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: املورط

امخب مني امخاكفًل ننؼام واهدرش يف خمخوف ب حناء امـامل هحسًل منؼام امخب مني امخجاري، وحصخس مفيومو يف ادلائصت الاكذعادًة امخب مِنَة، حِر ػيص 

وملا اكن مدسب  امخاكفل ىو ، ب زخت خسارت امفكص امخب مِين امخـاوين الاساليم واملحين ؿىل ب سس وكواؿس رشؾَة سومية متزيه ؾن امخب مني امخجاري

وضاء رشاكث امخب مني امخاكفًل الاسالمِة املامئة ؿىل ؾلود  ؾٌلًل ميشا املحسب  مت اإ ادلؿامة ال ساس َة اميت كام ؿوهيا امخب مني امخاكفًل الاساليم، واإ

غ  امخربؿاث، حبَر ًسفؽ املضرتك اصرتانو يف ىشا امنوع من امخب مني ؿىل سخِل امخربع معنسوق امخاكفل وختعط ىشه الاصرتااكث ل داء امخـًو

غ ًُـاد ثوزًـو ؿىل املضرتنني تعفة فائغ ثب مِين ًـخرب امفائغ  حِر  املس خحق ملن ًعَحو امرضر، واملخحلي من الاصرتااكث تـس رصف امخـًو

امخب مِين من امصاكئز ال ساس َة وامسٌلث امحارزت يف رشاكث امخب مني الإسالمِة اميت اختشث من امخب مني امخاكفًل الاساليم املامئ ؿىل امخربع تني 

ة وامخعحَلِة املـمتست يف امخفصكة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري . محةل امواثئق حمورًا مـمويا، نٌل ًـخرب من تني ب مه ال سس امنؼًص

 امخب مني، امخب مني امخاكفًل، ظنسوق امخاكفل، امفائغ امخب مِين:املكٌلث ادلاةل

Abstract:  

insurance surplus of the main pillars of the outstanding features of the Islamic insurance 

companies that had been taken from the Islamic Takaful insurance based on donation between 

policyholders focus of its work is also considered among the most important theoretical and 

practical foundations adopted in the distinction between the Islamic Takaful insurance and 

commercial insurance.  
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: ملسمة

ة دسائص مادًة كس  ًـُش الاوسان يف كوق دامئ ثسخة ال دعار ىل خاهة ال رضار املـنًو امكثريت اميت ًخـصض ميا، واميت ًرتثة ؿوهيا اإ

ابمصمغ من امخلسم يف حكون ضئَةل حبَر ل ًب تو ميا، وكس حكون نثريت حبَر حياول ثفادهيا ب و منؽ وكوؾيا ب و امخرفِف من ؾحهئا ؿىل ال كل، 

وسان فامي ًخـوق ابمخوكـاث وامخندؤ امـومي اذلي ٌساؿسه ؿىل اختاذ كصاراث سومية  . الاماكهَاث املخاحة مالإ

واخلعص حلِلة اثتخة وهخاجئو كس حكون هحريت ل ٌس خعَؽ امفصد حتمويا، مـشكل معل الإوسان ذالل خمخوف امـعور ؿىل وضؽ ثنؼاميث متكن امفصد 

. واجملمتؽ من حتمل ال دعار، وتشكل ػيص مدسب  امخـاون ؿىل حتمل ثكل ال ؾحاء وىو مـا ؾصف تنؼام امخب مني

ض ميا الإوسان يف هَاهو ب و ب مواهل ب زناء فرتت حِاثو يف سخِل امخرفِف من وظب هتا ـخرب امخب مني وس َةل ملواهجة اخملاظص اميت ًخـصَّ وىو . ًو

ذا  من ب فضل و ب خسى اموسائل اميت ثُمكن الإوسان من امخرفِف من ب اثر امكوارج، واحملافؼة ؿىل رؤوس ال موال املنخجة وحكوٍهنا، وذاظة اإ

كوحت ؿىل ىشه اموسائل امعورت امخاكفوَة اميت ل حصيم  

ىل ثوزًؽ ال اثر واخلسائص امناجتة ؾن وكوع اخلعص ؿىل ٍلوع ال فصاد املـصضني منفس نورعص ب و خملاظص  ىل حمنَة امرثوت وحتلِق امصحب، تل هتسف اإ اإ

. مـَنة، وىو ما ؾصف ابمخب مني امخاكفًل

وامخب مني امخاكفًل ننؼام ػيص واهدرش يف خمخوف ب حناء امـامل هحسًل منؼام امخب مني امخجاري، وحصخس مفيومو يف ادلائصت الاكذعادًة امخب مِنَة، حِر 

. ب زخت خسارت امفكص امخب مِين امخـاوين الاساليم واملحين ؿىل ب سس وكواؿس رشؾَة سومية متزيه ؾن امخب مني امخجاري

وضاء رشاكث امخب مني  ؾٌلًل ميشا املحسب  مت اإ وملا اكن مدسب  امخاكفل ىو ادلؿامة ال ساس َة اميت كام ؿوهيا امخب مني امخاكفًل الاساليم، واإ

امخاكفًل الاسالمِة املامئة ؿىل ؾلود امخربؿاث، حبَر ًسفؽ املضرتك اصرتانو يف ىشا امنوع من امخب مني ؿىل سخِل امخربع معنسوق امخاكفل 

غ ًُـاد ثوزًـو ؿىل  غ املس خحق ملن ًعَحو امرضر، واملخحلي من الاصرتااكث تـس رصف امخـًو وختعط ىشه الاصرتااكث ل داء امخـًو

ظصق وب مَاث ثوزًؽ واسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل  مفايهاملضرتنني تعفة فائغ ثب مِين، وىو ما ٌضلك موضوع دراسدنا، 

 الاساليم؟

:  حمكن ب مهَة ادلراسة فامي ًًل:ب مهَة ادلراسة

  جصاز ب مهَة هؼام امخب مني امخاكفًل اذلي ًمت من ذالهل امخضامن وامخاكفل تني ب فصاد اجملمتؽ يف دفؽ ال رضار وحصممي مجَؽ اخملاظص حماوةل اإ

 . املؤمنة، من ٍلوع الاصرتااكث اميت ًسفـوهنا ؿىل سخِل امخربع

  ب مهَة هؼام ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف حتلق املوازهة تني مدسب  امخاكفل، وحتلِق امـساةل واملساوات تني ب ؾضاء ىَئة املضرتنني، ذاظة وب ن

ة اميت ٍمتزي هبا امخب مني امخاكفًل الإساليم ؾن امخب مني امخجاري . امفائغ امخب مِين ًـخرب من امفصوق اجلوىًص

ىل:ب ىساف ادلراسة :  هتسف ادلراسة اإ

 ة تُنو وتني امخب مني امخجاري؛  جسوَط امضوء ؿىل حلِلة امخب مني امخاكفًل الإساليم واموكوف ؿىل امفصوق اجلوىًص

 امخـصف ؿىل مفيوم ظنسوق امخاكفل ومفيوم امفائغ امخب مِين؛ 

 تَان وثوضَح امعصق وال مَاث املخحـة يف ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل؛ 

