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ساصٌ عً ٢غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف اؾاَع ١ايطًُٝاْٚ ،١ٝنريو ايدبً ّٛايعاي ٞيف ايكاْ ٕٛاـاص ٚاملادطترل يف ايكإْٛ
ايتذاز ٟيف داَع ١املٓصٛز ٠ظُٗٛزَ ١ٜصس ايعسبٜٚ ،١ٝعٌُ نُشاََ ٞطتػاز يف احملانِ ٚي٘ نتاب ؼت عٓٛإ اؿُا١ٜ
ايكاْ ١ْٝٛيعكٛد ايتذاز ٠االيهذل ١ْٝٚاملٓػٛز يف ضٓ.2016 ١
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املًؼص
ظٝسطاضاً يٚ عاً َعكدًاٛضَٛ ٍٚتٓاٜ)١ٜاملتطًبات االقتصادٚ ١ٜٝٓ املعتكدات ايد٤ٛ يف ض١ْْٝٛد ايكا٥اّٛ(ايفٛضٖٛرا ايبشح امل
٘تْٝاْاٚ ٕغ االْطاٛدًا فإ مجٕٝ دْٛالْ٘ اذا مل تٓعِ بايكا،١ٝاؿكب ايتازىٚ ٕ ايبًدا١ٜبالدْا فشطب بٌ يف انجسٚ يف شَٓٓا
٠د تازٜ بايتشد١ٜٝٓاملعتكدات ايدٚ ١ع ايكدمي٥هلا اغًب ايػساٚيريو تٓا.٘ الضتػالي١ًٝضٚ ٠د٥هعٌ َٔ ايفاٚ  احملتاز١تطتػٌ ساد
ؤندٜ ٟاير-١ٍَٝ االضالَٚٓٗا ايدٚ ٍ ايعاملٚاْني اغًب دٛ فإ ق١ٝاقعٛايٚ ١ٜملتطًبات االقتصادٚ ٔيهٚ،ًزاِٛ طٜايتشسٚ
اعدٛبكٚ ١كٝ دق٠زُٛٗا بصٝيهٔ َع تٓعٚ ا بٗاٚقد اػر-ّابت االضالٛع ىايف ثٜاش اصداز تػسٛ سعس د٢ًزِٖ عٛدضت
١ٓ)ض65(َٔ ٗا انجسًٝ َس عٟ ايرٞ ايعساقْٕٞ املدْٛ يف ايكا٠د٥ع ايفاٛضَٛ ٍٚتٓاٜ ْ٘ عجٓا ال١ُٖٝ اَٞٔ ٖٓا تاتٚ.٠اَس
١ُد َٓطذ٥اٛ يًف١ٝ ٌٖ إ االسهاّ اؿاي٣يٓس،٣ٍ االػسٚاْني بعض ايدٛبكٚ كازُْٗا ببعطُٗا ايبعضٜٚ ١ٜاْني ايتذازٛايكٚ
َٔ ْٕٛات ايكاٜل غاٝ اىل ؼكٟؤدٜ مباٚ،تٗاٍٝ غسعٛ س٠دٜ اؾد٤صاً يف ظٌ االزاٛػصٚ ١ٜ َع املتطًبات االقتصاد١َُتٓاغٚ
.ْ٘فعٚ اضتكساز اجملتُعٚ ١ايعداي
Abstract
The current research as(The legal interests between religious thoughts and economic
requirements)deals with a very complex and sensitive subject ,not in our time and country only ,but
in almost all courses of the history and the countries as well .this could be explained by the fact that
unless this subject is well-regulated by the law, the human greed and selfishness will inevitably lead
to the needy man being badly exploited by the superior others who adhere to the” interests” so
most ancient jurisprudence and religious thoughts had regulated the subject of “interests” once by
the specification of the interests and once by strictly forbidding it. However and under the pressure
of the new economic realistic needs and requirements, the most laws of world countries, including
the Islamic states, the constitution of which stipulates that no anti-Islamic legislation could be
passed and issued-have adapted the interest, allowing

the dealers to ask for it, but through its

regulation by or irreversible ordering rules .so, our topic is important as it deals with the” interest”
in Iraqi civil law which was first issued before more than 65 years , in association with the
commercial laws, comparing them with each others on one side, and to the laws of countries other
than Iraq, this is performed so that we can see how far the interest regulating harmonious and
compatible with the economic requirements bearing in mind the new opinions and thoughts
regarding the interests and their validity, as it achieve the aims of law, equity and the use of society.
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املكدَ١
َٔ املٛاضٝع املجاز ٠يًذدٍ يف ايكاْ ٕٛاـاص بصٛز ٠عاَٚ ١ايكاْ ٕٛاملدْ ٞبصٛز ٠ػاص ٖٞ ١ايفٛا٥عد ايعيت ًٜتعصّ املعدٜٔ
بدفعٗا اىل ايداَ ٔ٥كابٌ اضتفادتٗا بٓكٛد ٙا ٚدسا ٤تأػسٖا يف ايٛفا ٤بايتصاَ٘ بازداع ا ٚدفع َا عً َٔ ٘ٝايٓكعٛد اىل ايعدا ٔ٥يف
َٛعد ٙاحملددٚ .ايرٜ ٟطُ ٢يف ْطام ايكاْ ٕٛبايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفا٥د ٠ايكاْ ،١ْٝٛأَا يف ايػسٜع ١االضعالَ ١ٝفكعد ذٖبعت
االغًب ١ٝبتطُٝتٗا بايسب َٔ ٖٞٚ ٢احملسَات بايدي ١قاطع َٔ ١ايكسإَ ٚايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜفٚ ١امجاع ايفكٗا.٤
أُٖ ١ٝايبشح:
تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف اْ٘ ٜتٓاَٛ ٍٚضٛع ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞبٓعسٚ ٠اقع ١ٝيٓس ٖٞ ٌٖ ٣ػايف االػعالم ٚتعؤدٟ
اىل اضعاف زٚغ ايتعآٜٚ ٕٚتر َٓٗا اضتػالٍ االْطإ الػ ٘ٝاالْطإ اّ اْٗا تؤدٚ ٟظٝفتٗا ايكاْْٝٛعٚ ١االقتصعاد ١ٜنٛضع١ًٝ
يًتعٜٛض ٚاالضتجُاز ،بطبب ٚضع عد ٠قٛٝد عً ٢ازاد ٠االفساد ٚسس ١ٜاملعاقد ٜٔملٓع ضًبٝاتٗا ٚاالبكعا ٤عًع ٢اهابٝاتٗعا ايعيت
ادت اىل اقسازٖا يف قاْ ٕٛاغًب ١ٝد ٍٚايعامل َٗٓٚا ايد ٍٚاالضالَ.١ٝ
َػهً ١ايبشح:
زغِ إ انجس ١ٜفكٗا ٤ايكاْٚ ٕٛزداٍ ايػسٜعٜ ١س ٣بإ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛتسادف ايسبعا -احملسَع ١يف ايعد ٜٔاالضعالَ -ٞيف
َكابٌ االقً ١ٝاييت ال تعتدلٖا َٔ ايسبا ،اال إ اغًب ايد ٍٚاالضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝتعٌُ بٗا ٚتكسٖا يف قٛاْٗٓٝا ايداػً ،١ٝزغعِ إٔ
دضتٛزِٖ ٜٓص باْ٘ ال هٛش اصداز ا ٟقاْٜ ٕٛتعازض َع ثٛابت اسهاّ ايػسٜع ١االضالَ.١ٝ
ٖٓ َٔٚا تهُٔ َػهً ١عجٓا اْ٘ ظاْب َٛضٛع اؿٌ ٚاؿسَٜ ١تٓا ٍٚاسهاَا قاَْ ١ْٝٛس عًٗٝا انجس َٔ  65ضٓ ١يٓسٌٖ ٣
ٖ ٞتتٓاضب َع املتػرلات االقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف املسسً ١اؿاي ١ٝاّ ؼتاز اىل اعاد ٠ايٓعس فٗٝا يتشكٝل َبتػ ٢ايكعاَْ ٕٛعٔ
ايعدايٚ ١االضتكساز ٚايٓفع ايعاّ فطال عٔ ايهالّ عٔ اِٖ ايٓٛاقص ٚايجػسات اييت تعذلَٛ ٟضٛعٓا ٖعرا بػٝعٚ ١ضعع اؿًعٍٛ
ٚاملعاؾات املٓاضب ١هلا.
أٖداف ايبشح:
ٜٗدف ٖرا ايبشح يالداب ١عً ٢عد ٠اضَٗٓ ١ً٦اَ :ا ٖ ٞايتطُ ١ٝايدقٝك ١ملٛضٛع ايفا٥د ٠املطُٛغ بٗا يف ايكاَْٚ ٕٛا ٖٞ
اْٛاعٗا يف ظٌ اػتالف ايفكٗا ٤عًٗٝا ٚنٝف تطٛز ٖرا ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايطابل َٚا َٖٛ ٞقف ايدٜاْات عًٗٝاٚ ،ملاذا اػعر
املػسع ايعساق ٞبايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛزغِ قٓاع ١انجسٜتِٗ باْٗا تسادف ايسبا احملسّ يف االضالّ؟! ٖ ٌٖٚعِ اضعتطاعٛا إ ٜٓطعُٛا
ٖرا املٛضٛع مبا ال ٜؤد ٟاىل اضتػالٍ ايطسف ايطعٝف؟ٚملاذا تعاٌَ املػسع َع ايفا٥د ٠يف االعُاٍ ايتذازٜع ١بصعٛز ٠كتًفع١
عٔ ايتعاٌَ َعٗا يف ْطام ايكاْ ٕٛاملدْٞ؟!
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دٚافع اػتٝاز املٛضٛع:
إ اػتٝازْا هلرا املٛضٛع ٜسدع اىل عد ٠اضبابَٗٓ ،اٚ :دٛد اغهالت د ١ٜٝٓعًَٛ ٢ضعٛع ايفا٥عدٜ ٠طعتٛدب ايٛقعٛف
عًٗٝا ملعسف ١ػًفٝتٗا ٚاضباب اػر املػسع ايعساق ٞيًفا٥د ٠زغِ ٚدٛد ٖر ٙاالغهايٝات َٔٚ .داْب اػس ٚزغعِ إ املصعدز
ايتازى ٞهلرا املٛضٛع ٖ ٛايكاْ ٕٛايفسْط ٞاير ٟاضتُد املػسع ايعساقْ ٞصٛص٘ َٓ٘ اال إ ٖٓايو فسٚقات دٖٛس ١ٜبُٗٓٝعا،
ٚنريو بني ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞقٛاْني اػس ٣اضالَٚ ١ٝعسب ١ٝيف املٓطك ١ا ٚست ٢بني ايكاْ ٕٛاملعدْٚ ٞايكعٛاْني ايتذازٜع ١داػعٌ
ايعسام ،فٓشا ٍٚيف ٖرا ايبشح ؼًٚ ٌٝتٛضٝض اضباب ٖرا االَس.
زغِ نٌ ذيو ٖٓايو بعض ْٛاقص ٚاغهايٝات يف اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛما ٍٚيف ٖرا ايبشح املتٛاضع ٚضع االصبع
عًٗٝا متٗٝدا ملعاؾتٗا ٚؼكٝل اٖداف ايكاْ َٔ ٕٛايعدايٚ ١اضتكساز املعاَالت ٚايٓفع ايعاّ.
َٓٗذ ١ٝايبشح:
اعتُدْا يف ٖرا ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشًًٝع )analytical method( ٞيتشًٝعٌ َعا ٚزد يف ايكعاْ ٕٛاملعدْ ٞايعساقعٞ
غصٛص ايفا٥د ٠ايكاَْٚ ١ْٝٛكازْتٗا اسٝاْا ٚعٓد اؿاد ١ببعض ايد ٍٚاالػس ٣يف املٓطكٚ ١ػصٛصعا َصعس ٚاالزدٕ ٚضعٛزٜا.
ٚنريو اضتؼدَٓا َٓٗر املكازْ )comparative method( ١ملكازَْٛ ١ضٛع ايفا٥عد ٠يف ايكعاْ ٕٛاملعدَْ ٞعع ايكعٛاْني
ايتذاز ١ٜيف ظٌ فًطف ١ايكاْ .ٕٛعًُا آْا مل ْػفٌ املٓٗر ايتازى )historical method( ٞاٜطا يهٝف ١ٝتطٛز املٛضٛع يف
ايتػسٜعات ايكدمي ١اىل َٜٓٛا اؿاضس.
ػط ١ايبشح:
ضٓكطِ ٖر ٙايدز اض ١اىل َبشجني ،نصص املبشح اال ٍٚيبٝإ َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛتطٛزٖا ايتازىٚ ٞذيو َعٔ ػعالٍ
َطًبنيْ ،تطسم يف املطًب اال ٍٚيتعسٜف ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛمتٝٝصٖا عُا ٜػابٗٗا َٔ ايعٓعِ ايكاْْٝٛع ،١اَعا يف املطًعب ايجعاْٞ
فطٓعسض ايتطٛز ايتازى ٞيًفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛضٛا ٤نإ يف بعض ايكٛاْني ايكدمي ١ا ٚيف ايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚايهبرل .٠اَعا املبشعح
ايجاْ ٞفطٓؼصص٘ يتٓا ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاسهاَٗا ٚذيو يف َطًبني اٜطا ،ضعٓتطسم يف املطًعب اال ٍٚيبٝعإ اْعٛاع
ايفٛا٥د ايكاْ ،١ْٝٛاَا يف املطًب ايجاْ ٞفطٓبشح يف اسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛضٛا ٤ناْت يف ايتػسٜعات املدْ ١ٝا ٚيف ايتػسٜعات
ايتذازٚ .١ٜيف اـامت ١ضٓعسض مجً َٔ ١االضتٓتادات ٚاملكذلسات اييت تٛصًٓا ايٗٝا َٔ ػالٍ ٖرا ايبشح.
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املبشح االٍٚ
يف َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛتطٛزٖا ايتازىٞ
نصص ٖرا املبشح يبٝإ َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛست ٢منٝٝصٖا عٔ غرلٖا َٔ االْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛايكسٜبَٗٓ ١ا ٚاييت ؽسز ععٔ
ْطام عجٓا ،ثِ ْكف قًٝال عٓد ْػٚ ٤ٛتطٛز ايفا٥د ٠ايكاْْٝٛع ١ععدل املساسعٌ ايصَٓٝع ١املؼتًفع ١يٓعس ٣نٝعف اثعست ايععسٚف
االدتُاعٚ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالفهاز ايد ١ٜٝٓعًَٛ ٢ضٛعٓا ٖرا ست ٢اضتكس عًَ ٢ا ٖعَ ٛتععازف ايٝع ّٛيف ايتػعسٜعات اؿايٝع.١
يريو ضٛف ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبنيٚ ،ناالت:ٞ

املطًب االَ :ٍٚعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ
اذا ازدْا إ ٜه ٕٛتفهرلْا ٚاضشا ٚازدْا إ ْٓذض يف ابالغ٘ يًٓاع االػسٚ ٜٔدب إ ته ٕٛيدٜٓا طسٜك ١مدد بٗا َعاْٞ

ايهًُات اييت ْطتعًُٗا .فاذا اضتعًُٓا نًُٚ ،١نإ َعٓاٖا غرل َؤند داش يًطا ٌ٥إ ٜطأيٓا ؼدٜد تعسٜفٗا .1فُجال اذا نعإ
َعٓ ٢االْطإ ٚاضشا يًٓاع ٚاملتًك ٞاال إ َعٓ ٢عباز( ٠ايفا٥د ٠ايكاْ )١ْٝٛغرل ٚاضش ١يٝظ يالغعؼاص ايععادٜني ،بعٌ ستع٢
يبعض ايكاْْٝٛني اٜطا الْٗا بصٛز ٠فسد ٠ال تدٍ عً ٢غٚ ٤ٞاضضَ ،ا مل ْسدع اىل بعض ايتػسٜعات ٚنٝف ١ٝفِٗ ايفكٗا ٤هلعا،
َٚا ْكصد ٙمٔ اٜطا َٓٗا ،يريو ْٛشع َٛضٛع َطًبٓا عً ٢فسعني ،نصص اال ٍٚيتعسٜف ايفا٥د ٠ايكاْٚ ،١ْٝٛايجاْ ٞنصص٘
يتُٝٝص َٛضٛع عجٓا عُا ٜػابٗٗا َٔ االٚضاع.

ايفسع اال :ٍٚتعسٜف ايفا٥د ٠ايكاْ١ْٝٛ

ايفا٥د ٠يػٜ 2١عين َا وصٌ َٔ املاٍ ا ٚايعٌُٚ ،باب٘ (فٝد) ٚمجعٗا (فٛا٥د) فٝد املاٍ ي٘ ،ا ٟثبت .،افاد ٙايسدعٌ عًُعا اٚ
َاال ،ا ٟاعطا ٙاٜاٚ .ٙاضتفاد َٓ٘ عًُا اَ ٚاال ،ا ٟاػرٚ َ٘ٓ ٙانتطب٘ٚ .ايفا٥د ٖٞ ٠ايصٜاد ٠اييت ؼصعٌ يالْطعإ ا ٚبعبعاز٠
اػسَ ٣ا اضتفاد ٙاالْطإ َٔ َاٍ ا ٚعًِ.
اَا اصطالسا فإ َعٓ ٢ايفا٥د ٠يد ٣االقتصادٜني قسٜب َٔ َعٓا ٙيد ٣ايكاْْٝٛني فاذا نإ االٜٓ ٍٚعس اىل ايفا٥د ٠باعتبازٖا
ايجُٔ ايرٜ ٟدفع٘ املكذلض َكابٌ اضتؼداّ ْكٛد املكسض ا ٚبعباز ٠اػس ٣ايجُٔ املدفٛع ْعرل اضتؼداّ ايٓكٛد يهْٗٛعا ضعًع،١

ٖٚرا ايجُٔ ودد عاد ٠بٓطب َٔ ١ٜٛ٦َ ١اصٌ املبًؼ.3

فإ َعٓا ٙيد ٣ايكاْْٝٛني ٜػٌُ اضاف ١ملا ٜػًُ٘ يد ٣االقصادٜني ايتعٜٛض ايرٜ ٟطتشك٘ ايدا ٔ٥يكا ٤تأػس املد ٜٔيف تٓفٝر
ايتصاَ٘ باعادَ ٠بًؼ َٔ املاٍ اي .٘ٝيريو ٜعسف ايبعض ايفا٥د ٠باْٗاَ :بًؼ َٔ ايٓكٛد ًٜتصّ املد ٜٔبدفع٘ عً ٢ضعب ٌٝايتععٜٛض
عٔ ايتاػرل يف تٓفٝر ايتصا ّ قً٘ دفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد عٔ املٝعاد احملدد ي٘ ،اْ ٚعرل اْتفاع٘ مببًؼ َعٔ املعاٍ يف عكعد َعٔ عكعٛد

_____________________________________________________________________________________________

 1زٚبست ٖع.ثاٚيظ ،ايتفهرل املطتكٚ ِٝايتفهرل االعٛزَ ،ذلمج٘ :سطٔ ضعٝد ايهسَ ،ٞضًطً ١عامل املعسف ،١ايهٜٛت ،1979 ،ص.123
2املٓذد يف ايًػٚ ١االعالّ ،داز املػسم برلٚت ،يبٓإ َ ،1986اد( ٠فٝد) ،ص.602

 3ايدنتٛز عً ٞنٓعإ ،ايٓكٛد ٚايصرلفٚ ١ايطٝاض ١ايٓكد ،١ٜداز املٓاٌٖ ايًبٓاْ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت  ،2012ص.446-30
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املعاٚض . 1١اَ ٖٛ ٚبًؼ َٔ ايٓكٛد ايرًٜ ٟتصّ املد ٜٔبدفع٘ بصف ١دٚز ١ٜاىل ايداٚ ٔ٥اير ٟودد عً ٢اضاع ْطبَ ١ٜٛ٦َ ١عٓٝع١
َٔ َكداز االيتصاّ االصً ،ٞسني ٜه ٕٛقٌ ٖرا االيتصاّ دفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد.2

