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  إلى من كان لسانهما يبتهل إلى الخالق البارئ أن يوفقني، إلى من كان لهما الفضل في
إلى من أستمد منو قوتي واستمراريتي،  من ألبسني ثوب مكارم األخالق واألدب و تعليمي، 

من كان قدوة أقتدي بها، إليك "أبي  سهر وتعب وتحمل مشاق الحياة من أجل راحتي وىنائي
 و اهلل وأطال عمره في طاعتو.حفظأحمد" العزيز 

    إلى المثل العالي ، إلى من ىي أندي من قطرات الندى وأصفى من ماء الدجى
والقدوة الصارخة رمز اإلرادة المتجددة، إلى من تفرح لفرحتي وتحزن لحزني، إلى من رافقتني 

الغالية" دعواتها في كل خطوة من خطوات حياتي إلى من ضحت بنفسها من أجلنا إليك "أمي 
 حفظها اهلل وأطال عمرىا في طاعتو.

 

 

                                            



 

 

 

 

 

  
  

ًَّ َوَعَلى  " ن َقْولَِها َوَقالَ َربِّ أَْوِزْعِنً أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتً أَْنَعْمَت َعَل َم َضاِحًكا مِّ  َفَتَبسَّ

الِِحٌنَ   "َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْدِخْلِنً ِبَرْحَمِتَك فًِ ِعَباِدَك الصَّ

  بداية أتقدم بشكري الى اهلل سبحانو وتعالى الذي منحني القوة والصبر في انجاز ىذا العمل
 المتواضع؛

 حمد عيسى محمد م لجزيل بكل صدق وإخالص إلى المشرف األستاذكما أتقدم بالشكر ا
 القيمة؛ راف على ىذا العمل وعلى توجيهاتو وإرشاداتواإلش محمود على قبولو

  األساتذة و الغداريين بجامعة عبد الحميد بن كما أشكر وأنا ممتن بالعرفان الخالص إلى كل
 باديس مستغانم .
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 ثمهيد

ل كؿام شهد للد  هبحرة بةمياهُاث ًخمخو خُث ألاخحرة، الظىىاث في هاثلت همى مهدالث ؤلاطالمي الخمٍى

 .الخللُدًت لالطدثمازاث زثِظُا بدًال لُطبذ

ل الخدًث فالكهىز   وهى ملخىقت، بطىزة طىكه حجم شد ا و الظبهُيُاث مىر بدؤ ؤلاطالمي للخمٍى

لُىن  1 بلى دوالز بلُىن  800 بحن ما وحراًت  بمهدالث خالُا ًىمى ؤهه هما آلاوهت الخالُت، في ؤمحروي دوالز جٍس

هت جتراوح ا،%01-01بحن  ما طَس  80 بدىالي خالُا ؤلاطالمُت للطيىن الدولي حجم الظىق  ًلدز و طىٍى

 بضداز ولىً ، 2007 بلى 2004 بحن ما الفترة في مساث خمع بمهدٌ ًفىق  همذ ؤنها خُث دوالز بلُىن 

 دوالز بلُىن  15,8 لُبلغ 2008 نام خالٌ ألاخحرة الثالزت الظىىاث في مهدالجه ألكل جساحو الطيىن هره

 20 13نام في  دوالز بلُىن  46,7 مو فلـ ملازهت

ٌ  ًمىً فاهه ذلً مً السغم ونلى ل بإن اللى  اإلاالي اللؿام فُبدس هلؿت مجسد ٌشيل ؤلاطالمي الخمٍى

دخاج واندة بمياهُاجه ولىً الهالم، مظخىي  نلى ل كؿام ؤن فهم بلى الىاض ٍو  وطُلت هى ؤلاطالمي الخمٍى

هت، ؤخيام مو ًخىافم بما ألانماٌ إلاصاولت  واإلاظاولُت بالجزاهت، ًخمخو الطدثماز ؤخالقي بدًل فهى الشَس

و في حظاهم وطُلت ؤهه بلى بغافت الاحخمانُت،  .اإلاظدثمٍسً مدافل جىَى

ل حىاهب ؤهم بلى الفطل هرا خالٌ مً الخؿسق  طِخم و  مطادزه وؤهم ؤلاطالمي الخمٍى

 :اإلاىالُت للمباخث بالخهسع وذلً

ل ماهُت :ألاول  املبحث -  ؤلاطالمي؛ الخمٍى

 ؤلاطالمُت؛ البىىن :الثاوي املبحث -

 .ؤلاطالمُت اإلاالُت ألاطىاق :الثالث املبحث -
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 إلاشالمي الحمىيل ماهية :1.1

ان الخُىي والللب الىابؼ الري  ل دوزا هاما في الخُاة الاكخطادًت فهي الشٍس جلهب نملُت الخمٍى

ًمد اللؿام الاكخطادي بمخخلف وخداجه وماطظاجه باألمىاٌ الالشمت لللُام بهملُت الاطدثماز 

 عجل الاكخطاد لألماموجدلُم الخىمُت ودفو 

ل ألاطاطُت اإلافاهُم مخخلف بلى اإلابدث هرا خالٌ مً الخؿسق  طِخم خُث    للخمٍى

ل نامت بطفت  خاضت بطفت ؤلاطالمي والخمٍى

 

 إلاشالمي الحمىيل مفهىم :1.1.1

ل وجدلُم الاطدثماز مً خالٌ فسع  للد ؤنؿى الاكخطاد ؤلاطالمي ؤهمُت بالغت الكخطاد الخمٍى

الصواة نلى ألامىاٌ طىاء واهذ  نُيُت ؤو هلدًت للخللُل مً الاهخىاش وبالخالي ندم حهؿُل اإلاىازد 

 والىطاثل الخاضت بدفو وجحرة الاطدثماز 

ل مفهىم بلى الخؿسق  كبل و   ل الخهاٍزف مخلف بلى الخؿسق  طِخم ؤلاطالمي الخمٍى  .خىٌ الخمٍى

 الحمىيل جعسيف 1-

 1املال من مشحم الحمىيل :لغة 1-1

ملً، ًلخنى ما بإهه اإلااٌ ٌهسف خُث  فهى مىفهت، ؤو نُىا وان طىاء ش يء ول مً ٍو

 .طىاه نما به ًىفسد خُث بالفهل ؤلاوظان ًدىشه الري الص يء

 اإلاالً به ٌظخلل جطسفا فُه الخطسف ؤي به الاطدبداد نلى واللدزة للص يء الاخخىاء حهني لغت واإلالىُت

 .غحره دون 

 وحه نلى به والاهخفام فُه الخطسف مً الخاثص جمىً خُاشة الص يء خُاشة فهي اضؿالخا اإلالىُت ؤما

 2شسعي

ل مفهىم جىاولذ التي الخهاٍزف حهددث للد :اصطالحا 2-1  3ومنها الاكحصادًة الىكس وحهت مً الخمٍى

 ."اإلاشسوم في ألامىاٌ جدبحر" :بإهه خظً الفخاح نبد نسفه -

ص نبد ونسفه -  ًيىن  وكذ ؤي في الدفو بىطاثل جمدها التي والخطسفاث ألامىاٌ مجمىم" :بإهه هُيل الهٍص

مىً بليها، خاحت هىان ل هرا ًيىن  ؤن ٍو ل ؤو ألاحل مخىطـ ؤو ألاحل كطحر الخمٍى  ."ألاحل ؾٍى

لُت اللدزة هلل " :بإهه نمس الخلُم نبد مدمد ونسفه -  العجص فئاث بلى اإلاالي الفاثؼ فئاث مً الخمٍى

 4اإلاالي"

                                                             
 جّؼُح اإلطالُِح، اٌثٕىن ِٓ ِجّىػح حىي ذطثُمُح دراطح ِغ :اإلطالُِح ٌٍثٕىن األجً لظُزج اٌرّىًَ طُغ ذطىر ٔاطز، طٍُّاْ 1 1

 اٌرزاز

 73ص ، 2002 األوًٌ، اٌطثؼح اٌجشائز، غزداَح، اٌؼزتُح، اٌّطثؼح ٌٍٕشز، .
 االلرظاد فٍ دراطاخ ،(ِمارٔح ذحٍٍُُح دراطح) اإلطالٍِ االلرظاد ظً فٍ وإٌمذَح اٌّاٌُح اٌظُاطح روٌ، ا اٌىف ِحّىد ػىف 2

 ِىرثح اإلطالٍِ،

 11-12ص  ص ٔشز، طٕح تذوْ األوًٌ، اٌطثؼح ِظز، واٌرىسَغ، وإٌشز ٌٍطثاػح اإلشؼاع -22.
 ٌٍؼاللاخ اٌؼزتُح األوادَُّح ،(اٌرّىًَ ِظادر ألهُ دراطح) اٌظغُزج ٌٍّشزوػاخ اإلطالٍِ اٌرّىًَ فزحاْ، ِحّذ اٌحُّذ ػثذ ِحّذ 3

 اٌّاٌُح

 7 :ص اإلطالُِح، اٌّظارف لظُ واٌّظزفُح، اٌّاٌُح اٌؼٍىَ وٍُح واٌّظزفُح، .
 اإلطالٍِ ٌاللرظاد واًِ طاٌح ِزوش اٌظغُزج، ٌٍّشزوػاخ اإلطالُِح اٌرّىًَ أطاٌُة :تؼٕىاْ تحس ػّز، اٌحٍُُ ػثذ ِحّذ 4

 6 :ص .األسهز، ،جاِؼح
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 إلاشالمي الحمىيل جعسيف 2-

ل الخاضت الخهاٍزف مخخلف بلى الخؿسق  بهد  بلى الخؿسق  طِخم نام بشيل بالخمٍى

ل مفهىم  :وؤهمها ؤلاطالمُت الىكس وحهت مً الخمٍى

 آخس شخظ بلى مالىها مً ؤلاطترباح بلطد هلدًت، ؤو نُيُت زسوة، جلدًم " :بإهه كدف مىرز نسفه -

خطسف ًدًسها  1الشسنُت" ألاخيام جبُده ناثد للاء فيها ٍو

 مىول ؤو ًملىها ممً الىلدًت ؤو الهُيُت ألامىاٌ جلدًم " :بإهه نلي مدمد شهبان ؤخمد نسفه هما -

هت وغىابـ ؤخيام غمً فيها لُخطسف  » الهمُل « شسهت ؤو فسد بلى   ؤلاطالمي البىً بلُه  الشَس

هت ؤخيام مو جخهازع ال نلىد بمىحب شسنا مباح ناثد جدلُم لهدف وذلً ؤلاطالمُت  الشَس

ل مثل ؤلاطالمُت، ل باإلاػازبت الخمٍى  .2الاضؿىام" وبُو الظلم اإلاسبدت وبُو الم وبُو باإلاشازهت، والخمٍى

 اللسآهُت، اإلابادت نلى ونملُاتها ؤهدافها في حظدىد التي اإلااطظاث جلً هي ؤلاطالمُت اإلاالُت اإلااطظاث -

ل فةن وبالخالي  مً بيل الخهامل اطدبهاد ؤي فاثدة بدون  اإلاطسفُت ألانماٌ نً نبازة هى ؤلاطالمي الخمٍى

 والدًيُت ألاخالكُت وألاهداف الهدالت جدلُم ؤحل مً اإلاشسونت باليشاؾاث والخهامل والغسز، السبا

 السبذ في اإلاشازهت ؤي الخؿس في الاشتران فلظفت هما ؤطاطِخحن بطفخحن ًخمحز ؤهه هما ألاخسي،

 .3احخمانُت وجىمُت اكخطادًت لتركُت والظعي والخظازة،

 الاشخثماز مفهىم 3-

ت مجاالث في مالىها كبل مً ألامىاٌ جىقُف " فهى اإلاباح الاطدثماز ؤما  ؤخيام غمً مهُىت اطدثماٍز

هت  الهادًت ألاطهم شسنا اإلاباخت اإلاالُت ألاوزاق في الاطدثماز مثل ألازباح، جدلُم بهدف ؤلاطالمُت الشَس

ٌ  شساء ؤو ؤلاطالمُت والطيىن  4بُهها" بنادة ؤو جإححرها بهدف الثابخت ألاضى

 الحمىيل أكصام 4-

ل ًىلظم  ألاهثر الخطيُف ؤن غحر اإلاطدز، ؤو الؿبُهت ؤو الدجم خُث مً مخخلفت جطيُفاث بلى الخمٍى

 5ؤهىام زالزت بلى ًىلظم خُث ألاحل، ؤو اإلادة خظب الخطيُف هى جداوال

د ال :ألاجل كصير الحمىيل 4- ل بغسع وٍخم طىت نً مدجه جٍص  الجازي  اليشاؽ جمٍى

ا، وان طىاء للهمالء،  .خدمُا ؤو زنُا، ا ش ؤو ضىانُا، ؤو ججاٍز

د مدجه :ألاجل محىشط الحمىيل 4- مىً طىت، نً جٍص  طىىاث، خمع بلى زالر مً جطل ؤن ٍو

ظخخدم ل هرا َو ل فيها ٌظخخدم التي ؤلاغساع غحر في الخمٍى ٌ  شبه هخمىٍل ألاحل، كطحر الخمٍى  ألاضى

 زؤطمالُت مطسوفاث إلاىاحه ؤو الثابخت،

                                                             
 اإلطالٍِ اٌثٕه واٌرذرَة، ٌٍثحىز اإلطالٍِ اٌّؼهذ ،(والرظادٌ فمهٍ ذحًٍُ) اإلطالٍِ االلرظاد فٍ اٌرّىًَ ِفهىَ لحف، ِٕذر 1

 جذج، ٌٍرُّٕح،

 21ص ، 2004 اٌصاٌصح، اٌطثؼح .
 األوًٌ، اٌطثؼح ِظز، -اإلطىٕذرَح اٌجاِؼٍ، اٌفىز دار اٌّاٌُح، األسِاخ ِىاجهح فٍ اإلطالُِح اٌثٕىن ػٍٍ، ِحّذ شؼثاْ أحّذ 2

 211:ص ، 2010
3 Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, Great Britain, 

2000,P: 5. 
 125 :ص طاتك، ِزجغ ػٍٍ، ِحّذ شؼثاْ أحّذ 2 .

 ِظز، واٌرىسَغ، ٌٍٕشز اٌؼظزَح اٌّىرثح اٌظُطزج، وأطاٌُة اٌّخاطزج تُٓ اإلطالٍِ اٌّظزفٍ اٌرّىًَ أطض اٌّىاوٌ، ِحّىد ِحّذ 5

 اٌطثؼح

  12-21ص  ص ، 2009 األوًٌ، -20.
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 التي ٌظخغسق  الىبحرة اإلاشسوناث باخخُاحاث ٌهنى الخمىٍل مً الىىم هرا :ألاجل طىيل الحمىيل 3-4

ال، شمىا جىفُرها ل بلى باللُاض ؾٍى   .طىىاث خمظت مً ؤهثر مدجه وجيىن  ألاحل، ومخىطـ كطحر الخمٍى

 

 إلاشالمي الحمىيل خصاةص :1.1.1

ل خطاثظ جيبو  وؤن هللا ماٌ هى ألاطاض في اإلااٌ ؤن وهي اإلااٌ، بلى ؤلاطالم هكسة مً ؤلاطالمي الخمٍى

جب ألازع هره نلى اإلااٌ هرا نلى مظخخلف بال هى ما ؤلاوظان  ألوامس وفلا اإلااٌ بهرا ٌظحر ؤن نلُه ٍو

 .اإلااٌ هرا خلم مً وملاضده هللا

 إلاشالمي الحمىيل خصاةص -  

ل خطاثظ ؤهم اطخخالص ًمىً  1ًلي فُما ؤلاطالمي الخمٍى

 ؤلاطالمُت اللاندة بلى الخاضُت هره حظدىد :وعطاء أخرا بالسبا الحعامل اشخبعاد 1-1

 ﴾ السبا وحسم البيع هللا واحل ﴿) :وحل نص كىله في وذلً به الخهامل وخسمت السبا بدسمت الخاضت

 27 البلسة

 الكلم جمىو فهي الاحخمانُت الهدالت جدلُم في حظاهم التي الخطاثظ ؤهم مً الخاضُت هره وحهخبر

 وببداناجه ومىاهبه مىازده جىمُت في الفلحر خم وجػمً البؿالت مً وجدد الثروة جسهص مً وجدد

ل جمحز التي الخطاثظ ؤهم مً :الحليلي الاشخثماز هحى املال ثىجيه 2-1  الخمٍى

 ؤلاهخاج نىاضس امتزاج  بلى يهدف الري الخلُلي الاطدثماز هدى اإلااٌ جىحُه هى الاطدثمازي  ؤلاطالمي

ادة في ًكهس خلُلي زبذ ًيىن  هرا الاطدثماز نً ًيخج زبذ ؤي فةن وبالخالي البهؼ ببهػها  نىاضس ٍش

ل مطادز كدزة ًبن مما ؤلاهخاج،  ومىازده اإلاجخمو ؾاكاث جىمُت نلى ؤلاطالمُت الاطدثمازي  الخمٍى

 وكدزاجه؛

ل ًيىن  ؤن ًجب :املشسوع إلاهفاق هحى املال ثىجيه 3-1 و في الخمٍى  الشسم هكس مً وحهت مباخت مشاَز

و نلى ًىفم فال  واإلاجخمو؛ الفسد مفظدة بلى جادي والتي الخىُم الشازم إلالاضد اإلاخالفت اإلاشاَز

ل خطاثظ مً :الفاضلة ألاخالق هحى الفسد شلىن ثىجيه على الترهيز 4-1  الخمٍى

 ألاماهت ضفاث فُه ًسبي فهى الخظىت والطفاث الفاغلت ألاخالق نلى الفسد زوح جسبُت هي ؤلاطالمي

 هجاح وبالخالي اإلاشسوناث لىجاح ؤهبر فسص ًىفس مما الهمل في وؤلاجلان وؤلاخالص بالىفع والثلت

 الخىمُت؛ نملُت

ل ؤلاطالمي خطاثظ ؤهم مً بن :وئبداعاثه ومهازاثه الفسد طاكات على الترهيز 5-1  جىمُت الخمٍى

ادًت ومهازاجه خاحاجه نلى والترهحز الفسد ؾاكاث ل ًيىن  بدُث وؤلابدانُت الٍس  كاندة ؤلاطالمي الخمٍى

ٌ  التي وؤلابداناث الؿاكاث لهره الاهؿالق  .اإلاجخمو جلدم في نليها ٌهى

 والسبىي  إلاشالمي الحمىيل بين الفسق  2-

ل بها ًخمحز التي الخطاثظ ؤهم بلى الخؿسق  بهد  اإلاىحىدة الفسوكاثم ؤه جىغُذ ًمىً ؤلاطالمي الخمٍى

ل بحن ل ؤلاطالمي الخمٍى  1في واإلاخمثلت السبىي  والخمٍى

                                                             
-33 :ص ص طاتك، ِزجغ ،(اٌرّىًَ ِظادر دراطح ألهُ) اٌظغُزج ٌٍّشزوػاخ اإلطالٍِ اٌرّىًَ فزحاْ، ِحّذ اٌحُّذ ػثذ ِحّذ 1
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ٌ  اإلااٌ ملً ٌظخمس • ل في إلاالىه اإلامى ٌ  بِىما ؤلاطالمي الخمٍى  في اإلالترع بلى اإلالسع اإلااٌ ملىُت جخدى

ل  السبىي؛ الخمٍى

ل في اإلااٌ زب نلى الخظازة جلو • ٌ  ًخدمل ال بِىما ؤلاطالمي الخمٍى ل في اإلامى  خظازة، ؤًت السبىي  الخمٍى

 ًده؛ في إلاا غامً اإلاظخفُد ؤن ؤي

ل في اجفاكهما خظب هثر ؤو كل السبذ في الؿسفان ٌشترن • ادة جسجبـ ال بِىما ؤلاطالمي، الخمٍى  التي الٍص

ٌ  نليها ًدطل ل في اإلامى ل؛ مً اإلاظخفُد بدطت وال للمشسوم السبدُت بالىدُجت السبىي  الخمٍى  الخمٍى

ل ًىدطس • ت باألنماٌ ؤلاطالمي الخمٍى ل ًمىً بِىما زبدها، اإلاخىكو الاطدثماٍز  مً هىم ؤي جمٍى

ل في الاطخهماالث  السبىي؛ الخمٍى

ل في البد •  في ذلً ٌشترؽ ال بِىما اإلامىٌ، اإلااٌ بهماء في جإزحر للهمل ًيىن  ؤن مً ؤلاطالمي الخمٍى

ل  بالهمل؛ وال وخده ًىمى ال وهى الرمت، في الدًً نلى ًىؿبم ؤهه ختى السبىي  الخمٍى

 

ل ًيىن  ؤن ًمىً • ٌ  ؤو بالىلىد ؤلاطالم في الخمٍى ٌ  ؤو الثابخت باألضى  ؤن الهادة بِىما اإلاخداولت، باألضى

ل ل بحن الدشابه هلاؽ ؤما .فلـ بالىلىد هى السبىي  الخمٍى ل ؤلاطالمي الخمٍى  فهي بىي  الس والخمٍى

 :والخالي

 

ل مً اإلاظخفُد جلُُد • ده الري الاطدثماز بىىم الخمٍى خم اإلااٌ، زب ًٍس ل في هرا ٍو  بما ؤلاطالمي الخمٍى

ٌ  بخملً  هىم اشتراؽ ؤو الهامل الؿسف جطسف جدذ هإنُان ووغهها اإلاخداولت ؤو الثابخت ألاضى

ل في الهلد في الخلُُد ًخم هما الهلد، في الاطدثماز  السبىي؛ الخمٍى

 

ل مً ول ففي :ؤلاطترباح كطد • ل ؤلاطالمي الخمٍى  في اإلااٌ ضاخب زغبت جىدطس السبىي  والخمٍى

 الغحر؛ ؾٍسم نً بماله ؤلاطترباح

ل في الهامل الؿسف وهى باإلاظخددر الاطدثمازي  اللساز خطس •  اللسع مً واإلاظخفُد الشسعي الخمٍى

ل في  .السبىي  الخمٍى

 إلاشالمي الحمىيل وأهداف أهمية :1.1.1

ل ؤهمُت جىمً هت مً مظخمد وىهه في ؤلاطالمي الخمٍى  وللدوز  للخُاة، مخيامل همىهج ؤلاطالمُت الشَس

ل مطادز جدلله الري  الخىمُت جدلُم ًىفل بما اإلاظلم الفسد اخخُاحاث جلبُت في ؤلاطالمي الخمٍى

 .واإلاجخمو للفسد الخلُلُت

 إلاشالمي الحمىيل أهمية 1-

ل ًلخطس ال  فلـ اإلاادًت الخاحاث جلبُت نلى لإلطالم الظمداء اإلابادت مً هابها بطفه ؤلاطالمي الخمٍى

ت، والخاحاث اإلاادًت الخاحاث بحن دكُم وبشيل ًىاشن  ؤهه بل  نلى ز ا كاد ًيىن  ما بلدز فهى اإلاهىٍى

 بالىفع والثلت ألاماهت ضفاث اإلاظلم الفسد في ًسبي اإلاخخلفت وبمطادزه فةهه اإلاادًت الخاحاث جلبُت

سبي الهمل في وؤلاجلان وؤلاخالص  .وؤخحرا ؤوال وحل نص هللا مً والخىف الراجُت السكابت ضفت فُه ٍو

                                                                                                                                                                               
 17-11:ص ص طاتك، ِزجغ ،(والرظادٌ فمهٍ ذحًٍُ) اإلطالٍِ االلرظاد فٍ اٌرّىًَ ِفهىَ لحف، ِٕذر 1
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ل ؤن هما  نلى ًسهص فهى اإلاجخمو وخاحاث الفسد خاحاث بحن اإلاىاشهت في مثالي ؤطلىب ؤلاطالمي الخمٍى

 ووؾىه لدًىه باهخماثه شهىزه اإلاظلم الفسد في ًىمي ؤهه خُث اإلاجخمو مطلخت مىكىز  مً الفسد

ل فةن وبالخالي ومجخمهه  جدلُم هدى وؤهدافه الفسد طلىن ًىحه اإلاخخلفت بمطادزه ؤلاطالمي الخمٍى

 1اإلاجخمو مً ًخجصؤ ال حصء بانخبازه وإلاجخمهه له الىفو

 إلاشالمي الحمىيل أهداف 2-

ل ماطظاث تهدف  بمىحب للمىازد ألامثل الاطخخدام وجدلُم ألامىاٌ ججمُو بلى ؤلاطالمُت الخمٍى

هت وؤخيام كىاند  2ًلي فُما ألاهداف هره جخمثل خُث ؤلاطالمُت، الشَس

 

ل ماطظاث حظعى :املالية املعامالت جميع في هللا مىهج ثحليم 1-2  بداثل بًجاد بلى ؤلاطالمُت الخمٍى

ل هت مو اإلاخىافم غحر للخمٍى  نلى اإلااطظاث، ؤو ألافساد  مظخىي  نلى طىاء بفاثدة اللسع مثل الشَس

ت الفاثدة وبطلاؽ واإلاخاحسة اإلاشازهت ؤطاض  ؤن بلى بغافت ونؿاء، ؤخرا نملُاتها ول مً السبٍى

ً بإكىاث البهؼ ًخدىم ؤن خؿىزة مدي ًبحن ؤلاطالمي الاكخطاد  الاكخطادي الفظاد ووشس آلاخٍس

 الظلو بهخاج داثسة في وجسهحزه الاطدثماز بخىحُه وغحرها الىهمُت واإلاػازباث السبا خالٌ مً بُنهم

ت الخاحاث حشبو التي والخدماث  اإلاظلم؛ لإلوظان الظٍى

 ؤلاطالمُت والثلافت الدًً :الكالشيكية البىىن مع الحعامل ثسفض املجحمع من فئة طلبات ثلبية 2-2

 الاخخفاف ًفػلىن  اإلاظلمحن مً فىثحر ؤلاطالمي، البىيي اللؿام الهدشاز السثِظُان الظببان هما

ت بىىن في ًىدنىها ؤن نلى بإمىالهم ت البىىن في ؤمىاله م ًىد مً م ومىه زبٍى  الفىاثد ًسفؼ لىىه السبٍى

و بوشاء في ًسغب اإلاظلم الشباب مً الهدًد اإلالابل وفي نليها، اإلاترجبت ت مشاَز  فسص وخلم اطدثماٍز

ٌ  مشسونت مالُت مىازد جىفس ندم ولىً نمل  حمُو لخلبُت ؤلاطالمُت البىىن حظعى لهرا ذلً، دون  جدى

هت ًخماش ى ما وفم البىىُت اإلاهامالث مً الفئت هره خاحاث  ؤلاطالمُت؛ والشَس

ل نملُت جلو :الاكحصادًة الحىمية ثحليم 3-2  الجهاش واهل نلى وكُادتها الاكخطادًت الخىمُت جمٍى

 حرب في كىجه مدي نلى الخىمُت نملُت في اإلاظاهمت نلى اإلاطسفي الجهاش كدزة جخىكف زم ومً اإلاطسفي

 طلم وفم ألامثل الاطخخدام واطخخدامها الفاثؼ ذاث واإلااطظاث الافساد مً اإلاالُت اإلاىازد وججمُو

اث  والتي الاكخطادًت ألاهداف مً مجمىنت جدلُم بلى ؤلاطالمُت البىىن حظعى ونلُه نلُه، مخفم اولٍى

 :ًلي فُما اخخطازها ًمىً

 ألازباح؛ مً مىاطب بلدز واإلاظدثمٍسً اإلاظاهمحن وؾمىخاث آماٌ جدلُم •

هت وفم فهاٌ بشيل جىقُفه نلى والهمل ألامىاٌ زئوض حرب •  ؤلاطالمُت؛ الشَس

و بوشاء نلى ألافساد حصجُو • ت مشاَز ت اطدثماٍز  مخخلفت؛ بهخاحُت كؿاناث في جىمٍى

ادة نلى والهمل الجغسافي الاهدشاز جدلُم •  ؤلاطالمُت؛ البىىن مو اإلاخهاملحن ٍش

                                                             
 71ص طاتك، ِزجغ ،(اٌرّىًَ ِظادر ألهُ دراطح) اٌظغُزج ٌٍّشزوػاخ اإلطالٍِ اٌرّىًَ فزحاْ، ِحّذ اٌحُّذ ػثذ ِحّذ 1
 :حىي دوٌٍ ٍِرمً اٌؼاٌُّح، اٌّاٌُح األسِح ظً فٍ اٌرُّٕح ٌرّىًَ وثذًَ اإلطالٍِ اٌرّىًَ ػالٌٍ، فرُحح ػزاب، اٌشهزاء فاطّح 2

 اٌرُّٕح ِرطٍثاخ

ص 1222افزًَ 11-12َىٍِ تشار، جاِؼح اٌؼاٌُّح، اٌّاٌُح األسِح إفزاساخ أػماب فٍ - 11 :ص ص ، 2010 أفزًَ 29 -13.

 27-22ص
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و اللُام • ت بمشاَز  الاكخطادي؛ الىمى ًػمً مما مػافت كُمت جدلم خلُلُت اطدثماٍز

 .الخىمُت نملُت جلىد خلُلُت بهخاج اكخطادًاث وبىاء جإطِع •

 

 خد في هدفا ولِع خافص ؤلاطالمُت للبىىن باليظبت السبذ جدلُم ٌهخبر :الاجحماعي الحكافل ثحليم 4-2

 في واإلاالُت الاكخطادًت الاحخمانُت، ألاوشؿت بحن لُجمو باإلاجخمو النهىع هى ألاطاس ي الدافو ألن ذاجه،

 :خالٌ مً وذلً للمجخمهاث الخىمُت بخدلُم تهخم ؤلاطالمُت فالبىىن الىكذ، هفع

 السبا؛ في نملُت مهه لُدخل آلاخس خاحت ؤخدهم ًىتهص ؤن ؤو البهؼ لبهػهم البشس اطخغالٌ ندم •

 الخدلِع؛ الغش و واحخىاب اإلاهامالث في الطدق خالٌ مً اإلاجخمو ومطالح مخؿلباث زناًت •

ادة دون  اإلادخاححن إلاظاندة الاكتراع حهل •  حمو وخدمت خظىت كسوع بخلدًم اإلااٌ زؤض نلى ٍش

 الصواة؛ وجىشَو

مت ؾُبت خُاة لػمان ؤلاطالمُت ألاخالق و اللُم نلى اإلادافكت •  اإلاظلمت؛ لألمت هٍس

 الفسد؛ نلى ٌهىد الري الهاثد بلى الىكس كبل الجمانت مطلخت و اإلاجخمو اخخُاحاث مبدؤ جدىُم •

ت ؤلاهخاحُت للدوزة همطدز اإلاجخمو في الىلىد وقُفت جصخُذ •  جيىن  ؤن ولِع الخُاة دوزة واطخمساٍز

ٌ  في ًىمى مظخلل هُان ؤو ذاتها بدد طلهت الىلىد  اإلاجخمو؛ نً مهص

ٌ  نً خبظه وندم الهمل نلى باالنخماد اإلااٌ جىمُت •  الىاض؛ نً اإلاىفهت خبع بلى ًادي ألهه الخداو

ٌ  وغو في واإلاظاهمت اإلاخاؾس جدمل • و خلى  اإلاشسوم؛ في شٍسً ألهه اإلاخهثرة للمشاَز

ل مً وام ؤن جىفحر •  ؤو لألفساد  الهمل فسص جىفحر في ٌظاهم ما وهرا الىبري  للشسواث جلدم التي الخمٍى

و إلوشاء لألفساد ضغحر ماٌ زؤض جىفحر  .اإلاجخمو جفُد ضغحرة مشاَز

 

 البىىن إلاشالمية و صيغها الحمىيلية . 1.1

 ماهية البىىن إلاشالمية -1.1.1

فحن منها نلى طبُل اإلاثاٌ 6هىان   ندة حهاٍزف للبىىن ؤلاطالمُت هىزد فُما ًلي حهٍس

ااب نلاى ؤنهااا " واال ماطظاات جباشاس ألانماااٌ اإلاطااسفُت ، ماو التزامهااا باحخىاااب الفاثاادة  نسفهاا حماااٌ الغٍس

ت بىضفها حهامال مدسما شسنا "     1السبٍى

الىلدًات ماً ؤفاساد اإلاجخماو و جىقُفهاا  وحهسف هرلً نلى ؤنها " ماطظت مالُت حهمل نلى حرب اإلاىازد

هت ؤلاطالمُت "   2فهاال ًىفل حهكُمها و همىها في بؾاز اللىاند اإلاظخلسة للشَس

فحن هجاد ؤن البىاىن ؤلاطاالمُت حظادبهد فاي مهامالتهاا ؤطالىب الفاثادة الاداثً و اإلاادًً  مً هرًً الخهاٍس

ف في الفله ؤلاطالمي بمبدؤ " الغاىم باالغسم" ، و اطدبداله بىكام اإلايافإة لطاخب اإلااٌ ، و هرا ما ٌهس 

                                                             
1
 . 24( ، ص: 1985 – 1445، ) 1نصر الدٌن فضل المولى محمد : المصارف اإلسالمٌة ، دار العلم للطباعة و النشر ، ط - 
2
 . 17( ، ص:  1995 – 1416، )  2محسن أحمد الخضٌري : البنوك اإلسالمٌة، إتراك للنشر و التوزٌع، ط  - 
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ً " اإلاادًً " ماً زباذ خاالٌ الهملُات  ، ؤي ؤن الداثً ال ٌظخدم اإلايافإة بال بلدز ما جدطل نلُاه الشاٍس

لُت .   الخمٍى

 أهداف البىىن إلاشالمية : -1.1.1

 الهدف الحىمىي :  -1-   

البىىن ؤلاطالمُت حظاهم في جدلُم الخىمُت الاكخطادًت و الاحخمانُت ، خُث جخماش ى مهامالتها 

اإلاطسفُت مو الػىابـ الشسنُت ،و بًجاد البدًل ليافت اإلاهامالث لسفو الخسج نً اإلاخهاملحن مهها 

 ،مً خالٌ الىىاحي الخالُت 6 

و و هارا ًاادي بلا - ى حصاجُو الاطادثماز باليظابت لفئات بلغاء الفاثدة و جخفُؼ جيالُف اإلاشاَز

 الخسفُحن 

و بالخااالي خلاام فااسص حدًاادة و مىااه جدظااو كاناادة الهاااملحن و اللػاااء نلااى البؿالاات ، فحاازداد     

 الدخل الىؾني . 

جىمُت الىعي الادخازي و حصجُو الاطدثماز ، و ذلاً بةًجااد فاسص وضاُغ ندًادة لالطادثماز   -

    1اطظاث اإلاخخلفت .جدىاطب مو كدزة و مؿالب ألافساد و اإلا

الهمل مً ؤحل اإلادافكت نلى ألامىاٌ داخل الاىؾً ، وبارلً ًاصداد الانخمااد نلاى اإلااىازد و  -

   2ؤلامياهُاث الراجُت ألاطاطُت التي جىقف داخل البلدان ؤلاطالمُت . 

 الهدف الاشخثمازي :  1-

زئوض ألامىاٌ ،و  حهمل البىىن ؤلاطالمُت نلى حصجُو نملُاث الاطدثماز مً خالٌ اطخلؿاب

ل ؤلاطالمُت ، و جدلُم الخلدم الاكخطادي ،و  جىقُفها في اإلاجاالث الاكخطادًت وفلا لطُغ الخمٍى

 الهمل نلى جىفحر الخدماث 

 و الاطدشازاث الاكخطادًت و اإلاالُت للخفاف نلى ألامىاٌ و جىمُتها . 

 الهدف الاجحماعي :  1-

ن جدلُم السبذ الاكخطادي و بحن جدلُم السبدُت الاحخمانُت ، البىىن ؤلاطالمُت حهمل نلى اإلاىاشهت بح

 وذلً بالجمو بحن ألاهداف الهامت ألي مشسوم ، و جدلُم الخيافل الاحخماعي مً خالٌ 6 

لهااا و الخإهااد مااً طااالمتها و كاادزتها نلااى  -          الخاادكُم فااي مجاااالث الخىقُااف التااي ًلااىم البىااً بخمٍى

ل      3طداد   الخمٍى

لااااام الخىقُاااااف مجااااااال لسفااااااو مظاااااخىي الهمالااااات ، و فاااااي الىكااااااذ هفظاااااه ٌظااااامذ ناثااااااده ؤن ًد -

 بخلدًم خدماث احخمانُت ألفساد اإلاجخمو .

