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                           املستخلص
يف ظٌ ايتطٛز املػٗٛد يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا غاع تداٍٚ َؿطًح ايؿٓتو نجريًا يف 
اٯ١ْٚ ا٭خري٠ بعدَا أؾبشت أغًب دٍٚ ايعامل تطتعني بتكٓٝاتٗا يتكدِٜ خدَاتٗا املاي١ٝ، إذ 

ٗا ايبريٚقساط١ٝ ٚاملعكد٠ تطد سادات ا٭ؾساد املتطٛز٠ مل تعد ايٛضا٥ٌ ايتكًٝد١ٜ ٚادسا٤ات
ٚاملتذدد٠ يف ظٌ ٖرا ايتطٛز ايسقُٞ املػٗٛد، ْٚتٝذ١ يريو نإ ٫بٍد عًٝٓا إٔ ْتٓاٍٚ 
ا٭ضظ ايج٬خ هلرٙ ايتك١ٝٓ يٓهٕٛ ع٢ً َعسؾ١ تا١َ بأؾٛهلا ايتازى١ٝ ٚنٝـ ناْت يف 

ُٗا َع ؾًطؿ١ ٚأٜدٜٛيٛدٝات ايدٍٚ املاقٞ ٚنٝـ ٖٞ يف ايٛقت اؿاقس يٓعسف َد٣ تٓاغ
املدتًؿ١ َٚع املراٖب ايج٬خ ايطا٥د٠) املرٖب ا٫غرتانٞ ٚاملرٖب ايؿدزايٞ ٚاملرٖب 

 اإلض٬َٞ(، َٚٔ ثِ ايبشح عٔ أضاضٗا ايكاْْٛٞ يف ظٌ املٓع١َٛ ايتػسٜع١ٝ يف ايعسام.

 املاي١ٝ. ،ايتك١ٝٓ، ا٭ضاع ،ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايؿٓتو
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Abstract 

More recently, the term FINTECH has become more 

common especially with the significant advancement of 

financial technologies. Many countries around the world 

have been using these technologies in providing financial 

services since traditional financial methods no longer serve 

customers’ needs in  the digital transformation era. Thus, 

this paper analyses the three foundations of this technology 

i.e.,  how it was in the past and how it has evolved overtime 

in order understand its compatibility with the philosophy and 

ideologies of current main financial regimes focusing on the 

Iraqi legal system. 
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 ةـاملقذم
يهٌ غ٤ٞ يف ٖرا ايٛدٛد أضاع؛ ؾهٌ َا ْدزض٘ ْٚبشح ؾٝ٘ يف دزاضاتٓا 

َٚسدع اضتٓد عًٝ٘ يف ايعٗٛز اىل ايٛدٛد، ؾُٔ  ايكا١ْْٝٛ َٔ ظٛاٖس ٚأؾهاز نإ ي٘ أضاع
ايجٛابت غري ايكاب١ً يًتػٝري أْ٘ ٫ ٜٛدد غ٤ٞ َٔ ؾساؽ ؾ٬ بد َٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زنا٥ص 
ٚاضاْٝد اعتُد عًٝٗا يف ايعٗٛز، ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ يتك١ٝٓ ايؿٓتو ؾًِ تعٗس َٔ عبح بٌ 

رٟ ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ، ٚتتُجٌ ا٭ضظ هلا أضاْٝد ٚأضظ اضتٓدت ايٝٗا يتعٗس ايٝٓا بايػهٌ اي
 اييت اضتٓدت ايٝٗا يف ايعٗٛز با٭ضاع ايتازىٞ ٚايكاْْٛٞ ٚايؿًطؿٞ.

: ٜطتُد ايبشح أُٖٝت٘ َٔ أ١ُٖٝ ايؿٓتو اييت تعٗس سسن١ اجملتُع ٚتؿاع٬ت٘ أ١ُٖٝ ايبشح
 ٚتأثريٙ ع٢ً ايطٝاض١ ا٫قتؿاد١ٜ يًدٚي١ ْٚعاَٗا املايٞ.

 دزاض١ ايتأؾٌٝ ايتازىٞ يتك١ٝٓ ايؿٓتو ٚنٝـ ظٗست اىل : ٜٗدف ايبشح اىلأٖداف ايبشح
ايٛدٛد َٚساسٌ تطٛزٖا، نُا ٜٗدف أٜكا اىل بٝإ ا٭ضاع ايؿًطؿٞ هلا يًتعسف ع٢ً َد٣ 
تٓاغُٗا َع ا٭ؾهاز ٚاملراٖب ايؿًطؿ١ٝ َٚد٣ تكبٌ ايدٍٚ اييت تأخر بٗرٙ املراٖب املدتًؿ١ 

اييت دا٤ت بٗا ٖرٙ املراٖب، نريو ايبشح عٔ  هلرٙ ايتك١ٝٓ ٌٖٚ تتعازض َع أبسش ا٭ؾهاز
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ا٭ضاع ايكاْْٛٞ يٓٛقح ؾٝ٘ ايسنا٥ص ايكا١ْْٝٛ اييت اعتُدت عًٝٗا ٖرٙ ايتك١ٝٓ ٌٖٚ هلا 
 أضاْٝد يف ايدضاتري ٚايتػسٜعات ايعاد١ٜ يف ايعسام.

: ع٢ً ايسغِ َٔ ايتطٛز اهلا٥ٌ ايرٟ ٜػٗدٙ ايعامل يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا اغهاي١ٝ ايبشح
انب١ أغًب دٍٚ ايعامل ي٘، ٫ ٜصاٍ ايعسام َتأخسًا عٔ ٖرا ايسنب إذ ٫ ٜٛدد عٌُ تػسٜعٞ َٚٛ

ع٢ً َطت٣ٛ قإْٛ ٜٓعِ تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ ايهرتًْٚٝا مما هعٌ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ي٘ 
قعٝؿًا ٚغري ٚاقح، ؾك٠ٛ ايػ٤ٞ تهُٔ يف أضاض٘ ايكاْْٛٞ. ملا ؾٝ٘ َٔ ق٠ٛ إيصاّ 

 ٛم ا٭طساف ٚاييت غايبًا َا تهٕٛ َكس١ْٚ ظصا٤ات دٓا١ٝ٥ ملدايؿٝٗا.ٚقُاْات قدَٗا ؿك

: ٜعتُد ايبشح ع٢ً املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايتشًًٝٞ ا٫ضتٓباطٞ يًٓؿٛف َٓٗذ١ٝ ايبشح
ايكا١ْْٝٛ ذات ايؿ١ً بايدزاض١ يف املٓع١َٛ ايتػسٜع١ٝ يف ايعسام يًتعسف ع٢ً َد٣ نؿاٜتٗا 

  ايعامل َٚد٣ َها١ْٝ ا٫ضتٓاد ايٝٗا نأضاع يًؿٓتو.َٚٛانبتٗا يًتطٛزات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف

ٖٝه١ًٝ ايبشح: ضٓكطِ دزاضتٓا ع٢ً َبشجني، ْتٓاٍٚ يف ا٭ٍٚ َٓ٘ ا٭ضاع ايتازىٞ 
ٚايؿًطؿٞ يتكٓٝات ايؿٓتو، ؾُٝا نؿـ املبشح ايجاْٞ يٮضاع ايكاْْٛٞ ٚنتِ دزاضتٓا 

 ٛؾٝات.غامت١ ْٛقح ؾٝٗا أِٖ َا تٛؾًٓا ايٝ٘ َٔ اضتٓتادات ٚت

 املبحث األوه
 األساس التارخيي والفلسفي للفنتل

َّ َعسؾ١ تطٛز َؿّٗٛ ايؿٓتو عرب ايطٓني ٜطاعد ع٢ً تهٜٛٔ اطاز ْعسٟ يد٣  إ
املعٓٝني ؾٝطتٓد اىل أضطٗا ايتازى١ٝ يف تهٜٛٔ املعسؾ١ ايتا١َ سٛهلا، ؾايبعد ايتازىٞ 

أعدت٘ يًشاقس ٚنٝـ ؽطط  ٜطاعد ع٢ً َعسؾ١ َا ٚزثت٘ ٖرٙ ايتكٓٝات َٔ املاقٞ َٚا
يًُطتكبٌ، َٚد٣ اْطذاَٗا َع ؾًطؿ١ ايدٍٚ عٝح تتُهٔ ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ َعسؾ١ ا٭ؾٍٛ 
ايتازى١ٝ إٔ تأخر َٓٗا َا ٜٓاضب ضٝاضتٗا املاي١ٝ ٚؾًطؿتٗا، ْٚتٝذ١ يريو ضٓكطِ ٖرا 
املبشح اىل َطًبني نؿـ ا٭ٍٚ َٓ٘ يٮضاع ايتازىٞ يًؿٓتو، ؾُٝا نؿـ املطًب 

 ايجاْٞ يٮضاع ايؿًطؿٞ يًؿٓتو.
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 املطلب األوه
 األساس التارخيي للفنتل

ايؿٓتو َٔ املؿطًشات اؿدٜج١ اييت ظٗست اىل ايطاس١ املاي١ٝ ٖٚٞ  َؿطًحٜعد 
باْدَاز ايعٓؿسٜٔ املهْٛني ي٘ ٖرا املؿطًح خسز  تعين ايتك١ٝٓ املاي١ٝ، سٝح

اييت ميهٓٓا  يتؿبح ؾٓتو -تو– (technology)ٚايتك١ٝٓ -ؾٔ– (financialاملاي١ٝ)
تٛظٝـ ايتك١ٝٓ يف فاٍ اـدَات املاي١ٝ باضتدداّ نٌ َا أْتذت٘ إٔ ْعسؾٗا ع٢ً أْٗا: 

ايتهٓٛيٛدٝا بػ١ٝ ؼطني اـدَات املاي١ٝ ايتكًٝد١ٜ ٚتطٜٛس ايٓعاّ املايٞ ؼكٝكًا يًؿاحل 
 ٚايٓؿع ايعاّ.

َّ يتطبٝ كات٘ درز قازب يف ايكدّ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ سداث١ ايؿٓتو اؾط٬سًا بٝد أ
ؾٗٞ يٝطت ٚيٝد٠ ايعكد ا٭خري نُا قد ٜتبادز إىل ايرٖٔ بٌ ٖٞ اَتداد ملؿّٗٛ ا٫بتهاز 
املايٞ ايرٟ نإ غا٥عًا َٓر بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ؛ َٚع ايتطٛز اهلا٥ٌ يف فاٍ ايتكٓٝات ايرٟ 

ّٗٛ إىل َؿطًح ايتكٓٝات اشداد َع بدا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١ َٔ ايكسٕ املٓؿسّ.. ؼٍٛ ٖرا املؿ
املاي١ٝ، إذ أؾبشت ايتك١ٝٓ ٖٞ ايكا٥د٠ يًُاي١ٝ ٚا٫قتؿاد، ٚاحملسن١ ٚايداؾع١ يهٌ أزناْ٘ 
مبا ؾٝٗا اؾاْب املايٞ، ٜٚكؿد با٫بتهاز املايٞ "تطٜٛس ا٭دٚات ٚاملٓتذات املاي١ٝ ؾك٬ً 

. (1)أٚ ايدٍٚ"عٔ تٛؾري اؿًٍٛ ملػه٬ت ايتٌُٜٛ ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ؾساد أٚ امل٪ضطات 
ٚبايتايٞ سٌ َؿطًح ايؿٓتو قٌ َؿّٗٛ ا٫بتهاز املايٞ بطبب ايتكدّ ٚايتطٛز ايهبري يف 
َّ ايؿٓتو سدٜج١ َٔ سٝح ايتط١ُٝ ؾكط يهٔ تطبٝكاتٗا  فاٍ ايتكٓٝات املاي١ٝ، ٖٚرا ٜعين أ
يٝطت عدٜج١ بٌ هلا درٚز عُٝك١ يف ايتازٜذ تعٛد إىل مخطٝٓٝات ٚضتٝٓٝات ايكسٕ 

ٓؿسّ اييت متجًت بعٗٛز بطاقات ا٥٫تُإ، ٖٚٞ عباز٠ عٔ بطاق١ ب٬ضتٝه١ٝ ممػٓط١ امل
ؾػري٠ اؿذِ تطتعٌُ يف عًُٝات ايدؾع ٚايػسا٤ َجٌ املاضرت نازد يف ايٛقت اؿايٞ ٚايؿٝصا 
نازد، ثِ أدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ اييت ناْت أنجس اضتدداًَا ٚتطُح يًع٤٬ُ ايكٝاّ باملعا٬َت 

، ثِ ايتداٍٚ اإليهرتْٚٞ يٮضِٗ يف (2)٥ٝط١ َٔ ضشب ٚإٜداع بطٗٛي١ ٚأَإاملؿسؾ١ٝ ايس
                                                      

يقاتها في الرشاعة السالية اإلسالمية ( د. عبج الكخيػ أحسج قشجوز، التقشيات السالية وتطب5)
 .55( ص0259)صشجوق الشقج العخبي| 

( د. دمحم أبؽ القسران عبج الؽهاب ود. مشى دمحم الدشجيؽني ونؽرهان عادل دمحم أبؽ الخيخ، 0)
 =دراسة تطبيقية–أثخ جؽدة خجمة ماكيشات الرخاف اآللي عمى األداء التدؽيقي 