زغِ إ ايفا٥د ٠غايبا َا ته ٕٛهلا صف ١دٚزٚ ١ٜؼدد عً ٢اضاع ْطبَ ١ٜٛ٦َ ١عَ َٔ ١ٓٝكداز املبًؼ االصً ،ٞاال آْا ْعتكعد
إ ذيو يٝظ َٔ َطتًصَاتٗا ٚميهٔ إ ؼدد ايفا٥دٚ ٠ػصٛصا ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝعً ٢اضظ اػسٜ ٣تفل عًٗٝا ايطسفإ .يريو
ٚيه ٜ ٞه ٕٛتعسٜفٓا داَعا َاْعا ؾُٝع اْٛاع ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛميهٓٓا إ ْعسفٗا باْٗا :املبًؼ اير ٟوصٌ عً ٘ٝايدا ٔ٥يف سدٚد
ايكاْ ٕٛيكا ٤تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ باعاد ٠املبًؼ َٔ املاٍ اي ،٘ٝا ٚيكا ٤اقساض َاي٘ يفذل ٠شََٓ ١ٝع.١ٓٝ
ٜٚتطض َٔ ٖرا ايتعسٜف إ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتتُٝص مبا ٜأت:ٞ
-1اْٗا تهَ ٕٛبًػا َٔ املاٍ ،اَا مثاز ايػَٓٚ ٤ٞتذات٘ فال تدػٌ ضُٔ َا تػًُ٘ ايفٛا٥د ايكاْ.١ْٝٛ
 -2اْٗا تٓتر عًَ ٢بًؼ َٔ َاٍ ايداٜ ٔ٥ه ٕٛيد ٣املد ،ٜٔاٜا نإ َصدز ٖرا املاٍ .نإٔ ٜه ٕٛعكدا ا ٚاثسا ٤بعال ضعبب
ا ٚفعال غرل َػسٚع ا ٚازادَٓ ٠فسد ٠اْ ٚصا يف ايكاْ.ٕٛ
 -3إ ضبب ايتصاّ املد ٜٔبدفع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛاىل ايدا ٔ٥قد ٜه ٕٛاػالي٘ باعادَ ٠بًعؼ َعٔ ايٓكعٛد ايٝع٘ ٖٚعرا ٜطعُ٢
بايفٛا٥د ايتاػرل .١ٜا ٚقد ٜه ٕٛيكا ٤اقساض٘ َٔ ايداَ ٔ٥بًػا َٔ املاٍ ٖٚرا ٜطُ ٢بايفٛا٥عد االضعتجُاز ١ٜا ٚاالتفاقٝعٚ ،١ايعيت
ضٓتعُل فٗٝا السكا.
 -4زغِ إ املػسع يف اغًب ١ٝبًدإ ايعامل َٗٓٚا ايبًدإ االضالَٜ ١ٝعذلف بايفٛا٥عد ايكاْْٝٛعٜٚ ١عٓعِ اسهاَٗعا يف سعدٚد
ايٓطب ١احملدٚد ٠يف ايكاْ ،ٕٛاال اْٗا تٓتكد بػد َٔ ٠قبٌ بعض زداٍ ايدٚ ٜٔايػسٜعٚ ١تعتدل َٔ ايسبا اير َٔ ٖٛ ٟاحملسَات.
-5إ ايفٛا٥د يه ٞته ٕٛقاْ ١ْٝٛهب إ ته ٕٛيف سدٚد ايٓطب ١احملدد ٠يف ايكاْٚ ،ٕٛاال تعتدل فٛا٥د القاْٚ ١ْٝٛإ اػرٖا
َٔ االػس ٜعتدل دسميَٓ ١صٛصا عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات.
 -6ال ْكصد بايفٛا٥د ايكاْ ،١ْٝٛايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜاييت ٜتٛىل ايكاْ ٕٛؼدٜد ْطبتٗا يف ساي ١ضهٛت االطساف ععٔ ؼدٜعدٖا
ٚعدّ االتفام عًٗٝا عٓد ابساّ ايعكد ،بٌ ْكصد بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛمجٝع اْٛاع ايفٛا٥د املطُٛغ بٗا قاْْٛا ،3ضٛا ٤ناْعت ٖعرٙ
ايفٛا٥د تاػرل ١ٜا ٚاتفاق ١ٝا ٚفٛا٥د قاْ ١ْٝٛػاص .١الٕ ايكاْ ٕٛيف ْٗا ١ٜاالَس ال ًٜصّ املد ٜٔبدفع ايفٛا٥د َعامل ٜطًبٗعا ايعدأ٥
بازادت٘ عٔ طسٜل ايكطا ٤ا ٚبتٛافل االزادتني-االتفعام، -فًُعاذا ْكصعس تطعُ ١ٝايفٛا٥عد ايكاْْٝٛع ١عًع ٢اال ٍٚد ٕٚايجعاْ،ٞ
ٚػصٛصا إ ايكاْ ٕٛودد اؿد االعً ٢يًفٛا٥د االتفاق ١ٝاض ٠ٛبتشدٜد ٙايفٛا٥د ايتاػرل.١ٜ
ٜٚكابٌ تطُ ١ٝايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتطُ ١ٝايفٛا٥د غرل ايكاْ ١ْٝٛاييت ال ٜطُض بٗا ايكاْ ٕٛملؼايفتٗا يًٓعاّ ايعاّ ٜٚعتدلٖا اسٝاْا
َٔ ايتصسفات اؾسَ.4١ٝ

ضٛف ْسدع ْٚبشح يف نٌ ٖر ٙايٓكاط املُٝص ٠يًفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف ايفكسات ايالسك١
_____________________________________________________________________________________________

 1االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرل ،ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞاسهاّ االيتصاّ ،اؾص ٤ايجاْ،ٞ

ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ايكاٖسٚ ٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد) ،ص.74

2د.دالٍ قُد ابسٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ-اسهاّ االيتصاَّ ،طبع ١االضسا ،٤بدَ ٕٚهإ ايطبع ،2000 ،ص.170

 3ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞداز ٥عازاع يًطباععٚ ١ايٓػعس ،ايطبعع ١االٚىل ،ازبٝعٌ-نٛزدضعتإ ايععسام ،2006
ص.483
4السغ املاد َٔ ) 465( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاييت ضٓأت ٞايٗٝا يف ٖرا ايبشح السكا.
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ايفسع ايجاْ :ٞمتٝٝص ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعُا ٜػابٗٗا َٔ االٚضاع
ٜكذلب َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاَْ َٔ ١ْٝٛعٓ ٢ب عض االْعُ ١ايكاْ ، ١ْٝٛيريو َٔ ايطسٚز ٟإ ْكعف قًعٝال عٓعد اٖعِ َعا ميٝعص
ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٔ تًو االْعُ.١
اٚال :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض االتفاقٞ
ٜعسف ايتعٜٛض االتفاق ٞباْ٘ اتفام ودد ف ٘ٝاملتعاقدإ َكدَا َكداز ايتععٜٛض ايعرٜ ٟطعتشك٘ ايعدا ٔ٥اذا مل ٜٓفعر املعدٜٔ

ايتصاَ٘ ا ٚاػٌ ب٘ ا ٚتاػس يف تٓفٝرٜٚ ،ٙطُ ٢اٜطا بايػسط اؾصاٚ .1ٞ٥نُا ٖعٚ ٛاضعض َعٔ ايتعسٜعف إ ايطعسفني (ايعدأ٥
ٚاملدٜ )ٜٔتفكإ َكدَا عٓد ابساّ ايعكد ا ٚاثٓا ٤تٓفٝرٚ -ٙيهٔ قبٌ سدٚخ االػالٍ بااليتصاّ -عًَ ٢بًؼ ايتعٜٛض اير ٟهب
إ ٜدفع٘ ايطسف املؼٌ بايتصاَ٘ اىل االػس ٚبػض ايٓعس عٔ ْٛع ١ٝاالػالٍ.
ٚبٗرا ٜتػاب٘ ايتعٜٛض االتفاقَ ٞع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عد ٠دٛاْب َٓٗا إ املد ٜٔيف نًتا اؿايتني ًٜتصّ بدفع املكابعٌ اىل
االػسٚ ،نريو إ ايكاْ ٕٛيف نًتُٗٝا ٜتدػٌ ؿُا ١ٜاملدٚ ٜٔميٓع االضعتػالٍ ٚاالفعساط يف ؼدٜعد َبًعؼ ايتععٜٛض االتفعاقٞ
ٚايفا٥د ٠اييت ٜطُ ٢اٜطا بايتعٜٛض ايكاْ.2ْٞٛ
ٚيهٔ اٚد٘ االػتالف بني ايتعٜٛض االتفاقَ ٞع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛانجس َٔ اٚد٘ ايتػاب٘ بُٗٓٝا َٗٓٚا:
 -1إ ايتعٜٛض االتفاق ٞعادٜ ٠هَ ٕٛكابٌ ايطسز اير ٟقد ًٜشل بايداْ ٔ٥تٝذ ١اػالٍ املد ٜٔبايتصاَ٘ ا ٚتاػس ٙفٝع٘ ،اَعا
يف ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛفال ٜػذلط اثبات ٚدٛد ايطسزٚ .بٗرا اـصٛص ٜٓص ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞباْ٘" :ال ٜػذلط الضتشكام
ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜقاْ ١ْٝٛناْت ا ٚاتفاق ١ٝإ ٜجبت ايدا ٔ٥ضسزا ؿك٘ َٔ ٖرا ايتعاػرل" .3الٕ ايطعسز ٖٓعا نُعا ٜعس ٣اغًبٝع١
ايفكٗاَ ٤فذلض غرل قابٌ ال ثبات ايعهظ باعتباز إ ايٓكٛد قابً ١دَٚا يًتٛظٝف ٚاالضتجُاز ٚبايتاي ٞقابً ١داُ٥ا الْتاز ايفا٥د،٠
فاذا تاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤بد ٜ٘ٓعٔ املعٝاد احملدد فٝفذلض اْ٘ قد سسّ ايدا َٔ ٔ٥ايفٛا٥د اييت نإ وككٗا ي ٛاْ٘ تطًِ املبًؼ يف
َٝعادٚ ٙقاّ بتٛظٝفٜ٘ٚ .4بد ٚإ ايت اص ٌٝايفًطف ٞالعطا ٤ايفا٥د ٠يًدا ٔ٥د ٕٚاثبات اؿام ايطسز قسٜب َٔ فهس ٠ايتععٜٛض
عٔ فٛات ايهطبَ . 5ع فازم إ ايدا ٔ٥يف اؿاي ١االػرل ٠هب اثبات فٛات ايهطب َٓ٘ بطبب اػالٍ املد ٜٔبتٓفٝر ايتصاَع٘
ا ٚتاػس ٙف ،6٘ٝاَا يف ساي ١ايفا٥د ٠فال وتاز ايدا ٔ٥اىل اثبات ذيو.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قُد سطني َٓصٛز ،اسهعاّ االيتعصاّ ،داز اؾاَعع ١اؾدٜعد ٠يًٓػعسٕ االضعهٓدز ،2002 ١ٜص.76
ٚنريو السغ :االضتاذ عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػسَ ،ٕٚصدز ضابل ،ص.60
 2يدٜٓا َالسع ١عً ٢تطُ ١ٝايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛبايتعٜٛض ايكاْ،ْٞٛضٓات ٞايٗٝا عٓد َكازْتُٗا بايبعض يف ايصفشات االسك.١
3السغ ايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )174( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

4ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛز ،ٟايٛدٝص يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤ايجاْ( ٞاثاز اؿكعٛم ايػؼصع -)١ٝدزاضعَٛ ١اشْع ،١داز ايجكافع ١يًٓػعس
ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝاالزدٕ  ،2011ص.250

 5ايدنتٛز محٝد ضًطإ اـايد ٚ ٟامحد قُٛد َدي ،ٍٛتاص ٌٝايتعٜٛض عٔ فٛات ايفسص ،١عح َٓػٛز يف فًع ١ايعًع ّٛايكاْْٝٛعٖٚ ،١ع ٞفًع١

عًُ ١ٝقهُ ١تصدز عٔ نً ١ٝايكاْ ٕٛظاَع ١بػداد ،اجملًد ايجالث -ٕٛايعدد اـاص  ،2015ص.470-467
6السغ ايفكس ٠االٚىل َٔ املاد َٔ )169( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
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ثاْٝا :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايػساَ ١ايتٗدٜد١ٜ
زغِ إ َصطًض ايػساَٜ ١طتؼدّ السد اْٛاع ايعكٛبات اؾصاٚ ١ٝ٥اييت ٖ ٞعباز ٠عٔ َبًؼ َعني َٔ ايٓكٛد تفسض٘ احملهُ١
عاد ٠عً َٔ ٢ىايف ْصا َٔ ايٓصٛص اؾصا ١ٝ٥ضٛا ٤نإ يٛسدٖا ا ٚظاْب ايعكٛبات ايطايب ١يًشسٜ ٚ ،١ٜهعٖ ٕٛعرا املبًعؼ

يًدٚيٜٚ ١دػٌ يف اـص ١ٜٓايعاَ . 1١اال إ ايػساَ ١يف فاٍ ايكاْ ٕٛاملدْ ٖٞ ٞفكط ايػساَ ١ايتٗدٜدٚ ١ٜاييت َٖ ٞبًؼ َٔ ايٓكعٛد

تفسض٘ احملهُ ١بٓا ٤عً ٢طًب ايدا 2ٔ٥عً ٢املد ٜٔاملؼٌ ا ٚتاػس يف تٓفٝر ايتصاَ٘ تٓفٝرا عٝٓٝا زغِ قدزت٘ عً ٢ايتٓفٝر ٚوعدد
َبًؼ ٖر ٙاي ػساَ ١عً ٢اضاع ايٛسد ٠ايصَٓ ١ٝناي ّٛٝا ٚاالضبٛع ا ٚايػٗسٚ .ايػسٜب يف االَس إ املػسع ال ًٜصّ احملهُ ١بإ
ؼهِ بهٌ َبًؼ ايػساَ ١ظاْب َا ٜطتشل ايدا َٔ ٔ٥ايتعٜٛض ،بٌ تطًب َٓٗا عٓد تكدٜس ايتععٜٛض إ تاػعر ايتعٓعت ايعرٟ

صدز عٔ املد ٜٔيف عدّ تٓفٝر ايتصاَ٘ بٓعس االعتباز ظاْب َا اصاب ايدا َٔ ٔ٥اـطازَٚ ٠ا فات٘ َٔ ايهطبٜ .3عٗس َٔ ذيو
إ ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜتتػاب٘ َع ايفٛا٥د ايكاْ َٔ ١ْٝٛبعض االٚد٘ َٓٗا:
-1إ نًتُٗٝا تعتدلإ َبًػا َٔ ايٓكٛد ؼددإ عً ٢اضاع ايٛسد ٠ايصَٓ.١ٝ
-2اذا ناْت ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜنٓٛع َٔ اْٛاع ايفٛا٥د وهِ بٗا بطبب تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ ،فٓفظ ايػ ٤ٞفُٝعا
ٜتعًل بايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜسٝح طًب املػسع َٔ احملهَُ ١ساعاتٗا عٔ تكدٜس ايتعٜٛض ،دصا ٤يًتاػس ا ٚيعدّ قٝاّ املد ٜٔبتٓفٝر
ايتصاَ٘ زغِ قدزت٘ عً ٢ذيو.
-3تعسض نال ايٓعاَني يالْتكادات ايهجرل َٔ ٠قبٌ املؼتصني ،فف ٞسني إ ايفٛا٥د ايكآْٜ ١ْٝٛعس ايٗٝا ايبعض بعني ايػو

ٜٓٚعتٗا بايسبا اييت ٜعتدل َٔ احملسَات يف ايػسٜع ١االضالَٜٚ ١ٝتأثس ضًبا عً ٢سٝا ٠االفساد االدتُاعٚ ١ٝاالقتصاد ،4١ٜفإ ايػساَ١
ايتٗدٜد ١ٜتعتدل ْعاَا عتٝكا غاذا الٜٓطذِ َع زٚغ ايعصس ٚال َع اسهاّ ايتعٜٛض ٚايػساَ .5١اال إ بعني االثعٓني اػتالفعات

دٖٛس ١ٜاٜطا ميهٔ تًؼٝصٗا بايٓكاط االت:١ٝ
 -1إ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتك ّٛعٓدَا ته ٕٛيد ٣املد ٜٔاَٛاٍ ايدا ،ٔ٥اَا ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفتك ّٛعٓدَا ٜه ٕٛاملدًَ ٜٔتصَا
بكٝاّ عٌُ َعني وتاز اىل تدػً٘ يًتٓفٝر ٚيهٔ ال ٜٓفر ٙزغِ قدزت٘ عً ٢ذيو،ناملػين اير ٟميتٓع عٔ اسٝا ٤سفً ١غٓا.١ٝ٥

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املٛاد ( َٔ )93 ٕ91قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ ( )111يطٓ.1969 ١

2اػتًف ايفكٗا ٤فُٝا ب ِٗٓٝس ٍٛضسٚزَ ٠طايب ١ايدا ٔ٥يه ٞتفسض احملهُ ١ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفف ٞسني ذٖعب بعطعِٗ (َجعٌ ايعدنتٛز َٓعرز
ايفطٌ) اىل إ احملُهُ ١ميهٔ هلا إ ؼهِ بٗا َٔ تًكاْ ٤فطٗا د ٕٚطًب َٔ ايدا ،ٔ٥ذٖب بعض اػس َجٌ (ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهعٚ ِٝاػعس)ٕٚ
َطتٓدا عًْ ٢ص املاد َٔ )253( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاىل إ احملُه ١ال ؼهِ بٗا اال عٓد طًب ايدا ٔ٥بريو .اْععس :ايعدنتٛز َٓعرز ايفطعٌ،
املصدز ايطابل ،صٚ .462نريو ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػس ،ٕٚاملصدز ايطابل ،ص.35

 3د.سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاَاتَ ،صادز االيتصاّ-اسهاّ االيتصاّ -اثبعات االيتعصاّ ،اؾاَعع ١املطتٓصعس ،١ٜايععسام ،1976

ص.346

 4ايدنتٛز قُد زغد ٟابساَٖ ِٝطعٛد ،ايػساَٚ ١املطازبات عً ٢ايعًُ -١دزاضَ ١كازْ ١بني االقتصاد ايٛضعٚ ٞاالقتصاد االضالَ ،ٞداز ايٓػس

يًذاَعات ،ايكاٖس ،2009 ٠صٚ ،294-292نريو ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكٗعَ ،ٞؤضطع ١ايسضعايْ ١اغعس،ٕٚ
ايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2008ص.295-290

5ايدنتٛز سطٔ عً ٞايرَْ ،ٕٛصدز ضابل ،ص.348
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-2إ َكداز ايفٛا٥د اذا ناْت تاػرل ١ٜقدد ٠يف ايتػسٜع ٚاذا ناْت اضتجُاز ١ٜؼدد َطبكا بٓا ٤عً ٢اتفام االطساف عً٢
إ ال تتذاٚش ايٓطب ١ايكاْ ١ْٝٛاحملدد ،٠اَا ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفُكدازٖا غرل قدد ٚتُعسى اَعس ؼدٜعدٖا يًُشهُع ١عًع ٢اضعاع
ايٛسد ٠ايصَٓ ١ٝاييت ٜتاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ تٓفٝرا عٝٓٝا.
ثايجا :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْْٞٛ
ٜطتؼدّ نجرل َٔ ايفكٗا ٤عبازت ٞايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛملعٓٚ ٢اسد نأُْٗا عبازتإ َذلادفتإ فُجال االضتاذ
اؾً ٌٝايدنتٛز عبدايسشام ايطٓٗٛزٜ ٟس ٣بإ ايتٓفٝر بطسٜل ايتعٜٛض ٜه ٕٛثالث ١اْٛاع فاَا إ ٜك ّٛايكاض ٞبتكدٜسٖٚ ٙرا
ٖ ٛايتعٜٛض ايكطاٚ ٞ٥اَا إ تتفل االطساف عًَ ٢كدازٜٚ ٙػذلط يًشهِ بٗا ٚدٛد ايطسز ٖٚرا ٖ ٛايتععٜٛض االتفعاق ٞاٚ
ايػسط اؾصاٚ ،ٞ٥اَا إ ٜه ٕٛتكدٜس ٙعٔ طسٜل ايكاْٖٚ ٕٛرا ٖ ٛايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفٛا٥د ،يريو زل ٢اسد فص ٍٛنتاب٘
بعٓٛإ ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفٛا٥دٚ ،1قد ضاز عًٖ ٢را ايدزب عدد اػس َٔ ايفكٗا.2٤

