لبيح قغ تغأح تخقغٔه غؼُؾ عبكج وُسَج مننالة ُاملُاغؼ امؼاغتٔى تبمًول فٓ امخٓ 
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، ُخؽأغ يفبن اموؤخوؼاح ُ اميغُاح ُ وؼالؽ امتضُد وسبل امكٔؼفج اإلؿالؤج فٓ فؼيؿب
 . امخٓ خخيبُل االقخكبغ اإلؿالوٓ تفلل يبه ُ امًول اموكؼفٓ اإلؿالوٓ تفلل عبق 

، امخقنٔغٔج إمّ اموكبؼف اإلؿالؤجخضُل لذٔؼ وى امًوالء وى اإلٔغاو مغِ اموكبؼف  .ظ 
ٍؼُتب وى وؿأمج امؼتب امخٓ اخمضح أتًبغٍب يقة األؽوج ُ عُفب وى إفالؾ اموكبؼف 

 .امخقنٔغٔج 
 اهشوتٖج  اٗذبر .2

 امػْ ينّ امؼغه وى يغه خأذؼ اموكبؼف اإلؿالؤج تبألؽوج اموبمٔج تبمفلل امًئف
، فئيٌ ال ٔولييب إٍوبل أٍه امخأذٔؼاح امخٓ خًؼمح مَب خًؼمح مٌ امتيُك امخقنٔغٔج

 : امًبمؤج، ُ امخٓ يُسؽٍب فٓ اميقبن امخبمٔج اموبمٔج األؽوج  يقةاموكبؼف اإلؿالؤج 
غؼاؿج أيغٍب امغلخُؼ ضبخه غُوج ُامغلخُؼ يتٔل غالة اموضنالى اموبمٔبى فٓ امتيك  لفيح .ٔ 

اموؿبٍؤى فٓ امتيُك  ضقُقأى امًبئغ ينّ  2008 - 2006ج، فٓ اميخؼث اإلؿالوٓ منخيؤ
امعبمكج  جامخقنٔغٔتبميؿتج منتيُك %  90.34تـ، وقبؼيج  % 33.5اإلؿالؤج خَبُْ تيضُ 

، ُأى 2008 - 2006فٓ امتيُك امخقنٔغٔج ػاح اميُافػ اإلؿالؤج فٓ ييؾ اميخؼث % 32.34ُ
 12.متيكضغث االيعيبل خلُى تبعخالف يُو ا

ايعيبل وؤفؼاح امتُؼكبح امًبمؤج ووب ٔؤذؼ ينّ اؿخذوبؼاح اموكبؼف اإلؿالؤج فٓ  .م 
 .ٍػً امتُؼكبح ؿُاء اؿخذوبؼا وتبفؼا أُ يى نؼٔق كيبغٔقَب االؿخذوبؼٔج

مػمك ؿخلُى ٍٓ األعؼِ  ،خًول فٓ امغُل امخٓ خًؼمح مالؽوجٍيبك تيُك إؿالؤج  .ل 
تبممؼُؼث  ؿخخأذؼعغوبخَب ُ وغاعٔنَب امخٓ  أغاءوى عالل وؿخُِ  تبألؽوج منخأذؼيؼمج 

 .تبالئَبؼاح امخٓ وؿح سؤى امقنبيبح فٓ خنك امغُل 
 ،اموبمٔج امًبمؤج األؽوجوى سؼاء  اإلؿالؤجخؽأغ وؿخُِ اموعبنؼ امخٓ خخًؼل مَب امتيُك  .ى 

مغِ امتيُك امًبمؤج وى  إٔغايبخَبوى ُسُغ غوُل ُ يغه ُُمُش فٔوب ٔخًنق تنتًٔج 
اموختبغمج تٔى  اإلٔغايبحضٔد يُو امًونج ُ غؼسج خؼلؽ امتيُك فٓ غُل ؤًيج ،ُ ضسه 

 . األسيتٔجُ  اإلؿالؤجامتيُك 
، الؿٔوب فٓ ٔئبح امؼقبتج امفؼئجخضلوَب امقُايغ اميقَٔج ُفخبُِ ٍ اإلٔغايبحٍػً         

