
 كمية اإلمام األوزاعي
  ةــــلمجراسات اإلسبلمي

 انـــــــــلبش –خوت ـــــــبي

 
 

 التشسية البذخية في ضػءاالقتراد اإلسبلمي
 دراسة عمى الػاقع الفمدصيشي

 غدة نسػذجا  

 في الجراسات اإلسبلمية جكتػراهأعجت لشيل درجة ال أشخوحة

 

 جادــإع
 بياء الجيغ بدام مذتيى الصالب

 

 إشخاف
 خزخ القخق  /األستاذ الجكتػر

 أستاذ االقتراد في كمية اإلمام األوزاعي لمجراسات اإلسبلمية
 
 

 م ٕٚٔٓ /ىـ ٖٛٗٔ

 



 ب

 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    ٹ ٹ چ 

 چيتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   

 ٔٔالمجادلة:  
 
 
 
 

  



 ج

 هــــــــــداءإ

  لتخخج معبخة عغ مكشػن ذاتياإلى مغ تتدابق الكمسات 

  ع:أىجي ىحا العسل الستػاض 
  الحشان والسحبةودتشي ز إلى أمي التي 

  إلى أبي الحي لع يبخل عمي يػما  بذيء

  الشجاح والربخ فأرشجني إلى شارات

  مػاجية الرعاب و

 إلى إخػتي وأخػاتي

 إلى زوجتي
  إلى أبشائي األحباء 

  إلى أىمي وعذيختي

 ومعمسي إلى أساتحتي
 عكيف الدبع وعائمة الكخيسة إلى األستاذ السػقخ/

 أصجقائي وأخز مشيع د.حدغ العقاد إلى 

  لآلخخيغ يءإلى الذسػع التي تحتخق لتز

  إلى كل مغ عمسشي حخفا  

  أىجي ىحا البحث الستػاضع راجيا  مغ السػلىلكع 

  عد وجل أن يجج القبػل والشجاح
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 شكر وتمدٌر

كسا يشبغي لجبلل وجيظ وعطيع سمصانظ رب لظ الحسج  يا
 رب أوال  وآخخا   فالحسج لظ والذكخ لظ يا

 لع يذكخ الشاس لع يذكخ هللا""مغ و

ميسا تقجمشا وُفِتحت أمامشا الصخق ووصمشا لكل ما نحمع بو،  *
سبب نجاحشا، مغ سانجنا وأمدظ  اعميشا أن نتحكخ مغ كانػ 

بيجنا لبلستسخار، مغ وجػدىع حفدنا وشجعشا، فسيسا عبخنا ليع 
فالكمسات قميمة، ليحا أقجم لكع ىشا أجسل عبارات الذكخ 

ولػ بجدء  كعمغ حق يئا  ش كعفالكمسات والعبارات لغ تفي، والتقجيخ
 .تعقجم عّسابديط 

اعي لمجراسات * أتقجم بالذكخ الجديل لكمية اإلمام األوز 
اإلسبلمية رئاسة ومجمذ أمشاء والييئتيغ اإلدارية واألكاديسية 
وأتقجم بالذكخ والتقجيخ إلى أستاذي ومذخفي األستاذ الجكتػر/ 
خزخ القخق الحي لع يأل جيجا  في إبجاء الشرح، وتحديغ ىحه 

 األشخوحة حتى بجت في صػرتيا التي بيغ أيجيكع.
الكخام لجشة السشاقذة الحيغ * والذكخ كل الذكخ لؤلساتحة 
 تفزمػا بقبػل مشاقذة أشخوحتي:

 القاضي أحسج سفخ) القارىء األول(. األستاذ الجكتػر/ -



 ه

 دمحم حسجان. األستاذ الجكتػر/ -
 عبج الفتاح كبارة. األستاذ الجكتػر/ -
 نػرا ياسيغ. األستاذ الجكتػر/ -

العع  ،* كسا أتقجم بالذكخ الجديل إلى األستاذ/ عكيف الدبع
أبػ أدىع وزوجتو السػقخة )أم أدىع(، وعائمتيع الكخيسة الحيغ 
استزافػني في بيتيع شيمة فتخة مكػثي في لبشان، ولع يبخمػا 
 عمي بذيء، فكانػا نعع األىل في استزافتيع واحتزانيع لي. 

الجكتػر/ رياض شاىيغ لسا * كسا أتقجم بالذكخ الجديل لؤلستاذ 
 .اق بالجراسة وتدييميا ليمغ فخصة االلتح قجمو لي

نرخ الجيغ مجوخ الحي قام  والذكخ مػصػل إلى الجكتػر/
 بتجقيق األشخوحة لغػيا  ولع يبخل بشرائحو.
)أبي  الشاعسةحارة  * كسا وأتقجم بالذكخ الجديل ألسخة مدجج

/ الذيخ شارق مدىخ البمجةوأخز مشيع شيخ  بكخ الرجيق(
 وإخػانو الحيغ كانػا لي نعع الدشج.
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 السقجمة:
 الحسد  والرالة والدالم عمى رسؾل هللا وعمى آله وصحبه ومؽ وااله، أما بعد:

اح،  لقددد امددإلؼ ا سددالم بالعشردد  البذدد ؼ امإلسامدداح ًبضدد اح، روعدداح، و سدد اح، وعقضدددة، و سددمًؾ
كسددددا امددددإلؼ بالإلشسضدددد  االعإلردددداض؛ ، و إعسددددار الرضء لضقددددؾم ا  دددددان بالعدددد   السشددددا  بدددده مددددؽ 

الرض،  الف ض مؾ محؾر تدور عؾله جهؾض الإلشسضد ، وال تردا الإلشسضد  إال إتا تسد  اسإلخالف 
إله ومددؽ أجمدده،  الإلشسضدد  االعإلردداض؛  بسأؾ اتهددا ارأس السددال، السددؾارض الظبضعضدد ، السددؾارض  بسذدداًر
البذددد   ، الإلسشؾلؾجضدددا  تددددور عدددؾل الفددد ض  هدددؾ الدددلؼ ؛ددددإلظضر ت سضدددر رأس السدددال، واسدددإلخ ا  

، وابإلسددار الإلسشؾلؾجضددداء لن االمإلسددام بالعشردد  البذددد ؼ مددؾ ع دد  السددداس الثدد واا الظبضعضدد 
 اللؼ مؽ خالله ؛سأؽ لؼ تشسض  اعإلراض؛  أن تشهض، وأن تحقق شضئاح  ي الس إلسر.

كسا أن ا سالم اعإلشى بأا   ش ائا الس إلسر مؽ رجل، وام أة، وطفل، وشدض،، وكأا د  
 اعإلراض؛اح. مإلسامالح  اح لشا م إلسع، عإلى يشإلج وصشاع ، وزراع ، ت ارةالسهؽ مؽ 

وخالضد  مدؽ  ً  سد  الإلشسض  البذ    تزسؽ لمف ض خضداراا عديددة، مشهدا: أن ؛حضدا عضداة 
 اض، وعمددى القدددر السعقددؾل مددؽ الإلعمددضؼ، والحرددؾل عمددى السددؾارض الإلددي تسفددل لدده مدددإلؾػ مددال

اللؼ يؤث  إ؛ ابضاح عمى ، وتسإلعه بالح    الدضاسض ، واعإل ام ا  دان للاته، الم  اح معضذ  ً  س
 الإلشسض  االعإلراض؛ ، وز اضة الدخل وا  إلا  وز اضة ال  امض .

وإن الس إلسر الفمدظضشي يإلسإلر بد أس مدال بذد ؼ  دخؼ  دي عدل ع دسه عدؽ اسدإل الل 
 ســبب ىــحه الجراســةمددؾارضه الخدد ػ مددؽ جدد ا  االعددإلالل الرددهضؾ ي ال اشددؼ، ومددؽ مشددا ًددان 

عمدددددى االعإلرددددداض الفمددددددظضشي و دددددسة االعإلرددددداض ا سدددددالمي و الإلشسضددددد  البذددددد     دددددي  ضور لسع  ددددد 
مددؽ  االعإلردداض، والإلعدد ف عمددى مإل ضدد اا الإلشسضدد  البذدد    الإلددي تددؤث  عمددى امديشدد   ددسة تحديداح 

 ال  بدد لإلشسضدد  البذد    و با المإلسددام الظالد خدالل اسدإلبا   خاصدد  بهدلا ال دد ض، با  دا   إلدى 
دددللػ  خردددص الظالددد  الول،مدددؾ تاض الدددلؼ  دددي ال دددؾص  دددي أعساعهدددا وضورمدددا  دددي االعإلرددد ًو

وعظدداغ  ددسة  ٜٛٗٔاالزددف  ال  كضدد  والرا ددي السحإلمدد  عددام الإلعدد ف عمددى الؾاعددر الفمدظضشي،
لإلشسضإله مؽ خدالل  مله الدراس   وو ع مؽ الشاعض  االعإلراض؛  والإلشسض  البذ   ، بسحا غاته 

؛ سدر بدضؽ مدله الشدضا  ما يإلسإلر به مؽ مؾارض بذ   ،  سا   مدله الدراسد  بهدلا العشدؾان الدلؼ 
 الركع .
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 أىسية الجراسة: 
 تكسغ أىسية الجراسة في ما يمي:

مددؽ  اعضدد  الإلشسضدد   كؾ هددا تعددالج مؾ ددؾعاح عددديثاح  هددي تإلشدداول واعددداح مددؽ أمددؼ السؾ ددؾعاا -ٔ
 السظ وع   ي الؾع  السعاص . االعإلراض االسالميالبذ    و 

اا الددابق  الدراسدإلدى الدراسداا الإلدي سإلزداف  ػعددا ي عل  ق  الدراساا السحمض  تعإلبد   -ٕ
 الدارسضؽ والباعثضؽ مؽ أبشا  الس إلسر االسإلفاضة مشه.  إلسؾن م جعاح ؛دهل عمى

  ي خفض الإلسالضف وز اضة ا  إلا . العسل عمى الإلشسض  البذ    ؛دامؼ -ٖ
كط والإلدي تإلظد ل لمد   الباعد  تعإلب  مله الدراس  الولى مؽ  ؾعها  ي  مدظضؽ عمى عد عمؼ -ٗ

 بضؽ الإلشسض  البذ    واالعإلراض  ي ا سالم، والإلأصضل لها ًؾ ها عزض  معاص ة.
تعددددالج الدراسدددد  أمددددؼ أسددددباد الإلشسضدددد  االعإلردددداض؛  مددددؽ ال ا دددد  االسددددالمي ضاخددددل الس إلسددددر  -٘

 الفمدظضشي.

 الجراسة: إشكالية
أؼ تسثدل الإلشسضدد  البذد    أمددؼ عشرد  مددؽ عشاصد  الإلشسضدد  االعإلرداض؛  عضدد  ال ؛سأدؽ تحقضددق 

فا تدده  تشسضدد  بدددون ا  دددان  فددده الددلؼ مددؾ أسدداس مددله العسمضدد  الإلشسؾ دد  مددؽ عضدد  مهاراتدده ًو
 وعدرته عمى تحقضق المداف ومؾاجهإله لمإل ض اا والإلحد؛اا.

 الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي: إشكاليةوتتسثل 
ــة البذــخية فــي     ــجا   -فــي السجتســع الفمدــصيشيو  ي،اإلســبلماالقترــاد  مــا دور التشسي وتحجي

 مجيشة غدة؟

 أسئمة الجراسة: 
 .؟ االقتراد اإلسبلميما تأثض  تشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا ؛سا ض  عمى  -ٔ
 .؟ االقتراد اإلسبلميما تأثض  تشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا ضار   عمى  -ٕ
 .؟ االقتراد اإلسبلميما تأثض  تشسض  الف ض مؽ الشاعض  الفس    واالجإلساعض  عمى  -ٖ
  ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسإل اباا السبحؾثضؽ عؾل ضور الإلشسض  مل تؾجد  -ٗ

الإلالض :اال شس، العس ، الحال  االجإلساعض ، إلشسض  االعإلراض؛  تعسػ لمسإل ض اا البذ     ي ال
 السؤمل العمسي، مأان العسل، طبضع  العسل، سشؾاا الخب ة .
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 الجراسة:  ياتفخض
 %.ٓٚبشدب  تس د عؽ  االعإلراض االسالميتشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا ؛سا ض  عمى  تؤث  -ٔ
 %.ٓٚبشدب  تس د عؽ  االعإلراض االسالميتشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا ضار   عمى  تؤث  -ٕ
بشدب  تس د عؽ  االعإلراض االسالميتشسض  الف ض مؽ الشاعض  الفس    واالجإلساعض  عمى  تؤث  -ٖ

ٚٓ.% 
ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور الإلشسضد  البذد     دي  -ٗ

 أ ثى  . –تعسػ لسإل ض  ال شس اتً   االعإلراض االسالمي
ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور الإلشسضد  البذد     دي  -٘

أعدل  -ٓٗ، ٓٗأعدل مدؽ  – ٖٓسدش ،  ٖٓتعدسػ لسإل ضد  العسد  اأعدل مدؽ  االعإلراض االسالمي
  أكث  . ٓ٘، ٓ٘مؽ 

ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور الإلشسضد  البذد     دي  -ٙ
 مإلسو   . –تعسػ لسإل ض  الحال  االجإلساعض  اأعسد  االعإلراض االسالمي

لإلشسضد  البذد     دي ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور ا -ٚ
تعدددسػ لسإل ضددد  السؤمدددل العمسدددي اثا ؾ ددد ، ضبمدددؾم، بأدددالؾر ؾس، ماجددددإلض ،  االعإلرددداض االسدددالمي

 ضًإلؾراه .
ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور الإلشسضد  البذد     دي  -ٛ

لخداص، القظداغ تعسػ لسإل ض  مأان العسل ال ئضدي اال امعاا، القظداغ ا االعإلراض االسالمي
 الحأؾمي، السشغساا الممض ، البمد؛  .

ال تؾجد   ول تاا ضالل  اعرائض   ي اسدإل اباا السبحدؾثضؽ عدؾل ضور الإلشسضد  البذد     دي  -ٜ
 تعسػ لسإل ض  طبضع  العسل اأكاض؛سي، مهشي، ع  ي، إضارؼ، أخ ػ . االعإلراض االسالمي

ال تؾجددددد  دددد ول تاا ضاللدددد  اعرددددائض   ددددي اسددددإل اباا السبحددددؾثضؽ عددددؾل ضور الإلشسضدددد   -ٓٔ
 ٓٔ-٘سدشؾاا، مدؽ  ٘تعسػ لسإل ض  سشؾاا الخب ة اأعدل مدؽ  االعإلراض االسالميالبذ     ي 
 سش   سا  ؾل . ٘ٔسش ، مؽ  ٘ٔ-ٓٔسشؾاا، مؽ 

 أىجاف الجراسة:
 تيجف الجراسة إلى تحقيق جسمة مغ األىجاف مشيا ما يمي:

مدددؽ خدددالل الددددش  الشبؾ ددد ،  االعإلرددداض االسدددالميإعهدددار الشسدددؾت  ا سدددالمي لمإلشسضددد  البذددد    و  -1
 ، ومؽ بعدمؼ وصؾالح لمعر  الحدي .ال اشدون وسض ة الخمفا  

 إب از جا   ا بداغ والإلسامل عشد الرحاب  ًشسؾت  لم ضل ال ائد. -2



 ط

 شي.إب از أمؼ السإل ض اا والسؤش اا االعإلراض؛   ي الس إلسر الفمدظض -3
  ي مديش   سة مؽ خالل اسإلبا   خاص . االعإلراض االسالميضراس  ضور الإلشسض  البذ    عمى  -4
 .االعإلراض االسالميتدمضط الزؾ  عمى طبضع  العالع  بضؽ الإلشسض  البذ    و  -5
 سضاس  لمإلشسض   ي  مدظضؽ. بشا و ر بعض الإلؾصضاا والسقإل عاا الإلي مؽ شأ ها  -6
 أداة الجراسة : - أ

تإلسثدددل أضاة الدراسددد   دددي اسدددإلبا   مدددؽ إعدددداض الباعددد ، عضددد  تدددّؼ تحأضسهدددا مدددؽ عبدددل أسددداتلة       
مإلخرردددضؽ، وإ؛ ددداض ضرجددد  الرددددل والثبددداا لهدددا، وتسؾ ددد  أضاة الدراسددد  مدددؽ عددددة م ددداالا 

،  الفس  د االجإلساعضد  و والإلشسضد   الإلشسضد  ا ضار د  لمإلشسض  البذد    لمفد ض ومدي: الإلشسضد  ا ؛سا ضد ،
  ي  مدظضؽ و سة ًشسؾت . االعإلراض االسالمي  ضورما  ي ومع  

 حجود الجراسة:  
 : عدضا مله الدراس   ي مديش   سة ًحد مأا ي.الحج السكاني -ٔ
عددددضا مدددله الدراسددد   دددي الؾاعدددر السعاصددد  مدددر ت سضدددر بضا ددداا ومؤشددد اا الحـــج الدمـــاني:  -ٕ

   ما أمأؽ تلػ.ٖٕٔٓ-ٕٓٓٓلألعؾاما

 مشيجية الجراسة:
 السإلبر  ي الدراس  مؾ السشهج الؾصفي والسشهج القضاسي الإلحمضمي  ي مله الدراس .السشهج 

 دددددي الس إلسدددددر و يإلعمدددددق بالإلشسضددددد  البذددددد    واالعإلرددددداض؛   دددددي ا سدددددالم  فـــــالسشيص الػصـــــفي: -ٔ
 ومؤش اا تظؾرما. ،الفمدظضشي

بدضؽ تدؼ بشدا   سدؾت  عضاسدي يإلسدؾن مدؽ ضالد  واعددة تددرس العالعد    قدد أما السشيص التحميمي: -ٕ
، والشاعض   ، والشاعض  ا ضار  م سؾع  مؽ السإل ض اا السدإلقم  اتشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا ؛سا ض

 .االعإلراض االسالميالفس     وأث ما عمى السإل ض  الإلابر ومؾ االجإلساعض  و 

 لجراسات الدابقة:ا
 أوال : الجراسات التي تخز التشسية البذخية:

 البذخية في الدشة الشبػية".(: "التشسية ٕٔٔٓالغشجور) -ٔ
إلددى إبدد از العشا؛دد  بالحدددي  السؾ ددؾعي، وإعهددار الشسددؾت  ا سددالمي لمإلشسضدد   ىــجفت الجراســة   

البذددد    خدددالل الددددش  الشبؾ ددد ، وإبددد از جا ددد  ا بدددداغ والإلسامدددل عشدددد الردددحاب  ًشسدددؾت  رائدددد، 
، أن ا  ددان مدؾ محدؾر العسمضد  الإلشسؾ د ، سدبق ال سدؾل ل  دي عسمضد  الإلشسضد  وكانت الشتـائص



 ي

وكانــــت البذدددد   ، اسددددإلخدام ال سددددؾل ل الؾسددددائل السخإلمفدددد  لإلظددددؾ   عدددددراا الرددددحاب  السدددد ام، 
إلحدث  ، تعسضق الدراساا السؾ ؾعض   ي الددش  الشبؾ د ، سدضسا طد م السؾا دضر السددالتػصيات

لسدددا تحسمدددده مددددؽ أصددددال  وت ديددددد  ددددي آن واعدددد، وإ ذددددا  م اكددددس مإلخرردددد  بخبدددد ا  ومدددددركضؽ 
 إسالمضضؽ  ي جا   الإلشسض  البذ    لمشهؾض بقدراا شباد الم .  

ـــج، ) -ٕ ـــػ زاي ـــي ٕٛٓٓأب ـــة ف ـــي السرـــارف العامم ـــة البذـــخية ف ـــع وإدارة التشسي (: "واق
 فمدصيغ وسبل تصػيخه".

تقضضؼ واعر وإضارة الإلشسض  البذ     ي السرارف العامم   ي  مددظضؽ  إلىىجفت الجراسة           
وسددبل تظددؾره، وتحديددد ال ؾا دد  السخإلمفدد  لهددلا الؾاعددر، وتحديددد مددؾاطؽ الزددعف وتخظددضط إضارة 

، وكانــت نتــائص وتشسضد  السددؾارض البذدد     ددي مددله السرددارف مددؽ أجددل تظددؾ   إضارة مددله السددؾارض
سضدد  السددؾارض البذدد     ددي السرددارف العاممدد   ددي  مدددظضؽ، وجددؾض سضاسدداا وخظددط لإلشالجراســة، 

فدا ة  دي الظداعؼ الدؾعضفي العامدل  دي  ووجؾض تظؾ   لمدضاساا السإلبع   ي الإلشسضد  البذد   ، ًو
، وكانـت التػصـياتضائ ة الإلشسض  البذ   ، ووجؾض مخرراا لإلظؾ   مؾاز   الإلشسضد  البذد   ، 

 رض البذ    وو ر عؾا س ماض؛  ومعشؾ  .تعس س عشاع  ا ضارة العمضا بأمسض  السؾا
(: "واقع فاعمية أداء تخصـيط السـػارد البذـخية فـي ضـل التخصـيط ٕٔٔٓاليعقػبي، ) -ٖ

 االستخاتيجي في الشطام التخبػي بدمصشة عسان".
إلددى مع  دد  واعددر  اعمضدد  تخظددضط السددؾارض البذدد     ددي الشغددام الإل كددؾؼ  ىــجفت الجراســة           

أن مشاك وعضاح عالضاح  وكانت الشتائص اسإلخدم الباع  اسإلبا ه لهلا ال  ض،بدمظش  عسان، وعد 
وو دددؾعاح لسفهدددؾم الإلخظدددضط االسدددإل اتض ي  ضارة السدددؾارض البذددد   ، ووجدددؾض أمسضددد  ًبضددد ة  عدددداض 
اسددددإل اتض ض  السددددؾارض البذدددد   ، ووجددددؾض وأمسضدددد  لفاعمضدددد  تخظددددضط السددددؾارض البذدددد    وارتفدددداغ  ددددي 

خظدددضط بدددضؽ ضوائددد  تشسضددد  السدددؾارض البذددد     دددي الشغدددام الإل كدددؾؼ لددددمظش  السسارسددداا الفعمضددد  لمإل
، بز ورة إرسا  عؾاعد الإلخظضط االسإل اتض ي لمشغام الإل كؾؼ بدمظش  وكانت التػصياتعسان، 
 عسان.

(:"دور تشسية السػارد البذخية في تصػيخ األداء السؤسداتي فـي ٕٓٔٓالصيخاوي، ) -ٗ
 السشطسات غيخ الحكػمية في غدة".

إلدى الإلعد ف عمدى واعدر الإلخظدضط ا سدإل اتض ي لإلشسضد  السدؾارض البذد   ،  ىجفت الجراسة           
ومدػ تظؾ   تمػ االسإل اتض ضاا بذأل مهشي، والإلع ف عمى السددإلؾػ السهشدي لمقدائسضؽ عمدى 

، أن  دددب  عالضدد  مددؽ السشغسدداا وكانــت الشتــائصصددضا   ومإلابعدد  وتقضددضؼ تمددػ االسددإل ات ضاا، 
ؾمضد  لدديها إسدإل اتض ضه لإلشسضد  السددؾارض البذد   ، وأن تمدػ ا سدإل اتض ضاا سدامس   ددي  ضد  الحأ



 ك

ز ددددداضة مضستهدددددا الإلشا ددددددض ، وأن الإلسؾ دددددل الخدددددارجي ؛ددددددامؼ بذدددددأل أساسدددددي  دددددي تظدددددؾ   تمدددددػ 
ـــت التػصـــياتا سدددإل اتض ضاا،  ،  ددد ورة وجدددؾض لدددؾائا تشغضسضددد  تق مدددا الددددمظ  وال هددداا وكان

حأؾمضددد ، و ددد ورة خمدددق ثقا ددد  تشغضسضددد  عدددؾل أمسضددد  إضارة السخإلرددد  تمدددسم السشغسددداا  ضددد  ال
 السؾارض البذ   ، وإ ذا  وعداا مإلخرر   ضارة السؾارض البذ   .

(: "دور إدارة السعخفــة فــي تشسيــة الســػارد البذــخية األكاديسيــة فــي ٕٔٔٓالعمــػل، ) -٘
 الجامعات الفمدصيشية بقصاع غدة".

سدد  العدداممضؽ الكدداض؛سضضؽ لدددور إضارة السع  دد   ددي إلددى تحديددد ضرجدد  مسار ىــجفت الجراســة         
ن غــدة، وكانــت الشتــائص، أالإلشسضدد  البذدد    الكاض؛سضدد   ددي ال امعدداا الفمدددظضشض  بسحا غدداا 

ضرجدد  مسارسدد  العدداممضؽ الكدداض؛سضضؽ لدددور إضارة السع  دد   ددي تشسضدد  السددؾارض البذدد    الكاض؛سضدد  
% ، ومشداك  د ول جؾم  د  تاا ٕ٘زن  ددبي ا ي ال امعاا الفمدظضشض  بقظاغ  سة ًا   بدؾ 

ضاللدد  إعرددائض  لدرجدد  مسارسدد  العدداممضؽ الكدداض؛سضضؽ تعددسػ لسإل ضدد  ال ددشس لرددالا ا  ددا ، 
وتعددسػ لمإلخرددص لرددالا ًمضدد  ازضاد وتعددسػ لم امعدداا ًا دد  لرددالا ا سددالمض  والزمدد  

بالشددب  لددور إضارة  والعرى، وال تؾجد   ول جؾم    بضؽ السدسى الؾعضفي أو سشؾاا الخبد ة
أن تإلبشدى ال امعداا الفمددظضشض  بقظداغ  دسة إضارة السع  د ، وإ؛ داض  وكانت التػصياتالسع  د ، 

 عدؼ لمإلخظضط ومدإلذار وخبض  لسل جامع .
(: "تشسيــة الســػارد البذــخية كســجخل اســتخاتيجي لتعطــيع االســتثسار ٜٕٓٓشــمتػت، ) -ٙ

 في العشرخ البذخي".
إلددى الإلحقددق مددؽ مدددػ تؾعضددف اسددإل اتض ضاا تشسضدد  السددؾارض البذدد    وأثدد ه  ىــجفت الجراســة        

الفاعل  ي إعداض السؾعف السدف ، والسدام  الفعدال، والسددرد، والسعدد إعدداضاح جضدد مبشدي عمدى 
ــائصأسددس عمسضدد ،  ــت الشت ، أن وجددؾض سضاسدد  وا ددح  لإلخظددضط وتظددؾ   طدد ل اسددإلقظاد وكان

%، وأ دده ال تؾجددد ٖ.ٔٚاسددإلثسار مددله السددؾارض بشدددب  السددؾارض البذدد    لدده أثدد  جضددد عمددى تعغددضؼ
  ول تاا ضالل  اعرائض   ي أرا  أ  اض العضش  عؾل تشسض  السؾارض البذ    وأث ما عمدى تعغدضؼ 
االسددإلثسار ؛عددسػ لم ددشس، والحالدد  االجإلساعضدد ، والدرجدد  الؾعضفضدد ، وتؾجددد  دد ول تعددسػ لمعسدد  

،  دد ورة وكانــت التػصــياتلدددوراا الإلدر بضدد ، وعدددض سددشؾاا الخبدد ة، والسؤمددل العمسددي، وعدددض ا
اعإلبدددار السدددؾعفضؽ اسدددإلثسار عقضقدددي، والعسدددل الحثضددد  لحددددؽ إضارتددده وتشسضإلددده، الإلخظدددضط ال ضدددد 

 لالسإلثسار البذ ؼ بسا ؛زسؽ عدؽ اخإلضار العشر  البذ ؼ..
  



 ل

(: "أثخ مسارسات السػارد البذخية عمى تعمع ونسػ العـامميغ ٖٕٔٓفػشة والقصب، ) -ٚ
 رف التجارية األردنية".في السرا
إلدددى اخإلبدددار مددددػ تظبضدددق ثسا ضددد  مدددؽ مسارسددداا إضارة السدددؾارض البذددد     ىـــجفت الجراســـة         

تسثم  بد: االإلحمضل الؾعضفي، تخظضط السؾارض البذد   ، الإلددر  ، الإلظدؾ  ، إضارة وتقضدضؼ الضا ، 
مددى أعددد أبعددد بظاعدد  الضا  الإلعؾ زدداا والسشددا ر، الإلسأددضؽ، إضارة عالعدداا العدداممضؽ  وأث مددا ع

السإلدددؾازن االدددإلعمؼ، الشسدددؾ  مسدددثالح بدددد: اأضا  العددداممضؽ، تحددددضؽ العسمضددداا الداخمضددد ، ال دددداراا، 
، جسضر السرارف تظبدق مسارسداا إضارة السدؾارض وكانت الشتائصوالقدراا، وا بداغ، واالبإلسار  

إلسدددام بالإلددددر   والإلظدددؾ   ،  ددد ورة االموكانـــت التػصـــياتالبذددد    الثسا ضددد  وكدرجددد  م تفعددد ، 
ومؾاكبددد  أعدددد  السددددإل داا ا ضار ددد  أو الإلسشؾلؾجضددد ، وتدددؾ ض  مددددإلمسماا الإلسأدددضؽ والسذددداًر  

 باتخات الق اراا.

 ثانيا : الجراسات التي تخز التشسية االقترادية:
(:" التشسية البذـخية والتشسيـة االقترـادية دراسـة حالـة الجدائـخ خـبلل ٕٙٓٓوش، ) -ٔ

 (".ٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔ)الفتخة 
سإل اتض ض  وتأكضد أن ا  إلقا  الزؾ  عمى  سط الإلشسض  السإلبر،إلى  ىجفت الجراسة          

مهسا عقق   تشسض  لؼ تحقق ال ا؛  الس جؾة مشهاال تعؾض عؾائدما عمى ا  دان،  الإلشسؾ   الإلي
لخدم   لعالسي االسإلفاضة مؽ اسإلذ اف الإل ضض   ي السحضط االعإلراضؼ امؽ إ  ازاا ماض؛ ، و 

: تظؾر الفس  الإلشسؾؼ السإلعمق بالإلشسض  البذ     إلض   ل هؾض وكانت الشتائصالإلشسض  البذ   ، 
السثض  مؽ الط اف و إلض   لإلظؾرالفس  ا  دا ي وأ؛زا بسباًر  وتأيضد ب  امج المؼ السإلحدة 
ا  سائي، ومي  ي الؾاعر جهؾض  السفس  ؽ االعإلراضيضؽ واالجإلساعضؽ  ي الدول الشامض  عمى 

إلشسض  البذ    والإلشسض  االعإلراض؛  عالع  جدلض  تساممض  ؛ لؼ الخرؾص، تبدو العالع  بضؽ ال
كل ط ف  ضها الظ ف الخ ، وال ؛سأؽ الإلحد  عمى جا   ضون ازخ ، و عإلب  الشسؾ 
االعإلراضؼ ش     ورؼ لسشه  ض  ًا ي لإلحقضق الإلشسض  البذ    عض  ؛دهؼ ا  راف 

:   ورة اسإلس ار ومإلابع  وكانت التػصياتوالعدال  ضوراح إ؛ ابضا  ي تحقضق الإلشسض  البذ   ، 
وتسثضف ال هؾض الؾطشض   ي تحقضق تحدضؽ مؤش اا السأؾ   لدلضل الإلشسض  البذ    مؽ صح  
وتعمضؼ و لا  وع    سضاسض ، وااللإلسام بإلحقضق أمداف اللفض  ا  سائض   ي السؾاعضد السب م   

الرالا، وتق    السدا ل  والإلداول عمى تحقضق ا ضارة السثمى معب اح عشها  ي الحأؼ ، ولها
الدمظ ، وتفعضل ال عاب ، وتفعضل الإلعاون  ي إطار الس  د الع كي والؾطؽ الع كي والدولي  

 بسا ؛خدم المداف االعإلراض؛  والبذ     السذإلً    لمبمدان .



 م

ـــة، ) -ٕ ـــة ٕٗٔٓالعبادل ـــل التشسي ـــي تسػي ـــة ف ـــؤلوراق السالي (: "دور ســـػق فمدـــصيغ ل
 (".ٕٔٔٓ-ٜٜٚٔ)االقترادية

إلى: الإلع ف عمى أمسض  سؾل  مدظضؽ لألورال السالض  وضورما  ي تسؾ دل  ىجفت الجراسة        
 ، وتحديدد الضواا السالضد  الدلؼ ٕٔٔٓ-ٜٜٚٔالإلشسض  االعإلراض؛   ي  مدظضؽ خالل الفإل ة ا

لزددؾ  عمددى أمددؼ ؛قددؾم مددؽ خاللهددا سددؾل الورال السالضدد  بإلقددد؛ؼ الإلسؾ ددل الددالزم لمإلشسضدد ، وإلقددا  ا
وكانــت السذدداكل والعقبدداا الإلددي تؾاجدده االعإلردداض الفمدددظضشي وسددؾل  مدددظضؽ لددألورال السالضدد ، 

: عبدددؾل الف  دددض  ال ئضددددض  بؾجدددؾض عالعددد  ارتبدددا  بدددضؽ سدددؾل  مددددظضؽ لدددألورال السالضددد  الشتـــائص
وتسؾ ددل الإلشسضدد  االعإلردداض؛ ، ومعا دداة الدددؾل مددؽ مذددأالا وعقبدداا عالدد  ضون عضامدده بدددوره، 

: ز اضة الؾعي لدػ السدإلثس  ؽ والعاممضؽ  ي م ال الؾسداط  السالضد ، العسدل وكانت التػصيات
اا الإلددددي لدددؼ تدددددر  أسددددهسهؼ  دددي البؾرصدددد ، العسددددل عمدددى جددددلد مس ددددد مددددؽ  عمدددى إضرا  الذددددً 

 السدإلثس  ؽ السحمضضؽ والجا   مؽ خالل الحؾا س. 
 االقترادية".أثخ كل مغ الدكاة والزخيبة عمى التشسية  (:"ٜٕٓٓحدػنة،) -ٖ

اة والز  ب  عمى الإلشسض  االعإلراض؛ ، وعد  ىجفت الجراسة          إلى: مع    ضور ًل مؽ الًس
اة إن: كانت الشتائص   ضه السدمؼ عالع  تسؾن  الإلي ا سالمض  لمذ  ع  السالض  العباضة مي الًس

عالع  بضؽ العبد وركه، وإ سا تسؾن مر الس إلسر اللؼ ؛عضش  ضه، والم  ا سالمض    قط لضس
ؾؼ بضؽ السدمسضؽ مؽ خالل وسائل  وكانت التػصيات،عام ،    ورة ز اضة الؾعي الًس

ضفض  أضائها، وضورما ا  ي اعإلراض؛اا  لسهؼا عالم السخإلمف ، وتع  ف السؾاطشضؽ بأمسإلضها ًو
اة وركظها بالؾاعر السعاص ، وتدر س  الدول  ا سالمض ، وعقد ضوراا تثقضفض  تإلعمق بأعأام الًس
ضس عمى ضورما ًأضاة اعإلراض؛   اة  ي السدارس والسعامد الإلعمضسض  السخإلمف ، والإلً   قه الًس

 ولضس عباضة  قط.
-ٜٜ٘ٔالقترــادية)(: "دور القصــاع السرــخفي فــي تسػيــل التشسيــة إٕٔٓالفــخا، ) -ٗ

ٕٓٔٔ.") 
إلى الإلع ف عمى أمسض  القظاغ السر  ي الفمددظضشي، ومددػ مددامسإله  ىجفت الجراسة          

 ي االعإلرداض الفمددظضشي، وتحديدد العؾامدل السدؤث ة عمدى ع دؼ االئإلسدان السرد  ي ًأعدد أوجده 
إلردددداض الإلسؾ ددددل السردددد  ي، عضدددداس ع ددددؼ االئإلسددددان السسشددددؾم مددددؽ القظدددداغ السردددد  ي إلددددى االع

: تؾجد عالع  سببض  بدضؽ ًدل مدؽ االئإلسدان السرد  ي وع دؼ الشداتج وكانت الشتائصالفمدظضشي، 
السحمي، أؼ أن ًل مشها يؤث  بالخ  عمى ال  ؼ مؽ أن الشاتج السحمي يؤث  بشدب  أكب   دي 
االئإلسان السر  ي، وأن االئإلسان السرد  ي يد تبط بعالعد  إ؛ ابضد  مدر ًدل مدؽ إجسدالي وضائدر 



 ن

وكانــت ال ، وعدددض  دد وغ البشددػ، وعدددض الدددأان، و دد تبط بعالعدد  عأدددض  مددر سددع  الفائدددة، العسدد
:  دد ورة تشؾ ددر السددالض  الإلسؾ مضدد  واالسددإلثسار   مددؽ خددالل إضخددال أسددالض  جديدددة التػصــيات

 لمإلسؾ ل، وتعس س ضور البح  العمسي.
(:"تحميـــل مـــجى قـــجرة القصـــاع السرـــخفي الفمدـــصيشي عمـــى جـــحب ٕٗٔٓفخوانـــة،) -٘
 ".ٕٕٔٓ-ٜٜ٘ٔلسجخخات وتأثيخىا عمى التشسية االقتراديةا

إلدددى: تحمضدددل ضور ال هددداز السرددد  ي الفمددددظضشي  دددي تشسضددد  مدددؾارضه  ىـــجفت الجراســـة           
ضفضدددد  تسؾ ددددل الإلشسضدددد  االعإلردددداض؛ ، مددددؽ خددددالل تقددددد؛ؼ االئإلسددددان  الخارجضدددد ، مإلسثمدددد  بددددالؾضائر ًو

أن أمددؼ السإل ضدد اا السدددإلقم  الإلددي تددؤث   ددي  :وكانــت الشتــائصلمقظاعدداا االعإلردداض؛  السخإلمفدد ، 
عددددرة القظددداغ السرددد  ي الفمددددظضشي عمدددى تعبئددد  السددددخ اا وتسؾ دددل الإلشسضددد  االعإلرددداض؛ ، مدددي 
الشدددداتج السحمددددي ا جسددددالي، والإلدددددهضالا ا ئإلسا ضدددد ، وع ددددؼ مدددددخ اا ال سهددددؾر  ددددي القظدددداغ 

ــت التػصــياتالسردد  ي،  وعضدد  اضخار دد  جديدددة : تحفضددس ا ضخددار بأا دد  أشددأاله، وطدد م أوكان
ومشاسددددب ، وتقضضددددد االسددددإلهالك لسددددبا جسددددام الإلزددددخؼ، وتددددؾ ض  مددددؾارض تاتضدددد  لإلسؾ ددددل الإلشسضدددد  

 االعإلراض؛  السحمض .
(:"االسـتثسار األجشبــي فـي األراضـي الفمدــصيشية وأثـخه عمـى التشسيــة ٖٕٔٓالـديغ، ) -ٙ

 (".ٕٓٔٓ-ٜٜ٘ٔاالقترادية خبلل الفتخة)
سدد  االسددإلثسار الجشبددي  ددي الرا ددي الفمدددظضشض ، وأثدد ه عمددى إلددى: ضرا ىــجفت الجراســة         

الإلشسضددد  االعإلرددداض؛ ، وتحديدددد م االتددده وع و ددده، وتقضدددضؼ مددددػ مددددامسإله  دددي تسؾ دددل الإلشسضدددد  
: تد ي ع ؼ االسإلثسار بدب  معؾعداا تإلعمدق بالسشداال االسدإلثسارؼ وكانت الشتائصاالعإلراض؛ ، 

؛حدددؾل ضون تظدددؾر البضئددد  االسدددإلثسار    ددددي  بذدددأل عدددام، وأعبدددا  االعدددإلالل المردددهضؾ ي الددددلؼ
 مدددددظضؽ، وأن االسددددإلثسار الجشبددددي لددددضس لدددده تدددددأثض  عمددددى الإلشسضدددد  االعإلردددداض؛  بدددددب  عددددددم 

  ورة مشا العديد مؽ الحؾا س واالمإلضازاا لمسدإلثس  الجشبي،  وكانت التػصيات:االسإلق ار، 
هضئدددددد  السشدددددداال ال دددددداتد  غدددددد اح لمسضدددددد  االسددددددإلثساراا الجشبضدددددد   ددددددي الإلشسضدددددد  االعإلردددددداض؛ ، وت

 لالسإلثساراا.
دور البشــػك اإلســبلمية فــي تسػيــل التشسيــة االقترــادية  (: "ٕ٘ٓٓمقــجاد وحمــذ، ) -ٚ

 في فمدصيغ".
ا سالمض   ي تسؾ ل عسمضاا الإلشسض   السرارفإلى: مع    ضور  ىجفت الجراسة          

 مدرا  السرارفهلا ال  ض ووزع  عمى االعإلراض؛   ي  مدظضؽ عب  اسإلبا   صسس  ل
وكانت ا سالمض  العامم   ي عظاغ  سة  قط، وكللػ  إن الدراس  لؼ تذإلسل ًل  مدظضؽ 



 ش

ا سالمض   ي تسؾ ل الإلشسض  مؽ الشاعض   سرارف: أكدا الدراس  الدور اللؼ تمعبه الالشتائص
ة الشغ   ،  ض  أن الشإلائج السضدا ض  لث  السرارف ا سالمض   ي  مدظضؽ أكدا عدم عدر 

السرارف ا سالمض   ي  مدظضؽ مؽ أن تمع  ملا الدور، و  ام السرارف ا سالمض   ي 
ت سضر السدخ اا  ي  مدظضؽ، وأكدا الفذل اللر ر  ي تقد؛ؼ الإلدهضالا، وخاص   ي 

عؾل  وكانت التػصيات:  مدظضؽ مسا يإلزسؽ  عف ضورما  ي تحقضق الإلشسض  االعإلراض؛ ،
ا سالمض ، تإلعمق  البها  ي االمإلسام بالإلخظضط وإ؛ اض  تشذضط الدور الإلشسؾؼ لمسرارف

 البدائل لمإلسؾ ل بالس ابح  واالمإلسام بالسزارك  والسذاًر .

 التعميق عمى الجراسات الدابقة: - ب
 البض  الدراساا الدابق  عؽ الإلشسض  البذ    والإلشسض  االعإلراض؛   ي السرارف و   تحدث       

السؤسددداا، وتعإلبدد  مددله الدراسدد  مأسمدد  لسددا جددا ا بدده الدراسدداا الدددابق  عضدد  تذددابه  مددر 
 خإلمف الدراساا الدابق  مؽ عض  تشاولها لسؾ ؾغ الإلشسض  البذ    واالعإلراض؛  ولسشها تعإلب  م

سؾ ددؾغ الدراسدد  برددؾرة جديدددة لددؼ تإلظدد ل لهددا الدراسدداا الدددابق  ومددؾ ضور مددؽ عضدد  ط عهددا ل
ددللػ تظبضقهددا عمددى الؾاعددر  الإلشسضدد  البذدد     ددي الإلشسضدد  االعإلردداض؛  مددؽ الشاعضدد  االسددالمض ، ًو

 . سة ًشسؾت  –الفمدظضشي السعاص  

 خصة الجراسة:
 ثبلثة مباحث:الفرل األول:التشسية البذخية و االقتراد االسبلمي، ويذتسل عمى 

 مفهؾم وأبعاض الإلشسض  البذ   .السبحث األول: 
 .خرائرهمفهؾم االعإلراض االسالمي و السبحث الثاني:
 .بالإلشسض  االعإلراض؛ الإلشسض  البذ    وعالعإلها السبحث الثالث: 

 مباحث:  ، ويذتسل عمى أربعالتشسية البذخية في التاريخ اإلسبلمي: لثانيالفرل ا
 الإلشسض  البذ     ي العهد الشبؾؼ. :السبحث األول
 .ال اشدون الإلشسض  البذ     ي عهد الخمفا   :السبحث الثاني
ض المؾ   والعباسض  والسس لخال  عهد ا ي الإلشسض  البذ     :السبحث الثالث  والعثسا ض . مًؾ
، ويذــتسل عمــى ثبلثــة القترــاد الفمدــصيشيتشسيــة افــي دور التشسيــة البذــخية  الفرــل الثالــث:
 مباحث:

 ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  القظاغ السراعي.السبحث األول: 
 ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  القظاغ الرشاعي.السبحث الثاني: 



 ع

 ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  عظاغ الخدماا.السبحث الثالث: 
 أربعة مباحث:، ويذتسل عمى /غدةالفرل الخابع:واقع التشسية البذخية واالقترادية في فمدصيغ

 مؤش اا الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ.السبحث األول:
 واعر الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ.السبحث الثاني:
 مؤش اا الإلشسض  االعإلراض؛   ي  مدظضؽ. السبحث الثالث:
 واعر الإلشسض  االعإلراض؛   ي  مدظضؽ. السبحث الخابع:

 :مبحثيغيذتسل عمى ، و عمى مجيشة غدة الفرل الخامذ: الجراسة السيجانية
إجددد ا اا الدراسددد  السضدا ضددد  ام إلسدددر الدراسددد ، أضاة الدراسددد ، خظدددؾاا الدراسددد ، السبحـــث األول: 

 العضش  الصمض  لمدراس ، ترسضؼ االسإلبا  ، صدل االسإلبا  ، ثباا االسإلبا   .
  إلائج الدراس  السضدا ض .السبحث الثاني: 
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 السبحث األول
 مفيػم وأبعاد التشسية البذخية

 تسييج: 
ددددسؼ لمإلشسضدددد  البذدددد    السعاصدددد  أضرك العددددالؼلقددددد          ومددددؾ  ،بددددأن ا  دددددان مددددؾ السحددددؾر السً 

ومؾ صا عها،  بدأا البحا  والإلقار   لدراسد  الإلشسضد  البذد    والددبل  حدؾ  ،السدإلهدف مشها
ن السفهؾم ؛عضد ركط العالع  بضؽ البذد  والإلشسضد  لدضس إتظؾ   ا  دان لإلحقضق الشهز ، عض  

 قط باعإلبار البذ  عشر اح مؽ عشاص  الإلشسض ، بل أ؛زاح وعبل ًل شي  باعإلبار البذ   ا؛  
ن مؾ السدإلفضد مشهدا ومدي لردالحه، وإن السدؾارض الظبضعضد  والمدؾال السإلدؾ  ة الإلشسض  وأن ا  دا

ر ددؼ أمسضإلهددا و د ورتها السبدد ػ  إ هسددا ال ؛ شضددان أبدداح عددؽ العشردد  البذدد ؼ السفددؤ  -لدولد  مددا
 ءولدددللػ  دددالمؼ السإلقدمددد  أ؛قشددد  تمدددػ الحقضقددد  ،والسدددام  والفعدددال والسددددرد والسعدددد إعدددداضاح جضدددداح 

و فددلا بدد امج محدددضة لإلشسضدد  العشردد  البذدد ؼ لددديها عمددى مدددػ عقددؾض مددؽ  أعدددش  الإلخظددضط 
 السمان، الم  اللؼ أضػ إلى ز اضة  ي ا  إلا  لدػ مله المؼ.

و عددد إ؛ دداض بضئدد  مشاسددب  تسأددؽ ، ولن العشردد  البذدد ؼ العسددؾض الفقدد ؼ لعسمضدد  الإلشسضدد            
 قددد امإلسدد   ،اسددض  مددؽ إعدددا  الإلشسضدد الشدداس مددؽ الإلسإلددر بحضدداة بضئضدد  وصددحض  مددي ال ا؛دد  الس

المدددؼ السإلحددددة  دددي العرددد  الحددددي  بسؾ دددؾغ الإلشسضددد  البذددد    وعامددد  بإصددددار العديدددد مدددؽ 
مؽ تع  فداا الإلشسضد  البذد    وعضداس الإلشسضد   ،الإلقار   الإلي تعإلب  مي المؼ  ي الؾع  الحالي

 البذ     ي ضول العالؼ وترشضفها.
مددى مفهددؾم الإلشسضدد  البذدد   ، وتظددؾره، وأبعدداضه، وعضدداس مؤشدد اا و مقددي السبحدد  الزددؾ  ع        

 الإلشسض  البذ   .
 : مفيػم التشسية البذخية - أ

إن الإلشسضدد  عرددضم  جهددد  سدد ؼ طؾ ددل وال ؛عددؾض مفهددؾم الإلشسضدد  البذدد    إلددى تق  دد            
م ومدا تداله مدؽ تقدار  ،  مده جدلوره ٜٜٓٔالإلشسض  البذ    لب  امج المؼ السإلحدة ا  سائي لعام 

دي، ومفس ؼ اعإلراض   ي الفس  ا سالمي والخمدو ي عمى وجه الخرؾص، و ي الفس  الساًر
دددد  السؤشدددد اا االجإلساعضدددد  ومقاركدددد  الحاجدددداا الساسددددض  و ؾعضدددد  الإلشسضدددد   وعمددددى الخددددص عً 
،  سدؽ سدساا العسدل الإلشسدؾؼ ا سدالمي، العشا؛د  الذدامم  با  ددان مدؽ  عؾمد  أعفداره  ٔاالحضاة

                                                           

، ٕٕٓٓ، مشذؾراا السعهد الع كي لمإلخظضط بالسؾ  ،قياس التشسية ومؤشخاتيا  وض؛ر، دمحم عد ان ، ٔا
 .ٕٔص
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وعإلى  ها؛  عضاته، وتقضدضؼ مدلا العسدل بالذدسؾل واال دد ام والعشا؛د  لضدد  عاصد ة عمدى جا د  
لفددددد ض، ولسشهدددددا عشا؛ددددد  ب ددددددسه وعمبددددده وعقمددددده وعدددددده ووجدا ددددده واعدددددد مدددددؽ جؾا ددددد  شخردددددض  ا

 دد  بدددب  ضوره ًددأضاة  ددي ؾ الددلؼ ؛عإلبدد  الشسددؾ أول ارثــخ لــػيذ"،و سأددؽ أن  ددلً     ٔا،و ددسض ه
دؾا جدؾم ه مثدل   االرتقا  بالإلشسض  البذ   ، و   ريكـاردوكعض االعإلراضيضؽ السالسضأضضؽ عدد أضًر

ددي   دللػ ازمد    دي  الفسدد  الساًر   عشددما تمدد  إلدى أن عضسد  أؼ سددمع  لكــارل مـاركذ  ًو
تحدض بسقدار العسدل البذد ؼ الدلؼ بدلل  دي سدبضل إ إلاجهدا ، ومأدلا  العسدل ا  ددا ي مدؾ الدلؼ 

مددؽ  ًبضدد اح  ؛حدددض القضسدد  ، و رددبا العشردد ان الساسددضان مسددا العسددل والظبضعدد  ، بددل أن عدددساح 
 .  ٕااالسإلفاضة مشه الظبضع  تسضاض عضسإله عد  ما ؛قؾم به ا  دان مؽ اجل

وعددد ا إلذدد  مفهدددؾم الإلشسضدد  البذددد    بعددد الإلقددار   الدور ددد  لألمددؼ السإلحددددة ا  سائضدد  الإلدددي           
وأن الإلشسضددد   ،ن البذددد  مدددؼ الثددد وة الحقضقضددد  لألمدددؼإعضددد    مٜٜٓٔبددددأا  دددي إصددددارما عمدددؼ 

و إلزدا مدؽ الإلع  دف بدأن لمإلشسضد   ، ٖا البذ    مي عسمض  تؾسضر خضاراا البذد  واال إلفداغ بهدا
: يإلسثل  ي تسؾ ؽ القدراا عؽ ط  ق االسإلثسار  ي الرح  والإلعمدضؼ األول : ٗاالبذ    جا ضضؽ

: االسإلفاضة مؽ مدله القددراا بسدا ؛حقدق الشفدر ل، ددان، أؼ اسدإلخدام والجانب الثاني ،والإلدر  
  ٘امي:  ،وتعإلب  الخضاراا الثالث  الساسض  لمإلشسض  ،القدراا البذ     ي ز اضة ا  إلا 

 خالض  مؽ الم اض. طؾ م  وصحض  ةأن ؛حضا ا  دان عضا  -ٔ
 د  السع   .إلأن ؛أ  -ٕ
 أن ؛حرل عمى السؾارض الالزم  لسدإلؾػ معضذي ً  ؼ.  -ٖ

الدضاسدض  ولسؽ الإلشسض  البذ    ال تشإلهي عشد تلػ  الخضداراا ا  دا ض  تإلد اوم مدؽ الح  د          
والإلسإلددددر بدددداالعإل ام الددددلاتي  ،واالعإلردددداض؛  واالجإلساعضدددد  إلددددى الإلسإلددددر بفدددد ص ا بددددداغ وا  إلددددا 

                                                           

 .٘ٓٔ، صٜٛٛٔ، بض وا، ضار الشهز  الع كض ، اإلسبلم والتشسية البذخية  عضدؾؼ، عبد ال عسؽ ، ٔا
، أط وع  ٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔ، ضراس  عال  ال سائ  التشسية البذخية والتشسية االقترادية  وش، عمي ، ٕا

 . ٚ،صٕٙٓٓضًإلؾراه، ًمض  العمؾم االعإلراض؛  والإلدضض ، ال سائ ،
 . www.undp.org،ٜٜٓٔ تقخيخ التشسية البذخية، بخنامص األمع الستحجة  ٖا
االزف  دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية البذخية  أبؾ عدوان، سام ، ٗا

 .ٜٖ،صٖٕٔٓس  ماجدإلض ، جامع  الش ام الؾطشض   ي  ابمس،  مدظضؽ،ال  كض  ًحال  ضراس  ، ضرا
ض ، مق ؼ، وآخ ون،  ٘ا ، ضراس  مضدا ض  أثخ تبشي السدؤولية االجتساعية عمى تشسية السػارد البذخيةًز

 .ٛجامع  باتش ، ض.ا، ص بسؤسد   فظال، مقاطع  باتش ،
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وكالإلالي  هدف الإلشسض  ي تسس عمى تسدؾ ؽ بضئد  مالئسد   ، دان السأفؾل وكحقؾل ا  ،الذخري
  ٔاعائس  عمى ا بداغ. لحضاة مديدة

ضددس عمددى أ سددا  أن مددلا ال : ضدد ػ  أمــا مكتــب العســل العخبــي           سفهددؾم أصددبا يإلزددسؽ الإلً 
والعالعددداا  ،الإلفسضددد  والددددمؾك والإلعمدددضؼ والإلددددر   و ؾعضددد  مذددداًر  ال سدددامض   دددي اتخدددات القددد ار

واال إلددا ، أؼ تعبئدد  الشدداس  ،وأسددالض  العسددل ،وثقا دد  الذددعؾد ،االجإلساعضدد  والعدداضاا والإلقالضددد
  ٕابهدف ز اضة عدراتهؼ عمى الإلحأؼ  ي مرض مؼ وعدراتهؼ.