يف سني مٔ ْعتكد بإ َا بني ايعبازتني (ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض) بعض اػتالفعات اضاضع ١ٝعٝعح ال ميهعٔ اعتبازُٖعا
عبازتني َذلادفتني زغِ ٚدٛد تػاب٘ بُٗٓٝا اٜطا.
فعباز ٠ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛعباز ٠عاَ ١تػٌُ ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاييت َٖ ٞبًؼ َٔ ايٓكٛد ايرًٜ ٟتصّ املد ٜٔبدفع٘ اىل ايعدأ٥
دسا ٤تاػس ٙيف اعاد ٠املاٍ اي ،٘ٝا ٚدسا ٤اضتؼداَ٘ هلرا املاٍٚ،تػٌُ غرلٖا اٜطا .فُجال ودد بعض ايكٛاْني يًُتطسز َكعداز
ايتعٜٛض ايرٜ ٟطتشك٘ ٚفكا الضظ َع ١ٓٝنٓطب ١ايعذص اؿاصٌ اَ ٚكداز االػطاز اْٛ ٚع االَساض ا ٚغرلٖا نكاْ ٕٛايعٌُ
ٚايطُإ االدتُاع ٞا ٚقٛاْني ايٓكٌ ضٛا ٤نإ ْكال دٜٛا اّ عسٜا ا ٚبسٜاٚ .تكدٜس ٖرا ايٓٛع َعٔ ايتععٜٛض ال ٜهع ٕٛعًع٢
اضاع اـطأ ا ٚعً ٢اضاع َا برَ ١املدَ َٔ ٜٔاٍ ايدا ٔ٥بٌ ٜه ٕٛعً ٢اضاع ايطسز ٚسدٚ ٙذيو َساععا ٠يكٛاععد ايعدايع١
ٚايتطأَ االدتُاعٖٚ ٞرا َا ٜطُ ٢مببدأ ؼٌُ ايتبع.١
يريو ْعتكد بإ ايعالق ١بني عبازت ٞايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْ ٖٞ ْٞٛعالق ١ايعُ ّٛباـصٛص فايفا٥د ٠ايكاْٖٞ ١ْٝٛ
ْٛع َٔ اْٛاع ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛالٕ االػرل ٜػًُٗا ٜٚػٌُ غرلٖا .ا ٚبعباز ٠اػس ٣يٝظ نٌ تعٜٛضٍ ٜعدػٌ ضعُٔ َفٗعّٛ
ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛيهٔ ايعهظ صشٝض .يريو ال ميهٔ اعتبازُٖا عبازتني َذلادفتني.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدْ -عس ١ٜااليتصاّ بٛد٘ عاّ -اؾص ٤ايجاْ -ٞداز ايعذلاخ ايعسبع،ٞ

برلٚت -يبٓإ ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.880

2ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،املصدز ايطابل ،صٚ . 481نريو ايدنتٛز عبدايكادز ايفاز ،اسهاّ االيتعصاّ ،داز ايجكافع ١يًٓػعس ٚايتٛشٜعع ،ايطبعع١

ايطادض ،١االزدٕ  ،2001ص.75
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املطًب ايجاْ :ٞايتطٛز ايتازى ٞيًفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ
ت عتدل ايفٛا٥د ايكاْ َٔ ١ْٝٛانجس املٛاضٝع ايكاْٚ ١ْٝٛاالقتصاد ١ٜاملجاز ٠يًذدٍ ،فف ٞسعني ٜٓععس ايٗٝعا ايعبعض بععني ايسٜبع١
ٚايػبٗات ٜٚعتدلٖا َٔ احملسَات دٜٝٓا ٚاػالقٝا ،فايبعض االػس ٜدافع عٓٗا ٜٚدلزٖا الضباب اقتصادٚ ١ٜعًُ ،١ٝعً ٢إ ٜهٕٛ
يف ْطام َعني ٚبفسض بعض ايكٛٝد عًٗٝا ملٓع ضًبٝاتٗاٚ .فُٝا ْ ًٜٞبشح بصٛزَٛ ٠دصَٛ ٠قف املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓايتػسٜعات
ايكدمي ١سٛهلا يهْ ٞعًِ نٝف اضتكست ايتػسٜعات اؿاي ١ٝعًَ ٢ا ٖ ٛقا ِ٥اي.ّٛٝ
ايفسع اال :ٍٚايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاملعتكدات ايد١ٜٝٓ
الٕ يًفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعالقٚ ١ثٝك ١باالػالم يريو ْس ٣إ نجرلا َٔ املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓػصٛصا ايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚايجالخ
قد أػرت َٛقفا ضًبٝا َٔ فهس ٠اعطا ٤ايٓكٛد بايفا٥دٚ ٠ػصٛصا اذا ناْت ايفٛا٥د ايهبرلٚ ،٠ذيو الٕ االدٜإ بصٛز ٠عاَع١

تؤند عًَٓ ٢ع اضتػالٍ االْطإ يالْطإ ٚقازب ١ايعًِ ٚتٛثٝل زٚغ ايتطأَ َٚطاعد ٠االػس.1ٜٔ
اٚال :اهلٓدٚضٚ ١ٝايبٛذ١ٜ

ْعست املعتكدات اهلٓدٚضٚ ١ٝايبٛذ ١ٜبعني ايػو ٚاالْتكاد يًفٛا٥عد املعأػٛدَ ٠كابعٌ االقعساضٚ .قعد ذنعس اضعِ املسابعٞ

(نٛضٝدٕ) يف ايٓصٛص (ايفٝدا) ١ٜٚ 2يًٗٓد ايكدمي ١عدَ ٠سات ٚفُطس عً ٢اَ ٟكذلض بفا٥د .٠اىل إ صدز يف ايكعسٕ ايجايعح
عػس قبٌ املٝالد قاَْ( ٕٛاْ )ٛايػٗرل ايرْ ٟعِ ايفا٥دٚ ٠اباغ ايسبا بػسٚط َع.١ٓٝ
ٚقد ٚددت انجس املسادع تفطرلا يدفع ايفا٥عد ٠يف ْصعٛص ضعٛتسا االػعرل700-100( ٠مٚ )ّ.قعد ٚضعع فاضٝػعٓٝا
املعسٚف بصاْع ايكاْ ٕٛاهلٓد ٟقاْْٛا ػاصا َٓع ف ٘ٝايف٦ات ايعًٝا َٔ ايهٗٓ( ١بساُٖاْاع ٚغاتسٜاع) َٔ إ ٜهْٛٛا َسابني اٚ
َكسضني بفٛا٥د .ا ٟنإ ٖٓايو ْٛع َٔ االبتعاد ٚاالستكاز هلرا املٛضٛع ٚيهٔ عًع ٍٛايكعسٕ ايجعاْٚ ٞبععد إ سعدد اؿعد

االعً ٢يًفٛا٥د اصبض ايتذسٜ ِٜػٌُ ملٔ ىايف ايٓطب ١احملدد.3٠

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عس يف اضباب ؼس ِٜايسبا ٚايفٛا٥د يف االدٜإ :ايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام قُٛد اهلٝيت ،عً ١ايسبا يف ايفك٘ االضالَ-ٞدزاضَ ١كازْ-١

َٓػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2016صٚ . 30-29نريو ايػٝؽ ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكٗع،ٞ
َؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،ٕٚايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2008ص.291

2ايفٝدا ٖٛٚ :ايهتاب ايرٜ ٟتبع ٘ اهلٓدٚع ٚفَ ٘ٝفعاٖ ِٝاهلٓعدٚع ايدٜٝٓعٖٚ ،١ع ٞفُٛعع ١نتعب تصعٌ اىل ( )14نتابعا اُٖٗعا نتعاب ازلع٘

(َٓٛزلسْ -ٞا ٟغسع َٜٓٚ )ٛسدع تازى٘ اىل عاّ ( )2000م.ّ.

3االضتاذ ايدنتٛز ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚتازٜؽ ايكاْ-ٕٛدزاض ١يف فًطف ١ايٓعِ ايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاضع ١ٝععدل ايتعازٜؽَ ،هتبع ١ايعرانس ،٠ايطبعع١

االٚىل ،ايعسام  ،2010صٚ . 340نريو ايسبا يف ايتازٜؽ ،عح َٓػٛز عًَٛ ٢قع (َسنص اعاخ فك٘ املعاَالت االضالَ)١ٝ
(.aspx( )20-9-2016ايسبا-يف-ايتازٜؽ(www.kantakji.com/riba/
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ثاْٝا :ايٛٗٝد١ٜ

ٜس ٣ايباسج 1ٕٛإ ايػسٜع ١ايٛٗٝد ١ٜقد سسَت ايكسض بفا٥دٚ ٠اػر ايسبا بني ايٛٗٝد اْفطِٗ يف عدَٛ ٠اضٝع َٔ ايتعٛزا٠

(ايعٗد ايكد )ِٜفُجال دا ٤ف( :٘ٝاذا اقسضت فط ١يًػعب ايفكرل اير ٟعٓدى فال تهٔ ي٘ ناملسابٚ ،ٞال تطعٛا عًٝع٘ ايسبعا).2
ٚيهٔ هٛش يًٛٗٝد ٟإ ٜأػر ايفا٥د َٔ ٠االغؼاص ايبعٝدٚ ٠دي ًِٗٝعً ٢ذيو َا دا ٤يف ايتٛزا( :٠ال تكسض اػاى بسبا ،زبعا

فط ١ا ٚزبا طعاّ ا ٚزبا غَ ٤ٞا ٜكسض بسبا ،يالدٓيب تكسض بسبا ٚيهٔ الػٝو ال تكسض بسبا.3)...
ا ٟايفا٥د ٠عً ٢ايكسض غرل احملسَ ١بصٛز ٠عاَ ١يد ٣ايٛٗٝد اال بني ايٛٗٝد اْفطِٗ.

ثايجا :املطٝش١ٝ
ٚزد َٛض ٛع ايكسض ٚايفا٥د ٠يف ايعٗد اؾدٜد (االل )ٌٝيف عدَٛ ٠اضٝع َٓٗا َٔ( :ضايو فاعطَ٘ٚ ،عٔ ازاد إ ٜكعذلض
َٓو فال تدز ي٘ ظٗسى)ٚ . 4نريو( :اذا اقسضتِ ملٔ تٓتعس َِٗٓ ٕٚاملهافأ ٠فا ٟفطٌ ٜعسف يهِٚ ..يهٔ ..افعًٛا اـعرلات
ٚاقسضٛا غرل َٓتعس ٜٔاىل عا٥دٖا ٚاذٕ ٜه ٕٛثٛابهِ دصٜال) .5نُا ٖٚ ٛاضض إ ايد ٜٔاملطٝش ٞالٖتُاَع٘ ايهعبرل باالميعإ
ٚاالػالم عً ٢سطاب املطا ٌ٥املعاَالت -١ٝنُا ٜس ٣ايبعض -6مل وسّ ايفا٥د ٠عً ٢ايكسض بصٛزٚ ٠اضش ١نُا فعًت٘ بععض
االدٜإ االػس ٣ناالضالّ .بٌ باعتكادْا اعتدلٖا َٔ املهسٖٚات .يريو اػتًف ايهٓٝطٚ ١زداٍ ايد ٜٔاملطعٝش ٞبعني ؼسميٗعا
بصٛزَ ٠طًك ١يف عصٛزٖا االٚىلٚ ،بني اباستٗا َع تكٝٝدٖا ٚؼدٜد اؿد االعً ٢هلا يف ايعصٛز ايٛضطٚ ٢ؼت ضػط ايعٛاَعٌ
االقتصاد.7١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالَ -ٞدزاضَ ١كازْ ١بايفك٘ اي ػسب ،ٞاؾص ٤ايجايح ،اجملُع ايعًُ ٞايعسب ٞاالضعالَ ،ٞيبٓعإ،

َٔ غرل ضٓ ١ايطبع ،صٚ . 194نريو احملاََٗ ٞد ٟايفسه ،ٞايفٛا٥د ايسب ١ٜٛيف ايػسٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛعً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
) (12-6-2016)www.maqalaty.com/66465.html

2ضفس اـسٚز ،االصشاغ  :22اال.25 ١ٜ
3ضفس ايتجٓ ١ٝاالصشاغ  ،20اال.19 ١ٜ

4الَ ٌٝيت  ،االصشاغ اـاَظ ،اال.44 ١ٜ

5ال ٌٝيٛقا ،االصشاغ ايطادع ،اال.36-35 ١ٜ

 6االضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاملدزع شٖرل ايبػرل ،املدػٌ يدزاض ١ايكاْٚ ،ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞداَع ١بػداد -نً ١ٝايكاْ،ٕٛ
طبع ١ددٜدَٓ ٠كش ،١برلٚت  ،2000ص.59-58

7ايدنتٛز ػايد بٔ عبدايسمحٔ املػعٌ ،ايفا٥دٚ ٠ايسبا -غبٗات ٚتدلٜسات َعاصس ،٠عح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
)Figh.islammessage.com/newsdetails.aspx?id=4843>(11-9-2016
ٚنريو السغ :ايػٝؽ عبداهلاد ٟايفطً ،ٞايسبا -دزاض ١فكٗ ١ٝقاْ ١ْٝٛتازى ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
)>(1-10-2016ايسبا -دزاض -١فكٗ -١ٝقاْ-١ْٝٛتازىَ -١ٝكازْ<www.islam44.com/ar/maghalat/١
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ثايجا :االضالّ
يكد ذنست نًُ ١ايسبا يف ايكسإ ايهس ِٜاير ٖٛ ٟاملصدز اال ٍٚيالضالّ يف عد ٠اٜات ٚباسهاّ َتكازبَٚ ١هًُ ١يالػعس،
سٝح ٜس ٣بعض َٔ ايفكٗاٚ ٤املؼتصني يف ايػسٜع ١االضالَ 1١ٝبإ ؼس ِٜايسبا -نُا سدخ يف ؼس ِٜاـُعس -دعا ٤بايتعدزز
َٚس بازبع ١ادٚاز :اٚهلا تكبٝض فعٌ ايٛٗٝد ايرٜ ٜٔأنً ٕٛايسبا ٚايتػٓٝع عً ِٗٝنُا يف قٛي٘ تعاىل :طَٚا أتٝتِ َٔ زبا يرلبٛا يف
اَٛاٍ ايٓاع فال ٜسب ٛعٓد اهلل َٚا أتٝتِ َٔ شنا ٠تسٜدٚ ٕٚد٘ اهلل فأٚي٦و ِٖ املطعفٕٛص 2ففٖ ٞر ٙاال ١ٜاييت ْصيت يف َه١
يٝظ فٗٝا َا ٜػرل اىل ؼس ِٜايسبا ٚامنا اىل بػض اهلل يًسبا ٚعدّ ٚدٛد ايجٛاب فٗٝا .اَا يف ايدٚز ايجاْ ٞفٓس ٣ايتًٜٛض بتشعسِٜ
ايسبا د ٕٚإ ٜدٍ دالي ١قا طع ١عً ٢ؼسميٗا عً ٢املطًُني ٚذيو يف ضٛز ٠عٔ ضرل ٠ايٛٗٝد اير ٜٔسسّ اهلل عً ِٗٝايسبا فانًٙٛ
ٚاضتشكٛا عً ٘ٝغطب اهلل ،فف ٞقٛي٘ تعاىل :طفبعًِ َٔ ايرٖ ٜٔادٚا سسَٓا عً ِٗٝطٝبات اسًت هلِ ٚبصدِٖ عٔ ضعب ٌٝاهلل
نجرلاص 3طٚأػرِٖ ايسبا ٚقد ْٗٛا عٓ٘ص .4يف سني ٚيف ايدٚز ايجايح سسّ ْٛعا َعٓٝا َٔ ايسبا  ٖٛٚايسبا ايفاسؼ اذا َا ٚصٌ
اىل اضعاف َطاعف .١يف قٛي٘ تعاىل :طٜا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا ال تأنًٛا ايسبا اضعافا َطاعفٚ ١اتكٛا اهلل يعًهِ تفًشٕٛصٚ .5اػرلا
يف ايدٚز ايسابع سسّ ايسبا بصٛز ٠ناًَ ١د ٕٚايفسم بني ايكً ٌٝا ٚايهجرل .فكاٍ تعاىل :طٜا اٜٗا اير ٜٔآَٛا اتكٛا اهلل ٚذزٚا َا
بك َٔ ٞايسبا إ نٓتِ َؤَٓنيصٚ 6نريو يف قٛي٘ تعاىل :طٚاسٌ اهلل ايبٝع ٚسسّ ايسباصٖ 7را عدا ععد ٠اسادٜعح ٚازد ٠ععٔ
ايسض( ٍٛص) اييت تؤند اٜطا عً ٢ؼس ِٜايسبا.8عًُا ٖٓايو َٔ ٜس ٣بإ ايسبا ٖ ٛغرل ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛػصٛصا تًعو ايعيت
تتعاٌَ بٗا املصازف ٚكتًف عٓٗا،نُا ضٓات ٞايٗٝا السكا.
ٚزغِ ٚدٛد ٖر ٙاالػتالفات يف ايساٜ ٟبكٖٓ ٢ايو اغهاي ١ٝبني ايدضتٛز ايعساقٚ ٞاعذلاف ايكٛاْني بايفٛا٥عد ،ففع ٞسعني
ٜٓص ايدضتٛز ايعساق ٞبإ (االضالّ د ٜٔايدٚي ١ايسزلَ ٖٛٚ ،ٞصدز اضاع يًتػسٜع :أ-الهٛش ضٔ قاْٜ ٕٛتعازض َع ثٛابت

اسهاّ االضالّ)ٚ . 9إ َٔ ثٛابت اسهاّ االضالّ ؼس ِٜايسبا ٚايرٜ ٟس ٣اغًب ١ٝفكٗا ٤ايكاْٚ ٕٛايػعسٜع ١االضعالَ ١ٝإ ٖعرٙ
ايهًُ ١تػٌُ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛاٜطا إ مل ْكٌ نًُتني َذلادفتني.10يف سني إ ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد َطُٛغ بٗا يف ايكاْ ،ٕٛفٗٓا
_____________________________________________________________________________________________

1احملاََٗ ٞد ٟاـسه ،ٞاملصدز االيهذل ْٞٚايطابل.
2ايس39 :ّٚ

3ايٓطا160 :٤
4ايٓطا161 :٤
5ايبكس279 :٠
6ايبكس278 :٠
7ايبكس275 :٠

ٜٓ 8عس يف ادي ١ؼس ِٜايسبا يف ايطٓ ١ايٓب :١ٜٛايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام اهلٝيتَ ،صدز ضعابل ،صٚ .30-29نعريو االضعتاذ ايعدنتٛز
عً ٞامحد ايطايٛعَٛ ،ضٛع ١ايكطاٜا ايفكٗ ١ٝاملعاصس ،٠فُع فكٗا ٤ايػسٜع ١باَسٜها ،ايطبع ١اؿاد ١ٜعػسَ ،٠صدز  ،2008ص.69-68
9السغ ايفكس ٠اٚال َٔ املاد َٔ )2( ٠ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2005 ١

ٜ 10ك ٍٛايدنتٛز َٓرز ايفطٌ باْْ٘( :ػرل بٗر ٙاملٓاضب ١إ ايفك٘ االضالَٜ ٞطًل عً ٢ايفا٥د ٠تطُ( ١ٝايسبا) ٚقد ٚزدت ادا ٠االسهاّ ايػعسع١ٝ

(ايكسإ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايػسٜف )١قسَ ١يًسبا بصٛز ٠صسو ،١فايسبا َٔ ايتصسفات املٓٗ ٞعٓٗعا غعسعا ،السعغ نتابع٘ :ايٛضعٝط يف غعسغ ايكعإْٛ
املدْ ،)ٞاملصدز ايطابل ،ص.482-481
ٚنريو ٜك ٍٛايدنتٛز عً ٞسطٔ ايرْ ٕٛباْٜ٘( :السغ إ ايفٛا٥د يٝطت يف اؿكٝك ١اال صٛز َٔ ٠صٛز ايسبا املٓٗ ٞعٓ٘ يف ايػسٜع ١االضالَ١ٝ
ٚيهٔ ايكٛاْني اداشٖٚا) .السغ َؤيف٘ ،اسهاّ االيتصاّ ،املصدز ايطابل ،ص.59
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ْتطا :ٍ٤نٝف ٜهَٛ ٕٛقف احملهُ ١االؼاد ١ٜايعًٝا اذا َا اطعٔ غؼص باسهاّ ايفٛا٥د يف ايتػسٜعات ايعساق ١ٝعذ ١تعازضٗا
َع املاد ٠املرنٛز ٠يف ايدضتٛز؟! فٗرا االَس وتاز اىل َعاؾ ١داد ٠اَا بتعد ٌٜايدضتٛز ا ٚباهاد َٓفعر غعسع ٞهلعا ،ا ٚبايػعا٤
ايٓصٛص املٛدٛد ٠يف ايتػسٜع؟!