، لوب أى وى إلؿالؤجلبمج ئبتج يى اموكبؼف اوسبالح امعغوبح اموكؼفٔج ُامقٔبه تغُؼ امُ
وخننتبح امخًبُى ٍُ االضخيبه تبألؼكغث تٔى امنؼفٔى ، مػا فبى تًل اموكبؼف اإلؿالؤج 
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قغ خأذؼح تبألؽوج تؿتة اؼختبنَب تبموكبؼف اموؼاؿنج األوؼٔلٔج امخٓ خؼلؽح قؼُمَب 
 .ينّ ويص االئخوبى امًقبؼْ

تبمًوالح امقٔبغٔج امغُمٔج امؼئٔؿٔج فٓ اضخٔبسبخَب اموبمٔج  اإلؿالؤجاؼختبن امتيُك  خأذٔؼ .أ 
 .لبمغُالؼ ُ امُٔؼُ  

 ..فوس ّكبٖج ختر يً كٌظبر عالر: ذبهذب 
 هتٌّم اإلشاليٖج فٕ يّاجِج األزيج اهيبهٖجا

، إال ٔج سؼاء األؽوج اموبمٔج امًبمؤجتبمؼغه وى األمؼاؼ امخٓ خلتغخَب امتيُك اإلؿالو
ُ تبمويهُوج بئؼ امخٓ مضقح تبمتيُك امخقنٔغٔج أيَب ختقّ نئيج إػا وب قُؼيح تخنك امعؿ

ٍُػا ٔؼسى إمّ  ،يُك اإلؿالؤج  عبؼر غائؼث امعنؼ، ووب سًل امتاموكؼفٔج امؼأؿوبمٔج
ٔى أُ امؿٔبؿبح االئخوبئج امخٓ خختًَب ُامخٓ خخؿه تبموضبفهج ُخسية امغعُل فٓ أغُاح امغ

ٔن فقن تبألغُاح اموبمٔج اموًقغث امخٓ ُال خخًبول إال تفلل تؿ ،أغُاح االؿخذوبؼ امخقنٔغٔج
، ُينّ ٍػا وذل اموفخقبح ُامتٔى ينّ امولفُفلبيح امؿتة ُؼاء األؽوج اموبمٔج امضبمٔج، 

  :األؿبؾ خخوذل امويبيج امُقبئٔج منتيُك اإلؿالؤج مغ األؽوبح امضغٔذج فٔوب ٔنٓ 
 :االشخٌبد إهٓ اهعلٖدث اإلشاليٖج  .1

ُه ينٌٔ امتيُك اإلؿالؤج فٓ يغه اميكل تٔى أوُؼ امغٔى ٔخوذل األؿبؾ امًبه امػْ خق
، تئضالل وب ا ؿتضبيٌ ُخًبمّ فٓ اموًبوالح، إػ ٔسة وؼايبث وب فؼيٌ  13ُأوُؼ امغئب

ُ ايخوبغ امفؼًٔج اإلؿالؤج أؿبًؿب  خضؼٔه وب ضؼوٌ، ُ األكل فٓ امغٔى ٍُ اموًبونجأضنٌ ُ 
 . ى امضٔبغ ييَب مسؤى امخنتٔقبح ُاخعبػٍب وؼسًب ال ٔول

ب ضغغً اموبمك إى فنؿيج يول امتيُك اإلؿالؤج خًخوغ وتغأ ونلٔج اإليؿبى وقٔغث تو
ى ضق امخكؼف اموننق فٓ ٍػا ، أيٌ مٔؾ مإليؿباموننق مَػا املُى، ُٔيَه وى ٍػا تغاٍج

﴿ مٌ ونك امؿوبُاح ، فبموبل أكال ًُٔغ إمّ ونك ا  اموبل، توقخمّ أيٌ وؿخعنف فٌٔ
يهؼٔج االؿخعالف امخٓ خقُه ينّ أؿبؾ  ٍُٓ ،]09، إٔج ؼقه ؿُؼث امتؼُر [،﴾ ؼلُاأل

آويُْا تب ُؼؿُمٌ ُ أييقُْا ووب سًنله وؿخعنئى فٌٔ، فبمػٔى آويُْا ويله أى اموبل وبل ا ﴿ 
، ُ اإليؿبى ونبمة تئييبق اموبل فٓ ].7، إٔج ؿُؼث امضغٔغ  [ ُ أييقُْا مَه أسؼ لتٔؼ﴾

