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  منوذج مكرتح لبيع األورام التجاريةمنوذج مكرتح لبيع األورام التجارية

  وفل ضوابط الشريعة اإلسالميةوفل ضوابط الشريعة اإلسالمية

  

 ملدص البخث:

متجًت َؿه١ً ايسضاغ١ يف خس١َ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ عًٞ 

ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ اييت تكسَٗا ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ ٚاييت ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل 

عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚقس مت إعساز عٛابط يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل 

إعساز ٖصٙ ايغٛابط عًٞ قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بؿطٚط تبعسٖا عٔ 

ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ ٚقس مت عطعٗا ع٢ً أعغا٤ 

١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ٭خص ضأِٜٗ ايؿطعٞ سٍٛ ٖصٙ 

ايبٝع . ٚقس مت اختٝاض ايع١ٓٝ ٚفل ايع١ٓٝ ايكضس١ٜ ايغٛابط َٚؿطٚع١ٝ ٖصا 

نٕٛ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ِٖ املعٕٓٝٛ بٛعع ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًدسَات 

( عغٛا مشًت 32املضطف١ٝ اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚعسزِٖ )

أعغا٤ غابكني ٚدسز ٚايطقاب١ ايؿطع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚشيو بغطض اإلداب١ ع٢ً 

( فكط٠ َٛظع١ ع٢ً غبع١ َتغريات . 32غتبا١ْ املغًك١ امله١ْٛ َٔ )أغ١ً٦ ا٫

ٚقس قاّ ايباسح بتشًٌٝ إدابات ايع١ٓٝ َػتدسَا ايربْاَر اإلسضا٥ٞ 

ٚاختباض ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ٚقٝاؽ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ َٚكاض١ْ املتٛغط اؿػابٞ َع 

ِ املتٛغط ايفطعٞ يهٌ فكط٠ ع٢ً سسٙ ثِ يهٌ َتغري َػتكٌ ع٢ً سسٙ ث

جملُٛعات املتغريات املػتك١ً بؿهٌ عاّ ٚقس تٛصًت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايٓتٝذ١ 

ايتاي١ٝ هلصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا) ايبٓو(  

َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٚفل ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض 

عط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ َٔ ٚد١ٗ ْ

 ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ.
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Abstract 

This study aimed design a product  to sell commercial paper in 
accordance with Islamic law and controls this thought the 
development of controls for the legitimacy of the product 
hmausury and any other legitimate by the legal opinion on the 
controls and the legality of this product, which is an alterative  
to the deduction  

Halal trade securities based on the benefits legally prohibited 
usury . 

The curriculum that  they  have used at this study is the 
describing  curriculum to answer for kinds of studies that count 
(32) people of the controls and the legality  of  the Islamic 
banks in Yemen that they have chosen for their kinds and also 
the controls and the legality are the people who have chosen  
the Islamic laws for banks service that most of banks gave for 
Islamic banks. 

Through the answers that contain (32) type spread to seven 
changes : 

The scientists made search for answering the kinds of the 
program ( SPSS) and also for the exam of ( t-test) to get out the 
medal count and also the cost of the level and to compare 
between  the medal cost and the medal supposed for each 
kinds, At  last this study arrive to the truth result that they can 
sell the commercial paper by non- debater ( the bank) is 
legitimate according to the controls away form the legitimacy 
of usury and ignorance any of the propitiations of the 
legitimacy of the other's point of view ooze board in Islamic 
banks in Yemen. 
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  املدخل العام للدراسة:  الفصل األول

 املكدمــة:   1 – 1

إٕ ايٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ ْعاّ قا٥ِ ع٢ً أغؼ َت١ٓٝ ٚتؿطٜعات 

عازي١ نْٛ٘ َٔ عٓس اهلل فٗٛ ْعاّ ؾاٌَ ٚناٌَ يهٌ ايٓاؽ صاحل يهٌ ظَإ 

 . (1)َٚهإ نْٛ٘ ميتاظ بايجبات ٚاملط١ْٚ

إٕ اـسَات اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ مبدتًف أْٛاعٗا تػتٓبط 

اإلغ٬َٞ ٚإٕ إعاف١ خسَات دسٜس٠ أٚ تطٜٛط  أسهاّ تعا٬َتٗا َٔ ايٓعاّ

خسَات قا١ُ٥ دنب إٔ تهٕٛ ٚفل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ اييت تتُٝع بغٛابط 

ؾطع١ٝ زقٝك١ يف املعا٬َت املاي١ٝ بعٝسًا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات 

اؽ ؾطع١ٝ أخط٣ ٚإٔ اإلغ٬ّ مل ميٓع َٔ ايبٝٛع إ٫ َا اؾتٌُ ع٢ً ظًِ ٖٚٛ أغ

 ؼطِٜ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣.

ٚإٕ تضُِٝ منٛشز يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، 

غٛف ٜتِ إعساز ٖصٙ ايغٛابط ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري  (2)ٜتُٝع بعس٠ عٛابط

ب١ ع٢ً املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ بغري دٓػ٘ عٓس َٔ دنٝع ٖصا ايبٝع َٔ خ٬ٍ اإلدا

( عابطا ؾطعٝا َٛظع١ ع٢ً غبع َتغريات 32أغ١ً٦ ا٫غتبا١ْ املغًك١ امله١ْٛ َٔ )

ض٥ٝػ١ٝ ٚاييت غٝتِ عطعٗا ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى 

اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٭خص ضأِٜٗ ايؿطعٞ سٍٛ ٖصٙ ايغٛابط ٚؼًٌٝ ايبٝاْات 

 طافات املعٝاض١ٜ ٚيريٖا. إسضا٥ٝا ٫غتدطاز املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫حن

إٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت املٛعٛع َٔ ظا١ٜٚ مل ٜتِ ايتططم إيٝ٘ َٔ قبٌ بٗصٙ 

ايضٛض٠، ٖٚٞ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚ ؼًٌٝ ايفت٣ٛ ايؿطع١ٝ إسضا٥ٝا، نُا إٔ 

                                      
 ، ايكاٖط٠، زاض اؿسٜح.3ط ’ّ(. املكاصس ايعا١َ يًؿطٜع١ اإلغ1997١َٝ٬ٜٛغف ايعامل، ) (1
 ّ( أثط ايغٛابط ايؿطع١ٝ يف تطٜٛط اـسَات املضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، ـ عُإ ا٭ضزٕ.2006ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) (2

 باؿعّ ٜٚعطف ايغابط اصط٬سا مبا ًٜٞ:ُعطف ايغبط يغ١: بأْ٘ يعّٚ ايؿ٤ٞ ٚسبػ٘، ٚعبط ايؿ٤ٞ أٟ سفع١ 

 أ(. َا مجع فطٚعًا َٔ باب ٚاسس. ب( سهِ نًٞ ٜٓطبل ع٢ً دع٥ٝات٘. 
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عطض ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٖٛ ْٛع َٔ ايرتٜٚر هلصا 

اؿ٬ٍ َٔ خ٬ٍ إعطا٤ َعًَٛات زقٝك١ ٚؾا١ًَ عٔ ٖصا املٓتر ٖٚصٙ املعا١ًَ 

املٓتر، نٞ تتٛيس قٓاع١ ٚاط٦ُٓإ يس٣ ايصٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ بسٌٜ س٬ٍ بس٫ً َٔ 

 تكسِٜ َعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ.

ٚإٕ عسّ ايكٝاّ مبجٌ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ ا٫غتُطاض بايتعاٌَ بايطبا احملطّ 

٪زٟ إىل ايتغدِ ٚاضتفاع ا٭غعاض ٚغ٤ٛ تٛظٜع ايسخٌ بني ايٓاؽ، ؾطعَا ٚايصٟ ٜ

 ٚتطانِ ايفٛا٥س ايطبٜٛ٘.

ٚتهتػب ٖصٙ ايساضغ١ أُٖٝتٗا َٔ خ٬ٍ إعافتٗا خسَات دسٜس٠ يًبٓٛى 

اإلغ١َٝ٬، ٚأزٚات َاي١ٝ دسٜس٠ يًٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ ٚغٛف تػتفٝس َٔ 

تادٕٛ إىل متٌٜٛ استٝاداتِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ عس٠ دٗات أُٖا ايتذاض ايصٜٔ ذن

ايػًع١ٝ بططٜك١ َؿطٚع١ ٚس٬ٍ زٕٚ ضبطِٗ بأٟ ايتعاَات ػاٙ اآلخطٜٔ 

باإلعاف١ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ اييت يسٜٗا غٝٛي٘ ظا٥س٠ تطٜس إٔ تػتجُطٖا، ٖٚصا َا 

ٜػاعس ع٢ً ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: )تػع١ 

( ٚتػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ٚايصٟ ٜٓتر عٓ٘ أعؿاض ايطظم يف ايتذاض٠

 اضتفاع َػت٣ٛ ؼضٌٝ ايعنا٠.

 : (3)إٕ ا٭غباب اييت زفعت ايباسح يًكٝاّ بٗصٙ ايسضاغ١ ٖٞ

 إدناز أزا٠ َاي١ٝ دسٜس٠ غٛا٤ مت١ًٜٝٛ أٚ اغتجُاض١ٜ.  أ٫ًٚ:

َهإ ا٫غتغ٬ٍ ا٭َجٌ يًفطظ املعط١ً فسٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ باإل ثاًْٝا:

 ا٫غتفاز٠ َٓٗا عسٚز عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

 إس٬ٍ املعا٬َت اؿ٬ٍ بس٬ًٜ يًُعا٬َت ايطب١ٜٛ احملط١َ ؾطعا.  ثايجًا:

 

 

 

                                      
 ّ(. صٓاع١ اهلٓسغ١ املاي١ٝ اإلغ١َٝ٬، َطنع ايبشٛخ، ؾطن١ أيطادشٞ. 2000غاَٞ ايػًِٜٛ، ) (3
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 مشكلة الدراسة:  2 – 1

تكسّ ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ خس١َ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ املب١ٝٓ ع٢ً 

اٌَ َع ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬، ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ٖٚصا َا ميٓع أْاؽ نجريٕٚ َٔ ايتع

يصا يعّ ايبشح يف ايٓعاّ املضطيف اإلغ٬َٞ عٔ بسٌٜ ؾطعٞ ـضِ ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ املعٍُٛ ب٘ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ. فهاْت ٖصٙ ايسضاغ١.  

 أهنية الدراسة:  3 – 1

تهتػب ٖصٙ ايسضاغ١ أُٖٝتٗا َٔ خ٬ٍ تٛفري أزا٠ مت١ًٜٝٛ يًتذاض 

عٌُ ع٢ً إؾباع استٝاداتِٗ ايت١ًُٜٝٛ َٔ ايػًع أٚ املٛاز ٚايؿطنات ايتذاض١ٜ، ت

اـاّ أٚ املعسات ٚاآل٫ت ٚيريٖا ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ باإلعاف١ إىل 

إس٬ٍ املعا٬َت اؿ٬ٍ بس٬ًٜ يًُعا٬َت ايطب١ٜٛ احملط١َ ؾطعًا ٖٚصٙ ا٭زا٠ 

 تعترب بس٬ًٜ ـضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ. 

 ة: هدف الدراس   4 – 1

( يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط 4تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل اقرتاح منٛشز)

( هلصا املٓتر بغطض إعطا٤ ايكاض٨ ٚاملػتفٝس صٛض٠ 5ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚايرتٜٚر)

 ٚاعش١ ٚؾا١ًَ. 

 فرضيات الدراسة:   5 – 1

 ايفطع١ٝ ا٭ٚىل:

H01تذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ ـًٛ بٝع ا٭ٚضام اي

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

                                      
ف املٓتر بأْ٘ خس١َ أٚ سع١َ َٔ اـسَات ٚاييت ّ(، إزاض٠ تػٜٛل اـسَات املضطف١ٝ املتكس١َ. عط2005ايعذاض١َ، تٝػري، ) (4

تكسّ ؾ١ٗ َػتفٝس٠ َٔ َضطف يتشكٝل ٖسف تػٜٛكٞ َعني نعٜاز٠ عسز ايع٤٬ُ...نُا إٔ أٟ ابتهاض أٚ تضُِٝ أٚ ؼسٜح 

 أٚ تطٜٛط ـس١َ َا، ٜعس خس١َ دسٜس٠ 
 ٛ أسس عٓاصط املعٜر ايتػٜٛكٞ. ايعذاض١َ، َطدع غابل. ايرتٜٚر َؿتل َٔ ايًفغ ايعطبٞ. ضٚز ايؿ٧ عطف ب٘، ٖٚ(5
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 ايفطع١ٝ ايجا١ْٝ:

H02 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 يفطع١ٝ ايجايج١:ا

H03 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايطابع١:

H04 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ :

 اض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذ

 ايفطع١ٝ اـاَػ١:

H05 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات :

ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايػازغ١:

H06١ٝ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا٥

)ايػًع١( عٔ ايجُٔ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايػابع١:

H07 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط :

 ٜٔ بٗا .ايجُٔ امل٪دٌ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املس
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 منوذج الدراسة  6 – 1

 

 

 

 

 
أ٫ًٚ: خًٛ بٝع ا٭ٚضام ايتذاضٜـ١ يغـري املـسٜٔ    

بٗــا َــٔ أغــباب ؼــطِٜ ايؿــطٜع١ اإلغــ١َٝ٬  

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ نُا ػطٜ٘ ملعا١ًَ خضِ 

 ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ.

 
ثاْٝــًا: تــٛفط ايغــٛابط ايؿــطع١ٝ ايــيت متٓــع   

ايطبــا يف بٝــع ا٭ٚضام ايتذاضٜــ١ يغــري املــسٜٔ     

 بٗا. 
ثايجًا: تٛفط ايغٛابط ايؿـطع١ٝ ايـيت متٓـع    

ايغطض يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاضٜـ١ يغـري املـسٜٔ    

 . بٗا
متٓـع   ضابعًا: تٛفط ايغـٛابط ايؿـطع١ٝ ايـيت   

اؾٗايــــ١ يف بٝـــــع ا٭ٚضام ايتذاضٜـــــ١ يغـــــري  

 . املسٜٔ بٗا

خاَػًا: تٛفط عـٛابط ؾـطع١ٝ عاَـ١ متٓـع      

احملعــــــٛضات ايؿــــــطع١ٝ ا٭خــــــط٣ يف بٝــــــع  

 ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا.

 
غازغًا: تٛفط ايغـٛابط ايؿـطع١ٝ يًتُٝٝـع    

ــًع١( ٚايـــــجُٔ )ايٓكـــــس      بـــــني املبٝـــــع )ايػـــ

ــ١ يغـــــري اآلدـــــٌ( يف بٝـــــع ا٭ٚضام ا يتذاضٜـــ

 املسٜٔ بٗا.

 
غابعًا: تٛفط ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ 

َــٔ كــاطط ايــجُٔ امل٪دــٌ يف بٝــع ا٭ٚضام  

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا.

 

ــع ا٭ٚضام   ــش١ بٝـــــــ صـــــــ

ايتذاضٜـــ١ يغـــري املـــسٜٔ  

بٗـــــــــا َـــــــــٔ ايٓاسٝـــــــــ١ 

ــٛابط   ــطع١ٝ بايغـــ ايؿـــ

ايؿــطع١ٝ ايــيت تبعــسٖا  

عــــــــٔ ايطبـــــــــا ٚايغـــــــــطض  

ــ١ ٚ أٟ  ٚاؾٗايـــــــــــــــــــــــــــ

ــٛضا ت ؾــــــــطع١ٝ قعــــــ

 .٣أخط

 املتغري التابع املتغريات املستكلة
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 التعريفات اإلجرائية للنتغريات:  7 – 1

 َضطًشات ايسضاغ١: 

ايؿٝو(ٖٞ ٚثا٥ل زٜٔ ٜتعٗس –ايػٓس ٭َط –ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: )ايهُبٝاي١  (1

املسٜٔ بٗا بإٔ ٜسفع يف ٚقت َعني يف املػتكبٌ يؿدط قسز امس٘ يف 

يٓكٛز ْتٝذ١ بٝع َ٪دٌ ايجُٔ ٫ٚ ذنٌ ايػٓس أٚ ٭َطٙ َبًغًا قسزا َٔ ا

 أدٌ ٚفا٤ ٖصٙ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ إ٫ يف ايتاضٜذ املسٕٚ عًٝٗا.