ايفسع ايجاْ :ٞايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتػسٜعات ايكدمي١
بعد إ عسفٓا َٛقف بعض االدٜإ ٚايػسا٥ع ايطُاٚ َٔ ١ٜٚضع ايفٛا٥د عً ٢اقساض االَٛاٍْ ،تٓا ٍٚيف ٖرا ايفسع َٛقف
ايتػسٜعات ايكدميٖ َٔ ١را املٛضٛع ،اذ ْالسغ اْٗا زغِ نساٖٝتٗا َٔ قبٌ االدٜإ ٚتًو ايتػسٜعات اال إ تًو ايتػسٜعات
ايكدميٚ ١الضباب اقتصادَٚ ١ٜعاَالت ١ٝمل وسَٛا تًو ايفٛا٥د بصٛزَ ٠طًك ١بٌ اقسٖٚا بصٛز ٠عآََٚ ١عٖٛا يف بعض اؿعاالت
املع ،١ٓٝنإٔ ته ٕٛتًو ايفٛا٥د َبايػا فٗٝا َتذاٚشا عٔ ايٓطب ١املأيٛف ١ا ٚاحملدد ٠يف تًو ايتػعسٜعاتٚ .بٗعرا ايصعدد ٜكعٍٛ
ايفك ٘ٝايكاْ ْٞٛايهبرل االضتاذ ايطٓٗٛز ٟيف َعسض نالَ٘ عٔ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛبإ ايسبا َهس ٙٚيف انجس تػسٜعات ايععامل ٚيف
مجٝع ايعصٛز ٚيٝظ يف بالد اضالَٚ ١ٝسدٖا يريو ؾأ املػسع اىل ؼدٜد ٙيًتؼفٝف َٔ زشاٜا.1ٙ

مبعٓ ٢اػس زغِ إ َبدأ ضًطإ االزادٚ ٠ايعكد غسٜع ١املتعاقد ٖٛ ٜٔاالصٌ ٚاالضاع يف ْطام ايعكٛد ٚاملعاَالت املدْٝع،١
اال إ اغًب ايتػسٜعات ايكدمي ١مل تأػر بريو املبدأ عٔ ؼدٜد ْطب ١ايفٛا٥د عً ٢ايكسٚض ،بعٌ قًصعت ٚقٝعدت َعٔ سسٜع١
االطساف ايتعاقد ١ٜمبا ال ٜتذاٚش سدا َعٓٝا .زغِ إ ٖر ٙايٓطب ١انجس بهجرل فُٝا ْسا ٙاي ّٛٝسٝح نإ تصٌ اىل عػس ٜٔبامل٦ع١
يف اصٌ املبًؼ يف بعض ايكٛاْني َٓٗا قاْ ٕٛمحٛزاب ٞاير ٟضٓأت ٞايٚ .٘ٝيهٔ ٖر ٙايٓطب ايهبرل ٠يًفٛا٥د بدأت تٓؼفض بتطٛز
ايكٛاْني ْتٝذ ١يتاثرل املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓتطٛز االفهاز ايفًطفٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايٓعسٜات ٚاالٜدٜٛيٛدٝات املفعُ ١مببادئ االػالم
ٚايداعُ ١يًطسف ايطعٝف يف ايعالق ١ايعكدٚ .١ٜفُٝا ٜأت ٞمناذز َٔ ٖر ٙايتػسٜعات ايكدميَٛٚ ١قفٗا َٔ ٚضع ايفٛا٥عد عًع٢
ايكسٚض.
اٚال :قاْ ٕٛاؿاَٛزابٞ

قاْ ٕٛاؿاَٛزاب َٔ 2ٞاقدّ ايكٛاْني ايكدمي ١اييت تٓاَٛ ٍٚضٛع ايفٛا٥د ،اذ لد اْ٘ زلض بٛضع ايفٛا٥د عً ٢ايكسٚض 3اال
اْ٘ ٚضع سدا اقص ٢هلر ٙايفٛا٥د مبا ال ٜتذاٚش  %20إ نإ قٌ ايكسض ْكٛدا َعدْ ،١ٝاَا اذا نإ قٌ ايكسض قُشا فشدد
ضعس ايفا٥د ٠بني  %20اىل ٚ %35قسز ايكاْ ٕٛعكٛب ١غدٜد ٠عً َٔ ٢ىايف ٖر ٙايٓطب ٚذيو عسَإ ايعداَ ٔ٥عٔ سكع٘ يف

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل ،ص.882

2ساَٛزاب 1686-1728( ٞم ٖٛ :)ّ.اسد املًٛى ايطاَٝني اير ٜٔسهُٛا بابٌٚ ،قد اضتطاع إ ٜٛسد بالد َا بني ايٓٗس( ٜٔددًٚ ١ايفعسات)
عٔ طسٜل ضِ ممًه ١اناد ٚضَٛس ٚاغٛز اىل ممًهت٘ ٚبٓا ٤اَدلاطٛز ١ٜبابٌ ايػعٗرل ،٠اىل إ ضعكطت ٖعر ٙاالَدلاطٛزٜع ١اَعاّ اؿٝجعٝني يف سعٛاٍ
(1550مٚ .)ّ.قد نتب محٛزاب ٞقاْ ْ٘ٛايػٗرل يف (َ )282ادٖٓٚ ،٠ايو َٔ ٜك ٍٛانجس َٔ (َ )300ادٚ ٠يهٔ ؽسب بعطٗا يف املطً ١اييت مت
انتػافٗا ٚقد نتب ٖرا ايكاْ ٕٛبايًػ ١االنادٚ ١ٜبايهتاب ١املطُازٜٚ ١ٜعتدل َٔ اغٗس ايكٛاْني ايكدمي ١يف تازٜؽ ايػسم ايكدٚ ِٜايعامل نً٘.

3االضتاذ ايدنتٛز عباع ايعبٛد ،ٟغسٜع ١محٛزاب -ٞدزاضَ ١كازَْ ١ع ايتػسٜعات ايكدميٚ ١اؿد ٜجع ،١داز ايعًُٝع ١ايدٚيٝعٚ ١داز ايجكافع ١يًٓػعس

ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١االٚىل ،االزدٕ  ،2001ص.174-173
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َطايب ١املد ٜٔبايد ،ٜٔنُا ٚضع ايكاْ ٕٛسهُا يسعا ١ٜايفالسني سٝح اعتدل ايفٝطإ ٚاؾفاف ضعببا َػعسٚعا يتادٝعٌ ايعدٜٔ

ٚفٛا٥دٚ ،ٙقد دا ٤نٌ ذيو يف َٛاد بني  َٔ 97-90قاْ ْ٘ٛايػٗرل.1

ثاْٝا :قٛاْني َصس ايكدمي١
اغٗس قٛاْني َصس ايكدمي ١عباز ٠عٔ قاْ ٕٛبٛػٛزٜظ 2سٝح ناْت ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد ٚاييت ٜطُٗٝا ايعبعض بايسبعا نعإ
َعسٚفا يف ظًٗا ٚيهٔ مت تٓعُٗٝا يًتكًَ َٔ ٌٝطاؤٖاَٗٓ ،ا إ ال ٜتذاٚش فُٛع ايفٛا٥د اصٌ زأع املاٍ.3
ثايجا :ايكاْ ٕٛايسَٚاْٞ
يف ايكٛاْني ايسَٚاْ ١ٝايرٜ ٟعتدل اُٖٗا ٚاغٗسٖا قاْ ٕٛااليٛاغ االثين عػس 4ال لد ْصا يتشس ِٜايفٛا٥د عًع ٢ايكعسض اٚ
ست ٢ؼدٜد اؿد االعً ٢هلا ،بٌ ٚمل ٜرنس فٗٝا إ ٚقع بني ايعٛاّ ٚاـٛاص َٔ َٓاشعات س ٍٛذيو املٛضٛع نُا ٜك ٍٛذيو
َْٛتطه 5ٛٝيف نتاب٘ املػٗٛز زٚغ ايػسا٥عٚ ،يهٔ بصٛزَ ٠أيٛف ١ناْت تتبع ايفٛا٥د عً ٢ايعكٛد بٓطب %12 ١ضٜٓٛا .اَا اذا
ناْت ايفا٥د %6 ٠فكد ناْت تدعْ ٢صف ايسبا اْ ٚصف ايفا٥دٚ ٠إ فا٥د %3 ٠ناْت تدع ٢زبع ايسبعاٚ ...ذيعو يف يطعإ
ايسَٚإ ايكدٚ .ِٜيهٔ بعد سٛاي ١٦َ ٞضٓ ١عً ٢قاْ ٕٛااليٛاغ االثين عػس ٚعٓدَا بدأ االغٓٝاٜ ٤أػر ٕٚايفٛا٥د ايفاسػ ١عً٢
ايكسٚض بدأت ايكٛاْني ايسَٚاْ ١ٝتتٓا ٍٚايفٛا٥د ٚؼدد املكداز االعً ٢هلا ،زغِ اْ٘ نإ ٜأت ٞداُ٥ا بطسم ددٜد ٠يًتشا ٌٜعً٢
ايكٛاْني احملدد ٠يطعس ايفا٥د ٠يريو ٜكَْٛ ٍٛتطه( :ٛٝإ ايٛالٜات ايسَٚاْ ١ٝناْت قد ػسبتٗا سهَ ١َٛطتبد ٠قاضٚ ،١ٝيٝظ
ٖرا نٌ َا يف االَس ،فكد ػسبٗا ايسبا ايفعٝع اٜطا).6
ٖٚهر ا غ٦ٝا فػ٦ٝا عٔ طسٜل االضتجٓا٤ات ضاقت َٓطك ١ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف قٛاْني د ٍٚاٚزٚبٝعٚ ١يهعٔ مل ميٓعع بدزدع١
قطع.١ٝ
زابعا :ايكاْ ٕٛايفسْطٞ
اداش ايكاْ ٕٛايفسْط ٞايكد ِٜايفا٥د ٠ايكاْ،١ْٝٛيريو عٓدَا اتت ايجٛز ٠ايفسْط ١ٝعاّ  1789فكد اباست تكاض ٞايفٛا٥عد
يف تكٓني ْابً ٕٛٝضٓٚ 1804 ١املعدٍ  ،فكد صدز عاّ  1808قاْ 3( ٕٛضبتُدل) اير ٟسدد ايطعس ايكاْ ْٞٛيًفا٥د ٠بع %5
يف املطا ٌ٥املدْ %6ٚ ١ٝيف املطا ٌ٥ايتذازٚ .١ٜيهٔ أيػ ٞضٓ 1886 ١ؼدٜد ايطععس ايكعاْ ْٞٛيف املطعا ٌ٥ايتذازٜعٚ .١يف ضعٓ١
_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز عً ٞق ٞٝايد ٜٔعً ٞايكسداغَ ،ٞبدأ ايسضا يف ايعكٛد -دزاضَ ١كازْع ١يف ايفكع٘ االضعالَٚ ٞايكعاْ ٕٛاملعدْ ٞايسَٚعاْٚ ٞايفسْطعٞ

ٚاالْهًٝصٚ ٟاملصسٚ ٟايعساق -ٞاؾص ٤اال-ٍٚداز ايبػا٥س االضالَ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت  ،1985ص.97

2بٛػٛزٜظَ :ؤضظ االضس ٠ايسابعٚ ١ايعػس ٜٔيف َصس ،ػالٍ فذل ٠سهُ٘ ( 712-718م )ّ.اصدز قاْْٛا زل ٞبازل٘ ٚقد مجع يف قاْ ْ٘ٛايٓعِ

ايكاْ ١ْٝٛاييت ناْت ضا٥د ٠قبٌ عٗدٚ ٙاضتُس ايعٌُ بكاْ ْ٘ٛاير ٟتسنص عً ٢ايعكٛد ٚاملطا ٌ٥املعاَالت ١ٝست ٢عاّ .ّ212
3د .عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.194

4قاْ ٕٛااليٛاغ اثين عػس :صدز ٖرا ايكاْ ٕٛعاّ ( 450م )ّ.يٝه ٕٛقاْْٛا عاَا يًسَٚإ عًع ٢اػعتالف طبكعاتِٗ ٚدٜاْعاتِٗٚ ،إ ايكعٛاْني
ايالسك ١ي٘ عًُت عً ٢ايتعبرل ع ٔ اسهاَ٘ ٚتهًُتٗا د ٕٚايػاٗ٥اٚ .اضتُس ايعٌُ بٗا ؿني صدٚز فُٛع( ١دطتٓٝإ) عاّ .ّ527

َْٛ5تطهَ :)ّ 1755 -1689( ٛٝفهس ٚقاْ ْٞٛفسْط ٞنإ ي٘ دٚز نبرل يف بٓا ٤أضظ االْعُ ١ايدميكساط ١ٝعٔ طسٜل تأضٝط٘ ملبعدأ ايفصعٌ

بني ايطًطات ي٘ عدَ ٠ؤيفات َُٗ ١اغٗسٖا :ايسضا ٌ٥ايفاز ض ،١ٝتأَالت س ٍٛاضباب ععُ ١ايسَٚإ ٚاضُشالهلا ،زٚغ ايكٛاْني...اخل.

َْٝٛ 6طه ،ٛٝزٚغ ايػسا٥ع ،تسمج :١عادٍ شعترل ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايًشب ١ايدٚي ١ٝيذلمج ١ايسٚا٥ع االْطاْ ،١ٝايكاٖس ،1954 ٠ص.131-123
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 1918أيػ ٞسد ايطعس ايكاْ ْٞٛيف املطا ٌ٥املدْ ١ٝاٜطا ،اىل إ صدز عاّ  1935قاْ ٕٛهعٌ َٔ ٜكسض بطعس اعًع ٢بكعدز
ايٓصف َٔ ايطعس املعتاد يعسٚف ٖرا ايكسض َستهبا ؾسمي ١ايسبا ايفاسؼٖٚ .1را ٜدٍ عً ٢إ املػسع ايفسْط ٞنإ َذلددا
يف اَس ايفا٥دَٚ ٠عدهلا ٚايفا٥د ٠ايتعاقدٚ ١ٜاَهاْ ١ٝاطالم سس ١ٜاملتعاقد ٜٔفٗٝا.
ٖٚهرا لد اي ّٛٝإ اغًب تػسٜعات ايعامل َٗٓٚا تػسٜعات ايبًدإ االضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝهٝصٕ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايٓكٛد

ٚاملاٍ بصٛز ٠ا ٚباػسَ 2٣ع بعض ايطٛابط ٚايكٛٝد ،زغِ إ ايػسٜع ١االضالَ ١ٝقعد سسَعت ايسبعا بصعٛزَ ٠طًكعٜٚ ،١عدلز
ايبعض 3ذيو مبدلز اؿادٚ ١ايطسٚز ٠اذ َاداّ ايتشس ِٜفٗٝا ؼسميا يًٛضا ٌ٥ال ؼس ِٜيًُكاصدَٚ ،عٔ ثعِ ٜستفعع ايتشعس ِٜاذا
قاَت اؿاد .١اَا ايبعض االػس 4فُٝٝص ٕٚبني ايسبا ٚبعض اْٛاع ايفٛا٥د عً ٢ايٓكٛد ٚػصٛصا ايفٛا٥د االضتجُاز.١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.198

َ 2جال إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاالزدْ ٞمل ٜتعسض يًفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛمل ٜعذلف بٗا ٚذيو نُا ٜكاٍ اَتجاال السهاّ ايػسٜع ١االضالَ ١ٝاييت ؼسّ ايسبا ،اال
إ املػسع االزدْ ٞزدع ٚعٌُ بايفا٥د ٠ؼت َطُٝات اػسَ ٣جٌ (املٓفع ١ايصا٥د )٠يف قاْ ٕٛايتذازٚ ٠قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟاالزدْ ٞيطٓ.1974 ١
السغ ايدنتٛز عبدايكادز ايفازَ ،صدز ضابل ،ص.76

3د.عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.241

 4السغ ايػٝؽ عً ٞدعَ( ١فيت ايدٜاز املصس ،)١ٜهٛش اػر ايفا٥د ٠عً ٢االَٛاٍ املٛدع ١يد ٣ايبٓٛى ،صشٝف ١ايػسم االٚضط ،ايعدد ،10446
صشٝف ١افام اضالَ ١ٝيف ٜٛ/5ي.2007/ٛٝ
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املبشح ايجاْ :ٞاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاسهاَٗا
بعٝدا عٔ االفهاز ٚاالسهاّ ايد ١ٜٝٓس ٍٛايفا٥د ٠ا ٚايسبا ضٛف ْتٓا ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاػتالفُٗا عٔ االػسَٔٚ ،
ثِ ْكف عٓد اسهاَُٗا ايكاْ ١ْٝٛػػ ١ٝإ ٜهٚ ٕٛض ١ًٝالضتػالٍ ايػرلٚ .نٌ ذيو يف َطًبني،نصعص اال ٍٚيبشعح اْعٛاع
ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايجاْ ٞنصص٘ يتٓا ٍٚاسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛيف املعاَالت املدْٚ ١ٝايتذاز.١ٜ
املطًب اال :ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ
نُا َٖ ٛعً ّٛإ ايفكٗا ٤اعتادٚا عً ٢تكط ِٝايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاىل ْٛعني ،اٚهلُا :ايتاػرلٚ ١ٜاييت ًٜتصّ بٗا املد ٜٔنتعٜٛض
عٔ ايتاػرل يف ايٛفا ٤بايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد يف املٛعد احملددٚ .ايجاْ ١ٝاضتجُازٚ ،١ٜاييت ٜتفل املتعاقدإ عٓد ابساّ ايعكعد
عً ٢إ ًٜتصّ بٗا املد ٜٔيكاَ ٤تطًَُ٘ َٔ ايداَ ٔ٥بًػا َٔ املاٍٚ ،د ٕٚإ ٜه ٕٛايتاػرل عٓصسا يف املٛضٛعٚ .يهٔ ْعتكد بعإ
ٖٓايو ْٛعا اػس َٔ ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛال ٜدػٌ ضُٔ َعٓ ٢ا َٔ ٟايٓٛعني ايسٝ٥طني (ايتاػرلٚ ١ٜاالضعتجُاز )١ٜيعريو ْطعُٗٝا
بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاـاص ١يريو ضٛف ْتعُل يف ٖر ٙاالْٛاع َٔ ايفٛا٥د َٚا ميٝصُٖا عٔ االػس َٔ ػالٍ بٝعإ غعسٚطُٗا يف
ايفسٚع ايجالث ١االت.١ٝ