أن الإلشسض  البذ    تعشي عسمض  ز داضة السعدارف والسهداراا والقددراا لددػ  ويخى آخخون            
ومدي تدؤضؼ إلدى  ،جسضر الشاس  ي الس إلسر، وتشسض  السؾارض البذ    مي مفإلام مداي ة العر 

  ٖاتسؾ ؽ ما ؛دسى رأس السال البذ ؼ.
إلشسض  اال دا ض  مي تشسض  الشاس مؽ أجل الشاس ي ػ أن ال أما تقخيخ التشسية اإلندانية           

 دددا ض  عددؽ ط  ددق تشسضدد  السددؾارض البذدد    عإلددى ؛عددؾض وتذددسل بشددا  القدددراا ا  ،مددؽ عبددل الشدداس
  ٗام ضوض الإلشسض  عمى عضاة الشاس.

 إلاجضد  القدؾػ إو ثسدل  ،شظ  اعإلرداضؼ :ناومشهؼ مؽ ي ػ أن الإلشسض  البذ    لها شظ             
وعساضمدددا القدددؾػ البذددد    عالضددد  الإلأمضدددل، والذدددظ  ازخددد  سضاسدددي اجإلسددداعي يإلعمدددق  ،العاممددد 

 ،وال عا؛دددد  الرددددحض  والدضاسددددض  ،والدددددأؽ الالئددددق ،والمددددبس السشاسدددد  ،بإلددددؾ ض  ال ددددلا  السددددا ي
  ٘او ض ه. ،والس ام  ،والح    ،والعسل ،وتبضؽ عضؼ العقل ،واكإلداد السعارف والسهاراا

 : (ٙ)البذخيةتصػر مفيػم التشسية  - ب
مشددل الحد د العالسضدد  الثا ضد  مقإلردد اح عمدى ًسضدد  مدا ؛حرددل  كدان مفهدؾم الإلشسضدد  البذد             

  جدا  مردظما رأس مٜٔٙٔا عمضه الف ض مؽ الدمر والخدماا الساض؛د ، ومدر بدا؛د  الددإلضشضاا
ومدر بدا؛د    إلاجضد  الس تفعد  لألعظدار الإلسشؾلؾجضد  السإلقدمد ،السال البذد ؼ، ومدؾ الددب   دي ا 

ضددس عمدى مإلؾسدط  رددض  الفد ض مددؽ الشداتج السحمدي ا  جسددالي ًهددف لمشسددؾ الددبعضشاا بددأ الإلً 
                                                           

س الدراساا ا عمضسض ، ٔا   ض.م،ض.ا.ٓٔاٗدراسات إقميسية   مً 
 .٘ٔ،الس جر الدابق،صمكتب العسل العخبي  ٕا
دور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية البذخية في فمدصيغ جامعة القجس السفتػحة  خالد،   ضو أاا،ٖا

 .ٗٔ، جامع  القدس السفإلؾع ، ض.ا، ص نسػذجا  
 .ٗٔ، صٕٕٓٓ، تقخيخ التشسية االندانية العخبية  ٗا
ستخاتيجية التشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة الكفاءات العمسية في إ   ؾجؾ، مضدؾن، ٘ا

 .ٜٖ، صٕٕٔٓ، ضراس  عال  عظاغ  سة، ، ضراس  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض ،  سة،  مدظضؽ،فمدصيغ
 . ٜ، م جر سابق، صأثخ تبشي السدؤولية االجتساعية عمى تشسية السػارد االجتساعية  ٙا
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 ،االعإلراضؼ، ثؼ تسايددا الددعؾاا لإلبشدي أمدداف أخد ػ تد تبط بالعسدل عمدى تخفضدف عددة الفقد 
إشددباغ الحاجدداا الساسددض  و ز دداضة الإلؾعضددف، و وتلددػ بإلحقضددق عدالدد  أكبدد   ددي تؾز ددر الدددخل، 

 .و ض ما
 : ٔاال سؼ الإلالي يؾ ا الإلظؾر  ي مفهؾم الإلشسض  البذ   

 التشسية البذخية :(ٔشكل رقع )
 
 
 
 

 
 .سإل اتض ض  الإلشسض  البذ    وضورما  ي الحد مؽ عام ة م  ة السفا ااإ السردر:

ومددر بدا؛دد  الإلدددعضشاا صدددر أول تق  دد  لمإلشسضدد  البذدد    لمعامددل لب  ددامج المددؼ السإلحدددة           
جسددالي وعددد جددا   ضدده عددؽ تؾسددضر الإلشسضدد  خضاراتهددا لإل دداوز  سددؾ الشدداتج القددؾمي ا  ، ٕاا  سددائي

 :  ٖا إلا  الدمعي وت اكؼ رأس السال إلىوز اضة ا  ،والدخل والث وة
 الح     ي الدف : الدف  ضاخل الؾطؽ وخارجه. -ٔ
 الح    مؽ: الدخ ة وعسال  الطفال، ا تن بالعسل. -ٕ
 السعار   الدضاسض ، اال إلخاباا، السداواة الدضاسض  والقا ؾ ض  بضؽ ال جل والس أة.ع     ي:  -ٖ
 الحق القا ؾ ي:  ي ال شدض ، ب ا ة السؾاطؽ عإلى تثب  إضا إله. -ٗ
 . ٗاعقؾل الذخرض :  ي السوا  ر ؼ اخإلالف الع ل أو الديؽ، أو السوا  السد ي -٘

الح ًددامالح لسؾ ددؾغ الح  دداا الدضاسددض  وتزددسؽ  رددم، ٕٜٜٔ ثدؼ تددؼ تعددديل الإلق  دد  عددام      
 : (٘)وجاء فيووالإلشسض  البذ    

 المؽ الذخري: اأؼ أمؽ السؾاطؽ عمى عضاته وع  إله  ي ماله .  -ٔ

                                                           

 .ٕٗ، م جر سابق، صشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة ىجخة الكفاءاتإستخاتيجية الت  ٔا
، ال سعض  الع كض  لمبحؾ  التشسية البذخية السفيػم والقياس والجاللة  اسساعضل صب ؼ عبد هللا، ٕا

 .ٕٔ، صٜٜٗٔاالعإلراض؛ ، بض وا، 
 .ٗسابق، صضراس  عال  ال سائ ، م جر  -التشسية البذخية والتشسية االقترادية  ٖا
 .٘ٔ، م جر سابق صالتشسية البذخية السفيػم والقياس والجاللة   إسساعضل، صب ؼ،ٗا
 .ٙٔ  الس جر  فده، ص٘ا

االهتمام بجمٌع الجوانب االلتصادٌة 

 واالجتماعٌة

 نمو التصادي نمو التصادي + التوزٌع العادل

االلتصادي +التوزٌع العادل +االهتمام بجمٌع جوانب الحٌاة  النمو تحمٌك مستوى حٌاة كرٌمة وصحٌة للسكان

 االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة
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 سضاضة القا ؾن.  -ٕ
 ع    الإلعبض . -ٖ
 السذاًر  الذعبض . -ٗ
 تسا ؤ الف ص. -٘

وإسددعاضمؼ مددؽ خددالل  ،بالبذدد و ددي مددلا ا طددار ؛ددأتي مفهددؾم الإلشسضدد  البذدد    لالمإلسددام            
 االمإلسام باالعإلباراا ا  دا ض  والسعشؾ   واعإل امها أكث  مؽ االمإلسام بإث ائهؼ.

رددبا   تشسضدد  الشدداس مددؽ أجددل الشدداس بؾاسددظ  ضتظددؾر السفهددؾم ل مٖٜٜٔأمددا  ددي عددام           
السهاراا الإلدي الشاس  وتلػ مؽ خالل االسإلثسار  ي عدراا البذ  سؾا  الإلعمضؼ أو الرح  أو 

 . ٔاتسأشهؼ مؽ العسل عمى  حؾ مشإلج وخالل
دللػ تسأدضؽ البذد  مدؽ الإلسإلدر  دي أوعداا الفد اج وا  إلدا   ،أؼ مي تشسضد  عددراا البذد           ًو

 لمسدامس   ي الس االا الدضاسض  واالجإلساعض  والثقا ض  مؽ خالل مله القدراا.
ل مفهددؾم الإلشسضدد  البذدد    السدددإلدام  الإلددي عضدد  ضخدد مٜٜٗٔعددام  وعددد تؾسددر السفهددؾم          

؛ع  هددا عمددى أ هددا   مددي الشسددؾت  ؛سأددؽ جسضددر ال دد اض مددؽ تؾسددع   ظددال عدددراتهؼ البذدد    مددؽ 
خددالل تسددؾ ؽ رأس مددال اجإلسدداعي لإلمبضدد  عاجدداا الجضددال الحالضدد  بأعدددل ط  قدد  مسأشدد  ضون 

 . ٕاا   ار  ي عاجاا الجضال الالعق 
 الع العخبي واإلسبلمي :التشسية البذخية في الع -أ

بعد االطالغ عمى عالؼ الإلشسض  البذ    اتزا أ ه عد ب ز  ي العالؼ الع كدي وا سدالمي           
دسوا عمدى الإلشسضد  اللمشضد  والفس  د    ي مله الوعداا العديدد مدؽ خبد ا  الإلشسضد  البذد    الدليؽ ًر

ًإلؾر أكثدد  مددؽ  ض مددا ومددؽ أبدد ز مددؤال  الخبدد ا : الدددًإلؾر إبدد امضؼ الفقددي مردد ؼ ال شدددض ، والددد
طارل الدؾ دان ًؾ إلي ال شدض ، وإن أمؼ ما؛أإل   ي مله الإلشسض  البذ     ي العر  الحدي  
 ي العالؼ الع كي وا سالمي مؾ ؾعاا مثل: الإلفسض  ا ؛ ابي والإلفسض  الدمبي،  ؽ ا عشاغ، 

فس إضارة الؾع ، ًضفض  مزاعف  اللًا ، تحمضل الذخر ، الثق  بالش‘الدضظ ة عمى ا  فعاالا،
واسإلخ ا  الظاعاا السامش ، الإلخضدل و ض مدا مدؽ السؾ دؾعاا الحديثد  السذدابه ، والإلدي تإلعمدق 

ضفض  إعداض الخظط لمحضاه.  بالإلشسض  الشفدض  لمف ض وتحفضسه لمش ام ًو
 

                                                           

 .ٖٖضراس  عال  ال سائ ، م جر سابق، ص -التشسية البذخية والتشسية االقترادية  ٔا
، ًمض  العمؾم  ، عال  ال سائ ،ةالتشسية السدتجامة كآلية لسحاربة البصال السم ا  مهديد، وا ا الهاشسي،  ٕا

 .ٖص االعإلراض؛  و الإل ار   وعمؾم الإلدضض ، ض.ا،



7 

 : أثؼبدانزًُٛخانجشزٚخ -ة
 : انزًُٛخاالعزًبػٛخ -ٔ

وااللإلفددداف إلدددى  ،الشاعضددد  االجإلساعضددد  ددددان مدددؽ و دددإلؼ مدددؽ خاللهدددا االمإلسدددام بإلشسضددد  ا             
ددللػ تحدددضؽ عدد وف الحضدداة ا  ،عاجدد  الفدد ض لإلأسددضس  غددام عضسددي لإل دددض الحزددارة  ، دددا ض ًو

دددللػ تشسضدددد  الحددددس الددددديشي والخالعددددي ،وإشددددباغ الحاجدددداا السع  ضدددد  ،وا عدددداس بال  ددددا  ،ًو
ر، وعظددف الردد ض  ، مثددل بدد  الؾالددديؽ واعإلدد ام ال ددا ٔاولض  االجإلساعضدد  ت دداه ازخدد  ؽؤ والسددد

 عمى السبض ، وا اث  المهفان وإطعام ال ائر، والعديد مؽ العاضاا االجإلساعض  الظضب .
 دي تحقضدق أكبد  عددر مدؽ العدالد  والسدداواة والح  د  لبشدا   وتهإلؼ الإلشسض  االجإلساعض              
 ،   ض؛ددد  أم وتحقضدددق الإلسامدددل والإلدددؾازن بدددضؽ الحاجددداا سدددؾا  ًا ددد  ماض؛ددد  أم معشؾ ددد ،الس إلسدددر

وتدعى الإلشسض  االجإلساعض  لإلحقضق أكب  عدر مؽ ال  امض  لأل  اض  ، ٕاجساعض ، محمض  أم ضولض 
بأس غ معدل  سؾ طبضعي مسا ؛ عل اال دان ؛ذع  بالس إلسر ًمده مدؽ عؾلده ًأ ده أسد ة واعددة 

 . ٖابل جدد واعد
ض  السإلؾاز د   :ومؽ أمؼ أمدا ها          تشسض  عدراا الف ض اللمشض  والفس    وإكددابه ال سدا  الددمًؾ

 دددددان الإلددددي ت عمدددده عدددداضر عمددددى عددددل السذددددأالا إ ددددا   إلددددى تددددأثض ه السمسددددؾس  ددددي شددددعؾر ا 
 . ٗاباللاا
انزًُٛخانضمبفٛخٔانززثٕٚخ: -2

ا وا شدداعاا  دددان عمددى تح  دد  عقددل الفدد ض مددؽ الخددسعبالو ددإلؼ مددؽ خاللهددا تشسضدد  ا             
سددالمي والع كددي وأم دداضه وعضسإلدده الصددمض ، وعسا؛دد  ا  دددان مددؽ مخدداط  وتع  فدده بددالإل ا  ا 

، الإلي ت سو الس إلسر السدمؼ عب  وسائل ا عدالم  ٘االإلأث  بالإلضاراا الثقا ض  الخارجض  السعاض؛ 
 السخإلمف  و ض  السظابق  لإلعالضؼ ا سالم.

                                                           

 .ٙ، م جر سابق، صدور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية البذخية في فمدصيغ  ٔا
 .ٚالس جر  فده، ص دور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية البذخية في فمدصيغ  ٕا
 .ٔٚ، ص ٜٜٚٔ، االسأشدر  ، ضار السعارف ال امعض ، التشسية والتخصيطدراسات في   عضد، عدؽ، ٖا
، تشسية السػارد البذخية كسجخل استخاتيجي لتعطيع االستثسار في العشرخ البذخي   شمإلؾا، أما ي ، ٗا

ال   ي عظاغ  سة، ضراس  ماجدإلض ، ال امع  االسالمض ،  سة،  مدظضؽ،  ، ٜٕٓٓضراس  عمى مؾعفي الًؾ
 .ٕٗص
، ضراس  ماجدإلض ،جامع  الش ام أثخ كل مغ الدكاة والزخيبة عمى التشسية االقتراديةدؾ  ،  اطس  ،   ع٘ا

 .ٕٓٔ، صٜٕٓٓالؾطشض ،  مدظضؽ،
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وتعإلسد الإلشسض  الثقا ض  والإل كؾ   عمى الإل ضض   ي التوال الخاص  بالسأكدل والسذد د              
دللػ  دي بشدا  الس إلسدر امثل  ذ  ثقا   أكل المحؼ الحالل والبعدد عدؽ شد د الخسد    والم د  ًو

ووعائفدددده بحضدددد  ت عددددل الفدددد ض ؛قدددد أ و ظمددددر و إلددددابر مددددا ؛ دددد ؼ  ددددي م إلسعدددده و ددددي  ضدددد ه مددددؽ 
تسايدد  ددب  السثقفدضؽ مدؽ السدؾارض  ًسدا يدشعأس ، ٔاؼ وعدؾاض  وأخبدارالس إلسعاا مؽ إ إلا   سد  

وز اضة مع    الف ض وازض؛اض ضرج  الؾعي لد؛ه بسا يدور  ،البذ     ي الإلشسض  الحزار   لمس إلسر
، وتلددػ مثددل عسددل عسددالا تؾعؾ دد  لمحدد  عمددى القدد ا ة وعسددل أسددابضر ثقا ضدد  لمإلذدد ضر  ٕاعؾلدده

 عمى الق ا ة. 
 : االلزظبدٚخانزًُٛخ -ٖ

 إلاجضددد  والظاعددد  البذددد    العاممددد ، تشسضددد  و ددإلؼ مدددؽ خاللهدددا العسدددل عمدددى تؾسدددضر القاعددددة ا         
، مدددؽ خدددالل االمإلسدددام  دددي تذددد ضل ال ددد اض، واالمإلسدددام بأا ددد   ٖاالس إلسعددداا ال  فضددد  والحزددد   

 القظاعاا االعإلراض؛  .
لمف ض دخل بهدف تحدضؽ السؾارض وز اضة الوتإلبشى الس إلسعاا الساس االعإلراضؼ لمإلشسض           

 والس إلسدر مددؽ عضد  ز دداضة اال إلددا  واالسدإلثسار  ددي السدؾارض الظبضعضدد  والبضئضدد ، وتلدػ مددؽ خددالل
ا مثددل اسددإلخدام  إلددا  أكثدد  ًفددا ةإواسددإلخدام وسددائل  :تإلشدداول عدد وف اال إلددا  :ت ضدد اا مضأمضدد 
ض؛دد  واجإلساعضدد ، ًسددا ؛سأشهددا أن شددباغ مإلسايددد مددؽ الحاجدداا الف  إمددر تحقضددق  ازالا الحديثدد  

وتزعه  دي  ،وتغه  عضس  العسل ، ٗا إلا  لشفده ولس إلسعه دان عمى ع  العسل وا ت كي ا 
السددؾارض البذدد    السدركدد  السؤممدد  بحضدد  يددإلؼ تشفضددل بدد امج الإلشسضدد    ٘امأا دده الرددحضا مددؽ خددالل

االعإلراض؛  بسا ؛حقق الإلقدم لمدول  و ؾ   اعإلضاجاا سأا ها مؽ الدمر والخدماا، إ ا   إلى 
أن الف ض السؤمل عمسضداح وتددر بضاح لد؛ده الف صد  لمعسدل ًسدؾاطؽ مشدإلج ؛حقدق عضسد  مزدا   تددهؼ 

  . ي تشذضط الدورة االعإلراض؛
انزًُٛخانظٛبطٛخ: -4

والسددامس   دي تسو دد  ،وتشسضد  الد وم السعشؾ د  ،و إلؼ مؽ خاللهدا تعس دس روم الؾعددة الؾطشضد       
ول ، ًسددا يددإلؼ مددؽ خاللهددا تؾجضدده ا  دددان إلددى ًضفضدد  إعامدد  ؤ الس إلسددر بالقضدداضاا السدركدد  والسددد
                                                           

، م جر سابق، تشسية السػارد البذخية كسجخل استخاتيجي لتعطيع االستثسار في العشرخ البذخي   ٔا
 .ٕٗص
 .ٕٗالس جر  فده، ص ذخية في فمدصيغدور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية الب  ٕا
 .ٙ، م جر سابق، صدور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية البذخية في فمدصيغ  ٖا
 .ٜٔ، صٕٜٛٔ، بض وا، ضار الؾعدة لمظباع  والشذ ، التخمف والتشسية  م سي،  ؤاض، ٗا
 .ٕٗص ، م جر سابق،تشسية السػارد البذخية كسجخل استخاتيجي لتعطيع االستثسار  ٘ا
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وإرسدا   ،اف عمدى م ا قهداا شد  و وخمدق  غدؼ  ضارة الدولد ،  ،ون الشاسؤ وسضاس  ش ،الحأؾماا
 . ٔاولضؽؤ عؾاعد محاسب  السد

  ٕا: يؤشزادانزًُٛخانجشزٚخٔؽزقلٛبطٓب -د
مؤش اا لمدالل  عمى عال  الإلشسض  البذ      ب  امج المؼ السإلحدة ا  سائي ثالث اعإلسد            

وعددد ًؾ دد  مددله السؤشدد اا  ،ومددله السؤشدد اا مددي: الدددخل، الإلعمددضؼ، الرددح  ، ددي بمدددان العددالؼ
ضلددضالح سددسي بدددلضل الإلشسضدد  البذدد    ؛عظددي مددلا الدددلضل تدددرجاح  دددبضاح لمبمدددان و بددضؽ السدددػ الددلؼ 
وصددل إلضدده ًددل بمددد عمددى مددلا الدددلضل، الددلؼ تقددر عضسإلدده بددضؽ الرددف  والؾاعددد الرددحضا بحضدد  

 ؛عظي ضاللإله بسدػ تحقضق القظ  لمإلشسض  البذ   .
  الفدد ض مددؽ الشدداتج القددؾمي  ؛سأددؽ الحرددؾل عمضدده بقدددس  الدددخل  رددض: )يؤشررزانررذ مو     

 .(ٖ)القؾمي عمى عدض الدأان  ي  فس الدش 
:  هددؾ مددؽ أمددؼ مؤشدد اا تحقضددق الإلشسضدد  البذدد   ،  إلحدددضؽ وارتفدداغ يؤشررزانزؼهررٛىأمــا           

مذاًر   او  عمه ت ،السدإلؾػ الإلعمضسي لمسؾاطؽ ؛ عمه أكث  إ؛ ابض   ي مؾاجه  عزا؛ا الؾطؽ
 .(ٗ)أكث   اعمض ،  هؾ   ورؼ لمبقا   ي عالؼ تإلسايد  ضه عدة الإلشا س االعإلراضؼ والثقا ي

 فدددال :  هدددؾ أ زدددل أسدددمؾد لإلحقضدددق  إلدددائج صدددحض  جضددددة تإلسثدددل  دددي ا (٘)يؤشرررزانظرررؾخو    
 ،السباش  اللؼ ؛حدؽ الإل ل؛  و ذ ر عمى مؾاجه  السذأالا الدمبض  الإلي ؛عا ي مشها البذ 

و عدضش  ة،وتفاعدل مدر الحضدا ،الإل ل؛د  ال ضددة والردح  ال ضددة أكثد   اعمضد  او أؾن الذدخص ت
عسددد  أطدددؾل  ؾعددداح مدددا، و ددد تبط العسددد  بدرجددد  ًبضددد ة بسددددإلؾػ الددددخل مدددؽ خدددالل االرتفددداغ  دددي 

،اوملا مخدالف ل،سدالم الدلؼ ؛عإلبد  بدأن العسدار بضدد هللا ولدضس السدإلؾػ االعإلراضؼ لمس إلسر
مددؽ الرددح   الددلؼ يددؾ   مدددإلؾػ عددال   بسدددإلؾػ الدددخل ،  ددال شي والفقضدد  سددسؾتؾن ،لدده ارتبددا  

وتعمدضسهؼ تعمضسداح جضدداح، ًسدا وتعسدل الإلشسضد   ،وال  امض  مؽ خالل تؾ ض  ال دلا  الردحي لأل د اض

                                                           

 . ٕٓٔم جر سابق، ص أثخ كل مغ الدكاة والزخيبة عمى التشسية االقترادية،  ٔا
، م جر إستخاتيجية التشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة ىجخة الكفاءات العمسية في فمدصيغ  ٕا

 .٘ٗسابق، ص
 .ٛ٘، م جر سابق، صأىسية السؤشخات اإلحرائية في التشسية البذخية  ٖا
س ضراساا الؾعدة الع كض ، -، بض واتقخيخ التشسية البذخية  الب  امج اال سائي لألمؼ السإلحدة، ٗا  ٜٜٗٔمً 

 .ٜٓص
 .ٚ٘، صٜٕٓٓ، جامع  سبها، لضبضا،أىسية السؤشخات االحرائية في التشسية البذخية  ؛حسد، خد؛   ، ٘ا
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الرددحض عمى االمإلسددام بالسدددإلؾػ الرددحي لألطفددال والمهدداا برددف  خاصدد  والس إلسددر برددف  
 . ٕاوتسضاض ضخؾلهؼ ، إلاجض  البذ إ، وكالإلالي ت تفر  ٔاعام 
ٔٚؼزًذدنٛمانزًُٛخانجشزٚخػهٗصالسيؼبيالدأطبطٛخ    

(ٖ) : 
،اوملا أ؛زَا بعضداح عؽ ا سالم ، عض  معامل طؾل العس  و قاس بالعس  السإلؾعر عشد الؾالضة -ٔ

 أن الجل مأإلؾد لسل   ض عبل أن يؾلد .
عؽ أرعام السد مضؽ  ي الإلعمضؼ الساسي معامل السع    والإلحرضل العمسي، و عب   -ٕ

 امإلؾسط سشؾاا الإلعمضؼ . وا عداضؼ والثا ؾؼ والعالي، وا لسام بالق ا ة والسإلاب 
ا رض  الف ض مؽ الشاتج القؾمي ا جسالي  معامل مدإلؾػ السعضذ  و سثل الدخل الحقضقي -ٖ

 الحقضقي .
 ي  اح مؤش   ٓٛٔا  سائي باعإلساض أكث  مؽ وعام  المؼ السإلحدة مؽ خالل ب  ام ها         

 :  ٗامخإلمف تقار   الإلشسض  البذ    وكرف  عام  ؛سأؽ الإلسضضس بضؽ م سؾعإلضؽ رئضدإلضؽ مسا
امدإلؾػ الدخل، البظال ، االسإلثسار، الإلزخؼ، القضس   :مؤش اا عابم  لمقضاس السسي -ٔ

 ا ي ، عدض أ  اض الس ة، ال  ائؼ و ؾعها، اال إلذار ال     السزا 
ا الإلعمضؼ، الرح ، االسأان، البضئ  الرالا، المؽ والدالم ،  :مؤش اا معشؾ   تإلسثل  ي -ٕ

  دان .ا عالم والثقا  ، السذاًر   ي الق ار، الح    الد؛سق اطض  وعقؾل ا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ع ا اا البذخية والبحث العمسيتصمعات لسرجر السدتقبل في الدياسة والتشسية   إب امضؼ، بدران، ٔا
 .ٖٕوت ارد، القام ة،  هز  مر ،ض.ا، ص

، السعهد القؾمي السجمة السرخية لمتشسية التخصيط  عبد الفإلام،  اصف، ضائ ة عؾل الإلشسض  البذ   ، ٕا
 .ٓ٘ٔ، ض.ا، صٔ، العدضٖلمإلخظضط، الس مد 

، ًمض  ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓبخنامص التشسية  التشسية البذخية في الجدائخ وآفاقيا في ضلعؾر ش  رض ة،   ٖا
 .ٖ٘، صٕٔٔٓالعمؾم االعإلراض؛  وعمؾم الإلدضض ، لضبضا، 

 ٘ٗ، م جر سابق، صإستخاتيجية التشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة ىجخة الكفاءات العمسية  ٗا
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 ثانيالسبحث ال
 .خرائرومفيػم االقتراد اإلسبلمي و 

 تسييج: 
 ا  سا  ط  ق إن االعإلراض االسالمي اعإلراض  ابر مؽ الذ  ع  االسالمض ، وإن       

ملم   مشاك بل ، واالشإل اكي ال أسسالي ؽ،السع و ض الشغامضؽ محرؾراح  ي لضس االعإلراضؼ
 ط  ق  ًامم  ل ه مدإلقبل، السلم  ا سالمي، ولهلا االعإلراض ملم  مؾ ثال  اعإلراضؼ

 وآرا مسا أ سارمسا االعإلراضيضؽء لن السلمبضؽ ؛سضسمليؽ اللؼ لمقرؾر  غ اح السعاص ة  لمحضاة
ضس عام مسا  ي اخإلمفا عإلى وإن خاص ، ع وف عدوض  ي بذ    بشؾازغ مإلأث ة  الول بإلً 
 الشذا  بضؽ الفرل ومؾ أصل واعد عؽ ؛ردران  إ هسا ال ساع ، عمى والثا ي الف ض عمى

 وال أخالعي،  ض  أو أخالعضا االعإلراضؼ الشذا  ؛أؾن  أن ؛عشضهسا  ال والخالل، االعإلراضؼ
  حد ، بضشسا السشفع  تحقضق ؛عشضهسا وإ سا الغمؼ، أو أو العدل والح ام، الحالل يهسهسا

صف   تا ملمبا مشه جعل ما ملا الديشض ، الإلعالضؼ إلى جؾا به بأل ؛خزر ا سالمي االعإلراض
 تفدض  عمى السقإلر ة السخإلمف  العمؾم مؽ م سؾع  أو عمسا ولضس وا ح ، ورسال  إ دا ض 
  قط . الظبضعض  والغؾام  القؾا ضؽ

 :  يفٕٓوااللزظبداإلطاليٙ - أ
 ًسا يمي : اح تع  ف االعإلراض ا سالمي :  ع  ه ل   واصظالع

 سأؽ أن و  ،: االعإلراض  ي الم   بسعشى الإلؾسط واالعإلدالتعخيف االقتراد لغة  -ٔ
الظضباا والسشا ر وتداولها، ًسا أن  إ إلا ن االعإلراض مؾ عدؽ الإلر ف، والإلدب   ي إ : قؾل

ن إالذال، و ض  السأمف، ًللػ   ع د  ض عرد الدبضل مؾ عدؽ اخإلضار الظ  ق ال
م  وكأعل الإلسالضف الث وة، وتؾز عها و ق ما ؛حقق رجا  ال إ إلا االعإلراض ؛عشي عدؽ تدب  

 . ٔا الساض؛  والسعشؾ  
و ق اعإلراضيضؽ  :  إلظ ل لإلع  ف االعإلراض اصظالعاح تعخيف االقتراد اصصبلحا -ٕ
 سالمضضؽ و ضسا يمي بعزهؼ :إ

 :االقتراد اإلسبلمي
لمدول  ا سالمض  الإلي  االعإلراضؼمؾ م سؾع  السباضغ االعإلراض؛  الإلي تحأؼ الشذا     

تظبضقها بسا يإلال م مر ع وف ن الس  ؼ والدش  الشبؾ  ، والإلي ؛سأؽ آورضا  ي  رؾص الق  

                                                           

 .ٛ، صٕٙٓٓ، ضار الشذ  والإلؾز ر، القام ة، االقتراد االسبلميمحسؾض سحشؾن،   ٔا 



12 

و عالج االعإلراض ا سالمي مذاكل الس إلسر االعإلراض؛  و ق السشغؾر  ،السمان والسأان
 ا سالمي لمحضاة.

ن آومؽ ملا الإلع  ف يإلزا أن الصؾل ومباضغ االعإلراض الإلي ورضا  ي الق          
بر ف الشغ  عؽ ت ض  والدش ، مي أصؾل ال تقبل الإلعديل ل ها صالح  لسل زمان ومأان 

اة.   1ا الغ وف مثل الًس

   ٕاالإلي تً ا عؽ االعإلراض ا سالمي: أ؛زاح  الإلع  فاا و ضسا يمي بعض      
مؽ  ،تلػ الف غ مؽ السع    اللؼ ؛داعد عمى تحقضق ر ام  الشاس :بأ ه  دمحم شاب ااع  ه  -

بسا يشد ؼ مر الإلعالضؼ ا سالمض ، وكدون أن يؤضؼ  ،خالل تخرضص وتؾز ر السؾارض الشاضرة
اخإلالالا مدإلس ة سؾا   ي االعإلراض السمي  أو خمق ،تلػ بالز ورة إلى تسبضل ع    ال  اض

  .أو البضئ 

العمؼ بالقؾا ضؽ الإلي تشغؼ الث وة، مؽ عض  إ إلاجها  :بأ ه  أعسد  هسي أوسش اع  ه   -
ا إلها عمى وجه ؛دد عاج  الذع  والدول   ي  غ  واسإلبدالها وتؾز عها واسإلهالكها وصض

  3ا ا سالم.
؛ع ف بأ ه :العمؼ اللؼ يبح   ي  ذا  ا  دان  ي   اسساعضل اب امضؼ البدوؼ أما ا         

والخدماا، عد  السشهج اللؼ رسسإله الذ  ع   المؾالالس إلسر مؽ عض  عرؾله عل 
 . ٗالمحرؾل عمضها  ا سالمض 
صؾل والسباضغ العام  االعإلراض؛  الثابإل  بأ ه :   م سؾع  ال   ازؼ  اعشا؛   ع  هو        

 الصؾلن والدش ، وم سؾع  الإلظبضقاا االعإلراض؛  السدإلشدة إلى تمػ آوالسدإلخ ج  مؽ الق  
 .   ٘اوالسباضغ العام ، والإلي تحأؼ وتشغؼ الحضاة االعإلراض؛  لمس إلسر ا سالمي

ن  دإلشإلج بأن االعإلراض االسالمي مؾ عبارة عؽ مباضػ  ومؽ خالل ما سبق ؛سأؽ أ     
إسالمض  ت شد ا لالسإل الل المثل لمسؾارض بسا يإلفق مر الق أن والدش  وكسا ؛حقق ال  امض  

 لمس إلسر.
                                                           

، السأإل  الإلعاو ي لمدعؾة وتؾعض  ال امعاا بالدعؾة بسديش  ال  اض، االقتراد اإلسبلميمد ي، عدؽ ،   ٔا
 .ٕ، صٕٛٓٓ

 .ٜ، صٕٛٗٔ، ض .  ، مبادئ االقتراد اإلسبلميالمحضان، سعد ،   ٕا
 .ٔٔ، الس جر  فده، صمبادئ االقتراد اإلسبلميالمحضان، سعد ،   ٖا
، م مس الشذ  عشاصخ اإلنتاج في االقتراد اإلسبلمي واالقتراد الػضعيسساعضل إب امضؼ، ا البدوؼ،  ٗا

 .ٖٗم، صٕٙٓٓالعمسي، السؾ  ، 
 .ٖ٘، صٜٜٔٔ، ٔ، بض وا، ضار ال ضل، الظبع  صػل العامة لبلقتراد اإلسبلمياألعشا؛ ،  ازؼ،   ٘ا
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 : ٌٔانظُخآػهىااللزظبدفٙانمز - أ
هللا قؾل ؛ ،إن ًمس  اعإلراض  ي الم   الع كض  يدور معشاما عمى الإلؾسط واالعإلدال       

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ     چ    :سبحا ه وتعالى

 .[ٖٔ،الع اف[  چ

ًللػ ،  السقإلرد مؾ السإلؾسط  ي عباضته اللؼ يؤضؼ الؾاجباا و إل ك السح ماا        
مغ الجلجة،  وشيءسجدوا وقاربػا، واغجوا وروحػا، ل عؾله :ا  الشبيجا   ي الحدي  عؽ 
لسمؾا الظ  ق الؾسط السعإلدل، اأؼ   القرد تبم ؾا اعؾله ل: ، و  ٔا(والقرج القرج تبمغػا

وخظبإله  ي ال سع   قال:  ل الشبيكللػ  قد وصف جاب  بؽ سس ة ر ى هللا عشه صالة 
ًللػ روؼ عؽ  ،، أؼ إ ها  بضؽ الإلظؾ ل والإلخفضف ٕاكا   صالته عرداح وخظبإله عرداح 

  ٗا فاعه.إأؼ ما ا إلق  مؽ تؾسط  ي   ٖا  مغ اقترج ما عال) :ل عؾله الشبي
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ وجل  عال هللا عس -

أم   ىمعش [ٙٙ ،سؾرة السائدة] چڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڤ  ڤ  ڤ  
 إ  ا ، أ ها تمإلسم االعإلدال، وعد الؾسط عشد أضائها لؾعائفها السخإلمف ،  ال از؛ مقإلردة  ي 
 االعإلدال . ىاالعإلراض مشا ؛حسل معش وال تف  ط، 

ڤ   ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  خ ؼ أ؛قؾل هللا تعالى  ي أ؛ه   -

، و ضه عداباا اح ع  ب اح ماض؛ اح له م ضوض أؼ أن   قاصجا   سفخا  ومعشي  [ٕٗ ،الإلؾك ] چڤ
 ض ضؾ   تإلعمق بالث ا  وال شى.

 .[ٜٔ ،لقسان ] چىب  يب  جت     چ  و ى عؾله هلالج لج : -
، بل ا غ  إلى جؾا بػ، والتز  مؽ عؾلػ باالخإلضال ،  خؾراح أؼ تؾا ر وال تسؽ مإلسب اح 

 .  ٘ا والإلعالي.
  

                                                           

 .٘ٔرواه البخارؼ،م ٔ)ا
 .ٜٖٖٕٓ، ممدشج العذخة السبذخيغ بالجشةرواه أعسد،  ٕ)ا
 .ٕٗٔٗم السردر  فده،رواه أعسد،  ٖ)ا
 .ٕ، م جر سابق، صمبادئ االقتراد اإلسبلميالمحضان، سعضد ،   ٗا
 .ٛ، م جر سابق، ص، االقتراد اإلسبلميسحشؾن، محسؾض   ٘ا



14 

 :أركبٌااللزظبداالطاليٙ - ب
 باعي عؽ ومعشاما محإلؾاما  ي تخإلمف أساسض  م تسساا عمى ا سالمي االعإلراض ؛قؾم      
  ي االعإلراض ولن السرظمحاا، عض  مؽ تإلذابه كا   وإن الؾ عض  االعإلراض؛  الشغؼ

 :مي أسده أمؼ أن   د واالسإلقام ، واالعإلدال الؾسظض  ؛عشي ا سالم
 :انًشدٔعخ انًهكٛخ -ٔ

  ي السمسض  وتخإلمف  ٔا؛عإل ف االعإلراض االسالم بالسرمحإلضؽ الف ض؛  وال ساعض ،       
  ي الشغام  السمسض  الؾ عض ، االعإلراض؛  الشغؼ مر بالسقار   جؾم  ا اخإلال ا ا سالم

االعإلراض؛   السؾارض عمى الإلام  والدضظ ة الإلسمػ عق لمف ض تبضا خاص  ممسض  مي ال أسسالي
 الس إلسر، مرمح  مر تإلعارض كا   وإن عإلى ش و ، أو عدوض وكدون  أ ؾاعها بأل والث وة

 ممسض  أؼ جساعض ، السمسض  تسؾن  عض  تساماح، العأس  هي االشإل اكي الشغام  ي أما السمسض 
  ٕا .أ  اض الس إلسر ل سضر

 ڇڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ تعالى: عال وعده  أصالح   هي ا سالم  ي السمسض  أما        

 تعالى هللا ممػ  ي مدإلخمف مؾ إ سا ،  ا  دان [ٜٛٔ ،آل عس ان ]  ڇ ڈ ڎ ڎ         ڌ ڌ ڍ
ه ثؼ عضاته مشه  ي لضدإلفضد ؛دإلخدمه  الدابق ، الجضال مؽ مؾ ورثها كسا القاضم  لألجضال يإلً 

 ا سالمض  الذ  ع   سؽ ؛خزر  إ ه الإلسمػ له ُعق وإن السدمؼ الف ض  إن ملا السشظمق ومؽ
 بها، ا   ار أو إمدارما وعدم لها العاضل االسإلخدام ط  ق عؽ السحا غ  عمضها لذ و 
 صالعض  الم االحأؾم   لؾلي ، و عظي لمس إلسر مؾ وما مؾلمف ض ما بضؽ ؛سضس  ا سالم
 خدم  ض؛سؾمإلها و سان،  السؾارض عمى لمسحا غ  واج  مؾ ما واتخات والس اعب  ا ش اف
  .ٖا والم  لمس إلسر

وإتا تعار   مرمح  الف ض مر مرمح  ال ساع  وتعلر الإلؾازن،  إن ا سالم ؛قدم     
  ٗا مرمح  ال ساع  عمى مرمح  الف ض.

 بعض تسمػ مؽ ال  اض ومشر الخاص ، السمسض  جا   إلى العام  السمسض  ا سالم وأبام     
 مشها اال إلفاغ و إلؼ مذإلً  ، ممسض  ممسضإلها تسؾن  عض  ال ساع  بحق المؾالء الرتباطها

                                                           

 .ٕٙمد، صٜٓٗٔ، ٔٔ، ال  اض،  االقتراد اإلسبلمي مبادئ وأسذ وأىجافالظ  قي عبد هللا،  ٔ)ا
 .ٕ٘ٓٓ الهاضؼ، لبشان، ، ضارٔطبع  ،اإلسبلمي االقتراد في مقجمةعؾضة،  صالا ر اض  ٕ)ا
 .ٕٓ،ٕٔ ص الس جر،ص  فس ٖ)ا
 .ٕٙالظ  قي عبد هللا، م جر سابق، ص ٗ)ا
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 الردض ملا و ي ال،،...الظ ل والسدارس والحدائق مؽ العام  ًالس ا ق  ٔامذإلً    برؾرة
ومي     ، والكؤل والشار الساء ثبلث في شخكاء الشاس عمضه وسمؼ: ا هللا ال سؾل صمى ؛قؾل

الإلر ف  ي السأل والسا  إتا ًا ا بفالة ال ؛سمػ أر ها أعد بعضشه، الحضاة، مثل    وراا
 ي  ما إتا أ  م  اراح  والشار مثلوالسا  اللؼ ؛  ؼ  ي السؾا ر الإلي ال تخإلص بأعد، 

بخالف ما إتا أ  م  ي عظ  ؛سمسه  ،عظ  مبام بالرح ا   مضس له مشر مؽ يشإلفر بها
 . مه السشر أعد
؛قدم مرمح  ال ساع  عمى السرمح  الف ض؛  إتا ًا   الولى  ومألا   ػ أن ا سالم    

  ٕا سإلؤول بز ر عمى الشاس.

 :انًمٛذح انؾزٚخااللزظبدٚخ -ٕ
 أصل لن  ٖا تقضضد الح    ؛عشي مشا إ؛ اض الزؾابط الذ عض   ي ًد  السال         
 وعمضه  إن تلػ، ؛ح م  ص ورض إتا إال والح    ا باع  ا سالمي االعإلراض  ي الإلعامل
 ملا أن تبضؽ إتا إال تلػ مؽ ؛سشر وال  ضه، ي    اللؼ الشذا  مسارس   ي الح    لمسدمؼ
 إ سا مظمق ، لضد  ا سالمي االعإلراض  ي ا سالمض ، والح    الذ  ع  مر ؛رظدم العسل
 والسدإلح ،والسشدود،  والسبام، ،والسأ وه،  هشاك الح ام وتذ  عض ، أخالعض  بقضؾض مقضدة مي

 الخاص ، عمى العام  عدم  العام  مر السرمح  الخاص  السرمح  تعار   وإتا والؾاج ،
 الز ر وإلحال ، وال ش، وال كا واعإلسار الدمر، السال، واكإلشاز الرض، تعظضل ؛ ؾز  ال

 اسإلعسال ؛ ؾز  ال ع    ازخ  ؽ، تبدأ عشدما تشإلهي ا سالم  ي الف ض ع    لن بازخ  ؽء
  إلدب  الحداضة أو ورش  لمش ارة مثالح  بضإلػ مؽ ت عل كأن ازخ  ؽ عمى االعإلدا   ي الح   
 الشاس، وإ الئها عمى السعار ر ر بهدف الدؾل   ي الدمر تحإلس  أو ل ض ا ػ، ا زعا 
  بضشسا الؾ عض ، االعإلراض؛  بالشغؼ مقار   االعإلراض؛  الح    مؽ ا سالم مؾعف و خإلمف
 االعإلراض ؛راضر وكضشسا ال أسسالي، االعإلراض عل  ي محدوضة  ض  ع  اا ال  اض؛سارس 

 لأل  اض ء ضدسا العام  طبضعإله مر يإلفق اللؼ مؾعفه ا سالم ؛قف ع  اا ال سضر، االشإل اكي

                                                           

 .٘ٔ، ص ٕٙٓٓ ،الرضن،ٔ الحدي ،طبع  السإل  ، عالؼاإلسبلمية لبشػك، ا عدؽ  مضا فخم ٔ)ا
 ص ،ٕٖ الحدي  ،الكمع جػامع مغ حجيثا خسديغ بذخح والحكع العمػم جامع :الحشبمي رج  ابؽ ٕ)ا

ٔٛ. 
 .ٕٙالظ  قي عبد هللا، م جر سابق، ص ٖ)ا
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 مشها ،وت عل وترقمها الح    تهلد الإلي والسثل القضؼ مؽ  ظال  سؽ  ع  اتهؼ بسسارس 
  ٔا كمها. ل، دا ض  خض  أضاة 

 االعزًبػٙ: انزكبفم  -ٖ
مؽ الحقائق الثابإل  أن أ  اض الشؾغ البذ ؼ يإلفاوتؾن  ي الرفاا ال دد؛ ، والشفدض ،        

والفس   ،  هؼ ؛خإلمفؾن  ي عؾة ال دؼ، وصالب  العؾض، والعس س ، والقدرة عمى الرب ، للالػ 
أساساح  االجإلساعض  العدال  تعإلب  ، و ٕاكان ال بد مؽ الإلسا ل االجإلساعي والإلؾازن بضؽ البذ 

 إ دا ي كضان عمى أ ه الس إلسر إلى يشغ  ا سالم لن ا سالميء االعإلراض أسس مؽ
 عمى  ضسا بضشها تإلعاون  وال ساعاا والسؾاصم ، بالسؾضة ت تبط الس ة ومإل اعؼ، وأن مإلؾاصل
والجشاس  اللؾان اخإلمف  وإن ال امل ؛عمؼ والعالؼ الزعضف، يشر   القؾؼ  والشفر، الخض 

  ي سؾا  ال سضر بل وعقؾعها، ا  دا ض  معشى  ي الإلفاوا ؛قإلزي ال تلػ لن والم ااء
 إطار  ي الدخل تؾز ر  ي العدال  ا سالمي، االعإلراض  ي العدال  صؾر ومؽ ا سالم،
  ي المؾال ت اكؼ ؛عشي ل ه االكإلشازء تعالى هللا  ح م و ؾابظها، الذ  ع  ا سالمض  أعأام

 اعإلزى مسا السأإلشسة، المؾال بهله اال إلفاغ مؽ ازخ  ؽ الس إلسر، وع مان مؽ معضش   ئ  يد
 تقإلض . أو إس اف ضون  ولسؽ الخض  وا عدان عسل  ي إ فاعها الم 
 إجبار     ائض مؽ الدخل تؾز ر عدال  وتحقضق ل، فال سبل عدة ا سالم وأع      

اة والسإلسثم  ؽ تعإلب  الإلي  ي الًس ان مؽ الثال  الً   تؾز ر يإلؼ بحض  الخسد ، ا سالم أًر
اة  وسعضه باخإلضاره الف ض يؤضيها وصدعاا تظؾعض  الفق ا ، ال شضا  عمى أمؾال مؽ الًس

 السؾر  أمؾال تؾز ر إعاضة ؛حقق اللؼ ا ر  إلى إ ا   والهباا، الردعاا ،مثل: ل،عدان
 .  ٖاواالكإلشاز الإل اكؼ مؽ ومشعها ورثإله عمى

 :اإلطاليٙ االلزظبد ٔيًٛشاد  ظبئض - ت
 ؛ذبه  ال خاص ، بدساا االعإلراض؛اا باعي عؽ ا سالمي يإلسضس االعإلراض إن      

 ا سالمض  الذ  ع  مؽ مدإلسدة ل ها االشإل اكي، االعإلراض سساا وال االعإلراض ال أسسالي
 ال أسسالي االعإلراض  ي كسا البذ  و ر مؽ ولضد  وجّل، عسّ  هللا و ر مؽ الإلي مي

 الذؾرػ، الح   ، العدل، مشها وازضاد والفزائل بالقضؼ زاخ ة ا سالمض  واالشإل اكي، والذ  ع 
 .ال،...االسإلقاللض  الرب ، السدؤولض ،

                                                           

 .٘ٙ-ٗٙص ، ٜٜٜٔ القمؼ،ضمذق، ضار ،ٖ ، طبع اإلسبلمي االقتراد أصػل ، يؾ س السر ؼ ر ضق ٔ)ا
 .ٕٙالظ  قي عبد هللا، م جر سابق، ص ٕ)ا
 .ٚٗ،ٛٗ ص سابق، م جر ، عدؽ خمف  مضا ٖ)ا
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 :نحكخ والخرائز الدسات ىحه ومغ
 :َبثغيٍانذٍَٚفظّ الزظبد اإلطاليٙ االلزظبد -ٔ

 أصؾله  إن أرسى عؾاعده مؽ عالل وع ام، وكالإلاليتعالى مؾ مؽ  هللا أن أؼ      
 ال ملا ولسؽ السمؽ، م  وعمى المؼ ت ض  مر الإلبديل أو لمإل ض  عابم   ض  وتذ  عاته ثابإل 

 البذ ؼ، العقل  ضها يإلدخل لمإل ض ، القابم  المؾر وكعض بعض ال سئضاا وجؾض مؽ ؛سشر
 أن عمى ؛عإلسد ا سالمي االعإلراض لن العام ء السرمح   ضها ، وت اعى واالجإلهاض العمسي

 . ٔا الح   ور ر الإلضدض  عمى مبشض  الذ  ع 
 :ػمبئذ٘ الزظبد اإلطاليٙ االلزظبد -ٕ

 لفع بدل السإلاد والدش   ي "ا ؛سان" لفع ورض ،وعد خرائره أمؼ مؽ ومي         
 ٱ ڇتعالى:   لقؾله  ٕاالمؽ ومؾ ا ؛سان مؽ السسى الهدف عمى لمدالل  وتلػ "العقضدة"

 عال: عال ثؾكان وعؽ  ] ٕٛ ،ال عام[ ڇ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ
)ال يديج في العسخ إال البخ وال يخد القجر إال الجعاء، وإن وسمؼ:  عمضه هللا صمى ال سؾل

 االزضمار أسباد أمؼ والإلقؾػ  ا ؛سان أن بضان ، ملا  ٖا الخجل ليحخم الخزق بالحنب يريبو(
 .ا سالمي االعإلراض  ي ال  امض  وتحقضق
 و  اعه ا سالمي االعإلراض لقضام   ور   إ؛سا ض  عقائد؛  أسس عدة الس  ؼ الق آن و ي     
 مشها:

ا  إلا ،  لعشاص  والصمي الحقضقي السالػ مؾ وتعالى سبحا ه هللا بأن الإلام ا ؛سان       
 إشباغ أجل مؽ ا  دان لخدم  وسخ ماوالرض،  الدساواا خمق وجل عس هللا بأن وا ؛سان

  . ٗا وأ عالهؼ تر  اتهؼ كل  ي عباضه عمى ال عض  مؾ هللا بأن الحاجاا، وا ؛سان

 :أ اللٙ الزظبد اإلطاليٙ االلزظبد -ٖ
 بالرفاا يإلحمى أن السدمؼ عمى االعإلراض االسالمي اعإلراض أخالعي بسعشى أ ه       
  ٘ا :يمي ما الرفاا مله ومؽ الذ  ف  الشبؾ   والدش  الس  ؼ إلضها الق آن ضعا الإلي الحسضدة

                                                           

 البضؾغ أعأام عؽ محا  اا ، م سؾع والسعامبلت البيػع أحكام بعس تيديخالعمي،  هللا عبد بؽ عامد ٔ)ا
 د.م ٖٕٗٔ والسعامالا،

 ،ص ٕٙٓٓ م دالوؼ،الرضن، ، ضاراإلسبلمي االقتراد في الكبخى  الخصػطعسد،  أبؾ صاع  ر ا ٕ)ا
ٕٜ. 
 .ٕٙ٘ٓجامر الإل ملؼ، ًإلاد القدر، م ٖ)ا
 .ٜٕم جر سابق، ص اإلسبلمي االقتراد في الكبخى  الخصػطعسد،  أبؾ صاع  ر ا ٗ)ا
 .ٜٕم جر سابق، ص اإلسبلمي االقتراد في الكبخى  الخصػطعسد،  أبؾ صاع  ر ا ٘)ا
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 ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ چ تعالى لقؾله معامالته كل  ي والردل بالما   الإلحمي

 والس و   بالدساع  السدمؼ أ؛زا يإلسضس وأن [.ٕٚ ،ال فال ]چ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ
اشتخى،  إذا سسحا   باع، إذا سسحا   رحع هللا عبجا  ط  ق  تعاممه عض  عال ال سؾل:ا   ي

 ال سؾل صمى أن جاب  عؽ ورزل، ركا مؽ له هللا كإلبه بسا والقشاع  ،(ٔ) اقتزى( إذا سسحا  
  ي والح ام الحالل م اعاة السدمؼ ، وعمى ٕا   يشفح ال مال القشاعة عمضه وسمؼ عال: ا هللا

 هللا. أعل ما بفعل وتلػ االعإلراضؼ لمشذا  مسارسإله
 :ٔالؼٙ الزظبد اإلطاليٙ االلزظبد  -ٗ

 ل ه وط  قإلهء  ا؛اته  ي واععي  هؾ الخضال إلى ؛سضل ال  االعإلراض االسالمي      
 أ ه ا سالمي االعإلراض ا  دا ض ، وواععض  واعر مر تشد ؼ الإلي ال ا؛اا مباضئه  ي ؛دإلهدف
 مؾ ما مثل تحقضقها، خضاالا يإلعلر  ي بالسدمؼ ؛حمق  ال السعاش، الؾاعر مؽ مقؾماته ؛دإلسد
 ال أسسالي  ي االعإلراض أو السظمق ، بالسداواة  يؤمؽ اللؼ االشإل اكي االعإلراض  ي الحال
 تإلحقق  في  غ مؼ الس إلسر، ومرمح  الف ض مرمح  بضؽ تعارض مشاك لضس أ ه ؛عإلقد اللؼ

 مر السشفع  تإلساشى لمس إلسر السمض  السشفع  أن أؼ لشفده الف ض عققها إتا الس إلسر مرمح 
 مؽ السدإلسدة لمف ض ا سالم  غ ة  ي ا سالمي االعإلراض واععض  تبدو عضؽ لمف ض،  ي القرؾػ 
مؽ  ا سالم ؛قبل ال ؛ظضقه، ًسا ما إال الإلسالضف مؽ ؛حسمه  ال وع وف بضئإله، إمأا ضاته
 العؾن  يد له الدعي، و قدم عمضه ؛ف ض العسل، بل عؽ الإلعظل السد  عمى القاضر ا  دان
 وأحب خيخ القػي  السؤمغ وأن ) ،(ٖ) الدفمى( اليج مغ خيخ اليج العميا: ابقؾله ل و  شده
 والسدأش . السلل  عؽ ت شضه عس سة عضاة ؛حقق لشفده عإلى ، ٗا  الزعيف السؤمغ مغ هللا عشج

  ٘ا
 
 
 
 

                                                           

 .ٜٖٕ البضر،ص ،كإلادٔ ال سؾل،جس  أعاضي  مؽ الصؾل جامر :الثض  ابؽ ٔ)ا
 .ٜٙٗ والبضر،ص الذ ا   ي والدساع  الدهؾل  ،بادالبيػع كتاب،ٚ البخارؼ،جس  صحضا ٕ)ا
 .ٜٙٓٛ، مالسعجع الكبيخ لمصبخاني ٖ)ا
 .ٕٕٛٗصحضا مدمؼ،م  ٗ)ا
 .ٚٗ،ٛٗ ص سابق، م جر عدؽ، خمف  مضا ٘)ا
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 السبحث الثالث
 .بالتشسية االقتراديةالتشسية البذخية وعبلقاتيا 

رًٓٛذ:

بحض   ،لها ؛ عل مؽ اال إلا  واالسإلهالك مقضاساح  أن بسفهؾمها الؾاسر إلشسض المفهؾم إن         
ا إلف ، عد  ضق مفهؾم الإلشسض   ىا إلف وإتا ،    سؾ وز اضة  ي اال إلا  ًا   مشاك تشسض اتا تؾ إ

مي الظاع   :وعر  طاعاا ا  دان السإلشؾع   ي طاع  واعدة ، ي الس إلسعاا ا  دا ض 
ًسا   وعض  إلج،  الإلشسض  عسمض  تذسل ال ؾا   الأ إلا  واالسإلهالك لسا ثم   ي ا الساض؛  السإلس

ومسا جا بان مإلسامالن، تإلؼ عؽ الشغ ة الذسؾلض  لمحضاة  ساض؛ ؛زا ال ؾا   الأتذسل 
لمإلشسض ،  ػ خ  أن مشاك جؾا   ل ءثب  عرؾر ملا السفهؾمأن الؾاعر وإا  دا ض  ومإلظمباتها،
و م االا أظمباته السخإلمف ، وكشا  عمى تلػ عه  مفهؾم الإلشسض  الذامم  ت تبط با  دان ومإل

 (ٔ) الإلشسض ، والإلي مؽ بضشها الإلشسض  االعإلراض؛ .
إلشؾع  س  م سؾع  مؽ ال هؾض ال أما مفهؾم الإلشسض  لدؼ بعض الباعثضؽ السدمسضؽ  هي:        

رض ،  ال  امض  والرح  الوالسشدق  الإلي تؤمل الس إلسر لمقضام بؾاجباا االسإلخالف  ي 
مضل الف ض السدمؼ أمؾ ت :واعد ي و  ص العسل والإلعمضؼ والإلقدم الإلقشي ًل تلػ يهدف إلى ش

م  هللا تعالى أوتهضئ  السشاال البضئي واالجإلساعي اللؼ ؛داعده عمى القضام ب ،ور ر ًفا ته
 ىسالم ؛داعد عموملا الإلرؾر لسفهؾم الإلشسض   ي ا  الرض،السإلسثل  ي االسإلخالف  ي 

البضئ  العسضق  لعقضدة السدمؼ  إلى اح عام  الإلؾازن بضؽ جا بي الإلشسض  الساض؛  وال وعض ، اسإلشاضإ
وثقا إله، أؼ تلػ الإل ضض  الحزارؼ السقرؾض والسخظط اللؼ يإلشاول ًل جؾا   عضاة ا  دان 

  ٕا السدمؼ.