ايتذاض١ٜ يضاحل ايبٓو قبٌ  (6) بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ ْكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ (2

 َٛعس اغتشكاقٗا َكابٌ غًع ٚبغا٥ع َكبٛع١.

ييت تبعسٖا عٔ ايغٛابط ايؿطع١ٝ: ٖٞ اإلطاض ايؿطعٞ يًُعا١ًَ املاي١ٝ ا (3

 ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚاحملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ .

ايعطٚض ايتذاض١ٜ: تطًل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ َعطٚض يًتذاض٠ َٔ غٝاضات  (4

َٚعسات ٚآ٫ت ٚبغا٥ع ٚغًع ٚأثاخ ٚأقُؿ١ ٬َٚبؼ َٚٛاز بٓا٤...َا عسا 

 (7)ايٓكٛز 

َٔ قإْٛ ( ١٦ٖٝ2 ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يًُضاضف اإلغ١َٝ٬ ٖٞ: عطفت املاز٠ ) (5

ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطٜع١ بأْٗا "اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ 

يًُضطف اييت تكّٛ بٛعع ٚإقطاض ايضٝغ اييت ٜعٌُ بٗا املضطف َٚطادع١ 

 (8) َعا٬َت٘ ٚفكًا ٭سهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬"

ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬: تطًل ع٢ً املضاضف ٚايبٓٛى اييت تتعاٌَ بأسهاّ َٚباز٨  (6

 ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

                                      
ّ(.ايتعكٝب ٚاملٓاقؿ١. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿازٟ عؿط. "غ٦ٌ ٌٖ ايػٓس 1998ايؿٝذ، ايضسٜل ايغطٜط، ) (6

ظ  ْكٛز  ؟  فأداب ٫ ايػٓس يٝؼ ْكٛزًا بٌ ٖٛ ٚثٝك١ ٚايصٟ ٜباع ٖٛ ايسٜٔ فعٓس َا ٜبٝع ايػٓس أٚ ايهُبٝاي١ فاْ٘ ٜبٝع ايسٜٔ "

419 
  83ّ(. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘. َطابع ايسغتٛض ايتذاض١ٜ، عُإ، ا٭ضزٕ، ظ2000اـٝاط، عبس ايععٜع، ) (7
 .63.ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ.ظ2ّ(.اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ،ط2006قإْٛ املضاضف اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ عاّ، ) (8
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ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ: تطًل ع٢ً ايبٓٛى ٚاملضاضف اييت تتعاٌَ ٚفل ايٓعط١ٜ  (7

 ايتكًٝس١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ.

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٜطًل ع٢ً إقطاض ايٓكس بايٓكس املتشس دٓػًا  (8

َتفاع٬ً َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس ٖٚٛ َٔ ايطبا احملطّ يف 

 ٜع١ اإلغ١َٝ٬.ايؿط

 ايطبا: ٖٛ ايعٜاز٠ يف أسس ايبسيني املدضٛصني )ايٓكسٜني( ْعري ا٭دٌ. (9

ع١ً ؼطِٜ ايطبا: ٖٛ ايهػب زٕٚ بصٍ دٗس أٚ َاٍ أٚ ؼٌُ كاطط٠، فتعٜس  (10

ثط٠ٚ املطابٞ ع٢ً سػاب اآلخطٜٔ ،ٚتطانِ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ يف أٜازٟ سف١ٓ 

 ق١ًًٝ َٔ ايٓاؽ.

اؿهِ َٔ أدً٘، يٝشكل يًٓاؽ َٓفع١ أٚ ٜسفع  املع٢ٓ ايصٟ ؾطع ٞايع١ً: ٖ (11

 عِٓٗ َفػس٠.

ايغطض: ٖٛ ا٫ستُاٍ أٚ ايؿو أٚ ايرتزز ٫ ٜسض٣ أذنضٌ أّ ٫ ذنضٌ ، ٖٚٛ  (12

ًْا َٚع٢ٓ.  اـطط ٚظ

اؾٗاي١: تطًل ع٢ً اؾٗاي١ ايفاسؿ١ امل٪ز١ٜ إىل ايٓعاع ٖٚٞ َؿتك١ َٔ  (13

فع٬ بغري عًِ ،  ، خ٬ف عًُت٘ ، َٚجًٗا اؾٌٗ ٖٚٛ إٔ تفعٌ ٤ايؿٞدًٗت 

 يصيو ٜػتعٌُ اؾٌٗ يٛصف اإلْػإ يف اعتكازٙ أٚ قٛي٘ أٚ فعً٘.

ايعطف املضطيف: ٜطًل ع٢ً َا اعتازٙ املضطفٕٝٛ َٔ فعٌ ؾا٥ع بِٝٓٗ، أٚ  (14

يفغ أيفٛا إط٬ق٘ ع٢ً َع٢ٓ خاظ عٓسِٖ عٝح ٫ ٜتبازض إىل ايصٖٔ عٓس 

 ٭ٚضام" ايتذاض١ٜ. مساع٘ يريٙ ٚ نإ َٛافكا يًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ نًفغ "ا
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 الدراسات السابكة واإلطار الهظري:  الفصل الثاني

 ايسضاغات ايػابك١: 2-1

ّ(، بعٓٛإ: "أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو يف 2006أ٫ٚ: زضاغ١ )ايٓؿٟٛ، 

 ايفك٘ اإلغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايٛععٞ":

م ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ـضِ ا٭ٚضا

ايتذاض١ٜ نُا ٜتِ ايتعاٌَ ب٘ يف املضاضف ايتكًٝس١ٜ َٔ إقطاض ايٓكس بايٓكس 

ٚايتفاعٌ فٝ٘ َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ْٚاقؿت أقٛاٍ ايفكٗا٤ سٍٛ ٖصٙ 

 املػأي١ ٚتأصًٝٗا ايؿطعٞ ٚقس تٛصًت إىل ٖصٙ ايٓتا٥ر:

 ا٭ٚضام ايٓتٝذ١ ا٭ٚىل: بعس ايعطض املفضٌ ملا قاي٘ ايفكٗا٤ يف ع١ًُٝ خض ِ

ايتذاض١ٜ تبني إٔ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ع١ًُٝ ضب١ٜٛ ٚاعش١ ٚبايتايٞ فإٕ 

 ايتعاٌَ بٗا قطّ ؾطعًا.

  :ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ: شنطت ايساضغ١ بعض ايبسا٥ٌ غٛف ْصنطٖا باختضاض

زخٍٛ ايبٓو َع ايتادط يف ع١ًُٝ ؾطان١ عٓس استٝاد٘ يًتٌُٜٛ أٚ إبساٍ 

 بغاع١. ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ

أٚ إٔ تهٕٛ ٖٓاى َعاًَتإ َػتكًتإ بني ايبٓو ٚبني ساٌَ ايٛضق١ 

ايتذاض١ٜ، ا٭ٚىل: تٛنٌٝ ايتذاض يًبٓو باغت٬ّ اؿل ايصٟ يف ايٛضق١ بعكس 

َػتكٌ، ٚايجا١ْٝ إقطاض ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ مبا ٜعازٍ ق١ُٝ ايٛضق١ 

 َبًغ ايكطض.ايتذاض١ٜ بعس خضِ ايبٓو أدط٠ ايتشضٌٝ َكسًَا َٔ 

 ": (9)(. بعٓٛإ: "أسهاّ بٝٛع ايس1999ٜٔثاًْٝا: زضاغ١ )املٓٝع، 

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطف١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يبٝع ايسٜٔ بايعني، ٚبٝع ايسٜٔ 

بايسٜٔ، بٝع ايسٜٔ باملٓفع١، ثِ إٕ ايسٜٔ املبٝع قس ٜهٕٛ مثٓا َٔ ا٭مثإ َٔ شٖب 

                                      
اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ايٛاسس  ١املعاصط٠. ايػٓف١ً ايبشٛخ ايفكٝ٘  ٔ.ّ(.أسهاّ بٝٛع ايس1999ٜاملٓٝع، عبسا هلل غًُٝإ، ) (9

  150ٚا٭ضبعٕٛ.ظ
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ٜٔ بٝع غًع١ َعٝٓ٘ َ٪د١ً ايتػًِٝ أٚ غًع١ أٚ فغ١ أٚ ع١ًُ ٚضق١ٝ، ٚقس ٜهٕٛ ايس

 َٛصٛف١ يف ايص١َ.

ٚقس تٓاٚيت ايسضاغ١ نٌ صٛض٠ بايتفضٌٝ َع شنط َجاٍ يتكطٜب املع٢ٓ 

َٚٔ ثِ شنطت اؿهِ ع٢ً ٖصٙ ايضٛض٠ مبا ٜٓاغبٗا َٔ سهِ ؾطعٞ إَا اؾٛاظ 

ْ٘ أٚ املٓع، ٚقس شنطت صٛض٠ ايتعاٌَ غضِ ايهُبٝاي١ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ بأ

قطض ْكس بٓكس ثِ خًضت إىل ْتٝذ١ إٔ ٖصٙ املعا١ًَ قعٛض٠ ؾطعًا نْٛٗا 

قطض ْكس ظٓػ٘ َتفاع٬ً َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ٖٚصا َٔ ايطبا 

 احملطّ ؾطعًا.

أَا يف ايضٛض٠ ا٭ٚىل فكس شنطت ٖصٙ ايسضاغ١ صش١ بٝع مثٔ ْكس َ٪دٌ 

 أيف ضٜاٍ آد١ً بػٝاض٠ َع١ٓٝ. بػًع١ َع١ٓٝ يًُسٜٔ ٚيغري املسٜٔ ب٘ نبٝع َا١٥

 : ممٝعات ٖصٙ ايساضغ١ عٔ ايسضاغ١ ايػابك١:2-2

 متٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ ايسضاغات ايػابك١ مبا ًٜٞ:

  .تعترب ايسضاغ١ ا٭ٚىل َٔ ْٛعٗا يف ايُٝٔ اييت تتٓاٍٚ ٖصا املٛعٛع 

  َٔ استٛا٤ ايسضاغ١ ع٢ً داْب تطبٝكٞ ٖٚٛ داْب يري َٛدٛز يف نجري

 ايػابك١ اييت تكتضط ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟ ٚايٓكاش ايفكٗٞ فكط. ايسضاغات 

  ٙاغتدساّ ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ ايتش١ًًٝٝ ٚاإلسضا١ٝ٥ إلثبات فطعٝات ٖص

 ايسضاغ١ أٚ ْفٝٗا، ٚعسّ ا٫قتضاض ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟ فكط. 

  ٖٞٚ تٓاٚيت املٛعٛع َٔ ظا١ٜٚ مل ٜتِ ايتططم إيٝ٘ َٔ قبٌ بٗصٙ ايضٛض٠

املٓتر ٖٚصٙ املعا١ًَ اؿ٬ٍ َٔ خ٬ٍ إعطا٤ َعًَٛات ٚاعش١  ايرتٜٚر هلصا

 ٚؾا١ًَ. 

  تٗتِ ايسضاغ١ بإدناز أزا٠ مت١ًٜٝٛ دسٜس٠ تعٌُ ع٢ً تٛفري استٝادات ايع٤٬ُ

ايػًع١ٝ زٕٚ ضبطِٗ بأٟ ايتعاَات ػاٙ اآلخطٜٔ فٗٞ ؽًٞ َػ٦ٛيٝاتِٗ َٔ 

َٔ كاطط  خ٬ٍ ْكًِٗ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ يضاحل ايبٓو ٚايتدًط

 ايسٜٕٛ. 



 

 

  

 األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة  278

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

 : اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١: 2-3

 : املكس١َ: 2-3-1

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: عباض٠ عٔ ٚثا٥ل زٜٔ ٜتعٗس املسٜٔ بٗا بإٔ ٜسفع يف ٚقت 

َعني يف املػتكبٌ يؿدط قسز امس٘ يف ايػٓس أٚ ٭َطٙ َبًغًا قسزا َٔ 

ايتذاض١ٜ إ٫ يف  ايٓكٛز ْتٝذ١ بٝع َ٪دٌ ايجُٔ ٫ٚ ذنٌ أدٌ ٚفا٤ ٖصٙ ايٛضق١

 ايتاضٜذ املسٕٚ عًٝٗا. 

أٚ ٖٞ صهٛى قاب١ً يًتساٍٚ متجٌ سكا ْكسٜا ٚتػتشل ايسفع مبذطز 

ا٫ط٬ع أٚ بعس أدٌ قضري، ٚدنطٟ ايعطف ع٢ً قبٛهلا نأزا٠ يًٛفا٤، ٚأزا٠ 

 . (10)ي٥٬تُإ

 أْٛاع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: 

ايػاسب  ايهُبٝاي١: ٖٞ صو َهتٛب ٜتغُٔ بٝاْات َع١ٓٝ ٜأَط فٝ٘ .1

)ايسا٥ٔ( ؾدضا ٜػ٢ُ املػشٛب عًٝ٘ )املسٜٔ(، بسفع َبًغ قسز َٔ ايٓكٛز 

 يف تاضٜذ َعني إلشٕ ؾدط ثايح ٜػ٢ُ املػتفٝس.

ايػٓس ٭َط: صو َهتٛب ٜتعٗس فٝ٘ قطضٙ )املسٜٔ( بسفع َبًغ ْكسٟ يف  .2

 تاضٜذ قسز إلشٕ ؾدط َعني )ايسا٥ٔ(. 

ٖٚٛ  –( املػشٛب عًٝ٘ ايؿٝو: صو َهتٛب ٜأَط فٝ٘ اآلَط )ايػاسب .3

إٔ ٜسفع مبذطز ا٫ط٬ع عًٝ٘، َبًغا قسزا َٔ ايٓكٛز إلشٕ  –بٓو يايبا 

 ؾدط َعني. 

 أٚد٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف بني ايهُبٝاي١ ٚايػٓس ٭َط ٚايؿٝو:

  ٜتفل ايؿٝو ٚايهُبٝاي١ يف إٔ نٌ َُٓٗا ي٘ أططاف ث٬ث١: ايػاسب

٭َط ٚضق١ ثٓا١ٝ٥ شات ططفني: ٚاملػشٛب عًٝ٘ ٚاملػتفٝس يف سني إٔ ايػٓس 

 ا٭ٍٚ: احملطض ايصٟ ٜتعٗس بايٛفا٤ يف ٚقت َعني، ايجاْٞ املػتفٝس )ايسا٥ٔ(.

                                      
 .272ّ(. أسهاّ املعا٬َت ايتذاض١ٜ. اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب، صٓعا٤.ظ 2007مشػإ عبس ايطمحٔ عبس اهلل، ) (10
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  ،تتفل ايهُبٝاي١ ٚايػٓس ٭َط يف إٔ ن٬ً َُٓٗا ٚادب ايسفع بعس أدٌ َعني

 أَا ايؿٝو فٗٛ أَط بايسفع يف اؿاٍ.

 ذنتفغ فٝ٘  املػشٛب عًٝ٘ يف ايؿٝو عاز٠ ٖٛ بٓو ايعٌُٝ )ايػاسب( إش

ايػاسب بطصٝس ٜسفع َٓ٘ َبايغ ايؿٝهات اييت ٜػشبٗا يآلخطٜٔ، يف سني 

 إٔ املػشٛب عًٝ٘ يف ايهُبٝاي١ قس ٜهٕٛ َضطفا ٚقس ٜهٕٛ يريٙ.