                                                             
1
 .  144( ، ص : 1998 – 1418سكندرٌة للكتا  ، ) عوف محمود الكفراوي : البنوك اإلسالمٌة ، مركز اإل - 
2
  34محسن أحمد الخضٌري : مرجع سابق ، ص :  - 
3
 .  36المرجع السابق : ص :  - 
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 خصاةص البىىن إلاشالمية :  -1.1.1

 عدم الحعامل بالفاةدة :  -1-

ت ؤخرا و نؿاءا ؤهم ما ًمحاز الهمال اإلاطاسفي ؤلاطاالمي ، ألن ؤلاطاالم خاسم  ندم الخهامل بالفاثدة السبٍى

ًأيهاااا  السباااا بااال ؤن هللا حهاااالى لااام ٌهلاااً الخاااسب بلفكهاااا فاااي اللاااسآن بال نلاااى آوااال السباااا فاااي كىلاااه حهاااالى6  

  الرًن آمىىا اثلىا هللا

ن لام ثفعلاىا فاأذهىا بحاس  مان هللا و زشاىله و ئن ث احم و ذزوا ما بلي من السبا ئن هىحم مإمىين  فا

 (  835– 834) طىزة البلسة ، آلاًت      أمىالكم ال ثظلمىن وال ثظلمىن  فلكم زؤوس

فىكاام الفاثاادة ًمثاال كُماات الاطااخغالٌ للملااسع الااري ًجبااره نلااى اطااترداد زؤطااماله شاثااد الفاثاادة مهمااا 

 واهذ خالت اإلاظدثمس .

 املشازيع الحالل : الاشخثماز في  1-

و التي جدلم الىفو للمجخمو و ذلً باطخهماٌ ؤطلىب  حظعى البىىن ؤلاطالمُت لالطدثماز في اإلاشاَز

ل في  ت  الري ٌهخمد نلى الخهاون بحن ضاخب اإلااٌ و ؾالب الخمٍى هه الخىمٍى ل مشاَز اإلاشازهت في جمٍى

 خالت السبذ ؤو الخظازة 

للُدي  ، الري ٌظعى لخدلُم ؤنلى طهس فاثدة ممىً دون و هرا ما ًجهله ممحز نً الىكام الخ

و التي طخىقف فُما بن واهذ هافهت ؤم غازة لإلوظان .  الاهخمام لؿبُهت اإلاشاَز

 زبط الحىمية الاكحصادًة بالحىمية الاجحماعية :  1-

ألاخحرة ؤطاض جسبـ البىىن ؤلاطالمُت بحن الخىمُت الاكخطادًت و الخىمُت الاحخمانُت ، و ٌهخبر هره 

الهدطل نلى جىمُت اكخطادًت بال بمساناجه ، و هى برلً ٌغؿي الجاهبحن ، وال ًفهل هما جفهل 

البىىن الخللُدًت ، خُث جسهص نلى اإلاشسوناث ذاث ألازباح الىبحرة ، دون الىكس ألي انخباز ًخظ 

 الخىمُت الاحخمانُت .

 :  صيغ الحمىيل املصحخدمة في البىىن إلاشالمية -1.1.1

لُت ندًدة ، منها اللاثمت نلى اإلالىُت  و حظخخدم البىىن ؤلاطالمُت ضُغ جمٍى ل اإلاشاَز لخمٍى

واإلاػازبت و اإلاشازهت و اإلاصازنت و اإلاظاكاة خُث حهؿي للمخهامل اللدزة نلى الخطسف ، فُإخر ضفت 

والتي حشيل دًىا  اإلاالً ، وؤخسي كاثمت نلى اإلادًىهُت واإلاسابدت و الظلم و ؤلاًجاز و الاطخطىام ،

ل .  للمخهامل ، خُث ال ًمخلً ألادواث اإلالدمت في الخمٍى
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 صيغ الحمىيل اللاةمة على امللكية :  – 1-

 الحمىيل باملشازهة :   -1– 1-

ٌهخبر الخمىٍل باإلاشازهت ؤهم ما ًمحز البىىن ؤلاطالمُت نً البىىن الخللُدًت "  وهي جلدًم اإلاطسف و 

ت ؤو مخفاوجت مً ؤحل بوشاء مشسوم حدًد ؤو اإلاظاهمت في مشسوم كاثم  الهمُل اإلااٌ بيظب مدظاٍو

ظخدلا بدُث ًطبذ ول واخد منهما مخمليا خطت في زؤض اإلااٌ بطفخه زابخت ؤو مخىاكطت و م

ً في زؤض اإلااٌ "   1لىطِبه مً ألازباح ، و جلظم الخظازة نلى كدز خطت ول شٍس

وباطخخدام هره الطُغت ًخم اإلاظاهمت باإلااٌ و الهمل بحن الؿسفحن و بىاطؿتها ًخم ججمُو فىاثؼ 

و كاثمت ، و جإخر اإلاشازهت زالر ؤشيا و حدًدة ؤو جىطُو مشاَز  ٌ 6  مالُت لألفساد الطدثمازها في مشاَز

 اإلاشازهت الثابخت  -

 اإلاشازهت نلى ؤطاض ضفلت مهُىت .  -

 اإلاشازهت اإلاىتهُت بالخملًُ .  -

 الحمىيل باملضازبة :  – 1-1-

و حهسف اإلاػازبت نلى ؤنها شسهت في السبذ بماٌ مً حاهب و هى حاهب ضاخب اإلااٌ و لى مخهددا ، و 

   2نمل مً حاهب آخس و هى حاهب اإلاػازبت .

بت ًخم باشتران بحن ؾسفحن ، خُث ًلىم ؤخدهما بدفو اإلااٌ ،و الهمل ًيىن نلى فإطلىب اإلاػاز 

و اكخطادًت .  آلاخس ، ؤي الهمل نلى الخىلُف بحن مدخلحن بهخاحُحن زؤض اإلااٌ و الهمل إلكامت مشاَز

 

 الحمىيل باملزازعة :  –1-1-

  3نسفها اإلاالىُت نلى ؤنها " الشسهت في الصزم " 

ؤطاطا نلى نلد الصزم ببهؼ الخازج مىه ، و بمهنى آخس ًلىم مالً ألازع  و جلىم هره الطُغت

بةنؿاء ألازع إلاً ًصزنها ؤو ٌهمل نليها ، وهره الطُغت لم جؿبم طىي مً بهؼ البىىن 

سحو ذلً بلى ألاهمُت البالغت التي ًىدظيها اللؿام الفالحي خُث ًمثل مطدز دخل  الظىداهُت ، ٍو

 4لظيان .% مً ا31زثِس ي ألهثر مً 

 الحمىيل باملصاكاة :  –1-1-

حهسف اإلاظاكاة نلى ؤنها " نلد نلى ماوهت همى الىباث بلدز ، ال مً غحر غلخه ، ال بلفل بُو ؤو بًجاز ، 

 5ؤو حهل"

و ضىزتها ؤن حهلد شسهت بحن شخطحن ؤخدهما مالً لألشجاز ًبدث نً مً ًىميها ، و آلاخس ًملً 

 اجج بُنهما خظب الاجفاق .الجهد لرلً نلى ؤطاض جىشَو الى

                                                             
1
  234( ، ص :2444-1421هٌئة المحاسبة و المراجعة : معاٌٌر المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ، ) - 
2
 29،ص : 1977،  1شحاته : البنوك اإلسالمٌة ، القاهرة الحدٌثة للطباعة ، طشوقً إسماعٌل  - 

 
3
  613( ،ص:1985-1445،)  2، دار الفكر للطباعة و التوزٌع و النشر دمشق ،ط 5وهبة الزحٌلً : الفقه اإلسالمً و أدلته ، ج - 
4
عثمان بابكر أحمد : تجربة البنوك السودانٌة فً التموٌل الزراعً بصٌغة السلم المعهد  ، اإلسالمً للبحوث و التدرٌ  التابع للبنك  - 

   27( ، ص: 1998-1418، )1اإلسالمً للتنمٌة ، ط
5
 2لتابع للبنك اإلسالمً للتنمٌة ، طمنذر قحف : مفهوم التموٌل فً االقتصاد اإلسالمً ، المعهد اإلسالمً للبحوث و التدرٌ  ا - 
   16( ، ص: 1998– 1419)
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 صيغ الحمىيل اللاةمة على املدًىهية : - 1-

 الحمىيل باملسابحة :  –1-1-

ادة زبذ مهلىم ًيىن  هسف بُو اإلاسابدت بإهه " البُو بالثمً اإلاشتري به ؤو جيلفتها نلى اإلاشتري مو ٍش َو

ت مً زمً الشساء ؤو الخيلفت " .  1في الغالب وظبت مئٍى

وضُغت اإلاسابدت شاجهت الاطخهماٌ مً ؾسف البىىن ؤلاطالمُت وخظب بخطاثُاث ميشىزة لالجداد 

بىً و ماطظت مالُت بطالمُت ، وحد ؤن مهدٌ  022خىٌ  0552الدولي للبىىن ؤلاطالمُت طىت 

 جؿبُم اإلاسابدت ًلدز 

الث اإلالدمت ، بِىما ال ًخهدي اطخهماٌ اإلاػازبت01.01با   2% . 4وظبت  % مً مجمىم الخمٍى

و ذلاً بفػاال ألاهمُاات البالغاات التااي جلهحهااا اإلاسابداات فااي الخىمُاات ، وهاارلً هااي مااً الطااُغ كطااحرة ألاحاال  

 ذاث السبذ اإلاػمىن بخالف ضُغ ؤخسي .

 الحمىيل بالحأجير الحمىيلي:  – 1– 1–

ااااد ذلاااااً أل  طاااااباب ومهىاااااه " ؤن ٌظاااااخإحس شخطااااا شاااااِئا مهُىاااااا ، ال ٌظااااخؿُو الخطاااااىٌ نليهاااااا  ، ؤو ال ًٍس

يىن ذلً هكحر ؤحس مهلىم ًلدمه لطاخب الص يء "   3مهُىت ، ٍو

و الخإححر ًىدس ي ؤهمُت بالغت خاضت بما ًىفسه مً طُىلاات مظخمسة مً خالٌ حظدًد ؤكظااؽ ؤلاًجااز  

، و ٌهخباااااار وطااااااُلت مػااااااامىهت للخاااااادفلاث الىلدًاااااات للبىاااااااىن ؤلاطااااااالمُت ، همااااااا ؤهاااااااه ٌظاااااااهم فااااااي الخىمُااااااات 

ندة اإلااطظااااث الطااغحرة و اإلاخىطااؿت ، الكخىااااء مهااداث خدًثااات لااِع لهاااا ؤلاكخطااادًت مااً خاااالٌ مظااا

 اللدزة نلى شسائها .

 الحمىيل بالصلم : – 1 – 1–

ؿلام نلُاه البُااو الفاىزي الخاغاس  الااثمً ألاحال البػاانت ؤوفُااه ًلاىم البااجو بالخطااىٌ ماً اإلاشااتري  ٍو

نلى زماً البػاانت نااحال ، فاي خاحن نلى الثمً البػانت ، زم حظلُمها آحال ، و مً هىا ًدطل الباجو 

  4جخم نملُت حظلُم البػانت بلى الهمُل الخلا .

وضُغت الظلم حظخهمل في جمىٍل اللؿام الفالحي مً خالٌ مظاندة الفالخحن في الفترة ما كبل جمام 

ل الخجازة الخازحُت مً ؤحل زفو خطُلت الطادزاث   ؤلاهخاج ، هما ًمىً اطخخدام الظلم في الخمٍى

 ؿُت عجص محزاث اإلادفىناث . لخغ

 

 

                                                             
1
 352( ، ص: 1989-1449،) 2محمد كمال عطٌة : نظم محاسبٌة فً اإلسالم ، منشأة المعارف باإلسكندرٌة ،ط - 
2
 - Directory of Islamic  Banks and Financial institutions 1996 : International 

Association of Islamic Banks P :18         
3
  45، ص:  1994محمد بوجالل : البنوك اإلسالمٌة ، المؤسسة الوطنٌة للكتا ،  - 
4
  143محسن أحمد الخضٌري : مرجع سابق ، ص:  - 
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 الحمىيل باإلشحصىاع :  –1-1-

الاطخطاىام نلااد بُااو فااي اإلاظخطااىو ) اإلاشااتري( و الطااوو ) الباااجو ( بدُااث ًلااىم الثاااوي بطااىانت طاالهت 

مىضىفت )اإلاطىىنت ( ،والخطىٌ نلُه نىد ؤحال الدظالُم نلاى ؤن جياىن ماادة الطاىو و جيلفات الهمال 

 1بل الثمً الري ًخفلان نلُه و هُفُت طداده.مً الطاوو ، وذلً في ملا

و الطىانُت ، فُهمل نلى حشغُل الؿاكت  ل البىً للمشاَز و جىمً ؤهمُت هره الطُغت في جمٍى

 ؤلاهخاحُت الهاؾلت نىد بهؼ نمالثه الطىانُحن .

 : ماهية ألاشىاق املالية إلاشالمية  1.1

بن ألاطىاق اإلاالُت لها ؤزس هبحر نلى اكخطاد ؤي دولت في الهالم ، ال بل هي اإلادسن السثِس ي 

ٌ  في بالغ باهخمام اإلاالُت ألاطىاقخُث خكُذ لالكخطاد .  فهي  ،طىاء خد   نلى والىامُت اإلاخلدمت الدو

 اإلادخساث خشد في هام دوز  مً ألاطىاق هره به جلىم إلاا وذلً به، جخىاحد التي الاكخطاد مسآة جمثل

ت كىىاث هدى وجىحيهها الىؾىُت د اللىمي، الاكخطاد دنم نلى حهمل اطدثماٍز  السفاه مً مهدالث وجٍص

. وكبل الدخىٌ في الخدًث نً ألاطىاق اإلاالُت  2بإطسه اإلاجخمو نلى بالفاثدة ٌهىد مما ألفساده

 ألطىاق اإلاالُت .ؤلاطالمُت ، ال بد لىا في  البداًت ؤن هخهسف نلى اإلافهىم الهام ل

 : مفهىم الصىق املالية إلاشالمية  1.1.1

 : املفهىم العام لألشىاق املالية . 1

ٌ  فيها ًخم التي بإنها ألاماهً اإلاالُت ألاطىاق حهسف ٌ  جداو  جلً مً ألامىاٌ جدفم فيها ًخم ؤي اإلاالُت، ألاضى

 مالي فاثؼ لديها التي الىخداث مً ألامىاٌ جيخلل خُث اإلاظدثمسة، الىخداث اإلادخسة بلى الىخداث

ت لديها فسص ولِع ت، فسص لديها التي الىخداث بلى ألامىاٌ هره الطخخدام وافُت اطدثماٍز  اطدثماٍز

 .3الفسص هره وجىقُف الطدثماز اليافُت ألامىاٌ لديها الجخىافس ولىً

 لألدواث البُو و الشساء ؾلباث فيها جخجمو الري الىكام ؤو ؤلاؾاز" بإنها اإلاالُت الظىق  حهسفهرلً و 

ٌ  نملُاث جدٍسً بلى جىفُرها ًادي والتي اإلاالُت هخبروحىد اإلاالُت، ألاطىاق في الخداو  اإلاالُت ألاطىاق َو

ت الشسوؽ مً  .4وطهسنادٌ  بظسنت اإلاالُت اإلابادالث إلجمام الػسوٍز

 56وجخيىن الظىق اإلاالُت مً ندة ؤطىاق مخداخلت مو بهػها البهؼ وهي

د نً طىت( مثل الىلطىق  - الىلد6 وهي الظىق التي جخهامل بإدواث الاثخمان كطحرة ألاحل )ال جٍص

                                                             
1
 385هٌئة المحاسبة و المراجعة : مرجع سابق ، ص:  - 

2
 .  2، ص َ 2444 ،(اٌّؼارف اٌجاِؼُح وٍُح) اٌىرزؤُح، ،ٔظخح"اٌّاٌُح األطىاق فٍ ِحاضزاخ" ،تراي حظُٓ أحّذ 
3

 .َ 2442دِشك، ٌٍٕشز، داراٌزضا ،"واٌرطثُك إٌظزَح تُٓ اٌّاٌُح األوراق تىرطح فٍ االطرصّار "،اٌؼزتُذ فهذ ػظاَ 
4

 .َ 2442 اٌىرزؤُح، طىرَا،ٔظخح – دِشك ،" طىرَا فٍ اٌّاي رأص أطىاق ذطىَز " ،اٌُّذأٍ ػشخ أَّٓ ِحّذ 
5
 توفٌق حطا  ، نحو سوق مالٌة إسالمٌة ، طبعة تمهٌدٌة .كمال  
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ت اإلالبىلت الدفو.  ود اإلاخداولت والشُياث الىمبُاالث وغحرها مً ألاوزاق الخجاٍز

لت ألاحل وجخداٌو فيها  ألا  - طىق اإلاا6ٌ وهي الظىق التي جخهامل بإدواث الاثخمان مخىطؿت ؤو ؾٍى

 طىىاث(.  1-0اث, وغحرها مً اللسوع التي جتراوح آحالها مً )طهم والظىد

لخحن ناحلت وآحلت, ؤما طىق الطسف الهاحلت فُخم الخها - خم الخهامل فيها بؿٍس طىق الطسف6 ٍو

دًت والخىالاث الهاحلت بغافت بلى الشساء الىلدي. بِى الث البركُت والبًر م الخدٍى مل فيها نً ؾٍس

 ف آلاحل بالخىالاث آلاحلت والهلىد اإلااحلت.ما ًخم الخهامل في طىق الطس 

بن الظىق اإلاالُت الخللُدًت مً خُث ؤضل فىستها جادي دوزا ؤطاطُا ومهما في الىمى الاكخطادي، 

بال ؤن هره الظىق وهي في خالتها الساهىت ، لِظذ الىمىذج اإلادلم ألهداف الاكخطاد ؤلاطالمي 

وهدُجت ،  ترجب نليها الهدًد مً آلازاز التي حهُم الخىمُتوغاًاجه، بل بن الظىق اإلاالُت الخللُدًت ً

الهفخاح ألاطىاق بهػها نلى بهؼ مما طهل اهخلاٌ مخاؾس ألاشماث اإلاالُت نبر الخدود وبحن 

ألاطىاق، خاضت وؤن ؤطباب ألاشماث اإلاالُت وانهُاز البىزضاث مخهددة ومخداخلت، جسحو غالبا بلى 

ً واإلا .ومً هىا واهذ الخاحت  ملخت لكهىز طىق مالُت بطالمُت 1اطظاثؤخؿاء في طلىن اإلاظدثمٍس

 ال حشىبها شحهاث الخهامل بالسبا و جخلطىا  مً جبهُت هره ألاطىاق اإلاالُت الخللُدًت.

  الصىق املالية إلاشالمية.: جعسيف  1  

س بن فىسة ألاطىاق اإلاالُت جىدزج جدذ كاندة اإلاطالح اإلاسطلت ومما الحداٌ فُه ؤنها  حظاند نلى جؿٍى

ان الخُاة ليل اإلاجخمهاث اإلاخلدمت ت والاكخطادًت التي هي شٍس وكد بحن هللا حهالى ؤهه  ألانماٌ الخجاٍز

 . 2ال كُام للمجخمو بال باإلااٌ 

و ألاطىاق اإلاالُت في نطسها الخاغس نبازة نً جدلُم وطاثل اإلالاضد الشسنُت الخاضت بدفل اإلااٌ 

لفله ؤلاطالمي نلى ؤهمُت ألاطىاق في جىضُاث الىدوة الخاضت بالظىق وجىمُخه ، وللد هظ مجمو ا

هت مً الخث  اإلاالُت مً الىحهت ؤلاطالمُت واإلالامت في اإلاغسب بلىله 6 " في غىء ما هى ملسز في الشَس

نلى الىظب الخالٌ واطدثماز اإلااٌ وجىمُت اإلادخساث ، وإلاا لألطىاق اإلاالُت مً دوز في جداٌو ألاطىاق 

ُـ اطدثمازها؛ فةن الهىاًت بإمس هره ألاطىاق هي مً جمام بكامت الىاحب في خفل اإلااٌ وجيش

هت ؤلاطالمُت، وبانخباز ما ٌظخدبهه هرا مً الخهاون لظد  وجىمُخه بانخباز ذلً ؤخد ملاضد الشَس

ت". فاإلاجخمو البشسي نامت واإلاظلمىن خاضت  الخاحاث الهامت وؤداء اإلااٌ مً خلىق دًيُت ؤو دهٍُى

 . 3بداحت ماطت بلى ألاطىاق اإلاالُت  وجىكُمها وغبؿها لظد الخاحاث الهامت في الاطدثماز 

وللد جىىنذ واخخلفذ حهاٍزف الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت نىد الهلماء والباخثحن ، بال ؤن ؤغلحهم ًإخر 

ػهها ف ف الظىق اإلاالُت ؤلاضؿالحي الىغعي ٍو ي بؾاز حهٍسف الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت مً حهٍس

                                                             
1
 .رائد أبومؤنس وخدٌجة شوشان، الشروط الفنٌة والمهنٌة إلنشاء السوق المالٌة اإلسالمٌة 
2
 .82، ص  1،ج  7القرة داغً ، األسواق المالٌة فً مٌزان ، مجمع الفقه ، ععلً محً الدٌن  
 . 75، ص .2449دار إٌفائض اٌطثؼح اٌصأُح ،األردْ  –األطهُ واٌظٕذاخ ػّاْ  اٌّاٌُحِحّذ طثزٌ هاروْ ، أحىاَ األطىاق  3
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  16شسعي بطالمي، و فُما ًلي ؤهم الخهاٍزف لهره الظىق 

للظىق اإلاالُت مهىُان، مهنى واطو ًػم مجمىم الخدفلاث اإلاالُت في اإلاجخمو بيافت آحالها  .0

لت ألاحل بحن ؤفساد اإلاجخمو وماطظاجه وكؿاناجه، ومهنى غُم  اللطحرة واإلاخىطؿت والؿٍى

وفي غىء هرا اإلاهنى الىاطو فةن الظىق اإلاالُت  اإلاالُت.ًىدطس في طىق ؤو بىزضت ألاوزاق 

ال جىدطس في ميان مددد، وبهما في مهامالث مدددة، ومً هىا فةن مطؿلح الظىق اإلاالُت 

 .2ًمىً ؤن ًخػمً اإلاهامالث اإلاالُت اإلاىػبؿت بالػىابـ الشسنُتؤلاطالمُت 

ألاطهم، والطيىن ؤلاطالمُت نلى  "هي الظىق التي ًمىً ؤن جخداٌو فيها ألادواث اإلاالُت مً  .8

هت ؤلاطالمُت"   .3الىحه الري ججحزه الشَس

 .4"طىق مىكمت ًخم فيها جالقي بزادة اإلاخهاكدًً للخهامل بمخخلف ألادواث اإلاالُت اإلاشسونت" .0

"طىق مىكمت جىهلد في ميان مهحن وفي ؤوكاث دوزٍت للخهامل الشسعي بُها وشساء إلاخخلف  .0

 5وتهدف بلى حهبئت اإلادخساث الىلدًت وجىحيهها هدى اإلاشسوناث اإلاىخجت".ألادواث اإلاالُت، 

هت  "ذلً ؤلاؾاز ؤو اإلاجاٌ الشسعي الري ًخم فُه بضداز ألادواث اإلاالُت .1 اإلاخىافلت والشَس

بًطاٌ فهالت بحن  ؤلاطالمُت مً ؾسف ؤصخاب العجص زم اكخىائها وجداولها نبر كىىاث

وذلً مً ؤحل  ومساكبت مً ؾسف الهُئت الشسنُت للظىق ؤصخاب الفاثؼ بطىزة مىكمت 

 6."جثمحر ألامىاٌ في بؾاز شسعي

ومً خالٌ اطخهساغىا للمفاهُم اإلاخخلفت للظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت،  هجد ؤن الظىق اإلاالُت 

هت ؤلاطالمُت .ؤلاطالمُت  فاث الظابلتحظدىد في ؤخيامها بلى مبادت الشَس  ، فةههوبىاءا نلى هره الخهٍس

ف الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت نلى ؤنها 6 ؤلاؾاز اللاهىوي اإلاىكم للظىق  التي ًخم فيها جدىٍل ًمىً حهٍس

ؤو اهخلاٌ ألامىاٌ مً الجهاث ؤو ألاشخاص الرًً لديهم فىاثؼ مالُت بلى الجهاث ؤو ألاشخاص 

امها الخاص، ًخىلى بدازجه وؤلاشساف نلُه هُئت لها هك الرًً لديهم هلظ ؤو خاحت بلى ألامىاٌ.

بىطاثل وؤدواث بطالمُت جدىمه لىاثذ وكىاهحن وؤنساف وجلالُد، ًخهامل فيها الساغبىن في الاطدثماز 

، و بما ٌظاند نلى جىمُت الادخاز وحصجُو الاطدثماز مً ؤحل مطلخت الاكخطاد والىكام مشسونت

 .7اإلاالي ؤلاطالمي 

 : وشأة  ألاشىاق املالية إلاشالمية . 1.1.1

بن الهدف الخلُلي واليامً خلف مشسوم بوشاء طىق مالُت بطالمُت ؤو بىزضت ألاوزاق اإلاالُت 

هت ؤلاطالمُت وؤطع الىكام الاكخطادي  ؤلاطالمُت هى التزام هره البىزضت بالهمل وفم ؤخيام الشَس

                                                             
1

 .ِزجغ طاتك  رائذ أتىِؤٔض وخذَجح شىشاْ، 
2

 .2جاِؼح أَ اٌمزي،ص : اٌظؼىدَح ، اٌّؤذّز اٌؼاٌٍّ اٌصاٌس ٌاللرظاد اإلطالٍِ،، ٔحى طىق ِاٌُح إطالُِح(2445)، وّاي حطاب
 2، ص ِزجغ طاتك ،وّاي حطاب 3
 .19دار اٌىراب اٌصمافٍ، ص: دراطح فمهُح، ػّاْ: ، األطىاق اٌّاٌُح اٌّؼاطزج(2448)، أحّذ اٌظؼذ 4
طٍظٍح طاٌح واًِ ٌٍزطائً اٌجاِؼُح ف ، أطىاق األوراق اٌّاٌُح وآشارها اإلّٔائُح فٍ اإللرظاد اإلطالٍِ،(1995)، ِحٍ اٌذَٓ أحّذ 5

 . 24: ، صٌ اإللرظاد اإلطالٍِ، اٌىراب اٌصأٍ، اٌطثؼح األوًٌ
6

:  ، ذؼزَف طىق األوراق اٌّاٌُح، ِٕرذَاخ ِىطىػح اإللرظاد واٌرّىًَ اإلطالٍِ، اٌّىلغ االٌىرزؤٍتشز ِىفك
http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=20 

7
 أبو مؤنس وخدٌجة شوشان ، مرجع سابق .رائد نصري  
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ىهت، ؤلاطالمي، وججىب الهمل اإلاىاكؼ لهما، وبذا لم ًخدلم ذلً حهد نملُت ؤلاوشاء فاشلت ؤو مش

هت ؤلاطالمُت ؤهثر مما جدظً بليها   .1وكد حس يء بلى الشَس

وللد قهسث ؤٌو دنىة إلوشاء طىق مالُت بطالمُت مىر ما ًلسب نلدًً مً الصمً مً 

خُث اكترح جداٌو  ، 0540ؾسف الدهخىز طامي خمىد، وذلً في هدوة البرهت الثاهُت في جىوع طىت 

ت في خاالث الظلم وؤلا  ًجاز واإلاسابدت )وذلً إلاهلىمُت السبذ في هره الطُغ( الخطظ ؤلاطدثماٍز

ل  ني ؤلاطالمي، جيىن مخخططت في جمٍى واكترح فىسة بوشاء شسهت مظاهمت جابهت لبىً البرهت البدٍس

اإلاسابدت، وجيىن ؤطهمها كابلت للبُو والشساء وفم ؤطهاز مهلىت مظبلا، نلى ؤطاض مدظىب جبها 

ني للفىسة بةضداز للهملُت اإلاىفرة وألازباح اإلاظخدل ت. وكد اطخجاب وشٍس الخجازة والطىانت البدٍس

ً برلً  0542لظىت  04اللساز زكم  الري ٌظمذ بخإطِع شسواث مظاهمت بطالمُت، لدسجل البدٍس

زم جىاضلذ الىداءاث بهد ذلً مؿالبت بػسوزة بوشاء طىق مالُت  فػل الظبم في هرا اإلاجاٌ.

بطالمُت لخيىن بمثابت البدًل نً الظىق اإلاالُت الخللُدًت، فهره ألاخحرة بشيلها الخالي ال جخدم 

الاكخطاد، ولِظذ بالىمىذج اإلاىاطب للىكام اإلاالي ؤلاطالمي. وللد نلد مجمو الفله ؤلاطالمي هدواث 

بدث الخىُُفاث الشسنُت لألطىاق اإلاالُت الدولُت، وهرلً بدثذ ول ألادواث وماجمساث ندًدة ل

اإلاالُت اإلاظخخدمت في ألاطىاق اإلاالُت الهاإلاُت ، ووان مً ؤهم الىخاثج والخىضُاث التي جمخػذ ننها 

ٌ هره اإلااجمساث هى الخإهُد نلى ؤن ألاطىاق اإلاالُت بشيلها الخالي ال جخدم اإلاظلم ، ولِظذ هي اإلاثا

الخلُم للىكام اإلاالي ؤلاطالمي ، واهه ًجب بًجاد بدًل ننها في بكامت طىق مالُت بطالمُت ، زم حاء 

ً ، وضدز ذلً بلاهىن ، وهي  الخؿبُم الهملي لهره الدنىاث بةوشاء الظىق اإلاالُت الهاإلاُت في البدٍس

ً، خُث واهذ ججسبت زاثدة في هرا اإلاجاٌ  ا والبدٍس  .2ماٌظمى بظىق مالحًز

الهالم ؤلاطالمي ًمخلً وافت وللد ؤهد الهدًد مً نلماء الاكخطاد الاطالمي نلى ؤن 

اإلالىماث التي جاهله إلوشاء طىق مالُت بطالمُت، طىاء واهذ ؤمىاٌ ؤو ؤوزاق مالُت بطالمُت مً 

، خُث ؤن مً ؤهم ألاطباب الدانُت إلوشاء ؤطهم وضيىن بطالمُت ؤو ضىادًم اطدثماز بطالمُت، 

 6 3لُت بطالمُت  طىق ما

حهد الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت نمىما، وبىزضت ألاوزاق اإلاالُت ؤلاطالمُت خاضت فسضت هامت ليل  .0

و؛ خُث ًخمىً مً جللُل خظاثسه، ومخاؾسه،  مظدثمسمظلم، جدلم له ؤهداف الخدىؽ والخىَى

 
 
و مدفكخه اإلاالُت، واخخُاز ألادواث ألاهثر هجاخا   4.ومشسونُت وشٍادة ناثداجه، وذلً بدىَى

ل اإلاشسوناث اإلاىخجت والىاجخت،   .8 جمثل مدؿت هامت إلنادة جىلُت وضخ ألامىاٌ الخالٌ، وجمٍى

ادة ؤلاهخاج الفهاٌ في اإلاجخم م ٍش ادة مهدٌ الىمى الاكخطادي نً ؾٍس  . 5ومما ًادي بلى ٍش

بن بكامت طىق مالُت بطالمُت ٌهخبر ؤهثر مً غسوزة لخؿىٍس الهمل اإلاطسفي ؤلاطالمي، ومده    .0

ادة الىفاءة والهدالت،  بالكسوف اإلاالثمت إلاىافظت الىكام اإلاطسفي الخللُدي، بما ًادي بلى ٍش

                                                             
1
 رائد نصري أبو مؤنس وخدٌجة شوشان ، مرجع سابق . 
2
 123محمد األمٌن ولد عالً ، التنظٌم الفقهً والتنظٌم القانونً للسوق المالٌة اإلسالمٌة ، مرجع سابق.ص  
3
 ، مرجع سابق . رائد نصري وخدٌجة شوشان 
4
 .2445، ِزجغ طاتك، حطاب وّاي 
5
 .2445،، ِزجغ طاتكحطاب ّايو 
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ادة مهدالث الىمى والسفاهُت  .وبالخالي ٍش

ت لألفساد وذلً بدصجُههم ن .0 لى اطدثماز الفاثؼ مً الدخل في كىىاث جىمُت الهاداث الادخاٍز

 بغافُا ومشسونا،  وجدُذ لهم طهىلت بُو ألادواث اإلاالُت، وهرا ما ًىفس 
 
ت جامً لهم دخال ادخاٍز

 لهره اإلادخساث دزحت نالُت مً الظُىلات.

حرب الاطدثمازاث واإلادخساث اإلادلُت وألاحىبُت وبنادة جىؾحن ألامىاٌ اإلاهاحسة بلى الغسب، خُث  .1

 1ر ألازكام بلى جىاكػاث ضازخت واخخالالث زهُبت في هرا اإلاجاٌ.حشح

جخجلى ؤهمُت الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت فُما ًمىً ؤن جلدمه لخىمُت الاكخطاد، خُث ؤنها جمثل  .2

ت،  دلم ألاهداف الخىمٍى الىناء الري ٌظخىنب الظُىلت اإلاخىافسة في البالد ؤلاطالمُت، ٍو

 .2ؤلاطالمُتوالخىاشن، والخيامل للدٌو 

ت إلدازة الفاثؼ هدى حشغُل ألاضىٌ اإلاالُت، وللماطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت،  .3 حهد آلُت اطدثماٍز

  .3والخخػان ألادواث اإلاالُت ؤلاطالمُت

ومً هىا جخجلى لىا ؤطباب ومظىغاث بوشاء طىق مالُت بطالمُت في الخاحت اإلالخت للهالم ؤلاطالمي 

نُت ، وجخهامل باألدواث وألاوزاق اإلاالُت ؤلاطالمُت، وجيىن ول لىحىد طىق جىػبـ بالػىابـ الشس 

 . 4حهامالتها وفم اللاهىن ؤلاطالمي

 :ملىمات ئكامة ألاشىاق املالية إلاشالمية ومحطلباتها. 1.1.1

بالسغم مً ؤن ؤطىاق ألاوزاق اإلاالُت في الدوٌ ؤلاطالمُت وشإث انخمادا نلى اإلاىهج السؤطمالي السبىي, 

, بال ؤهه ًخىفس لها ول ملىماث كُام طىق مالي بطالمي, 5غُلت في حجم مهامالتها, وماطظاتهاوبلُذ 

 66بطالمي, هرهس منها ما ًلي 

 اإلاا6ٌ وهى مخىفس, بذا جم اطدثمازه داخل البالد ؤلاطالمُت. -0

ألاوزاق اإلاالُت ؤلاطالمُت6 للد جمىً زحاٌ الفله والاكخطاد ؤلاطالمي مً ضُاغت ؤوزاق مالُت، -8

ت، جيىن بدًلت إلاثُالتها في الظىق اإلاالي الخللُدي.خالُت    مً اإلاهامالث السبٍى

ل بطالمي لخماًتها مً جالنب  -0 اإلااطظاث اإلاالُت اإلاطدزة لألوزاق اإلاالُت6 فهي في خاحت بلى جمٍى

ً في اطدثمازها إلادخساتها.  اإلاػازبحن واإلالامٍس

ألاطىاق والاكخطاد ؤلاطالمي, الرًًجىفس اإلاخخططحن مً نلماء الفله ؤلاطالمي وخبراء اإلااٌ و -0

 ٌهملىن نلى جىحُه اإلاهامالث اإلاالُت وفم الػىابـ الشسنُت. 

                                                             
 
1
، السوق المالٌة اإلسالمٌة كٌف تكون فً خدمة النظام المالً المصرفً اإلسالمً، مجلة مركز صالح كامل  سلٌمان ناصر 

 . 11-66، جامعة األزهر، مصر.ص ص: 21السنة السابعة، العدد  ،(2003لإلقتصاد اإلسالمً،)

: ِىلؼه تشأْ ذطثُماخ شزػُح إللاِح اٌظىق اٌّاٌُح اإلطالُِح، ِٓ( 5/8) 74ِجّغ اٌفمه اإلطالٍِ، لزار رلُ 23
www.fiqhacademy.org.s. 