 أسذ تقشيات الفشتغ

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

641 

ايطبعٝٓٝات، ؾأدٗص٠ اؿاضٛب املتكد١َ يف ايجُاْٝٓٝات، ؾتطبٝكات املؿسف ع٢ً ا٭دٗص٠ 
ايرن١ٝ يف ايتطعٝٓٝات، يتتطٛز ايتطبٝكات ٚا٫ضتدداَات املاي١ٝ أنجس ؾأنجس، ٚتكتشِ أغًب 

ٌُٜٛ اؾُاعٞ، ٚايكسٚض ٚايتش٬ٜٛت املاي١ٝ، ؾك٬ً عٔ ايتدطٝط ايكطاعات املاي١ٝ َجٌ ايت
املايٞ ٚايتأَني ٚإداز٠ ا٭ؾٍٛ بٌ ست٢ تكدِٜ اضتػازات َاي١ٝ آي١ٝ ٚأضايٝب ايدؾع ايرٟ 
أؾبح عٔ طسٜل ايدؾع عٔ بعد َٔ خ٬ٍ َٓؿات ايدؾع اإليهرتْٚٞ اييت ضاُٖت باشدٖاز 

د َٔ أبسش تطبٝكات ايؿٓتو يف ايٛقت ايسأٖ ايكطاع ايتذازٟ إضٗاًَا نبري ددًا ٖٚٞ تع
ٚأنجسٖا اْتػازًا، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ميهٔ تكطِٝ املساسٌ اييت َست بٗا ايؿٓتو يتؿٌ اىل َا 

 : (1)ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ اىل َسسًتني

اىل ض١ٓ  1866: ٚتتُجٌ بؿرت٠ ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ ايجايج١ اييت اَتدت َٔ ض١ٓ املسس١ً ا٭ٚىل
ت ايتكٓٝات يف تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ ايتكًٝد١ٜ ٚدطدت ٖرٙ ، سٝح ُاضُتدد1967َ

اييت متجًت  -اىل َا بعدٖا 1950با٭خـ يف ايطٓٛات–ايتكٓٝات بدا١ٜ ظٗٛز بٛادز ايؿٓتو 
باضتدداّ املدؾٛعات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚاخرتاع أدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ ٚأْع١ُ املكاؾ١ ٚاـدَات 

 املؿسؾ١ٝ عرب اإلْرتْت.

ٚاْط٬م غساز٠ ا٭ش١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاييت  2008: ؾتبدأ َٓر بدا١ٜ ض١ٓ جا١ْٝاملسس١ً ايأَا 
نإ هلا ايؿكٌ ايهبري يف ظٗٛز ايؿٓتو ٚغسناتٗا؛ إذ ناْت بدا١ٜ ؾع١ًٝ يعٗٛز ايػسنات 
ايٓاغ١٦ يف فاٍ ايتكٓٝات املاي١ٝ ٚاييت غسعت يف تكدِٜ خدَات َاي١ٝ َباغس٠ اىل عا١َ 

 يدٍٚ نددَات ايدؾع ٚخدَات ا٫ضتجُاز ٚايتٌُٜٛ.ا٭ؾساد ٚايػسنات ٚا

َّ يٮش١َ املاي١ٝ ايهرب٣ اييت ادتاست ايعامل ض١ٓ  دٌٚز نبري  2008ٖٚرا ٜعين أ
ٚؾعاٍ يف بسٚش ايؿٓتو ٚتؿهري ايدٍٚ ٚامل٪ضطات املاي١ٝ بؿٛز٠ دد١ٜ يف تبٓٝٗا يتكدِٜ 

ا٭ؾساد ٚؾكداِْٗ  ملدخساتِٗ اـدَات املاي١ٝ؛ سٝح ناْت اـطاز٠ ايهبري٠ اييت تعسض هلا 
َٚٓاشهلِ ضببًا يف ؾكدإ ثكتِٗ باملؿازف خاؾ١ بعدَا تأندٚا َٔ تٛاط٧ ايهجري َٔ 

                                                                                                                              

بحث مشذؽر في مجمة الجراسات التجارية السعاصخة، بالبشؽك التجارية بكفخ الذيخ، =
 .785، ص0259(، 8(، ع)5كمية التجارة، جامعة كفخ الذيخ، السجمج)

( سعيجة حخفؽش: التكشؽلؽجيا السالية صشاعة واعجة في الؽطؼ العخبي، بحث مشذؽر في 5)
 .708، ص0259، الجدائخ، 3، ع55مجمة آفاق عمسية، السجمج 
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َ٪ضطات ايتؿٓٝـ ا٥٫تُاْٞ اييت مل تهٔ أ١َٓٝ يف تكُٝٝاتٗا ا٥٫تُا١ْٝ يٮٚزام 
 ٚامل٪ضطات، ٚبايتايٞ ايتؿهري بٛضا٥ٌ بد١ًٜ عٔ املؿازف ايتكًٝد١ٜ تهٕٛ أنجس اَاًْا
ٚتطتػين عٔ دٚز ايٛضٝط ؾٝٗا، يتبدأ ا٫ْط٬ق١ اؿكٝك١ٝ يًتكٓٝات املاي١ٝ َٔ خ٬ٍ 
تٛظٝؿٗا َٔ قبٌ ايدٍٚ يف تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ يٮؾساد يتتُهٔ َٔ نطب ثكتِٗ بٗا بعدَا 
ؾكدٖٚا بطبب تًو ا٭ش١َ ٚخطازتِٗ ايؿادس١ ٭َٛاهلِ َٚٓاشهلِ مما غذع ع٢ً تبين تكٓٝات 

ظٝؿٗا يف تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ ٚايتُتع باـدَات اييت تكدَٗا ٖرٙ ايتك١ٝٓ َٔ ايؿٓتو ٚتٛ
قبٌٝ اإلقساض ايٓد يًٓد ٚايتٌُٜٛ اؾُاعٞ ٚاملطتػاز اٯيٞ َٚٓؿات ا٫ضتجُاز ٚغريٖا 

 .(1)ايهجري َٔ اـدَات املاي١ٝ ا٭خس٣

نإ يإلْرتْت  يكد ازتبطت ثٛز٠ ايؿٓتو باْتػاز اإلْرتْت ٚأدٗص٠ ايٓكاٍ ايرن١ٝ، إذ
دٚز نبري يف بسٚش ايتكٓٝات املاي١ٝ نْٛ٘ أضِٗ بػهٌ َباغس ٚغري َباغس يف ظٗٛز ابتهازات 

ؾذٌٝ ا٭يؿ١ٝ أٚ نُا ٜط٢ُ (2)َاي١ٝ ددٜد٠ زاؾكت ايتػٝريات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطها١ْٝ يف ايعامل
ظٌٝ ايتطٛزات ايتك١ٝٓ ٖٛ دٌٝ بًؼ ٚعٝ٘ يف ظٌ ايتكٓٝات اؿدٜج١، ٚتسعسع ع٢ً 

 -اٯٜباد ٚاٯٜبٛد–َؿطًشات َٚؿاِٖٝ ناإلْرتْت ٚاهلاتـ ايٓكاٍ ٚا٭يٛاح ا٫يهرت١ْٝٚ 
ٚايطاعات ايرن١ٝ ٚايتطبٝكات ايرن١ٝ ٚبساَر ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ نايؿٝطبٛى ٚتٜٛرت 
ٚا٫ْطتػساّ ٚايطٓاب غات، ٚٚدد ْؿط٘ يف ب١٦ٝ ٜطتطٝع ؾٝٗا الاش َععِ أعُاي٘ َٔ خ٬ٍ 

، بد٤ًا َٔ ايتٛاؾٌ َع َدزضت٘ ٚداَعت٘ ٚأدا٤ ٚادبات٘ ايدزاض١ٝ (3)ج١ٖرٙ ايتكٓٝات اؿدٜ
بٌ ست٢ اَتشاْات٘ ايؿؿ١ًٝ ٚايٓٗا١ٝ٥، َسٚزًا مبػرتٜات٘ ايعاد١ٜ عرب ايتطٛم ا٫يهرتْٚٞ، 

 ايدًٜٝؿسٟ. بأضًٛباْتٗا٤ً عؿٛي٘ ع٢ً ٚدبات٘ ايػرا١ٝ٥ عرب إٜؿاٍ ايطًبات 

ٌٝ ظد٣ٚ ايرٖاب اىل املؿسف ٚايٛقٛف ٖٚرا نً٘ ٜػري اىل ؾعٛب١ اقٓاع ٖرا اؾ
يف طابٛز ا٫ْتعاز يطشب َبًؼ َٔ املاٍ َٚٔ ثِ ايرٖاب اىل ايطٛم يػسا٤ ٚاقتٓا٤ ا٭غٝا٤ 
اييت ميهٔ اؿؿٍٛ عًٝٗا بٓكس٠ شز ٚاسد٠ ٖٚٛ دايظ يف َٓصي٘، يرا نإ ٫بد ع٢ً ايدٍٚ 

                                                      

 .56أحسج قشجوز، مرجر سابق، ص( د. عبج الكخيػ 5)
د. بؽدي عبج الرسج ود. بؽزيج عبج الشؽر ود. عبيمة دمحم، أثخ تؽظيف نقل التكشؽلؽجيا  (0)

السالية عمى اقتراديات الجول عخبيًا وعالسيًا، بحث مشذؽر في مجمة السقار لمجراسات 
 .40، ص0205، الجدائخ، 0، ع4االقترادية، السجمج

 .56سج قشجوز، مرجر سابق، صعبج الكخيػ أح ( د.3)
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يٓؿط١ٝ يف اجملتُع، ٚطاملا ٚامل٪ضطات املاي١ٝ إٔ تعسز ع٢ً ٖرٙ ايتػٝريات ا٫دتُاع١ٝ ٚا
َّ ايٓعاّ املايٞ ٜعد دص٤ًا َٔ ايٓعاّ ا٫قتؿادٟ ٚا٫دتُاعٞ يف أ١ٜ دٚي١ ؾٝهٕٛ َٔ  أ
املتٛقع إٔ ٜطري ٚؾل ايُٓط ايرٟ ٜطسٜإ عًٝ٘؛ يريو دا٥ُا ناْت اـدَات املاي١ٝ َطاٜس٠ 

ٍٚ اىل ابتهاز يًتػريات اؿاؾ١ً يف ايٓعاَني ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتؿادٟ ٖٚرا َا دؾع بايد
تكٓٝات سدٜج١ ٚتبين املتطٛز٠ َٓٗا يف تكدِٜ خدَاتٗا املاي١ٝ اغباعًا يًشادات املتذدد٠ 

 ٖٚرٙ ٖٞ سكٝك١ ايؿٓتو.

 ثانياملطلب ال
 للفنتل األساس الفلسفي

بػ١ٝ ايٛؾٍٛ اىل ايؿِٗ ا٭مشٌ ملٛقٛع ايؿٓتو ٫بد َٔ ايتعسف ع٢ً ايتأؾٌٝ 
، َٚد٣ ٚدٛد (1)عتُد عًٝٗا يف إقسازٙ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿًطؿ١ٝايؿهسٟ ي٘ عٝح ًْر ا٭طس اييت ا

قبٍٛ ي٘ َٔ عدَ٘ يف ا٭ٜدٚيٛدٝات ا٫قتؿاد١ٜ ايج٬خ، ايؿسد١ٜ ٚا٫غرتان١ٝ ٚاإلض١َٝ٬، 
ٚعًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املطًب ع٢ً ث٬ث١ ؾسٚع نؿـ ايؿسع ا٭ٍٚ يٮضاع ايؿًطؿٞ يًؿٓتو 

ايؿًطؿٞ يًؿٓتو يف ايؿهس ا٫غرتانٞ، أَا  يف ايؿهس ايؿسدٟ ٚنؿـ ايؿسع ايجاْٞ يٮضاع
 ايؿسع ايجايح ٚا٭خري ضٓدؿؿ٘ يٮضاع ايؿًطؿٞ يًؿٓتو يف ايؿهس اإلض٬َٞ ٚنُا ٜأتٞ:

 الفرع األوه
 األساس الفلسفي للفنتل يف الفنر الفردي

ٜكّٛ ايؿهس ايؿسدٟ ْٚعاَ٘ ايسأمسايٞ ع٢ً أضاع إٔ ايؿسد ٖٛ غا١ٜ ايتٓعِٝ 
ٞ؛ ي٘ سكٛم طبٝع١ٝ ٜهتطبٗا مبذسد ٫ٚدت٘؛ متٓشٗا ايطبٝع١ ي٘ ٚتعٌ ا٫دتُاعٞ ٚايكاْْٛ

َّ ٚظٝؿ١ ايدٚي١ قاؾس٠ ع٢ً ايدؾاع ٚا٭َٔ ٚايككا٤ دٕٚ إٔ تتدخٌ يف  يؿٝك١ بػدؿ٘، ٚأ
 :(2)ايػ٪ٕٚ ايداخ١ًٝ نايصزاع١ ٚايؿٓاع١ ٚايتذاز٠ ٖٚرا ٜرتتب عًٝ٘ مج١ً َٔ اٯثاز َٔ أُٖٗا

                                                      

)مكتبة  5أحسج الجخيل، االقتراد الدمؽكي ثؽرة ضج السبادئ التقميجية لمقانؽن، ط ( د.5)
 .00( ص0202القانؽن السقارن، بغجاد| 

( عبج الباقي بكخي وزهيخ البذيخ، السجخل لجراسة القانؽن )بيت الحكسة، بغجاد، بال سشة 0)
 .568-566نذخ( ص 
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 قٝل ْطام ايكإْٛ ٚتدخٌ ايدٚي١.اْهُاؽ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚ -1
قٝل َؿّٗٛ املؿًش١ ايعا١َ ٚتػًٝب املؿًش١ ايؿسد١ٜ ع٢ً َؿًش١ اجملُٛع عٓد  -2

 ايتعازض.
ٖٚرا ٜرتتب عًٝ٘ مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ا٫قتؿاد١ٜ أُٖٗا إٔ ع٢ً ايدٚي١ إٔ تكُٔ 

اؿُا١ٜ  اؿس١ٜ ٭بٓا٥ٗا يف ايعٌُ ٚسس١ٜ ايتبادٍ ٭ٕ ايسخا٤ ٚا٫شدٖاز مثستٗا ٚإٔ تٛؾس
ٚا٭َٔ هلِ، ٚإٔ تؿطح اجملاٍ يًٓػاط ٚاإلْتاز ٚا٫بداع ٚايتطٜٛس َٔ خ٬ٍ اإلميإ بطاق١ 

 ايؿسد ايرات١ٝ ٚعاؾصٙ ايػدؿٞ.