أى ٔيؤٌ تبمُؿبئل امخٓ ُلػامك ونبمة ت ،وُانى امخٓ ٔؼمبٍب امعبمق يؽ ُسلى أُ اماموُاق
 (. اموبل )ُ أى ال ٔيؿّ ضق ا فٌٔ  ،فؼيَب مٌ
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 :اشختعبد اهفّائد اهرتّٖج فٕ اهيعبيالح اهيبهٖج  .2
إى امؼلٔؽث األُمّ امخٓ ٔتيّ ينَٔب االقخكبغ اإلؿالوٓ ُوى ذه  امتيُك اإلؿالؤج ٍٓ 

ُمّ  امؼتب، فَٓ فؼن أؿبؿٓ ُ مؼُؼْ منضله ينّ أى امتيك إؿالؤًب منٍُنج األخضؼٔه 
اميقَبء ُ امًنوبء ينّ أى اميُائغ اموكؼفٔج ، ُمقغ أسوى قتل امومٓ فٓ امفؼُن األعؼِ

وب  ٍٓ امؼتب تًٔيٌ،ُ امؼتب وضؼه فٓ امقؼآى ُامؿيج ﴿ ٔب أَٔب امػٔى اويُا اخقُا ا ُ ػؼُْا
، ُإى ختخه فنله فأػيُْا تضؼة وى ا ُ ؼؿُمٌ  ، فئى مه خيًنُْاليخه وؤوئى تقٓ وى امؼتب إى

ُقُل امؼؿُل   ]( 278-279)، إٔج ؿُؼث امتقؼث [﴾ؼؤُؾ أوُامله ال َخْهنوُى ُال ٌخهنوُى
، أفغ وى ؿخج ﴿ غؼٍه ؼتب ٔألنٌ امؼسل ٍُُ ًٔنهكنّ ا ينٌٔ ُؿنه  املؼٔه  وضوغ 
 .]اإلوبه أضوغ  أعؼسٌ [ُذالذٔى ؽئٌ ﴾ 

ٔقُه ينّ امخكُؼ اإلؿالوٓ ( اؿختًبغ اميُائغ امؼتُٔج فٓ اموًبوالح)إى ٍػا األؿبؾ  
، فبميقُغ مٔؿح ؿنًج ٔج، ُأى ٍيبك أٍغافب ؿبؤج منخونكفٓ ايختبؼ اموبل ُؿٔنج ُمٔؿح غب

مخًبول ، ُ ال خضول قٔوج ؽوئج إال وى عالل اؼختبنَب تب ٔوليَب أى خنغ اميقُغ وى ػاخَبُال
 .فٓ امؿنى 

فٓ لخبتٌ  –كؼٔى ٍُُ وى أموى اإلقخكبغٔى امؼأؿوبمُٔى اموًب –ٔقُل امنُؼغ ليؽ 
، أليٌ ٔغؼْ كبضة اموبل تبالغعبؼ ؿًؼ اميبئغث ًٔٔق اإليخبرإى اؼخيبو  «: اميهؼٔج امًبوج

منضكُل ينّ يبئغ وموُى غُى خًؼٔل أوُامٌ منوعبنؼث فٓ ضبمج االؿخذوبؼ فٓ 
 .14 »مكيبئج أُ امخسبؼٔج اموفؼُيبح ا

إى يوُ ؼأؾ اموبل ًٔٔقٌ  «: (1862-1930)ُٔقُل االقخكبغْ األموبيٓ ؿٔنئُ سٔؽل 
، ُ مُ أى ٍػً اميؼونج أؽٔنح َمخمبيف يوُ ؼأؾ اموبل فٓ امًكؼ ميقُغوًغل اميبئغث ينّ ا

 . 15  »يبئغث إمّ امكيؼ فٓ فخؼث ُسٔؽثامضغٔد مغؼسج ختؼؼ عيل ؿًؼ ام
ُامػْ ، ضبئؽ ينّ سبئؽث يُتل فٓ االقخكبغؾ آمٓ االقخكبغْ اميؼيؿٓ اموُؼٔوب أ ُ

خنؼق عالل أؽوج امذوبئيبح إمّ أى األؽوج امخٓ ٔفَغٍب االقخكبغ امًبموٓ تقٔبغث امنٔتؼامٔج 
اموخُضفج خسًل االقخكبغ امًبموٓ ينّ ضبفج تؼلبى وَغغا تبالئَبؼ خضح ُنأث األؽوج 

