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 رايعملا قاطن
 .ىرخأ تالماعمو ءارشو عيبو رادصإ نم مهسأل9 ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا رايعملا اذه لوانتي
 لوحت نع ةمجانلا قوقحلا يفو اaادوجوم يفو ةمهاــسملا ةكرشلا لام سأر يف ةعئاش صصح لثمت ةيلام قاروأ نع ةرابع :مهسألا
 .نويدو عفانمو نايعأ ىلإ ةكرشلا هذه لام سأر
 .مهسألا هذه مكح ذخl مهسألا ماقم موقت يتلا تادنتسملا نأ امك
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 :مهسألا رادص: ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا .1

 رادصإ كلذك زوجيو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمو ماكحأ عم اهطاشن لاجم ضراعتي ال يتلا تاكرشلا ءاشنإ زوجي .1.1
 رادصإ زوجي ال امك اهؤاشنإ زوجي الف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو ئدابم يعارت ال يتلا تاكرشلا امأ ،تاكرشلا هذه مهــسأ
 .تاكرشلا هذه مهسأ

 :يتآلاك يه ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو ئدابم عم ضراعتت يتلا تالاzاو

 ا� ةرجاتملاو ةيلوحكلا ت9ورشملا جاتنإ §
 ةيبط ريغ ضارغأل ةردخملا داوملا ةراجتو جاتنإ §
 همكح يف يتلا ةطشنألاو رامقلا §
 اaاقتشمبو ا� ةرجاتملاو ريزانخلا ةيبرت §

  يوبرلا ليومتلا تالماعم §

  .اهمكح يف امو دوقنلا يف يرجت يتلا ةلجآلا فرصلا دوقع §

 ةيمالسإلا ميقلاو قالخألل ةفلاخملا تاروشنملا §

  .ةيمالسإلا ميقلا عم ةضراعتم ةطشنأ سرامت يتلا تايلاعفلا نم اهريغو قدانفلاو يهالملا §

 ةئيبلاو ةيحلا تانئاكلا ىلع ريبك ررض ىلإ يدؤت يتلا ةطشنألا §

 ةيناسنإلا ةرطفلا رييغت ىلإ فدa يتلا ةينيجلاو ةيجولويبلا ةطشنألا §

 .ةحصل9 ةرضملا غبتلا تاجتنم ةراجتو جاتنإ §
 رعس رابتعالا نيعب ذخألا لالخ نم لداع لكشب اهرعس ديدحت اهيلع بجي ةديدج امهسأ ةكرشلا رادصإ دنع .2 .1

 .ةميدقلا مهسألا

 مهسأ رادصإ اعرش زوجي امنيب ،ح9رألا عيزوت يف وأ ةيفصتلا دنع ةيولوألا اهيلماح يطعت ةزاتمم مهــسأ رادصإ زوجي ال .3 .1
 .ةكرشلا لام سأر ةد�ز دنع ةديدجلا مهسألا ءارش يف ةيلوأ مهيطعت وأ ةيذيفنتو ةيرادإ تازايتما اهيلماح يطعت



62/80/0202 :رشنلا خير!  
 

6 
 

 :مهسألا لوادتب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا .2

 بجي مهسألا ءارشو عيب دنع هنأ الإ ،حابم اهطاشن لاجمو اهئاشنإ ضرغ يتلا تاكرشلا مهسأ ءارشو عيب زوجي .1.2
  .ةعورشم ريغ بساكم قيقحت ىلإ يدؤت دق يتلا ت9راضملاو ليحلا نع داعتبالا

 .لجأ ىلإ اهئارشو اهعيب كلذك زوجي ادقن مهسألا ءارشو عيب زوجي امك .2.2

 ءارش زوجي ال يلاتل9و ،مهسألا ءارشو عيب دنع كلذك اهرفوت طرتشي عيبلا دقع يف اهرفوت بجي يتلا ةماعلا طورشلا .3.2
 ضرق ىلع لوصحلا لباقم ةرسمسلا تاكرش ىدل مهسألا نهر نع ةرابع يه يتلا تالماعملا زوجت ال اذك ،يوبر ضرقب مهسألا
 .)Margin Sales( شماهل9 عيبل9 ىمسي ام وهو ،اهنم يوبر

  .)Short Sale( فوشكملا ىلع عيبلا وأ ريصقلا عيبل9 ىمسي ام وهو ،عئابلا اهكلمي ال يتلا مهسألا عيب زوجي ال .4.2

 عيب نم ةعورشملا تافرصتلا مهسألا هذ� فرصتي نأ همس9 مهسألل يئاهنلا ليجستلا متي نأ لبق مهسألا يرتــشمل .5.2
 .هوحنو

 .هيف املسم نوكت نأ زوجي ال امنيب ،ملسلا لام سأر مهسألا نوكت نأ زوجي .6.2

 تارايخ دوــقع وأ )Futures( ةيلبقتسم دوقعلا تناكأ ءاوس ،مهــسألا ىلع ةيلاملا تاقتشملا دوقع ءارجإ زوجي ال .7.2
)Options( تالداــبم دوقع وأ )Swaps(. 

