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اخلصائص اييت تٓفسد دزاسة إىل استكصاء وإبساش اي ٖدفت

اهلدف  ويتحكيل ٖرا    ٓظاّ املايي اإلسالَي .بٗا أسوام زأس املاٍ يف اي

صهًة  بيٓت ٖدف ايدزاسة ، وأُٖيتٗا ، واملأعدت ايدزاسة يف َكدَة ،

،،تبع ذيو َصطًحات ايدزاسة اييت عسفت اييت حتاوٍ ايتغًب عًي٘

وعددًا َٔ فة يصهوى سوم زأس املاٍ اإلسالّ،األْواع املختً

ت بح  األوٍ اير  تٓاوٍ اااااملصطًحات ذات ايعالقة ، أعكب ذيو  امل

وتٓاوٍ املبح  ايثاْي اخلصائص ووظائف ايٓظاّ املايي االسالَي،

اهليهًية يسوم زأس املاٍ اإلسالَي ، وقسُت تًو اخلصائص إىل  

قسُني مت يف ايكسِ األوٍ بيإ اخلصائص اهليهًية اييت حتهِ 

ئص وتٓاوٍ ايكسِ ايثاْي اخلصاايسوم األويية ) سوم اإلصداز (،

) سوم تداوٍ ايصهوى املايية هًية اييت حتهِ ايسوم ايثاْواةاهلي

اإلسالَية  ( وخصص املبح  ايثاي   يًحدا  عٔ ايعواٌَ احملددة 

حلجِ سوم زأس املاٍ  يف ايٓظاّ املايي اإلسالَي ، وتٓاوٍ املبح  

ايسابع  ، املصادز ايداخًية  واخلازجية يًتُواٌ اإلمنائي َتوسط وطواٌ 

، يف ظٌ ايٓظاّ املايي اإلسالَي ، ونإ َوضوع املبح   األجٌ

اخلاَس أوج٘ املآخر ايكائُة  عًى ايصهوى املصدزة َٔ اهليئات 

احلهوَية ، وايهياْات املايية واالقتصاداة اخلاصة يف ايبًدإ ايعسبية 

 ، وأشتٌُ ٓظُة يف  ايبًدإ اري اإلسالَيةواإلسالَية واألسوام املايية امل

 ْتائج و توصيات  ايدزاسة . أِٖ قيٗا ت أبسش خامتة  عًى ٘يف ْٗاات
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Abstract 

The current  Study aimed to investigated  the  structure  properties of the  capital 

market in Islamic Financial System(I F S ).The study was divided to Fifth section.  

the first section  was listed the general objectives of ( I F S ) ,  the  structure 

properties of capital market in I (I F S) was discussed in the second section , the  

structure  properties were divided in two part ; primary and secondary 

properties ,  the third  section  determined the factors related  size of  capita 

market in (I F S ) . the forth section emphasized on the internal and externl  long 

and midterm term developmental , the main concerns of issuances of Islamic  

sukuk for governal ,financial institutions, and corporate in some Islamic countries 

were take in consideration in the search, conclusion and recommendations were 

listed in the latest.                        .                                                                                       

 :املكد١َ 

تٛؾري ايتٌُٜٛ قاصري َٚتٛضط ، ٚطٌٜٛ ا٭دٌ يف أٚقئت اؿئد١ ، ٚبئملكئدٜس ايهئؾ١ٝ ٫قتاصئد َئ ٜعد أَسا 

ضسٚزٜئ  يتشكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ  ٚايسخئ٤ ا٫دتُئعٞ  ، ٚايسؾئ١ٖ اٱْطئ١ْٝ   ، يف أٟ فتُع َٔ 

قد َست اجملتُعئت اٱْطئ١ْٝ بهجري َٔ ايتذئزب اجملتُعئت  ، ٖٚرٙ َٔ ايٛظئ٥ـ ا٭ضئض١ٝ ٭ٟ ْظئّ َئيٞ  ، ٚ

اييت تطتٗدف تٛؾري ا٭َٛاٍ اي٬ش١َ يتشكٝل ايسخئ٤ ا٫قتاصئدٟ ٚايتكدّ ا٫دتُئعٞ ، ٚايٓظِ املئي١ٝ املعئصس٠  

ٖٞ ٚيٝد٠ اؿئد١ إىل ايتٌُٜٛ بآدئي٘ املدتًؿ١ ) ايط١ًٜٛ ٚاملتٛضط١ ، ٚايكاصري٠ ( ٚنئٕ ٫ٚ ٜصاٍ ايٓظئّ  

بأٖداؾ٘ ،  ٚأدٚات٘ ، َٚٓٗذٝت٘ ، ْٚظسٜئت٘ يف فئ٫ت ايتٌُٜٛ ٚايت١ُٝٓ   ٚاملئيٞ ايسأمسئيٞ   ًَُٗٝٓئا٫قتاصئدٟ 

، ٚقد اضتطئع ذيو ايٓظئّ يف إطئز  ُٖٝٓت٘  إٔ ٜدَر ايٓظِ املئي١ٝ  ، ٚهعٌ َٓٗئ ٚسد٠ ٚاسد٠ ع٢ً املطت٣ٛ 

َٚٓر أنجس َٔ ث٬ث١ عكٛد ٚايٓظئّ املئيٞ  ايعئملٞ ، سٝح بًؼ ايتهئٌَ املئيٞ ذزٚت٘  بني بًدإ ايعئمل ، 

ٚا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ دٕٚ َٓئؾظ ، ٚقد سكل ذيو ايٓظئّ  َٔ َٓظٛز  َٓئصسٜ٘ ايهجري  َٔ ايٓذئسئت ،  

ٚايعدٜد َٔ اٱخؿئقئت ، ٚقد نئْت َعظِ اٱخؿئقئت َٔ داخٌ ايٓظئّ ، ٫ َٔ خئزد٘ ، ؾكد لِ عٔ ايٓظئّ 

ٓئت : تسنص ايجس٠ٚ ،  ٚتهسز ا٭شَئت املئي١ٝ  ، ٚظٗٛز إَرباطٛزٜئت املئٍ ، ٚتٛازٟ دٚز ايتًُٜٛٞ ايكئ٥ِ ع٢ً املداٜ

ايدٚي١ يف ؼكٝل ايتٛاشٕ ا٫قتاصئدٟ ٚا٫دتُئعٞ ،ٚاٱثسا٤ املسٜب ،  ٚتعرز ع١ًُٝ إص٬ح ايٓظئّ ايسأمسئيٞ 

ٚازتؿئع َعد٫ت ايبطئي١  ٫قتاصئدٟ  ٚضُٛز ايطبك١ ايٛضط٢ ، ا..اخل  ٚنئٕ َٔ ْتئ٥ر ذيو اضتدا١َ ايسنٛد 
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ٚتؿئقِ املد١ْٜٝٛ ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ؾساد ٚامل٪ضطئت  ٚايبًدإ ، ٚاتطئع ْطئم ايؿكس ٚصٛز ايب٪ع  يف ايبًدإ  

ْؿطٗئ  اييت تطتأثس بئيػطس أايٓئ١َٝ ، ٚتصاٜد ايتؿئٚت  ٚتسنص ايجس٠ٚ يف ايبًدإ  ايسأمسئي١ٝ  اياصٓئع١ٝ 

رٙ ايٛقئ٥ع  عًُئ٤ ا٫قتاصئد ايبئزشٜٔ إىل ايدع٠ٛ إىل ايكٝئّ بإص٬سئت ا٭نرب َٔ ثس٠ٚ ايعئمل ، ٚقد سؿصت ٖ

درز١ٜ يًٓظئّ ايسأمسئيٞ ، ٚايبشح عٔ ْظِ أنجس نؿئ٠٤  ٚزخئ٤ ، َٚٔ املعًّٛ إٔ ايٛظٝؿ١ ا٭ٚىل يطٛم زأع 

ٚيرا ؾإٕ ٖرٙ  ضٗئّ يف تٛؾري ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ  َتٛضط  ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ;ٱاملئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٖٞ ا

اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ اييت ؼكل  ايهؿئ٠٤ ٚ ؼئٍٚ  اضتكاصئ٤ ٚإبساش ايدزاض١ 

ايعداي١ يف  تعب١٦ املٛازد  يٰدئٍ ايكاصري٠ ٚاملتٛضط١  ٚايط١ًٜٛ  ، ٚتٛظٝؿٗئ يف قطئعئت ا٫قتاصئد  اؿكٝكٞ 

ٛقت ْؿط٘ دٕٚ ايٛقٛع يف  تهئيٝـ ا٫ستهئزات ، ٚا٭شَئت املٓتر  يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت  ، ٚؼٍٛ يف اي

 املئي١ٝ ، ٚتسنص ايجس٠ٚ .

 َٔ اؾٛاْب اٯت١ٝ  :  أ١ُٖٝ ايدزاض١ٚميهٔ إبساش    

يف إبساش اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  اييت متٓع   املطئزبئت  ايكُئز١ٜ ع٢ً ؾسٚم  ضٗئّ ٱاــ 

عئي١ عدّ ايٝكني ، ٚت٬يف  أضساز  ايتطعري  املطتُس ،  ٚؽؿٝض  تهئيٝـ  ايتعئٌَ  ا٭ضعئز   ، ٚاملتئدس٠  

 املستؿع١ ْطبٝئ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ايكئ١ُ٥ ع٢ً ْظئّ املدآٜئت ..   

قٛاعدٙ  يف تعُٝل املعسؾ١ بطٛم زأع املئٍ  املٓظ١ُ اييت  ؼهُٗئ  َبئد٨ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٚ ضٗئّ ٱــــــ ا

 ٚتػسٜعئت٘ .  

ــــــــ ا٫ضٗئّ يف  ايتعسف ع٢ً ٚاقع  "اصداز اياصهٛى ٚتداٚهلئ قٞ يف أضٛام زأع املئٍ  "ٚايرٟ ٜتطع َٜٛئ بعد 

 املاصدزٙ ٚاملتداٚي١ يف أضٛام زأع املئٍ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚايسأمسئي١ٝ .   يف اياصهٛى آخس ٚبتطئزع  غري َتٛقع 

املآخر  ع٢ً  اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬   املاصدزٙ  ٚاملتداٚي١ يف أضٛام  زأع  املئٍ   ايكئ١ُ٥  ع٢ً  ضٗئّ يف بٝئٕٱــــــ ا

 ْظئّ  املدآٜئت  .

اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ قه١َٛ َٔ سٝح إصدازٖئ ٚتداٚهلئ مببئد٨ ٚقٛاعد ٚتػسٜعئت َػه١ً ايدزاض١ : 

 ا٭ضٛام املئي١ٝ ايتكًٝدٜ٘  ايكئ١ُ٥ ع٢ً  ْظئّ ٕ ايهجري َٔ املتداصاصني يفأايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، إ٫ 

املدآٜئت ، يٝظ يدِٜٗ ايكدز ايهئيف َٔ املعسؾ١ عٔ تًو املبئد٨ ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت يف ايٓظئّ املئيٞ 

اٱض٬َٞ ،املٓظ١ُ يتداٍٚ ا٭َٛاٍ ع٢ً ضبٌٝ املعئٚضئت املئي١ٝ  ، ٚاييت ٜطع٢ أطساؾٗئ إىل ؼكٝل ايهطب 

ًو ا٭َٛاٍ اييت ؼاصٌ ،  ٚمتٍٛ ذٟٚ ا٫ستٝئدئت  دٕٚ َكئبٌ ) فئْئ (  نُئ ٖٛ اؿئٍ يف اؿ٬ٍ ، أٚ ت
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ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ ايكئ٥ِ ع٢ً ايصنئ٠ ، ٚايٛقـ ،  ٚايٛص١ٝ ٚايكسض اؿطٔ ، ٚاهلب١ ، ٚإسٝئ٤ املٛات ، 

ٛي١ اؽئذ ايكسازات املئي١ٝ يف ٚاٱقطئع ، ٚايهؿئزات ، ٚإذا أخرْئ يف اؿطبئٕ إٔ عددا نبريا  َٔ ايكٝئدات املد

امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ َٔ ايكٝئدات املتداصاص١ يف ْظئّ املدآٜئت ،ٜٚرتتب ع٢ً ذيو تصاٜد ايتذئٚشات 

يًُبئد٨ املٛد١ٗ ٚايتػسٜعئت اٱدسا١ٝ٥ يف فئ٫ت ايتطبٝل ، َٚٔ ٖٓئ تظٗس اؿئد١ إىل إشاي١ اغهئي١ٝ 

ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ املػتك١ َٔ املبئد٨ ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت املٓظ١ُ ايكاصٛز املعسيف املتعًل غاصئ٥  

 يتداٍٚ ا٭َٛاٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، 

اضتددَت  ايدزاض١ املٓٗر ايٛصؿٞ ايكئ٥ِ ع٢ً  دزاض١ اؿئي١ ٚنريو املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ َٓٗر ايدزاض١ : 

 ٚايتعُِٝ . ا٫ضتكسا٥ٞ  ايكئ٥ِ ع٢ً ا٫ضتكاصئ٤

 اصطًشئت ذات ايع٬ق١ .امل

ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ : فُٛع١ املبئد٨ ،ٚايكٛاعد ٚايتػسٜعئت اييت ؼهِ تدبري ايػإٔ  املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ 

ع٢ً َطت٣ٛ ايهًٝئت ا٫قتاصئد١ٜ ، ٚايهٝئْئت ا٫قتاصئد١ٜ ٚاملئي١ٝ اـئص١ ،ٚا٭ؾساد : إْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ ٚتٛشٜعئ 

 .     (1)ٚادخئزًا

 تذئزٟ : ٖٛ ايتٌُٜٛ ا٥٫تُئْٞ  قاصري ا٭دٌ ٭غساض ا٫ْتئز ، ٚا٫ضت٬ٗى .                  ايتٌُٜٛ اي

ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ املًصّ ٚغري ايكئبٌ يًتاصهٝو : ٖٛ ايؿسا٥ض  املئي١ٝ املداصاص١  املاصئزف اييت تتهٕٛ َٔ 

 ملٛضسٜٔ . ايصنئ٠ ، ٚايتٛظٝـ ، ٚايهؿئزات  ْٚؿكئت ا٫قئزب ايٛادب٘ ع٢ً أقسبئ٥ِٗ ا

 ايتٌُٜٛ غري ايسعٞ ايكئبٌ يًتاصهٝو :  

ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭َٛاٍ ٚاملٓئؾع اييت تٓئشٍ عٓٗئ ٬َنٗئ َٔ ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ يًُشتئدني َٔ 

 ايؿكسا٤ ٚاملطئنني تكسبئ إىل اهلل ، ٚ َٓٗئ ايٛقـ ٚايٛص١ٝ .

                                                           
 
(

1
ــس  ( ــ١ املبــــئد٨  ) َجــــٌ : ٚدــــٛب ؼكٝــــل ايعدايــــ١ يف املبــــئد٫ت املئيٝــــ١ ، ٚؼــــسِٜ ايسبــــئ ، َٚٓــــع تسنــــص ايجــــس٠ٚ ،      ٖٚــــرا  :غــ ح  ايتعسٜـــــ : فُٛعــ

َٚٓـــع  ٚأنـــٌ أَـــٛاٍ ايٓــــئع بئيبئطـــٌ ( ٚايكٛاعـــد ) َجـــٌ: ايػــــِٓ بـــئيػسّ ، ٚاــــساز بئيطـــُئٕ،    ( ٚايتػــــسٜعئت ) َجـــٌ : تػـــسٜعئت عكـــٛد ايبٝــــع             

ــئزنئت ، ٚامل طـــــــئزبئت ، ٚتػـــــــسٜعئت ْظـــــــِ ايصنـــــــئ٠ ، ٚاــــــــساز ، ٚايٛقــــــــ ٚايٛصـــــــ١ٝ ، ٚايكـــــــسض اؿطـــــــٔ ، ٚاٱسٝـــــــئ٤ ، ٚاٱقطـــــــئع  ،           ، ٚاملػـــــ

ــٌ :         ــ١ ) َجـــ ــئت ايعئَـــ ــ١ ..اخل ( ايطٝئضـــ ــ١ ٚايٓكدٜـــ ــئت املئيٝـــ ــد يف ايطٝئضـــ ــئة ٚدز٤ املؿئضـــ ــٌٝ املاصـــ ــس يف ؼاصـــ ــٛيٞ ا٭َـــ ــ١ يـــ ٚاياصـــــ٬سٝئت املُٓٛســـ

ــ١ ،     ــ١ ، ٚايطٝئضــــ١ ايٓكدٜــ ــ١ املئيٝــ ــئد١ٜ ( َجــــٌ        ايطٝئضــ ــ١ ...(  )ٚايهٝئْــــئت ا٫قتاصــ ــئز٠ ايداخًٝــــ١ ٚاـئزدٝــ ــ١ ، ٚضٝئضــــ١ ايتذــ ٚايطٝئضــــ١ اؾُسنٝــ

 امل٪ضطئت ٚايػسنئت  )ٚاملئي١ٝ (  َجٌ املاصئزف ٚايتئَني ٚاـدَئت املئي١ٝ ا٭خس٣ .
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 (1)عئ١َ اٚخئص١ . غسن١ ايطِٗ : صو َئيٞ ميجٌ ساص١ املطئِٖ يف زأع َئٍ  

 . (2)زأع املئٍ املطئِٖ : ٖٛ زأع املئٍ املتشاصٌ َٔ إصداز أضِٗ ًَه١ٝ 

 .  (3)ايطٓد : صو دٜٔ َاصدز َٔ َكرتض ملكسض بأضعئز ؾئ٥د٠ ثئبت١ 

 .. (4)ايطٛم ا٭ٚي١ٝ : ٖٞ : ايطٛم اييت تبئع ؾٝٗئ ا٭ٚزام املئي١ٝ املاصدز٠ ٭ٍٚ َس٠ 

 (5)ٛم اييت ٜتئدس ؾٝٗئ بئ٭ٚزام املئي١ٝ ايطٛم ايجئ١ْٜٛ : ٖٞ ايط

  (6)ضٛم ا٭ضِٗ : ضٛم يبٝع ٚغسا٤ ا٭ٚزام املئي١ٝ اييت ٜتشهِ يف أضعئزٖئ صٓئع ايعسض ٚايطًب 

: تكدِٜ ثس٠ٚ ع١ٝٓٝ أٚ ْكد١ٜ أٚ َٓئؾع قئب١ً يًتجُني بئيكِٝ ايطٛق١ٝ بكاصد ا٫ضرتبئح يكئ٤  ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ

 .  (7)١َٝ عئ٥د تبٝش٘ ايػسٜع١ اٱض٬

: ضٛم َٓظ١ُ تٓعكد يف َهئٕ َعني، ٚيف أٚقئت دٚز١ٜ ،  يًتعئٌَ ايػسعٞ بٝعئ   ايطٛم اٱض١َٝ٬ يٮٚزام املئي١ٝ

 (8)ٚغسا٤ مبدتًـ ا٭ٚزام املئي١ٝ ، ٚتٗدف إىل تعب١٦ املدخسات ايٓكد١ٜ  ٚتٛدٝٗٗئ مٛ املػسٚعئت املٓتذ١ "

 .دَئت (يًطٝبئت َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع ) ايطًع ٚاـ

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ يتشاصٌٝ زأع َئٍ ايطًِ، ٚتاصبح ضًع١ ايطًِ  :صهٛى ايطًِ 

 (9) )املطًِ ؾٝ٘ (  ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

                                                           
ايطبع١  ا٭ٚىل ) دد٠ :  َ٪ضط١ دي١   اقتاصئد إض٬َٞضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ  ٚآثئزٖئ اٱمنئ١ٝ٥ يف ا٫ أْظس : أمحد قٞ ايدٜٔ أمحد سطٔ  ،    (1) 

 . 22ّ  ( ص  1995ٖـ 1415ايربن١ /  ضًط١ً طبئع١ ايسضئ٥ٌ اؾئَع١ٝ  
   

1First edition   (British :Biddles ltd 1993) p. 26  (3 )      ,  A  Dictionary of FinanceOXFORD UNIVERISTY  
2

 

 

   
  
(

3
)  op.cit.p32                                                                                                  

 

 (
4
) op. cit. p260                                                                                                    

 

  (
5
) op.cit.p 2                                                                                                      

 

 (
6
) op. cit. p 287                                                                                                   

،  َٚٓرز  108(  ص   1984ــ  1404ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ، ،  متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞاْظس : غٛقٞ امحد دْٝئ ،  (7) 

 .12( ص  1991ٖـ 1412قشـ ، َؿّٗٛ ايتٌٜٛ اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) دد٠ : ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ 
 126، َسدع ضئبل ص   اصئد إض٬َٞضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ  ٚآثئزٖئ اٱمنئ١ٝ٥ يف ا٫ اقتأْظس أمحد قٞ ايدٜٔ أمحد سطٔ  ،    (8) 
 239( ص   2010ٖـ 1431، ) املٓئ١َ  :   املعئٜري  ايػسع١٦ٖٝ١ٝ املسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ،   (9) 
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ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ  ٫ضتدداّ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ يف تاصٓٝع  صهٛى ا٫ضتاصٓئع:

 (1) ؿ١ًُ اياصهٛى. ضًع١ ،  ٜٚاصبح املاصٓٛع ممًٛنئ

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ يتٌُٜٛ غسا٤ ضًع١ املساع١ ٚتاصبح ضًع١ املساع١  صهٛى املساع١:

 . (2) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف إْػئ٤ َػسٚع ، أٚ تطٜٛس صهٛى املػئزن١  :

ٌٜٛ ْػئ  ع٢ً أضئع عكد َٔ عكٛد املػئزن١، ٜٚاصبح املػسٚع أٚ َٛدٛدات ايٓػئ  ًًَهئ َػسٚع  قئ٥ِ ، أٚ مت

ؿ١ًُ اياصهٛى يف سدٚد ساصاصِٗ، ٚتداز صهٛى املػئزن١ ع٢ً أضئع ايػسن١  أٚع٢ً أضئع املطئزب١ أٚ 

 (3) ع٢ً أضئع ايٛنئي١ بئ٫ضتجُئز.

ع٢ً أضئع ايػسن١ بتعٝني أسد  : ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ايػسن٘صهٛى 

 (4) ايػسنئ٤ أٚ غريِٖ ٱدازتٗئ.

ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ع٢ً أضئع املطئزب١ بتعٝني َطئزب َٔ   صهٛى املطئزب١:

 (5) ايػسنئ٤ أٚ غريِٖ ٱدازتٗئ.

أضئع ايٛنئي١  ٖٞ ٚثئ٥ل َػئزن١ متجٌ َػسٚعئت أٚ أْػط١ تداز ع٢ً صهٛى  ايٛنئي١ بئ٫ضتجُئز :

 (6) بئ٫ضتجُئز بتعٝني ٚنٌٝ عٔ مح١ً اياصهٛى ٱدازتٗئ.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ يف متٌٜٛ َػسٚع  صهٛى املصازع١:

 (7) ع٢ً أضئع املصازع١، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ يف احملاصٍٛ ٚؾل َئ سددٙ ايعكد.

ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف ضكٞ أغذئز َجُس٠ ٚاٱْؿئم ٖٞ   صهٛى املطئقئ٠:

 (8) عًٝٗئ ٚزعئٜتٗئ ع٢ً أضئع عكد املطئقئ٠، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ َٔ ايجُس٠ ٚؾل َئ سددٙ ايعكد.

                                                           
 239ص  املسدع ايطئبل :  (1) 
 232المرجع نفسه ص   (2) 
 232المرجع نفسه ص   (3) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (4) 
 . 239ص    املعئٜري  ايػسع١ٝاملسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ، ١٦ٖٝ   (5) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (6) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (7) 
 239املسدع ْؿط٘ ص   (8) 
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ئ ٜتطًب٘ ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ ٫ضتدداّ ساصًٝتٗئ يف غسع أغذئز ٚؾُٝصهٛى املػئزض١ 

   (1) ٖرا ايػسع َٔ أعُئٍ ْٚؿكئت ع٢ً أضئع عكد املػئزض١، ٜٚاصبح ؿ١ًُ اياصهٛى ساص١ يف ا٭زض ٚايػسع.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ متجٌ ساصاًصئ يف ًَه١ٝ أعٝئٕ أٚ َٓئؾع أٚ خدَئت أٚ يف   صهٛى ا٫ضتجُئز:

اياصهٛى ٚقؿٌ بئب ا٫نتتئب َٛدٛدات َػسٚع َعني أٚ ْػئ  اضتجُئزٟ خئص، ٚذيو بعد ؼاصٌٝ ق١ُٝ 

 (2) ٚبد٤ اضتدداَٗئ ؾُٝئ أصدزت َٔ أدً٘.

ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ٜاصدزٖئ َئيو عني َ٪دس٠ أٚ عني َٛعٛد بئضت٦ذئزٖئ،   صهٛى ًَه١ٝ املٛدٛدات امل٪دس٠:

أٚ ٜاصدزٖئ ٚضٝط َئيٞ ٜٓٛب عٔ املئيو، بػسض بٝعٗئ ٚاضتٝؿئ٤ مثٓٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح 

 (3) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى. ايعني

 ٖٚٞ ْٛعئٕ:صهٛى ًَه١ٝ َٓئؾع ا٭عٝئٕ املٛدٛد٠   

ايٓٛع ا٭ٍٚ : ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜاصدزٖئ َئيو عني َٛدٛد٠ بٓؿط٘  ، أٚ عٔ طسٜل ٚضٝط َئيٞ، بػسض 

 ياصهٛى.إدئز٠ ،  َٓئؾعٗئ ٚاضتٝؿئ٤ أدستٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح َٓؿع١ ايعني ممًٛن١ ؿ١ًُ ا

ايٓٛع  ايجئْٞ  "ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜاصدزٖئ َئيو َٓؿع١ عني َٛدٛد٠ )َطتأدس(، بٓؿط٘ أٚ عٔ طسٜل 

ٚضٝط َئيٞ، بػسض إعئد٠ إدئزتٗئ ٚاضتٝؿئ٤ أدستٗئ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح َٓؿع١ ايعني 

 (4) ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى. .

ــئٕ املٛصــــٛؾ١ يف ايرَــــ   ــ١ َٓــــئؾع ا٭عٝــ ــ١ ٜــــتِ إصــــدازٖئ بػــــسض   صــــهٛى ًَهٝــ ــئ٥ل َتطــــئ١ٜٚ ايكُٝــ ١ : ٖــــٞ ٚثــ

إدــــئز٠ أعٝــــئٕ َٛصــــٛؾ١ يف ايرَــــ١ ٚاضــــتٝؿئ٤ ا٭دــــس٠ َــــٔ ساصــــ١ًٝ ا٫نتتــــئب ؾٝٗــــئ، ٚتاصــــبح َٓؿعــــ١ ايعــــني    

 ، (5) صهٛى ًَه١ٝ اـدَئت َٔ طسف َعني املٛصٛؾ١ يف اير١َ ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.

د١َ َٔ طسف َعني )نُٓؿع١ ايتعًِٝ َٔ دئَع١ ٖٞ ٚثئ٥ل َتطئ١ٜٚ ايك١ُٝ ٜتِ إصدازٖئ بػسض تكدِٜ اـ

ُّئ٠( ٚاضتٝؿئ٤ ا٭دس٠ َٔ ساص١ًٝ ا٫نتتئب ؾٝٗئ، ٚتاصبح تًو اـدَئت ممًٛن١ ؿ١ًُ اياصهٛى.  (6)َط

                                                           
 240َسزدع ْؿط٘ ص  املعئٜري ايػسع١ٝ   ١٦ٖٝ املسادع١  ٚاحملئضب١ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ،  (1) 
 238ع ْؿط٘ ص املسد  (2) 
 238املسدع ْؿط٘ ص   (3) 
 238املسدع ْؿط٘ ص   (4) 
 . 238املسدع ْؿط٘ ص   (5) 
 . 239املسدع ْؿط٘ ص   (6) 
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غسن١ املطئ١ُٖ ٖٞ ايػسن١ اييت ٜهٕٛ زأع َئهلئ َكطُئ إىل أضِٗ َتطئ١ٜٚ قئب١ً  غسن١ املطئ١ُٖ: 

٫ إ٫ مبكداز ساصت٘ يف زأع املئٍ، ٖٚٞ َٔ غسنئت ا٭َٛاٍ، ٚهلئ يًتداٍٚ، ٫ٚ ٜهٕٛ نٌ غسٜو ؾٝٗئ َط٦ٛ

  (1)أسهئّ غسن١ ايعٓئٕ إ٫ َئ ٜتعًل بتشدٜد َط٦ٛي١ٝ ايػسنئ٤ ٚاَتٓئع ايؿطذ َٔ أسد ايػسنئ٤. .

ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ : تكدِٜ ثس٠ٚ ع١ٝٓٝ أٚ ْكد١ٜ أٚ َٓئؾع قئب١ً يًتجُني بئيكِٝ ايطٛق١ٝ بكاصد ا٫ضرتبئح يكئ٤ 

 (2)ش٘ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ د تبٝعئ٥

 املبشح ا٭ٍٚ :  ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  : ا٭ٖداف  ٚايٛظئ٥ـ  ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت اٱْطئ١ْٝ .

ٓظئّ املئيٞ ٚٚظئ٥ؿ٘ ، ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت ٚؾكئ يٲؿئح اؿئد١ َٔ املٓظٛز اٱْطئْٞ  ٖٞ ا٫طئز أٖداف اي

املسدعٞ ـاصئ٥  ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚيرا يصّ ايتعسف ع٢ً ٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ 

 اٱض٬َٞ  ، ٚتستٝب ا٫ستٝئدئت ا٫ْطئ١ْٝ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ : 

  : اٖداف ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  .أ٫ًٚ

احملئٚز ايس٥ٝط١ يًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ :قٛز املبئد٨ املٛد١ٗ يًٓظئّ ، ٚقٛز  ايكٛاعد ايتػسٜع١ٝ 

ا٫ضرتغئد١ٜ يًٓظئّ ،أَئ احملٛز ايجئيح  ؾٝػٌُ ايتػسٜعئت ايتؿاص١ًٝٝ يًٓظئّ ، ع٢ً َطت٣ٛ ايؿسد ، َٚ٪ضطئت 

ي١ ،اييت تٓظِ ا٫ضت٬ٗى ، ٚاٱْتئز  ٚاملبئد٫ت املئي١ٝ  يف ا٭ضٛام املدتًؿ١ ، ٚنريو ا٭عُئٍ  ٚايدٚ

ايتػسٜعئت ايتؿاص١ًٝٝ يف فئ٫ت ايتٛشٜع ، ٚصٝئ١ْ املٛازد املئي١ٝ ، أَئ احملٛز ايسابع  ؾٝتٓئٍٚ تدبري ايطٝئضئت 

ئت ا٫قتاصئد١ٜ املطتكب١ً ..اخل أَئ احملٛز املئي١ٝ ٚايٓكد١ٜ ، ٚايطٝئضئت ايتذئز١ٜ  ، ٚغ٪ٕٚ ايتدطٝط  ، ٚايتٛقع

اـئَظ  ؾٗٛ قٛز اٱٜسادات ايعئ١َ  ٚتٓكطِ تًو اٱٜسادات  إىل قطُني  ز٥ٝطني ُٖئ : اٱٜسادات املداصاص١ 

املاصئزف  ، ٚأُٖٗئ يف ٖرا ايكطِ : املٛازد املئي١ٝ املتشاص١ً  َٔ ا٭َٛاٍ ايصن١ٜٛ ،   ٜٚػٌُ ايكطِ ايجئْٞ عددًا 

دات غري املداصاص٘  َجٌ  : إٜسادات َػسٚعئت ايجسٚات املعد١ْٝ اييت ٫ ول يػري ايدٚي١ متًهٗئ َٔ اٱٜسا

ٚايطسا٥ب ايعئدي١ ، ٚإٜسادات املػسٚعئت ايعئ١َ  ، ٚايسضّٛ اؾُسن١ٝ ، ٚزضّٛ عكٛد ا٫َتٝئشات ا٫ضتجُئز١ٜ يف 

                                                           
 176املسدع ْؿط٘    (1) 

َؿّٗٛ ز قشـ ،.َٚٓر108(  ص  1984ــ  1404، ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ،  متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞغٛقٞ أمحد دْٝئ   

 .12 ٖـ ( ص1412،ايطبع١ ا٭ٚىل )دد٠ :ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ ( ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ
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ٚزضّٛ احملئؾظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ اؿئض١ٓ  ايكطئعئت ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ، ٚزضّٛ تسغٝد اـدَئت ايعئ١َ اجملئ١ْٝ ،

يٲْطئٕ ٚاملٛازد ، ٚزضّٛ ا٫ضترياد ٚايتاصدٜس ، ٚايسضّٛ احملاص١ً َٔ ايتأدري امل٪قت ي٬ْتؿئع بئ٭زاضٞ 

املٛازد املئي١ٝ املعط١ً ، ٚاملًُٛن١ ًَه١ٝ خئص١ يٮؾساد أٚ ايهٝئْئت يًدٚي١  ، ٚايسضّٛ املؿسٚض١ ع٢ً املًُٛن١ 

َٔ بٓٛد ا٫ْؿئم ايعئّ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، َٚٔ أبسش بٓٛدٙ   احملٛز ايطئدع١ٜ ، ٜٚتهٕٛ املئي١ٝ ا٫قتاصئد

 ايس٥ٝط١ َئ ًٜٞ  : 

عٔ انتطئب املئٍ ٭ٟ ضبب َٔ  ْؿكئت ايتهئؾٌ ا٫دتُئعٞ ٜٚدخٌ يف ذيو :  تأَني سد ايهؿئ١ٜ  يًعئدصٜٔ

ع٢ً ا٫نتطئب ،ٚيهِٓٗ ٫ واصًٕٛ ع٢ً نؿئٜتِٗ   ا٭ضبئب ، ٚيٝظ هلِ عئ٥ٌ تًصَ٘ ْؿكتِٗ  ، أٚ ايكئدزٜٔ

َٔ ا٭َٛاٍ ، ٚيٝظ هلِ َٔ ذٟٚ ايكسب٢ َٔ ًٜصَ٘ ا٫ْؿئم عًِٝٗ ،  ٚوظ٢ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫ْؿئم بئ٭ٚي١ٜٛ 

 املطًك١ يف أٚقئت ايطًِ ٚاؿسب .

اخل ١ ، ٚايصزاع١ٝ  : يف اجملئ٫ت اياصش١ٝ ، ٚايتع١ًُٝٝ ، ٚاياصٓئعٝا٫ْؿئم ع٢ً ؼكٝل  املاصئة ايهؿئ١ٝ٥ 

َٓٗئ :  ايطسم ٚاؾطٛز ، ٚاملٛا٧ْ  ، ٚاملطئزات ، ٚفئ٫ت ايبشح ايعًُٞ ،  ٚفئ٫ت ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ ٚاييت

 ٚسرم تكٓٝئت ايعاصس  ٚغري ذيو َٔ  املاصئة  اييت ٜتطًبٗئ اجملتُع ٱَهئْٝئت٘ َٚطت٣ٛ زقٝ٘ اؿطئزٟ . 

سد ٚا٭ضس٠  ٚاجملتُع ، ٚايدٚي١ ،  ٚا٭دٝئٍ  ايكئد١َ   ٚاؿؿئظ : أَٔ ايؿا٫ْؿئم ع٢ً ؼكٝل ا٭َٔ ايػئٌَ 

ع٢ً ايٓظئّ ايعئّ ٚتٛطٝد دعئ٥ِ  ا٫ضتكساز ايداخًٞ ، ٚصٝئ١ْ  نٝئٕ ايدٚي١  ٚاجملتُع  َٔ أٟ اعتدا٤  

عد خئزدٞ . ٜٚدخٌ يف ْطئم ا٭َٔ ايػئٌَ  اٱْؿئم ع٢ً زضئي١ ا٫ض٬ّ اـئيد٠  ٚاؿؿئظ ع٢ً ١ٜٖٛ ا٭١َ ، ٚت

 غئٜئت ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ احملاص١ً ٚايٓتٝذ١ ايٓٗئ١ٝ٥ يهٌ ذيو  ٚميهٔ بٝئْٗئ بئ٫تٞ :  

 آـــــ تٛؾري سد ايهؿئ١ٜ املئي١ٝ يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع .

ب ـــــ ضُئٕ تٛؾري ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت اي٬ش١َ يطد ا٫ستٝئدئت ا٫ْطئ١ْٝ َٔ املطعِ ٚاملًبظ ،  

 املأ٣ٚ ، ٚاملسنب َٔ ا٭ٚيٜٛئت املطًك١ شَئْئ َٚهئْئ. ٚسسبئ ٚضًُئ . ٚ

ز ــــ ا٫عداد ٚايتدطٝط املطتُس يتٛؾري أضبئب ايك٠ٛ املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ اييت ؼكل زغد ايعٝؼ يهٌ ؾسد يف 

 اجملتُع  ،ٚت٪َٔ ؼكٝل غئٜئت اجملتُع اٱض٬َٞ .    

 ملئٍ :  اْتئدئ ، ٚاضت٬ٗنئ ، ٚمتًهئ ،  ٚاقتٓئ٤ ، ٚتٛشٜعئ  ٚادخئزا ... اخل . د ــــ ـتشكٝل ايعدٍ املئيٞ يف دٚز٠ ا
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ٖـ ــــ ا٫يتصاّ اياصئزّ يف ايتٌُٜٛ ،ٚاٱْتئز  ، ٚا٫ضت٬ٗى ، ٚايتٛشٜع ، ٚايتػػٌٝ يف ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص 

ايطسٚز١ٜ أ٫ٚ ، ؾئمله١ًُ هلئ بٓظئّ تستٝب املاصئة ا٫قتاصئد١ٜ يٮؾساد ٚاجملتُع ايكئ٥ِ ع٢ً تئَني ايطٝبئت 

 ثئْٝئ )اؿئدٝئت( ، ؾطٝبئت ا٫زتكئ٤ ٚايرتؾ٘ اٱْطئْٞ ثئيجئ )ايتشطٝٓٝئت ( .   

 َاصئة اجملتُع .ٚ املطتشكني  ٚ ــــــ  اضتٝؿئ٤ اؿكٛم املئي١ٝ ايٛادب١ يًدٚي١  بئيٓ  أٚ ا٫دتٗئد ٫ ْؿئقٗئ ع٢ً

 ئص١ َٔ ايتعطٌٝ ٚاٱضساف ٚايتبرٜس. ش ــــ صٝئ١ْ ا٭َٛاٍ ٚايجسٚات ايعئ١َ ٚاـ

 ح ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت اييت تٛؾس ايب١٦ٝ ا٫قتاصئد١ٜ ٚاملئي١ٝ احملؿص٠ ٱمنئ٤ أَٛاٍ ا٭١َ ٚتهجريٖئ .        

   ـــــ تٛؾري ٚتدبري ا٭َٛاٍ اي٬ش١َ ٱقئ١َ املاصئة ايهؿئ١ٝ٥ يف اجملتُع اٱض٬َٞ . 

١ ايتدخ١ًٝ اييت متٓع تسنص ا٭َٛاٍ ٚايجسٚات يف أٜئد ق١ًًٝ َٔ أبٓئ٤ اجملتُع ٟ ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت املئيٝ

 اٱض٬َٞ . 

 ى  ـــــ تكٓني ايتػسٜعئت اييت متٓع نئؾ١ أغهئٍ ايػؼ ،ٚا٫ستهئز ، ٚايدعئ١ٜ املط١ً ٚايهطب احملسّ .

ْني املئي١ٝ املٓظ١ُ يًػإٔ ٚتًو ايػئٜئت ٚايٛظئ٥ـ يًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، تعد املسدع١ٝ يف تػسٜع ايكٛا

ا٫قتاصئدٟ ٚاملئيٞ  ٚؼهِ مجٝع ا٫ضٛام املئي١ٝ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ  ، نُئ ؼهِ  ضٛم زأع املئٍ باصٛز٠ 

أغد ، ٚؼهِ أٜطئ نئؾ١ ايتاصسؾئت ايؿسد١ٜ ،ٚتاصسؾئت ايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ ،نُئ ؼهِ  ايطٝئضئت 

 ، .    ايٓكد١ٜ ٚاملئي١ٝ ٚايتذئز١ٜ ...اخل

 ثئْٝئ  :  تاصٓٝـ اؿئدئت  اٱْطئ١ْٝ  يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ .

ٜاصٓـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ سئدئت اٱْطئٕ َٔ طٝبئت ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع  إىل ث٬ث١ َطتٜٛئت ، ٚبٝئْٗئ نُئ 

 : ًٜٞ 

: ٖٚٞ تًو اجملُٛع١ َٔ :املطت٣ٛ ا٭ٍٚ : ٜٚٓشاصس يف ايطٝبئت ايطسٚز١ٜ ؿٝئ٠ ا٫ْطئٕ اْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ  

طٝبئت ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع )ايطًع ٚاـدَئت ( اي٬ش١َ يًٛؾئ٤ عئدئت اٱْطئٕ يف سدٖئ ا٭د٢ْ َٔ املطعِ 

ٚاملًبظ ٚاملأ٣ٚ ، ٚاملسنب ، ٚايطئق١ اي٬ش١َ ٭غساض ايتدؾ١٦ )ضًع ايبكئ٤ اٱْطئْٞ ( ٜٚطًل عًٝٗئ عًُئ٤ 

َئ تكّٛ عًٝ٘ َاصئة ايٓئع ، ٕ بأْٗئ : ب املعئٜؼ اي٬ش١َ يبكئ٤ اٱْطئايػسٜع١ املاصئة ايطسٚز١ٜ  ٚتعسف يف دئْ

٫ٚبد َٓٗئ ٫ضتكئ١َ َاصئؿِٗ ، ٚإذا ؾكدت اختٌ ْظئّ سٝئتِٗ  ،ٚمل تطتكِ َاصئؿِٗ ، ٚعُت ؾِٝٗ 

 . (1)ايؿٛض٢ ٚاملؿئضد ( 

                                                           
 231ّ (  ص  2003ٖـ/ 1423اْظس : عبد ايٖٛئب خ٬ف ، عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ،   )بدٕٚ ( ) ايكئٖس٠ :  داز اؿدٜح ،   (1) 
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، ٚاييت َٓٗئ ساصٍٛ املطت٣ٛ ايجئْٞ :  ٚوتٟٛ ع٢ً قد انرب َٔ ايطٝبئت املتٓٛع١ ٚامله١ًُ يًطسٚزٜئت 

ا٫ْطئٕ  ع٢ً املٝئٙ ايٓك١ٝ ، ٚاملطهٔ اياصشٞ ، ٚايػرا٤ املٓٛع  ، ٚ أنجس َٔ ثٛبني يًبظ   ٚاقتٓئ٤ املٓظؿئت ،  

ٚٚضئ٥ٌ ايٓكٌ ايطسٜع ، ٚايطئق١ ا٫ش١َ يًتطدني ٚايتربٜد ٚايتذُٝد ... ،ٖٚرا ايكدز ايصا٥د َٔ ا٫ضت٬ٗى  ، 

ْٛع١ٝ اؿٝئ٠  ، ٚميهٔ اٱْطئٕ َٔ انتُئٍ قٛاَ٘ ، ٚبٓٝئْ٘  اؾطدٟ ،ٚتٛؾس ٜستكٞ مبطت٣ٛ املعٝػ١ ، ٚؼطني 

ٖرا املطت٣ٛ ٜ٪دٟ إىل اتطئع ْطئم  ا٫ضت٬ٗى  ٚاٱْتئز ع٢ً املطت٣ٛ اؾص٥ٞ ٚايهًٞ ، .ٚضئبط ٖرا ايٓٛع عٓد 

يٞ َٔ ايب٪ع ٚضبٌ ايعٝؼ اـئعًُئ٤ ايػسٜع١ بأْٗئ : ايطٝبئت اييت تٝطس يًٓئع طس م ايتعئٌَ ٚايتبئدٍ 

  (1)ٚاؿسَئٕ 

املط٣ٛ ايجئيح :  ٚوتٟٛ ع٢ً قدز أنرب َٚتٓٛع  َٔ ايطٝبئت اييت تدخٌ  بئضت٬ٗنٗئ ، ٚاقتٓئ٥ٗئ  ايبٗذ١  

ٚايص١ٜٓ ٚاؾُئٍ ع٢ً بين اٱْطئٕ ، ٚ ػًب هلِ  أْٛاع ايرتؾ٘ اٱْطئْٞ  َٚٔ أَجًتٗئ : ع٢ً َطت٣ٛ ايؿس د:  

٭ثئخ اي٥٬ل ، ٚضع١ املطهٔ  ، ٚنجس٠ َٓئؾع٘  ، ٚٚضئ٥ٌ املٛاص٬ت املسو١ ، ٚايٛؾس٠ امل٬بظ املٓٛع١ ٚا٭ْٝك١ ، ٚا

ايطٝبئت اييت ) تسدع إىل َهئزّ يف ا٭غسب٘ ٚ٭طع١ُ ايًرٜر٠ ... اخل . ٚضئبطٗئ عٓد عًُئ٤ ايػسٜع١ أْٗئ َٔ 

ٖٚرا ايتاصٓٝـ هب ا٫يتصاّ ب٘ .    (2) ا٭خ٬م ، ٚقئضٔ ايعئدات ، ٚنٌ َئ ٜكاصد ب٘ ضري ايٓئع ع٢ً أسطٔ َٓٗئز (

َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ يف فئ٫ت ا٫ْتئز ٚا٫ضت٬ٗى ٚايتٛشٜع ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ؾساد ، ٚايطٝئضئت 

 ٓظ١ُ يًػإٔ ا٫قتاصئدٟ ٚاملئيٞ  .ايعئ١َ : امل

 املبشح ايجئْٞ : اـاصئ٥  اهلٝه١ًٝ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ .

١ ايطُئت املُٝص٠ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  اييت تٓبجل أ٫ٚ : َٔ َبئد٨ ايٓظئّ ، ٜكاصد بئـاصئ٥  اهلٝهًٝ

ٚقٛاعدٙ ، ٚ تػسٜعئت٘  ، ٚتعهظ ثئْٝئ اؾٛاْب املتاص١ً بػئٜئت ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚٚظئ٥ؿ٘  ، ٚتعد ثئيجئ 

٢ً ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  ، َٔ ايع٬َئت ايؿئزق١ بني ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ، ٚضٛم زاع املئٍ املستهص٠ ع

َٚٔ أَج١ً ، :  َٓع ايسبئ ، ٚايكُئز ، ٚا٫ستهئز ،ٚتسنص ايجس٠ٚ ، ٚٚدٛب  ؼكٝل ايتهئؾ٪ ايعئدٍ  يف املبئد٫ت 

املئي١ٝ ، ٚا٭خر مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف ايتٌُٜٛ ٚا٫ضتجُئز ، ٚا٫يتصاّ  بإْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاملٓئؾع ، ٚقئعد٠ 

سّ ، ٚؼسِٜ ايػؼ ٚاـداع يف املعئ٬َت ، ٚؼسِٜ ايػسز  ، ٚإيصاّ ايدٚي١ اؽئذ ايتدابري املدتًؿ١  ايػِٓ بئيػ

يتأَني ؾسص ايعٌُ ، ٚضُئٕ سد ايهؿئ١ٜ يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع  عطب املٛازد املتئس١ ، ٚؾُٝئ ًٜٞ اضتكاصئ٤  

                                                           
 املسدع ايطئبل  ٚاياصؿش١ ْؿطٗئ .  (1) 
 .  232ص ل  ْؿط٘ املسدع ايطئب  (2) 
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٬َٞ  ، املعرب٠ عٔ سكٝك١ ايٓظئّ ، ٚامل٪ٜد٠  ـاصئ٥   ضٛم زأع املئٍ ا٭ٚي١ٝ ٚايجئ١ْٜٛ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض

 بئيتشًٌٝ املئيٞ .  

 أ٫ٚ : خاصئ٥  ايطٛم املئي١ٝ ا٭ٚي١ٝ )ضٛم اٱصداز ( 

 آـ تٓٛع اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز . 

ؾٗٓئى تتٓٛع ا٭ٚزام املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز٠ ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى ٚايكئب١ً يًتداٍٚ يف ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ  ، 

صهٛى يًطًِ ، ٚأخس٣ ي٬ضتاصٓئع  ، ٚثئيج١ يٲدئز٠  ، ٚزابع١ يًُػئزن١ ، ٚخئَط١  يًُساع١ ...اخل ، ٜٚرتتب 

ع٢ً ٖرا ايتٓٛع  ، إَهئ١ْٝ  تعب١٦ املٛازد ٚسػد املدخسات يٰدئٍ ايط١ًٜٛ ، ٚ املتٛضط١  ، ٚايكاصري٠  ، ؾاصهٛى 

هٛى ا٫ضتاصٓئع  ٚاٱدئز٠ ، ٚايطًِ ميهٔ اضتدداَٗئ املساع١ ميهٔ اضتدداَٗئ يف ا٭دٌ  ايكاصري ، ٚص

 يٰدئٍ ايط١ًٜٛ ٚاملتٛضط١ . 

 ب ــ ا٫يتصاّ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف اٱصداز ٚايتٛظٝـ يًاصهٛى ٚا٭ٚزام املئي١ٝ . 

ــ ٚضبل بٝئٕ  تشطٝٓٝئت ايئدٝئت   ٚاؿٚ  طسٚزٜئتإىل ث٬ث١ َطتٜٛئت ، ٖٚٞ اي تكطِ سئدئت اجملتُع املطًِ 

ٜٚكاصد بئ٫يتصاّ بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت : تٛظٝـ املدخسات املعبأ٠ عرب ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ يف إقئ١َ ــ   ذيو

َػسٚعئت نطع يريو ايتكطِٝ . ٜٚكع خئزز ْطئم تًو ا٭ٚيٜٛئت )اضتدداّ َٛازد ا٭ٚزام املئي١ٝ 

ٱض١َٝ٬ يف اغد اؿئد١ يبعض اٱض١َٝ٬ يف إْتئز ضًع تسؾ١ٝٗٝ ، ع٢ً سني َئ ٜصاٍ ايٓئع يف ايبًدإ ا

ايطسٚزٜئت ا٭ضئض١ٝ ، أٚ يبعض اؿئدٝئت اييت ؽؿـ عِٓٗ َػك١ اؿٝئ٠ ٚيريو ٫ ٜطتطٝع املطًِ إٔ 

ٜٛاؾل ع٢ً إصداز أٚزام َئي١ٝ إض١َٝ٬ تطتددّ يف ػئز٠ ايرٖب ، أٚ اضترياد ايطٝئزات ايؿئخس٠ ، أٚ بٓئ٤ َدٕ 

إىل ايكط١ٝ بسَتٗئ ٚهعٌ ايٛزق١ املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ تبدٚ ٚنأْٗئ ضٝئس١ٝ ع٢ً ايػٛاط٧.نٌ ٖرا ممئ ٜط٤ٞ 

ٚيف ايٓظئّ ا٫قتاصئدٟ اٱض٬َٞ ٜتٛدب   (1).(يعب١ يف ٜد بعض َٔ ٜت٬عبٕٛ بعٛاطـ املطًُني ٚقًٛبِٗ

ؽطٝط ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ   ٚؾكئ ملبدأ ا٭ٚيٜٛئت  ؾئؿئدئت ايبٝٛيٛد١ٝ ، ٚاٱْطئ١ْٝ 

١ تكدّ ع٢ً غريٖئ َٔ اؿئدئت إْتئدئ ٚاضت٬ٗنئ  َٚٔ أَج١ً ذيو َػئزٜع تٛؾري ايػرا٤ ، ٚاؿطئزٜ

ٚاٱضهئٕ ، ٚاياصش١ ،  ٚايتعًِٝ ، ٚايطئق١ ، ٚٚضئ٥ٌ ايٓكٌ مبدتًـ أْٛاعٗئ ، ًٜٞ ذيو ايطًع امله١ًُ يًطًع 

ٚايٓتئ٥ر املتٛقع١ ملبدأ ا٫يتصاّ ، ايطسٚز١ٜ ، ٚيف املستب١ ايجئيج١ ٜأتٞ  إْتئز ضًع ايرتؾ٘ ، ٚايص١ٜٓ ، ٚاؾُئٍ 

بئ٭ٚيٜٛئت تتذطد يف ايتٛظٝـ ا٭َجٌ يًُٛاد املتئس١ َٔ َٓظٛز اؿئدئت اٱْطئ١ْٝ ، ٚا٫قتاصئد ايهًٞ  ، 

                                                           
 .    43،َسدع ضئبل ،ص ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ يًبًدإ اٱض١َٝ٬ ٚتكدٜس اؿئد١ يطٛم َئي١ٝ إض١َٝ٬عبد ايسمحٔ ٜطسٟ أمحد ،ػسب١   ( 1)
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ٚزبط ضٛم اٱصداز بكطئع ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ املٛيد يًدخٌ  ، ٚؾسص ايعٌُ  ،ٚايتعذٌٝ بئيت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ 

 ا٫نتؿئ٤ ايراتٞ . ، ٚؼكٝل َعد٫ت َستؿع١ َٔ

 ز ــ انؿئض تهئيٝـ اٱصداز.  ٜٚسدع ذيو إىل عدد َٔ ايعٛاٌَ املٛضٛع١ٝ َٔ أبسشٖئ َئ ًٜٞ :

 ــ انؿئض تهئيٝـ ايرتٜٚر يػسا٤ اياصهٛى . 1

ـئياصهٛى املاصدز٠ يف ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ًٜتصّ ؾٝٗئ مببدأ ا٭ٚي١ٜٛ ايطئبل بٝئْ٘ ، ٖٚرا اـئص١ٝ ٜدزنٗئ 

املهتتبني ، ٚاملطتجُسٜٔ املئيٝني ، سٝح ًٜك٢ ٖرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى ايتأٜٝد ايدٜين ٚا٫قتاصئدٟ يد٣  مجٗٛز

املدخسٜٔ يف اجملتُع اٱض٬َٞ  ، َٚٔ ثِ تٓدؿض تهئيٝـ اؿ٬ُت اٱع١َٝ٬ اييت تطتٗدف إغسا٤ ايساغبني 

ْتٝذ١ يريو ايتأٜٝد ايدٜين ، ٚغعٛز  يف ا٫نتتئب ايعئّ ، ٚيرا ؾئملتٛقع تصاٜد ايطًب ع٢ً اياصهٛى املاصدزٙ

املهتتبني  بئٱضٗئّ يف اْتئز ايطٝبئت اييت وتئدٗئ اجملتُع املطًِ ، سٝح ؼظ٢  ايطًع ٚاـدَئت ايطسٚز١ٜ 

 ،ٚايطًع  امله١ًُ هلئ  بئ٭ٚي١ٜٛ يف اٱصداز  ، 

 ملطتكب٬ت ( ..) عكٛد اـٝئزات ٚا خًٛ ضٛم اٱصداز َٔ عكٛد املتئدس٠ بعدّ ايٝكنيــــــ  2

يف  أضٛام زأع املئٍ  ايتكًٝد١ٜ يتداٍٚ ا٭ٚزام املئي١ٝ يف املسانص املئي١ٝ ايعئي١ٝ  ، تاصدز ايطٛم عكٛد اـٝئزات ، 

ٚاملطتكب٬ت املػتك١ َٔ عكٛد ا٭ضِٗ ٚايطٓدات  ، ٖٚٞ عكٛد تطتٗدف ؽؿٝض سئ٫ت عدّ ايٝكني ايٓئغ١٦ 

ي١ٝ املتداٚي١ ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ٫ ٚدٛد ي٘ يف ضٛم زأع املئٍ عٔ تكًبئت ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ يٮٚزام املئ

اٱض٬َٞ ،ؾكد أؾتت اجملئَع ايؿك١ٝٗ اٱض١َٝ٬ ايعئمل١ٝ عس١َ املػتكئت املئي١ٝ  يهْٛٗئ َتًبط١ بئيسبئ  ٚقئ١ُ٥ 

ئيٓطب١ ايهرب٣ يف ع٢ً ايػسز ،ٚاياصٛز١ٜ  ٚايكُئز، ٚتديٌ اٱساصئ٤ات بئٕ ايتعئٌَ بئملػتكئت املئي١ٝ ٜطتأثس ب

أضٛام ايع٬ُت ٚا٭ٚزام املئي١ٝ ٚايطًع ، سٝح أصبح ايتعئٌَ ؾٝٗئ قسٜٔ ا٭شَئت ، نُئ إ ايتٛضع ؾٝٗئ ٜتِ 

 ع٢ً سطئب ايتٌُٜٛ ايدٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜكدّ إىل قطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ .  

 ــ انؿئض تهئيٝـ ايطُطس٠ ٚايٛضطئ٤ املئيٝني .3

اصهٛى املاصدز٠ مبػسٚعئت ضسٚز١ٜ يًُذتُع ، تٓتر ايطٝبئت َٔ ايطًع ٜٚسدع ذيو إىل ازتبئ   اي 

ٚاـدَئت ايطسٚز١ٜ  ، ٚايطًع امله١ًُ هلئ  ، ا٭َس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘  تكًٝ  عدد ايٛضطئ٤ املئيٝني ، ٜٚعطد 

 نٌ ذيو ايدٚز احملٛزٟ ايرٟ تكّٛ ب٘ اهل١٦ٝ املػسؾ١ ع٢ً ضٛم اٱصداز .

 ١ٜ ) ضٛم تداٍٚ اياصهٛى ٚا٭ٚزام املئي١ٝ ( .ثئْٝئ : خاصئ٥  ايطٛم ايجئْٛ 
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ٖٓئى عدد َٔ اـاصئ٥  ا٭ضئض١ٝ ٚاؾٖٛس١ٜ اييت تطتٓد إىل َبئد٨ ٚقٛاعد ٚتػسٜعئت ايٓظئّ املئيٞ  

اٱض٬َٞ ، ٚؼهِ تداٍٚ ا٭ٚزام املئي١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى  ، أٚ أضِٗ َاصدز٠ قئب١ً يًتداٍٚ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ، 

 ٍٚ ٚأِٖ يًتدا أٚ غري قئب١ً

 اـاصئ٥  اييت ؼهِ  اياصهٛى املتداٚي١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ يف ايٓظئّ اٱض٬َٞ اٯتٞ :  

 عٛا٥د اياصهٛى املتداٚي١ قدد٠ مبسدٚد تٛظٝؿٗئ ٚيٝظ بعئ٥د ودد َطبكئ .  ـآ 

ئت  ، اياصهٛى املتداٚي١  ٖٞ يعكٛد بٝع  َجٌ : ايطًِ ٚا٫ضتاصٓئع  ، أٚ عكٛد إدئز٠ ، أٚ َػئزنئت َٚطئزب

املئي١ٝ هب إٔ ؽًٛ مجٝع ا٭دٚات َٚساعئت ... اخل  ٚيرا هب إٔ ٜتٛؾس ؾٝٗئ غسٚ  تًو ايعكٛد ، نُئ 

ٖٚرٙ ازتبئ  بأضعئز ايؿئ٥د٠ َبئغس ،أٚ غري َبئغس ٜٓػأ عٓ٘ ؼدٜد َكداز ايعئ٥د ضًؿئ ، املتداٚي١ َٔ أٟ 

، ايرٟ وظس تداٍٚ ا٭َٛاٍ ايكئب١ً  ض٬َْٞظئّ ايتٌُٜٛ اٱبٗئ  ضٛم زأع املئٍ يف  دؿستخئص١ٝ ٖٝه١ًٝ ٜ

ٜٚٓػأ عٔ ٖرٙ اـئص١ٝ خًٛ ايطٛم َٔ عٛاٌَ املطئزب١   ،  يًتٛظٝـ ٚؾكئ ملعد٫ت ايؿئ٥د٠ احملدد٠ َطبكئ

ٚأثسٖئ ع٢ً أضعئز ا٭صٍٛ نُئ ٖٛ اؿئٍ يف  ٜٚسدع ذيو إىل غٝئب ايتٛقعئت بتشسنئت أضعئز ايؿئ٥د٠  ،

د١ٜ ،أٚ ؼسى ا٭زصد٠ ايكئب١ً يًتٛظٝـ َٔ ضٛم َئي١ٝ إىل أخس٣ ٚؾكئ مل٪ثسات ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ايتكًٝ

أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجئٍ أد٣ ؼٍٛ املطتجُسٜٔ املئيٝني َٔ ضٛم ا٭ضِٗ يف ْٜٝٛٛزى إىل ضٛم 

د٠ ايٓكد١ٜ يطسٜع  ٚايتًكئ٥ٞ يٮزصا،ْتٝذ١ يًدسٚز ايهجٝـ ٚ.  (1)إىل اْٗٝئز ضٛم ا٭ضِٗ 1987ايطٓدات عئّ 

ٚأصبح ذيو  ، ا٫ثٓني ا٭ضٛدَٔ ضٛم ا٭ضِٗ إىل ضٛم ايطٓدات ، ٚقد عسؾت تًو اؿئدث١ ؾُٝئ بعد بئضِ 

ّ  اْتر ْظئّ املدآٜئت  أش١َ َئي١ٝ عئمل١ٝ نئدت  2008اؿدخ َٛثل يف ضٝئم  ا٭شَئت املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ٚيف عئّ 

يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ ىتؿٞ َٓٗئ ذيو ايتشٍٛ  زأع املئٍ  ضٛم ٚيف املكئبٌ ؾإٕ تطكط ايٓظئّ املئيٞ ايعئملٞ  

ايبػٝض َٔ ضٛم َئي١ٝ إىل أخس٣ ٚؾكئ مل٪ثسات أضعئز ايؿئ٥د٠ ، َٚٔ ثِ ٜاصبح ا٫ضتكساز املئيٞ ٚانؿئض 

     .اـئي١ٝ َٔ ا٫زتبئ  بأضعئز ايؿئ٥د٠ اٱض٬َٞ   املئٍزأع ايتهئيٝـ خئص١ٝ َتأص١ً يف ضٛم 

ٖٚرٙ ٖٞ اـئص١ٝ ايبد١ًٜ ٚايعئدي١ . (2)املًه١ٝ املػئزن١ يف ا٭زبئح ٚاـطئ٥سهتتبني يف صهٛى املـ قبٍٛ ب 

يتشدٜد ايعٛا٥د ضًؿئ َٔ خ٬ٍ َعد٫ت  ايؿئ٥د٠ ، ٜٚرتتب ع٢ً تطبٝل ٖرٙ اـئص١ٝ ازتبئ  تعب١٦ املٛازد 

                                                           
س٠ : َسنص ا٭ٖساّ  يًرتمج١ ايطبع١ ايعسب١ٝ ) ايكئٖ ،  ايتكسٜس ايطٟٓٛ  اؿئدٟ عػس عٔ ايت١ُٝٓملصٜد َٔ ايتؿاصٌٝ ٜٓظس  ايبٓو ايدٚيٞ،    ( 1)

 . 37-36ص(   1988ٚايٓػس ،  
ٚممـئ دـئ٤ يف ٖـرا اـاصـٛص )ا٫يتـصاّ بػــس  املػـئزن١ بـئيسبح أٚ اـطـئز٠ يف ْـ  ٚاضـح نئَــٌ ٫ ٜكبـٌ ايتأٜٚـٌ ٚذيـو عًـ٢ أضـئع ايكٛاعــد                  ( 2)

٫يتـصاّ بـ٘ ضـسٚز٠ إضـ١َٝ٬ ٫ تكبـٌ اؾـدٍ( عبـد ايـسمحٔ         مبعٓـ٢ إٔ ا  …املعٍُٛ بٗئ يف عكٛد املطئزب١ ٚايػسنئت ،٬ٜٚسظ إٔ ٖرا ايػس  أضئضٞ 
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املتٛضط ٚايطٌٜٛ ٖٞ اييت ٜتٛقـ املئي١ٝ بئملػسٚعئت ا٫قتاصئد١ٜ َبئغس٠ ٚسٝح إٕ املٛازد املئي١ٝ ذات ا٭دٌ 

عًٝٗئ إقئ١َ املػسٚعئت ا٫قتاصئد١ٜ ،ٜٚستهص عًٝٗئ متٌٜٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ، ؾإٕ ا٭ٚزام املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

ٜطتًصّ إٔ ٜهٕٛ َعظُٗئ ذا آدئٍ َتٛضط١ ٚط١ًٜٛ ، ٜٚتطِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ املػئزى  بئ٫ضتكساز ، 

جئ١ْٜٛ َٔ  املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز  ، ٚازتبئ  ايعئ٥د ع٢ً ا٭ٚزام املئي١ٝ ٜٚسدع ذيو إىل خًٛ ايطٛم ا ي

 مبعد٫ت ايسع١ٝ املتشكك١ بئيؿعٌ ، أٚ اييت ٜتٛقع إٔ ؼككٗئ يف ؾرتات َطتكب١ً َ٪ضطئت  ٚغسنئت 

 اييت ٜتِ تداٍٚ أٚزاقٗئ يف ايطٛم املئي١ٝ ايجئ١ْٜٛ.  ا٭عُئٍ

 . ٚيٝظ يًُطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز املاصهه١  ا٭ٚزام املئي١ٝضٛم يتطٌٝٝ  ـ ايطٛم ايجئ١ْٜٛز 

َٚ٪غساتٗئ ،نُئ ،  ايؿئ٥د٠  ا٭ٚزام املئي١ٝ َٔ ا٫زتبئ   بأضعئز  تعد ٖرٙ اـئص١ٝ أضئض١ٝ ،ٚتٓطذِ َع خًٛ

ٚاْتظئز َعد٫ت ايسع١ٝ اييت ضتشككٗئ ، تٓطذِ َع ازتبئ  ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ بكطئع اٱْتئز اؿكٝكٞ  

، ٫ٚ ٜتاصٛز يف َجٌ ٖرٙ ايطٛم سدٚخ أشَئت  امل٪ضطئت ٚايػسنئت اييت ٜتِ تداٍٚ أٚزاقٗئ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

َئي١ٝ ،٭ٕ مح١ً ا٭ٚزام املئي١ٝ ٫ ٜػعسٕٚ بئيرعس املئيٞ ايرٟ تطبب٘ تطٛزات أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚايتٛقعئت املتاص١ً 

زام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ املعئصس٠ تكدّ ايد٥٫ٌ ايكئطع١ ع٢ً تعرز ٚبئملكئبٌ ؾإٕ أضٛام ا٭ٚ.  بأضعئز ا٭ٚزام املئي١ٝ

املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز  ٚا٫زتبئ  بئ٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ؾكد أدت ،  اؾُع بني املطئزب١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

ذيو  ٚلِ عٔ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ إىل ؾو ا٫زتبئ  بني ا٭ضٛام املئي١ٝ ، ٚقطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ،

 تعطٌٝ املدخسات ٚسبطٗئ عٔ املػئزن١ يف متٌٜٛ ٚسدات ايعذص ايعئ١ًَ يف قطئعئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ،

َٚٔ ثِ  ،ا٭ضٛام املئي١ٝ يًُطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز ٚا٫نتؿئ٤ بدٚزإ ا٭زصد٠ ايكئب١ً يًتٛظٝـ يف ؾًو 

ٚػطري قطئعئت ٘ ا٭ضئض١ٝ ؼؿٝص بُٝٓئ ٚظٝؿت، ٜاصبح ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ عئ٥كئ يًُٓٛ ا٫قتاصئدٟ 

يو إٔ ا٫ضتجُئز املئيٞ َٔ خ٬ٍ إ٫ إٔ  ، ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ع٢ً إْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت 

هعٌ أزصد٠ املطئزب١ أضعئف ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ ٱمجئيٞ ا٭ٚزام  ، املسا١ٖٓ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ

ّ بًػت ق١ُٝ املعئ٬َت 1997َٔ ذيو بهجري ؾؿٞ عئّ  خطٛز٠ ا٭زقئّ َئ ٖٛ أنجس بٌ تهػـ ،املئي١ٝ املتداٚي١ ،

 %213، % 253، %96، %213 :  عرب اؿدٚد يف ا٭ٚزام املئي١ٝ نٓطب١ َٔ ايٓئتر احملًٞ اٱمجئيٞ ا٭زقئّ ايتئي١ٝ

ٚيف ،  ، ٚنٓدا ع٢ً ايتٛايٞ  يهٌ َٔ اي٫ٜٛئت املتشد٠ ، ٚايٝئبئٕ ، ٚأملئْٝئ ، ٚؾسْطئ ، ٚإٜطئيٝئ  % 358، 672%،

                                                                                                                                                               
يًبًـــدإ ا٫ضـــ١َٝ٬ ٚتكـــدٜس اؿئدـــ١ يطـــٛم ثئْٜٛـــ١ اض١َٝ٬،دزاضـــئت    ػسبـــ١ ا٭ٚزام املئيٝـــ١ ا٫ضـــ١َٝ٬ ٚأٚضـــئعٗئ يف ا٭ضـــٛام املئيٝـــ١ ٜطـــسٟ أمحد،

 42 ايبٓو ا٫ض٬َٞ يًت١ُٝٓ( ،ص ،ايعدد ا٭ٍٚ ،اجملًد ايجئيح )دد٠ : املعٗد ا٫ض٬َٞ يًبشٛخ يفاقتاصئد١ٜ اض١َٝ٬ 
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ا٫قتاصئد ايسأمسئيٞ ٜٛدد َٔ ٜ٪ند ٖرٙ اؿكٝك١ٝ ايٛاقع١ ٜٚػهٛ َٓٗئ قئ٬٥ ) غئيبئ َئ ٬ٜسظ ضٛا٤ يف 

فئٍ أضعئز اياصسف أٚيف فئٍ أضعئز ا٭ضِٗ ، اْؿاصئّ بني َعطٝئت ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ٚا٭ضعئز ا٫مس١ٝ 

ْؿط٘ تعد املطئزبئت ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ َٔ ا٭ضبئب .ٚيف ايٛقت   (1()اييت ؼددٖئ املسا١ٖٓ

ٚخئص١ أشَئت ايطٝٛي١ يف ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ،ٚتهئيٝـ أشَئت  ،ايتكًٝد١ٜ  ايس٥ٝط١ ٭شَئت ا٭ضٛام املئي١ٝ 

ئي١ٝ اييت تطببٗئ ـسٚز َٔ ا٭شَئت  املا ايطٝٛي١ تتُجٌ يف ايهطئد ،ٖٚدز املٛازد املئي١ٝ ايعئ١َ اييت تٓؿل ع٢ً 

ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز املسا١ٖٓ ،ٚاْتٗئش ايؿسص ،ٖٚٛ ضًٛى غري أخ٬قٞ ٜٚتٓئؾ٢ َع يف ا٭ضٛام ايجئ١ْٜٛ  املطئزبئت 

َربزات قٝئّ تًو ا٭ضٛام ،ٚتسدع أضبئب تًو ايتطٛزات ايطئز٠ إىل ازتبئ  ا٭ضٛام املئي١ٝ مب٪غسات أضعئز 

ٚا٭زقئّ املٛثك١ ،َٚٔ ثِ ؾ٬ َع٢ٓ يًذدٍ سٍٛ َصاٜئ ٖرٙ اـئص١ٝ  ايؿئ٥د٠ ،ٖٚرٙ ايكطئٜئ ت٪ٜدٖئ ايٛقئ٥ع

 ٚدٚزٖئ يف ا٫ضتكساز املئيٞ ، ٚتعٜٛد املطتجُسٜٔ ع٢ً ا٫نتتئب يف ا٭ٚزام املئي١ٝ َتٛضط١ ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ.