  تعترب ايهُبٝاي١ ع٬ُ ػاضٜا يف نٌ ا٭سٛاٍ، يف سني ايػٓس ٭َط ٜعترب

يسٜٔ( املػشٛب ػاضٜا إشا ٚقع٘ تادط، أَا ايؿٝو فتشسز طبٝعت٘ املعا١ًَ )ا

 ٭دًٗا فإٕ ناْت ػاض١ٜ نإ َجًٗا، ٚإٕ ناْت َس١ْٝ فٗٛ َجًٗا.

 

 :(11)خضا٥ط ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ

تتُٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ عٔ يريٖا َٔ ايٛثا٥ل ٚغٓسات ايسٜٔ ا٭خط٣ بعس٠ 

 خضا٥ط أُٖٗا:

  ِا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚثا٥ل زٜٔ فٝٗا بٝاْات َع١ٓٝ ٖٞ: تٛقٝع احملطض ٚاغ

ب عًٝ٘ ٚاغِ املػتفٝس ٚتاضٜذ اإلصساض ٚتاضٜذ ا٫غتشكام َٚهاْ٘ املػشٛ

 َٚكساض ايٓكس)املبًغ(.

  ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زًٜٓا َػتشل ايسفع بعس أدٌ قضري نج٬ث١ أٚ غت١

 ؾٗٛض أٚ غ١ٓ. 

  ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ سكا ْكسٜا، بُٝٓا ٫ ٜعس غٓس ايؿشٔ ايبشطٟ ٚتصنط٠

 ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٭ْٗا متجٌ ايبغا٥ع املٓكٛي١.  ايٓكٌ ايربٟ أٚ اؾ٣ٛ َٔ

 .ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زٜٓا ْكسٜا ٚإٔ ٖصا ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١ 

 

                                      
(11)

اَع١ اؾسٜس٠ ّ(.أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو.اإلغهٓسض١ٜ،زاض اؾ2006ايٓؿٟٛ،ْاصط امحس، )

 .13يًٓؿط،ظ
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 أ١ُٖٝ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ:

إٕ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ْٛع َٔ أْٛاع ايتٛثٝل املؿطٚع ايصٟ ٜغُٔ بٗا ايسا٥ٔ 

تطتٝب ٚتٓعِٝ أسهاّ  سك٘ يس٣ َسٜٓ٘ فكس تٓاٚيت ايكٛاْني ايتذاض١ٜ املدتًف١

ايتعاٌَ با٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٖٚٛ َا ٜعطٞ ٖصٙ ا٭ٚضام اغتكطاضًا نبريًا َٔ خ٬ٍ 

ق٠ٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜٓعُٗا ٚميٓع ايت٬عب بٗا، فاملسٜٔ با٭ٚضام ايتذاض١ٜ ًَتعّ 

بايٛفا٤ بٗا ، ْؿأ ٖصا ا٫يتعاّ َٔ خ٬ٍ تٛقٝع٘ عًٝٗا يكٛي٘ تعاىل "ٜا أٜٗا ايصٜٔ 

( ٚقس أٚيت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٖصا 1ٚفٛا بايعكٛز" غٛض٠ املا٥س٠ آ١ٜ )آَٓٛا أ

اؾاْب أ١ُٖٝ خاص١ َٔ خ٬ٍ ؼسٜسٖا فُٛع١ َٔ ايعكٛز، تػُٞ عكٛز 

ا٥٫تُإ أٚ عكٛز ايتٛثٝل،ٖٚٞ ايهتاب١ ٚاإلؾٗاز ملٓع ايٓهطإ ٚاؾشٛز ٚاؿس َٔ 

املُاط١ً يف ايػساز، ٖٚٛ َا  املٓاظع١ بني ايٓاؽ ،أَا ايهفاي١ ٚاؿٛاي١ ٚايطٖٔ ملٓع

ٜكًٌ املداطط يف أَٛاٍ ايسا٥ٔ يكٛي٘ تعاىل "ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إشا تسآٜتِ بسٜٔ 

إىل أدٌ َػ٢ُ فانتبٛٙ ... ٫ٚ تػأَٛا إٔ تهتبٛٙ صغريا أٚ نبريا إىل أدً٘" 

 (.282ايبكط٠ اآل١ٜ )

 ؼسٜس َفّٗٛ ايبٝع ٚتكػُٝ٘ َٔ سٝح احملٌ:  2-3-2

 د مفهىم البيع:أوالً: حتدي

  ٌُٜطًل ايبٝع ع٢ً املبازي١ بني ؾ٦ٝني، ٖٚٛ َٔ ا٭يفاظ املؿرتن١ اييت ؼ

َعإ َتغاز٠ ، ٚيهٔ إشا أطًل يفغ ايبا٥ع فاملتبازض يًصٖٔ أْ٘ ٜطاز بصيو 

 باشٍ ايػًع١. 

  أَا يف ا٫صط٬ح ايفكٗٞ فكس اختاضت ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ إٔ تعطف ايبٝع

 ٍ". بأْ٘ "َبازي١ َاٍ مبا

  ٍمباٍ آخط  –ٚيٛ يف ايص١َ  –أَا اؿٓاب١ً فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘: َبازي١ َا

 . (12)ع٢ً ٚد٘ ايتأبٝس يري ضبا ٫ٚ قطض

                                      
ّ(أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط ايعسز 1998محٛز، غاَٞ سػٔ ) (12

 .299ظ 1اؿازٟ عؿط،ز
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 ٍٚبسٜٗٞ إٔ املبازي١ تعين (13)أَا اؿٓف١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "َبازي١ َاٍ مبا "

 املغاٜط٠. 

 َٓافع ٫ٚ َتع١  أَا املايه١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "عكس َعاٚع١ ع٢ً يري

 يص٠". 

  ٚأَا ايؿافع١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "عكس َعاٚع١ َاي١ٝ ٜفٝس ًَو عني أ

 سل َايٞ ع٢ً ايتأبٝس". 

  نًٗا َباح إشا ناْت بطعا  –نُا ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿافعٞ  –فأصٌ ايبٝع

املتباٜعني اؾا٥عٟ ايتضطف فُٝا تباٜعا إ٫ َا ٢ْٗ عٓ٘ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

 . (14)ًِ عًٝ٘ ٚغ

  ً٘ٝفايبٝع إشٕ ٖٛ َطًل املبازي١ متًٝهًا ٚاَت٬نًا، ٚقً٘ ٖٛ َا ٜكع ع

 ايتعاقس. 

 ثانياً: تقسيم البيع من حيث احملل:

بٝع ايعني بايسٜٔ ٖٚٛ ايبٝع املطًل، حنٛ بٝع ايػًع١ بايسضاِٖ ٚايسْاْري  (أ 

َٛصٛف١ بايص١َ ٚمسٞ بايبٝع املطًل ٭ْ٘ مل ٜػِ باغِ َعني ٖٚٛ ايبٝع 

 يعازٟ.ا

بٝع ايٓكس بايٓكس ٖٚٛ املػ٢ُ بايضطف، نبٝع ايطٜاٍ ايكططٟ بايطٜاٍ  (ب 

 ايُٝين. 

 بٝع ايعني بايعني ٖٚٛ بٝع املكاٜغ١ أٟ َبازي١ املاٍ باملاٍ نبٝع أضض بػٝاض٠.  (ز 

نًٝٛا َٔ ايزن ايُٝين َ٪دٌ  50بٝع ايػًِ ٖٚٛ َبازي١ آدٌ بعادٌ نبٝع  (ز 

 إىل ؾٗط بأيف ضٜاٍ غعٛزٟ َعذٌ.

                                      
 161، ايكاٖط٠. َطبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ.ظ4ّ( أسهاّ املعا٬َت ايؿطع١ٝ، ط1952ع٢ً )اـفٝف، 13

  48، 7،ظ2ت(.أزٚات ا٫غتجُاض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ز -يععٜع،)زاـٝاط، عبس ا (14
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ا ايتكػِٝ إٔ ايبٝع ضيِ أْ٘ َباح يف اؾ١ًُ إ٫ إٔ َا ٜٓسضز ؼت٘ ٜٚسٍ ٖص

 َٔ أقػاّ إمنا رنغع يًؿطٚط اييت ؽط نٌ عكس عػب طبٝعت٘.

فايتبازٍ يف ايبٝع املطًل دنٝع َج٬ًُ تعذٌٝ ايجُٔ أٚ تأدًٝ٘ أٚ تكػٝط٘ أَا  

 يف بٝع ايػًِ فإْ٘ ٫ بس َٔ تعذٌٝ ضأؽ َاٍ ايػًِ.

ْكس بٓكس، فإْ٘ ٜؿرتط فٝ٘ ايفٛض١ٜ يف تكابض ايبسيني إشا أَا إشا نإ بٝع 

اختًفا دٓػًا نايصٖب بايفغ١، ٚايس٫ٚض بايسٜٓاض،أَا إشا اؼس اؾٓؼ 

نايسٜٓاض بايسٜٓاض ٚايس٫ٚض بايس٫ٚض، فإْ٘ ٜؿرتط فٝ٘ املُاث١ً ٚ ايتكابض يف 

 فًؼ ايعكس ف٬ تباع املا١٥ ز٫ٚض بتػعني ٫ٚ مبا١٥ ٚعؿط٠ . 

ٍٛ عٌ ايبٝع إشٕ ٜع٢ٓ دٛاظ املعا١ًَ ٚيهٔ يف سسٚز َا أسٌ اهلل ٚضغٛي٘ فايك

سٝح رنتًف سهِ ايبٝع باخت٬ف قً٘ سػب ايتفضٌٝ ايصٟ غٓبٝٓ٘ يف ؾطٚط 

 احملٌ.

 ثالثاً: الشروط اخلاصة باملبيع:

اؾرتط ايفكٗا٤ يف املبٝع، ٖٚٛ قٌ ايتعاقس يف عكس ايبٝع، ؾطٚطًا َتفاٚت١، 

 ايؿطٚط املٛغٛع١ ايفك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ يف مخػ١ ؾطٚط ٖٞ:ٚقس أٚدعت ٖصٙ 

إٔ ٜهٕٛ املبٝع َٛدٛزًا سني ايعكس، ف٬ ٜضح بٝع املعسّٚ باتفام ايفكٗا٤،  .1

ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو بٝع ايػًِ يًٓط عًٝ٘ باؿسٜح ايٓبٟٛ املطٟٚ إٔ ايٓيب 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ عٔ بٝع َا يٝؼ عٓس اإلْػإ ٚضخط يف ايػًِ.

ٕ املبٝع َا٫ً َتكًَٛا، ف٬ دنٛظ بٝع َاٍ يري َتكّٛ ناـُط إٔ ٜهٛ .2

 ٚاـٓعٜط يف سل املػًِ.

إٔ ٜهٕٛ املبٝع ممًٛنًا ف٬ دنٛظ بٝع َا يٝؼ ممًٛنا يًبا٥ع غٛا٤ نإ  .3

 َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ أٚ َٔ أ٬َى ايغري.

إٔ ٜهٕٛ املبٝع َكسٚض ايتػًِٝ، ف٬ دنٛظ بٝع َا يٝؼ َكسٚضًا ع٢ً تػًُٝ٘ ،  .4

 ٜسخٌ يف ٖصا ا٫عتباض زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ.ٚ
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ضح بٝع اجملٍٗٛ دٗاي١ تفغٞ إىل  .5 ٔ، ف٬ٜ  ٔ ايعاقسٜ عًًَٛا يهٌَ  هٕٛ املبٝعَ   ٜ ٕأ

 املٓاظع١.

أسهاّ ايتضطف يف زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعط فكٗا٤  2-3-3

 ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬:

بإغٗاب نبري َٔ  (15)َػأي١ ايسٜٔ ؼسخ فكٗا٤ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ عٔ

سٝح ايتٛثٝل ٚأْٛاع٘، ٚقس أنسٚا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتٛثٝل ملا يف شيو َٔ قافع١ 

ع٢ً ا٭َٛاٍ َٔ ايغٝاع َٚٓعًا يًٓعاع بني ايٓاؽ، َػتسيني ع٢ً شيو َٔ ايهتاب 

ثِ ؼسثٛا عٔ أسهاّ ايتضطف بٗصٙ ايسٜٕٛ بٝعًا يًُسٜٔ ب٘ ٚيغري املسٜٔ  ٚايػ١ٓ،

 .(16)بغري دٓػ٘بإبساي٘ 

ٚمتجٌ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ أسس أْٛاع ايسٜٕٛ )ايسٜٕٛ ايٓكس١ٜ( اييت مت 

تٛثٝكٗا بٗصٙ ا٭ٚضام، ٚغٛف تكتضط زضاغتٓا يف ٖصا املٛعٛع ع٢ً بٝع زٜٕٛ 

َٔ ٚد٘ ْعط ايفكٗا٤ ع٢ً ايٓشٛ  –ايبٓو  –ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 ايتايٞ: 

 –بٝع زٜٔ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا  اختًف ايفكٗا٤ يف َػأي١

 بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ إىل ث٬ث١ آضا٤ ٖٞ:  –ايبٓو 

 –ايبٓو  –٫ دنٛظ بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا  ايطأٟ ا٭ٍٚ:

بعطٚض ػاض١ٜ ٚعًًٛا شيو بإٔ ايسٜٔ يري َكسٚض ع٢ً تػًُٝ٘ ٚبايتايٞ فإٕ ٖصا 

ضح. نُا إٔ ٖصا ايبٝع فٝ٘ ؾطط ع٢ً املسٜٔ بايتػًِٝ ٖٚصا ايبٝع فٝ٘ يطض ف٬ ٜ

                                      
سكك٘ ٚخطز ّ(. فتح ايكسٜط اؾاَع بني فين ايطٚا١ٜ ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتفػري، 1994( ايؿٛناْٞ، قُس بٔ عًٞ، )15

نإ ، زاض ايٛفا٤، املٓضٛض٠ . ٜعطف ايسٜٔ بأْ٘ عباض٠ عٔ نٌ َعا١ًَ 1أسازٜج٘ ز. عبس ايطمحٔ عُري٠، ز 

أسس ايعٛعني فٝٗا ْكسًا ٚ نإ اآلخط يف ايص١َ ْػ١٦ٝ ، فايعني عٓس ايعطب َا نإ ساعطًا، ٚايسٜٔ َا 

 .376نإ يا٥بًا.ظ 

ّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ايسٚض٠ 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) (16

 .1اؿاز١ٜ. عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط.ز 
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ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ اؿٓف١ٝ، ٚبعض فكٗا٤  ايؿطط فاغس.

  ايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً، يف َػأي١ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ بغري دٓػ٘.

دنٛظ بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا بعطٚض ػاض١ٜ  ايطأٟ ايجاْٞ:

كبٛع١ يف فًؼ ايعكس ٚعًًٛا شيو بإٔ ايسٜٕٛ َػتكط٠، ٚإٔ غببٗا قس ؼكل َ

فع٬، فٗٞ ناملبٝع بعس ايكبض دنٛظ بٝع٘، ٫ٚ رنؿ٢ ع٢ً ٖصا ايعكس َٔ 

اْفػاخ٘، ٚإٔ ايسٜٔ دنٛظ بٝع٘ يًُسٜٔ ب٘ فهصيو دنٛظ بٝع٘ يغري املسٜٔ ب٘ 

يؿرياظٟ ٚايٟٓٛٚ يف قٝاغا ع٢ً بٝع ايٛزٜع١، ٖٚصا ضأٟ بعض فكٗا٤ ايؿافع١ٝ نا

 َػأي١ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بغري دٓػ٘.

ٚيف ضٚا١ٜ عٔ أمحس بٔ سٓبٌ اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ 

بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع ساعط٠، إشا اْتف٢ يطض عسّ ايكسض٠ 

 ع٢ً تػًِٝ ايسٜٔ يف قً٘.