24
 .رائذ ٔظزٌ وخذَجح شىشاْ ، ِزجغ طاتك  

4
 .127، ص 2411محمد األمٌن ولد عالً ، التنظٌم الفقهً والتنظٌم القانونً للسوق المالٌة اإلسالمٌة ، بٌروت ، دار ابن حزم ،  
ِجّىػح دٌح اٌثزوح، طٍظٍح طااٌح واِاً : جذج.أطىاق األوراق اٌّاٌُح وآشارها اإلَجاتُح فٍ االلرظاد اإلطالٍِأحّذ ِحٍ اٌذَٓ أحّذ،  5

 .57ص ِزجغ طاتك ، ، 1415/1995واًِ ٌٍزطائً اٌجاِؼُح فٍ االلرظاد اإلطالٍِ، 
6

اٌظادرج ػٓ تٕه  ،االلرظاد اإلطالٍِق اٌّاٌُح "، حظُٓ حظٓ شحاذح، " إٌّهج اإلطالٍِ ٌرشخُض وِؼاٌجح أسِاخ طىق األورا

 .14ص ،1999َىُٔى / 1424،  رتُغ األوي 216اإلطالٍِ تذوٌح اإلِاراخ اٌؼزتُح اٌّرحذج، اٌؼذد دتٍ 
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 16وختى ًخم بوشاء طىق مالي بطالمي بملىماجه الظابلت ًخؿلب ألامس ما ًلي 

جدىم ؤطىاق ألاوزاق اإلاالُت اللاثمت في البالد ؤلاطالمُت لخخفم مو بنادة ضُاغت اللىاهحن التي -0

هت ؤلاطالمُت.كىاند    ومبادت وؤخيام الشَس

هت ؤلا   -8 بضداز ؤوزاق مالُت حدًدة هبدًل لألوزاق اإلاالُت الخالُت والتي جبحن ؤنها مخالفت للشَس

 طالمُت, وفي الفله ؤلاطالمي مدظو لرلً.

وغو مُثاق للُم اإلاخهاملحن في ؤطىاق ألاوزاق اإلاالُت ؤلاطالمُت ًخػمً الدوافو والصواحس)الث -0

 اب(, ختى ًمىً غمان ندم اهدسافهم نً شسم هللا.واب والهل

وغو مُثاق بحن وافت الدٌو ؤلاطالمُت للخهاون والخيظُم بُنهم في الخهامل في ؤطىاق ألاوزاق ا -0

 إلاالُت اإلاىحىدة لديهم.

الخىطو في بوشاء اإلااطظاث اإلاالُت ؤلاطالمُت "مطازف بطالمُت، شسواث اطدثماز بطالمُت،  -1

مُت،  شسواث طمظسة بطالمُت..." لدنم الخهامل في ؤطىاق ألاوزاق اإلاالضىادًم اطدثماز بطال 

 ًت ؤلاطالمُت.

 :املبادب التي ثلىم عليها ألاشىاق املالية إلاشالمية   1.1.1

جخطح ؤهمُت ألاطىاق اإلاالُت في الهمل هدللت وضل بحن ؤلادخاز و ؤلاطدثماز وذلً مً خالٌ      

ؤهمُت نملُت ؤلاطدثماز في جدلُم الىمى ؤلاكخطادي ؛ألن ؤلاطثماز نامل مهم في زفو اهخاحُت الهمل و 

ادة ؤلامياهُاث ؤلاهخاحُت، وهىا ًبرش دوز ألاطىاق اإلاالُت في ججمُو بدخازاث  ألافساد وجدىٍلها بلى ٍش

ادة ؤلاهخاج و الدخل واطخخدام اللىي الهاملت  . 2اطدثمازاث فهلُت جادي بلى ٍش

هت ؤلاطالمُت ًجب جىفس مجمىنت مً اإلابادت ؤهمها6  3وللُام هره الظىق اإلاالُت وفم ؤطع الشَس

 .اإلاىافظت الخسة والهادلت 

 والؿلب. جددًد ألاطهاز بىاء نلى كىي الظىق مً خالٌ آلُت الهسع 

  والباجهحن نً مخخلف حىاهب اإلاهاملت التي هم بطددها وال طُما ً جىافس مهلىماث واملت للمشتًر

بذا واهذ جلً اإلاهلىماث جازس نلى طهس الظلهت وهى ما ًؿابم مفهىم هفاءة الظىق في ألاطىاق 

 اإلاهاضسة.

 .ٌلالطخغال 
 
ت بالخهامل في الظىق ججىبا  ندم الظماح لللىي الاخخياٍز

  بذا واهىا ًادون بدظً هُت خدماث 
ّ
الهمل كدز اإلاظخؿام نلى ججىب "الىطاؾت" في اإلاهامالث بال

 حظاند نلى طالمت الخهامل في الظىق.

                                                             
 .141، ص 2441/ 1422ِىرثح اٌرمىي، : اٌماهزج. حظُٓ شحاذح وفُاع ػطُح، اٌضىاتظ اٌشزػُح ٌٍرؼاًِ فٍ طىق األوراق اٌّاٌُح  1
2

، دار اٌحاِذ ٌٍٕشز و اٌرىسَغ، ػّاْ األردْ، إٌمىد و اٌّظارف و األطىاق اٌّاٌُحػثذ إٌّؼُ اٌظُذ ػٍٍ، ٔشار طؼذ اٌذَٓ اٌؼُظً،  

 .67، ص 2444اٌطثؼح األوًٌ 
3
، الموقع اإللكترونً  74، ص برنامج أسالٌ  اإلستثمار اإلسالمً فً المجاالت المصرفٌة و التجارٌة 

www.Khartoumstock.com 22/49/2446بتارٌخ. 

http://www.khartoumstock.com/
http://www.khartoumstock.com/
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  طبذ ندم الظماح للمػازباث بخجاوش دوزها الاكخطادي في الترحُذ مً خُث الىكذ واإلايان ٍو

س باالطدثماز الخلُلي وخُث ًخم غاًت في خد ذاجه وبالخالي جطبذ الهملُت ولها لهبت خل جػ

 نً ألاوشؿت الاكخطادًت اإلافُدة للمجخمو.
 
 بظبحها ججمُد مىازد ضخمت بهُدا

الخل ؤن هره اإلابادت هفظها جؿبم في جىكُم ألاطىاق اإلاالُت اإلاهاضسة ، ففي الظىق  ٍو

ت للىي الظىق وي جادي دوزها في جددًد ألاطهاز في خالت  الاكخطادًت ؤلاطالمُت جترن الخٍس

ه آلُت الخددًد الخس  ت ًدخمل ؤن جادي بلى حشٍى الاطخلساز، ؤما بذا قهسث في الظىق جإزحراث اخخياٍز

 .  1لألطهاز فةهه ًجىش للدولت ؤن جخدخل ختى حهُد الهدٌ بلى الظىق 

 26هرلً مً اإلابادت ألاطاطُت والتي ال ًمىً ألي طىق بطالمُت ؤن حظخغني ننها 

ألاخالكُت والشسنُت 6 بشيل نام جدخل ؤلاطالم بهُيل الظىق خُث خسم ول نلد الالتزام بالػىابـ  -

ًادي بلى السبا والكلم والغسز والغبن والخدلِع, وفلظفت ؤلاطالم في ذلً ؤنها شسوؽ ؤطاطُت 

فت , وبؿبُهت الخاٌ ًىؿبم هرا اإلابدؤ نلى الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت , ؤي  للمىافظت الىفاة الشٍس

بؿت بالػىابـ الشسنُت , ولم ًخدخل ؤلاطالم بألُت الظىق ) الهسع والؿلب ( ألنها الظىق اإلاىػ

هت ؤلاطالمُت هشسؽ مىمل ووافي ألداء الظىق بىفاءة . اث الؿبُهُت التي ؤكستها الشَس  مً الخٍس

الاطدثماز الخلُلي ولِع الىهمي 6 في ألاطىاق اإلاالُت اإلاهاضسة جىثر اإلاػازباث غحر ألاخالكُت مً  -

هؼ اإلاخهاملحن بالظىق اإلاالي فُلىمىن بشساء ألاوزاق اإلاالُت وبُهها لِع بغسع الاطدثماز ؤو ب

ت في هره  ؤلاطترباح ولىً بغسع الخإزحر نلى ألاطهاز لطالخهم و هرا ما ًادي بلى قهىز مُىٌ اخخياٍز

ىحد فيها مثل الج طىق خالُت مً اإلاػازبت غحر اإلاشسونت ، خُث هيألاطىاق , لىً الظىق ؤلاطالمُت 

هره اإلاػازباث الن الىاقس في الهلىد ؤلاطالمُت ًسي ؤنها نلىد تهدف بلى الاطدثماز الخلُلي ولِع 

الىهمي مثل اإلاشازواث والبُىم والاحازاث وغحرها مً الهلىد, باإلغافت بلى ذلً فةن ؤلاطالم كد خسم 

  سشوق " .الاخخياز فلاٌ نلُه الطالة والظالم " اإلادخىس ملهىن والجالب م

اإلاظاهمت الخلُلُت في الخىمُت الاكخطادًت 6 بن مً شسوؽ جدلُم كُمت مػافت في الاكخطاد ؤن  -

جيىن الاطدثمازاث فُه خلُلُت , وهرا ماجخمحز به ألاطىاق اإلاالُت ؤلاطالمُت،  وهى  مبدؤ مهم مً 

خمو في الخىمُت مبادت الاكخطاد ؤلاطالمي , خُث اهه الًىحد جىاكؼ بحن ألاهداف اليلُت للمج

 الاكخطادًت وآلُت حهامل ألافساد في الظىق ؤلاطالمُت .

ومً هىا ًمىً اللىٌ ؤن الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت طىق جلل فيها اإلاػازباث ، وتهخم بالظىكحن 

ت بشيل مخيافئ، ومهُاز هفاءتها هى اهػباؾها ألخيام اإلاهامالث اإلاالُت ؤلاطالمُت  ألاولُت والثاهٍى

ت .وكدزتها نل و الخىمٍى  3ى جمىٍل اإلاشاَز

 

 
                                                             

تحس ِٕشىر ػًٍ شثىح . دور اٌّظارف اإلطالُِح فٍ دػُ و ذطىَز أطىاق رأص اٌّاي اٌؼزتُحػثذاٌزساق خًٍُ وػادي ػاشىر،  1

 االٔرزٔد
2
 تحس ِٕشىر ػًٍ شثىح االٔرزٔد مبادئها وأدواتها .أحمد محمد نصار ، األسواق المالٌة اإلسالمٌة :  
3
القاضً، دور المصارف اإلسالمٌة فً دعم وتطوٌر أسواق رأس المال ، فً ، دور الصٌرفة اإلسالمٌة فً تعبئة الموارد محمود  

 144-139، ص 2445لبنان ، –واألدوات المالٌة اإلسالمٌة الحدٌثة ، اتحاد المصارف العربٌة، بٌروت 
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 : مزاًا ئوشاء شىق مالية ئشالمية  1.1.1

م ًػمً بطالمُت مالُت طىق  بن بوشاء  الظُىلت وجإمحن خاللها، مً مىخجاتها ؤلاطالمُت اإلاطازف حظٍى

 جؿىٍس في اإلاظاهمت ناجلها نلى ؤخرث هماطظت الدولُت ؤلاطالمُت اإلاالُت الظىق  لها،وقهسث الالشمت

 جسهص هما ؤلاطالمُت، اإلاالُت لألدواث الثاهىي  الظىق  خلم ؤلاطالمُت، وبالخالي والىلد اإلااٌ زؤض ؤطىاق

 اإلااطظاث بحن جداولها طِخم التي ؤو اإلاخداولت اإلاالُت ألادواث نلى اإلاطادكت نلى ؤلاطالمُت اإلاالُت الظىق 

 هره خالٌ ومً الخللُدًت، اإلاطازف في ؤلاطالمُت والىىافر الخللُدًت واإلاطازف ؤلاطالمُت اإلاالُت

ب ًمىً الهملُت  ؤهم في وجداولها كبىلها ٌظهل مما اإلاخخلفت الفلهُت آلازاء بحن الىكس وحهاث جلٍس

ٌ  بضداز نملُاث جدىم مىخدة مهاًحر بنداد نلى الهمل هرلً الدولُت، اإلاالُت ألاطىاق  ألادواث وجداو

 . 1ؤلاطالمُت اإلاالُت الظىق  إلالخػُاث جبها ؤلاطالمُت اإلاالُت

ت بطالمُت طُادي بلى جدلُم الهدًد مً اإلاصاًا ومً ؤهمها   26والشً ؤن بوشاء طىق مالُت زاهٍى

بن بوشاء الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت ًادي بلى جدلُم هدفحن هما ، الخهاون واإلاىافظت ، خُث ًخم  -

لتزام بالهدٌ والخهالُم ؤلاطالمُت الخهاون بحن حمُو اإلاخهاملحن في الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت نلى ؤلا

هت ؤلاطالمُت في الاطدثماز دون اللجىء بلى وطاثل  ، والخىافع بُنهم نلى جىفُر ؤخيام الشَس

 .3ؤلاخخياز

ادة ألامىاٌ اإلاىحهت الى اإلاشازواث في زئوض ؤمىاٌ  - بن ؤوشاء الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت ًادي بلى ٍش

 اإلااطظاث .

دواث وكىاند بطالمُت مً شإهه ؤن ٌظاهم في حرب اإلادخساث، وحىد طىق مالُت حهمل بإ -

 وبنادة جىؾحن ألامىاٌ اإلاهاحسة بلى الخازج.

وحىد الظىق اإلاالُت ؤلاطالمُت بإدواتها ووطاثلها ًجهل اإلالازهت الياملت بحن وطاثل الاطدثماز  -

وحىد هره الظىق ؤلاطالمُت ، والىطاثل اإلاخاخت للبىىن الخللُدًت ممىىت ومىغىنُت ، ؤما كبل 

 .4فةن اإلالازهت الجيىن مىطفت والنادلت ، هكسا لهدم الخيافا في الكسوف والامياهُاث 

 

 

 

 

                                                             
1
نوال بن عمارة ، الصكوك اإلسالمٌة ودورها فً تطوٌر السوق المالٌة اإلسالمٌة ، تجربة السوق المالٌة البحرٌنٌة ، مجلة الباحث ،  

 .2411/ 9ع 
 اٌطثؼح األوًٌ 2414ِظز  ،  –االطىٕذرَح / دار اٌفىز اٌجاِؼٍ  ،دور اٌّظارف اإلطالُِح فٍ ذذػُُ اٌظىق اٌّاٌٍػّاد ػشاسٌ ،  2
 187-186، ص .
3
جذارا ٌٍىراب اٌؼاٌٍّ  -جهرهااِى ذُجُحاطرزإ - ٌؼىٌّحذحذَاخ ا -سي تا ٌجٕحراخ ِمز، " إلطالُِحرف اٌّظاا" ،ٔحوخظاْ طٍُّاأحّذ  

 .274ص ،.2448اٌطثؼح األوًٌ،  –ارتذ  -ْػّا، ػاٌُ اٌىراب اٌحذَس، 
4
 .351سلٌمان ناصر : مرجع سابق ، ص  
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 خالصة الفصل

ٌ  اإلافاهُم مخخلف بلى خالله مً الخؿسق  جم الري الفطل هرا آخس في ل خى  وهرا ؤلاطالمي الخمٍى

ل ؤن اجطح له، اإلاخهددة و اإلاخخلفت واإلاطادز الخطاثظ  جلدما ًدلم ؤن اطخؿام ؤلاطالمي الخمٍى

 و والبىىن الاكخطادًت اللؿاناث بمخخلف ًلم ؤهه هما اإلاالُت، الىطاؾت ؤطالُب مً هإطلىب ملمىطا

 جلبُت خالٌ مً به ًلىم الري الدوز  وهرا بها، ًخمخو التي الخطاثظ بفػل وذلً اإلاالُت، ألاطىاق

هت الش مىهج وفم واإلااطظاث ألافساد اخخُاحاث مخخلف  .اإلاخياملت ؤلاطالمُت َز

ل ؤهكمت جدافل وليي  خىلها ًجسي  اإلا جخيبه ؤن ًجب الخالي الىكذ في هجاخها نلى ؤلاطالمي الخمٍى

س مهه والخهامل  الانخباز بهحن جإخر مىخدة بطالمُت زجُجُت ا اطذ خالٌ مً وادازتها ؤهكمتها بخؿٍى

ٌ  خاحاث حمُو لُت الهملُاث بلى ؤلاطالمُت الدو  .الخمٍى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الصغيرة واملحوسطةاملؤسسات 
 

32 
 

 ملدمة

بن الاهخمام الزي جدظى به املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت ٌػىغ ألاهمُت التي ًمثلها اللؼاع في  

هزا  اكخصادًاث الػالم لزا جشاهً الػذًذ مً الذوٌ، خاصت الىامُت منها، في جىمُت اكخصادًاتها مً خالٌ

 مهما في الخىمُت الاكخصادًت ملا ًىفش مً مىاصب ؼغل لألًادي غحر املاهلت.
ً
 اللؼاع، هما ًلػب دوسا

وظىداٌو في هزا الفصل الخؼشق مً خالٌ مبدثحن ألاٌو غمىمُاث خىٌ املاظعاث الصغحرة  

 .ا ؽاول التي جىاحههملآلُاث دغم املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت واواملخىظؼت، وفي الثاوي 

 : عموميات حول املؤسسات الصغيرة واملحوسطة1.2

حػخبر املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت واملاظعاث الىبحرة مً املدشواث الشئِعُت للىمى الاكخصادي  

.  والخخؼُؽ املعخلبلي، وجمثل ؤخذي دغائم الخىمُت ألاظاظُت ؤي دولت مً الذٌو

 و  
ً
 هاما

ً
 في الخىمُت الاحخماغُت في مخخلف الذٌو وجلػب املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت دوسا

ً
ؤظاظُا

برص هزا الذوس مً خالٌ اهدؽاسها في مخخلف كؼاغاث الاكخصاد الىػني، فهي اللىة  املخلذمت والىامُت، ٍو

املدشهت له، واملصذس الخللُذي لىمىه وجؼىسه، هما ؤن غذدها ٌؽيل وعبت هبحرة بامللاسهت مؼ غذد املؽشوغاث 

 ذان الػالم.اليلُت في مػظم بل

 : مفهوم املؤسسات الصغيرة واملحوسطة1.1.2

جىحذ صػىبت في جدذًذ مفهىم واضح للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت سغم جىاحذها في مخخلف دٌو  

لت جصيُف املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت، والجضائش هغحرها مً الذٌو  الػالم، وليل دٌو حػٍشف مدذد لؼٍش

خ خذدث مً خالٌ  اللاهىن الخى  ف  11/01/2017حُهي للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت، الصادس بخاٍس حػٍش

 للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت.

 

 : جعزيف املؤسسات الصغيرة واملحوسطة2.1.2

خعب املادة الخامعت مً اللاهىن الخىحُهي حػشف املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت مهما واهذ  

( 250( بلى مائخحن وخمعحن )1ؤو الخذماث. حؽغل مً واخذ ) ػبُػتها اللاهىهُت بإنها ماظعت بهخاج العلؼ

. ال ًخجاوص سكم ؤغمالها العىىي ؤسبػت )
ً
ت 4شخصا ( مالًحر دًىاس حضائشي ؤو ال جخجاوص مجمىع خصُلتها العىٍى

 ( ملُاس دًىاس حضائشي.1واخذ )

 1جدذد املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت هما ًلي: 10و  09و  08وخعب املادة  

                                                             
ٌتضمن  3176ٌناٌر سنة  71الموافق ل  7327ربٌع الثانً عام  77المؤرخ فً  3-76الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، قانون رقم  - 1

 .15ص14القانون التوجٌهً لتطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ص
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 ( غامل250-50غذد الػماٌ مً ) -ملاظعاث املخىظؼت: ا -*

 ( مالًحر دًىاس حضائشي.4( ملُىن دًىاس بلى )400سكم ألاغماٌ ما بحن ) -                          

ت مابحن ) -                            ( ملُاس دًىاس حضائشي.1( ملُىن دًىاس بلى )200الخصُلت العىٍى

 ( غامل.49( بلى )10غذد الػماٌ مً ) -الصغحرة: املاظعاث  -*

 ( ملُىن دًىاس حضائشي.400سكم ألاغماٌ ال ًخجاوص ) -                         

ت ال جخجاوص ) -                           ( ملُىن دًىاس حضائشي. 200الخصُلت العىٍى

*-  :
ً
 غماٌ( 09( بلى )01غذد الػماٌ مً ) -املاظعاث الصغحرة حذا

 ( ملُىن دًىاس حضائشي 40سكم ألاغماٌ ؤكل مً ) -                             

ت ال ًخجاوص ) -                               ( ملُىن دًىاس حضائشي.20الخصُلت العىٍى

 لشكم ؤغمالها ؤو 11وخعب املادة 
ً
: برا صىفذ ماظعت في فئت مػُىت وفم غذد غمالها، وفي فئت ؤخشي ػبلا

ت ملػُاس سكم ألاغماٌ ؤو مجمىع الخصُلت لخصيُفها.  مجمىع خصُلتها، حػؼى ألاولٍى

 : خصائص املؤسسات الصغيرة واملحوسطة3.1.2

جخمخؼ املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت ببػع الخصائص الػامت، منها ما هى مشجبؽ بجاهب املىاسد  

ت خاصت املاظغ، وؤخشي لها غالكت بالجاهب املالي وهز ه الخصائص التي ظىىسدها مشجبؼت في ألاظاط البؽٍش

باملاظعت غىذ بوؽائها، ألهه بػذ هزه املشخلت ظُيىن ليل ماظعت ؤو مجمىغت مً املاظعاث التي جيخمي 

 لىفغ اللؼاع خصىصُاتها التي جمحزها غً باقي املاظعاث، وغلُه ًمىىىا ؤن هىسد الخصائص الخالُت:

لُت مدذودة، مثل سكم ألاغماٌ، ومجمىع املحزاهُت، في غذد مدذود مً املعخخذمحن وماؼشاث ما -

ؼ ألاوسبي، ؤو مجمىع الاظدثماساث ؤو مجمىع سؤط املاٌ. ؼ الجضائشي والدؽَش  الدؽَش

جخمخؼ املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت باالظخلاللُت فال جيىن جابػت مً الىاخُت املالُت ؤو مً هاخُت  -

ذ مً ػشف ماظعاث ؤخشي،  فهي لِعذ فشوع جابػت ال بي ماظعت، بدُث جخخز املشاكبت والخصٍى

ت.  اللشاساث بدٍش

 2جإخز املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت ؼيل كاهىوي. -

ًمثل الدجم خاصُت مهمت للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت الدجم بما ًخمحز به مً بعاػت ؤظالُب  -

اليؽاغ، لزلً كذ ًشي بػع ومىاهج الػمل وكذسة الخدىم في مجاٌ ألاغماٌ واملشوهت في حغُحر مجاٌ 

ً طشوسة بلاء املىظمت مخىظؼت ؤو صغحرة الدجم سغم جىفش الفشص املىاجُت لها.  املالىحن واملذًٍش

اخخُاس ؤظلىب الػمل املالئم ألصخاب املاظعت هزلً الاظخفادة مً ألاسباح املدللت وهزا ما ًدفض  -

ذغم الجهىد املبزولت بإكص ى الؼاكاث مً كبل املالىحن وؤ صخاب املصالح بطافت بلى وحىد ٍو

ذ مً الشطا واللبىٌ.  غالكاث شخصُت ممحزة مؼ الضبائً والػاملحن وبصفت مباؼشة مما ٌػؼي املٍض

                                                             
 .34محمد رشدي، مرجع سبق ذكره، صسلطانً  - 2
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ت وظشغت الاظخجابت: خُث جدعم باللذسة غلى الخىُف مؼ ظشوف الػمل املخغحرة بطافت  - املشوهت إلاداٍس

ػمالء بطافت بلى بعاػت الهُيل الخىظُمي وجشابؽ بلى الؼابؼ غحر الشظمي في الخػامل مؼ الػاملحن ؤو ال

ت اللشاساث.   مفشداث الػمل ومشهٍض

 الاغخماد والترهحز غلى شخصُت املعحر. -

 ؤهظمت مػلىماث داخلُت وخاسحُت بعُؼت وؼيلُت حػخمذ غلى الاجصاالث املباؼشة . -

 بظتراجُجُت خذظُت وغحر سظمُت وجخمحز بلصش املذي. -

خصائص بًجابُت للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت مثل املشوهت وظشغت  مما ظبم وعخيخج ؤن هىان 

الخىُف ووحىد غالكاث مباؼشة مؼ الػمالء والػاملحن، بِىما هىان ما ٌػىق املاظعاث الصغحرة وهي 

 3مدذودًت املىاسد والىمُاث التي جدذ مً كذستها إلاهخاحُت.

 

 : دور املؤسسات الصغيرة و املحوسطة و أهميتها4.1.2

مىً ؤبشاص هزا الذوس مً خالٌ جؼىس   للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت دوس هبحر في الاكخصاد الىػني، ٍو

شها.  حجمها في العىىاث ألاخحرة، وهزا مً خالٌ ألاهمُت التي ؤغؼتها الذولت في بشامج الذغم لدصجُؼ ؤوؽإها وجؼٍى

 املحلية: أهمية املؤسسات الصغيرة و املحوسطة و دورها في الحنمية 1

           ًمىً جىطُذ ؤهمُت هزا الىىع مً املاظعاث في الاكخصاد الجضائشي مً خالٌ الىلاغ الخالُت هما ًلي:                                   

   _ ثطور جعداد املؤسسات الصغيرة و املحوسطة في الجزائز :1

 في غذدها  
ً
( وهزا ما ًمىً 2016-2010خالٌ الفترة )ؼهذث املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت همىا هبحرا

 جىضخه مً خالٌ الجذٌو الخالي.

 2016-2010حػذاد املاظعاث الصغحرة و املخىظؼت في الجضائش للفترة : 22الجدول ركم

                                                             
 .28بوزٌان جواهر، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

ٌ  2015 2014 2013 2012 2011 2010 البُان  العذاس ي الاو

2016 

 1013637 934037 851511 777259 686825 658737 618515 املؤسسات الخاصة

ت  577386 537901 496989 459414 407779 391761 369319 شخصُت مػىٍى

 436251 396136 354522 317854 279046 266976 249196 شخصُت ػبُػُت

 438 532 542 557 561 572 557 املؤسسات العمومية

 1014075 934569 852053 777816 627386 659363 619072 املجموع
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Soursce: Minister de l'industrie et des Mines, Bulletin d’Information Statistique de la PME, no20-

no29 . www.mipmepi.gov.dz 

مً خالٌ الجذٌو ًخضح ؤن غذد املاظعاث الصغحرة و املخىظؼت في الجضائش ًتزاًذ مً ظىت بلى  

 2016خىظؼت ختى العذاس ي ألاٌو مً ظىت ؤخشي و ؤهه خالٌ هزه الفترة بلغ غذد املاظعاث الصغحرة وامل

 2010ماظعت صغحرة و مخىظؼت، وهزا بػذ ما وان غذدها ظىت  1014075ؤهثر مً ملُىن ماظعت ؤي 

ت وػبُػُت خُث بلغ ظىت  619072خىالي  ماظعت. وحػخبر غالبُت هزه املاظعاث ماظعاث خاصت بحن مػىٍى

ت  2016 ماظعت وغذد املاظعاث الخاصت راث  577386غذد املاظعاث الخاصت راث الصخصُت املػىٍى

ماظعت خاصت  1013637ماظعت لُبلغ بزلً غذد املاظعاث الخاصت  436251الصخصُت الؼبُػُت 

. في امللابل هجذ ؤن املاظعت الصغحرة واملخىظؼت الػمىمُت 2010صغحرة ومخىظؼت ووان غذدها في جضاًذ مىز 

 ماظعت صغحرة ومخىظؼت. 557والتي بلغ غذدها  2010ماظعت وهي في جىاكص مىز  438 2016بلغذ ظىت 

غلب غلى املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت الؼابؼ املاظس ي املصغش هما ًىضخه الجذوٌ    َو

 الخالي.

 2016: هىع املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت خالٌ العذاس ي ألاٌو 03الجذٌو سكم

 هىع املاظعت الصغحرة واملخىظؼت غذد املاظعاث %

 غماٌ( 9غامل بلى 1املصغشة ) 983653 97

 غامل( 49غماٌ بلى  10الصغحرة ) 27380 2,7

 غامل( 249غامل بلى  50املخىظؼت ) 3042 0,3

 املجمىع 1014075 100

Soursce:Minister de l'industrie et des Mines, Bulletin d’Information Statistique de la PME, no20, 

p54. www.mipmepi.gov.dz 

مً خالٌ الجذوٌ هالخظ ؤن غالبُت املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت هي ماظعاث مصغشة خُث  

ماظعت فُما بلغذ  983653مً بحمالي غذد املاظعاث خُث بلغذ  %97خىالي  2016بلغذ وعبتها ظىت 

مً بحمالي غذد الؽشواث، وبلغ غذد املاظعاث  %2,7ماظعت بيعبت  27280غذد املاظعت الصغحرة خىالي 

مً بحمالي غذد املاظعاث الصغحرة  %0,3ماظعت غلى املعخىي الىػني وهى ما ًمثل  3042خىظؼت امل

 واملخىظؼت.
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 مساهمة املؤسسات الصغيرة و املحوسطة في الناثج الداخلي الخام  -5.1.2

حعاهم املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت بؽيل هبحر في الىاجج الىػني وخاصت مً خالٌ اللؼاع  

 وهزا ما ًىضخه الجذٌو الخالي:الخاص 

 

 (2010-2006جؼىس الىاجج الذاخلي الخام خاسج املدشوكاث خعب الؼابؼ اللاهىوي ): 24الجدول ركم

 املاظعاث 2006 2007 2008 2009 2010

% 

 

 % اللُمت

 

 % اللُمت

 

 % اللُمت

 

 % اللُمت

 

 اللُمت

وعبت  2740,06 79,55 3153,77 80,8 3574,07 82,45 4162,02 83,59 4681,68 84,98

اللؼاع 

 الخاص  في

PIB 

وعبت  704,05 20,45 749,86 19,2 760,92 17,55 816,80 16,41 827,53 15,02

اللؼاع 

 الػام  في

PIB 

 املجمىع 3444,11 100 3909,63 100 4334,99 100 4978,82 100 5509,21 100

Soursce: Minister de l'industrie et des Mines, Bulletin d’Information Statistique de la PME, 

no20,mars 2012, p54. www.mipmepi.gov.dz 

مً الجذوٌ ًدبحن لىا ؤن معاهمت اللؼاع الخاص جفىق اللؼاع الػام ،خُث ؤن وعبت معاهمت هزا  

بلى  2006ظىت  %79,55ألاخحر جىخفع ظىت بػذ ؤخشي، خُث اسجفػذ وعبت معاهمت اللؼاع الخاص مً 

 %15,2بلى  2006ظىت  %20,45، في امللابل اهخفظذ وعبت معاهمت اللؼاع الػام مً 2010ظىت  84,98%

ملُىن دًىاس ظىت  827,53بلى  2006ملُىن دًىاس ظىت 704,05سغم اسجفاع كُمت معاهمتها مً  2010ظىت 

بلى  2006لُىن دًىاس ظىت م 2740,06وهزا بعبب اسجفاع كُمت معاهمت املاظعاث الخاصت مً  2010

 .2010ملُىن دًىاس حضائشي ظىت  4681,68

 مساهمة املؤسسات الصغيرة واملحوسطة الجزائزية في الخشغيل-6.1.2

حعاهم املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت بيعبت هبحرة في الخللُل مً البؼالت غلى املعخىي الىػني  

اظعاث خاصت للُذ الػاملت املاهلت والجذٌو الخالي ًبن وهزا بفظل مىاصب الؽغل املشهت التي جدُدها هزه امل

 2015-2014لىا حجم الػمالت املصشح بها في هزه املاظعاث خالٌ الفترة 
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 :Soursce        2015-2014جؼىس الػمالت املصشح بها في املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت : 25الجدول ركم  

Minister de l'industrie et des Mines, Bulletin d’Information Statistique de la PME, no28, mai 2016, 

p14 . www.mipmepi.gov.dz 

املىاسد املدلُت وجثمُنها ،وبالخالي فمذي اهدؽاس املاظعاث حػخمذ الخىمُت املدلُت بالذسحت ألاولى غلى اظخػماٌ  

                                                            4الصغحرة واملخىظؼت ٌػىغ مذي معاهمتها في الخىمُت املدلُت .

                                                                    5هما ؤن ؤهمُت املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت جىمً فُما ًلي: 

ت حؽغُل الؽباب.                                                                                     -                                                          خلم فشص غمل ؤهثر واظخمشاٍس

 ظاء كىاغذ الخىمُت.                                                            جىمُت املىاهب والابخياساث واس  –

 الاسجلاء بمعخىي الادخاس والاظدثماس.                                                                          –

في هدى املذن.                                    –                                             وكف الجزوح الٍش

ت املخىاصهت حغشافُا بحن مخخلف املىاػم.                                                               –  جدلُم الخىمٍى

             جىمُت الصادساث.                                                                                 –

 جشكُت سوح املبادسة الفشدًت والجماغُت.                                                                        – 

      وثطورها  :آليات دعم املؤسسات الصغيرة واملحوسطة 2.2 

                                        آليات دعم املؤسسات الصغيرة واملحوسطة1.2.2

 للخىمُت الذائمت بؽليها الاكخصادي  
ً
ؤصبدذ املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت سافذا خلُلُا

 للثروة وفظاء خُىي لخلم فشص الػمل، وفي اهؼالكا مً هزا كامذ الىصاسة 
ً
والاحخماعي باغخباسها جمثل مىجا

                 في بػاس جؼبُم ؤخيام اللاهىن الخىحُهي لتركُت املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت بةوؽاء:

                                                             
شرٌف بوقصبة ،علً بوعبد هللا،الملتقى الوطنً حول واقع آفاق النظام المحاسبً ، لمالً فً المؤسسات الصغٌرة  4

 .03، ص3102،ماي ،6-5والمتوسطة فً الجزائر ، جامعة الوادي، ٌومً
ل االستراتٌجٌة "مدخل لتحقٌق المزاٌا التنافسٌة فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة"،مذكرة لنٌل غرزولً اٌمان ،البدائ 5

 .03،ص3101-3112شهادة الماجستٌر،،

 املاظعاث  2014 2015 %2015لعىت 

 الخاصت 2110665 2327293 98,16

 الػامت 46567 43727 1,84

 املجمىع 2157232 2371020 100
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املؽخلت هي غباسة غً هُئت ماكخت الظخلباٌ املاظعاث ، حػمل غلى جلذًم مخخلف  مشاثل املؤسسات :-1

     املعاغذاث والخذماث التي جدىاظب مؼ اخخُاحاث املاظعاث التي هي في ػىس الاهجاص وخذًث اليؽإة.                                     

                                                                                           مزاكز الخسهيل:  -2

ت والاظخلالٌ املالي ؤوؽئذ ػبلا للمادة  هي ماظعاث غمىمُت راث ػابؼ بداسي جخمخؼ بالصخصُت املػىٍى

                                       .                                                      18-01مً اللاهىن 13

                                        املجلس الوطني الاسخشاري لتركية املؤسسات الصغيرة واملحوسطة:-3  

ت ، والاظخلاللُت املالُت ، ًيلف بتركُت الخىاس والدؽاوس بحن  وهى حهاص اظدؽاسي ًخمخؼ بالصخصُت املػىٍى

واملخىظؼت وحمػُاتهم املهىُت مً حهت ، وبِئتها والعلؼاث الػمىمُت مً حهت ؤخشي.          املاظعاث الصغحرة 

                                          ( :(ANDI( والوكالة الوطنية لحطويز الاسخثمارات APSIإنشاء وكالة ثزكية ودعم الاسخثمارات ) -4

ؼ إلهماٌ املىظىمت الاحشائُت املخػللت  - ووالت جشكُت ودغم الاظدثماساث:وهي ميلفت بمعاغذة ؤصخاب املؽاَس

باكامت اظدثماساتهم مً خالٌ بوؽاء ؼبان مىخذ، ًظم الاداساث واملصالح املػىُت باالظدثماساث واكامت 

الىوالت الىػُت  –                                                                                                                       املؽشوغاث .          