  تَان وثوضَح جمالث اسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل؛

ىل امـنارص امخامَة:دعة ادلراسة صاكمَة امححر ومن مث حتلِق ب مه ب ىسافو، مت ثلس مي دراسدنا اإ :  وهبسف مـاجلة اإ

حلِلة امخب مني امخاكفًل : ب ول

ة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري : اثهَا امفصوق امنؼًص

ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل : اثمثا

. ب مَاث اسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل: راتـا
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حلِلة امخب مني امخاكفًل : ب ول

امخب مني امخاكفًل ىو ظًصلة حكون من ذالميا لك املوى الاوساهَة يف اجملمتؽ مذالكِة يف احملافؼة ؿىل معاحل لك فصد من ب فصاد ىشا اجملمتؽ يف دفؽ 

امرضر ؾهنم،
1

وامخب مني امخاكفًل ننؼام ػيص واهدرش يف خمخوف ب حناء امـامل هحسًل منؼام امخب مني امخجاري، وحصخس مفيومو يف ادلائصت الاكذعادًة 

. امخب مِنَة، حِر ب زخت خسارت امفكص امخب مِين امخـاوين الاساليم واملحين ؿىل ب سس وكواؿس رشؾَة سومية متزيه ؾن امخب مني امخجاري

ف امخب مني_ 1  : يف انولة والاظعالخ واملاهون، وفامي ًًل هوحز ب مه ما خاء فهيا ثـسدث ثـًصفاث امخب مني: ثـًص

ف انولوي نوخب مني .ب    فيو مض خق من ال من ضس .  ال َماُن وال َمنُة، وامللعود منو ظمب هُنة امنفس وسكوهنا تخوفري ب س حاة امعمب هُنة:امخـًص

.مبـىن اموفاء، والإميان مبـىن امخعسًق: اخلوف، ب من ب منا وب ماان وب ماهة، ومنو ال ماهة
2

ن مب دوذت من  ن ًؤمَّ  وامخب مني يف انولة معسر ب مَّ

نُو ثب مِنًا وائمتنو واس خب منو .الاظمئنان اذلي ىو ضس اخلوف ومن ال ماهة اميت يه ضس اخلَاهة  ًلال ب مَّ
3

 

ف الاظعاليح نوخب مني .ة  ؿوهيا يف امـلس  ًـين الثفاق اذلي مبوحدو ثخحمل رشاكث امخب مني مسؤومَة ثلعَة ال دعار املخفق : امخـًص

ة مخمنَهتا من هجة  ملاتل دفـاث ٌسسدىا املخـاكسون مؽ ىشه امرشاكث، ومتثل ب كساط امخب مني اميت جسدمثصىا رشاكث امخب مني تب ؾٌلل جتاًر

ًفاء ابلمزتاماث اجتاه املخرضرٍن من هجة ب دصى ولإماكهَة .الإ
4

 

ف املاهوين نوخب مني .ح  ىل املس خفِس اذلي اصرتط امخب مني معاحلو مدولًا من "ىو : امخـًص ن هل ب و اإ ىل املَؤمَّ ن مبلذضاه ب ن ًؤدي اإ ؾلس ًوزتم املؤّمِ

ٍصادًا مصثحًا ب و ب ي ؾصض مايل ب دص يف حاةل وكوع احلادج، ب و حتلِق اخلعص املحني يف امـلس، وذكل هؼري كسط ب ًة دفـة مامَة  املال ب و اإ

ن ن هل نومؤّمِ ".ب دصى ًؤدهيا املؤمَّ
5

 

ىل املس خفِس اذلي اصرتط امخب مني : "ويف امدرشًؽ اجلزائصي ًـصف امخب مني ؿىل ب هو ىل املؤمن هل ب و اإ ؾلس ًوزتم املؤمن مبلذضاه ب ن ًؤدي اإ

ٍصادا ب و ب ي ؾوض مايل ب دص يف حاةل وكوع احلادج ب و حتلق اخلعص املحني ابمـلس وذكل ملاتل كسط ب و ب ًة  معاحلو مدولا من املال ب و اإ

".دفـة مامَة ب دصى ًؤدهيا املؤمن هل نومؤمن
6

 

ف من امخلنني املسين املرصي اذلي هط يف املادت  امخب مني ؾلس ًوزتم املؤمن " منو ؿىل ب ن 747وكس اس متس املرشع اجلزائصي ىشا امخـًص

ٍصادا ب و مصثحا ب و ب ي ؾوض مايل ب دص  ىل املس خفِس اذلي اصرتط امخب مني معاحلو مدولا من املال ب و اإ ىل املؤمن هل ب و اإ مبلذضاه ب ن ًؤدي اإ

". يف حاةل وكوع احلادج ب و حتلق اخلعص املحني ابمـلس وذكل يف هؼري كسط ب و ب ًة دفـة مامَة ب دصى ًؤدهيا املؤمن هل نومؤمن

ف ثربز امـالكة املاهوهَة وامخـاكسًة اميت ًنض هئا امخب مني تني املؤمن هل واملؤمن، حِر ٌسـى ال ول مخب مني هفسو من  ولك ىشه امخـاًر

غ، ملاتل ب و هؼري احلعول ؿىل كسط مـني وزتم املؤمن تخلعَة ىشه ال دعار وامخـًو .ال دعار ًو
7

 نٌل ثربز ؾنارص امخب مني املمتثةل يف 

غ  .اخلعص، املسط ومدوف امخب مني ب و امخـًو

ف امفين نوخب مني .د  ن ىشا ال ذري: امخـًص ف امساتلة نوخب مني؛ فاإ ىل امخـاًر ضافة اإ ل ًلذرص ثـًصفو ؿىل اجلاهة املاهوين ب و ؿىل امـالكة  اإ

خـساىا مُضمل ال سس امفنَة وامخـاوهَة اميت ثنؼم امخـاون تني امعصفني  املؤمن واملؤمن )املاهوهَة تني املؤمن واملؤمن هل حفسة، تل ًو

حصاء امللاظة تني ال دعار، نٌل ًـمتس ثنؼمي امخـاون (هل ـمتس ىشا امخنؼمي ؿىل حساة الاحامتلث وكاهون ال ؿساد امكدريت وؿىل اإ ، ًو

ؿادت امخب مني املضرتك، واذلي ًلعس تو ثكل امـموَة اميت حيعل مبلذضاىا ب حس امعصفني : "تني املؤمن واملؤمن هل ؿىل فنَاث ب دصى ويه اإ

وىو املؤمن هل ؿىل ثـيس ملاتل دفؽ املسط معصف ب دص وىو املؤمن اذلي ًوزتم تب ن ًسفؽ نولري مدوف امخب مني يف حاةل حتلق اخلعص، 

حعائَة حصاء امللاظة ؿوهيا ظحلا ملواهني اإ ".وذكل ؾن ظًصق جتمَؽ ٍلوؿة من اخملاظص واإ
8

 

".مرشوع حٌلؾي لإحالل امخب نس حمل ؿسم امخب نس ؾن ظًصق جتمَؽ ال دعار: "وؿوَو ًـصف امخب مني من امناحِة امفنَة تب هو
9