، ٍُٓ ييؾ أيؼال األؽوج اموبمٔج امضبمٔج تل إى األؽوج (نبمج اموغُٔئج ُامت ) امومبييج
ُقغ اقخؼش منعؼُر وى األؽوج خًغٔل ؿًؼ اميبئغث إمّ  ،ضبمٔج أيوق وى أؽوج امذوبئيبحام
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ٍُُ وب ٔخنبتق خوبوب وى  ،%2وؼاسًج وًغل اممؼٔتج إمّ وب ٔقؼة وى ، ُ  ضغُغ امكيؼ
 .خضـؼٔه امؼتـب ُيؿتج امؽلبث فٓ اإلؿاله

 : االهخزاى األخالكٕ فٕ األٌضظج االشخذيبرٖج .3
مخًبمٔه ُ  يى امخؤُل ُ االؿخذوبؼ فٓ اموفؼُيبح امويبفٔجامتيُك اإلؿالؤج خوخيى 

أُ غتى ُألل أوُال اميبؾ ، فَٓ خسخية لل خًبول فٌٔ سَبمج أُ غؼؼ وتبغا غٔييب امضئف
ؿُؼً  [﴾ فٓ األؼل ضالال نٔتببؾ لنُا ووب ﴿ ٔب أَٔب امي: تبمتبنل، وكغاقب مقُمٌ خًبمّ

، ُ أْ امًبه خضؼْ امضالل فٓ لؿة اموبل ، ُ ٔغعل فٓ ٍػا امينبق] 67امتقؼث إٔج 
، فال ًٔقل أى ٔوُل امتيك اإلؿالوٓ أُ ا امينبق فَُ عؼُر يى نبيج ا عؼُر يى ٍػ

، –ُؼ وذاللئيخبر امعو -امويؿغث منوسخوى ألذؼ وى ييًٌ مٌأى ٔؿخذوؼ فٓ وفؼُو ٔسنة 
يلؾ امتيُك امخقنٔغٔج إى ؼأح أى اموفؼُو ػُ سغُِ اقخكبغٔج فال وبيى ٔضُل تٔيَب ُتٔى 

 . خؤُل ٍػا اموفؼُو 
 :األخذ تيتدأ اهيضبرنج فٕ اهرتخ ّ اهخشبرث  .4

الؿخذوبؼ تبموفبؼلج ؼتضب ُ عؿبؼث، لؿتب ُغؼوب، تغال خًخوغ امتيُك اإلؿالؤج ينّ ا
، 16، ُقبيغث امغيه تبمغؼه إمٔج إمّ قبيغث امعؼار تبمموبىػً ، ُخؿخيغ ٍوى فبئغث ذبتخج

ُى ٔل( امًبئغ أُ امؼتص ) ، أى امضكُل ينّ اموييًج  أُ امولؿة ُٔقكغ تَبخٔى امقبيغخٔى
 ، ُ ينّ أؿبؿَوب خخُقف يونٔج خُؽٔى اميخبئز اموبمٔج تقغؼ االؿخًغاغ مخضول امعؿبؼث

 : عٌبصر يٌبعٖج أخرْ  .5
 : ُ خخوذل قٓ 

تًلؾ امتيُك امخقنٔغٔج امخٓ  األُمّامولبيج  اإلؿالؤجضخالل امُغائى تبموفبؼلج فٓ امتيُك ا .أ 
ٔسًنَب اقل يؼمج معنؼ  األوؼُ ٍػا  ،األُمّخضخل فَٔب امضؿبتبح امسبؼٔج اموؼختج 

 تأيَه ألوُمَه إٔغايَهامُغائى تبموفبؼلج ٔغؼلُى وؿتقب ييغ  أكضبة إىلوب  ،امؿُٔمج
 .ػمك االؿخذوبؼ وى ؼتص اُ عؿبؼث ُ وخقتنٔى لبول اموعبنؼ فٓ ػمك ؿٔخضونُى يخٔسج 