َّ أؾهاز ْٚعسٜات املرٖب ايؿسدٟ تدعٛ اىل اؿس١ٜ ٚاىل ايتكًٌٝ َٔ دٚز  ٖٚرا ٜعين أ
ٚتسى اؿس١ٜ يٮؾساد يف إداز٠  ايدٚي١ ٚإٔ تعٌ ٚظا٥ؿٗا قاؾس٠ ع٢ً ايدؾاع ٚا٭َٔ ٚايككا٤

 َّ أَٛزِٖ ٚا٫بداع ٚاإلْتاز ايرٟ تعرب عٓ٘ ايعباز٠  ايػٗري٠)دع٘ ٜعٌُ دع٘ ميس( ٚطاملا أ
ايتهٓٛيٛدٝا ٖٞ ْتاز ٚمثس٠ تطٛز ايؿهس اإلْطاْٞ ٚسس١ٜ ايعٌُ ٚاإلْتاز ؾٓس٣ أْ٘ ٜٓطذِ 

٫ضُٝا إذا قاَت غسنات  َع ايؿٓتو َٚع تبين تكٓٝات٘ يف تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ يًدٚي١
خاؾ١ بتكدِٜ ٖرٙ اـد١َ ملا ؾٝ٘ َٔ تػذٝع ٚدعِ يًكطاع اـاف ٚتكًٝـ دٚز ايدٚي١ 
ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ناؾ١ ايكطاعات ٖٚرا ٜٓطذِ َع أؾهاز املرٖب ايؿسدٟ. ٜٚصداد ا٫ْطذاّ 
ٚايتٛاؾل بػهٌ أنرب يف ساٍ إذا َا مت تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ عرب تبين أسدخ تكٓٝات 
ايؿٓتو ٖٚٞ ضًط١ً ايهتٌ)ايبًٛى تػني( ٚتطبٝكاتٗا َٚٓٗا ايع٬ُت ا٫ؾرتاق١ٝ ٚبا٭خـ 
اي٬َسنص١ٜ َٓٗا نايبتهٜٛٔ ٭ٕ ايبعض ٜس٣ ؾٝٗا ٚض١ًٝ ١َُٗ يتشكٝل َبدأ املطاٚا٠ يف 
تٛشٜع ايجس٠ٚ ٜٚربزٕٚ ذيو بإٔ عدد املػرتنني يف تٛثٝل ايتعا٬َت بٗرٙ ايتك١ٝٓ 

ىل ٬َٜني ا٭غداف مما هعٌ يهٌ َِٓٗ ْؿٝب ٚيٛ ٜطري ْعري َٚطتددَٞ ايع١ًُ تؿٌ ا
. بٝد أَّْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ تٛاؾل ايؿٓتو (1)دٗٛدٙ تًو ؾتٛشع ايجس٠ٚ بػهٌ عادٍ بني اؾُٝع

َع أؾهاز ْٚعسٜات ٖرٙ ا٭ٜدٚيٛد١ٝ إ٫ أْٗا ؽتًـ َعٗا يف ْكط١ قدد٠ ٖٚٞ ايٓدز٠، 
ٛض أسد ايعٓاؾس ا٭ضاض١ٝ يًسأمساي١ٝ ٖٚٞ ؾُػازن١ ٖرٙ ايتكٓٝات َٔ ايٓد يًٓد ضتك

                                                      

لجخيل، العسالت السذفخة بيؼ التجخيػ والتشعيػ، بحث مشذؽر في مجمة الباحث ( د. أحسج ا5)
 .358-357، ص5، ع5لمعمؽم القانؽنية، كمية القانؽن، جامعة الفمؽجة، السجمج
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ايٓدز٠ اييت َٔ دْٚٗا تٓدؿض ا٭ضعاز اىل ايؿؿس ٚتتٛقـ ا٭ضٛام عٔ ايعٌُ نُا أْٗا تكٛد 
 اجملتُع مٛ منٛذز ضٝاضٞ ٚاقتؿادٟ ٫ طبكٞ ايرٟ ٖٛ َٔ املعاٖس ايػا٥ع١ يًسأمساي١ٝ.

 الفرع الثاني
 األساس الفلسفي للفنتل يف الفنر االشرتامي

َّ اؾُاع١ ٖٞ غا١ٜ ايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ  ٜكّٛ ايؿهس ا٫غرتانٞ ع٢ً أضاع أ
َّ دٚز ايدٚي١ ٫  َّ ايؿسد ٫ ٜطتطٝع إٔ ميازع سكٛق٘ َٔ دٕٚ اؾُاع١، ٚأ ٚايكاْْٛٞ؛ ٚأ
ٜكتؿس ع٢ً ايدؾاع ٚا٭َٔ ٚايككا٤ بٌ ٜرٖب اىل أبعد َٔ ذيو يتتدخٌ ايدٚي١ يف ناؾ١ 

َّ أؾهاز ْٚعسٜات املرٖب فا٫ت اؿٝا٠ ٚتُٗٝٔ ع٢ً  مجٝع قطاعاتٗا مما ٜعين أ
َّ اـري  ا٫غرتانٞ ٫ ت٪َٔ بدٚز ايؿسد يف اجملتُع بتشكٝل ايسؾا١ٖٝ مبعصٍ عٔ اؾُاع١ ذاى أ
ٚاـد١َ ايعا١َ وككإ ايسؾا١ٖٝ اييت ٫ تتِ إ٫ عٔ طسٜل شٜاد٠ اإلْتاز ٚعداي١ ايتٛشٜع، 

اييت ت٪دٟ اىل زؾع َطت٣ٛ َعٝػ١ اؾُاع١ بايتايٞ شٜاد٠ ؾصٜاد٠ اإلْتاز تصٜد ايجس٠ٚ ايعا١َ 
 :(1)دخٌ نٌ ؾسد، ٜٚرتتب ع٢ً ايؿهس ا٫غرتانٞ مج١ً َٔ اٯثاز َٔ قُٓٗا

 تهاثس ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚاتطاع ْطام ايكإْٛ ٚشٜاد٠ تدخٌ ايدٚي١ ٚتعاظِ دٚزٖا. -1
يؿسد عٓد اتطاع َؿّٗٛ املؿًش١ ايعا١َ ٚتػًٝب املؿًش١ ايعا١َ ع٢ً َؿًش١ ا -2

 ايتعازض.
ٍٕ تعاظِ دٚز ايدٚي١ ٚاتطاع ْطام تدخًٗا ٚضٝطستٗا ع٢ً ناؾ١ ايكطاعات  إ
ٚاجملا٫ت َٔ ػاز٠ ٚتٛشٜع ٚشزاع١ ٚؾٓاع١ ٜعين غٝاب َبدأ اؿس١ٜ ا٫قتؿاد١ٜ، ٭ٕ مجٝع 

هلا  ٚضا٥ٌ اإلْتاز ٚايتٛشٜع ًَو بٝد ايدٚي١ ؾا٭ؾساد يٝطٛا أسسازًا يف اإلْتاز ٚايتداٍٚ ؾايدٚي١
سل ايتدخٌ ٚايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١ ع٢ً ضا٥س تؿسؾاتِٗ ْٚػاطاتِٗ ا٫قتؿاد١ٜ املدتًؿ١، ْٚس٣ 
َّ ٖرا ايتدخٌ ايتاّ يًدٚي١ يف ناؾ١ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ٚضٝطستٗا ايؿاز١َ ع٢ً مجٝع ايكطاعات  أ
٫ ٜتعازض َع ايؿٓتو ٚخاؾ١ تطبٝكاتٗا ايبدا١ٝ٥ ناضتدداّ أدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ 

َع تكٓٝاتٗا  سنصٟ يف ايب٬د، يهٔ ا٭َس ىتًـملُػٓط١ اييت تؿدز َٔ ايبٓو املٚايبطاقات ا
املتطٛز٠ َٚٔ قُٓٗا ضًط١ً ايهتٌ)ايبًٛى تػني( ٚتطبٝكاتٗا َٔ ايع٬ُت ا٫ؾرتاق١ٝ 

                                                      

 .574-573( عبج الباقي بكخي وزهيخ البذيخ، مرجر سابق، ص 5)
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اي٬َسنص١ٜ نايبتهٜٛٔ، ٭ٕ ٖرٙ ايع٬ُت تهٕٛ خازز ضٝطس٠ ايبٓو املسنصٟ ٫ٚ ؽكع 
زض َع ْعسٜات املرٖب ا٫غرتانٞ ايكا٥ِ ع٢ً ضٝطس٠ ايدٚي١ إلغساؾٗا ٚتٛدٝٗٗا، ٖٚرا ٜتعا

ع٢ً مجٝع ايكطاعات ٚايٓعِ َٚٔ قُٓٗا ايٓعاّ ايٓكدٟ ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ؼت ضٝطس٠ 
ايدٚي١ ٜٚؿدز َٔ ايبٓو املسنصٟ ٚىكع يسقابت٘ ٚتٛدٝٗ٘ ٫ٚ ميهٔ إٔ تتٛىل أ١ٜ د١ٗ 

١ُٗ إداز٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ  بٌ ست٢ ٫ أخس٣ ضٛا٤ نإ ايكطاع اـاف أّ غسنات أّ أؾساد َ
ميهٔ إٔ ٜتِ تٛشٜع ٖرٙ امل١ُٗ بني مجٝع املػرتنني يف ايٓعاّ اإليهرتْٚٞ يف داخٌ ايدٚي١ 

؛ ذاى إٔ ٖرا اؿل َكتؿس ع٢ً ايدٚي١ ؾكط ٭ْٗا ٖٞ ٚسدٖا َٔ متًو (1)أّ يف خازدٗا
 ٚضا٥ٌ اإلْتاز ٚتٛشٜع٘.

ت ايؿٓتو ضٝكًـ َٔ ايدٚز ايتكًٝدٟ نريو اؿاٍ بايٓطب١ يًبٓٛى ؾتبين تكٓٝا
يًبٓٛى اـاقع١ يسقاب١ ٚاغساف ايبٓو املسنصٟ يف ايدٚي١، إذ إٕ أضظ اقباٍ ا٭ؾساد ع٢ً 

بعد إٔ ؾكدٚا ثكتِٗ بايبٓٛى  2008ٖرٙ ايتكٓٝات اشدادت بعد ا٭ش١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ يط١ٓ 
عٔ ٚضا٥ٌ بد١ًٜ يف اؿؿٍٛ  بطبب ؾكدِٖ ٭َٛاهلِ َٚدخساتِٗ مما دؾعِٗ اىل ايًذ٤ٛ يًبشح

ع٢ً ٖرٙ اـدَات ٚناْت ايٓتٝذ١ إٔ سًت  ايػسنات ايٓاغ١٦ يف ايؿٓتو قٌ ايبٓٛى يف 
َّ ضبب ظٗٛز ايع٬ُت املػؿس٠ اييت ٖٞ إسد٣  (3)، بٌ ٜس٣ ايبعض(2)بعض املطازح أ

تطبٝكات ايؿٓتو دا٤ت نسد ؾعٌ ع٢ً عدّ ايجك١ بايٓعاّ ايٓكدٟ ايرٟ تدٜسٙ ايبٓٛى 
سنص١ٜ، ٖٚرا ٜعين أْ٘ يف ظٌ ايتعاٌَ بٗرٙ ايٓكٛد ضٝػٝب دٚز ايدٚي١  ٚبٓٛنٗا ٖٚرا َا امل

 ٜتعازض َع ا٭ؾهاز ا٫غرتان١ٝ.

ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو تبك٢ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتطٛزات ايتك١ٝٓ يف فاٍ اـدَات 
دَات املاي١ٝ يف بعض ايٓٛاسٞ َتٛاؾك١ َع املرٖب ا٫غرتانٞ إذا َا بكٝت قُٔ سدٚد اـ

 َّ اييت تكدَٗا ايدٚي١ ٦ٖٝٚاتٗا ايعا١َ ٚمل ؽسز اىل ايكطاع اـاف غسنات ٚأؾساد، إذ إ

                                                      

)دار الحاكخة لمشذخ  5د. أحسج خمف حديؼ الجخيل، االقتراد االجتساعي التزامشي، ط (5)
 .59( ص0259والتؽزيع، بغجاد| 

 .56( د. عبج الكخيػ أحسج قشجوز، مرجر سابق، ص0)
يشعخ في ذلغ الجكتؽر أحسج الجخيل، العسالت السذفخة بيؼ التشعيػ والتجخيػ، مرجر  (3)

 .357سابق، ص
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ايتكٓٝات تكٛد مٛ َطتكبٌ َٛضّٛ باملطاٚا٠ ٚايٛؾس٠، ؾا٫بتهاز ايتهٓٛيٛدٞ ٜككٞ ع٢ً 
 .(1)اييت ٖٞ أِٖ عٓاؾس ايسأمساي١ٝ ايٓدز٠

 الفرع الثالث
 المياألساس الفلسفي للفنتل يف الفنر اإلس

ٜستبط ايؿهس اإلض٬َٞ ازتباطًا ٚثٝكًا بايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ايػسا٤، مما هعً٘ َتُٝصًا 
َٔ غريٙ َٔ املدازع ايؿهس١ٜ ٚاملراٖب ا٭خس٣ مبذُٛع١ َٔ اـؿا٥ـ اييت ميهٔ إٔ 

 -:(2)ْٛدصٖا مبا ٜأتٞ

 ايسبا١ْٝ: ؾايؿهس اإلض٬َٞ زباْٞ يف غاٜات٘ َٚٓاٖذ٘، إذ ايٛسٞ َؿدزٙ.  -1
ي١ٝ: ؾٗٛ ٜتٓاٍٚ نٌ قكاٜا ٚغ٪ٕٚ اؿٝا٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٖٚٛ َٛد٘ اىل نٌ ايػُٛ -2

ٍٕ ٚشَإ.  ايػعٛب، أؾسادًا ٚمجاعات يف أٟ َها
ايٛضط١ٝ: ؾُٔ أبسش خؿا٥ـ ايؿهس ا٫ض٬َٞ ايتٛاشٕ ٚا٫عتداٍ ايرٟ واؾغ ع٢ً  -3

 اؿكٛم ٚايٛادبات.
، ٖٚٛ ٜطري يف ٚا٭ٖدافٚايٛضا٥ٌ ميتاش بٛقٛح احملت٣ٛ ؾايؿهس اإلض٬َٞ ايٛقٛح:  -4

١ٍُ اييت اْتدب اهلل  ٌِ َع املٗ طسٜل َٛاٍش يًؿطس٠ اييت ؾطس اهلل ايٓاع عًٝٗا، َٚٓطذ
 .ٖٚٞ عُاز٠ ا٭زض باؿٍل ٚايعدٍ اإلْطإ يتشكٝكٗا،

ايجبات ٚايٛاقع١ٝ: ٚيهٔ ٖرا ٫ ٜعين أْ٘ داَد ؾايجبٛت ؾٝ٘ خاف بايعكا٥د ٚايتٛسٝد   -5
د١ٝ؛ ٚيهٓ٘ َسٕ يف ايهجري َٔ ايككاٜا ايؿك١ٝٗ نْٛ٘ ؾٗٛ ٫ ىكع يٮٖٛا٤ ٚاملصا

                                                      

أبؽ زيشة، مقال  تؽم كاساورز، هل تقؽدنا التكشؽلؽجيا الى الذيؽعية، تخجسة عالء الجيؼ (5)
 مشذؽر عمى مؽقع الغج ومتؽفخ عمى الخابط التالي: .

https://alghad.com/%D9%87%D9%843/5/0205، تاريخ الديارة. 
دمحم عبج المطيف صالح الفخفؽر، خرائص الفكخ اإلسالمي )دار اإلمام األوزاعي،  (0)

 .55( ص0225 اإلسكشجرية|

https://alghad.com/%D9%87%D9%84
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َتذدد يف نجري َٔ اؾص٥ٝات ٚايؿسٚع، ؾك٬ً عٔ تؿدٜ٘ يهٌ َا ٜكـ عا٥كًا أَاّ 
 َؿًش١ ايعباد ْٚٗك١ ا٭َِ.

اسرتاّ ايعكٌ: إذ وتٌ ايعكٌ َها١ْ زؾٝع١ يف ايؿهس اإلض٬َٞ؛ ؾٗٛ َٓاط ايتهًٝـ ٚآي١  -6
ايؿِٗ ٚا٫ضتٓباط ٚايهػـ، ٚزتب اإلض٬ّ ع٢ً اإلْطإ  ايٓتاز ايؿهسٟ ٚعًٝ٘ ٜعٍٛ يف

َط٪ٚي١ٝ اضتدداَ٘ بايػهٌ ا٭َجٌ ملا أنسَ٘ اهلل تعاىل ب٘ َٔ ْعِ ٜطتدٍ بٗا ع٢ً 
 نجري َٔ ا٭ؾهاز ٚا٫بتهازات.

َّ ايؿهس اإلض٬َٞ يٝظ مبعصٍ عٔ ابتهازات ايتهٓٛيٛدٝا املاي١ٝ، ؾٗٛ ٜتعاٌَ َع  إ
ا وتٜٛ٘ َٔ ؼدٜات، ؾايؿهس اإلض٬َٞ ٚامل٪ضطات املاي١ٝ املب١ٝٓ ٖرا ايٛاؾد اؾدٜد بهٌ َ

عًٝ٘ دص٤ٌ ٫ ٜتذصأ َٔ املٓع١َٛ املاي١ٝ ايعامل١ٝ، ؾامل٪ضطات املاي١ٝ اإلض١َٝ٬ أؾبشت 
تكّٛ مبذازا٠ ايعدٜد َٔ امل٪ضطات ايتكًٝد١ٜ يف اضتدداّ أدٚات ايتعاٌَ اؿدٜج١ اييت 

بطاقات ا٥٫تُإ ايعامل١ٝ ٚبطاقات ايؿسف اٯيٞ َع ؾسقٗا ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ نإؾداز 
، ٫ٚ ٜٛدد يف اضتدداّ ٖرٙ ايتكٓٝات اؿدٜج١ أٟ تعازض َع (1)تٛؾري أدٗص٠ ايؿسف اٯيٞ

ايؿهس اإلض٬َٞ اذا نإ َؿدزٖا َعسٚؾًا ٚايكأَ ٚاملتشهِ بٗا َعسٚف أٜكًا، ؾك٬ً عٔ 
َّ يف اضتدداَٗا َا وكل َؿًش١ اجملُٛع، نُا أ ٕ ايٓعاّ اإلض٬َٞ ٫ ٜكـ عكب١ أَاّ أٟ أ

 تطٛز ؾٝ٘ ؾاحل اجملتُع طاملا ٫ ميظ أٚ ٜتعازض َع ثٛابت ايدٜٔ ٚعكٝدت٘.

أَا ؾُٝا ىـ ايبٓٛى ا٫ؾرتاق١ٝ ؾري٣ ايبعض أْٗا َتٛاؾك١ َع أسهاّ ايػسٜع١ 
غسنات  اإلض١َٝ٬ نْٛٗا تساعٞ ناؾ١ ٚضا٥ٌ ا٭َإ يف إعداد أْع١ُ ايبٓو با٫ضتعا١ْ بهرب٣

، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ٜتطِ (2)ايتك١ٝٓ ايعامل١ٝ ٚإعداد ؾؿشات ايبٓو ٚعٓاٜٚٓ٘ ع٢ً ايػبه١ ايدٚي١ٝ
بايٛقٛح ٫ٚ ٜٛدد ؾٝ٘ غُٛض ٜٚهٕٛ املػرتنٕٛ ؾٝ٘ ع٢ً عًِ تاّ مبؿدزٙ، نُا أْ٘ 

                                                      

عؽاطف مطخف وشافية شاوي، ابتكارات التكشؽلؽجيا السالية ودورها في ( ايسان بؽمؽد و 5)
تطؽيخ أداء البشؽك االسالمية العخبية، بحث مشذؽر في مجمة رؤى اقترادية، جامعة 

 .342، ص5، ع52الذهيج حسه لخزخ، الؽادي، الجدائخ، السجمج
مية بالبشؽك السخكدية في ظل الستغيخات الجولية ( سميسان ناصخ، عالقة البشؽك اإلسال0)

 .85( ص0226الحجيثة )مكتبة الخيام، الجدائخ| 
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ٜٗدف اىل خد١َ ايصبا٥ٔ عرب تٛظٝـ ايتكٓٝات املاي١ٝ ٚتطدريٖا هلِ يًتُتع باـدَات 
 هٌ أٜطس ٚأضٌٗ َٔ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ ٚبػهٌ ٜتٛاؾل ٚثٛابت ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬.املاي١ٝ بػ

َّ تكٓٝات ايؿٓتو ٚتطبٝكاتٗا ايكا١ُ٥ ع٢ً اضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜج١ يتكدِٜ  إ
اـدَات املاي١ٝ ٫ تتعازض َع أسهاّ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚايؿهس اإلض٬َٞ، يهٔ بعكًا َٔ 

قٌ ددٍ َٔ سٝح غسعٝتٗا َٔ عدَٗا ؾتك١ٝٓ ايبًٛى  ٖرٙ ايتطبٝكات ٖٞ اييت ناْت
تػني ) ضًط١ً ايهتٌ( ٚتطبٝكاتٗا َٔ ايع٬ُت املػؿس٠ تبآٜت اٯزا٤ سٍٛ اضتعُاهلا، 
ؾع٢ً ايسغِ َٔ تبين بعض ايبٓٛى اإلض١َٝ٬ يتك١ٝٓ ضًط١ً ايهتٌ نبٓو اإلَازات اإلض٬َٞ 

ٜص َؿداق١ٝ ايبٓو ٚتكًٌٝ كاطس ٚبٓو اهل٬ٍ ايرٜٔ قاَا باضتدداّ ٖرٙ ايتك١ٝٓ يتعص
، ٫ٚ ٜٛدد يف ٖرا ا٫ضتدداّ َا (1)ا٫ستٝاٍ َٚعاؾ١ َػانٌ املدؾٛعات عٔ طسٜل ايػٝو

ٜعازض ايؿهس اإلض٬َٞ ؾا٭ؾٌ يف ا٭غٝا٤ اإلباس١ ٫ٚ قري َٔ اضتعُاهلا ملا ؾٝ٘ َؿًش١ 
ع١ اإلض١َٝ٬، يهٔ اجملتُع ٚؼكٝل ايسؾا١ٖٝ ؾٝ٘ طاملا أَّْ٘ ٫ ٜتعازض َع أسهاّ ايػسٜ

اـ٬ف سٍٛ اضتدداّ ايع٬ُت املػؿس٠ اي٬َسنص١ٜ، ؾٓعاّ ايدؾع ايٓكدٟ اإليهرتْٚٞ ٫ 
ٜتعازض ٚأسهاّ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ خاؾ١ تًو ايع٬ُت ا٫ؾرتاق١ٝ اييت تؿدزٖا ايدٚي١ 
 ٚتهٕٛ خاقع١ يطٝطس٠ ٚزقاب١ ايبٓو املسنصٟ ؾٝٗا نٕٛ سهُٗا سهِ ايع٬ُت ايٛزق١ٝ، بٝد

إٔ اـ٬ف ايػسعٞ سٍٛ ايع٬ُت اي٬َسنص١ٜ نايبتهٜٛٔ، ؾهجري َٔ دٚز اإلؾتا٤ سسَت 
ايتعاٌَ بٗا ؾٗاي١ َؿدزٖا ٚدٗاي١ املتشهِ بٗا ٚخسٚدٗا عٔ ضٝطس٠ ٚيٞ ا٭َس)ايدٚي١( مما 

 .(2)ٜتطبب بايكسز ايؿاسؼ

أَا ؾُٝا ىـ ايتٌُٜٛ اؾُاعٞ ايرٟ ٖٛ إسد٣ اـدَات املاي١ٝ اييت تكدَٗا 
ايؿٓتو ؾًهٞ تهٕٛ َتٛاؾك١ َع ايؿهس اإلض٬َٞ ٜػرتط إٔ تهٕٛ عكٛدٖا َتؿك١ َع ا٫زنإ 
ايج٬ث١ اييت غهًت ؾُٗٓا يًػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٖٚٞ ؼسِٜ ايسبا)ايؿا٥د٠( ٚايػسز)عكد ايٝكني 

، ؾاؿه١ُ َٔ ؼسِٜ ايسبا ٚايػسز ٚاملٝطس يف ايؿك٘ اإلض٬َٞ (3)املؿسط( ٚاملٝطس)املكاَس٠(
                                                      

 .340ايسان بؽمؽد وآخخون، مرجر سابق، ص 5))
( لمسديج مؼ التفريل يشعخ د. أحسج الجخيل، العسالت السذفخة بيؼ التشعيػ والتجخيػ، 0)

 .355مرجر سابق، ص
(، 39،00،9، السجمج)0ة، وزارة األوقاف والذؤون اإلسالمية، طالسؽسؽعة الفقهية الكؽيتي (3)

 وما بعجها. 54هجخية( ص5424)دار الدالسل، الكؽيت| 
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تعصٜص أخ٬قٝات ايعٌُ اإلْتادٞ ايرٟ ٜصٜد َٔ ايسؾا١ٖٝ يًؿسد ٚاجملتُع بد٫ً َٔ ايرتنٝص ٖٞ ي
ع٢ً ا٭زباح )سرف( املهتطب١ َٔ املكاَس٠ ظاْب ايطًٛى ايٓاتر عٓٗا املعادٟ يًُذتُع، 
ٍٕ أ١ُٖٝ ؾهس٠ َػازن١ املداطس ٚايعا٥دات، تهُٔ يف ايسبط املباغس بني ايتٌُٜٛ  نُا إ

كٝكٞ، دٖٛس ايتٌُٜٛ اإلض٬َٞ ٚتطاعد املباد٨ املرنٛز٠ يف أع٬ٙ ع٢ً ٚا٫قتؿاد اؿ
محا١ٜ ايتٌُٜٛ اإلض٬َٞ َٔ ايتعسض إلداز٠ غري سه١ُٝ ٚأؾٍٛ ضا١َ ناْت ضببًا َباغسًا 

 يف ا٭ش١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ.