  .مهسألا ضارقإ زوجي ال .8.2

 .مهسألا نهر زوجي .9.2

 .هلثم وأ مهسلا تاذ ةداع© رجأتسملا ماقأ ءاوس مكحلا فلتخي الو ،مهسألا ةراجإ زوجت ال .10.2

 .اهنهر ضرغب مهــسألا ةراعإ زوجت .11.2
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 :Xايحأ مرحمب لماعتت اTأ الإ حابم اهطاشن لاجم تاكرش مهسأ لوادت ماكحأ .3

 اهطاشن لصأ نوك عم ةيعرشلا تاروظحملا وأ 9رل9 »ايحأ لماعتت يتلا تاكرشلا مهسأ لوادتو ةمهاسملا زوجي ال .1.3
 :ةيتآلا طورشل9 الإ احابم

 اعرش ةمرحملا تامدخلاو علسل9 راجتالا وأ جاتنإ ىلع صنت ةدام يأ ىلع ةكرشلل يسيسأتلا دقعلا يوتحي الأ .1.1.3
 .هوحنو رامقلاو ريزنخلاو رومخلاو ةيوبرلا تالماعملاك

 دوجو لاح يفف كلذ عمو ،ةيوبر ت9اسح يف اهلاومأ عدوت الأو 9رل9 تاكرشلا هذه ضرتقت الأ لصألا .2.1.3
 ةيوبرلا ضورقلا( يوبرلا ضارتقالا ةبسن زواجتت الأ طرتشي ذئدنع ،اهتيرارمتسا ىلع ةكرشلا ةظفاحم ةرورض اaزرفأ ةيئانثتسا فورظ
 نإ ةيقوسلا اهتميق نم وأ ةكرشلا تادوجوم يلامجإ نم %33 )ةيوبر لوصأ نم اه�اش امو ةكرشلا لبق نم ةردصملا تادنسلاو
 يف ةعدوملا لوصألا ةبسن زواجتت الأ طرتشي ةيليغشت ت�دحت ةكرشلا ةهجاوم ةلاح يفو ،اaادوجوم يلامجإ نم ربكأ تناك
 تناك نإ ةيقوسلا اهتميق نم وأ ةكرشلا تادوجوم يلامجإ نم % 33 )اهريغو تادنسلاو ةيوبرلا عئادولا( ةيوبرلا ت9اسحلا
 ماكحأ اهيلع قبطتف ةيوبر ت9اسح يف اهعاديإ ىلع ةكرشلا ةينوناقلا حئاوللا ربجت يتلا لاومألا امأ ،اaادوجوم يلامجإ نم ربكأ
 .ىلعألا يف ةروكذملا % 33 ةبسن نمض لخدت الو ةرورضلا

 )كلذ ريغو ةمرحملا علسلا عيبو 9رلا( ةمرحملا تالماعملا نم هتققح يذلا مرحملا ةكرشلا داريإ زواجتي الأ طرتشي .3.1.3
 اهدوجوو ةكرشلا طاشن ةيرارمتسا ىلع ةظفاحملا ةرورض وأ ةينوناقلا حئاوللا اهتضتقا يتلا ةيئانثتسالا فورظلا يف اهماربإ مت يتلا
 ةراعدلاك ةيناسنإلا ميقلا عم ضراعتيو هتمارك نم صقتنيو ناسنإلا قوقح كهتني ام امأ ،ةكرشلا داريإ يلامجإ نم % 5 ةبسن
 .ةداملا هذه تحت هجاردإ نكمي الو ةتبلأ هب حمسي ال اذهف ءاضعألا ةراجتو رشبلا ةراجتو

 ةينازيم باسح رخآ وه ىلعألا يف ةروكذملا دعاوقلاو بسنلل ةكرشلا ةاعارم ىدم نم دكأتلا يف عجرملا .4.1.3
 .ةكرشلل

 باسح فشك ىلإ راظتنالا متي رايعملا اذه يف اهيلع صوصنملا بسنلا نم يأل ةكرشلا زواجت لاح يف .5.1.3
 ةرمتسم ةكرشلا نأ يلاتلا ةينازيملا باسح يف نيبت نإف ،% 10 ةبسن نع زواجتلا اذه ديزي الأ طرشب )رهشأ ةثالث( يلاتلا ةينازيملا

 .هالعأ ةروكذملا طورشلل ةيفوتسملا تاكرشلا رشؤم نم اهمهسأ جارخإ متي ةددحملا ببسنلا اهزواجت يف
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 اوموقي نأ هالعأ نيبملا مرحملا داريإلا تققح يتلا تاكرشلا مهسأ يكلام نييونعملا وأ نييقيقحلا صاخشألا ىلع بجي .2.3
 .مرحملا داريإلا نم مهمهسأ صخي امم صلختلا لالخ نم ةيلاملا ةرتفلا ةياÂ دنع مaاداريإ ريهطتب

 نع رظنلا ضغبو ،همدع نم ح9رألا عيزوت نع رظنلا ضغب مرحملا داريإلا نم مهــسلا صخي امل نوكي ريهطتلا .1.2.3
  .همدع نم ح9رألا ةكرشلا قيقحت