مَػا فال ٔقغه اموكؼف ُ اؿخذوبؼاح ضقٔقٔج، إمّيبغث  اإلؿالؤجخُسٌ امُغائى فٓ امتيُك  .ة 
ؽٔبغث اموًؼُل اميقغْ ُ  إمّينٌٔ فَٓ ال خؤغْ ُ ينّ اؿخعغاوَب فٓ ويص االئخوبى،

 . امخمعه إضغاد
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ذبتخج ُ وخغاُمج خلُى توذبتج  ألكُلاوخاللَب  إمّ اإلؿالؤجيُك ٔؤغْ االؿخذوبؼ فٓ امت .ر 
ضؿبتبح االؿخذوبؼ ُ ٍٓ فٓ ؿتٔل ػمك خًول ينّ خضقٔق امخُاؽى تٔى  ألكضبةموبى 

 .امخغفقبح اميقغٔج ُ امؿنًٔج وى ضٔد امضسه ُ امخُقٔح
ج موُاسَج وى امتيُك امخقنٔغٔ ألذؼؿبئنج فٓ عؽائيَب  تأوُال اإلؿالؤجاضخيبه امتيُك  .د 

ؿبئنج تؿؼيج  أوُال إمّ أكُمَبؿضُتبح اموُغئى ُ ػمك ؼاسى مًغه قغؼخَب ينّ خضُٔل 
 .لوب ٍُ ضبكل فٓ امتيُك امخقنٔغٔج

وى  األوُالإى اموكبغؼ اموبمٔج امعبؼسٔج منتيُك اإلؿالؤج خقخكؼ فٓ امضكُل ينّ  .ٍ 
عؿبؼث ُ يغه وفؼُئج امُغائى امخٓ فٓ امغبمة اؿخذوبؼٔج غٔؼ ونؽوج تؼغٍب فٓ ضبمج ام

 .ضكُمَب ينّ قؼُل تيبئغث خضح أْ هؼف لبى 
 .. اهيشخلتل هولٖى : راتعب

 اهيشخلتوٖج هويصبرف اإلشاليٖج  اإلشخراخٖجٖج
 اموؿخقتنٔج منوكبؼف اإلؿالؤج فٓ هل األؽوج اموبمٔج اإلؿخؼاخٔسٔجوضغغاح اى 

، ٔخُسة ينَٔب  أى خعنن  اموبمٔجمسُاية اإلٔسبتٔج مالؽوج ملٓ خخولى وى االؿخيبغث وى اُ
 :ُامخٓ خخوذل فٓ إخٓ إؿخؼاخٔسٔخَبمػمك تخضغٔغ والوص 

 :خلدٖى اهخديبح اهيصرفٖج اهضبيوج  .1
إى اموكؼف امفبول ٍُ ػمك اموكؼف امػْ ٔقغه عغوبح وكؼفٔج ُوبمٔج ُاؿخذوبؼٔج    

مؤج خوخنك ينّ أوب اموكؼف اممعه فَُ وؤؿؿج وبمٔج يب ،وخلبونج ينّ اموؿخُْ امًبموٓ
، لوب خوخنك يبغث ؼأؾ وبل وى اموؼختج نٔبؼ غُالؼ وى اموُسُغاح امغُمٔجو 150األقل 

ٔلوى اممعوج اإلؿالؤج اموكبؼف  وى إيفبءَغف ، ُامونٔبؼ غُالؼ 12األُمّ ال ٔقل يى 
 ،ى وى امويبفؿجٔاالؿخيبغث وى اقخكبغٔبح امضسه املتٔؼ ُخؼفٔغ ييقبح اموكبؼف ُامخولفٓ 
 .َػا امضسه وى ؼاؾ اموبلتوكبؼف إؿالؤج  ُسُغّ امؼغه وى يغه ين

 :يّانتج اهخظّر اهخنٌّهّجٕ اهيصرفٕ .2
خيكنَب ٍُث يى غٔؼٍب وى  اإلؿالؤجفٓ وًهه امغُل  اإلؿالؤجال خؽال امتيُك 

االملخؼُئج  امخليُمُسٔب أغُاح ألضغدوى ضٔد امخنتٔق  ،فٓ امغُل اموخقغوج امخقنٔغٔجامتيُك 
الضخٔبسبح امخًبول فٓ  إفتبيب ألذؼُ امخٓ خوليَب وى خقغٔه عغوبح وكؼفٔج ، ؼفٔجاموك