 املبحث الثاني
 األساس القانوني

ٞ ايؿشٝح ايرٟ تطتٓد ٜكؿد با٭ضاع ايكاْْٛٞ يًؿٓتو ايسنٝص٠ ٚاملسدع ايكاْْٛ
ايٝ٘، ؾهُا ذنسْا َطبكًا بأَّْ٘ ٫ ميهٔ ٭ٟ ؾهس٠ إٔ تعٗس اىل ايٛدٛد ٚؽًل َٔ عبح بٌ 
٫بد ٚإٔ ٜهٕٛ هلا ضٓد ٚأضاع ازتهصت عًٝ٘ يتعٗس ست٢ ٚإٕ ناْت يف ايبدا١ٜ بطٝط١ ؾٗرا 

أؾهاز أٚ ا٭ضاع ٜهٕٛ مبجاب١ املٓؿر ي٬ْط٬ق١ ٚايتطٛز تدزهًٝا با٫عتُاد ع٢ً أضظ ٚ
دزاضات أخس٣ ٚأضاْٝد أخس٣ َٔ غأْٗا إٔ تكٝـ إيٝٗا ٫سكًا؛ ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ 
يًؿٓتو ؾ٬ بد ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ أضاع ٚضٓد قاْْٛٞ ازتهصت ايٝ٘ يف ايعٗٛز ٚايربٚش ضٛا٤ أنإ 
يف دضاتري ايبًدإ اييت أخرت ب٘ أّ يف تػسٜعاتٗا ايعاد١ٜ، خاؾ١ يف ظٌ ايتطٛز املػٗٛد 

ايتهٓٛيٛدٝا اييت ضٝطست ع٢ً ايعامل ٚأقشت ايدٍٚ تأخر ب٘ يف تكدِٜ خدَاتٗا  يف فاٍ
املاي١ٝ أٚ ؼطٝٓٗا أٚ تكدِٜ خدَات ددٜد٠ َٛانب١ هلرا ايتطٛز ٚإغباعًا يًشادات ايعا١َ، 
ٚعًٝ٘ ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب ا٭ضاع ايكاْْٛٞ يًؿٓتو يف ايتػسٜعات ايعساق١ٝ ٚذيو يف 

ا٭ٍٚ يًشدٜح عٔ أضاع ايؿٓتو يف ايدضتٛز باعتباز أَّْ٘ ٜأتٞ يف  َطًبني؛ نؿـ املطًب
ق١ُ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٫تطاَ٘ بايطُٛ ٚايعًٛ َٚٔ ثِ ْتٓاٍٚ يف املطًب ايجاْٞ أضاع 

 -ايؿٓتو يف ايتػسٜعات ايعاد١ٜ ٚايؿسع١ٝ ٚنُا ٜأتٞ:

 املطلب األوه
 أساس الفنتل يف الذستور

ؿٛف َٚٛاد ايدضتٛز ايعساقٞ ايٓاؾر يعاّ بعد إدسا٤ ْعس٠ َتؿشؿ١ َٚطح يٓ
ٜٓتٗٞ بٓا ا٭َس اىل عدّ ٚدٛد إغاز٠ ؾسو١ يًؿٓتو، بٌ ست٢ اإلغازات ايك١ُٝٓ  2005
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ايٝٗا ٖٞ إغازات بعٝد٠ ددًا ٫ٚ ميهٔ ٬َسعتٗا بطٗٛي١، ؾسمبا مل ىطس بباٍ ٚاقعٞ 
ٗا املاي١ٝ بٌ تبك٢ َعتُد٠ ايدضتٛز ايٓاؾر إٔ تتب٢ٓ ايدٚي١ ايتكٓٝات اؿدٜج١ يف تكدِٜ خدَات

ايطسم ايتكًٝد١ٜ يف تكدميٗا؛ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايدضتٛز قد ٚقع يف ؾرت٠ ناْت ايتهٓٛيٛدٝا 
ؾٝٗا قد خطت خطٛات نبري٠ ٚغٗدت تطٛزًا نبريًا ٚايهجري َٔ ايدٍٚ ناْت قد أخرت ؾعًًٝا 

ايطابل بإٔ تطبٝكات  بتكٓٝات ايؿٓتو يف تكدِٜ خدَاتٗا املاي١ٝ ٭ْ٘ ٚنُا ٚقشٓا يف املطًب
ايؿٓتو يٝطت عدٜج١ بٌ عُسٖا اؿكٝكٞ ٜعٛد اىل ضت١ عكٛد تكسٜبًا يرا نإ ددٜسًا بٛاقعٞ 
ايدضتٛز اإلغاز٠ ٚايٓـ بكسٚز٠ تبين ايدٚي١ يتكٓٝات ايؿٓتو ٚا٭خر بتطبٝكات٘ يف تكدِٜ 

 ١2003 خدَاتٗا املاي١ٝ خاؾ١ بعد ا٫ْؿتاح ايهبري ايرٟ غٗدٙ ايعسام بعد أسداخ ضٓ
 ٚاْؿتاس٘ ع٢ً ايعامل اـازدٞ ٚتطٛزات٘ يف فاٍ ايتكٓٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا.

ٚعًٝ٘ ميهٔ إدزاز ايٓؿٛف اييت أغازت بؿٛز٠ ق١ُٝٓ اىل تبين ايدٚي١ يًؿٓتو 
 -ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ ؾُٝا ٜأتٞ:

"تهؿٌ ايدٚي١ إؾ٬ح ا٫قتؿاد ايعساقٞ ( اييت ْؿت ع٢ً: 25أ٫ًٚ: َا ٚزد يف ْـ املاد٠)
ٚؾل أضظ اقتؿاد١ٜ سدٜج١ ٚمبا ٜكُٔ اضتجُاز ناٌَ َٛازدٙ، ٚتٜٓٛع َؿادزٙ ٚتػذٝع 

َّ ايتهٓٛيٛدٝا أؾبشت ٖٞ (1)ايكطاع اـاف ٚتُٓٝت٘" . ؾهُا ٚقشٓا يف املطًب ايطابل أ
ايكا٥د٠ ي٬قتؿاد يف أغًب دٍٚ ايعامل ٚداؾع١ يهٌ أزناْ٘ مبا ؾٝ٘ ايػل املايٞ َٓر َا ٜكازب 

اًَا ٖٚرا ٜعين إٔ ايتكٓٝات اؿدٜج١ باتت إسد٣ أِٖ ا٭ضظ ا٫قتؿاد١ٜ ايجُا١ْٝ عػس ع
اؿدٜج١ اييت تتبٓاٖا ايدٍٚ إلؾ٬ح اقتؿاداتٗا ٚؼكٝل أٖداؾٗا املاي١ٝ املٓػٛد٠ ٚبايتايٞ 
لد يف ن١ًُ أضظ اقتؿاد١ٜ سدٜج١ إغاز٠ ق١ُٝٓ اىل قسٚز٠ تبين ايدٚي١ ٭١ٜ أضظ 

اقتؿاد ايبًد ٚطاملا ايؿٓتو ٖٞ إسد٣ أِٖ ٖرٙ ا٭ضظ اقتؿاد١ٜ سدٜج١ َٔ غأْٗا اؾ٬ح 
يف ايٛقت اؿايٞ ٚاملعتُد٠ َٔ قبٌ أغًب ايدٍٚ املتكد١َ ؾٗرا ٜعين إَها١ْٝ تبين ايؿٓتو 
ٚا٫ضتعا١ْ بتكٓٝاتٗا يتكدِٜ اـدَات املاي١ٝ اييت إذا َا إذا أسطٓت اضتدداَٗا ضتعهظ 

 ُٛد٠ يٮؾساد ٚاجملتُع.آثازًا إهاب١ٝ ع٢ً ا٫قتؿاد ٚؼكل ْتا٥ر ق

ٖٚٓاى إغاز٠ ق١ُٝٓ أخس٣ يف ٖرٙ املاد٠ اىل ايؿٓتو ٚذيو يف عباز٠ تػذٝع 
ايكطاع اـاف ٚتُٓٝت٘ ؾتدخٌ غسنات ايؿٓتو أٚ امل٪ضطات اييت تطتددّ ايؿٓتو قُٔ 
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َؿّٗٛ ايكطاع اـاف ؾتطتطٝع ايدٚي١ إٔ تطتجُس يف ايؿٓتو َٔ خ٬ٍ ايتعاقد َع غسنات 
تهس٠ يتكدِٜ اـدَات املاي١ٝ ٚتهٕٛ بٗرٙ اؿاي١ قد غذعت ايكطاع اـاف ايؿٓتو املب

ٚتُٓٝت٘ ؾك٬ً عٔ تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ يٮؾساد بأسدخ ايتكٓٝات ٚا٫بتهازات، بايتايٞ لد 
إٔ املػسع قد غذع ع٢ً ت١ُٝٓ ايكطاع اـاف ٚغسنات ايؿٓتو تدخٌ قُٔ َؿّٗٛ ايكطاع 

 ق١ُٝٓ ميهٔ ايتعٌٜٛ عًٝٗا نطٓد ٚأضاع دضتٛزٟ يًؿٓتو.اـاف مما ٜعين أْٗا إغاز٠ 

"تهؿٌ ايدٚي١ تػذٝع ا٫ضتجُازات يف  ( اييت ْؿت ع26:٢ًثاًْٝا: َا ٚزد يف ْـ املاد٠)
َّ (1)ايكطاعات املدتًؿ١ ٜٚٓعِ ذيو بكإْٛ" َّ املػسع أند ع٢ً أ . ٬ْسغ يف ٖرٙ املاد٠ أ

اعات ٜٚدخٌ َٔ قُٓٗا ايكطاع املايٞ ٜٚهٕٛ ايدٚي١ تهؿٌ تػذٝع ا٫ضتجُاز يف ناؾ١ ايكط
ا٫ضتجُاز ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ ا٫ضتجُاز يف غسنات ايؿٓتو نأسدخ أضايٝب ا٫ضتجُاز املسع١ 
ٚايٓادش١ ؾٗٞ تعٌُ َٔ ْاس١ٝ ع٢ً تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ يٮؾساد َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعا١ْ 

٢ تطٜٛس ايكطاع املايٞ يف بأسدخ ايتكٓٝات ٚا٫بتهازات املاي١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ تعٌُ عً
ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ َا تدزٙ َٔ أزباح طا١ً٥ تعٛد ع٢ً ايدٚي١، ٖٚرا ٜعين إٔ املػسع يف ٖرٙ 
املاد٠ قد أغاز بؿٛز٠ ق١ُٝٓ اىل ايؿٓتو َٔ خ٬ٍ تػذٝع ا٫ضتجُاز يف كتًـ ايكطاعات 

٣ أِٖ أضايٝب ٚمبا إٔ ايكطاع املايٞ ٖٛ أسد أِٖ قطاعات ايدٚي١، ٚمبا إٔ ايؿٓتو ٖٞ إسد
تطٜٛس ايكطاع املايٞ ٚمبا إٔ ايػسنات املبتهس٠ يف فاٍ ايؿٓتو ٖٞ إسد٣ أِٖ أضايٝب 
َّ ٖرٙ املاد٠ ٖٞ زنٝص٠  ا٫ضتجُاز اييت تطتددَٗا ايدٍٚ ؾٗرا ٜعين أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ أ

 دضتٛز١ٜ تطتٓد ايٝٗا ايؿٓتو يٮخر بٗا يف ايعسام.

"تػذع ايدٚي١ ايبشح  ( اييت ْؿت ع34:٢ًثايجًا: َا ٚزد يف ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ ْـ املاد٠)
ايطًُٞ يٮغساض ايط١ًُٝ مبا ىدّ اإلْطا١ْٝ، ٚتسع٢ ايتؿٛم ٚاإلبداع ٚا٫بتهاز ٚكتًـ 

. ميهٔ ايسنٕٛ اىل ٖرٙ املاد٠ نأضاع دضتٛزٟ يًؿٓتو، ؾه١ًُ ا٫بتهاز (2)َعاٖس ايٓبٛؽ"
ؾسو١ ٚإهاب١ٝ يًؿٓتو ذاى إٔ ا٫بتهاز ٜعين اْتاز غ٤ٞ ددٜد خ٬ٍ ؾرت٠ تعد إغاز٠ 

ش١َٝٓ َع١ٓٝ ْتٝذ١ يتؿاعٌ ايؿسد َع اـرب٠ اييت ميتًهٗا َٔ خ٬ٍ تؿهريٙ بطسم ددٜد٠ 

                                                      

 ( مؼ الجستؽر العخاقي الشافح.06السادة)( 5)
 ( مؼ الجستؽر العخاقي الشافح.34( مؼ السادة)3( الفقخة)0)
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، ٖٚرا ٜٓطبل ع٢ً (1)بعٝد٠ عٔ ايتؿهري ايتكًٝدٟ ٚايسٚتٝين ٚوكل زقا ايؿسد ٚاؾُاع١
عٔ فُٛع١ َٔ ا٫بتهازات ٚا٫خرتاعات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ ايؿٓتو، نٕٛ ايؿٓتو ٖٞ عباز٠ 

 يف ايكطاع املايٞ.