  .مخضتلا ةبسن زواجتت يتلا ةبسنلا رابتعال9 ذخؤي يوبرلا داريإلا نم هريهطت بجي ام باسح دنع .2.2.3

 ةيريخلا تامدخلا يف فرصيو ،لاكشألا نم لكش يÄ هنم صلختلا بجاولا رادقمل9 عافتنالا مدع بجي .3.2.3
  .اهريغو ءارقفلا ةدعاسمو رامعإو ةحصو ميلعت نم ةيمالسإلا ةعيرشلا دعاوقل ةيعارملا

 نويدو دوقن ا_ادوجوم بلغأ تاكرش مهسأ لوادت ماكحأ .4

 تادوجوم نيب نويدلاو دوقنلا هذه ةبسن نع رظنلا ضغب ،نويدو دوقن ا:ادوجوم نيب يتلا تاكرشلا مهسأ لوادت زوجي .1.4
 .ةكرشلا

 مهسألا لوادتو رادص: ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا دنتسم

 مهسألا رادص: ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا دنتسم .1

 ءارش ربع تاكرشلا هذه لثمب كارتشإلا نإف مهسأ ىلإ اهلام سأر ميسقت مت دق ةمهاسم ةكرش سيسl زوجي امك .1.1
 نآرقلا ركذ ذإ ،عامجإلاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا وهف ةيدقاعتلا ةكرشلا سيسl ةيعورشم دنتسم امأ .اضيأ زئاج اهمهسأ
 كردتسم( ةكارش هل تناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو ،)29 :رمزلا ةروس - 24 :ص ةروس( ،اهل ميرحت ريغ نم تاكرشلا ميركلا
 ةيعورشم ةلدأ نمو ،)10 ،ةكرشلا باتك ،يراخبلا حيحص( ،ةباحصلا تاكرش ملسو هيلع هللا ىلص رقأ امك ،)61 ،2 ،مكاحلا
 يبأ ننس( ،"امهنيب نم تجرخ هناخ نإف ،هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلÏ »أ :لوقي هللا نإ" ثيدح كلذك ةكرشلا
 .)26 ،عويبلا باتك ،دواد
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 ةعيرشلا دعاوقو ماكحأ عم اهطاشن لاجم ضراعتي الأ ةمهاسملا ةكرشلا مس9 ةامسملا ةكرشلا هذه ءاشنإ ةحصل طرش مهأو
 ءاشنإ نإف عمتzاو درفل9 رارضإلا ىلإ يدؤت يتلا ةطشنألل ةيدرفلا ةسرامملا تمرح دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ امبو ،ةيمالسإلا
 .كلذك مرحم وه ةطشنألا هذه ىلع ةمئاقلا تاكرشلا ةرادإو

 همهسأ ح9رأ نم لاملا سأر يف كيرشلا ديفتسيو ،ةكرشلا لام سأر يف مهصصح قثوت ءاكرشلل ةكولمم ةيلام قاروأ يه :مهسألا
 نأل ،تافرصتلا نم كلذ ريغو ةبهو ءارشو اعيب همهسÄ فرصتلا كيرشلا اذهل قحي امك ،اهعوقو لاح اaراسخ لمحتيو
 .ةيعرشلا دعاوقلا كلذ يف فلاخي مل ام ءاشي فيك هكلم يف فرصتلا كلمي ناسنإلا

 ايعارم صصح ىلإ ةكرشلا ميسقت نوكي يكلو ،صصح ىلإ مسقم لكشب اهتميقو ةكرشلا تاوجوم لثمت مهسألا .2.1
 ةفلاخم قرطب ام ةيكلم لقن ةمرح ىلع ديكأتلاف ،ةكرشلل ةيقيقحلا ةميقلا ىلع ءانب ميسقتلا اذه متي نأ بجي ةيعرشلا دعاوقلل
 ةليحلاو نبغلا بنجت بوجو يضتقي )29 :ءاسنلا ةروس( فارطألا اضر اهيف لمتكي ال ةروصبو ةينوناقلاو ةيعرشلا ماكحألل
 ةيواستملا ةكرشلا صصح ريظن يه ةديدجلا مهسألا نأ امبو ،ابلس هيف رثؤتو دقعلا دسفت يتلا بابسألا نم كلذ ريغو ريرغتلاو
 يوطني ةديدجلا مهسألا رادصإ حبصأل الإو ،ةميدقلا مهسألا رعس سفنب ةديدجلا مهسألا رادصإ متي نأ بجاولا نمف ةميقلا
  .ةيمالسإلا ةعيرشلا لبق نم ةمرحم رومألا هذه لكو ،ةلداع ريغ ةسفانمو عورشم ريغ بسكو نبغ ىلع