ت والاظخغالٌ املالي  وتهذف بلى جللُص  ش الاظدثماساث: وهي ماظعت غمىمُت جخمخؼ بالصخصُت املػىٍى لخؼٍى

                      ًىما في الىوالت العابلت التي خلذ مدلها.                                                                                       60ًىما بذال مً  30ت بلى آحاٌ مىذ التراخُص الالصم

سٍت جىطؼ هزه الىوالت جدذ ظلؼت سئِغ الجمهى (:  (ANSEJالوكالة الوطنية لدعم جشغيل الشباب  -5

خىلى الىصٍش امليلف بالدؽغُل املخابػت الػملُت لجمُؼ وؽاػاث الىوالت ، التي جلذم معاغذاث بلى الؽباب في  ٍو

 ظىت.                                             40بوؽاء املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت والزًً جلل ؤغماسهم غً 

ؼ اكخصادًت مصغشة.          اظخدذزذ آلُت اللشض اثدعيم اللزض املصغز: -6   ملصغش بهذف بكامت مؽاَس

عي    1994جم بوؽائه في ماي :  CNACالصندوق الوطني للحأمين على البطالِة  -7  وفم املشظىم الدؽَش

لت غحر اسادًت.                                94-11 املخػلم بخإمحن البؼالت لصالح الاحشاء الفاكذًً ملىاصبهم بؼٍش

-9-15مً ػشف سئِغ الخيىمت واهخخاب ؤغظائه  ًىم  CNCجم اوؽاء : CNCملجلس الوطني الاسخشاري ا -8

2003                                                                                                    . 

اليعبت لؽبىت بىسصاث املىاولت فلذ بإنشاء بورصات املناولة والشزاكة وكذا املجلس الوطني للمناولة:  -9

مؼ بوؽاء ؤٌو بىسصت للمىاولت بالجضائش والتي جبػتها زالر فشوع ؤخشي كعىؼُىت زم 1991بذؤث في الػمل ظىت 

ً وجىظُم وظحر هزا  .1998، وغشداًت  1997وهشان  ؤما غً املجلغ الىػني للمىاولت والزي ًدىاوٌ بُان جيٍى

 -                                                                                                                        6  املجلغ.

جؼىس غذد املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت الخاصت والػمىمُت والصىاغاث الخللُذًت في الجضائش :           

                                                             
6

قشٌدة صوراٌة ، تموٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، )دراسة حالة الشركة الجزائرٌة األوروبٌة  

 .70ص-65، ص3103-3100تٌر فً العلوم االقتصادٌة ، للمساهمات ( مذكرة لنٌل شهادة الماجس
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ماظعت باليعبت لللؼاع  225449لى ماظعت ب17500اسجفؼ  غذد املاظعاث مً 2004،  2003خالٌ ظىتي 

فلذ  2006زم  2005و  2004ماظعاث وفي املمخذة بحن ظىت  10الخاص بِىما غذدها في اللؼاع الػام ب

ادة في  23964زم  20393اسجفؼ صافي غذد املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت بلى  ماظعت ، في خحن ؤن الٍض

 2006ماظعت ظىت  139، واهخفع الػذد  2005 ماظعت لعىت 874ماظعت بلى  778اللؼاع الػمىمي مً 

ػت لهزه املاظعاث في اللؼاع الخاص وهي هفغ الظاهشة التي ججػل جشاحؼ  ادة العَش هزه املاؼشاث جظهش الٍض

 همى املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت في اللؼاع الػمىمي .                                                     

ادة مخفاوجت غلى سؤظها ؤما كؼاغاث اليؽا غ التي جيؽؽ فيها املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت ، والتي ؼهذث ٍص

كؼاع البىاء وألاؼغاٌ الػمىمُت ، الزي ٌعخدىر غلى ؤغلى وعبت مً املاظعاث في هزا الىىع وفي هفغ 

ادة للماظعاث الصغحرة واملخىظؼت خالٌ الفترة امل شحؼ  الىكذ ٌػخبر اللؼاع الزي اظخلؼب ؤهبر ٍص ػىُت  ، ٍو

ؼ الخاصت ، وال ظُما في مجاٌ بىاء العىىاث ، مما  رلً لعُاظت الذولت الشامُت بلى جذاسن الخإخش في املؽاَس

ؼ املسجلت في بػاس بشهامج  شجؼ غلى كُام ملاوالث خاصت في هزا الؽإن ، هظشا لضخامت حجم املؽاَس

و الىلل و الاجصاٌ ، ظىاء مً خُث ألاهمُت في إلاوػاػ الاكخصادي ، زم ًليها كؼاعي الخجاسة والخىصَؼ 

                                                     7اليعُج الاكخصادي الىػني ؤو مً خُث وعبت الاسجفاع في غذدها . 

                                             مشاكل ثنمية املؤسسات الصغيرة واملحوسطة 2.2.2

جىاحه املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت مؽىالث غذًذة جدىٌ دون جىمُت كذساتها وبظهامها الفػاٌ في دفؼ 

 عجلت الىمى الاكخصادي في الجضائش ، هزهش ؤهمها فُما ًلي:                                                            

رة واملخىظؼت في الجضائش مً صػىباث هبحرة فُما حػاوي املاظعاث الصغح املشاكل إلادارية والحنظيمية: -1

مت  ادة غلى الخباػا إلاداسي غىذ الخىفُز وهزا ما ًثبؽ مً غٍض ًخػلم بالخصىٌ غلى كبىٌ الؽشوع ، ٍص

 املعدثمش في هزا اللؼاع الزي ًخمحز بالذًىامُىُت .                                                               

ؼ شاكل الحمويلية: امل -2   ا ، ومشخلت خاظمت في ججعُذ املؽاَس ا وخٍُى ل ؤمشا حىهٍش حػذ بؼيالُت الخمٍى

ت في ظل  ت خاصت في مشخلت الاهؼالق ، وسغم رلً فاملاظعاث الصغحرة واملخىظؼت الجضائٍش الاظدثماٍس

                               الىظام املصشفي الخالي حػاوي مً الػذًذ مً الصػىباث والػشاكُل .                

ت بحن املشاكل الخسويلية:  -3   م في ظل مىافعت كٍى حػاوي املاظعاث الصغحرة واملخىظؼت مً مؽيلت الدعٍى

هزه املاظعاث مؼ بػظها البػع مً هاخُت ، وبُنها وبحن املاظعاث الىبري مً هاخُت ؤخشي ، باإلطافت غلى 

 مً حهت زالثت .                                                       ؼذة املىافعت غلى املعخىي الخاسجي 

باإلطافت بلى املػىكاث العالفت الزهش ، حػاوي املاظعاث الصغحرة املشاكل املزثبطة بالعلار الصناعي:  -4 

ؼ الا  ت واملخىظؼت مً مؽيل الػلاس الصىاعي ، الزي وكف غائلا في بهجاص وجدلُم الػذًذ مً املؽاَس ظدثماٍس

                                                             
7

منى مسغونً ، نحو أداء تنافسً متمٌز للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر ، مجلة الباحث ، جامعة قاصدي  
 .736ص-735، ص 71/3173مرباح ، ورقلة ، العدد 
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بلى كؼاغا مػلذا حعحره الػذًذ مً الىصىص والىثحر مً املخذخلحن دون ؤن جبحن الجهت التي  والصىاغُت ٍو

ًمىنها اجخار اللشاس .  فالخصىٌ غلى غلذ امللىُت ؤو غلذ إلاًجاس ٌػذ ؤظاظُا في الخصىٌ غلى التراخُص 

ض غلى الاظدثماس ، بر ماصالذ سهُىت للػذًذ مً ألاخشي املىملت ، وخُث ؤن ظىق الػلاساث لم جخدشس بؽيل ًدف

الهُأث التي جتزاًذ بةظخمشاس مثل الىوالت الىػىُت لخؼىٍش إلاظدثماس ، وووالت دغم وجشكُت إلاظدثماساث املدلُت 

ت و التي عجضث غً حعهُل بحشاءاث الخصىٌ غلى الػلاس الالصم إلكامت املؽشوغاث الصغحرة  والىواالث الػلاٍس

       8. واملخىظؼت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

                                                             
8

ظاهرة البطالة )دراسة مٌدانٌة بوالٌة قسنطٌنة ، مذكرة قندٌرة سمٌٌة ، دور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الحد من  
 .66، ص 3171-3118لنٌل شهادة الماجستٌر ، قسم علوم التسٌر ، 
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ل  ؤم املاظعاث هزه ألصخاب باليعبت ظىاء ألاهم الاوؽغاٌ دوما ًمثل واملخىظؼت الصغحرة املاظعاث جمٍى

 ألاظاظُت املداوس  ؤهم اخذ جمثل املؽيلت هزه ؤصبدذ لزلً املػاصشة، الاكخصادًاث في الػمىمُت للعلؼاث

ٌ  للعُاظاث ٌ  باليعبت الؽإن هى هما املخلذمت الاكخصادًت للذو  .الىامُت للذو

لُت والصػىباث الػىائم خصش ًمىً     في الجضائش في واملخىظؼت الصغحرة املاظعاث منها حػاوي التي الخمٍى

بي الػبء وزلل املالي، الىظام ومؽىالث صػىباث هي مؽىالث  الىظُؼت الفظاءاث غُاب والجمشوي، الظٍش

 .لبىسصتا

ت الػمىمُت العلؼاث ؤولتها التي لألهمُت هظشا     الظشوسي  مً وان واملخىظؼت، الصغحرة للماظعاث الجضائٍش

لُت، والظُما منها حػاوي التي املؽاول ول كظاء  غلى الػمل  بلى الىصاسة وجبادس بادسث ألاظاط هزا وغلى الخمٍى

ٌ  بًجاد  .والذولي والىػني املدلي املعخىي  لزلً غلى خلى
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 مقدمة:

ا مً داخل غالم اإلااٌ للبدث غً بذاثل لؤلدواث الخللُذًت  ًُ ل ؤلاظالمي، ظػ للذ صاد الاَخمام بالخمٍى

ورلً  لخىىع الفُغ   لالظدثماس مً كشوك وظىذاث، والتي لػبذ دوًسا هبحًرا في اهذالع ألاصماث اإلاالُت

ذ َى اخذ ؤَم مضاًا الخمىٍل ؤلاظالمي زا الخىىع الفٍش ل ؤلاظالمي  َو  .وألاظالُب التي جىبم في الخمٍى

 بلى الخػٍشف باإلااظعاث الفغحرة واإلاخىظىت و آآللُاث اإلاخخزة لذغمها  الففل َزا خالٌ مً الخىشق  ظِخم و

 :اإلاىالُت للمباخث بالخػشك

ٌ  املبحث -  ؛الفُؼ اإلالذمت مً وشف الابىىن ؤلاظالمُت للماظعاث الفغحرة واإلاخىظىت  :ألاو

 ؛الفُؼ اإلالذمت مً وشف ألاظىاق ؤلاظالمُت للماظعاث الفغحرة واإلاخىظىت  الثاوي املبحث -

 .     ؤلاظالمُت للماظعاث الفغحرة واإلاخىظىتـُغ بظالمُت آخشي اإلالذمت  : ثالثال املبحث -
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ٌ  املبحث  واملخىسطت الصغيرة للمؤسساث إلاسالميت البىىن مً املمىىحت الصيغ :ألاو

لُت الفُغ مً مجمىغت جملً ؤلاظالمُت البىىن ؤن سؤًىا ظبم، ما خالٌ مً  بهزا ولػلها بُنها، ما في اإلاخباًىت الخمٍى

ل والبي ظشوف ؤغلبُت اظدُػاب مً جخمىً كذ الخباًً  الفغحرة باإلااظعاث اإلاخػللت جلً الظُما .الخمٍى

ٌ  ًلي وفُما.واإلاخىظىت  الخفىـُت مؼ جخماش ى ؤن ًمىً ؤلاظالمُت البىىن جدُدها جمىٍل لفُغ الخىشق  ظىداو

لُت ل مدذودًت بلى ظيؽحر رلً وكبل الفُغ، َزٍ مضاًا وهبحن لهزٍ اإلااظعاث الخمٍى  الخللُذي اإلافشفي الخمٍى

 :الخالي الىدى غلى

 الخلليدي املصسفي الخمىيل محدودًت :ؤوال

ل ٌػخمذ  وبحن وبِىه واإلاىدغحن البىً بحن للػالكت هإظاط اللشك غلذ غلى الىالظُيي اإلافشفي الخمٍى

،ً ا وغاثذا ؤـلها لهم ًممً كشوك ؼيل غلى اإلاىدغحن ؤمىاٌ غلى ًدفل الىالظُيي فالبىً اإلاعدثمٍش  ظىٍى

 بحن الفشق  مً ؤسباخه وجخيىن  والفاثذة، اإلااٌ سؤط لىفعه مؽتروا صباثىه بلى ًلشلها زم "الفاثذة" َى غليها مدذدا

 .ًخلالاَا التي وجلً التي ًذفػها الفاثذة

 الدجم بجاخت في بمدذودًخه ًخمحز معبلا اإلادذدة الفاثذة مػذٌ غلى اللاثم الىالظُيي اإلاالي الىظام ؤن غحر

ل مً اإلاىاظب ش غملُت جخىلبه الزي الخمٍى  اكخفادًاث في مياهتها وجشكُت واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث جىٍى

 ٌ  1منها وآزاس مخاوش غذة الىظام َزا غً ًىجش بر .الجضاثشي  الاكخفاد منها الىامُت الذو

 :والظماهاث بالخياليف مخػللت آثاز1 .

ل جيالُف في الاظدثماس، الشغبت مً وجدذ الجذًذة اإلاؽشوغاث ؤصخاب جىاحه التي اإلاؽاول ؤخىش بحن مً   الخمٍى

ل مشوهت مً جدذان ؤضخخا فللذ .المماهاث ومؽيلت اإلاعبلت الفىاثذ في اإلاخمثلت فشفيإلاا  اإلاىاظب بالدجم الخمٍى

ذ اق مً وجٍض  غحر وجيالُفه الفاثذة ؤظػاس في اإلاخمثلت اللاهىهُت الشظمُت بخيالُفه الىلؼ َزا بن.اإلاعدثمٍشً بَس

 والتي اللاهىهُت وغحر الشظمُت

 الفعاد آلُاث جىىسث ولما جضداد وهي بلافُت، جيلفت حؽيل الجضاثش منها الىامُت البلذان مػظم في ؤضخذ

ل غلى ؤلاكباٌ مً ًدذ والشكابت الؽفافُت وكلذ الاكخفادي دت كبل مً اإلافشفي الخمٍى  اإلاجخمؼ في واظػت ؼٍش

 التي الػىاثذ جدلُم غلى اللذسة بػذم للؽػىس  ورلً ومخىظىت ـغحرة مؽشوغاث بوؽاء غلى اإلالبلحن خاـت

 .المماهاث واظترحاع اللشك خذماث حغىُت جممً

                                                             
 الذولي اإلالخلى :في والاسخصىاع السلم املظازبت، :واملخىسطت الصغيرة للمؤسساث إلاسالمي الخمىيل مً هماذج سؼذي مدمذ ظلىاوي خعحن، سخُم 1

ل خٌى ظُاظاث ا الخمٍى ٌ  الجضاثش خالت واإلااظعاث دساظت الاكخفادًاث غلى وؤزَش  م، 2006 هىفمبر -22 21، الىامُت والذو
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 :وإلاحساءاث بالصيغ مخػللت آثاز .2

ل بن  والاخخُاس للمفاللت واظػا مجاال ًدُذ ال معبلا اإلادذدة الفاثذة مػذٌ غلى اللاثم الخللُذي اإلافشفي الخمٍى

ً، ؤمام لت والضمىُت الىزاثلُت ؤلاحشاءاث رلً بلى ًماف اإلاعدثمٍش ٌ  اإلاخػللت واإلاػلذة الىٍى ل غلى بالخفى  الخمٍى

 

 

 

ا الجضاثش في الخاٌ فىاكؼ      ٌ  ملفاث بةغذاد ًخػلم فُما الىامُت البلذان مً وغحَر ل غلى الخفى  الخمٍى

 غً جبخػذ ؤـبدذ فلذ اإلافشفُت للماظعاث الخالُت الىلػُت اظخمشاس خىىسة جاهذ اإلاىلىبت والتراخُق

زٍ اإلااظعاث َاجه َؽاؼت بعبب ألاخُان مً هثحر في صباثنها  الفغحرة للماظعاث باليعبت جىاق ال الىلػُت َو

اث اظدثماساتها مً الخخفُن غلى مجبرة ؤـبدذ التي الػالُت الىمى وعب راث واإلاخىظىت حؽغُلها  ومعخٍى

ؼ وحمُؼ ل اإلاذي غلى اإلاؽاَس  .للفػىباث مفذسا البىىن واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث حػخبر لزا الىٍى

 :بالحجم مخػللت آثاز .3

لُت، اخخُاحاث لخغىُت واإلاخىظىت الفغحرة للماظعاث اإلاخففت الخفت حػخبر  التي اللشوك مجمل مً الخمٍى

اث، الدجم خُث مً مدذودة البىىن، جمىدها  ألاغىُاء جدابي الخللُذي اإلافشفي الىظام آلُاث ؤن رلً وألاولٍى

ت الخشهُت اللذسة لها التي فالفئاث الفلشاء، خعاب غلى الث الخبرة وجملً الاظدثماٍس ل لها ًمىذ ال واإلاَا  الخمٍى

ت الفئاث غىغ غلى للذولت، الػامت الهُئاث مً لماهاث وحىد دون   بالدجم اللشوك غلى جخدفل التي الثًر

 وبالخالي اإلاىلىب،

ل ماظعاث مهمت ؤـبدذ  .والخىظؼ الىمى غلى اللاثمت واإلاؽشوغاث ألاغىُاء معاغذة غلى مدفىسة الخمٍى

 :الىالسيىيت البىىن غمل بطبيػت مخػللت آثاز .4

 مخالفاث مً ٌػتريها إلاا الخللُذًت اإلافشفُت اإلااظعاث مؼ الخػامل مً اإلاعلمحن مً الىثحر جدشج في وجخمثل     

 الىامُت الذولُت اكخفادًاث حػِؽه الزي الىلؼ بن .ؤلاظالم في اإلاالُت اإلاػامالث لىابي مؼ جدىاكن ؼشغُت

 مجاٌ في اإلافاسف دوس  سظم إلغادة ؼاملت مشاحػت ًخىلب

ت وبغىائها الفلش ميافدت حذًذة  آللُاث وفلا ورلً اإلاىاوىحن مً العاخلت ألاغلبُت ٌؽيلىن  الزًً للفلشاء ؤولٍى

ل لت وؼشووه ولماهاجه اإلاعبلت الفاثذة هظام حعدبػذ للخمٍى  واخخُاحاث مخىلباث مؼ ؤهثر وجخماش ى اإلاَش

 .واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث خاـت اإلاخمىلحن وسغبت

 .ؤلاظالمُت البىىن وٍشم غً ؤلاظالمي اإلافشفي الىظام ًلذمه كذ والبذًل        

 البيؼ غلى كائمت جمىيل صيغ :ثاهيا

لُت الفُغ مً مجمىغت ظىذسج الفذد َزا في     اإلاػاولاث غلىد لمً الثاوي الففل في لها جىشكىا هىا الخمٍى

لُت كذسا بخبُحن ورلً ل بؼيالُت خل في هبحر بؽيل حعاَم ؤن ًمىً الني ومضاًاَا الخمٍى  الفغحرة اإلااظعاث جمٍى
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 في اظخخذامها ًفمل باألخشي  ؤو باسص  دوس  لها ًيىن  كذ التي والاظخفىاع والعلم اإلاشابدت وهي واإلاخىظىت،

ل ل ؤو ألاحل كفحر الخمٍى  :الخالي الىدى غلى ورلً.الػامل اإلااٌ سؤط جمٍى

ى البُؼ مً ـىسة اإلاشابدت:ألحل باملسابحت الخمىيل .1  غلى والخػاون  بالػباد، الشفم لخىمت مؽشوع َو

 ٌ ػخبر . 1 اإلاػاػ خفى  الخجاسة، وبخاـت الاكخفادًت، للمػامالث الفلشي  الػمىد غامت بفىسة البُؼ َو

ت باإلاىاد ًخػلم فُما خاـت غحٍر غىذ ما بلى خاحت في فاإلاشء  2 وغحٍر وػام مً خُاجه غلى لئلبلاء المشوٍس

 الزوي فػل ٌػخمذ ؤن بلى ًدخاج الخجاسة .في يهخذي ال الزي الغبي ألن اإلاشابدت لبُؼ ماظت والخاحت .

ادة اؼتري  ما بمثل هفعه وجىُِب اإلاهخذي، مىً َزا، 3 سبذ وبٍض ٌ  ٍو ل ؤَمُت ؤن اللى  باإلاشابدت الخمٍى

ل في غليها الاغخماد وبمياهُت ظهىلتها، خالٌ مً جخإحى غام بؽيل  بها بر اإلاخػذدة الىاط خاحاث جمٍى

ٌ  الػمُل ٌعخىُؼ  ظىاء خاسحه .مً ؤو بلذٍ داخل مً هلذا زمنها الًملً التي خاحُاجه غلى الخفى

 .4 اإلانهي ؤو اإلاترلي، ؤو الصخص ي لالظخػماٌ الخاحاث جلً ؤواهذ

ل ؤظلىب ٌػخبر هما         ل مىاظبا ؤظلىبا باإلاشابدت الخمٍى  في ٌعاغذ ألهه واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث لخمٍى

 ٌ ٌ  والخجهحزاث آلاالث مخخلف غلى الخفى ى  ؤن ًمىً التي ألاولُت اإلاىاد بلى باإللافت اإلاخخلفت اإلاادًت وألـا

 فإظلىب بزلً، لللُام اليافُت ألامىاٌ جملً ال اإلااظعاث َزٍ وغادة .فىسي دفؼ بذون  اإلااظعاث جلً جدخاحها

 .معخلبلُت ودفػاث ؤكعاه ؼيل في غليها ما دفؼ غلى هثحرا ٌعاغذَا اإلاشابدت

ىا           لي الجاهب ؤن َى ش يء بلى هىىٍ َو  فخخممً ؤكعاه، ؤوغلى ألحل في اإلاشابدت ًظهش للمشابدت الخمٍى

ا اثخماها البُؼ بجاهب الػملُت  واخذة مشة بما بًشاداجه مً بػذ فُما الثمً ٌعذد الزي للمؽتري  الباجؼ ًمىده ججاٍس

ادة َزٍ جلذس ؤن وألاوعب ؤكعاه، غلى مػحن ؤو ؤحل بػذ  الباجؼ ًدللها التي الاظدثماساث غلى الػاثذ بمػذٌ الٍض

 5 الذولت في ؤلاظالمُت البىىن في الاظدثماس خعاباث غلى بالػاثذ ٌعترؼذ .ؤو وؽاوه مً

ل ؤن غمش الخلُم غبذ مدمذ ورهش :  6 َما ـىسجحن خالٌ مً ًخم ؤن ًمىً ألحل باإلاشابدت الخمٍى

  الباجؼ ًيىن  ؤن .ؤ    
ً
 حاَضة بماغت ولذًه جاحًشا ًيىن  ؤو ؤلاهخاج إلاعخلضماث ؤو اإلاىلىب الثابذ لؤلـل مىخجا

دذد منها ًدخاحه ما ؼشاء بىلب الػمُل بلُه فُخلذم   صاثذ الؽشاء جيلفت ؤو ؤلاهخاج بخيلفت الثمً ٍو
ً
  سبدا

ً
 مػلىما

ىا غلُه، ًخفم  .وظُي دون  مباؼشة الباجؼ مً الاثخمان ًيىن  َو

                                                             
 24 ؿ ،سابم مسحؼ ظػاد، ظىحي ظلمان، هفش 1

 الػالمي اإلااجمش :في والاسدثماز للخمىيل ألازدوي إلاسالمي البىً في الداخليت املسابحت إلاسالميت الاسدثماز صيغ مًالخىُب  مفىفى ببشاَُم مدمىد2 

ػت م ولُت2005ؤلاظالمي  الثالث لالكخفاد   13 ؿ اللشي  ؤم ؤلاظالمُت حامػت والذساظاث الؽَش
 72لبىان ، ؿ  -ؤلاظالمي الػلمي البدث مجلت ،"املػاصس والخطبيم املسابحت بيؼ" الىبي، مدمذ بً الذًً ظػذ 3
 88 ؿ ظابم، مشحؼ ،إلاسالميت املصازف في وجطبيلاجه املسابحت بيؼ ملخم، ظالم ؤخمذ 4

 136 ؿ م، 2008 والخىصَؼ، لليؽش الػلىم داس :(الجضاثش) غىابت ،الاكخصادًت امليشأث جمىيل بىساط، ؤخمذ 5
ل  ملخلى ـالحي، ـالح :في وإلاغاهاث الخجازي  الدًً ؤسلىب غلى اللائمت الصغيرة للمشسوغاث إلاسالميت الخمىيل صيغغمش  الخلُم غبذ مدمذ 6 جمٍى

ش واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث  وغلىم الاكخفادًت الػلىم ولُت) غباط فشخاث م حامػت2003ماي  28-25اإلاغاسبُت  الاكخفادًاث في دوسَا وجىٍى

 478 م، ؿ 2004 ألاوسو مغاسبي، الفماء في واإلاخىظىت الفغحر اإلااظعاث في الاظدثماس و الؽشاهت مخبر ميؽىساث :الجضاثش-، ظىُف(الدعُحر
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  الباجؼ ًيىن  ال ؤن ب   
ً
ٌ  ولىىه جاحًشا ؤو مىخجا ل في ممى ىلب ألـا ؤو  مىخجها مً العلػت ؼشاء الػمُل مىه ٍو

ا زٍ مشابدت مىه ٌؽتريها ؤن غلى جاحَش مىً "بالؽشاء لآلمش اإلاشابدت بُؼ" ظابلا رهشها هما حعمى الفىسة َو  ؤن ٍو

ل غملُت جخم لُت ماظعت ؤي ؤو بىً ؤو فشد مً الخمٍى  جمٍى

ٌ  ظبم، ما بلى بلافت  في واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث منها حعخفُذ ؤن ًمىً غذًذة مضاًا اإلاشابدت لبُؼ ؤن هلى

لُت، مؽاولها خل  1هجذ اإلاضاًا َزٍ ؤَم ومً الخمٍى

 

ا، العلؼ مً ألافشاد خاحاث بؼباع ٌ  باإلاشابدت اإلاخػاملىن  ًخمىً خُث وغحَر  ًدخاحىنها، التي العلؼ غلى الخفى

مً  والاظخفادة حعلمها، بػذ بال لمام في جذخل ؤن دون  ًدذدونها التي وباإلاىاـفاث لذيهم، زمنها ًخىافش ال والتي

 بمياهاتهم خعب ماحلت ؤكعاه ؼيل غلى زمنها بذفؼ ورلً ؤلاظالمي، البىً ًلذمها التي الدعهُالث

  َزٍ في غمالثه ووداجؼ ؤمىاله ؤلاظالمي البىً ٌعدثمش ؤن ًمىً خُث لالظدثماس، مالثمت ؤبىاب فخذ 

ذ مما (اإلاشابدت  الفُغت  َزٍ في جىظؼ ودون  مىمبي بؽيل ولىً غمالثه، وؤسباح غىاثذٍ مً ًٍض

ٍش في - ( الباهعخاوي) ؤلاظالمي مجلغ الفىش خزس فلذ الىظُلت، ٌ  جلٍش  الاكخفاد مً الشبا بلغاء خى

 لزا بالشبا، الخػامل ؤمام الىٍشم جمهذ كذ ألنها واظؼ غلى  هىاق الىظُلت َزٍ اظخخذام مً -الىوني

ل مً الىمي َزا اظخخذام ًلخفش ليي الىكاثُت الخذابحر ؤهىاع  مً ابخياس بلى ألامش ًدخاج  غلى الخمٍى

 .فيها مً  اظخخذامه مفش ال التي الخاالث

 ًذغم مما البىاء بمىاد ًخػلم فُما وبخاـت ؼشعي، ؤظاط غلى والخاسحُت الذاخلُت الخجاسة جيؽُي 

عاغذ الػمشاهُت الخشهت ٌ  مػظم منها حػاوي التي العىً مؽاول مً الىثحر خل في َو  .بػامت ؤلاظالمُت الذو

 للبىً ًمىً خُث الخ،... وخذماث صساغت مً اإلاخخلفت الاكخفادًت واللىاغاث الىوىُت الفىاغت دغم 

 وهزلً ؤلاهخاحُت، ألاغماٌ بلفذ حؽتري  التي والضساغُت الفىاغُت واإلاػذاث الػمل آالث جمىٍل ؤلاظالمي

لها ًىً لم برا اإلاشابدت، بُؼ داثشة لمً جلؼ ؤن ًمىً مجاالث مً بلى رلً وما الىبُت، اإلاػذاث  غً جمٍى

 .اإلاماسبت ؤو اإلاؽاسهت وٍشم

ل جىفحر بجاهب فةهه بالؽشاء لآلمش اإلاشابدت خالت وفي  خبرة منها ؤخشي  خذماث له جلذم للمؽتري، الخمٍى

 غحر الؽشاء والب ًيىن  ولىً .اإلاخػاكذ للمؽتري  ًلذمها زم ؤوال لخعابه العلػت ٌؽتري  البىً ؤن الؽشاء،خُث

ٌ  الؽشاء وان برا بالؽشاء ملضم  .العاثذ العىق  ظػش مً ؤغلى بإظػاس ؤو ملبىلت غحر مىاـفاث راث لعلػت ألاو

ٌ  الباجؼ الخطخم آزاس مً جللل اإلاشابدت ؤن هما مىً هلىد، ولِغ ظلؼ في ًخم الخػامل ألن واإلاؽتري  اإلامى  مشاغاة ٍو

 1البُؼ ظػش جلذًش غىذ الخطخم

                                                             
 طمً ججىبها وهيفيت غليها واملالحظاث والاسدثماز للخمىيل ألازدوي إلاسالمي البىً في الداخليت املسابحت الخىُب، ببشاَُم مفىفى مدمىد 8

ػت ولُت م، 2005 ؤلاظالمي، لالكخفاد الثالث الػالمي اإلااجمش :في ،إلاسالمي .الاكخصاد  ؿ ،سابم مسحؼ اللشي، ؤم حامػت ؤلاظالمُت، والذساظاث الؽَش

14 
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ٌ  وخالـت  غلى واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث ؤصخاب فيهم بما الػمالء خاحاث مػظم حغىي اإلاشابدت ؤن اللى

 مً جمىىه التي ألاسباح غلى ًدفل فالبىً .الػملُت َزٍ في اإلاؽترهت ألاوشاف حمُؼ مفلخت فُه جخدلم هدى

 غلى ًدفلىن  ألامىاٌ سئوط وؤصخاب لذًه، ؤمىالهم اظدثماس غلى اإلاعدثمٍشً وحصجؼ الخاـت، التزاماجه حغىُت

ل بلى بداحت َم الزًً ؤولئً وؤما ؤمىالهم، اظدثماس حشاء الخالٌ مً الشبذ  لهم ًامً ألاظلىب َزا فةن الخمٍى

لت خاحاتهم ػت جخىافم بىٍش دميهم والؽَش ت اإلافاسف مؼ الخػامل مً ٍو  .2 اإلادشم الشبا ؤظاط غلى اللاثمت الشبٍى

 :بالسلم الخمىيل .2

 ًشجفم خُث بلُه، واإلاعلم اإلاعلم غلى الخشج ودفؼ الخىظػت مً فُه إلاا العلم بُؼ الخىُم الؽاسع ؤباح للذ

شجفم الخالشة، خاحخه به فخىذفؼ مفالخه في فُىفله اإلاعجل اإلااٌ بشؤط بلُه اإلاعلم  فحربذ بالشخق اإلاعلم ٍو

ٌ  ؤكش لزلً اإلاىلم، والبُؼ اإلابُؼ كُمت بحن الفشق   بلى كذومه بػذ اإلاػاملت َزٍ وظلم غلُه هللا ـلى هللا سظى

 خعما اإلاذة وجدذًذ واإلاحزان، اإلاىُاٌ في اللذس اهمباه في جمثلذ وؤخيام بؽشوه وكُذَا مهاحشا، اإلاذًىت

ٌ  غلى غالبا اإلاترجب للمؽاحشة والخفام ودفػا و التراع للخالف  .اللذس في المبي واوػذام ألاحل في اإلاذة وى

 

دلم بلُه الخاحت جذغى مما العلم فػلذ  مً ٌعخفُذ فالباجؼ .واإلاؽتري  الباجؼ لىشفُه، واضخت مفلخت ٍو

 ابً كاٌ . 3 بليها خاحخه غىذ وحىدَا بلى ًىمئن هما العلػت زمً سخق مً ٌعخفُذ واإلاؽتري  اإلااٌ حعجُل سؤط

 بلُه واإلاعلم فُه، اإلاعلم الظترخاؿ الثمً جلذًم في ًشغب اإلاعلف وألن الاسجفاق، إلاىلؼ حىص  بهما العلم:سؼذ

 4"اليعِئت إلاىلؼ فُه ًشغب

 سفؼ بباخخه ففي والخجاسي، والفىاعي الضساعي لئلهخاج الاثخماهُت الدعهُالث ًىفش ألهه هزلً بلُه الخاحت وجذغى

ل بلى ًدخاج الزي باإلاىخج بحن؛ واضح بىشفُه وؤلاسفاق الىاط، غً للخشج  مخىظي، ؤو كفحر ألحل مىظمي جمٍى

 ؤو لخجاسجه ؤو الظتهالهه غليها حػاكذ التي البماغت بلى ًدخاج الزي وبالذاثً اإلااٌ، سؤط حعجُل مً ٌعخفُذ خُث

 5اإلالذم  زمنها سخق مً ٌعخفُذ خُث لفىاغخه،

 مػا، للىشفحن ومالُت اكخفادًت إلافلخت وجدلُلا الىاط، غلى وجىظػت جِعحرا العلم مؽشوغُت واهذ وبزلً

 6الىاط مً هثحر غلى والخشج المُم لػم رلً فلىال

                                                                                                                                                                                              
 137 ؿ ،سابم مسحؼ بىساط، ؤخمذ 1
 92 ؿ ،سابم مسحؼ ملخم، ظالم ؤخمذ 2
ض غبذ اإلالً حامػت " مجلتاملػاصس املصسفي للخمىيل شسعي بدًل السلم" اللادس، غبذ الخجاوي 3  م اإلاجلذ2000 ،[الخي غلى] ؤلاظالمي  الاكخفاد :الػٍض

،ؿ الػذد الثاوي غؽش،  52 ألاٌو

 
 561 ؿ ظابم، مشحؼ ،امللخصد اًتو تهدا بداًت اللشوبي، سؼذ ابً مدمذ الىلُذ ؤبى 4
ه 5  ،[الخي غلى]بجذة ؤلاظالمي اإلااجمش إلاىظمت الخابؼ ؤلاظالمي الفله مجمؼ ؤلاظالمي، الفله مجمؼ مجلت ،املػاصسة وجطبيلاجه السلم خماد، هماٌ هٍض

 400الخاظؼ ؿ  م، الػذد 1995 ؤفٍشل
 270 ؿ ،1 ج م، 1998 والىفاجغ، الشغاثب داس :الجضاثش ،املاليت املػامالث فله في حدًثت هصىص مً مخخازاث فشوىط، غلي مدمذ 6
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ج، بُؼ العلم بُؼ الفلهاء مى وظ  اإلااٌ سؤط ففاخب بلُه، جذغى والمشوسة الخاحُت اإلافالح مً ألهه اإلاداٍو

اخب رلً غحر ؤو زُابا ؤو صسوغا ؤواهذ ظىاء العلؼ ٌؽتري  ؤن بلى مدخاج  ًىفم ليي اإلااٌ بلى مدخاج العلػت ـو

 ـاوػا وان وبرا والجني والعلي الخفاد وماوهت البزوس  ؼشاء بلى ًدخاج فةهه فالخا وان برا فمثال العلػت، غلى

 1الىشفحن  لىال مفلخت حىاٍص وفي اإلافالِغ بُؼ البُؼ َزا ظمي ولزا ألاولُت اإلاىاد لؽشاء ألامىاٌ بلى ًدخاج فةهه

 .مفلخت جدلُم مً فُه إلاا اإلاػذوم، بُؼ غذم كاغذة مً معدثنى غلذ ؤهه هجذ العلم مؽشوغُت في وبالخمػً

 .2 غليهم وجِعحرا للىاط جشخُفا اكخفادًت،

 ؤهمل غلى وؼشع واإلافلخت، اللُاط وفم غلى العلم بباخت…":هللا سخمه اللُم ابً ؤلامام كاٌ الفذد َزا وفي

 ظمي ولهزا فاثذة، بغحر الزمخحن ؼغل لخفل جإخش لى بر الخاٌ؛ في الثمً كبن فُه فؽشه وؤغذلها، الىحىٍ