طٝٛي١ ٚايتدً  َٔ ايتهئيٝـ ايٓئغ١٦ عٔ أشَئت اي،  ٚت٪دٟ ٖرٙ اـئص١ٝ يًطٛم إىل تسضٝذ ا٫ضتكساز املئيٞ 

   (2.)،ٚاملطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز ٚا٫ستهئزات ايطعس١ٜ 

   دـــ سظس ايتكًب ايًشظٞ يًاصهٛى املتداٚي١ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ . 

ا٫يتصاّ اياصئزّ  بئيتطعري ايعئدٍ يٮٚزام املئي١ٝ ، ٚسظس ا٫ستهئزات ، ٚايتشًٌٝ املئيٞ املطًٌ عرب ايكٓٛات 

ؾع أٚ خؿض ا٭ضعئز ي٬ضت٤٬ٝ ع٢ً أٍَٛ صػئز املدخسٜٔ ...اخل نٌ ذيو ٚاياصشـ املئي١ٝ ، ٚايتٛاط٪ يس

قسّ ٚفسّ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٜٚتِ ا٫غساف ع٢ً ايطٛم َٔ قبٌ اهل٦ٝتني ايػسع١ٝ ٚاٱداز١ٜ ، 

١ٝ( نئف ٚع٢ً ضبٌٝ املجئٍ ؾإٕ تطعري٠ ٚاسد٠ يف ايّٝٛ يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ ٭غساض ايتٓطٝض ) تطٌٝ ا٭ٚزام املئي

ٚأِٖ ممٝصات ايتطعري٠ يكٝئّ ايطٛم بٛظئ٥ؿ٘ َٔ َٓظٛز ا٫قتاصئد املٓتر يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت .  

 ايٛاسد٠ َئ ًٜٞ:

                                                           
ٖـ 1413ايطبع١ ايعسب١ٝ ا٭ٚىل ، ايبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ : املعٗد اٱض٬َٞ يًبشٛخ ٚايتدزٜب ،  ايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد ايطٛم،َٛزٜظ آيٝ٘،   ( 1)

 .14ص  ّ(.1993

املطـئزبئت ايـيت تٓاصـب عًـ٢ زؾـع أضـعئز ا٭ٚزام املئيٝـ١ ، أٚ خؿطـٗئ          ٚممئ دئ٤ يف ٖـرا اـاصـٛص َـئ ًٜـٞ )إٕ َـٔ َٗـئّ ايطـٛم ايجئْٜٛـ١ قطـع دابـس            ( 2)

   ٛ م عُدا  ، بٗدف ؼكٝل أزبئح ْكد١ٜ ضسٜع١ ٚبػض ايٓظس عٔ ايٓتئ٥ر اي٬سك١ بئيٓطب١ يًطٛم ، ٚسئي١ ايٓػئ  ا٫قتاصئدٟ. َٚٔ ضـُٔ محئٜـ١ ايطـ

ٚ        َٚٔ املطئزبئت غري ايػـسع١ٝ   ا٫عتُـئد عًـ٢ ٚضـئ٥ٌ ايسقئبـ١ ايػـسع١ٝ      ــــــ ــــــ   زام املئيٝـ١ ،نُـئ ميهـٔ    ٚضـع قٝـٛد غـسع١ٝ قهُـ١ عًـ٢ ايبٝـع اٯدـٌ يـٮ

( عبـد ايـسمحٔ   املبئغس٠ ملٓع أٟ اتؿئقٝئت ض١ُٝٓ أٚ صسو١ بني املتعئًَني ، أٚ ايٛضطئ٤ ، يًكٝـئّ مبجـٌ ٖـرٙ املطـئزبئت ايطـعس١ٜ ، ٚيتأدٜـب املدـئيؿني.       

ضــئعٗئ يف ا٭ضــٛام املئيٝــ١ يًبًــدإ ا٫ضــ١َٝ٬ ٚتكــدٜس اؿئدــ١ يطــٛم ثئْٜٛــ١ اضــ١َٝ٬،َسدع   ا٭ٚزام املئيٝــ١ ا٫ضــ١َٝ٬ ٚأٚضــٛم ٜطــسٟ أمحد،ػسبــ١ 

 46ضئبل ،ص 
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تتطِ ايتطعري٠ ايٛاسد٠ يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ قئب١ً يًتداٍٚ بئملاصداق١ٝ ٚايعداي١ ٫زتبئطٗئ بئ٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ــ 1

عدّ ايٝكني ايرٟ وٍٛ ايطٛم ، إىل  ْئد يًُكئَسات ، ٚاجملئشؾئت  ، ٚأْٛاع   ٘ ،بُٝٓئ ايتطعري املطتُس ٜٓػأ عٓ

 .(1()ٚاـداع ايػؼ 

تتشٌُ َط٦ٛيٝت٘ -ٚاسد يهٌ ٚزق١ َئي١ٝ  ٠ريطعتيف ظٌ ايعٌُ ب-أٚ تٛاط٪ ،  أٚ إُٖئٍ  ،  أٟ تكاصريــ 2

يف ظٌ عكد اياصؿكئت ، ٚتٓؿٝر نئ١ًَ إداز٠ ضٛم ا٭ٚزام املئي١ٝ ، بُٝٓئ ٜطتشٌٝ ؼٌُٝ املط٪ٚي١ٝ أٟ طسف 

 0.  ايتطعري  املطتُس يٮٚزام املئي١ٝ عًُٝئت ايبٝع ٚايػسا٤ عرب بساَر 

متٓح ايبئ٥عني ٚاملػرتٜٔ ؾسصئ َتطئ١ٜٚ ، ٚاضتكسازا نبريا داخٌ ايطٛم ٚيف تكُٝٝئت  ٠ايتطعري٠ ايٛاسدــ 3

ٚيف َكدَتِٗ  ،املطتجُسٜٔ املئيٝني  املتعئًَني ، أَئ ايتطعري املطتُس ؾٝتشهِ ؾٝ٘ ٚواصد َهئضب٘ نبئز

  . ٫ٚ َربز ي٘ ض٣ٛ ؼكٝكِٗ  ٭ع٢ً عئ٥د ممهٔ َٔ ؾٛازم ا٭ضعئز املاصئزف ايتذئز١ٜ ،

ايؿٛازم املؿسط١ بني عٔ ايتطعري٠ ايٛاسد٠ ػٓب ايطٛم بٌ ا٫قتاصئد احملًٞ تهئيٝـ أشَئت ايطٝٛي١ ايٓئمج١ ـ 4

 . املطئزب١ٝضعس اٱصداز ٚضعس املسآٖئت 

ايتطعري٠ ايٛاسد٠ ٜٓػأ عٓٗئ ٜكني نئٌَ ، أَئ ايتطعري املطتُس ؾٝذعٌ عدّ ايٝكني َطتشهُئ يف نٌ ــ  4

 َٔ   صعٛدا ٖٚبٛ  ْطب١ َع١ٓٝ ، نُئ هب أ٫ تتذئٚش ا٭ضعئز   ؿظ١ َٔ بدا١ٜ عٌُ ايطٛم ٚست٢ ْٗئٜت٘.

ٟ قئٚي١ يتشٌٜٛ ايطٛم ،ٖٚرا ايطئبط ٜطتٗدف َٓع أ،  ؼكٝك٘ متَتٛضط أع٢ً ٚأد٢ْ َعدٍ يًسبح 

، نُئ أضٛام زأع املئٍ  ايتكًٝد١ٜ نُئ ٖٛ عًٝ٘ اؿئٍ يف  ،ايجئ١ْٜٛ إىل ضٛم َطتكٌ ي٬ضتجُئز املئيٞ 

  ٖبٛط١ٝصعٛد١ٜ أٚ  ضعس١ٜ   ٚؾٛزاتٚأزبئح استهئز١ٜ ، ئ ٜطتٗدف أٜطئ اضت٦اصئٍ أٟ تأثري يًػئ٥عئت ٜٓػأ عٓٗ

 سآٖني ،ؾُئ ٜهطب٘ أسد امل، ؿئي١ٝ ٖٞ أْد١ٜ يًُطئزبئت ، ٚاملسآٖئت  ٚبئملكئبٌ ؾإٕ أضٛام ا٭ٚزام املئي١ٝ ا، 

ٚعهطٝئ َع  ٜئ َع اضطساب قِٝ ا٭صٍٛ ، ىطسٙ اٯخس ، َٚعد٫ت ايعئ٥د يف ٖرٙ ا٭ضٛام تتٓئضب طسد

ئ اضتكسازٖئ ، ٖٚرا ٖٛ ايطبب اؿكٝكٞ يعًُٝئت ايتطعري املطتُس٠ ، ؾئ٫ضطساب ٚعدّ  ا٫ضتكساز غس  يبكئ٥ٗ

ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايٓػئ  املئيٞ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ   ،ٚايعٛا٥د املهتطب١ َٔ ؾسٚم ا٭ضعئز غس  ٫ضتُسازٖئ.

َٔ ايتعدٟ ، ٚانٌ أَٛاٍ ايٓئع بئيبئطٌ ; ٭ٕ ايعٓئصس ا٫قتاصئد١ٜ اييت هسٟ تداٍٚ أٚزاقٗئ َٔ  ًئْٛعٜعد 

بٌ ٭ٕ قرتيف أْد١ٜ  أٚ تٓٗئز ، ٫ يػ٤ٞ اقرتؾت٘ ، تؿكد ددازتٗئ ا٥٫تُئ١ْٝ ، ايكُئز١ٜ  قد قبٌ تًو ا٭ْد١ٜ

ايكُئز زآٖٛا ع٢ً خؿض قِٝ أٚزاقٗئ املئي١ٝ ; يٝهطبٛا َٔ ؾسٚم ا٭ضعئز،ٖٚٛ عٌُ تتػئب٘ ْتئ٥ذ٘ متئَئ َع 

ٚبئملكئبٌ ؾإٕ ايعٓئصس  ، ييت ٫ تعرتف عل ،٫ٚ تسع٢ سس١َ ملئٍ ْتئ٥ر  عًُٝئت ايططٛ ، ٚاملاصئدزات ايكطس١ٜ ،

                                                           
 .15املسدع ايطئبل ص  ( 1)
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; ؾتتُهٔ بطٗٛي١ َٔ زٖئ ، تصداد ددازتٗئ ا٥٫تُئ١ْٝ قتاصئد١ٜ اييت زأٖ املطئزبٕٛ ع٢ً تاصعٝد أضعئا٫

 .   (1)اؿاصٍٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ دٕٚ أٟ دٗد بريت٘ ض٣ٛ إٔ َ٪غسات أضُٗٗئ ازتؿعت يف ْٛادٟ ايكُئز

  ٌ صـــس٠  ضـــٛا٤ يف  ؾٗـــرا ايٛضـــع ٜٓطبـــل عًـــ٢ كتًــــ ا٭ضـــٛام املئيٝـــ١ باصـــٛزتٗئ ايتكًٝدٜـــ١ املعئ         ، ٚعًـــ٢ نـــ

ــٛد     ــ٢ ايٓكـ ــ١ عًـ ــئٍ املسآٖـ ــِٗ ،   ّأ، فـ ــ٢ ا٭ضـ ــ١ عًـ ــ٢ٗ    املسآٖـ ــئمل )ًَـ ــش٢ ايعـ ــد أضـ ــئشٜٓٛ" ؾكـ ــت ؾٝـــ٘  "نـ ٚشعـ

تتٛقــــــ  ، ٫ املت٬عـــــٝنيني ٜــــ َٛا٥ــــد ايًعـــــب طــــ٫ٛ ٚعسضـــــئ ، ٚا٭يعــــئب ٚاملصاٜـــــدات ، ايـــــيت ٜػــــرتى ؾٝٗـــــئ ٬َ    

ــد  ــ٘ أبــ ــري  ا ؾؾٝــ ــئت ايتطــــعري يف   ا٭َسٜهٝــــ١ٛيٛســــئت ايتعطــ ــئ يٛســ ــؼ ، ثــــِ يف     ، تتبعٗــ ــٛ ، ْٖٚٛــــؼ نْٛــ طٛنٝــ

ــدٕٚ إٔ          ــرتٟ بــ ــو إٔ تػــ ــ١ ، إذ ميهٓــ ــدعِ املسآٖــ ــئٕ ٜــ ــئٕ ا٥٫تُــ ــٌ َهــ ــئزٜظ ٚيف نــ ــٛزت ، ٚبــ ــدٕ ، ٚؾساْهؿــ يٓــ

           (2).(تدؾع ، ٚإٔ تبٝع بدٕٚ إٔ ؼٛش

أ َـــــئ خئصـــــ١ٝ ايتطـــــعري املكرتســـــ١ ؾإْٗـــــئ ػٓـــــب ايطـــــٛم تهـــــئيٝـ عـــــدّ ايـــــٝكني ايٓئغـــــ١٦ عـــــٔ عًُٝـــــئت              

ــ ٍ    ايتطـــــعري املطـــ ــٛ ــئيٝـ ا٫ستهـــــئزات ايطـــــعس١ٜ ، ٚتسضـــــذ سئيـــــ١ ايـــــٝكني ســـ ــئ ػٓـــــب ايطـــــٛم تهـــ  تُس٠ ، نُـــ

 .تطٛزات أضعئز ا٭ٚزام املئي١ٝ 

 .ايتعئٌَ يف ايطٛم  بئيؿعٌ ٚايكدز٠ ع٢ً تطًُٝٗئ غس  َٔ غسٚ   صهٛى املًه١ٝ سٝئش٠  -5

ــدى           ــٝظ عٓـ ــئ يـ ــع  َـ ــًِ )٫تبـ ــ١ ٚضـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــٍٛ صـ ــدٜح ايسضـ ــٗئ سـ ــ١ٝ أضئضـ ــرٙ اـئصـ ــ١   ) (3) (ٖـ ــٝظ مثـ ؾًـ

ــع   ــئٍ ٭ٕ ٜبٝـــ ــ فـــ ــئ يف     د دأســـ ــٛش ػئٚشٖـــ ــد ٫ هـــ ــرٙ قٛاعـــ ــدؾع ، ٖٚـــ ــرتٟ دٕٚ  إٔ ٜـــ ٕٚ إٔ ميًـــــو ،أٚ إٔ ٜػـــ

عًُٝـــــئت ايبٝـــــع ٚايػــــــسا٤ يف ا٭ضـــــٛام املدتًؿـــــ١ ، َٚٓٗــــــئ ضـــــٛم ا٭ٚزام املئيٝـــــ١ ،ٚنــــــريو عـــــدّ ايطــــــُئح        

ــئى َػـــــ     ــئِٖ ، ؾٗٓـــ ــسٚع املطـــ ــػٌٝ املػـــ ــد تػـــ ــ١ إ٫ بعـــ ــس٣  بتـــــداٍٚ ا٭ٚزام املئيٝـــ ــٝظ  ،ٚأخـــ ــت ايتأضـــ سٚعئت ؼـــ

ــسٚعئت ايـــيت              ــل بئملػـ ــئ ؾُٝـــئ ٜتعًـ ــد بٗـ ــيت هـــب ايتكٝـ ــٛابط ايـ ــٔ أٖـــِ ايطـ ــدَئت  ،َٚـ ــتر ضـــًع١ ٚخـ ــ١ تٓـ قئ٥ُـ

ــئذٜس            ــٔ احملــ ــسٚز َــ ــسٚع يًدــ ــػٌٝ املػــ ــتِ تػــ ــد إٔ ٜــ ــ١ إ٫ بعــ ــئ املئيٝــ ــداٍٚ أٚزاقٗــ ــدّ تــ ــٞ عــ ــٝظ ٖــ ــت ايتأضــ ؼــ

 ايػسع١ٝ .

 م زأع املئٍ اٱض٬َٞ  بئيطٛابط ايػسع١ٝ .ـــ ايسقئب١ ايػسع١ٝ احمله١ُ ع٢ً ايتصاّ ضٛ 6

                                                           
(1 )                      there are tow basic image of the stoke market one is that of a casino where" 

lady luck and the better gamblers on speculation with no rational basic                                      

.stoney fisher and others,Economics Second Edition, (Singapore : 1988).p.550 
                                                               

 .14، َسدع ضئبل ، ص ا٭ضٛامايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد َٛزٜظ آي١ٝ ،   ( 2)
 .28ص  3ّ ( ز 1992ٖـ 1412  )بدٕٚ ( ) بريٚت : املهتب١ ايعاصس١ٜ : ضبٌ ايط٬ّ  قُد بٔ إمسئعٌٝ اياصٓعئْٞ ،   ( 3)
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إدئش٠  ْٛع املػسٚع  ايرٟ ضتداص  ي٘ ساص١ًٝ اياصهٛى سع١ٝ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ : َٔ َٗئّ ايسقئب١ ايػ

، َٚعسؾ١ دٚاعٞ اؿئد١ إي١ٝ ،  ٚأ١ًٖٝ املاصدز  يًتاصهٝو ، ٚغسٚ  ا٫صداز  ، ٚسكٛم املًه١ٝ اييت ٜتُتع بٗئ 

طسم تٛشٜع أزبئح املػسٚع  ع٢ً مح١ً اياصهٛى  ، ٚعداي١ ذيو ايتٛشٜع ، ٚغسٚ  ايتطٌٝٝ مح١ً اياصهٛى ، ٚ

ٚاٱطؿئ٤ يًاصهٛى املاصدزٙ ، ٚسل سئٌَ اياصو يف ايٛقـ ، ٚايٛص١ٝ ،  ٚاهلب١ ، ٚضُئٕ عدّ ايتؿسٜط عكٛم 

ئؾع ) ايطًع مح١ً اياصهٛى َٔ ايتاصسؾئت غري ايسغٝد٠  يٲداز٠    ، َٚئ ٖٞ ايطٝبئت  َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓ

 ٚاـدَئت ( اييت ضٝٓتذٗئ املاصدز يًاصهٛى ...اخل 

َٚئ هسٟ يف أضٛام أ٭ٚزام املئي١ٝ ايكئ١ُ٥ غ٢ً ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، ٫ ص١ً ي٘ بطٛم زأع املئٍ يف   

قدد٠ ضًؿئ ، ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ؾئ٭ٚزام املئي١ٝ املتداٚي١ يف املاصئؾل ايعئمل١ٝ ) ايبٛزصئت (   عٛا٥دٖئ 

َٚكدز٠ بأضعئز ايؿئ٥د٠  ايجئبت١ ،  أٚ املتػري٠ ، نُئ ٖٛ اؿئٍ يف ايطٓدات ٚا٫ضتجُئز املئيٞ ٚؾكئ ملعد٫ت 

ايؿئ٥د٠ ، ٖٛ احملظٛز ا٭ٍٚ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، أَئ ا٭ٚزام املئي١ٝ غري قدد٠  ايعٛا٥د نئ٭ضِٗ ، إ٫ 

عئز ايؿئ٥د٠ ، ؾإٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسبط غري َطُٛح ب٘ يف ايٓظئّ املئيٞ أْٗئ َستبط١ بإسهئّ إىل َ٪غسات أض

١ٜ ايكئ٥ِ اٱض٬َٞ  ،  نْٛ٘ ٜػذع ٜٚصٜد َٔ سذِ املعئ٬َت ايكئ١ُ٥ ع٢ً أضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚيف ايطٛم  ايجئْٛ

ٔ ، يٝظ ٖٓئى ْطئقئت وظس ػئٚشٖئ ؼهِ ؼسنئت ا٭ضعئز صعٛدا ٖٚبٛطئ ، بٌ َع٢ً ْظئّ املدآٜئت

اصدز بك١ُٝ امس١ٝ املطُٛح ب٘  إ  تتشسى اضعئز ا٭ٚزام املتداٚي١ ؾٝٗئ  ازتؿئعئ ٚانؿئضئ دٕٚ قٝٛد  ؾئيطِٗ امل

َج٬ ميهٔ إٔ تاصٌ قُٝت٘ ايطٛق١ٝ يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ إىل أنجس َٔ عػس٠ أضعئف  ايك١ُٝ  دْئْري 5َكدازٖئ 

م دٜٓئز  َج٬ قد ٜاصٌ يف َطئزبئت ايطٛ 100كٝك١   ا٫مس١ٝ  ، ٚواصٌ ايعهظ متئَئ ، ؾئيطِٗ ايرٟ قُٝت٘ اؿ

ايٓئع بئيبئطٌ يف ايٓظئّ املئيٞ  ٍ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتاصسؾئت  ٖٛ َٔ أنٌ أَٛادْئْري 10ايجئ١ْٜٛٝ  إىل أقٌ َٔ 

اٱض٬َٞ ، ٚيف تًو ا٭ضٛام ٜطع٢ نبئز املتعئًَني يف ايطٛم إىل ممئزض١ أَهس ،  ٚأد٢ٖ طسم ايتطًٌٝ 

ٚتصٜٝـ اؿكئ٥ل يػسض درب َتعئًَني ددد ، ٚاؿؿئظ ع٢ً  اضتُساز صػئز املطتجُسٜٔ ٚاـداع ،  

اـئضسٜٔ ؾص٤ َٔ َدخساتِٗ ع٢ً أٌَ ايتعٜٛض عٔ تًو اـطئ٥س يف ا٭ٜئّ أٚ ا٭ضئبٝع املكب١ً    ٚؼكٝل 

زٟ ع٢ً عٛا٥د فص١ٜ ع٢ً تٛظٝـ َدخساتِٗ ، ٜٚتِ ذيو نً٘ عرب عدد َٔ أضئيٝب ايتشًٌٝ املئيٞ ايؿٛ

يف ايطٛم ازتؿئعئ ٚانؿئضئ ، ٖٚٛ ؼًٌٝ  ا٭ضعئزَطت٣ٛ ايكٓٛات ٚاياصشـ املتداصاص١ ، يتؿطري ؼسنئت 

َٛد٘ َٔ قبٌ تًو ايٛضئ٥ٌ ا٫ع١َٝ٬ املًُٛن١ يهبئز املطتجُسٜٔ املئيٝني يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ يبٝع ٚغسا٤ 

 ملئيٞ اٱض٬َٞ . ا٭ٚزام املئي١ٝ ، ٖٚرٙ ا٭عُئٍ قس١َ ، ٚفس١َ ، يف ايٓظئّ ا



 

45 
 

  2016 يونيو  – يناير -  لسابعالعذد ا                   جامعة الناصرمجلة 

 د.مطهر سيف احمذ نصر                                    اإلسالميالمالي رأس المال في النظام  الهيكلية لسوق خصائصال
                 

 املبشح ايجئيح  : ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ .

ٜعد ٖرا املبشح خئص١ٝ إضئؾ١ٝ َٔ خاصئ٥  ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ،ٜٓبػٞ ايتعسف عًٝٗئ 

ــــ ٚيٛ يف دئْبٗئ ايٓظسٟ ـــ  يتهٕٛ ضٛم زاع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚاضش١ املعئمل ، َتهئ١ًَ ايبٓٝئٕ

ٚيًُصٜد َٔ  ا٫ضتكسا٤ ؾإٕ املبشح ٜتشدخ عٔ ْٛعني َٔ ايعٛاٌَ ، ُٖئ ايعٛاٌَ ايداخ١ًٝ َٔ َٓظٛز ايٓظئّ 

املئيٞ ا٫ض٬َٞ ،  ٚا٭خس٣ َٔ َٓظٛز املطتجُس اـئزدٞ ،  ٖٚرٙ ايعٛاٌَ َٓتصع١  َٔ ايتشًٌٝ  ا٫قتاصئدٟ 

٪غسات ايعئ٥د  اؿكٝكٞ ايتٓئؾطٞ  ع٢ً زأع املئٍ املطتجُس ،ايرٟ ٜطع٢ ،َٚٛضٛعئت دزاضئت اؾد٣ٚ ، َٚ

ٖرا املبشح  ، يف يتشكٝك٘ املطتجُسٕٚ يف ايكطئعئت  اؿكٝك١ٝ  أٚ املئي١ٝ ،  نٌ ذيو قد مت تٛظٝؿ٘ يٝهٕٛ 

 ٚبٝئٕ ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ 

 ض٬َٞ .أ٫ٚ : ـــ ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ ايطٛم َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱ

 . (1).آ  ــــ ايب١٦ٝ ايعئ١َ املػذع١ يو أْٛاع ا٫ضتجُئز  

ا٫ضتكساز ،ايطٝئضٞ ٚا٫دتُئعٞ   بعٝد املد٣ ، ٚايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ املتهئ١ًَ ٚاؾراب٘ ، ْٚٛع اْظئّ أؿهِ    

ز٠ ع٢ً إقئ١َ ،ٚضٝئد٠ ايكئْٕٛ  ٚضُئْئت سٝئدٙ ،  ْٚصا١ٖ  ْظئّ ايكطئ٤  ، ٚتطسٜع ايبت يف ايكطئٜئ ، ٚايكد

ايدعئ٣ٚ  ع٢ً ا٫غدئص ايطبٝعٝني ٚا٫عتبئزٜني  دٕٚ قٝٛد  ٚصٝئ١ْ املًه١ٝ ايؿسد١ٜ ، ٚسس١ٜ ايتاصسف 

بئيعئ٥دات  ،ع٢ً زأع املئٍ ، ْٚظِ ايطسا٥ب ٚايرتاخٝ  ... ، َٚٛقـ ْظِ ا٫ضتجُئز يف ايبًد املعين َٔ 

   نٌ ذيو َٔ ايعٛاٌَ ا٭ضئض١ٝ أٚ املطًُئت  ا٫ضتجُئز اـئزدٞ يف ايكطئعئت اؿكٝك١ٝ ٚاملئي١ٝ ... اخل

اييت ت٪خر بعني ا٫عتبئز َٔ قبٌ املطتجُسٜٔ املئيٝني ،  ٚايهٝئْئت ا٫قتاصئد١ٜ املدتًؿ١ ع٢ً َطت٣ٛ املطتجُس 

حملًٞ ، ٚ اـئزدٞ    ، ؾئيب١٦ٝ املٛات١ٝ ؼؿص ع٢ً املصٜد َٔ ا٫ضتجُئز  ، ٚايب١٦ٝ غري املٛات١ٝ ؽؿض َعد٫ت 

 تجُئز ، ٜٚٓعهظ نٌ ذيو ع٢ً سذِ ضٛم زأع املئٍ .ا٫ض

 ب ــــ ا٭١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ؿذِ ايكطئع ايعئّ.

ايٛظئ٥ـ  ا٫قتاصئد١ٜ اؾٖٛس١ٜ ٚا٭ضئض١ٝ  يًدٚي١ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٜرتتب  ع٢ً ايكٝئّ هلئ   نرب 

أٚ تػٝب ٚظئ٥ـ ايدٚي١ يف  تسغٝد  اؿذِ ايٓطيب يًكطئع ايعئّ َكئز١ْ بئيٓظِ املئي١ٝ  ا٭خس٣ اييت ؼذِ

ايٓػئ  ا٫قتاصئدٟ  ، ؾئيكطئع ايعئّ يٝظ  ض٣ٛ ٚض١ًٝ يتشكٝل ايعداي١  ا٫قتاصئد١ٜ ٚ ا٫دتُئع١ٝ يف املٓئؾع 

                                                           
 2010ٓدز١ٜ : ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) ا٫ضه دزاضئت اؾد٣ٚ ا٫قتاصئد١ٜ يًُػسٚع يف اقتاصئد إض٬َٞأْظس ع٢ً ضبٌٝ املجئٍ: د٬ٍ دٜٛدٙ ايكاصئص ،   ( 1)

 . 128ــــ  127( ص  
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ٚايتهئيٝـ  ، ٚمتهني ايؿ٦ئت  ذات ايدخٌ املٓدؿض َٔ اؿٝئ٠ اٱْطئ١ْٝ ايهسمي١ ، ٚيرا  ؾإٕ ا يتصاّ  ايدٚي١ 

١ُٝٓ ،.ٚؼكٝل ايعداي١ ا٫قتاصئد١ٜ ٚ ا٫دتُئع١ٝ ،،ٚتٛؾري ؾسص ايعٌُ ، ٚضُئٕ سٝئ٠ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف ايت

نسمي١ ٭قٌ ايؿ٦ئت ا٫دتُئع١ٝ دخ٬ ، ٖٞ َٔ ٚظئ٥ـ ايدٚي١ يف  ايٓظئّ املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ ايف اٱض٬ّ اييت 

ذيو إٔ سذِ ضٛم زأع ٜتٛدب إٔ تكّٛ بٗئ  ايدٚي١  ، ٚإيصاّ ايكطئع اـئص  بئيتعئٕٚ َعٗئ ، ٜٚطتٓتر َٔ 

املئٍ ضٝهٕٛ نبريا يف  َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ، ٭ٕ ايكٝئّ بتًو ايٛظئ٥ـ ٜتطًب ز٩ٚع أَٛاٍ ضد١ُ ، َٚٔ ثِ 

ٜتشتِ عًٝٗئ اضتدداّ ٚابتهئز ايهجري َٔ صٝؼ ٚقٓٛات ايتٌُٜٛ يًشاصٍٛ ع٢ً ا٭زصد٠ املئي١ٝ ايهئؾ١ٝ يًكٝئّ 

  .بتًو ايٛظئ٥ـ 

 ايطبٝع١ٝ املتٛؾس٠ َكئز١ْ بعدد .ز ــــ سذِ ايجسٚات ٚاملٛازد 

ؾئيبًد  ايرٟ تتٛؾس ؾٝ٘ ثسٚات ،  ْؿط١ٝ َٚعد١ْٝ ، ٚشزاع١ٝ نبري٠  ، أٚ َصاٜئ  اقتاصئدٜئت املٛقع  اخل ...   متهٓ٘ 

َٔ ؼكٝل ؾٛا٥ض َئي١ٝ نبري٠ ئ ٜهٕٛ عئد١ إىل  إصداز  صهٛى َئي١ٝ  يتٌُٜٛ ايؿذ٠ٛ  ايت١ًُٜٝٛ  

و ايكطئع اـئص يتٛؾس ا٭زصد٠ اي٬ش١َ ٫ستٝئدئت٘ ، إ٫ إذا نئٕ ايبًد  ـطط٘ ا٫قتاصئد١ٜ ،  ٚنري

ٜتب٢ٓ ضٝئض١ َطئعؿ١ دخٌ ايؿسد ، ٚايدخٌ ايكَٛٞ يف ؾرتات قاصري٠ ْطبٝئ ؾإْ٘ ضٝطع٢ إىل َطئعؿ١ قدزات٘ 

 املئي١ٝ مبتًـ ايٛضئ٥ٌ املػسٚع١ َٚٓٗئ ايتاصهٝو ايعئّ ٚاـئص . 

 ١ْ عذِ ايٓؿكئت ايعئ١َ .د ـــ سذِ اٱٜسادات ايعئ١َ َكئز

ؾإذا نئٕ ايبًد املعين تتطئ٣ٚ إٜسادات٘ َع ْؿكئت٘ أٚ تصٜد ، مبئ يف ذيو ايٓؿكئت ا٫ضتجُئز١ٜ  ، ؾئملتٛقع أ٫ 

ٜهٕٛ يدٜ٘ سئد١ ًَش١ ٱصداز صهٛى يػسض تعب١٦ املٛازد املئي١ٝ َتٛضط ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ ،إ٫ إذا نئٕ ايبًد 

ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ ، ؾإْ٘ يف َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ضٝطع٢ يًشاصٍٛ ع٢ً ٜتب٢ٓ ضٝئض١ ايتعذٌٝ بئيت١ُٝٓ 

 أنرب قدز َٔ املدخسات املتئس١ َٔ خ٬ٍ ايتاصهٝو ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ ا٭خس٣ ..

 ٖـ ــ عُل ايطٛم املئي١ٝ احمل١ًٝ .

 ؾٛدٛد َ٪ضطئت َئي١ٝ َاصسؾ١ٝ نئؾ١ٝ َٚتٓٛع١ ،  َٚطٓٛد٠ مب٪ضطئت َئي١ٝ تعئ١ْٝٚ ٚتهئؾ١ًٝ يف قطئع

ايتأَني ، ٚنٝئْئت اقتاصئد١ٜ نبري٠ اؿذِ يف قطئع ا٫قتاصئد اؿكٝكٞ ، ٚأضٛام َئي١ٝ َٓظ١ُ بعٝد٠ عٔ 

ا٫ستهئز ٚاملطئزب١ ، ٚ َتهئ١ًَ  يف دٛاْبٗئ امل٪ضط١ٝ  ٚايتػسٜع١ٝ ،  نًُئ شادت ايكدز٠ ع٢ً إصداز اياصهٛى 

ايكدز٠  عٓدَئ تهٕٛ ايطٛم املئي١ٝ يف  ٚمجع ٚتعب١٦ املدخسات ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ٚاملتٛضط ، ٚتتطئ٤ٍ تًو

 َساسٌ منٖٛئ ا٭ٚىل  
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 ٚــــ : َعد٫ت ايتطدِ ايطئ٥د٠ ٚاملتٛقع١ .

ت٪دٟ َعد٫ت ايتطدِ املستؿع١ يف ضٝئم ضًط١ً  ش١َٝٓ ط١ًٜٛ ْطبٝئ إىل صعٛب١ إصداز صهٛى َئي١ٝ بئيع١ًُ 

د١ٝ يٲضتجُئز يف قطئعئت ا٫قتاصئد احمل١ًٝ ٯدئٍ َتٛضط١ أٚ  ط١ًٜٛ ،  ْئٖٝو عٔ درب ايدخسات اـئز

 اؿكٝكٞ أٚ املئيٞ .  

 ثئْٝئ  ـــ ايعٛاٌَ احملدد٠ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ َٔ َٓظٛز املطتجُس اـئزدٞ . 

 آ ــ ايتاصٓٝـ ا٫قتاصئدٟ يًبًد .

٣ تاصٓـ ايبًدإ َٔ سٝح ْاصٝب ايؿسد  َٔ ايدخٌ ايكَٛٞ  إىل بًدإ  ؾكري٠ أٚ َٓدؿط١ ايدخٌ  ،  ٚأخس

َتٛضط١ ايدخٌ ، ٚثئيج١ َستؿع١ ايدخٌ  ٖٚٓئى تكطُٝئت ؾسع١ٝ أخس٣  يف إطئز ٖرٙ ايتكطُٝئت ، َٚٔ سٝح 

سذِ املد١ْٜٝٛ تاصٓـ ايبًدإ  إىل بًدإ َجك١ً بئيدٜٕٛ ٚأخس٣  َعتدي١ ، ٚثئيج١ ، خؿٝؿ١ ، َٚجٌ ٖرٙ 

 ايتاصٓٝؿئت ت٪ثس يف قساز  املطتجُس اـئزدٞ . 

 .ب ـــ  ْٛع ْظئّ اياصسف 

ايتصاّ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ مببدأ ا٭خر بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت  يف فئ٫ت ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ ٚا٫دتُئع١ٝ ،   

ٜس٣ إٔ  ْظِ اياصسف املس١ْ عئ٥ل سكٝكٞ  ي٬يتصاّ بٓظئّ ا٭ٚيٜٛئت ، ٖرا َٔ اؾئْب ا٫قتاصئدٟ ، َٚٔ اؾئْب 

خر ب٘ يف ض٤ٛ ٚظئ٥ـ ٚأٖداف ،ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ايػسعٞ ؾإٕ ضعس اياصسف ايعئ٥ِ أٚ ؿس ٫ ميهٔ ا٭

غري إٕ  ْٛع ْظئّ اياصسف ٜعد  عئ٬َ سئمسئ يف إصداز اياصهٛى املئي١ٝ بئيع١ًُ احمل١ًٝ ،  ٚايع٬ُت ايدٚي١ٝ ، 

ؾٓظئّ ضعس اياصسف  غب٘ ايجئبت ، ٚايع١ًُ احمل١ًٝ املطتكس قُٝتٗئ ْطبٝئ  ، هعٌ ايطًب عٌ اياصهٛى املئي١ٝ 

اصدز٠ درابئ َٚػسٜئ يف ا٭دًني املتٛضط ٚايطٌٜٛ ، ٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو ؾإٕ ْظئّ أضعئز اياصسف املس١ْ أٚ امل

ايعئ١ُ٥  هعٌ إصداز صهٛى َئي١ٝ َتٛضط  ، ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ  يف بًد ْئّ يف سهِ املتعرز  َٚٔ سٝح املبدأ ؾإٕ 

١ُ٥ ، ٭ٕ ْتئ٥ذٗئ أنجس ضٛا٤ َٔ ايتعئٌَ ايٓظئّ املئيٞ  ٚا٫قتاصئدٟ اٱض٬َٞ ٜسؾض ْظِ أضعئز اياصسف ايعئ

 ضًؿئ. د٠ بأضعئز ايؿئ٥د٠ ايدا١ٓ٥ ٚاملد١ٜٓ ، نُئ وظس إصداز ايطٓدات ذات ايؿٛا٥د احملد

 ز ــ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبًدإ ٚايهٝئْئت املئي١ٝ .

بٝع  اخدَئت تاصٓـ ايبًدإ َٔ سٝح اؾداز٠ ا٥٫تُئ١ْٝ ، َٔ قبٌ ٚنئ٫ت َتداصاص١ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ت

املئي١ٝ يف فئ٫ت ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبًدإ ٚا٭ؾساد  ، ٚيًاصٓدٚم ٚايبٓو ايدٚيٝني تاصٓٝؿئت َتعدد٠ ، 

تٓاصب ع٢ً ايكدزات املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ يبًد َئ ،  ٜٚٓظس إىل ايتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ عطئض١ٝ َؿسط١ َٔ قبٌ 
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دَئ ٜهٕٛ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ َستؿعئ يًبًد املعين  ، ٜتُهٔ املطتجُسٜٔ املئيٝني َٔ خئزز ايبًد املعين   ؾعٓ

يطًب ع٢ً ذيو ايبًد َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً َكئدٜس نبري٠ َٔ ايتٌُٜٛ  ، ٚيف سئي١ إصدازٙ ياصهٛى َئي١ٝ ؾإٕ  ا

، ٚبئملكئبٌ إذا انؿطت ايتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ يبًد َئ ٜاصبح َٔ ايعطري عًٝ٘ ا٫نتتئب ؾٝٗئ  ٜتصاٜد 

ٍ ع٢ً املدخسات اـئزد١ٝ املًُٛن١ يٮَِ ا٭خس٣ ، ٚنٌ ذيو ٜ٪ثس ع٢ً سذِ ضٛم زأع اؿاصٍٛ اؿاصٛ

 املئٍ اٱض٬َٞ .

 د ــ دزد١ ا٫ْدَئز يف ايٓظئّ املئيٞ يدٚيٞ  .

ــ ٜ٪دٟ ا٫ْدَئز املئيٞ َع ا٭ضٛام املئي١ٝ  اٱق١ًُٝٝ ٚايعئمل١ٝ  إىل إَهئ١ْٝ املٓئؾط١ ع٢ً درب املدخسات ايدٚي١ٝ 

ٝض تهئيٝـ إصداز اياصهٛى املئي١ٝ بئيع١ًُ احمل١ًٝ ، ٚايع٬ُت ايدٚي١ٝ ، بئٱضئؾ١ إىل ضٗٛي١ تطٌٝٝ ، ٚؽؿ

اياصهٛى  ٚتٓئَٞ ثك١ املطتجُسٜٔ غري املكُٝني ،  ٚيف س١ً انؿئض دزد١ اٱدَئز ؾئملتٛقع إ ٜكٌ سذِ 

 ا٫نتتئب ، ٚتصداد تهئيٝـ اٱصداز ٚايتطٜٛل . 

 ئت اؾد٣ٚ ؾرب املدخسات اـئزد١ٝ .َد٣ ايٛثٛم بدزاضٖــ  ــ 

تعد دزاضئت اؾد٣ٚ ذات ا٭ؾل ايبعٝد ، ٚاملعد٠ َٔ دٗئت سط١ٓ ايطُع١ عئ٬َ َُٗئ يف تأَني َاصئدز ايتٌُٜٛ 

ايكئ٥ِ ع٢ً إصداز صهٛى َئي١ٝ َتٛضط١  ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ ٱقئ١َ  َػسٚعئت اقتاصئد١ٜ ، أٚ َساؾل عئ١َ ، 

صداز ،ٚايتطٜٛل املئيٞ ، ٚبئملكئبٌ ؾإٕ املطتجُسٜٔ املئيٝني غدٜدٟ ٜٚساؾل ذيو انؿئض يف تهئيٝـ اٱ

 بدزاضئت اؾد٣ٚ .  ئمل٠٤٬ املئي١ٝ ، َٚد٣  ايٛثٛم اؿطئض١ٝ ؾُٝئ ٜتعًل ب

 ٚضع ايبًد املعين بئيٓطب١ يًتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ .ٚ ـــــ  

ٜعُل َٔ تاصٓٝؿ٘ ا٥٫تُئْٞ ، ٜٚٛضع  ؾإذا نئٕ ايبًد املعين  ٜٓتُٞ إىل تهتٌ اقتاصئدٟ َعني ؾإٕ ٖرا ايٛضع

َٔ ْطئم تداٍٚ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاٱقبئٍ عًٝٗئ ، أَئ إٕ نئٕ ايبًد بعٝدا عٔ ايتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ ؾإٕ  

 قدزت٘ ع٢ً اٱصداز تسدع إىل َد٣ تٛؾس ايعٛاٌَ ا٭خس٣ ايطئبل ذنسٖئ .
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 املبشح ايسابع

 يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٭دٌَاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا

ايٛظٝؿ١ ايسٜط١ يطٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ٖٞ  ا٫ضٗئّ يف تٛؾري ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، 

ٖٚرا املبشح  ٜطتٗدف ــ باصٛز٠ َٛدص٠ ـــ  إبساش َاصئدز ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ع٢ً ايٓشٛ 

ٛات ايتٌُٜٛ  قاصري  َٚتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٖٚٓئى قٓٛات اخس٣ ايرٟ ٜ٪ند بإٔ ايتاصهٝو ٖٛ إسد٣ قٓ

َتعدد٠  ، ٚايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  ٜستهص يف ا٭ضئع ع٢ً  ا املٛازد املئي١ٝ املتئس١ قًٝئ ، ٫ٚ ؾسم يف ذيو بني 

ٌٜٛ ايكطئع ايعئّ  ، ٚايكطئع اـئص ، ٚيًٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ تػسٜعئت٘ ايػئ١ًَ ، يف فئ٫ت  ايتُ

ٚا٫ضتجُئز ٚاٱْتئز ٚا٫ضت٬ٗى ، ٚايتٛشٜع ، ٚا٫دخئز ، يف أٚقئت ايسخئ٤  ٚايػد٠ ،  ٚ يف ٖرا ايبشح ضٓتٓئٍٚ 

املاصئدز ا٭ضئض١ٝ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ يًكطئعني ايعئّ  ٚاـئص ٚذيو  ٚاٍفبئختاصئز 

 شٛ  اٯتٞ :يتهتٌُ َعئمل ايكٓٛات ايت١ًُٜٝٛ املدتًؿ١ ، ٚذيو ع٢ً ايٓ

 أ٫ٚ : َاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  يًكطئع ايعئّ.