 –ايبٓو  –زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا دنٛظ بٝع  ايطأٟ ايجايح:

بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ يف فًؼ ايعكس بؿطٚط تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض 

ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘، ٖٚٛ ضأٟ املايه١ٝ 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:(17)ٚاؾرتطٛا يصيو عس٠ ؾطٚط 

 ٓو.إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ ساعطا يف بًس ايب -1

 إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ َكطا بايسٜٔ  -2

 إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ ممٔ تأخصِٖ ا٭سهاّ يهٞ ٜتِ اغتد٬ظ ايسٜٔ َٓ٘  -3

 إٔ ٜباع ايسٜٔ بغري دٓػ٘  -4

 أ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايبٝع صطفا أٟ ْكسا بٓكس  -5

 أ٫ ٜهٕٛ بني املؿرتٟ ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ  -6

                                      
ّ(.أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ 1998ٞ سػٔ، )محٛز، غاَ (17

 .300.ظ1اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز اؿازٟ عؿط،ز
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 إٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ مما دنٛظ بٝع٘ قبٌ قبغ١  -7

 ١ٓ َكبٛع١إٔ ٜباع ايسٜٔ بػًع َعٝ  -8

ٚايصٟ ْطاٙ يف ٖصٙ املػأي١ ٚؽطدنًا ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض يف َصٖب املايه١ٝ 

ٖٚٛ ٚد٘ عٔ ايؿافع١ٝ، ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ 

ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع١ ساعط٠ إشا اْتف٢ يطض 

 ٚقت قً٘. عسّ ايكسض٠ ع٢ً تػًِٝ ايسٜٔ يف 

أَا بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يًُسٜٔ بٗا، فكس أداظٖا مجٗٛض ايفكٗا٤ 

بإبساهلا بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ ، ٭ٕ املاْع ٖٛ ايعذع عٔ تػًِٝ ايسٜٔ، ٫ٚ 

 ساد١ إىل ايتػًِٝ ٖٓا.

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚأغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ هلصٙ  2-3-4

 املعا١ًَ : 

ساٌَ  –مبٛدبٗا  –عباض٠ عٔ ع١ًُٝ ػاض١ٜ ٜكّٛ م ايتذاض١ٜ: خضِ ا٭ٚضا

ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَهٝتٗا عٔ ططٜل ايتعٗري إىل ايبٓو قبٌ َٝعاز اغتشكاقٗا 

ع٢ً غبٌٝ ايغُإ َكابٌ سضٛي٘ ع٢ً قُٝتٗا ْكسا كضًَٛا َٓٗا َبًغًا َعًٝٓا 

 .ٜػ٢ُ اـضِ أٚ عُٛي١ ايتضطٜف

فا٥س٠ اييت ٜتكاعاٖا ايبٓو َكابٌ ايكطض املُٓٛح ٚاـضِ ٖٛ عباض٠ عٔ غعط اي

يًع٤٬ُ ٚبايتايٞ فدضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ صٛض٠ َٔ صٛض اإلقطاض بفا٥س٠ تكّٛ بٗا 

ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ، ٖٚٞ ع١ًُٝ قعٛض٠ ؾطعا، ٫بتٓا٥ٗا ع٢ً ايكطض ايطبٟٛ، ٖٚٛ 

 قطّ ؾطعًا ٚشيو ٭َطٜٔ: 

ام ايتذاض١ٜ ع٢ً ظاٖطٖا، سٝح أسسُٖا: أْٓا يٛ أخصْا ع١ًُٝ خضِ ا٭ٚض

ٜبٝع صاسب ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ )ايسا٥ٔ( زٜٓ٘ امل٪دٌ فٝٗا يغري املسٜٔ بجُٔ َعذٌ 

أقٌ َٓ٘ َٔ دٓػ٘، ٚبٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ قعٛض عٓس بعض ايفكٗا٤، ٚدا٥ع 

عٓس بعغِٗ إشا اْتف٢ فٝ٘ ايغطض ٚايطبا، يري إٔ ايطبا يٝؼ مبٓتف ٖٓا، بٌ ٖٛ 

ٕ ايبسيني َٔ ايٓكٛز، فكس باع ايسا٥ٔ ْكسا آد٬ يغري املسٜٔ بٓكس َتشكل، ٭
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عادٌ أقٌ َٓ٘ َٔ دٓػ٘، فاستٟٛ بٝع٘ ٖصا ع٢ً ضبا ايفغٌ ٚايٓػ١٦ٝ، َٚٔ ٖٓا 

 نإ قعٛضا باتفام ايفكٗا٤.

ايجاْٞ: أْٓا يٛ ْعطْا إىل ع١ًُٝ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ عػب املكضٛز 

 ٔ:ٚايغا١ٜ َٓٗا يٛدسْاٖا أسس أَطٜ

  إَا قطض َبًغ ٚأخص سٛاي١ َٔ املكرتض مببًغ أنجط َٓ٘ ٜػتٛيف بعس َس٠

َع١ٓٝ، ٖٚٛ ضبا صطٜح ٫ فاٍ يًتأٌٜٚ فٝ٘، ٭ٕ اؿٛاي١ ٜؿرتط يضشتٗا 

ايتػاٟٚ بني ايسٜٔ احملاٍ ب٘ ٚاحملاٍ عًٝ٘ ٖٚٓا ؼكل بني ايسٜٔ احملاٍ ب٘ 

ض١ٜ( ظٜاز٠ يف َكابٌ )َبًغ ايكطض( ٚايسٜٔ احملاٍ ع١ًٝ )َبًغ ا٭ٚضام ايتذا

 ا٭دٌ ٚشيو َٔ ضبا ايٓػ١٦ٝ. 

  ٚإَا قطض َغُٕٛ، ٭ٕ ايبٓو مل ٜكضس إٔ ٜهٕٛ َؿرتٜا يًشل ايجابت يف

ايص١َ، ٚإمنا قضس اإلقطاض، فكبٌ اْتكاٍ ًَه١ٝ ايٛضق١ املدض١َٛ إيٝ٘ ع٢ً 

غبٌٝ ايغُإ، فإشا سٌ ٚقت اغتشكاقٗا، ٚمل ٜسفع أٟ َٔ املًتعَني قُٝتٗا، 

ضطف ٜعٛز ع٢ً اـاصِ بايك١ُٝ، زٕٚ إٔ ٜهًف ْفػ٘ يطا١َ ٬َسك١ فإٕ امل

 . (18)املًتعَني ست٢ ْٗا١ٜ املطاف، نُا ٖٛ اؿاصٌ عًُٝا

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ :  2-3-5

بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ خس١َ َضطف١ٝ تتًدط يف قٝاّ ساٌَ ايٛضق١ 

ٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ غًع ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَه١ٝ اي

باغِ ايبٓو َباؾط٠ أٚ عٔ  (19)َكبٛع١، إَا َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

 .(20)ططٜل ايتعٗري 

                                      
ّ(.تطٜٛط ا٭عُاٍ املضطف١ٝ مبا ٜتفل ٚايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬. َطبع١ ايؿطٚم، عُإ، 1993محٛز، غاَٞ سػٔ ) (18

 .312ا٭ضزٕ.ظ
 اضٟ ايتعاٌَ ب٘ يف ْكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ.سػب ايعطف املضطيف اؾ (19
ّ(. أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو ، اإلغهٓسض١ٜ ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط. 2006ايٓؿ٣ٛ، ْاصط أمحس، ) (20

عطف ايتعٗري بأْ٘ عباض٠ عٔ بٝع ٜهتب ع٢ً ظٗط ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٜفٝس َع٢ٓ ايتٓاظٍ عٔ اؿل ايجابت ايصٟ فٝٗا 

 .25ط أخط أٚ د١ٗ أخط٣ .صـيؿد
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أَا صٛض٠ ٖصا ايبٝع فتتُجٌ بكٝاّ ايبٓو ببٝع بغاع١ سكٝك١ٝ إىل ساٌَ  

ٛضق١ ايتذاض١ٜ يضاحل املٛثل باي (21)ايٛضق١ ايتذاض١ٜ َكابٌ ْكٌ ًَه١ٝ ايجُٔ 

ايبٓو، ٚمبا إٔ َكابٌ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بغاع١ ف٬ بأؽ إٔ ٜبٝع٘ ايبٓو بػعط 

ٚبٗصا ذنضٌ  (23)أٚ بٝٛع ا٭َاْات  (22)ٜتِ ا٫تفام عًٝ٘ إَا َٔ خ٬ٍ بٝع املػا١َٚ 

ايبٓو ع٢ً ضبح َػتٓسًا يف شيو ع٢ً قٛي٘ تعاىل )ٚأسٌ اهلل ايبٝع ٚسطّ ايطبا( 

"إمنا ايبٝع عٔ تطاض" ٚإٔ ٖصٙ  ( ٚقٛي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغ275ًِغٛض٠ ايبكط٠ )

املعا١ًَ املاي١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً َطاعا٠ ايعًٌ ٚاملضاحل ٚإٔ اإلغ٬ّ مل ميٓع َٔ ايبٝٛع 

إ٫ َا أؾتٌُ ع٢ً ظًِ ٖٚٛ أغاؽ ؼطِٜ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ايفاسؿ١ ٚإٔ 

فل ايغٛابط ايؿطع١ٝ املٓع يٝؼ تعبسًٜا بٌ ٜسٚض َع ايع١ً ٚدٛزًا ٚعسًَا ٚ

 اإلغ١َٝ٬ ايتاي١ٝ:

ايغٛابط ايؿطع١ٝ اي٬ظ١َ ملٓع ايطبا يف ٖصا ايبٝع، يٛ أخصْا ٖصٙ ايع١ًُٝ  أ٫ٚ:

نُا شنطت يٛدسْا أْٗا َٔ باب بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ بغري دٓػ٘ 

)عطٚض ػاض١ٜ( َكبٛع١ ٖٚٛ َا أداظٙ املايه١ٝ ٚبعض ايؿافع١ٝ بؿطٚط تبعسٙ 

ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘،  (24)ايطبا  عٔ

ٚبايتايٞ فإٕ ايطبا َٓتفٞ عٔ ٖصٙ املعا١ًَ ٖٚصا ايبٝع، ٚيري َتشكل، ٭ٕ 

ايعٛعني كتًفني فكس أبسٍ ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاضٟ غًع ٚبغا٥ع 

عاز إىل سكٝك١ٝ َكبٛع١، ٚبصيو فإٕ اؿهِ ايؿطعٞ هلصٙ املعا١ًَ قس زاض ٚ

أصً٘ ٖٚٛ اإلباس١ ٫ْتفا٤ ع١ً ايطبا عٓ٘، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )فإشا 

                                      
 ايجُٔ ٖٛ ايٓكس اآلدٌ ايصٟ دنٛظ ايؿطا٤ ب٘ َٔ يري املسٜٔ ب٘ غًع سكٝك١ٝ َكبٛع١ . 21
 بٝع املػا١َٚ ٖٛ ايبٝع ايصٟ ٜتِ فٝ٘ ايتفاٚض ع٢ً ق١ُٝ ايػًع١ زٕٚ شنط ضأؽ َاٍ ايػًع١. (22
ٛعٝع١ ٖٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ٚخػاض٠ قسض َعًّٛ بٝع املطاع١ ٖٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ،ٚظٜاز٠ ضبح َعًّٛ ،أَا بٝع اي (23

 َٔ ضأؽ املاٍ، أَا بٝع ايتٛي١ٝ فٗٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ٖٚصٙ ايج٬ث١ ايبٝٛع بٝٛع ا٭َاْات 
 ايطبا ٖٛ ايعٜاز٠ يف أسس ايبسيني ايٓكسٜني  املتشسٜٔ دٓػا أٚ املدتًفني ْعري ا٭دٌ.  24
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ٚقٛي٘ تعاىل "شيو بأِْٗ قايٛا  (25) اختًفت ٖصٙ ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف ؾ٦تِ..(

 إمنا ايبٝع َجٌ ايطبا ٚأسٌ اهلل ايبٝع ٚسطّ ايطبا ".

يصٟ يف ايٛضق١ إٕ ايبٓو قضس َٔ ٖصٙ املعا١ًَ ؾطا٤ اؿل ايجابت ا ثاًْٝا:

املرتتب١ ع٢ً ٖصا ايتًُو  (26)ايتذاض١ٜ بسيٌٝ إٔ ايبٓو غٛف ٜتشٌُ املداطط 

ٚؼٌُ ايبٓو يطا١َ املتابع١ باإلعاف١ إىل ؼًُ٘ إعػاض  (27)َٔ مماط١ً املسٜٔ 

ٖٚٛ َا ٜهًف ايبٓو ػُٝسًا ؾع٤ َٔ أَٛاي٘،  ٚا٫ْتعاض ست٢ ايٝػط. (28)املسٜٔ 

فإٕ ايبٓو ٜرتتب عًٝ٘  (29)مسح اهلل إف٬ؽ املسٜٔ  باإلعاف١ إىل ؼٌُ ايبٓو ٫

َا ٜرتتب ع٢ً اآلخطٜٔ ػاٙ ايعٌُٝ املسٜٔ املفًؼ، ٖٚٛ فكسإ ايبٓو ؾع٤ َٔ 

 أَٛاي٘ يكٛي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "خصٚا َا ٚدسمت يٝؼ يهِ إ٫ شيو"

ٜٗسف ايبٓو إىل متٌٜٛ ايع٤٬ُ ٚتٛفري استٝاداتِٗ ايػًع١ٝ، اييت 

ايُٓٛ يف ايتذاض٠ ٚظٜاز٠ ض٩ٚؽ أَٛاهلِ بٛغ١ًٝ مت١ًٜٝٛ شاتٝ٘ زٕٚ  تػاعسِٖ ع٢ً

إٔ ٜطتبط ايعٌُٝ بأٟ ايتعاَات ػاٙ ايبٓو باإلعاف١ إىل إٔ ايبٓو ٜػتجُط 

 ايػٝٛي١ ايعا٥س٠ اييت يسٜ٘.

إٕ ٖصٙ املعا١ًَ ٖٚصا ايبٝع )بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ( ٫ ٜٛدس فٝ٘ يطض أٚ  ثايجًا:

إىل ايٓعاع ٭ٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ،  فاسؿ٘ ت٪زٟ (30)دٗاي١ 

                                      
، بريٚت َ٪غػ١ ايهتب ١٦ٝ6 يف ؾطح ايسضاضٟ ايب١ٝٗ، ط ايؿٛناْٞ قُس بٔ عًٞ، )ز. ت(. ايسضاضٟ املغ25

 271ايجكاف١ٝ. ِظ
املداطط: ٖٞ اـػا٥ط املتٛقع١ َٔ ٖصا ايتًُو غٛا٤ ناْت خػا٥ط دع١ٝ٥ ندػاض٠ َتابع١ تكاعٞ ٖصا اؿل  26

 أٚ ن١ًٝ نإف٬ؽ املسٜٔ 
 املسٜٔ املٛغط: ٖٛ َٔ ٜفٞ َاي٘ بسْٜٛ٘ ٜٚعٜس عًٝٗا.  27
 ٛ َا تػاٚت زْٜٛ٘ َٚايٝت٘ أٚ تػا٣ٚ املاٍ بايسٜٔ. املسٜٔ املعػط: ٖ 28
 املسٜٔ املفًؼ: ٖٛ ايصٟ ٫ ٜفٞ َاي٘ بسْٜٛ٘ مبع٢ٓ إٔ ايسٜٔ أنرب َٔ املاٍ ايصٟ ميًه٘.  29
(. فك٘ املعا٬َت املاي١ٝ، َطنع أعاخ ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. زاض ايكًِ. غٛضٜا، ظ 2005املضطٟ، ضفٝل ْٜٛؼ، ) 30

ا٫ستُاٍ أٚ ايؿو ٫ ٜسضٟ أذنضٌ أّ ٫ ذنضٌ أٚ ٖٛ َا استٌُ أَطٜٔ أيًبُٗا أخٛفُٗا. .عطف ايغطض بأْ٘ 138

يصيو ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ عٔ بٝع ايغطض غٛا٤ نإ يطض يف ايٛدٛز أٚ يطض يف اؿضٍٛ أٚ يطض يف املكساض 

 ايٓعاع ٜبسٚ َٔ ايضعب ايتفطٜل بٝٓٗا أٚ يطض يف اؾٓؼ أٚ يطض يف ا٭دٌ أٚ يطض يف املهإ. أَا اؾٗاي١ امل٪ز١ٜ إىل

 ٚبني ايغطض عٓس ايفكٗا٤
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ٚإٔ ايعٔ ايغايب فٝٗا ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً تػًِ ٖصٙ ايسٜٕٛ ٭ٕ فتُع ٖصٙ ايسٜٕٛ 

عطف بامل٠٤٬ املاي١ٝ، ٚإٔ ٖصٙ ايسٜٕٛ هلا ق١ُٝ ثابت١ ٫ ؽغع ٭غعاض ايػٛم 

ايسٜٕٛ َػتكط٠ اي١َٝٛٝ نُا ٖٛ اؿاصٌ يف زٜٕٛ ا٭غِٗ املاي١ٝ، نُا إٔ ٖصٙ 

٫ رنؿ٢ عًٝٗا َٔ ايٓهطإ أٚ اؾشٛز فٗٞ أمثإ يًُبٝعات قس ؼكل قبغٗا ف٬ 

 رنؿ٢ ع٢ً ايعكس َٔ ا٫ْفػار.