أْذافطٛبطخانزًُٛخيٍأْىزًُٛخانجشزٚخان - أ
(ٖ): 

وملا يإلزسؽ  ،ول لدضاسإلشا الإلشسؾ  ن تسؾن الهدف الأ؛   إن تشسض  السؾارض البذ            
  س السؾاعف والإلظمعاا الرحضح ، وتشسض  الظباغ والذخرض ، والإل كض  والإلعمضؼ والإلدر  ، 

                                                           

، ضراس  ماجدإلض ، ضراس  مضدا ض  عؾل دور القيع الجيشية في التشسية االجتساعيةالضسضؽ، بؽ مشرؾر،   ٔا
 .ٖ٘، صٕٓٔٓالخز ، باتش ، السضسابضضؽ السقضسضؽ بسديش  باتش ، جامع  ال ام 

، السأإل  ال امعي الحدي ، دراسات في عمع االجتساع التشسية االزاريصيةابؾ ً  ذ ، عبدال عضؼ تسام ،  ٕ)ا
 .      ٔٗ، صٖٕٓٓ

 .ٛٙم جر سابق، ص، التشسية االقترادية في إشار إسبلميأعسد، خؾرشضد،  ٖ)ا
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السع    والبح ، وتظؾ   وسائل  ػ ور ر مدإلؾ  ال ذظ السهاراا الالزم  لسخإلمف    إلا 
و ي  الساسض  ذظ  الإلشسض  أ،  ي أ  اض الس إلسروالخالع  مؽ جا    السدؤول   السدامس

ولؾ   أوملا ما يإلظم   ، ي اعإلدام ثس اا الإلشسض  وأخض اح صشر الق ار عمى ًل السدإلؾ اا، 
الخمقي العام لمشاس،  وا رشاض ا سالم،عالض  لمإلؾسر  ي الإلعمضؼ وتؾجضهه و ق مباضغ 

وملا  ،دة مؽ العالعاا القائس  عمى الإلعاون، والسذاًر  والسدامس   جديضَ شْ واسإلخالص بُ 
، وا يثارضواا  عال  لإلعبئ  السؾارض البذ   ، ول  س روم الإلزحض  أوجؾض  ؛زاح أ؛دإلإلبر 

 مداف االجإلساعض .سهام لمف ض  ي سبضل تحقضق الإعغؼ أ  ىوالحرؾل عم

  :انزًُٛخااللزظبدٚخٔانزًُٛخانجشزٚخ - ب
عبارة عؽ عسمض  يسضاض  ضها  : الإلشسض  االعإلراض؛   بأ ها    Myier  ؛ع ف  مئض             

وملا الإلع  ف ؛حسل  الدخل القؾمي الحقضقي لس إلسر معضؽ خالل  إل ة زمشض  معضش   
 مالعغاا مهس :

الس اضة  ي الدخل، ؛   أن تسؾن عقضقض ، أؼ بعضدة عؽ الإلزخؼ وا خفاض القؾة الذ ائض   -ٔ
  (ٔ) لمعسم  السحمض .

الدالل  العسضق  لمفإل ة السمشض  الظؾ م   هي تذض إلى تأثض  جسم  العؾامل السإلفاعم  مر  -ٕ
للػ  القؾمي بعزها البعض، والإلي تر   ي  ها؛  السظاف  ي الدخل إلى الس اضة ًو

لسؽ أن  ،السحقق   ي الدخل القؾمي الحقضقي، ؛   أن تسؾن تاا طابر مدإلس ، ومإلدارغ
تإلدؼ بس اضة محقق   ي الدخل القؾمي الحقضقي االسإلس ار   والإلدارغ، ال ؛عإلب  ش طا ًا ضا 

  (ٕ) .لمإلشسض 
س السثض  مؽ تعار ف الإلشسض  العع ، وعسؾماح          س تً  عمى العشر  البذ ؼ، وعمى  تً 

إشباغ الحاجاا الساض؛  والسعشؾ   لأل  اض، أؼ تهدف الإلشسض  ل  ر مدإلؾؼ السعضذ ، وتحدضؽ 
  (ٖ) الو اغ االجإلساعض  لمدأان.

،  ي الإلعبض  عؽ واعر الإلشسض  البذ   ، مؾ العس  إن اب ز السؤش اا السعإلسدة عالضاح        
الخرؾك ، وا عال ، وو ضاا الطفال ال  ر، وا لسام بالق ا ة السإلؾعر عشد الؾالضة، ومعدالا 

والسإلاب ، با  ا   إلى مإلؾسط عدض سشؾاا الدراس ، و دب  الدأان الحاصمضؽ عمى خدماا 

                                                           

 .ٕٙٔ-ٖٕٔم جر سابق، ص الإلشسض  البذ    والإلشسض  االعإلراض؛ ،  وش عمي، ٔ)ا
 .ٕ، صٜٜٙٔ، القام ة، ضار الشهز  الع كض ، نطخية التشسية االقترادية امق صالم الديؽ،  ٕ)ا
 .ٛٙ، صسابق، م جر التشسية االقترادية في إشار إسبلميأعسد، خؾرشضد،  ٖ)ا
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ثا   الدأان، واالسإلقاللض  ضاخل السشسل،  صحض ، وعدض الدأان لسل طبض ، ولسل مس   ، ًو
 اخش  مؽ جه  أخ ػ، و ض ما مؽ السؤش اا.والإلسوض بالسضاه الشغضف  مؽ جه ، والد

لقد عسم  المؼ السإلحدة، وكالإلحديد ب  امج المؼ السإلحدة ا  سائي، إلى إ؛ اض مقضاس           
لمإلشسض  البذ   ، وملا السقضاس سسي  بدلضل الإلشسض  البذ     ومؾ عابل لمإلعديل، والإلحدؽ مؽ 

الدلضل مؤلف مؽ ثالث  مأؾ اا لمإلشسض   عض  ط  ق  صضا إله، وما يدخل  ي مزسؾ ه ملا
ومدإلؾػ السعضذ ، عض  ؛عب  عؽ طؾل العس  بد:  -السع     -البذ    مي: طؾل العس 

العس  السإلؾعر عشد الؾالضة، وعؽ السع    بسع    الق ا ة والسإلاب ، وعؽ مدإلؾػ السعضذ  بالقؾة 
  (ٔ) الذ ائض .

 :ٍٛٛانزًُٛخانجشزٚخػهٗػُظزٍٚأطبطخكد تُ و 
إعدا  ت ضض اا مضأمض   ي سمؾك ال  اض بحض  ؛دإلظضر ا  دان تظؾ   العالعاا  -ٔ

ا ؛ ابض  عؽ عاضاا وتقالضد، و شبل العالعاا ال ضيئ  الس تبظ  بالإلظؾر الإلار خي السؾرو  
 عؽ االسإلعسار.

؛   أن يؤضؼ الإلظؾر االعإلراضؼ بأل أبعاضه مؽ ز اضة ا  إلا  وتحدضؽ أسالض  الحضاة  -ٕ
 ر ر مدإلؾػ ال  اه، أو تحدضؽ مدإلؾػ السعضذ  عمى العل  ي الدول الشامض . إلى

لضشغ  إلى ا  دان مؽ خالل  ءالسؾرض  إل اوز مفهؾم الإلشسض  البذ    إشأالض  ا  دانو          
مر الشغؼ والسؤسداا، و ي  ومإلفاعالح   اعالح  مؤث اح  الإلشغضؼ الس إلسعي، وعسمض  الإلشسض ، ًائشاح 

جل تشسض  طاعاته وإمأا اته إلى أعرى ما ؛سأؽ أن ترل إلضه، أاالجإلساعض ، مؽ عالعاته 
لى تؾعضف ًا   مله الظاعاا وا مأا اا  ي تؾ ض  ال خا  له ول ض ه مؽ البذ ، وكللػ إو 

 ي مدخالتها ومخ جاتها، و  دو  ضيشامأضاح  يإلسثل ا  دان  ي عسمض  الإلشسض  البذ    عشر اح 
بها، وللا  فرل  ضسا يمي بضؽ مزسؾن  قض  السؾارض الساض؛  ال محأؾماح  ي ب عاكساح  عشر اح 

 عسمض  الإلشسض  البذ    الإلي تدإلهدف ًسا ؛قؾل بعض الفالسف  إ دا ض  ا  دان، إعداض وعسالح 
 وكضؽ الحدي  عؽ السؾارض البذ   ، ملا  الحدي  عؽ السؾارض البذ   ، ًثض اح  وإبداعاح  واسإلسإلاعاح 

العامم ، و ي أعضان أخ ػ ؛قإلر  عمضها، و مؾ خمط أو  ػ ي  عؽ القؾ ما ؛خإلمط بالحد
اعإلرار تسمضه الشغ ة االعإلراض؛  ل، دان،  سل ما ؛عشي به أصحاد  غ ة الشسؾ االعإلراضؼ 
مؾ ا  دان  ي م عم  العس  الإلي ؛أؾن  ضها طاع  عامم  مشإل  ، ومؽ ثؼ جا  االمإلسام 

لبذ   ، مؽ مشغؾر السؾاز   بضؽ الع ض والظم ، أو ما بإلخظضط القؾػ العامم ، أو السؾارض ا

                                                           

 .ٛٙ، م جر سابق، صإشار إسبلميالتشسية االقترادية في أعسد، خؾرشضد،  ٔ)ا
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؛دسى أعضا ا بالسؾاز ؽ البذ   ، ً ض ما مؽ السؾاز ؽ الدمعض ، وكللػ ؛زضق  ظال االمإلسام 
 . ٔابالإلشسض  البذ   ، وكأضوار ا  دان السإلعدضة  ي الإلشغضؼ الس إلسعي، و ي عضاته الخاص  

 :ٔااللزظبدٚخػاللخاإلَظبٌثبنزًُٛخانجشزٚخ - ت
االعإلراض؛  واالجإلساعض  باللاا  ي  الإلشسض   ي عسمض  مهساح  ض البذ    ضوراح ر تؤضػ السؾا          

 ها تدامؼ إإت  ، ي تحقضق الإلشسض   عالض  ل ها تسثل العشر  الكث  ءالدول الشامض ، تلػ
ل الإلشغضؼ  ي ًسا أ ها تدهؼ مؽ خال ،بذأل مباش   ي مله العسمض  مؽ خالل عشر  العسل

تعبئ  السؾارض الخ ػ و سان عدؽ ًفا ة اسإلخدامها، إ ا   إلى أن  ا؛  الإلشسض  ومد ها 
 .الشهائي مؾ االرتفاغ بسدإلؾػ مله السؾارض البذ   

تشبر أمسض  البحؾ  إلى االرتقا  بسعدالا الإلشسض  االعإلراض؛  ومؾ ما ال ؛سأؽ و            
وعد أصبح  تشسض  السؾارض البذ     ،بسعدالا الإلشسض  البذ   عدوثه إال مؽ خالل االرتقا  

شاح  اح جس   ي السفهؾم العام  أساسضاح  ال يإل سأ مؽ الشسؾ االعإلراضؼ لؼ ضول  بل وأصبح  ًر
 ال مب   ي عر  ا الحالي ا الإلشسض  السدإلدام  ،لعسمض  الإلشسض  االعإلراض؛  واالجإلساعض 

فا ته ل، دان القؾؼ  ذأةح وتعمضساح وتأ مضالح وتدر باحء ا  دان اللؼ ؛دإلظضر مؽ خالل عدرته ًو
إلسإلر بالؾ  ة الشدبض   ي السؾارض ت  الدول ا سالمض الإل م  عمى معؾعاا الإلشسض  الإلي تؾاجهه، 

و درتها الشدبض  مؽ عض  الشؾغ، ولسي  محق  –لسؼ مؽ عض  ا - السؾارض البذ   و الظبضعض  
؛   أن  قؾم  –والإلي اسإلفاضا خض  اسإلفاضة مؽ العشر  البذ ؼ  –بً   الدول السإلقدم  

إلضه مؽ الإلقدم  هدفبالإلخظضط واالسإلثسار ال ضد  ي العشر  البذ ؼ عإلى  حقق ما  
 . (ٕ)واالزضمار

أال ومي الإلعمضؼ والإلدر   مؽ  السؾارض البذ    لإلشسض     ضراس  القاعدة الساسض  ًسا و        
جه  والرح  مؽ جه  أخ ػ، وما عققه ًل مؽ مليؽ القظاعضؽ  ي الإلشسض  البذ    ومدػ 

لس أة  ي الس إلسر، تظؾ  مسا بسا يإلشاس  ومإلظمباا العر ، وأ؛زاح مدػ مذاًر  ا
إلى أن  السؾارض البذ    و  جر االمإلسام العالسي بإلشسض ، ومدامسإلها  ي مخإلمف ال ذظ 

مسا تسأش  الم  مؽ الحفاظ عمى ث وت ها البذ  مؼ الث وة الحقضقض  ل؛َّ  ضول ، ولؼ أم ، ًو
 كدابها القدرة  ءعدراتها عؽ ط  ق الإلأمضل والإلدر   السدإلس  تشسض  البذ   ، وعسم  عمى

                                                           

،   دوة تشسض  السؾارض البذ     ي الؾطؽ العػامل االجتساعية في التشسية البذخيةعسار، عامد،   (ٔ
 .ٜٓٔ، صٜٚٛٔالع كي،السؾ  ، السعهد الع كي لمإلخظضط 

 .ٜ٘، م جر سابق، صالتشسية االقترادية في إشار إسبلمياعسد، خؾرشضد ،  ٕ)ا
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عمى الإلعامل مر ال ديد اللؼ ؛غه  عمى الداع  الدولض  بضؽ الحضؽ وازخ ء ًمسا تقدم  
 اح واجإلساعضاح وثقا ضاح بضؽ المؼ الخ ػ.مله الم  اعإلراض؛

الإلشسض  البذ    تهدف إلى تؾسضر مدارك الف ض، وإ؛ اض السس د مؽ الخضاراا السإلاع  و           
أمامه، ًسا تهدف إلى تحدضؽ السدإلؾ اا الرحض ، والثقا ض ، واالجإلساعض ، وتظؾ   معارف 

واعإل ام اللاا، و سان الحقؾل ا  دا ض ،  ،  زالح عمى تؾ ض    ص ا بداغ،هاالف ض ومهارات
اته ا ؛ ابض   ي جسضر مشاعي الحضاة.  و سان مذاًر

أم  مام و  ورؼ، لسا لمسؾارض البذ    مؽ أمسض   السؾارض البذ    تشسض   االسإلثسار  ي     
عرؾػء  هي الث وة الحقضقض  وال ئضد  لألمؼ، والمؼ السإلقدم  أ؛قش  تمػ الحقضق ء  أعدش  

سإل اتض ي، و فلا ب امج محدضة لإلشسض  مله الث وة البذ    عمى مدار عقؾض مؽ الإلخظضط ا 
 (ٔ) .لاالسمان، و  ح   ضسا خظظ  و ف

الشذا  االعإلراضؼ  ي تبط الإلحمضل االعإلراضؼ ا سالمي با  دان اللؼ مؾ محؾرو       
و ايإله ووسضمإله، باعإلبار أن ا سالم ًّ م ا  دان وأمده بالؾسائل الز ور   الإلي تسأشه مؽ 

گ    ک  گ  گ   گ ک  ک  چ :اسإل الل السؾارض الظبضعض  الإلي سخ ما هللا له، عال تعالى

                     ، [ٓٚا س ا  : ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 لسؾن أعساله مي السفضم  بخمق القضس  السزا  ، وما يشإلج عؽ تلػ مؽ  ، ا  دان مؾ الؾسضم 
ث وة لمس إلسر، ومؾ ال ا؛  لسؾن الإلدشسض  االعإلراض؛  تخدم ا  دان وتحقق له ال  امض  الإلي 

 تعبه وجهده، وتس د مؽ راعإله وعدرته عمى البلل والعظا .تقمل مؽ 
 ارأس السال، الرض، العسل  عشر  العسل مؽ بضؽ عشاص  ا  إلا  و حؽ إت  خّص      

لبقض  عشاص  ا  إلا  الخ ػ،  قد مارس  الساسيالعإلقاض ا بأ ه العشر   ءبالدراس  والإلحمضل
سإلس   ي مسارس   ذاطه االعإلراضؼ اضاا، و ا  دان ا  إلا  عبل أن تشذأ ازالا والإلقش

  ٕا .باعإلساضه عمى عؾة عسمه عإلى  ي عل أشد الإلقشضاا تعقضداح 
ه مؽ       والدراساا االعإلراض؛  ؛   أن تبدأ مؽ ا  دان وتشدإلهي إلضه، عض  تدإلهدف سمًؾ

له، أؼ ؛   أن ؛أؾن ا  دان مؾ  عض  مؾ، ومؽ عض  ما يشب ي أن ؛أؾن مؾ ؾعاح 
مهسا بمغ الإلظؾر السدإلهدف بالدرج  الولى، لسؾ ه السؤث  الول  ي باعي العشاص  الخ ػ، إت 
ضس عمى الإلسشؾلؾجي  مؽ ؛فقد ا  دان مأا إله  ي مخإلمف م اعل الشذا  االعإلراضؼ ، و الإلً 

                                                           

 http://kenanaonline.comعبد القاضر إسساعضل  ٔ)ا
 . ٖٗمذهؾر أمض ة عبد المظضف، م جر سابق، ص ٕ)ا
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به، وتؾ ض  الؾسائل الالزم  الإلي   ورة تسؾ شه ومإلابع  تعمضسه وتدر د ا  دان، والإلأكضد عمى
  ٔا ت  ر مؽ ًفا ته.

د لشا وجؾد ال كط  جه ثالثو عمى أ ووعضف  ا  دان السدمؼ  ي ملا الؾجؾض      ، بسا يًؤ
بضشها، لشزسؽ أضا  الشذا  االعإلراضؼ  ي ع وف تإلساشى والإلذ  ر ا سالمي  ي م ال 

 المؾال والسعامالا، وسؾف  ؾجس تلػ  ضسا يمي:
 اح وسشد ،وملا مؾ عه  ي  قه العباضاا، وُتعإلب  ضعام  أساسض  عس وجل:باضة هللا ع   -ٔ

 تشذأة صالح  لمس إلسر ولشفده.لمشذا  االعإلراضؼ، باعإلبارما ُتشذئ الف ض الدؾؼ  اح عقضقض
وملا [ ٔٙاز؛   ،مؾض] چ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ چ عسارة الرض : عال تعالى :  -ٕ

السعاش له ول ض ه، إت تدل از؛  عمى أن عسارة الرض مي إعدػ  يؤضؼ با  دان إلى تحقضق
الؾعائف السب ػ الإلي ُخِمق مؽ أجمها ا  دان، ومظمؾد مشه تحقضقها عمى أعدؽ وجه، 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  :وعسارة الرض تدقإلزي ا صالم وعدم ا  داض، لقؾله تعالى

 .[ ٙ٘از؛ ،الع اف] چۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    
و حإلؼ إعسار الرض وا صالم  ضها مسارس  الشذا  االعإلراضؼ بذأل جاض، و أفي تلػ 

لأل  اض، ؛دسا لمشذا  االعإلراضؼ  ي ا سالم أن ؛عسل  ي ًل  لن ؛أؾن محفسا عؾ اح 
 العؾال بأامل طاعاته، ومي عال  الإلذ ضل السامل الإلي تدعى الدول ال أسسالض  عالضاح 

  ٕا .لبمؾ ها
إت و د تبط جا   ا عسار وا صالم  ي الرض مؽ جه  أخ ػ بسفهدؾم االسإلخالف،   -ٖ

         تلػ  ي عدؾله تعالى: و  دف، مؽ السشظق أن يمإلسم الخمضف  بسا ؛ظمبه مشه السدإلخمَ 
ٱ  چ          ، وعؾله تعالى:[ٜٕٔ ،الع اف] چەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئچ 

الخال د  أن يدعسل وتعشي [ٖٓ ،البق ة] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
  ٖا .السدإلخَمف بأوام  السدإلْخِمف

 

                                                           

س صالا ًامل لالعإلراض ا سالمي، جامع  الزم ، سمدمة أعبلم االقتراد اإلسبلميأعسد ض ضا، ٔ) ا ، مً 
 . ٖٕ، ص ٜٜٛٔجسهؾر   مر  الع كض ، 

 الإلي يإلؾا    ضها   عدض مؽ الؾعائف أكب  مؽ عدض ال  اضالإلذ ضل السامل ؛ع ف:عمى أ ه الحال    ٕا
 .saaid.net،صضد الفؾائد"
  مرظفى عدضؽ سمضسان وآخ ون، السعامالا السالض   ي ا سالم، عسان، الرضن، ضار السدإلقبل لمشذ  ٖا

 . ٙٔ، صٜٜٓٔوالإلؾز ر  
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 :اإلَظبٌثُبء - ث
د عمى العشر  الإن         رض، ومؾ ا  دان، عسار الإ ول عؽ ؤ ساسي السدا سالم يًؤ

س السشهج ا سالمي، عمى عقضق  ضإلأسبومؽ مشا عام ا سالم بأل مأؾ اته وتفرضالته، 
 .ثشا  بشا  الس إلسرأعسار ا  دان، عبل و إ و أو  ورة بشا  ا  دان 

ضس ا سالم عمى ت كض   ا  دان ، وع صه عمى اسإلس ار عسمض  الإل كض              وعمضه ًان تً 
ضاد آ ي عضاة ا  دان،  ذسم  الإل كض  ًل جؾا   عضاة ا  دان، ابإلدا  مؽ  وتسثضفها تدر  ضاح 
ولضس ا إلها ح  كل ومذ د وممبس،أا الضؾمض  مؽ مبالعاضا ضاد الشؾم م وراح آ ىاالسإلضقاظ، وعإل

ضاا الشبضم   ي ا  دان  بالدمؾك االعإلراضؼ، وتلػ بهدف   س وتعسضق القضؼ الدؾ   والدمًؾ
مؽ الذ ف والشسام  وع  ان الحق، و ي الؾع   فده تقؾم مله الإل كض  عمى محارك  ًل القضؼ 

ضاا ال  ض  الدؾ  ، لمضس  مؽ عضاة الف ض والس إلسر، والإلي والعسل عمى اسإلئرال ًل الدمًؾ
ما  ، ًسا مأا ض  تحسمه مله الإمر ً ام  ا  دان وترظدم مباش ة مر  تإلشا ي  ظ  اح 

، ور ر عضسإله وز اضة مدإلس اح  ت كؾ اح   ر ا سالم ب  ام اح و ع  ها هللا، ولإلحقضق ملا الهدف 
اع  والسمد والرب  وال كا  كفا ته  ي الإلعامل مر االشضا ، والدور اال؛ ابي لقضؼ القش

 واالعإلداد.
مضل الف ض السدمؼ ور ر ًفا ته وتهضئ  أشئ واعد ومؾ ت إلى هدف الإلعمضؼ والإلقدم الإلقشي و        

م  هللا تعالى السإلسثل  ي االسإلخالف أالسشاال البضئي واالجإلساعي اللؼ ؛داعده عمى القضام ب
عام  الإلؾازن بضؽ جا بي إ ىا سالم ؛داعد عمرض، وملا الإلرؾر لسفهؾم الإلشسض   ي  ي ال

عمى البضئ  العسضق  لعقضدة السدمؼ وثقا إله، أؼ تلػ الإل ضض   اح الإلشسض  الساض؛  وال وعض ، اسإلشاض
 (ٔ) الحزارؼ السقرؾض والسخظط اللؼ يإلشاول ًل جؾا   عضاة ا  دان السدمؼ.

 : انًؼبيٍٛاالعزًبػٛخنهزًُٛخانجشزٚخ - ج
لإلؾ ضا مفهؾم الإلشسض  البذ   ، ؛قإلزي ش م السزامضؽ االجإلساعض  له، ولعل أول ما       

يإلباضر إلى اللمؽ مؽ مله السزامضؽ االجإلساعض ، مؾ ما ؛حد  مؽ تشسض  ل سضر طاعاا 
ض  وال وعض  إلى أعرى ما ؛سأؽ أن ترل إلضه،  ا  دان ال دد؛  والفس    والؾجدا ض  والدمًؾ

لظاعاا ا  دان مؽ خالل جهؾض إ سائض  وتشغضؼ م إلسعي، يؾ   عال   وتإلحقق مله الإلشسض 
معضذض  ل، دان و ؾعض  معضش  لمحضاة، ومؽ مشا اصظما أعضا ا عمى تقدي  السزامضؽ 
االجإلساعض  لمإلشسض  البذ   ، عؽ ط  ق مؤش اا لسدإلؾػ السعضذ ، أو مقايضس لشؾعض  الحضاة 

                                                           

االسالمي لمبحؾ  والإلدر  ، ض.ا، ، السعهد اإلندان أساس السشيص اإلسبلمي في التشسية االقترادية ٔ)ا
 .ٙٗض.م، ص
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  دان مؾ  ا؛  الإلشسض  وصا عها، و سأؽ أن  حدض و ي الإلرؾر اللؼ ؛قؾم جؾم ه عمى أن ا
  (ٔ) السحاور ال ئضد  لسزامضؽ عسمض  الإلشسض  البذ     ي:

 :إشجبعانؾبعبداإلَظبَٛخنهًُٕانغظذ٘ٔرشًمٖيذ -ٔ
ال لا ، والسا ، والسدا ، والرح ، وعسا؛  ال دؼ مؽ االعإلدا  وا صاب  والحً            

 ال دد؛  الظمضق .
 : إشجبعانؾبعبداالعزًبػٛخٔانضمبفٛخٔرشًمٖيذ -ٕ

السع   ، تشسض  السهاراا، والسؾام  والعسل الشا ر والس سؼ لمف ض والس إلسر، الإلؾاصل         
االجإلساعي مؽ خالل إتاع  السعمؾماا والخب اا، تسؾ ؽ الؾعي االجإلساعي، تأمضؽ ا  دان 

، ومدإلقبالح  ضاته وعضاة أس ته عا  اح عمى عسمه و ذاطه الضؾمي، تأمضؽ ا  دان عمى ع
 الإل و ا، واالسإلسإلاغ بؾع  الف اج، الحاج  إلى الإلشقل والإلح ك.

 :إشجبعانؾبعبدانُفظٛخ)انظٛكٕنٕعٛخ(ٔرشًمٖذي -ٖ
الظسأ ضش  وإبعاض عؾامل الخؾف والقمق، السحب  والإلحاد واالعإل اف بقضس  ا  دان  ي          

ع  االسإلظالغ والإل  ك  واالخإلبار واكإلداد الخب ة واال إلسا   أس ته ومحضظه االجإلساعي،
 والهؾ  .

 :يذٖانمذرحػهٗانًشبركخفٙانؾٛبحانؼبيخٔرشًم -ٗ
السذاًر   ي الحضاة الدضاسض ، واال زسام إلى ال سعضاا والشقاباا وال ساعاا         

 ضل   ي ثس اا العسل.الزا ظ  والسذاًر   ي صشر الق ار ومإلابع  تشفضله والسذاًر  العا
 :يذٖإشجبعانؾبعبدانًؼُٕٚخٔرشًم -٘

القدرة عمى الإلعبض  ضون ًب ، أو عه ، و القدرة عمى الفعل والإلأثض  والإلعبض ، والقدرة         
 القدرة عمى الإل ديد واالبإلسار وا بداغ.و عمى إبعاض الغمؼ والإلعدف اللؼ عد ؛قر، 

لمإلشسض  البذ   ، الإلي يشب ي أن ؛دعى لإلحقضقها الشسط  تمػ مي أمؼ السزامضؽ االجإلساعض      
ا  سائي العام، بحض  تؤضؼ مدخالتها ومخ جاتها إلى تحقضق مإلسايد  ي الذسؾل والسدإلؾػ 
لإلمػ العشاص  السؤض؛   ي تفاعمها وتساممها، إلى تظؾ   لسدإلؾػ السعضذ  ل، دان و ؾعض  

  ساسضؽ مإلساممضؽ ومإلفاعمضؽ مسا:عضاته، وتشعأس الإلشسض  البذ     ي محؾر ؽ أ
 إشباغ عاجاا ا  دان الساض؛  واالجإلساعض  . -

  

                                                           

 .ٓٔٔ، م جر سابق،  صالعػامل االجتساعية في التشسية البذخيةعسار عامد، ٔ)ا
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جل الإل ديد وا بداغ، أتؾ ض  ش و  الإلح    مؽ الخؾف والإلعدف، وش و  الإلح ر مؽ  -
  ٔا والإلسإلر بالحقؾل ا  دا ض  الإلي أع تها السؾاثضق الدولض .

 :اءانًُظًبدٔااللزظبدثشكمػبوأدٗصبرااللزظبدٚخٔرًُٛخانًٕاردانجشزٚخػهاٜ - و
ساس الإلقدم واالزضمار والشسؾ  ي أؼ أمؾ  ،السؤملد و ؛عإلب  العشر  البذ ؼ السدر   -ٔ

 إلا  مؽ خالل عدرته عمى اسإلضعاد الإلقشضاا الحديث  الإلي عسال تهدف إلى ز اضة ا أ مشغس  
والإلي  ،والسعشؾ   لمسشغس ركام الساض؛  وتحقق السس د مؽ ال ، إلا تقمل مؽ الإلسمف  وتس د ا 

ن االعإلراض العالسي أوخاص   تر   ي الشها؛   ي االعإلراض القؾمي لمدول  محل االعإلبار
عمى تشسض  السؾارض  ساسضاح أ اللؼ ؛عإلسد اعإلساضاح  ،يإل ه الضؾم بدرج  مإلسايدة  حؾ اعإلراض السع   

اح أالبذ    الإلي  ضس عمى  أمبد صباأوالشسؾ االعإلراضؼ، ًسا  ل، إلا  صبح  محً  الإلً 
مؾر السدمؼ بها،  ي االعإلراض بل ومؽ ال الساسض السعمؾماا والإلقشضاا الحديث  مؽ العؾامل 

ده شضؾغ بعض السرظمحاا، مثل  م إلسر السعمؾماا   و ثؾرة السعمؾماا  و   ومؾ ما يًؤ
 اعإلراض السع     و  اعإلراض الإلعمضؼ  و السؾج  الثالث   و ض ما.

 ءشسض  السؾارض البذ     ي تقمضص السمف  االجإلساعض  السإل تب  عمى الس إلسرتدامؼ عسمض  ت  -ٕ
وكالإلالي تإلحقق الإلشسض   ،ولض واسإلشساف السؾارض ال ،تدامؼ  ي الإلقمضل مؽ تمؾ  البضئ  ل ها

 .و سؾهعمى االسإلس ار  ي تقدم   الضؾميالسدإلدام  الإلي تداعد االعإلراض 
 ي العسل وتحسل السدؤولض  تدامؼ  ي  ًا تقان سالمض  البذ    ا ػ ضارة القؾ إأن مباضغ   -ٖ

 ل، إلا ءوالإلي تسشا االعإلراض مضساا تشا دض   ،تحقضق ما ؛دسي االعإلراض السعاص  بال ؾضة
 ،وملا يدعؼ مضسان السد ؾعاا ،عالسضاح  عبؾالح  ى ها تمقأمسا ؛دامؼ  ي  سؾ الراضراا باعإلبار 
 العإلبار.و  م  العسم  الرعب  لالعإلراض محل ا

 فال  ي السع    والسعمؾماا مؽ خالل الإلؾسر  ي ا  اسإلثساراتهاتعسل الدول عمى ز اضة   -ٗ
 ،ضا   ي القظاعضؽ الحأؾمي والخاصعمى الإلعمضؼ والإلدر   والإلظؾ   السدإلس  لسدإلؾ اا ال

ن لؼ إ ا  إلا ،عد عؾامل أصبا ؛ذأل  ي عد تاته أ االسإلثسار  ي تشسض  العشر  البذ ؼ 
 إلاجض  وز اضة مدإلؾ اا الإلذ ضل، ساسي  ي تحدضؽ ا ، لدوره الا طاللمسها عمى أ ؛أؽ 
 (ٕ)  إلا .رتقا  بأفا ة عشاص  ا ساسي ورا  االعؽ ًؾ ه العامل ال  زالح 
 إن الق أن الس  ؼ امإلؼ بسؾ ؾغ الإلشسض  وتً ما هللا سبحا ه وتعالى  ي صؾر تعدضة ومشها:   

                                                           

 .ٔٔٔ، ص ، م جر سابقالعػامل االجتساعية في التشسية البذخيةعسار عامد،    (ٔ
، تق    إسالمي،،  األعسالإدارة تشسية السػارد البذخية وانعكاسيا عمى أداء مشطسات طذظؾش مديل،    (ٕ

 .٘ٔ، ص ٕٔٔٓ
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 : التعسيخالعسارة أو  -ٔ
لفع العسارة أو الإلعسض   ي الس ال  ي عد اسإلعسم  الق آن الس  ؼ  ي  الإلشسض   إن

ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  چ  ٹ ٹ ، عض   ٔا االعإلراضؼ

عؽ تفدض  مله  الق آن  امر لعأامالا مام الق طبي  ي ًإلابه  و عمق [ٔٙ،مؾض] چمب  ىب 
ؼ لمظم  والظم   ها إاز؛  بقؾله:  تقرد طم  العسارة السإلعسالها الدضؽ والإلا   ي اسإلعسً 

  .  ٕاالسظمق مؽ هللا ؛أؾن عمى سبضل الؾجؾد
دض  والسالسضأض  مؽ السدارس الفس    ع  ها السثض تكسا  بس اضة  ال ض  اسالمض  مثل الساًر

 الا االعإلراض؛  إلى شسؾل شإلى م االا الحضاة ا  دا ض . اا  إلا   ي جسضر الس 
د معشى العسارة ما جا   ي سض ة الدمف الرالا ومشها عؾل         والم  الثا ي اللؼ يًؤ

مغ كانت ليع أرض فمع يعسخوىا ثبلث سشيغ فعسخىا قػم آخخون فيع   عس  بؽ الخظاد: 
 وملا  ي عق الرض السؾاا. ٖ)"أحق بيا
شائبه عمى مر : لضأؽ  غ ك  ي عسارة لبا  ا   إلى عؾل عمي بؽ أبي طال         

ومؽ طم   ،لن تلػ ال يدرك إال بالعسارة ءالرض أبمغ مؽ  غ ك  ي اسإلخ ا  الخ ا 
 . ٗاالخ ا  بدون عسارة خ د البالض

ي ملا أكب  ضلضل عمى أن مفهؾم ملا السرظما ؛عشي الإلشسض  االعإلراض؛  الإل  ػ بأن و     
 تهدف إلى تحقضق ال خا  وال عى لمف ض مؽ ال ا بضؽ الساضؼ وال وعي.

 التسكيغ: -ٕ
مإلشسض  االعإلراض؛  عض  ؛قؾل السؾلى عس لمرظما آخ  اعإلؾػ مزسؾن  وملا   

﮹ ﮺     چوجل: ﮷ ﮸      .[ٔٓٔ،الع اف] چے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 
 ،السأان  ،ا اتخات الق ار: عمى أن له جا بضؽ: الول و ذسل و فد  الإلسأضؽ ل ؾ اح    

ومشا   د وجه االسإلدالل  ا الدضظ ة والقدرة عمى الإلحأؼ  :وال ا   الثا ي يإلسثل  ي ، الؾطؽ

                                                           

، رسال  م(ٕٓٓٓ-مٜٓٛٔالجور التشسػي لمبشػك اإلسبلمية، دراسة نطخية تصبيقية، )أعسد جسضل،   ٔا
ًمض  العمؾم ا عإلراض؛  و عمؾم الإلدضض  بالخ وك ، جامع  ال سائ ، ال سائ ، ضًإلؾراه  ي العمؾم االعإلراض؛ ، 

 .ٚٔ-ٙٔ، صٕٙٓٓ
 .ٙ٘، م جر سابق، صالجامع ألحكام القخآنالق طبي،   ٕا
 .٘ٛ قال عؽ ًإلاد ا سالم والإلشسض ، ص لخخاج ا –أبؾ يؾسف   ٖا
 .ٜٙ، صٜٓٛٔ، الس مد الثال ، ضار ال دلس، نيص الببلغةال صاص ش  ف ،   ٗا
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 ي از؛  الس  س   ي الإلؾطضؽ واالسإلق ار  ي الرض اللؼ ؛ م  القدرة عمى الشسؾ والإلظؾر 
  ي الؾع  اللؼ تإلؾ    ضه االمأا ضاا الالزم  لهله الإلشسض .

 ،ن الإلشسض  االعإلراض؛   ي ا سالم جس  مؽ الإلشسض  الذامم  لمس إلسر بأبعاضما السخإلمف إ     
إ سا  ،لضد  عسمض  إ إلا   حد   الإلشسض  إتاح  ،اض؛  وال وعض  والخمقض س هي تإلزسؽ الشؾاعي ال

م عمى أؼ أ ها  ذا  ؛قؾ  ،وأخالعضاح  وروعضاح  مي عسمض  إ دا ض  تدإلهدف ا  دان وتقدمه ماض؛اح 
ومي ال تإلعارض  ي أمدا ه  ،عضؼ وأمداف الس إلسر ا سالمي  ي ًل مله البعاض السخإلمف 

 (ٔ) الد ضؾ   مر الحضاة ال وعض  وملا ما تفإلق  إلضه السفامضؼ الحالض   ي الإلشسض  االعإلراض؛ .
 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچأما مدف ا  دان  ضبضشه السؾلى عس وجل  ي عؾله:    

 .[ٙ٘اللر اا:  ]
 ىعشو إلبضؽ مسا سبق أن  ؾاة ال هد الإلشسؾؼ وصسضؼ عسمض  الإلشسض   ي ا سالم ؛ُ       

 .ا  دان  فده اللؼ ً مه هللا وأعسهب
 :و سأؽ أن  خمص إلى تع  ف الإلشسض  االعإلراض؛   ي عل السشهج ا سالمي بأ ها       

تمػ العسمض  الإلي يإلؼ بسؾجبها اسإلخدام ًل السؾجؾضاا أو السخمؾعاا  ي ملا السؾن مؽ 
مؽ أجل تشسض   ءوطاعاا بذ    ،ووسائل عمسض  عديث  ،و ؾامضس ًؾ ض  ،ث واا طبضعض 

والساض؛  برؾرة مإلؾاز   مؽ  ض  إ  ا  أو تف  ط  ي  ،والخمقض  ،جؾا   ا  دان ال وعض 
عإلى  دإلظضر تؾز ر الشاتج بسا ؛حقق عد  ،عمى عداد جا   آخ  جا   مؽ مله ال ؾا  

 .السفا؛  السإلشاس  مر ع ؼ ملا الشاتج ل سضر أ  اض الس إلسر
االسإلخدام الدمضؼ والإلؾز ر العاضل لمث واا عقق الشغام  –وكهلا السفهؾم لمإلشسض        

ل  اض وعزى عمى ا سالمي  ي عهد الخمضف  عس  بؽ عبد العس سا عد السفا؛   ل سضر ا
 مؼ يؾجد  ي الس إلسر مديؽ أو محإلا  أو مؽ ؛قبل المؾال،  قد أ شى الشغام  الفق   هائضاح 

 .ا سالمي جسضر الشاس
 :زًُٛخانجشزٚخاناإلطالؤ - أ

إن  إت ،إن ا سالم عد سبق ًل ال ؤػ لللػو  ،ا  دان مؾ م تسس الإلشسض  البذ    إن       
والإلشسض   ال سال  ا سالمض  جعمه السحؾر اللؼ تقؾم عمضه عسمض  البشا اخإلضار ا  دان لحسل 

سبحا ه وتعالى  والإلظؾ    ي الس إلسعاا ا سالمض ،  هؾ الحامل لألما   الإلي تً ما هللا
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  چ  :بقؾله

                                                           

لدش   ، ضار الدالم لمظباع  والشذ  والإلؾز ر،التشسية والخفاه مغ مشطػر إسبلميعبد العس س، خضا    ٔا
 .ٗٔ، صٜٛٛٔ
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لألما   ؛قإلزي اسإلعداضاح لدػ ا  دان وملا الحسل  ،[ٕٚ ،العساد] چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  
 عمى ر ؼ مؽ أن ، ما تإل ه إلضه ال ؤ   ا سالمض  لسفهؾم الإلشسض  البذ    السدمؼ لللػ، ومؾ

الإلشسض  لؼ ي ض  ي السراضر ا سالمض ،  إن السفهؾم عسمإله مرظمحاا أخ ػ ورضا  مرظما
 (ٔ) ها:الق آن الس  ؼ والدش  الشبؾ   ومش  ي
 :انزشكٛخ-1
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ي عؾله تعالى       

عد  :الظب ؼ  قال { ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   :}السفد ون  ي عال [ٓٔ -ٚ ،الذسس] چڃ  ڃ  ڃ  
ى  فده  سث  تظهض ما مؽ السف  والسعاصي  ،وأصمحها بالرالحاا مؽ العسال أ ما مؽ ًز

اما{ أؼ :وعأ م  عال م امد وسعضد بؽ جبض   :وعال الذض، الدعدؼ، مؽ أصمحها }مؽ ًز
وعالما بالعمؼ الشا ر  ،ورعاما بظاع  هللا ،مؽ العضؾد و قاما ،أؼ طه   فده مؽ الل ؾد»

 .«والعسل الرالا
ِد، َواْلَكَدِل،  المَُّيعَّ َأُعػُذ ِبَظ ِمَغ اْلَيعِّ،  َواْلَحَدِن، َواْلَعجْ رسؾل هللا ال  ؛قؾل:ا وعد ًان       

ْيِغ، َوَقْيِخ الخَِّجالِ  ي َأُعػُذ ِبَظ ِمَغ اْلَعْجِد وقال:)،  ٕ) (َواْلُبْخِل، َواْلُجْبِغ، َوَفَزِح الجَّ المَُّيعَّ ِإنِّ
َوَزكَِّيا َأْنَت َخْيُخ َمْغ  ،المَُّيعَّ آِت َنْفِدي َتْقَػاَىا َواْلَيَخِم َوَعَحاِب اْلَقْبِخ، َواْلُجْبِغ َواْلُبْخِل، َواْلَكَدِل،

ي َأُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِعْمٍع اَل َيْشَفُع، َوِمْغ َقْمٍب اَل َيْخَذعُ  ،  َوِمْغ َزكَّاَىا، َأْنَت َوِليَُّيا َوَمْػاَلَىا، المَُّيعَّ ِإنِّ
  ٖا َنْفٍذ اَل َتْذَبُع، َوِمْغ َدْعَػٍة اَل ُيْدَتَجاُب َلَيا(

ض  مشا بسعشى        والس اضة والرالم والظه ، ومي السعا ي الإلي تإلزسشها  الشسا والإلًس
السقرؾض أن تسؾن مله  ، بلالسقرؾض مؾ الس اضة  قط  مضس ،الإلشسض  بسفهؾمها ا سالمي

  .الس اضة صالح  و ا ع 
 :انزُشئخ-ٕ
 چىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب     چ:عال تعالى     

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ چ  :وعؾله تعالى[ٔٙ ،مؾض]

 .[ٜٔ :السؤمشؾن ]

                                                           

 .ٙ٘، صٖٜ٘ٔ، ضار السإلاد السر   ، الجامع ألحكام القخآن  الق طبي، ٔا
 .ٕٚ٘ٚ، ًإلاد االسإلعاتة، م الدشغ الكبخى   رواه الشدائي، ٕا
 .ٜ٘ٓٗ، مكتاب الحكخ والجعاء والتػبة واالستغفار  رواه مدمؼ، ٖا
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 أؼ  ذأ يشذأ» عشها: عال ابؽ مشغؾر، والإلشسض  ،الإل كض  والس اضة وا ؛ اض والإلشذئ  تأتي بسعشى
 (ٔ). «ركا وش ، وارتفر

ومؽ مشا   ػ أن الإلشسض  البذ    تدور عؾل ا  دان  فده باعإلضاره الهدف ال ئضدي      
 لعسمضاا الإلشسض  البذ    وك ام ها السخإلمف .

  :يكبَخاإلَظبٌااللزظبدٚخ - أ
 :أْذافانزًُٛخااللزظبدٚخفٙانًُٓظاإلطاليٙ - د

 مشها:  ي ا سالم اح أمدا إن لمإلشسض  االعإلراض؛  
وملا يإلأتى بالدضظ ة  :الظبضعض  لإلحقضق ال  اه االعإلراضؼ لم ساع  والف ضاسإلخدام السؾارض  -ٔ

، وكهلا ؛سأؽ لمف ض السدمؼ أن اسإل الالح مثالضاح السامم  عمى مخإلمف مؾارض الظبضع  واسإل اللها 
 يإلعدػ مله الس عم  السإلسثم   ي ال  اه العام لسي ؛رل إلى مد ه اللؼ سظ ه السؾلى عسّ 

 ال   الرض وعباضة هللا.السإلسثل  ي خ وجلّ 
العدال  االجإلساعض : مدف إ دا ي ومؾ الهدف الشهائي و أسؽ  ي اسإلخدام  إلائج الإلقدم  -ٕ

القضؼ ا  دا ض  ال  ضع   ي جسضر  ؾاعي  مىاالعإلراضؼ لشذ  العدال  االجإلساعض  مذإلسم  ع
  ٕا .السعسؾرة

 : ظبئضانزًُٛخااللزظبدٚخفٙاإلطالو  - ت
 مي : ،الخرائص الإلي تإلسضس بها الإلشسض  االعإلراض؛   ي ا سالمإن أمؼ      
 :نشًٕنٛخا -ٔ

 إلبضؽ و  ،صب   الإلشسض  االعإلراض؛  ا سالمض  شامم  ومإلؾاز   و ايإلها ا  دان  فده إن       
مؽ الشؾاعص والمؾا  البذ     ل  اأن السشهج ا سالمي الإلشسؾؼ  ابر مؽ مشهج ركا ي خ

مسا ؛ عل مؽ عؾاعد الإلشسض  ضعائؼ ضائس  وصالح  لإلقؾم بأمداف  ،والسحدوض؛  السمشض 
 وأ  اض الإلشسض  الحقضقض  .

إن السشهج ا سالمي لمإلشسض  ؛خإلمف عؽ السشامج السعاص ة لسؾ ه يهإلؼ با  ا   إلى       
 ال ا   الساضؼ إلى تظؾ   ال ؾا   الخ ػ ال وعض  والخالعض .

مإلشسض  ًؾ ها تإلزسؽ ًا   االعإلضاجاا البذ    بسعشى تؾ ض  و إل مى الظابر الذسؾلي ل      
  ور اا الحضاة مؽ ممبس ومدأؽ و قل وتعمضؼ ورعا؛  صحض  ومؾاصالا وع    الإلعبض  

                                                           

 .ٙ٘، م جر سابق، صالجامع ألحكام القخآن  الق طبي، ٔا
 .ٓٔ، صم جر سابق، الجور التشسػي  لمبشػك اإلسبلمية،  أعسد جسضل  ٕا
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وعق العسل، و ض ما مؽ الحاجاا الإلي تداعد ا  دان عمى تظؾ   طاعاته والسدامس   ي 
   ٔا الس هؾض االجإلساعي.

ما سبق  إن الذسؾلض  تعشي ًللػ   س الخالل والقضؼ ا  دا ض   ي وكا  ا   إلى          
سائ  أ  اض الس إلسر مإلآلف مإلعاون  ي جسضر الحاالا و ي شإلى الغ وف لإلشسض  الس إلسر 

 ورعضه.
  ٕا :انٕالؼٛخ -ٕ

تإلسضس الإلشسض  االعإلراض؛  ا سالمض  بأ ها واععض  تإلساشى مر ع وف الس إلسر الحقضقض        
 ي الؾاعر  عقضقضاح  أؼ أ ها تزر السعال   لمسذاكل االعإلراض؛  بحض  ؛سأؽ تظبضقها تظبضقاح 

 االعإلراضؼ السعاش.
سالئس  لسل ال  يوتغه  واععض  الإلشسض  االعإلراض؛   ي ًؾن أن ا سالم و ر السعا         

    ٖا  .أن هللا فخض عمى األغشياء بقجر ما يدع فقخائيع ال:  وعد عال السذاكل االعإلراض؛ 
إلؾسط بضؽ ا  فال لوتبدو الؾاععض   ي الإلشسض  االعإلراض؛   ي ا سالم  ي ضعؾته إلى ا      

ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  : ضقؾل عس وجل(السإلهالكي واالسإلثسارؼ ا

.[ٚٙالف عان: ] چجئ  حئ     

  :نًظؤٔنٛخا -ٖ
لللػ   د أن مدؤولض  الف ض    ٗا  ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه  )؛قؾل ل:       

ال ساع  تإلعدػ إلى تإلعدػ مؽ ا طار الذخري إلى ا طار ال ساعي، ًسا أن مدؤولض  
وتإلزا مدؤولض  الف ض  ي ، ا طار الف ضؼ وملا ؛عسزه ا سالم بقا ؾن الإلسامل االجإلساعي

مساولإله لشذاطه برؾرة مخإلمف   ي أن ؛سإلشر عؽ ًل ما مؽ شأ ه إمدار السؾاض وسؾ  
أو  قد  هى ا سالم اتباعه عؽ ًل ما ؛ز  بالف ض  ،اسإلخدامها وا   ار بشفده أو بالس إلسر

بالس إلسر وإمدار السؾاض وتر  ف المؾال  ي  ض  أوجهها والعسل أو إ إلا  سمر وخدماا 
 تسؾن  ارة بالس إلسر.