  

 

ىل خاهة ذكل هيمت الانخواًرني اإ
10

 يف ثـًصفيم نوخب مني، تب سامَة املِاس وؿىل وخو اخلعوص ما ًخـوق ابحامتل وكوع احلادج وثوكؽ 

خبسارت مامَة ظلريت مؤنست  (كمية امض ئي موضوع امخب مني)هؼام ًمت مبلذضاه اسددسال اخلسارت املامَة امكدريت وكري املؤنست : "اخلسارت، فامخب مني ىو

". (كسط امخب مني)

وازهػون  وٍصنز الاكذعادًني يف ثـًصفيم نوخب مني ؿىل ادلذل وامرثوت، وثب زري ال دعار واحلوادج ؿوهيا ابمنلط ب و الاهلعاع ب و امزوال، ًو

تلاء ؿىل رب س املال ب و ادلذل، فِـصف تـضيم امخب مني ؿىل ب هو غ املايل : "دامئـًا تــني ىـشه املػػؤثصاث وامخلكفة امالزمة ابلإ هؼام احامتؾي ًوفص امخـًو

ضاث من حعَةل املساىٌلث اجملمـة من اكفة ال ؾضاء املضرتنني يف امنؼام مت دفؽ ىشه امخـًو ".مل اثر امنامجة ؾن ال دعار، ًو
11
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ـصفو امحـغ ال دص ؿىل ب هو ىل املؤمن : "ًو هؼام ًعمم مَلول من ػاىصت ؿسم امخب نس املوحودت دلى املؤمن هل، وذكل ؾن ظًصق هلل ؾئب اخلعص اإ

غ املؤمن هل ؾن لك ب و حزء من اخلسارت املامَة اميت حكدسىا ".اذلي ًخـيس تخـًو
12

 

ىل حٌلًة ال فصاد ب و املنضب ث من اخلسائص املادًة احملمتةل وامناص ئة ؾن  ف امساتلة؛ ًخضح تب ن امخب مني وس َةل ب و هؼام هيسف اإ من امخـاًر

غ املؤمن هل ؾن لك ب و حزء من اخلسارت  ىل املؤمن اذلي ًخـيس تخـًو حتلق ال دعار املؤمن مهنا، وذكل ؾن ظًصق هلل ؾئب مثل ىشه ال دعار اإ

حعائَة مـصوفة .  املامَة اميت ًخكدسىا، وٍكون ذكل يف ملاتل ب كساط حمسدت حمسوتة وفلا ملحادئ رايضَة واإ

غ اخلسارت اميت "ًـصف امخب مني امخاكفًل ؿىل ب هو : ثـصتف امخب مني امخاكفًل_ 2 ثـاون ٍلوؿة من ال صزاص ممن ًخـصضون خملاظص مـَنة ؿىل ثـًو

غ ب ي مكذخة مهنم ؾنس حتلق اخلعص املؤمن ؿوَو ؛"كس ثعُة ب حسمه، ؾن ظًصق انخخاهبم مبحامف هلسًة مخـًو
13

 

، ًخـصضون خلعص ب و ل دعار مـَنة، ؿىل ثاليف ب اثر ال دعار (ىَئة املضرتنني)ال صزاص  ثـاون ٍلوؿة من"نٌل ًـصف امخب مني امخاكفًل ؿىل ب هو 

ضو ؾن امرضر امناجت من وكوع ىشه ال دعار، وذكل ابمزتام لك مهنم تسفؽ مدوف مـني ؿىل سخِل امخربع، ٌسمى  اميت ًخـصض ميا ب حسمه، تخـًو

دارت معوَاث امخب مني واسدامثر ب مواهل هَاتة ؾن ىَئة  املسط ب و الاصرتاك حتسده وزَلة امخب مني ب و ؾلس الاصرتاك، وثخوىل رشاكث امخب مني امخاكفًل اإ

".املضرتنني، يف ملاتل حعة مـوومة من ؿائس اسدامثر ىشه ال موال ابؾخحارىا مضاراًب ب و مدولا مـوومًا ملسمًا ابؾخحارىا وهَاًل ب و ىٌل مـاً 
14

  

اثفاق ب صزاص ًخـصضون ل دعار مـَنة، ؿىل ثاليف ال رضار امناص ئة ؾن ىشه ال دعار، وذكل تسفؽ "نٌل ًـصف امخب مني امخاكفًل ؿىل ب هو 

ًلوم ؿىل ب ساس الامزتام ابمخربع من املضرتنني ملعوحهتم، وحٌلًة ٍلوؾيم "، مبـىن ب ن امخب مني امخاكفًل "اصرتااكث ؿىل ب ساس الامزتام ابمخربع

".تسفؽ اصرتااكث ًخكون مهنا ظنسوق امخب مني
15

 

ف ب دص نوخب مني امخاكفًل وضاء ظنسوق كري ىادف نوصحب، هل ذمة مامَة : "ويف ثـًص ىو ثـاون ٍلوؿة من ال صزاص ؿىل حتمل ال رضار احملمتةل ابإ

دارثو واسدامثراثو مرشنة مذرععة وفق  ٍصاداث وفلًا منؼام امعنسوق، وميكن ب ن ثولك اإ ضاث واإ مس خلةل، وثرصف منو الاس خحلاكاث من  ثـًو

".ب حاكم امرشًـة الاسالمِة
16

 

ف امساتلة ًخضح تب ن امخب مني امخاكفًل ىو ذكل امنوع من امخب مني اذلي جتمتؽ فِو ٍلوؿة من ال صزاص مـصضني منفس  من امخـاًر

غ املس خحق ملن  (كسط امخب مني)اخلعص، حبَر ًسفؽ لك مهنم اصرتاك مـني  ؿىل ب ساس الامزتام ابمخربع، وختعط ىشه الاصرتااكث ل داء امخـًو

غ . ًعَحو امرضر، ؿىل ب ن ٍكون من حق ال ؾضاء اسرتداد املحوف املخحلي من الاصرتااكث تـس رصف امخـًو

:ٍمتزي امخب مني امخاكفًل مبجموؿة من اخلعائط هشهص ب مهيا يف امنلاط امخامَة: دعائط هؼام امخب مني امخاكفًل_ 3
17

 

 احامتع ظفة املؤمن واملؤمن هل ملك ؾضو، ال مص اذلي جيـل الاس خلالل منخفًِا ل ن ال موال املوضوؿة ك كساط مب ميا دلافـهيا؛ .ب   

 الاصرتاك يف هؼام امخب مني امخاكفًل ٍكون مفذوحًا ملك راقة يف الاهضٌلم دون متَزي تني فصد وب دص؛ .ة 

وتني امعنسوق ؾنس الاصرتاك يه ؿالكة امزتام ابمخربع، حِر ب ن املضرتك ًخربع ابلصرتاك  (املضرتنني)امـالكة تني محةل امواثئق  .ح 

ضاث؛ وؾوائسه حلساة امخب مني دلفؽ امخـًو
18

 