 
ً
 اإلاػاملت ودخلت اإلاخاوشة، وهثرث هفعه، َى بل باليالئ اليالئ خىم في دخل الثمً جإخش فةرا الثمً، لدعلُم ظلما

 "...3الغشس  .خذ في

ل  كفذ للمضاسع العلم ماٌ سؤط (اإلاّعلم) اإلاؽتري  ًلذم خُث الضساغت، بمجاٌ مشجبي ؤهه العلم بُؼ في ألـا

ل ٌ  ًإخز ؤن غلى الػملُت، جمٍى ل ًشجبي الغالب في ؤهه هما .الخفاد غىذ غلُه اإلاخفم اإلادفى  اللفحر بالخمٍى

ػخبر ألاحل، ل ؤي الػامل، اإلااٌ سؤط مً الاخخُاج لخغىُت َاما مفذسا َو  وهما .)الدؽغُل( الاظخغالٌ دوسة جمٍى

ل ًفلح بهه  العلم بُؼ فةن ؤلاهخاج، جمام كبل ما الفترة في الفالخحن معاغذة خالٌ مً صساغُت، غملُاث لخمٍى

ل في ؤًما ٌعخخذم  وبغادة ظلما بؽشائها ورلً الشاثجت، واإلاىخجاث العلؼ وجفذًش إلهخاج العابلت اإلاشاخل جمٍى

له خالٌ مً ؤلاظالمي اإلافشف ؤًما ًىبله هما ؤغلى، بإظػاس بُػها غاس للخشفُحن جمٍى  وٍشم غً اإلاىخجحن ـو

ٌ  ملابل ظلم، ماٌ هشؤط ؤلاهخاج، بمعخلضماث بمذادَم  .بُػها وبغادة مىخجاتهم بػن غلى الخفى

مىً ل ٍو  جضوٍذَا خالٌ مً جم ؤو هلذا، رلً جم ظىاء العلم، بُؼ وٍشم غً واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث جمٍى

 اإلاىخجاث مً همُت ملابل ورلً ؤلاهخاج، غملُت في حعاغذَا التي الخذماث بمخخلف ؤو ألاولُت، واإلاىاد باآلالث

ٌ  للمفشف ل مً الىىع َزا فةن وبزلً .اإلامى ٌ  واإلاخىظىت الفغحرة للماظعاث ًدُذ الخمٍى  ظُىلت غلى الخفى

 بػذ غليها اإلاخفم ؤلاهخاج همُت بدعلُم الخػهذ ملابل الخػاكذ، غىذ جلبمه الزي الثمً في مخمثلت فىسٍت هلذًت

 .مدذدة صمىُت فترة

لُت هفُغت العلم اظخػماٌ ًمىً ؤًما لت جمٍى ل مثل ألاحل، وٍى ٌ  جمٍى ى  بمثابت ًيىن  وبالخالي الثابخت، ألـا

لي، للخإححر بذًل ؤظلىب ٌ  بخىفحر ؤلاظالمي اإلافشف ًلىم خُث الخمٍى ى  ؤو اإلافاوؼ للُام الالصمت الثابخت ألـا

                                                             
 92 ؿ ،سابم مسحؼ ظػاد، ظىحي ظلمان، هفش 1
بت 2  598 ؿ ،4 ج ظابم، مشحؼ ، ،وؤدلخه إلاسالمي الفله الضخُلي، َو
 250 ؿ م، 2004 الػلمُت، الىخب داس :بحروث ألاولى، الىبػت ،الػاملين زب غً املىكػين ؤغالم الجىصٍت، كُم ابً 3
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ٌ  َزٍ جيىن  ؤن غلى اللاثمت، اللذًمت باإلافاوؼ بخاللها ى ٌ  ملابل العلم ماٌ هشؤط ألـا  مً حضء غلى الخفى

 1 مىاظبت آحاٌ في دفػاث غلى اإلافاوؼ َزٍ مىخجاث

 2 آلاجُت في اإلادالث العلم جىبُم ًمىً وغمىما :

 ال اإلاضاسع ًىلب :املصازع جمىيل  بمعخلضماث ًفي ؤن ؤحل مً (ظىت مً ألكل ًيىن  غادة) اإلافشف مً جمٍى

 .الضساعي اإلاىظم اًت في مدفىله مً حضءا للمفشف ٌػىي ؤن غلى بهخاحه،

 معخلضماث الكخىاء الالصمت باألمىاٌ بمذادَم خالٌ مً ورلً :الصغيرة والصىاغاث الحسفيين جمىيل 

ل حجم ًيىن  ما وغادة بهخاحهم، إخز لئُال، َىا الخمٍى لها َاالء مىخجاث اإلافشف ٍو  .وحعٍى

 ىا اإلاعخلبل، في اهفشاحا ًخىكػىن  ولىنهم بالتزاماتهم، الىفاء غلى ًلذسون ال الزًً ؤي :الغازمين جمىيل  َو

لهم، اإلافشف ًخذخل دعلم بخمٍى فها لُخىلى مدذدة مذة بػذ مىخجاتهم ٍو  .جفٍش

 الخىىىلىحيا جمىيل  ٌ خػلم :الثابخت وألاصى ل ألامش ٍو  بمىذ ؤي باإلااظعاث، الخاـت الاظدثماساث بخمٍى

ل ٌ  الالصم الخمٍى  .معخلبال مىخجاتهم مً لجضء اإلافشف ؤخز ملابل غليها، للخفى

 مىً ان جماسط :الخازحيت الخجازة جمىيل ل :مىظىسًٍ مً َىا العلم غملُاث ٍو  اإلاىاد اظخحراد جمٍى

ل واإلاػذاث،  .للخفذًش اإلاىحهت الفىاغاث وجمٍى

لُت اإلاضاًا غمش وللذ لخق مدمذ غبذ الخلُم :  3الخالي الىدى غلى هلاه في العلم بُؼ لػلذ الخمٍى

  ل ؤو الفىاغُت ؤو الضساغُت العلؼ في ظىاء به، الخػامل هىاق احعاع  اإلالاوالث ووؽاه الخجاسة جمٍى

 . ل ومفادس ماظعاث حمُؼ بىاظىت مماسظخه بمياهُت  ؤو الشظمُت اإلاالُت اإلااظعاث ظىاء الخمٍى

 __.ألافشاد معخىي  وغلى الشظمُت غحر اإلاالُت اإلااظعاث

 

 ل الفالخُت ل ألاحل كفحر للخمٍى  واإلافشوفاث وألاحىس  الدؽغُل معخلضماث مثل الػامل اإلااٌ سؤط بخمٍى

ت، الخُخه الجاٍس ل ـو لت للخمٍى ل ألاحل وٍى  ألاغلى الخذ ألن وآلاالث الػذد لؽشاء الثابذ اإلااٌ سؤط بخمٍى

 .الفلهاء ًلشس  هما ظىىاث غؽش خىالي بلى ًمخذ ًمىً ؤن الدعلُم لضمً

 الىلذي اللشك إلابلغ سدا ولِغ وخذماث ظلؼ حعلُم مىلىغه ألن الخلُلي الاكخفاد مجاٌ في ٌػمل ؤهه.  

 الباجؼ ًدعلمها آالث ؤو (خام مىاد) حؽغُل معخلضماث ًيىن  بإن غُيُت ـىسة في الثمً ًيىن  ؤن بمياهُت 

عذد اإلاؽتري  مً   الثمً َو
ً
 .بهخاحه مً ظلػا

                                                             
 14-13ؿ ؿ ،سابم مسحؼ سؼذي، مدمذ ظلىاوي خعحن، سخُم 1
 .اإلايان هفغ 2
 488 ؿ ،سابم مسحؼ غمش، الخلُم غبذ مدمذ 3
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 ظُاسة ؤو مبنى ؤو آلت اإلاؽتري  ًلذم بإن اإلاالىُت لذي حاثضة ـىسة وهى غحن مىفػت الثمً ًيىن  ؤن بمياهُت 

  الاهخفاع َزا ملابل ًذفؼ ؤن غلى وؽاوه في الضمً مً مذة بها للباجؼ لالهخفاع
ً
 .بهخاحه مً ظلػا

 ل بن ل لذًً باليعبت الخطخم آزاس غلى ًلط ى بالعلم الخمٍى ٌ  اإلاؽتري  ؤن خُث الخمٍى  ٌعترد ظىف اإلامى

ا جشجفؼ ظلؼ ـىسة في خله  وان برا ما بخالف غلُه رلً ًازش لً وبالخالي الخطخم خاالث مؼ ؤظػاَس

  الذًً
ً
 دفػه مما ؤكل بلُمت فِعتردَا بالخطخم الؽشاثُت كىتها جلل هلىد ـىسة في كشلا

  ل غملُت جىىىي لُت محزة غلى بالعلم الخمٍى  مً غلُه ما ٌعذد (الباجؼ) الاثخمان والب ؤن خُث حعٍى

  دًىن 
ً
 فُه البذء كبل ؤلاهخاج غلى ولب وحىد مً ًممً بما بهخاحه . مً ظلػا

 ل ًادي   ًيىن  البُؼ زمً ألن ؤلاهخاج جيالُف جشؼُذ بلى بالعلم الخمٍى
ً
  مػشوفا

ً
 في البذء كبل وملبىلا

  ًدلم ليي الباجؼ فةن  وبزلً ؤلاهخاج
ً
 اظخخذام خعً غلى ًىىىي  بما الخيالُف جشؼُذ غلُه ًيىن  سبدا

 اإلاىاسد

 . ًى اإلاىاصي  العلم وٍشم غً العلم دًً حعُِل للمؽتري  ًمى   ًبُؼ ؤن َو
ً
 فُه ؤظلم ما حيغ مً ظلما

 .كبمه كبل

 :باالسخصىاع الخمىيل .3 

ا واإلااٌ والبذن الىفغ خفظ غلى كاثم ؤلاظالم بن زا .اليلُاث بدفظ ٌعمى مما وغحَر  حػحن ؤمىس  بلى ًدخاج َو

 جخغحر فخئذ ما التي واإلافىىغاث خاحُاجه بها، ؤلاوعان ٌعذ ما غالبا التي اإلاىاد رلً ومً الخاحاث، بؼباع غلى

 ؼشع ولهزا َزٍ للخػامل الػامت ألاظغ ًمؼ فاإلظالم .هبحرا جىىسا وجخىىس  آلخش ميان ومً آخش بلى صمً مً

 ش يء بلى ًدخاج كذ ؤلاوعان ؤن وهي ؤخشي؛ هظش وحهت مً بلُه الخاحت جذغى وكذ . 398 1الغشك لهزا الاظخفىاع

فت مخفىؿ كذس غلى مخفىؿ، وهىع مخفىؿ، حيغ مً  مفىىغا، وحىدٍ ًخفم كلما مخفىـت، ـو

 2 الخشج في الىاط لىكؼ ًجض لم فلى .ٌعخفىؼ ؤن بلى فُدخاج

لت جشابي راث الاكخفادًت الىخذاث هجذ الاكخفادي اليؽاه معخىي  وغلى َزا،  ومىجهت حهت، مً ببػمها ـو

ل جإمحن ؤـال وكُامها بل هجاخها ملىماث ؤَم مً فةن زاهُت  الثابذ اإلااٌ بشؤط ًخػلم فُما ظىاء لها، الالصم الخمٍى

 كُامها ملىماث ؤَم مً مىخجاَا لخفٍشف فػالت ظىق  جإمحن فةن زالثت حهت ومً الػامل، اإلااٌ سؤط ؤو

ا مىً.واظخمشاَس  الفاوؼ مً ليل المماهاث َزٍ وجىفحر جدلُم في هبحر بؽيل حعهم ؤن الاظخفىاع لفُغت ٍو

 .واإلاعخفىؼ

 

                                                             
 104 ؿ ظابم، مشحؼ ،ملازهت دزاست...إلاسالمي الفله امللاولت في ؤوغلد الاسخصىاع غلد البذسان، الىٍشم غبذ بً واظب 1
 20 ؿ م، 2002 والخىصَؼ، واليؽش للىباغت الىفاء داس :اإلاىفىسة ألاولى، الىبػت ،الجائصة بالػلىد وغالكخه الاسخصىاع غلد بظماغُل، سؤفذ مدمذ 2
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ال للفاوؼ جامً الفُغت فهزٍ   ولبا هفعه الىكذ في له ًامً هما مفشداجه، اخخالف غلى الػامل لشؤظماله جمٍى

 للمعخفىؼ ًدلم الىكذ راث في ؤهه هما .وغمالخه ؤغماله خىم غلى ًىػىغ مما إلاىخجاجه ظلفا مػشوفا معخلشا

ذٍ إلاا مممىها غشلا ىلبه، ًٍش  وكذ نهاثُت، جيىن  كذ مىخجاث مً بلُه خاحت في َى ما ًىفش ؤخشي  بػباسة ؤو ٍو

 ما رلً بلى ؤلفىا ما وبرا .النهاثُت الفىؼ غملُاث غليها ًماسط إلاً ًبُػها ؤو بىفعه، غليها ًماسط وظُىُت جيىن 

 ؤن ًمىً ما مذي ًخطح فةهه -هلذًا ولِغ -غُيُا ماال الثمً لجػل مػُىت لىابي ظل في بمياهُت مً َىالً

 ؤال مؽشوغُت ؤًما بالخعبان ؤخزها برا ألاَمُت وجتزاًذ .الاكخفادًت الخُاة في ؤَمُت مً الفُغت لهزٍ ًيىن 

، بلى بزلً ٌػهذ ؤن ًمىً بل الفىؼ، لػملُت بالفػل اإلاخىلي َى ( الفاوؼ )الثاوي الىشف ًيىن   ٌػني مما غحٍر

ت في الفُغت جلً بظهام  هىلم ؤن ًمىً ما جىلذ ؤن ًمىً ؤي .ظبلها وجِعحر ؤلاهخاحُت الىخذاث بحن الشوابي جلٍى

 بحن مباؼش بىٍشم الػملُاث جلً جىجض كذ ؤن الىاضح ومً ألاوشاف، اإلاخػذدة الاكخفادًت الػالكاث غلُه

 رلً في دوس  للبىً ًيىن  ؤن ًمىً هما .زالث .وشف جىظي دون  مباؼشة، البػن وبػمها الاكخفادًت الىخذاث

 1 ؤـُل وشف ؤو وىظُي

 فإفاد الػملُت، الخُاة في مهما دوسَا اإلااض ي في ؤدي فللذ الفىاغُت الخشهت جيؽُي في ؤزش لالظخفىاع ؤن هما

 فىا هفعه مً ًلذمها التي الفىػت مادة غلى وؤلفى فاثلت، ومهاسة مػُىت خبرة ـىػخه في كذم الزي الفاوؼ

ش بدخاٌ بزلً واظخىاع حذًذا، وببذاغا خاـا  مً اظخىاع الزي اإلاعخفىؼ وؤفاد ـىػخه، غلى وحػذًل جىٍى

ٌ  الاظخفىاع خالٌ  له اإلاىاظبت اإلالاًِغ وفم غلى مفلخخه وجدلُم روكه وبسلاء فُه ًشغب ما غلى الخفى

إمل ًخفىسَا التي والفىىن  ا ٍو  لذًه جىافَش

 مما اإلاػاـشة الخُاة في حذا ومهمت مخىىسة ـىاغاث ٌؽمل ؤن ًمىىه بر الُىم، مهم دوس  لالظخفىاع ًيىن  وكذ .

ت واإلاػامل اإلافاوؼ خشهت وهمى الفىاغُت الخشهت بخيؽُي ٌعمذ  سفاٍ في ٌعهم كذ الزي ألامش وآلالُت، الُذٍو

ٌ  خاحاث وجىفحر واإلاجخمػاث ألافشاد  ومفالخها الذو

 اإلاشغىبت، اإلاعاهً وجىفحر اإلاباوي بكامت ؤًما ٌؽمل ؤن ًمىً وبهما اإلاخخلفت الفىاغاث غلى ألامش ًلخفش ال وكذ .

 الػلذ َزا بىاظىت ًمىً بر .اإلاؽيلت َزٍ حػاوي التي في اإلاجخمػاث اإلاعاهً ؤصمت غلى الخغلب في ٌعاغذ كذ مما

ٌ  بُؼ ىت غلى العىىُت والبُىث اإلاىاص اف لمً الخٍش  ًمىً ال اللاثم الىاكؼ في ألاؼُاء َزٍ بُؼ فةن مدذدة، ؤـو

غه ػذ الاظخفىاع، غلذ ؤظاط غلى بال حعَى  البىاء، مىاـفاث الػلذ ؼشوه في رهشث برا صخُدا الػلذ َو

اف لبي العهل مً ؤـبذ وكذ والخالف، التراع بلى مفمُت حهالت جبلى ال بدُث  وبُان اإلالادًش، ومػشفت ألاـو

افها، الىعىة، ؼشوه غلى الاجفاق مؼ الىعىة، وامل مىعُا ؤم غلى الهُيل، البىاء بُؼ ظىاء البىاء، هىع  مً وؤـو

خم الػادي ؤو الىظي ؤو الجُذ الىىع  الدعلُم مذة ؤما مدذدة مىاغُذ راث ؤكعاه غلى غادة الثمً حعذًذ ٍو

                                                             
 44 ؿ ظابم، مشحؼ ،اكخصادًت فلهيت دزاست والاسخصىاع الجػالت دهُا، ؤخمذ ؼىقي 1
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ا فُيىن   اإلاخػاكذًً ألن مػلىٌ؛ وكذ في ؤلاهجاص غلى والخث الضمني والخلٍشب الاظخعجاٌ ظبُل غلى غادة رهَش

 1 مدذد وكذ في الخىفُز حػترك التي والػىاثم اإلاؽىالث مذي جمامها  ًلذسان

 

 

 بففاث مػُىت ظلؼ بفىاغت واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث جيلُف ًخم ؤن ًمىً الاظخفىاع غلذ خالٌ ومً

لها، جخىلى التي (مثال بىً) الهُئاث بخذي بلى وحعلُمها مدذدة  واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث فةن وبهزا حعٍى

لُت اإلاؽاول مً الخخلق مً جخمىً اإلااظعاث َزٍ فةن وبهزا .العىق  مً مىلىبت ظلؼ بةهخاج جلىم  الخمٍى

ل) لُت والخىظُمُت (البىً ًلذمه الخمٍى  غذم واخخماالث والفىاثذ الذًىن  لخىش الخػشك بذون  والخلىُت والدعٍى

ل ؤهثر مالثمت جيىن  الاظخفىاع غلىد ؤن ووؽحر العذاد،  الخىىسة ومً الػامل اإلااٌ سؤط اخخُاحاث لخمٍى

ل اظخخذامه ادة بلى ًادي َزا ألن . زابذ، اإلااٌ سؤط لخمٍى  اإلاىلىبت العلؼ حعلُم في ؤلاخفاق اخخماالث ٍص

 2جفيُػها

 

مىً ل ًخم ؤن ٍو  بػلذ اإلاػاـشة باللغت ٌػشف ما وفم الاظخفىاع ـُغت وفم واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث جمٍى

 الباوً مً اإلالاولت (Sous-traitance). الفغحرة اإلااظعاث بلى الىبري  اإلااظعاث جلجإ الػلذ َزا خالٌ فمً

 غً البدث ؤي مىاكفت، غملُت بلى الػملُت َزٍ جخمؼ ما وغادة .ـىاغتها ؤحضاء بػن لخفيُؼ واإلاخىظىت

 َزا وفي ظػشا،3 (Bourses de sous-traitance) الباوً مً اإلالاولت بىسـاث جىذسج ؤلاواس َزا ألاكل وفي الفاوؼ

 الخالي الؽيل الباوً ولػل مً اإلالاولت بىسـاث جىذسج ؤلاواس

 :رلً ًىضح

                                                             
بت 1  الػذد م، 1992 ماي ،[الخي غلى]بجذة ؤلاظالمي اإلااجمش إلاىظمت الخابؼ ؤلاظالمي الفله مجمؼ مجلت ،"الاسخصىاع غلد" الضخُلي، مفىفى َو

 .810العابؼ،ؿ 
جخفق  ماحعخحر، مزهشة ،(بسىسة CPA الجصائسي  الشػبي اللسض مساهمت -واملخىسطت الصغيرة للمؤسساث املصسفي الخمىيل لىالش ي، لُلى 2

 31ؿ  2004/2005بعىشة، -خُمش مدمذ حامػت اكخفادًت، غلىم
 15 ؿ ،سابم مسحؼ سؼذي، مدمذ ظلىاوي خعحن، سخُم 3
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فبذ البىً، بلى جلجإ الخالت َزٍ وفي الػملُت، جمىٍل لها اإلافىؼ اإلااظعت حعخىُؼ ال كذ ؤهه غحر  زالزت لذًىا ٍو

 الخالي الؽيل ًبحن هما ؤوشاف
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لُت الفُغ مً حػذ الاظخفىاع ـُغت ؤن بلى باإللافت ت الخمٍى  لم حذًذة وخذاث بوؽاء في حعاَم خُث الخىمٍى

ل ـُغت وجىاظب ، رلً غحر بلى ظىىُت مباوي بوؽاء ؤو حذًذة بهخاج خىىه جفيُؼ مثل مىحىدة جىً  غً الخمٍى

م ذ والتي اللاثمت الفغحرة اإلايؽأث باالظخفىاع البُؼ وٍش ادة وٍشم غً ؤغمالها حجم في الخىظؼ جٍش  خىىه ٍص

ت وخذاث بوؽاء ؤو الخالُت ؤلاهخاج  1الفغحرة اإلايؽأث في الخىظؼ ؤظالُب مً رلً غحر بلى الخجمُؼ لىخذاث غلاٍس

ل غً لخذًثىا وهدىـلت ٌ  الاظخفىاع بفُغت الخمٍى  غلىد مً غلذ ؤهه غلى بلُه ًىظش الاظخفىاع غلذ ؤن هلى

مىً البُؼ، ل في ٌعاَم ؤن بالزاث الػلذ لهزا ٍو  مػُىت إلظتراجُجُت وفلا الخشفُحن ؤو الفىاع، ـغاس جمٍى

 الخشفُحن ؤو الفىاع ـغاس وجيلُف مدذدة بمىاـفاث مػُىت ظلؼ جدذًذ فُخم .الفغحرة الفىاغاث لخىمُت

لها لخخىلى اإلاخخففت الهُئاث إلخذي وحعلُمها بةهخاحها مىً .حعٍى ل الؽيل را ٍو  الفىاع ـغاس جمٍى

 .الىبحرة الفىاغاث بػن جدخاحها ؤو العىق  ًدخاحها ظلؼ إلهخاج مػحن لبرهامج وفلا ؤغمالهم وجىمُت والخشفُحن

ىزا ل جم برا َو  مىاـفاتها غلى وؤلاؼشاف اإلاىخجاث ؤهىاع لخدذًذ اظخخذامه اإلامىً مً فةن الؽيل َزا الخمٍى

لها، في مباؼش بؽيل واإلاعاَمت بذكت لُت مؽاولهم مػظم مً الفىاع ـغاس را فُخخلق حعٍى  الخمٍى

لُت والخلىُت والخىظُمُت  الاكخفادًت، ؤو اللاهىهُت ومؽاولها وفىاثذَا الذًىن  إلاخاوش الخػشك بذون  والدعٍى

ل بىبُػخه ًفلح الاظخفىاع وغلذ  الخىىسة ومً الفغاس، للفىاع الػامل اإلااٌ سؤط اخخُاحاث لخمٍى

ل اظخخذامه  في ؤلاخفاق ؤي ، بالػلذ الىفاء غذم مخاوش اسجفاع بلى ظُادي َزا خُث الثابذ اإلااٌ سؤط لخمٍى

 2جفيُػها اإلاىلىب العلػت حعلُم

 

 ؤخسي  جمىيل صيغ :ثالثا

لُخحن ـُغخحن بلى ظيخىشق  الفذد َزا في ل بؼيالُت خل في هبحر بًجابي ؤزش لهما ًيىن  كذ جمٍى  اإلااظعاث جمٍى

ل اظخخذامهما ًمىً اللخحن .وؤلاحاسة اإلاماسبت َما واإلاخىظىت الفغحرة ل للخمٍى ل ؤو ألاحل وٍى  اإلااٌ سؤط جمٍى

 :الخالي الىدى غلى اإلااظعاث مً الىىع لهزا باليعبت الفُغخحن َاجحن ومضاًا مالثمت مذي بُان وظُإحي الثابذ،

 :باملظازبت الخمىيل .1

                                                             
 دوس  غؽش الثاوي العىىي  اإلااجمش :، فيبالخملً املىتهيت املشازهت لصيغت املحاسبيت واملػالجت الصغيرة امليشأث لخمىيل ملترحت صيغ البلخاجي، مدمذ 1

ل جشوٍج في والاكخفادًت اإلاالُت اإلافاسف واإلااظعاث  اإلاالُت للػلىم الػشبُت م باألوادًمُت 2005ماي  31-29واإلاخىظىت  الفغحرة اإلايؽأث وجمٍى

 21الهاؼمُت،  ؿ  اإلاملىت ألاسدهُت –غمان واإلافشفُت،
 :حذة الثاهُت، الىبػت ،وإسالميت وطػيت هظم ؤطس في جمىيلها ومشاول جىميتها الىاميت البلدان في الصغيرة الصىاغاث ؤخمذ، الشخمً غبذ ٌعشي  2

ب، للبدىر ؤلاظالمي اإلاػهذ  69 م،ؿ 2000 والخذٍس
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 لىىه ماٌ له ًيىن  كذ وؤلاوعان وفلحر، غني بحن فالىاط . 1 مجخمؼ  ول في باسصة ظمت واللذساث الضسق في الخفاوث

ىالً به، والخجاسة الخفشف ؤوحه بلى يهخذي ال ؼ فيان الخفشفاث، في مهخذ لىىه له ماٌ ال مً َو  الػلذ َزا حؽَش

 2خىاثجهم ودفؼ الػباد إلافالح بال الػلىد ؼشغذ وما للخاحخحن، جدلُلا

ت مفلخت فُه ًيىن  كذ غلذ واإلاماسبت   غلى الخث وهي الػامت اللاغذة في داخال ًيىن  رلً وغىذ للىاط لشوٍس

يىن  اإلافلخت فُه ما غمل  في ماهذا ولبها وان ولما اإلاماسبت فاثذة غظمذ فيلما غلُه اإلاترجبت الفاثذة خىم له ٍو

 3 الؽشع هظش

 فلي، الشبذ في والػمل اإلااٌ ـاخب بحن اإلاؽاسهت بلى ًفط ي غلذ انها ظبم ما خالٌ مً سؤًىا وهما               

  ًشبدان (الخىظُم) والػمل اإلااٌ بحن ؤلاظالم ٌعاوي  وبهزا
ً
خعش ماله اإلااٌ ـاخب ًخعش مًػا، ًخعشان ؤو مػا  ٍو

  اإلااٌ ـاخب ًجػل مما غمله، الػمل ـاخب
ً
فا جػل الىفء، اإلاماسب اخخُاس في خٍش   اإلاماسب ٍو

ً
فا  غلى خٍش

دافظ حهذٍ، ملابل غاثًذا لُىاٌ الشبذ جدلُم  4ظمػخه غلى ٍو

ت الفُغ مً اإلاماسبت ؤو اللشاك وغلذ                وفػالُت بىفاءة جخمحز التي ؤلاظالمي، الاكخفاد في الاظدثماٍس

ا اإلاذخشاث خؽذ جىفل فهي اإلاػاـشة، الاكخفادًت الظشوف وجالثم  الخىمُت، لخمىٍل ؤظلىبا ًىفش بما الظدثماَس

دلم ادي ؤلاظالمي، والاحخماعي الاكخفادي للىظام ومتزاًذة معخمشة راجُت دفؼ كىة بزلً ٍو  بلى رلً ٍو

 5 وُباجه وجىمُت اليىن  لػماسة الخالفت وهي ألاسك، في ؤلاوعان .وظُفت جدلُم في اإلاعاَمت

 التي واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث وجىظُم إلكامت اإلاالثمت ألاؼياٌ مً ؼيل هي اإلاماسبت وؤن َزا،              

 في الػملُت الخبراث ؤصخاب مً واهىا ؤم واإلاهىذظحن واألوباء الفىُحن مً واهىا ظىاء الخىاؿ، بها ًلىم ما غادة

ت والخشف الخجاسة  6 اإلاخخلفت الُذٍو

 البىىن كبل مً وبلذ ما برا واإلاخىظىت، الفغحرة للماظعاث ألامىاٌ سئوط الفُغت َزٍ جىفش خُث

ل فةن وبزلً ألامثل، الاظخخذام لها جممً ؼشووا لها جىلؼ ؤن بؽشه ؤلاظالمُت،  ؤن ًمىً باإلاماسبت الخمٍى

 بمياهُت البىً ًلذم ؤن ؤظاط غلى اوؽغاالتهم ، اخخالف غلى الخىاؿ لهاالء ومهما ؤظاظُا ًيىن مخشحا

ل، لىمىا الخمٍى لدعمان اإلاؽشوع، بةداسة َم ٍو  غىذ ملذما، غليها ًخفم مػلىمت وعبت غلى بىاءا اإلاؽشوع هدُجت ٍو

 في جتهاون  لم اإلااظعت ؤن ًثبذ لم ما ماله خعاسة ًخدمل اإلااٌ ـاخب البىً فةن الخعاسة خالت وفي الػلذ، ببشام

 اإلاعحًرً مجهىداث في واإلاخمثل وغملها حهذَا ملابل ش يء ؤي غلى اإلااظعت جدفل ال اإلالابل وفي اإلاؽشوع، بداسة

 .ؤلاداسي  والىاكم

                                                             
ض غبذ اإلالً حامػت مجلت ،إلاسالميت البلدان في الخىميت جمىيل في ماوجطبيلا الثالث الفسيم وطمان اللساض سىداث كدف، مىزس  1  الاكخفاد :الػٍض

، مجلذ1989ؤلاظالمي ، الػذد ألاٌو  58ؿ  :ألاٌو
بت 2  839 ؿ ،4 ج ،سابم مسحؼ الضخُلي، َو
شي، الشخمً غبذ 3  28 ؿ ،3 ج م، 2005 الػشبي، الىخاب داس :بحروث ألاولى، الىبػت ،ألازبػت املراهب غلى الفله الجٍض
 64 ؿ ،سابم مسحؼ ؤخمذ، الشخمً غبذ ٌعشي  4
 291 ؿ ظابم، مشحؼ ،إلاسالمي الاكخصاد في الاسدثماز مؽهىس، اللىُف غبذ ؤمحرة 5
 134 ؿ ،سابم مسحؼ بىساط، ؤخمذ 6
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مىً ٌ  ؤن بػذ ولُت، اإلاماسب بلى اإلاؽشوع ملىُت جاوٌ ؤن ٍو  ؼشاء بغُت البىً لفالح ؤسباخه مً حضء غً ًدىاص

جُا، هفِبه  اإلاماسبت جبلى ؤن ًمىً هما حهذٍ، بال ًمخلً ال وان ؤن بػذ له مليا النهاًت في اإلااظعت لخفبذ جذٍس

زا داثمت، اخب البىً جلذًش بلى ٌػىد َو ٌ  ؤن ًمىً بحماال، 1اإلااظعت ـو ل ؤن اللى  ًملً باإلاماسبت الخمٍى

ل بؼيالُت :خل في هبحر بؽيل حعاَم ؤن ًمىً اإلاضاًا مً مجمىغت مىً اإلاىشوخت، الخمٍى  اإلاضاًا َزٍ هلخق ؤن ٍو

 2ًلي فُما

 ل بلى ًىظش  فالخػامل الشبىي، اإلافشفي للخػامل 3 بذًل ؤهه ؤي ؼشغُت، ـُغت ؤهه غلى باإلاماسبت الخمٍى

 .اإلادشمت الفاثذة ظػش مً خاٌ ًيىن  بىاظىتها

 ت ـُغت اإلاماسبت ، اليافُت الخبرة ًمليىن  وال اإلااٌ ًمليىن  مً بحن ججمؼ اظدثماٍس  مً وبحن الظدثماٍس

ا مً بذال ألامىاٌ َزٍ حؽغُل غىه ًدُذ مما .اإلااٌ ًمليىن  وال الخبرة ًمليىن   اظخغالٌ وهزلً هتَر

 َزٍ ؤو اإلاؽشوع َزا في اإلاىاوىحن مً لػذد غمل مىاـب جىفش آخش مً حاهب حاهب، مً َزا الىاكاث

ذ مما الخجاسة  .الاكخفاد داخل الىلب خلم اإلاىاوىحن وبالخالي مً فئت دخل مً ًٍض

 للبىً باليعبت اإلاخاوشة غالُت لىنها له مىاظبت فهي لزلً للمؽشوع، باليعبت الخيلفت غذًمت  ٌ  لهزا .اإلامى

 جفحر ؤو حػذي غلى هداسط الذولت جمثله كذ اإلاؽشوع، ملىُت غلى آخش وشف لمان ولب له ًمىً

ٌ  اإلاؽشوع له في اإلاؽشوع ؤن سؤي برا ؤن ًيسخب وللممى  .الخعاسة بلى وٍش
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ى اإلاالُت، الىظاوت في اللشك غً بذًل 3  :هجذ الخفاثق َزٍ ؤَم مً و .الػملُت َزٍ في مىه ؤهفإ ججػله خفاثق بمجمىغت ًخمحز َو

زا فلي، باإلااٌ بال الؽشهت َزٍ في ش يء بإي ٌعاَم بإن (اإلاذخش) اإلااٌ ـاخب ًلضم لم الػلذ ؤن  بػُذ اإلاذخش ألن اإلاالُت، الىظاوت غلذ في ؤظاس ي ؤمش َو

 .الاظدثماس مجاالث غً

زٍ اإلالترك، بلى اإلالشك اإلااٌ اهخلاٌ اإلاالُت، للىظاوت هفُغت اللشك، غلذ محزاث ؤَم بن  غلذ ؤن رلً اإلاماسبت، غلذ في ؤًما مخىفشة الخاـُت َو

ت اللشاساث اجخار ظلىت ألاخحر ولهزا اإلاماسب، ًذ في مادام اإلااٌ في الخفشف مً اإلااٌ ـاخب ًمىؼ اإلاماسبت  ؤو جلفحر دون  مً اإلااٌ َزا بؽإن الاظدثماٍس

 .اغخذاء

ٌ  ؤهه اإلاالُت، للىظاوت هفُغت اللشك، خفاثق ؤظىؤ بن  الىثحرة ألاسباح جدللذ فةرا الاظدثماس، لػملُت الخلُلُت الىخاثج غً (اإلاذخش) اإلااٌ ـاخب ٌػض

 فةن اإلاماسبت خالت في ؤما اللشاس، اجخار غملُت مً الشبذ غىفش بخشاج ٌػني مما لها، ًخػشك لم الخعاسة جدللذ وبرا الفاثذة، بال ٌعخدم ال ألهه منها خشم

 .وحهذٍ وكخه الػامل ًخعش خحن في اإلاماسبت، مؽشوع حػثر خالت في ماله ًخعش اإلااٌ ـاخب ؤن خُث والخعاسة، في الشبذ ٌؽتروان الػلذ وشفي

ػىغ غامت ؤَذاف ًدلم اإلاالُت للمىاسد جخفُق جدلُم غلى حعاغذ وبزلً ظػش، ؤنها اإلافشفُت الفاثذة محزاث مً لػل  اإلااٌ لشؤط اليعبُت الىذسة َو

لت ججػل اإلاماسبت ؤن هجذ بِىما الاظدثماس، غملُاث في واإلاخاوشة  ألاخز مً ًخمىىان بدُث الػلذ، لىشفي متروهت بل مدذدة، غحر الشبذ اكدعام وٍش

ى اإلااٌ، لشؤط اليعبُت والىذسة اإلاخاوشة حىاهب باالغخباس  . اإلاالُت للمىاسد ؤفمل جخفُق غلى ٌعاغذ ما َو

 جىلذ ال ألنها اللشك، مً هفاءة ؤكل انها بال لزلً، ؤظاظا جيىن  ؤن ًمىً بإحش فالىوالت اإلاالُت، للىظاوت الفالخت الىخُذة الفُغت َى اللشك لِغ

 الىهُل لذي ًيىن  لً وبالخالي ،(ملىىغا مبلغا ججػله مػلىم بإحش جشجبي الىوالت ألن) الشبذ بمػذٌ الىهُل ؤحش اسجباه غذم ؤن رلً اإلاىاظبت، الخىافض