ايفسع اال :ٍٚايفٛا٥د ايتاػرل١ٜ
نُا ٖٚ ٛاضض َٔ ايتطُ ١ٝفإ ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜتذلتب عٓدَا ٜتأػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ بايٛفا ٤مببًؼ َعني َٔ ايٓكعٛد
اىل ايداٖٚ .ٔ٥را ٜعين إ املد ٜٔعدا ايتصاَ٘ االصً ٞبايٛفا ٤باملبًؼ االصً ٞاىل ايداًٜ ٔ٥تصّ بايتصاّ اػس اال ٖٚع ٛدفعع فٛا٥عد
تاػرل ١ٜعً ٢اصٌ املبًؼ املًتصّ ب٘ اذا َا تاػس يف ايٛفا ٤ب٘ يف َٛعد ٙاملكسز.
اَا عٔ ْطبٖ ١ر ٙايفٛا٥د فكد سددٖا ايكاْ ٕٛايعساق ٞبأزبع ١يف امل ١٦يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝمخطع ١يف املطعا ٌ٥ايتذازٜعَ ١عا مل
ٜٓص ايكاْ ٕٛا ٚاالتفام عً ٢غرل ،ٙالْ٘ ميهٔ يًُتعاقد ٜٔإ ٜتفكا عً ٢ضعس اػس يًفٛا٥د ايتاػرل ١ٜعًع ٢إ ال ٜصٜعد يف نعٌ
االسٛاٍ عٔ ضبع ١يف املا ١٥يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞا ٚتطع ١يف املا ١٥يف ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛز ٟا ٚاثعين عػعس يف املا٥ع ١يف
املعاَالت املدْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايًبٓاْ .ٞنُا ضٓأت ٞاىل ذيو يف ايفسع ايالسل.
ٚيهٔ يٝظ مبذسد تاػرل املد ٜٔعٔ ايتٓفٝر بايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد ٜذلتب عً ٘ٝدفع ايفٛا٥د ايتاػرلٜع ،١بعٌ ٜػعذلط
يريو عد ٠غسٚطَ ،طتٓبط ١انجسٖا َٔ املاد ) 171( ٠اييت تٓص عً ٢اْ٘ (اذا نإ قٌ االيتصاّ َبًػا َٔ ايٓكٛد ٚنإ َعًّٛ
املكداز ٚقت ْػ ٤ٛااليتصاّ ٚتاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤ب٘ نإ ًَصَا إ ٜدفع يًدا ٔ٥عً ٢ضب ٌٝايتعٜٛض عٔ ايتاػرل فٛا٥د قاْ١ْٝٛ
قدزٖا ازبع ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝمخط ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥ايتذازٚ ،١ٜتطسٖ ٟر ٙايفٛا٥د َٔ تازٜؽ املطايب ١ايكطا ١ٝ٥بٗا
إ مل ودد االتفام ا ٚايعسف ايتذاز ٟتازىا اػس يطسٜاْٗا ٖٚرا نً٘ َا مل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢غرل .)ٙبتشًٝعٌ املعاد ٠اععال ٙيف

ايكاْ ٕٛاملدْْ ٞطتطٝع إ ْك ٍٛاْ٘ ٜػذلط يهٜ ٞذلتب عً ٢املد ٜٔايتصاَ٘ بدفع ايفٛا٥د ايتاػرل ،١ٜثالث ١غسٚط:1

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قطٔ سطٔ َٓصٛزَ ،صدز ضابل ،صٚ ،97-94نريو ايعدنتٛز عبعدايكادز ايفعازَ ،صعدز ضعابل،
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اٚال :إ ٜه ٕٛقٌ االيتصاّ َبًػاً قدداً َٔ ايٓكٛد
إ املد ٜٔال ًٜتصّ بدفع فٛا٥د تاػرل ١ٜاال اذا نإ قٌ ايتصاَ٘ االصً ٞعباز ٠عٔ ٚفا ٤مببًؼ َععني َعٔ ايٓكعٛد اىل ايعدأ٥
ٚتأػس يف تٓفٝر ،ٙبػض ايٓعس عٔ َصدز ٖرا االيتصاّ االصً ٞنإٔ ٜهْ ٕٛاغ٦ا ععٔ ايعكعد نعكعد ايكعسض ا ٚععٔ فععٌ غعرل
َػسٚع نإ وهِ عً ٘ٝايكاض ٞبدفع َبًؼ َعني َٔ ايتعٜٛض ٚىٌ املد ٜٔبعريو ،ا ٚاذا نعإ َصعدز ٙعبعاز ٠ععٔ االزاد٠

املٓفسد ٠ا ٚاالثسا ٤د ٕٚضبب.1
ٖٚرا ٜعين اْ٘ ال ميهٔ إ ْتصٛز تستب ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٓد اػالٍ املد ٜٔبايتصاّ قً٘ ٖٛايكٝاّ بعُعٌ َععني ا ٚاالَتٓعاع
عٓ٘ ،بٌ ٜتصٛز فكط يف االيتصاّ ايرٜ ٟه ٕٛقً٘ دفع َبًؼ َعني َٔ ايٓكٛدٚ .بٗرا اـصٛص دا ٤يف قساز متٝٝصْ ٟكض قعسازا
السد ٣احملانِ الْٗا اصدزت قسازٖا بايصاّ املدع ٢عً( ٘ٝاملد )ٜٔبدفع ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛد ٕٚإ تالسغ إ قٌ االيتصاّ مل ٜهٔ
َبًػا َٔ ايٓكٛد ٚإ ايفا٥د ٠ال تذلتب عًَ ٢بًؼ ايتطُني.2
ثاْٝا :تاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤بايتصاَ٘
ستٜ ٢طتشل ايدا ٔ٥ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜهب إ ٜتأػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛدٚ ،ايتصاَ٘ ٖرا ٖ ٛايتعصاّ
بٓتٝذٚ ١يٝظ ببرٍ ايعٓا .١ٜا ٟإ فسد تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ يف َٛعد ٙاملكسز ديٝعٌ عًع ٢اػاليع٘ بايتصاَع٘ ،الٕ ٖعرا
االيتصاّ قابٌ يًتٓفٝر ايعٝين داُ٥ا ٚال ٜتصٛز َع٘ إ ٜصبض َطتشٝال.3
ثايجاَ :طايب ١ايدا ٔ٥بايفٛا٥د ايتاػرلَ ١ٜطايب ١قطا١ٝ٥
نُا ٖٚ ٛاضض َٔ ْص املاد )171( ٠املػاز ايٗٝا ضابكا فإ ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜال تطتشل مبذعسد اػعالٍ املعد ٜٔيف تٓفٝعر
ايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد ا ٚست ٢باعراز ايدا ٔ٥ي٘ بريو نُا َٖ ٛكسز يف ايكاْ ٕٛايفسْطٚ ٞايكاْ ٕٛايًبٓاْ ،4ٞبعٌ يهعٞ
ٜطتشل ذي و هب إ ٜطايب ايدا ٔ٥بٗر ٙايفٛا٥د بصٛز ٠صسوٚ ١ذيو عاد ٠عٓد َطايبتع٘ باصعٌ املبًعؼ .ا ٟإ فعسد زفعع
ايدع ٣ٛيًُطايب ١بتٓفٝر االيتصاّ االصًٚ ٞايٛفا ٤باصٌ املبًؼ ال ٜهف ٞيطسٜإ ايفٛا٥د ،بٌ هب إ ٜرنس فٗٝا َطايبت٘ بايفا٥د٠
ايتاػرل ،١ٜفاذا ْط ٞايدا ٔ٥ذيو ٚمل ٜسد يف عسٜط ١دعٛاَ ٙطايبت٘ بايفا٥د ٠ايكاْ ،١ْٝٛآْراى البد َٔ زفع دعَ ٣ٛطتكً ١بريو

_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛزَ ،ٟصدز ضابل ،صٚ .245-244نريو السغ ايفكس َٔ )2( ٠املاد َٔ )235( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاملتًل

باالثسا ٤د ٕٚضبب

2ايكساز زقِ /641سكٛق 58/١ٝبػداد املػاز ايٗٝا عٔ احملاَ ٞضًُإ بٝات ،ايكطا ٤املدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚغسن ١ايطبع ٚايٓػس االًٖٝع١

ذ ّ.ّ.بػداد  ،1962ص.221

 3ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعٝدَ ،صادز ٚاسهاّ االيتصاّ-دزاضَ ١كازَْٓ-١ػٛزات

اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ  ،2003ص.637

4السغ :ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط ٞبايعسب -١ٝطبع ١دايٛش  2009ايجآَ ١بعد امل ١٦بايعسب ،١ٝايطبع ١االٚىل بايعسب ،١ٝداَع ١ايكدٜظ ٜٛضف ،برلٚت

 ،2009ص.1148
ٚنريو ايدنت ٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،جدز ضابل ،ص.637
521

الفوائد القانونية في ضوء المعتقدات الدينية والمتطلبات االقتصادية

ا.م.د.سامان فوزي عمر /م.م.هـونه رحمه رشيد محمد

ٚال تطس ٟايفٛا٥د اال َٔ تازٜؽ زفع ٖر ٙايدع ٣ٛاالػرلٚ ٠اييت تعتدل دعَٓ ٣ٛعُ ١يًدع ٣ٛاالصًٜٚ .1١ٝعتدل ٖرا ايػسط يف
َصًش ١املدٚ ٜٔتػدٜدا عً ٢ايدا ٔ٥الْ٘ ٜؤد ٟاىل تطٝٝل ْطام ايفٛا٥د ايتاػرل.١ٜ
اال إ ايكاعد ٠اييت تكط ٞبإ ايفٛا٥د ال تطتشل اال َٔ تازٜؽ املطايبع ١ايكطعا ١ٝ٥قاععدَ ٠فطعس ٠ال تتعًعل بايٓععاّ ايععاّ
ٚبايتاي ٞميهٔ اـسٚز عٓٗا باالتفام ا ٚبٛدٛد عسف ػاز ٟاْ ٚص ػاص يف ايكاْ ٕٛنُا ٜكع ٍٛايعٓص (ٚ ....تطعسٖ ٟعرٙ
ايفٛا٥د َٔ تازٜؽ املطايب ١اي كطا ١ٝ٥إ مل ودد االتفام ا ٚايعسف ايتذاز ٟتازىا اػس يطسٜاْٗا ٖٚرا نً٘ َعا مل ٜعٓص ايكعإْٛ
عً ٢غرل .)ٙفٝذٛش االتفام عً ٢ضسٜإ ٖر ٙايفٛا٥د َجال َٔ ٚقت االعراز ا ٚمبذسد سً ٍٛادٌ ازداع ايدٚ ،ٜٔقعد ٜكطعٞ
ايعسف ايتذاز ٟبتشدٜد َٝعاداً يطسٜإ ايفا٥د ٠غرل تازٜؽ املطا يب ١ايكطا ،١ٝ٥بٌ إ ايكاْ ٕٛاملدْْ ٞفط٘ قد ػعسز ععٔ غعسط
املطايب ١ايكطا ١ٝ٥يطسٜإ ايفٛا٥د يف عدْ ٠صٛص قاْ.2١ْٝٛ

ايفسع ايجاْ :ٞايفٛا٥د االضتجُاز١ٜ
ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜاييت تعتدل ايٓٛع ايجاْ ٞيًفٛا٥د ايكاْ ٖٞ ١ْٝٛايفٛا٥د املطتشك ١يًداَ ٔ٥كابعٌ اْتفعاع املعد ٜٔمببًعؼ َعٔ
ْكٛدٜٚ ٙه ٕٛايعكد َصدزٖا ،نايفٛا٥د املطتشك ١عً ٢املكذلض َكابٌ اْتفاع٘ مببًؼ ايٓكٛد املكذلض ١ا ٚايٛدٜع ايعرٜ ٟطعتشل
ايفا٥د ٠عً ٢زصٝد ٙيف ايبٓو عٔ ٚدٜع ١ايٓكٛد ايجابت ،١نريو اؿاٍ يف ضٓدات ايكسض.3

ٚقد اضتؼدّ بعض ايفكٗا ٤تطُٝات اػس ٣هلرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د َٓٗا ايفٛا٥د ايعُٚ 4١َٝٛايفٛا٥عد ايتعٜٛطع ،5١ٝاال آْعا

ْس ٣إ تطُٖ ١ٝرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د بايفٛا٥د االضتجُاز َٔ ١ٜقبٌ ايفكٗا ٤االػس 6ٜٔاسطٔ ٚادم الٕ عباز ٠ايفٛا٥د ايعُ١َٝٛ
ال ؽتًف نجرلا عٔ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛسٝح تػٌُ ٖرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د اٜطا .اَا عباز ٠ايفٛا٥د ايتعٜٛط ١ٝفآْا ْس ٣باْٗا غرل
دقٝك ١الٕ ايتعٜٛض عادٜ ٠هَ ٕٛع ايطسز يف سني آْا ال متاز اىل اثبات ٚقٛع ايطسز بايدا ٔ٥ست ٢وهِ ي٘ بايفٛا٥د ،ضعٛا٤
نإ ذيو يف ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜا ٚاـاص ١االػس.7٣

_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز عً ٞسطٔ ايرْ ،ٕٛاسهاّ االيتصاَّ ،صدز ضابل ،صٚ . 64نريو السغ َالسع ١زٝ٥ظ ؾٓٚ ١ضع ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايعساقع ٞاملػعاز

ايٗٝا عٓد احملاَ ٞضًُإ بٝاتَ ،صدز ضابل ،ص.220

2تٓص املاد َٔ ) 1/572( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعً ٢اْ٘( :ال سل يًبا٥ع يف ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٔ ايجُٔ املطتشل االدا ،٤اال اذا اعرز املػذل،ٟ

ٚضًُ٘ ايػ ٤ٞاملبٝعٚ ،نإ ٖرا قابال إ ٜٓتر مثسات ا ٚازادات اػس ،٣ذيو َا مل ٜٛدد اتفام ا ٚععسف ٜكطع ٞبػعرلٚ .)ٙنعريو السعغ املعاد٠
( َٔ )1/642ايكاْ.ٕٛ

 3االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرلَ ،صدز ضابل ،ص.75-74

 4ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،صدز ضابل ،صٖٚ 637اَؼ زقِ (.)1

5ايدنتٛز َ ٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل صٚ ،483نريو د.عبدايسشام امحعد ايطعٓٗٛز ،ٟايٛضعٝط يف غعسغ
ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل ،ص.900

6ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾدلَ ،ٟصدز ضابل ،ص.245

7السغ املاد َٔ )173( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞاملاد َٔ )288( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس.ٟ
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ٚيهْ ٞه ٕٛاَاّ ايفٛا٥د االضتجُازٜ ١ٜػ ذلط ٚدٛد غسطني اضاضني إذ بُٗا ٜتُٝص ٖرا ايٓعٛع َعٔ ايفٛا٥عد ععٔ ايفٛا٥عد

ايتاػرلُٖٚ ،١ٜا:1

اٚالٚ :دٛد ْكٛد ايدا ٔ٥عٓد املدٜٔ
يهٜ ٞذلتب ٖرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د يف ذَ ١املدٜ ٜٔهف ٞإ ته ٕٛيد ٣املد ٜٔاَٛاٍ ايداْٛ َٔ ٔ٥ع ايٓكٛد سٝح ٜفذلض إ
ٜٓتفع ٜٚطتفٝد املد ٜٔبٗاٚ،بايتاي ٞال ٜػذلط ٖٓا تاػرلاملد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاّ َعني نايتصاّ بتطً ِٝايٓكٛد اىل ايدا.ٔ٥
ثاْٝاٚ :دٛد االتفام عً ٢ايفا٥د٠
إ ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜته ٕٛفٛا٥د اتفاق ١ٝداُ٥ا ،فال تطتشل اال اذا مت االتفام عًٗٝا ،غالف ايفٛا٥د ايتاػرلٜع ١سٝعح ال
ٜػذلط إ ته ٕٛاتفا ق ١ٝبٌ اسٝاْا إ ايداٜ ٔ٥طايب بٗا باالعتُاد عً ٢ايٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛي ٛمل ٜسض املد ٜٔبريو زغب .ً١اٟ
إ ايعكد َٖ ٛصدز اضتشكام ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜإذ عادٜ ٠تفل ايطسفإ عًٚ ٢دٛدٖا ْٚطبتٗا اٜطا عً ٢إ ال تتذاٚش َا ٖٛ
قدٚد يف ايكاْ،ٕٛسٝح مت ؼدٜدٖا يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞاملصس ٟبطبع ١يف املاٚ ١٥يف ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛز ٟبتطعع ١يف
املاٚ ١٥ايًبٓاْ ٞقد تصٌ اىل اثين عػس باملا .2١٥اَا اذا اتفكت االطساف عًٚ ٢دٛد ايفا٥د ٠د ٕٚإ ٜتطسقعٛا اىل ْطعبتٗا ٖٚعرا

االَس ٜهْ ٕٛادز ايٛقٛع -فاْراى ٜتدػٌ ايكاْٚ ٕٛودد ْطبَ ١عٖٚ ،١ٓٝر ٙايٓطب ١يف املعاَالت املدْ ١ٝكتًف ١ععٔ املععاَالت
ايتذاز ٖٞٚ ،١ٜازبع ١يف املا ١٥يف االٚىل ٚمخط ١باملا ١٥يف ايجاْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملصسٚ ٟايطٛز ،ٟاَا املػسع ايًبٓاْ ٞفكد
سددٖا بتطع ١باملا ١٥د ٕٚتفسق ١بني املٛاد ايتذازٚ ١ٜاملدْ.3١ٝ

ٚيهٔ يف اؿاي ١اعالٜ ٙس ٣بعض ايفكٗا ٤بإ ْٛع ايفا٥دٜ ٠تش ٍٛاىل ايتاػرلَ ١ٜاداّ ايكاْٚ ٕٛيٝظ االتفام ٜتدػٌ يتشدٜد

ْطبتٗا . 4اال آْا ٚزغِ تكدٜسْا يًفكٗا ٤ايطابكني ال ْتفل َع ٖرا ايسأ ،ٟالٕ اِٖ عٓصس يف ايفا٥د ٠ايتاػرلٜعٖ ١ع ٛعبعاز ٠ععٔ
ايتاػرل ٚيٝظ عدّ االتفام عًْ ٢طب ١ايفا٥د ٠بٌ اسٝاْا ْه ٕٛاَاّ ايفا٥د ٠ايتاػرل ١ٜست ٢إِ اتفل االطساف عًْ ٢طب ١ايفا٥عد٠
اذا َا تاػس املد ٜٔبتٓفٝر ايت صاَ٘ االصً ٞبازداع ايٓكٛد اىل ايدا ٔ٥يف َٛععد اضعتشكاق٘ .يف سعني إ اٖعِ عٓصعس يف ايفا٥عد٠
االضتجُاز ١ٜا ٚنُا ٜطُ ٘ٝايبعض بايتعٜٛط ١ٝعباز ٠عٔ اتفام عً ٢ضسٜإ ايفٛا٥د َع تطً ِٝايٓكٛد اىل املدٚ ٜٔسطعب املعد٠
اييت ٜبك ٢ايٓكٛد عٓد املدَ ،ٜٔع اْ٘ عادٜ ٠تِ ؼدٜد ْطب ١ايفا٥دَ ٠ع االتفام بٛدٛدٖعاَ .عع ذيعو ٜبكع ٢هلعرا االػعتالف يف
ٚدٗات ايٓعس اُْٖ ١ٝعس ١ٜالٕ انجس ١ٜاسهاَٗا َػذلنَٛٚ ١سد ٠يف ايكاْ ٕٛزغِ اػتالفُٗا يف ايبعض االػس نٓطبتٗا ٚتازٜؽ
اضتشكاقٗا.
_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػسَ ،ٕٚصدز ضابل ،ص.79