ىل ذسمة امحُئة  .د  ىل ثوفري اخلسماث امخب مِنَة مل ؾضاء ؿىل ب فضل ظورت وتب كل حلكفة ممكنة، نٌل ٌسـى اإ هيسف هؼام امخب مني امخاكفًل اإ

ىل ب ن مرشوؿاث امخب مني امخاكفًل  ضافة اإ ههيا، اإ خضح ذكل يف ب نرث من جمال، نخوفري اذلاًة امخب مِنَة ملن مه يف ب مس احلاخة اإ واجملمتؽ، ًو

 .ثلسم املنح ادلراس َة نوـاموني هبا، ال مص اذلي ٌسامه يف حمنَة هماراهتم وكسراهتم

دارت موحوداث  .ه  ، وما ًددلى "ىَئة املسامهني"وفق ضواتط امرشًـة الإسالمِة ًعوق ؿوهيا " ىَئة املضرتنني"ثخوىل رشنة مذرععة اإ

سمى امفائغ امخب مِين" ىَئة املضرتنني"من ثربؿاث واسدامثراهتا ذالل امـام امخب مِين ًوزع ؿىل ب ؾضاء  .ٌو
19

 

ًـخرب الامزتام مبحادئ وب حاكم امرشًـة الاسالمِة، من : ال سس اميت متارس ؿىل ب ساسيا رشاكث امخب مني الاسالمِة امخب مني امخاكفًل_ 4

ة دارت امـموَاث امخب مِنَة ب و الاسدامثًر . ب مه ال سس اميت ثلوم ؿوهيا رشاكث امخب مني امخاكفًل يف مجَؽ مـامالهتا، سواء اكهت مذـولة ابإ

مت امخـاون وامخاكفل تني املس خب منني، من ذالل الاحذفاظ جبمَؽ ب كساط امخب مني املب دوذت مهنم يف حساة واحس ذاص هبم، ترصف امنؼص  ًو

ل ب هو جتنحا لدذالط ال موال وثساذل احللوق وامواحداث املامَة، ًمت  غ املخرضرٍن من ىشا احلساة، اإ ؾن هوع امخب مني، حبَر ًمت ثـًو

ؼيص امخاكفل تُهنم من ذالل  فعل حساة املسامهني ؾن حساة املس خب منني، حبَر ٍكون ملك من امفًصلني حساة مايل ذاص تو، ًو

ثحادل املصض احلسن دون ب ن ثخحمل اجلية امللرتضة ل ًة فوائس مامَة، وذكل ؾن ظًصق ثلسمي ادلمع املايل امالزم حلساة املس خب منني من 
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ذا مل ثف ال كساط املس خوفات من املس خب منني مخلعَة امـجز، ومل ٍكن دلى امرشنة رظَسا احذَاظَا  ب موال املسامهني تعفة املصض احلسن اإ

.من ال رابخ املخوفصت من ب كساط امخب مني
20

 

ة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري : اثهَا امفصوق امنؼًص

 ٍمتثل ال ساس امنؼصي يف امخفًصق تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري، يف ب نَّ ال ول ًـخرب من ؾلود امخربؿاث، تُامن امثاين 

ة تني تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري ب مه امفصوق من ؾلود املـاوضاث، واجلسول امخايل ميثل : اجلوىًص

ة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري: (01)اجلسول رمق   امفصوق اجلوىًص

امخب مني امخاكفًل امخب مني امخجاري ؾنرص امللارهة 

  ىناك اهفعال يف امـالكة تني رشنة امخامني وٍلوع من حِر ال ظصاف 

املؤمن هلم 

مُس ىناك اهفعال فامـضو جيمؽ ظفيت املؤمن واملؤمن 

هل 

ثـس ال كساط مواكً مرشنة امخب مني وثخحمل وحسىا من حِر امخنؼمي 

املسؤومَة يف مواهجة املؤمن هلم 

ثـس رشنة امخب مني وهَال ؾن املؤمن هلم ول متكل 

ال كساط 

وحود ؾلس واحس وىو ؾلس مـاوضة من املؤمن هلم امـلود 

كامئ ؿىل احامتل وكوع اخلعص 

ؾلس مضارتة، وؾلس واكةل : وحود هوؿان من امـلود

ال كساط احملعةل مواك مرشنة امخب مني وحسىا ونشكل موكِة ال كساط 

امـوائس اخلاظة هبا 

منا حلساة امخب مني،  ل ثعحح ال كساط مواك نورشنة و اإ

وثوخو مجَؽ امـوائس مفائسثو وثب ذش امرشنة حعهتا ؿىل 

ة من كمية امصحب  صلك وس حة مئًو

ذا اكهت كمية ال كساط ب نرب من اميسف  ىل امصحب واإ هتسف اإ

ف حتخفغ امرشنة ابمفارق  ضاث واملعاًر كمية امخـًو
ىل امخـاون تني املضرتنني،  منا اإ ل هتسف اىل امصحب واإ

ل ن ال كساط ل ثعحح مواك ميا ول جس خفِس مهنا ل هنا 

ذاظة حبساة امخب مني 

 وىو ؾحارت ؾن امفصق تني املمية امفائغ امخب مِينٌسمى جس خفِس رشنة امخب مني وحسىا من كمية امصحب   امصحب 

ضاث،  املخحلِة من ال كساط وؾوائسىا تـس امخـًو

وزع ؿىل املضرتنني  ًو

متكل امرشنة حسااًب واحسًا دلَؽ ب مواميا وىو احلساابث 

املسؤول ؾن امزتاماهتا   

 

:  متكل امرشنة حساتني مامَني

حساة ذاص تب موال امخب مني ميَئة املضرتنني  -

حساة ذاص تب موال املسامهني -

الامزتام تب حاكم 

امرشًـة الاسالمِة 

متام  ل ثوزتم امرشنة تب حاكم امرشًـة الإسالمِة يف اإ

ؾلودىا واسدامثراهتا 

متام  ثوزتم رشنة امخب مني تب حاكم امرشًـة الإسالمِة يف اإ

ىل ركاتة ىَئة رشؾَة  مـامالهتا، حِر ختضؽ اإ
ىل املوخلى امـومي ادلويل حول ال زمة املامَة والاكذعادًة ادلومَة " س َاسة امخب مني امخاكفًل هحسًل مس َاسة امخب مني امخلوَسي "مـزوز سامِة.توـوح توـَس، ب  . د :املعسر وركة حبثَة ملسمة اإ

ة وؿووم امدس َري، خامـة فصحاث ؾحاس سعَف، ًويم  ل 21 و20واحلومكة، لكَة امـووم الاكذعادًة وامخجاًر  .9، ص2011 ب فًص

ىل حكوٍن رشنة امخب مني،  ًخضح من ذالل اجلسول ب ن امفارق امصئُيس تني امنوؿني ٍمكن يف امللعس ال سايس اذلي اس خسؾى وحفز اإ

ففي رشاكث امخب مني امخجاري امللعس ىو امصحب، يف حني ب ن امللعس يف رشاكث امخب مني امخاكفًل ىو امخـاون وامخاكفل وثحادل املنافؽ وخرب امرضر 