 بالشبذ، مشجبي فإحٍش خاؿ، هىع مً وهُل لىىه وهُل، فيها الػامل ألن الىوالت، مػنى غلى ؤًما جىىىي  فةنها للمماسبت باليعبت ؤما الشبذ، لخػظُم الخافض

ى اإلاالُت، الىظاوت .لخدلُم  اإلاىاظب الخافض جىلذ فةنها ولزلً  سؼذي، مدمذ ظلىاوي خعحن، سخُم :ؤهظش . مالُت وظاوت غلذ هي اإلاماسبت ؤن ٌػني ما َو
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ل مخابػت بلى البىىن جذفؼ اإلاماسبت ألن الىلذي، الخطخم مً جدذ غشله  في وظف كذ ؤهه مً والخإهذ الخمٍى

ا اإلالام ٌعػىا ال كذ 1 والاحخماغُت الاكخفادًت منها ؤخشي، جىحذ اإلاضاًا َزٍ بلى باإللافت زٍ .ولها لزهَش  اإلاضاًا َو

مً  ، 2 اإلاؽشوع الىحه غلى الاكخفادي والشخاء الشواج بلى جفط ي التي الػلىد ؤَم مً الػلذ َزا ججػل التي هي

ا جيخج حذًذة مؽشوغاث بوؽاء خالٌ  وهزلً البىالت غلى الخغلب في اإلاعاغذة بلى ًادي مما للػمل حذًذة فـش

 في ًىدغىَا وال ؤمىالهم ًىترون ؤلاظالمي مجخمػىا في خاـت الىاط مً هثحر َىان ؤن خُث ألامىاٌ اهخىاص مىؼ في

ا البىىن
ً
ت وبةجاخت الؽبهت، مً خىف  في وحعاَم الاهخىاص جمىؼ اإلاماسبت وٍشم غً الاظدثماس في ؤمامهم الفـش

ش   الىوً اكخفادًاث .جىٍى

 :باإلحازة الخمىيل .2

 للمهاساث واهدعابهم ألادواث بػن امخالن ومً اإلاػِؽت مً واخذ معخىي  غلى لِعىا الىاط بن

 الىاط غلى الخشج سفؼ مً رلً في إلاا والىشاء ؤلاحاسة غلذ فإححز البػن بػمهم خذمت بلى والخبراث،فُدخاحىن 

 خُاتهم في غليهم والدعُحر

لي الخإححر َما ازىحن ؼيلحن ًإخز ؤلاظالمُت البىىن في الخإححر ؤو ؤلاحاسة جىبُم ؤن الثاوي الففل في وسؤًىا  الخمٍى

لُت مضاًا الػلذ َزا ًىدعب وما الدؽغُلي، والخإححر ل دغم في َام دوس  را مىه ججػل كذ جمٍى  اإلااظعاث وجمٍى

مىً .واإلاخىظىت الفغحرة  3 ًلي فُما اإلاضاًا َزٍ هلخق ؤن ٍو

 ل؛ همفذس الخإححر  ٌعخفُذ فاإلاعخإحش اإلاعخإحش، بلى اإلااحش مً ملذم جمىٍل مفذس الخإححر ٌػخبر جمٍى

ٌ  اظخخذام مً ى زا مدذدة صمىُت لفترة الثابخت ألـا زا غليها اإلاخفم ؤلاًجاس ؤكعاه دفؼ ملابل َو  َو

ٌ  ًجػلىا الزي َى اإلاالي الالتزام لي، مفذس َى الخإححر ؤن هلى ٌ  آلاخش البذًل ألن جمٍى  غلى للخفى

ل َزا خذماث  باظخػماٌ ظىاء الؽشاء َى ألـا

           ٌ ى  .اللشوك ؤو اإلاملىهت ألـا

 جمثل زابخت مالُت دفػاث دفؼ َىان الخالخحن في ألهه اللشوك ًمازل فاإلًجاس ؤلافالط؛ جيلفت جخفُن 

ا ؤلاًجاس، ؤكعاه  الفاثذة في اإلاخمثلت اللشوك اَخالن ؤكعاه دفؼ ًمازل العهم غاثذ غلى وجإزحَر

لي، واللشك  فاإلااظعت "ؤلافالط" مالي غعش بلى اإلاعخإحش حػشك خالت في مضاًا الخإححر مً ولىً ألـا

ل اظترحاع بةميانها اإلااحشة  دفؼ غذم فةن اللشك خالت في ولىً ؤلاًجاس، مدل غلذ َى الزي ألـا

 غىذما خاـت لئلفالط الؽشهت ٌػشك كذ اللشك اَخالن ؤكعاه
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  ل ًيىن ٌ  مداولت ؤو اللُام وبن مىخفمت، ظىكُت كُمت له ألـا ل غلى الخفى  لِغ لللشك المامً ألـا

لُت اإلااظعاث واهذ ولما ؤلافالط مخاوش اسجفػذ ولما فةهه لزلً ٌعحرا، ؤمشا  بخلذًم حعاَم الخمٍى

ل  .الاكتراك ولِغ الخإححر وٍشم غً الخمٍى

 مً الػلذ بلغاء ؼشه بىىدٍ لمً ًدىي  مىه الدؽغُلي خاـت الخإححر غلذ بن اإلالىُت؛ مخاوش ججىب 

زا وكذ ؤي في اإلاعخإحش وشف يىن  اإلااحشة، اإلااظعت بلى ؤوجىماجُىُا جدىلل اإلالىُت مخاوش ًجػل ما َو  ٍو

ل اظخغالٌ الخإهذ مً غذم خالت في مهما َزا  التي لآلالث باليعبت وهزلً ؤلاهخاجي، غمٍش خالٌ ألـا

ا، ؤلالُىتروهُت الخاظباث مثل الضمً مؼ جخلادم  الخاـُت، َزٍ الاغخباس بػحن ًإخز فاإلااحش لزلً وغحَر

 كلُلت الىاخذ باليعبت  للمعخإحش جيلفتها ًجػل اإلاعخإحٍشً مً غذد وبىحىد

 .ل، ؼشاء ملابل اإلاشوهت مً كذسا ًدلم الاظدئجاس مضاًا بن اإلاشوهت؛  جدمل مً ٌػفيها الػلذ َزا ألن ألـا

ل جيالُف  ًيىن  اللفحر اإلاذي في الاظدئجاس فػلذ بلُه، بداحت لِعذ اإلااظعت جيىن  فتراث في ألـا

ل ٌػاد الخػاكذ فترة اهتهاء وغىذ الفػلُت اإلااظعت اخخُاحاث خعب  غىذما اإلاعخلبل وفي اإلااحش، بلى ألـا

 .غحٍر جإححر ؤو جإححٍر بةميانها غادة ؤـل ؤي بلى خاحت في اإلااظعت جيىن 

 اإلااحشة، اإلااظعت غلى جللى الفُاهت خذمت ؤن الخإححر غلذ في الاجفاق خالت في الفُاهت؛ غبء هلل 

 جدمل َى الػملُت َزٍ ؤَمُت ولىً ؤلاًجاس، كعي في اإلاعخإحش ًخدملها الخيلفت َزٍ الخاٌ وبىبُػت

ل ًيىن  غىذما وخاـت الفُاهت جيلفت زا جىىىلىحُا، مػلذ اإلااحش ألـا  غالُت فىُت خبرة ًخىلب َو

 .بهزٍ الػملُت لللُام

 بت؛ مضاًا جدلُم  غً جلل ؤلاًجاس مذة واهذ برا الخاـُت َزٍ اإلاعخإحشة اإلااظعت جدلم ؤن ًمىً المٍش

 الاَخالن، كعي خعاب ًخم ؤظاظه غلى الزي المشاثب، مفالح جلبله الزي لؤلـل الافتراض ي الػمش

بُت محزة جدلُم ًمىً َىا  بالؽشاء، اللُام خالت في جدلُله ًمىً ما جفىق  الاظدئجاس كشاس هدُجت لٍش

بُت للىفىساث الخالُت اللُمت ولزلً بُت للىفىساث الخالُت اللُمت جفىق  ؤلاًجاس غىذ المٍش  غىذ المٍش

بي مً الىغاء ؤلاًجاس جيالُف ًخفم اإلااحش فةن رلً بلى بلافت .الؽشاء زا المٍش  النهاًت في ًادي ما َو

 اللاهىن  خعب جيىن  الىفىساث َزٍ الخاٌ وبىبُػت اإلاعخإحش، ًذفػه الزي ؤلاًجاس كعي جخفُن بلى

بي لت ًدذد الزي المٍش  .الثابذ ؤو اإلاخىاكق اللعي َى َل اإلاعخػمل الاَخالن كعي وٍش

 ل ؼشاء بغشك الاكتراك بن الاكتراك؛ كُىد مً الخخلق  جمؼ بإن اإلالشلت للماظعت الخم ٌػىي ألـا

ً ؼشووها ت مً جدذد ؤو وهُل حػُحن ؤو والَش  الاظدثماس ؤو ألاسباح جىصَؼ ًخق فُما ؤلاداسة جفشف خٍش

ٌ  في ى  في الخم لها اإلااحشة فاإلااظعت ؤلافالط، جىكؼ خالت في اإلاخخلفت ؤلاحشاءاث الثابخت،وهزلً ألـا

ل اظترداد ن واإلاىالبت ألـا  .غلُه اإلاخفم الػلذ خعب اإلادخملت الخعاسة غً بالخػٍى
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 ت؛ الشبدُت ـىسة جدعحن  الشبدُت ًظهش الاظدئجاس فةن للمعخإحش العُىلت مشهض ملاسهت غىذ الذفتًر

ت ل، ؼشاء خالت في باالكتراك ملاسهت ؤفمل ـىسة في للماظعت الذفتًر زا ألـا  ؤلاًجاس كُمت ألن َو

ٌ  خالت في الذخل،ؤما كاثمت في ؤلاًشاداث مً جخفم  الاَخالن كعي خفم فُخم كشك غلى الخفى

ل فةن الخإححر خالت ففي اإلافشفُت، الفىاثذ بلى بلافت  ولىً اإلاحزاهُت خعاب في جظهش ال كُمت ألـا

زا والخعاثش ألاسباح خعاب في همفشوفاث اإلاذفىغت باألكعاه مالُا الخإححر غملُت فلي حػىغ  َو

ل فظهىس  الاكتراك غىغ  ًازش فةن َزا اإلاحزاهُت مً الِعشي  الجهت في واللشك ألاًمً الجاهب في ألـا

 .للماظعت اإلاالي اإلاشهض مػشفت في اإلاعخػملت اإلاالُت اليعب غلى

 التي الخيىمُت اللىاغاث بػن في واسدة جيىن  كذ الخالت َزٍ بن الؽشاء؛ للشاس اإلاػلذة ؤلاحشاءاث ججىب 

ٌ   اإلامىً مً  لىفغ   الؽشاء بلشاس ملاسهت بعهىلت مػحن لغشك ؤـل اظدئجاس غلى اإلاىافلت غلى الخفى

ل ت لئلحشاءاث هظشا ألـا  .بالبىىن اإلاشجبىت والخػلُذاث ؤلاداٍس

 اظدئجاس بن ؤخشي؛ ألغشاك اإلاالُت العُىلت جىفحر  ٌ ى  هلق مً حػاوي التي اإلااظعت ٌعاغذ الثابخت ألـا

ٌ  غلى اإلاالُت اإلاىاسد ٌ  غلى الخفى ى ت ألـا ادة ؤو ؼشواء غً البدث ؤو البىىن بلى اللجىء دون  المشوٍس  ٍص

 .ؤخشي  ألغشاك لذيها اإلاخىفشة الللُلت اإلاىاسد اظخػماٌ بةميانها الىكذ هفغ اإلاعاَمحن،وفي غذد خفق

لي الجاهب ؤما           ٌ  ؤن في فُخمثل الػلذ لهزا الخمٍى ل ؼشاء زمً ًذفؼ اإلامى علمه ألـا  للػمُل َو

 غاثذ مً مىاظبت ؤكعاه غلى وبهما الخػاكذ غىذ الثمً ًذفؼ ؤن دون  اليؽاه الظخخذامه في اإلاعخإحش

  الدؽغُل
ً
ل، لؽشاء بفاثذة اإلابلغ ًلشله ؤن مً بذال ل له ًخىفش وبزلً ألـا دلم سبا، بذون  الخمٍى ٌ  ٍو  اإلامى

  غاثًذا
ً
  خالال

ً
ى  ؤمىاله، غلى ظلفا ومدذدا مممىها ل َو ػمل الخطخم آزاس ًلغى بما هلذي ولِغ ججاسي  جمٍى  َو

 1 الخلُلي الاكخفاد في

ٌ  في واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث إلاعاغذة حًذا مىاظب ؤلاحاسة وغلذ  اإلااٌ  سؤط مً اخخُاحاتهاا غلى الخفى

اق دون  الثابذ ل غىذ الىلػُت الىظم في ًدذر مثلما لها، بَس  اإلاخىظي ؤو الفغحر فاإلاؽشوع .بالفىاثذ الخمٍى

اق دون  وؽاوه فُه ًماسط الزي للميان بًجاسا ًذفؼ ٌعخىُؼ ؤن زا إلاحزاهِخه، بَس  بوالكا ًلاسن  ال بالىبؼ َو

 اإلاػذاث ؤو آلاالث غلى ًدفل ؤن ٌعخىُؼ هما. له باليعبت بالفىاثذ مدملت بلشوك ؤو هلًذا ؼشاء اإلايان بخيالُف

ؼ لهزٍ اإلافُذ ومً .ؤًما ؤلاحاسة بفُغت التي ًدخاحها وألادواث   اإلاؽاَس
ً
 اإلاعخإحشة للػحن مالً ًيىن  ؤن ؤًما

 باالظدثماس اللُام اإلاخخففت الؽشواث لبػن ؤو للبىىن ًمىً ؤلاظالمي الىظام بواس وفي... ـُاهتها غً معئىال

 ًخىكؼ التي الشاثجت،ؤو واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث خاحت بليها جىثر التي آلاالث ؤو ؤواإلاػذاث الػلاساث مجاٌ في

 2 الشواج ليؽاوها

                                                             
 .500ؿ  ،سابم مسحؼ مدمذ غبذ الخلُم غمش، 1
 .70ؿ  ،سابم مسحؼ ٌعشي غبذ الشخمً ؤخمذ، 2
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 .واملخىسطت الصغيرة للمؤسساث إلاسالميت املاليت ألاسىاق مً املمىىحت الصيغ :الثاوي املبحث

 ٌ منها  حعخفُذ كذ مضاًا بمثابت جيىن  ؤن ًمىً التي ؤلاظالمُت اإلاالُت ألادواث خفاثق جىلُذ َىا ظىداو

ا جم اكتراك ؤدواث ؤلاظالمُت الفيىن ؤو اإلاالُت ألادواث وحػخبر واإلاخىظىت، الفغحرة اإلااظعاث  كبل مً جىىٍَش

لي الجاهب جىفش ليي اإلاخخفحن  مػظم وجىاظب غالُت مشوهت راث فهي ؤلاظالمُت اإلاالُت للماظعاث اإلاهم الخمٍى

ٌ  حملت ؤلاظالمُت اإلاالُت ألادواث خفاثق غشك وبػذ .والاظدثماسي  الخجاسي  اليؽاه ؤوحه  جىلُذ ظىداو

 ول ممحزاث

 :الخالي الىدى غلى خذي غلى منها واخذة

 إلاسالميت املاليت ألادواث خصائص :ؤوال

ا، مً بذ ال خفاثق ؤلاظالمُت اإلاالُت لؤلوساق ا ًيىن  ختى جىافَش  مىافلا منها اإلادللت وألاسباح وجذاولها، بـذاَس

ػت ألخيام ا مً للغشك ومدللا حهت، مً الؽَش ى ؤخشي، حهت مً بـذاَس  غلى اإلاذخشاث ؤصخاب حصجُؼ َو

ٌ  مً اإلاالُت الىسكت مفذس اإلاعدثمش جمىحن زم ومً ألاوساق، َزٍ ؼشاء ل غلى الخفى  م،اتهإلاؽشوغ الالصم الخمٍى

 1 ًلي فُما بحمالها ًمىىىا الخفاثق َزٍ .واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث ؤصخاب  فيهم بما

ٌ  ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت .1 ٌ  ـافي في ملىُت خم خاملها جخى ٌ  الزي اإلاؽشوع ؤـى  خفُلت مً ًمى

ا، زا بـذاَس  الخاـُت َزٍ اوػذمذ فةرا اإلاؽشوع، مىحىداث ـافي في ؼاجػت خفت في ًخمثل الخم َو

ا، رمت في دًىا جمثل الىسكت واهذ بإن ا، ًجىص  فال بظالمُت، وسكت جىً لم مفذَس  وال جذاولها، وال بـذاَس

ذاس في مدذدة خفت وان وبن منها الػاثذ ًدل  ؼشوحن غلى ٌػخمذ الػاثذ خل ألن الشبذ مً وؽشة ؤلـا

 مً مدذدة خفت الػاثذ َزا ًيىن  ؤن وزاهيهما اإلاعدثمش، غلى مممىهت الىسكت اللُمت جيىن  ؤال ؤخذَما

ذاس، وؽشة في ؤي الخػاكذ غىذ الشبذ  كبىال ٌػذ الزي والاهخخاب اإلاماسب، حاهب مً بًجابا حػذ التي ؤلـا

 اإلامىٌ بهزٍ الىسكت، اإلاؽشوع هدُجت غً الىظش بفشف اإلاذًً رمت في مممىن  والذًً .ؤلاًجاب لهزا

 الزي اإلاؽشوع غلى ومممىها ألاسباح، في مؽاسوا ظىذا حػذ الخالت َزٍ في اإلاالُت الىسكت ؤن والىاكؼ

، فاإلاؽشوع  مدذدا لِغ غاثذا ًذفػه ما وان وبن اظخدلاكه، مىاغُذ في العىذ كُمت بشد ًلتزم ؤـذٍس

 .ألاسباح مً مدذدة خفت بل له، اللُمت الاظمُت مً بيعبت معبلا

 ؤخيام مؼ ًخفم وؽاه ؤو مؽشوع في لالظدثماس فيها الاهخخاب خفُلت جخفق ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت  .2

ػت ؤلاظالمُت،  وؤلاكشاك الخمىس، هفىاغت مدشمت، ؤوؽىت في حعدثمش الخفُلت َزٍ واهذ فةرا الؽَش

ا، ًجىص  فال حػذ بظالمُت، ال الىسكت فةن بفاثذة،  ألن منها الػاثذ الشبذ ًدل وال جذاولها، وال بـذاَس

                                                             
، م  1990ماسط ،]الخي غلى[بجذة ؤلاظالمي اإلااجمش إلاىظمت الخابؼ ؤلاظالمي الفله مجمؼ مجلت ،"إلاسالميت املاليت ألادواث" خعان، خامذ خعحن 1

 وما بػذَا. 1056( ، ؿ  2008هىفمبر   :< http://dl1.s24.ifile.it/j5s98yi2/majma3.rar > (غلى مخاخت
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 ال وؽاه في سبذ َى منها الػاثذ والشبذ مدشم، وؽاه معاَمت في ٌػذ وؼشاءَا ألاوساق َزٍ مثل بـذاس

ػت ججحٍز  .الؽَش

ل وظُلت ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت  .3  حمُؼ وجإخز حىاهبها، ول مً الؽشغُت، اإلاماسبت مبذؤ غلى جلىم جمٍى

ذاس َزا لخفُلت واإلاخللي اإلاالُت، الىسكت فمفذسؤخيامها،  ذٍ مماسب، اظدثماٍس بلفذ ؤلـا  غلى ٍو

 ؼشوه مخالفت ؤو الخلفحر، ؤو الخػذي، خاالث في بال لمان، ًذ وال ًذ ملً ال ؤماهت، ًذ الخفُلت َزٍ

ذاس، وؽشة جخممنها التي اإلاماسبت  كبل الاهخخاب خفُلت ًمليىن  ماٌ، ؤسباب اإلاالُت وخملت ألاوساق ؤلـا

مليىن  اإلاؽشوع، كُام م كُامه، بػذ اإلاؽشوع ٍو  لها ًخػشك التي اإلاخاوش وافت الففت ًخدملىن بهزٍ  َو

 باكترالها للمماسب التي ؤرهىا اإلابالغ ؤو اإلاؽشوع، في بها اهخدبىا التي ألامىاٌ خذود في ورلً اإلاؽشوع،

ادة ذاس وؽشة جممىذ فةرا.مؽشوع ماٌ سؤط لخعابهم لٍض  غليها، بىاء جفذس التي اإلاالُت الىسكت ؤو ،ؤلـا

ا، ًجىص  بظالمُت، فال وسكت جىً لم ألاخيام َزٍ ًخالف خىما  .منها الػاثذ ًدل وال جذاولها وال بـذاَس

 .الاظمُت كُمتها مً معبلا مدذدة وعبت ولِغ الشبذ، مً خفت مالىها حػىي ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت  .4

 ؤي الخػاكذ، وكذ باليعبت جدذد جمىله الزي اليؽاه ؤو اإلاؽشوع ؤسباح مً اإلاالُت مالن ألاوساق وخفت

ذاس وؽشة في  الىسكت ؤو اليؽشة َزٍ جخممً بدُث هفعها، اإلاالُت الىسكت في ؤو حعبم الاهخخاب، التي ؤلـا

 في نهاًت ًخدلم الزي الشبذ مً اإلاالُت ألاوساق خملت اإلااٌ ؤي ؤسباب وخفت اإلاماسب، خفت اإلاالُت

 .مػُىت دوسٍت فتراث في ؤو اإلاؽشوع

 مً خفت حػىُه ؤو الاظمُت، كُمتها مً مػُىت وعبت ؤو مدذدا، مبلغا خاملها حػىي اإلاالُت الىسكت واهذ فةرا

ذاس، وؽشة في مدذدة، غحر الشبذ  فتراث في ؤو اإلاؽشوع، نهاًت في اإلاماسب ًدذدَا بل هفعها، الىسكت في ؤو ؤلـا

ا، ًجىص  فال بظالمُت، مالُت وسكت جىً لم الخلت، دوسٍت  الػلم ؤن رلً منها الػاثذ ًدل وال جذاولها، وال بـذاَس

 اإلااٌ وسب اإلاماسب وخفت والشبذ اإلااٌ سؤط َى اإلاماسبت غلذ ومدل بػذٍ، ال الخػاكذ، غىذ ؼشه الخػاكذ بمدل

زا مىه،  بحن اجفاق مدل َو

 غىذ الشبذ في اإلاماسب والبىً اإلاىدع مً ول خفت جدذًذ غذم مً البىىن بػن غلُه حشث ما فةن ولزا الفلهاء،

دت مخالفت ٌؽيل ؤلاًذاع، ػت ألخيام ـٍش  . اإلاماسبت غلذ في ؤلاظالمُت، الؽَش

 اإلاؽشوع، في بها اهخدب التي اإلابالغ خذود في واملت، الاظدثماس مخاوش بخدمل مالىها جلضم اإلاالُت الىسكت .5

 ألاوساق خملت ألن فُه للمماسب ًذ ال بعبب اإلاؽشوع لها ًخػشك خعاسة ؤًت في بدفخه ًخدمل فهى

الهه اإلااٌ، وجلف مؽترهت، ملىُت اإلاؽشوع ًمليىن   (اإلااٌ ؤسباب ) اإلاالُت  وفلا مالىه، غلى وخعاسجه َو

ػت، للىاغذ ذاس وؽشة جممىذ فةرا الؽَش  في الاظدثماس مخاوش لمان ؼشه اإلاالُت الىسكت ؤو ؤلـا

 مً الممان َزا وان ظىاء بظالمُت اإلاالُت الىسكت جىً لم اإلاالُت، ألاوساق خملت غحر غلى اإلاؽشوع،

 ؤما غىلا، غىه جلاض ي ؤو الممان، بهزا  جبرع غحٍر زالث شخق مً ؤو اإلاماسب
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 الممان، كاغذة ًىافي فةهه بػىك غحٍر لمان وؤما فُبىل، الػلذ ملخط ى ًىافي ؼشه فهى اإلاماسب لمان

 جبرع فةهه غىك بذون  الغحر رلً لمان وؤما هلل، بال جيىن  ال التي واإلاىاظاة، البر ؤغماٌ مً غمال باغخباٍس

 اإلاممىن  غلى مممىها خلا مدله ًيىن  ؤن الممان ؼشه ألن الممان لضوم غليها ًترجب ال خاالث في بالممان

 بعبب اإلاماسب ًلضم ما غلى الممان ؼشه اهفب فةرا اإلاماسب غلى مممىهت لِعذ الاظدثماس ومخاوش غىه،

، ؤو حػذًه  .صخُدا الممان ؼشه وان اإلاماسبت ؼشوه مً لؽشه مخالفت ؤو جلفحٍر

 مػحن، مؽشوع ؤو خاؿ وؽاه في لالظدثماس فيها الاهخخاب خفُلت جخفق كذ ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت .6

ؼ مخىىغت ؤوؽىت في لالظدثماس الخفُلت َزٍ جخفق وكذ  مؼ اإلافذس البىً بها ًلىم مخػذدة، ومؽاَس

 للبىً ؼشواء ألاوساق َزٍ في اإلاىخدبىن  فُيىن  اإلاؽشوغاث، وجلً ألاوؽىت َزٍ في حعدثمش التي ؤمىاله

 اإلاعدثمشة، ألامىاٌ مجمىع بلى متهم اهخخابا بيعبت بها  ًلىم التي ووؽاواجه، مؽشوغاجه في لها اإلافذس

يىن  ى هفعه، ماٌ في وغامال غحٍر ماٌ في مماسبا الخالت َزٍ في البىً ٍو  الشبذ مً خفت ٌعخدم َو

ٌ  مماسبا، بىـفت  مؼ اإلاعدثمش سؤظماله بيعبت الباقي الشبذ مً خفت ٌعخدم زم ألاسباح، ـافي مً حعتز

ا التي اإلاالُت ألاوساق خفُلت  .اإلاعدثمشة ألامىاٌ مجمىع بلى ؤـذَس

 ؤن جلخط ي مػحن مؽشوع ؤو خاؿ، وؽاه في لالظدثماس فيها الاهخخاب خفُلت جخفق التي اإلاالُت فالىسكت .ؤ

 للمؽشوع جيىن  وؤن اإلاالُت، الىسكت مفذس اإلاماسب ؤمىاٌ غً مىففلت خاؿ خعاب في الخفُلت َزٍ جىلؼ

 اإلاماسبت ؤن رلً .اإلاماسب رمت غً مىففلت مالُت ورمت معخللت خعاباث كُامه بػذ الخاؿ اليؽاه ؤو اإلاػحن

 اإلاالُت ألاوساق وخملت اإلاماسب بحن وجىصَػها ألاسباح جدذًذ ًمىً وبزلً مػُىت، خذود في مالُت بزمت جخمخؼ

ذاس وؽشة في الىاسد خعب  .خعاسة َىان واهذ بن اإلاؽشوع خعاثش جدذًذ ًمىً وختى اإلاالُت، والىسكت ؤلـا

ت وألاوؽىت اإلاؽشوغاث حمُؼ في لالظدثماس خفُلتها جىحه التي اإلاالُت الىسكت وؤما .ب  الزي للبىً الاظدثماٍس

ا،  َزٍ خفُلت حعاَم التي البىً ؤوؽىت لجمُؼ خاـت خعاباث اإلاماسب البىً ًمعً ؤن جلخط ي نهافة ؤـذَس

لها، في ألاوساق  التي ألاخشي  ألاوؽىت غً مىففلت اإلاؽشوغاث َزٍ في لالظدثماس اإلاىحهت اإلالىُت خلىق  مؼ جمٍى

ا، والىواالث اإلافشفُت والخذماث البىً،بها  ًلىم  ألاوؽىت مً اإلاخدللت ألاسباح جدذًذ ًمىً ختى وغحَر

ت ا، مً اإلاخدللت وجلً الاظدثماٍس  مجمىع مً الاظدثماس خعاب جلضم التي اإلافاٍسف خفت جدذًذ وهزلً غحَر

 جبػا اإلاماسب البىً خفت اٌجز اظخ بػذ اإلاالُت ألاوساق خملت بحن ألاسباح جىصَؼ زم اإلاماسب، البىً مفاٍسف

 .لزلً

ذاس وؽشة ؤو اإلاالُت الىسكت جممىذ فةرا  اإلاالُت الىسكت مفذس ؤن غلى هفذ بإن الخىم، رلً ًخالف ما ؤلـا

 ال ؤو ألاولى، الخالت في اإلاػحن اليؽاه ؤو الخاؿ للمؽشوع معخللت خعاباث ًمعً ال لخفُلتها واإلاعدثمش

ت ألاوؽىتإلاجمىع  معخللت خعاباث ًمعً  في ألاخشي، ألاوؽىت خعاباث غً مىففلت البىً في الاظدثماٍس

 ووؽشة اإلاالُت الىسكت خلذ فةن ؤلاظالمُت، الىسكت لخفاثق معخىملت غحر اإلاالُت الىسكت واهذ الثاهُت، الخالت

ذاس  بدىم اإلاعخللت الخعاباث َزٍ بةمعان ألاوساق َزٍ مفذس التزم باليلُت، اإلاىلىع َزا بلى ؤلاؼاسة غً ؤلـا
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 جممىذ فةرا .الخلُلت ًمثل خعاسة مً اإلاالُت ألاوساق خملت ًخدمله ما ؤو ؤسباح، مً ًىصع ما ًيىن  ختى .الؽشع

ذاس وؽشة  بةمعان الىسكت َزٍ ؤـذس الزي البىً التزام ًفُذ ما غليها بىاء الفادسة اإلاالُت الىسكت ؤو ؤلـا

 وان الالتزام، بهزا البىً ؤخل زم العابم، الىدى غلى معخللت خعاباث

 .كماء التزامه جىفُز غلى خمله اإلاالُت ألاوساق لخملت وؤمىً لامىا

ا ًلىم ؤن جلخط ي ؤلاظالمُت اإلاالُت الىسكت .7 ا لخفُلت اإلاعدثمش مفذَس  ؤسباح محزاهُت بةـذاس بـذاَس

 في الىاسد خعب مىخظمت دوسٍت فتراث في ؤو الخاؿ، اليؽاه ؤو اإلاػحن، اإلاؽشوعنهاًت    في وخعاثش

ذاس، وؽشة  .غليها بىاء الفادسة اإلاالُت والىسكت ؤلـا

ل بلفذ اإلاالُت الىسكت مفذس ؤما ت، ومؽشوغاجه ؤوؽىخه حمُؼ جمٍى  ؤسباح محزاهُت بػمل ًلتزم فةهه الاظدثماٍس

ت جيىن  ؤن والغالب مىخظمت، دوسٍت فتراث في اإلاؽشوغاث وجلً ألاوؽىت لهزٍ وخعاثش  .ظىٍى

زٍ  ألاسباح ملذاس مً للخإهذ اإلاالُت ألاوساق خملت جفشف جدذ جىلؼ وؤن للجمهىس، حػلً ؤن بذ ال اإلاحزاهُاث َو

ذاس وؽشة في لهم اإلاخففت اليعبت حعاوي  نهاوؤ غليهم، اإلاىصغت  التي الخعاسة ملذاس ؤو اإلاالُت، والىسكت ؤلـا

 .َاًخدملى 

ٌ  وفلا ؤغذث مػلىت، محزاهُت َىان جيىن  ؤن دون  ؤسباح بخىصَؼ الىسكت مفذس البىً كام فةرا  مً الفىُت لؤلـى

ذاس وؽشة في وسد إلاا مخالفا حاء ألاسباح جىصَؼ ولىً محزاهُت َىان واهذ ؤو ألاسباح، َزٍ جظهش الخبرة ؤَل  ؤلـا

 البىً ؤن رلً اإلاماسبت غلذ ألخيام مخالفا الخىصَؼ َزا وان اإلاحزاهُت، جظهٍش وما غليها، بىاء الفادسة والىسكت

ى الشبذ، بمػشفت ؼشغا ًلتزم مماسبا بىـفه  مً اإلاالُت ألاوساق خملت خفت مػشفت زم اإلااٌ، سؤط غلى صاد ما َو

ذاس وؽشة جمثله الزي اإلاماسبت، غلذ في لهم اإلادذدة لليعبت وفلا الشبذ، َزا  ، غليها بىاء الفادسة والىسكت ؤلـا

م اإلاماسبت ووعبت ادة دون  الػلذ وفم بُنهم جىصَػه زم اإلالىُت، خلىق  ؤصخاب ؤي البىً، ؤظهم خملت َو  ؤو ٍص

 خملت خفت وجدذًذ مػشفتها، هزلً فُلضمه اإلاعدثمش اإلااٌ سؤط مً هلق ما وهي خعاسة َىان واهذ وبرا هلق

زا فيها، اإلالىُت خلىق  وؤصخاب اإلاالُت ألاوساق ٌ  وفلا خلُلُت، محزاهُت بةـذاس بال ًخإحى ال وله َو  الفىُت لؤلـى

ذاس وؽشة في ًخمثل الزي اإلاماسبت وغلذ اإلاحزاهُت، َزٍ في حاء ما مؼ مخفلا الخىصَؼ ًإحي وؤن اإلاشغُت  والىسكت ؤلـا

 .غليها بىاء اإلافذسة اإلاالُت

ذاس وؽشة جخممً ؤن مً ؼشغا ًمىؼ ما َىان ولِغ  الشبذ مً وعبت جدذًذ غليها بىاء الفادسة اإلاالُت والىسكت ؤلـا

 ؤخذ في خعاسة وكػذ فةرا .الاظدثماس مخاوش لممان خفُلخه جخفق خاؿ ـىذوق  ؤو خعاب في جىدع

 .الفىذوق  َزا خفُلت مً منها حضء ؤو حغىُتها ؤمىً ألاغىام

 في غلُه هق فلذ اإلاماسب فإما ألاسباح، في الخم ؤصخاب مً جبرع الاظدثماس مخاوش لممان اإلاخففت واليعبت

ذاس وؽشة  كبلىا فلذ اإلاالُت ألاوساق خملت وؤما الخبرع، ظبُل غلى به ساك فهى وشخها، التي اإلاالُت الىسكت وفي ؤلـا

ٌ  الخبرع َزا ذاس، وؽشة غلى بىاء اإلاىشوخت، اإلاالُت ألاوساق في الاهخخاب بلبى ٌ  ًلضم والخبرع ؤلـا  .اإلاالىُت غىذ باللى
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 ٌؽتري  ممً بػذَم ًإحي ومً الخالُحن، اإلاالُت ألاوساق خملت الفىذوق  َزا خذماث مً ٌعخفُذ فةهه زم ومً

 غلُه جىق إلاا وفلا البر، حهاث مً حهت في ؤمىاٌ مً الفىذوق  في بلي ما ـشف اإلاؽشوع اهخهى فةرا ألاوساق، َزٍ

ذاس وؽشة ذاس وؽشة في الىق مً ، هزلً ؼشغا، ًمىؼ ما َىان ولِغ .ؤلـا  وعبت اكخىاع غلى اإلاالُت والىسكت ؤلـا

ً جىصَػها كبل ألاسباح مً مدذدة  ألاسباح في الخم ؤصخاب به ًخبرع ؤو اللىاهحن، غلُه جىق مخفق لخيٍى

ذاس وؽشة ؤو اللاهىن  غلُه هق الزي للغشك  الخبرع خم فلهم اإلااٌ، وؤسباب للمماسب الشبذ في الخم ألن ، ؤلـا

 .اإلاؽشوغت لؤلغشاك مىه

ا وؽشة جممىذ برا اإلاالُت الىسكت  .8  ـذسث الزي اإلاؽشوع غً ؤغذث التي الجذوي  دساظاث هخاثج بـذاَس

له، الىسكت اإلاالُت  وال الؽشغُت الىاخُت مً صخُدت جيىن  فةنها للمؽشوع، اإلاخىكػت الشبذ ووعبت لخمٍى

 برا اليعبت َزٍ غً معئىال لِغ اإلاماسب ؤن رلً ملذما، اإلااٌ سؤط مً للشبذ بيعبت جدذًذا رلً ٌػذ

 وغً الجذوي، دساظت في الىاسدة البُاهاث صخت غً وبهما ٌعإٌ لها، مخالفت اظدثماٍس هخاثج ظهشث

ٌ  الذساظت َزٍ مخالفت ن وبالخالي ًلتزم الجذوي  لذساظت الفىُت لؤلـى  بػن ؤخفى ؤهه زبذ برا بالخػٍى

 ما الجذوي  دساظت في خالف ؤو الياربت، اإلاػلىماث ببػن ؤدلى ؤو البُاهاث،

علي اإلاعاولُت، َزٍ مً ًخخلق ؤن اإلاماسب ٌعخىُؼ وال والخبرة، الاخخفاؿ ؤَل غلُه جىالؼ  هفعه غً َو

 وؽشة في الىاسدة الجذوي، دساظت في وسد إلاا محزاهِخه ؤظهشتها  التي ألاسباح وعبت مخالفت ؤن ؤزبذ برا بال الممان

ذاس، بُت كىاهحن هفذوس  فُه، له ًذ ال بعبب وان بهما ؤلـا  في حاثدت خذور ؤو حذًذة، هلذًت ؤو حمشهُت ؤو لٍش

 الظشوف مً رلً غحر ؤو اإلاىخج، جفذًش مىػذ خشب خالت ؤو الخُىاوي، بهخاحه في مشك ؤو الضساعي، بهخاحه

 .جىكػها الجذوي  بذساظت كامىا إلاً اإلامىً مً ًىً لم التي الىاسثت،

 

 

 

 

 إلاسالميت املاليت ألادواث بػع مميزاث :ثاهيا

ٌ  حملت، ؤلاظالمُت اإلاالُت ألاوساق لخفاثق ؤغالٍ غشلىا بػذ  لبػن الخاـت اإلامحزاث بػشك الخففُل ظىداو

 :الخالي الىدى غلى منها

 :املظازبت صىىن .1

 :1ًلي فُما الفيىن َزٍ خفاثق ؤَم جخمثل ؤن ًمىً

ل ظىذاث ؤنها  .وؤلاداسة الخفشف خم ـاخبها جمىذ بنها ال ؤي اإلاؽشوع، في جامت ملىُت جمثل ظىذاث ولِعذ جمٍى

                                                             
 69 ؿ ظابم، مشحؼ ،إلاسالميت البلدان في الخىميت جمىيل في ماوجطبيلا الثالث الفسيم وطمان اللساض سىداث كدف، مىزس 1
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  ؤظاط غلى جدعب بيعبت اإلااٌ لشؤط اإلاخفق الشبذ مً وخفخه اإلااٌ سؤط اظترداد غلى ًلخفش خاملها خم ؤن

 كبل مً ؤو العىذاث خاملي كبل مً ظىاء الؽشوع، بلى اإلالذم اإلااٌ سؤط مجمىع بلى للعىذ الاظمُت اللُمت

 )الػامل( .  اإلالاسك الىشف

ٌ  ًمىً زٍ الفالح، بذو بػذ ظىكُت وبلُمت ـالخها بذو كبل الاظمُت بلُمتها العىذاث َزٍ جذاو  اللُمت َو

 اإلاخىكػت وألاسباح بوفائها وصمً وؼشوه الاظمُت اللُمت ملذاس وخاـت العىق، بػىامل جخإزش  العىكُت

 .للمؽشوع

  .داثمت كشاك ظىذاث بـذاس ًمىً هما مخػذدة بإظالُب اللشاك ظىذاث بوفاء ًمىً

ىت واإلافاسف الخاـت واإلااظعاث الػام اللىاع َُئاث كبل مً العىذاث َزٍ بـذاس ًمىً  جيىن  ؤن ؼٍش

ل ؼ لخمٍى ذاس، ؼشوه في جزهش بػُنها، مدذدة مخىكؼ، سبذ رواث مؽاَس ذاس ؼشوه جخممً ؤو ؤلـا  ؤًما ؤلـا

 .مً ألاسباح العىذ خفت

ذاس بهجاص في مفلخت له وان ولى زالث، وشف مً الاظمُت اللُمت لمان ًمىً .  ؼشاء غلى والدصجُؼ ؤلـا

  .العىذاث

مىً لت غلى خاـت ؤو غامت، المامىت الجهاث جيىن  ؤن ٍو  خذا الممان ٌؽمل ؤن ًمىً هما الخإمحن، ؼشواث وٍش

 .الىارسة ألاخُان بػن في الشبذ مً ؤدوى

 :إلاحازة صىىن2. 