2السغ املاد َٔ )171( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ،ٞتكابًٗا املاد َٔ )226( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصسٚ ٟاملاد َٔ )227( ٠ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛزٟ
ٚاملاد َٔ )265( ٠قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْٚ ،ٞيهٔ ميهٔ ػاٚش ْطب % 9 ١يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْ ٞببعض ايػسٚط ست ٢يف املطا ٌ٥املدْ ،١ٝبٌ إ
املاد َٔ )661( ٠ايكاْ ٕٛايًبٓاْ ٞاملعدٍ يف  1983اعتدل دَ ٜٔسابا ٠نٌ قسض َايٜ ٞعفد يػاٜات غرل ػاز ١ٜاذا ػاٚشت ْطب ١ايفا٥د ٠فٗٝا %12
ضٛا ٤نإ ذيو بصٛز ٠ظاٖس ٠اّ َطتُس .٠السغ :ايدنتٛز َ ٛض ٢ػًَ ٌٝذل ،ٟاملفاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛيًفا٥د ،٠عح َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛاالقتصعاد١ٜ
ٚايكاْ ،١ْٝٛاجملًد  ،29ايعدد ايجايح ،2013 ،صٚ 75املٓػٛز عً ٢املٛقع ادْا:ٙ
)<www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/.../3000/47-76.pdf>)(9.9-2016
ٚنريو السغ ايدنتٛز دٛز ضٛ ٝيف ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًُٛدبات ٚايعكٛد ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝبد ٕٚاضِ املطبع ١برلٚت  ،1994ص.138
 3ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،صدز ضابل ،ص.640

 4عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدَٓ-عُ ١االيتصاّ بٛد٘ عاَّ ،صدز ضابل ،ص.902
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ايفسع ايجايح /ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاـاص١
زغِ إ اغًب ١ٝايفكٗاٚ ٤غساغ ايكاْ ٕٛاملدْٜ ٞكطُ ٕٛايفٛا٥د اىل ايتاػرلٚ ١ٜاالضتجُاز ١ٜنُا عجٓا يف ايطابل ،اال آْا ْس٣
بإ ايكاْ ٕٛقد ْص عًْٛ ٢ع اػس َٔ ايفٛا٥د ال ميهٔ تصٓٝف٘ ضُٔ ا َٔ ٟايٓٛعني ايطابكني.
فُجال تٓص املاد َٔ ) 937( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞضُٔ اسهاّ عكد ايٛناي ١باْ٘( :يٝظ يًٛن ٌٝإ ٜطتعٌُ َاٍ املٛنٌ
يصاحل ْفط٘ٚ ،عً ٘ٝفٛا٥د املبايؼ اييت اضتؼدَٗا يصاؿ٘ َٔ ٚقت اضتؼداَٗا ٚعً ٘ٝاٜطا فٛا٥د َا تبك ٢يف ذَت٘ َعٔ سطعاب
ايٛنايٚ َٔ ١قت اعراز .)ٙفايف ا٥د ٠ايٛازد ٠يف ٖر ٙاملاد ٠ال ميهٔ تطُٝتٗا بايفا٥د ٠ايتاػرل ١ٜاييت ٜذلتعب عًع ٢املعد ٜٔعٓعدَا
ٜتأػس عٔ تطًَ ِٝبًؼ َٔ ايٓكٛد اىل ايدا ٔ٥بعد اضتشكاقٗا ٚاملطايب ١ايكطاٚ ،١ٝ٥نريو ال ميهٔ تطُٝتٗا بايفا٥د ٠االضعتجُاز١ٜ
ٚاييت ؼتاز اىل اتفام ايطسفني عً ٢تستب ايفٛا٥د عً ٢املاٍ ايرٜ ٟطًِ اىل املد .ٜٔيعريو معٔ ْفطعٌ إ ْطعُٗٝا بايفٛا٥عد
اـاص ١الْٗا دا٤ت بٓصٛص ػاص ١يف اي كاْٚ ٕٛايرٜ ٟعتدل ناضعتجٓا ٤ععٔ االصعٌ يف ايفٛا٥عد ايكاْْٝٛع ١بٓٛعٗٝعا ايتاػرلٜع١
ٚاالضتجُازٚ .١ٜاالضتجٓا ٤نُا َٖ ٛعً ّٛال هٛش ايتٛضع فٗٝا ا ٚايكٝاع عًٗٝا.1

املطًب ايجاْ :ٞاسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ
بعد إ عسفٓا َاٖ ١ٝايفٛا٥د ايكاَْٛٚ ١ْٝٛقف االدٜإ َٓٗا ٚنٝف ١ٝتطٛزٖا يف ايتازٜؽ اىل إ اضتكس يف قٛآْٝا اؿايٚ ١ٝباْٛاع
كتًف ١بعض ايػ َٔ،٤ٞايطسٚز ٟإ ْعسف نٝف سا ٍٚاملػسع إ ٜكًٌ َٔ اؾٛاْب ايطًب ١ٝيًفٛا٥د ٚاييت عً ٢اضاضعٗا مت
ؼسميٗا يف ايػسٜع ١االضالَ١ٝ؟ يريو ضٛف ْتٓاٖ ٍٚر ٙاالَٛز يف فسعني اثٓني ،نصص اٚهلُا يبٝإ اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكعإْٛ
املدْٚ ٞايجاْ ٞنصصٗا يبشح َٛقف املػسع ايتذازٖ َٔ ٟر ٙاالسهاّ.

ايفسع اال :ٍٚاسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛاملدْٞ
بٗدف قاضب ١ايسبا ٚايتطٝٝل يف ْطاق٘ متادَ ٣ػسع ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞيف ايتعدػٌ يف نعٌ صعػرلٚ ٠نعبرل ٠ملٛضعٛع
ايفا٥دٚ ٠مل ٜذلى يطًطإ االزاد ٠غٜ ٤ٞرنس يف ٖرا اجملاٍ ،الْ٘ اسٌ ازادتع٘ قعٌ ازاد ٠املتعاقعد ٜٔتعازٚ ٠أٖعدز سهعِ ازاد٠
املتعاقد ٜٔسٓٝا ٚعدٍ يف غسٚط ايعكد اىل املد ٣اير ٟتكتط ٘ٝاؿًٛٝي ١د ٕٚاضتػالٍ املدٚ ٜٔازٖاق٘ سٓٝا اػس.2

ضٛف ْبشح يف ٖرا ايفسع اِٖ اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقَ ٞكازْ ١بكٛاْني بعض ايد ٍٚاالػس ٣عٓد اؿاد١
ٚايطسٚز ،٠يٓسٖ ٌٖ ٣ر ٙاالسهاّ هب االبكا ٤عًٗٝا بعد َسٚز سٛاي 65 ٞضٓ ١عًٗٝا اّ إ َٛانب ١ايتطعٛزات االقتصعاد١ٜ
تتطًب ادسا ٤بعض ايتعدٜالت عًٗٝا.

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املاد َٔ ) 3( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞنريو ايدنتٛز قُد غعسٜف امحعدْ ،عسٜع ١تفطعرل ايٓصعٛص املدْٝعَ ،١طبععٚ ١شاز ٠االٚقعاف

ٚايػؤ ٕٚايد ،١ٜٝٓبػداد  ،1982ص.334

 2ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرلَ ،صدز ضابل ،ص.83
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اٚالَٓ :ع ػاٚش ْطب ١ايفا٥د ٠عً ٢اؿدٚد املكسز ٠قاْْٛا
سدد امل ػسع ايعساقْ ٞطب ١ايفا٥د ٠يف ساي ١عدّ االتفام عًٗٝا بازبع ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝيهٔ زلض يًُتعاقعد ٜٔإ

ٜتفكا عً ٢ضعس اػس يًفٛا٥د عً ٢إ ال تصٜد عٔ ضبع ١يف املاٖٚ .1١٥ر ٙايٓطبْ ٖٞ ١طب ُ١قًَ ١ًٝكازْ ١باغًب ١ٝبًدإ ايعامل َٗٓٚا

ايبًدإ االضالَٚ ١ٝايعسب.2١ٝ

اَا اذا ػاٚشت ْطب ١ايفا٥د ٠عٔ ضبع ١يف املا ١٥فإ ذيو ٜعتعدل كايفع ً١يًٓععاّ ايععاّ ٚهعب ؽفعٝض ايٓطعب ١اىل ضعبع ١يف
املاٚ ،١٥زد َا دفع شا٥دا عًٖ ٢را ايكدز ٚيهٔ د ٕٚإ ٜؤدٖ ٟرا ايتذاٚش اىل ابطاٍ ايعكد ،بٌ إ ايعكد ٚاالتفام ٜبكٚ ٢يهٔ
بعد ؽفٝض ايفا٥د ٠اىل ايٓطب ١احملدد ٠قاْْٛاٖٚ .را َا ٜطًل عً ٘ٝتطُ ١ٝاْتكاص ايعكدٚ 3تؤنعد ٙايكعسازات ايكطعاَٚ .4١ٝ٥عٔ
داْب اػس إ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاعتدل االتفام عً ٢فا٥د ٠تصٜد عٔ ٖر ٙايٓطب ١املكسز ٠قاْْٛا دسميٜ ١عاقب املكسض فٗٝعا
باؿبظ ٚايػساَٚ ١اذا َا ازتهب املكسض دسمي ١مماثً ١يًذسمي ١االٚىل ػالٍ ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜؽ صدٚز اؿهِ االْٗ ٍٚاٝ٥ا

فاْراى ٜعاقب املكسض بعكٛب ١اغد  ٖٞٚعكٛب ١ايطذٔ مبا ال ٜصٜد عً ٢عػس ضٓٛات.5

ٚيهٔ املػسع املدْ ٞاداش يًدا ٔ٥إ  ٜطايب بتعٜٛض تهُٜ ًٞٝطاف اىل ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛا ٚاالتفاق ،١ٝاذا اثبت يًُشهُ١

اْ٘ قد ؿك٘ ايطسز ْتٝذ ١غؼ املد ٜٔا ٚػطأ دط ِٝهاٚش ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛا ٚاملتفك ١عًٗٝا.6

ثاْٝآَ :ع ايفا٥د ٠املطتذل٠
يًتشا ٌٜاىل ايٓطب ١ايكاْ ١ْٝٛاحملدد ٠يًفا٥د ٠قد ًٜذأ ايدا ٔ٥عً ٢اػر عُٛي ١آَ ٚفع ١اػعسَ ٣عٔ املعد ٜٔؼعت تطعُٝات
كتًف ١يريو ْصت ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد َٔ ) 172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞباْ٘ٚ( :نٌ عُٛيع ١آَ ٚفعع ١اٜعا نعإ ْٛعٗعا
اغذلطٗا ايدا ،ٔ٥اذا شادت ٖٚ ٞايفا٥د ٠املتفل عًٗٝا عً ٢اؿد االقصع ٢املكعدّ ذنعس ،ٙتعتعدل فا٥عدَ ٠طعتذلٚ ٠تهع ٕٛقابًع١
يًتؼفٝض اذا اثبت إ ٖر ٙايعُٛي ١ا ٚاملٓفع ١ال تكابًٗا ػدَ ١سكٝكٜ ١ٝه ٕٛايدا ٔ٥قعد اداٖعا ٚال َٓفععَ ١ػعسٚعٚ .)١اؿعد
االقص ٢اتفاقٝا نُا ذنسْا ٙضابكا عباز ٠عٔ ضبع ١باملا.١٥

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املادتني ( َٔ )192 ،171ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

 2اؿد االعً ٢يًفا٥د ٠االتفاق ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛزٚ %9 ٖٛ ٟيف ايًبٓإ ٜصٌ اىل  .%12السغ املاد َٔ )288( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛزٟ
زقِ ( )84يطٓٚ 1949 ١ايهتٛز دٛزز ضٛٝيفَ ،صدز ضابل ،صٚ 138اهلٛاَؼ املػازايٗٝا.

3السغ املاد َٔ ) 139( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ،ٞنريو االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد

ط٘ ايبػرل ،ايٛدٝص يف ْعس ١ٜااليتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤اال،ٍٚايعاتو يصٓاع ١ايهتاب،ايكاٖس ٠بد ٕٚضٓ ١طبع،ص.125

 4السغ اَجًٖ ١ر ٙايكسازات عٓد :ايدنتٛز عبداؿُٝد ايػٛازب ،ٞايتعًٝل املٛضٛع ٞعً ٢ايكاْ ٕٛاملدْ -ٞايهتعاب ايجايعح (اسهعاّ االيتعصاّ)،

َٓػآ ٠املعازف باالضهٓدز ،١ٜبد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.223
5تٓص املاد َٔ )465( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞيطٓ 1969 ١عً ٢اْٜ٘( :عاقب باؿبظ ٚبػساَ ١ال تصٜد عً25000 ٢ظ 2دٜٓاز ،ا ٚباسد٣
ٖاتني ايعكٛبتني َٔ قسض اػس ْكٛدا با ١ٜطسٜك ١بفا٥د ٠ظاٖس ٠ا ٚػف ١ٝتصٜد عً ٢اؿد االقص ٢املكسز يًفٛا٥د املُهٔ االتفام عًٗٝا قاْْٛعاٚ .تهعٕٛ
ايعكٛب ١ايطذٔ املؤقت مبا ال ٜصٜد عً ٢عػس ضٓٛات اذا ازتهب املكسض دسمي ١مماثً ١يًذسمي ١االٚىل ػالٍ ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜؽ صرلٚز ٠اؿهِ
االْٗ ٍٚاٝ٥ا)
6السغ ايفكس َٔ 2( ٠املاد َٔ )173( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
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ٚيًُد ٜٔإ ٜجبت ٖر ٙايفا٥د ٠املطتذل ٠بهاف ١طسم االثبات مبا فٗٝا ايبٓٝعٚ ١ايكعسا ٔ٥الْع٘ يف اؿكٝكعٜ ١طععٔ عًع ٢ايعكعد
بايصٛز ١ٜاييت تٗدف اىل ايتشا ٌٜعً ٢ايكاْٚ ،ٕٛاذا ثبت ذيو اعتدلت املبايؼ املػاز ايٗٝا فٛا٥د ٚاضعٝفت اىل ايطععس املػعاز
املتفل عً ،٘ٝفاذا شاد ساصٌ اؾُع عً %7 ٢ضٜٓٛا ناْت ايصٜاد ٠باطً .١فُجال اذا اضاف ايداَ ٔ٥بًػا اىل اصٌ ايد ٜٔنُا يٛ
نإ اصٌ ايدَ 8 ٜٔالٜني دٜٓاز ٚاضتهتب املدَ 10 ٜٔالٜني دٜٓاز ٚاتفل عً ٢إ ضعس ايفا٥د %7 ٠فٝذٛش يًُعد ٜٔإ ٜجبعت
بهاف ١طسم االثبات اْ٘ قد قبض  ًَٕٛٝ8دٜٓاز ،فإ لض نإ ًَْٛٝا دٜٓاز يف سهِ ايفٛا٥د.1
ثايجآَ :ع ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د
ْص ايكاْ ٕٛا ملدْ ٞايعساق ٞباْع٘ ال هعٛش تكاضع ٞفٛا٥عد عًعَ ٢تذُعد ايفٛا٥عد ٜٚ ،كصعد بعريو َٓعع ايفٛا٥عد املسنبع١
( )anatocismeا ٟضِ ايفٛا٥د املطتشك ١اييت مل ٜدفعٗا املد ٜٔاىل زأع املاٍ ن ٞتصبض دص٤اً َٓ٘ ،تٓتر فٛا٥د قاْ ١ْٝٛنُا
ٜٓتر زأع املاي ٞاالصً.ٞ
ٚايعً ١يف ؼس ِٜايفا٥د ٠املسنب ٖٞ ١ػطٛزتٗا عً ٢املد ٜٔالْٗاتؤد ٟاىل تطاعف زأع املاٍ يف َد ٠اقٌ َٔ تًو اييت نعإ
2

ٜتطاعف ي ٛنإ ايسبض ا ٚايفا٥د ٠بطٝطا ،فٜٗ ٛؤدَ ٟجال اىل تطاعف زأع املاٍ يف  19ضٓ ١إ ناْت ايفا٥د %4 ٠بدال َعٔ
 25ضٓٚ ١تتطاعف يف  14ضٓ ١اذا ناْت ايفا٥د %5 ٠بدال َٔ  20ضٓ ١اَا اذا ناْت ايفا٥د ٠بٓطب %7 ١فتتطعاعف يف 10
ضٓٛات بدال َٔ  14ضٓ ١إ ناْت ايفا٥د ٠بطٝطاٖٚ،3را اـطس ٜتعًل بايٓعاّ ايعاّ ال هٛش كايفتٗا يف ْطام املعاَالت املدْ١ٝ
نُا ٜعٗس يف ايٓص ٚيهٔ ٜبد ٚإ ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د َطُٛغ بٗا يف ْطام ايكٛاعد ٚايعادات ايتذازٚ ١ٜفل َفٗعّٛ
املؼايف ١يٓص املادٚ 174 ٠اييت تٓص باْ٘( :ال هٛش تكاض ٞفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥دٚ ،...ذيو نً٘ د ٕٚاػعالٍ بايكٛاععد
ٚايعادات ايتذاز.)١ٜ
زابعآَ :ع شٜاد ٠فُٛع ايفٛا٥د عً ٢اصٌ املبًؼ
 ٖٛٚسايْ ١ص عًٗٝا ايػطس ايجاْ َٔ ٞاملاد َٔ 174 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞبكٛيع٘ٚ( :ال هعٛش يف اٜع ١سايع ١إ ٜهعٕٛ
فُٛع ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍ).
ٖٚرا ايٓص ٜكصد َٓ٘ –بصف ١اضاض -١ٝزعا ١ٜداْب املد ٜٔالْ٘ ميٓع ايدا ٔ٥إ ٜطتػٌ ساد ١املدٜٚ ٜٔكتطعَٓ ٞع٘ فٛا٥عد
ػاٚش َكداز ايدْ ٜٔفطٜ٘ٚ ،هف ٞايدا ٔ٥إ ٜكتط ٞايفٛا٥د تعادٍ زأع َاي٘.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز دالٍ قُد ابساٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ -اسهاّ االيتصاَّ ،طبعع ١االضعساَ ،٤صعس  ،2000صٚ ،179-178املصعادز املػعاز

ايٗٝاٚ .نريو السغ ايدنتٛز عُاد طازم ايبػس ،ٟفهس ٠ايٓعاّ ايعاّ يف ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ،املهتب االضعالَ ،ٞايطبعع ١االٚىل ،بعرلٚت ،2005
ص.216-215

2السغ املاد َٔ )174( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

3بالْٚ ٍٛٝزٜبرل ٚزادٚإ ز 7بٓد  887املػاز اي ٘ٝعٓد نٌ َٔ ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،اسهاّ االيتصاّ -املٛدص يف ايٓعسٜع ١ايعاَع ١ياليتعصاّ –
دزاضَ ١كازْ ١يف ايكاْْٛني املصسٚ ٟايًبٓاْ ،ٞداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝبرلٚت  ،1983صٚ .90نريو ايدنتٛز دالٍ قُد ابساٖ ،ِٝاملصدز ايطابل،
ص.181-180
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ٖٚرا اؿع س َجٌ سعس ايفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥عد ٜتعًعل بايٓععاّ ايععاّ ٚال هعٛش كايفتع٘ االاذا زلعض بعريو ايكٛاععد
ٚاالعساف ايتذاز ١ٜنُا ٜتطض َٔ َفٗ ّٛاملؼايف ١يٓص املاد 174 ٠اييت تكط ٞباْ٘ ( ...الهٛش يف ا ١ٜساٍ إ ٜه ٕٛفُعٛع
ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍٚ ،ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز.)١ٜ