. اذلي كس ًوحق تـضيم

ضاث وب كساط امخب مني يف هناًة امفرتت املامَة، ًـخرب  ىل امفصق تني امخـًو مَو؛ ىو ب ن امفائغ امخب مِين واذلي ٌضري اإ وما جتسر الاصارت اإ

ة وامخعحَلِة املـمتست يف امخفصكة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري . من تني ب مه ال سس امنؼًص

ن ثكل  ف وامنفلاث، ب ما يف امخب مني امخجاري فاإ ل ن امفائغ امخب مِين يف امخب مني امخاكفًل ًُـاد ثوزًـو ؿىل املضرتنني، تـس ثلعَة اكفة املعاًر

ضاث وال كساط املسفوؿة، ثـخرب رحبًا ذامعًا ابمنس حة نومسامهني، ل ن امخب مني امخجاري ؾلس مـاوضة مامَة  امزايدت املخحعةل من امفصق تني امخـًو

. ٌس هتسف امصحب من امخب مني هفسو
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ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل : اثمثا

 من ذالل ما درس ناه يف امـنارص امساتلة ثحني منا خوًَا تب ن هؼام امخب مني امخاكفًل ىو ذكل امنؼام املامئ ؿىل ؾلود امخربؿاث حِر ًسفؽ 

غ املس خحق ملن ًعَحو  املضرتك اصرتانو يف ىشا امنوع من امخب مني ؿىل سخِل امخربع معنسوق امخاكفل وختعط ىشه الاصرتااكث ل داء امخـًو

غ . امرضر، ؿىل ب ن ٍكون من حق ال ؾضاء اسرتداد امفائغ ب و املحوف املخحلي من الاصرتااكث تـس رصف امخـًو

غ لك مضرتك "ىو : ظنسوق امخاكفل_ 1 ظنسوق هل ذمة مامَة مس خلةل، ثسٍصه رشنة ثب مني مصدط ميا ؿىل ب ساس امواكةل تب حص نولِام تخـًو

من ذكل امعنسوق ؾن امرضر امواكؽ ؿوَو تفـل حسج حمسد يف وزَلة امخب مني وابمرشوط املخفق ؿوهيا تني املضرتك ورشنة  (حامل وزَلة امخب مني)

".امخب مني
21

 

ف ًخضح منا تب ن موارد ظنسوق امخاكفل ثخكون من مدامف الاصرتااكث اميت ًلسهما محةل واثئق امخب مني ؿىل سخِل امخربع، ب ما مرصوفاثو  من امخـًص

غ اميت حيعل ؿوهيا محةل امواثئق  ؾنس حتلق اخلعص . فييي مدامف امخـًو

ًلعس ابمفائغ يف مععوح امخب مني؛ ذكل امفصق تني الاٍصاداث واملرصوفاث يف ظنسوق امخاكفل ؾنس هناًة امس نة املامَة، : امفائغ امخب مِين_ 2

ذا اكن ؾكس ذكل اكن امفائغ سوحَا جياتَا واإ ذا زادث الاٍصاداث ؾن املرصوفاث اكن امفائغ اإ . فاإ

ـصف امفائغ امخب مِين تب هو من ٍلوع ال كساط اميت كسموىا واسدامثراهتا وؾوائس  (محةل امواثئق)امصظَس املايل املخحلي يف حساة املضرتنني : "ًو

ف وامنفلاث ؿادت امخب مني، تـس جسسًس املعامحاث، ورظس الاحذَاظَاث امفنَة، وثلعَة مجَؽ املعاًر ".اإ
22

 

ضاث املسفوؿة، : "نٌل ًـصف امفائغ امخب مِين ؿىل ب هو ما ثحلى من ب كساط املضرتنني والاحذَاظاث وؾوائسىا تـس دعم مجَؽ املرصوفاث وامخـًو

منا ٌسمى امفائغ ".ب و اميت س خسفؽ ذالل امس نة، وىشا امناجت مُس رحبًا، واإ
23

 

من امخـًصفني امساتلني ًخضح منا تب ن امفائغ امخب مِين ىو ثكل املحامف ب و ال موال املخحلِة يف ظنسوق محةل امواثئق املخربؾون تب مواهلم، 

ف وامنفلاث ذالل امس نة املامَة .  تـس ثلعَة مجَؽ املعاًر

:امـمل مبحسب  ثوزًؽ امفائغ امخب مِين ؿىل املضرتنني حيلق امـسًس  من امفوائس ب ىٌل: ب مهَة امـمل مبحسب  ثوزًؽ امفائغ امخب مِين ؿىل املضرتنني_ 3
24

 

ة املصنز املايل معنسوق محةل امواثئق . ب   وذكل تخجنُة الاحذَاظاث منو مما ًٍزس من زلة امناس ابمخب مني امخاكفًل، وابمخايل زايدت : ثلًو

 .امعوة ؿوَو

حِر ًسفؽ املضرتنني ال كساط ؾنس اهـلاد امـلس امخب مِين، ويف هناًة امس نة املامَة : (ال كساط)دفغ املمية امفـوَة مالصرتااكث  . ة

ههيم حزءا مما دفـوه  .وتؼيور امفائغ امخب مِين ٍصحؽ اإ

ة نوخب مني . ث حِر ًخعف امخب مني امخجاري ابلحذاكر اذلي جس َعص ؿوَو فئة ذاظة من ذالل رشاكث امخب مني، : منؽ امعفة الاحذاكًر

مخخزش منو وس َةل مخحلِق ب نرب كسر من ال رابخ ؿىل حساة املضرتنني، يف حني جنس امـمل مبحسب  ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف رشاكث 

امخب مني امخاكفًل الإساليم، مينؽ الاحذاكر ؾنو ل ن املاًة وامللعس منو حتلِق املعوحة ل نرب ؿسد من امناس مؽ تلاء ب و احلفاظ ؿىل 

. ذسمة امخب مني يف حسود لكفذو

:ثوخس ؿست ظصق مخوزًؽ امفائغ امخب مِين هوحز ب مهيا فامي ًًل: ب سس وظصق ثوزًؽ امفائغ امخب مِين_ 4
25

 

غ ذالل امس نة املامَة ومن مل  :امخوزًؽ ؿىل مجَؽ محةل واثئق امخب مني املضرتنني يف امعنسوق .ب    حبَر ٌضمل امخوزًؽ من حعل ؿىل ثـًو

غ  .حيعل ؿىل امخـًو

ىل ظنسوق ىَئة املضرتنني  .وثحـًا ميشه امعًصلة ٍكون امخوزًؽ ؿىل املضرتنني وفلًا ملمية الاصرتاك اذلي دفـو املضرتك اإ

غ ب ظاًل ذالل امس نة املامَة  .ة  حبَر ٌضمل امخوزًؽ فلط من مل حيعل ؿىل  :مـلس امخب منيالاكذعار ؿىل من مل حيعل ؿىل ثـًو

غ  .امخـًو

ىل زايدت احلصص واحلَعة من وكوع امرضر ؿىل اميشء موضوع امخب مني،  وثحـًا ميشه امعًصلة ٍكون ىناك هوع من امخحفزي نومضرتنني اإ