امؿًٓ موُالتج امخنُؼ امخليُمُسٓ ٔسة أى ٔلُى ٍغفب أؿبؿٔب منوكبؼف ، ُيبمويب امضغٔد
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اإلؿالؤج تغؼل خَٔئخَب منويبفؿج وضنٔب ُعبؼسٔب، ُػمك فؼٔنج أى ٔخه ػمك ُفقب 
ٔج ُامضج ُخقئبح ويبؿتج منُاقى االقخكبغْ منوكبؼف وغؼُؿج ُؼؤ إلؿخؼاخٔسٔج

 .اإلؿالؤج
 :  اإلشاليٖجاهخٌشٖق ّ اهخعبًّ تًٖ اهتٌّم  .3

 األعؼٔولى خُذٔق خنك  امًالقبح وى عالل ايخوبغ تًل ٍػً اموكبؼف ينّ امتًل     
ب امخٓ خؿخعغوَ األؿبمٔةُ امُؿبئل ُ  األغُاحفٔوب ٔخكل تبموًنُوبح ُ خنُٔؼ امكٔغ ُ 

امعغوبح اموختبغمج تٔى اموكبؼف  ، ُ امخًبُى فٓ أٔمب فٓ وسبلفٓ ووبؼؿج يونَب
إمّ  األسيتٔج اموؼاؿنج ُامخٓ خضخيه تيؼُو  ُيُافػ خَغفامخقنٔغٔج اإلؿالؤج ُاموكبؼف 

ٍُ امخُؿى  امَغف األلتؼ منوكبؼف اإلؿالؤج ،تضٔد ٔلُىخقغٔه عغوبح وكؼفٔج إؿالؤج
فٓ اإلؿالوٓ  وى عالل  خنك اموكبؼف امخقنٔغٔج، ووب ٔولى وى فٓ  يفؼ امخًبول اموكؼ

 .ؽٔبغث ضسه اموًبوالح اإلؿالؤج ينّ اموؿخُِ امًبموٓ
 اإلٖفبء تبهيخظوتبح ّ اهيعبٖٖر اهيصرفٖج اهدّهٖج    .4

ُٔخوذل ػمك فٓ ضؿى االمخؽاه تبمقُايغ اموبمٔج ُامؼقبتٔج ُاالٍخوبه تبموؼلؽ اموبمٓ 
خسبٍل اموتبغا  يغه  ُ، خٌ توب  ٔليل ؿالوج وؼلؽً اموبمٓى إغاؼمنوكؼف اإلؿالوٓ ُضؿ

ُاموًبٔٔؼ امغُمٔج لبمخٓ خُكٓ تَب مسيج تبؽل ُٔسؼْ خنتٔقَب تبميؿتج مكيبيج امعغوبح 
اموبمٔج امخقنٔغٔج، فالتغ وى غؼاؿخَب ُاميهؼ فٓ خنتٔقَب ُامخًبول وى امقمبٔب ُاموعبنؼ امخٓ 

 .خُاسٌ اموكبؼف اإلؿالؤج 
 خبخيجاه

 .اهدرّس ّاهعتر
بمٔج عنكح امغؼاؿج ضُل وؼخلؽاح امتيُك اإلؿالؤج فٓ وُاسَج األؽوج امو

، تيمل اوخاللَب موسبتَج خغائبح األؽوج اموبمٔج ، أى منتيُك اإلؿالؤج اؿخًغاغاامضغٔذج
ًٔج اإلؿالؤج خضكيَب مويهُوج ويبئج ُقبئٔج وؿخوغث فٓ األؿبؾ وى خًبمٔه ُوتبغا امفؼ

، عكُكب أيَب ختغُ ألذؼ ؼتضٔج ُأقل ايلفبفب ينّ اموعبنؼ وى امتيُك األؽوبحمغ 
امخقنٔغٔج، تبإلمبفج إمّ خوخًَب تُفؼث فٓ امؿُٔمج، ُأى امتيُك اإلؿالؤج خوخنك وؤٍالح 
مخلُى ويبفؿب منيهبه اموبمٓ امخقنٔغْ فؼٔنج وُاسَج امخضغٔبح امخٓ خُاسٌ امكيبيج اموبمٔج 