َّ َا ْـ عًٝ٘ املػسع يف ٖرٙ املاد٠ َٔ تػذٝع ايدٚي١ ي٬بتهاز ٚاإلبداع ٜعد  إ
ايػساز٠ ا٭ٚىل ٚا٫ْط٬ق١ اؿكٝك١ٝ يًؿٓتو يف ايعسام ؾا٫بتهاز ٜػٌُ نٌ اجملا٫ت، إذ ميهٔ 

ٚيٛ اضتددّ ا٫بتهاز ايتهٓٛيٛدٞ يف تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ يف ايدٚي١  ا٫بتهاز يف أٟ داْب
يهإ تبًٓٝا سكٝكًٝا يًؿٓتو َطتٓدٜٔ يف ذيو اىل ٖرٙ املاد٠ اييت ْؿت ع٢ً ايتػذٝع 
ايؿسٜح يًدٚي١ يٮخر با٫بتهاز ٚمبعاٖس ايٓبٛؽ ايرٟ ٜعين بدٚزٙ ٖٛ اٯخس ق٠ٛ ا٫بداع 

مبا ٫ ٜدع فا٫ً يًػو قا١ْْٝٛ ٚدضتٛز١ٜ ا٭خر بايؿٓتو ايؿين أٚ ايعًُٞ، ٖٚٛ َا ٜ٪ند 
ٚتبين ايتكٓٝات اؿدٜج١ يتكدِٜ اـدَات املاي١ٝ ٚبايتايٞ تطٜٛس ايكطاع املايٞ ٚايٓعاّ 

 املايٞ يف ايدٚي١.

سس١ٜ ا٫تؿا٫ت ٚاملساض٬ت ايربٜد١ٜ " :( اييت ْؿت ع40٢ًًا: َا ٚزد يف ْـ املاد٠ )زابع
ٚا٫يهرت١ْٝٚ ٚغريٖا َهؿٛي١ٌ، ٫ٚ هٛش َساقبتٗا أٚ ايتٓؿت عًٝٗا، أٚ  ٚايربق١ٝ ٚاهلاتؿ١ٝ

َّ عباز٠ سس١ٜ ا٫تؿا٫ت . (2)"ٞقكا٥ ايهػـ عٓٗا، إ٫ يكسٚز٠ٍ قا١ٍْْٝٛ ٚأ١َٝٓ، ٚبكساٍز إ
ٚاملساض٬ت... اإليهرت١ْٝٚ ؾٝٗا إغاز٠ إهاب١ٝ اىل تبين ايؿٓتو ٚإَها١ْٝ ا٭خر بايتكٓٝات 

ٌ يف قُٓٗا ا٫تؿا٫ت اإليهرت١ْٝٚ، ؾاملعًّٛ إٔ َٔ خؿا٥ـ ايؿٓتو اؿدٜج١ اييت تدخ
)سرف( تكدِٜ اـد١َ املاي١ٝ ايهرتًْٚٝا ٜٚطِٗ ذيو يف إلاش أغًب املعا٬َت اـاؾ١ بتًكٞ 
اـدَات املاي١ٝ ايهرتًْٚٝا، ؾُٔ قُٔ تطبٝكات ايؿٓتو )سرف( ايدؾع اإليهرتْٚٞ ٚايتطٜٛل 

ٚؼؿًٝٗا إيهرتًْٚٝا، ٚدؾع ايسضّٛ ٚايؿٛاتري إيهرتًْٚٝا ٚإلاش اإليهرتْٚٞ ٚدبا١ٜ ايكسا٥ب 
املعا٬َت املؿسؾ١ٝ إيهرتًْٚٝا، ٚطاملا املػسع ايعساقٞ قد نؿٌ سس١ٜ ا٫تؿا٫ت اإليهرت١ْٝٚ 
ؾٗرا ٜعين أْ٘ ٫ ٜٛدد َاْع أٚ عا٥ل أَاّ تبين ايؿٓتو ٚتٛظٝـ تكٓٝات٘ يف تكدِٜ اـدَات 

سع قد ٚؾس هلا اـؿٛؾ١ٝ ايتا١َ ٚاؿُا١ٜ ٚا٭َٔ ايتاّ؛ بٌ ع٢ً املاي١ٝ ٫ضٍُٝا ٚإٔ املػ

                                                      

. حديؼ عبج العديد الجريشي، االبتكار تعخيفه وتشسيته )جامعة قطخ، الجوحة| بال سشة ( د5)
 .563-560نذخ( ص
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ايعهظ تعد إغاز٠ إهاب١ٝ إلَها١ْٝ تبين ايؿٓتو ٚا٫ضتعا١ْ بتكٓٝاتٗا اإليهرت١ْٝٚ؛ يرا ميهٔ 
َّ ٖرٙ املاد٠ ؾٝٗا إغاز٠ ؾسو١ يًؿٓتو أنجس إذا َا قازْاٖا مبج٬ٝتٗا.  ايكٍٛ إ

تكّٛ اؿه١َٛ ا٫ؼاد١ٜ " :ع٢ً( اييت ْؿت ١112 َٔ املاد٠)خاَطًا: َا ٚزد يف ايؿكس٠ ايجاْٝ
ٚسهَٛات ا٭قايِٝ ٚاحملاؾعات املٓتذ١ َعًا بسضِ ايطٝاضات ا٫ضرتاتٝذ١ٝ اي٬ش١َ يتطٜٛس 

 ٨ثس٠ٚ ايٓؿط ٚايػاش، مبا وكل أع٢ً َٓؿع١ٍ يًػعب ايعساقٞ، َعتُد٠ً أسدخ تكٓٝات َباد
َّ ٖرٙ املاد٠ ايدضتٛز١ٜ ٫ تعين غ٦ًٝا يف  ع٢ً ايسغِ .(1)"ايطٛم ٚتػذٝع ا٫ضتجُاز َٔ أ

َّ عباز٠ َعتُد٠ً أسدخ تكٓٝات َباد٨ ايطٛم ٜٛدد ؾٝٗا َا ٜعٓٝٓا  ٍٝد أ ٖرا املكُاز، ب
ٚىدَٓا يف َٛقٛع عجٓا ٖٓا، ؾايتكٓٝات اؿدٜج١ ٜكؿد بٗا ا٫بتهازات املٛدٛد٠ يف 

أسدخ تكٓٝات َباد٨ ايطٛم  ايطٛم ٚطاملا املػسع ايدضتٛزٟ أغاز اىل قسٚز٠ اعتُاد
يتطٜٛس ثس٠ٚ ايٓؿط ٚايػاش ٚمبا وكل أع٢ً َٓؿع١ يًػعب ايعساقٞ ؾُٝهٔ ايكٍٛ بعدّ ٚدٛد 
َاْع أٚ عا٥ل يف ايدضتٛز ايعساقٞ َٔ تبين ايتكٓٝات اؿدٜج١ يف فاٍ تطٜٛس اـدَات 

 املاي١ٝ.

 املطلب الثاني
 أساس الفنتل يف التشريعات العادية والفرعية

يف املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ ايعساق١ٝ فُٛع١ َٔ ايتػسٜعات ايعاد١ٜ ٚايؿسع١ٝ اييت تٛدد 
ميهٔ إٔ ْعٍٛ عًٝٗا نأضاع قاْْٛٞ يًؿٓتو بعض َٔ ٖرٙ ايكٛاْني دا٤ت ٚاقش١ املكؿد 
ٚؾسو١ َٔ خ٬ٍ ْؿٗا ع٢ً تبين ايتهٓٛيٛدٝات ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ يف تكدِٜ اـدَات 

ْٞ، يف سني دا٤ ايبعض اٯخس َٓٗا غري ؾسٜح يهٔ ميهٔ إٔ املاي١ٝ نٛضا٥ٌ ايدؾع اإليهرتٚ
ٜؿِٗ َٔ ايٓؿٛف إَها١ْٝ ايسنٕٛ إيٝٗا نُسدع قاْْٛٞ ٚضٓد يًؿٓتو، مما ٜعين أْ٘ ميهٔ 
َّ ٖٓاى قٛاْني ٚأْع١ُ ميهٔ ا٫زتهاش ع٢ً بعض َٔ ْؿٛؾٗا نأضاع  ايكٍٛ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل إ

 -ْع١ُ تباعًا ٚنُا ًٜٞ:يًؿٓتو؛ يرا ضٓكّٛ بتٓاٍٚ ٖرٙ ايكٛاْني ٚا٭

تكُٔ ٖرا ايكإْٛ فُٛع١ َٔ ايٓاؾر:  2004( يط١ٓ 56قإْٛ ايبٓو املسنصٟ زقِ) -أ٫ًٚ:
املٗاّ ٚايٛادبات اـاؾ١ بايبٓو املسنصٟ ٚقد دا٤ت قُٔ ْؿٛف َٛادٖا إغازات 

                                                      

 ( مؼ الجستؽر العخاقي الشافح.550( الفقخة الثانية مؼ السادة)5)
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١ ؾسو١ يًؿٓتو ٚتطبٝكاتٗا ست٢ ٚإٕ ناْت قد َجًت ايؿٓتو يف ؾٛزتٗا ايبدا١ٝ٥ ٫ اؿدٜج
َّ ؾٝٗا َا ميهٔ عدٙ ضٓدًا قاًْْٛٝا يًؿٓتو ٚنُا ٜأتٞ:  -ٚيهٔ ميهٔ ايكٍٛ إ

( اييت تٓـ ع٢ً "ٚقع ْعِ ؾعاي١ 4( َٔ املاد٠)1َا ٚزد يف ْـ ايبٓد)ح( َٔ ايؿكس٠) -5
. دا٤ت ٖرٙ ايؿكس٠ قُٔ ٚظا٥ـ ايبٓو (1)ٚض١ًُٝ يًدؾع ٚا٫غساف عًٝٗا ٚتعصٜصٜٗا..."

يسابع١ َٓ٘ َٚٔ ٖرٙ ايٛظا٥ـ قٝاّ ايبٓو املسنصٟ بٛقع املسنصٟ اييت سددتٗا املاد٠ ا
ٚضا٥ٌ ْٚعِ ؾعاي١ يًدؾع ٜٚهٕٛ ذيو َٔ خ٬ٍ ٚقع تؿُِٝ ٚتعدٌٜ دٚزٟ يتطٜٛس 
ْعاّ املدؾٛعات ٖٚرا ٜأتٞ َٔ خ٬ٍ اتباع طسم سدٜج١ ٚبتكٓٝات ٚابتهازات سدٜج١ يف 

١ْٝٚ نُجاٍ بطٝط، إذًا ايدؾع ٚاييت تتُجٌ بايدؾع اإليهرتْٚٞ  َٚكاؾ١ ايؿهٛى اإليهرت
َّ املػسع قد  ميهٓٓا ا٫ضتٓاد اىل ٖرٙ املاد٠ نأضاع قاْْٛٞ يًؿٓتو ع٢ً اعتباز أ
أٚدع ايبٓو املسنصٟ ١َُٗ ٚقع ْعِ ؾعاي١ يًدؾع ٚاإلغساف عًٝٗا َٚٔ ٖرٙ ايٓعِ 

 ايؿعاي١ ٖٞ تبين ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات املاي١ٝ يف ايدؾع.
( اييت ْؿت ع٢ً: "ؾُٝا ٜتعًل باإلغساف ع٢ً 3كساتٗا)( يف ؾ39َا ٚزد يف ْـ املاد٠) -0

أْع١ُ ايدؾع...هٛش يًبٓو املسنصٟ ٚمبٛدب يٛا٥ح تٓع١ُٝٝ إٔ ٜكتكٞ تطذٌٝ أٚ 
. ٖٚرٙ إغاز٠ ؾسو١ (2)تسخٝـ أٟ ْعاّ يًدؾع أٚ أٟ غدـ قا٥ِ ع٢ً ْعاّ ايدؾع"

سٝح تكّٛ يًؿٓتو ؾتدٌٜٛ دٗات كتؿ١ يتٛيٞ عًُٝات ايدؾع ٜعد تطبٝكًا يًؿٓتو 
ايػسنات املسخؿ١ بايدؾع ْٝاب١ عٓٗا ٚباضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜج١ نػسنات املاضرت 

 نازد ايرٟ ٜعد َجا٫ً سًٝا ع٢ً ذيو.
( اييت 5( اييت ٚقعت ايسضّٛ املكسز٠ ٭ْع١ُ ايدؾع ٚايبٓد)ب( َٔ ايؿكس٠)4ٚايؿكس٠)
َّ (3)أٚ بايٓكد" "إهاد طسم ٚتهٓٛيٛدٝات ددٜد٠ يًدؾع بايع١ًُ احمل١ًٝ ْؿت ع٢ً: . إ

ؽٌٜٛ املاد٠ يًبٓو بإهاد طسم سدٜج١ ٚتهٓٛيٛدٝات ددٜد٠ يًدؾع ميجٌ تطبٝكًا سسؾًٝا 
                                                      

( لدشة 56السخكدي رقػ)( مؼ قانؽن البشغ 4( مؼ السادة)0( يشعخ البشج)ح( مؼ الفقخة)5)
 السعجل الشافح، ولمسديج مؼ التفريل يخجع الى صفحة البشغ السخكدي العخاقي. 0224

 ( مؼ قانؽن البشغ السخكدي السعجل.39( مؼ السادة)3( يشعخ الفقخة)0)
 ( مؼ قانؽن البشغ السخكدي السعجل.39( مؼ السادة)5( يشعخ البشج)ب( مؼ الفقخة)3)
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َّ َٔ عٓاؾس ايؿٓتو اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝات ٚا٫بتهازات اؾدٜد٠ ٚع٢ً  يًؿٓتو ؾاملعًّٛ أ
ٖٞ أضاع ايٓشٛ ايرٟ غسسٓاٙ يف املبشح ايطابل؛ بايتايٞ ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ٖرٙ املاد٠ 

 قاْْٛٞ ؾسٜح يًؿٓتو.
( اييت ْؿت ع٢ً: "نٌ غدـ ٜكّٛ بتؿٓٝع... أٚ سٝاش٠....بد٫ً َٔ 53املاد٠) -3

ايع٬ُت ايٓكد١ٜ املعد١ْٝ اٚ ايع٬ُت ايسَص١ٜ اييت ؾُُت يتػػٌٝ اٯ٫ت اييت تعٌُ 
. ٚاملكؿٛد بايع٬ُت ايسَص١ٜ ٖٓا ايبطاقات املُػٓط١ اييت (1)مبجٌ ٖرٙ ايع٬ُت...."