 2:الخالي الىدى غلى بليها الخىشق  ًمىً الخفاثق مً بػذد 1 ؤلاحاسة ـيىن جخمحز

 :السىق  لػىامل إلاحازة سىداث ؤو صىىن خظىع .ؤ

 اسجفػذ فةرا جمثله، ما جلُُم في العىق  لػىامل جخمؼ نها فة خذماث ؤو مىافؼ ؤو ؤغُان ملىُت جمثل نهاؤ بما

 .بالػىغ والػىغ الفيىن، كُمت اسجفػذ واإلاىحىداث واإلاىافؼ ألاغُان لهزٍ العىكُت  اللُمت

  ،بها  اإلادُىت اإلاخاوش :هي غىامل خمغ في العىق  في الفيىن َزٍ غلى الىلب جدذد التي الػىامل خفش ًمىً

 ؤدواث وافت غلى جىىبم الثالر الػىامل َزٍ) ألامش لضم برا حعُِلها غلى اللذسة ومذي منها، اإلاخىكؼ والػاثذ

ٌ  الخطخم، مً الخماًت بلى باإللافت .(ألاخشي  الاظدثماس  لعىذاث باليعبت اإلاىفػت ؤو الخذمت غلى فػال والخفى

 .الخمعت الػىاملبهزٍ ًخإزش  ؤلاحاسة ظىذاث غلى الىلب فةن وبالخالي والخذماث، باإلاىافؼ اإلاخػللت ؤلاحاسة

خ مىز منها اإلاخىكؼ الػاثذ جدذًذ ًمىً  جدخىي  فةن الفيىن َزٍ لدعُِل باليعبت ؤما .الفيىن َزٍ بـذاس جاٍس

ٌ  كابلت منها ججػل غىامل غلى  ؤغُان ملىُت جمثل هي الؽشغُت الىاخُت فمً وكذ، بإي حاَض هلذ بلى للخدى

                                                             
 :بلى الشحىع ًمىً ؤلاظالمُت الفيىن مً الىىع َزا في للخففُل 1

Salman Sied Ali, ISLAMIQUE CAPITAL MARCET PRUDECTS: Developments and Challenges, 

JEDDAH: Islamic Research and Training Institute, 2005. pp28- 35 
ب، للبدىر ؤلاظالمي اإلاػهذ حذة، :الثاهُت الىبػت ،املؤحسة وألاغيان إلاحازة سىداث كدف، مىزس :ؤهظش 2   77-62ؿ  ؿ م، 2000 والخذٍس
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 حمُؼ غلى جخىافش هي اإلاالُت الىاخُت ومً اإلاخابُػان، غلُه ًخفم ظػش بإي للبُؼ كابلت مىافؼ ؤو خذماث ؤو ماحشة

 الالصمت الؽشوه

ٌ  ؤحل مً لؤلظهم ٌ  كبى  .اإلاالُت ألاظىاق في بها   الخذاو

 :إلاحازة صىىن مسوهت .ب

 :خُث هبحرة بمشوهت ؤلاظالمُت الفيىن مً الىىع َزا ًخمخؼ

ل بمياهُت ؤي الخحري؛ واللىاع والخاؿ الػام اللىاغاث وافت مً ؤلاحاسة ـيىن بـذاس ًمىً   .مؽشوع ؤي جمٍى

ا ًمىً بر اإلاالُت؛ للىظاوت الفيىن َزٍ ـالخُت   ودوس  ؤلاظالمُت، البىىن هدى مالي وظُي وشف مً بـذاَس

 .اإلاخػاملىن  ًشاَا التي اإلافلخت خعب ًىلق ؤو ًضداد ؤن ًمىً اإلاالي الىظُي

لُت خاحاث لخلبُت ؤلاحاسة ـيىن ـالخُت  الشبذ، مىه الهذف مؽشوع في حعخػمل ؤن ًمىً بر مخىىغت؛ جمٍى

مىً ل في حعخخذم ؤن  ٍو ٌ  جمٍى  الخحري  اللىاع ؤو الخيىمُت، الخذماث) اظخػمالها مً الشبذ ًلفذ ال زابخت ؤـى

ل ًمىنها هما ،(الخبرعي ؼ جمٍى  البيُت مؽشوغاث وظاثش ...ظذود حعىس، مىاساث،) الػام الىفؼ راث اإلاؽاَس

 .(تالخدخُ

 بلافت بمياهُت بلى باإللافت غذًذة همارج خالٌ مً ـُاغتها ًمىً بر ؤلاحاسة؛ ـيىن مً مخػذدة بذاثل جىفش 

 .هثحرة ؼشوه

 

 الصغيرة للمؤسساث املمىىحت املاليت وألاسىاق البىىن هطاق خازج إلاسالميت الصيغ : الثالث املبحث

 واملخىسطت

ٌ  البدث مً الجضء َزا في ً غلى المىء حعلُي ظىداو  لهما ًيىن  ال كذ ؤلاظالمي الاكخفاد في لؤلمىاٌ مفذٍس

ف مداولحن .والضواة الىكف َما آخش اكخفادي هظام ؤي في مثُل  لىخىشق  مؽشوغُتهما مً والخىمت منهما ول حػٍش

ل في ًلػباٍ ؤن ًمىً الزي الذوس  اظخيباه رلً مً والغشك الاكخفاد في دوسَما بلى رلً بػذ  اإلااظعاث جمٍى

 :الخالي الىدى غلى واإلاخىظىت الفغحرة

 :الىكف :ؤوال

 :مشسوغيخه مً والحىمت الىكف حػسيف .1

فه في بِىا اخخالفا الفلهاء اخخلف وللذ واخذ، بمػنى والدعبُل والخدبِغ الىكف  غذة له واهذ وبزلً حػٍش

ف  1حػاٍس

 الىاكف ملً غلى بلائها مؼ الخملُىُت الخفشفاث غً الػحن خبغ ":ؤهه غلى اإلااليي اإلازَب ؤصخاب غشفه .ؤ

ػها الالصم والخبرع  ."البر حهاث مً حهم غلى بَش

                                                             
 326-324ؿ  ؿ م، 1963 الخإلُف، داس مىبػت :مفش ،واللاهىن  الفله بين وألاوكاف الىصاًا ؤحيام ؼلبي، مفىفى مدمذ 1
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 في البر حهاث مً حهت غلى بمىفػتها والخفذق الىاكف ملً خىم غلى الػحن خبغ ":بإهه الخىفُت وغشفه .ب

 ."اإلاأٌ في ؤو الخاٌ

 مً حهت غلى باإلاىفػت والخفذق حػالى هللا ملً خىم غلى الػحن خبغ " :بإهه والخىابلت الؽافػُت غشفه هما .ج

 ."اهتهاء ؤو ابخذاء البر حهاث

ػاث وؤلافذ وألاَلي، الخحري  الىكف هي ؤهىاع للىكف ؤن هما   الدؽَش
ً
  كعما

ً
 وبُانهاغلى اإلاؽترن، الىكف َى زالثا

 1: الخالي الىدى

ى :الػام الىكف .1  ٌؽمل بإن اإلاجخمؼ بػن ؤو اإلاعلم، وغحر اإلاعلم وله، خمؼإلاجا ٌؽمل الزي الخحري  الىكف َو

م دون  اإلاعلمحن  واإلاذاسط، الذًيُت، واإلاػاَذ والجامػاث، اإلاعاحذ بىاء ؤو واإلاعاهحن، للفلشاء ًىحه هإن .غحَر

 .الخ...واإلاعدؽفُاث

ى يَّوالزس ألاَلي الىكف َى :الخاص الىكف.2  ؤو بالىاكف، سخم ـلت جشبىهم مػُىحن بإهاط ًخخق ما َو

  ...وهدىَم هجحران الىاكف ًدذدَم مػُىحن ؤشخاؿ

ى :اإلاؽترن الىكف .3 ت بلى مىافػه خففذ ما َو   البر وحهت الزٍس
ً
 غلى ماله الىاكف ًلف هإن واخذ، وكذ في مػا

خه جػل رٍس   الىكذ هفغ في ٍو
ً
  ظهما

ً
ؽتره بش حهت غلى ماله ًلف ؤو بش، لجهت مػُىا  ًيىن  ؤن الىكذ هفغ في َو

خه ىزا مىه مػُىت خفت مػحن لصخق ؤو لزٍس  .َو

ى الح ـالخها واظخذامت الخُاة هظام خفظ في جخمثل التي اإلافلخت حعخذغُه خحري  هظام َو  غليها اإلاهُمً ـو

ى ٌ  باظخمشاس للىاكف مىفػت مً فُه وإلاا .ؤلاوعان هىع َو ى  ولبت ؤو الفلشاء مً غليهم وللمىكىف بلُه، الثىاب ـو

م ؤو الػلم  2 باإلاىكىف باهخفاغهم وكف ول بليها ًيخهي التي والخحر البر حهاث مً غحَر

مىً :  4303 الخالُت الىلاه خالٌ مً ؤلاظالمُت الخماسة في الىكف به كام الزي الذوس  جلخُق ٍو

  ؤـىافهم، اخخالف غلى واإلافابحن اإلاشض ى لػالج تها وبداس  اإلاعدؽفُاث هبىاء ؤلاوعاهُت اإلااظعاث غلى الىكف

 الضواس الظخلباٌ اإلاخففت ألاخشي  الاحخماغُت اإلااظعاث وسغاًت واإلاعىحن، والعجضة ألاًخام مالجئ وبىاء

 .بكامتهم ؤزىاء واإلاعاغذاث ؤلامياهُاث وافت وجىفحر واإلاعافٍشً

الح وحػهذَا آلاباس هدفش حلُلت احخماغُت خذماث ؤداء كفذ ألاخشي  الػامت اإلاشافم غلى الىكف   .والخىظُم باإـل

                                                             
 الػذد ٌ، 1421 سحب ،[الخي غلى]بجذة ؤلاظالمي اإلااجمش إلاىظمت الخابؼ ؤلاظالمي الفله مجمؼ مجلت ،"ألاوكاف مىازد اسدثماز" الخعً، بابىش خلُفت 1

 غؽش، الثاوي

  مخاخت غلى : < http://dl1.s24.ifile.it/j5s98yi2/majma3.rar> ،(.22م ( ، ؿ  2008هىفمبر  

ػت مجلت ،"إلاسالميت الشسيػت ملاصد حفظ في ألاوكاف دوز " غمش، بً ـالح غمش  مخاخت ، 32 الػذد م، 2007 ؤهخىبش الخي،[ واللاهىن ]غلى الؽَش

 .424م( ، ؿ  2009 ماسط  (http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/32/docs/7.swf   :غلى
 426 ؿ ،سابم مسحؼ غمش، بً ـالح غمش 2

 
ذ ألاولى، الىبػت ،املدويملجخمؼ ا جىميت في الىكف دوز  الباقي، غبذ مدمىد ببشاَُم 3  112 ؿ م، 2006 لؤلوكاف، الػامت ألاماهت :اليٍى

http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/32/docs/7.swfمارس
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/32/docs/7.swfمارس
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  ؤلامياهُاث ول وجىفحر غليها لللاثمحن مشجباث وجخفُق الخػلُمُت واإلاػاَذ واإلاذاسط اإلاعاحذ بىاء غلى الىكف

 .وظاثفها ؤداء لممان

 .ولها هلل لم بن حىاهبه مً الػذًذ ؼملذ فللذ الاحخماعي، اإلاجاٌ في الىكف ـىس  حػذد رلً بلى ؤلف

 

 

 :للىكف الاكخصادي الدوز   2. 

 َزا، . 1والاكخفادًت الاحخماغُت الخىمُت جدلُم في هظمه ؤبشص  ومً ؤلاظالميإلاجخمؼ ا ظماث مً الىكف ٌػخبر

 غمل ؤـله في ألهه الثالث اللىاع لمً مدالت ال ًذخل الىكف فةن 2 الخذًث الاكخفادي الخفيُف بلى وبالىظش

ت ـذكت ـىسة في خحري  ل خبغ بلى ـاخبها ٌععى حاٍس  بميان ألاَمُت مً فةهه ولزلً .الثمشة وحعبُل ألـا

مت، بفئاث بالخىفل الذولت غً ألاغباء وجخفف اإلاجخمؼ اإلاعلم جخذم هماظعت الىكفي باللىاع الاَخمام  غٍش

 بغادة في وحعاَم

 .3 اإلاجخمؼ اإلاعلم ًيؽذَا التي الاحخماغُت الػذالت ؤَذاف ًخذم بما الذخل جىصَؼ

ل مفذس مىه ججػل كذ ممحزة وبُػت للىكف ؤن هما  بلى مشحػُتها جيىن  كذ الىبُػت َزٍ له، مثُل ال جمٍى

 مجمىغاث زالر بلى جلعم ؤن ًمىً الىكف فإمىاٌ ؤمىاله، جىىع ؤَمها مً التي  4الخفاثق مً مجمىغت

 بلى بلافت ،( الخ...ؤزار خُىاهاث، ظُاساث،) اإلاىلىلت وألامىاٌ (الخ...( مضاسع مباوي، ؤساض ي،) الثابخت ألامىاٌ

 بػن بلى بلافت اإلابيُت، والػلاساث الضساغُت ألاساض ي مً الثروة مفادس ؤن هجذ وبهزا . 5 الىلذًت ألامىاٌ

 ختى غذمه، مً حىاٍص في هبحرا حذال للي الزي الىلىد ووكف لُلت، خذود في وكفها الفلهاء ؤحاص التي اإلاىلىالث

 اظخغالال اإلاعخغلت ألامىاٌ ؼشواث وؤظهم خفق ووكف بجىاص اإلاخإخشون وؤفتى الػثماوي، الػفش في ؤححز

 6.الىكف لىظام هبحرا وهمىا اكخفادًا جشاهما ؼيلذ كذ حاثضا،

                                                             
ذ، -لؤلوكاف الػامت ألاماهت غً جفذس ؤوكاف مجلت ،"الىكف ؤمىاٌ اسدثماز" شخاجه، خعً 1  73 ؿ العادط، الػذد م، 2004 ًىهُى اليٍى
 :هي سثِعُت كىاغاث زالر بلى الخذًثت الاكخفاداث جلعُم غلى دؤبىا الاكخفادًحن فةن وحػلُذاجه الاكخفادي اليؽاه جذاخل بلى بالىظش 2

  .الشبحي وغحر الشبحي بؽلُه الػام اللىاع

ى الخاؿ اللىاع   .باألظاط سبحي كىاع َو

ى الثالث اللىاع ا يهذف ال ألهه العابلحن اللىاغحن غً ًخخلف الزي الخحري  اللىاع َو  كبل مً الخىىع ظبُل غلى ًلىم ؤهه هما الشبذ جدلُم بلى هظٍش

 .جمؼا ؤفشاد مً والفالح ؤلاخعان وروي   اإلاخبرغحن
 -لؤلوكاف الػامت ألاماهت غً جفذس ؤوكاف مجلت ،"الحدًث الػصس في الىكف بمؤسست النهىض في إلاسالميت املاليت املؤسساث دوز " بىحالٌ، مدمذ 3

ذ، هىفمبر  113 ؿ العابؼ، الػذد م، 2004 اليٍى

 .بػذَا وما 76 ؿ ،سابم مسحؼ شخاجه، خعً :ؤهظش الىلىت َزٍ في للخىظؼ 4  
 اإلايان هفغ 5
 ، ؿ2005 باجىت، -لخمش الخاج حامػت بظالمُت، غلىم جخفق ماحعخحر، مزهشة ،إلاسالمي الفله في للىكف امللاصدي البػد مػاش ي، الشخمً غبذ 6
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 ال له، غُيذ فُما معخغلت اإلاىكىفت ألامىاٌ جظل ؤن لماهه غبر الاكخفادًت الخىمُت جدلُم في الىكف ؤظهم للذ

 بلى ومىافػه الىكف ؤمىاٌ اهخلاٌ َزا فدلم جفشف ظىء ؤو غاسلت ؼهىة بعبب ؤلاجالف بلى جخػشك وال جباع

 والدعهُالث الخذماث بػن بلى بلافت ألاخُان، حمُؼ في غامت مفالح جخذم زشوة لخفبذ اإلاىفػت جخىاسر ؤحُاٌ

لت ولى الاكخفادي اليؽاه سواج في ظاَمذ التي  ظاَم الزي الذواب ووكف آلاباس، بكامت مثل مباؼشة، غحر بىٍش

 .الخجاسة حصجُؼ في

ادة امخفاؿ غبر البىالت جللُق في البالغ دوسٍ هيس ى ؤن دون    1وحؽغُلها الػاملت اللىي  في الٍض

 .الادخاسي  بالعلىن ًشجبي لىحذهاٍ اإلاىكىفت لؤلغُان خبغ ؤهه اغخباس غلى الىكف مفهىم في جمػىا لى ؤهىا هما

 غلالوي ؤظاط غلى الاكخفادي الىغاء ميىهاث اظدثماس ًخم بدُث الاكخفادًت للمىاسد وغاء ؼيل ًخخز الزي

ٌ  اللُمي ؤلاواس لمً بػن مؼ بػمها الاظدثماس ووؽاواث ؤَذاف خالله مً جخىافم سؼُذ ى  غلى الػلذًت وألـا

ٌ  ألهه 2وبُػخه خُث مً اظدثماس َى الىكف ؤن الػلم ؤَل ًاهذ ؤخشي  ومً حهت، مً َزا العىاء  حهت مً جىاص

 وجىمُت الػبادة، دوس  وبوؽاء والصخت والخػلُم للمجخمؼ غامت مىافؼ ظبُل في ًملً ما اظتهالن غً الىاكف

 اإلاجخمؼ .

زٍ اإلاجخمؼ  جىمُت في ٌعهم اظدثماًسا ًمثل وسغاًتها الػبادة دوس  فةوؽاء اظدثماسي  مشدود راث ولها ألاوحه َو

ت وىادس هاججه ألن اظدثماس، والخػلُم الشوخُت، الىحهت مً وظالمخه  جىمُت في جإَُلها بػذ حعهم ظىف بؽٍش

  ًمثل اإلاشك ألن اإلاعدؽفُاث، وكف رلً ومثل فُه، الخلذم بدشهت وجذفؼ اإلاجخمؼ 
ً
ٌ  التي الػىاثم مً غاثلا  جدى

 الصخت وؤن والخلذم، اإلاجخمؼ بحن

  َزا .اظدثماس رلً وول اإلاجخمػاث، جلذم في مباؼش دوس  لها
ً
 بلُه يهفى مػىىي  اظدثماس مً الىكف في غما فمال

  .هفعه بلُه اإلاعلمىجخىلؼ

ىًزا﴿ :حػالى كاٌ
ُ

ى
ُ

 ش
َ

ْم َحَصاًء َوال
ُ

سِيُد ِمىى
ُ

 ه
َ

ِه ال
َّ

ْم ِلَىْحِه الل
ُ

ِػُمى
ْ

ط
ُ

َما ه  3﴾ِإهَّ

ل، همفذس الىكف باظخخذام ًخػلم وفُما ٌ  فُمىً جمٍى  الىكذ هفغ في فةهه اظدثماس الىكف ؤن هما بإهه اللى

ل، ل رلً في جىاكن ًىحذ وال جمٍى  وؤن .واخذة لػملت وحهان ؤلاظالمي الاكخفادي الىظام في والاظدثماس فالخمٍى

ل مفهىم ل والىكف .راجه الىكف مفهىم مً ًىىلم بالىكف الخمٍى  وحعبُل خبعه ًخم ماال وىهه مً ظاَش هخمٍى

 .مىافػه

 

                                                             
 :غلى مخاخت ،[الخي غلى]هظسي  مدخل -والاكخصاد الىكف هظام بين للػالكت ألاساسيت املالمح العػذ، مدمذ ؤخمذ 1

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50375&d=1188157063 7، ؿ. 

 
 .بػذَا وما 25 ؿ ،سابم مسحؼ الخعً، بابىش خلُفت :ؤهظش للخففُل 2
 .9 آًت  ؤلاوعان، ظىسة 3

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50375&d=1188157063
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50375&d=1188157063
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فىة  الاحخماغُت الخىمُت في بذوسٍ لُلىم غهذٍ ظابم بلى الىكف هظام بغادة ؤمىىىا برا ؤهه اللىٌ، ـو

 حذًذة بإؼياٌ ظُػىد وبهما واإلاالجئ، والضواًا الىخاجِب مثل اللذًمت بإؼياله ٌػىد لً فةهه والاكخفادًت،

 الفغحرة اإلااظعاث كىاع هدى جىحيهه رلً في بما ، 1الخذًثت وجلىُاتها فىىنها ا بيل اإلاػاـشة الخُاة مؼ جخماش ى

لها ؤحل مً ظىاء واإلاخىظىت  .الىكف ؤمىاٌ اظدثماس بواس في إلوؽائها ؤو جمٍى

ل في الىكف اظخخذام بمياهُت بلى غمش الخلُم غبذ مدمذ وؤؼاس  ظل في واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث جمٍى

 .2َما ؤظلىبحن خالٌ مً له ـىذوق  بوؽاء

ٌ  ألاسلىب ل خعىا كشلا اإلاؽشوغاث َزٍ ألصخاب مىه ؤلاكشاك :ألاو  ؤو آلاالث لؽشاء الثابذ اإلااٌ سؤط لخمٍى

ل  ختى ظماح فترة ٌػىى بدُث .مىاظبت ومذد ؤكعاه، غلى اللشك َزا ٌعذد ؤن غلى ؤلاهخاج معخلضماث لخمٍى

م ؤلاهخاج بذاًت  .والدعٍى

ل :الثاوي ألاسلىب  باالثخمان ؤو اإلاماسبت، ؤو اإلاؽاسهت بإظالُب واإلاخىظىت الفغحرة اإلاؽشوغاث ؤصخاب جمٍى

ل والب ٌعخفُذ منها والتي وؤلاحاسة والاظخفىاع، والعلم باإلاشابدت، الخجاسي  ٌ  مً الخمٍى  اإلااٌ غلى الخفى

عخفُذ الالصم،  وحٍى في ؤلاهفاق ؤو اإلااٌ، سؤط إلاعاهذة حعخخذم التي ألاسباح مً بدفخه الىكفي الفىذوق  َو

 .الخحر

 

 الصواة :ثاهيا

 :مشسوغيتها مً والحىمت الصواة حػسيف .1

 جم بن هفابا، بلغ مخفىؿ ماٌ مً مخفىؿ حضء بخشاج بإنها اإلاالىُت وغشفها اإلااٌ، في ًجب خم :ؼشغا الضواة

 لصخق مخفىؿ ماٌ مً مخفىؿ حضء جملًُ بإنها الخىفُت وغشفها .وخشر مػذن غحر وخىٌ، اإلالً،

 وحه غلى بذن ؤو ماٌ غً ًخشج إلاا اظم بإنها  الؽافػُت وغشفها .حػالى هللا لىحه الؽاسع غُىه مخفىؿ،

فها .مخفىؿ  .مخفىؿ وكذ في مخفىـت لىاثفت مخفىؿ ماٌ في واحب خم ؤنها  َى الخىابلت غىذ وحػٍش

 اإلالذس الجضء غلى وؤوللذ اإلااٌ، في الىاحب الخم ؤداء ؤي ؤلاًخاء، فػل هفغ غلى الفلهاء غشف في ؤوللذ والضواة

 3حػالى    هللا وواغت الػبىدًت ـذق غلى لذاللتها ـذكت الضواة وحعمى .للفلشاء خلا هللا فشله الزي اإلااٌ مً

ٌ  مؽشوغُتها، مً بالخىمت ًخػلم فُما ؤما  اإلاياظب وجدفُل واإلاىاَب ألاسصاق في الىاط بحن الخفاوث ؤن فىلى

ْم  ﴿ :غالج بلى هللا ؼشع في ًدخاج واست  واكؼ ؤمش
ُ

ْػَمى َل بَ مَّ
َ

ُه ف
َّ

ٰى  َوالل
َ
ْػٍن َغل ْصِق ِفي  بَ  فمل حػالى هللا ؤن ؤي 4 ﴾الِشّ

                                                             
م،  2001 الىوىُت، فهذ اإلالً مىخبت :الٍشاك ألاولى، الىبػت ،املجخمؼ  جىميت في وؤثسه إلاسالميت الشسيػت في الىكف الفالح، ـالح بً ؤخمذ بً مدمذ 1

 .22 ؿ
 غً جفذس دوسٍت اكخفادًت، دساظاث مجلت ،"الصغيرة للمشسوغاث وإلاحسان البر غلى اللائمت إلاسالميت الخمىيل ؤساليب" غمش، الخلُم غبذ مدمذ 2

 25 ؿ الخامغ، الػذد م، 2005 ، الجضاثش، -والبدىر للذساظاث خلذون  ابً ماظعت البفحرة، -ؤلاوعاهُت والذساظاث مشهض البدىر
بت 3  .730ؿ  .م 1985 الخىصَؼ، و واليؽش للىباغت الفىش داس :دمؽم الثاهُت، الىبػت ،وؤدلخه إلاسالمي الفله الضخُلي، َو
 70 آًت  الىدل، ظىسة 4
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ًَ  ﴿ :مىت وال جىىغا ال مفشولا، واحبا خلا الفلحر ٌػىي ؤن الغني غلى وؤوحب الشصق، في بػن غلى بػمىا ِرً
َّ
َوال

ىٌم )
ُ
ْػل ْمَىاِلِهْم َحمٌّ مَّ

َ
ْحُسوِم  (42ِفي ؤ

َ ْ
اِئِل َوامل لسَّ ِ

ّ
    ل

 (25)﴾1  

مت  الاحخماعي الممان ؤو الخيافل وجدلُم الخفاوث، رلً لػالج الىظاثل ؤولى جيىن  كذ الضواة وفٍش

 2: فهي..فُاإلظالم

ت الىفغ جىهش -   .والىمؼ ،والؽٍش والصح، البخل سرًلت مً البؽٍش

  .واإلادشومحن والباظاء اإلاػىصًٍ لخاحاث وظذ للفلشاء، مىاظاة -

  .تهاوظػاد ألامت خُاة غليها جخىكف التي الػامت، اإلافالح جلُم -

 مدذودة، واثفت في ألامىاٌ جدفش هُال .واإلادترفحن الخجاس وبإًذي ألاغىُاء، غىذ ألامىاٌ جطخم مً جدذ -

 .ألاغىُاء بحن دولت جيىن  ؤو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفالة للعببُت َىا وؤلالافت اإلااٌ، صواة :فُلاٌ بلُه، جماف نهاؤ ختى اإلااٌ، لىػمت ؼىشا وحبذ الضواة ؤن هما

ىم الظهش   ﴿:حػالى كاٌ اإلاامً، إلاجخما ـفاث مً ـفت وهي . 3 البِذ وحج الؽهش ـو
ُ

اث
َ
ِمى

ْ
ؤ

ُ ْ
 َوامل

َ
ىن

ُ
ِمى

ْ
ؤ

ُ ْ
َوامل

 
َ

ُمُسون
ْ
إ ًَ ْوِلَياُء َبْػٍع ۚ 

َ
 َبْػُظُهْم ؤ

َ
ه

َّ
 الل

َ
 َوُيِطيُػىن

َ
اة

َ
 الصَّو

َ
ىن

ُ
ج
ْ
 َوُيؤ

َ
ة

َ
ال  الصَّ

َ
ِس َوُيِليُمىن

َ
ىى

ُ ْ
ًِ امل  َغ

َ
ْػُسوِف َوَيْنَهْىن

َ ْ
ِبامل

 َغِصيٌص َحِىيمٌ 
َ
ه

َّ
ُه ۗ ِإنَّ الل

َّ
ًَ َسَيْرَحُمُهُم الل ِئ

ََٰ
ول

ُ
ُه ۚ ؤ

َ
 4) َوَزُسىل

                                                             
  25-24 آًت  اإلاػاسج، ظىسة 1
 .220م ، ؿ  2004والترحمت، والخىصَؼ واليؽش للىباغت العالم داس :اللاَشة الشابػت، الىبػت ،املسلم منهاج الجضاثشي، حابش بىش ؤبى 2

 
بت  3  733 ؿ ،2 ج ،سابم مسحؼ الضخُلي، َو
 71 آًت الخىبت، ظىسة 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya25.html
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 الخيافل رلً كاٌ خحن اللشلاوي  ًىظف الذهخىس ًلىٌ  ؤلاظالم في الاحخماعي الخيافل هظام مً حضء الضواة ؤن

 وغشفه 1والفلحرة، الػاحضة الفئاث بمعاغذة اإلاػِص ي، الخيافل داثشة هي لُلت داثشة في بال الغشب ٌػشفه لم الزي

ت اإلاادًت الخُاة حىاهب ٌؽمل بدُث وؤفسح، ؤغمم داثشة في ؤلاظالم  الضواة ؤن هجذ ظبم، ما بلى بلافت2 واإلاػىٍى

زا الفلش، إلاؽيلت غالج  بال َذفا للضواة الىثحرون ٌػشف ال وسبما بل والخاؿ، الػام غلى ًخفى ال كذ الذوس  َو

 .ألاهثًرً ؤرَان في اإلاػالم واضخت غحر الػالج َزا ـىسة واهذ وبن الفلشاء، ومعاغذة الفلش غالج

 

 :للصواة الاكخصادي الدوز 2.