 كلذك نوكرتشي )مهسألا يكلام( ءاكرشلا نإف ةيواستم بسنب ةكرشلا ةيكلم لثمت قئÏو نع ةرابع مهسألا نأ امب .3.1
 ىضتقم وه اذهو ،تايلوؤسملا سفن لمحتيو قوقحلا سفن كيرش لك كلمي ةيحانلا هذه نمف ،رئاسخلاو ح9رألا يف يواستل9
 سأر نم هتصح ةداعتسا يف ةيولوألا ءاكرشلا دحأ حنم زوجي ال يلاتل9و ،يضارتلا ساسأ ىلع ةمئاقلا دوقعلاو فاصنإلاو لدعلا
 رادصإ نإف مرحم ءاكرشلا دحأل ةيلوألا هذه لثم حنم نأ امبو ،ح9رألا عيزوت يف ةيلوألا هحنم كلذك زوجي الو ،ةيفصتلا ءانثأ لاملا
 ةيفارتحا تالهؤم هيدل نمل ةيذيفنتو ةيرادإ تازايتما حنمت مهسأ رادصإ زوجي هنأ الإ ،كلذك مرحم ةيلوألا هذه حنمت ةزاتمم مهــسأ

 .اعيمج ءاكرشلا ةحلصم يف بصيس اهحاجنو ةيفارتحا بلطتت ةكرشلا ةرادإ نأل كلذو ،لاzا اذه يف

 يأ ديدحت رارق ذاختا يف قحلا ةبحاص يهو ،ددجلا ءاكرشلا ديدحت رارق ذاختا يف قحلا ةبحاص يه ةيونعملا ةكرشلا ةيصخشو
 حرطتس يتلا مهسألا ءارش يف ةيلوألا اهبحاص حنمت ةزاتمم مهسأ رادصإ زوجي يلاتل9و ،مهمهسأ ددع ةد�ز متيس نيذلا ءاكرشلا
 لمتحملا ررضلا ةهجاوم يف يزارتحا ءارجإك مهسألا هذه لثم رادصإ ىلإ جاتحت دق ةكرشلا ذإ ،اهلام سأر ةد�زب ةكرشلا مايق دنع
  .ةكرشلا ةينب قحلت يتلا تاريغتلا نع مجني دق يذلا
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 مهسألا لوادتب ةقلعتملا ةيهقفلا ماكحألا دنتسم .2

 ءارشو اعيب تاكرشلا هذه مهسأ لوادت زاوجبو حابم اهطاشن لاجمو اهئاشنإ ضرغ يتلا تاكرشلا ءاشنإ زاوجب مكحلا .1.2
 ليحلا عاونأ عيمج نع ةديعب نوكت نأ بجي ءارشو عيب نم مهسألا لوادت لامعأ نأ الإ ،ةيلصألا ةح9إلا ةدعاق ىلع ينبم
  .عورشم ريغ بسك نم هيلإ يدؤت امل ةمرحم لامعألا هذهف ،بعالتلاو ةرماقملا اهنم دصقي يتلا ت9راضملاو

 مسالا نم لك عومجم نم نوكتت ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا نأ الإ نويدو دوقن ةكرشلا تادوجوم نيب ناك ول ىتح .2.2
 لوصأو تادوجوم بناج ىلإ ةيرابتعالا ميقلا نم اهريغو صيخارتلاو زايتمالا قوقحو ةيرامثتسالا ءالمعلا ةظفحمو يراجتلا
 دوقنلا عيب دويق نإف يلاتل9و ،ةكرشلا ةميق عومz ةلكشملا ىرخألا رصانعلل ةعبÙ نويدلاو دوقنلا هذه نإف يلاتل9و ،ةكرشلا
  .ءارشو اعيب مهسألا لوادت ىلع اهضرف نكمي ال نويدلاو

 هذه يف 9رلا ىرجأ  ءاوس مرحم ةيوبر تالماعم ربع مهسألا ءارش نإف مالسإلا يف ةيهيدبلا تامرحملا نم 9رلا نأ امب .3.2
 وه شماهل9 عيبلاو ،)margin sales( شماهل9 عيبلا ربع مهسألا ءارش ىلع قبطني ام وهو ،رشابم ريغ وأ رشابم تالماعملا
 ضارتقال9 موقي نمثلا يق9 عفدلو ،اهارتشا يتلا مهسألا نمث نم )شماه( ءزج عفدب ليمعلا اهلالخ نم موقي ةلماعم نع ةرابع
 مهسألا ءارشب موقي انه ليمعلا نأ امبو ،اهارتشا يتلا مهسألا ضرقلا كلذ لباقم نهري نأ ىلع �وبر اضرق ةرسمسلا تاكرش نم
 .ةزئاج ريغ ةلماعملا هذه نإف ةرسمسلا تاكرش نم هيلع لصح يذلا يوبرلا ضرقلا ربع

 وه عيبلا اذه نأل ،)shortsale-فوشكملا ىلع عيبلا-ريصقلا عيبلا( اهعئ9 اهكلمي ال يتلا مهسألا عيب زوجي ال .4.2
 رصانع نمضتي عيبلا اذه نأ امك ،ةتباثلا يمالسإلا هقفلا ئدابمو صوصنلا هتمرح يذلاو هدنع سيل ام ناسنإلا عيب ليبق نم
 .رامقل9 اهيبش هلعجتو بعالتلا ب9 حتفت