ٚإٔ ٖصٙ املعا١ًَ َػتكط٠ بك٠ٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜٓعُٗا ٚميٓع ايت٬عب بٗا ٚإٔ 

ع٘ ع٢ً ْؿأ ٖصا ا٫يتعاّ َٔ خ٬ٍ تٛقٝ (31)املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ًَتعّ بايٛفا٤ 

 (32)ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٜٚعترب تٛقٝع املسٜٔ ع٢ً ايٛضق١ ايتذاض١ٜ إقطاضًا بايسٜٔ 

تكغٞ مبٛدب٘ احملانِ ايتذاض١ٜ ٚاملس١ْٝ يضاحل ايسا٥ٔ يف ساي١ ايتٓاظع، ٚإٔ 

املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ي٘ أ١ًٖٝ ؾطع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ متهٔ َٔ اْتعاع ايسٜٔ َٓ٘ ٚفل 

 ١ْٝ.اإلدطا٤ات ايؿطع١ٝ ٚايكاْٛ

ٚدنب إٔ ٜؿرتط يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٛافك١ املسٜٔ بٗا ع٢ً ْكٌ 

ًَهٝتٗا يضاحل ايبٓو نُا ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ نف٤٬ 

٦ًَٝني ٚإٔ ٜهٕٛ سػاب ايهف٤٬ بايبٓو ْفػ٘ ست٢ ميهٔ ا٫غتٝفا٤ َٓ٘ يكٛي٘ 

ذنل يًبٓو إٔ  ص٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ " ايععِٝ ياضّ ٚايسٜٔ َكغٞ "، نُا

ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ ضٖٔ، نتذُٝس بعض ايٛزا٥ع املضطف١ٝ يكٛي٘ ص٢ً 

                                                                                       
. َهتب١ اؾًٌٝ اؾسٜس صٓعا٤،  2.ط 2ّ(. ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات. ز 1994ايؿاَٞ قُس سػني، )32

.فًُا ناْت ْؿأ٠ ا٫يتعاَات أغباب دع١ًٝ ٫ إدباض فٝٗا فإٕ ايٛفا٤ بٗا ٚادب يكٛي٘ تعاىل )ٜأٜٗا ايصٜٔ 9ظ

 (1ٛا أٚفٛا بايعكٛز(غٛض٠ املا٥س٠ آ١ٜ )آَٓ

ّ(.أسهاّ ايسٜٔ.نٓٛظ أؾبًٝٝا يًٓؿط 2005ايكضري،غًُٝإ بٔ عبس اهلل،) 33 

.دا٤ يف اؿاؾ١ٝ"إشا اَتٓع املسٜٔ عٔ ايٛفا٤ بسٜٓ٘ ٖٚٛ َعًّٛ امل٠٤٬،فًًكاعٞ 444ٚايتٛظٜع،ايطٜاض،ايػعٛز١ٜ.ظ

 ٝع َاي٘ يػساز زٜٓ٘.سبػ٘ ست٢ ٜكغٞ زٜٓ٘ بٓفػ٘ ،فإٕ اَتٓع فًًكاعٞ ب
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ٚع٢ً ايبٓو  (33)ٚغًِ" ٫ ٜغًل ايطٖٔ َٔ ضآٖ٘، ي٘ يُٓ٘ ٚعًٝ٘ يطَ٘ "  ٘اهلل عًٝ

ايتأنس َٔ ٠٤٬َ املسٜٔ قبٌ ؾطا٤ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٌٖٚ ٜتُتع املسٜٔ بػُع١ 

"ايتادط ايضسٚم ا٭َني  ي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِا٥تُا١ْٝ دٝس٠ يف ايػٛم ؟  يكٛ

 َع ايٓبٝني ٚايضسٜكني ّٜٛ ايكٝا١َ".

فذٛظا بٝع املعسّٚ إشا  (34)ٚقس تٛغع اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝ 

نإ قكل ايٛدٛز يف املػتكبٌ بؿطط إٔ ٜهٕٛ َعًّٛ املكساض ٚايٛصف ٚمل 

ٞ بايكسض٠ ع٢ً تػًُٝ٘ يف اؿاٍ ٜؿرتطا غ٣ٛ ْفٞ ايغطض ٚاؾٗاي١، ٚايغطض ٜٓتف

 أٚ املػتكبٌ ٭ْ٘ َ٪نس ايٛدٛز.

ٚؽطدنًا ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض يف َصٖب املايه١ٝ ٖٚٛ ٚد٘ عٔ ايؿافع١ٝ، 

ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ 

كسض٠ ع٢ً ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع٘ ساعط٠ إشا اْتف٢ يطض عسّ اي

 .(35)تػًِٝ ايسٜٔ يف ٚقت قً٘ 

إٕ َعا١ًَ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ بغري دٓػٗا ٜٓعسّ فٝٗا املٛاْع ايؿطٜع١  ضابعًا:

 ٚايٓٛاٖٞ ٚأٟ قعٛضات أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘.

فايطعاّ ٫ دنٛظ بٝع٘ قبٌ قبغ٘، ٚايسٜٔ يري املػتكط نصيو ٫ دنٛظ بٝع٘ 

ٓكسٟ امل٪دٌ املػتكط فٗٛ ناملبٝع بعس ايكبض، دنٛظ قبٌ قبغ١، أَا بٝع ايسٜٔ اي

بٝع٘ قبٌ قبغ١، فايٓكس املٛصٛف بايص١َ احملسز يف ايٛضق١ ايتذاض١ٜ َعًّٛ املكساض 

                                      
أّ  ١اإلغ٬َٞ، داَعايعاملٞ ايجايح ي٬قتضاز  طاإلغ٬َٞ، امل٪متايػايٛؽ،عًٞ أمحس،)ز ـ ت(.كاطط ايتٌُٜٛ  33

. ٚايهفاي١ ٖٞ:عِ ش١َ إىل ش١َ أخط٣ يف املطايب١ بسٜٔ ،فايص١َ ايغا١َٓ ٖٞ ش١َ ايهفٌٝ ٖٚٛ ًَتعّ 35ايكط٣.ظ

 ٖٔ"ٖٛ سبؼ َاٍ عل ميهٔ إٔ ٜػتٛف٢ َٓ٘ مجٝع٘ أٚ بعغ٘.َا عًٞ املغُٕٛ َٔ سل. أَا تعطٜف ايط
 .215.ظ 1ايؿاَٞ. َطدع غابل، ز 34
اؿاز١ٜ  ٠اإلغ٬َٞ. ايسٚضّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع ايفك٘ 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) 35

  193عؿط.ايعسز اؿازٟ عؿط.ظ 
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ناملاٍ اؿاعط  (36)ٚا٭دٌ ٚاملهإ ٚدٓؼ ايٓكس ٚبايتايٞ تعترب ايسٜٕٛ املػتكط٠ 

 دنٛظ إبساهلا قبٌ قبغٗا بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١.

( " فإٕ قٌٝ نٝف دٛظمت بٝع ايسٜٔ قبٌ قبغ٘ يغري 1998) فكس شنط محاز

املسٜٔ ب٘ َع أْ٘ بٝع َا مل ٜكبض ٖٚٛ َٓٗٞ عٓ٘ يف ا٭سازٜح ايضشٝش١  ؟ ! 

فاؾٛاب َا قاي٘ ابٔ ت١ُٝٝ ضزًا ع٢ً شيو "اي٢ٗٓ إمنا نإ يف ا٭عٝإ ٫ يف 

 .(37)ايسٜٕٛ" فافرتقا ٚاهلل تعاىل أعًِ

ٝع ايسٜٔ بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘ فٗصا ايٓٗٞ تًكت٘ إٕ ٖصٙ املعا١ًَ يٝػت َٔ ب

 ا٭١َ باإلمجاع ف٬ دنٛظ بٝع ايٓكس اآلدٌ بػًع َ٪د١ً ايتػًِٝ.

إٕ ٖصٙ املعا١ًَ خاعع١ ٭سهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ اييت متٓع ايغطض يكٛي٘ 

فإشا ٚدس إعٓات يًُسٜٔ َٔ قبٌ َؿرت٣  (38)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )ايغطض ٜعاٍ( 

إعطاض يآلخطٜٔ فإٕ اإلغ٬ّ ميٓع ايغطض، نصيو إشا َا طٌ  ايسٜٔ أٚ ٚدس

املسٜٔ... فإْ٘ ٫ ذنل يًبٓو ؼٌُٝ املسٜٔ أٟ فٛا٥س إعاف١ٝ َٓعًا يًطبا، ٚغسًا 

 يًصضا٥ع املٛص١ً إيٝ٘. 

 : (39)ايٓكس ٚأثطٙ يف تهٜٛٔ صٛض٠ ايعكس خاَػًا:

اٌَ ب٘ ميجٌ ايٓكس َا نإ َكٝاغُا يك١ُٝ ا٭ؾٝا٤ ٚٚغ١ًٝ يًتساٍٚ ٚتع

 .(40)ايٓاؽ ٚفٝ٘ إيعاّ َٔ ايسٚي١، ٚع١ً اعتُازٙ ْكساًُ يف ايفك٘ ٖٛ ايج١ُٝٓ املطًك١

ٚإٔ ايٓكٛز إشا قابًت ايعطٚض ايتذاض١ٜ فتعترب ٖٞ ايجُٔ َطًكًا ٚايعطٚض 

 .(41)ايتذاض١ٜ ٖٞ املبٝع زا٥ًُا ٚإٕ زخٌ عًٝٗا سطف ايبا٤

                                      
ؼكل فع٬ً ناملٗط بعس ايسخ١ً ٚمثٔ املبٝع بعس ايكبض، أَا  ايسٜٕٛ املػتكط٠: ٖٞ ايسٜٕٛ اييت ٜهٕٛ غببٗا قس36

 .ايسٜٕٛ يري املػتكط٠ ٖٞ اييت مل ٜتشكل غببٗا فٗٞ ناملٗط قبٌ ايسخ١ً ٚمثٔ املبٝع يري املكبٛض
 .194محاز. َطدع غابل.ظ  37
 ايغطض ٖٛ إؿام ا٭ش٣ باآلخط . 38
 ٌ ايعكس أٚ املبٝع ايصٟ ٜكابً٘ ايجُٔ. صٛض٠ ايعكس: ٖٞ تهٜٛٔ ايعكس ٚؾهً٘ اـاضدٞ ٚتطتٝب ق 39
ّ(. ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ يف ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. قاعط٠ أيكاٖا يف ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ  2008ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) 40

 ٚاملضطف١ٝ. صٓعا٤.
 .23اـٝاط. َطدع غابل. ظ  41
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ي٘ بايعطٚض ايتذاض١ٜ ٚقس اختًف ايفكٗا٤ يف َػأي١ ايجُٔ ايصٟ ٜطاز إبسا

 : (42)ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ يغري املسٜٔ ب٘ إىل ث٬ث١ أٚد٘

أسسٖا: َا أيضل ب٘ ايبا٤ نكٛيو بعت نصا بهصا فا٭ٍٚ َجُٔ ٚايجاْٞ 

مثٔ، ايجاْٞ: إٔ ايجُٔ ٖٛ ايٓكس فكط، ايجايح: إٔ ايجُٔ ٖٛ ايٓكس ٚاملجُٔ َا 

سطف ايبا٤ ٚإ نإ ايسٜٔ َٔ يري  ٜكابً٘ َٔ ايعطٚض ايتذاض١ٜ ٚإٕ زخٌ عًٝ٘

ايٓكس فايجُٔ َا زخٌ عًٝ٘ سطف ايبا٤ ٖٚٛ َا ضدش٘ ايطافعٞ ٚايٟٓٛٚ ٚبايتايٞ 

فإٕ املبٝع ٖٛ ايعطٚض ايتذاض١ٜ اؿاعط٠ً ٚقت ايعكس ٚايجُٔ َا نإ َٛصٛفًا يف 

 ايص١َ ٖٚٛ ايٓكس اآلدٌ املٛثل با٭ٚضام ايتذاض١ٜ.

ٜٛٔ صٛض٠ ايعكس َٔ خ٬ٍ ايتهٝٝف ٚأثط ايجُٔ َٔ ايٓكس ٜعٗط يف ته

 ايفكٗٞ هلصا ايعكس ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 .ايبا٥ع: ايبٓو 

 )املؿرت٣: ايعٌُٝ )ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ 

 .املبٝع: ايعطٚض ايتذاض١ٜ املكبٛع١ يف فًؼ ايعكس 

 .ايجُٔ: ايسٜٔ ايجابت املٛثل بايٛضق١ ايتذاض١ٜ 

 :سػب ايعطف املضطيف املتعاٌَ ب٘. ايضٝغ١ 

ايتهٝٝف ايفكٗٞ ٖٚٛ ايؿطا٤ بايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ َٔ يري املسٜٔ ب٘  ٖٚصا

عطٚض ػاض١ٜ )أٟ غًع عٝٓٝ٘( َكبٛع١، بإٔ دنعٌ مثًٓا هلا دا٥ع ؾطعًا، بٓا٤ 

ع٢ً قٍٛ اإلَاّ َايو ٚايٓدعٞ ٚايكاعٞ ؾطٜح ٚظفط ٚيريِٖ ظٛاظ ايؿطا٤ 

 .(43)بايسٜٔ َٔ يري املسٜٔ 

ْػتطٝع إٔ ْضٌ إىل َٓتر بٝع ا٭ٚضام ٚخ٬ص١ ملا شنط غابكًا فإْٓا 

 ايتذاض١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

                                      
. 11ُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً ف 1998زايٞ، ع٢ً ق٢ٝ ايسٜٔ، ) 42

 .112ظ
 .192محاز. َطدع غابل. ظ 43
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بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ خس١َ َضطف١ٝ تتًدط يف قٝاّ ساٌَ ايٛضق١ 

ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ 

ٓو عطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١، إَا َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ باغِ ايب

 َباؾط٠ أٚ عٔ ططٜل ايتعٗري.

 ايغٛابط ايؿطع١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا:

أ٫ٚ: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ساعطًا أٚ َٛدٛزًا يف بًس ايبٓو َٚٛافكًا 

 ع٢ً ٖصٙ املعا١ًَ . 