 في َىان لِغ بر حػبذي بػذ راث ؼػحرة ؤنها غلى فمال اإلاعلمت، للذولت الػامت اإلاالُت خلل بلى الضواة جيخمي

 غملي ججعُذ َى اإلاعلمحن غىذ الضواة وجىبُم .والخىبُم الخُاة وهظم الؽػاثش بحن ففل ؤلاظالمُت اإلازَبُت

ت  بغن الشبذ حػظُم ٌعتهذف الزي الشؤظمالي الىظام هلاثق غً ما خذ بلى حػبر التي الاحخماعي، اإلااٌ سؤط لىظٍش

 َزًً بحن الخذاخل فهي الاحخماغُت، واللُم العىق  بحن بالػالكت مهخت بر لزلً، اإلاخبػت الىُفُت غً الىظش

 .الجاهبحن

مىً  دسحت غلى والفلحر الغني ججػل التي ألاخىة كُمت غً حػبحر هي بر الاكخفادًت، للػذالت هظام الضواة اغخباس ٍو

ل إلابذؤ ججعُذ فهي الؽػىس، مً واخذة ٌ  مً الثروة مً حضء جدٍى ل َزا .الثاوي بلى ألاو  لىابي جدىمه الخمٍى

 اظتهالن في الاحخماغُت اإلاؽاسهت بمػنى الاكخفادًت الذًملشاوُت غً حػبحر نهاؤ هجذ الىكذ، هفغ في .الضواة فله

ىزا الخحراث، واظدثماس  مفهىم مادام مدذد، غحر صمني مذي لمً باظخمشاس الخحراث جىصَؼ بغادة غملُت جخم َو

 اججاَاث بحن الغني ظلىن في ؤكىي  جدىم نهاؤ بلى باإللافت .آخش بلى ملخذس مً ًخغحر  ٌ  ) العىت ( الخى 

 ؤهبر كُمت الضواة حػىي هما .العىق  اججاَاث في سؼادة ؤهثر جدىم وبالخالي والاهخىاص، الاظدثماس الاظتهالن،

 جيىن  % 2.5 هي التي ممىىت وعبت فإدوى الىغاء، هىغُت بلى باللُاط الضواة بخشاج وعب خالٌ مً والػمل للجهذ

 %5 جفل ختى اإلاىخىج في البؽشي  الجهذ بدماج دسحت خعب اليعبت َزٍ وجشجفؼ الػمل، ؤظاظها التي الثروة غلى

ا، اإلاعلي الضساعي اإلاىخىج خالت في  الثروة خالت في % 20 زم وبُػُا، اإلاعلي الضساعي اإلاىخىج خالت في 10% .زم ًذٍو

مىً 3اغليه اإلاػثىس   الىلاه خالٌ مً الاكخفاد في الضواة دوس  هلخق ؤن ٍو

  الخالُت 

 مىخفن خذي مُل رووا وألاغىُاء لالظتهالن، غاٌ خذي مُل رووا الفلشاء ؤن اإلاػلىم :الاستهالن غلى الصواة ؤثس

ادة غلى حػمل والضواة لالظتهالن،   اإلاىخفن الخذي اإلاُل راث الفئاث مً جاخز ألنها الاظتهالوي الىلب ٍص

زٍ لالظتهالن، الػالي الخذي اإلاُل راث للفئاث وحػىى لالظتهالن ادة َو  ًخدشن خُث الػشك؛ غلى جىػىغ الٍض

                                                             
 880 ؿ ،2 ج م، 1983 الشظالت، ماظعت :بحروث الثاهُت، الىبػت ،الصواة فله اللشلاوي، ًىظف  1
 21 ؿ م، 2001 الؽشوق، داس :مفش ألاولى، الىبػت ،الاكخصادًت املشىالث غالج في الصواة دوز  اللشلاوي، ًىظف 2
مُت دساظت :الػشبي الىوً في الضواة ماظعاث ملخلى :في ،الاكخصاد مىظىز  مً الصواة هظام مفُىفى، بؽحر 3  ميافدت في ودوسَا الضواة إلااظعاث جلٍى

لُت 11 .-10ظاَشة الفلش    .7ؿ  الجضاثش  البلُذة -دخلب ظػذ حامػت م، 2004 حٍى
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ادة ولىً ؤلاهخاج، في لِعذالفجىة ادة جيىن  اإلاخىكػت الٍض  ٌعخخذمها التي المشوسي  الاظتهالن ظلؼ بهخاج لٍض

 .واإلاعاهحن الفلشاء

ٌ  اَخمام بن :الادخاز غلى الصواة ؤثس   الضواة، خفُلت ظحرفؼ لها الخالػت ألامىاٌ ول مً وجدفُلها بالضواة الذو

 في مباؼش ؤزش له ظُيىن  وبالخالي والذفاع، ألامً مفشوفاث في وظِعاَم واإلاعاهحن، الفلشاء مؽاول وظُػالج

ل في الذولت مىه لدعخفُذ بحباسي  ادخاس َى الزي الػام ؤلاًشاد جىفحر لها ًمىً ال التي الىفلاث جمٍى  مً جمٍى

 .الضواة خفُلت

ىد اإلااٌ في ججب ألنها الاظدثماس غلى حصجؼ الضواة :الاسدثماز غلى الصواة ؤثس   التي والخُىاهاث بالفػل للىماء اإلاـش

ىد وجدفذ، جضسع التي وألاسك وجلذ، جىمى  غلى اإلااٌ ـاخب ججبر فالضواة ..والذهاهحر والذساَم باللىة للىماء واإلاـش

 .معخمش جىاكق في ـاس وبال الاظدثماس، غً مػىال مخضها ماله ًترن ؤال

ٌ  الػىالت غلى ألنها خشب :البشسيت للمىازد وبىاء الاكخصادي، للىمى جحسيً الصواة  ًمىً ؤمىالها فمً .والدعى

 ًدترفه منهي غمل غلى ًذسب ؤن ًمىً ومنها ماٌ، سؤط ؤو ؤدواث مً خشفخه مً ًمىىه ما الػاول اللادس  بغىاء

ػِؾ  ؤو ولها باالؼتران، لهم مليا وجيىن  الػاولىن، فيها ٌؽخغل حماغُت مؽشوغاث بكامت ًمىً ومنها مىه، َو

 .بػمها

 اإلاالي، الىظام في اليامىت ألاظالُب ؤي الزاحي؛ لالظخلشاس ؤداة حػخبر بر :الاكخفادي الاظخلشاس لخدلُم ؤداة الضواة

 بحشاءاث باجخار الذولت مً جذخل ودون  الاكخفادًت، الظشوف بدعب عجض ؤو فاثن خذور بلى جادي  التي

 الخالت حػىغ الضواة فدفُلت غلُه؛ اإلافشولت والىفاب مػذلها زباث مً اهىالكا رلً، بخذار ؼإنها مً مالُت

 لهزٍ ًيىن  ؤن غحر مً الذخل جللباث مؼ واهخفالا اسجفاغا الخفُلت َزٍ وجخللب العاثذة، الاكخفادًت

ت مالُت هعُاظت اإلاخجمػت الضواة خفُلت اظخخذام ًمىً هما الجباًت، في ؤزش الخللباث  حعخخذم ما مثل جلذًٍش

لُت اإلاذفىغاث  .الؽامل الخيىمي ؤلاهفاق بشامج ؤو الخدٍى

 الذولت مباؼشة ؤن فاإلاػلىم :والخىظيم الخخطيط ألحهصة الالشمت والبياهاث إلادازاث جىفير غلى حػمل الصواة

ت اجفاالث وؼبىت غالُت هفاءة ري بداسي  حهاص جىفحر بلى جادي وجىصَػها الضواة لجباًت  التي ألامىاٌ بيل ًدُي كٍى

دُي واللشي، واإلاذن ألاكالُم ول في وسواص خُىاهُت وزشوة صسوع مً الضواة فيها ججب  اإلاىاوىحن بإخىاٌ هزلً ٍو

لم والفلشاء، ألاغىُاء  .ؤلاخفاءاث مً بالىثحر ٍو

ٌ  وان ظبم ما ل في دوسَا غً ؤما حملت، الاكخفاد في الضواة دوس  خى ٌ  الخمٍى  بغىاء وظُفتها لِعذ الضواة ؤن فىلى

 هما خاحخه حػىد زم وؤظابُؼ ؤًاما ؤلاوعان جىفي الخبىب، مً مدذودة ؤكذاح ؤو الىلىد، مً مػذودة دساَم

 بدُث بىفعه، هفعه بغىاء مً الفلحر جمىحن الصخُدت وظُفتها بهما .اإلاػىهت لىلب ممذودة ًذٍ وجظل واهذ،

ٌ  دوس  جلػب فهي .الغحر مً اإلاعاغذة ولب غً ٌغىُه زابذ دخل مفذس له ًيىن   خشفت ؤو ججاسة ري ليل اإلامى

 مضاولت مً ًمىىه ما الضواة ـىذوق  مً ؤغىي والاججاس الاختراف ؤَل مً وان فمً ًجذٍ، ال ماٌ بلى مػها ًدخاج
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 الذوام وحه وغلى باهخظام ؤظشجه وهفاًت هفاًخه ًخم بل ًىفُه، بذخل رلً وساء مً ٌػىد ججاسجه بدُث ؤو مهىخه،
1 

 بر الضواة، مً اإلاعىحن ؤو الفلحر بلى ًفشف ما ملذاس ًًب خحن هللا سخمه الىىوي لئلمام بىالم ؤظدؽهذ َزا وفي

 :كاٌ

ذ خشفخه، آالث ؤو خشفخه به ٌؽتري  ما ؤغىي الاختراف غادجه وان بن
ّ
يىن  هثرث، ؤو رلً كُمت كل  . ٍو

با غالبا بىفاًخه ًفي ما سبده مً له ًدفل بدُث كذٍس خخلف .جلٍش  وألاصمان والبالد الخشف باخخالف رلً ٍو

 ومً غؽشة، ؤو دساَم خمعت ٌػىى البلل ًبُؼ مً :فلالىا رلً كالىا ؤصخابىا مً حماغت وكشب .وألاشخاؿ

م آالف غؽشة ٌػىى الجىَش بُؼ خشفخه  ؤو هجاسا ؤو جاحشا وان ومً .منها بإكل الىفاًت له ًخإث لم برا مثال دَس

م ؤو كفابا ؤو كفاسا ؤو خُاوا وان ومً رلً، بيعبت ؤغىي ـشافا ؤو غىاسا ؤو خباصا  الفىاجؼ ؤَل مً غحَر

 آلاالث به ٌؽتري  ما ؤغىي

 .الذوام غلى غلتها جىفُه لُػت في خفت ؤو لُػت به ٌؽتري  ما ٌػىى المُاع ؤَل مً وان وان إلاثله، جفلح التي

 ًلىٌ هللا حػالى : للضواة : زامىُت جفشف لهم الضواةو َىان اـىاف 

اِب وَ " 
َ
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ُ
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ُ
َفِت ك

َّ
ل
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ْ
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َ
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َّ
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غ

ْ
ًِ ال َواْب

ُه َغِلٌُم َخِىٌُم"
َّ
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َّ
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 ّمِ
ً
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َ
ِبُِل ۖ ف  2العَّ

 .الغالب الػمش هفاًت ؤغىي الىعب ؤهىاع مً ؼِئا وال ججاسة وال ؤـال ـىػت ًدعً وال مدترفا ًىً لم فان

 3ىت.ظ بىفاًت ًخلذس وال بالدٍ في ألمثاله

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ب، للبدىر ؤلاظالمي اإلاػهذ :حذة الثاهُت، الىبػت ،الصواة اكخصادًاث كدف، مىزس 458 . 1  61 ؿ م، 2002 والخذٍس
 .60ظىسة الخىبت آًت  2
ا ؤبى 459 . 3  186 ؿ ،6 ج ،(وؽش جاٍسخ دون ) ؤلاسؼاد، مىخبت :حذة اإلاىُعي، هجُب مدمذ :جدلُم ،مىعا الىىوي، ؼشف بً الذًً محي صهٍش
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 خالصت الفصل

ل مالثمت ألاهثر الفُغ بػن غشك الففل َزا في خاولىا  ًدُدها التي واإلاخىظىت، الفغحرة اإلااظعاث لخمٍى

ل هظام  :ماًلي بلى وخلفىا َُاوله، مخخلف خالٌ مً ؤلاظالمي الخمٍى

لُت الفُغ مً مجمىغت جملً ؤلاظالمُت البىىن  مً جخمىً كذ الخباًً َزا  ولػل بُنها، ما في اإلاخباًىت الخمٍى

ل والبي ظشوف ؤغلبُت اظدُػاب  الفغحرة باإلااظعاث اإلاخػللت جلً الظُما ولها، هلل لم بن َزا .الخمٍى

 الىىع َزا جمىٍل بؼيالُت بدل هفُلت منها ًجػل كذ ما اإلاضاًا مً جملً الفُغ َزٍ ؤن بلى باإللافت .واإلاخىظىت

 .اإلااظعاث مً

لُت الفُغ ل اإلاخاخت الخمٍى   بلى جفيُفها ًمىً ؤلاظالمُت البىىن وشف مً واإلاخىظىت الفغحر اإلااظعاث لخمٍى

ل بلى جىحه مجمىغت مجمىغخحن، ل وؤخشي  الػامل، اإلااٌ سؤط جمٍى  الاغخباس بػحن ألاخز مؼ .الثابذ اإلااٌ سؤط لخمٍى

 .الػىغ ؤو الثاهُت، اإلاجمىغت لغشك اإلاجمىغت ألاولى مً ـُغت اظخخذام الفادح الخىإ مً ؤهه

ا جم اكتراك ؤدواث ؤلاظالمُت الفيىن ؤو اإلاالُت ألادواث حػخبر َش   الجاهب جىفش ليي اإلاخخفحن كبل مً جىٍى

لي  الخجاسي  اليؽاه ؤوحه مػظم وجىاظب غالُت مشوهت راث فهي ؤلاظالمُت اإلاالُت للماظعاث اإلاهم الخمٍى

 .لخفاثفها غشلىا خالٌ مً اجطح رلً ولػل .واإلاخىظىت الفغحرة اإلااظعاث ظشوف رلً في بما والاظدثماسي،

ً ؤلاظالمي الاكخفاد في ًىحذ   الىكف َما آخش اكخفادي هظام ؤي في مثُل لهما ًيىن  ال كذ لؤلمىاٌ مفذٍس

ل بؼيالُت بىاظىتهما جدل فلذ الاكخفادي، دوسَما ًخفى ال كذ واللزًً .والضواة  الفغحرة اإلااظعاث جمٍى

 .واإلاخىظىت
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 مقدمة

ٌ  هى الجصابسي  البرهت بىً  هشسهت الجصابس في أبىابه ًفخذ الخاص و الػام اللؿاع بين  مشترن إطالمي بىً أو

ٌ  مؼ ضدز الري  1990 لظىت 10 زكم اللاهىن  اللسع و الىلد كاهىن  إؾاز في مظاهمت  مسخلت في الدخى

ػخبر أٌو بىً إطالمي في الجصابس  لرا اخترهاه مً احل الدزاطت.  في ؤلاكخطادًت ؤلاضالخاث  الجصابس، َو

 إلى الخػٍسف بالبىً الفطل هرا خالٌ مً الخؿسق  طِخم و

ف البىً ؛  :ألاول  املبحث -  حػٍس

 ؛     الطُغ اإلاػمىٌ بها مً ؾسف البىً :الثاوي املبحث -

 .مً الدزاطت      الىخابج اإلاظخخلطت : الثالث املبحث -
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 :الجزائري  البركة بىك وشاة

 بىً كبل مً له اإلامىىح للترخُظ وفلا وذلً إطالمي همطسف 1991 ماًى في الجصابسي  البرهت بىً جأطِع جم

 .الجصابس

ت والطيرفت بالخجصبت الطيرفت خدماث جلدًم في للبىً السبِظُت ألاوشؿت وجخمثل مخلً .الخجاٍز  فسع، 11 البىً ٍو

ػخبربىً ػت ألخيام وفلا ٌػمل الري الجصابس في الىخُد الخجازي  البىً الجصابسي  البرهت َو  وكد ؤلاطالمُت الشَس

 .1الفترة هره خالٌ الجصابسي  الاكخطاد جؿىز  1991 غام جأطِظه مىر البىً همى واهب

 

 :الجزائري  البركة البىك ثمويل مجاالت

لىم ل الجصابسي  البرهت بىً ٍو  2ًلي فُما غسغها ًمىً التي و مجاالث غدة بخمٍى

ل -1 لُت خدماث غلى ٌشمل: الػامل اإلااٌ زأض جمٍى  إغافت اإلادلي الظىق  مً بػاةؼ شساء أو للىازداث جمٍى

لُت خدماث إلى  .ألامد كطيرة أخسي  جمٍى

ل -2 ؼ ًلىمىن  الرًً للملاولين اإلاصاًا هره ضممذ: للملاولين الػلىد جمٍى ؼ خيىمُت بمشاَز  هُئاث ومشاَز

لدم خيىمُت شبه ل ٍو  .الدشُِد فترة اهتهاء بػد وهرلً الدشُِد فترة خالٌ الخمٍى

ل -3 ؼ جمٍى ل ؤلاطالمي البرهت بىً ًلدم: اإلاشاَز ل جمٍى  ولخىطػت الجدًدة للمشسوغاث ألاحل ؾٍى

 . اإلادلي الظىق  كؿاغاث مخخلف في اللابمت اإلاشسوغاث

ل -4 ل، ضُغ غلى اإلاصاًا هره جخػمً: الخجازة كؿاع جمٍى  الػمان خؿاباث اإلاظدىدًت، ؤلاغخماداث الخمٍى

ً إلخ،  واإلاظخىزدًً. للمطدٍز

ل -5 ل ؤلاطالمي البرهت بىً ًمىذ اإلاىخج، هرا خالٌ مً: الػلازي  الخمٍى  ًىفس مما الػلاز لشساء الالشم الخمٍى

ل .لالطدثماز مخىىغت فسص ل الاكخطادًت الجدوي  دزاطت غلى ًلىم البرهامج هرا وجمٍى  ،دزاطت للخمٍى

ت غماهاث جلدًم مؼ الظداد مطادز  . غلاٍز
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 زائري.الج البركة لبىك التىظيمي للهيكل اختصار يمثل :( 1.2 )رقم الشكل

 

 

 .الجزائري  البركة لبىك التىظيمي الهيكل

 مدًسا للبىً هماأن له، وهاببين زبیع زباطت جدذ أغػاء طبػت مً جخيىن  إدازة الجصابسي  البرن بىً بئدازة ًلىم

 إبلاء غلى حظهس شسغُت هُئت إلى بئغافت ألاغػاء، بػؼ مؼ للبىً الخىفُرًت ؤلادازة ٌشيلىن  وهىاب غاما

لي اليشاؽ ػت للمبادا مىافم للبىً الخمٍى  للبىً ًىحد هما خاضت، واإلاطسفُت اإلاالُت للمػامالث الحاهمت الشَس

 .للمظاهمين غامت وحمػُت خظاباث، مساكبي 

ػم  مخخلف غلى الاطدثمازي،والسكابت واإلاجاٌ الخىىىلىجي، مجاٌ في مخخططت هُاباث الجصابسي  البرهت بىً ٍو

ت اإلاالُت اإلاىازد إدازة في مخخططت هُابت إلى باإلغافت اإلاالُت، والخدسواث ألاوشؿت اث مً وغيرها والبشٍس  اإلادًٍس

 .غنها جىبثم التي



  دراسة حالة بىك البركة
 

;6 
 

 

 :املتوسطة و الصغيرة املؤسسات ثمويل في الجزائري  البركة بىك دور 

ل غلى ؤلاطالمُت، البىىن مً هغيره الجصابسي، البرهت بىً ٌػمل  الطُغ وفم واإلاخىطؿت الطغيرة اإلاؤطظاث جمٍى

ل .والاطخطىاع الظلم اإلاػازبت، بُنها مً والتي اإلاػسوفت، ؤلاطالمُت  ًخظ البىً لهرا باإلاػازبت فالخمٍى

ػهم، إلهجاش الحسة اإلاهً وأصحاب الحسفُين شترؽ مشاَز  ما الطُما الجدوي، شسوؽ ٌظخىفي أن اإلاشسوع في َو

ل باليظبت أما واإلاالُت؛ الاكخطادًت باإلاسدودًت ًخػلم  غاحل بدفؼ البػاةؼ ٌشتري  فالبىً الظلم ؾٍسم غً للخمٍى

 ًخم خين في بالىهُل؛ البُؼ غلى الؿسفان ًخػاكد البػاةؼ حظلُم وغىد الحظاب، غلى جلدًم شيل غلى لثمنها

ل ضُغت جؿبُم ل بخىفير البىً التزام خالٌ مً الجصابسي  البرهت بىً في باالطخطىاع الخمٍى  للصبىن، اإلاظبم الخمٍى

 3 السبذ هامش إلُه مػاف اإلايشأة، جيلفت فيها جدخل غالواث ملابل وذلً

ل حجم جؿىز -3   :اإلاخىطؿت و الطغيرة للمؤطظاث اإلاىحه الجصابسي  البرهت البىً في الخمٍى

ل وظبت جؿىز  وان  الظُاطت في اإلاتزاًد الاهخمام غلى ًدٌ اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث كؿاع الى اإلاىحه الخمٍى

لُت   4الجصابسي  البرهت للبىً الخمٍى

 ٌ  الخؿىز(. هدا ًبين الخالي )الجدو

الث إحمالي الظىت  الطغيرة للمؤطظاث اإلاػبئت الخمٍى

 واإلاخىطؿت

الث إحمالي  % اليظبت الخمٍى

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

660.483.827,18 

1.338.595.261,05 

1.964.720.055,92 

3.394.791.448,35 

5.846.409.988,35 

3.038.192.529,59 

2.989.944.194,16 

4.452.707.160,49 

5.997.206.660,13 

7.665.802.925,25 

12887.202.330,18 

6.266.857.199,23 

22,09 

30,06 

32,76 

44,28 

45,37 

48,48 

ت ) اإلاىكؼ السطمي لبىً البرهت( الجصابسي  البرهت بىً إخطابُاث :اإلاطدز س الظىٍى  الخلاٍز

ٌ  خالٌ مً ل حجم في الىبير الازجفاع هالخظ الجى  مً اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث لللؿاع اإلاىحه الخمٍى

 .200 3 طىت و 1998 طىت بين جػاغف غسف خُث ، الجصابسي  البرهت بىً ؾسف

 الصيغ التمويلية املعمول بها مً طرف بىك البركة الجزائري :

                                                             
3

 حول مهتقً " االستصىاع ، انسهم ، انمضاربت انمتوسطت انصغٍرةو نهمؤسساث االسالمً تموٌم مه وماذج " رشدي محمد سهطاوً ، حسٍه رحٍم 

 بسكرة 2006 ووفمبر " انىامٍت اندول و انجزائر حانت دراست انمؤساث و االقتصادٌاث عهى اثرھا و سٍاساتانتموٌم
 انرٌفٍت و االقٍهٍمٍت انتىمٍت و انمقاونت حول انعهمً انمؤتمر " انمتوسطت و انصغٍرة انمؤسساث تموٌم فً االسالمً انتموٌم دور " خدٌجت خاندي 4

 01ص ، 2008 انجزائر جامعت تهمسان
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ل البرهت ؾسف بىً مً اإلاػخمدة للطُغ باليظبت  ، اإلاسابدت ألغساع هي اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث للخمٍى

ٌ  و الخأحير و ، الاطخطىاع ، الظلم  : ذلً ًبين الخالي الجدو

 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 السىة/البيان

 39 2087 67 2680 49 1494 59 1575 املرابحة

 1 - 0.5 27 10 304 17 450 السلم

 - 120 18 721 19 570 1 33 الاستصىاع

 28 1509 4.5 721 - - - - املىقول  ثأجير

 غير ثأجير

 املىقول 

593 23 665 - 183 4.5 1557 29 

 اعادة و بيع

 التأجير

- - - 22 400 10 170 33 

 اجمالي

 ثمويل

 الاستثمار

2652 100 3063 100 4011 100 5443 100 

 

 خىُم ملُاوي مىزاد، ،خمادي أخالم هللا فسج وخمادي  )دج ملُىن  الىخدة  (البرهت بىً إخطابُاث :اإلاطدز

ل وضُغ خؿىاث"  اإلالخلي" 2004 - 2007 للفترة اإلاخىطؿت و الطغيرة للمشسوغاث  الجصابسي  البرهت بىً جمٍى

ٌ  الىؾني  .2011 ماي  2010 - 2011 خالٌ بالجصابس الخىمُت جدلُم في اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث دوز  ألاو

ٌ  مً ل غلى الظلم و اإلاسابدت ضُغتي طُؿسة بىغىح ًؿهس الجدو  و الطغيرة للمؤطظاث اإلامىىح الخمٍى

ل ضُغت للطالح جساحػذ 2007 طىت في ان الا ، % 67 الاولي طىىاث زالزت في فاكذ خُث اإلاخىطؿت،  الخمٍى

 فلد الاطخطىاع ضُغت ًخظ ما في أما و ، اإلاخىطؿت و الطغيرة للمؤطظاث مصاًا مً له إلاا هرا و الخاحسي 

 ألخاؾس هظسا الطُغت لهره البىً اطدبػاد غلى ًدٌ مما 2007 طىت في  0%الى  وضلذ خُث هبير جساحؼ غسفذ

 . جدملها التي
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 :اإلاخىطؿت و الطغيرة باإلاؤطظاث الخاضت و الجصابسي  البرهت بىً ؾسف مً اإلامىلت اليشاؾاث 3-

 : والخالي هي البرهت بىً ؾسف مً اإلامىلت اإلاخىطؿت و الطغيرة باإلاؤطظاث الخاضت لليشاؾاث باليظُت أما و

 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 السىة/البيان

 8 2249 4.5 956 5.7 957 3.5 291 خدماث

وشاؾاث 

 أخسي 

11 0.5 1 0.1 168 0.9 55 0.2 

ل  جمٍى

 الخجازة

4308 100 16829 100 13.032 100 16506 100 

 28 8121 30.3 6490 35 5898 39 3270 الطىاغت

 5 1449 2.8 603 3 512 3 246 الىلل

الاشغاٌ 

 الػمىمُت

162 2 74 0.5 109 0.5 143 0.8 

         

 

 خىُم ملُاوي مىزاد، ،خمادي أخالم هللا فسج وخمادي  )دج ملُىن  الىخدة  (البرهت بىً إخطابُاث :اإلاطدز

ل وضُغ خؿىاث"  اإلالخلي" 2004 - 2007 للفترة اإلاخىطؿت و الطغيرة للمشسوغاث  الجصابسي  البرهت بىً جمٍى

ٌ  الىؾني  .2011 ماي  2010 - 2011 خالٌ بالجصابس الخىمُت جدلُم في اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث دوز  ألاو

ل غلى الخجازي  اليشاؽ طُؿسة هالخظ س و الاهفخاح و ، حهت مً فُه اإلاخاؾس دزحت الهخفاع هرا و الخمٍى  الخدٍس

 الىلل كؿاع و الخدمي كؿاع و الطىاعي اللؿاع بػده ًأحي جم الفترة، هرا خالٌ الجصابس حػسفه الري الاكخطادي

 .متزاًدا همىا غسفا اللران
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  :استثماري  غرض و استغاللي لغرض التمويل بين مقارهة4

 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 السىة/البيان

ل  جمٍى

 إطخغالٌ

5636 68 13766 82 17347 81 23080 81 

ل  جمٍى

 إطدثماز

2652 32 3063 18 4011 19 5443 19 

مجمىع 

ل   الخمٍى

8288 100 16829 100 21358 100 28523 100 

 خىُم ملُاوي مىزاد، ،خمادي أخالم هللا فسج وخمادي  )دج ملُىن  الىخدة  (البرهت بىً إخطابُاث :اإلاطدز

ل وضُغ خؿىاث"  اإلالخلي" 2004 - 2007 للفترة اإلاخىطؿت و الطغيرة للمشسوغاث  الجصابسي  البرهت بىً جمٍى

ٌ  الىؾني  .2011 ماي  2010 - 2011 خالٌ بالجصابس الخىمُت جدلُم في اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث دوز  ألاو

ٌ  مً ل طُؿسة لىا ًدبين حدو ل ملازهت هبيرة خطت غلى باالطخغالٌ الخاص الخمٍى  الى اإلاىحه الاطدثمازي  بالخمٍى

 مطدز ؾبُػت مؼ لخىاطبه وهرلً ، فُه اإلاخاؾسة دزحت الهخفاع وهرا ، اإلاخىطؿت و الطغيرة اإلاؤطظاث

 .الؿلب جدذ وداةؼ الغالب في هي التي الامىاٌ
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 خالصات واستيتاجات

ت الحالت كدمىا ل في الاطالمي الجصابسي  البرهت بىً ججسبت غسع خالٌ مً الجصابٍس  و الطغيرة اإلاؤطظاث جمٍى

ص مؼ وهرا ، الجصابس في اإلاخىطؿت ٌ  بئخطابُاث الػسع هرا حػٍص ل حجم خى  ضُغ و الجصابسي  البرهت بىً جمٍى

ل ل وغػُت غً واضحت ضىزة جلدًم ألحل ، اإلالدمت الخمٍى  و الطغيرة اإلاؤطظاث لللؿاع الاطالمي الخمٍى

 .الجصابس في اإلاخىطؿت

ٌ  الدزاطت لهره هخالضت و ل غً اإلاترجبت اإلاىفػت حػظُم أحل مً أهه هلى  اإلاؤطظاث لللؿاع الاطالمي الخمٍى

 و اإلاخىطؿت خاضت في الدٌو الػسبُت وؤلاطالمُت ًجب ؤلاهخمام اهثر بالهىدطت اإلاالُت ؤلاطالمُت. الطغيرة

ل ضُغ جىُف غلى مظخمس بشيل الػمل و  و الطغيرة للمؤطظاث اإلاظخجدة الحاحُاث مؼ الاطالمُت الخمٍى

ل جىطُؼ ،و اإلاخىطؿت  جلدًم مؼ ، الاخيرة هره افيه جيشـ التي الاكخطادًت اللؿاغاث للمخخلف الاطالمي الخمٍى

 في أهثر و أهثر اإلاظاهمت غلى لدشجُػها الػسبُت الاكخطادًاث في الاطالمُت اإلاالُت للمؤطظاث الخدفيز و الدغم

ل ل هرا به ًخمخؼ إلاا وهرا الاكخطاد، جمٍى  خدمت و الاحخماغُت و الاكخطادًت الخىمُت غلى اًجابُت ازاز مً الخمٍى

ل غىع غلى اإلاخاؾس مً خلىه و الػامت اإلاطلحت  . السبىي  الخمٍى

 رسة ا الد هتائج

 ألي اإلاالیت اإلاىازد جىفير جخػمً التي اإلاخخلفت والطیغ والىماذج ألاهماؽ مً شامل إؾاز ؤلاطالمي الخمىیل 1-

 .ؤلاطالمیت الشسیػت بالػىابـ ؤلالتزام خالٌ مً اكخطادي وشاؽ

 احل مً ؤلاطالمیت الشسیػت بمبادا أغمالها حمیؼ في جلتزم هلدیت مالیت مؤطظاث هي ؤلاطالمیت البىىن 2-

ٌ  للثروة غادٌ جىشیؼ جدلیم  بأن اإلاخػللت ألاولى الفسغیت صحت یؤهد ما وهرا الاكخطادیت الخىمیت إلى وللىضى

 أكص ى جدلیم بهدف ؤلاطالمیت الشسیػت غىء في ألامىاٌ واطدثماز اإلاطسفیت باإلاػامالث جلىم ؤلاطالمیت البىىن

 .واحخماعي اكخطادي غابد

 .اإلاسابدت ضیغت وخاضت أوشؿتها في ألاحل كطير الخمىیل غلى مػظمها في حػخمد ؤلاطالمیت البىىن إن 3-

 ما وهرا والؿىیل واإلاخىطـ اللطير:اإلاخخلفت آلاحاٌ في جؿبیلها ویمىً ومخىىغت مخػددة ؤلاطالمیت الطیغ إن 4-

 .باإلاسابدت الخمىیل خطىضا الطیغ مخخلف غلى البىً یػخمد خیث الثاهیت الفسغیت صحت یؤهد

 .الخللیدیت الخمىیل وضیغ ؤلاطالمیت الخمىیل ضیغ بين وحلي واضح فسق  یىحد 5-

 ألامىاٌ و شساء  بیؼ غلى مػامالتها جبني ألاخيرة هره وىن  الخللیدیت، البىىن غً ؤلاطالمیت البىىن جخخلف 6-

 مً مجمىغت غبر والخظازة السبذ جلبل غلى مػامالتها جبني ؤلاطالمیت البىىن بیىما السبا، أي الفابدة بظػس

 .الخ...ؤلاحازة اإلاسابدت زهت، اإلاشا اإلاػازبت، منها اإلاىخجاث
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 جلبیت غلى وكدزجه البىً أداء غً واكػیت ضىزة یػؿي البىىن ألاداء جلییم في اإلاالیت اليظب مؤشساث اطخخدام 7

 البىً وكدزة مػسفت في اإلاالي ألاداء كیاض مؤشساث مظاهمت ب اإلاخػللت الثالثت الفسغیت جؤهده ما هرا ،التزاماجه  

 .اإلاخخلفت ؤلاطالمیت الخمىیل ضیغ مىذ في التزاماجه جلبیت غلى

 البرهت بىً مظاهمت بمدي جخػلم التي اإلاالخظاث مً مجمىغت الظابلت الخدالُل خالٌ مً وظخيبـ أن ًمىىىا

ل في إطالمُا بىيا باغخبازه الجصابسي   هدزحها أن ًمىً اإلاالخظاث هره واإلاخىطؿت، الطغيرة اإلاؤطظاث جمٍى

 :والخالي

ل مىذ في البىً غليها ٌػخمد التي الطُغ غمً هجد ال  ،(الػىان شسهت) اإلاشازهت وشبيهتها اإلاػازبت ضُغت الخمٍى

ل في مالبمت ألاهثر الطُغت زأًىا في هي  التي ل ألامس حػلم إذا خاضت واإلاخىطؿت الطغيرة اإلاؤطظاث جمٍى  بخمٍى

 .فيها الػامل اإلااٌ زأض

الث وظبت أن هالخظ  ٌػخمدها التي اإلاػاًير هجاح ٌػىع الري ألامس ما، هىغا مىخفػت البىً في اإلاخػثرة الخمٍى

 غالج في البىً كبل مً اإلاظخخدمت ألاطالُب فػالُت ٌػىع زاهُت حهت ومً حهت مً اإلاؤطظاث اخخُاز في  البىً

 .ؤلاشيالُت هره

لُت أطالُب اطخددار غلى ٌػمل البىً أن اجضح أًػا   مخؿلباث اطدُػاب في ألاخيرة جلً لدظاهم حدًدة جمٍى

لُت الظىق   .الخمٍى

ل في البرهت بىً مظاهمت أن طبم ما خالٌ مً ًخضح  إلى مددود الجصابس في واإلاخىطؿت الطغيرة اإلاؤطظاث جمٍى

لُت الطُغ ظل في  ما خد  .اإلاؿلىبت والػماهاث اإلاخاخت، الخمٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  خاثمة
 

 خاتمة

 یستهىي  عمل خاص بىجه إلاسالمي املصسفي النظام مسائل وفي عمىما إلاسالمي الاقحصاد مجاى في البحث إن

 في مسوهة ومن أصىله، بمخحلف إلاسالمي الفقه في وخصىبة ثساء من یلمسه ملا وذالو املسلم الاقحصادي الباحث

 وثحلیل البحث هرا مسائل في الخىض بعد هقسز  یجعلنا ما وهرا .مراهبهم بمخحلف املسلمین الفقهاء اجتهادات

 استراثيجية الحىصل سبیل جعترض التي املشنالت من غیرها أو ألاجل قصیر الحمىیل مشهلة بأن قضایاه أهم

 وجمع جرب على یعمل البنىك، من لغیرة هقدیة بننیة مؤسسة إلاسالمي البنو أن إلى إضافة إلاسالمیة، البنىك

 و إلاسالمیة الشسیعة إطاز في لنن والسیىلة السبحیة ثحقیق على ویعمل همىها، یضمن بما وثىظیفها ألامىاى

 مصادز منها ألامىاى مصادز على إلاسالمیة البنىك وجعحمدزات الاسخثما وجشجیع الاقحصاد ثنمیة إلى یستهدف

 الزماة وأمىاى ألاشخاص وودائع املؤسسین لمساهمات الخازجیة املصادز وأما لساسماى والاححیاطات، داخلیة

 .الاسحصناع و واملسابحة والسلم ماملضازبة منحجات إلاسالمیة وللبنىك والصدقات،
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 ملخص

ل مشهل ٌعد  ما عادة واملخىسطت فاألصح الصغيرة املؤسساث جىاجه التي العقباث أهم من وأحد الخمٍى

 مؤسساتهم إنشاء من جمننهم التي الهافيت املاليت املدخساث لديهم جخىفس وال الصغاز املهنييو مننًهىوىون

ل مصادز فئو آخسنجاوب ومن الخاصت،   املؤسساث    هره ماهل جسهق بفائدة قسوض صىزة في الخمٍى

ن إذ  أو لما ألاخسي، املؤسساث مع الخنافسيت ميزتها  جفقد وججعلهانثابخت جهلفت بمثابت الفىائد حعدّد

 و الصغيرة املشسوعاث أصحاب جفادينأظهسث إلاسالميت الدوىن في جمت التي امليداويت الدازساث

ل ًطسح لرلو دًني، بدافع الخقليدًت البنىك مع الخعامل املخىسطت  وفسه إلاسالميتنبالصيغ الخمٍى

سها واملخىسطت الصغيرة باملؤسساث النهىض اجل من الخقليدًت للصيغ حقيقي لبدًل نفي خاصت وجطٍى

 إلاسالميت الدوىن

ل ًبقي لنن  ليت صيغه محدودًت بسبب الفعاليت طعيف إلاسالمي الخمٍى نالهندست جطىزن عدم ) الخمٍى

ليت الاحخياجاث مع جيد بشهل جنيفها عدم و (إلاسالميت املاليت ن.املخىسطت و الصغيرة للمؤسساث الخمٍى

 الصيغ جىافق و مالئمت مدي ما دزاست جحاوىن حيث املنحى، وفس في ًصب البحثيت الىزقت هره فهدف

ل ليت الاحخياجاث مع إلاسالمينالخمٍى  الحالت وأخر و املخىسطت؟، و الصغيرة للمؤسساث الخمٍى

ت ل مجاى في البرلت بنو ججسبت الدزاستعسضنلهره لمجاى الجزائٍس  و الصغيرة املؤسساث جمٍى

ن. املخىسطت

ن

ل :املفخاحيت  الهلماث لنصيغ ، املخىسطت و الصغيرة املؤسساث إلاسالمي، الخمٍى .نإلاسالمي الخمٍى

ن

ن
Abstract 

The problem of financing is one of the most important obstacles facing small and medium-

sized enterprises (SMEs). They are usually small professionals and do not have enough 

financial savings to set up their own institutions. On the other hand, the sources of financing 

in the form of interest-bearing loans weigh heavily on these institutions. And the field studies 

conducted in Islamic countries have shown that small and medium-sized entrepreneurs avoid 

dealing with traditional banks for religious reasons. Therefore, financing in the Islamic form 

is presented as an alternative Real for the traditional formulas for the promotion and 

development of small and medium enterprises, especially in Islamic countries 

 However, Islamic finance remains ineffective due to its limited funding (non-development of 

Islamic financial architecture) and inadequate adaptation to the financing needs of small and 

medium enterprises. The purpose of this research paper is in the same direction, as it attempts 

to study the adequacy and compatibility of Islamic financing formulas with the financing 

needs of small and medium enterprises. 

 

Keywords: Islamic finance, small and medium enterprises, Islamic finance. 

 