تددّ يف دؾع زٚاتب َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚاملتكاعدٜٔ ٚاملكؿٛد باٯ٫ت ٖٞ أدٗص٠ تط
ايؿساف اٯيٞ اييت ٖٞ أقدّ تطبٝكات ايؿٓتو ٚأنجسٖا اْتػازًا بايتايٞ ْس٣ يف ٖرٙ 

 املاد٠ إغاز٠ ٚاقش١ ٚؾسو١ ددًا يًؿٓتو.
دا٤ ٖرا : 2012يط١ٓ  78ثاًْٝا: قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ زقِ 

ايكإْٛ بٗدف تٛؾري اإلطاز ايكاْْٛٞ ايطًِٝ ٫ضتدداّ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ يف إدسا٤ ٚإلاش 
؛ ٚتٓعِٝ أسهاَٗا َٚٓح اؿذ١ٝ ايكا١ْْٝٛ هلا َٚٔ قُٓٗا ا٭ٚزام (2)املعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ

يًؿٓتو، ٖٚٛ ٚاقح ، بايتايٞ ٜٛدد يف ثٓاٜا ٖرا ايكإْٛ َا ميهٔ عدٙ ضٓدًا قاًْْٛٝا (3)املاي١ٝ
"هٛش ؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ بٛضا٥ٌ  ( اييت ْؿت ع24:٢ًٚاقح ٚؾسٜح ددًا يف املاد٠)

َّ ٖرٙ املاد٠ أداشت ؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ باضتدداّ ايتكٓٝات (4)إيهرت١ْٝٚ" . ٖٚرا ٜعين أ
ٚا٭دٗص٠ ٚاملعدات ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاملػٓاطٝط١ٝ أٚ ايهٗسَٚػٓاطٝط١ٝ املعد٠ ٭غساض ايتشٌٜٛ 

يٮَٛاٍ بد٫ً َٔ ايطسم ايتكًٝد١ٜ املتبع١ يف ايتشٌٜٛ؛ ٖٚرٙ إغاز٠ ؾسو١ يًؿٓتو اإليهرتْٚٞ 
َّ ؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ  اييت تكّٛ ع٢ً تبين ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات يف تٛؾري اـدَات املاي١ٝ ٚطاملا أ

                                                      

 مؼ قانؽن البشغ السخكدي الشافح. (53يشعخ السادة) (5)
( بفقخاتها)أواًل وثانيًا وثالثًا( مؼ قانؽن التؽقيع اإللكتخوني والسعامالت 0يشعخ السادة) (0)

( 4056، مشذؽر في جخيجة الؽقائع العخاقية، العجد )0250( لدشة 78اإللكتخونية رقػ)
 .0250/ تذخيؼ الثاني/ 5في 

مؼ قانؽن التؽقيع اإللكتخوني والسعامالت اإللكتخونية  (3( يشعخ الفقخة)ج( مؼ السادة)3)
 الشافح.

 ( مؼ قانؽن التؽقيع اإللكتخوني والسعامالت اإللكتخونية الشافح.04( يشعخ السادة)4)
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ٖٛ َٔ اـدَات املاي١ٝ ؾايتشٌٜٛ اإليهرتْٚٞ يٮَٛاٍ ٖٛ أسد تطبٝكات ايؿٓتو بايتايٞ 
 ٞ يًؿٓتو ٚاقح ٚؾسٜح يف ٖرٙ املاد٠.ايطٓد ايكاْْٛ

ٜعد ٖرا ايٓعاّ سذس : 2014( يط١ٓ 3ثايجًا: ْعاّ خدَات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يٮَٛاٍ زقِ )
َّ ؾدٚزٙ دا٤  شا١ٜٚ يًؿٓتو يف ايعسام ٚخط٠ٛ ؾسو١ ٚسكٝك١ٝ يًٛيٛز يف ٖرا ايعامل، إذ إ

ّ ايتهٓٛيٛدٞ يف ايعامل يًتدًـ َٔ خدَات ايدؾع ايتكًٝد١ٜ ملا ؾٝٗا َٔ َٛانب١ يًتكد
ٚاغباعًا يًشاد١ ايعا١َ املتذدد٠ ٚاملتطٛز٠، ؾتبين ايتهٓٛيٛدٝا يف تكدِٜ اـدَات بايدؾع 
اإليهرتْٚٞ ٖٛ اِٖ َعاٖس ايؿٓتو، ٚميهٓٓا إٔ ًْتُظ ذيو بهٌ ٚقٛح َٔ خ٬ٍ تتبع 

 ْؿٛؾ٘ مبا ٫ ٜهًـ املطتكؿٞ أٟ عٓا٤ ٫يتُاضٗا.

ؿ١ٝ اييت ٜتِ بٗا تكدِٜ اـد١َ ٚايٛضا٥ٌ املتبع١ يكد دا٤ ايٓعاّ َٛقشًا يًهٝ 
ٚاؾٗات املدتؿ١ بريو اييت ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َسخؿ١ َٔ ايبٓو املسنصٟ ٚهلا غدؿ١ٝ 

. ٚتكّٛ (1)َع١ٜٛٓ  ٚتطتددّ َٗازات ؾ١ٝٓ يف تكدِٜ اـد١َ ٚؽكع يسقاب١ ايبٓو ٚإغساؾ٘
ٍ تٛؾري أْع١ُ تػػٌٝ تباديٞ ٖرٙ اؾٗات بتكدِٜ خدَات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يٮؾساد َٔ خ٬

ٚايكٝاّ بعًُٝات ايتط١ٜٛ اٯ١ْٝ ٚعًُٝات ايطشب ٚايدؾع ٚاؿؿاظ ع٢ً ضس١ٜ ٚأ١َٝٓ ضذ٬ت 
َٚعًَٛات ا٭ؾساد ٚمحاٜتٗا َٔ ا٫خرتام عرب اضتدداّ ْعاّ دؾع قادز ع٢ً اإلضٗاّ يف 

ات باتباع . سٝح تكّٛ ٖرٙ ايػسن(2)اؿؿاظ ع٢ً أدا٤ َطتكس ٚؾعاٍ يف ايٓعاّ املايٞ
ايٛضا٥ٌ ٚاإلدسا٤ات ٚايكٛاعد اـاؾ١ بع١ًُٝ ؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ بني املػازنني داخٌ ايٓعاّ 

. َٔ خ٬ٍ أدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ اييت (3)ٚباضتدداّ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ٭ْع١ُ ايدؾع اإليهرتْٚٞ"
تتٝح يًُطتددّ ضشب أَٛاي٘ َٔ خ٬ٍ بطاقات ايدؾع املُػٓط١ مما ٜطِٗ يف تطٌٗٝ 

عًُٝات ايدؾع اييت تؿتكدٖا ايطسم ايتكًٝد١ٜ، بايتايٞ ٜعد ٖرا ايٓعاّ ػطٝدًا  ٚتطسٜع
 سكٝكًٝا ٚتطبٝكًا ؾعًًٝا يًؿٓتو ٖٚٛ أضاع قاْْٛٞ هلا.

                                                      

( لدشة 3( مؼ نعام خجمات الجفع اإللكتخوني لألمؽال رقػ)53و5و4و3يشعخ السؽاد) (5)
 .0254حديخان  03( في 4306عجد )مشذؽر في جخيجة الؽقائع العخاقية، ال 0254

 ( مؼ نعام خجمات الجفع اإللكتخوني لألمؽال.56( يشعخ السادة)0)
 ( مؼ نعام خجمات الجفع اإللكتخوني لألمؽال.5( يشعخ الفقخة)خامدًا( مؼ السادة)3)
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: ٜعد َػسٚع قإْٛ املدؾٛعات أٍٚ 2019زابعًا: َػسٚع قإْٛ املدؾٛعات ايعساقٞ يط١ٓ 
ايعسام، ؾٗٛ  ٜٗدف اىل إْػا٤ ْعاّ  َػسٚع قإْٛ ٜتٛىل تٓعِٝ عًُٝات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يف

َدؾٛعات ايهرتْٚٞ ٚتٛؾري مجٝع خدَات٘ بٗدف تطٌٗٝ إدسا٤ املعا٬َت، ؾع٢ً ايسغِ َٔ 
إَٔ ٖرٙ ا٭َٛز قد مت تٓعُٝٗا يف ْعاّ املدؾٛعات ٚع٢ً ايٓشٛ ايرٟ عسقٓاٙ ضابكًا، بٝد 

َّ  ا٭َس ىتًـ ؾُٝا يٛ ؾدز عٌُ تػسٜعٞ ع٢ً َطت٣ٛ قإْٛ ؾادز  َٚكس َٔ قبٌ أ
ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ملا ؾٝ٘ َٔ ق٠ٛ ايصاّ ٚقُاْات ؿكٛم ا٭طساف اييت غايبًا َا تهٕٛ 

 .(1)َكس١ْٚ ظصا٤ات دٓا١ٝ٥ ملدايؿٝٗا

َّ َؿادق١ ايربملإ ع٢ً ٖرا املػسٚع ٚؾدٚزٙ بايػهٌ املتعازف عًٝ٘ قاًْْٛا  إ
ٓدًا قاًْْٛٝا يًؿٓتو، ؾاملػسٚع بادتٝاشٙ املساسٌ اييت متس بٗا ايكٛاْني؛ ضٝػهٌ أضاضًا ٚض

دا٤ َهت٬ًُ َٔ سٝح ايتؿؿٌٝ ٚايتٓعِٝ ٭سهاّ ٚإدسا٤ات ٚعًُٝات ٚأضايٝب ايدؾع 
اإليهرتْٚٞ، إذ دا٤ َٓعًُا يهٌ َا ىتـ بع١ًُٝ ايدؾع َٔ سٝح اؾٗات املدتؿ١ بتكدِٜ 

أدٗص٠ اـدَات ٚايٛضا٥ٌ املطتدد١َ يف عًُٝات ايدؾع ٚايتشٌٜٛ اإليهرتْٚٞ َٔ خ٬ٍ 
ايؿساف اٯيٞ ْٚكاط ايدؾع ٚباعتُاد بطاقات ايدؾع املُػٓط١ ايؿادز٠ َٔ ايبٓو املسنصٟ، 

ٚباضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات، ( 2)ٚايع٬ُت املطتدد١َ يف عًُٝات ايدؾع َٔ ْكد١ٜ ٚاؾرتاق١ٝ
يرا َع ؾدٚز ٖرا ايكإْٛ ضٝهٕٛ َؿدزًا ٚضٓدًا قاًْْٛٝا يًؿٓتو يف ايعسام خاؾ١ ٚأْ٘ قد 

نٌ َا ىتـ بعًُٝات ايدؾع ٚؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ إيهرتًْٚٝا ٚنريو اضتدداّ ايع٬ُت  ْعِ
 ا٫ؾرتاق١ٝ اييت ٖٞ َٔ أِٖ تطبٝكات ايؿٓتو ايػا٥ع١ عاملًٝا.