                                                           

 . ٛٚٗ، الس مد الثا ي، م جر سابق، صمجمة االقتراد اإلسبلميالضؾسف يؾسف،   ٔا
 .ٕٙصٕٜٛٔ، ٔ، مر ، مأإلب  السمساا الزم   ،  التشسية االقترادية في اإلسبلمالذشبي،  ؤاض،   ٕا -

 ، ضار السإل  العمسض .ٕ  ، في أحاديث الشحيخ البذيخ الجامع الرغيخ الدضؾطي، جالل الديؽ،  ٖا
 .ٜٗٛرواه البخارؼ،  ًإلاد ال سع ، م   ٗا
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 ي الشذا  االعإلراضؼ يإلسثل  ي تظبضق  وتإلزا مدؤولض  الدول   ي ًؾ ها تمع  ضوراح       
الشذا   أعأام الذ  ع  ا سالمض  ًإلح  ؼ ال كا، وتح  ؼ االعإلسار وم اعب  مدػ الإلسام

     ٔا .االعإلراضؼ بالإلعالضؼ ا سالمض  وتؾ ض  عد السفا؛  لدائ  أ  اض الس إلسر
ومؽ بضؽ الضل  الإلي تؾ ا مدؤولض  الدول  عؽ تشسض  االعإلراض، ًإلاد الخمضف  عس        

أنطخ ما قبمكع مغ أرض الرافية فأعصػىا بالسدارعة بؽ عبد العس س إلى أعد والته عائال:   
صػىا حتى تبمغ العذخ، فإن لع عن لع تدرع فأإ، وما لع تدرع فأعصػىا بالثمث فبالشرف

 .   ٕا  "يدرعيا أحج فامشحيا، فإن لع تدرع فانفق عمييا مغ بيت السدمسيغ 
 :نزٕاسٌا -ٗ

مؾ الإلؾازن  ي اسإل الل ًل مدإلمسماا الإلشسض  االعإلراض؛  السإلؾ  ة  ي الس إلسر مؽ       
 السشهج االعإلراضؼ ا سالمي  ي الإلشسض  ؛ سر بضؽ الشسؾ االعإلراضؼ مؾارض بذ    وماض؛ ، 

 :        مؽ  اعض  وكضؽ عدال  تؾز ر الث وة مؽ  اعض  أخ ػ و ي ملا ؛قؾل السؾلى عس وجل
وملا يبضؽ أن مدف ا سالم  ي الإلشسض   [ٛاز؛  ،السائدة] چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ

االعإلراض؛  مؾ أن يإلؾا   لسل   ض  ي الس إلسر أؼ ًا   جشدضإله أو ض؛ا إله عد السفا؛  ال 
عدم الإل جضا،  هؾ ال و  السفاف، أؼ الؾصؾل إلى مدإلؾػ الئق لمسعضذ  عد  زما ه ومأا ه

الحز   ، أو الإلسشؾلؾجض  ًثضف  ي جا الرشاع  عمى السراع  وال الإلشسض  ال  فض  عمى الإلشسض  
رأس السال عمى العسال  أو تحقضق أمداف الجضال السعاص ة عمى عداد الجضال القاضم  أو 
ضور الحأؾم  عمى ضور القظاغ الخاص، بل أ ه ؛عإلسد عمى الؾسظض   ي اتخات جسضر 

     ٖا .الق اراا
  :ػُبطزاإلَزبط - ث

االعإلراضؼ الؾ عي  ي : العسل، رأس السال، إت تإلسثل مله العشاص   ي الفس        
ولضس ل أس السال  ي ا سالم مؽ عائد عمى ا ف اض، وإ سا يدخل مذاًر  لضإلحسل  ،الرض، الإلشغضؼ

 ، عالح   ي عال  تحقق الركام ال كا والخدارة،  ضأؾن عائد صاع  رأس السال مؾ ال كا باعإلباره مشغساح 
أسعار الدمر وكاعإلبار سع  الفائدة تسمف  عقضقض  تزاف إلى تسالضف ا  إلا  الخ ػ،  إن 
، وال تقابل تمػ والخدماا سؾف تسضاض  ي عال ا فرال رأس السال عؽ بقض  العشاص  الخ ػ 

                                                           

 . ٛٚٗ، الس مد الثا ي، م جر سابق، صمجمة االقتراد اإلسبلميالضؾسف يؾسف،   ٔا
 .٘ٔ، صٜٔٛٔدمحم شؾعي الفش  ؼ،  حؾ اعإلراضؼ إسالمي، شً   مأإلب  عأاظ،   ٕا
 .ٕٙ، م جر سابق، صالتشسية االقترادية في اإلسبلمالذشبي،  ؤاض،   ٖا
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لمقضؼ ولضد  مشدإل   لها، ًسا أن  الس اضة  ي الدع  ز اضة  ي القضس  باعإلبار الشقؾض مقضاساح 
 ا  إلا  الخ ػ ؛رضدبها االمإلالك بخالف الشقؾض.عشاص  

  : انؼًم -ٔ
ال  ُ؛عإلب  العسل  ي ا سالم أصل الشذا  االعإلراضؼ وعسارة الرض، ومؽ            

؛ددهؼ  ي العسمض  ا  إلاجض   إ ه ؛عضش بفزل عسل  ض ه، وكالإلالي  هؾ عضؽ ؛حقق 
تلػ بعسمده وإ سا باسإلخدام ه ًحد أض ى ؛زسؽ له البقا ، وال ؛حقق ت  ور اا عضا

لهؼ، و إلدب   ي ارتفاغ السعار باعإلباره ؛ظم   مشإل اا عسل  ض ه، ؛أؾن عالساح 
وعد ًان عس  بؽ الخظاد ر ي هللا عشه  سمعا وخدماا ضون أن يشإلج مشها شضدئاح 

 . يشغ  إلى ا  دان  ضع به  ضدأل عؽ ع  دإله،  إن لؼ تسؽ له ع  د  سقط مؽ عضشه
األرع: -2

  وال يدغ سإلدثسار والإلعسض ، عال الذا عي :عؽ اال السؾاا ؛سشر ا سالم تعظدضل الرض         
عض  ًان عد؛سا ؛قؾم الشاس ببشا  سؾر  ؛حإل   عمى السدمسضؽ شضئا ال ؛عس ه   الدمظان أعداح 

مؽ بالل السس ي ًان  عؾل الرض ضون اسإل اللها، وعد اسإل ض عس  بؽ الخظاد  أر اح 
  ٔا ل عد أعظعها إ؛اه . رسؾل هللا

 : انزُظٛى -ٖ
لسؾن العسل والرض ال ؛ إلسعان لؾعدمسا  تسام الشذا  ا  إلاجي، ًان ال بد   غ اح            

مؽ اعإلساض العشر  الثال  اللؼ ؛قؾم بعسمض  السس ، ومؾ السشغؼ صاع  السذ وغ اللؼ ؛عسل 
    ٕا عمى السس  بضؽ عشاص  ا  إلا .

 (ٖ)االستخاتيجية اإلسبلمية لمتشسية:
ستخاتيجية نحػ الشجاح وتزسغ ىحه ن تجفع بيحه اإلأنيا أأربعة عشاصخ مغ ش (شابخا)حجد 

 العشاصخ ما يمي:
 حؾ الث وة والدمظ   الدعي ه الإلخفضف مؽ  مؾ وعدة أخالعي لمدمؾك مؽ شأوجؾض م شا  -ٔ

  دا ض .إبسدح   هوصب 

                                                           

 .ٜ٘-ٚ٘ص عالش أعسد، محفساا الشذا  االعإلراضؼ  ي ا سالم،،  م جر سابق،   ٔا
 .ٜ٘-ٚ٘ص عالش أعسد، محفساا الشذا  االعإلر اضؼ  ي ا سالم،،  م جر سابق،   ٕا
، عؾض عمى بد  السعهد ا سالمي لمبحؾ  اسبلميالتشسية االقترادية مغ مشطػر أعسد أوصاف،  ٖ)ا

والإلدر  ، البشػ ا سالمي لمإلشسض ، جدة، السسمس  الع كض  الدعؾض؛ ، م مد جامع  السمػ عبد العس س، 
 .ٖٛ-ٖ٘، ص ٕٗٓٓ،، ٔ، غٚٔسالمي، ماالعإلراض ا 



35 

عمى ا د اغ عفس ن ؛عسل ًقؾة أ ه أهللا سبحا ه وتعالى مؽ شمام أوجؾض عشر  السدا ل   -ٕ
 إله.ضا  دان بات اه االلإلسام بالقضؼ ا سالمض  والعسل لسا  ضه صالا الس إلسر ور ام

ن ؛ د أ ها  سان أعاضة مضأم  اجإلساعض  واعإلراض؛  واسع  الشظال مؽ شإ القضام بعسمض   -ٖ
هؼ الذخرض   سؽ  ظال القضؾض الإلي لخدم  مرالح الدعي بإمأا هؼن أ  اض الس إلسر أ

 السإلق ار اعإلراضؼ.اتف  ها ال  امض  االجإلساعض  و سمضها 
 ي م ال تظبضق مدو   الدمؾك االخالعي  مأسالح  اح ن تمع  الدول  ضور أمؽ السشإلغ   -ٗ

 .لزسان عضام السؤسداا السعشض  بؾعائفها
خسدة اجخاءات تتعمق بالدياسات لتحقيق التشسية مع  (شابخا)بعج ذلظ يحجد عسخ 

 ىي: ،االستقخار
و ي ملا الدضال  ، را اح إو  كث  عدالح أتقؾ   العامل ا  دا ي مؽ خالل  سان م إلسر  -ٔ

 ها  سان السعامم  العاضل  أاصالعاا  ي م ال العسل والعسال مؽ ش بإج ا يشاضؼ 
وتؾسضر مؤسداا  ،والسدإلهمسضؽ ،سردر ؽوال ،وص ار السشإل ضؽ ،الدخؾل الر ض ة لصحاد

وتحدضؽ   ص الذ ائا الزعضف   ي الس إلسر  ي الؾصؾل إلى مراضر  ،الإلعمضؼ والإلدر  
 الإلسؾ ل.

ضس الث وة  ي  -ٕ صالعاا عمى إ بإضخاليدؼ القم ، ومؾ ما ؛سأؽ تحقضقه أخفض ضرج  تً 
 را ي واسإلئ ارما وتؾ ض  عؾا س لب امج السراع .ممسض  ال

؛سأؽ  ىخالعي عإلإضخال م شا إلهضأم  االعإلراض؛  الإلي تإلظم   ي السقام االول عاضة اإ  -ٖ
  إلا  الدمر الز ور  .إ إلا  الدمر السسالض  الفاخ ة إلى إ إلاجض  مؽ تحؾ ل السؾارض ا 

صحاد أعاضة الهضأم  السالض  بسا  ي تلػ عقد صفقاا مر ص ار السسارعضؽ السهسذضؽ و إ  -ٗ
  فدهؼ ضون االرتبا  ب د عسل معضؽ.أالسؤسداا الر ض ة الليؽ ؛عسمؾن مؽ تاا 

بؾ ر خظ  لدضاس    شاب اا؛سأؽ تحقضق مقاصد الذ  ع ، يؾصي  ىوعإل وأخض اح         
ج ا  رصد واععي ل سضر ما مؾ إ ها تسأضؽ الدول  مؽ أمد ؛أؾن مؽ شسإل اتض ض  طؾ م  الإ

ولؾ اا بإلحديد سمدم  مؽ ال - ي  ؾ  تلػ –كذ    ومؽ ثؼ القضام مإلؾا   مؽ مؾارض ماض؛  و 
 . جضداح  السحدضة تحديداح 
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 :انزًُٛخااللزظبدٚخفٙاإلطالويمبرَخيغااللزظبدانٕػؼٙ - ج
 (ٔ) :انزًُٛخااللزظبدٚخفٙانفكزانٕػؼٙ -ٔ

ومضأل  ج ا اا وسضاساا وتدابض  مإلعسدة، تإلسثل  ي ت ضض  بشضانإ ها م سؾع  إ         
االعإلراض القؾمي، بهدف تحقضق ز اضة س  ع  وضائس   ي مإلؾسط ضخل الف ض الحقضقي، عب  

 ها العسمض  أو ، أ ٕا  اض  إل ة مسإلدة مؽ السمؽ، وكحض  ؛دإلفضد مشها ال البض  العغسى مؽ ال
الإلي ؛حد  مؽ خاللها ت ضض  شامل ومإلؾاصل مرحؾد بس اضة  ي مإلؾسط ضخل الف ض، مر 

تؾز ر الدخل لرالا الظبقاا الفقض ة، وتحدؽ  ي  ؾعض  الحضاة، وت ض  مضأمى  ي تحدؽ  ي 
 . ٖا إلا ا 
  ٗا :انزًُٛخااللزظبدٚخفٙانفكزاإلطاليٙ -ٕ

 ه لؼ ؛دإلخدم ملا السرظما إًمس  الإلشسض ، أؼ  لؼ ؛ع ف الفس  ا سالمي عد؛ساح          
؛حإلؾؼ عمى مزسؾ ها، ومؽ مله و أمؽ السرظمحاا ما ؛ساثمها  ػ لسشه عؾ  ،الم ؾػ 

صدل أمرظما العسارة والإلعسض   و عإلب  ،عضا  والعسارة السرظمحاا: الإلسأضؽ، ا
يس د عشه  هؾ  ت ؛حسل مزسؾن الإلشسض  االعإلراض؛ ، وعدإعؽ الإلشسض ،  السرظمحاا تعبض اح 

  هؾض  ي مخإلمف م االا الحضاة. 
 :انًمبرَخثٍٛانُظبيٍٛيٍؽٛش - ح

 :االلزظبد٘انُظبو -
مشالػ جؾا   تفإل ل  ضها الإلشسض  االعإلراض؛   ي ا سالم، عشها  ي االعإلراض الؾ عي،        

ومؽ مله ال ؾا   الشغ ة ت اه السمسض :  في ، والشغام االشإل اكي ال أسساليوخاص  الشغام 
وضون   إلا  عمى اخإلال ها،الح    السامم   ي تسمػ وسائل ا  ال أسساليعضؽ ؛عظي الشغام 

 إن ن الشغام االشإل اكي ؛عإلسد عمى السمسض  العام ، عض أ  د  ي السقابل  ،أؼ عدوض تلً 
   اض الس إلسر، والسمسض  الخاص  عشدمؼ اسإلثشا .أ إلا  ممػ ل سضر كا   وسائل ا 

                                                           

اة  ي الإلشسض  االعإلراض؛ ، عدم  مله الط وع  اسإلسٔ) ا ساال لسإلظمباا الحرؾل العساوؼ خإلام ، ضور الًس
عمى ضرج  الساجدإلض   ي الفقه والإلذ  ر، ًمض  الدراساا العمضا، جامع  الش ام الؾطشض ،  ابمس،  مدظضؽ 

 .ٕٖم، صٕٓٔٓ
 .٘ٛٔم، ص ٜٙٛٔ  لظفي، عمي، الإلشسض  االعإلراض؛ ، القام ة، مأإلب  عضؽ شسس، ٕا
 .  ٚٔم، صٕٓٓٓعظض  عبد القاضر، ات اماا عديث   ي الإلشسض ، االسأشدر  ، الدار ال امعض ،  ٖ)ا
 .ٖٖ، ص٘ٛم، صٜٜٚٔ  ض ضا شؾعي أعسد، ا سالم والإلشسض  االعإلراض؛ ، ضار الفس  الع كي، ٗا
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 ه ؛قؾم عمى االعإل اف بالذأمضؽ السخإلمفضؽ لمسمسض   ي وع  إما الشغام ا سالمي  أ          
صل ولضس أمشهسا  ن ًالح أ هؾ ؛ق  السمسض  الف ض؛ ، ًسا ؛ق  السمسض  العام  باعإلبار واعد، 
 اسإلثشا .

 : انًشكهخ -
سسالض  بدب  عم  أمؾر الإلي تإلبايؽ  ضها وجه   غ  ا سالم مر وجهإلي  غ  ال  ومؽ ال         
وعدم بمؾج الإلظؾر  ،وعالعاا الإلؾز ر ، إلا ا  ػ  ها بدب  الإلشاعض بضؽ عؾ أ إلى السؾارض
ن تسؾن  ي أن السذأم  االعإلراض؛  مؽ وجه   غ  ا سالم ال تعدو أمؾ  ي عضؽ  ، ايإله

  ٔاامإلسام ا  دان تاته، و ي سؾ  تؾز ر الث وة.

 :نًؾٕرا -
مشها واالشإل اكض ، تذإل ك  ال أسسالض ن  غ  اا االعإلراض الؾ عي، والإل ارد الإلشسؾ   إ         

ضسما عمى عشر  واعد مؽ عشاص  الشذا  االعإلراضؼ، و عإلب ه االعإلراضيؾن الظ  ق   ي تً 
 إلا  والإلؾز ر، وملا الإلحديد  ي عال  السذاكل الؾعضد إلى الإلشسض ، تلػ مؾ جا   ا 

وتع  ه  ، ي عدم اسإلق ار االعإلراض عد سبباح باالعإلراض؛ ، أثب  عدم صحإله بل ًان  ضسا 
مؼ عشر  أ ومؾ  ،ما محؾر الإلشسض   ي ا سالم  هؾ ا  دانأ ،لمهساا والإلقمباا االعإلراض؛ 

مؾر الساض؛ ، راضة العسل والإل ضض  وتدخض  الإ ه مؾ اللؼ ؛سمػ ل ءمؽ عشاص  الإلشسض 
 . ٕان ا  دان مؾ  ا؛  الإلشسض  ووسضمإلها عمى عد سؾا إس السال، بل أوكدو ه  ال عضس  ل  

س عمى السأؾ اا الساض؛ ، ضون أؼ امإلسام بال ؾا   أاالعإلراض الؾ عي و            كث  ما يً 
 خالل.السعشؾ   مثل القضؼ وال

 :ٔانٓذفأانغبٚخ -
 الإلشسض  لدػ  ،تإلسضس الإلشسض   ي ا سالم عؽ  ض ما  ي ال ا؛  الإلي تدعى إلى تحقضقها         

عؽ تؾ ض   با  إلا  اال ح افكب  عدر مؽ ال كا مسا يؤضؼ إلى أتحقضق  إلىسسالض  تدعى أال  
 ها تدعى إشإل اكض ،  ما الإلشسض  االأ إلا  الدمر السسالض ، إاعإلضاجاا الس إلسر الز ور   إلى 

لإلؾ ض  اعإلضاجاا الدول  و ق سضاساا القائسضؽ عمى الحأؼ، مسا يهدض الح    الف ض؛ ، و  عل 
د الإلشسض   ي ا سالم تدعى إلى صالا الف ض وال ساع  ن السؾاطؽ بضشسا    ،ضاة أو أل  آالف ض 

 والدول  وكذأل مإلؾازن.
  

                                                           

 .ٓٓٔ، صٜٜٜٔ، الشطام االقترادي في اإلسبلمع عؾش ًابد يؾسف وآخ ون،    ٔا
 .ٕٜٔم، صٕٙٓٓ، اركد، عالؼ السإل  الحدي ، التشسية والتخصيط االقتراديخمف  مضا عدؽ،  ٕ)ا
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  :انزًُٛخْذف - خ
مدف الإلشسض  يإلسثل  ي الشسؾ الد  ر لمدخل، ولللػ اعإلب  مؤش  الدخل مؽ  إن        

 إلا  عدرة الس إلسر عمى ز اضة ا  ؛أخل ل ه، آ لاكالسؤش اا الهام  لمإلشسض  االعإلراض؛  
ن معدل  سؾ الدخل الحقضقي ؛قضس بذأل عام أبسعدالا تفؾل معدالا الشسؾ الدأا ي، و 

 .السعضذ  ػ الإلحدؽ  ي مدإلؾ 

 
 
 

  



39 

 

 

 

 ثانيالفرل ال

 التشسية البذخية في التاريخ اإلسبلمي
 

 السبحث األول: التشسية البذخية في العيج الشبػي.

 .الخاشجون : التشسية البذخية في عيج الخمفاء السبحث الثاني

 مػكيــةاألمػيــة والعباســية والسس خبلفــة: التشسيــة البذــخية عيــج الالسبحــث الثالــث

 والعثسانية.

 
 
 
 
 
 
 



41 

 ولاأل لسبحث ا
 التشسية البذخية في العيج الشبػي.

رًٓٛذ:

العهد الشبؾؼ  مؾ، خض  جضل ؛سأؽ الشغ  إلضه وتحمضل مغام  الإلشسض  البذ     ضهإن        
وملا ال ضل مؾ مؽ  ،(ٔ))خيخ القخون قخني(: جضل الرحاب  اللؼ عال ال سؾل ل عشه و

ومؽ الزالل   ،وأخ جهؼ مؽ الغمساا إلى الشؾر ،اللؼ مدػ هللا به العباض ،ت كض  الشبي ل
الولى والعهد الشبؾؼ يبدأ مؽ بعث  ال سؾل ل عإلى و اته ل أؼ مؽ الدش   ،إلى الهدػ

م، وسضإلؼ الإلظ ل لمإلشسض  البذ    لمف ض مؽ عدة جؾا  ، الإلشسض  ٕٖٙ/مدٔٔم عإلىٓٔٙ/ لمشبؾة
ا الإلي ؛   أن ، و إلؼ مؽ خاللها اسإلع اض الرفاواالعإلراض؛  واالضار   والإلشسض  ا ؛سا ض 

    يإلحمى بها الف ض بسا ؛أؾن م ضوضه عمى االعإلراض ًأل.

 : أٔالً:انزًُٛخاإلًٚبَٛخ
إن تشسض  ا  دان إ؛سا ضاح مؽ أمؼ المؾر الإلي ؛   اال إلباه إلضها، ؛قؾل تعالى: 

 ، هي السفإلام لباعي العمؾم، [ٕٕٛالبق ة، ] ﴾َواتَُّقػا َّللاََّ َوُيَعمُِّسُكُع َّللاَُّ َوَّللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميع  ﴿
ن ا  دان ال ؛دسؾ بالقؾػ الساض؛   حد  ب  ؼ أمسضإلها أًسا  ،والش ام  ي الد ضا وازخ ة

أال ومؾ ا ؛سان السامل اللؼ جا  به  ،ظبق ما مؾ أعغؼ مشها؛ما لؼ   ٕاوعشا؛  ا سالم بها
ان عؾ اح له  ي  ءرسؾل هللا ل لض  سه  ي عمؾد أمإله، وإت أع  هللا عبداح أعاطه بعشايإله ًو
و دهؼ  ي تهلي  الشفس والدسؾ بها عؽ ًل ما مؽ  ،ما ؛داعده عمى الإلسضس ،جسضر أمؾره

 : إلى وسشقدع ىحه التشسية ،(ٖاشأ ه أن يهبط بها
  

                                                           

 .ًٕٓٗإلاد الق آن لم راص، م ٔ)ا
، ضراس  ماجدإلض   ي الحدي  وعمؾمه، ًمض  أصؾل التشسية البذخية في الدشة الشبػية ال شدور، سسام ،  ٕا

 .ٛ، صٕٔٔٓالديؽ، ال امع  ا سالمض  ب سة، 
، ضراس  ماجدإلض   ي الحدي  وعمؾمه، ًمض  أصؾل التسيد في ضػء الدشة الشبػيةأبؾ  س ، مها ،   ٖا

 .ٗ٘، ص ٕٔٔٓالديؽ، ال امع  ا سالمض  ب سة، 
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 : انغبَتانزٔؽٙ  - أ
جهدل عشهددا ال دد د  ،ا  دددان أمدد   دي  ا؛دد  المسضدد إن االمإلسدام بال ا دد  ال وعددي لددػ         

سددالم امددإلؼ بهددلا ال ا دد  مددؽ تشسضدد  الحدددي   دددسعشا باال إلحددار بعددد الش ددام والعسددل، ولسددؽ ا 
 :اال دان السدمؼ مؽ خالل عدة أمؾر أمسها

 : اإل الص -ٔ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀۀ ہ  ﴿يقػل تعالى:           

إن السدمع إذا أنفق عمى أىمو نفقة وىػ ا: رسؾل هللا ل ؛قؾلو [٘البضش ، ] ﴾ہ  ہ ہ 
و ي ملا الحدي  ضعؾة مؽ رسؾل هللا ل إلى ا خالص  ي   ٔا يحتدبيا كانت لو صجقة
واالمإلسام بإلشسض  ال وم  ،واعإلداد ًل العسال  سبحا ه وتعالى ،العسال الديشض  و الد ضؾ  

للػ عّلر الشبي ل مؽ ال ّش ، بإلشسض  ال دد االمإلسامكسا   عمى م  ل عشدماوتؾّعد  اعمه،  ًو
قال:  (ما ىحا يا صاحب الصعام؟  ) قال:  ،ُصب ة طعام  أضخل يده  ضها  شال  أصابعه بمالح 

 يخاه الشاس؟ مغ غّر  أفبل جعمتو فػق الصعام كي )أصابتو الدساء يا رسػل هللا قال: 
 .(ٕ) (ليذ مشا مغ غذشا) وفي رواية (مغ غذشا فميذ مشا)وفي رواية  (فميذ مشي 

 : انظذقٔاأليبَخ -ٕ
 د ػ  شدا، وم ٖا يـيغ والرـجيقيغ والذـيجاءب: )التاجخ الرجوق مـع الشرسدؾل هللا لعال          

، أعمى الددرجاا  دي ال شد بدكضف ي كي الشبي ل ال ضل عمى الردل عإلى  ي الإل ارة ووعدمؼ 
؟  اح أ؛أددؾن السددؤمؽ جبا ددد ، قددالؾا: ؛ددا رسددؾل هللا ،وعددد سددأل الرددحاب  ،الردددل مدد تبط با ؛سددان و

عضدل لده: أ؛أدؾن السدؤمؽ ًلَّابددحا ؟  ،(نعـع)،  قضدل لده: أ؛أدؾن السدؤمؽ بخدضالح ؟ عدال: (نعـع  اعال: 
  ددداة  و ضددده،صدددف  الزمددد  لم سدددؾل ل  هدددؾ، الرددددل خمدددق ال بضدددا  عمدددضهؼ الددددالمو  (،ال ): عدددال
َ َلَكاَن َخْيخا  َلُيـْع  :عال تعالى ،وخض   ،طسأ ضشد  وثبداا يدؤضؼ إلدى و ،[ٕٔدمحم،] ﴿َفَمْػ َصَجُقػا َّللاَّ

 .(ٗ) (الكحب ريبةوإن فإن الرجق شسأنيشة )كسا جا   ي الحدي  
 
 
 

                                                           

 .ٕٓٓٔ، عدي  كتاب الرجقاترواه مدمؼ،  (ٔ)
 . ٜٗٔرواه مدمؼ، (ٕ)
 .ٛٙٛٗ، عدي  كتاب نقل الحجيث، رواه الإل ملؼ  ٖا
 .ٕ٘٘ٗالإل ملؼ،  جامر ٗا
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 : انزٕكم  -ٖ
و ددي مددلا  ،(ٔ): )احــخص عمــى مــا يشفعــظ واســتعغ بــا  وال تعجــد(عددال رسددؾل هللا ل           

، و ضددده ضعدددؾة لعددددم الضدددأس والقشدددؾ  ،الحددددي  ضاللددد  عمدددى أن السددددمؼ ضائسددداح يبحددد  عدددؽ السشفعددد 
للػ االمإلسام بالمؾر  السعضذض  الإلي تعضؽ اال دان عمى الحضاة، والعبداضة وأن ؛حد ص عمضهدا ًو

ل كل الح ص ل ال يشا ي أخل السباد  الإلًؾ  .الإلًؾ
: قال رجل: يا رسػل َّللّا أعقميا وأتػّكـل،  عؽ أ س بؽ مالػ ر ي هللا عشه أ ه عال            

 .(ٕ) (اعقميا وتػّكل)فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  - لشاقتو -أو أشمقيا وأتػّكل؟ 
 : انذكزٔانذػبء -ٗ

 ،وتشسي أرزاعشا  ي الد ضا ،إن الدض ة الشبؾ   ممضئ  بالتًار والضعض  الإلي تحثشا عمى  عمها       
عشددما طمبدؾا  ومشها:  رضح  رسؾل هللا ل لفاطس  وعمدي ر دي هللا عشهسدا ،وتشفعشا  ي ازخ ة

خيــخ مســا ســألتي، إذا أخــحتسا مزــاجعكسا أو أويتســا إلــى فخاشــكسا  )أال أدلكســا عمــىخاضمدداح : 
، (ٖ)وكبخا أربعا  وثبلثيغ فيػ خيخ لكع مغ خادم( ،وثبلثيغ ا  واحسجا ثبلث ،وثبلثيغ ا  فدبحا ثبلث

)أال أنبـــئكع بخيـــخ أعســـالكع، وأرضـــاىا عشـــج ممـــيككع، و قدددؾل: رسدددؾل هللا ل  دددي  زدددل الدددلً 
درجاتكع، وخيخ لكع مغ إعصـاء الـحىب والـػرق، ومـغ أن تمقـػا عـجوكع فتزـخبػا وأرفعيا في 

 (ٗ))ذكخ هللا(.: قال أعشاقيع، ويزخبػا أعشاقكع؟ قالػا: وما ذاك؟ يا رسػل هللا!

 : رؾز٘انؾالل -٘
)خيـخ رسدؾل هللا ل:  عدال  قدد ،لقد ع  االسالم عمى تحد ؼ الحدالل  دي المدؾر ًمهدا           

، (ٙ): )الجالب مخزوق والسحتكخ ممعػن(وعال أ؛زاح ل ،(٘)الكدب كدب يج العامل إذا نرح(
الإلدي تعإلبد  مدؽ أبد ز السح مداا الإلدي تددم  اعإلرداض  وعد ع  االسدالم عمدى االبإلعداض عدؽ ال كدا

ــا اَل ﴿: تعددالى عددال الفدد ض والس إلسددر، ــْأُكُمػَن الخَِّب ــِحيَغ َي ــُو الَّ ــِحي َيَتَخبَُّص ــػُم الَّ ــا َيُق ــػَن ِإالَّ َكَس َيُقػُم
ْيَصاُن ِمَغ اْلَسّذِ  َجَقاتِ ﴿، .[ٕٗٚالبق ة،  ]﴾الذَّ [ٕ٘ٚالبق ة، ] ﴾َيْسَحُق َّللاَُّ الخَِّبا َوُيْخِبي الرَّ

. 

 

                                                           

 .ٕٕٚ٘، عدي  ، كتاب الحطخ واإلباحة  رواه ابؽ عبانٔا
 .ٕٗ٘ٗجامع التخمحي، ح  ٕا
 .ٖٔٙ٘،٘ٙ،ٚ، باد عسل الس أة  ي بض  زوجها، كتاب الشفقات  صحضا البخارؼ، ٖا
 .ٜٖٓٚ زل اللً ، عدي   ٖ٘، بادكتاب األدب  رواه ابؽ ماج ، ٗا
 .ٕٚٚٔ، كتاب الدكاة  رواه أعسد، ٘ا
 .ٕٗٗٔ، التجارات   رواه ابؽ ماج ،ٙا
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 : عبَتانؼجبداد  - ب
 :أركان اإلسبلم -1

: مثدددل ،ًبضددد ة تإلعمدددق بدددالق د مدددؽ ا لددده السعبدددؾض مدددؽ خدددالل العبددداضاا ولمعبددداضة معدددان  
ددداة والحدددج، المددد  الدددلؼ يإلحقدددق معددده ا ؛سدددان  الدددلؼ لددده ضور ًبضددد   دددي و الردددالة والردددؾم والًس

تؾسددضر مدددارك الشدداس، وتلددػ أ دده ي كددي عقددل ا  دددان عمددى صددح  االعإلقدداض، بددأن ؛ عمدده واسددر 
اح الشضا  بحقائقهاطالغ عمى أس ار السالشغ  ب عمه محباح لال صمى هللا عمضه  عال،  ٔاؾن مدًر

يا معاذ: قمت لبيظ وسعجيظ، ثع قال مثمـو ثبلثـا  ىـل تـجري مـا حـق هللا عمـى العبـاد؟ : اوسمؼ
قمـت ال قـال: حـق هللا عمـى العبـاد أن يعبـجوه وال يذـخكػا بـو شـيئا  ثـع سـار سـاعة فقـال: يــا 

ـــجري مـــا حـــق  ـــال ىـــل ت ـــظ وســـعجيظ ق ـــت لبي ـــظ؟ أن معـــاذ قم ـــػا ذل ـــى هللا إذا فعم ـــاد عم العب
 .(ٖ)وقج قال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيزا : )نعع الخجل عبج هللا لػ كان يرمي مغ الميل( (ٕ)(اليعحبيع

 : انظؼٙفٙطجٛمهللا-ٕ
لدؾ ًدان : وجد الرحاب  شاباح عؾ اح جمدداح عدالؾاوالدعي  ي سبضل هللا له معان  عدة ،  قد 

)أما أنو إن كان يدـعى عمـى والجيـو أو أحـجىسا : فقال ، رحا لهؼ الشبديهللا  تلػ  ي سبضل
فيػ في سـبيل هللا وإن كـان يدـعى عمـى عيـال يكفـييع فيـػ فـي سـبيل هللا وإن كـان يدـعى 

و ي مدلا الحددي  ضاللد  عمدى أمسضد  العسدل، والددعي عمدى ، (ٗ)عمى نفدو فيػ في سبيل هللا(
فايإلهؼ، وعدم  ؾن لمسدل، وعدم االعإلساض عمى ال ض .الشفس والمل، ًو  الً 

 : عبَتانًؼبيالد - ت
إن الدددديؽ ا سدددالمي مدددؾ ضيدددؽ شدددامل لمعبددداضاا والسعدددامالا ال يشفردددل أعددددمسا عدددؽ 

ومددؽ أمددؼ أمددؾر ،  ددي معامالتدده مددر الشدداس ئاح أن ؛أددؾن السدددمؼ عابددداح وسددض شب ددي ددال ي ،ازخدد 
 الإلي ؛   أن يإلحمى بها الف ض السدمؼ  ي معامالته الإل ار  : السعامالا 

 : ؽظٍانخهك  -ٔ
 ضبمددددغ لقدددد امددددإلؼ االسدددالم بحدددددؽ الخمدددق لمفدددد ض السدددددمؼ، وجعمددده مددددؽ أسدددسى الرددددفاا، 

 السعامم  الحدش  مي عشدؾان لمسددمؼ ومدؾ ضلضدل  ،ا  دان  ي عدؽ الخمق ماال يبم ه  ي  ض ه
                                                           

، ضراس  ماجدإلض ، ًمض  أصؾل الديؽ، ال امع  ا سالمض  التػجيو الشبػي لمذباب  ما ي عظاف، ٔا
 .٘ٛ، صٕٔٔٓب سة،

 .ٕٚٙٙعدي   ٓٙ/ٛ، باد أجاد بمبضػ وسعد؛ػ كتاب االستئحان  صحضا البخارؼ، ٕا
 . ٓٚٓٔ، عدي ٖٛٚ،ٔضل ، باد  زل عضام المكتاب الجسع  صحضا البخارؼ، ٖا
 الدشؽ السب ػ. -رواه البضهقي  ٗا
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وال  ،(ٔ): )إن أخيــخكع أحدــشكع أخبلقــا (و قددؾل الشبددي ل ،لمدددخؾل  ددي الددديؽ السددسى الحشضددف
 ؛سأؽ أن تش ا ت ارة بدون عدؽ الخمق.

 : طؼخانظذر -ٕ
، و ي ملا الم  ي شد الشبي ل أصحاب  إلى سع  الردر والمضؽ  ي الإلعامل والرب       

)عميظ بالخفق إن الخفق ال يكػن في شيء إال زانو وال يشدع :  عؽ عائذ  عؽ الشبي ل عال
وكدع  الردروالمضؽ بالبضر والذ ا  تسؾن الإل ارة، والسع وف بأن الف ض  (ٕ)مغ شيء إال شانو(

السدمؼ ال بد له أن يإلخمق بأخالل ا سالم وإال  مؽ تش ا ت ارته، وكالإلالي إتا شاغ  ضق 
 وعالعاا ت ار   مر الخار . الردر  ي بالض  ال ت جى لها تشسض 

 انظًبؽخ: -3
و  كددي ال سددؾل صددمى هللا عمضدده ال ضددل الول عمددى الدددساع   ددي البضددر والذدد ا  الإلددي تعددد           

 ،وإذا اشـتخى  ،: )رحـع هللا رجـبل  سـسحا  إذا بـاععضد  عدال ل ،العامل السهؼ  ي مله العسمضاا
 .(ٗ)سسح البيع سسح الذخاء سسح القزاء( وقال: ) إن هللا تعالى يحب ،(ٖ)وإذا اقتزى(

 أداءانؾمٕق: -4
لقد ع ص االسالم عمى إعظا  ًل تؼ عق عقه، وعدم الغمؼ، لسا  ضه مؽ  ؾائد           

 .(٘): )أعصػا األجيخ أجخه قبل أن يجف عخقو(عال لاعإلراض؛  عديدة، 
 إَظبرانًؼظز: -5

ؽ رسددؾل هللا ل و بددضّ ال سددؾل ل عمضهددا،  وإ غددار السعددد  مددؽ السعددامالا الإلددي عدد ّ               
لسدا  ،(ٙ): )مغ أنطخ معدخا  أو وضع عشو أضمو هللا فـي ضمـو(عغؼ أج  إ غار السعد   ضقؾل

لسدا  ضهدا مدؽ مشفعده  لسدديؽ ضها مؽ مرمح  اجإلساعض  ًبض ة بضؽ الشداس وتعداون وتخضدف عدؽ ا
 اعإلراض؛ .

 
 
 

                                                           

 .ٜٖ٘ٔ، م ٜ٘/ٕ، باد إتا أسمؼ الربي  ساا كتاب الجشائد  صحضا البخارؼ، ٔا
 .ٜٕٗ٘، باد  زل ال  ق، م البخ والرمة واألدب  صحضا مدمؼ، ًإلاد ٕا
 .ٖٜٗٔ، م كتاب البيػع  رواه البخارؼ، ٖا
 .ٛٛٛٔعدي   الجامع،صحيح   اخ جه الإل ملؼ  ي ٗا
 ٖٕٗٗ، عدي  كتاب األحكام  رواه ابؽ ماجه، ٘ا
 .ٕٖٖ٘، باد عدي  جاب  الظؾ ل وعر  أبي الضد ، مكتاب الدىج والخقائق  رواه مدمؼ، ٙا
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 ًٚبٌانفبعزح:ألاعزُبةا -6
)اليسيغ و إلزا ملا بقؾله ل ،اجإلشاد ال؛سان الفاج ةإلى عد ضعا رسؾل هللا ل            

 الدمع لإل و ج وتلػ عإلى ال ؛أؾن الحمف ألعؾك   (ٔ)الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمكدب(
  ال ؛ردل الس   إال إتا عمف، وما  ضها مؽ أم اض اجإلساعض  واعإلراض؛ .

 : انزًُٛخاإلدارٚخثانيا : 
ائس الإلي ؛   عمى الف ض السدمؼ الإلحمي بها         ضسة مؽ الً  إن الإلشسض  االضار   تعإلب  ًر
الحضاتض   الس االاعإلراض،  السدمؼ  اجا لضس  ي العباضاا  قط،  بل  ي جسضر الا لبشا 

 : مله الدسااومؽ  واالضار  
 : رًُٛخانشخظٛخ - أ

 انذكبء: -1

ر مدؽ ًدل أمد  مدؽ الدلًا ، وعدلّ  ن ؛أؾن ا  ددان عمدى عددر عدال  أمؽ عالماا الش ام           
الدلؼ عدال   ٕامشه، مر تسإلعه بالضقغ  الدائس  والشبام  السددإلس ة وتلدػ مدؾ شدأن السدؤمؽ  ؛ردر

ؼ البدد أن ؛أدؾن واسدر ال دق وا ضراك لسدا يددور م السدد  ٖا  السؤمغ كيذ فصغا: رسؾل هللا ل
لمشإلددائج السإل تبدد  عمددى ع اراتدده الإلددي  اح عؾلدده ولسددا ي  ددد تشفضددله مددؽ خظددط ومذددار ر وأمددداف، مدددًر

 . ٗا؛ذ ف عمى تشفضلما
 : نكفبءحا -ٕ

َقِميبل   اْلِعْمِع ِمغَ  َوَماُأوِتيُتع؛قؾل تعدالى: ﴿             ُقـْل َىـْل َيْدـَتِػي ﴿: و قدؾل، [٘ٛا سد ا ،] ﴾ِإالَّ
الإلسوض  مؽ  ال بد لمسدمؼ،[ٜالسمد ،] ﴾الَِّحيَغ َيْعَمُسػَن َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَن ِإنََّسا َيَتَحكَُّخ ُأوُلػ اأْلَْلَباِب 

فاضة سدإلطالغ عمى  إلائج مله الخبد اا واالبالخب اا والإل ارد الإلي م ا بها العؾام الدابق  لال
) إن هللا يحب إذا عسل العبج عسـبل  :  قال ،تقانمشها، وعد ع  رسؾل هللا ل عمى السفا ة وا 

قيذ بغ شمـق الحشفـي وىـػ يبشـي مدـججه فذـيجه )وفج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  وعدد، (٘)أن يحدشو ويتقشو(

                                                           

 .ٜ٘٘ٔ، كتاب البيػع  رواه البخارؼ، ٔا
 .ٕٚ، م جر سابق، ص التشسية البذخية في الدشة الشبػية  ٕا
 .ٕٓٔمدشج الذياب،ح  ٖا
 .ٗ٘ٔ، ص ٜٜٔٔ، الظبع  الثالث ، ض.ن جدة، اإلدارة والحكع في اإلسبلمالزحضان، عبد ال عسؽ،   ٗا
 .ٗ٘ٔ، م جر سابق، صاإلدارة والحكع في االسبلم  ٘ا
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ومشا ضالل  وا ح  بأن الف ض السف  مؾ  ،(ٔ)فػكمو ملسو هيلع هللا ىلص بعسل الصيغ ألنو رآه محدشا فيو ( ،معو
لهددلا ًددان لسامدداح عمددى السدددمؼ أن ؛أددؾن مددؾ الكفددأ عإلددى  مددؽ يإلردددر المددؾر  ددي مددله الحضدداه،

 ؛دؾض.
 : الَزًبءا -ٖ

 ءاال إلسا  ال ؛سأؽ أن تسؾن الإلشسض  السظمؾك ، وال ؛سأؽ تحقضقها ًسدا ؛حد  هللاوكدون             
 دال بدد مدؽ اال إلسدا   ،بعضد وعسمه  دي واض أبعدد لن ا  دان اللؼ ال يشإلسي لعسمه ؛أؾن  ي واض  

[ٕٙالقرص،] ﴾َخْيَخ َمِغ اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػيُّ اأْلَِميغ ِإنّ  ﴿: لضعظي ًسا ؛أخل، ؛قؾل هللا تعالى
. 

 : رزرٛتاألٔنٕٚبد -ٗ
فـإن فزـل عـغ  ،فـإن فزـل شـيء فؤلىمـظ ،: )ابـجأ بشفدـظ فترـجق عمييـاعال الشبي ل        

فإن فزل عغ ذي قخابتظ شيء فيكحا أو ىكـحا، يقـػل فبـيغ يـجيظ  ،أىمظ شيء فمحى قخابتظ
الولضدداا  ددي عضدداة السدددمؼ ، و ددي الحدددي  ضعددؾة لزدد ورة ت تضدد   ٕا وعــغ يسيشــظ وعــغ شــسالظ

 والسؾاز    ي ا  فال.

رًُٛخانزفكٛز: -ة

بالفقه والفهؼ،  عض  أخ   البخدارؼ  دي صدحضحه  ر ي هللا عشه  قد تسضس سعد بؽ معات         
مؽ عدي  أبي سعضد الخدرؼ ر ي هللا عشه: أن أ اساح  سلؾا عمى عأدؼ سدعد بدؽ معدات،  أرسدل 

قػمـــػا إلـــى خيـــخكع أو ا: ع  بددداح مدددؽ السدددد د عدددال الشبدددي ل سدددار  مسدددا بمدددغعإلضددده،   دددا  عمدددى 
 ،  قددال:  ددإ ي أعأددؼ  ددضهؼ أن تقإلددل يــا ســعج إن ىــؤالء ندلــػا عمــى حكســظ ،   قددال: اســيجكع

،  قددد وا ددق عأددؼ معددات  ٖا حكســت بحكــع هللا أو بحكــع السمــظمقدداتمإلهؼ، وتدددبى ترار هددؼ،  قددال: ا
  ؾل سبر سسؾاا.ر ي هللا عشه عأؼ هللا مؽ 

مؾر الد ضؾ   الرسؾل هللا ل بإلسضضس أصحاب  بهلا الحد، بل تسضسوا  ي  ولؼ ؛أإلفِ             
 ،عض  تً ا الدش   ي أم  عضاض ومؾ يبشي ،الهشدس  والبشا  وإصالم الظ ل  :أ؛زاح مثل

ي ل ؛ح  الشغام عإلى  ي عد ًان الشبو   ملا )نعع مػضع الحسامعال:  - عمضه الدالم-أ ه 
ًان و  ، ٗا مغ ضيق مشدال  أو قصع شخيقا  فبل جياد لوعال: اعض   ر  الخبض   ي الدف  

                                                           

، ، تحقضق عبد هللا الخالدؼ، ال س  الثا ي، شً   الرعؼ بؽ أبي نطام الحكػمة الشبػية  الفارسي، دمحم ٙا
 .ٙ٘الظبع  الثا ض ، ض.ا، ص بض وا،  -الرعؼ

 .ٖٙٙٔ، عدي  كتاب الدكاة  رواه مدمؼ، ٕا
 .ٖٗٔٓٛم، ٜٙٚ، مشاع  سعد بؽ معات ر ي هللا عشه، ، كتاب السشاقب  صحضا البخارؼ ٖا
 .ٛٛ، باد كتاب الجيادمؽ  ٜ٘،ٖ  سشؽ أبي ضاوض  ٗا
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الإلي مذؾما  دسض  مضالح،  ىالح ًا ؾا ؛ع  ؾن بها الخظاالرحاب  يشربؾن عمى الظ ل أمض
وملا  ،آالف تراغ بشا  ًهضئ  السضل ؛أإلبؾن  ضه العدض اللؼ مذؾه   ض عمؾن عمى رأس ًل ثالث

رمؼ لمظ ل و بظهؼ لمسدا اا، ومعقؾل أ هؼ ما ع  ؾا وعب وا بالف س، والسضل ؾ يدل عمى عب
  ٔاورسسؾما خذض  ال مط. ،عإلى ًإلبؾا العداض

عشدما   ،لسعال   الس  ى  ي ا سالمكسا أن الشبي ل ؛عد أول مؽ أ ذأ السدإلذفضاا           
لؼ تسؽ و  ،لضعال ه ءاسإلدعى رسؾل هللا ل الحار  بؽ ًمدة صم ض سعد بؽ أبي وعا

لسعال   ءوأعام خضس   ،مؽ مد ده اح السدإلذفضاا مؾجؾضة  ي الح ود إال عشدما خرص مأا 
  ٕاال  عى  ي  سوة الخشدل.

 : اإلثذاع-ٔ
عض   وجلّ  الشبي ل بإلشسض  ا بداغ لدػ أصحابه وتعمضسهؼ مسا عمسه هللا عسّ  امإلؼ            

﴿َوَأْنَدَل َّللاَُّ َعَمْيَظ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل : جا   ي ًإلابه العس س
الق آ ي مؽ أصحابه،  وعدأسهس  ت كضإله  ي بشا  ال ضل[ٖٔٔالشدا ، ] َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيس ا  

وتلػ ال ضل اللؼ لؼ يإلس ر  ي الإلار ، وعد ع ص عمضه الدالم أن ؛خزر الرحاب  لمق آن 
ان  ،الس  ؼ  رشر جضالح خالراح القم  والإلرؾ   والإلسؾ ؽ مؽ أؼ مؤث   ض  السشهج ا لهي ًو

 ت كضإله تدإلهدف بشا  الجضال السدإلقبمض .
 (ٖ) انزذرٚت:-ٕ

؛حد ص عمدى تدؾ ض  ال دؾ العمسدي لصدحابه،  والسإلفحص مشهج الشبدي ل ؛ دده أصدضالح            
بـي الشبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأنـا  مـخّ عدال: ا ، قد جا  تلػ وا حاح مدؽ عددي  معدات بدؽ جبدل ر دي هللا عشده

أسمخ شاة فقال لي: يـا معـاذ ىـات أو أرنـي، فجسـعيا دسـعتيغ بـيغ المحـع والجمـج ثـع قـال يـا 
ي صدمى بو ي ملا الحدي  ضالل  وا ح  عمى امإلسام الش ،(ٗ)معاذ ىكحا ثع مزى إلى الربلة(

والإلددر   مدؾ عسمضد  تعدديل إ؛ دابي  ،هللا عمضه وسمؼ بإلدر   أصحابه عإلى  ي عضاتهؼ الضؾمض  
وتلددددػ الكإلددددداد السعددددارف  ،تو ات امدددداا خاصدددد  تإلشدددداول سددددمؾك الفدددد ض مددددؽ الشاعضدددد  السهشضدددد 

                                                           

 .ٜٖٕ-ٖٕٛبق، ص  دمحم الفارسي، م جر سانطام الحكػمة الشبػية )التخاتيب اإلدارية  ٔا
، ضراس  ماجدإلض ، ًمض  ازضاد، البيسارستانات اإلسبلمية حتى نياية الخبلفة العباسية البابا مؤمؽ،  ٕا

 .ٗٔ، ص ٜٕٓٓال امع  ا سالمض  ب سة، 
دور الجامعة في تشسية االبجاع لجي شمبتيا في ضػء الدشة الشبػية مغ وجية   أبؾ عا  ، مشار سالؼ، ٖا

 .ٖٙ، ص ٕٓٔٓماجدإلض ، ًمض  الإل كض  ال امع  االسالمض ،  سة،  مدظضؽ، ، رسال  نطخىع
 .ٓٚ، صٕٖٔ، م ٖٓ   لصبخاني  اٗا
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والخبددد اا الإلدددي ؛حإلدددا  لهدددا ا  ددددان، وتحضدددل السعمؾمددداا الإلدددي تشقرددده واالت امددداا الردددالح  
 . ٔالمعسل
 ٕاالسشغسد  إلا   ي كسا أن الإلدر   ؛داعد عمى اسإلق ار ا           

و دي الدولد  ًأدل و أذدف  ،
 وتؤممه لسهاراا جديدة تؤضؼ إلى تخفضض الإلسالضف. ،عمى العسل تهلمف ض ثقإله بشفده وعدر 

والإلؾجضده لهدؼ  ،سدا  الشرا وا رشاضإولقد عام رسؾل هللا ل بإلدر   الرحاب  مؽ خالل          
 ٖاأ دد اضاح وجساعدداا

عظددا  بددؽ الدددائ  عددؽ ابددؽ عبددد الدد عسؽ الدددمسي و دد وػ عددؽ معسدد  عددؽ ، 
: )كشا نتعمع العذخ مـغ القـخآن لـع نـتعمع العذـخ التـي بعـجىا حتـى نـتعمع حبلليـا وحخاميـا عال

 . ٗاوأمخىا ونيييا(

رًُٛخانًٓبراد: -د

 : انزؼهٛى-ٔ
وامددإلؼ بإلعمددضؼ السدددمسضؽ وعددثهؼ  ،هللا سددبحا ه وتعددالى العقددؾل ل،بددداغ واالبإلسددار أ قددد مضدد

ــِحي َخَمــقَ وإن أول مددا  ددسل عمددى رسددؾل هللا ل ﴿ ،عمددى العمددؼ ــَظ الَّ ــَخْأ ِباْســِع َربِّ  ،[ٔالعمددق، ]﴾ اْق
ورعدى ا  ددان ًسدا امدإلؼ رسدؾل هللا ل  دي تعمدضؼ  ،مؽ أمسض   دي تقددم المدؼله وتلػ لسا لمعمؼ 
أن ؛عمؼ ًل واعد مشهؼ عذ ة مؽ  ،وجعل  دا  أس ػ بدر الليؽ ؛حدشؾن السإلاب  ،ال ضل الول
وتلددػ عإلددى  (ٙ))فزــل العــالع عمــى العابــج كفزــمي عمــى أدنــاكع(كسددا عددال أ؛زدداح ، (٘االسدددمسضؽ

وعإلدددى تإلحقدددق الإلشسضددد   ؛عبدددد اال ددددان عمدددى عمدددؼ وكردددض ة وعإلدددى ؛ددددؾض السددددمؼ عمدددى العدددالسضؽ
 االعإلراض؛   ي الس إلسر.

  

                                                           

، م م  تشسية السػارد البذخية وأىسيتيا في تحديغ االنتاجية وتحقيق السيدة التشافدية   عضس  بارك ، ٔا
 .ٕٗٚاعإلراض؛اا شسال إ   قضا، العدض الدابر، ص

، ضار أسام  لمشذ  والإلؾز ر، عسان، الرضن، الظبع  الولى، ارة السػارد البذخيةإد  عدؾ    ضرل، ٕا
 .ٖٚٔ،  صٕٛٓٓ

 .ٕٓٗ، ص ٕٓٓٓ، الظبع  الولى، جدة،مقجمة في اإلدارة االسبلمية  الشع ؼ أعسد، ٖا
 .ٗٓٙٛ، عدي  ٖٜٗ، صٗ، مرشف عبد ال زال،  ابغ ىسام الرشعاني  ٗا
 .ٕٚ، م جر سابق، صبجاع في ضػء الدشة الشبػيةدور الجامعة في تشسية اإل  ٘ا
 .ٕٕٛٙ، ، كتاب العمع  رواه الإل ملؼٙا
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 : َزبعٛخاإلًٕاردانرًُٛخ-ٕ
ألن يحتصب أحجكع حدمة عمى ضيخه خيخ مغ أن يدأل أحـج فيعصيـو عال الشبدي ل: ا

ل هددا أول مفدداتضا ا بددداغ، لن  ءو ددي مددلا الحدددي  بضددان وا ددا لمسضدد  السهشدد ،  ٔا أو يسشعــو
رسدؾل هللا ل لددػ أصدحابه مهشداح ، و شسدي  ٕاالس   ال يبدغ مهشضاح ما لؼ ؛أؽ له صشع  يإلخدلما

ولضددد  بحاجدد  إلددى خبدد ة ًبضدد ة لسددي ؛أإلددد  مشهددا ا  دددان  ،  ض؛دد  لضددد  بحاجدد  لدد أس مددال
)شمب الحبلل جياد وإن هللا عد وجـل و دعؾمؼ إلى االعإل اف وا تقان بقؾله ل:  ،عؾا يؾمه

 .(ٖ)يحب العبج السحتخف(
بشضشدددا السدددد د مدددر رسدددؾل هللا ل  أخدددلا السددددساة : عمدددي الحشفدددي عدددالوعدددؽ طمدددق بدددؽ 

 . ٗا(دعػا الحشفي والصيغ فإنو أضبصكع لمصيغبسخمظ  الظضؽ  سأ ه أع به  قال: ا

 : :انزًُٛخااللزظبدٚخصبنضب
 : انؼًمٔرًُٛخاالَزبط-ٔ

مــا أكــل أحــج عددؽ سددؾل هللا ل عددال: ا   رسددؾل هللا ل  ددي العسددل،  عددؽ السقدددامرّ دد 
ود عميـو الدـبلم كـان يأكـل مـغ أكـل مـغ عسـل يـجه، وإن نبـي هللا داشعاما  قط خيخ مـغ أن ي

 . ٘ا عسل يجه
الرددحاب  بالعسددل وتدد ك الإلؾاكددل والسدددل  عددؽ أ ددس بددؽ مالددػ عددال:  الشبددي ل وعددد أمدد 

ـــــج أحـــــجكعا ـــــى يغخســـــيا  إن قامـــــت الدـــــاعة وبي فدـــــيمة فـــــإن اســـــتصاع أن ال يقـــــػم حت
السددددائؽ الحددددي  عإلسدددداح ومددددؾ  ،وا  دددددان مددددؾ السحدددد ك الساسددددي لمشذددددا  االعإلردددداضؼ(ٙ)فميفعــــل(

﴿ُىَػ و قؾل تعدالى  ٚاالسدئؾل عؽ مدإلؾػ الضا ،  الإلشسض  تبدأ مؽ ا  دان وتشإلهى با  دان.
[٘ٔالسمػ، ]الَِّحي َجَعَل َلُكُع اأْلَْرَض َذُلػال  َفاْمُذػا ِفي َمَشاِكِبَيا َوُكُمػا ِمْغ ِرْزِقِو  

. 