ثاًْٝا: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ممٔ تأخصِٖ ا٭سهاّ يٝتِ ؽًٝط 

 ٜٔ َٓ٘. ايس

 ثايجًا: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٦ًًَٝا. 

 ضابعًا: إٔ ٫ ٜهٕٛ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ َٓعًا يًغطض. 

غًعا ٚبغا٥ع  –ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلدٌ –خاَػًا: إبساٍ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

 سكٝك١ٝ

 غازغًا: إٔ تهٕٛ ايػًع ٚايبغا٥ع َكبٛع١ يف فًؼ ايعكس. 

 : إٔ ٫ ٜهٕٛ ايبس٫ٕ َٔ ايٓكٛز )عكس ايضطف(. غابعًا

ثآًَا: إٔ تهٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٔ ايسٜٕٛ املػتكط٠ اييت دنٛظ بٝعٗا قبٌ 

قبغٗا، ف٬ دنٛظ بٝع ايطعاّ قبٌ قبغ٘ ٚنصيو ٫ دنٛظ بٝع ايسٜٔ يري 

 املػتكط قبٌ قبغ٘. 

 نف٬ٝ ٦ًَٝا أٚ ٜكسّ ضٖٓا. تاغعًا: ع٢ً املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ إٔ ٜكسّ يًبٓو 

عاؾطًا: إٔ ٜهٕٛ قٌ ايعكس أٚ املعكٛز عًٝ٘ ٖٞ ايػًع ٚايبغا٥ع اؿكٝك١ٝ 

 اؿاعط٠ ٚايجُٔ َا نإ َٛصٛفًا يف ش١َ املسٜٔ َٛثكُا بايٛضق١ ايتذاض١ٜ. 
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 اآلثاض املرتتب١ ع٢ً بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا :  2-3-6

 ب١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬: أ٫ًٚ: اآلثاض اإلدنا 

إٔ خس١َ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تٛفط يًعٌُٝ  (1

 أزا٠ مت١ًٜٝٛ شات١ٝ ٫ تطبط٘ بأٟ ايتعاَات ػاٙ ايبٓو.

تعترب أزا٠ اغتجُاض١ٜ دسٜس٠ يًبٓو ايصٟ يسٜ٘ غٝٛي٘ فا٥غ١، نُا أْٗا َٔ  (2

٠ ا٭دٌ ميهٔ ؼًٜٛٗا إىل ْكس غا٥ٌ عٓس استٝاز ايبٓو ا٭صٍٛ قضري

يًػٝٛي١ فايبٓو املطنعٟ ٜعتربٖا َٔ ايٓكس ؾب٘ ايػا٥ٌ عٓس تكُٝ٘ 

 َٛدٛزات ايبٓٛى .

تػاعس ع٢ً ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ايػًِٝ نْٛٗا َطتبط١ باإلْتاز ايػًعٞ، نُا  (3

يٓكس ٫ ًٜس أْٗا ؼاضب ايتغدِ ايصٟ ٜٓؿأ عٔ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ " ٭ٕ ا

 ْكسًا ".

تػاعس ع٢ً ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ ٚظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ٚايصٟ ٜٓتر  (4

 ٚظٜاز٠ زخٌ ا٭فطاز.  (44) عٓ٘ اضتفاع يف َػت٣ٛ ؼضٌٝ ايعنا٠

دصب أْاؽ نجرئٜ يًتعاٌَ َع ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ،فايعٌُٝ عٓسَا ٜؿرتٟ  (5

طاّ، بٌ إٕ ايعٌُٝ ٜؿرتٟ ٖصا املٓتر فإمنا ٜؿرتٟ اؿ٬ٍ ٜٚبتعس عٔ اؿ

 غعاز٠ ايساضٜٔ.

 

 

                                      
 (. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘، ا٭١ُٖٝ ا٫قتضاز١ٜ يًعنا٠ ٖٞ: 2000اـٝاط، عبس ايععٜع، ) (44

َني ايصٜٔ فكسٚا أ٫ٚ: ايعنا٠ تٛدس ايتٛاظٕ ا٫قتضازٟ بأخص دع٤ َٔ أَٛاٍ ا٭يٓٝا٤ غًٜٓٛا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ايغاض

أَٛاهلِ بػبب ايهٛاضخ ايعا١َ ٚاإلف٬ؽ ٚفٝٗا أ١ُٖٝ أخط٣ ٖٞ إْكاش أغطِٖ َٔ ايفكط ٚصٕٛ نطاَتِٗ عٔ غ٪اٍ 

 ايٓاؽ.

ثاًْٝا: ايعنا٠ ؼاضب ايتغدِ ايٓكسٟ، إش إٔ َٔ أغباب ايتغدِ اخنفاض اإلْتاز ٚاضتفاع تهايٝف٘ ٚغ٤ٛ تٛظٜع 

 ب١ٜٛ .ايسخٌ بني ايٓاؽ ٚتطانِ ايفٛا٥س ايط

ثايجًا: ؼٌ ايعنا٠ َؿه١ً ايبطاي١ ٚايفكط ٭ٕ َاٍ ايعنا٠ ٜسفع َٓ٘ ملضاضٜف٘ ٚدنٛظ إٔ ٜػتغٌ ايباقٞ يف 

 ايتذاض٠ ٚايضٓاع١ يضاحل املػتشكني.



 

 

  

 األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة  295

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

 ثاًْٝا: اآلثاض ايػًب١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

ٚدٛز كاطط َرتتب١ ع٢ً ٖصٙ املعا١ًَ ٚتتُجٌ يف مماط١ً املسٜٔ ٚيطا١َ  (1

 َتابع١ باإلعاف١ إىل إعػاض املسٜٔ أٚ إف٬غ٘.

 ٌ ؾطذن١ َٝػٛض٠.تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايتٛغع يف متٜٛ  (2

تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ ع٢ً سػاب ايكطاع ايضٓاعٞ   (3

 ٚايعضاعٞ.

ثايجًا: ايفطم بني بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚبني 

 خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ:  

 أٚد٘ املكاض١ْ
بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط 

 طٜع١ اإلغ١َٝ٬ايؿ

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل ايٓعط١ٜ 

 ايتكًٝس١ٜ

 أغاؽ ايعكس

 

عكس ايبٝع ٚاْتكاٍ ًَه١ٝ ايسٜٔ 

 يضاحل ايبٓو ٚؼٌُ كاططت٘

عكس ايكطض ٚعسّ ؼٌُ املداطط ٚيف 

ساي١ ظٗٛض املداطط ٜعٛز ايبٓو عًٞ 

 اـاصِ

 ْٛع ايبسيني

اخت٬ف يف ايبسيني )ْكس أدٌ 

١ َكبٛع١( ٜكابً٘ عطٚض ػاضٜ

يكٛي٘ )ظ( "فإشا اختًفت 

 ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف ؾ٦تِ"

إبساٍ ايٓكس بايٓكس املتشس دٓػًا َع 

ايتفاعٌ ٖٚٛ ضبا ايفغٌ ٚٚدٛز 

ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ايٓكسٜني ٖٚٛ 

 ضبا ايٓػ١٦ٝ

َؿطٚع١ٝ 

 املعا١ًَ
 قاٍ تعاىل )ٚأسٌ اهلل ايبٝع(

يكٛي٘ )ظ( )نٌ قطض دط َٓفع١ 

 فٗٛ ضبا(

ايعٌُٝ ؼٌُٝ 

فٛا٥س إعاف١ٝ 

يف ساي١ ايتأخط 

 عٔ ايػساز

٫ ذنل يًبٓو ؼٌُٝ ايعٌُٝ أٟ 

فٛا٥س إعاف١ٝ ٚع٢ً ايبٓو 

 ا٫ْتعاض ست٢ ايٝػط

ذنل يًبٓو ؼٌُٝ ايعٌُٝ فٛا٥س 

 إعاف١ٝ َكابٌ ايفرت٠ ايع١َٝٓ.
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 التخليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:  الفصل الثالث

 : َٓٗذ١ٝ ايساضغ١:  3-1

ايسضاغ١ يف داْبٗا ايتطبٝكٞ يًُٓٗر ايتشًًٝٞ يف ايبشح ايعًُٞ،  تتبع

ٚتعتُس ايسضاغ١ ع٢ً املطادع ايع١ًُٝ ٚايهتب ٚايسٚضٜات ٚايطغا٥ٌ ٚايبشٛخ 

 اؾاَع١ٝ نُضسض ثاْٟٛ ؾُع املعًَٛات. 

بُٝٓا تعتُس ايسضاغ١ ع٢ً ا٫غتبا١ْ نُضسض ض٥ٝػٞ ؾُع ايبٝاْات ثِ 

 َات املطًٛب١ بططٜك١ ع١ًُٝ. ؼًًٝٗا يًٛصٍٛ إىل املعًٛ

 : فتُع ايسضاغ١: 3-2

ٜتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ مجٝع  ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚاييت تتُجٌ 

يف ايبٓو اإلغ٬َٞ ايُٝين ٚبٓو ايتغأَ اإلغ٬َٞ ٚبٓو غبأ اإلغ٬َٞ 

 َٚضطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ. 

 : ع١ٓٝ ايسضاغ١: 3-3

يف ايبٓٛى  (45)٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝتتُجٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف أعغا

اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚقس مت اختٝاض ٖصٙ ايع١ٓٝ ٚفل ايع١ٓٝ ايكضس١ٜ نٕٛ أعغا٤ 

١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ِٖ املعٕٓٝٛ بٛعع ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًدسَات املضطف١ٝ 

ّ 2009( عغًٛا يعاّ 33اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬، ٜٚتهٕٛ عسز أفطاز ايع١ٓٝ)

ًت أعغا٤ غابكني يف ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٚأعغا٤ دسز يف ١٦ٖٝ ضقاب١ مش

( عغٛا ٚاعتصض اسسِٖ عٔ ا٫غتذاب١ 32ؾطع١ٝ قٝس ايتأغٝؼ ٚقس اغتذاب)

( ٚبعض ايصٜٔ 4نُا مشًت ايع١ٓٝ أعغا٤ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚعسزِٖ)

 (. 3ٚعسزِٖ) ٜعًُٕٛ يف إزاض٠ ا٫غتجُاض ِٖٚ َتدضضٕٛ يف املضاضف اإلغ١َٝ٬

                                      
٦ٖٝات تتُجٌ ب١٦ٝٗ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو غبأ اإلغ٬َٞ،  6تتهٕٛ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ َٔ  45

١٦ٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ، ١٦ٖٝٚ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو ايتغأَ اإلغ٬َٞ، ١٦ٖٝٚ ايطقاب١ ٖٚ

 ايؿطع١ٝ يف ايبٓو اإلغ٬َٞ ايُٝين، ٚإزاض٠ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٚاملضطف١ٝ يف ايبٓو املطنعٟ.
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 أزا٠ مجع ايبٝاْات  3-4

اعتُست ايسضاغ١ يف مجع ايبٝاْات ع٢ً ا٫غتبا١ْ املغًك١ اييت قاّ ايباسح 

بإعسازٖا يإلداب١ ع٢ً تػا٫٩ت ايسضاغ١ ٚقس تهْٛت َٔ اثٓني ٚث٬ثني فكط٠ 

 َٛظع١ ع٢ً غبع١ َتغريات. 

 : ا٭غًٛب اإلسضا٥ٞ: 3-5

ايبٝاْات إسضا٥ٝا ٚشيو َٔ أدٌ  ( يف ؼSPSSًٌٝمت اغتدساّ بطْاَر )

 ٟاغتدطاز ايتهطاضات ٚايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫حنطاف املعٝاض

( يًتأنس َٔ .Sig( ٚاختباض املع١ٜٛٓ )T.testيع١ٓٝ ٚاسس٠ )  Tٚاختباض ق١ُٝ 

 ايس٫ي١ اإلسضا١ٝ٥ يًٓتا٥ر. 

 : ؼًٌٝ خضا٥ط ايع١ٓٝ: 3-6

 ُٞ( سػب امل٪ٌٖ ايع1ًدسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايعًُٞ امل٪ٌٖ

 %53.13 17 زنتٛضاٙ

 %21.88 7 َادػتري

 %15.63 5 داَعٞ

 %00. 0 أخط٣

 %9.38 3 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

 

% َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ 53.13( إٔ أع٢ً ْػب١ ٖٚٞ 1ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

يؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ِٖ َٔ مح١ً ايسنتٛضاٙ ًِٜٝٗ ايطقاب١ ا

% أَا ايصٜٔ مل 15.63% ثِ مح١ً ايبهايٛضٜٛؽ 21.88بايٓػب١ مح١ً املادػتري 

% ٚبايتايٞ فإْٓا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ إٔ 9.38ذنسزٚا َ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝ فٓػبتِٗ 

 ٖٓاى نفا٤ات ع١ًُٝ نبري٠ دسا.
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 ط ايعًُٞ( سػب ايتدض2دسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايتدضط

 %31.25 10 املكاضٕ ٚايفك٘ ايفك٘ ٚايػ١ٓ ٚأصٍٛ ايكطإٓ عًّٛ

 %40.63 13 إغ١َٝ٬ َٚضاضف إغ٬َٞ اقتضاز

 %9.38 3 ٚقإْٛ ؾطٜع١

 %18.75 6 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

% َتدضضٕٛ يف ا٫قتضاز 40.63( إٔ َا ْػبت٘ 2ٜعٗط َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

ملضاضف اإلغ١َٝ٬ ًِٜٝٗ بايٓػب١ املتدضضٕٛ يف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚ اإلغ٬َٞ ٚا

% ٜٚط٣ 9.38% ثِ ًِٜٗ املتدضضٕٛ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ 31.25ايفك٘ ٚا٭صٍٛ 

ايباسح إٔ ايتٓٛع يف ايتدضضات ٚايتكاضب يف ايط٣٩ بني اؾُٝع ٜعطٞ ايسضاغ١ 

صٜٔ مل ذنسزٚا َؿطٚع١ٝ نبري٠ " فاؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ فطع عٔ تضٛضٙ " أَا اي

 %.18.75ؽضضاتِٗ فٓػبتِٗ 

 ( سػب غٓٛات ايعٌُ يف ايطقاب١ ايؿطع3١ٝدسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايؿطع١ٝ ايطقاب١ يف ايعٌُ غٓٛات عسز

 %40.63 13 فأقٌ غٓٛات4

 %12.50 4 غٓٛات 8 – 5

 %37.50 12 فأنجط غٓٛات 9

 %9.38 3 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

% يسِٜٗ خرب٠ ط١ًٜٛ ٭نجط َٔ 37.50( إٔ َا ْػبت٘ 3ٜتبني َٔ اؾسٍٚ)

% ثِ ايصٜٔ تكٌ 12.50غٓٛات َا ْػبت٘  8-5تػع غٓٛات ًِٜٝٗ يف اـرب٠ َٔ 

% ٖٚصٙ ايٓػب١ عاي١ٝ ْتٝذ١ يفتح بٓٛى 40.63خربتِٗ عٔ أضبع غٓٛات َا ْػبت٘ 

إغ١َٝ٬ دسٜس٠ باإلعاف١ إىل َٛانب١ أسس ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ املعاٜري اييت 
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عتُسٖا فًؼ املعاٜري احملاغب١ٝ اإلغ١َٝ٬ بفتح إزاض٠ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ا

 % 9.38ايساخ١ًٝ أَا ايصٜٔ مل ذنسزٚا غٓٛات اـرب٠ بًغت ْػبتِٗ 

 ( سػب ايعُط4دسٍٚ ضقِ )

ايعسزايعُط

 غ١ٓ 40 – 30

 غ١ٓ 50 – 41

غ١ٓ فأنجط 51

اجملُٛع

( 40-30% َٔ ايف١٦ ايعُط١ٜ )40.63( إٔ ْػب١ 4ٜعٗط َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

%، ًٜٞ شيو ايف١٦ 34.38غ١ٓ فأنجط بٓػب١  52غ١ٓ ًِٜٝٗ ايف١٦ ايعُط١ٜ 

 %. 25( غ١ٓ بٓػب51١-41ايعُط١ٜ )

 يعٝٓ٘ ٚاسس٠:   T: ؼًٌٝ ايبٝاْات إسضا٥ٝا َٔ خ٬ٍ ا٫ختباض 3-7

H01بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ ـ ًٛ

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 (5دسٍٚ )

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 T ق١ُٝ

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

خًٛ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ 

يفٛا٥س بٗا َٔ ا

 ايطب١ٜٛ

 زاي١ 0.0001 12.486 12 2.166 16.78

% 16.78( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ا٭ٚىل بًغ 5ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ خًٛ بٝع ا٭ٚضام 2.166باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 
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( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )12.486)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 12أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ خًٛ بٝع ا٭ٚضام 

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )اييت ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 تٓط ع٢ً خًٛ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ(. 