 ةيلمع مامتإ لبق ولو ىرخألا ةعورشملا تافرصتلا ا� فرصتي نأ وأ اهعيبي نأ مهسألا هكلمت دعب مهسألا كلامل زوجي .5.2
 يمالسإلا هقفلا دعاوق ذإ ،اهريغو ءارشلاو عيبلا تايلمع يف ةيكلملا لاقتنال �رورض ال ايلكش ًءارجإ دعت يتلا يئاهنلا ليجستلا
 .دقعلا درجمب لقتنت تاضواعملا دوقع يف ةيكلملا نأ ىلع صنت

 نوكي نأ هيف ملسملا طورش نم نأل ،هيف املسم نوكت نأ زوجي الو ملسلا دقع يف لاملا سأر مهسألا نوكت نأ زوجي .6.2
 بولطملا ةكرشلا مسا نع نالعإلا لالخ نم هنييعت مت الام لثمت تاكرشلا مهسأ نأ نيح يف ،انيعم الام سيلو ةمذلا يف انيد
 باوصلا نإف ةنيعم ةكرشل اهتيعبت ىلإ رظنل9 اÂأ الإ يحاونلا ضعب يف ةيلثملا لاومألا هبشت تناك نإو مهسألاف ،اهيف مالسإلا
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 ملسلا لجأ لولح دنع قوسلا نم اهتلازإو ةكرشلا مهسأ ءاغلإ ةيلامتحا نأ امك ،اهيف مالسإلا مت يتلا ةنيعملا لوقحلا ىلع اهسايق
 .دقعلا يف ابلس رثؤي ررغ اذهو ،المتحم ارمأ هيف ملسملا ميلست ىلع )مهسلا بحاص( هيلإ ملسملا ةردق مدع ةيناكمإ نم لعجي

 ال امهسأ عيبي ام ابلاغ دوقعلا هذه يف عئابلا نأل ،مهسألا ىلع )Futures( ةيلبقتسملا دوقعلا ءارجإ زوجي ال .7.2
 ،قوسلا ةكرحل اقفو هديدحت متي لب ،دقعلا ءارجإ ءانثأ هديدحت متي ال تالماعملا نم عونلا اذه يف نمثلا نأ ىلإ ةفاضإل9 ،اهكلمي
 تالماعملا هذه لعجي لبقتسملا يف راعسألا ضافخنا وأ عافترا ةيلامتحا ىلع ءانب تالماعملا هذه يف فارطألا لوخد نأ امك
 ،ةعورشملا دوقعلا ماربإ نم ضرغلا نع اهماربإ نم ضرغلا فالتخا كلذك ةيلبقتسملا دوقعلا ةيعورشم يف رثؤي اممو ،رامقلل ةيهاضم
 .رخآلا فرطلا ةراسخ باسح ىلع حبرلا قيقحتو ةرماقملا ةيلبقتسملا دوقعلا ماربإ نم دصقي ذإ

 عيب يف رايخلا قح يرتشي تارايخلا دوقع يف يرتشملا نأ وه ةيلاملا تاقتشملا دوقع نم اهريغ نع تارايخلا دوقع زيمي ام مهأ نإ
 رايخلا قح نأل ،مهسألا ىلع تارايخلا دوقع ماربإ ةيهقفلا ةيحانلا نم زوجي الو ،ددحم خيرÙ يفو نيعم نمثب ام مهسأ ءارش وأ
 دوقعلا هذه لحم نإف اذل ،اهئارشو اهعيب زوجي يتلا قوقحلا ةلمج نم سيل ةيلاملا قاوسألا يف ةمربملا تارايخلا دوقع لحم وه يذلا
 هحنمي ال اميف ءارشلا وأ عيبلا ةيناكمإ هبحاص لوخي دقعلا دعب أشني درجم قح وه رايخلا قح ذإ ،نمثب عابي نأ حلصي امم سيل

 قوقحلا تحت ناجردنت نيتللا ةناضحلاو ةعفشلا نأ امبو ،ةناضحلاو ةعفشلا قح نأش كلذ يف هنأش سوسحم ءيش يف اينيع اقح
 هذه يف ام رابتعال9 ذخألا دنع هنأ كلذ ىلإ فضأ ،هئارشو هعيب زوجي ال كلذك رايخلا قح نإف امهؤارشو امهعيب زوجي ال ةدرzا
  .تارايخلا دوقع زاوجب لوقلا رذعتملا نم نوكيس 9رلاو رامقلاو ررغلا عيبو كلمي ال ام عيبك ةيعرش تاروظحم نم دوقعلا

 هرشؤم دئاع وأ مهسألا دحأ دئاع رخآلل دقعلا يفرط دحأ هلالخ نم عفدي دقع نع ةرابع وه : (Swap) مهسألا ةلدابم دقع
 ،مهسألا ىلع تالدابملا دوقع ءارجإ زوجي الو ،ةنيعم ةدئاف ةبسن وأ هرشؤم دئاع وأ رخآ مهس دئاع ىلع كلذ لباقم لصحيل