 آ ــ املاصئدز ايداخ١ًٝ ايرات١ٝ .

وتئز ايكطئع ايعئّ اؿهَٛٞ ملكئدٜس نبري٠ َٔ ا٭زصد٠  املئي١ٝ ايكئب١ً يًتٛظٝـ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ 

ق١ ، ٚتػٝٝد ايطسم ٚاؾطٛز ا٭دٌ ، يتٛظٝؿٗئ يف َػسٚعئت  ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ ،  ٚاـدَئت ايعئ١َ ٚايطئ

ٚايطدٚد ٚاؿٛادص املئي١ٝ  ،  َٚػسٚعئت  ا٫نتؿئ٤ ايراتٞ ٚا٫ضتك٬ٍ ا٫قتاصئدٟ  فطد٠ يف تٛضٝع ، ٚتٜٓٛع 

ايكدزات ا٫قتاصئد١ٜ  ،ٚ ضٝئضئت اٱس٬ٍ قٌ ايٛازدات  ، َٚػسٚعئت تٛطني ايتكٓٝئت اياصٓئع١ٝ  ٚايصزاع١ٝ 

 يس٥ٝط١ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  اؿهَٛٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ َٔ  املاصئدز اٯت١ٝ :اخل . ٚتتهٕٛ املاصئدز ايداخ١ًٝ ا

غري املداصاص١ )  َجٌ :  ساص١ًٝ بٝع  ايجسٚات املعد١ْٝ  ايؿئ٥ط١  ب ـــ ايؿٛا٥ض ا٫قتاصئد١ٜ َٔ اٱٜسادات ايعئ١َ

ػسٚعئت ايعئ١َ ، عٔ ا٫ضت٬ٗى  احملًٞ ، ٚايطسا٥ب ايعئدي١ ، ٚاملتشاص٬ت َٔ ايسضّٛ اؾُسن١ٝ ، ٚإٜسادات امل

 .ٚاملكبٛضئت َٔ أمثئٕ صئدزات ايكطئع ايعئّ . ،  ٚايكسٚض اؿط١ٓ

 ز ـــ َدخسات ٚسدات ايكطئع ايعئّ . 

ٖٚٞ ا٭َٛاٍ ايؿئ٥ط١ َٔ ضٓٛات ايسخئ٤  ٚا٫شدٖئز ا٫قتاصئدٟ ، ٚاييت تتذطد يف ايٛقت بئ٫ستٝئطٝئت  

طتددّ يف ايعئد٠ يًُشئؾظ١ ع٢ً ا٫ضتكساز  ا٫قتاصئدٟ ، ايٓكد١ٜ املداز٠ َٔ قبٌ اياصٓئدٜل ايطٝئد١ٜ ، ٚاييت ت

 ٚؼكٝل َعد٫ت ايُٓٛ املسغٛب١ .
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 . (1)ز  ــ اٱصداز ايٓكدٟ 

يف اؿئ٫ت اييت ٜطتددّ ؾٝٗئ ا٫صداز ٫ضتػ٬ٍ ثسٚات َعطً٘ ، أٚ يف   ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ أسد َاصئدز ايتٌُٜٛ

١ ، ٚقئب١ً يًتاصسف  يف أٟ  ٚقت َٔ قبٌ ايدٚي١ ، سئي١  انتػئؾئت ثسٚات َعد١ْٝ َ٪ند٠  ٚبأسذئّ ػئزٜ

 نُئ هب أ٫ ٜ٪ثس ا٫صداز ايٓكدٟ  ع٢ً ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ يًع١ًُ ايٛط١ٝٓ . 

 .  ثئْٝئ ـــ املاصئدز ايداخ١ًٝ ايكئ١ُ٥ ع٢ً ؾٛا٥ض َٚدخسات ايكطئع اـئص

 . (2) آــ زأع املئٍ  املكبٛض َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠ َٔ َ٪ضطئت ايكطئع ايعئّ

ٖٚرا ايٓٛع َٔ زأع املئٍ املػئزى  ٜتِ اؿاصٍٛ عًٝ٘ َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠  ، ٚاملطسٚس١ ي٬نتتئب ايعئّ  

ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ   َجٌ  صٝؼ  ايبٝٛع اٯد١ً  ، ٚاملػئزنئت ، ٚاملطئزبئت ، ٚاٱدئزات ، ٚاملساعئت 

ايػِٓ بئيػسّ ، ٖٚرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى ٜطتٗدف يف ايػئيب َػئزٜع  ...   اخل .  ٚتكسز عٛا٥دٖئ ع٢ً أضئع َبدأ

 ايب١ٝٓ ا٭ضئض١ٝ .

  (3)ب ــــ ا٫قرتاض َٔ امل٪ضطئت املئي١ٝ  ٚا٭ؾساد يف ا٭ٚضئع اٱضتػٓئ١ٝ٥ ٚبػسٚ  خئص١

ٓظئّ عٓدَئ تػتد ا٫ٚضئع ا٫قتاصئد١ٜ بطبب اؾؿئف ،  أٚ ايص٫شٍ ٚايربانني ، أٚ اؿسٚب ؾإٕ تػسٜعئت اي

املئيٞ اٱض٬َٞ  ػٝص تدخٌ ايدٚي١ ع٢ً ْطئم ٚاضع ، سٝح ٜبٝح هلئ ايٓظئّ ا٫قرتض  َٔ املٛاطٓني بدٕٚ 

ؾئ٥د٠  ،  أٚ ؾسض َبئيؼ  َئي١ٝ ع٢ً مجٝع أغٓٝئ٤ ايبًد  ، ٚؽاصٝ  ذيو  ٫ضتٝؿئ٤  سئدئت ايؿكسا٤ 

                                                           
 
(

1
ــٞ ،         ( ــد عًــ ــد امحــ ــرٚب أمحــ ــد فــ ـــ أمحــ ــس  : ـــ ــٛزد أْظــ ــر املــ ــٍٛ ٖــ ــ٬ع ســ ــٔ اٱطــ ــد َــ ٞ  ملصٜــ ــ٬َ ــئد اٱضــ ــ١ يف ا٫قتاصــ ــئت املئيٝــ ــ١   ايطٝئضــ ايطبعــ

 . 269ــ256ّ ( ص 2003ايجئ١ْٝ ) اـسطّٛ : ١٦ٖٝ ا٭عُئٍ ايؿهس١ٜ  ، 
 
(

2
ايتاصــــهٝو ئٖس٠ عًــــٞ قُــــد بــــين عــــئَس، اصــــدز٠ َــــٔ قبــــٌ ايكطــــئع ايعــــئّ أٚ اؿهَٛــــئت  أْظــــس: طــــ يٲطــــ٬ع عًــــ٢ منــــئ ذز َــــٔ اياصــــهٛى  امل (

ــ١ إضــــ١َٝ٬  ــس ٚايتٛشٜــــع،   ٚدٚزٙ يف تطــــٜٛس ضــــٛم َئيٝــ ــئد ايــــدٜٔ يًٓػــ ــئٕ: عُــ ــ١ ا٭ٚىل، )عُــ ـــ  (.1430/2009، ايطبعــ ــد   ـــ سئَــــد بــــٔ سطــــٔ بــــٔ قُــ

ٚشاز٠ ا٭ٚقـــــئف   ١ ا٭ٚىل، )ايسٜـــــئض: داز املُٝـــــئٕ يًٓػـــــس ٚايتٛشٜـــــع، ايطبعـــــ  تأصـــــ١ًٝٝ ٚتطبٝكٝـــــ١ : دزاضـــــ١ ؾكٗٝـــــ١ صـــــهٛى اٱدـــــئزٙ  عًـــــٞ َـــــري٠،

 . (1430/2009ٚايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ ايكطس١ٜ، 
2

ــٞ ،       (42)  ــرٚب أمحــــــد عًــــ ــد فــــ ــ٬ع اْظــــــس :   أمحــــ ــٔ اٱطــــ ــد َــــ ٞ   ملصٜــــ ــ٬َ ــ١ يف ا٫قتاصــــــئد اٱضــــ ــئت املئيٝــــ ــع ضــــــئبل ، ص   ايطٝئضــــ ص    َسدــــ

 .294ـــــ383
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، ٚيف نًتئ اؿئيتني هب ايتأند  ٚاملطئنني ، أٚ دؾع كئطس عدٚإ قكل ايٛقٛع ع٢ً اجملتُع اٱض٬َٞ

 َٔ  إٔ ايدٚي١ ٫ متتًو يف خصا٥ٓٗئ  َئ ٜهؿٞ َٔ املئٍ ايعئّ ملٛاد١ٗ تًو ايطٛاز٨ ،.

 املاصئدز اـئزد١ٝ يًتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط  ٚطٌٜٛ ا٭دٌ  .  ز  ـــــ

 ـــ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ املتدؾك١ َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ؟1

املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ  بني ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ٖٛ  ٚادب َٔ سٝح املػسٚع١ٝ  ايتعئٕٚ ٚايتعئضد  

ٚا٭ي١ٜٛ ،  ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ  ، املتٛقع اؿاصٍٛ عًٝ٘ َٔ اؿهَٛئت ،  ٚايكطئع اـئص ، 

اد اـطط يًشاصٍٛ ٚاياصٓئدٜل ٚاملٓظُئت ا٫ق١ًُٝٝ  يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ، ٖٛ ايرٟ ٜٓبػٞ إعد

عًٝ٘ ،،ٚؼدٜد قٓٛات تدؾكئت٘ ، ٚز٩ٚع ا٭َٛاٍ املتدؾك١ قد تهٕٛ يف صٛز٠ ٖبئت ، أٚ تربعئت  أٚ قسٚض بدٕٚ 

 ؾٛا٥د  ، أٚ َػسٚعئت َػرتن٘ َع ايكطئع ايعئّ ، أٚ اـئص .  

 ـــئ٫ضتجُئز ا٭دٓيب املبئغس املٓتر يًطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئت . 2 

يتٌُٜٛ ٜتدؾل يف اطئز ا٫تؿئقٝئت ايجٓئ١ٝ٥ ، أٚ ا٫ق١ًُٝٝ ،  أٚ ايدٚي١ٝ املٓظ١ُ  يًتعئٕٚ ايدٚيٞ ٖٚرا ايٓٛع َٔ ا

 بني سه١َٛ ايبًد ايعسبٞ أٚ اٱض٬َٞ  املعين ، ٚسهَٛئت ايبًدإ غري اٱض١َٝ٬ .

جملتُع اٱض٬َٞ غري املستبط١ بأضعئز ايؿئ٥د٠ ، ٚيف ايٛقت ْؿط٘ ٫ تتعئزض َع أٖداف اــ ايكسٚض ٚاهلبئت  3

 .ٚاملكد١َ يف ْطئم ايتعئٕٚ ا٫قتاصئدٟ ايدٚيٞ بني ا٭َِ 

 ـــ زأع املئٍ املػئزى املكبٛض َٔ اياصهٛى املئي١ٝ املداصاص١ يػري املكُٝني  .4

ٖٚٞ اياصهٛى املئي١ٝ  املاصدز٠  ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ  اٱض٬َٞ  ٚ٭غساض إمنئ١ٝ٥  َع١ٓٝ ،  ٚ٭دٌ َعني ،  

ٔ  غري املكُٝني ا٫نتتئب ؾٝٗئ  ٚيهٔ بئيع٬ُت ايدٚي١ٝ سٝح ميهٔ طسسٗئ  ي٬نتتئب ٚول يًُطتجُسٜ

ٚايتداٍٚ  ع٢ً املطت٣ٛ  اٱقًُٝٞ،  ٚايدٚيٞ ، ٜٚتطًب إصداز ٖرا ايٓٛع َٔ اياصهٛى إَهئ١ْٝ ايتطٌٝٝ املإَٔٛ  ، 

مبتئ١ْ ا٭ٚضئع ا٫قتاصئد١ٜ  ٖٚرا بدٚزٙ ٜتطًب ضٛقئ َئي١ٝ تتطِ بئيعُل املئيٞ ، ٚثك١ املطتجُسٜٔ اـئزدٝني

 ٚاملئي١ٝ .

 . ثئْٝئ ــ َاصئدز ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ  يًكطئع اـئص 

 آ ــ ايتٌُٜٛ ايراتٞ .
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ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايتٌُٜٛ ٜػٌُ  َدخسات  ، ا٭ؾساد ٚامل٪ضطئت ، ٚايػسنئت ، ٚكتًـ ايهٝئْئت  املئي١ٝ  

يتٌُٜٛ يف  تأضٝظ َػسٚعئت َٓتذ١ يًطٝبئت َٔ ا٭عٝئٕ ٚاملٓئؾع ) ٚا٫قتاصئد١ٜ ، ٜٚٛظـ ٖرا ايٓٛع َٔ ا

 ايطًع ٚاـدَئت ( ، أٚ ايتٛضع ٚايتشدٜح يف املػسٚعئت  ايكئ١ُ٥  .

 ب ـــ ا٭زبئح احملتذص٠ .

ٖٚرا ْٛع َٔ ايتٌُٜٛ ايراتٞ تطتددَ٘  ايػسنئت اييت َط٢ ع٢ً تأضٝطٗئ َد٠ ش١َٝٓ نبري٠ ْطبٝئ ، ٚأصبح 

 َئي١ٝ ٜعتد بٗئ َٔ ا٭زبئح احملتذص٠ ضٜٓٛئ ، ٚاييت ميهٔ تٛظٝؿٗئ يف تٛضٝع أعُئهلئ . يدٜٗئ َكئدٜس

 ز ـــ زأع املئٍ املػئزى املكبٛض َٔ اصداز اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يًتداٍٚ . 

يف ٖٚرا ايٓٛع َٔ زأع املئٍ ٜطسح ع٢ً ١٦ٖٝ صهٛى تاصدزٖئ يف ايعئد٠  ايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ امل٪١ًٖ  

ض٤ٛ  املتطًبئت اييت تؿسضٗئ  ايكٛاْني املئي١ٝ  املٓظ١ُ يٲصداز ٚايتداٍٚ ، ٚاييت تهٕٛ يف  ايػئيب ع٢ً ١٦ٖٝ 

 غسنئت َطئ١ُٖ .

 د  ـــ زأع املئٍ املكدّ َٔ ايكطئع ايعئّ ٱقئ١َ َػسٚعئت َػرتن١ َع ايكطئع اـئص  . 

تُع اٱض٬َٞ  ايطعٞ بهٌ ايٛضئ٥ٌ املػسٚع١  يبًٛؽ  ٜٛدب  ايٓظئّ املئيٞ ع٢ً ايدٚي١ ،  ٚا٭غٓٝئ٤  يف اجمل

ايتُهني ا٫قتاصئدٟ ، ٚؼكٝل زغد ايعٝؼ ايهسِٜ  يهٌ إْطئٕ يف اجملتُع  ٚيتشكٝل ذيو ،  ميهٔ يًدٚي١ إٔ 

تػرتى َع ايكطئع اـئص يف تأضٝظ نٝئْئت َئي١ٝ ٚاقتاصئد١ٜ ، نُئ ميهٓٗئ تكدِٜ قسٚض ضد١ٝ ٚبدٕٚ 

نؿئٜت٘ َٔ  ٢يف ظٌ ضٝئض١ مت١ًٜٝٛ صئز١َ تًتصّ  ٚتطُٔ  ساصٍٛ نٌ إْطئٕ عًؾٛا٥د  يًكطئع اـئص  

 املئٍ ، ٚؼظس ا٫ستهئزات املئي١ٝ ، ٚتاصٕٛ أَٛاٍ ا٭١َ َٔ ايتبدٜد ٚايتطسب .  

 ٚضع ايبًد املعين بئيٓطب١ يًتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ .ٖـ ــــ 

ا ايٛضع ٜعُل َٔ تاصٓٝؿ٘ ا٥٫تُئْٞ ، ٜٚٛضع ؾإذا نئٕ ايبًد املعين  ٜٓتُٞ إىل تهتٌ اقتاصئدٟ َعني ؾإٕ ٖر

َٔ ْطئم تداٍٚ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاٱقبئٍ عًٝٗئ ، أَئ إٕ نئٕ ايبًد بعٝدا عٔ ايتهت٬ت ا٫قتاصئد١ٜ ؾإٕ ا٭َس 

 قدزت٘ ع٢ً اٱصداز تسدع إىل َد٣ تٛؾس ايعٛاٌَ ا٭خس٣ ايطئبل ذنسٖئ .
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 املبشح اـئَظ  

 ز٠ ٚاملتداٚي١ يف ضٛم زأع املئٍ املاصد  املآخر ا٭ضئض١ٝ ع٢ً اياصهٛى 

يف ٖرا املبشح ضٓتٓئٍٚ صٛز٠ َكسب١ يٛاقع اصداز  ، ٚتداٍٚ اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ يٝتبني يًكئز٨ اٚد٘ ا٫خت٬ف 

ٚايتبئٜٔ بني اياصهٛى اٱض١َٝ٬ احمله١َٛ مببئد٨ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚاياصهٛى  املاصدز٠  ٚاملتداٚي١ َٔ 

يف  ايتٌُٜٛ  ٚايتٍُٛ  ، أٚ تًو  ايكئ١ُ٥   ؾ١ٝ ايكئ١ُ٥  ع٢ً ْظئّ  املدآٜئتيهٝئْئت املئي١ٝ املاصسقبٌ ايبًدإ ٚا

ع٢ً ْظئّ املػئزنئت  َٚبدأ ايػِٓ  بئيػسّ ، ٚنٝـ إٔ ايػئيب يف تًو  اياصهٛى أْٗئ  تكرتب أٚ تتُئثٌ  بٓطب 

 بني ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتئيٞ : َتؿئٚت١ َٔ ْظئّ املدآٜئت يف ايٓظئّ ا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ ، ٚضٓ

 (1)أ٫ٚ : ايٓطئم اؾػسايف  ٱصداز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ 

تاصدز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ َٔ املٓئ١َ يف ايبشسٜٔ ، ٚدئنستئ يف اْدْٚٝطٝئ ، ٚن٫ٛ ملبٛز يف َئيٝصٜئ 

سطّٛ يف مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ ،٤ ، ٚبئنطتئٕ ٚايطعٛد١ٜ ، ٚأبٛ ظيب ٚدبٞ يف اٱَئزات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ٚاـ

ٚأصبح  يٖٛٓر نْٛر ٚنٓدا َٓٗئ ْاصٝب  ،  ٚنئْت ا٭زدٕ َٔ اٚا٥ٌ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ يف اصداز 

اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  مبط٢ُ ضٓدات املكئزض١ ، ٚنئٕ ايطٛدإ أضبل ايبًدإ يف اصداز اياصهٛى املئي١ٝ 

ملاصئزف اٱض١َٝ٬  يف ايُٝٔ  صهٛى ضًِ بك١ُٝ مخطني ًَٝئز زٜئٍ ميين املتٓٛع١ ٚاملداصاص١ ، ٚقد أصدزت ا

ّ يتٌُٜٛ َػرتٜئت اؿه١َٛ ، َٚٔ امل٪ضطئت ا٫ق١ًُٝٝ اييت صدز اياصهٛى بٓو ايت١ُٝٓ اٱض٬َٞ  2012عئّ 

ٗئ : . ٚقد أصدزت عدد َٔ ايبًدإ اٱض١َٝ٬ ايكٛاْني اؿئن١ُ ٱصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ َٓ

ا٭زدٕ ، ٚايبشسٜٔ ،  ٚايطٛدإ ،ٚاٱَئزات ايعسب١ٝ املتشد٠ ، ٚمجٗٛز١ٜ َاصس ايعسب١ٝ ، َٚئيٝصٜئ ، ٚاْدْٚٝطٝئ ، 

ٚتْٛظ ، ٖٚٓئى ايهجري َٔ ايبًدإ اييت تدزع ظد١ٜ اصداز ايكٛاْني املٓظ١ُ ٱصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى 

ٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  َٓٗئ  ايبٓو ايت١ُٝٓ اٱض١َٝ٬ . ٖٚٓئى عدد َٔ امل٪ضطئت ايداع١ُ ٱصداز اياصه

ٖٚٞ َ٪ضط١ َتداصاص١  يف ٚضع املعئٜري ايػسع١ٝ   ) اْٛؾئ( ١٦ٖٝٚ احملئضب١ ٚاملسادع١  ايدٚي١ٝاٱض٬َٞ ، 

ٚاحملئضب١ٝ  ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ٚإصداز ا٭ٚزام ٚاياصهٛى  املئي١ٝ ، ٚتأٌٖٝ ايعئًَني يف امل٪ضطئت امل١ًٝ 

ّ ، ٜٚعد اٱْتئز ايعًُٞ يًذئَعئت اييت تدزع ؽاص  ا٫قتاصئد  1990تأضطت يف عئّ  ٚقدسٝح اٱض١َٝ٬ 

                                                           
 
(

1
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th

: A comprehensive study of the global sukuk market 5 ,Report sukukrnational Islamic Financial market Inte

  WWW.IIfm.netedition From :  

http://www.iifm.net/


 

44 
 

  2016 يونيو  – يناير -  لسابعالعذد ا                   جامعة الناصرمجلة 

 د.مطهر سيف احمذ نصر                                    اإلسالميالمالي رأس المال في النظام  الهيكلية لسوق خصائصال
                 

اٱض٬َٞ ،  ٚمتٓح دزد١ ايدنتٛزاٙ  ٚاملئدطتري ٚايبهئيٛزٜٛع َجٌ دئَع١ أّ ايكس٣ ٚدئَع١ ا٭شٖس ،  

 ١َٝ .ٚنريو  َسانص عٛخ ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ َٔ امل٪ضطئت ايداع١ُ ٱصداز اياصهٛى املئي١ٝ اٱض٬

ٚأزنئٕ إصداز اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ : ايكئْٕٛ املٓظِ ٱصدازٖئ ، ٦ٖٝٚئت ايسقئب١ ايػسع١ٝ  ،ٚاؾ١ٗ  

ايعئ١َ  أٚ اـئص١ ايساغب١ يف اٱصداز  ٚايكطئع ا٫قتاصئدٟ أٚ املئيٞ ايرٟ ضتٛظـ  ؾٝ٘  ساص١ًٝ اياصهٛى 

جئ١ْٜٛ)ضٛم تداٍٚ اياصهٛى ( ، ٚاهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ  أٚ املاصدز يًاصهٛى  ٚايطٛم اي ١ٝ املاصدزٙ  ، ٚايطٛم ا٭ٚي

  ايدٚي١ٝ  يًتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ .

َٔ ايعٛاٌَ احملؿص٠ ٚا٭ٖداف املسغٛب١  ٱصداز صداز اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ . ثئْٝئ  :  ايعٛاٌَ احملؿص٠ ٱ

ات  يف أٚطئْٗئ  ، ٚاضتعئد٠ اياصهٛى املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬  َٔ َٓظٛز ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ  : تٛظٝـ املدخس

ز٩ٚع ا٭َٛاٍ املٗئدس٠ ، ٚايتػًب ع٢ً ؾذ٠ٛ ايتٌُٜٛ قٞ ايهجري َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ، ٚمتهني 

ا٫قتاصئد ايٛطين َٔ اْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ا٫ضت٬ٗن١ٝ ٚايسأمسئي١ٝ اييت تػتد اؿئد١ أيٝٗئ ، ٚايتاصدٟ 

س ايب٪ع ٚاؿسَئٕ ، ٚمتهني املدخسٜٔ َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً ايعئ٥د اؿ٬ٍ َٔ ٭ضساز  ايبطئي١ ، ٚايؿكس ، َٚظئٖ

تٛظٝـ ز٩ٚع أَٛاهلِ ، ٚنريو متهني ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ َٔ اؿاصٍٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ اييت 

 تؿٞ بئستٝئدئتِٗ ، ٚتسدٝح نؿ١ املٓئؾط١ ايدٚي١ٝ ع٢ً املدخسات ياصئة اضتكساز ٚتٛظٝـ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ

ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ يف اجملتُعئت اييت انتطبت َٓٗئ  ، إ٫ إٔ ايؿكس٠ ايتئي١ٝ ضتبني يٓئ ٚاقع اصداز ٚتداٍٚ 

 اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ ، َٔ قبٌ ايهٝئْئت املئي١ٝ اـئص١ أٚ ايعئ١َ يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ .   

 ي١ٝ اٱض١َٝ٬ ثئيجئ  : املآخر ا٫ضئض١ٝ ع٢ً ٚاقع اصداز ٚتداٍٚ اياصهٛى املئ

ٜأتٞ ٖرا ايتٓئٍٚ يف ضٝئم تسغٝد َطري٠ اياصريؾ١ اٱض١َٝ٬ بأبعئدٖئ املدتًؿ١ ، َٚطئَٝٓٗئ املتعدد٠ٍ  ٚيٝظ 

 ايػئ١ٜ َٔ ذيو ايتجبٝط ٚاؿذس ، ْٚٛدص تًو املآخر مبئ ًٜٞ :  

 (1) .آ  ـــ  ؼدٜد ْطب١ ايعئ٥د ضًؿئ ع٢ً زأع املئٍ يف اياصهٛى املاصدزٙ 

بري َٔ ؾ٦ئت اياصهٛى املاصدز٠ ٚاملتداٚي١ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ يف أْدْٚطٝئ َٚئيٝصٜئ ، ٚاياصهٛى  ٖٓئيو عدد ن

املاصدز٠ َٔ قبٌ  املاصئزف ايتذئز١ٜ ٚاٱض١َٝ٬ يف بًدإ اـًٝر ، ٖٞ صهٛى ذات َعد٫ت عئ٥د َع١ًَٛ ضًؿئ 

                                                           
 
(

1
ــٞ ايعجُـــئْٞ ،        ( ــس:   دزاضـــ١ قُـــد تكـ ــبٌٝ املجـــئٍ اْظـ ــس عًـــ٢ ضـ ــ اْظـ ــدٚز٠ ايتئضـــع١ عػـــس٠      هٛى ٚتطبٝكئتٗـــئ املعئصـــس٠ اياصـ ــح َكـــدّ إىل ايـ ، عـ

ــــــ ْٝطــــئٕ   26ٖـــــ /1430مجـــئدٟ ايٛيـــ١    5ـــــــ  1يًُذُـــع ايؿكٗـــٞ ملٓظُــــ١ املـــ٪متس اٱضـــ٬َٞ املٓعكــــد بإَـــئز٠ ايػـــئزق١ بئٱَــــئزات ايعسبٝـــ١ املتشـــد٠ )        

 ّ ( .  2009)إبسٌٜ ( 



 

45 
 

  2016 يونيو  – يناير -  لسابعالعذد ا                   جامعة الناصرمجلة 

 د.مطهر سيف احمذ نصر                                    اإلسالميالمالي رأس المال في النظام  الهيكلية لسوق خصائصال
                 

َع ايطٓدات ايسب١ٜٛ  ٚتؿكدٖئ  يًُطتجُسٜٔ املئيٝني ،،ٖٚرٙ إسد٣ ا٫غهئيٝئت ايهرب٣ اييت ػعًٗئ َتطئبك١

أٟ ع٬ق١ هلئ بئيٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ٚيريو ؾإٕ ايتكئزٜس املعد٠ َٔ قبٌ امل٪ضطئت املئي١ٝ ايػسب١ٝ 

( تطًل ع٢ً اياصهٛى املئي١ٝ اييت ؼٌُ َعد٫ت   Standard & poorsَجٌ )  املتداصاص١ يف غ٪ٕٚ ايتٌُٜٛ 

(،  ؾئياصهٛى ا٫ْدْٚٝط١ٝ   Islamic bonds )يطٓدات اٱض١َٝ٬ )َع١ًَٛ ايعئ٥د يًُطتجُسٜٔ املئيٝني ، ا

ـــــــٛزش  املتداٚي١ يف  ايبٛزص١  َظٗسٙ بئيتاصٓٝؿئت ا٥٫تُئ١ْٝ يٛنئ٫ت  اضتٓــــــــــــــــــــــــــــــدز اْد بـــــــــــــــــــــــ

،   standard & poor's    Moody ' Rating & Fitch Rating ـــــــــــٝتؼ َٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛدٟ ،ٚؾـــــــــــ

َٚظٗس  ع٢ً اياصو  َكداز ايعئ٥د أٜطئ ، ٚأؾاصح أسد اؿسٜاصني  ايٓئقدٜٔ  عٔ ايٛضع ايكئ٥ِ يف ضٛم 

اياصهٛى قئ٬٥ : إٕ ايرٜٔ أصدزٚا ٖرٙ اياصهٛى سئٚيٛا بو  بهٌ َئ يف ٚضعِٗ إٔ تهٕٛ ٖرٙ اياصهٛى َٓئؾط١ 

ًطٓدات ايسب١ٜٛ ايسا٥ذ١ يف ايطٛم ، ٚإٔ ؼٌُ َعظِ خاصئ٥اصٗئ ، يٝطٌٗ تسٚهٗئ يف ايطٛم اٱض١َٝ٬ ي

 .(1)ٚايتكًٝد١ٜ يف إٓ ٚاسد (  

 ـــ ايتاصهٝو ٭غساض اؿاصٍٛ ع٢ً ايطٝٛي١ ايسخٝاص١ ٚيٝظ اْتئز ايطٝبئت ،ٚاضتدساز ايجسٚات . ب

املئي١ٝ املاصسؾ١ٝ َٔ ٚدا٥ع ا٭ؾساد ٚايهٝئْئت املئي١ٝ تتٛؾس َكئدٜس نبري٠ ْطبٝئ َٔ ايطٝٛي١ يف امل٪ضطئت 

ٚا٫قتاصئد١ٜ ،ٖٚرٙ ايظئٖس٠ تطػط ع٢ً َعد٫ت ايعئ٥د ، ٚبٛد٘ أخ   عٛا٥د امل٪ضطئت املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬ 

املاصسؾ١ٝ ،ٚتطع٢ املاصئزف ايتذئ ز١ٜ إىل تٛظٝـ ؾئ٥ض ايطٝٛي١ يف ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ، ٚبأٟ قدز َٔ 

ئيف ، ٚؼت ضػط املٓئؾط١ تتطئٌٖ املاصئزف ايتذئز١ٜ يف غسٚ  اٱقساض ، ٚؽؿٝض َعد٫ت ايعئ٥د  اياص

ايعئ٥د ع٢ً قسٚضٗئ  ، ٚقد ٜطتأثس نبئز ايصبئ٥ٔ غري اؾئدٜٔ يف ايطداد َٔ ذٟٚ ايٓؿٛذ  اٚ ايع٬ق١ ، أٚ ايبٝٛت 

كسض ملدئطس أش١َ ايطٝٛي٘ ، املئي١ٝ  مبكئدٜس نبري٠  َٔ إمجئيٞ ايكسٚض ،ٖٚرٙ ايٛضع قد ٜتعسض املاصسف امل

ٚت٬ؾٝئ يريو تطع٢ تًو املاصئزف اىل اؿاصٍٛ ع٢ً ايطٝٛي١ ٭غساض ايتذٛ   ٚ ػطري امل٠٤٬ املئي١ٝ ، 

ٚبتهًؿ١ تكٌ عٔ َتٛضط تهًؿ١ ايكسٚض َٔ ايطٛم املئي١ٝ ، ٖٚٓئ هد املاصسف ايتذئزٟ ضئيت٘ يف اياصهٛى 

يف املطتكبٌ  ، ٚيف َجٌ ٖرٙ اؿئي١ ٜاصدز املاصسف صهٛنئ اٱض١َٝ٬ يًتعٜٛض عٔ ْك  ايطٝٛي١ املتٛقع١ 

 بعئ٥د قدد َطبكئ ع٢ً

                                                           
  .  2، َسدع ضئبل ص  س٠اياصهٛى ٚتطبٝكئتٗئ املعئص(قُد تكٞ ايعجُئْٞ ، 1)



 

44 
 

  2016 يونيو  – يناير -  لسابعالعذد ا                   جامعة الناصرمجلة 

 د.مطهر سيف احمذ نصر                                    اإلسالميالمالي رأس المال في النظام  الهيكلية لسوق خصائصال
                 

املبئيؼ اييت قسز اقرتاضٗئ ، ،ٚإصداز اياصهٛى املئي١ٝ ٚتداٚهلئ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ٫ ص١ً ي٘ بطٛم زأع املئٍ  

 اٱض٬َٞ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ;٭ْ٘ عني ايؿئ٥د٠ ايسب١ٜٛ . 

 . ١ يرتانِ ايجسٚات َٔ َدخسات ايبططئ٤ املهتطب١ بعسم اؾبنيز ـــ  ايتاصهٝو ٚضًٝ

سػد املدخسات،ٚدعًٗئ يف َتٓئٍٚ ايكئدزٜٔ ع٢ً تٛظٝؿٗئ ٖٛ ايٓػئ  املئيٞ ايس٥ٝظ يًُاصئزف ايتذئز١ٜ  

;ٚيريو ؾإٕ املاصئزف ايتذئز١ٜ ٚ بعض ايبًدإ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ تطتددّ ايتاصهٝو  نٛض١ًٝ َٔ ٚضئ٥ٌ 

،ٚتهٜٛٔ ؾٛا٥ض ْكد١ٜ ، ٚؼطني دزد١ ايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ ،دٚمنئ ْظس إىل ايطٛابط ايػسع١ٝ  درب املدخسات

بٌ ٜتِ ذيو بآيٝئت  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، ٚايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٜػذع ،بٌ ٜٛدب مجع املدخسات 

ِ اؿئدئت اٱْطئ١ْٝ اْتئدئ بئيطسم املبئس١ ، ٚتٛظٝؿٗئ بئيطسم املبئس١ اٜطئ ٚؾكئ يٮٚيٜٛئت اييت ٜؿسضٗئ ضً

ٚاضت٬ٗنئ ، ٚؾل َٓظ١َٛ َتهئ١ًَ َٔ ايتػسٜعئت ايعئدي١ اييت تطُٔ  ٚصٍٛ املئٍ إىل نٌ قتئز إيٝ٘  ،  

ٚتٛظٝؿ٘ يف إْتئز ايطٝبئت  ،أَئ إٔ ٜتشٍٛ ايتاصهٝو إىل ٚض١ًٝ ي٬ضتشٛاذ ع٢ً ايجسٚات ، دٕٚ أٟ إضئؾ١  

ت ، ؾإْ٘ ٜاصبح ْٛع َٔ ا٫بتصاش املئيٞ  ٭َٛاٍ ايبططئ٤ املهتطب١ نُٝئت  اْتئز ايطٝبئت َٔ ايطًع ٚاـدَئ

 بعسم اؾبني .    

 ـــــ ا٫ضتجُئز املسٜب  يتأٜٝد َٚٓئصس٠ اجملتُعئت ا٫ض١َٝ٬ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ غري ايسب١ٜٛ . 4

ؾأز٣ٚ  نئٕ تأضٝظ املاصئزف اٱض١َٝ٬ مبجئب١ ايٓبع ايرٟ ظٗس َٔ ؼت قدّ املطًِ ايرٟ اغتد عطػ٘ ،

عطػ٘ َٔ ذيو ايٓبع  ، ٚعُسٙ مبئ ميًه٘ َٔ ايجسٚات ايٓكد١ٜ ايؿئ٥ط١ ،  ؾُٓت ٚدا٥ع امل٪ضطئت املاصسؾ١ٝ 

اٱض١َٝ٬ منٛا َتاصئعدا َٚتطئزعئ يؿت أْظئز ايهجري َٔ املداؾعني عٔ  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  ، ٚدخًت 

ض٬َٞ  ضُٔ ، ٚأخريا أصبح ا٫قتاصئد اٱصٝؼ يتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ايكئَٛع املئيٞ اياصئدز عٔ انطؿٛزد 

يف دئَع١ انطؿٛزد ْؿطٗئ  ، ٚتتئبع منٛ أدبٝئت امل٪ضطئت ا٫ض١َٝ٬ املاصسؾٝ٘ يد٣ خربا٤ ايدزاضئت ٚا٭عئخ  

غ٪ٕٚ املئٍ ، ؾاصدزت ايتكئزٜس املتداصاص١ يف ايتٌُٜٛ ا٫ض٬َٞ عٔ َ٪ضطئت تاصٓٝـ ا٥٫تُئٕ ايعئمل١ٝ َجٌ : 

Standar & poors  ٜتٛقـ ا٭َس عٓد ٖرا اؿد ، بٌ ػئٚشٙ إىل َطت٣ٛ سدٜح ٚنئ٫ت ايتاصٓٝـ ، ٚمل 

ايعئي١ٝ ــــ ع٢ً ضبٌٝ ايرتٜٚر ــ عٔ قٝئَٗئ بئيتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ يًبٓو ا٫ض٬َٞ يف ايبًد ايؿ٬ْٞ ، ٚغسن١ 

سات ايهتب بًػ١ ايتهئؾٌ اٱض٬َٞ يف ايبًد ا٫خس ، ٚتٛاصٌ تطئزع منٛ أدبٝئت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ، ؾأيؿت عػ

ايٓظئّ املئيٞ ٚا٫قتاصئدٟ ايسأمسئيٞ يبٝئٕ سكٝك١ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ،ٚأَجًٝت٘  ـــ َٔ َٓظٛز َ٪يؿٝٗئ 

ـــــــــ،ٚتطئزع منٛ أدبٝئت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ٚصٝػ٘ ايتطبٝك١ٝ يتاصبح دصا٤ا َٔ ايتكئزٜس ٚا٭خبئز ا٫قتاصئد١ٜ 
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أدٚات ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ـــ اياصهٛى ــــ ا٭ضٛام ايعئمل١ٝ املٓظ١ُ  ، ٚأخريا دخًت  Reuters اي١َٝٛٝ يٛنئي١ : 

يًُتئدس٠  بئ٭ضِٗ  ٚايطٓدات  ، ٚنئٕ ذيو مبجئب١ املؿئدأ٠ ٚاياصد١َ يٮضتئذ اؾئَعٞ ايرٟ ٜدع ٖٝهٌ 

طٞ ٚدٚز أضعئز ايؿئ٥د٠ يف درب املدخسات ، ٚتٛظٝؿٗئ  ...اخل   ٚنئْت اياصد١َ أنرب يد٣ َ٪ضأضعئز ايؿئ٥د٠ ، 

ّ،  سٝح أصبح ْظئّ 2008املاصئزف ايعئ١ًَ بٓظئّ املدآٜئت ، يف أثٓئ٤ ٚعكب ا٭ش١َ املئي١ٝ ايعئمل١ٝ يف عئّ 

املدآٜئت ايسأمسئيٞ  قٌ غو ٚازتٝئب َٔ قبٌ اْاصئزٙ  ، ٚؼدخ  املداؾعني  عٔ ايٓظئّ عٔ ضسٚز٠ ايبشح 

عٔ  ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ  يف فتُعئتٓئ   عٔ سًٍٛ َٔ داخٌ ايٓظئّ ، أٚ خئزد٘ ، ٚس٦ٓٝر قسز املداؾعني

ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬  ضسٚز٠ ايتهٝـ َع أدبٝئت ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫ض٬َٞ ، ٚنئٕ َٔ مثئز ذيو ؾتح ايؿسٚع 

اٱض١َٝ٬ َٔ قبٌ املاصئزف ايعئ١ًَ بٓظئّ املدآٜئت  ، ،ٚذيو يًُشئؾظ١ ع٢ً ْاصٝبٗئ َٔ املدخسات احمل١ًٝ ، 

مٛ امل٪ضطئت املئي١ٝ املاصسؾ١ٝ ا٫ض١َٝ٬ ،ٚنئٕ َٔ ْتئ٥ر املٓئؾط١ بني املاصئزف اٱض١َٝ٬ اييت اػٗت بك٠ٛ 

ٚاملاصئزف ايتكًٝد١ٜ ٖٛ ابعئد ايهجري َٔ املاصئزف اٱض١َٝ٬ عٔ ا٭ٖداف املع١ًٓ يف ْظِ تأضٝطٗئ  ،ا٭َس ايرٟ 

ٍ ٚا٭عُئٍ ي٬نتتئب ؾُٝئ ٜط٢ُ دؾع َ٪ضطئت ْظئّ املدآٜئت إىل دع٠ٛ املدخسٜٔ َٔ ا٭ؾساد َٚ٪ضطئت املئ

بئياصهٛى اٱض١َٝ٬ اييت ؼٌُ َعد٫ت ايعئ٥د احملدد َطبكئ يًُدخسٜٔ ايساغبني يف اقتٓئ٤ ايطٓدات 

 اٱض١َٝ٬ .  

 (1). ـــ زبط عئ٥د اياصهٛى املتٛقع بئملعد٫ت ا٫ضرتغئد١ٜ ٭ضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ  5

٫تاصئٍ ٜطتطٝع ٬َى ايجسٚات إٔ ٜطًعٛا يف دقئ٥ل َعدٚد٠ ع٢ً يف ظٌ ايتشسٜس املئيٞ ٚتك١ٝٓ املعًَٛئت ٚا

َعد٫ت ايعئ٥د ع٢ً زأع املئٍ َعربا عٓ٘ بأضعئز ايؿئ٥د٠  يف مجٝع املسانص املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ؾ٬ تٓكاصِٗ اـرب٠ 

 ، أٚ اـربا٤ ايرٜٔ ٜكئزْٕٛ

ٞ ، ٖٚرٙ ايؿسص١ َتئس١ يٮؾساد َٔ بني َعد٫ت ايعئ٥د اؿكٝكٞ اياصئيف ع٢ً كتًـ أْٛاع ا٫ضتجُئز املئي 

ذٟٚ ايدخٌ املستؿع ـــ ٚ يهٔ باصٛز٠ أقٌ ـــ ايرٜٔ ىططٕٛ يت١ُٝٓ ؾٛا٥طِٗ ايٓكد١ٜ  ، أَئ صػئز املدخسٜٔ 

ؾئيػئيب أِْٗ ٜتأثسٚا بئيدعئ١ٜ  ا٫ع١َٝ٬ مبدتًـ أْٛاعٗئ ، ٚايؿ٦ئت ايج٬خ َطتٗدؾ١ َٔ ايهٝئْئت املئي١ٝ 

                                                           
ضًُٝئٕ ْئصس ٚ زبٝع بٔ شٜد إىل امل٪متس ايتئضع ي٬قتاصئد ٚايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ  ٚايرٟ عكد يف اضتطٓبٍٛ ـــ ( نئٕ عٓٛإ ايبشح املكدّ  َٔ  43) 

ؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬ تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ اي ازتبئ ّ  ٖٛ :  2013دٜطُرب  11ـــ  10بئؾُٗٛز١ٜ ايرتن١ٝ يف املد٠ :   

 "  ؾٝٗئ  ا٫ضتجُئز
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ل يف اؿاصٍٛ ع٢ً املدخسات َٔ نٌ غسا٥ح اجملتُع ، ٬َٚى ايجسٚات أٚ نبئز اييت ميٓشٗئ ايكئْٕٛ اؿ

املدخسٜٔ ، ِٖ ــــ يف ايػئيب ــ َٔ أنجس ايٓئع ذنئ٤ ٚدٖئ٤ يف ا٫ملئّ مبدتًـ طسم تٛظٝـ ا٭َٛاٍ ذات املد٣ 

ْظئّ املدآٜئت  ايكاصري ، ٚاملتٛضط ، ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، نُئ اِْٗ  ع٢ً عًِ  مبدتًـ َعد٫ت ايعئ٥د ايكئ٥ِ ع٢ً

، ٖٚ٪٤٫ ٫ ٜتأثسٕٚ بئيدعئ١ٜ اٱع١َٝ٬  ، أٚ املطُٝئت اييت متٝص ايهٝئْئت املئي١ٝ ، ؾٝكئٍ : تًو َاصئزف ػئز١ٜ 

تكًٝد١ٜ ، ٚأخس٣ إض١َٝ٬ ، ٚثئيج١ ا٫ضتجُئز يف صٓدٚم ا٭ضِٗ ، ٚزابع١ ا٫ضتجُئز يف صٓدٚم املتئدس٠ 

اييت تطرتعٞ اْتبئٙ ٬َى ايجسٚات ايهبري٠ ، ٖٞ عسض عئ٥د تٓئؾطٞ بئيع٬ُت ايدٚي١ٝ ، ٚايطسٜك١ ايع١ًُٝ 

َ٪ند َٚإَٔٛ َكئبٌ اقرتاض َدخساتِٗ ، أٚ تٛظٝؿٗئ ٚؾكئ ياصٝؼ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ،  ٖٚرٙ ٖٞ اـًؿ١ٝ 

خسٜٔ يف اجملتُع ايٓظس١ٜ يسبط عئ٥د اياصهٛى اٱض١َٝ٬ بأضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز ، ٚعسضٗئ ع٢ً نبئز املد