 .زايدت ؿىل حتلِق مدسب  امـساةل واملساوات تني املضرتنني

غ اذلي حعل ؿوَو من هعُة املضرتك من امفائغ امخب مِين اذلي  .ح  امخوزًؽ ؿىل مجَؽ املضرتنني، مؽ مصاؿات ختفِغ كمية مدوف امخـًو

غ اذلي حعل ؿوَو املضرتك ًفوق ب و  ذا اكن مدوف امخـًو غ ب كل من مدوف امفائغ، ب ما اإ ذا اكن مدوف امخـًو ٌس خحلو، وىشا يف حاةل ما اإ

هو ل ٌس خحق صُئاً   . مساوٍو ملمية هعَحو يف امفائغ امخب مِين، فاإ

. وثحـًا ميشه امعًصلة ثخحلق املوازهة تني مدسب  امخاكفل، وحتلِق امـساةل واملساوات تني ب ؾضاء ىَئة املضرتنني
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ىل املضرتنني، ب ما اجلزء ال دص فِجصي امخرصف فِو نٌل ًًل .د  :ثوزًؽ حزء من امفائغ اإ
26

 

 ة املصنز املايل معنسوق امخاكفل؛  رفـو ؿىل ظفة احذَاظاث مخلًو

 حيعل ؿوَو املسٍص ؿىل سخِل املاكفب ت الإضافِة؛ 

ب ما فامي خيط املاؿست اميت ثددـيا رشاكث امخب مني امخاكفًل يف حساة حعة املضرتك امواحس من ثوزًؽ ظايف امفائغ امخب مِين، 

فييي حبسة وس حة حعخو من ب كساط امخب مني، ويه ملسار ب كساط امخب مني اميت دفـيا ملسومة ؿىل ٍلوع ب كساط امخب مني لكيا، 

 .، مَنذج ملسار حعخو من ىشا امفائغ(امفائغ اخملعط نوخوزًؽ)وىشه امنس حة ثرضة يف ظايف امفائغ امخب مِين 

ب مَاث اسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل : راتـا

 رشنة امخب مني امخاكفًل يه امرشنة ًمت ثب سُسيا من كدل ٍلوؿة من املسامهني نولِام تب ؾٌلل امخب مني والاسدامثر وفق ب حاكم امرشًـة 

الاسالمِة، وحمتثل ب مه ب ؾٌلميا يف امخب مني ؿىل لك ما ثنط ؿوَو واثئق امخب مني معاحل املضرتنني، واسدامثر ما زاد من ب موال املضرتنني تنس حة من 

. امصحب ب و تب حص

، (محةل امواثئق)، واملضرتنني (ىَئة املؤسسني)ثخكون رشنة امخب مني امخاكفًل من املسامهني املؤسسني : ب ظصاف رشنة امخب مني امخاكفًل_ 1

:وامرشنة املسٍصت، نٌل س نوحضو ابمرشخ اكل يت
27

 

حصاءاهتا، وب مه ما ًوزتم تو :ىَئة املؤسسني .ب     ومه ال ؾضاء ب حصاة رب س مال امرشنة، واملوكـون ؿىل ؾلس ثب سُس امرشنة ومذاتـة اإ

 .املسامهون امخـيس تخلعَة امـجز اذلي كس ًعصب  ؿىل ظنسوق املضرتنني ؿىل سخِل املصض احلسن

هفاق :ىَئة املضرتنني .ة   ومه محةل واثئق امخب مني، وب حصاة الاصرتااكث املسفوؿة ؿىل سخِل امخربع، ونومضرتنني حق اسدامثر ما زاد ؾن الإ

ضاث دلى رشاكث امخب مني، فُس خحلون تشكل هعَهبم يف امفائغ امخب مِين يف هناًة امس نة املامَة، وفق امنؼم  من ب كساط امخب مني وامخـًو

دارت امرشنة  .وانوواحئ املـمتست من جموس اإ

دارت رشنة امخب مني .ح  وحمتثل ب مه ب ؾٌلميا نٌل س حق ذهصه، يف امخب مني ؿىل لك ما ثنط ؿوَو واثئق امخب مني معاحل املضرتنني، واسدامثر ما زاد : اإ

 .من ب موال املضرتنني تنس حة من امصحب ب و تب حص

:  وهدِجة موحود حساتني يف رشنة امخب مني امخاكفًل ، فلس ثـسدث واحداث امرشنة جتاه ىشٍن احلساتني، نٌل ًًل

 متسم امرشنة حساابث مفعةل مصب س املال وابيق حلوق املسامهني؛ 

 دارت ظنسوق امخاكفل، وثنؼمي معوَاثو؛  ثلوم امرشنة ابإ

  املِام ابسدامثر ال موال احملعةل من املضرتنني وامفوائغ والاحذَاظاث نورشنة؛

ًـخرب الاحذفاظ جلك امفائغ امخب مِين ب و جبزء منو مخكوٍن الاحذَاظاث امفنَة، : جمالث اسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل_ 2

ة املالءت املامَة معنسوق امخاكفل، اذلي هل حمك امضرعَة  ذاظة يف تساًة معص امرشنة، من تني املصاراث احلكمية، ملا هل من دور يف ثلًو

ة واذلمة املامَة املس خلةل ؾن ب موال املضرتنني . الاؾخحاًر

:ميكن اسدامثر امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل ابمكِفِاث امخامَة وؿوَو؛
28

 

يف ىشه احلاةل امرشنة املسٍصت يه امعصف اذلي ًلوم ابمـمل، ومحةل امواثئق مه امعصف : اسدامثر امفائغ امخب مِين ؿىل ب ساس املضارتة .ب   

ة مـوومة يف حاةل حتللو  .ظاحة املال، وٍكون امصحب حعة صائـة ثلسر تنس حة مئًو

يف ىشه احلاةل حكون امرشنة وهَةل ؾن محةل امواثئق يف حمنَة واسدامثر حزء من : اسدامثر امفائغ امخب مِين ؿىل ب ساس امواكةل تب حص مـووم .ة 

دارت امـموَاث امخب مِنَة(امفائغ)ب مواهلم  ة من امصحب املخحلق متامًا اكل حص املـووم ملاتل اإ  .، ملاتل وس حة مئًو

فلس ب زحدت املٌلرساث امـموَة مخوزًؽ واسدامثر امفائغ امخب مِين وب ػيصث ب ن ىناك : اسدامثر امفائغ امخب مِين يف اجملالث الاحامتؾَة .ح 

داراث رشاكث امخب مني امخاكفًل، ٌسمى  ة، وىو ما ٌسامه مسامهة حساة وحوه اخلريحساة ذاص يف اإ ، ثنفلو يف اجملالث اخلرًي

ؾٌلر وثفـَل دور املؤسساث ادلًنِة اكملساخس ومصانز حتفِغ املصب ن، نٌل ٌسامه يف ثفـَل دور املؤسساث الاحامتؾَة  فاؿةل يف اإ