 .اإلؿالؤج للل
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 :التغ أى يؿخعنق  وى ٍػً األؽوج يغث غؼُؾ، ٍُٓ ػمكُم
 .امخقنٔغْ مٔؾ ويًغه اموعبنؼث إى امخؤُل امػْ ًٔخوغ ينّ اميبئغث تفلنَب .1
أى ايخوبغ امتيُك اإلؿالؤج ويَز خضؼٔه تٔى امغٔى تبمغٔى ُفؼاء امغُٔى ُيغه خُؼنٌ فٓ  .2

ح وًؼمج موفبلل ُخضؼٔه امؼتب ُامضػؼ وى امغعُل فٓ وفؼُيب ومبؼتبح امتُؼكج
وبمٔج، ايغ امتيُك اإلؿالؤج فٓ امضيبه ينّ أكُمَب ُؿُٔمخَب ؼغه عؿبئؼ نئيج أموح 

 .تَب
لُى اموكؼفٔج اإلؿالؤج إؿخؼاخٔسٔج مخيوُ تًٔغا يى اؼختبنَب امُذٔق تبموكؼفٔج ٔالتغ أى  .3

 .امخقنٔغٔج
 اقخكبغا ُٔضؼك غغث،وخً خؤُنٔج كٔغب ٔقغه أى ينّ قبغؼ اإلؿالوٓ االقخكبغْ اميهبه إى .4

 .اميؼق ُخلبفؤ امًغل ينّ ٔتيّ يبمؤب
 :كبئيج اهيراجع ّ اهِّايص

                                                
1
ؽٔى ،ن أضلبه امخًبول فٓ األؿُاق اموبمٔج اموًبكؼث،غاؼ ليُؽ افتٔنٔج من:وتبؼك ؿنٔوبى آل ؿنٔوبى   -1يفؼ ُ امُخ

 (.917) ،ق2005 -امؼٔبل 
اموفخقبح اموبمٔج ُغُؼٍب فٓ إغاؼث اموعبنؼ ُ غُؼ امَيغؿج اموبمٔج فٓ كيبيج أغُاخَب،غاؼ : ؿؤؼ يتغ امضؤغ ؼمُاى  2

 (59،60)،ق  2005-وكؼ–اميفؼ منسبوًبح 
أضغ امضنُل منعؼُر وى األؽوج  قخكبغ اإلؿالوٓوبػا تًغ األؽوج اموبمٔج امًبمؤج ٍل ٔلُى اال: يتغ اميخبش وضوغ كالش  3

. 10/04/2009؟  ، خبؼٔظ يفؼ اموقبل 
)Abdel%20Fahttp://trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islamic%20economics

tah.doc. 
 . 19/10/2008: قؼاءث إؿالؤج فٓ األؽوج اموبمٔج ، خبؼٔظ يفؼ وقبل: وضوغ يتغ امضنٔه يوؼ   4

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=41271&SecID=344 
 .ييؾ اموُقى امؿبتق   5
 .، وُقى ؿتق ػلؼً يتغ اميخبش وضوغ كالش  6
 .02/02/2009، خبؼٔظ يفؼ اموقبل  ؼف اإلؿالؤج عبؼر غائؼث امعنؼاموكبا: ٍبغٔج يؽال  7

 http://www.arabianbusiness.com/arabic/545398. 
ايخلبؿج امؼأؿوبمٔج، االقخكبغ امًبموٓ ٔخننى كُة االقخكبغ اإلؿالوٓ، خبؼٔظ يفؼ اموقبل : فتلج اميتأ اموًنُوبخٔج  8

21/12/2010.http://www.annabaa.org/nbanews/2010/01/199.htm 
أذؼ األؽوج اموبمٔج امًبمؤج فٓ  اميقؼ ُامتنبمج ُُؿبئل وًبمسخَب فٓ االقخكبغ اإلؿالوٓ ، تضد وقغه : كبمص امًن9ٓ

 1ـؼؿبمج امؿاله فٓ اإلؿاله، عالل اميخؼث وى :منوؤخوؼ امغُمٓ  مُؽاؼث األُقبف فٓ امسوَُؼٔج امًؼتٔج امؿُؼٔج تًيُاى 
  .ؿُؼٔج-فقه، تغو6/2009/ 2 –

http://trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fatah.doc
http://trend.com.eg/downloads/After%20the%20crisis%20(Islamic%20economics)Abdel%20Fatah.doc
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