                                                           

 .ٕٗٚٓ، مٕ،  صحيح البخاري   ٔا
 .ٕٙ، م جر سابق، صدور الجامعة في تشسية االبجاع في ضػء الدشة الشبػية  ٕا
 .ٔٚ، باد االعإل اف، ص إصبلح السال  ٖا
 . ٘.ٜ٘٘ٔ، بالجشةمدشج العذخة السبذخيغ   رواه أعسد، ٗا
 .ٜٙٙٔ، باد ًد  ال جل عسل يده، كتاب البيػع  رواه البخارؼ،٘ا
 .ٜٕٔٛٔ السدشج   رواه أعسد  يٙا
، السعهد اإلندان أساس السشيص االسبلمي في التشسية في التشسية االقتراديةال سالي، عبد الحسضد،   ٚا

 .ٖٖاالسالمي لمبحؾ  والإلدر   ، ض.ا،  ص
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طاعدد  ا  دددان  وعددد ًددان الشبددي صددمى هللا عمضدده و سددمؼ يإلعددؾت مددؽ السعؾعدداا الإلددي تذددلّ 
 . ٕا والبخلالميع أني أعػذ بظ مغ العجد والكدل والجبغ وعال: ا،  ٔاوالسدل عؽ العسل

 : رًُٛخٔاطزغاللاألرع -ٕ
 قدال:  ، إلى أمسض  تشسض  واسدإل الل الرض مدؽ الشاعضد  االعإلرداض؛ له رسؾل هللا تشبّ 

 .(ٖ)وليذ لعخق ضالع حق( ،ميتة فيي لو ا  مغ أحيا أرضا
وجعمدده  ،و ددد  لدده سددبل ا عسددار ، قددد خمددق هللا تعددالى ا  دددان واسددإلعس ه  ددي الرض     
مدؾض، ] ُىـَػ َأْنَذـَأُكْع ِمـَغ اأْلَْرِض َواْسـَتْعَسَخُكْع ِفيَيـا ﴿: عض  عال تعدالى ٗاالح أمامه سبحا هو مدؤ 
ٙٔ]. 

دددد  باسددددإل الل الرا ددددي  ضدددد  السشإلفددددر مشهددددا  ،ومددددؽ مشددددا  العددددع عشا؛دددد  الدددددش  السباًر
فزــل أرض  )مــغ كانــت لــو: وإعسارمددا سددضفضد الحضدداة، وعددال رسددؾل هللا صددمى هللا عمضدده و سددمؼ

فـإن لـع يدـتصع أن )، وفي روايـة أخـخى (فميدرعيا أو ليسشحيا أخاه فإن أبى فميسدظ أرضو
مـغ َغـَخَس ا: وعدال ل أ؛زداح  ٘ايدرعيا وعجد عشيا فميسشحيـا أخـاه السدـمع وال يؤاجخىـا إيـاه(

ـا َوال َيـْدَرُع  ْدِمع  َأْم َكاِفخ  ؟  َفَقالَ َىَحا الشَّْخَل َأمُ  : ال، َبـْل ُمْدـِمع ، وَقـاَل : ال َيْغـِخُس ُمْدـِمع  َغْخس 
 . ٙا  َزْرع ا َفَيْأُكُل ِمْشُو ِإْنَدان  َوال َدابَّة  َوال َشْيء  ِإال َكاَن َلُو َصَجَقة  

 : اإلد برٔركٍٕٚرأصانًبل -ٖ
  ضسددا بعددد، وتلددػ لمسضإلهددا هعدد  ا سددالم عمددى ا ضخددار وتسددؾ ؽ رأس السددال السددإلثسار 

، وقـجم ، وأنفـق قرـجا  )رحـع هللا امـخأ اكتدـب شيبـا   السبض ة  ي االعإلراض وعد عال رسؾل هللا ل
 .(ٚ)ليػم فقخه وحاجتو( فزبل  

ومدؾ ا سد اف  ،مدا مدؾ عأدس االعإلرداض االبإلعاض عدؽ والحدي   ضه ضالل  وا ح  عمى
 ، وعدد عدال[ٔٗٔالعد اف، ]َواَل ُتْدـِخُفػا ِإنَّـُو اَل ُيِحـبُّ اْلُسْدـِخِفيَغ  ﴿  :عدال تعدالى والشهدي عشده

ــِو  :ل ــُجوُه َوال ُتْذــِخُكػا ِب ــْع َأْن َتْعُب ــا : َيْخَضــى َلُك ــْع َثبلث  ــا، َوَيْدــَخُط َلُك ــْع َثبلث  )ِإنَّ َّللاََّ َيْخَضــى َلُك
                                                           

، السمإلقى الدولي عؾل مقؾماا قيسة العسل في اإلسبلم ودوره في التشسيةمؤتسخ  ؛اعي، مرظفى،  ٔا
 . ٕٕٔٓض؛دسب   ٖٓتحقضق الثق  السدإلدام   ي االعإلراض، جامع  عالس ، يؾمي 

 .ٓٗ٘ٔ، باد االسإلعات، كتاب الربلة  رواه أبؾ ضاوض سشؽ أبؾ ضاو، ٕا
 .ٕٔٚٙ الخخاج،   رواه أبؾ ضاوض،ٖا
 .ٚٔٔ، م جر سابق، ص البذخية في الدشة الشبػيةالتشسية   ٗا
 .ٖٙ٘ٔ،ٙٚٔٔ، ٖباد ً ا  الراض كتاب البيػع،  صحضا مدمؼ، ٘ا
 .ٕٕ٘ٔ،ٛٛٔٔ، ٖ، باد  زل ال  س والسرغكتاب السداقاة  صحضا مدمؼ، ٙا
 .ٕٕٚٓ كدب الخجل وعسمو بيجه  رواه البخارؼ، ٚا
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ُقػا، َوَأْن َتَشاَصُحػا ِلَسْغ َوالُه َّللاَُّ َأْمَخُكْع، َوَيْدَخُط َلُكـْع َشْيئ ا، َوَتْعَتِرُسػا ِبَحْبِل  َّللاَِّ َجِسيع ا َوال َتَفخَّ
َؤاِل، َوِإَضاَعَة اْلَساِل (   ٔا.: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَخَة الدُّ

مغ ولي يتيسا  لو مال عمى االسإلفاضة عض  عال: ا ولؼ ؛قف عشد ملا الحد بل ع ّ        
  ،(ٕ)تجخ فيو، وال يتخكو حتى تأكمو الرجقة(فمي

وإن مددؽ أسددباد ا سدد اف، الدددخؾل السبضدد ة الفائزدد  عددؽ الحاجدد  الإلددي تددد ر أصددحابها 
اة عمى المؾال القابم  لمشسا  ٖا فالالإلؾسر  ي ا  لإلسدؾن عدا ساح عمدى  ء، مؽ مشا جا  ضور الًس

اةض عها إلى ضخؾل ضورة ا  إلا  عإلى ال    ٗا.تلم  ًمها بالًس
االقترـاد جـدء مـغ خسدـة وعذـخيغ ا وجا  عشه ل  دي أمسضد  االعإلرداض  دي االسدالم

 . ٘ا جدءا  مغ الشبػة

الشبدددؾؼ، والإلدددي تدددؤضؼ بس سمهدددا إلدددى  وكعدددد مدددلا االسدددإلع اض ل دددؾاغ الإلشسضددد   دددي العهدددد
ومعددامالا  ددي الإل ددارة الإلشسضدد  االعإلردداض؛ ، مشهددا الإلشسضدد  ا ؛سا ضدد  بسددا شددسمإله مددؽ عبدداضاا، 

واالعإلراض، سؾا  بدا خالص أو بالددساع  بدالبضر والذد ا ، و رأيشدا ًضدف ًدان الشبدي صدمى هللا 
عمضه وسدمؼ ي كدي الردحاب  عمدى ا خدالص وعمدى عد  العسدل، وسدع  الرددر، ًسدا أن الشبدي 

ددد س الشبدددي ل تشسضددد  ل عدددد عسدددل عمدددى تشسضددد  ال ا ددد  ا ضارؼ لددددػ الردددحاب ، ورأيشدددا ًضدددف ًر
الذخرددض  لدددػ الرددحاب  والسفددا ة وا بددداغ والإلفسضدد ، ولددضس ا إلهددا ح بالإلشسضدد  االعإلردداض؛  سددؾا ح 

 بإلشغضؼ الدمؾك ا ضخارؼ أو ا  إلاجي.
إن الشدداع  إلددى مددله ال ددؾاغ مددؽ الإلشسضدد  والإلددي لددؾ عددلو ا عددلوما،  إ دده سددضأؾن لألمدد  

مهؼ بضؽ الدول، ًضف ال وأن ا سالم شسل ًا    دؾاعي الحضداة،  ا سالمض  شأن عغضؼ ومأان
 وضعا ا هللا سبحا ه وتعالى لألخل ب ؾا به ًامالح عإلى  سؾن  ي مقدم  المؼ.

                                                           

 .ٕٗٗ األدب السفخد  رواه البخارؼ، ٔا
اة مال الضإلضؼ،مكتاب الدكاةرواه الإل ملؼ،   (ٕ)  .ٓٛ٘، باد ما جا   ي ًز
، ص ٕٔٔٓ، ضار القمؼ، ضمذق، الظبع  ال ابع ، التشسية الستكاممة رؤية إسبلميةبأار، عبد الس  ؼ،  (ٖ)
ٖٕٙ. 
  .ٖٖٓبأار، عبد الس  ؼ، الس جر الدابق، ص (ٗ)
 .ٖٚٗ األدب السفخد   البخارؼ  ي (٘
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 نيالسبحث الثا
 الخاشجون التشسية البذخية في عيج الخمفاء 

:رًٓٛذ

بعدد و داة ال سدؾل صدمى  مؾ أ زل عهؾض الإلدار ، ا سدالمي ال اشدون إن عهد الخمفا  
، وإن جدضمهؼ مدؾ جضدل القددوة لمسددمسضؽ الالعقدضؽ، ًضدف ال وعدد أثشدى هللا عمدضهؼ هللا عمضه وسدمؼ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: بقؾلدددددددددده

و قدؾل رسدؾل  ،[ٓٓٔالإلؾك ، ]  ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ
ــاء هللا ل  ــيكع بدــشتي وســشة الخمف ــجيغ)عم ــاكع  ،الخاشــجيغ السيت عزــػا عمييــا بالشػاجــح وإي

ــإن كــل بجعــة ضــبللة ،واألمــػر السحــجثات ببضعدد  أبددي بأدد   ال اشدددون ، و يبإلدددغ عردد   ٔا ف
بددؽ ام مدد وراح بخال دد  عسدد  ٕٖٙ/مددد ٔٔالرددديق بعددد و دداة ال سددؾل صددل هللا عمضدده وسددمؼ سددش 

وخال دد  عثسددان بددؽ عفددان ر ددي هللا عشدده، و شإلهددي باسإلذددهاض أمضدد   ،الخظدداد ر ددي هللا عشدده
و ي ملا ا طدار سدشمقي الزدؾ  عمدى ،  ٕام ٔٙٙمد/ٔٗالسؤمشضؽ عمي بؽ أبي طال   ي سش  

تشسض  الف ض  ي عهد الخمفا  مؽ الشؾاعي اال؛سا ض ، واالضار د ، واالجإلساعضد ، والدضاسدض ، والإلدي 
 مؽ شأ ها الإلأثض  عمى االعإلراض.

 :  انزًُٛخاإلًٚبَٛخ
 ومؽ أمؼ مغام ما:  ال اشدون لقد ًا   الإلشسض  ا ؛سا ض  عام ة جمض   ي عهد الخمفا  

 :  انشكبح -ٔ
ا ذد ل السددمسؾن بالقزدا  عمدى الس تدديؽ  دي بدالض العد د  الردديق  ي عهد أبي بأد            

اة، و عد االسدالم خدار  جس د ة   أول مؽ عسدر الس تدديؽ و ذد أبؾ بأ  الرديق الليؽ أ س وا الًس
اة مدؽ أمسضد  ضيشضد  عضد  أن  ٖاالع د داة لسا لمًس دان ا سدالم الخسدد ، ًسدا وتعإلبد   الًس أعدد أًر

 . مؽ أمؼ مؾارض الدول  االعإلراض؛  أ؛زاَ 
  

                                                           

 .ٕٙٔ،  صٗ،  باد عدي  الع كاعي بؽ سار    مدشج الذافعيغ  رواه أعسد  ي ٔا
، مأإلب  السمػ  هد أبعاد ادارية واقترادية واجتساعية وتقشية في الديخة الشبػية  العس ؼ، عبد العس س، ٕا

 .ٜٙ، صٕ٘ٓٓالؾطشض ، ال  اض، الظبع  الولى، 
، ٕٗٓٓ  العبضأان، ال  اض، الظبع  الولى، مأإلب أشمذ الخميفة أبى بكخ،  الس مؾ ، سامي، ٖا

 .٘ٓٔص
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 : انؼفخٔانكظتيٍػًمانٛذ-ٕ
ا غ وا ماتا  ي  :ماا  ضه عالم  ه اللػ  ي  عؽ عائذ  عال  : لسا م ض أبؾ بأ           

 غ  ا  إتا عبد  ؾكى  ، مسا ماا :، عال ؼالخمضف  بعد ىمارة،  ابعثؾا به إلمالي مشل ضخم  ا 
هللا  ةرحس قال: ا ، بعثشا بهسا إلى عس  ،و ا ا ًان ؛دقى بدإلا اح له ،كان ؛حسل صبضا ه

  ٔا.عمى أبى بكخ لقج أتعب مغ بعجه(
 : نخشٛخا-ٖ

زامداح  ي الد ضا ر ؼ  شاه وعغؼ  ال اشدون كان عثسان بؽ عفان مثمه مثل باعي الخمفا           
)إنكع في دار قمعة وخظ   ي السدمسضؽ عائالح:  ت ارته،  قد ضعا ال عض  إلى السمد  ي الد ضا

جالكع بخيخ ما تقجرون عميو، فمقج أتيتع، صبحتع أو آوفي بقية أعسار، فبادروا  ،وارتحال
 وإن الجنيا شػيت عمى الغخور فبل  تغخنكع الحياة الجنيا وال يغخنكع با  الغخور، مديتع أال

فإنو ال يغفل عشكع، أيغ أبشاء الجنيا وإخػانيا الحيغ  ،ثع ججوا فبل تغفمػا ،اعتبخوا بسغ مزى
شمبػا ارمػا الجنيا حيث رمى هللا بيا و اأثاروىا وعسخوىا ومتعػا بيا شػيبل  ؟ ألع تمفطيع ؟ 

 .(ٕ)اآلخخة فإن هللا قج ضخب ليا مثبل  (

 :  انزًُٛخاإلدارٚخ
و ي عر  الفارول عس  بؽ الخظاد ر ي هللا عشه شهد الشغام ا ضارؼ  قم  عزار           

كب ػ تسثم   ي مدػ امإلسام الخمضف  وعشايإله الفائق  بالشغؼ ا ضار  ،  في عهده رسخ  الإلقالضد 
ان  ض  فا ضار   ا سالمض ،  عس  لمسدمسضؽ الف وض وضون الدواو ؽ ،وأعظي العظا؛ا ًو

 :  ٖاأمسها
 : طالوَشأحانذٔأٍٚفٙاإل-ٔ

ن الدواو ؽ  ي ا سالم مؾ الخمضف  عس  بؽ الخظاد ت سر السراضر عمى أن مؽ ضوّ        
 ومي ًالإلالي:  ،ر ى هللا عشه

 
  

                                                           

 .ٖ٘ٚ، ض. ا، ض.م، صجيل الشبػة ومعالع البشاء الحزاري البضا ؾ ي عس ، ( ٔ)
 .ٕٓٔ، صالحياة االقترادية واالجتساعية في عرخ عثسان ابغ عفان  ٕا

، ٕٕٔٓ، ٔؾز ر،، عسان  ، ضار السدض ة لمشذ  والإل تاريخ الشطع والحزارة اإلسبلميةالشب اوؼ،  إلضح ، (ٖ) 
 .ٕٓٓص
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 : دٕٚاٌانؼطبء-
  إلى ا سالم والفزل  ي ال هاض و ر ةعض  عدؼ عس  العظضاا عمى عد  أسبقضإلهؼ 

  ٔاالشاس  ي العظا .  ولللػ عدؼ عس  بؽ الخظاد ر ى هللا عشهرسؾل هللا ل
 : دٕٚاٌانغُذ    -

أو تددد ضل أسددسا  ال شددد وتلددػ لسؾاجهدد   ،ارتبظدد   ذددأة ضيددؾان ال شددد بإلدددو ؽ الدددواو ؽ
وتددؾ ض   ،وت تضدد  أمددؾرمؼ ،الس دداضة الإلددي طدد أا عمددى عدددض ال شددد ، ومددؽ ثددؼ  دد ورة  إعرددائهؼ

  ٕاجل تلػ ًان البد مؽ تخرضص ضيؾان لم شد. أأعظضاتهؼ، ومؽ 

دٕٚاٌاالطزٛفبء: -1

الصددل  ددي  ذددأة مددلا الددديؾان مددؾ عاجدد  الدولدد  إلددى إعرددا  خدد ا  الددبالض السفإلؾعدد  
زح  أمسض  ملا الديؾان  ي الدولد  اتوتشغضؼ ا  فال  ي الؾجؾه الإلي ؛   ا  فال  ضها، وعد 

 وتذعب  وجؾه ا  فال. ،وزاضا ث وة الدول  ،ا سالمض ، عضؽ تعدضا مراضر الدخل
 :  انززرٛت -ٕ

ال يدددخمؾما بالمضددل أن الخظدداد ؛ظمدد  مددؽ والتدده ضخددؾل السديشدد   هدداراح، و كددان عسدد  بددؽ 
 . ٖاعإلى ؛غه  ما عد جا وا به مؽ أمؾال وم ا ؼ  ضدهل الدؤال والحداد

 : رطبئمانجزٚذ -ٖ
 قد ًان ؛أم  عامل الب  د العؾضة إلدى  ،كان عس  ي سل الب  د إلى الؾالة  ي المرار

مؽ اللؼ ي  د إرسال رسال  إلدى أمضد  السدؤمشضؽ ؟ عإلدى ؛حسمهدا  ،السديش  وأن يشاضػ  ي الشاس
ددان صدداع  الب  ددد  فددده ال ؛عمددؼ شددضئاح مددؽ مددله ال سددائل،  يلدداإلضدده ضون تدددخل مددؽ و  البمددد، ًو

وكالإلالي ؛أؾن الس ال مفإلؾعاح أمام الشاس ل  در أؼ شدأؾػ أو مغمسد  إلدى عسد   فدده ضون أن 
ل عامل ال سائل إلى عس  يشث  ما معه مؽ صحف ، ؛عمؼ الؾالي أو رجاله بللػ، وعضشسا ؛ر

 . ٗاو ي ػ ما  ضها، ما عس ؤ و ق  
  

                                                           

 .ٕٓٔ، صالحياة االقترادية واالجتساعية في عيج عسخ بغ الخصاب (ٔ)
 .ٖٗٔص الحياة االقترادية واالجتساعية في عيج عسخ بغ الخصاب،مخجع سابق،  ٕا
 .ٕٔٓ، صمخجع سابقالشب اوؼ،  إلضح ،   ٖا
 الس جر  فده. تاريخ الشطع والحزارة اإلسبلمية، ،لشب اوؼ،  إلضح   اٗا
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 : رضجٛذانزأرٚخانٓغز٘ -ٗ
ن ابإلدا  الإلار ، ا سدالمي االه د ؼ  مشدل عهدد أمضد  السدؤمشضؽ أأجسر السؤرخؾن عمى 

عددال ابددؽ عثضسددضؽ رعسدده هللا تعددالى  ددي شددأن العسددل بالإلددأر ، اله دد ؼ: إن  ،عسدد  بددؽ الخظدداد
وإن عمدددى المددد   ،عمضشدددا أن  ذدددأ  هللا عمدددى مدددا ؛دددد ه لشدددا مدددؽ مدددلا الحدددداد البددددضط السضدددد 

ضا دداح مدددإلقمضؽ مدددإلسديؽ مددؽ روم الددديؽ ا سددالمي وأن  ،ا سددالمض  أن ت عددل لشفدددها وجددؾضاح ًو
يشب ددي أن تسضددس بدده مددؽ الخددالل وازضاد والسعددامالا  تسددؾن مإلسضددسة عددؽ  ض مددا و ددي ًددل مددا
ماو    ي تقمضد مدؽ سدؾاما تقمضدداح أعسدى ال ؛ د  إلضهدا  ،لإلبقى أم  بارزة م مؾع  ال تابع  ل ض ما

 .         ٔا فعاح وال يد ر لها   راح 
رزرٛتاألٔنٕٚبد: -5

 ددإن القددؾة  ددي : بعدددعددؽ الزددحاك عددال: ًإلدد  عسدد  بددؽ الخظدداد إلددى أبددى مؾسددى أمددا           
 مدؼ تددروا أيهدا  ،ال تؤخ وا عسل الضؾم ل د،  إ سؼ إتا  عمإلؼ تلػ تداًر  عمضأؼ العسالأالعسل 

تأخددلون  أ ددعإلؼ،  ددإن خضدد تؼ بددضؽ أمدد  ؽ أعدددمسا لمددد ضا والخدد  ل خدد ة،  اخإلدداروا أمدد  ازخدد ة 
  إ ده يشدابضر العمدؼ وركضدر  دإن الدد ضا تفشدى وإن ازخد ة تبقدى، وتعمسدؾا ًإلداد هللا ءعمى أم  الد ضا

  ٕاالقمؾد.
وعؽ ز د عال: لسا عز ا أبا بأ  الؾ اة أرسل إلى عس   قال: اإ ى مؾصضػ بؾصض :           

وإ دده ال  ،إن  عقدداح  ددي المضددل ال ؛قبمدده  ددي الشهددار، وإن  عقدداح  ددي الشهددار ال ؛قبمدده  ددي المضددل
 . ٖا؛قبل الشا م  عإلى تؤضػ الف  ز  

:انًزالجخ -6

 إن الخمضف  عثسان ر ى هللا عشه ًان  عالوة عمى الس اعب  اللاتض  عؽ السدمؼ للاته          
ه الظؾ م   ي تلػ إلى خب ت مدإلشداح  سام  الدؾل شخرضاح، عمى  اح ي اع  السؾال  سان ع  ر

 ذا  الدؾل والحً   الإل ار  ، وأصبح  السؾال  ي العر  إلى  ػالشذا ، مسا أض
 ،ش  السداجدإلى صشفضؽ: أسؾال مؾسسض  وأسؾال يؾمض ، وأصبح  السؾال عمى سُ  ال اشدون 

  و ف ج مؽ بضعه. ،مؽ سبق إلى مقعد  هؾ أعق به عإلى ؛قؾم مشه إلى بضإله
وأمدددا عمدددي بدددؽ أبدددي طالددد  ر دددي هللا عشددده،  قدددد ًإلددد  لألشدددإل  الشخعدددي عدددضؽ واله عمدددى          

أعسدالهؼ، وابعد  العضدؾن  ثدؼ تفقددْ  ،  فدي ًإلابده لده: مر ، أم ه باالمإلسدام بال عابد  عمدى العسدال
                                                           

، مأإلب  العبضأان، ال  اض، الظبع  الولى، عسخ بغ الخصاب أشمذ الخميفةالس مؾ ، سامي،   ٔا
 ٖٛٔص
 ٛ،ٕٙٙ  رواه ابؽ أبى شضب   ي السرشف، ٕا
 .ٕٛ، الدىج  رواه ابؾ  ضاوض  ي ٖا
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لهددؼ عمددى اسددإلعسال  أجدددػمددؽ أمددل الردددل والؾ ددا  عمددضهؼ،  ددإن تعامدددك  ددي الددد  لمددؾرمؼ 
  ٔا . الما   وال  ق 

 اح وال عاب  اللاتض  أ؛زاح لها ضور ًبض   ي   ام العسال، عال عس  بؽ الخظاد عاثّ            
أو عال  –ن تحاسبؾا،  إ ه أمؾن أعمى الس اعب  اللاتض  ومحاسب  الشفس: اعاسبؾ أ فدأؼ عبل 

لحدابأؼ، وز ؾا أ فدأؼ عبل أن تؾز ؾا، وت هسوا لمع ض الكب ، يؾمئل تع  ؾن ال –أ؛د  
 . ٕاتخفى مشسؼ خا ض  

انزطٕٚز: -7

عهد عثسان بؽ عفان ر ي هللا تسضس العهد ال اشدؼ بالإلظؾ   العس ا ي، خاص   ي            
ومي الدش  الداضس  مؽ  ، ي الدش  الإلاسع  والعذ  ؽ عشه عض  تؼ بشا  السد د الشبؾؼ 

ًث  سأان السديش ، وزاض عدضمؼ ز اضة ًبض ة، و ال مد د  - ر ى هللا عشه -خال   عثسان
  بالسرمضؽ، عإلى ًان الشاس ؛رمؾن  ي الذؾارغ السحضظ  بالح م.رسؾل هللا ل

 أشار الشاس بهدم السد د وكشائه عإلى يإلدر لمسرمضؽ،  اسإلذار عثسان الشاس             
 مضه أمل ال أؼ بإل ديد السد د وتؾسعإله.ع أشار 

 : انزًُٛخاالعزًبػٛخ
 : نظذلبدا -ٔ

دددان أبددد ر دددي هللا عشددده، فدددي عهدددد أبدددى بأ             بأددد  إتا أعظدددى  ؾعدددال القاسدددؼ بدددؽ دمحم : اًو
دداة ؟  ددإتا عددال  عددؼ :الشدداس أعظضدداتهؼ ؛دددأل ال جددل  :مددل عشدددك مددؽ مددال وجبدد  عمضددػ  ضدده الًس
اة تلػ السال  وإن عال ال أسمؼ إلضه عظا ه ولؼ ؛أخل مشه شضئاح سؾاه . ،أخل مؽ عظائه ًز

جئد  عثسدان  تاًشد  إ :ي هللا عشه  قد عال أبؾ عدام أما  ي عهد عثسان بؽ عفان ر           
اة؟ عال:  إن عم   ،بؽ عفان أعبض عظائي سألشي مل عشدك مؽ مال وعدب  عمضػ  ضه الًس

اة تلػ السال وإن عم  ال، ض ر إليّ  : عؼ   ٖاعظائي. أخل مؽ عظائي ًز
وعسدل عثسدان بدؽ عفددان ر دى هللا عشده عمددى ز داضة عظدا  الشداس عسددا ًدا ؾا عمضده  ددي            

عر  عس  بؽ الخظاد ر ى هللا عشه، وعد زاض  ي عظا  ًل واعد مؽ جشد السدمسضؽ مائد  
ددان عددد جعددل لسددل مدددمؼ  ددي ًددل لضمدد  مددؽ شدده  رمزددان  ضرمددؼ عمددى مددا    دده عسدد  لهددؼ، ًو

                                                           

 .ٖٓٙ+صٕٓٚ، م جر سابق، صجيل الشب ػة ومعالع البشاء الحزاري   ٔا
ضل، دمحم،   ٕا ، ضراس  وصفض  تحمضمض  لعدا  تمػ الفإل ة، ضار الس إلسر جػلة تاريخية في عرخ الخمفاءالًؾ

 .ٕٓ، ص ٕٕٓٓلمشذ  والإلؾز ر، جدة، الظبع  الخامد ، 
اة  ي العضؽ مؽ اللم  والؾرل، كتاب الدكاة  رواه مالػ،  ي ٖا  .ٙٔ٘، باد الًس
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ظ  عمضه، ولمهاا السؤمشضؽ ضرمسضؽ ثؼ إ ه اتخل  ي السبارك ضرمساح مؽ بض  مال السدمسضؽ ؛ف
  ٕالمسإلعبديؽ و السعإلسفضؽ، وأبشا  الدبضل والفق ا  والسداكضؽ.    ٔاالسد د سساطاح 

دان عمددي بددؽ أبدى طالدد  ؛قددؾل: اإن هللا  دد ض  دي أمددؾال ال شضددا  أعدؾاا الفقدد ا ،  سددا جدداغ      ًو
  ٖا. وهللا سائمهؼ عؽ تلػ ي   قض  إال بسا مشر  ش

 : يزاػبحانؼؼفبء-ٕ
 سدؽ  ،وأما  ي عهد عثسان بدؽ عفدان ر دي هللا عشده   سدا ؾا ؛عظدؾن ًدل تؼ عدق عقده          

وعبضدده،  دال يدؾعع أعدداح مدشهؼ مدؽ  ؾمده لضدداعده  هتلػ أن عثسان ال يثقل عمى أعد مدؽ خدمد
ًدان عثسدان يمدي و دؾ   : ي الؾ ؾ  و ض ه لن المضل وع  ال اع ،  عؽ عبد  ال ومدي عدال

 . ٗاه قال: ال؟ المضل لهؼ ؛دإل  حؾن  ض ؟المضل بشفده عال:  قضل له: لؾ أم ا بعض الخدم

 :  انزًُٛخانظٛبطٛخ
 : لٕاٍَٛٔرشزٚؼبد -ٔ

دددد م و ددد  العقمضددد  ا سدددالمض  وعبؾلهدددا لإلظدددؾ    فددددها، وتسثدددل مدددلا  دددي امإلسدددام           ومدددلا يًؤ
الفددارول عسدد  بددؽ الخظدداد بإلشغددضؼ الدولدد  ا سددالمض ، وخاصدد  أن الفإلؾعدداا ا سددالمض  أضا 
إلى امإلداض رعع  الدول  ا سالمض   ي عهدده،  فردل الددمظ  الإلشفضل؛د  عدؽ الددمظ  الإلذد  عض ، 

زدددا  ، ًسدددا امدددإلؼ بدددأم  المردددار والعدددالضؼ، ووطدددد العالعددد  بدددضؽ العاصدددس  وأكدددد اسدددإلقالل الق
س   والؾالة والعسال  ي   .  ٘اجسا  الدول  ا سالمض أالسً 

انؾزٚخانظٛبطٛخ:-2

إن عسا؛  ع    ا  دان وصضا   ً امإله مدؽ أمدؼ السظالد  الذد عض ، وال تددإلقضؼ الحضداة            
بددالشفس وخمددق ا بددا  مددؽ السددس الهامدد  لشزددج الخددالل، ولددللػ البذدد    بدددو ها،  دداالعإلساز 

: )أييـــا عسدد  ر دددى هللا عشدده بهسددا، و قدددؾل مخاطبدداح و ددؾض السدددمسضؽ إلدددى السديشدد  سددضد ا امددإلؼّ 
مــخاء( ليزــخبػا أبذــاركع، وال ليأخــحوا أمــػالكع، ولكــغ أالشــاس ، إنــي وهللا مــا أرســل عســاال  )

أرســميع ليعمســػكع ديــشكع وســشة نبــيكع، فســغ فعــل بــو شــإ ســػى ذلــظ فميخفعــو إلــي، فػالــحي 
نفــذ عســخ بيــجه أل قرــشو مشــو، قــال عســخو بــغ العــاص: لــػ أن رجــبل  أدب بعــس رعيتــو 

                                                           

 .ٜٕٔ، صالحياة االقترادية واالجتساعية في عيج عثسان  ٔا
 الدساط:الجانب.معجع السعاني.  ٕا
 .ٔ،ٕٓٗ ربيع األبخار  السمخذ ؼ  ي ٖا
 .ٕٛٙ الدىج  رواه أعسد  ي ٗا
 .ٖٕٓمخجع سابق، صالشب اوؼ،  إلضح ،   ٘ا
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 أقرــشو مشـو وقــج أتقرـشو مشـو ؟ قــال: أي والـحي نفدــي بيـجه إذن أل قرـشو مشــو، وكيـف ال
 يقز مغ نفدو ( وكان يقػل لمعسال )أمخاء السشاشق( )ال تزخبػا أبذار رأيت رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)الشاس فتحلػىع(

 : نزعمانًُبطتفٙانًكبٌانًُبطتا  -ٖ
لسا أعس أبؾ بأ  بق د أجمه اخإلار أن ؛أدؾن الخمضفد  مدؽ بعدده عسد  بدؽ الخظداد  قدال          

عائل له: ما أ   عائل ل كػ إتا سألػ عؽ اسإلخال ػ لعسد  عمضشدا وعدد تد ػ  مغإلده ؟  قدال أبدؾ 
ؼ بغمددؼ ،بأدد : أجمدددؾ ي االمهددؼ اسددإلخمف   :أعددؾل ،أبددا تخؾ ددؾ ي؟ خدداد مددؽ تددسوض مددؽ أمددً 

  سا   بعد تلػ الذؾرػ الدضاسض  واخإلضار الخمضف  لمسدمسضؽ. ٕاعمضهؼ خض  أممػ، 

 التشسية االقترادية: 
:يُغانؼًبليٍيشأنخانزغبرح،ٔإؽظبءصزٔارٓىػُذرؼُٛٛٓى -1

؛سشر عساله ووالته مؽ الدخؾل  ي الرفقاا  بؽ الخظاد ر ي هللا عشه كان عس          
ان عس  سؾا  أكا ؾا بائعضؽ أو مذإل  ؽ، ،العام  أمؾال العسال  ي؛حر ر ي هللا عشه ًو

والؾالة لضحاسبهؼ عمى ما زاضوه بعد الؾال؛  مسا ال يدخل  ي عداض الس اضة السعقؾل ، ومؽ تعمل 
ان ؛قؾل لهؼ:  ،مشهؼ بالإل ارة لؼ ؛قبل مشه ضعؾاه  ،  ٖا إ سا بعثشاكؼ والة ولؼ  بعثسؼ ت اراح اًو
 وتلػ عإلى يإلف  ؾا لعسال الدول .

2-  ؽزٚك ػٍ إَزبعٛخ يٕارد ثبنشراػخرًُٛخ األَٓبر،االْزًبو ٔرًٓٛذ،ٔشك

 انطزق:

امإلسامددددداح ًبضددددد اح بإلظدددددؾ   السراعددددد   بدددددؽ الخظددددداد ر دددددي هللا عشددددده عسددددد  الخمضفددددد  أولدددددى          
وأصدددر بهددلا الذددأن عأسدداح عامدداح بددأن مددؽ ؛رددما الرا ددي البددؾر أيشسددا  ،واسإلرددالم الرا ددي
وإتا لددؼ ؛رددمحها  ددي  زددؾن ثددال   ، حددا  الدولدد ،  ددإن ممسضإلهددا تددؤول لددهأوجدددا  ددي جسضددر 
  .سشؾاا تدإل ض مشه

، وعمددى مددلا السدداس،  ددالرض مددي الؾسددضم  الرددشاع  مددي أسدداس االعإلردداضو إن السراعدد          
 ا ظدداللالسأمؾ دد  ًسددا ؛قددؾل االعإلردداضيؾن الضددؾم الددليؽ يدرسددؾن مذدداكل العددالؼ الثالدد  لزددسان 

 ر ددي هللا عشدده  وعددال عسدد  بددؽ الخظدداد ، ٗام إلسددر مددا مددؽ م عمدد  أولضدد  إلددى م عمدد  ثا ؾ دد 

                                                           

 .ٕٗٓمخجع سابق، ص الشب اوؼ،  إلضح ، ٔا
 .ٖ،ٜٜٔ الصبقات الكبخي  رواه ابؽ سعد  ي ٕا
 .ٕ٘ٓ، صمخجع سابق الشب اوؼ،  إلضح ، ٖا
 .ٕٓٔ،ص فتيحة، مخجع سابقب اوؼ،   الشٗا
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)تعمســــػا السيشــــة فإنــــو يػشــــظ أن يحتــــاج أحــــجكع إلــــى : مذدددد عاح المإلهددددان السهددددؽ السإلعدددددضة
 .(ٔ)ميشتو(

 : انجُبءٔانزطٕٚز -ٖ
عس   اأساسي  ي االبشض  الإلحإلض    قد امإلؼ به ي إصالم الظ ل وتسهضدما مؾ ش إن         

ومؾ اللؼ ؛قؾل: الؾ أن شاة عث ا  ي شط الف اا، لخذض  أن أسأل عشها   ،امإلساماح بال اح 
لن تسهضد الظ ل مؾ اللؼ  ءلؼ ؛دسر به  ي أؼ عزارة مؽ الحزاراا الدابق  ي ملا ش
و داعد عمى ا إلعاش السراع   ،االترال الدهل بضؽ السدن والق ػ والباض؛ إلى يؤضؼ 

 . ٕاوالرشاع 
أن يددددعؾ أبدددا الهضدددا  بدددؽ مالدددػ وأمددد ه أن ؛ عمهدددا مشدددامج اشدددؾارغ  وطمددد  مدددؽ سدددعد             

عدد ض ًددل  ثالثدد عدد ض ًددل مشهددا أركعددؾن تراعدداح ، وأخدد ػ عدد ض ًددل مشهددا ثالثددؾن تراعدداح ، و 
 مشها عذ ون تراعاح ال تزضق عؽ تلػ شضئاح.

انؼًميٍكظتانٛذ:  -4

أصدبا  اض؛داح إلددى  الردديق ر دي هللا عشده، روػ ابدؽ سدعد عدال: السدا اسدإلخمف أبدؾ بأد          
ر دي هللا   مقضه عس  بؽ الخظاد وأبؾ عبضددة بدؽ ال د ام ،ج  بهااالدؾل عمى رأسه أثؾاد يإل

كضددف ترددشر مددلا وعددد ولضدد  أمد  السدددمسضؽ؟ عددال مددؽ أيددؽ أطعددؼ عضددالي؟ عددالؾا :   قدداال عشهسدا،
ا ددح  عمددى السددد  مددؽ و ددي تلددػ ضاللدد  و   ، ٖاأ فدد ض لددػ،  ف  ددؾا لدده ًددل يددؾم شددظ  شدداه 

 واالعإلساض عمى ال ض . ،وعدم الإلساسل ،والدعؾة لمعسل ،عسل الضد
:رًُٛخاإلٚزاداد  -5

 ددي عهددد عسدد  بددؽ الخظدداد زاضا االيدد اضاا العامدد  لدددب  ًثدد ة الفإلددؾم مددؽ الزددد ائ            
الرددددشاعاا وسددددائ  عمددددى الرا ددددي والإل ددددارة والزدددد ائ  عمددددى ؾر ذددددوالع ،والسأددددؾس بأ ؾاعهددددا

دددللػ تدددد ق مائدددل لم شدددائؼ وال س ددد  مسدددا أثددد  عمدددى البشضددد  الإلشغضسضددد   ال ذدددظ  االعإلرددداض؛ ، ًو
وأثدد  تلددػ  ،؛حإلددا  ؽْ  أصددبا السدددمسؾن يإلب عددؾن و ق  ددؾن َمددء  ٗالمخس شدد  العامدد  وكضدد  السددال

                                                           

 .ٖٛٔ\ٜ٘  إصالم السال لبي الد ضا، م جر سابق، صٔا
 .ٕ٘ٔ الشب اوؼ،  إلضح  م جر سابق،ص ٕا
 ٖ٘ٚ، م جر سابق، صجيل الشبػة  ٖا
بشػ  -، السعهد ا سالمي لمبحؾ  والإلدر  الدياسية االقترادية إشار الشطام االقترادي  عحف، مشلر، ٗا

 .ٜٕٗ،ٖٜٕ، ص،ٜٜٔٔ، ال سائ ، ٖٙا سالمي،  دوة رعؼ الإلشسض  
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عإلددى أن عسدد  خرددص  أ؛زدداح عمددى تخرددضص رواتدد  وعظا؛ددا لمشدداس تددؾزغ عمددى السدددمسضؽ،
  ٔا ر. ال  ا؛اا عمى الطفال ال  

 سددددان ال بددددد مددددؽ تشغددددضؼ سدددد الا بضدددد  السددددال ومددددؾ مددددا ؛عدددد ف بالدددددواو ؽ وتخرددددضص           
 سدان ؛عظدي الفقضد  والسد أة  ءوو در جدداول االسدإلحقاعاا  دي الإلؾز در ،السؾعفضؽ السإلف  ضؽ له

 وتلػ اللمي اله م. ،السحإلاج 
االد برٔاالطزضًبر: -6

أبددداح مدددإلقبل  عشضددهوال ؛ ،يدد ػ أبعددد مددؽ أر بدد  أ فددهن مددؽ السؤسددف أن أكثدد  الشدداس ال إ          
إال أ دده و ددي إبددداغ عسدد  بهددلا ال ا دد  أ دده لسددا  إلحدد  العدد ال، أعرددى عسدد  العدد ال  ، ٕاالمدد 

و د د ا؛ داراح عمضهدا  ،أر ه وأممه ولؼ يؾزعها عمى ال شد وإ سدا جعدل الرض ًمهدا لمسددمسضؽ
ها مردر ضخل لمسدمسضؽ تدر ضخمها ًل عام  ضشإلفر به خاص  السدمسضؽ  أسساما الخ ا ، وتً 

للػ أصفى عس  مؽ الدؾاض عذ ة أصشاف وعدال أبدؾ عبضددة امدله أر دؾن عدد  ٖاومدإلقبمهؼ  ًو
د  دد ض وعدد،  ٗامأددان ُعسسهددا إلددى المددام   ،يبددق بهددا سدداكؽ وال لهددا عددام  ؼجددال مشهددا أممهددا  مدد

 عس  ر ى هللا عشه العذ  عمى الإل ارة الإلي تدخل أرض السدمسضؽ.
طؼخفٙانؼٛش:  -7

و ي عهد عثسان ر ى هللا عشه تدامل مر السدمسضؽ  ا ظمق السدمسؾن إلى عضاة الإل ف        
واالسإلسإلاغ بها  ي عدوض الديؽ والذ غ،  بدلؾا مداكشهؼ وممبدهؼ ومأكمهؼ ومذ كهؼ  عسمؾا 

إلي ًا ؾا ؛عضذؾن  ضها  ي القرؾر ال سضم  السشسق  بدالح مؽ الدور البدضظ  ال عمى تذضضد
  ٘ا، وكشؾا عرؾراح  ا قمب  عضاة تلػ الس إلسر بعد عضاة الفق  و الإلقذف.الباض؛ 
ان مؽ الرحاب  له ألف مسمؾك يؤضون له الخ ا  ومؾ السكض  بؽ العؾام          ولسشه ال  ،ًو

  ٙايدخل بضإله مشه شضئاح  هؾ السإلردل  ي  ًل يؾم جديد بخ ا  ألف مؽ العضد.

 

                                                           

 .ٜٖ٘، صٜٗٛٔ، مأإلب  الفالم، السؾ  ،  مػسػعة فقو عسخ بغ الخصاب  عمع  عي، دمحم رواسي، ٔا
، ٕٔٔٓ، ضار القمؼ، ضمذق، الظبع  ال ابع ، التشسية الستكاممة رؤية إسبلمية  بأار عبد الس  ؼ، ٕا

 .ٖٖٓص
 .ٜٕ٘، م جر سابق، صفي اشار الشطام االقتراديالدياسة االقترادية   ٖا
 ٗ، ضار ال رار، القام ة،   ،الخخاج والشطع السالية لمجولة االسبلمية   ال  س، دمحم  ضا  الديؽ،ٗا

 .ٜٕٕ، صٜٚٚٔ
 .ٕٓٔ، م جر سابق، صالحياة االقترادية واالجتساعية في عرخ عثسان ابغ عفان  ٘ا
 .ٕٕٙسابق، ص، م جر نطام الحكػمة الشبػية  ٙا
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اَفزبػالزظبد٘: -8

ر ؼ ع ص الرحاب  ر ي هللا عشهؼ عمى الديؽ  دإ هؼ لدؼ ؛ فمدؾا عدؽ ض ضدامؼ  قدد: لقدد            
دد  االعإلردداض؛  والإل ار دد  والعقار دد  لسددا  لعدد  طمحدد  بددؽ عبضددد هللا ضوراح عغضسدداح  ددي  ذددا  الحً 

يإلسإلر به مؽ  ظش  وتًا  ،  قد باغ أر اح له زمؽ عثسان ر ى هللا عشه بدبعسائ  ألف ضرمدؼ 
و قددؾل عسدد  بددؽ الخظدداد ر ددي هللا عشدده  ددي   ٔا،وعسددل عمددى تؾز عهددا جسضعدداح  ددي لضمدد  واعدددة،

اأيهدا وعدال:  ٕاخ تػ ًأ ػ تسدؾا  دداح ،بداح، واعسل زأملا الم : ااع   لد ضاك ًأ ػ تعضش 
ؼ  ، وعددال: اعمددضأؼ بال سددال  الشدداس، أصددمحؾا معا؛ذددأؼ  ددإن  ضهددا صددالعاح لسددؼ، وصددم  ل ضددً 

وعدال: اأيهدا الشداس أصدمحؾا أمدؾالسؼ الإلدي  ٖاواسإلرالم السال، وإ؛داكؼ وعدؾل أعددًؼ مدا أبدالي ،
وعددال: ا إتا لددؼ يدد زل أعدددًؼ  ددي  ،  ددي ر ددق خضدد  مددؽ إكثددار  ددي خدد ل  رزعسددؼ هللا  ددإن إعددالالح 

ثددال  مدد اا،  مددؼ ؛ردد   ضدده،  ي وعددال: ا مددؽ ات دد   ددي شدد ، بمددد  ضدد ه إلددى البمددد،  مضإل دد  
 ض ه ، وعال أ؛زاح: الؾ ًش  تاج اح ما اخإل ا عؽ العظد  شدضئاح، إن  داتشي ركحده إلى  مضإلحؾل 

يإل دد ون  ددي بحدد  عددال: اكددان أصدحاد رسددؾل هللا  ، وعددؽ سدعضد بددؽ السدددض  مدا  دداتشي ر حدده 
بدؽ  فضدل ، وعدال السكضد  : اإن او ، بدؽ عسد وا ،وسعضد بدؽ ز دد ،ال وم، مشهؼ طمح  بؽ عبضد هللا

عدددؽ الخمددق،  ىالسدال  ضدده صدشائر السعدد وف، وصدم  الدد عؼ، والشفقد   ددي سدبضل هللا، وعددؾن عمد
  ٗا و ضه مر تلػ ش ف الد ضا وللتها .

، ؛غه  لشا أمسض  تشذئ  ال اشدون    ي عهد الخمفا  وكعد ملا االسإلع اض ل ؾاغ الإلشسض          
ضف أن مؤال  الرحاب  اسإلظاعؾا  الف ض تشذئ  صالح ، وتشذئ   عاضرة عمى عضاضة البذ   ، ًو
أن يش حؾا بأا   مشاعي الحضاة، وأ هؼ  إلحؾا البالض طؾالح وع  اح، وتلػ باتباعهؼ أوام  هللا 

 ي  ال اشدون لسا ا إله ه مؤال  الخمفا   وسشإل   بضه ل، ومله ضعؾة لشا جسضعاح لمدض  عدماح 
 جسضر مشاعي الحضاة.

                                                           

 .ٖٛٚم جر سابق، ص جيل الشبػة،   ٔا
 ، ابؽ عإلضبض  ٛٗ ،وابؽ أبي الد ضا  ي إصالم السالآٓٔٔاٖٖٚ   رواه الحار  ًسا  ي ب ض  الباع  ٕا

 .ٖٓٔ ي عضؾن الخبار 
  .ٔ٘ٔ وإٙ  الس جر  فده، صاٖا
 ٖٕٛ+ٖٕٕ+ٕٕٕ+ٓٗٔ+ٕٕٔ+ٔ٘ٔ+صٕٙ +صٔٙا ،إصبلح السال  رواه ابؽ أبي الد ضا  ي ٗا
+ٕٔٛ+ٜٚ. 
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 ثالثالسبحث ال
 والعثسانية الجولة األمػية والعباسية والسسمػكية التشسية البذخية في عيج

رًٓٛذ:

مي و  ،الدول  المؾ   أو الخال   المِؾ   أو ضول  بشي أمض إن  إل ة الدراس  مي بدا؛           
الس   ًان بشؾ أمض  أول، و تار ، ا سالم، وأكب  ضول   ي تار ، ا سالمثا ي خال    ي 

ا   عاصس   ٓ٘ٚ/مد  ٕٖٔم إلى  ٕٙٙ/مد  ٔٗالسدمس  الحاكس ، إت عأسؾا مؽ سش   م، ًو
بم   الدول  المؾ   تروة اتداعها  ي عهد الخمضف  العاش  مذام بؽ  ،الدول   ي مديش  ضمذق

ض لدول  العباسض ، والسسبا وزاضا اتداعاح  عبد السمػ  ،عإلى الدول  العثسا ض  مًؾ
 ٓٓٙمؽ  س د، واسإلس ا عائس  لسا يعثسان الول بؽ أرط  لا إسالمض  أسده إمب اطؾر   مي

ا    هايإلها  ي م1299يؾلضؾ ٕٚ  سش ، وكالإلحديد مؽ   ٔا .م1923أكإلؾك  ٜٕ ًو

  : انزًُٛخاإلًٚبَٛخ
 :يٕٛلانُفضٔاَزظبرْبػهٗانذادرغٛز -1

 ا ضد ، والعدل والإلح ر مدؽ ال ى ي الإلق تاماح  و أما عس  بؽ عبد العس س ًان خمضف  مثاالح          
و قمبهدددا ًدددل القمددد ، ، ؛فعمدده  دددي مدددلا الدددبضل مدددؾ أن ؛ ضددد  عضاتدده ي ولعمدده رأؼ أن أصدددما شددد

 ﮲     ۓ ۓ ے  ے ھ   ھ ھ چتعالى: هوعد عسل بقؾل لضقم  الدول  المؾ   ًسا ًان ي  د أن ؛فعل،

ًدددان وعدددد  [  11 ،الرعدددد] چ       ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮵﮶﮴ ﮳ 
 إلضان ع  ش ب سال السغهد   ىعم ع  ش بمباسه ومغام ه الخارجض  وث وته وكلخه، مإلفؾعاح  ى إل

والمبداس،  سدداتا ؛فعددل ازن؟ إ دده يشبددل ًددل مددله السغددام  الخالبدد ، و إلخددل مغهدد  الإلقذددف السائددد 
دان يإلخدل لثؾكده ت؛دالح  يشظمدق خمفده  ضدد م  بل السف  ،  بعد أن ًان يمبس مؽ الثؾد أجسمده، ًو

ال عضؽ يإلد،، بل إ ده ال ؛ ض ه إ وال يشقزي الضؾم عإلى ؛ ض ه، أصبا يمبس ثؾكاح  ،الرض ىعم
  ٕاجدده، ومؾ الفإلي السشعؼ . ىعم ىكان يشدى أ ه اتد،  ضبق

 :  ؾظُخانمذٔحان  -ٕ
بضددد  مدددال إلدددى كدددان مدددؽ أول أعسدددال عسددد  بدددؽ عبدددد العس دددس عشدددد تؾلضددده الخال ددد  أ ددده رض          

السدددمسضؽ مددا أخددله، وا ددظ  زوجإلدده ومددي بشدد  عبددد السمددػ، أن تدد ض عمضهددا الإلددي أمددداما إ؛امددا 
                                                           

 .ٕٓ٘، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا  ٔا
، ضار الفس ، الجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا وميجت ليا ابتجاء مغ فتشة عثسان  العش، يؾسف ، ٕا

 .ٕٓٙ، صٜ٘ٛٔضمذق، الظبع  الثا ض ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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، ومأدلا  د ػ أن القائدد السددمؼ ال بدد لده أن ؛أدؾن عددوة لمدل  ٔاإلى بض  مدال السددمسضؽ والدما
بضإلده ولمسددمسضؽ جسضعدداح،  سدان عسدد  بدؽ عبددد العس دس يإل  ددر عدؽ الذددبهاا عإلدى مددا إتا مدا أمدد  

 السدمسضؽ ًان أولهؼ.
 العجل وتصبيق الذخيعة :   -ٖ

العس س،  أعمؽ أن ًل مؽ يدخل االسالم بإعال ده إلزا تلػ عشدما جا  عس  بؽ عبد  و          
ما يإلبر تلػ مؽ تخفضض  ي ضخل الدول ، وضخدل  الذهاضتضؽ تدقط عشه ال س  ، ولؼ يهسه أبداح 

ددان   ٕا ضسددا ورا  الشهدد   الردد دا ددي ا سددالم، السددضسا  الشدداس أ ؾاجدداح  وكعددض أمددل ال دددلس، ًو
  ٖامشها.   السال أنّ عس  بؽ عبد العس س   عا بهله الشإلض  ، ولؾ أن بض

 عمػ اليسة :   -ٗ
وعؽ عس  بؽ عبد العس س أ؛زاح عال: عدثشي أبؾ معس ، عؽ سفضان عال: عال لي         

ما مؾ أعغؼ  ى سش  ال أ ال شضئاح إال تاع  إل عس  بؽ عبد العس س: ًا   لي  فس تؾاع ء
ازخ ة، وعال: عدثشي جؾ     بؽ أسسا  عال: عال إلى مشه،  مسا بم    فدي ال ا؛ ، تاع  

ما مؾ أ زل مشه، عال إلى عس : إن  فدي مله تؾاع ، لؼ ُتْعَط مؽ الد ضا شضئاح إال تاع  
 قد أوجد ولسا ًا   الخ ة مسه أتإله الد ضا ومي را س ،  ،  ٗا سعضد: ال ش  أ زل مؽ الخال  

السشاال السشاس  لمإلشسض  عؽ ط  ق عفع المؽ والقزا  عمى الفإلؽ، ورض الحقؾل لصحابها، 
وكللػ بات  ال عض  مظسئش  عمى عقؾعها، آمش   ي أوطا ها ًللػ أم  ببشا  الس ا ق العام ، 

مؽ  والإلي تدسى الضؾم بسذار ر البشض  الإلحإلض ،وال تقؾم الإلشسض  إال بهله الس ا ق الز ور  
أ هار وت غ ومؾاصالا وط ل، وعد أكد عس  عمى مبدأ الح    االعإلراض؛  السقضدة بزؾابط 

مإلساماح بال اح بالسراع ، عض  ا الذ  ع ،  ا إلذ  الشاس  ي ت ارتهؼ وتثسض  أمؾالهؼ وامإلؼ ًللػ 
كان القظاغ السراعي مؽ أكب  القظاعاا عمى السدإلؾػ الف ضؼ، وله م ضوض ًبض  عمى مضسا ض  
الدول  وعد جشى عس  والم  ًمها ثس اا مله الدضاس ،  قد عّؼ ال خا  البالض والعباض، عال 
رجل مؽ ولد ز د بؽ الخظاد: إ سا ولي عس  بؽ عبد العس س سشإلضؽ و رفاح وتلػ ثالثؾن 

                                                           

 .ٕٔٙص، م جر سابق، الجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا  ٔا
دإلان السب ػ، وعشدما  إلحها السدمسؾن الع د  ي الق ن   ٕا بالض ما ورا  الشه  ُتع ف  ي السا ي ببالض تً 

ل اله  ؼ أطمقؾا عمضها:  بالض ما ورا  الشه   /http://islamstory.com"الوَّ
 .ٕٓٚ، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا  ٖا
لالمام ابؽ الف م عبد ال عسؽ بؽ ال ؾزؼ، تحقضق طه سعد، الظبع   عبج العديد، سيخة ومشاقب عسخ بغ  ٗا

 .ٔٙ، ضار السإل  السر   ، صٜٜٙٔاالولي 
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شه اح  سا ماا عإلى جعل ال جل ؛أتضشا بالسال العغضؼ  ضقؾل: أجعمؾا ملا عض  ت ون  ي 
ب م عإلى ي جر بساله، يإللً  مؽ ؛زعه  ضهؼ  سا ؛ ده،  ض جر بساله عد أ شى الفق ا ،  سا ي

  ٔا عس  بؽ عبد العس س الشاس.
 : االعزٓبدٔيؾبرثخانٕٖٓ -٘

وعدد اسدإلظاغ عسد  بدؽ عبدد العس دس أن ؛فعدل تلدػ بذد و  صدعب ، أولهدا أ ده عددا عمددى            
أوالضه وزوجه، وثا ضها أ ه عسل عسالح مشغساح عأضساح صالحاح، ولؼ عمى  فده ًل القداوة، وعدا 

دان  يثقدل عمدى  فدده؛عإل ض الشاس عمضه أبدداح، إن عسد  بدؽ عبدد العس دس ًدان  لضحضدى  ضد ه، ًو
ان تمشده  ؛عسل طضم  يؾمه ولضمه،  ال يشام إال عمضالح جداح، وال ؛أكل مؽ الظعام إال عمضال جداح، ًو

ل سداع ، ؛عإلقدد  فدده مددئؾالح عدؽ ًدل شدارضة ووارضة تحدد   دي ضولد  مذ ؾالح با صالم  دي ًد
دان ؛حدد  عددابه  دي  واسع  مائم ،  سان ؛سشر  فدده ال اعد  لضعظدي عأسده  دي ًدل أمد ،  ًو

عظر عمى  فده عهداح بدأن ال ؛عظدي أعدداح بداطالح، وال تباح، و مفرالح م   ضعضقاح  كل عزض  عداباح 
عمضه، ومؾ أن ؛ظضعؾه ما أطاغ هللا، وأ ه ال طاع  له عمضهؼ  ؛سشر أعداح عقاح، وأ ه أعظامؼ عقاح 

إتا عراه سبحا ه وتعالى، مله مي الخظؾ  الع  ز  لدضاس  عسد ، تً مدا  دي أول لقدا  لده 
مر ال عض  وأمل الحل والعقد  ي السد د، بعدد بضعإلده  دولإلده عدد عدّدضما بالددض  عمدى ًإلداد هللا 

 . ٕاد آث  أن ال يدغ لؼ عامل مؽ عساله ع   عمضه وسّش  رسؾله ل وع

 الشريحة:   -ٙ
 عؽ سفضان الثؾرؼ عال: بم شي عؽ عس  بؽ عبد العس س أ ه ىعال: عدثشا خالض بؽ ؛حض          
هللا، واالعإلراض  ي أم ه، واتباغ سش  رسؾله، وت ك ما  ػ بعض عساله: اأوصضػ بإلقؾ إلى كإل  

فدؾا مؤو إلده، واعمدؼ أ ده لدؼ يبإلددغ إ ددان عدط بدعد   أعد  السحدثؾن بعده مسا عد ج ا سدشإله ًو
  ٖاعبمها ما مؾ ضلضل عمضها وعب ة  ضها.  ىإال عد مز

ًددان مدددؽ أبددد ز العسدددال الإلدددي عدددام بهدددا عسددد  بدددؽ عبدددد العس دددس تسؾ شددده لس مدددس الذدددؾرػ و          
بالسديش ،  عشد ما جا  الشاس صمى، وضعا عذ ة مؽ  قها  السديش ،  دخمؾا عمضه   مدؾا  حسد 
هللا وأثشى عمضه بسا مدؾ أممده، ثدؼ عدال: إ دي ضعدؾتسؼ لمد  تدؤج ون عمضده، وتسؾ دؾن  ضده أعؾا داح 

ال أر ددد أن أعظددر أمدد اح إال بدد أ؛أؼ أو بدد أؼ مددؽ عزدد  مددشسؼ، لقددد ع  دد  أن عمددى الحددق، إ ددي 

                                                           

 .ٗٓٛ، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا وميجت ٔا
 .ٕٙٚ، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا وميجت  ٕا
 .ٖٙ، م جر سابق، صبغ عبج العديد سيخة ومشاقب عسخ  ٖا
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عس  بؽ الخظاد ًدان ؛ سدر الس مدس لألمد  ؛ظد أ،  ضد ػ  د ورة الذدؾرػ  ضده، أمدا عسد  بدؽ 
  ٔا عبد العس س، ومؾ سبط عس  بؽ الخظاد،  قد أعد  م مداح.