ايفسع ايجاْ :ٞاسهاّ ايفٛا٥د يف ايكٛاْني ايتذاز١ٜ

قًٓا يف ايصفشات ايطابك ١إ اغًب ١ٝايفكٗا ٤الٜس ٕٚفسقا نعبرلا بعني ايفا٥عدٚ ٠ايسبعا ،بعٌ ٜعرٖب بعطعِٗ اىل اعتبازُٖعا
َذلادفإ،اال إ ايبعض االػس ىايفِٗ ٜٚسٚ ٣دٛد اػتالف بُٗٓٝا َٔ سٝح اؿهُٚ ١ايػسض ٚايٓطام اٜطاً يه ٕٛايسبا اٚضع
َٔ ايفا٥د ٠الْ٘ ال ٜػذلط ف ٘ٝإ ٜه ٕٛقً٘ عباز ٠عٔ َبًؼ َٔ ايٓكٛد بعهظ ايفا٥د ٠اييت ٜػذلط إ ٜه ٕٛقًعٗا َبًػعا َعٔ
ايٓكٛد.
ٚبايسغِ َٔ إ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞاػر بايفا ٥دٚ ٠مل ميٓعٗا اال اْ٘ ٚيتكًَ ٌٝطاٗ٥ٚا ٚضع عد ٠قٛٝد عً ٢سس ١ٜاالطعساف ،بعٌ
إ قاْ ٕٛايعكٛبات اعتدل ايتذاٚش عًٖ ٢ر ٙايكٛٝد تصسفا دسَٝا ٜطتٛدب قاضب ١املكسض فٗٝا.
اال إ املػسع ػسز عٔ ٖر ٙايكٛٝد يف ْطام االعُاٍ ايتذاز ١ٜزغِ إ ايبعض ٜس ٣إ ايفا٥د ٠فٗٝا هلا ْفظ َعٓ ٢ايسبا يف
اسهاّ ايػسٜع ١االضالَٚ ،١ٝبٗرا اـصٛص ٜك ٍٛبعض ايفكٗا ٤املطًُنيَٚ( :عٔ املععاَالت ايسبٜٛع :١ايكعسض بايفا٥عد ،٠بعإ
ٜكسض٘ غ٦ٝا ،بػسط إ ٜٛف ٘ٝانجس َٓ٘ بٓطبَ ١ع ،١ٓٝنُا ٖ ٛاملعُ ٍٛب٘ يف ايبٓٛى ٖٛٚ ،زبا صسٜض َٔٚ ...املعاَالت ايسبٜٛع١
نريو َا هس ٟيف اي بٓٛى َٔ االٜداع بايفا٥د ٖٞ ٠ايٛدا٥ع ايجابت ١اىل ادعٌٜ ،تصعسف فٗٝعا ايبٓعو اىل َكعاّ االدعٌٜٚ ،عدفع
يصاسبٗا فا٥د ٠ثابتَ ١ع ١ٓٝيف امل ١٦نعػس ٠يف امل ١٦ا ٚمخط ١يف امل٦ع .1)١اال إ بعطعا اػعس َعٔ ايفكٗعا ٤املؼتصعني يف ايػعسٜع١
االضالَٚ ١ٝػصٛصا يف ايعصس اؿدٜح  َِٗٓٚيف َٛقع ايفت ٣ٛيف ايبًدإ االضالَ ،2١ٝهسد ٕٚصف ١ايسبا َٔ ايفا٥د ٠املصسف١ٝ
الضباب عدٜدَٗٓ ٠ا:
 -1إ ايتعاٌَ َع ايبٓٛى َٔ االَٛز اييت مل تهٔ َٛدٛد ٠يف عٗد ايسض ٍٛا ٚايصشاب ١ا ٚاـًفا ٤ايساغد ،ٜٔيعريو فٗعٞ
َٔ االَٛز اييت فسضتٗا تطٛزات ايعصس.
-2إ االصٌ يف املٓافع االباسٚ ١يف املطاز ايتشسٚ ،ِٜإ يف االضتجُاز املصسفٝٝعتدلنال ايطسفني َطتفٝد.ٜٔ
 -3إ املكٝاع يف اؿسَٚ ١اؿٌ يٝظ يف ايتشدٜد ا ٚعدّ ؼدٜد ايسبضٚ ،امنا املكٝاع ٖ ٛػً ٛاملعاَالت َٔ ايػؼ ٚاـداع
ٚايعًِ ٚاالضتػالٍ َٚا ٜػب٘ ذيو َٔ ايسذا ٌ٥اييت سسَتٗا ايػسٜع ١االضالَ.١ٝ
-4إ نجرلا َٔ ايٓاع ته ٕٛيدَ ِٜٗدػسات ال وتاد ٕٛايٗٝا ٚيٝظ يد ِٜٗاـدل ٠الضتجُاز ٖر ٙاملدػسات يريو اصعبض
َٔ املصاحل ايطسٚز ١ٜاضتجُاز االَٛاٍ يف ايبٓٛى ،الْ٘ يٝظ َٔ اؿهُٚ ١املعك ٍٛتعطٖ ٌٝر ٙاملصاحل.
-5إ ؼدٜد ايسبض َكدَا ال ٜتعازض َع استُاٍ اـطاز َٔ ٠داْب املطتجُس اير ٖٛ ٟايبٓو ا ٚغرل ،ٙالْ٘ َٔ املععسٚف

يف االعُاٍ ايتذاز ١ٜاملتٓٛع،١إ ػطس صاسبٗا يف داْب زبض يف دٛاْب اػس.3٣

_____________________________________________________________________________________________

 1ايػٝؽ ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبدايًٗال فٛشإ ،املصدز ايطابل ،ص.295-294

 2فت ٣ٛغٝؽ االشٖس ايطابل (قُد ضٝد ايطٓطا )ٟٚبإ فٛا٥د فٛا٥د ايبٓٛى َباس ١غسعا ٚيٝطت َٔ ايسبا احملسّ.
<www.ahl.alquran.com/arabic/show-news.php?main-id=598>(2-10-2016
3االضتاذ ايدنتٛز عً ٞامحد ايطايٛع ،املصدز ايطابل ،صٚ . 311-213نريو فد ٟعبدايفتاغ ضًُٝإ ،ايفا٥د ٠اَصسف ١ٝيف ْعس االضعالّ
َٛٚقف ايعًُاَٗٓ ٤آَ ،ػٛز يف فً( ١دع ٠ٛاؿل) املػسب ٖٞٚ ١ٝفً ١غٗس ١ٜتػين بايدزاضات االضالَٚ١ٝبػؤ ٕٚايجكافٚ ١ايفهس ،ايععدد  243ضعٓ١
ٚ ،1084املتاغ عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
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بايتانٝد ٖٓايو َٔ ٜسد عًٖ ٢ر ٙايفتٜٓٚ ٣ٛتكد ٖر ٙاالضباب يتذسٜد صف ١ايسبا عٔ ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛيهٔ مٔ يف غٓع٢
عٔ ٖر ٙاملٓاقػات ،يف ٖرا ايبشح ايكاْ ْٞٛاملتٛاضعٚ.يهٔ ٜبد ٚيالضباب اعالٙ
ؽتًف اسهاّ ايفٛا٥د يف املعاَالت ايتذاز١ٜعٔ اسهاَٗا يف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ،ٞتعٗس ٖر ٙاالػتالفات يف َطا ٌ٥عدٜدَٗٓ ٠ا:
اٚال :دٛاش ػاٚش ايفا٥د ٠عٔ ْطب ١ضبع ١بامل١٦
زغِ إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞقد سدد اؿدد االعً ٢يطعس ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝبطبع ١باملاْٚ ١٥ص باْع٘ اذا ػعاٚشت ايفا٥عد٠

عٔ ٖر ٙايٓطب ١فتعتدل ايصٜاد٠باطً ١عٝح هب ؽفٝطٗا اىل ضبع ١يف امل ٚ ١٦زد َا دفع شا٥دا عًٖ ٢را املكدازْٚ .1ص ايكعإْٛ
اٜطا باْ٘ اذا اغذلط ايدا ٔ٥عُٛي ١آَ ٚفع ١اٜا نإ ْٛعٗا ٚشادت ٖٚ ٞايفا٥د ٠املتفل عًٗٝا عٔ اؿد االقص ٢املتكدّ ذنعس-ٙ
ضبع ١بامل -١٦فٝعتدل ذيو فا٥دَ ٠طتذلٚ ٠ته ٕٛقابً ١يًتؼفٝض اٜطا،اذا ثبت إ ٖر ٙايعُٛي ١ا ٚاملٓفع ١ال تكابًٗا ػدَ ١سكٝك١ٝ
ٜه ٕٛايدا ٔ٥قد اداٖا ٚال َٓفعَ ١ػسٚع .2١اال آْا ال لد يف ايكاْ ٕٛاملدَْ ٞعا ٜطعُض بتذعاٚش ايٓطعب ١املعرنٛز ٠يف ْطعام
ايكٛاعد ٚاالعساف ايتذاز ،١ٜنُا فعٌ غصٛص بعض االسهاّ ٚايكٛٝد االػسٖٚ .٣را َا اد ٣ببعض ايفكٗعا ٤اىل إ ٜكٛيعٛا
باْ٘ ست ٢يف ْطام املطا ٌ٥ايتذاز ١ٜهب إ ال تتذاٚش ايفا٥د ٠ايٓطب ١احملدد ٠يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيعدّ ٚزٚد اضتجٓا ٤عًَٓ ٢طٛق٘

اَ ٚفٗ . 3َ٘ٛاال إ بعطا اػس َٔ ايفكٗا ٤يد ِٜٗزأ ٟاػس غصٛص ٖرا املٛضٛع ٜٚطُش ٕٛبتذعاٚش ْطعب ١ضعبع ١باملا٥ع ١يف
االعُاٍ ايتذاز ١ٜاذا َا ْص قاْ ٕٛػاص بريو.
ٜ ٚرٖب بعض اػس انجس َٔ ذيو يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٜٚ ٞكٛي ٕٛاذا نإ ايطعس ايكاْ ْٞٛيًفا٥د ٠يف املطا ٌ٥ايتذاز ١ٜقعدد٠

بتطع ١بامل ،١٦اال إ ايسأ ٟايػايب إ ايفٛا٥د االتفاق ١ٝيٝظ هلا سد اقصٜٚ .4٢ؤٜد ايكطا ٤ايسأ ٟايجاْ.5ٞ

ٖٓٚا ميهٔ إ ٜجاز ضؤاٍ فٗٝا اذا نإ غؼص عادٚ ٟالضباب غرل ػاز ١ٜاقذلض َٔ ايبٓوٚ ،ايبٓو ٚضع فا٥د ٠انجس َٔ
ضبع ١باملا ١٥عً ٢املكذلض ،فٌٗ يف ٖر ٙاؿايٜٓ ١طبل ايكاْ ٕٛاملدْٜٓٚ ٞصٍ ايٓطب ١اىل ضبع ١باملا ١٥ا ٚايكاْ ٕٛاـعاص باملصعازف
باعتباز ايبٓو ٚايعٌُ املصسيف عُال ػازٜا؟ فكد اداب ايكطا ٤املصس ٟبع(اعتباز ايكسٚض اييت تٓعكدٖا ايبٓٛى يف ْطام ْػاطٗا

)<http:www.habous.gov.aw/daouat-alhaq/itwm/6340>(2-10-2016
1ايفكس ٠االٚىل َٔ املاد َٔ )172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
2ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد َٔ )172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
3ايدنتٛز َٓرز ايفطٌَ ،صدز ضابل ،ص.482

4ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،املصدز ايطابل ،صٚ .88نريو ايدنتٛز دٛزز ضٛٝيفَ ،صدز ضابل ،ص.139-138

5يف قساز حملهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام املسقِ  /130اهل ١٦ٝاملدْ ١ٝيطٓ 1995 ١دا ٤ف :٘ٝإ قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞقعد اضعتٓ٦ح
ايبٓٛى ٚاملصازف َٔ اؿد االعً ٢يطعس ايفا٥د ٠ايٛازد ٠يف املاد َٔ ) 172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ .ٞالسغ ايكاضع ٞنٝالْع ٞضعٝد امحعد ،ناَعٌ املبعادئ
ايكاْ ١ْٝٛيف قطا ٤قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ-ايعسام يًطٓٛات  ، 2011-1993قطِ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞايطبع ١االٚىلَ ،طبع ١ساز ٖاغِ ،ازبٌٝ
 ،2012ص.352
ٚنريو اضتكس قطا ٤ايٓكض يف ضٛزٜا عً ٢إ ايكسض املاي ٞيػا ١ٜػاز ١ٜال ٜؤيف قسضا زبٜٛا ٚي ٛػاٚشت ايفا٥د ٠املػذلط ١ف ٘ٝاؿعد ايكعاْْٞٛ
املػاز اي ٘ٝعٓد ايدنتٛز َٛض ٢ػًَ ٌٝذلَ ،ٟصدز ضابل ،ص.65
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املعتاد عُال ػازٜا َُٗا ناْت صف ١املكذلض  ٚاٜا نإ ايػسض اير ٟػصص ي٘ ايكسض)ٚ .1بعريو ؽعسز ٖعر ٙايكعسٚض يف
ْطام اؿعس ايٛازد يف ايكاْ ٕٛاملدْ.ٞ
ثاْٝا :دٛاش ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د
اذا نإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ايعسام ٚبعض ايد ٍٚاالػس ٣ال ٜطُض بإ ٜذلتب ايفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د ا ٟنُعا ٜكعاٍ
ايفٛا٥د املسنب ،١اال إ ْفظ ايكاْٚ ٕٛيف ْفظ املادٜ ٠طُض بريو يف ْطام ايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز ،١ٜعٓدَا ْعص باْع٘( :ال
هٛش تكاض ٞفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥دٚ ...ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز.2)١ٜ

ٚبايفعٌ اداش قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ١ٝاض ٠ٛبهجرل َٔ د ٍٚايعامل ذيو االَس عٓعدَا ْعص بأْع٘ ...( :هعٛش يًُصعسف إ

ٜفسض فا٥د ٠اضاف ١ٝعً ٢ايفا٥د.3)...٠

ثايجا :دٛاش داٚش َبًؼ ايفا٥د ٠عٔ زأع املاٍ
اذا نإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞوعس ػاٚش َبًؼ ايفا٥د ٠عً ٢ايسأزلاي ٞاالصً ،ٞاال إ ْفظ ايكاْٚ ٕٛيف املادْ ٠فطعٗا ٜسفعع ٖعرا

اؿعس بايٓطب ١يًكٛاعد ٚايعادات ايتذاز 4١ٜعٓدَا ْص يف املاد )174( ٠باْع٘ٚ...( :ال هعٛش يف اٜع ١سعاٍ إ ٜهع ٕٛفُعٛع
ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍٚ ،ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذازٚ .5)١ٜفععال زلعض قعإْٛ

املصازف ايعساق ١ٝبإ ٜتذاٚش ايفٛا٥د اصٌ زأع املاٍ بكٛي٘ ...( :هٛش يًُصسف إ ٜفسض فا٥د ٠اضاف ١ٝعًع ٢ايفا٥عدٚ ٠يعٔ

ٜكصس َبًؼ ايفا٥د ٠االمجاي ٞايرٜ ٟتطًُ٘ املصسف عً ٢املبًؼ االصً ٞيال٥تُإ).6

بك ٞإ ْك ٍٛإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ايعسام ٚيف نجرل َٔ ايد ٍٚاالػس ٣يف املٓطكْ 7١عص صعساس ً ١عًع ٢اضعتجٓا ٤اؿطعاب

اؾاز 8ٟعٔ قٛٝد ؼدٜد ايفٛا٥د بكٛي٘ ( :ايفٛا٥د ايتذاز ١ٜاييت تطس ٟعً ٢اؿطاب اؾاز ٟىتًف ضعسٖا ايكعاْ ْٞٛبعاػتالف
اؾٗات ٜٚتبع يف طسٜك ١استطاب ايفٛا٥د املسنب ١يف اؿطاب اؾازَ ٟا ٜكط ٞب٘ ايعسف ايتذاز.)ٟ

_____________________________________________________________________________________________

1ايطعٔ زقِ  115يطٓ 28 ١م .ضٓ 1963/6/27 ١املٓػٛز عٓد ايكاض ٞابساٖ ِٝضٝد ابساٖ ،ِٝاملطعؤٚي ١ٝاملدْٝع -١تععٜٛض يف املطعؤٚيٝتني

ايتكصرلٚ ١ٜايعكد ،١ٜداز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصس  ،2006صٚ . 1045نريو السغ ايكاض ٞقُعد نُعاٍ عبعدايعصٜص ،ايتكعٓني املعدْ ٞيف ضع٤ٛ
ايكطاٚ ٤ايفكَ٘ ،هتب ١ايكاٖس ٠اؿدٜج ،١ايكاٖس ،٠بد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.227
2السغ املاد َٔ )174( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

3السغ ايفكس/1(٠ب)َٔ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف زقِ ( )94يطٓ.2004 ١
4تكابٌ ٖر ٙاملاد ،٠املاد َٔ )232( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس.ٟ

5السغ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ ( )94يطٓ.2004 ١

6السغ ايفكس/1(٠ب)َٔ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ ( )94يطٓ.2004 ١

7السغ املاد َٔ )175( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞتكابًٗا املاد َٔ )223( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصسٚ ٟاملاد َٔ )234( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛز.ٟ