 ددحم ريغ دوقعلا هذه يف نيلجؤملا نيلدبلا مجح نإ لب ،نيدل9 نيدلا عيب ىنعم هيف دوقعلا هذه يف نيلدبلا الك ليجl نأل
 نأ امك .ررغلا ىلإ يضفي دقعلا ءانثأ )نيدلا( لجؤملا لدبلا مجح ديدحت مدعو ،هددحت نم يه قوسلا ةكرح ذإ قيقد لكشب
 قرفلا عقوت لالخ نم اهئارجإ متي تالدابملا دوقع ذإ ،يساسألا اهضرغ ثيح نم هريغو عيبلا دوقع نع فلتخت تالدابملا دوقع
 ميرحت ىلإ يدؤت ةيعرشلا ريذاحملا هذه لثمف ،رامقلل ةيهاضم اهلعجي امم لبقتسملا يف ح9رأ نم مهسألا هققحتس ام طسوتم نيب
 .مهسألا ىلع تالدابملا دوقع ءارجإ

 اههبش نم مغرلا ىلع مهسألا نأ وه مهسألا ضارقإ زاوج مدعب مكحلا حيجرت يف هيلع دامتعالا مت يذلا دنتسملا  .8.2 
 نم لعجيس كلذ نع مجانلا داحلا اهتميق ضافخنا وأ عافتراو قوسلا تابلقتب اهرثl نأ الإ يحاونلا ضعب يف ةيلثملا لاومأل9
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 ىرخأ ةيح» نمو ،رخآلا ىلع ةلداع ريغ ةيلضفأ امهدحأ يطعي نأو نيضراقتملا نيب عازن ىلإ مهسألا ضارقإ يضفي نأ حجرملا
  .هتصح ءاكرشلا دحأ ضرقي نأ دوهعملا نم سيلو ةكرشلا نم هتصحل كيرشلا ةيكلم تبثت ةقيثو ربتعت مهسألا نإف

 زاج هعيب زاج ام لك نأ ةيساسألا نهرلا دقع دعاوق نم نأل ،نهرلا دقعل )»وهرم( الحم مهسألا نوكت نأ زوجي .9.2
 يفو ،هل يذلا نيدلا ليصحتب »امض ضرقملا ءاطعإ وه نهرلا ةياغف ،أدبملا ثيح نم اهنهر زوجي مهسألا عيب زوجي امكف ،هنهر
 هنيد )نئادلا( نaرملا لّصحي نأو موزللا دنع دقن ىلإ لوحتلل الباق نوهرملا ءيشلا نوكي نأ نهرلا دقع يف مهملا نإف هسفن تقولا
   .زئاج اهنهر نإف يعرشلا همكحو نهرلا دقع دوصقم عم قفاوتت ةنوهرملا مهسألا نأ امبو ،هعيب لالخ نم

 لاومألا ةئف نم تسيل ةيساسألا اهصئاصخ ىلإ رظنل9 مهسألا نأ امبو ،ضوعب عفانملا كيلمت وه :ةراجإلا دقع .10.2
 نأ كلذ ىلإ فضأ ،ةراجإلا دقع لحم مهسألا نوكت نأ زوجي ال يلاتل9و ،نكمم ريغ رشابم لكشب ا� عافتنالا نإف ةلمعتسملا
 .9رلا ىنعم لمحي ام وهو ،ةضواعم دقع يف دوجوم ريغ ءيش لباقم لدب ىلع لوصحلا ينعت مهسألا ةراجإ

 عم ا� عافتنالاو ةراعملا نيعلا كالهتسا مدع ةيراعلا طورش نمو ،لباقم نود ءيشل9 عافتنالا ةح9إ يه :ةيراعلا .11.2
 نأو انيعم راعملا ءيشلا نوكي نأ ةيراعلا يف طرتشي امك ،اكلهتسم الصأ اهرابتع9 دوقنلا ةراعإ زوجي ال انه نمو ،اهلصأ ءاقب
 ،اهنهر متيل اaراعإ مهسأل9 زئاجلا عافتنالا عاونأ نمو ،ةزئاج اaراعإ نإف انيع لثمي لصأ مهسألا نأ امبو ،هنيعل ةداعإلا نوكت
 مهسألا ةراعإ نأ امبو ،اaراعإ نكميو ةلمعتسملا لاومألا ةيصاخ لمحت اÂأ الإ ةكلهتسملا نايعألا هبشت مهسألا نأ مغرلا ىلعو
 .9رلا ىلع اهئاوتحا مدعل اaراعإ نم اعرش عنام الف لباقم نود ا� عافتنالا ثيح نم عربتلا دوقع نم

 

 :Xايحأ مرحمب لماعتت اTأ الإ حابم اهطاشن لاجم تاكرش مهسأ لوادت ماكحأ دنتسم .3

 بنجتي نأ هيلعو ،ةيعرشلا دعاوقلاو ئدابملا عم ةقفاوتم ةايحلا بناوج عيمج يف ملسملا تافرصت نوكت نأ بجي .1.3
 فورظل صخر ةباثمب يه يتلا ةيئانثتسالا ماكحألا ضعب كانه كلذ عمو ،دعاوقلاو ئدابملا هذهل ةفلاخملا لاعفألاو تافرصتلا