 :   لعجلا-ٚ
صددؾرتان: صددؾرة بسشددر الغمددؼ وإزالإلدده عددؽ ولمعدددل عشددد الخمضفدد  عسدد  بددؽ عبددد العس ددس            

السغمدددؾم، أؼ بسشدددر ا إلهددداك عقدددؾل الشددداس السإلعمقددد  بأ فددددهؼ وأع ا دددهؼ وأمدددؾالهؼ، وإزالددد  آثدددار 
 و الإلعدؼ اللؼ ؛قر عمضهؼ وإعاضة عقؾعهؼ إلضهؼ ومعاعب  السعإلدؼ عمضها  ضسا ؛ددإلؾج  العقؾكد 

الذدع   دي ًفالد  ع  داتهؼ وعضداتهؼ  وتإلعمق أكث  مدا تإلعمدق بالدولد ، وعضامهدا بحدق أ د اض صؾرة
السعاشض ، عإلدى ال ؛أدؾن  دضهؼ عداجس مإلد وك، وال  دعضف مهسدل، وال  قضد  بدائس، وال خدائف 

  ٕا مهدض، ومله المؾر ًمها مؽ واجباا الحاكؼ  ي ا سالم.
عدال: عدددثشا مالدػ بددؽ ضيشددار عدال : لسددا ولدي عسدد  بددؽ عبدد العس ددس، رعسده هللا، عالدد  رعدداة         
الشدداس؟   قضددل لهددؼ: ومددا عمددى ا   ددي تروة ال بددال: مددؽ مددلا الخمضفدد  الرددالا الددلؼ عددد عددام الذدد

 .شاح ئالشاس خمضف  صالا، ًف  اللئاد والسد عؽ شا ىعمسأؼ بللػ؟ عالؾا: إ ا إتا عام عم
 ددي خال دد  عسدد  بددؽ عبددد   بأ مدداناعددال: عدددثشا مؾسددي بددؽ أعددضؽ عددال: ًشددا   عددي الذددا           

العس ددس،  سا دد  الذددا  والددلئ  ت عددى  ددي مأددان وهللا واعددد،  بضشسددا  حددؽ تاا لضمدد ، إت عدد ض 
عضل: ما   ؼ ال جل الرالا إال عدد ممدػ، عدال عسداض:  حددثشي مدلا أو  ضد ه أ هدؼ  ،اللئ  الذاة

  ٖاعدبؾا،  ؾجدوه عد ماا  ي تمػ المضم .

 : انزًُٛخاإلدارٚخ
 : ٔيزبثؼخأ جبرانؼًبلٔانٕالحانًزالجخ -ٔ

 سامدد  عسالدده، واسددإلقام  عمددى  قددد ًددان الخمضفدد  عبددد السمددػ بددؽ مدد وان ؛قغدداح وع  ردداح            
أخالعهؼ، وكعدمؼ عؽ الذبهاا،  عشدما بم ه أن عامالح مدؽ عسالده عبدل مد؛د  اسدإلدعاه إلضده ثدؼ 

ورعضإلدػ  ،عدام ة، وخ اجدػ مؾ دؾرسأله: أعبم  مد؛  مشل ولض ؟ عال: ؛ا أمض  السؤمشضؽ بالضك 
عددال: أجدد   ضسددا سددألإلػ عشدده، أعبمدد  مد؛دد  مشددل ولضإلددػ؟ عددال:  عددؼ، عددال إن  ،أ زددل عددالعمددى 

مالدػ، أو اسدإلسفضإله مدالؼ   ولدئؽ ًشد  أ مد  مهدديها مدؽ  ضد ،كش  عبم  ولؼ تعؾض إ دػ لمئدضؼ

                                                           

 .ٙٗٙ، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا وميجت  ٔا
 .ٓٙٙ، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا وميجت ٕا
 .٘ٙ، م جر سابق، صسيخة ومشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٖا
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أو خضا د  أو جهدل ال تخمؾ  ضه مؽ ض ا ة  اح ؛أؽ مثمه مدإلسفاه، إ ػ لخائؽ جائ ، وما أتض  أم  
  ٔامرظشر، وأم  بر  ه عؽ عسمه.

 رزرٛتاألٔنٕٚبد:-2
مدؽ رض السغدالؼ مهسدا ًدان صد ض اح أو ًبضد اح بددأ بشفدده،  عبد العس س تشفضلاح لسا أراضه عس           

روػ ابؽ سعد: أ ه لسا رض عس  بؽ عبد العس س السغالؼ عدال: إ ده لضشب دي أن ال أبددأ بدأول مدؽ 
 فدي وملا الفعل جعمه عدوة ل خ  ؽ،  شغ  إلى ما  ي يد؛ه مؽ أرض، أو مإلاغ،  خد   مشده 

الؾلضدد بدؽ عبدد السمدػ أعظا ضده مسدا جدا ه مدؽ  عإلى  غ  إلى  دص خداتؼ،  قدال: مدلا مسدا ًدان
  ٕا أرض الس  د  خ   مشه.

عسدد  بددؽ عبددد العس ددس ؛ددأم  إلددى عدال: عدددثشي مضددد  بددؽ أبددي الفدد اا، عددال : ًإلبد  الح بدد         
كبداض ألمبض  بأدؾة، ًسا ًدان ؛فعدل مدؽ ًدان عبمده،  سإلد  إلدضهؼ: إ دي رأيد  أن أجعدل تلدػ  دي 

  ٖابللػ مؽ البض . ىجائع ،  إ ه أول

أح بشفده  إ ه ؛رل إلدى ماوصدل إلضده ئومألا  دإلشضج بأن الحاكؼ عشدما ي ت  أولؾ اته مبإلد        
عسدد  بددؽ عبددد العس ددس مددؽ الإلشسضدد  االعإلردداض؛  الإلددي وصددم  إلددى أ هددؼ ال ؛ دددون الفقدد ا  الددليؽ 

اة.  ؛أخلون الًس
 :  ٔلفانفظبدانًبنٙ -ٖ

و ي عهد عس  بؽ عبد العس دس أ؛زداح ال ؛ دؾز أن تشإلقدل أرض مدؽ أرا دي الردؾا ي             
تمدػ الددش   ى، وسدسّ باتداح  أعد مؽ الشاس، ومشر ش ا  أرا دي الخد ا  مشعداح إلى   أرا ي الدول ا

صالم عغضؼ ًدان لده أثد  إعف بضر االرا ي وإعظاعها، ومؾ أو بالسدة،  اعإلباراح مؽ تمػ السدة 
  ٗااالرا ي ا قظر.عمى االسإلضال  إلى ،  الذ ه اللؼ ًان يد ر السإلشفليؽ  كبض

 : االدارحانًؾهٛخ-ٗ
مدؾؼ تؾسدر  غدام الددواو ؽ لضذدسل ضيدؾان ال سدائل، الدلؼ عهد   دي عهدد  ي العر  ال           

 دي  معاو  ، وامإلؼ بال سائل الراضرة عدؽ الخمضفد ، والدؾارضة إلضده، وضيدؾان الخداتؼ، وعهد  أ؛زداح 
عهد معاو  ، ومدف لزدسان عددم تسو د  الورال ال سدسض  لمدولد ، ًسدا تظدؾرا ضواو دؽ أخد ؼ 
دان لسدل ضيدؾان مدؽ  لها وجؾض مدبق، مثل ضيؾان بض  السال، وضيؾان الخ ا ، وضيؾان ال شدد، ًو

                                                           

 .ٕٖ٘ص، م جر سابق الجولة االمػية  عػامل االزدىار  ٔا
 .ٓٙٙ، م جر سابق صالجولة االمػية  عػامل االزدىار ٕا
 .ٔٚ، م جر سابق، صمشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٖا
 .ٕٕٚ، يؾسف العش، م جر سابق، صالجولة االمػية واالحجاث التي سبقتيا  ٗا
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تع  ددد   ىتمدددػ الددددواو ؽ مؾعدددف مددددؤول عشددده، ًسدددا عسمددد  الدولددد   دددي العرددد  المدددؾؼ عمددد
عمدى اخإلضدار الدؾالة بعشا؛د ، وتعضدضؽ الشددا  إلدى مردار، وعسدد المؾ دؾن الدواو ؽ  ي ًا   ال
  ٔاالؾال؛اا السزظ ك .

 : رًُٛخثشزٚخفٙانزؼهٛى -٘
دد  العمسضدد  الإلددي بدددأا بالبعثدد  الشبؾ دد  ضون تؾعددف، وامإلدددا  ددي العردد              تؾاصددم  الحً 

مدددام، ثدددؼ الإلدددى عظددداراح جديددددة، ًسدددا عفدددسا العمدددؾم  دددي تلدددػ العهدددد خظدددؾة أالمدددؾؼ ء لإلذدددسل 
ا   العمؾم الإلي تدرس  تؾاصم   ي العقؾض الإلالض ، لإلدإلق  بالذأل اللؼ  ع  ها عمضه الضؾم، ًو

، والفقدده، والإلددار ، ل  ددي تلددػ العهددد تذددسل القدد ا ة، والسإلابدد ، والقدد آن وعمؾمدده، وعدددي  الشبددي
ان أمل العمؼ ؛قبمؾن عمضه بذ ف شدديد، و بدللؾن جهدؾضاح الدض ا د    ، ًو مزدشض   دي طمبده، ًو

العسمض  الإلعمضسض  تإلؼ  ي السداجد والسأات ، و سأؽ تقددي   دد  الظدالد  دي تلدػ الؾعد  مدؽ 
م  الدلؼ عدال: ا عددم  السؾ د  و ضهدا أركعد  آالف ٜٕٚ،دمدٓٔٔخالل ما تً ه ابدؽ سدض  ؽ  اا

  ٕا؛ظمبؾن الحدي  .
ددان الدددمظان دمحم الفدداتا  ددي العهددد العثسددا ي محبدداح لمعمددؼ والعمسددا            ولددللػ امددإلؼ ببشددا  ، ًو

ددان الدددمظان الفدداتا يإلددابر مددله المددؾر و ذدد ف ، السدددارس والسعامددد  ددي جسضددر أرجددا  ضولإلدده ًو
وال ؛ددأ ف مددؽ  ،و ددسور السدددارس بددضؽ الحددضؽ والحددضؽ ،عضا دداح ؛حزدد  امإلحا دداا الظمبدد أو  ،عمضهددا

ددددان يؾصددددي الظمبدددد  بال ددددد واالجإلهدددداض وال يبخددددل  ،اسددددإلساغ الدددددروس الإلددددي يمقضهددددا السدددداتلة، ًو
ا    ،وجعل الإلعمضؼ  ي ًا   مدارس الدول  بالس ان ،ساتلة والظمب بالعظا  لمشاب ضؽ مؽ ال ًو

السددؾاض الإلددي تدددرس  ددي تمددػ السدددارس: الإلفدددض ، والحدددي ، والفقدده، والضد، والبال دد ، وعمددؾم 
  ٖاؽ السعا ي والبضان والبد؛ر، والهشدس ...ال،.الم   م

 : رطٕٚزانؼًزاٌ -ٙ
 ،والسدإلذددفضاا ،والقرددؾر، والسعامددد ،كددان الدددمظان دمحم الفدداتا م  مدداح ببشددا  السددداجد           
السديشد  بؾاسدظ  إلدى والحدائق العامد ، وأضخدل السضداه  ،والسؾال السبض ة ،والحساماا ،والخا اا

بددار رجددال الدولدد  وال شضددا  والعضددان   ،تذددضضد السبددا يعمددى عشدداط  خاصدد ، وشدد ر الددؾزرا  ًو
وامدددإلؼ  ،و ض مدددا مدددؽ السبدددا ي الإلدددي تعظدددي السددددن بهدددا  ورو قددداح  ،والحسامددداا ،وإ ذدددا  الددددًاكضؽ

                                                           

رسال  ، تصػر الشطام الدياسي االسبلمي مشح اليجخة حتى نياية العرخ األمػى   أبؾسإل ، سمضسان ، ٔا
 .ٕٗٔ، صٖٕٔٓماجدإلض ، عدؼ الإلار ، وازثار، ال امع  ا سالمض  ب سة، 

 . ٕ٘ٓ-ٕٜٔ،صٜ،  الصبقات  ٕا
 .ٕٓٓ، عمي الرالبي، م جر سابق، ص( الجولة العثسانية عػامل الشيػض وأسباب الدقػطٖ)
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ددان ع  ردداح  شبؾل ظسددإبالعاصدس  ا العددالؼ  أن ؛ عمهدا اأجسددل عؾاصددؼ عمددى امإلسامدداح خاصداح ًو
ث  العس ان  ي عهد الفاتا وا إلذ  وامإلؼ بدور الذدفا  وو در لهدا  ،وعا  ة العمؾم والفشؾن، ًو

إلددى مثالضدداح  ددي  ا؛دد  ال وعدد  والدعدد  وال سددال،  قددد ًددان ؛عهددد بأددل ضار مددؽ مددله الدددور   غامدداح 
 ،وجد ام ،المؽ علال الطبا  مؽ أؼ جشس ًان، ؛عاو هسا ًّحد –اثشضؽ  ىثؼ ز د إل –طبض  
  ٔاوجساع  مؽ الخدم والبؾابضؽ. ،وصضدلي

إن مددؽ أمددؼ مإلظمبدداا الإلشسضدد  ًسددا رأيشددا مددي البشضدد  الإلحإلضدد  الإلددي تحإلاجهددا الدولدد  والإلددي          
ن عدؾة الدولد  تقددر بسقددار مدا لدديها مدؽ مقددراا ومشذدأا إتعإلب  العسؾض الفق ؼ لمإلشسض ، عض  

للػ  بسدػ اسإل شائها عؽ   الخ  ؽ.وكسقدار ما تسمسه ًو
 : االْزًبوثبنزُظًٛبداالدارٚخ -ٚ

ولدللػ سدؽ عدؾا ضؽ عإلدى ؛ددإلظضر أن يدشغؼ  ،تظؾ   ضولإلدهعمى عسل الدمظان دمحم الفاتا          
ا ددد  تمدددػ القدددؾا ضؽ مددددإلسدة مدددؽ الذددد غ الحأدددضؼ، وشدددأل  شدددؤون ا ضارة السحمضددد   دددي ضولإلددده، ًو

يإلعمددق بسشاصدد  السددؾعفضؽ  عددا ؾن و ددر عمددى الدددمظان دمحم ل شدد  مددؽ خضددار العمسددا  لإلذدد ف 
لحأدؼ ضولإلده، ومدؾ ؛قد ر  ومؾ مدإلسد مؽ الذ  ع  ال  ا  وجعمه أساسداح  ،واالعإلفاالا الدمظا ض 

تفؾل عمى سالمض  عائس  إجعل الدول  عأؾم   ىكللػ العقؾكاا وال  اماا، و ص ص اع  عم
ا ضؽ الإلدي تدشغؼ عالعد  العشر  االسالمي أ؛اح ًان أصمه وجشده، وامدإلؼ دمحم الفداتا بؾ در القدؾ 

الدددأان مددؽ  ضدد  السدددمسضؽ بالدولدد  ومددر جضدد ا هؼ مددؽ السدددمسضؽ، ومددر الدولدد  الإلددي تحأسهددؼ 
عمدضهؼ  ػ  ي مالعق  المردؾص وعظداغ الظد ل، وأجد   وجدّ  وت عامؼ، وأشاغ العدل بضؽ رعضإله،

  ٕاأعأام االسالم،  اسإلإل  المؽ والظسأ ضش   ي ركؾغ الدول  العثسا ض .
 : ٔرمظىانٕلذانززرٛت -ٛ

 ،يشغدد   ددي الدددعائق مددؽ المددؾرأصددبا السهدددؼ الخال دد   وعشددد تدددمؼو ددي العهددد العباسددي          
لسفددا ة وز دد ه أبددي عبضددد هللا بددؽ معاو دد  بددؽ ؛دددار،  إ دده جسددر لدده عاصددل  ءو غهدد  أبهدد  الددؾزارة

ان ًات  الدد ضا وأوعدد الشداس عدلعاح وعمسداح وخبد ة ،وع ر القؾاعد ،ورت  له الديؾان ،السسمس   ،ًو
تدمضؼ الدول  أرا ضها لمشاس مقابل عر   ، عؽالسقاسس إلى مشها أ ه  قل الخ ا   اخإل غ أمؾراح 

 لمدول . 

                                                           

 .ٕٔٓ، عمي الرالبي، م جر سابق، صالجولة العثسانية عػامل الشيػض وأسباب الدقػط  ٔا
، رسال  ماجدإلض ، ًمض  ازضاد، ال امع  الخميفة العباسي األميغ دمحم بغ ىارون الخشيج     ، إب امضؼ، ٕا

 .ٖٙٔ،ٖ٘ٔ، صٖٕٔٓا سالمض ،  سة 
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زمد  أن ؛أدؾن ضيدؾان ال ىزم  ولؼ ؛أؽ لبشدى أمضد  تلدػ، ومعشدوو ر السهدؼ ضيؾان ال           
سددددسؾه ضيددددؾان الشغدددد  أؼ السأاتبدددداا  زددددبظه، وأ ذددددأوا ضيؾا دددداح لسددددل ضيددددؾان زمددددام ومددددؾ رجددددل ؛

أركاد السرالا، وأم  بإعام  الب  د بضؽ مأ  والسديش  والدضسؽ وك دداض عمى والس اجعاا تدهضالح 
  ٔا بب ال وإبل، ولؼ ؛أؽ مشاك ب  د عبل تلػ وال  ي عظ  مؽ العظار.

بشددى العبدداس تقدددضسها  ددي زمددؽ المددضؽ دمحم ومددا عدددس  أعسددال الدولدد  مشددل ا إلقالهددا إلددى           
ال شضد، ولللػ ًان لمخمضف  وع  لضحج ووع  لض سو، ووع  لضرظاف و  تر  ي ال ع ، و إل ك 

  ٕا عر  الخمد  ي ب داض.

 :  انزفبْٛخ -ٜ
مدددا ًدددان بالسدددد ف وال الخمضفددد  العباسدددي المدددضؽ دمحم بدددؽ مدددارون ال شدددضد  وعشدددد تدددؾلي             

ا د  ضولإلده  الشاس أ؛امهل، وسسى ضبالبخ ثد ة خض مدا وخردبها، ًو ا أ؛ام العد وس  لشزدارتها ًو
  ٖامؽ أعدؽ الدول وأكث ما وعاراح و رو قاح وخض اح وأوسعها رعع .

ومددي عإلردداض؛  لضشعسددؾا بال  امضدد  اال لم  امضدد  وعمضدده  ددإن معغددؼ البذدد  يشذدددون الؾصددؾل        
السدددال مددددسى عرددد  الحضددداة، وتلدددػ لمسضإلددده عمدددى لمحردددؾل و  ،   دددسة مؾجدددؾضة  دددي ا  ددددان

  .البال    ي تمبض  الحاجاا وتحقضق السشا ر
 : رًُٛخثشزٚخ -ٓٔ

أشددد مددا ؛أددؾن مددؽ اال إلبدداه لسددل مددا ضل وجددل مددؽ شددؤون السمددػ،  ىولقددد ًددان ال شددضد عمدد          
وأعددسمهؼ  ضهددا أمدد اح ؛رددظشر  ،وأكثدد مؼ بهددا عشا؛دد  ،ومددؽ أشددد السمددؾك بحثدداح عددؽ أسدد ار رعضإلدده

و أددف التػ عددؽ  ،ال جددال و حمددؼ عددؽ مددداوغ ت إلفدد  مددؽ رجالدده، و دددعي  ددي عسدد ان الددبالض
  ٗاال عض ، ؛أخل بأيدؼ العمسا  والباعثضؽ و  إلسر  إلضهؼ و أ س بهؼ.

مددؽ عضدد  السددمؾد الددلؼ تسددارس بدده الدددمظ   دددمضس ال شددضد عددد طبددق مفدد ضاا ا ضارة الو عإلبدد  
 .جل الإلشسض أإضارة مراضر الدول  االعإلراض؛  االسؾارض السالض   مؽ 

 انًزالجخ:-11

ددان ال شددضد إتا أعددس مددؽ عامددل لدده خضا دد  ضبدد  لدده مددؽ صددائ  رأ؛دده ولظددف عضمإلدده مددا            ًو
مرددمح  ممسدده،  ضسدددػ عمددى يدددل عمددى بعددد  غدد ه وعدددؽ إضارتدده وجسضددل تديشدده، وشدددة  ض تدده 

                                                           

 .ٕٗٔ، م جر سابق، صالخميفة العباسي األميغ دمحم بغ ىارون الخشيج     ، إب امضؼ، ٔا
 .ٜٖٔ، م جر سابق، صبغ ىارون الخشيجفخج، ابخاىيع،الخميفة العباسي االميغ دمحم   ٕا
 .ٖٛٔ، صٔٗٔصفخج، ابخاىيع،الخميفة العباسي االميغ دمحم بغ ىارون الخشيج السخجع نفدو،   ٖا
 .ٓٗٔ، صٔٗٔصفخج، ابخاىيع،الخميفة العباسي االميغ دمحم بغ ىارون الخشيج السخجع نفدو،   ٗا
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الفددإلؽ السمحؾعد  وال ؾائدل السدددإل ش ،  ضزد د عمدى السدددي   ىالقزدا  عمدإلددى أعرد  الظد ل 
 (ٔ)بدضفه وسشا ه، ًسا ؛ س  السحدؽ بإ عامه وإعدا ه.

وعمضده  قدد ،ومألا   ػ بأن الديؽ ا سالمي جا  بدسإلؾر ًامل لمحضاة  ي جسضر جؾا بهدا             
ال عابدد  العامدد  والسحاسددب  لمسدددمؼ  دد ضاح ًددان أم أمدد ، وجعددل ال عابدد  عمددى و ددر ا سددالم أسددس 

وعضف  مؽ وعائف ا ضارة العمضا ومدؽ مددؤولضاتها  دي تحقضدق العددل  ،مدإلؾػ الدول  ا سالمض 
والمؽ، وجعمها أ؛زاح الساس  ؛ اض الس إلسدر ا سدالمي والسددخل لردالم المد  و هزدإلها، 

 .دؤولض  ال عاب  مدؤولض  السدمسضؽ جسضعاح كسا أكد ا سالم عمى أن م

 : انزًُٛخاالعزًبػٛخ
 :   انظذلبد -ٔ

عال: عدثشي عبد العس س، عؽ عبضد هللا بؽ عس  بدؽ عبدد السمدػ بدؽ عبضدد هللا بدؽ عاصدؼ          
عسد  بدؽ عبدد العس دس، عدضؽ اسدإلخمف ورا ه عمدى خال عس  بؽ عبد العس دس، أ ده عدال : عددمشا 

السشبدد ،  حسدد هللا وأثشدي عمضده ثددؼ عدال: ا وأمدا بعددد،  ىعدال :   مدس عمد الشداس مدؽ ًدل مأددان،
ؼ  ددي بالضًددؼ وإ ددي عددد اسددإلعسم   ،أيهددا الشدداسل  ددالحقؾا بددبالضًؼ،  ددإ ي أ ددداكؼ مددا مشددا، وأتًددً 

ؼ،  سدؽ عمسده عامدل بسغمسد ،  دال إتن لده عمدى إال وال أر شده،  عمضأؼ عساالح ال أعدؾل مدؼ خضداًر
ضؽ، شض فدى وأمل بضإلي ملا السال، ثؼ  شش  بده عمدضأؼ إ دي إتن لزدوأ؛ؼ هللا لئؽ ًش  مشع  

  ٕا.   وهللا لؾال أن أ عش سش ، وأسض  بحق ما أعبب  أن أعضش  ؾاعاح 
ددان الدددمظان دمحم الفدداتا  ددي العهددد العثسددا ي ال ؛دددسر عددؽ عددالؼ  ددي مأددان أصددابه             ًو

 أمؾر ض ضاه.عمى مداعدته وكلل له ما ؛دإلعضؽ به إلى عؾز وإمالل إال باضر 
عرد ه بعدد صدالة إلدى الفاتا  ي شده  رمزدان أن ؛دأتي الخمضف  دمحم ًان مؽ عاضة ًسا           

الغه  ب ساع  مؽ العمسا  السإلبح  ؽ  ي تفدض  الق آن  ضقدؾم  دي ًدل مد ة واعدد مدشهؼ بإلفددض  
ددان الفدداتا  و شاعذدده  ددي ،وتق   مددا ،آ؛دداا مددؽ القدد آن السدد  ؼ تلددػ سددائ  العمسددا  و  اضلؾ دده، ًو

مددددؤال  العمسددددا  بالعظا؛ددددا والهدددددا؛ا  والسأا ددددآا السالضدددد   رو ذدددد  ،؛ذددددارك  ددددي مددددله السشاعذدددداا
 و ي ملا ا طدار تًد  ال سدؾل ل  دي  زدل ا مدام العداضل   ٖا،ال س م 

 ) قاال رساول ملسو هيلع هللا ىلص : :

ًّ من أحب الناس  إن وأقربهم مناً مجلساا ٌاوم المٌاماة إماام عاادل أ وإن أباا  النااس  إل

                                                           

 .ٔٗٔصفخج، ابخاىيع،الخميفة العباسي االميغ دمحم بغ ىارون الخشيج السخجع نفدو، (ٔ) 
 .ٙٙ، م جر سابق، صمشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٕا
 .ٜٛٔ، عمي الرالبي،م جر سابق، صالجولة العثسانية عػامل الشيػض وأسباب الدقػط  ٖا
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سبعة ٌظلهام ملسو هيلع هللا ىلص ياً ظلاه أ ٌاوم  وعال أ؛زاح:ا  ٔا (إلى ٌوم المٌامة وأشدهم عذابا إمام جائر

  ٕا ( . .ال ظل إال ظله ؛ إمام عادل

 :  انؾزٚخٔرفغانظهى-ٕ
عال : عددثشا عسد و بدؽ عثسدان عدال: عددثشا خالدد بدؽ ز دد، عدؽ جعؾ د  عدال : ًإلد  عسد           

أمل السؾسؼ: اأما بعد،  إ ي أشهد هللا، وأب أ إلضه  ي الذده  الحد ام، والبمدد إلى بؽ عبد العس س 
الحدد ام، و ددؾم الحددج الكبدد ، أ ددي بدد ؼ  مددؽ عمددؼ مددؽ عمسأددؼ وعدددوان مددؽ اعإلدددػ عمددضأؼ، أن 

لؼ أتعسده،  عمىّ  يأو ر ض ، أو تعسدته، إال أن ؛أؾن ومساح مشى، وأم اح خفأكؾن أم ا بللػ 
الحد ص واالجإلهداض، أال وإ ده  ىوأرجؾ أن ؛أؾن تلػ مؾ دؾعاح عشدي، م فدؾراح لدي، إتا عمدؼ معشد

  ٖا. ال إتن عمى مغمؾم ضو ي

عدد شدسم  ع  د  ا  ددان  جإلساعضد كضف أن الإلشسض  الف ض مدؽ الشاعضد  اال ومؽ مشا  دإلشإلج         
ضف أن عس  بؽ عبد العس س عد طبق ملا السبدأ عمى رعضإله  سان ما  والبعد عؽ ا ظهاضه، ًو

 كان مؽ تشسض   ي عهده. 
انؼطبء:-3

عدال : عدددثشا مؾسدي بددؽ الس ضدد ة، عدال: سددسع  ركددام بدؽ عبضدددة البدداممي عدال: ًشدد  عشددد           
بؽ عبد العس س،   ا  أع ابي  قال: ؛ا أمض  السدؤمشضؽل جدا ا بدي إلضدػ عاجد ، وا إلهد  اعس  

 أعدداض عمددى وهللا سددائمػ عشددى يددؾم القضامدد ،  قددال: و حددػ، أعددد  –أو عددال ال ا؛دد   -بددي الفاعدد ، 
كدؼ  ابإلمد  الرض، ثدؼ ر در رأسده وعدال: و حدػل ى،  شسس عس  رأسه، وأرسل ضمؾعده عإلدعمضه

عمددى  -أوعددال لبشاتدده-ثالثسائدد ، و دد ض لمبشدداا عمددى ان بشدداا،  فدد ض لدده أ ددإلؼ؟ عددال: أ ددا وثسدد
مددال السدددمسضؽ،  ئدد ، وأعظدداه مائدد  ضرمددؼ، وعددال مددله السائدد  أعظضإلددػ مددؽ مددالي، لددضس مددؽاالس

  ٗاتخ   أعظضاا السدمسضؽ  إلأخل معهؼ. إلىاتم   اسإلشفقها ع

السحإلداجضؽ ، مدؾ  دؾغ مدؽ أ دؾاغ تشسضدد  ومأدلا  د ػ ًضدف أن الإلعداطف ا جإلسداعي ،وإعظددا            
صد ض   ،ا  دان مؽ الشاعض  االجإلساعضد  ، وتلدػ عإلدى ال ؛أدؾن مشسدد  الدشفس يإلددؾل الشداس

 أمام  فده وم إلسعه.


  

                                                           

 .ٗٛٛٙشعب اإليسان، لمبييقي، ح  ٔا
 .ٜ٘ٗٔحسيخ أعبلم الشببلء،   ٕا
 .ٚٙ، م جر سابق، ص مشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٖا
 ٜٙ، م جر سابق، ص مشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٗا
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َظبٌ:ثذاعرؾزٚزانجشزٔاإلإ-4

عشددما ضمد وا  إن الع د السدمسضؽ  ضد وا  دي صددر االسدالم، ا عظداغ الدلؼ ًدان سدائداح           
عظاغ القد؛ؼ الدلػ وجددوه،  حد روا الفالعدضؽ مدؽ ارتبداطهؼ بدالرض، وجعمدؾمؼ مأمفدضؽ  سط ا 

، ومددلا أمد  ؛عدد لهدؼ  دي تح  دد  البذد    مدؽ العبؾض؛د  وسددبقهؼ  ٔابدد ر الزد ائ  مباشد ة لمدولد 
 المؼ.
ددان ؛عظددي مقابددل ال ،بدداضل عسدد  بددؽ عبددد العس ددس السدد ػ  وعددد          سددض  السدددمؼ عذدد ة مددؽ ًو
 ػ مددددؽ الدددد وم ًددددان عدددددضمؼ أكبدددد  بأثضدددد  مددددؽ عدددددض أسدددد   ػ سدددد  الدددد وم، وطبضعددددي أن ال ػ أسدددد  

  ٕاض؛ارمؼ.إلى السدمسضؽ  ػ س  أالسدمسضؽء واللؼ يهؼ عس  بؽ عبد العس س مؾ أن ؛عؾض 

االْزًبوثبنشزائؼانًغزًؼٛخانًًٓشخ:-5

ومؽ امإلسامداا الإلشسضد  البذد    االمإلسدام بهدله الذد ائا البذد    السهسذد ، وعددم الإل ا دل           
الزددعفا  السشسددؾكضؽ، و هسدده عمددى ًددان عسدد  بددؽ عبددد العس ددس شددفؾعاح رعضسدداح ؛عظددف عشهددا،  قددد 

 ىأمدد  السددد ؾ ضؽ،  أصددما الددد ؾن، و دد ل بددضؽ سدد ؾن ال جددال والشدددا ، وأجدد ػ ال  ا؛دد  عمدد
وأمددد  بدددأال ؛قضدددد مدددد ؾن  دددي الدددد ؽ، وأال ؛قإلدددل     ءومدددا ؛حإلددداجؾن إلضددده السدددد ؾ ضؽ  دددي أكمهدددؼ

ان عسال بشي أمض  ؛ظبقؾن الحدوض  إ دان بحد أو تقظر يداه ما لؼ يؾا ق الخمضف  عمى تلػ، ًو
 . ٖامؽ عشدمؼ،  زضق بللػ ع  إلهؼ

 الم .   مؽ الس إلسر لمشهؾض بأاملئوكهلا ؛أؾن ا صالم والإلشسض  عإلى لمفئاا السخظ       

 : انزًُٛخانظٛبطٛخ
 : انزعمانًُبطتفٙانًكبٌانًُبطت -ٔ

كان الخمضف  العباسي دمحم بؽ مدارون ال شدضد ؛خإلدار الدؾالة والقزداة بأدل عشا؛د  وعد ص،           
وعدددؽ الدددض ة، وأن  ،عمددؼ وضيددؽ اأن ؛أددؾن مددؽ ؛خإلدداره لهددله السشاصدد  تعمددى  سددان ع  ردداح 

ضشدده لددبعض الددؾالة ض، ومددلا وا ددا مددؽ خددالل تع ٗا؛زددر ال جددل السشاسدد   ددي السأددان السشاسدد 
السغدالؼ وعزدا  ب دداض بعدد ابدؽ  ىمشرد  القدائؼ عمد ى رارؼ اللؼ تدؾلوالقزاة،  ش د دمحم ال

عمض ، عالم  ثق  ًسا تً  ابؽ خضا ، وإب امضؼ بؽ العباس، لؼ ؛أؽ المضؽ آخ  مدؽ اسدإلخدمه 
دل اسدإلخدمؾه بعدد تلدػ، ومدلا ؛عشدي أن ال جدل  ولسؽ ًال مؽ الخمفا ، السعإلردؼ والؾاثدق والسإلًؾ

                                                           

 .ٜٚٔ، م جر سابق، صالسػجد في االدارة السالية في االسبلم  ٔا
 .ٕٗٙ، م جر سابق، ص مشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٕا
 .ٕٗٙ، م جر سابق، ص مشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٖا
 .ٜٗ، م جر سابق، صالخميفة العباسي االميغ دمحم بغ ىارون الخشيج  ٗا
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ضبدددو أن مددلا ال جددل تو  ضدده السؾاصددفاا السظمؾكدد   ددي الددؾالة، أمددا بالشدددب  لددداوض بددؽ عبدداس  
ان يإل أس الحج بالشداس، ومدلا مشرد  عغدضؼ  دي الدولد   ي زل وعمؼ بحض  ًان وال مأ ، ًو

م، عدام ٜٓٛ-مددٖٜٔضار د  ،  فدي سدش  سالمض ، واتخدل المدضؽ خظدؾة ج  ئد   دي سضاسدإله ا ا 
اه عمضهددا خس سدد  بددؽ خددازم، وعددضؽ أخدد ىوولدد ،بعددسل أخضدده السددؤتسؽ القاسددؼ عددؽ ال س دد ة والث ددؾر

، و بدددو أن مددلا العددسل جددا  لضأددؾن ع  بدداح مددؽ ضار والعؾاصددؼ بدددالح مشهددا  عشددد  ؽاالقاسددؼ عمددى 
، ومأدلا  دإن و در ال جدل السشاسد   ٔاالخال   بب داض وتح  رعايإله السباش ة وعسايإله السباشد ة

  ي السأان السشاس    ورؼ ل،ضارة الحأضس  والإلشسض  البذ   .

 : ٚخانزًُٛخااللزظبد
 االطزاف:ػذو -1

بد العس س  ا وعس  بؽ عأعال: عدثشا عس و بؽ مضسؾن عال: عدثشي أبى عال: ما زل            
الإلي تسإل   ضها   ٕاعم : ؛ا أمض  السؤمشضؽل ما بال مله الظؾامض  ى شغ   ي أمؾر الشاس عإل
العسال أن ال ؛أإلبؽ  ي  ىمي مؽ بض  مال السدمسضؽ؟  سإل  إلبالقمؼ ال مضل، وتسد  ضها و 

أو  حؾ تلػ، عال : إ؛اس بؽ معاو   بؽ ع ة: ما  طؾمار وال ؛سد  ضه، عال :  سا   ًإلبه شب اح 
اغ، عدؽ الرشع ، لضس له أضاة ؛عسل بها، ؛عشي بؽ عبد العس س إال ب جل صشّ اشبه  عس  

  ٖاال ؛ د مؽ ؛عضشه.

السدمسضؽ وعدم االس اف سامؼ  ي تشسض  االعإلراض   ػ بأن ا عإلراض  ي أمؾال  ومألا         
  ي عهد عس  بؽ عبد العس س بدرج  ًبض ة جداح.

 : إٚزادادانذٔنخٔاالْزًبوثبنؼًمٔانشراػخ -ٕ
وزاض ضور  ، دي  إلد ة مدا بعدد الخال د  ال اشددة مدؽ أمدالك العامد  تؾسع  إي اضاا الدولد             

وعقددداراا امبدددا ي  أعضسددد   القظددداغ العدددام االعإلرددداضؼ وعهددد  اسدددؼ  السددددإل الا  ومدددى أراض  
ي اضاا أن أ  ض لها ضيؾان عمضها، ًالحؾا ض  والظؾاعضؽ تسمسها الدول ، وعد بم   أمسض  مله ا 
إلى أ ه يشب ي أن ؛زاف  ىخاص  ي عهد الؾلضد بؽ عبد السمػ سسي  ضيؾان السدإل الا  عم

 ه لؼ ؛حد  تف  دق وا دا أمالك الإلي اعإلب ما الخمفا  خاص  لهؼ، إت يبدو ػ السثض  مؽ التل
خالف ما ًان عمضه  ىمؾال العام  وأمؾال الخمفا  الخاص   ي معغؼ العهد المؾؼ عمبضؽ ال

                                                           

 .ٕٖٓ،ص٘ٔ،  سيخ أعبلم الشببلء  اللمبي، ٔا
   الرحف.ٕا
 .ٙٙ، م جر سابق، صسيخة ومشاقب عسخ بغ عبج العديد  ٖا
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معاو دد  بددؽ أبددي سددفضان  ددي الح دداز والذددام  ٔامدد   ددي العهددد ال اشدددؼ،  قددد زاضا صددؾا ي ال
ظضؽ، وخرؾصددداح بعدددد أن عدددام باسإلردددالم مدددداعاا شاسدددع  مدددؽ أرض بظدددائا والعددد ال و مدددد
إن  مإلددده مشهدددا وعددددما بم ددد   ىة بالسدددا  بدددضؽ البرددد ة والسؾ ددد ، عإلدددرض م سدددؾر أالعددد ال ومدددي 

سددا يشب ددي،  ٕا خسددد  ماليددضؽ ضرمددؼ مالعغدد  ازض؛دداض إيدد اض الخدد ا  بذددأل ًبضدد  بدددب   أ؛زدداح  ًو
اة أ؛زاح.   ٖاالعشا؛  بالسراع  وال ؼ، وازض؛اض إي اض الًس

مؾ دددد  عهدددد ا السمسضدددداا السراعضدددد  وتلددددػ  إلض دددد  لدددددخؾل الددددؾالة مددددر بدا؛دددد  الدولدددد  ال              
الردؾا ي و ض مدا، رض السدؾاا مدؽ أرا دي والخمفا   ي ملا السضدان، ولللػ امإلسؾا بإعضدا  ال

را ددي السفإلؾعدد  الخرددب ، وكالددلاا إعمددضؼ العدد ال و مددا شددابهه، وعددد سدداعدمؼ  ددي تلددػ مددؽ ال
خد ا  العد ال أر دضؽ  ى عشده عمدلي معاو   ر ي هللااع ؼ الدضؾل  الإلي ؛سمسؾ ها،  قد أعضا و 

هدددا لسعاو ددد ، عضدد  عددام بقظدددر السددا  عشهدددا وت فضفهددا وزراعإلهددا، وعدددد بم دد   مإل  ٗامددؽ البظددائا
عغددؼ مددداعإلها، ولددؼ ؛أددؽ معاو دد  ر ددي هللا عشدده عمددى خسددد  ماليددضؽ ضرمددؼ، ومددلا مسددا يدددل 

 ددي  فقاتددده الخاصدد ، وإ سددا ًدددان يإلدددارك مشهددا شدددئ مددؽ الددشقص  دددي  ؛ عددل ر عهددا ًمددده ضاخددالح 
رض الإلدي ن الأر دضؽ  دي ممسده يإلؾارثهدا مدؽ بعدده، بداللد  ولؼ يدخل تمػ ال الشفقاا العام ،

عضاما معاو   ر ي هللا عشه، إال أرض الإلي سا بعد لعبد السمػ مي  فس العضاما الح ا   ضأ
  ٘ال مب  السا  عمضها. أ ها عاضا مؾاتاح 

وعد عس  ال  امض  االعإلراض؛   دي عهدد عسد  بدؽ عبدد العس دس عإلدى بم د  مبم هدا، وإن           
ابددؽ ز ددد، عأددؼ عددال : عدددثشي تحقضددق ال  امضدد  االعإلردداض؛  مددي مدددف مددؽ أمددداف االعإلردداض، 

مددداا عسددد  بدددؽ عبدددد مددا وهللا  -ثالثدددضؽ شددده اح  – الددددش  عسدد  بدددؽ عبدددد العس دددس سددشإلضؽ و ردددف
العس س عإلي جعل ال جل ؛أتضشا بالسال العغضؼ،  ضقؾل: اجعمؾا ملا عض  ت ون  دي الفقد ا ،  سدا 

  ٙاعس  بؽ عبد العس س الشاس. ىيب م عإلي ي جر بساله، عد أ ش
 التذغيل والحج مغ الفقخ:  -ٖ

واسإلس ا السمسضداا السراعضد  بالإلؾسدر مدر م دي  الخمفدا  المدؾ ضؽ بعدد معاو د  ر دي هللا         
الس ة المؾ   وكعض وجها  ع  ش، وإن ًان مؾ  ىه، ولؼ يشحر  ا عظاغ لألرا ي عمعش

                                                           

  : مي الزضاغ الإلي ًان الدمظان ؛دإلخمرها لخاصإله، مع ؼ السعا ي.الرػافي ٔا
 .ٖٚٓ، م جر سابق، صة في اشار الشطام اإلسبلميالدياسة االقترادي  ٕا
 .ٖٛٓالس جر  فده، ص الدياسة االقترادية في اشار الشطام اإلسبلمي ٖا
 مي الرض السشبدظ ، مع ؼ السعا ي.البصائح:   ٗا
 .ٕٖٓ،م جر سابق، صالجولة األمػية وعػامل االزدىار  ٘ا
 .ٔٚص م جر سابق،،الدياسة االقترادية في اشار الشطام اإلسبلمي ٙا
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ًددان  ابددؽ أبضدده ز دداضالخمضفدد  ال الدد ، إت ًا دد  مشدداك إعظاعدداا لعامدد  الذددع ، ومثددال تلددػ أن 
ه سشإلضؽ  إن لؼ ؛عس ما أخل ؛قظر ال جل القظضع  ما مشه، وعدد ًا د  تقددر مدداعاا تمدػ و إلً 
و أمؾ د  مدؽ الردؾا ي ، وعدد ًا د  إعظاعداا الدولد  ال ٔاج     ٓٓٔ-ٓٙاالعظاعاا بضؽ ا

  ٕارا ي السؾاا.مؽ ال
 قترادي: الا التصػر -ٗ

القظددداغ السراعدددي، مثدددل  ىالخدددام عمدددعاا تعإلسدددد  دددي مؾارضمدددا عهددد ا وتظدددؾرا صدددشا           
د  الإلظدؾر العس ا دي  صشاع  الشدضج وصشاع  السعاصد  والسظداعؽ، ًسدا واكبد  الردشاع  عً 

تأث  الرشاع  بال ؾ  ىصشاع  مدإلمسماا البشا ، إ ا   إلمؾ  ،  غه ا وتظؾرا بالدول  ال
 ار د ، وعدد العدأ ؼ الدائد  ي معغؼ  إل اا العر  المؾؼ عض  تظدؾرا صدشاع  الددفؽ الإل

مؾ دددد  ببشددددا  أسددددظؾل ع كددددي، لضقددددف  ددددي وجدددده السددددظؾل الح كددددي البحدددد ؼ امإلسدددد  الدولدددد  ال
سدددالمض ،  إلظدددؾرا صدددشاع  البضس ظدددي، والدددلؼ ًدددان يهددددض سدددالم  الذدددؾاطئ ال  كضددد  لمدولددد  ا 

 إلدا   دي بدا؛د  العرد  مدؾؼ بذدأل ًبضد  ومإلالعدق،  قدد ًدان ا الدفؽ الح كض   ي العر  ال
، عضدد  أمدد  دمددٜٗالدددفؽ، الإلددي ًا دد  تشفدد ض مردد  برددشعها عإلددي عددام  عمددى مددؾؼ مقإلردد اح ال

معاو دد  بددؽ أبددي سددفضان ر ددي هللا عشدده بإ ذددا  ضار لرددشاع  الدددفؽ بالذددام بسديشدد  عأددا، وعددد 
اسددإلقدم مددؽ مردد  الخبدد ا  لالسددإلفاضة مددشهؼ  ددي ضار الرددشاع  ال ديدددة، والإلددي تسضددسا بدددهؾل  

   ي مر  مشظقد  ئؼ تظؾرا مله الرشاع   أ ذخذاد مؽ جبال لبشان، ثعرؾلها عمى ال
مؾ د    واسدإلس ا الدولد  المددٗ٘صشاعض  جديدة، خاص  برشاع  الدفؽ الح كض ، وتلػ عام ا

وعددد أصددبح  مشدداطق ضور  ، ددي تظددؾ   صددشاع  الدددفؽ  ضسددا بعددد عهددد معاو دد  ر ددي هللا عشدده
ؽ صددشاعي، صدشاع  الدددفؽ الع كضدد  مشدداطق جدلد سددأا ي، ًسددا أصددبح  مشداطق جددلد وتددؾط

   ضهددددا الفشدددداضل، والسظدددداعؽ، و حؾمددددا مددددؽ ئمدددداكؽ اسددددإلثسار خرددددب ، عضدددد  أ ذددددأ أصددددبح  
مدا اتددس  بده مشدل بدا؛د   ذدأتها،  مدا سؾ مدله الردشاع  وتظؾر  عمىوساعد  ،خ ػ  ذظ  الال

 ،ضار الرددشاع  عمددىمددؽ ضعدد  الإلشغددضؼ، ومددؽ صددؾرة مددله الدعدد  ابإلسددار وعضفدد  السذدد ف العددام 
 ، ومدددؽ أبدد ز مهامددده جسددر الظاعددداا البذدد    الفشضددد  العاممدد   دددي مدددلا مإلدددؾلي الرددشاع ىو دددس

عالضؼ الس اورة لمرشاع ، أو مدؽ و حؾمؼ، سؾا  مؽ ال ،وعسال ،وعداضيؽ ،الس ال مؽ   ار ؽ
خذاد والسدامض  و ض ه ضواا الخام، مثل التؾ ض  ال مخإلمف أعالضؼ الدول ، ومؽ مهامه أ؛زاح 

                                                           

مؾ السسرع ، أ؛زا مؾ مأضال عدر أركع  أعفسة، والعفسة جسر عفضس، والقفضس مأضال مخإلمف  ضه  :ج    ٔا
 .بضؽ البمدان وعضل أ ه عؾالي سإل  عذ  ًضمؾج اما بالؾزن، وعؾالي مائ  وأركر وأركعضؽ تراعا بالسداع 

 .ٕٚٔص، م جر سابق ،  الجولة األمػية وعػامل االزدىار ٕا
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 إلا   دي مضه ؛سأؽ القؾل أن الإلشغضؼ ًعشر  مؽ عشاص  ا مؽ مدإلمسماا ضار الرشاع ، وع
مددؾؼ، أو   مإلددؾلي القظدداغ العددام الرددشاعي  ددي العردد  ال ىالعردد  الحدددي  ت جددر جددلوره إلدد

تدددؾ ض  سدددبل ال اعددد  لمعددداممضؽ  دددي مدددله  ىالردددشاع  ، ومدددؽ صدددؾر ضعددد  تشغدددضؼ مدددله الدولددد  عمددد
ان مؽ بضؽ تلػ ر عها ًل عمؼ ؛قر  ل، وتؾ ض  وعداا سأشض  لمعسال، العام عمىالرشاع ، ًو

دددلا وعدددداا لإلسدددؾ ؽ الددددفؽ الح كضددد   عمدددىوالسذدد  ضؽ  مدددله الردددشاع  بدددداخل ضور الرددشاع ، ًو
سددظؾل البحدد ؼ إبددان بالددد ع  والدعدد  السظمؾكدد ، و ددإلج عددؽ تلددػ ًمدده تظددؾر مائددل  ددي ع ددؼ ال

  ٔامؾؼ.العهد ال
 حباس: أراضي الػقف أو األ -٘

بداد مدؽ أبدؾاد الخضد ، وامدإلؼ الخمفدا   عمدىمي الرا ي الإلدي يؾعفهدا مالكهدا السددمسؾن و         
العباسدددضؾن الوائدددل بالوعددداف وتشسضإلهدددا وتظؾ  مدددا، و دددي خال ددد  السشردددؾر عؾلددد   اعضددد  مدددؽ 

وأوعدددف ابشددده السهددددؼ  ،أمدددل السديشددد  عمدددىأرا دددي وعدددف، يشفدددق ر عهدددا إلدددى أرا دددي المدددؾاز، 
ب دؾار السديشد   الهداضؼ أر داح  ىالخمضفد  مؾسد ػ والشفق   ، واشإل   لرالا أمل الح مضؽ  يأرا 

مردالا الس امدديؽ الدليؽ سددأشؾا  ضهدا، ًسدا أوعدف الؾاثددق  عمدىالإلدي أ ذدأما  دي الد ؼ، ووعفهددا 
الخمفدا   قدط ، بدل شدسم   ددا   ىوعاف عمدولؼ تقإلر  ال ،ط  ق الحج عمىبار مؽ از عدضاح 

مأد ، وأوعفد  إلدى الإلدي عفد ا عدضؽ السذداش وأج تهدا  الخمفا  مثل الدضدة زكضدة زوجد  ال شدضد
  ٕاباراح ًثض ة.آ

 راضي السػات: األ  -ٙ
را دددي السدددؾاا، وعسمضددداا إعضدددا  واسدددع  عدددام بهدددا أ دددي العرددد  العباسدددي إعظددداغ  ػ جددد             

الؤمؼ، و بدو أن إعضا  السؾاا واسإلخ ا  السضاه الس تبظ  بها، الخمفا  العباسضؾن ال وائل أو ًو
اسإلس ا  ي عر  الساورضؼ  ي الق ن الخامس اله د ؼ، إت ًا د  مدداعاا ًبضد ة مدؽ أرض 

                                                           

 .ٕٚٔ، م جر سابق، صالجولة األمػية وعػامل االزدىار  ٔا
، ضراساا معاص ة، الس سر السمسي لبحؾ  الخزارة ا سالمض ، السػجد في اإلدارة السالية في اإلسبلم  ٕا

 .ٜٓٔ، ض.ن، صٜٜٗٔعسان، 
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الخال ددد ،  دددإن  إلددد ة  عمددى بقدددا  سدددضظ تهؼ   ٔاالعدد ال أصدددبح  مؾاتددداح، خدددالل صدد اغ الددددالجق 
  ٕامداعاا واسع  ومإلسايدة مؽ أرا ي السؾاا.وجؾض  ىخض ة، تذض  إلاال إلعاش ال

 االىتسام بالتجارة والرشاعة: -ٚ
إ عاشدددها ب سضدددر الؾسدددائل  عمدددىامدددإلؼ الددددمظان دمحم الفددداتا بالإل دددارة والردددشاع  وعسدددل             

ددان بددللػ مقإلفضدداح  ،والعؾامددل والسددباد  ىعمدد بائدده وأجددداضه الدددالطضؽ الددليؽ ًددا ؾا ضائسدداح آخددط  ًو
مددؽ السدددن السبدد ػ عددد ازضمددد ا  وأن ًثضدد اح  ،اسددإلعداض   عدداش الرددشاع  والإل ددارة بددضؽ رعا؛دددامؼ

عشدما خمرها الفإلا العثسا ي مسا أصابها  ي عهد الدولد  البس ظضد  مدؽ ط ضدان  ،ازضماراح ًبض اح 
ان العثسا ضؾن  إلها، ومؽ مله السدن،  ضقض  ًو الث وة الحأؾمض  الإلي ع عم   هزإلها وشم  عً 

ى ضرا؛  واسدع  بالسدؾال العالسضد  وكدالظ ل البح  د  والب  د  وطدؾروا الظد ل القد؛سد  وأ ذدأوا عم
دد  الإل ددارة  ددي جسضددر أجددسا  الدولدد ، وا ددظ ا الدددول الجشبضدد   السبددارؼ ال ديدددة مسددا سددهل عً 
دان مدؽ  لفإلا مؾا ئها ل عا؛ا الدول  العثسا ض  لضسارسؾا ع    الإل ارة  ي عدل ال ا؛د  العثسا ضد ، ًو
أث  الدضاس  العامد  لمدولد   دي م دال الإل دارة والردشاع  أن عدؼ ال خدا  وسداض الضدد  وال  امضد  

ولددؼ تهسددل الدولدد  إ ذددا     ددي جسضددر أرجددا  الدولدد ، وأصددبح  لمدولدد  عسمإلهددا اللمبضدد  السسضددسة،
ضور الرشاع  ومرا ر اللخض ة والسدمح  وأعامد  القدالغ والحردؾن  دي السؾاعدر تاا المسضد  

  ٖاالعدأ     ي البالض.
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

عه ا ضول  الدالجق   ي أوائل الق ن الخامس اله  ؼ ًقؾة ًب ػ  ي  : http://islamstory.com ٔا
ان لمدالجق  ضور ًبض   ي اسإلق ار  العالؼ ا سالمي مشا د  لمدضظ ة الذضعض  عمى الخال   العباسض ، ًو
ان لهله شَّ  القاضمضؽ مؽ بالض ال ا ؾل وآسضا الر  ػ، ًو  العالؼ ا سالمي،مي عؾة الت اك الدالجق  الدُّ

 الخال   العباسض  القؾة أث  بالغ  ي القزا  عمى الدضظ ة الذضعض  عمى
 .ٜٔٔ، م جر سابق، صالسػجد في اإلدارة السالية في اإلسبلم  ٕا
، ال س  الول، الظبع  الولى، الجولة العثسانية عػامل الشيػض وأسباب الدقػطالرالبي عمي ،   ٖا

 .ٕٔٓ، ص ٕٓٔٓمأإلب  عدؽ العر   ، بض وا، 
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 السبحث األول
 دور التشسية البذخية في تشسية القصاع الدراعي.