 ( ايفطع١ٝ ايجا6:١ْٝدسٍٚ )

H02 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا ع٢ً :

 َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 املتٛغط املتغري
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 T ق١ُٝ

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

ٚدٛز ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٓع 

 ايطبا.

 زاي١ 0.0001 10.031 12 2.379 16.22

% 16.22( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايجا١ْٝ بًغ  6ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 2.379باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 10.031ايبايغ١ ) Tاييت متٓع ايطبا ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ 

(12.)  

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايت٢ متٓع ايطبا بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ 

 )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا(.
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 ( ايفطع١ٝ ايجايج7:١دسٍٚ)

H03اييت متٓع ايغطض ع٢ً  : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.
 

 املتٛغط ايفكط٠
 ا٫حنطاف

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ

 اييت متٓع ايغطض

 زاي١ 0.0001 7.991 12 3.141 16.44

 

% 16.44تٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايجايج١ بًغ  ( إٔ امل7ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 3.141باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 7.991ايبايغ١ ) Tاييت متٓع ايغطض، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ 

(12 .) 

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايت٢ متٓع ايغطض بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ 

 )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض(.

 يطابع١:( ايفطع١ٝ ا8دسٍٚ)

H04 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

 ايٛغط

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

ٚدٛز ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ

 اييت متٓع اؾٗاي١

 زاي١ 00010. 6.734 15 3.360 19.00
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% 19.00( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايطابع١ بًغ  8ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 3.360باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 6.734ايبايغ١ ) Tاييت متٓع اؾٗاي١ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05أنرب َٔ )إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ 

(15 .) 

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

 ايت٢ متٓع اؾٗاي١  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ

 ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١(.

 ( ايفطع١ٝ اـاَػ9:١دسٍٚ)

H05 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات :

ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 ضٟاملعٝا

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

 َػت٣ٛ

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

متٓع احملعٛضات 

 ايؿطع١ٝ ا٭خط٣

 زاي١ 00010. 4.673 18 5.448 22.50

 22.50( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ اـاَػ١ بًغ 9ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

فط ايغٛابط ( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ ت5.448ٛ% باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tاييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )4.673)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 18أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )
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ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط َا دنعًٓا ْطفض 

اييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( 

ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ 

 ا٭خط٣(.

 ( ايفطع١ٝ ايػازغ10:١دسٍٚ)

H06ضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إس

)ايػًع١( عٔ ايجُٔ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.
 

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

 ايٛغط

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

 َػت٣ٛ

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

متٝع املبٝع 

)ايػًع١( عٔ 

 ايجُٔ

 زاي١ 00010. 5.258 12 4.136 15.84

 

( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايػازغ١ بًغ 10ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط % باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايغٛابط اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( عٔ ايجُٔ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05ضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إس)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 12أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

م ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( عٔ ايجُٔ  بٝع ا٭ٚضا

بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( 

 عٔ ايجُٔ (.
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 ( ايفطع١ٝ ايػابع11:١دسٍٚ)

H07 َٔ ًٌ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تك :

 ٜٔ بٗا.كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املس
 

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ 

 امل٪دٌ

 زاي١ 00010. 4.394 15 4.627 18.59

% 18.59( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايػابع١ بًغ 11ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 4.627باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )4.394)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 15 َٔ املتٛغط ايفطعٞ )أنرب

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط ايجُٔ امل٪دٌ يف  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري 

املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )تٛفط ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

 كاطط ايجُٔ امل٪دٌ(.
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 ( املتٛغطات اؿػاب١ٝ يًُتغريات املػتك12١ًضقِ ) دسٍٚ

ايغٛابط ايؿطع١ٝ 

يضش١ بٝع ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

 املتٛغط
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

ي١ املع١ٜٛٓ
٫

يس
ا

 

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا خًت َٔ أغباب 

ؼطِٜ ايؿطٜع١ 

١ ملعا١ًَ خضِ اإلغ٬َٝ

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ 

 ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ

 زاي١ 0.0001 12.486 12 2.166 16.78

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا

 زاي١ 0.0001 10.031 12 2.379 16.22

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

تٛفطت ايغٛابط  إشا

 ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض

 زاي١ 0.0001 7.991 12 3.141 16.44

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٓع 

 اؾٗاي١

 زاي١ 00010. 6.734 15 3.360 19.00

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

١ٝ اييت متٓع ايؿطع

 زاي١ 00010. 4.673 18 5.448 22.50
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احملعٛضات ايؿطع١ٝ 

 ا٭خط٣

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٝع بني 

ايٓكس اآلدٌ )ايجُٔ( 

 ٚاملبٝع )ايػًع١(

 زاي١ 00010. 5.258 12 4.136 15.84

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

سٜٔ بٗا ايتذاض١ٜ يغري امل

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ املٛثل 

 با٭ٚضام ايتذاض١ٜ

 زاي١ 00010. 4.394 15 4.627 18.59

 زاي١ 0.0001 7.366 13.71 3.608 17.91 املتٛغط

% باحنطاف َعٝاضٟ 17.91( إٔ املتٛغط اؿػابٞ بًغ 12ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

ًٝسا يضش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا ( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأ3.608ٜ)

َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ بايؿطٚط اييت تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ 

(، ٖٚٞ شات 7.366ايبايغ١ ) Tقعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ 0.05ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ  ( ٖٚصا0.0001)

 (. 13املتٛغط ايفطعٞ )
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 الهتائج والتوصيات: الفصل الرابع

 تٛصًت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ 

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ إشا خًت َٔ  (1

ِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ملعا١ًَ خض

ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ املتُج١ً بػعط اـضِ أٚ ايع٫ُٛت احملسز٠ بٓػب َع١ٓٝ 

 َٚؿطٚط١ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ عكس ايكطض ايصٟ دط َٓفع١ فٗٛ ضبا.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (2

يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ 

ايطبا عٔ ٖصا ايبٝع َٔ خ٬ٍ اخت٬ف ايبسيني بٝع ْكس آدٌ بػًع ٚبغا٥ع 

 َكبٛع١.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (3

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً 

يغطض عٔ ٖصا ايبٝع نٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ ٚقسز٠ ا

املكساض ٚا٭دٌ ٚاملهإ ٚاؾٓؼ ٚايسا٥ٔ ٚاملسٜٔ ٚاملػتفٝس إٕ ٚدس ، ٚإ ٖصا 

 ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١ ، ٚممًٛى يبا٥ع٘.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (4

١٦ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ٖٝ

اؾٗاي١ عٔ ٖصا ايبٝع ٚتٓتفٞ بامل٠٤٬ املاي١ٝ ٚمتتع املسٜٔ با٭١ًٖٝ ايؿطع١ٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ ٚايػُع١ ا٥٫تُا١ْٝ .

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (5

١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب

احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ عٓ٘ نٕٛ غبب ايسٜٔ قس ؼكل فع٬ يف املبٝع ، 

ٚإ ٖصا ايسٜٔ َٔ ا٭مثإ اييت دنٛظ بٝعٗا قبٌ قبغٗا )ايٓكس اآلدٌ( ٚإٔ 
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ع١ ٖصٙ املعا١ًَ يٝػت َٔ بٝع ايسٜٔ بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘ ، ٫ٚ ٜٛدس فٝٗا شضٜ

 يًتعاٌَ بايطبا.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (6

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫عتباض 

قٌ ايعكس أٚ املعكٛز عًٝ٘ ٖٞ ايػًع ٚايبغا٥ع اييت ٜبٝعٗا ايبٓو َكابٌ 

 ايٛضق١ ايتذاض١ٜ.

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ صش١ بٝع ا٭ٚضام  (7

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ َٔ خ٬ٍ 

اؾرتاط ايبٓو يًغٛابط ايؿطع١ٝ املط١ْ اييت تكًٌ َٔ املداطط املرتتب١ ع٢ً 

ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلدٌ ناؾرتاط ايبٓو ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ نفٌٝ أٚ ضٖٔ ، 

أٚ نإبساٍ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا بػًع ٚبغا٥ع َع١ٓٝ َٔ 

 املسٜٔ ْفػ٘ فكط.

ٚبايتايٞ فإْٓا قس ٚصًٓا إىل ايٓتٝذ١ ايعا١َ هلصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا)ايبٓو( َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٚفل ايغٛابط ايؿطع١ٝ 

يطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ اإلغ١َٝ٬ اييت تبعسٖا عٔ ا

 َٔ ٚد١ٗ ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ. 

 مكارنة نتائج الدراسة مع نتائج دراسات سابكة: 

  خًضت ٖصٙ ايسضاغ١ يف احملٛض ا٭ٍٚ إىل إمجاع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١

ٔ إٔ َعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝ

ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ اييت دنطٟ ايتعاٌَ بٗا يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ 

ع١ًُٝ قعٛض٠ ؾطعا ٫ستٛا٥ٗا ع٢ً ايطبا احملطّ ؾطعا ، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ 

ّ( اييت خًضت إىل ْتٝذ١ إٔ ع١ًُٝ خضِ 2006تتفل َع زضاغ١ )ايٓؿٟٛ 

١ٜ قعٛض٠ ؾطعا ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ )املٓٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ع١ًُٝ ضبٛ

ّ( يف زضاغت٘ سٝح شنط صٛض٠ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ يف ايبٓٛى 1999
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ايتكًٝس١ٜ بأْ٘ إقطاض ْكس بٓكس َٔ دٓػ٘ َتفاع٬ َع ٚدٛز ا٭دٌ يف 

اسس ايبسيني ايٓكسٜني ٖٚصٙ املعا١ًَ قط١َ ؾطعا نْٛٗا قا١ُ٥ ع٢ً 

ؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ممج١ً بايعًُا٤ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ٚبايتايٞ ؼطِٜ اي

ٚايفكٗا٤ ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ 

 ملعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ. 

  خًضت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا بؿطٚط

ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ فٝذٛظ بٝعٗا تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ 

بػًع َع١ٓٝ َكبٛع١ ٖٚصا ٜتفل َع ايبسٌٜ ايجاْٞ ايصٟ سسزت٘ زضاغ١ 

ايٓؿٟٛ ٖٚٛ إبساٍ ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بغا٥ع سكٝك١ٝ بُٝٓا ٫ 

تتفل ٖصٙ ايسضاغ١ َع بسًٜ٘ ا٭ٍٚ ٚايجايح نُا تتفل ٖصٙ ايسضاغ١ َع 

ٝح أداظت صش١ بٝع زٜٔ آدٌ بعني ساعط٠ ايضٛض٠ ا٭ٚىل يسضاغ١ املٓٝع س

 يًُسٜٔ ٚيغري املسٜٔ نبٝع َا١٥ أيف ضٜاٍ آد١ً بػٝاض٠ َع١ٓٝ. 

 ايتٛصٝات: 4-2

  ع٢ً إزاض٠ ا٫غتجُاض يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ إعساز زضاغ١ دس٣ٚ هلصا ايُٓٛشز

 ٚتكُٝٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ا٥٫تُا١ْٝ يبس٤ ايعٌُ ب٘.

 (اييت تٓاٚيت دٛاظ ايٛع31ايفكط٠ ) ع ٚايتعذٌٝ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ ؼتاز

إىل تٛعٝح بضٛض٠ أٚغع ٚناف١ٝ إلعطا٥ٗا ايتأصٌٝ ايؿطعٞ ايهاٌَ ست٢ 

 تتغح ايضٛض٠ أنجط فاؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ فطع عٔ تضٛضٙ.

  إدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ ملٛعٛع بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ عٓس ايفكٗا٤ َٚٓاقؿ١

َٚكاض١ْ شيو َع ٚاقعٓا املعاصط أضا٤ اجملٝعٜٔ ٚأزيتِٗ ٚاملاْعني ٚأزيتِٗ 

 يتضشٝح ا٫حنطافات يف املعا٬َت املاي١ٝ اؿسٜج١.

  ٌإدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ ملٛعٛع ؼٌُ ايبٓو ملداطط ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلد

ايصٟ متًه٘ ايبٓو َكابٌ ايػًع ٚايبغا٥ع ست٢ ٫ دنُع ايبٓو بني 

 كاططتني كاطط ايػًع ٚكاطط ايجُٔ. 
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 : عجـــراـــــــاملقائنة 

 ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ٚايٓب١ٜٛ. .1

 ايسٚضٜات:

ّ(.ايتعكٝب ٚاملٓاقؿ١. ف١ً فُع ايفك٘ 1998ايؿٝذ، ايضسٜل ايغطٜط، ) .2

 اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿازٟ عؿط. 

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً  1998ايكاعٞ،قُس تكٞ ايعجُاْٞ، ) .3

  112. ظ11فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998، )فآٍ قُٛز ،عبسا يًطٝ .4

 .11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

ّ(.أسهاّ بٝٛع ايسٜٔ.ف١ً ايبشٛخ ايفكٝ٘ 1999غًُٝإ، ) املٓٝع، عبسا هلل .5

 . 150املعاصط٠.ايػ١ٓ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ايٛاسس ٚا٭ضبعٕٛ.ظ

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998ايكط٣ ) بٔ عٝس، قُس ع٢ً .6

٫َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط.  11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

 .11ايعسز 

ّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) .7

 . 1ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ايسٚض٠ اؿاز١ٜ. عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط.ز 

ّ(أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ف١ً 1998ز، غاَٞ سػٔ )محٛ .8

 299ظ 1فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط،ز

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998زايٞ، ع٢ً ق٢ٝ ايسٜٔ، ) .9

 . 112. ظ11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

 ايطغا٥ٌ

ّ(.أسهاّ ايسٜٔ.نٓٛظ أؾبًٝٝا يًٓؿط 2005،)ُإ بٔ عبس اهللايكضري،غًٝ .10

  444ٚايتٛظٜع،ايطٜاض،ايػعٛز١ٜ.ظ
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ّ(.أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ 2006ايٓؿٟٛ،ْاصط امحس، ) .11

  13ٚايؿٝو.اإلغهٓسض١ٜ،زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط،ظ

ّ( أثط ايغٛابط ايؿطع١ٝ يف تطٜٛط اـسَات 2006ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) .12

 ملضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، ـ عُإ ا٭ضزٕا

 ايهتب:  .13

، ايكاٖط٠. َطبع١ 4ّ( أسهاّ املعا٬َت ايؿطع١ٝ، ط1952اـفٝف، ع٢ً ) .14

 . 161ايػ١ٓ احملُس١ٜ.ظ

ّ(. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘. َطابع 2000، )عاـٝاط، عبس ايععٜ .15

  83ايسغتٛض ايتذاض١ٜ، عُإ، ا٭ضزٕ، ظ

ايتٌُٜٛ اإلغ٬َٞ،امل٪متط ايعاملٞ  ايػايٛؽ،ع٢ً أمحس،)ز ـ ت(.كاطط .16

 35ايجايح ي٬قتضاز اإلغ٬َٞ،داَع١ أّ ايكط٣.ظ

ّ(. فتح ايكسٜط اؾاَع بني فين ايطٚا١ٜ 1994ايؿٛناْٞ، قُس بٔ ع٢ً، )  .17

، 1ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتفػري، سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ ز. عبس ايطمحٔ عُري٠، ز 