ة  .اكدلـَاث اخلرًي
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ىل ب ن الاس متصار يف ثوزًؽ امفائغ امخب مِين ب و امخرصف تو ملعوحة املضرتنني يف ؾلس امخب مني امخاكفًل، ٌسامه مسامهة  وجتسر الإصارت اإ

ؤنس معساكِة رشاكث امخب مني امخاكفًل وامزتاهما تب حاكم امرشًـة الإسالمِة يف  هحريت يف حصس َخ فكصت امخب مني امخاكفًل الإساليم، ًو

. ثلسمييا خلسماث امخب مني مبلذىض ؾلس امخب مني امخاكفًل هحسًل رشؾي ؾن ؾلس امخب مني امخجاري

 

: ذامتة

ىل ب ن هؼام امخب مني   من ذالل دراسدنا ملوضوع ب مَاث ثوزًؽ واسدامثر ب موال امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني امخاكفًل، ثوظونا اإ

امخاكفًل ًـخرب من املعاؿاث اميامة اميت ًـول ؿوهيا يف امخمنَة الاحامتؾَة والاكذعادًة نوحدل، وذكل ملا هل من ب مهَة يف حتلِق وجتس َس مـىن 

غ املؤمن هل ؾن ب ي دسائص كس ثوحق تو يف حاةل حتلق اخلعص املؤمن ؿوَو،  ال مان وامخـاون وامخاكفل تني ب فصاد اجملمتؽ امواحس، من ذالل ثـًو

ضجؽ املؤمن هل ندلدول يف خمخوف ال وضعة الاكذعادًة وًٍزس من كسرثو ؿىل امـمل والاهخاح  .ال مص اذلي ًسفؽ ٌو

وضاء ظنسوق كري ىادف نوصحب، هل ذمة مامَة مس خلةل، وثرصف ف امخب مني امخاكفًل ىو ثـاون ٍلوؿة من ال صزاص ؿىل حتمل ال رضار احملمتةل ابإ

دارثو واسدامثراثو مرشنة مذرععة وفق ب حاكم امرشًـة  ٍصاداث وفلًا منؼام امعنسوق، وميكن ب ن ثولك اإ ضاث واإ منو الاس خحلاكاث من  ثـًو

. الاسالمِة

ة وامخعحَلِة و ضاث وب كساط امخب مني يف هناًة امفرتت املامَة، من تني ب مه ال سس امنؼًص ىل امفصق تني امخـًو ًـخرب امفائغ امخب مِين واذلي ٌضري اإ

. املـمتست يف امخفصكة تني امخب مني امخاكفًل الاساليم وامخب مني امخجاري

ن ثكل امزايدت _  ف وامنفلاث، ب ما يف امخب مني امخجاري فاإ امفائغ امخب مِين يف امخب مني امخاكفًل ًُـاد ثوزًـو ؿىل املضرتنني، تـس ثلعَة اكفة املعاًر

ضاث وال كساط املسفوؿة، ثـخرب رحبًا ذامعًا ابمنس حة نومسامهني، ل ن امخب مني امخجاري ؾلس مـاوضة مامَة  املخحعةل من امفصق تني امخـًو

. ٌس هتسف امصحب من امخب مني هفسو

ل املرشوؿاث الاكذعادًة، وذكل من ذالل اسدامثر ب موال امفائغ امخب مِين يف امـسًس من املرشوؿاث،  نٌل ٌسامه هؼام امخب مني امخاكفًل يف متًو

ة، وابمخايل حتلِق الاهخـاش مالكذعاد اموظين . وىشا تسوره ٌسامه يف اهخـاش احلصنة الاهخاحِة وامخجاًر

ة، مما ًـكس امعحلة الإسالمِة اميت حمتزي هبا رشاكث امخب مني امخاكفًل الإساليم، وجيسس _  ٌسامه امفائغ امخب مِين يف اجملالث الاحامتؾَة اخلرًي

مـىن امخاكفل وامخـاون ؿىل امرب وامخلوى اذلي كامت ؿىل ب ساسو رشاكث امخب مني امخاكفًل، فال ًنحرص تني محةل امواثئق تل ًخـسامه وجبزء من 

ظار صامل من امخاكفل وامرتامح تني ب فصاد اجملمتؽ امواحس  .ب مواهلم مُضمل كريمه من ال فصاد واملؤسساث مضن اإ

وهؼصًا ندلور امفـال واملؤثص نوخب مني امخاكفًل يف الاكذعاد اموظين، وب مهَة هؼام ثوزًؽ امفائغ امخب مِين يف حتلق املوازهة تني مدسب  امخاكفل، 

ة اميت ٍمتزي هبا امخب مني امخاكفًل  وحتلِق امـساةل واملساوات تني ب ؾضاء ىَئة املضرتنني، ذاظة وب ن امفائغ امخب مِين ًـخرب من امفصوق اجلوىًص

نا ثلسمي امللرتحاث وامخوظَاث امخامَة : الإساليم ؾن امخب مني امخجاري، ارثبً 

ىل ثفـَل وجضجَؽ ظناؿة امخب مني امخاكفًل الإساليم، ذاظة وب ن امخب مني امخاكفًل الإساليم ٍمتزي ابخنفاض حلكفة امخب مني   الاجتاه اإ

ىل حتلِق امصحب؛   ملارهة ابمخب مني امخجاري؛ ل هو ًـخرب من ؾلود امخربؿاث، ول هيسف ب ساسا اإ

كناع مجيور املؤمنني هلم ابمعمب هُنة من ذالل   الاىامتم تنرش زلافة امخب مني امخاكفًل، من ذالل اذلالث امرتوجيَة معناؿة امخاكفل، تلَة اإ

 امخلعَاث امخب مِنَة امخاكفوَة؛

ظسار كواهني ثنؼم وثضحط وضاط رشاكث امخب مني امخاكفًل، ل ن ثوفري امحُئة امدرشًـَة املالمئة   ظالحاث جرشًـَة ثخضمن اإ املِام ابإ

ىل جسارع منو ظناؾهتا؛  معحَـة معل رشاكث امخب مني امخاكفًل، ب مص يف كاًة ال مهَة ومن صب هو ب ن ًسفؽ اإ

. جضجَؽ الاسدامثر يف جمال امخب مني امخاكفًل والاكذساء تحـغ امخجارة الإسالمِة وامـصتَة يف ىشا اجملال 
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 اميوامش واملصاحؽ

                                                           
1

ل، راتعة امـامل الاساليم، امصايض " ثلِمي ثعحَلاث وجتارة امخب مني امخـاوين "انرص ؾحس اذلَس  ىل موخلى امخب مني امخـاوين، اميَئة الاسالمِة امـومَة مالكذعاد واهمتًو  (امسـودًة)حبر ملسم اإ

 .8، ص2009 خاهفي 22_20
2

ل، امصايض " امخب مني امخاكفًل من ذالل اموكف "ًوسف جن ؾحس هللا امضخًِل  ىل موخلى امخب مني امخـاوين، اميَئة الاسالمِة امـومَة مالكذعاد واهمتًو  .4، ص2009حبر ملسم اإ
3