 :ةداملا( ،"ريسيتلا بلجت ةقشملا" كلذ نمو ،ةيئانثتسالا صخرلا هذه تنيب ةيلك دعاوق ةيلدعلا ماكحألا ةلجم يف درو دقف .ةصاخ
 ردقت ةرورضلا" نأو ،)21 :ةداملا( ،"تاروظحملا حيبت تارورضلا" نأو ،)18 :ةداملا( ،"عستا قاض اذإ رمألا" نأو ،)17

 ماكحألا نإف ىرخأ ةهج نمو ،)32 :ةداملا( ،ةصاخ وأ تناك ةماع ةرورضلا ةلزنم ُلَّزَـنُـت ةجاحلا نأو ،)22 :ةداملا( ،"اهردقب
 ،"هلاوزب لطب رذعل زاج ام" نأ ىلع ةلzا تصن دقف ،غوسملا اذه رارمتس9 اهرارمتسا طبتري ام غوسمل تعضو يتلا ةيئانثتسالا
 .)24 :ةداملا( ،"عونمملا داع عناملا لاز اذإ" هنأو ،)23 :ةداملا(
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 ال ت»اكمإ نم ةيزكرملا كونبلاو ةيديلقتلا فراصملا همدقت ام ضعب نم ةدافتسالا ىلإ لاوحألا ضعب يف تاكرشلا رطضت دق
 عم اهطاشن قفاوتي يتلاو ةصروبلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشل9 صاخ رشؤم ءاشنإ دنعف ،ةيكراشتلا ةفريصلا ئدابم عم قفاوتت
 عضو ىلإ ةجاح دوجو ىلإ لصوتلا مت ةيئانثتسالا فورظلا رابتعالا نيعب ذخألا دنعو ةيكراشتلا ةيلاملاو ةفريصلا ئدابمو ريياعم
 امك ،ىندألا دحل9 ةيئانثتسالا ماكحألا هذه اهيلع قبطنت يتلا تالماعملا دييقت مت أدبملا ثيح نمو ،ةيئانثتسالا ماكحألا ضعب
 ةيلاملاو ةفريصلا ريياعمو ئدابمل ةفلاخملا تالماعملا يف ا� حومسملا بسنلا ديدحت دنع "اهردقب ردقت ةرورضلا" ةدعاق دامتعا مت
 بسنلا ضعببو ةيداصتقالا ةايحلا هيضتقت امب كلذ طبر مت ةروكذملا ةيئانثتسالا بسنلل ىصقألا دحلا عضو دنعو ،ةيكراشتلا
 :يتآلا ىلإ لصوتلا مت كلذ ىلع ءانبو ،يمالسإلا هقفلا يف اهيلع صوصنملا

 ةيقوسلا اهتميق نم وأ ةكرشلا تادوجوم يلامجإ نم %33 ةبسن 9رل9 ةضرتقملا لاومألا مجح زواجتي الأ بجي .أ
 .اaادوجوم يلامجإ نم ربكأ تناك نإ

 اهتميق نم وأ ةكرشلا تادوجوم يلامجإ نم %33 ةيوبرلا ت9اسحلا يف ةعدوملا لوصألا ةبسن زواجتت الأ بجي .ب
 .اaادوجوم يلامجإ نم ربكأ تناك نإ ةيقوسلا

 .ةكرشلا تاداريإ يلامجإ نم % 5 ةبسن مرحم رصنع نع جتانلا داريإلا مجح زواجتي الأ بجي .ت

 ةمظنملا نيناوقلا نم ريثكلا يف »رصع يف دوجوم ةيرامعتسا ةادأ ربتعي يذلاو ةدشب مالسإلا هضراعي يذلا 9رلا نإ
 .نايحألا نم ريثك يف هبنجتت نأ تاكرشلا ىلع بعصلا نم حبصأ امك ،ةيداصتقالا تايلاعفلاو ةيراجتلا ةايحلل
 نم قوسلا يف يرجي ام نأ الإ 9رل9 لماعتل9 اينوناق ةمزلم ريغ تناك نإو تاكرشلا ضعب نأ كلذ ىلإ فضأ
 هذه رابتعال9 ذخألا دنعو ،ةيوبرلا تاودألا نم ةدافتسالا ىلإ اهرايÂا عنم ليبس يف اهرطضي دق تابلقت
 بسنل9 حامسلا ةيناكمإ حيجرت مت يملاعلا داصتقالا يف نيملسملا دوجو رارمتسا نم ةققحتملا ةحلصملاو فورظلا
   .ىلعألا يف ةروكذملا

 يف ا� حومسملا بسنلا بيصت ةطيسب تابلقت ثودح درجمب رشؤملا نم تاكرشلا جارخإ نع مجانلا ررضلا عنم نإ
 10 رادقمب ةددحملا بسنلا زواجتب حامسلا ىلإ ةجاحلا ادلو رشؤملا رارقتسا ىلع ةظفاحملا ةرورضو هوحنو 9رل9 ضارتقإلا