ٜطئٟٚ أضعئز ايؿئ٥د٠ بني ايبٛى ايهرب٣ يف ضٛم يٓدٕ املئيٞ ايدٚيٞ ٚاييت ٜطًل عًٝٗئ بعئ٥د  اٱض٬َٞ

.(  ٖٚٓئى  London Inter-Bank Offered Rateـطًح املئيٞ )( اختاصئزا يًُاصــــLIBOR)اختاصئزا َط٢ُ 

رتاض املعًٔ عٓٗئ ايعدٜد َٔ املآخر ايٓئغ١٦ عٔ زبط عئ٥د اياصهٛى ا٫ض١َٝ٬ مبعد٫ت ايؿئ٥د٠ ع٢ً ا٫ق

َٜٛٝئ  َٔ قبٌ املاصئزف ايكئ٥د٠ يف ضٛم يٓدٕ املئيٞ ) أضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز (  َٓٗئ  عذص ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ عٔ 

ابتهئز َ٪غسات َطتك١ً عٔ ْظئّ املدآٜئت ايسأمسئيٞ ، نُئ إٔ ذيو ايسبط ٖٛ ْٛع َٔ احملئبئ٠ يهبئز 

١َٝ٬ ، َٚٔ ا٫ثئز ايطئز٠ ايٓئغ١٦  عٔ زبط عئ٥د اياصهٛى املدخسٜٔ َٔ ٬َى ايجسٚات يف اجملتُعئت اٱض

اٱض١َٝ٬ مبعد٫ت ايًٝبٛز، تعسٜض قُٝٗئ اؿكٝك١ ي٬ْٗٝئز يف  أٚقئت احملٔ ٚا٭شَئت املئي١ٝ ،اييت تاصٝب 

دّ َٔ املسانص املئي١ٝ ايعئمل١ٝ ، ٚأٜطئ ٜ٪دٟ ايسبط املرنٛز إىل  ايتطدِ املطتٛزد ،،ٚازتؿئع تهئيٝـ ايتٌُٜٛ املك

امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ ، ٚتصداد تًو ايتهئيٝـ  ٚطأ٠ ع٢ً َٔ تػتد سئدتِٗ يًتٌُٜٛ اٱض٬َٞ َٔ 

أصشئب املػئزٜع اياصػري٠ ، ٚصػئز اؿسؾني ، ٚطئييب ايتٌُٜٛ ٭غساض ا٫ضت٬ٗى ٚا٫قتٓئ٤ ، نُئ إٔ ايسبط 

دات ايتكًٝد١ٜ ٚملئ نئْت املػئزنئت هعٌ ايهجري َٔ مجٗٛز املتعئًَني ٫ ٜؿسقٕٛ بني اياصهٛى ٚايطٓ

ٚاملطئزبئت ايكئ١ُ٥ ع٢ً َبدأ ايػِٓ بئيػسّ ٖٛ ايؿئزم ا٭ضئضٞ ٚاؾٖٛسٟ بني امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

ٚامل٪ضطئت املئي١ٝ ا٫ض١َٝ٬  ، ٚامل٪ضطئت املئي١ٝ اييت تتعئٌَ بٓظئّ املدآٜئت  ; ٚيرا  ؾإٕ زبط عٛا٥د اياصهٛى 

ٝبٛز ٜكٛد امل٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ إىل ايرتنٝص ع٢ً صٝؼ  ايتٌُٜٛ قاصري٠ ا٭دٌ  ، ٚػٓب بأضعئز ؾئ٥د٠ ايً

ْظئّ املػئزنئت ٚاملطئزبئت ٖٚٛ ايٓظئّ  ايرٟ اضتٓدت عًٝ٘ يف ٚدٛدٖئ ٚتأضٝطٗئ نبدٌٜ نـ٤ ٚعئدٍ 

هرب٣ يف يًُ٪ضط١ يٓظئّ املدآٜئت ،  ٚؽتؿٞ صٝؼ ايتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ٖٚٞ ايٛظٝؿ١ اي
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املئيٞ املاصسؾٝ٘ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٚيف ْظئّ تأضٝظ ايهٝئٕ املاصسيف اٱض٬َٞ  ،  ٜٚطئف إىل ذيو 

أٜطئ ايدزاضئت اييت نػؿت ايت٬عب بأضعئز ؾئ٥د٠ ايًٝبٛز َٔ قبٌ املاصئزف املط٦ٛي١ ؼدٜد َعد٫ت ايًٝبٛز 

 ًٝبٛز  ٚإدشئف يف سل  املكرتضني املع١ًٓ عٔ َعد٫ت اي ٖٚرا ايت٬عب  ٖٛ ياصئة املاصئزف  (1)اي١َٝٛٝ 

 اـئمت١ ٚأِٖ ايٓتئ٥ر ٚايتٛصٝئت .

اغتًُت املكد١َ ع٢ً ٖدف ايبشح ٚأُٖٝت٘  ٚخئمت١ ئسح ، َبمخط١ َٚكد١َ أعدت ٖرٙ ايدزاض١ يف  

اٱض٬َٞ ٚاملاصطًشئت ٚايتعسٜؿئت  ذات ايع٬ق١ بئيتاصهٝو امل٪ضطٞ ايكئ٥ِ ع٢ً صٝؼ ٚأضئيٝب  ايتٌُٜٛ 

املبئح   ، ٚنئٕ َٛضٛع املبشح ا٭ٍٚ ، ا٫طئز املسدعٞ  هلرٙ ايدزاض١ فطدًا بٛظئ٥ـ ٚأٖداف ايٓظئّ املئيٞ 

اٱض٬َٞ  ، ٚنئْت اـاصئ٥  أ٭ضئض١ٝ أٚ اهلٝه١ًٝ اييت ٜٓؿسد بٗئ ضٛم زأع املئٍ ا٫ض٬َٞ املػتك١ 

ئْٞ  ، ٚملئ ٕ نئٕ يًٛاقع ايعًُٞ أثسٙ  ٚتأثري  ع٢ً ٚاملتهئ١ًَ َع ذيو ا٫طئز املسدعٞ ٖٞ َٛضٛع  املبشح ايج

سذِ ضٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ، ؾكد أخر يف اؿطبئٕ يف املبشح ايجئيح ، ٚست٢ ٜبتعد عٔ 

املبئيػ١ يف ا٭١ُٖٝ ايٓطب١ٝ يطٛم زاع املئٍ اٱض٬َٞ  يف تٛؾري ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ  ا٭دٌ ، 

دزاض١ يف َبشجٗئ ايسابع املاصئدز ا٭خس٣ يًتٌُٜٛ ا٫منئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٚمت يف املبشح أبسشت اي

اـئَظ  تكِٝٝ  اياصهٛى ييت تاصدزٖئ  اهل٦ٝئت  ايعئ١َ اؿه١َٝٛ ، ٚايكطئع اـئص يف  ايعدٜد َٔ أضٛام 

املئيٞ اٱض٬َٞ  ، ٚاـاصئ٥  اييت  املئٍ املٓظ١ُ ايعسب١ٝ ٚاٱض١َٝ٬ ٚايعئمل١ٝ يف ض٤ٛ ا٭ٖداف ايعئ١َ  يًٓظئّ

يٓتئ٥ر  ٚايتٛصٝئت ِٖ اٚخاصاصت اـئمت١ ٫ضتد٬ص أ، ٍ  يف  ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٜٓؿس  بٗئ ضٛم زأع املئ

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ : ٚ 

 أ٫ٚ : ايٓتئ٥ر

 ٓظ١ُ . ـ  أٖداف ٚٚظئ٥ـ ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ ٖٞ اييت  ؼهِ  ا٭ضٛام املئي١ٝ املٓظ١ُ ٚغري امل1

ـ اياصهٛى املئي١ٝ املاصدز٠ يًتداٍٚ ٚؾكئ ياصٝؼ عكٛد ايطًِ  ، ٚا٫ضتاصٓئع   ٚاملساع١ ، ٚاملطئزب١ ،ٚاٱدئز٠ ، 2

ٚاملػئزن١ ... اخل  َٔ قبٌ ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص ٖٞ املهٕٛ ايس٥ٝظ يطٛم زأع املئٍ يف ايٓظئّ املئيٞ 

 اٱض٬َٞ  

                                                           
تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ ايؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬  ازتبئ ضًُٝئٕ ْئصس ٚزبٝع بٔ شٜد ،  ( ملصٜد َٔ  ايتؿئصٌٝ أْظس : 44)

 .   17ـــ  9، َسدع ضئبل ص ص  ؾٝٗئ  ا٫ضتجُئز
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ٍ ا٭ٚي١ٝ )ضٛم اٱصداز ( يف ايٓظئّ املئيٞ  اٱض٬َٞ تتذطد يف  تتعدد ـ  اـاصئ٥  ا٭ضئض١ٝ يطٛم زأع املئ3

ٚتٓٛع اياصهٛى املئي١ٝ ايكئب١ً يٲصداز ، ٚا٫يتصاّ مببدأ ا٭ٚيٜٛئت يف إصداز اياصهٛى املئي١ٝ ٚتٛظٝؿٗئ ، ٚقبٍٛ 

ٚخطٛعٗئ يًسقئب١  املهتتبني يف اياصهٛى ملبدأ املػئزن١ يف ا٫زبئح ٚاـطئ٥س ، ٚانؿئض تهئيٝـ ا٫صداز  ،

 ايػسع١ٝ ايػئ١ًَ .   

ــ أَئ خاصئ٥  ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ؾأبسشٖئ : خًٛ اياصهٛى املتداٚي١ َٔ ايعٛا٥د احملدد٠ ضًؿئ ، َٚٔ ا٫زتبئ  4

مب٪غسات أضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ ، َٚٓع املطئزب١ ع٢ً ؾسٚم ا٭ضعئز يف ايطٛم ايجئ١ْٜٛ ، ٚ َٓع ايتعري ايًشطٞ  

 املتداٚي١ .  يف أضعئز اياصهٛى

ـــ اؿذِ ا٭نرب َٔ اياصهٛى املاصدز٠ ٚاملتداٚي١ َٔ قبٌ ايكطئعني ايعئّ ٚاـئص يف ايبًدإ ايعسب١ٝ  5

ٚاٱض١َٝ٬  ؼت َط٢ُ اياصهٛى اٱض١َٝ٬  ٜػٛب٘ عدد َٔ املآخر ايػسع١ٝ ٚا٫قتاصئد١ٜ أبسشٖئ : ؼدٜد 

ئز ايطٝبئت ٚاضتدساز ايجسٚات ، ٚزبط عئ٥د ْطب١ ايعئ٥د ع٢ً اياصهٛى املاصدزٙ  ، ٚغٝئب ايتاصهٝو ٱْت

 اياصهٛى مب٪غسات عٛا٥د أضعئز ايؿئ٥د٠ ايدٚي١ٝ .

ـــ  َٔ أِٖ ايعٛاٌَ احملدد٠ ؿذِ اٱصدازات َٔ اياصهٛى املئي١ٝ اٱض١َٝ٬  ايكئب١ً يًتداٍٚ ٖٞ  :ا٭١ُٖٝ  6

َكئز١ْ بعدد ايطهئٕ ،  ٚسذِ  ايٓطب١ٝ ؿذِ ايكطئع ايعئّ ،  ٚسذِ ايجسٚات ٚاملٛازد ايطبٝع١ٝ املتٛؾس٠

اٱٜسادات ايعئ١َ َكئز١ْ عذِ ايٓؿكئت ايعئ١َ ، ْٚٛع ْظئّ اياصسف ، ٚعُل ايطٛم املئي١ٝ احمل١ًٝ َٚعد٫ت 

 ايتطدِ ايتئزى١ٝ ، ٚايتاصٓٝـ ا٥٫تُئْٞ  ٚا٫قتاصئدٟ يًبًد املعين  .

 ثئْٝئ : ايتٛصٝئت . 

١٦ٖٝ ١ نئيبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ ، ٚاجملئَع ايؿك١ٝٗ ايعئمل١ٝ  ، ٚــــ ٜٓبػٞ إٔ تعٌُ  اؾٗئت املع١ٝٓ املتداصاص1

، ٦ٖٝٚئت ايسقئب١ ايػسع١ٝ ع٢ً تٛع١ٝ املدخسٜٔ بئيػسٚ  ايٛادب املسادع١ ٚاحملئضب١  يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬ 

 تٛؾسٖئ يف اياصهٛى املاصدزٙ يف اياصهٛى ايكئ١ُ٥ ع٢ً ضٛابط ايٓظئّ املئيٞ اٱض٬َٞ .

ٞ إعئد٠ ايٓظس قٞ أضٛام ا٭ٚزام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ يف ض٤ٛ عدد َٔ ا٫عتبئزات أبسشٖئ : ايتهئيٝـ ـــ ٜٓبػ2

ايبئٖط١ هلرٙ ا٭ضٛام ، ٚآثئزٖئ ايطًب١ٝ ع٢ً ايتٌُٜٛ اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ، ٚسذِ ا٭َٛاٍ 

ملكدّ يكطئع ا٫قتاصئد املتداٚي١ ؾٝٗئ ع٢ً أضئع َٜٛٞ ٚضٟٓٛ  َكئز١ْ بئيتٌُٜٛ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ ا

اؿكٝكٞ املٛيد يًدخٍٛ ، ٚؾسص ايعٌُ ، ٚنريو دٚز ا٭ضٛام املئي١ٝ ايتكًٝد١ٜ يف ا٫ستهئزات املئي١ٝ ، 

 ٚتسنص ايجس٠ٚ ، ٚضٝل ؾسص ايعٌُ ٚتصاٜد َعد٫ت ايبطئي١ .
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دٚز اياصهٛى املئي١ٝ  ـــ ٜٓبػٞ يًبًدإ ايعسب١ٝ  ٚاٱض١َٝ٬ ذات ايعذص املئيٞ إٔ تٛيٞ عٓئ١ٜ نبري٠ يتكدٜس  3

اٱض١َٝ٬ ايكئ١ُ٥ ع٢ً صٝؼ ايبٝٛع اٯد١ً ، ٚصٝؼ املػئزنئت ،  ٚاملطئزبئت ، ٚايتأدري يف تٛؾري ايتٌُٜٛ 

 اٱمنئ٥ٞ َتٛضط ٚطٌٜٛ ا٭دٌ .

ــ ٜٓبػٞ يًبئسجني ٚاملتداصاصني يف قطئٜئ ايتٌُٜٛ ٚا٫ضتجُئز برٍ املصٜد َٔ ايبشح ٚايتُشٝ  ، ٚايدزاضئت  4

اييت تطتٗدف إزضئ٤ دعئ٥ِ ضٛم زأع املئٍ اٱض٬َٞ ٚص٫ٛ إىل أضٛام َئي١ٝ تتذٓب ْظئّ ايتٌُٜٛ    املكئز١ْ

ايكئ٥ِ ع٢ً املدآٜئت ، ٚتسضذ ْظئّ املػئزنئت ٚتصٜد َٔ َعد٫ت ايُٓٛ ا٫قتاصئدٟ ٚتٛؾري ؾسص ايعٌُ ، 

 ٝل ايت١ُٝٓ ايعئدي١ ٚاملطتدا١َ .ٚؼك

 :بئيًػ١ ايعسب١ٝ  املاصئدز ٚاملسادع

ـــــــــ أمحـــــد قـــــٞ ايـــــدٜٔ أمحـــــد سطـــــٔ  ،  ضـــــٛم ا٭ٚزام املئيٝـــــ١  ٚآثئزٖـــــئ اٱمنئ٥ٝـــــ١ يف ا٫ اقتاصـــــئد إضـــــ٬َٞ    

 ّ  ( 1995ٖـ ٥1415ٌ اؾئَع١ٝ  ايطبع١  ا٭ٚي١ ) دد٠ :  َ٪ضط١ دي١ ايربن١ /  ضًط١ً طبئع١ ايسضئ

داز املُٝـــئٕ يًٓػــــس  سئَـــد بــــٔ سطـــٔ بـــٔ قُــــد عًـــٞ َـــري٠، صــــهٛى اٱدـــئزٙ، ايطبعـــ١ ا٭ٚىل، )ايسٜــــئض:        ـــــ  

 . (1430/2009ٚايتٛشٜع، ٚشاز٠ ا٭ٚقئف ٚايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ ايكطس١ٜ، 

ـــــــ أمحـــــد فـــــرٚب أمحـــــد امحـــــد عًـــــٞ ، ايطٝئضـــــئت املئيٝـــــ١ يف ا٫قتاصـــــئد اٱضـــــ٬َٞ  ايطبعـــــ١ ايجئْٝـــــ١ )            

 ّ ( .2003اـسطّٛ : ١٦ٖٝ ا٭عُئٍ ايؿهسد١ٜ ، 

ــئت اؾـــــد٣ٚ ا      ــدٙ ايكاصـــــئص ،  دزاضـــ ـــ دـــــ٬ٍ دٜٛـــ ــئد إضـــــ٬َٞ ، ايطبعـــــ١     ــّــــــ ــئد١ٜ يًُػـــــسٚع يف اقتاصـــ ٫قتاصـــ

 (  2010ا٭ٚىل ) ا٫ضهٓدز١ٜ : 

ــ  1404ــ غٛقٞ امحد دْٝئ ، متٌٜٛ ايت١ُٝٓ يف ا٫قتاصئد اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) بريٚت : َ٪ضط١ ايسضئي١ ، 

1984  ، ) 

ـــ  ــين عــــئَس    ـــــ ــٞ قُــــد بــ ــ٬     ظــــئٖس٠ عًــ ــٛم َئيٝــــ١ إضــ ــهٝو ٚدٚزٙ يف تطــــٜٛس ضــ ، ايطبعــــ١ ا٭ٚىل،  ١َٝ، ايتاصــ

 (.1430/2009)عُئٕ: عُئد ايدٜٔ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

 ّ (  . 2003ٖـ/ 1423ـــــ  عبد ايٖٛئب خ٬ف ، عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ،   )بدٕٚ ( ) ايكئٖس٠ :  داز اؿدٜح ، 

ً   ــــ تُٓٝـ١ : املعٗـد   َٛزٜظ آي١ٝ ، ايػسٚ  ايٓكد١ٜ ٫قتاصئد ايطٛم ، ايطبع١ ايعسب١ٝ ا٭ٚىل ، ايبٓـو اٱضـ٬َٞ ي

 ّ(.1993ٖـ 1413اٱض٬َٞ يًبشٛخ ٚايتدزٜب ، 

 ٖـ (1412ـــــ َٓرز قشـ ، َؿّٗٛ ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ) دد٠ : ايبٓو اٱض٬َٞ  يًت١ُٝٓ 
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ـــ  ٦ٖٝــــ١ احملئضــــب١ ٚاملسادعــــ١ يًُ٪ضطــــئت املئيٝــــ١ اٱضــــ١َٝ٬، املعــــئٜري ايػــــسع١ٝ، )املٓئَــــ١: ٦ٖٝــــ١ املسادعــــ١          ـــــ

 2009/ٖـ 1430 ئضب١ يًُ٪ضطئت املئي١ٝ اٱض١َٝ٬، ٚاحمل

 ايبشٛخ املػٛز٠ يف اجمل٬ت ايع١ًُٝ ٚامل٪متسات . 

ـــ  أمحــد ٜطــسٟ َاصــطؿ٢ ،ػسبــ١ ا٭ٚزام املئيٝــ١ اٱضــ١َٝ٬ ٚأٚضــئعٗئ يف ا٭ضــٛام املئيٝــ١ يًبًــدإ اٱضــ١َٝ٬       ـــــ

، ايعـــدد ا٭ٍٚ اجملًـــد ايجئيح)دد٠:املعٗـــد ٚتكـــدٜس اؿئدـــ١ يطـــٛم ثئْٜٛـــ١ إض١َٝ٬،دزاضـــئت اقتاصـــئد١ٜ إضـــ١َٝ٬ 

 ٖـ(1416اٱض٬َٞ يًبشٛخ يف ايبٓو اٱض٬َٞ يًت١ُٝٓ،

 تطعري اياصهٛى اٱض١َٝ٬ مبعدٍ ايؿئ٥د٠ يٝبٛز نعئٌَ َٗدد يط١َ٬ ـــــ ضًُٝئٕ ْئصس ،ٚزبٝع بٔ شٜد  ،ازتبئ 

 ّ . 2013/ 11ــ 9بٍٛ ،امل٪متس ايعئملٞ ايتئضع ٫قتاصئد ٚايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ املٓعكد يف اضطٓ

 ّ ( .1992ٖـ 1412  )بدٕٚ ( ) بريٚت : املهتب١ ايعاصس١ٜ : ضبٌ ايط٬ّ  قُد بٔ إمسئعٌٝ اياصٓعئْٞ ،  -

ــئْٞ ،  ــٞ ايعجُــــ ــد تكــــ ــس٠  قُــــ ــئ املعئصــــ ــهٛى ٚتطبٝكئتٗــــ ــس٠    اياصــــ ــع١ عػــــ ــدٚز٠ ايتئضــــ ــدّ إىل ايــــ ــح َكــــ ، عــــ

ــئ       ــئز٠ ايػــ ــد بإَــ ــ٬َٞ املٓعكــ ــ٪متس اٱضــ ــ١ املــ ــٞ ملٓظُــ ــع ايؿكٗــ ــد٠ )  يًُذُــ ــ١ املتشــ ــئزات ايعسبٝــ ـــ  1زق١ بئٱَــ  5ــــ

 ّ (  . 2009ـــ ْٝطئٕ )إبسٌٜ (  26ٖـ /1430مجئدٟ ايٛي١ 

املًتك٢ ايدٚيٞ  اياصهٛى اٱض١َٝ٬ نأدا٠ يتٌُٜٛ ايت١ُٝٓ ا٫قتاصئد١ٜ َعطٞ اهلل خري ايدٜٔ ٚغسٜئم زؾٝل ،  -

 .(   2012دٜطُرب  4ــ  3سٍٛ : َكَٛئت ؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ) اؾصا٥س : دئَع١ قئمل٘ 

 :ايتكئزٜس 

ايطبع١ ايعسب١ٝ ) ايكئٖس٠ : َسنص ا٭ٖساّ   ،  ايتكسٜس ايطٟٓٛ  اؿئدٟ عػس عٔ ايت١ُٝٓايبٓو ايدٚيٞ،   ـ

 37-36ص(   1988يًرتمج١ ٚايٓػس ،  

 املسادع بئيًػ١ اٱلًٝص١ٜ .املاصئدز ٚ

second Edition  systemThe UK Finanicial Mike buckle and John Thompsan  ,  -
(British:             --  Bidd(le)st Ltd, cuildford and kings Lynn, 1995). 

First edition   (British: Biddles ltd  ,  A  Dictionary of financeOXFORD UNIVERISTY 
1993)               
- Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch and Richarr Schmalensee, Economics, 
Second Edition, (Singapore : 1988). 
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