  :رًٓٛذ
السهس  الإلي ؛   العسل عمى الشػ أن عظاغ السراع   ي  مدظضؽ مؾ مؽ القظاعاا        

و دإلؾع  ًساح ًبض اح مؽ  ،ملا القظاغ اللؼ ؛ذأل عساض االعإلراض الؾطشي الفمدظضشي ه،تظؾ   
ن االمإلسام بالسراع  ؛عظي السسارغ الدا ر لمإلسدػ أملا مر العمؼ  ،اليدؼ العامم   ي  مدظضؽ

العسل لجل  س ائضمي اا و  عمه يإلذب  بهله الرض، عض  ًا   سضاس  االعإلالل  ،بأر ه
 أن يإل ك السسارغ أر ه و  عمها بؾراح.

ًؾن السراع  أعد أمؼ مأؾ اا االعإلراض  ،االمإلسام بهلا القظاغ عمى الدول  والس إلسر
وتظؾ    غام  ،مؽ خالل تظؾ    غام لمإلسؾ ل السراعي وال  فيوتلػ الفمدظضشي الشاشئ 

للػ يإلظم  الم  بح  وتظؾ   ًضفض  االسإل الل المثل لألرا ي السراعض  ،ا  إلا   ،ًو
 ،وتسثضف أ ذظ  ا رشاض السراعي ،مؽ خالل عسمض  االسإل الل الدمضؼ ،وعسايإلها وز اضتها

والعسل عمى ًضفض  ا ضارة لسضاه ال ؼ  ،وتدر   وتأمضل السسارعضؽ ،و قل الإلسشؾلؾجضا الحديث 
 .والعسل عمى تذ ضر تظؾ   الث وة الحضؾا ض  ،ضل السراضر السائض مؽ خالل إعاضة تأم

ي تسس القظاغ السراعي  ي أمسضإله عمى ضوره الفعال ًقظاغ إ إلاجي واعإلراضؼ  ي 
 و ي جؾا   محؾر   عمى السدإلؾػ الؾطشي والدولي وأمسها: ،تحقضق المداف االعإلراض؛ 

عض  يؾ   ال لا  مؽ لسدامس   ي تحقضق جس  مؽ المؽ ال لائي ا      
القظاغ السراعي ؛قؾم ، ًسا أن الخز واا والمحؾم البضزا  والحمض  والمحؾم الحس ا 

باسإلضعاد العسال  الإلي ال ت د   ص عسل  ي القظاعاا الخ ػ أو الإلي ا قظر عسمها  ي 
ى ، با  ا   إلو دل تلػ عمى مقدرة القظاغ السراعي  ي تؾعضف اليدؼ العامم  ،ااس ائضل 

 وتلػ  ي مدامسإله  ي الراضراا الؾطشض   ،السدامس   ي تقمضص الع س  ي السضسان الإل ارؼ 
للػ السدامس  ا ؛ ابض   ي السحا غ  عمى البضئ  والإلشؾغ الحضؾؼ و  مأا ح  عام ة ، ًو

وأخض اح  الإلرح  مؽ خالل زراع  الش ار الح جض  السعس ة  ي السشاطق الحدوض؛  وال بمض 
، وسضإلؼ الإلظ ل لمسراع   ي  مدظضؽ مؽ خالل جسالي الشاتج السحميلسدامس   ي إا

س الفمدظضشي ل،عرا ، والحرؾل عمى  اسإلع اض ال داول السإلخرره الإلي ا ف ض بها السً 
 أعد  الرعام بعد اعإلساض عشؾان مله الط وع .
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 (ٔ):انشراػخفٙاإلطالو-أ
لقد تظ ع  ًثض  مؽ از؛اا الق آ ض  والعاضي  الشبؾ   الذ  ف  إلى السراع  وضع  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ إلى االمإلسام بها ومساول  ملا الشذا   ي عدوض القدرة عض  

لقد جعل هللا سبحا ه وتعالى  ،[٘ٔالسمػ ، [ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ
والدعي والبح  عؽ العسل عإلى ؛دد ا  دان  ، دإلشفر بهادالػ وأم  ا أن سالرض سهم  ال

 عاجإله و ذبر    سته.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٹ ٹ چ 

 . [ٕٙ -ٕ٘م م، ] چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
مؽ  ولقد خاط  هللا سبحا ه وتعالى م  ؼ بأن تهس جلغ الشخم  ضلضل العسل والدعي

 ، وأصؾل تخس ؽ السحرؾلءالسراع  عمضه الدالم ؼ هللا سضد ا يؾسفعمح ، و أجل لقس  العضش
ڇ   چ  ٹٹوإصابإله بالحذ اا والم اض بأن يبقى الح   ي سشبمه  ،عدم تدؾ س الح ل

 .[ٚٗيؾسف، ] چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 ،وز اضة الحدشاا وعسل الخض  الخض ااإن ا  دان السدمؼ ع  ص عمى اكإلداد 

 .والسراع  باد مؽ أبؾاد الخض  اللؼ أرشد ا إلضه رسؾلشا الس  ؼ 
ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  ٹ ٹ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ ، و ] ٕٔ – ٓٔال عسؽ، ] چہ  ہ

 .[ٗٙ -ٖٙالؾاعع ، ]  چں   ڻ  
، وعسل أبؾ بأ  وعس  ر ي هللا عشهسا بالسراع  ،ل بال عي لقد عسل ال سؾل الس  ؼ

عسم  الحأؾم  المؾ   عمى العشا؛  بسدا ولقد ،   ب  السروغ ؛ق  ا سالمكسا أن 
 .وإعام  القشاط  وإ ذا  الددوض ،وت فضف السدإلشقعاا ،وشق الإل غ ،وعف  ال هار ،الرا ي

مسا سبق يإلبضؽ لشا مدػ امإلسام الديؽ ا سالمي والدش  الشبؾ   الذ  ف  بالسراع  
ما أكل أحجكع شعاما  قط (والدعي لسد  ال زل الحالل والعسل ب د و ذا  لقؾل ال سؾل ل 

 (ٕ).)خيخا  مغ عسل يجه، وإن نبي هللا داود عميو الدبلم كان يأكل مغ عسل يجه

                                                           

، ال  اض مأإلب  الإل كض  الع كي لدول األصػل العامة لمتعميع الفشي والسيشيخظض  أعسد بؽ شحاا،   ٔا
 .٘ٚ، صٜٜ٘ٔالخمضج، 

 .ٜٙٙٔ، كتاب البيػعالبخارؼ،   ٕا
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 (ٔ) :ٔااللزظبدانٕؽُٙانفهظطُٛٙانشراػخ -ب
 ،يؾاجه االعإلراض الؾطشي الفمدظضشي تحد؛اا ًبض ة عمى  ؾ  تؾاصل العدوان

بدا؛  ا إلفا   العرى عام  والإلي تراعدا مر ،السدإلس ة  ا س ائضمض اا ج ا اا و 
وتيؾله  ،السإل تب  عمى ملا العدوان ،والدضاسض  ،واالجإلساعض  ،وازثار االعإلراض؛  م،ٕٓٓٓ

 الإلي اسإلس ا لدشؾاا عديدة.
لقد تؼ تدمض  لسا   القظاعاا االعإلراض؛  السأؾ   لالعإلراض الؾطشي الفمدظضشي، 
ضس مؽ االعإلالل وما يسال  و عإلب  القظاغ السراعي مؽ أب ز القظاعاا الإلي اسإلهد   بإلً 

دمار خالل شهدا الرا ي الفمدظضشض  مخإلمف ألؾان الخ اد والو ؛دإلهدف ما تبقى مشها، 
ضر الذع  اا س ائضمي الدشؾاا السا ض   إلض   مسارساا االعإلالل  ، الفمدظضشي عإلى يإلؼ تً 

 .اا س ائضمي لالعإلراض  وتابعاح  وجعل االعإلراض الفمدظضشي م تبظاح 
 إلض   تؾاصل مله الدضاس  ا ج امض  جعل الذع  الفمدظضشي  ي ًارث  أضػ إلى 

  ٕا.ٕ٘ٔٓعام  % ٙ.ٕ٘ا ارتفاغ  دب  البظال  إلى ع اب 
 دإلسد عظاغ السراع  أمسضإله ًؾ ه مردراح رئضدضاح أو ثا ؾ اح لدخل  دب  ًبض ة مؽ و 

الدأان، وعد لع  عظاغ السراع  ضوراح ماماح مؽ خالل مدامسإله  ي االعإلراض الؾطشي عض  
ص %   ي الشاتج السحمي ا جسالي ثؼ تشاعٖٚبمغ مإلؾسط مدامسإله  ي الدبعضشضاا عؾالي ا

السؾجه مشها  اا س ائضمض  %   إلض   لمدضاساا ٕٕمله السدامس   ي الثسا ضشاا إلى عؾالي ا
إلذ ضر العسل ضاخل الخط الخز  وإ  ال السؾال الفمدظضشض  بفائض السشإل اا السراعض  ل

با  ا   إلى اعإلسار تداول وت ارة مدإلمسماا ا  إلا  السراعي، إال أن مدامس   اا س ائضمض  
وتلػ بدب   قدان  ،% ٓٗعض  بم   عؾالي ا مٕٜٜٔالقظاغ بم   تروتها  ي عام  ملا

وتحؾلهؼ لمعسل  ي القظاغ   إس ائضلاالعديد مؽ الفمدظضشضضؽ لعسالهؼ  ي ضول الخمضج و
  ٖا السراعي.

                                                           

السذكبلت التي تػاجو التعميع الدراعي في مشاشق الدمصة الفمدصيشية مغ وجية نطخ بذض ،  ،عمضؾة  ٔا
، ٕٚٓٓ، ضراس  ماجدإلض ، ًمض  الإل كض ، ال امع  ا سالمض  الدراعية وسبل عبلجيامعمسي السجارس 

 .ٜ٘ -ٚ٘ص
سؼ  عرا  الفمدظضشي  ٕا  .http://www.pcbs.gov.psال هاز السً 
سؼ  عرا  الفمدظضشي     ٖا  .http://www.pcbs.gov.psال هاز السً 
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ت اجع  السدامس  الشدبض  لمقظاغ  مٜٜٗٔعام  وكعد عضام الدمظ  الؾطشض  الفمدظضشض 
وتلػ  إلض   لس اضة االسإلثساراا  ي  ،السراعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي بشدب  ًبض ة

 ال ذظ  االعإلراض؛  الخ ػ وخاص  البشض  الإلحإلض  والخدماا.
وعمى ال  ؼ مؽ تلػ ال يسال القظاغ السراعي يمع  ضوراح ماماح   ي تؾ ض  ال لا  عض  

% مؽ  ٔٙو ،% مؽ المحؾم البضزا ٜٓو  ،% مؽ الخز واأٜ ض  ما  دبإل  ؛قؾم بإلؾ 
  ٔا.% مؽ المحؾم الحس ا ٖ٘و  ،الحمض 

وعد لع  ملا القظاغ ضور ال ه  السدإلؾعب  لمعسال  الإلي ال يإلؾ   لها   ص العسل 
؛دسا  ي القظاعاا الخ ػ، ًسا أن السراع  اسإلؾعب  جس ح ًبض اح مؽ اليدؼ العامم  الإلي لؼ 

وتعإلب  السراع   ،خالل  إل ة اال إلفا   و ي  إل اا ا  الل السإلس رة ااس ائضل لها بالعسل  ي 
  ٕاالقظاغ ال ئضدي لإلذ ضل الس أة الفمدظضشض   ي ال  ف.

% مؽ ٖٓ% مؽ ال جال ٜوالضؾم  إن السراع  تذأل مردر ضخل رئضدي لق اب  
سا تذأل  ،الشدا  % مؽ ٙٔوتذ ل السراع  ع اب   ،% مؽ الشاتج السحمي ا جسالي ٛ.ًٓٔو

وعدؼ ًبض  مؽ الظاع   ،% مؽ السضاه السإلؾ  ة٘ٙو دإلهمػ ملا القظاغ  ،عؾة العسل الفمدظضشض 
أن تظؾ   السراع  يإلظم  أن تقؾم  مدظضؽ عب  الؾع  بإلسو د الدأان بشؾعض  و السؾجؾضة، 
 وتدر   السؾاضر البذ   . ،خالل الإلخظضطوتلػ مؽ  ،طعام جضدة

 وفيسا يمي مداحة األراضي السدروعة:

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓمداحة األراضي السدروعة في فمدصيغ، : (ٔ) ججول رقع

 السداحة السشصقة
 (ٕ)كع

مداحة األراضي السدروعة 
 (ٕ)كع

 ندبة مداحة األراضي السدروعة
 مغ السداحة الكمية

 ٘.٘ٔ ٘.ٖٜٔ ٕٓٓ,ٙ فمدصيغ
 ٜ.ٗٔ ٘.ٖٗٛ ٘٘ٙ,٘ الزف  ال  كض 
 ٔ.ٕٗ ٓ.ٛٛ ٖ٘ٙ عظاغ  سة

سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:  .www.pcbs.gov.psال هاز السً 

 (ٕ)كع٘.ٖٜٔيإلزا بأن مداع  الرض السسروع   ي  مدظضؽ تبمغ  أعالهمؽ ال دول      
ا    ،% مؾزع  عمى الزف  ال  كض  وعظاغ  سة ٘.٘ٔأؼ بشدب   (ٕ)كع ٕٓٓٙمؽ أصل  ًو

ولسؽ  ، ٜ.ٗٔا %  أكب  مشها  ي الزف ٔ.ٕٗا  دب  السداع  السسروع   ي عظاغ  سة
عشد مالعغ  السؾ ؾغ مؽ عض  السداعاا  إن السداع  السسروع   ي الزف  ال  كض  مي 

                                                           

سؼ  عرا  الفمدظضشي  ٔا  .http://www.pcbs.gov.psال هاز السً 
 .٘، ص ٕ٘ٓٓخظ  وزارة السراع  ،  ٕا
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أ عاف  غ اح لسب  مداع  الزف   ٓٔبسا ؛قارد  أكب  مؽ السداع  السسروع   ي عظاغ  سة
مداع   نوأ ،(ٕ)كع ٘٘ٙ,٘ن مداع  الزف  ال  كض  مي إال  كض  مقار   بقظاغ  سة، عض  

 ط. ق( ٕ)كع ٖ٘ٙعظاغ  سة 
ومؽ أمسها ، الو اغ الدضاسض   ي السشظق إلى  مله الشدب  ؛عؾض   ػ أن الدب   يو       

وسضظ ته ، ومدإلمسماا ا  إلا ، ا  إلا  السراعيمقدراا عمى عإلالل الرهضؾ ي مضسش  اال
وتحأسه السظمق ، السعاب  والسشا ل الحدوض؛  و ض  الحدوض؛  لمزف  ال  كض  و سة ىعم
، السراضر الظبضعض  مؽ الرض والسضاه ىوسضظ ته شبه السامم  عم، سإلض اض والإلردي باال

للػ الإل   فاا لمسداعاا ػ وال  اض مؽ مشظق  زخ   ،والدمر والبزائر ،وعً   الخدماا ، ًو
 .وع عها ومشر وصؾل السضاه إلضها، با  ا   إلى تسايد السبا ي العس ا ض  وتسايد الدأان

 ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓندبة األراضي السدروعة في فمدصيغ : (ٕ) شكل رقع

 
سؼ  عرا  الفمدظضشيالسردر:   .http://www.pcbs.gov.psال هاز السً 
 عجد حيػانات الساشية في فمدصيغ حدب نػع الساشية،(: 3رقع ) شكل

 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔٓكسا ىي في 

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:السردر:  .www.pcbs.gov.psال هاز السً 

ن الشرض  إمؽ الذأل الدابق يإلزا لشا عدض عضؾا اا الساشض   ي  مدظضؽ عض       
 ٖٖ٘,ٕ٘ٔو مضها الساعس عض  بمغ  اح،رأس ٜٗٛ,ٖٓٚعض  بمغ عدضماالكب  مؾ لمزأن 

، وكالسقار    إن  دب  .اح رأس ٜٓٛ,ٖٖو مضها  ي الس تب  الثالث  البقار عض  بمغ عدضما اح،رأس

نسبة مساحة 
األراضً 

المزروعة من 
المساحة 

15.5; الكلٌة  

نسبة مساحة 
األراضً 

الغٌر مزروعة 
من المساحة 

84.5; الكلٌة  

 يلسطٌن

نسبة مساحة األراضً 
 المزروعة من المساحة الكلٌة

نسبة مساحة األراضً الغٌر 
 مزروعة من المساحة الكلٌة
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%، و د  الزأن مي ٕٕ%، أما  دب  الساعس  هي٘.ٖالبقار إلى الس سؾغ العام مي 
ٚٗ.٘.% 
ال تحإلا  لسداعاا ًبض ة بخالف  زأنأن ت كض  ال وكخرؾص ملا ا خإلالف   ػ       

عظاغ أبقار الحمض  والقظاعاا الخ ػ الإلي تحإلا  إلى م اغ عمى مداعاا واسع ، لللػ يإلؼ 
كسا تإلسضس لحؾم ال شام بأ ها أكث   العسل عمى تظؾ   ملا القظاغ  ي عل الإلسدض الدأان،

 جؾضة وعضس   لائض  مؽ لحؾم البقار والع ؾل.

 :انزًُٛخانجشزٚخفٙرًُٛخانمطبعانشراػٙفٙفهظطٍٛٔرد-د
 :(ٔ)انشراػٙٔانزؼهٛىانزًُٛخانجشزٚخ -ٔ

مدرس   ي  ،ؽضؽ زراعضإلضيبمغ عدض السؤسداا الثا ؾ   السراعض   ي  مدظضؽ مدرسإل
ومدة الدراس   ي ًمإلا السدرسإلضؽ سشإلان بعد الذهاضة  ،الخمضل ومدرس   ي بض  عا ؾن 

، الإلي ا عداض؛  االساسي  و حرل  ي  هايإلها عمى شهاضة الثا ؾ   العام  الف غ السراعي
 وتسشحه شهاضة الثا ؾ   السراعض .  ،تؤمل الخ  ج لمعسل ًس اع  زراعي عام

خالل  العشر  البذ ؼ السراعي مؽتقؾم السدارس الثا ؾ   السراعض   ي  مدظضؽ ببشا  و       
 :مقخرات دراسية تأمضمه وتعمضسه السراع  مؽ خالل

 وتذسل ضراس  صفض  لعد  ،%  مؽ م سؾغ الحرص السبؾعض ٓٗا/ تسثلنطخية -
 السعمؾماا.

 عض  يإلؼ تدر   الظالد تدر باح  ،%  مؽ م سؾغ الحرص السبؾعض ٓٙ/ تسثل ا يةمعس -
 أإلد  الظال  خاللها مهارة و  ، ي مسرع  السدرس  تح  إش اف مهشدسضؽ زراعضضؽ عسمضاح 

 ،ًسا ؛قؾم الظال  بالإلدر    ي مسارغ ومرا ر أممض  ،عالض  وخب ة عسمض   ي الس ال السراعي
مهاراته مسا يؤضؼ إلى ز اضة عمى الدؾل لرقل و إلؼ تع  ف  الظال   ،عض  ؛أإلد  الخب ة
 السدرس  السراعض  وتؾ ض  العسل لمخ   ضؽ.الظم  عمى خ   ي 
 األقدام الدراعية:

 عدؼ ا  إلا  الشباتي. -ٔ
 عدؼ ا  إلا  الحضؾا ي. -ٕ
 عدؼ الرشاعاا ال لائض  واللبان. -ٖ

                                                           

 ٖٙ -ٖ٘ – ٖٓ، م جر سابق، ص السذكبلت التي تػاجو التعميع الدراعي  ٔا
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السذاكل الفشض : وتذسل السشامج إلى  ضو  ػ سب  عدم وجؾض أكث  مؽ مدرسإلضؽ ؛عؾ      
مذأالا  وإلى ،السعضش  و ض ما والؾسائل ،والسعمؼ وتأمضمه وتدر به ،الدراسض  والسإلاد السدرسي

 لإلشغضسض :االسؤسدض  و 
 ،تذسل أوجه القرؾر  ي السؤسداا الإلعمضسض  مؽ عض  السؾعر وا  ذا  والإل هضسااو      

السذاكل و وإضاراا الإلعمضؼ السراعي  ،ال ؾا   السؤسدض  والإلشغضسض  ضاخل مؤسداا و عف
والإلي أعإل م عمى وزارة الإل كض   والعالع  بضشها وكضؽ م اكس البح  ،وتشغضؼ سض  العسل، ا ضار  

والإلعمضؼ الشغ  إلى مله السذأالا والعسل عمى عالجها مؽ خالل: ورش العسل لمسخإلرضؽ 
 لمؾصؾل إلى الشإلائج الس  ض  مؽ أجل الشهؾض بالإلعمضؼ السراعي.

  السراعض   ي ال امعاا الفمدظضشض  تقؾم ًسا يؾجد تخرراا مخإلمف   ي الهشدسو       
و مقي  وال دول الإلالي يؾ ا أعدض السهشدسضؽ السراعضضؽ  ي  مدظضؽ ، بإلدر س السراع 

 ٕٗٔٓعض  بمغ م سؾغ السهشدسضؽ السد مضؽ لعام  ،الزؾ  عمى مخإلمف الإلخرراا
، قظاغ  سةل% ٛ.ٗٗ% وٕ.٘٘مؾزع  عمى الزف  ال  كض  بشدب   اح،  مهشدسٔ٘ٗ,ٕا

وعد تفاوت  الف وعاا بضؽ الزف   ٜٛٓ,ٔ وعظاغ  سة ٖٖ٘,ٔمؾزعضؽ عمى الزف  ال  كض  
ال  كض  وعظاغ  سة عض  تفؾع  الزف  ال  كض  عمى عظاغ  سة  ي ًل مؽ الإلخرراا: 

الرشاعاا ال لائض ، وعا؛  وتفؾل عظاغ  سة  ي  ،وعمؼ الإل ك  ا  إلا  الشباتي، وت كض  الحضؾان،
ا  إلا   اسإلرالم الرا ي، از اا السراعض ، اا زراعض  عام ، البدإلش ،تخرر الشباتاا،

والإلي   ػ بأن االعإلساض عمى الهشدس  السراعض  مؽ شأ ه ز اضة  ،خ ػ أتخرراا و وازالا ، 
 الإلع ف عمى السذاكل السراعض  واز اا السهمس  لمسرغ.ا  إلا  و 
ؼ الإلعمضسي  ي  مدظضؽ  هؾ ماثالح  ي الدماالسراعي  مؾععاح و حإلل الإلعمضؼ ال امعي       

 ٘إلى  ٗعام اأؼ بعد الثا ؾ   العام   لدراس  الهشدس  السراعض  لسدة  ٕٔ؛أتي بعد ضراس  
سشؾاا، و ذ ف عمى الإلعمضؼ السراعي وزارة الإل كض  والإلعمضؼ لإلخ  ج ض عاا مؽ السهشدسضؽ 

 دظضؽ.السراعضضؽ القاضر ضؽ عمى تشسض  اال إلا  السراعي  ي  م
و  ػ بأن ملا الإلفؾل  ي الزف  ال  كض  ؛عؾض إلى ًب  مداعإلها بالشدب  لقظاغ  سة،      

با  ا   إلى ًب  السداع  السسروع  أ؛زاح، الم  اللؼ يإلظم  عدضاح أكب  مؽ 
 السإلخررضؽ  ي السراع .
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السيشجسػن الدراعيػن السدجمػن في نقابة السيشجسيغ الدراعييغ في فمدصيغ حدب : (2) ججول رقع
 .مٕٗٔٓالسشصقة والتخرز، 

 قصاع غدة** الزفة الغخبية* فمدصيغ (ٔ)التخرز
 ٜٚ ٜٙٙ ٙٙٚ اال إلا  الشباتي
 ٖٗٔ ٜٖٔ ٖ٘ٗ ت كض  الحضؾان

 ٜٔٔ ٛٗٔ ٜٖٖ الرشاعاا ال لائض 
 ٛٓٔ ٜٜ ٕٚٓ وعا؛  الشباتاا

 ٜٗٔ ٖ ٜٚٔ تخرراا زراعض  عام 
 ٙ٘ ٕٙ ٕٛ البدإلش 
 ٜٔ ٖٗ ٕٙ عمؼ الإل ك 

 ٚٗ ٛ ٘٘ اسإلرالم االرا ي
 ٗ٘ - ٗ٘ از اا السراعض 
 ٜٕ ٗ ٖٖ ا  إلا  وازالا
 ٜٙٔ ٖٗ ٖٕٓ تخرراا اخ ػ 
 5ٓ,1ٔ 5ٖٖ٘ٔ 5ٕٗ٘ٔ المجموع

 .ٕٗٔٓالسردر:  قاب  السهشدسضؽ السراعضضؽ  ي  مدظضؽ، 
 يؾجد  : ال -ا

 ٕٗٔٓ*: البضا اا ال تذسل شه  ض؛دسب  
 .ٖٕٔٓ**: بضا اا عظاغ  سة عإلى العام 

 م.ٜٜٚٔ : الإلخرراا مي بشا  عمى الإلرشضف الفمدظضشي السعضارؼ لمإلعمضؼ ٔا

وعشد مالعغه مله العداض مؽ السإلخررضؽ  إن م سؾغ السإلخررضؽ  ي الس ال       
 ، أما  ي الس ال الشباتي  سانٕٗٔٓمإلخرص  ي  مدظضؽ لعام  ٖ٘ٗالحضؾا ي بم ؾا 

مإلخرراح  ي  مدظضؽ واللؼ يإلزا بظ م السإلخررضؽ  ي ت كض  الحضؾان  ٘ٛٙٔالس سؾغ 
ًسا و ؾجد العديد مؽ الطبا  البضظ  ضؽ والسإلخررضؽ  ي عمؼ البضظ ة ، مؽ الس سؾغ السمي

  .وعمؼ العشا؛  برح  الحضؾان
ؽ ز اضة مله العداض مؽ خالل عسل خظ  شامم  السإلضعاد طالد وأرػ أ ه مؽ السسأ

ال امعاا وتذ ضعهؼ لمدخؾل  ي مثل مله الإلخرراا با  ا   إلى تؾ ض    ص عسل 
 وال دول الإلالي يمقي الزؾ  عمى مله الإلخرراا. ، لمخ   ضؽ
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;  الضفة الغربٌة
72% 

;  لطاع غزة
28% 

 الضفة الغربٌة

 لطاع غزة

نقابة األشباء البيصخييغ في فمدصيغ حدب السشصقة األشباء البيصخييغ السدجميغ في : (ٖ) ججول رقع
 ٕٗٔٓوالتخرز، 

 السشصقة
 التخرز 

 الشدبة السجسػع
 عمع البيصخة صحة الحيػان شب بيصخي 

 ٓٓٔ ٓٔٗ ٜ ٙ ٜٖ٘ فمدصيغ

 ٕٚ ٜٕ٘ ٛ ٙ ٕٔٛ الزف  ال  كض 

 ٕٛ ٘ٔٔ ٔ - ٗٔٔ عظاغ  سة

  (-):ال يؾجد
  .ٕٗٔٓ مدظضؽ،  :  قاب  الطبا  البضظ  ضؽ  يالسرجر

وعشد مقار   ملا ال دول بأعداض عضؾا اا الساشض   ي  مدظضؽ  إ شا   د م سؾغ عدض الساشض  
ء  إن الشإلض   تسؾن ٓٔٗرأس، وعشد تقدضسهؼ عمى عدض السهشدسضؽ  ٜٕٓ.ٜٓٛبم   
رأس لسل مإلخرص، وأرػ بأن ملا عدض ًبض ، الم  اللؼ ؛دإلعدؼ الؾعؾف عشده،  ٜٖٕٓ

 سؽ السباد الح   االجإلساعي اللؼ تدببه مثل مله الإلخرراا، وعدم  وأرػ أن مؽ
 تؾ     ص عسل لمخ   ضؽ، وتد ي أجؾر العاممضؽ  ي مله القظاعاا.       

 ٕٗٔٓعام ندبة األشباء البيصخييغ في فمدصيغ: (ٗشكل رقع )
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ٕٗٔٓ مدظضؽ، :  قاب  الطبا  البضظ  ضؽ  ي السرجر

مؽ ال دول والذأل الدابقضؽ يإلزا الإلفاوا والف ل بضؽ الزف  ال  كض  وعظاغ  سة        
ا  ي س% بضشٕٚ ي أعداض و دب  الطبا  البضظ  ضؽ عض  بم    دبإلهؼ  ي الزف  ال  كض  

 .%ٕٛعظاغ  سة 
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للػ و  ػ بأن ملا الفارل ي جر إلى ًب  مداع  الزف  ال  كض  بالشدب         لقظاغ  سة، ًو
 كب  الث وة الحضؾا ض  الإلي تإلسضس بها عؽ عظاغ  سة.

ولالطالغ عمى عدض سشؾاا الدراس  لمعاممضؽ  ي القظاغ السراعي  ي  مدظضؽ مؽ خالل      
 ال دول الإلالي:

ة والسيشة وعجد سشة فأكثخ مغ فمدصيغ حدب السشصق ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ : (ٗ) ججول رقع
 ٕ٘ٔٓالدشػات الجراسية 

 السشصقة والسيشة 
 عجد الدشػات الجراسية

 السجسػع +ٖٔ ٓٔ-ٕٔ ٚ-ٜ ٔ-ٙ ٓ
 ٛ.ٕٙ ٖ.ٓٙ ٖ.ٔٔ ٘.ٚ ٜ.ٗ ٘.ٓ  %والسإلخررؾن والسداعدون  السإلب  والفشضؾن 

 ٓ.٘ ٛ.ٔ ٗ.٘ ٖ.ٙ ٘.ٓٔ ٘.ٖٓ العسال السه ة  ي السراع  والرضد

سؼ السردر:  www.pcbs.gov.psل،عرا  الفمدظضشيال هاز السً 

مؽ ال دول الدابق  العع عدض سشؾاا الدراس  لمعسال السه ة  ي السراع  و  ػ أن        
وأن العسال الليؽ  ،%٘.ٖٓإلمقؾا الدراس  أبداح عض  بم   يالشرض  الكب  مؽ العسال لؼ 

ومألا   ػ أ ه ًمسا زاضا سشؾاا الدراس  عل عدض  ،%٘.ٓٔسشؾاا ضراسض  مؼ  ٙ-ٔتمقؾا مؽ
 ٖٔضرسؾا أكث  مؽ  الليؽالعاممضؽ مؽ % ٛ.ٔالعاممضؽ  ي م ال السراع  وصؾالح إلى  دب  

، والدب  ؛عؾض بأن العسال   ي السراع  ال تإلظم  تعمضؼ عالي مثل الإلخرراا الدعضق .                      عام
ررض  والسإلابض    د أ ه ًمسا زاضا سشؾاا الإلعمضؼ زاض عدض وعمى العأس  ي العسال الإلخ

%  ٘.ًٓا   الشدب   بضشسا، عام ٖٔ% لسؽ ضرسؾا أكث  مؽ ٘.ٓٙالعاممضؽ  ضها لإلرل إلى 
، عض    ػ عسوف السإلعمسضؽ عؽ القظاغ السراعي واالت اه لقظاعاا لسؽ لؼ يدرسؾا أبداح 

أمسها عظاغ الخدماا وتلػ لن عظاغ الخدماا أعل جهداح، وأكث  عائداح، إ ا   إلى  ،أخ ػ 
أ ه تاا سسر إجإلساعضه أ زل، أما القظاغ السراعي  هؾ ال يإلظم  السثض  مؽ الإلعمضؼ ولسشه 

ضه السإلعمسؾن، ًسا أن اسإلخدام ؛عإلسد عمى ال هد البد ي أكث  ومؾ عمضل العائد  ال يإلذ ر إل
للػ ع سه، ولسشه  ي تقدي ؼ يس د مؽ سشؾلؾجض  الحديث  ؛ُ الؾسائل الإل حدؽ  ؾعض  ا  إلا  ًو

  دب   البظال .
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 :ٔانؼبيهٍٛفٙانمطبعانشراػٙانزًُٛخانجشزٚخ -ٕ
سشة فأكثخ مغ فمدصيغ حدب الجشذ والشذاط االقترادي،  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ : (٘ججول رقع)

ٕٓٓٓ-ٕٓٔ٘ 

 الجشذ والشذاط االقترادي
                    الدراعة والريج

وصيج األسساك والحخاجة  
%ذكػر  

 والحخاجة الدراعة والريج
%إناث وصيج األسساك  

 والحخاجة الدراعة والريج
كبل  وصيج األسساك
 الجشديغ

ٕٓٓٓ ٔٓ.ٖ ٖٗ.ٚ ٔٗ.ٔ 
ٕٓٓٔ ٜ.ٙ ٕٙ.ٚ ٕٔ.ٕ 
ٕٕٓٓ ٕٔ.ٗ ٖٓ.ٖ ٔ٘.ٖ 
ٕٖٓٓ ٕٔ.٘ ٖٗ.ٖ ٔٙ.ٕ 
ٕٓٓٗ ٕٔ.ٗ ٖٗ.ٔ ٔٙ.ٗ 
ٕٓٓ٘ ٔٔ.ٗ ٖٕ.ٜ ٔ٘ 
ٕٓٓٙ ٕٔ.ٙ ٖ٘.ٔ ٔٙ.ٚ 
ٕٓٓٚ ٔٔ.ٔ ٖٙ.ٛ ٔٙ.ٔ 
ٕٓٓٛ ٔٓ.ٚ ٕٛ.ٛ ٔٗ.ٔ 
ٕٜٓٓ ٜ.ٜ ٕٓ.٘ ٔٔ.ٛ 
ٕٓٔٓ ٜ.ٜ ٕٔ.ٗ ٔٔ.ٛ 
ٕٓٔٔ ٜ.ٚ ٕٕ.ٕ ٔٔ.ٜ 
ٕٕٓٔ ٛ.ٜ ٕٖ.ٚ ٔٔ.٘ 
ٕٖٓٔ ٛ.٘ ٕٓ.ٜ ٔٓ.٘ 
ٕٓٔٗ ٛ.ٕ ٕٓ.ٜ ٔٓ.ٗ 
ٕٓٔ٘ ٚ.ٛ ٖٔ.ٔ ٛ.ٚ 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 

سشة فأكثخ في فمدصيغ في الشذاط الدراعي، حدب الجشذ،  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ  :(٘) شكل رقع
ٕٓٔ٘ 

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 

 751ذكور 

 5ٖٔ5ٔ إناث
 ذكور

 إناث
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عدض العاممضؽ  ي الشذا  السراعي  ي  مدظضؽ مؽ عام    صدمؽ ال دول الدابق         
 دب  العاممضؽ  ي السراع  مؽ ا  ا  أكب  مؽ  عض    ػ أن ٕٗٔٓإلى عام  ٕٓٓٓ

وعد  ،العاممضؽ  ي السراع  مؽ اللًؾر خالل جسضر الدشؾاا الركع  عذ  السؾ ح  بال دول
% ٖ.ٓٔم   عشد اللًؾر % بضشسا بٚ.ٖٗ مي ٕٓٓٓبم    دب  العاممضؽ مؽ ا  ا  عام 

ا   الشدب  عشد اللًؾر  ،%ٔ.ٖٔعشد ا  ا   ٕٗٔٓوعد بم   عام  % و العع أن ٛ.ًٚو
 ،بذأل ًبض  ٕٗٔٓعإلى  ٕٓٓٓ دب  العاممضؽ  ي السراع  ا خفز  لسال ال شدضؽ مؽ عام 

ومي  ي الس تب   ٕٗٔٓ% عام  ٚ.ٛعإلى وصم   ٕٓٓٓ% عام ٔ.ٗٔكا    عض 
لعاممضؽ، الم  اللؼ يس د  دب  البظال  و   ر  دب  العاطمضؽ عؽ الخض ة مؽ عض  عدض ا

العسل، و  جر ملا الم  إلى ت اجر  ي الرا ي السسروع   إلض   سمؾك االعإلالل 
للػ ا خفاض الج  الضؾمي ًسا س  ي  ش ػ  ي ال داول القاضم ، وعد ًانواسإلهدا اته، ًو
ؾر الخدماا عض  بمغ عدض العاممضؽ اللًالس تب  الولى مؽ عض  عدض العاممضؽ مؾ عظاغ 

 % . ٜ.ٕٙ%، وا  ا ٜ.ٖٓ
و  ػ بأن الحمؾل ال لر   لهلا الؾ ر الحالي مؾ شبه مدإلحضل إال بسوال ا عإلالل عؽ  

 مدظضؽ، ولسؽ يبقى المل  ي و ر الخظط الإلي مؽ شأ ها الإل م  عمى السذاكل السراعض  
 اعض ، ض ه.الإلي تإلعمق بال اا و ال ؼ والإلؾعض  السر 

 الدراعة والريج والحخاجة وصيج األسساك،كبل الجشديغ: (ٙشكل رقع )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:       www.pcbs.gov.psال هاز السً 
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 :يؼذلاألعزانٕٛيٙفٙانمطبعانشراػٙ -ٖ

 ٕٗٔٓ-ٕٓٓٓمعسالة الدراعية في فمدصيغ، معجل األجخ اليػمي ل: (6) ججول رقع

معجل األجخ اليػمي لمعامميغ في الدراعة  الدشػات
 )دوالر أمخيكي(

ٕٓٓٓ ٔٙ.ٗ 
ٕٓٓٔ ٖٔ 
ٕٕٓٓ ٔٔ 
ٕٖٓٓ ٛ.ٜ 
ٕٓٓٗ ٛ.ٖ 
ٕٓٓ٘ ٛ.ٚ 
ٕٓٓٙ ٜ 
ٕٓٓٚ ٔٓ.ٔ 
ٕٓٓٛ ٛ.ٖ 
ٕٜٓٓ ٙ.ٖ 
ٕٓٔٓ ٙ.٘ 
ٕٓٔٔ ٔٔ.ٚٔ 
ٕٕٓٔ ٔٔ.ٕٖ 
ٕٖٓٔ ٔٔ.ٔٗ 
ٕٓٔٗ ٖٔ.ٕٚ 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي السردر:                      www.pcbs.gov.psال هاز السً 

مؽ ال دول الدابق والذأل الإلالي يؾ حان معدل الج  الضؾمي لمعاممضؽ  ي السراع       
ضوالر،  ٗ.ًٙٔان  ٕٓٓٓوالسالعع أن الج   ي عام  ٕٗٔٓعإلى عام  ٕٓٓٓمؽ عام 

ضوالر، ومؽ ال دي  باللً  بأن  ٕٚ.ٖٔإلى  ٕٗٔٓ لضرل عام ٕٔٔٓوا خفض عإلى عام 
للػ ؛عإلب  بدضط مقار   بسا ؛حرمه  ملا الج  ؛عإلب  بدضط مقار   بالقظاعاا الخ ػ ًو

، ولعل ملا ما ؛فد  عدم إعدام العسال  عمى ٜٛٗٔالف ض العامل  ي الرا ي السحإلم  عام 
القظاعاا الخ ػ، وات اه اال ا   القظاغ السراعي بدب  ا خفاض الج   ضها، وات امهؼ إلى

الحرار با أن ملا اال خفاض تأث  ًثض اح لمعسل  ي السراع  ًؾ هؼ ي  ؾن بأعل الجؾر، ًس
للػٕٓٓٓالشاجؼ عؽ ا إلفا   االعرى عام  عمى عظاغ ٕٓٔٓ، ٕٛٓٓع د عام  ، ًو

اغ السراعي ال لرؼ مي بسوال االعإلالل وأن الحمؾل السؤعإله تبقى بسؤازة القظ إن الحل سة، و 
 مؽ الدول الخارجض  مؽ عض  الإلسؾ ل،و الإلردي  لمخار ، و ض ه. 
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 معجل األجخ اليػمي لمعامميغ في الدراعة بالجوالر األمخيكي: (ٚ) شكل رقع

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                      www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

 :ٔاطزخذاواٜالدفٙانمطبعانشراػٙانزًُٛخانجشزٚخ -ٗ

 مٕٛٓٓحتى  ٜٜٗٔاآلالت الدراعية السدتخجمة في الدراعة مغ : (7ججول )

تخكتػر  السؤشخ
 عجل

محخاث  تخولة
 حفار)كمتيفتخ(

محخاث 
 سكظ

 تشظ ماء

ٜٜٔ٘/ٜٜٔٗ ٗ,ٖٚٓ ٕ,ٖٖٙ ٖ,ٗ٘ٔ ٕ,ٜٗٙ ٔ,ٓٔٗ 
ٜٜٔٙ/ٜٜٔ٘ ٘,ٖٕٙ ٕ,ٜٕٛ ٖ,ٜٛٓ ٖ,ٕ٘ٗ ٔ,ٜٔٗ 
ٜٜٔٚ/ٜٜٔٙ ٘,ٜٜٛ ٖ,ٖٖٛ ٗ,ٔٛٙ ٖ,ٕٜٙ ٔ,٘ٛٛ 
ٜٜٔٛ/ٜٜٔٚ ٘,ٜٚٙ ٖ,٘ٙٗ ٗ,ٕٚٓ ٖ,ٓٓٓ ٔ,ٚٓٓ 
ٜٜٜٔ/ٜٜٔٛ ٚ,ٓٚٚ ٗ,ٜ٘ٙ ٘,ٖٚ٘ ٖ,ٕٙٔ ٕ,ٖٖٔ 
ٕٓٓٓ/ٜٜٜٔ ٚ,ٗٛٛ ٗ,ٖٛٙ ٘,ٜٓٓ ٖ,ٖٚٗ ٕ,ٜ٘ٔ 
ٕٓٓٔ/ٕٓٓٓ ٚ,ٖٔٗ ٘,ٜٓٓ ٘,ٓٔٔ ٖ,ٚٙٓ ٕ,ٙٛٚ 
ٕٕٓٓ/ٕٓٓٔ ٚ,٘ٚ٘ ٘,ٕٖٔ ٘,ٔٙٙ ٖ,ٚٚٓ ٕ,ٚٙ٘ 
ٕٖٓٓ/ٕٕٓٓ ٚ,٘٘ٔ ٘,ٔٓٛ ٘,ٖٓ٘ ٖ,ٙٚٗ ٕ,ٕٛٓ 
ٕٓٓٗ/ٕٖٓٓ ٚ,ٙٗٙ ٘,ٕٔ٘ ٘,ٜٓٔ ٖ,ٙٙ٘ ٕ,ٕٛٚ 
ٕٓٓ٘/ٕٓٓٗ ٚ,ٖٖٙ ٘,ٔٚٗ ٘,ٕٔٚ ٖ,ٕٙٚ ٕ,ٛٗٙ 
ٕٓٓٙ/ٕٓٓ٘ ٚ,ٜ٘ٙ ٘,ٜٓٗ ٘,ٔٔٚ ٖ,ٖٙٚ ٕ,ٛٛٔ 
ٕٓٓٚ/ٕٓٓٙ ٚ,ٖٗ٘ ٘,ٕٓٗ ٘,ٓٓ٘ ٖ,ٖٙٓ ٕ,ٛٚٗ 
ٕٓٓٛ/ٕٓٓٚ ٚ,ٖٚٗ ٘,ٔٛٛ ٘,ٕٓٔ ٖ,ٚٔٗ ٖ,ٖٜٔ 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسرجر:                        www.pcbs.gov.psال هاز السً 

؛العع مؽ ال دول الدابق بأن عدض الإل اكإلؾراا الع ل مؾ الكب  مؽ بضؽ ازالا      
إلؾر، يمضها الإل ول   ٖٗٚٚ، ٕٛٓٓالسدإلخدم   ي السراع  عض  بمغ عام  ، يمضها  ٛٛٔ٘تً 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20002002200420062008201020122014

معدل األجر الٌومً للعاملٌن 
دوالر )فً الزراعة 

 (أمرٌكً



93 

، ومؽ ٜٖٖٔ، و ي الشها؛  تشػ مضاه  ٖٗٔٚضها مح ك سػ ، و م ٕٔٓ٘مح ك الحفار 
ال دي  باللً  بأن اسإلخدام ازالا السراعضه ؛حدؽ ا  إلاجض ، و قمل ال هد عمى السسارغ، 
ولسؽ السسارغ مازال ؛عا ي مؽ الحرار السف وض عمى ضخؾل مله ازالا أو عظر ال ضار لها 

ا  ي عل عدم وجؾض جهاا ضاعسه بالذأل مؽ ال ا   السحإلل، با  ا   إلى ارتفاغ ثسشه
 السا ي.

 ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓاآلالت الدراعية السدتخجمة في فمدصيغ  :(ٛ) شكل رقع

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                      www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

وعشدما  درس الإلشسض  البذ     ي القظاغ السراعي  إ شا البد أن  مقي الزؾ  عمى       
السدػ اللؼ وصل إلضه العاممؾن  ي القظاغ السراعي  ي اسإلخدام ازالا السراعض  الحديث  
وممسضإلهؼ لها ومقدرتهؼ عمى تفعضمها  ي السراع ، ومشا   د أن المؾر تدض  بذأل جضد  ي 

  ي  مدظضؽ.ملا الس ال 
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 :نزًُٛخانجشزٚخٔاإلَزبطانشراػٙا -٘

 ٕٗٔٓ – ٕٓٓٓالتغيخات األساسية عمى بيانات زراعية متشػعة في فمدصيغ، : (ٛ) ججول رقع

قيسة اإلنتاج الدراعي  الستغيخ
 )مميػن دوالر أمخيكي(

القيسة السزافة )مميػن 
 دوالر أمخيكي(

االستيبلك الػسيط 
)مميػن دوالر 
 أمخيكي(

عجد الجسعيات 
التعاونية 
 الدراعية

 أعجاد السذاتل الدراعية

ٕٓٓٓ ٖٕٚ.ٚ ٕٗٔ ٖٔٛ.ٛ ٔٔٔ .. 
ٕٓٓٔ ٙٙٚ ٖٖٜ ٖٕٛ ٖٔٔ .. 
ٕٕٓٓ ٜ٘٘.ٜ ٕٖٗ.ٙ ٖٕ٘.ٗ ٚ٘ .. 
ٕٖٓٓ ٕٚٓ.ٗ ٕٜٚ.ٙ ٕٕٗ.ٛ ٖٔٙ .. 
ٕٓٓٗ ٖٙ٘.ٚ ٖٖٛ.ٙ ٖٔ٘.ٔ ٜٔ٘ .. 
ٕٓٓ٘ ٚٗٚ.ٖ ٕٜٛ.ٛ ٗ٘ٚ.٘ ٕٓٗ ٜٔٚ 
ٕٓٓٙ ٚٔٛ ٕٙٚ.٘ ٗ٘ٓ.٘ ٔٛٓ ٕٕٚ 
ٕٓٓٚ ٚٗ٘ ٕٜٕ.ٛ ٕٗ٘.ٕ ٕٓٙ ٜٖٔ 
ٕٓٓٛ ٚٛٔ.ٔ ٖ٘٘.ٚ ٕٗ٘.ٗ *ٕٓٔ *ٜٛ 
ٕٜٓٓ ٚٙٙ ٖٚٗ ٖٜٕ *ٕٔٗ *ٔٓ٘ 
ٕٓٔٓ ٜٛ٘.ٜ ٖٗٓ.ٖ ٗٙ٘.ٙ ٕٗٓ ٔٗ٘ 
ٕٓٔٔ .. .. .. ٕٗٔ ٖٔٙ 
ٕٕٓٔ .. .. .. ٕٖٙ ٔٚٙ 
ٕٖٓٔ .. .. .. ٕٔٚ* ٖٔٙ* 
ٕٓٔٗ .. .. .. ٕٙٚ ٔ٘ٛ* 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي السرجر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 
 ا.. :  ض  مإلؾ  .