  376زاض ايٛفا٤، املٓضٛض٠ .ظ 

ايسضاضٟ املغ١٦ٝ يف ؾطح ايسضاضٟ ايب١ٝٗ،  .بٔ ع٢ً، )ز. ت( ايؿٛناْٞ قُس .18

  271، بريٚت َ٪غػ١ ايهتب ايجكاف١ٝ. ِظ6ط 

.  2.ط 2ّ(. ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات. ز 1994ايؿاَٞ قُس سػني، ) .19

 9َهتب١ اؾًٌٝ اؾسٜس صٓعا٤، ظ

ّ(.اؾطٜس٠ 2006قإْٛ املضاضف اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ عاّ، ) .20

 .63ظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ.ظ.2ٚايطمس١ٝ،ط

ّ(. فً٘ اجملتُع ايهٜٛت١ٝ. ًَف 2008ايباسج١، اإلٜطاي١ٝ يطٜٚتا ْابًْٝٛٞ، ) .21

 ..ايػ١ٓ ايتاغع١ ٚايج٬ثٕٛ.(1823، 1822خاظ با٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ. ايعسز 

ّ(. أسهاّ املعا٬َت ايتذاض١ٜ. اهل١٦ٝ 2007مشػإ عبس ايطمحٔ عبس اهلل، ) .22

 .272صٓعا٤.ظ  ايعا١َ يًهتاب،
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 ّ(. إزاض٠ اـسَات املضطف١ٝ املتكس2005١َايعذاض١َ، تٝػري، ) .23

ّ(.تطٜٛط ا٭عُاٍ املضطف١ٝ مبا ٜتفل ٚايؿطٜع١ 1993محٛز، غاَٞ سػٔ ) .24

 .312اإلغ١َٝ٬. َطبع١ ايؿطٚم، عُإ، ا٭ضزٕ.ظ

(. فك٘ املعا٬َت املاي١ٝ، َطنع أعاخ ا٫قتضاز 2005املضطٟ، ضفٝل ْٜٛؼ، ) .25

 . 138َٞ. زاض ايكًِ. غٛضٜا، ظ اإلغ٬

ّ(. ايعًُٝات املضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، 2008خايس أَني.سػني غعٝس غٝعفإ، )  .26

 . 34-31يًٓؿط، عُإ ا٭ضزٕ.ظ: ٌ، زاض ٚا1٥ايططم احملاغب١ٝ اؿسٜج١، ط

ّ(. صٓاع١ اهلٓسغ١ املاي١ٝ اإلغ١َٝ٬، َطنع 2000غاَٞ ايػًِٜٛ، ) .27

 ايبشٛخ، ؾطن١ أيطادشٞ

ّ(.أغايٝب ايبشح ايعًُٞ. ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ 2006ب ،)اْعِ ،َٗٝٛ .28

 ٚاملضطف١ٝ.صٓعا٤.

ّ(. املدتضط ايٛدٝع يف أصٍٛ ايفك٘ ،َ٪غػ١ 2000،) ِظٜسإ، عبس ايهطٜ .29

 .بريٚت. 7ايطغاي١،ط

 ّ(.ا٭صٍٛ ايٓعط١ٜ ٚاحملاغب١ٝ. صٓعا٤. 2006سذط،) وا٫ضٜاْٞ. عبس املً .30

ٝاغ١ ايٓكس١ٜ يف ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. ّ(. ايػ 2008ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) .31

 قاعط٠ أيكاٖا يف ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضطف١ٝ. صٓعا٤

، ايكاٖط٠، 3ط ’ّ(. املكاصس ايعا١َ يًؿطٜع١ اإلغ1997١َٝ٬ٜٛغف ايعامل، ) .32

 زاض اؿسٜح.
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 املـــــالحل

 اغتبــــــــــا١ْ

 احملرتَٕٛ                      ١َٝ يف ايُٝٔايػاز٠ / أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ٬

 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘... ٚبعس

تعس ايكسض٠ ع٢ً تضُِٝ أزا٠ َاي١ٝ دسٜس٠ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ املٛعٛعات 

 اهلا١َ ملا متجً٘ َٔ إعاف١ خسَات دسٜس٠ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ٚايٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ.

ايػٓس –اإلغتباْ٘ إعساز عٛابط ؾطع١ٝ يًتعاٌَ ببٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ )ايهُبٝاي١ ٚمتجٌ ٖصٙ 

ايؿٝو( ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ،ٚصٛض٠ ٖصا ايبٝع تتُجٌ بكٝاّ َايو -٭َط

ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَهٝتٗا قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ بٝع ايبٓو ي٘ غًع 

ٖصٙ ايغٛابط ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ ٚبغا٥ع َكبٛع١ ، ٚقس مت إعساز 

فكٗا٤ املايه١ٝ ٚ ٚد٘ عٓس ايؿافع١ٝ ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا  (46)بغري دٓػ٘ ٖٚٛ َا أداظٙ 

ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘، بؿطٚط 

قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ ، ٖٚٛ َا غٝتِ عطع٘ عًٝهِ  تبعسٙ عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ

 ضادًٝا َٓهِ ططح ضأٜهِ ايؿطعٞ سٍٛ عٛابط ٖصٙ اـس١َ ٖٚصا ايبٝع.

 ْطدٛ ايتهطّ بٛعع إؾاض٠ )/( َكابٌ اإلداب١ املٓاغب١:

 

 أ٫ًٚ: َعًَٛات عا١َ:

 ....أخط٣ ........( داَعٞ )                ( ( َادػتري ) نتٛضاٙ )امل٪ٌٖ ايعًُٞ: ز

 ايتدضط:.............................................................. 

 عسز غٓٛات ايعٌُ يف ايطقاب١ ايؿطع١ٝ: 

 غٓٛات فأنجط ( 9) -ز  ( 8-5) -ب غٓٛات فأقٌ ( 4) -أ

 غٓ٘ فأنجط( 52) -ز  ( 51-41) -ب        ( 40-30) -ايعُط: أ

 

  

                                      
َٔ اؿٓف١ٝ ٚبعض فكٗا٤ ايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚعًًٛا شيو أَا ايصٜٔ َٓعٛا بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ فِٗ مجٗٛض ايفكٗا٤ (46

بإٔ ايسٜٔ َاٍ سهُٞ يف ايص١َ يري َكسٚض ع٢ً تػًُٝ٘، ٚٚدٛز ؾطط ع٢ً املسٜٔ بايتػًِٝ ٖٚصا ايؿطط فاغس ٫ ٜضح ب٘ 

 ايعكس... 
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 اْـــــــــــــــ١بٓــــــــــــــــــٛز ا٫غتب ّ
َٛافل 

 بؿس٠
 قاٜس َٛافل

يري 

ري  َٛافل
ي

ل 
اف

َٛ

س٠
ؿ

ب
 

ثاًْٝا: إٕ أغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

 ملعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٖٞ:

     

ايتفاعٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس املتشس دٓػا   .1

 ٖٚٛ ضبا ايفغٌ احملطّ ؾطعًا

     

ا ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس ٖٚٛ ضب  .2

 ايٓػ١٦ٝ احملطّ ؾطعًا.

     

ؼٌُٝ ايبٓو ايعٌُٝ فٛا٥س إعاف١ٝ يف   .3

 ساي١ املُاط١ً يف ايػساز.

     

إٕ ايبٓو قضس َٔ ٖصٙ املعا١ًَ ايكطض   .4

 ايصٟ دط َٓفع١، فٗٛ ضبا.

     

ثايجًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا يف 

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

     

ًفا صٓفٞ ايبسيني يكٛي٘ )ظ( فإشا إٔ رنت  .5

اختًفت ٖصٙ ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف 

 ؾ٦تِ(.

     

      أ٫ ٜهٕٛ ايبس٫ٕ َٔ ايٓكٛز.  .6

إٔ تهٕٛ ايبغا٥ع ٚايػًع َكبٛع١ يف   .7

 فًؼ ايعكس.

     

إٔ تهٕٛ ٖصٙ املعا١ًَ َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ   .8

ؾطا٤ ايبٓو يًشل ايجابت ايصٟ يف ايٛضق١ 

 ايتذاض١ٜ.

     

عًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض يف ضاب

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ

     

      إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚضٙ ايتػًِٝ.  .9

     إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زًٜٓا ْكسًٜا   .10
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 ٚإٔ ٖصا ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١.

إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َع١ًَٛ املكساض   .11

 ٭دٌ ٚاملهإ.ٚاؾٓؼ ٚا

     

إٔ تهٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ممًٛن١   .12

 يبا٥عٗا.

     

خاَػًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ 

 يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ.

     

إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ َٛدٛزَا   .13

 يف بًس ايبٓو.

     

١ًٖٝ إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ي٘ أ  .14

 ؾطع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ.

     

إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ َعرتفًا   .15

بٗصا ايسٜٔ َٚٛافكًا ع٢ً ْكً٘ يضاحل 

 ايبٓو.

     

      إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٦ًًَٝا.  .16

إٔ ٜتُتع املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ بػُع١   .17

 ا٥تُا١ْٝ دٝس٠ يف ايػٛم.

     

اييت متٓع  غازغًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ

احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ يف بٝع ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

     

إٔ ٜهٕٛ غبب ايسٜٔ يف ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ   .18

 قس ؼكل فع٬ً.

     

إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسٜٔ مما دنٛظ بٝع٘ قبٌ   .19

 قبغ٘.

     

إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ املٛصٛف يف ايص١َ زًٜٓا ٫   .20

 عًٝٓا.

     

يسٜٔ ٚغ١ًٝ أٚ شضٜع١ يًتعاٌَ أ٫ ٜهٕٛ ا  .21

 بايطبا.
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أ٫ تهٕٛ ٖصٙ املعا١ًَ َٔ بٝع ايسٜٔ   .22

 بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘.

     

أ٫ ٜهٕٛ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ   .23

 َٓعًا يًغطض.

     

غابعًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًتُٝع بني املبٝع 

)ايػًع١( ٚايجُٔ َٔ )ايٓكس اآلدٌ( يف بٝع 

 ١ يغري املسٜٔ بٗا.ا٭ٚضام ايتذاضٜ

     

إٔ املبٝع َا نإ ساعطاً ٚقت ايعكس ٚايجُٔ   .24

 َا نإ َٛصٛفًا يف ايص١َ.

     

إٔ ايٓكٛز إشا قابًت ايعطٚض ايتذاض١ٜ   .25

تعترب ٖٞ ايجُٔ َطًكا ٚايعطٚض 

ايتذاض١ٜ ٖٞ املبٝع زا٥ُا ٚإٕ زخٌ عًٝٗا 

 سطف ايبا٤.

     

إٔ ذنسز ايبٓو مثٔ املبٝع )ايعطٚض   .26

تذاض١ٜ( َٔ خ٬ٍ بٝع املػا١َٚ أٚ بٝٛع اي

 ا٭َاْات نٕٛ ايبٓو ٖٛ باشٍ ايػًع١.

     

ٜؿرتط ٫ْعكاز ايعكس ٚدٛز املبٝع ٫ٚ   .27

 ٜؿرتط شيو يف ايجُٔ

     

ثآًَا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ايصٟ متًه٘ ايبٓو 

َكابٌ بٝع٘ ايػًع ٚايبغا٥ع املكبٛع١ ٖٞ َا 

ًٜ:ٞ 

     

ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ   .28

نف٤٬ ٦ًَٝني ٚإٔ ٜهٕٛ سػاب ايهف٤٬ 

بايبٓو ْفػ٘ ست٢ ميهٔ ا٫غتٝفا٤ َٓ٘ 

َباؾط٠ ع٢ً قاعس٠ "ايععِٝ ياضّ ٚايسٜٔ 

 َكغٞ"

     

     ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ   .29
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ضٖٔ، نتذُٝس بعض ايٛزا٥ع املضطف١ٝ 

يطٖٔ َٔ ضآٖ٘، ي٘ ع٢ً قاعس٠ " ٫ ٜغًل ا

 يُٓ٘ ٚعًٝ٘ يطَ٘"

ذنل يًبٓو ايتضطف بايٛضق١ ايتذاضٟ   .30

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  -قبٌ َٛعس اغتشكاق٘

بٝع٘ بغري دٓػ٘ َٔ املسٜٔ ب٘ إشا ضيب  –

 يف متٌٜٛ عٌُٝ آخط بػًع ٚبغا٥ع َع١ٓٝ.

     

دنٛظ يًبٓو يف ساي١ استٝاد٘ يًػٝٛي١   .31

ق١ ثٓا١ٝ٥ إٔ ٜغع ٜٚتعذٌ َا زاّ إٔ ايع٬

بني ايسا٥ٔ ٚاملسٜٔ ٚمل ٜٛدس ؾطط َػبل 

 يف شيو ع٢ً قاعس٠ "ععٛا ٚتعذًٛا"

     

ؼٌُ ايبٓو يًُداطط املرتتب١ ع٢ً ٖصا   .32

ايتًُو ٚاييت تتُجٌ يف إف٬ؽ املسٜٔ 

ٖٚٛ َا ٜهًف ايبٓو فكسإ دع٤ َٔ 

أَٛاي٘ ع٢ً قاعس٠ " خصٚا َا ٚدسمت يٝؼ 

 يهِ إ٫ شيو "

     

 تا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠ا٫ختباض اي

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

زاي0.000١ 35.058 304.001.083 1

 زاي١ 4.720.581316.7310.000 232

 زاي١ 39.9570.000 3304.400.770

 زاي١ 4324.190.69339.6980.000

خًٛ بٝع  

ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري 

املسٜٔ بٗا َٓا 

يفٛا٥س ايطب١ٜٛ

 زاي١ 12.4860.000 3216.782.16612
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 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي38.0360.000١ 324.250.880 9

 زاي١ 324.060.80137.5060.000 10

 زاي311.8110.000١ 11324.500.718

 زاي12274.300.77538.6880.000١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 يف ايغطض متٓع

 ا٭ٚضام بٝع

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي7.9910.000١ 3216.443.14112

 

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

يك١ُٝ ا

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

13 282.961.0713 0.1760.861 
يري 

 زاي١

 زاي14324.410.712311.1710.000١

 زاي15324.340.745310.1990.000١

 زاي١ 16324.190.89637.4990.000

 زاي17303.701.02233.7510.001١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 ؾٗاي١ا متٓع

 ا٭ٚضام بٝع يف

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي6.7340.000١ 3219.003.36015
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 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي303.800.66436.5950.000١ 18

 زاي4.100.92336.5280.000١ 1930

 زاي20283.710.81034.6660.000١

 زاي0.707311.0000.000١ 21324.38

 زاي22324.530.671312.9040.000١

 زاي23283.360.91132.0730.048١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 متٓع

 احملعٛضات

 ايؿطع١ٝ

 بٝع يف ا٭خط٣

 ا٭ٚضام

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي4.6730.000١ 3222.505.44818

 

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي24324.410.91138.7340.000١

 زاي25284.180.77238.0740.000١

 زاي324.060.84037.1550.000١ 26

 زاي27274.410.84438.6650.000١

ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ يًتُٝع 

بني ايػًع١ 

ٚايٓكس اآلدٌ

 زاي5.2580.000١ 3215.844.13612
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 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي323.940.98235.4020.000١ 28

 زاي29323.910.99535.1500.000١

 زاي30323.721.22433.3210.002١

يري 31323.381.43131.4820.148

 زاي١

 زاي١ 32303.901.15534.2670.000

 ايؿطع١ٝ ايغٛابط

 تكًٌ َٔ اييت

 ايجُٔ كاطط

 متًه٘ ايصٟ امل٪دٌ

يف بٝع  ايبٓو

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

يغري املسٕ بٗا

 اي١ز 0.000 4.394 3218.594.62715

 

 