ٜ8كصد باؿطاب اؾاز ٟنُا دا ٤يف املاد َٔ ) 217( ٠قاْ ٕٛايتذاز ٟايعساق ٞباْ٘( :عكد ٜتفل مبكتطا ٙغؼصإ عً ٢إ ٜكٝدا يف سطاب عٔ
طسٜل َدفٛعات َتباديَٚ ١تداػً ١ايد ٕٜٛايٓاغ ١٦عٔ ايعًُٝات اييت مت بُٗٓٝا َٔ ،تطًْ ِٝكٛد ا ٚاَٛاٍ ا ٚاٚزام ػاز ١ٜقابً ١يًتًُٝعو ٚغرلٖعا،
ٚإ ٜطتعٝطا عٔ تطٖ ١ٜٛر ٙايد ٕٜٛعٔ نٌ دفع ١عً ٢سد ٠بتطْٗ ١ٜٛآٜ ١ٝ٥تر َٓٗا زصٝد اؿطاب عٓد غًك٘).
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اـامت:١
يف ْٗاٖ ١ٜرا ايبشح املٛض ّٛبع(ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛيف ضع ٤ٛاملعتكعدات ايدٜٝٓعٚ ١املتطًبعات االقتصعاد )١ٜتٛصعًٓا اىل ععد٠
اضتٓتادات ،نُا قدَٓا عدَ ٠كذلساتْ ،رنس بعطاً َٓٗا ناالت:ٞ
اٚال :االضتٓتادات
 -1تٓا ٍٚاملػسع ايعساق ٞاسهاّ ايفا٥د ٠بصٛزَ ٠طٗب ١ضُٔ َٛضٛع املطؤٚي ١ٝايتعاقد ١ٜيف ايكعاْ ٕٛاملعدْٚ ٞمتعاد ٣يف
تٓع ِٝاسهاَٗا نساٖ ١هلا ٚتكًٝالً َٔ االثاز ايطًب ١ٝيًسبا.
 -2الٕ ايٓكٛد تعتدل ضًع ١عد ذاتٗا يريو لد إ اقساض ايٓكٛد بايفا٥د ٠ناْت َٛدٛد ٠يف اغًعب ايتػعسٜعات ايكدميع،١
ٚيهٔ دس ٣ايعسف ٚايكاْ ٕٛعًٚ ٢ضع سد اعً ٢يًفا٥دَٓ ٠عا َٔ اضتػالٍ ايػين ؿاد ١ايفكرل.
-3اػتًف فكٗا ٤ايػسٜع ١االضالَ ١ٝيف ايعصس اؿدٜح فُٝا اذا ناْت ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد تعادٍ ايسبا اّ ال ،يف سني ذٖب
ايبعض اىل تػابُٗٗا ،اال إ ايبعض االػس ميٝص ٕٚبني ايفا٥د ٠االضتجُازٚ ١ٜػصٛص يف فاٍ ايبٓٛى َع ايسباٚ ،هٝعص ٕٚاالٍٚ
الػتالفٗا َع ايسبا يف ايعًٚ ١اؾٖٛس.
-4زغِ إ ٚاضع ٞايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعس اق ٞناْٛا َٔ املتدٜٓني ٚقد ازادٚا تكسٜب ايكاْ َٔ ٕٛايػسٜع ١االضعالَٚ ١ٝبايفععٌ
اػرٚا ايهجرل َٔ اسهاَٗا .اال اِْٗ ٚيًطسٚزات ٚاؿاد ١اقسٚا بايفا٥عد ٠عًع ٢ايٓكعٛدٚ ،يهعٔ بكٝعٛد نعجرل ،٠تطبٝكعا ملبعدأ
(ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات ٚيهٔ تكدز بكدزٖا).
-5إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعسا ق ٞمل ودد تطُ ١ٝدقٝك ١يًفا٥د ٠اييت مٔ بصددٖا ،يريو اػتًف ايفكٗا ٤فُٝا ب ِٗٓٝيف تطُٝتٗا
بني :ايتعٜٛض ايكاْٚ ْٞٛايفا٥دٚ ٠ايفا٥د ٠ايتاػرلٚ ١ٜايفا٥د ٠ايكاْْٝٛع ... ١اخل ٚمعٔ فطعًٓا ايتطعُ ١ٝاالػعرل ٠يالضعباب ايعيت
عسضٓاٖا يف َنت ايبشح.
-6زغِ إ املػسع املدْ ٞايعساق ٞسدد ضعس ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝبطبع ١بامل ١٦اضع ٠ٛبايكعاْ ٕٛاملصعس ،ٟكتًفعا ععٔ املػعسع
ايطٛز ٟاير ٟسدد ايٓطب ١بتطع ١باملاٚ ١٥املػسع ايًبٓاْ ٞاير ٟميهٔ إ ٜصٌ اىل اثعين عػعس باملا٥ع ١بػعسٚط َعٓٝع ،١اال إ
ايفا٥د ٠يف املعاَالت ايتذاز ١ٜميهٔ إ تتذاٚش ٖرا اؿد الضباب اضتجُازٚ ١ٜػاص.١
 -7يه ٞوهِ بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛال ٜػذلط عً ٢ايدا ٔ٥اْ٘ قد ؿك٘ ايطسز َٔ دسا ٤تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَع٘ بازدعاع
َبًؼ َٔ املاٍ اي ،٘ٝا َٔ ٚدساٚ ٤دٛد َاي٘ عٓد املد ،ٜٔالٕ ايطسز يف َٛضٛع ايفٛا٥د ٜعتدل َفذلضا غرل قابٌ الثبات ايعهظ.
بٌ إ ايدا ٔ٥اذا اثبت اْ٘ ؿك٘ ايطسز َٔ دسا ٤غؼ املد ٜٔا ٚاػطا ٘٥اؾطْ ١ُٝطتطٝع إ ٜطايب بايتعٜٛض ايتهُ ًٞٝاٜطعا
ظاْب ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜا ٚاالضتجُاز ١ٜاملتفل عًٗٝا.
 -8عدا ايفٛا٥د ايتاػرلٚ ١ٜاالضتجُاز( ١ٜاالتفاقٖٓ )١ٝايو ْٛع ثايح يًفٛا٥د ايكاْْ ١ْٝٛص عًٗٝا املػعسع يف ثٓاٜعا ايكعإْٛ
املدْٜٓٚ ٞطبل عًٗٝا اسهاّ ػاص ١بٗا.
-9اذا ناْت املعاًَ ١يف داْب اسد اطسافٗا َدْ َٔٚ ١ٝداْب ايطسف االػس ػاز ١ٜناقذلاض افساد عادٜني َٔ ايبٓو ،فكد
ذٖب ايكطا ٤يف َصس اىل اعتبازٖا َعاًَ ١ػازٚ ١ٜال ٜتأثس بايكٛٝد املفسٚض ١عً ٢ايفا٥د ٠يف املعاَالت املدْ.١ٝ
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ثاْٝا :املكذلسات
 َٔ-1ايطسٚز ٟزفع ايتعازض بني املاد ٠ايجاْ ١ٝيف ايدضتٛز ايعساق ٞيطٓ 2005 ١اييت تٓص باْ٘ الهٛش اصداز ا ٟقإْٛ
ٜتعازض َع ثٛابت اسهاّ ايػسٜع ١االضالَٚ ١ٝبني اسهاّ ايفا٥د ٠يف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞايكٛاْني ايتذاز ١ٜاـاص ،١الْ٘ ال ميهٔ إ
تٛدد قٛاْني َتعازض ١يف دٚيٚ ١اسدٖٚ ،٠را ايسفع قد ٜه ٕٛبانجس َٔ طسٜك.١
ْ -2كذلغ اعاد ٠ايٓعس يف اسهاّ ايفا٥د ٠يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞمبا ٜتالٚ ّ٤ساد ١اجملتُع ٚايتطٛزات االقتصادٚ ١ٜمبا ٜؤد ٟاىل
ؼكٝل غاٜات ايكاَْ ،ٕٛاداّ إ اغًب ١ٝايبًدإ ايعسبٚ ١ٝاالضالَٚ ١ٝنريو اغًبٝع ١د ٍٚايععامل قعد اقعست ايفا٥عد ٠بصعٛز ٠اٚ
باػس ٣ؼت ذزٜع ١اؿادٚ ١ايطسٚز ٠ا ٚؼت َدلز اػتالفٗا َع ايسبا.
ْ-3كذلغ تعد ٌٜايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ 173 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعٝح ٜه ٕٛايٓص ناالت( :ٞال ٜػذلط الضتشكام
ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛايتاػرل ١ٜناْت ا ٚاالتفاق ١ٝإ ٜجبت ايدا ٔ٥ضسزا ؿك٘ َٔ ٖرا ايتأػرل).
-4تفع ٌٝاملاد َٔ 465 ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقٚ ٞاملتعًك ١ظسمي ١ايسبا َٔ قبٌ االدعا ٤ايعاّ ٚنٌ ذَ ٟصًش ،١الٕ ػاٚش
سدٚد ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛال ٜؤد ٟفكط اىل بطالٕ ايٓطب ١ايصا٥د ٠بٌ ٜؤد ٟاىل تػه ٌٝفعٌ دسَٜ ٞطتٛدب قاضب ١فاعً٘.
 -5اضتجٓ ٢املػسع ايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز َٔ ١ٜبعض ايكٛٝد اييت ٚضعتٗا عً ٢ايفٛا٥عد يف املععاَالت املدْٝع ،١يف سعني
ضهت عٔ اػساز قٝد اؿد االعً ٢يًفا٥د ٠االتفاق ١ٝيف ْطام املعاَالت ايتذازٖٚ ،١ٜرا َا ٜجرل ايػو بصددٖا ،يف غٝاب ْص
ٚاضض يف ايكٛاْني ايتذازٜ ١ٜكٝد سهِ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ٖرا اجملاٍ.
يرا ْكذلغ عً ٢املػسع إ وطِ فُٝا اذا نإ هٛش ػاٚش ْطب ١ضبع ١باملا ١٥يف املعاَالت ايتذاز ١ٜيف ساي ١غٝعاب ْعص يف
ايكٛاْني ايتذازٜ ١ٜطُض بريو ،اّ ال؟ يه ٕٛايكاْ ٕٛاملدَْ ٞصدزا يهجرل َٔ ايكٛاْني اـاص.١

531

ا.م.د.سامان فوزي عمر /م.م.هـونه رحمه رشيد محمد

الفوائد القانونية في ضوء المعتقدات الدينية والمتطلبات االقتصادية

املصادز ٚاملسادع:
اٚال :ايهتب
-1ايكسإ ايهسِٜ
-2ايتٛزا٠
-3االلٌٝ
 -4ايكاض ٞابساٖ ِٝضٝد ابساٖ ،ِٝاملطؤٚي ١ٝاملدْ -١ٝتعٜٛض يف املطؤٚيٝتني ايتكصرلٚ ١ٜايعكدٜع ،١داز ايهتعب ايكاْْٝٛع،١
َصس .2006
 -5ايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام قُٛد اهلٝيت ،عًع ١ايسبعا يف ايفكع٘ االضعالَ-ٞدزاضعَ ١كازْعَٓ -١ػعٛزات شٜعٔ
اؿكٛق ،١ٝايطبع ١االٚىل ،يبٓإ .2006
 -6ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،اسهاّ االيتعصاّ -املعٛدص يف ايٓعسٜع ١ايعاَع ١ياليتعصاّ (دزاضعَ ١كازْع ١يف ايكعاْْٛني املصعسٟ
ٚايًبٓاْ ،)ٞداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝبرلٚت .1983
 -7د.دالٍ قُد ابسٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ-اسهاّ االيتصاَّ ،طبع ١االضسا ،٤بدَ ٕٚهإ ايطبع.2000 ،
-8د.دٛزز ضٛٝيف ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًُٛدبات ٚايعكٛد ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝبد ٕٚاضِ املطبع ،١برلٚت .1994
 -9د.سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاَاتَ ،صادز االيتصاّ-اسهعاّ االيتعصاّ ،-اؾاَعع ١املطتٓصعس ،١ٜايععسام
.1976
 -10زٚبست ٖع.ثاٚيظ ،ايتفهرل املطتكٚ ِٝايتفهرل االعٛز ،تسمج :١سطٔ ضعٝد ايهسَ ،ٞضًطً ١عامل املعسف ،١ايهٜٛعت،
.1979
 -11احملاَ ٞضًُإ بٝات ،ايكطا ٤املدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚغسن ١ايطبع ٚايٓػس االًٖ ١ٝذ ّ.ّ.بػداد .1962
 -12ايدنتٛز ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚتازٜؽ ايكاْ-ٕٛدزاض ١يف فًطف ١ايٓعِ ايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاضع ١ٝععدل ايتعازٜؽَ ،هتبع١
ايرانس ،٠ايطبع ١االٚىل ،ايعسام2010،
 -13ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكَٗ ،ٞؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،ٕٚايطبع ١االٚىل ،يبٓإ .2008
 -14ايدنتٛز عباع ايعبٛد ،ٟغسٜع ١ساَٛزاب -ٞدزاضَ ١كازَْ ١ع ايتػسٜعات ايكدميعٚ ١اؿدٜجع ،١داز ايعًُٝع ١ايدٚيٝع١
ٚداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١االٚىل ،االزدٕ .2001
 -15االضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاملدزع شٖرل ايبػرل ،املدػٌ يدزاض ١ايكاْٚ ،ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشعح ايعًُع،ٞ
داَع ١بػداد -نً ١ٝايكاْ ،ٕٛطبع ١ددٜدَٓ ٠كش ،١برلٚت .2000
 -16ايدنتٛز عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدْ -عس ١ٜااليتصاّ بٛدع٘ ععاّ -اؾعص٤
ايجاْ -ٞداز ايذلاخ ايعسب ،ٞبرلٚت -يبٓإ ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع.
 -17عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالَ -ٞدزاضَ ١كازْ ١بايفك٘ ايػسب ،ٞاؾص ٤ايجايح ،اجملُع ايعًُٞ
ايعسب ٞاالضالَ ،ٞيبٓإ َٔ ،غرل ضٓ ١ايطبع.
 -18ايدنتٛز عبدايكادز ايفاز ،اسهاّ االيتصاّ ،داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايطادض ،١االزدٕ .2001
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 -19االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػعرل ،ايكعاْ ٕٛاملعدْٞ
ٚاسهاّ االيتصاّ ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايعاتو يصٓاع ١ايهتاب(ايكاٖسٚ )٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد).
 -20االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرل ،ايٛدٝص يف ْعسٜع١
االيتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚايعاتو يصٓاع ١ايهتاب (ايكاٖسٚ) ٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد).
 -21ايدنتٛز عُاد طازم ايبػس ،ٟفهس ٠ايٓعاّ ايعاّ يف ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ،املهتب االضعالَ ،ٞايطبعع ١االٚىل ،بعرلٚت
.2005
 -22ايدنتٛز عً ٞامحد ايطايٛعَٛ ،ضٛع ١ايكطاٜا ايفكٗ ١ٝاملعاصس ،٠فُعع فكٗعا ٤ايػعسٜع ١باَسٜهعا ،ايطبعع ١اؿادٜع١
عػسَ ،٠صدز .2008
 -23ايدنتٛز عً ٞنٓعإ ،ايٓكٛد ٚايصرلفٚ ١ايطٝاض ١ايٓكد ،١ٜداز املٓاٌٖ ايًبٓاْ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت .2012
 -24ايدنتٛز عً ٞق ٞٝايد ٜٔعً ٞايكسداغَ ،ٞبدأ ايسضا يف ايعكٛد -دزاضَ ١كازْ ١يف ايفك٘ االضالَٚ ٞايكاْ ٕٛاملعدْٞ
ايسَٚاْٚ ٞايفسْطٚ ٞاالْهًٝصٚ ٟاملصسٚ ٟايعساق -ٞاؾص ٤اال-ٍٚداز ايبػا٥س االضالَ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت .1985
 -25ايكاض ٞنٝالْ ٞضٝد امحد ،ناٌَ املبادئ ايكاْْٝٛع ١يف قطعا ٤قهُع ١متٝٝعص اقًع ِٝنٛزدضعتإ-ايععسام يًطعٓٛات
 ،2011-1993قطِ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞايطبع ١االٚىلَ ،طبع ١ساز ٖاغِ ،ازب.2012 ٌٝ
 -26ايدنتٛز قُد زغد ٟابساَٖ ِٝطعٛد ،ايصسافٚ ١املطازبات عً ٢ايعًُ -١دزاضعَ ١كازْع ١بعني االقتصعاد ايٛضععٞ
ٚاالقتصاد االضالَ ،ٞداز ايٓػس يًذاَعات ،ايكاٖس.2009 ٠
 -27ايدنتٛز قُد غسٜف امحدْ ،عس ١ٜتفطرل ايٓصٛص املدَْ ،١ٝطبعٚ ١شاز ٠االٚقاف ٚايػؤ ٕٚايد ،١ٜٝٓبػداد .1982
 -28ايكاض ٞقُد نُاٍ عبدايعصٜص ،ايتكٓني املدْ ٞيف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفكَ٘ ،هتب ١ايكاٖس ٠اؿدٜج ،١ايكاٖس ،٠بعد ٕٚضعٓ١
ايطبع.
 -29املٓذد يف ايًػٚ ١االعالّ ،داز املػسم برلٚت ،يبٓإ .1986
 -30ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غعسغ ايكعاْ ٕٛاملعدْ ،ٞداز ٥عازاع يًطباععٚ ١ايٓػعس ،ايطبعع ١االٚىل ،ازبٝعٌ-
نٛزدضتإ ايعسام .2006
َْٝٛ -31طه ،ٛٝزٚغ ايػسا٥ع ،تسمج :١عادٍ شعٝذل ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايًذٓ ١ايدٚيٝع ١يذلمجع ١ايسٚا٥عع االْطعاْ ،١ٝايكعاٖس٠
.1954
 -32ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قُد سطني َٓصٛز ،اسهاّ االيتصاّ ،داز اؾاَع ١اؾدٜد ٠يًٓػس ،االضهٓدز١ٜ
.2002
 -33ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛز ،ٟايٛدٝص يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤ايجعاْ( ٞاثعاز اؿكعٛم ايػؼصع -)١ٝدزاضع١
َٛاشْ ،١داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝاالزدٕ .2011
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ثاْٝاً :اجملالت ايعًُ١ٝ
 -1ايدنتٛز محٝد ضًطإ اـايد ٚ ٟامحد قُٛد َدي ،ٍٛتأد ٌٝايتعٜٛض عٔ فٛات ايفسص ،١عح َٓػٛز يف فً ١ايعًّٛ
ايكاْ ٖٞٚ ،١ْٝٛفً ١عًُ ١ٝقهُ ١تصدز عٔ نً ١ٝايكاْ ٕٛظاَع ١بػداد ،اجملًد ايجالث -ٕٛايعدد اـاص .2015
 -2ايدنتٛز َٛض ٢ػًَ ٌٝذل ،ٟاملفاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛيًفا٥د ،٠عح َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛاجملًد ،29
ايعدد ايجايح.2013 ،
ثايجا :املصادز االيهذل١ْٝٚ
 -1فت ٣ٛغٝؽ االشٖس ايطابل (قُد ضٝد ايطٓطا )ٟٚبإ فٛا٥د فٛا٥د ايبٓٛى َباس ١غسعا ٚيٝطت َٔ ايسبا احملسّ.
<www.ahl.alquran.com/arabic/show-news.php?main-id=598>(2-10-2016
 -2ايدنتٛز ػايد بٔ عبدايسمحٔ املػعٌ ،ايفا٥دٚ ٠ايسبا -غبٗات ٚتدلٜسات َعاصس ،٠عح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهذلْٞٚ
االت:ٞ
)Figh.islammessage.com/newsdetails.aspx?id=4843>(2-10-2016
 -3ايسبا يف يف ايتازٜؽ ،عح َٓػٛز عًَٛ ٢قع (َسنص اعاخ فك٘ املعاَالت االضالَ)١ٝ
(www.kantakji.com/riba/( )20-9-2016ايسبا -يف -ايتازٜؽ.).aspx
 -4ايػٝؽ عبداهلاد ٟايفطً ،ٞايسبا -دزاض ١فكٗ ١ٝقاْ ١ْٝٛتازى ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
>ايسبا -دزاض -١فكٗ -١ٝقاْ-١ْٝٛتازىَ -١ٝكازْ)2016-10-1(<www.islam44.com/ar/maghalat/١
 -5فد ٟعبدايفتاغ ضًُٝإ ،ايفا٥د ٠املصسف ١ٝيف ْعس االضالّ َٛٚقف ايعًُاَٗٓ ٤آَ ،ػٛز يف فً( ١دع ٠ٛاؿل) املػسب١ٝ
 ٖٞٚفً ١غٗس ١ٜتػين بايدزاضعات االضالَٚ١ٝبػعؤ ٕٚايجكافعٚ ١ايفهعس ،ايععدد  243ضعٓٚ ،1084 ١املتعاغ عًع ٢ايعٓعٛإ
االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
)<http:www.habous.gov.aw/daouat-alhaq/itwm/6340>(2-10-2016
 -6احملاََٗ ٞد ٟايفسه ،ٞايفٛا٥د ايسب ١ٜٛيف ايػسٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛعً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
(12-6-2016)www.maqalaty.com/66465.html

زابعا :ايصشف
 ايػٝؽ عً ٞمجعَ ١فيت ايدٜاز املصس ،١ٜهٛش أػر ايفا٥د ٠عً ٢االَٛاٍ املٛدع ١يد ٣ايبٓٛى ،صعشٝف ١ايػعسم االٚضعطٔايعدد  ،10446صشٝف ١االفام االضالَ ١ٝيف ٜٛ/5ي.2007/ٛٝ
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ػاَطا :ايدضاترل ٚايكٛاْني
-1ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2005 ١
-2قاْ ٕٛايتذاز ٠ايعساق ٞزقِ  30يطٓ.1984 ١
-3قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ.1969 ١
-4قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ.1951 ١
-5قاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛز ٟزقِ  84يطٓ.1949 ١
-6قاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس ٟزقِ  131يطٓ.1948 ١
-7قاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط ٞيطٓ.1804 ١
-8قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ  94يطٓ.2004 ١
-9قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْ ٞزقِ  51يطٓ.1932 ١
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