 يف ةددحملا بسنلل ةيعارم حبصت ثيحب اهعاضوأ ليدعتل ةيناكمإلاو ةصرفلا تاكرشلا يطعيس ام وهو ،رثكألا ىلع %
 نم ةيرامثتسالا قيدانصلاو نيرمثتسملا صلخت ةعرس ةرورض نع مجانلا ررضلا يدافت متيس كلذ لالخ نمو ،رايعملا
 ةبسن تزواجت يتلا ةكرشلا نإف لاثملا ليبس ىلع كلذ ىلع ءانبو ،% 10 نم لقÄ ةددحملا بسنلا تزواجت يتلا مهمهسأ
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 ،رهشأ ةثالث ةلهم اهؤاطعإ متيس % 36.4 حبصتل % 10 ىدعتت ال ةبسنب يوبرلا ضارتقالا يف ا� حومسملا % 33
  .ةرشابم رشؤملا نم ةكرشلا هذه مهسأ جارخإ متي ذئدنعف اaدعت وأ %36.4 يوبرلا ضارتقالا ةبسن تغلب نإ امأ

 رادقمب ةبسنلا هذه زواجت مت نإف ،ةمرحم تالاجم نع مجانلا داريإل9 قلعتي اميف ا� حومسملا % 5 ةبسن يف لاحلا كلذك
 متيف % 5.5 ةبسنلا هذه تزواجت نإ امأ ،رهشأ ةثالث ةدمل راظتنالا متي % 5.5 ةبسنلا حبصت ثيحب %10 ىدعتي ال
 .ةرشابم رشؤملا نم ةكرشلا هذه مهسأ جارخإ

 نأل ،ةيق9 ةت9 ماكحÄ تسيلو ،لاكشألا نم لكش يÄ ًالالح مارحلا نم لعجت ال ةيئانثتسالا ماكحألا هذه .2.3
 ،اعرش ةمرحم تالماعتو قرط نم ح9رأ قيقحت اهيف ءاكرش اوناك وأ اهوسسأ يتلا تاكرشللو نيملسملل زوجي ال هنأ يضتقي أدبملا
 نأ بجي كلذ ىلع ءانبو ،ىلعألا يف ةروكذملا تاءانثتسالا راطإ يف اهقيقحت مت يتلا ةمرحملا ح9رألا نم صلختلا بجي يلاتل9و
 امك ،ثيبخلا ظفل ةعورشم ريغ قرطب ةبستكملا لاومألاو كالمألا ىلع ءاهقفلا قلطأ دقو ،ايقنو ارهاط حبرلا نم ىقبت ام نوكي
 ،1989 :توريب ،طوسبملا ،يسخرسلا( ،اهبحاص فرعي ال يتلا لاومأل9و لاومألا هذ� قدصتلا ةرورض ىلع اوصن

 ءايحإ ،يلازغلا( ،اهوحنو روسجو قرط نم ةماعلا نيملسملا حلاصم يف فرصت لاومألا هذه نأ يلازغلا ركذ دقو ،)12/172
 هوجو يف ةيعرش ريغ قرط نم ةققحملا ح9رألا فرصب لوقلا ينبت مت انه نمو ،)2/130 ،خيرÙ نودب ،توريب ،نيدلا مولع
  .ريخلا

 نويدو دقن ا_ادوجوم بلاغ تاكرش مهسأ لوادت ماكحأ دنتسم .4

 عيمجو اهيف نيمهاسملاو يراجتلا اهمساو اهيفظومو ةكرشلا تاوجوم نم لك اÂوكت ةيونعم ةيصخش نع ةرابع يه ةمهاسملا ةكرشلا
 درجم وه امم رثكأ قوقحلاو لوصألا هذه كلمت يتلا ةكرشلا يف ةصح لثمي مهسلاو ،هلك كلذ عومجم يهف اهتميق امأ ،اهقوقح
 ةصحل ليثمت يه دوقنو نويد نم صخأل9 اaادوجوم نوكتت يتلا تاكرشلا مهسأ نإف يلاتل9و ،ةكرشلا تادوجوم يف قحل ليثمت
 مهسألا نم عونلا اذه لثم اذإ ،دوقنلاو نويدلا هذهل ةرشابم ةيكلمل ليثمت يه امم رثكأ دوقنلاو نويدلا هذه كلمت يتلا ةكرشلا يف
 نويدلا مجح نإف يلاتل9و ،مهسألا هذه ىلع دوقنلاو نويدلا عيب ماكحأ قيبطت نكمي ال اذل ،امامت نويدلاو دوقنلا مكح يف سيل
 مهسأ لوادت ىلع ةصاخ طورش ضرف بجوتسي ال كلذ ةبسنو دوقن نم هكلمت ام مجح وأ حابم اهطاشن لصأ يتلا تاكرشلل
      .تاكرشلا هذه
 باوصل9 ملعأ هللاو

 