 

 

                                                      

، 0259( د. أحسج خمف حديؼ الجخيل: قخاءة في مذخوع قانؽن السجفؽعات العخاقي لدشة 5)
لكمية العمؽم  LARGESSي السؤتسخ العمسي األول الحي أقامته مخبخ بحث ألقي ف

)األنعسة  القانؽنية واالقترادية واالجتساعية لجامعة شعيب دكالي الججيجة تحت عشؽان
الشقجية والسالية في دولة مشطق الذخق األوسط وشسال أفخيقيا: الؽاقع واآلفاق(، السغخب، 

 .0، ص0259
 .0259( مؼ مذخوع قانؽن السجفؽعات العخاقي لدشة 5)( مؼ السادة5الفقخة) 0))



 أسذ تقشيات الفشتغ

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

651 

 ةـاخلامت
ٚيف ختاّ ٖرٙ ايدزاض١ ٫بد يٓا َٔ ؼدٜد أِٖ ا٫ضتٓتادات ٚايتٛؾٝات ٚنُا 

 ٜأتٞ:

 أ٫ًٚ: ا٫ضتٓتادات

١ٝ يًؿٓتو اىل مخطٝٓٝات ايكسٕ املٓؿسّ سٝح متجًت بعٗٛز تعٛد اؾرٚز ايتازى -1
بطاقات ا٥٫تُإ ٚأدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ يتتطٛز ؾُٝا بعد َع اْط٬م غساز٠ ا٭ش١َ 

 اييت ناْت ايبدا١ٜ ايؿع١ًٝ يعٗٛز غسنات ايؿٓتو. 2008املاي١ٝ ايعامل١ٝ يف ض١ٓ 
ٗا قدمي١ تعٛد اىل ْٗا١ٜ ع٢ً ايسغِ َٔ سداث١ ايؿٓتو َٔ سٝح ايتط١ُٝ يهٔ تطبٝكات -2

اييت متجًت بعٗٛز أدٗص٠  1967اىل 1866ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ ايجايج١ اييت اَتدت َٔ 
ايؿساف اٯيٞ باضتدداّ املدؾٛعات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚأْع١ُ املكاؾ١ ٚاـدَات املؿسؾ١ٝ 

 عرب اإلْرتْت.
اييت تكدَٗا ٫ تتٛاؾل ايؿٓتو َع املرٖب ا٫غرتانٞ إ٫ إذا بكٝت قُٔ سدٚد اـدَات  -3

َّ ايتكٓٝات  ايدٚي١ ٦ٖٝٚاتٗا ايعا١َ ٚمل ؽسز اىل ايكطاع اـاف َٔ غسنات ٚأؾساد، إذ إ
تكٛد مٛ َطتكبٌ َٛضّٛ باملطاٚا٠ ٚايٛؾس٠، ؾا٫بتهاز ايتهٓٛيٛدٞ ٜككٞ ع٢ً 

اييت ٖٞ أِٖ عٓاؾس ايسأمساي١ٝ، يف سني أٍْٗا تٓطذِ َع أؾهاز ْٚعسٜات  ايٓدز٠
ُٝا ايػسنات ايٓاغ١٦ ؾٝٗا ملا ؾٝٗا َٔ تػذٝع ٚدعِ يًكطاع املرٖب ايؿسدٟ ٫ض

اـاف ٚتكًٝـ دٚز ايدٚي١ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ناؾ١ ايكطاعات، يهٓٗا ؽتًـ َعٗا يف ْكط١ 
قدد٠ ٖٚٞ ايٓدز٠، ؾُػازن١ ٖرٙ ايتكٓٝات َٔ ايٓد يًٓد ضتكٛض أسد ايعٓاؾس 

ضعاز اىل ايؿؿس ٚتتٛقـ ا٭ضاض١ٝ يًسأمساي١ٝ ٖٚٞ ايٓدز٠ اييت َٔ دْٚٗا تٓدؿض ا٭
ا٭ضٛام عٔ ايعٌُ نُا أْٗا تكٛد اجملتُع مٛ منٛذز ضٝاضٞ ٚاقتؿادٟ ٫ طبكٞ 

 ايرٟ ٖٛ َٔ املعاٖس ايػا٥ع١ يًسأمساي١ٝ.
تكُٓت فُٛع١ َٔ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ اييت دا٤ت يف قٛاْني َتؿسق١ إغازات ؾسو١  -4

ٛزتٗا ايبدا١ٝ٥ ٫ اؿدٜج١، يًؿٓتو ٚتطبٝكاتٗا ست٢ ٚإٕ ناْت قد َجًت ايؿٓتو يف ؾ
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نكإْٛ ايبٓو املسنصٟ ايٓاؾر ٚقإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ايٓاؾر 
، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ 2014( يط١ٓ 3خدَات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يٮَٛاٍ زقِ) اىل داْب ْعاّ

 ٖٓاى قإْٛ خاف بايؿٓتو ٜتٓاٍٚ نٌ َا ٜتعًل ب٘ بايتؿؿٌٝ بايػهٌ ايرٟ ٜكُٔ
 سكٛم ا٭طساف املع١ٝٓ.

إذا َا أقسٙ املػسع أٍٚ قإْٛ  2019ٜعد َػسٚع قإْٛ املدؾٛعات اإليهرتْٚٞ يط١ٓ  -5
 ٜٓعِ املدؾٛعات إيهرتًْٚٝا يف ايعسام.

 ٜٛؾٞ ايباسح مبذُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات أُٖٗا: ثاًْٝا: ايتٛؾٝات:

عساقٞ يط١ٓ ْٓاغد املػسع ايعساقٞ باإلضساع يف إقساز َػسٚع قإْٛ املدؾٛعات اي -1
ٚذيو ٭ُٖٝت٘ ٚدٚزٙ ايؿعاٍ يف تطٜٛس عًُٝات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يف ايعسام، ملا ؾٝ٘ 2019

َٔ تٓعِٝ تاّ يهٌ َا ىـ عًُٝات ايدؾع اإليهرتْٚٞ َٔ دٗات ٚأضايٝب ٚع٬ُت مما 
ايٛاقع اإليهرتْٚٞ يف ايعسام ٚايٓٗٛض ب٘ ٚتسقٝت٘  ع٢ًضٝذعً٘ ٜعهظ آثازًا إهاب١ٝ 

 املتكد١َ يف ٖرا اجملاٍ.  ملؿاف يدٍٚ
تػسٜع قإْٛ خاف باـدَات املاي١ٝ ع٢ً ق٤ٛ ْعاّ خدَات ايدؾع اإليهرتْٚٞ  -2

يصاّ أنجس َٔ ايٓعاّ بطبب اؾصا٤ات اييت غايبًا َا إيٮَٛاٍ ملا يف ايكإْٛ َٔ ق٠ٛ 
 تكرتٕ ب٘ ٚتؿسض ع٢ً كايؿٝ٘، ؾك٬ً عٔ ايكُاْات اييت تٛؾسٖا يٮطساف املع١ٝٓ.

يع١ًُ ا٫ؾرتاق١ٝ َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ اييت تطتددّ يف عًُٝات ايتشٌٜٛ ٚايدؾع يهٕٛ ا -3
اإليهرتْٚٞ ٚأنجس تطبٝكات ايؿٓتو غٝٛعًا ٚملا ؾٝٗا َٔ تطٌٗٝ يتكدِٜ اـدَات املاي١ٝ 
ايهرتًْٚٝا، ْٛؾٞ املػسع ايعساقٞ بطٔ قإْٛ خاف بإؾداز ع١ًُ اؾرتاق١ٝ ؽكع 

 .إلغساف ٚضٝطس٠ ايبٓو املسنصٟ
ح اجملاٍ يػسنات ايؿٓتو ايٓاغ١٦ ٚتكدِٜ ايدعِ يسٚاد ا٭عُاٍ املبدعني ملا يدِٜٗ اؾطا  -4

ٍٛ ؾعاٍ يف تطسٜع منٛ ٚتطٜٛس ايتك١ٝٓ  َٔ ابتهازات ٚسًٍٛ َٓتذ١ مما ٜطِٗ ع٢ً م
 املاي١ٝ يف ايدٚي١.
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The Author declare That there is no conflict of interest 

 ادرـاملص

 أ٫ًٚ: ايهتب

ثٛز٠ قد املباد٨ ايتكًٝد١ٜ  ا٫قتؿاد ايطًٛنٞ خٌٝ، أمحد خًـ سطني،ايدد.  .1
 .2020 ، َهتب١ ايكإْٛ املكازٕ، بػداد(1يًكإْٛ)ط

، داز ايرانس٠ 1ط) ا٫قتؿاد ا٫دتُاعٞ ايتكاَين ايدخٌٝ، أمحد خًـ سطني،د.  .2
 .2019 (يًٓػس ٚايتٛشٜع، بػداد

 ، اجملًد2٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ )طاملٛضٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ، ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ .3
 ٖذس1404.١ٜ(، داز ايط٬ضٌ، ايهٜٛت( 39،22،9)

( ب٬ ايدٚس١ -داَع١ قطس) ا٫بتهاز تعسٜؿ٘ ٚتُٓٝت٘ ،سطني عبد ايعصٜصايدزٜين، د.  .4
 ض١ٓ ْػس.

ع٬ق١ ايبٓٛى اإلض١َٝ٬ بايبٓٛى املسنص١ٜ يف ظٌ املتػريات ايدٚي١ٝ  ،ضًُٝإْاؾس،  .5
 .2006 (اؾصا٥سَهتب١ ايسٜاّ، ) اؿدٜج١

ب٬  (بٝت اؿه١ُ، بػداد)املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ ، شٖري، ايبػري، عبد ايباقٞبهسٟ، .6
 .ض١ٓ ْػس

د. قٓدٚش، عبد ايهسِٜ أمحد، ايتكٓٝات املاي١ٝ ٚتطبٝكاتٗا يف ايؿٓاع١ املاي١ٝ اإلض١َٝ٬  .7
 .2019)ؾٓدٚم ايٓكد ايعسبٞ( 

إلض٬َٞ )داز اإلَاّ ا٭ٚشاعٞ، ايؿسؾٛز، قُد عبد ايًطٝـ ؾاحل، خؿا٥ـ ايؿهس ا .8
 .2001اإلضهٓدز١ٜ( 

 ثاًْٝا: ايبشٛخ
عح َٓػٛز )ايع٬ُت املػؿس٠ بني ايتذسِٜ ٚايتٓعِٝ  خًـ سطني،أمحد ايدخٌٝ، د.  .1

 .1، ع1ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ ايؿًٛد١، اجملًد ،يف ف١ً ايباسح يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ

ٕٛ املدؾٛعات ايعساقٞ يط١ٓ قسا٠٤ يف َػسٚع قاْ سطني، خًـ أمحدايدخٌٝ، د.  .2
يه١ًٝ  LARGESSعح أيكٞ يف امل٪متس ايعًُٞ ا٭ٍٚ ايرٟ أقاَت٘ كرب ) 2019

ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ؾاَع١ غعٝب دنايٞ اؾدٜد٠ ؼت 



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

767 

ايٛاقع  عٓٛإ)ا٭ْع١ُ ايٓكد١ٜ ٚاملاي١ٝ يف دٚي١ َٓطل ايػسم ا٭ٚضط ٚمشاٍ أؾسٜكٝا:
 .2019 (املػسبٚاٯؾام(، 

ابتهازات ايتهٓٛيٛدٝا املاي١ٝ ٚدٚزٖا  ،غاؾ١ٝ، غاٟٚ، عٛاطـبَٛٛد، إميإ، َطسف،  .3
عح َٓػٛز يف ف١ً ز٣٩ اقتؿاد١ٜ، داَع١ ١ )يف تطٜٛس أدا٤ ايبٓٛى ا٫ض١َٝ٬ ايعسبٝ

 (.1ع، 10ايػٗٝد مح٘ ـكس، ايٛادٟ، اؾصا٥س، اجملًد

أثس تٛظٝـ ْكٌ  ، ْب١ًٝ،د. قُد ،بٛشٜد، د. عبد ايٓٛز، بٛدٟ عبد ايؿُد د. .4
عح َٓػٛز يف ف١ً املكاز )ايتهٓٛيٛدٝا املاي١ٝ ع٢ً اقتؿادٜات ايدٍٚ عسبًٝا ٚعاملًٝا 

 .2021 (، اؾصا٥س2، ع(4)يًدزاضات ا٫قتؿاد١ٜ، اجملًد
عح َٓػٛز يف ١ )ايتهٓٛيٛدٝا املاي١ٝ ؾاع١ ٚاعد٠ يف ايٛطٔ ايعسبٝ ،ضعٝد٠سسؾٛؽ،  .5

 .2019( ، اؾصا٥س3، ع11اجملًد  ف١ً آؾام ع١ًُٝ،

د. عبد ايٖٛاب، قُد أبٛ ايكُؿإ، د. ايطٓدْٜٛٞ، ٢َٓ قُد، أبٛ اـري، ْٛزٖإ  .6
دزاض١ –عادٍ قُد، أثس دٛد٠ خد١َ َانٝٓات ايؿساف اٯيٞ ع٢ً ا٭دا٤ ايتطٜٛكٞ 

تطبٝك١ٝ بايبٓٛى ايتذاز١ٜ بهؿس ايػٝذ )عح َٓػٛز يف ف١ً ايدزاضات ايتذاز١ٜ 
 .2019( 8، ع1اؾس٠، ن١ًٝ ايتذاز٠، داَع١ نؿس ايػٝذ، اجملًداملع

 ثايجًا: ايدضاتري ٚايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ
 ايٓاؾر. 2005ايدضتٛز ايعساقٞ يعاّ  .1

 املعدٍ ايٓاؾر. 2004( يط١ٓ 56قإْٛ ايبٓو املسنصٟ زقِ) .2

، َٓػٛز يف 2012( يط١ٓ 78قإْٛ ايتٛقٝع اإليهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ زقِ) .3
 .2012/ تػسٜٔ ايجاْٞ/ 5يف  4256سٜد٠ ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ بعددٖا د

َٓػٛز يف دسٜد٠ ايٛقا٥ع  2014( يط١ٓ 3زقِ) ْعاّ خدَات ايدؾع اإليهرتْٚٞ يٮَٛاٍ .4
 .2014سصٜسإ  23يف  4326ايعساق١ٝ بعددٖا 

 .2019َػسٚع قإْٛ املدؾٛعات ايعساقٞ يط١ٓ  .5
 زابعًا: املؿادز ا٫يهرت١ْٝٚ

ش: ٌٖ تكٛدْا ايتهٓٛيٛدٝا اىل ايػٝٛع١ٝ، تسمج١ ع٤٬ ايدٜٔ أبٛ تّٛ ناضاٚز  .1
 َكاٍ َٓػٛز يف َٛقع ايػد َٚتاح ع٢ً ايسابط ايتايٞ: ش١ٜٓ، 
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