: موكؽ امكذاة ؿىل ص حكة الاهرتهت. 2، ص"هؼصت فليَة موحزت ل جصز مسائهل: ؾلس امخب مني "ىاين جن ؾحس هللا جن حدري 

  http://mag.masjidelfadjr.com/showbook-112.html 
4

ة وامخعحَق" توـزوز جن ؿًل، محسي مـمص  ل،  ًويم " هؼـام امخب مـني امخـــاوين تني امنؼًص ىل املوخلى امثامر نوخب مني امخـاوين، اميَئة الاسالمِة امـاملَة مالكذعاد واهمتًو  8_7حبر ملسم اإ

 .342،ص2011دٌسمرب 
5

 .13، ص1984،امعحـة امثاهَة، رشنة دار امضـة، ؾٌلن "دراسة ؾن واكؽ امخب مني يف ال ردن: مدادئ امخب مني "زايد رمضان 
6

 . من املاهون املسين اجلزائصي619 املادت 
7

ة ص"مدادئ كاهون امخب مني "َلس حسني منعور   .11، دار اجلامـة اجلسًست نونرش، الاسكنسًر
8

 .5، ص2008_2007رساةل ماحس خري كري منضورت، فصع هلود ومامَة، كسم ؿووم امدس َري، دفـة " كعاع امخب مني وماكهخو يف الاكذعاد اموظين"سيام رايش  
9

ة  " ؾٌلر ب محس ؾحس هللا. د   2015جمةل الاكذعاد الاساليم امـاملَة، امـسد مارس " امخب مني واحلساابث الانخواًر

http://www.giem.info/article/details/ID/603#.VTXcEK2Jivg 
10

جياد احلوول ميا (اخلحري الانخواري) تخساظة مذناىَة   .ىو من جيمؽ تني امنؼصايث وامخعحَلاث يف ؿووم امصايضَاث والإحعاءاث والاكذعاد وامـووم املامَة ملِاس اخملاظص املس خلدوَة واإ
11

ة والاحامتؾَة"َلس ظالخ ادلٍن ظسيق، مىن َلس ؾٌلر، مععفى ؾحس املين ب محس    .61، مكذحة ؿني مشس، املاىصت، ص"امخب مِناث امخجاًر
12

 .5، ص2002امعحـة ال وىل، اًرتاك نونرش وامخوزًؽ، املاىصت " حماس حة رشاكث امخب مني "زناء َلس ظـمية 
13

ة " امخب مني يف مزيان امرشًـة الاسالمِة، دراسة فليَة ملارهة "تسًـة ؿًل ب محس   .240، ص2011(مرص)امعحـة ال وىل، دار امفكص اجلامـي، الاسكنسًر
14

ىل امنسوت ادلومَة حول رشاكث امخب مني " ثلومي ب هؼمة واثئق امخب مني امخـاوين يف املموكة امـصتَة امسـودًة: ملارهة تني ب سس امخب مني امخجاري وامخب مني امخـاوين "َلس سـسو اجلصف  حبر ملسم اإ

ة وؿووم امدس َري، خامـة فصحاث ؾحاس سعَف، ًويم  ة وامخجصتة امخعحَلِة، لكَة امـووم الاكذعادًة وامخجاًر ل 26 و25امخلوَسي ومؤسساث امخب مني امخاكفًل تني ال سس امنؼًص ، 2011ب فًص

 .17ص
15

ل، ًويم " جتارة امخرصف ابمفائغ امخب مِين "ؾحس امحاري مضـل. د  ىل موخلى امخب مني امخـاوين امثاين، راتعة امـامل الاساليم، اميَئة امـاملَة مالكذعاد واهمتًو ، 2010 ب نخوجص3 و 2حبر ملسم اإ

 .7ص (امصايض)
16

ل، ًويم " جتارة امخرصف ابمفائغ امخب مِين "ؾحس امحاري مضـل. د  ىل موخلى امخب مني امخـاوين امثاين، راتعة امـامل الاساليم، اميَئة امـاملَة مالكذعاد واهمتًو ، 2010 ب نخوجص3 و 2حبر ملسم اإ

 .10ص (امصايض)
17

ة امخب مني املضالكث امـموَة واحلوول الاسالمِة "ب محس َلس معفي ب محس  ة " هؼًص  .242ص_240، ص2007 (مرص)امعحـة ال وىل، دار امفكص اجلامـي، الاسكنسًر
18

 .7مصحؽ س حق ذهصه، ص" جتارة امخرصف ابمفائغ امخب مِين "ؾحس امحاري مضـل.  د
19

 .15مصحؽ س حق ذهصه، ص" ثلِمي ثعحَلاث وجتارة امخب مني امخـاوين "انرص ؾحس اذلَس 
20

ىل املؤمتص ادلويل حول منخجاث وثعحَلاث الاتخاكر وامينسسة املامَة، ًويم " ب ثص ب مَاث ثوزًؽ امفائغ امخب مِين ؿىل ثنافس َة رشاكث امخب مني امخاكفًل "ؾٌلري زىري، ؿامص ب سامة  حبر ملسم اإ

 .4 خامـة فصحاث ؾحاس سعَف، ص2014 ماي6و5
21

ل يف امفرتت من " امفائغ امخب مِين "َلس ؿًل املصي. د  ىل موخلى امخب مني امخـاوين اميَئة الاسالمِة امـاملَة مالكذعاد واهمتًو  .  4، ص(امصايض)، 2009 خاهفي 22_20وركة ملسمة اإ
22

ىل املؤمتص امصاتؽ نومعارف واملؤسساث املامَة الإسالمِة يف امفرتت من " امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني الإسالمِة "ب محس َلس ظّحاغ  ، (سورًة)  دمضق 2009 حوان 2-1حبر ملسم اإ

 .4ص
23

ىل املؤمتص امخاسؽ نويَئاث امرشؾَة نومؤسساث املامَة الاسالمِة امنـلس يف مموكة امححٍصن يف امفرتت من " امفائغ وثوزًـو يف رشاكث امخب مني الاساليم "جعَل خامس امنضمي  حبر ملسم اإ

 .3، ص2010 ماي 27_26
24

ىل املؤمتص ادلويل حول منخجاث وثعحَلاث الاتخاكر وامينسسة املامَة، ًويم " ب ثص ب مَاث ثوزًؽ امفائغ امخب مِين ؿىل ثنافس َة رشاكث امخب مني امخاكفًل"ؾٌلري زىري، ؾٌلري ب سامة   حبر ملسم اإ

 .6 خامـة فصحاث ؾحاس سعَف، ص2014 ماي6و5

 
25

ل يف امفرتت من " امفائغ امخب مِين يف رشاكث امخب مني الاساليم "ىَمث َلس حِسر  ىل موخلى امخب مني امخـاوين اميَئة الاسالمِة امـاملَة مالكذعاد واهمتًو ، 2009 خاهفي 22_20وركة ملسمة اإ

 .  17، ص(امصايض)
26

 .16املصحؽ امساتق، صَلس ؿًل املصي، . د 
27

 .4، ص3 املصحؽ امساتق، صجعَل خامس امنضمي، 

 
28

 .  7 املصحؽ امساتق، ص، ب محس َلس ظّحاغ 
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