 * تسثل بضا اا الزف  ال  كض   قط.
 .** تذسل السشذآا السراعض  العامم   ي القظاغ السراعي الخاص والممي

 قيسة اإلنتاج الدراعي)مميػن دوالر أمخيكي(: (ٜشكل )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                      www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

0

200

400

600

800

1000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

لٌمة اإلنتاج الزراعً 
 (ملٌون دوالر أمرٌكً)

732.7  

895.9 



95 

ممضؾن ضوالر عام  ٚ.ٕٖٚ؛العع مؽ ال دول الدابق أن عضس  ا  إلا  السراعي بدأا       
، وأخلا بالإللبلد  ي الدشؾاا الإلالض  ، وتلػ بدب  الحرار السف وض بعد  ٕٓٓٓ

للػ بعد  ؾز عً   عساس  ي اال إلخاباا الإلذ  عض  عام ،  ٕٕٓٓا إلفا   العرى عام ، ًو
 ممضؾن ضوالر ٜ.ٜ٘ٛإلى  ٕٓٔٓثؼ أخلا باالرتفاغ عإلى وصم  عام  .ٕٙٓٓ

 :دٔرانزًُٛخانجشزٚخفٙانمًٛخانًؼبفخنهشراػخ  -ٙ
القضس  السزا   مي مفهؾم أساسي يإلعمق با  إلا  و ذض  إلى القضس  السإلؾلدة ل؛  وعدة      

ًسا وتسثل القضس  السزا   م سؾغ عؾائد عؾامل ا  إلا    ٔاأؼ  ذا  إ إلاجي،تسارس 
ر، وتإلأتي أمسض  ملا السؤش  ًؾ ه ؛سثل الس ضوض االعإلراضؼ  كالجؾر والركام والفؾائد وال  

، ًسا وأ ه ؛دإلبعد أؼ إس اف أو مدر  ي اسإلخدام السؾاض الخام  ي عسمض  سراعيلمشذا  ال
    ..ا  إلا 

  أن القضس  السزا   لمقظاغ السراعي بدأا عام ٛ؛العع مؽ ال دول الدابق رعؼ ا 
ولؼ يإل ض  ًثض اح عإلى ممضؾن ضوالر، وأخلا بالإللبلد  ي الدشؾاا الإلالض    ٕٔٗإٓٓٓ

ممضؾن ضوالر، وتلػ بدب  الحرار السف وض بعد ا إلفا    ٖ.ٖٓٗإلى  ٕٓٔٓوصم  عام 
للػ بعد  ؾ ٕٕٓٓالعرى عام   ٕٙٓٓز عً   عساس  ي اال إلخاباا الإلذ  عض  عام ،  ًو

 أ؛زَا.
 ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓمغ عام  القيسة السزافة لمقصاع الدراعي )مميػن دوالر(: (ٓٔشكل )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي السردر:                     www.pcbs.gov.psال هاز السً 



  

                                                           

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،   ٔا  .ٕٛٚ، صٖ، ٕٗٔٓال هاز السً 
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 :انزًُٛخانجشزٚخٔػذدانؾٛبسادانشراػٛخٔاطزخذوانًجٛذادردٔ-ٚ

ندبة استخجام التصبيقات الدراعية في الحيازات الدراعية الشباتية والسختمصة في األراضي : (ٜ) ججول رقع
 .ٕ٘ٓٓ/ ٕٗٓٓالفمدصيشية حدب نػع التصبيق الدراعي والسشصقة، 

 
 

 السشصقة

 التصبيق الدراعينػع  

 السبضداا عجد الحيازات الشباتية والسختمصة
السسدة 
 السضساو  

السسدة 
 العزؾ  

السأا ح  
 البضؾلؾجض 

 ٕ.ٕٔ ٔ.٘ٗ ٖٓ ٘.ٖٛ ٙٔٛ,ٖٜ األراضي الفمدصيشية
 ٖ.ٖٔ ٜ.ٕٗ ٗ.ٕ٘ ٖ.ٖٗ ٖٕٛ,ٖٛ الزف  ال  كض 
 ٔ.ٗ ٚ.ٕٙ ٖ.ٙٙ ٚ.ٔٚ ٖٖ٘,ٓٔ عظاغ  سة

سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:                www.pcbs.gov.psال هاز السً 

عشدما  درس الإلشسض  البذ     ي ملا القظاغ   البد أن  مقي الزؾ  عمى السدػ اللؼ        
  إلزا مؽ ال دول الدابقوصل إلضه العاممؾن  ي القظاغ السراعي  ي اسإلخدام السبضداا، و 

 ي الزف   ٖٕٛ.ٖٛعدض الحضازاا السراعض   ي الزف  ال  كض  وعظاغ  سة عض  بم   
مدػ اسإلخدام السؾاض السداعدة  ي   ي عظاغ  سة، و إلزا أ؛زاح  ٖٖ٘.ٓٔال  كض ، و 

عض  ًا   الشدب  االسبضداا والسسدة، السسدة العزؾ    السراع  لمحفاظ عمى الشباا 
 لزف  ال  كض  باسإلثشا  السأا ح  البضؾلؾجض .م تفع   ي عظاغ  سة عشها  ي ا

وت جر الس اضة  ي اسإلخدام السبضداا  ي  سة عشها  ي الزف  ال  كض  بدب  ا خفاض    
للػ ته    السبضداا وز اضة عدض السحالا الإلي تبضر مله  ال عاب  الشدبض  عشها  ي الزف  ًو

 السبضداا.
 الدراعي: التشسية البذخية وفئات حجع العسل في القصاع -ٛ

عجد السشذآت العاممة في القصاع الخاص والقصاع األىمي والذخكات الحكػمية في : (ٓٔ) ججول رقع
 ٕٚٓٓالزفة الغخبية وقصاع غدة حدب الشذاط االقترادي وفئات حجع العسل

عجد  القصاع
 السشذآت

 مغ العسال فئات حجع العسل

 +ٓٓٔ ٓ٘إلىٜٜ ٕٓإلىٜٗ ٓٔإلىٜٔ ٘إلىٜ ٔإلىٗ

السراع  ات كض  الساشض  
 والحضؾا اا الخ ػ 

ٜٙٚٙ ٖٙ٘ٗ ٗٓٓ ٖٔ ٕ ٓ ٓ 

 الشدب 
 

ٜٖ.ٛ ٘.ٚ ٓ.ٗ ٓ.ٓ ٓ.ٓ ٓ.ٓ 

. ي الجياز السخكدي لئلحراء الفمدصيشيالسرجر: الجياز السخكد   
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 في القصاع الدراعي في فمدصيغ فئات حجع العسل: (ٔٔشكل )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                      www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

يإلزا بأن  ئاا العسل   ي العسال السراع  السأؾ   مؽ  ضؽمؽ ال دول والذأل الدابق      
و إلبضؽ مؽ تلػ بأن القظاغ  ،%ٛ.ٖٜعسال ًان لها  رض  السد عض  بم    ٗ-ٔ

حإلؾؼ ؛إله ض؛  الخ ػ مي مأؾ   مؽ مذار ر ص ض   البا االعإلراضاالسراعي ًأل القظاع
، وإن ضل تلػ عمى شضى   إ سا يدل عمى ص   ع ؼ االعإلراض عسال  قط ٗ -ٔمؽ 

الفمدظضشي، واعإلساضه عمى السذ وعاا الر ض ة، وإن ز اضة ع ؼ السشذأا إ سا يإلظم  ز اضة 
، أو بس اضة الإلسؾ ل  ي ع ؼ االعإلراض ، وتلػ إما بز، اسإلثساراا أجشبض   ي  مدظضؽ

   ذا  مذ وعاا ًبض ة.
ومؽ خالص  مله البضا اا وال داول يإلزا بأن ضور الإلشسض  البذ     ي السراع   ي        

 ي السراع  اللؼ يشخفض بس ور السمؽ  مدظضؽ مؾ محدوض، وتلػ مؽ عض  أعداض العاممضؽ 
أ ه ًمسا زاضا سشؾاا  اتزاعض   ،أو بأج  العاممضؽ السشخفض أو بدشؾاا الإلعمضؼ لمسسارعضؽ

الإلعمؼ عل عدض السسارعضؽ بدب  عم  العائد وز اضة ال هد، ومؽ مشا  إ ه ال بد مؽ إعاضة الشغ  
وتلػ مؽ خالل و ر الخظط لإلشسض  القظاغ السراعي   ي ضور الإلشسض  البذ     ي السراع ،

الإلعمضؼ، والإلي  والعالض  السدرك بسا  ضه العاممضؽ  ي السراعه لإلأسضس طاعاا ًبض ة مؽ السؾاضر 
السخإلمف ، ًسا أن مله  م اعمها ؛قر عمضها ع   تشفضل مله السذار ر ومإلابعإلها وتقضضسها  ي

الإل ظض  السالض  الالزم  والإلسؾ ل، لإلسؾن تاا مذار ر ًبض ة ، با  ا   إلى السذار ر تحإلا  
مؽ خالل اسإل الل  ا وتردي ماإلى تشسض  اال إلا  الحضؾا ي، وعسل آلضاا لإلدؾ ق السشإل ا

 السؾارض الظبضعض .

 

 1إلى4
94% 

 5إلى9
6% 

 1إلى4

 5إلى9

 10إلى19

 20إلى49

 50إلى99

100+
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 لسبحث الثانيا
 دور التشسية البذخية في تشسية القصاع الرشاعي

 :رًٓٛذ
؛عد القظاغ الرشاعي مؽ أمؼ القظاعاا ا  إلاجض   ي اعإلراض أؼ بمد، وتلػ لسا له 

االعإلراض؛   مؽ ضور مام  ي تحديد الساس الساضؼ لمإلقدم والشسؾ  ي جسضر الس االا، سؾا 
أو الدضاسض  أو االجإلساعض ، ولللػ أصبا الإلظؾ   واالمإلسام  ي القظاغ الرشاغ مد اح أساسضاح 
معغؼ الدول الشامض  لإلحقضق الإلشسض  االعإلراض؛  السظمؾك ، ومب ر الدول الشامض   ي تلػ مي 

إلراضؼ ، أن تظؾ   وتشسض  القظاغ الرشاعي ؛عإلب    ور اح لإلحقضق معدل عال  لمشسؾ االع
ولخمق   ص عسل ًثض ة وكالإلالي ز اضة الإلشؾغ االعإلراضؼ الز ورؼ لإلحدضؽ الإلحؾل 

  ٔا االجإلساعي والرشاعي والإلقشي  ي تمػ الدول.
لللػ ًان البد مؽ االمإلسام بالقظاغ الرشاعي الزعضف  ي الرا ي الفمدظضشض  

 اعل  ي عسمض   روخرؾصاح  ي عظاغ  سة، وتلػ لسا يشبشي عمضه  ي السدإلقبل مؽ ضو 
 .الإلشسض  السدإلقبمض   ي القظاغ

وعد شهد القظاغ الرشاعي  ي  مدظضؽ تقدماح ممحؾعاح  ي سشؾاا الإلدعضشاا وعإلى 
بدا؛  ا إلفا   العرى،  إلض    ع ار عا ؾن تذ ضر االسإلثسار وكشا  السدن الرشاعض ، مسا 

واجه ع و اح صعب  بدب   سامؼ  ي ز اضة ع ؼ االسإلثسار السحمي والخارجي، إال أ ه عد
وكالإلالي أضا إلى ز اضة  ،السثض  مؽ الع اعضل والسذأالا الإلي مشع  ضون تظؾ  ه و سؾه

مؽ  اا س ائضمي ، وسع  سمظاا االعإلالل اا س ائضمي ارتباطه وتعسضق تبعضإله لالعإلراض 
ض وزاضا عمى تلػ     ،إصدار مخإلمف الإلذ  عاا والوام  إلىأجل تحقضق ملا الهدف 

مس داح مؽ القضؾض والإلدابض  وا ج ا اا لحرار الرشاع  الفمدظضشض  وخاص  بعد ا دالغ 
ا إلفا   العرى عض  تؼ إ الل السشا ل الداخمض  بضؽ السحا غاا الذسالض  وال شؾكض  وتقظضر 
أوصال السحا غ  الؾاعدة مسا ألحق خدائ   اضع   ي جسضر القظاعاا السأؾ   لالعإلراض 

 . ٕاالفمدظضشي

                                                           

، الجيسقخاشيةالقصاع العام ضسغ االقتراد الفمدصيشي، السؤسدة الفمدصيشية لجراسة  زال، صب ؼ،   ٔا
 . ٚٙ، صٖٕٓٓ

، القدس، سامي، محجدات وأفاق الترشيع في قصاع غدة، دراسة ميجانيةعأاش ، محسؾض، أبؾ ع  ف ،   ٕا
 . ٜ، صٕٜٜٔالسمإلقى الفس ؼ الع كي، 
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السإلإلبر لإلظؾر القظاغ الرشاعي  ي  مدظضؽ ؛العع مؽ خالل السؤش اا ال ئضدض  
السإلعمق  بقظاغ الرشاع  اكسدامس  عظاغ الرشاع   ي الشاتج السحمي ا جسالي، وع ؼ 

واللؼ ؛غه  جمضاح بر    ،ا  إلا ، والقضس  السزا   والإلؾعضف  ضه وصاضراا ملا القظاغ 
 مؽ لمعديد الإلشا دض  القدرة و عف رتفاغ تسالضف ا  إلا ،ع ؼ السشذآا الرشاعض ، وا

   ٔا .أوالعالسي السحمي الرعضد عمى سؾا  الفمدظضشض  الرشاعاا
ها ومدامسإله  ي الشاتج  تشبر أمسض  القظاغ الرشاعي مؽ ازثار ا ؛ ابض  الإلي يإلً 

وتؾ ض  الدمر  ،السزا  السحمي ا جسالي، وتذ ضل اليدؼ العامم ، وز اضة ا  إلاجض ، والقضس  
محمضاح وإعاللها مأان الدمر السدإلؾرضة، وإمأا ض   قل الإلسشؾلؾجضا، وتؾسضر  ظال الإل ارة 
الخارجض ، وتؾ ض  مراضر جديدة مؽ الشقد الجشبي لمدول  وز اضتها، وجلد رؤوس المؾال 

 الؾطشض  والع كض  والجشبض .
ػ السعضذ  بسا يدره مؽ مال، وما واالسإلثسار  ي القظاغ الرشاعي ي  ر مؽ مدإلؾ 

يؾ  ه مؽ ر امض  لأل  اض بسقإلشضاتها السخإلمف ، وتدامؼ الرشاع  بإلظؾ   القظاعاا االعإلراض؛  
الخ ػ، ًالسراع  والإل ارة، والشقل بسا تقدمه مؽ مشإل اا أساسض ، ًالسسدة، وازالا 

قظاعاا بسا تظمبه وتدإلخدمه السراعض ، ومؾاض الظاع  ووسائل الشقل الحديث ، وتشذضط مله ال
 ي عسمض  الإلرشضر، ًسدخالا القظاغ السراعي  ي ا  إلا ، ًسا أ ه ؛عسل عمى تشذضط عظاغ 

 (ٕ) الإل ارة الخارجض  والداخمض .

  :أْىرظُٛفبدانمطبعانظُبػٙ  - أ
ولسؽ ؛عإلب   لقد تؼ ترشضف وتحمضل الهضأل الرشاعي  ي الدول إلى عدة ترشضفاا        
مله الإلرشضفاا شضؾعاح واسإلخداماح  ي ا عرا اا الدولض  واللؼ و عإله الدائ ة  مؽ أكث 

 ا عرائض  لألمؼ السإلحدة، وكسؾجبه عدس  الرشاع  إلى الس سؾعاا ال ئضدض  ازتض :
 الإلعديؽ واسإل الل السحاج . -
 الرشاع  الإلحؾ مض . -
 امداضاا السه كا  وال از والبخار وتسضف الهؾا . -

                                                           

تقييع دور الرشاعات التحػيمية في عسمية التشسية االقترادية في فمدصيغ دراسة حالة عابد طارل،   ٔا
، ٕٕٔٓ، ضراس  ماجدإلض ، ًمض  االعإلراض والعمؾم ا ضار   جامع  الزم ، ٕٓٔٓ -ٕ٘ٓٓقصاع غدة 

 .٘ٔص
، ضراس  ماجدإلض ، ًمض  دراسة حالة قصاع غدة –محجدات األجػر في القصاع الرشاعي الفمدصيشي   ٕا

 .ٛٗ، صٕ٘ٓٓالإل ارة، ال امع  ا سالمض  
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 أ ذظ  الر ف الرحي، وإضارة الشفا؛اا ومعال إلها. امداضاا السضاه، -
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي وكشا  عمضه         وملا الإلرشضف معسؾل به لدػ ال هاز السً 

 (ٔ) عدس  الرشاع   ي  مدظضؽ.

  :أْذافانزظُٛغفٙفهظطٍٛ - ب
 ؛سأؽ تحديد أمداف الإلرشضر  ي  مدظضؽ عمى الشحؾ الإلالي:

 الشاتج السحمي ا جسالي والإلؾعضف.ز اضة مدامس  الرشاع   ي  -ٔ
 ر ر عدرة القظاغ الرشاعي عمى ت ظض  الحاجاا الساسض  لمدأان. -ٕ
ز اضة ع ؼ الراضراا الفمدظضشض  مؽ خالل تظؾ   الرشاعاا القائس  واسإلحدا  صشاعاا  -ٖ

 جديدة.
 تؾسضر وتظؾ   العالعاا الإلذابأض  مر القظاعاا االعإلراض؛  الخ ػ. -ٗ
 السع    وتؾسضر العالعاا الإلذابأض   ي القظاعاا الخ ػ وتظؾ  ما. قل الإلسشؾلؾجضا و  -٘
والعسل عدر ا مأان عمى اال دما   ي  اا س ائضمي اال فساك مؽ الإلبعض  لالعإلراض  -ٙ

  ٕا االعإلراض العالسي.

 انزًُٛخانشزٚخفٙانمطبعانظُبػٙ: -د
 الرشاعي:عجد السشذأت في القصاع و عجد العامميغ التشسية البذخية و  -ٔ

وأخل  ي الس اضة  ٜٜٗٔعامل عام  ٕٗٛ.ٔٔبمغ عدض العاممضؽ  ي القظاغ الرشاعي       
ا خفض عدض السشذآا الرشاعض   ي عام  ،عامل ٚ٘ٓ.ٚٔإلى ٕٗٔٓعإلى وصل عام 

وكالإلالي ا خفض عدض العاممضؽ  ي  فس  ،مشذأة ٕٜٔالدابق له مباش ة د  عؽ العام ٜٜ٘ٔ
 .عامالح  ٕٛٔٚالفإل ة د 

 ٕٗٔٓ -ٜٜٗٔأعجاد السشذآت والعامميغ بالرشاعة في األراضي الفمدصيشية لمفتخة : (ٔٔ) ججول رقع
 عجد العامميغ عجد السشذآت الدشة
ٜٜٔٗ ٔٔ,ٕٛٗ ٘ٓ,ٖٕ٘ 
ٜٜٔ٘ ٔٓ,ٜٕٔ ٗٚ,ٛٔٗ 
ٜٜٔٙ ٔٓ,ٜٕ٘ ٘ٓ,ٜٙٓ 
ٜٜٔٚ ٔٗ,ٖٗٛ ٙٙ,ٖٔٔ 

                                                           

الولى، ضار وائل لمشذ  والإلؾز ر، عسان، الرضن، ، الظبع  اقتراديات العسلع  ش، مدع  دمحم،   ٔا
 ٔٚ -ٓٚ، صٕٚٓٓ

 .ٕ٘، م جر سابق، صمحجدات األجػر في القصاع الرشاعي الفمدصيشي  ٕا
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ٜٜٔٛ ٔٗ,ٗٚٔ ٙ٘,ٜٜٓ 
ٜٜٜٔ ٔٗ,ٜٛٗ ٕٚ,ٙٙٓ 
ٕٓٓٓ ٔٗ,ٜ٘ٓ ٚٙ,ٜٔٛ 
ٕٓٓٔ ٔٗ,٘ٓٙ ٜٙ,ٜ٘ٙ 
ٕٕٓٓ ٔٗ,ٜٔٚ ٙ٘,ٕ٘ٙ 
ٕٖٓٓ ٖٔ,ٜٖٙ ٙٓ,ٔٛ٘ 
ٕٓٓٗ ٕٔ,ٜٙٓ ٘ٛ,ٜٜٚ 
ٕٓٓ٘ ٕٔ,ٕٔٔ ٘ٛ,ٕٕٗ 
ٕٓٓٙ ٔٔ,ٖ٘ٔ ٜٗ,ٜٜٓ 
ٕٓٓٚ ٔٗ,٘ٓٛ ٙٔ,ٜٙٓ 
ٕٓٓٛ ٔٗ,ٖٜ٘ ٜ٘,ٙٗٔ 
ٕٜٓٓ ٔ٘,ٖٕٕ ٙٚ,ٕٓ٘ 
ٕٓٔٓ ٔ٘,ٙٔٚ ٙ٘,ٖ٘ٛ 
ٕٓٔٔ ٔٚ,ٜٓٓ ٕٚ,ٕٕٓ 
ٕٕٓٔ ٔٙ,ٕٖٙ ٚٛ,ٕٚٗ 
ٕٖٓٔ ٔٙ,ٕٓٔ ٜٚ,٘ٙٙ 
ٕٓٔٗ ٔٚ,ٓ٘ٚ ٛٙ,ٕٖ٘ 
سؼ ل،عرا ، سشؾاا مإلعدضةالسردر:   .سمدم  السدؾم الراضرة عؽ ال هاز السً 

  قرد مشا بالرا ي الفمدظضشض  باعي الزف  ال  كض  بسا  ضها القدس الذ عض  وعظاغ  سة.و 

 ملا ا  خفاض لدببضؽ الول  ي مله الفإل ة ًا   الدمظ  الؾطشض  تفدض و سأؽ       
 إلى تحؾل عدض ػالفمدظضشض  تعسل عمى إعام  الؾزارا والسؤسداا والجهسة المشض  أضػ تل

لل ،كبض  مؽ العاممضؽ  ي القظاغ ا  إلاجي إلى العسل  ي مله السؤسداا الحال  ػًو
أما ض، ا  سإلضإلى أ ذظ  أخ ػ ًالإل ارة واال مشهؼ تحؾل مله السشذآا  إن عدضاح  لصحاد

إلى إ الل العديد مؽ السرا ر الإلي ًا   تعسل بشغام الإلعاعد مؽ   ضعؾض :الدب  الثا ي
 .ااس ائضل الباطؽ مر 

وأصبح  تقؾم  ،زارتهاو ًا   الدمظ  الفمدظضشض  عد أكسم  بشا  و  ٜٜ٘ٔكعد عام و       
وتؼ إعام  مضئ  السدن الرشاعض  مسا  ،قظاغ الرشاعيالرشاع  بال وزارةامإلس   بسهامها  قد
يد عدض السشذآا والعاممضؽ  ي القظاغ اوأضػ إلى تس  ،القظاغ الرشاعي عمى أث  إ؛ اباح 

جر القظاغ الرشاعي مؽ ات   ٕٓٓٓو ي عام ، ٜٜٜٔعإلي عام  الرشاعي بذأل مظ ض
اجر عإلى عام الإل   واسإلس  ،العسال بدب  ا إلفا   العرى وأعداض ،عض  عدض السرا ر

 ي الفمدظضشض  خاص  را الل لألإ و  ،مؽ عرار ائضمض    إلض   السسارساا ا س ٕٙٓٓ
 ،الشخاص والبزائر ووسائل الشقل بضؽ السدن والق ػ  بالزف  ال  كض  عض  ًا   تسشر تشقل

القظاغ الرشاعي  ذاطه وتظؾره  ي الزف  ال  كض   عاوض ٕٔٔٓعإلى عام  ٕٚٓٓو ي عام 



112 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 عدد المنشآت

 عدد العاملٌن

 إلض    ؾز عً    اا س ائضمي تح  وطأة الحرار  ًان عظاغ  سة ؛قر ٕٚٓٓعام  ل ه  ي
 ،اض السؾاض الخام المالزم  لمسرا ر  صعؾك  اسإلض عساس باال إلخاباا الإلذ  ع  مسا أضػ إلى

 قد سامس  ال فال بضؽ ، ٕٓٔٓ ي عام  وتردي  السشإل اا الرشاعض  مؽ عظاغ  سة أما
عاض  ٕٕٔٓالرشاعي بقظاغ  سة و ي عام  لمقظاغ ش إلعاعظاغ  سة ومر  عمى إعاضة اال

أصحاد السشذآا الرشاعض  لمشذا   اجر بدب  تحؾل العديد مؽ  القظاغ الرشاعي لمإل
عظاغ  سة با  ا   إلى الح ود  اض والإلردي  والعؾضة لإلذديد الحرار عمى  الإل ارؼ االسإلض

 جسئي. أوالسإلإلالض  عمى  سة وتدمض  العديد مؽ السرا ر بذأل ًمي 
 ي العام  اضا  د أن عدض السشذآا ازض ٕٗٔٓو  ٖٕٔٓعشدما  قارن بضؽ عامي    

لل، ٕٗٔٓ الحال بالشدب  لعدض العاممضؽ ومله الس اضة  ات   عؽ ز اضة عدض السشذآا ػ ًو
ان الهدف الساسي لصحاد مله  الرشاعض  الإلى تؼ ت خضرها مؽ عبل أصحابها ًو

ترار ا لمإلشقل عب  معب  إي ز بعد الإلدهضالا الإلي عام  بها  السشذآا الحرؾل عمى
  ٔا الإلرار ا سؾا  لمدف  أو لمإل ارة. واال إلفاغ مؽ مله ااس ائضل 

 ٕٗٔٓحتى عام  ٜٜٗٔعجد السشذآت وعجد العامميغ في القصاع الرشاعي مغ عام : (ٕٔشكمشكل رقع )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سؼ ل،عرا ، سشؾاا مإلعدضةسمدم  السردر:   .السدؾم الراضرة عؽ ال هاز السً 

تسايد عدض السشذأا والعاممضؽ  ي القظاغ  ٕٔرعؼ والذأل ٔٔرعؼ و العع مؽ ال دول       
عض  ًان عدض  السشذأا عام  ٕٗٔٓعإلى عام  ٜٜٗٔمؽ عام  بذأل عام الرشاعي
% أما عدض العاممضؽ  قد ٗٗأؼ بشدب   ٚ٘ٓٚٔإلى  ٕٗٔٓووصم  عام  ٕٗٛٔٔ ٜٜٗٔ

                                                           

 .ٖ٘، م جر سابق، صمحجدات األجػر في القصاع الرشاعي الفمدصيشي  ٔا
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 %ٓٚأؼ بس اضة عامل  ٖٕ٘ٙٛإلى ٕٗٔٓووصل عام    عاملٕٖ٘ٓ٘ا ٜٜٗٔبمغ عام 
وإ الل  اا س ائضمض  بعض الدشؾاا الإلي تأث ا بالسسارساا  ي اسإلثشا  عمساح أن مشاك 

للػ السسارساا السف و   مؽ عرار وإ الل لألرا ي الفمدظضشض  بعد  ؾز  الرا ي، ًو
للػ مشر تشقل ال  اض  ٕٙٓٓباال إلخاباا  ي الس مس الإلذ  عي عام  عً   عساس ًو

والبزائر ووسائل الشقل بضؽ السدن والق ػ وصعؾك  االسإلض اض والإلردي كا  ا   إلى الح د 
               .ٕٛٓٓعام 

 ٕٗٔٓعجد العامميغ بأجخ وبجون أجخ في أنذصة الرشاعة حدب الشذاط االقترادي، : (ٕٔ) ججول رقع
 القيسة باأللف دوالر أمخيكي

 الشذاط االقترادي
 العاممػن                                

مجسػع 
 السدتخجميغ بأجخ عاممػن بجون أجخ العامميغ

 ٕٚٗ,ٔ ٕٓٔ ٚ٘ٗ,ٔ الإلعديؽ واسإل الل السحاج 

 ٕٖٖ,ٓٙ ٕٜٔ,ٜٔ   ٕٗ٘,ٜٚ الإلحؾ مض  الرشاع 

 ٖٖٛ,ٖ ٜ ٕٗٛ,ٖ إمداضاا السه كا  وال از والبخار وتسضف الهؾا 
إمداضاا السضاه وأ ذظ  الر ف الرحي وإضارة 

 الشفا؛اا ومعال إلها
ٔ,ٖٗٓ ٖٕٙ ٔ,ٔٓٗ     

 ٙٔ٘,ٙٙ ٖٚٚ,ٜٔ ٖٕ٘,ٙٛ السجسػع

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                           .www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

 :يؼذلطبػبدٔأٚبوانؼًمٔاألعزحانٕٛيٛخفٙانمطبعانظُبػٙ -ٕ
ا عمى مدػ  ذا  القظاغ الرشاعي مسا يؤث   امؤش ًمها معدل ساعاا وعدض أ؛ام العسل  

يؾ ا معدل الداعاا و أ؛ام الإلالي وال دول  ،السدإلؾػ العام لألجؾر  ي ملا القظاغ عمى
 ، وتلػ لمإلع ف عمى  ذا  الساضر البذ ؼ  ي عظاغ الرشاع :العسل

معجل الداعات األسبػعية وأيام العسل الذيخية واألجخة اليػمية بالذيكل لمسدتخجميغ : (ٖٔ) رقع ججول
 . ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓوالسحاجخ والرشاعة التحػيمية في فمدصيغ لمعاميغ  في قصاع التعجيغ
 ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ البضان

 ٛ.٘ٗ ٗ.ٚٗ معدل الداعاا السبؾعض 
 ٗ.ٕٕ ٓ.ٖٕ معدل أ؛ام العسل الذه ؼ 

 ٕ.ٔٛ ٕ.٘ٛ بالذضأل ج ة الضؾمض معدل ال
سؼ   .ٔٔٔص  ،ٕٗٔٓ ،عرا  الفمدظضشي: مدا القؾػ العامم لالالسردر:ال هاز السً 
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الصناعات 
95.7; التحوٌلٌة  

 ٕٕٔٓنسبة المنشأت العاملة يً المطاع الصناعً للعام 

 التعدٌن واستغالل المحاجر

 الصناعات التحوٌلٌة

 ٙ.ٔبسعدل  ا خفاض ًل مؽ معدل ساعاا العسل السبؾعض الدابق  ؛العع مؽ ال دول    
 شضأل يؾمضاح  ٗد  ومعدل الج  الضؾمييؾم ، ٙ.ٓد الذه ؼ  ومعدل أ؛ام العسل ساع ،

 ٕٗٔٓ مدظضؽ  ي العام  لمسدإلخدمضؽ  ي عظاغ الإلعديؽ والسحاج  والرشاع  الإلحؾ مض   ي
واالعإلراض؛  بقظاغ  اال خفاض إلى تأثض  الو اغ الدضاسض و عؾض ملا   ٖٕٔٓعؽ العام 

 .ٕٗٔٓ سة  ي العام 

 :انؼبيهخفٙانمطبعانظُبػٙانزًُٛخانجشزٚخٔانفئبد -ٖ

السشذآت العاممة في القصاع الرشاعي حدب أقدام الرشاعة وفئات حجع  ترشيف: (14) ججول رقع
 ٕٕٔٓالعسالة لمعام

 الرشاعةأقدام 
مجسػع 
 السشذآت

ندبة 
 السشذآت

 فئات حجع العسالة
ٔ-ٗ ٘-ٜ ٔٓ-ٜٔ ٕٓ-ٜٗ ٘ٓ-ٜٜ +ٔٓٓ 

 - ٕ ٘ ٕٖ ٕٛٔ ٜٓٔ ٔ٘.ٔ ٕٙٚ الإلعديؽ واسإل الل السحاج 
 ٕٚ ٗ٘ ٖٖ٘ ٖٜ٘ ٕٓٓٚ ٖٖٖٚٔ ٕٚ.ٜ٘ ٕٗٗٚٔ الرشاعاا الإلحؾ مض 

امداضاا السه كا  وال از والبخار 
 وتسضضف الهؾا 

ٙٔ ٓ.ٖٗ ٖٖ ٜ ٗ ٘ ٖ ٚ 

امداضاا السضاه وأ ذظ  الر ف 
 الرحي وإضارة الشفا؛اا ومعال إلها 

ٗٗٔ ٕ.ٕٗ ٖٜٗ ٖٚ ٚ ٖ - - 

 ٖٗ ٜ٘ ٖٛٗ ٜٛٚ ٕٗٚٛ ٜٜٖٓٔ - ٕٕٓٛٔ عدض السشذآا الرشاعض 
 ٛٔٓٓ ٕٖٓٓ.ٓ ٜٔ.ٔ ٖٚ.٘ ٛٚ.٘ٔ ٗ.ٙٚ ٓٓٔ   دب  السشذآا

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،  . ٙ٘، صٕٕٔٓالسردر: ال هاز السً 

 ٕٕٔٓندبة السشذآت العاممة في القصاع الرشاعي لمعا : (ٖٔشكم) شكل رقع
 
 
 
 
 
 
 
 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،  .ٙ٘، صٕٕٔٓالسردر: ال هاز السً 
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القظاغ   ييإلزا مؽ الذأل الدابق بأن  دب  مشذأا الرشاعاا الإلحؾ مض         
مشذأة  ٕٗٗٚٔ% مؽ إجسالي أعدام القظاغ الرشاعي عض  بم    ٚ.ٜ٘الرشاعي بم   

 %.ٗ.ٗ، أؼ بس اضة تقدر د ٕٕٔٓلمعام  ٕٕٓٛٔمؽ أصل ٕٚٔٓعام  
 ،ؽض ي  مدظ  ضدضال ئ ا سإل اتض ض الرشاع  مؽ ، رااتعإلب  صشاع  الح   والسداو    

  ضماماح  ي تمب اح الإلي تمع  ضور   ضشضإعدػ الرشاعاا الفمدظ  ضالسشاش صشاع  وتذأل مر
 اا؛م سؾع  مؽ الإلحد  ةضأن مله الرشاعاا واجه   ي ازو   الخ  ض ، الظم  السحمي
لإلؾاجد جس  مام مشها   اح  غ  ضمضائ  والسسارساا ا س اسااض اجؼ عؽ الد بعزها والرعؾكاا،

االعإلالل عمى  ظ ةضس ار السإلس  اح ل، و غسمظاا االعإلال ظ ةضس ل تح ا ي مشاطق ال تس 
للػ عمى مشا ل االترال  وعظاغ  ضالزف  ال  ك ؽضخظؾ  االترال ب  سة والقدس، ًو

وخاص    ؛إلى عؾامل اعإلراض الخ ػ  مر العالؼ الخارجي، ًسا تعؾض الرعؾكاا شيضالفمدظ
  ضالسؾال السحمالرشاعاا  ي   اجس  عؽ امإلداض مذأم  السشا د  لسشإل اا مله  ضق تدؾ 

لا امداضاا السه  ئ ضو زالح عؽ السذأالا السإلعمق  بالب  ضالخارج   والسضاه الإلي تعا ي كا، ًو
س الشذا  الرشاعي بالرشاعاا الإلحؾ مض .  أ؛زاح  فس السذاكل وكالإلالي تً 

 ٕٕٔٓالسشذآت العاممة في القصاع الرشاعي حدب فئات حجع العسالة لمعام ترشيف: (ٗٔ) شكل رقع
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،  .ٙ٘، صٕٕٔٓالسردر: ال هاز السً 

% مؼ العاممضؽ  ي السشذأا الرشاعض  تاا ٚٚيإلزا مؽ الذأل الدابق بأن  دب         
% مؼ العاممضؽ  ي السشذأا الرشاعض  تاا العدض ٙٔعاممضؽ وأن  دب  ٗإلى ٔالعدض مؽ 

عاممضؽ والقظاغ الرشاعي مثل باعي القظاعاا ؛عإلسد عمى السشذأا الر ض ة  ٜإلى  ٘مؽ 
 عاممضؽ. ٗلى إ ٔ ي عسمه واللؼ تزؼ مؽ 



116 

0 

 6إلى1من 

 9إلى 7من

 12إلى 10من

13+ 

0

5

10

15

20

0 من 
 6إلى1

 7من
 9إلى

 10من
 12إلى

13+

 عدد السنوات الدراسٌة

 …عدد السنوات 

سا  البض  الرشاعاا الإلي  ذأا      مشذآا ص ض ة الح ؼ و ي أعدؽ العؾال  مؽتً 
أؼ أ ها عام  بإلذ ضل عدض محدوض مؽ العسال  عض   ،مإلؾسظ  الح ؼ و تاا طابر ع  ي

% مؽ  ٖٜعذ ة عسال عؾالي  بم    دب  السؤسداا الرشاعض  الإلي ؛عسل بها أعل مؽ
ص   ع ؼ السؤسداا  و سأؽ تفدض  ،عض   ي الزف  و سةإجسالي السؤسداا الرشا

س السال رأخالل تؾ ض   الرشاعض  بعدم وجؾض  غام مر  ي يدعؼ إ ذا  مؤسداا ًبض ة مؽ
ور ب   ،الرشاعض  مؽ الإلؾسر والقؾا ضؽ الإلي تحد مؽ عدرة السؤسداا الز ائ و غام  ،الالزم

وتفزضمهؼ  اا س ائضمض  القا ؾ ض    ا ااوا ج السدإلثس  ؽ الفمدظضشضؽ  ي ت ش  الإلعقضداا
 .تإلدؼ بالس و   الإلي ر ض ةالسذار ر لم
 :انزًُٛخانجشزٚخٔانزؼهٛىفٙانمطبعانظُبػٙ -ٗ

سشة فأكثخ مغ فمدصيغ حدب الجشذ والشذاط  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ : (٘ٔ) ججول رقع
 ٕ٘ٔٓ االقترادي وعجد الدشػات الجراسية،

 الجشذ والشذاط االقترادي 
 عجد الدشػات الجراسية

 السجسػع +ٖٔ ٓٔ-ٕٔ ٚ-ٜ ٔ-ٙ ٓ
 ٓ.ٖٔ ٖ.ٙ ٔ.ٙٔ ٛ.ٙٔ ٔ.ٛٔ ٘.ٕٔ الرشاع  الإلحؾ م  والإلعديؽ والسحاج 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي السرجر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 

 الجراسةعجد سشػات : (ٙٔ) جول رقعج
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي السرجر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 
؛العع مؽ ال دول الدابق بأن  دب  العاممضؽ  ي الرشاع  الإلحؾ مض  والإلعديؽ والسحاج       

سشؾاا مؼ الشدب  الكب  وتشخفض الشدب  ًمسا  ٙإلى  ٔالحاصمضؽ عمى سشؾاا تعمضؼ مؽ 
زاضا سشؾاا الإلعمضؼ، وتلػ بدب  البح  عؽ عسل أ زل مؽ عض  ال هد والج ،و غل 
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 المٌمة المضافة

ف وعاا  ي معدل الأن سا ، ًالسثض  مؽ العمؼ إلى عسال الرشاع العسل اللؼ ال ؛حإلا  
راح ن العاممضؽ  ي ا ضارة يإلقا ؾن أجؾ إ عد  طبضع  العسل عض تسؾن  ي العاضة الج  

الالزم   ي العسل راا ا والسها اإلى الخبػ و عسػ تل ،تفؾل ما يإلقا اه العاممؾن ازخ ون 
و  د أن أجؾر الفشضضؽ تحإلل الس تب   ،؛حسمؾ ها العمسض  الإلىا ضارؼ با  ا   إلى السؤمالا 

الفشضضؽ  ي القظاغ الرشاعي يإلظم   الثا ض   ي ارتفاغ الجؾر وملا ؛عؾض إلى أن عسل
لعسال ا  إلا   عسمهؼ م تبط  أما بالشدب  ،عالض  ومع    وخب ة  ي م ال عسمهؼ مهاراا

و إلدسؾن بسدإلؾػ تعمضسي  العالض  سهارااالمؽ الخب ة ضون الحاج  إلى  ي بالسع    وش
مهارة أو مدإلؾػ تعمضسي مسا  عسال ال يإلإلظم  عسمهؼ أؼ خب ة أوالًسا  العع أن  ،مإلدن

 أضػ إلى تدن مدإلؾػ أجؾرمؼ.
 :(1)مساهمة الصناعة يً المٌمة المضاية لتنمٌة البشرٌة وا -٘

 الرشاعي في فمدصيغالقيسة السزافة لمقصاع : (٘ٔ.شكل رقع)
 
 
 
 
 

سؼ ٜٜٙٔ-ٜٜٗٔالسردر:السدا الرشاعي مؽ   . +الحداباا القؾمض  لم هاز السً 
 ،عإلب  اسإلخدام مقضاس السزا   ًسؤش  أ زل مؽ اسإلخدام مؤش  إجسالي ا  إلا ؛

قضس شأل أ زل وأكث  ضع  مدامس  القظاغ ا  إلاجي  ي الشاتج السحمي ا جسالي، ؛ ل ه
 ،ا جسالض  ل، إلا  تذسل عضس  السؾارض الؾسضظ  السدإلخدم   ي ا  إلا ن القضس  إعض  

                                                           

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي، القضس  السزا   ًساع  ها   ٔا مي مفهؾم أساسي يإلعمق با  إلا   ،ٕٗٔٓال هاز السً 
و ذض  إلى القضس  السإلؾلدة ل؛  وعدة تسارس أؼ  ذا  إ إلاجي، و ع ف إجسالي القضس  السزا    ي السؤسد  بحاصل 
ط م االسإلهالك الؾسضط مؽ إجسالي ا  إلا ، أما صا ي القضس  السزا    ضإلؼ الحرؾل عمضها بظ م اسإلهالك رأس 

القضس  السزا   ًسا وتسثل القضس  السزا   م سؾغ عؾائد عؾامل ا  إلا  ًالجؾر والركام السال الثاب  مؽ إجسالي 
والفؾائد وال كر، وتإلأتي أمسض  ملا السؤش  ًؾ ه ؛سثل الس ضوض االعإلراضؼ لمشذا  الرشاعي، ًسا وأ ه ؛دإلبعد أؼ 

 .إس اف أو مدر  ي اسإلخدام السؾاض الخام  ي عسمض  ا  إلا .
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وكالإلالي تؤضؼ إلى تزخؼ القضس ، خاص   ي الرشاعاا السعإلسدة عمى الإل سضر، أو 
الرشاعاا الإلي تسثل  ضها مدإلمسماا ا  إلا  السذإل اه مؽ خار  السشذأة جس اح ًبض اح مؽ عضس  

الإلي  يؾ ا القضس  السزا   لمقظاغ الرشاعي   الدابقٙٔرعؼاوالذأل ا  إلا  الشهائي، 
ثؼ بدأ  ي  ٕٗٓٓوأخل  ي اال خفاض عإلى عام   ٜٜٗٔممضؾن ضوالر عام ٜ.٘ٓٚكا   

 %.ٚ.ٕ٘، أؼ بشدب    ممضؾن ضوالرٖ.ٛٚٓٔا ٕٗٔٓاالرتفاغ عإلى وصل عام 
 :انظُبػٙانزًُٛخانجشزٚخٔاإلَزبط-٘

 ٕٗٔٓ -ٜٜٗٔأىع السؤشخات االقترادية لمقصاع الرشاعي في األراضي الفمدصيشية لمفتخة : (ٚٔ) ججول رقع

 القيسة السزافة الدشة
 بالسميػن $

ندبة مداىسة القيسة 
 (ٔ)GDPالسزافة في 

 اإلنتاج
 بالسميػن $

ندبة مداىسة القصاع 
 GDPالرشاعي في 

ٜٜٔٗ ٚٓ٘.ٜ ٕٕ.ٜٔ ٛٛٛ.ٜ ٕٕ.ٔ 
ٜٜٔ٘ ٕٚٓ.ٛ ٕٔ.ٕٜ ٜٖٔ.ٗ ٕٓ.٘ 
ٜٜٔٙ ٜٕ٘.ٔ ٔٚ.ٕٚ ٖٛٛ.ٚ ٔٙ.ٛ 
ٜٜٔٚ ٙٓٚ.٘ ٔ٘.ٛٙ ٔ.ٖٜٔ.ٖ ٔ٘.ٖ 
ٜٜٔٛ ٙٚٔ.٘ ٔ٘.ٖٖ ٔ.ٕٛ٘.ٜ ٔٗ.ٛ 
ٜٜٜٔ ٜٙ٘.ٖ ٖٔ.ٜٓ ٔ.ٖٙٔ.ٚ ٔٗ.ٙ 
ٕٓٓٓ ٜ٘ٔ.٘ ٖٔ.ٙٗ ٔ.ٚٓٛ.ٙ ٖٔ.ٙ 
ٕٓٓٔ ٖٙٚ.ٜ ٔٚ.ٖٔ ٔ.ٕٚٓ.ٖ ٔٙ.ٚ 
ٕٕٓٓ ٕ٘ٚ.ٗ ٔٙ.ٖٙ ٜٚٙ.ٜ ٔٙ.ٙ 
ٕٖٓٓ ٜٙٙ.ٜ ٔٚ.ٚٙ ٔ.ٓ٘ٛ.ٖ ٔٚ.ٛ 
ٕٓٓٗ ٚٓٚ.ٙ ٔٙ.ٖٗ ٔ.ٗٙٓ.ٔ ٔٙ.ٖ 
ٕٓٓ٘ ٖٛٔ.ٛ ٔٚ.ٖٗ ٔ.ٗ٘ٚ.ٕ ٔٚ.ٖ 
ٕٓٓٙ ٖٙٗ.ٙ ٖٔ.ٜٙ ٔ.ٗٚٗ.ٖ ٔٗ.ٓ 
ٕٓٓٚ ٚٔٓ.ٕ ٔٗ.ٗ٘ ٔ.ٛٓٛ.ٕ ٔٗ.٘ 
ٕٓٓٛ ٜٛٗ.٘ ٔٚ.ٔٙ ٕ.ٓ٘ٙ.ٔ ٔٚ.ٕ 
ٕٜٓٓ ٜٕ٘.ٜ ٔٙ.ٖٗ ٕ.ٕٜٖ.ٙ ٔٙ.ٖ 
ٕٓٔٓ ٜ٘ٙ.ٙ ٔ٘.ٕٙ ٕ.ٚٓٓ.ٖ ٔ٘.ٙ 
ٕٓٔٔ ٜٖٙ.ٖ ٖٔ.ٜٜ ٕ.ٜٛٔ.ٖ ٔٗ.ٓ 
ٕٕٓٔ ٔ.ٜٓٔ.ٙ ٔٗ.ٜٕ ٖ.ٜٚٛ.ٓ ٔٗ.ٜ 
ٕٖٓٔ ٔ.ٔ٘ٛ.٘ ٔ٘.ٜٗ ٗ.ٕٓٔ.٘ ٔ٘.٘ 
ٕٓٔٗ ٔ.ٓٚٛ.ٖ ٔٗ.ٗٚ ٗ.ٕٔٓ.ٜ ٔٗ.٘ 

سؼ. ٜٜٙٔ-ٜٜٗٔالسردر:السدا الرشاعي مؽ   +الحداباا القؾمض  لم هاز السً 

                                                           

 أؼ الدؾعض ، والخدماا الدمر م سؾغ ؛قضس GDP: Gross Domestic Product:ا جسالي سحميال الشاتج  ٔا
، با  ا   إلى بعض السشإل اا الخدمض   ض  الدؾعض  الإلي تؾ  ما الحأؾماا م ا ا مثل الإلعمضؼ والرح  لمبضر السؾجه 

 زمشض  محدضة.والمؽ والد اغ، والإلي ُأ إِل   ضاخل عدوض مشظق  ج  ا ض  معضش  خالل مدة 
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كسا  ٕٗٓٓبالسعار الثابإل : سش  الساس  ٖٕٔٓ -ٜٜ٘ٔالقضس  السزا   لألعؾام وعد تؼ اعإلداد     
 ا  إلا  والقضس  السزا   بالسمضؾن ضوالر أم  أي.عضس  أن 
ممضؾن ضوالر  ٜ.ٛٛٛبأن عضؼ اال إلا  الرشاعي بدأا   ٙٔال دول الدابقا يإلزا مؽ   

وأخلا  ي اال خفاض والإللبلد  ي بعض الدشؾاا ولسؽ بذأل عام ا  إلا  آخل بالرعؾض 
بس اضة تقدر  ، أؼممضؾن ضوالر ٜ.ٕٓٔٗإلى  ٕٗٔٓلضرل عام  ٖٕٓٓخاص  مؽ عام 

ٖٙٔ.٘.% 
 الدابق: نبلحظ مغ الججول

 اتخلا ػوكعد تل ٕ٘ٓٓعإلي عام  القضس  السزا   لمقظاغ الرشاعي أخلا مشحى مإللبلباح   -
 تراعد؛ا وملا يدل عمى أن الس ضوض االعإلراضؼ لمشذا  الرشاعي تحدؽ بعد العام مشحى
 الخام  ي عسمض  ا  إلا .ًسا أ ه يدل عمى تقمضل الهدر  ي اسإلخدام السؾاض  ٕ٘ٓٓ

 . ٕٗٔٓجر القظاغ الرشاعي  ي مدامسإله  ي القضس  السزا    ي العام  ات   -
 إ إلاجض  القظاغ الرشاعي بذأل عام مإللبلب  ولسشها بات اه تراعدؼ باسإلثشا  عامي -

 بدا؛  ا دالغ ا إلفا   العرى وعؾة تأثض ما  ي مليضؽ العامضؽ با  ا   إلى ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ
 ا  العاا والحرار.أث  

 عإلي بم    ي الإل اجرمدامس  القظاغ الرشاعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي ات ه  إلى   -
 إلى ز اضة الإل اجر% و سأؽ إ؛عاز ملا  ٙ.ٖٔأض ي مدامس  لها عدرا د  ٕٓٓٓعام 

 بدب  الحضاه الإلي ًان ػمدامس  القظاغ الخدماتي عمى عداد القظاغ الرشاعي وتل
 الشاس  ي مشاطق الدمظ  الفمدظضشض  عض  ًان االت اه  حؾ ال  امض  بدب  ز اضة؛عضذها 

 الدمر ال  اض لذ ا الدخؾل  شذط القظاغ الدضاعي وعظاغ االتراالا با  ا   إلى مضل 
 السرشع  السدإلؾرضة ًبديل لمرشاعاا السحمض .

 ؽ تفدض  مله الس اضةو سأ ٕ٘ٓٓإلى عام  ٕٔٓٓما لبث  أن ارتفع  مله الشدب  مؽ عام   -
 بدب  الحرار اللؼ   ض عمى ال رض الفمدظضشض  وتقظضر الزف  ال  كض  وصعؾك  الإلشقل

  ي تل الفإل ة  إلض   الغ وف الدضاسض  أضؼ إلى اض وا خفاض ضخؾل ال  بضؽ السدن والق ػ 
 إله  يضا مدامساالدمر السحمض  الرشر وكالإلالي زض ا  إلا  الرشاعي و ز  لذ ا تحؾل الشاس 

GDP. 
 باسإلثشا  تشازلضاح  GDPًان االت اه العام لسدامس  القظاغ الرشاعي  ي  ٕ٘ٓٓبعد عام    -

   -إلى عدة عؾامل أمسها: الإل اجر؛عؾض ملا  ٜٕٓٓ وٕٛٓٓعامي 
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، والإلدمض  اللؼ أصاد القظاغ الرشاعي ال سؼ  ،السؾاض الخام اض ومشر اسإلض ،الحرار ار اسإلس  -
 طؾ م  عمى عظاغ  سة مسا أضؼ أن أن تشإلج السرا ر بأعل اا السه كائي لفإلوا قظاغ الإلضار 

 مؽ طاعإلها ا  إلاجض .
  هؾ ؛ذسل عمى م سؾع  ًبض ة مؽ ال ذظ  مؽاز اضة مدامس  عظاغ الخدماا بشدب  ًبض ة  - 

 ر  بضشها ال ذظ  السالض  وأ ذظ  الإلأمضؽ وخدماا ا عام  والظعام وال ذظ  العقار   وا ؛ ا
 والسهشض  والعمسض  والإلقشض  وا ضار   والخدماا السدا دة والإلعمضؼ والرح  والعسل االجإلساعي

 . و ض ما
وملا  اتج عؽ تحؾل  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓلمعامضؽ  GDP مدامس  القظاغ الرشاعي  ي زايدا

 مسا أضؼ إلى ز اضة السذار ر الرشاعض  الف ض؛  ءوالدعؼ لمزف  ال  كض جسضر ا عا اا 
 با  ا   إلى بدا؛  عف  ال فال  ي عظاغ  سة مسا أضؼ إلى ضخؾل بعض السؾاض الخام

 لقظاغ  سة مسا عسل عمى تشذضط القظاغ الرشاعي.
 ٕٗٔٓ-ٜٗٔٔاالنتاج الرشاعي في فمدصيغ مغ عام : (ٙٔشكل رقع )

 
سؼ.+الحداباا القؾمض  ٜٜٙٔ-ٜٜٗٔالسدا الرشاعي مؽ  السردر:  لم هاز السً 

و سأؽ القؾل أ؛زاح: بأن  دب  مدامس  القظاغ الرشاعي  ي القضس  السزا   ا خفز        
ممضؾم ضوالر    ٜٔ.ٕٕا ٜٜٗٔعض  ًا   عام  ٕٗٔٓوصؾالح إلى العام  ٜٜٗٔمؽ العام 

 % .ٗٗ.ٛ، أؼ بقارل ممضؾن ضوالر  ٚٗ.ٗٔ إٗٔٓعإلى وصم  عام 
عد ت اجع  مؽ  GDPأن مدامس  القظاغ الرشاعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي ًسا     
 بشفس السقدار تق  باح. ٕٗٔٓإلى عام  ٜٜٗٔعام 
ولسؽ بذأل عام ؛سأؽ القؾل بأن الإلشسض  البذ     ي القظاغ الرشاعي لها ضور مقبؾل      

للػ ا  إلا ، ولسشه  ض  مقب ؾل عشد الشغ  إلى وتلػ عشد الشغ  إلى أعداض العاممضؽ ًو
مدإلؾػ الإلعمضؼ  ي القظاغ الرشاعي،  إن الم   ض  م  ي عض  تقل  دب  العاممضؽ ًمسا 

 ارتفع   دب  العاممضؽ  ي القظاغ الرشاعي.
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 السبحث الثالث
 دور التشسية البذخية في تشسية قصاع الخجمات

 :رًٓٛذ
مإلدارعاح مشل مشإلرف الق ن د االهش       العذ  ؽ  ي  ذا  عظاغ  عإلراض العالسي  سؾا ح

، ى الخدماامدان  حؾ اعإلراض عائؼ عمالخدماا، مسا أضػ إلى ت ضض  بشضؾؼ  ي العديد مؽ الب
، اعإلراض خدمي ه  بأؾ  اا عؾل العالؼ؛عإلراضدظضشي  كالعديد مؽ االمعإلراض الفالوتسضس ا

  ضماااللس ى الخدماا م  عمي جر الشسؾ  ي عظاغ الخدماا إلى الس اضة السإلدارع   ي الظ
، لرشاع ، البشا االسراع ،  :مثل ،خ ػ لعإلراض؛  ااال إلا  والإلدؾ ق  ي القظاعاا ،ل

ولقظاغ الخدماا  ي  مدظضؽ الدبق  ي ًب  السدامس   ي الشاتج السحمي ا جسالي، 
والإلذ ضل، وعدض السؤسداا، عض  ؛ذأل عظاغ الخدماا الشدب  الكب  بضؽ القظاعاا 

 ؽ.االعإلراض؛   ي  مدظض
، هبدب  ارتفاغ  دب  الإلؾعضف  ضدظضشي معإلراض الفالاى مسضظ  عظاغ الخدماا ع         
%  ٕٙدظضؽ بشدب  ترل إلى  حؾ م   ي  ممقؾػ العامللا القظاغ السذ ل ال ئضدي مإت ؛عد 

 مؽ مدإلؾػ الإلؾعضف السسي. 
الشدب  إلى عؾالي ا  ي الزف  ال  كض  وترل هوت تفر  دب  الإلذ ضل  ي عظاغ  سة عش       

%  ي الزف  ال  كض ، وكسقار   ٘٘ضؽ مقار   مر  حؾ م%   سة  مؽ م سؾغ العامٚٚ
%  ي  ٘ٔعظاعاا أخ ػ مر عظاغ الخدماا يإلزا أن القظاغ الرشاعي ش ل  حؾ 

 دب  مإلد ض  مقار   مر عظاغ الخدماا، أما مي و  ،%  ي عظاغ  سةٙالزف  ال  كض ، و
ا  ي الإلؾعضف  ي الزف  ال  كض  هسإلم    دب  مداموالإلذضضد  بالقظاغ السراعي والبشا  

% ٛ  إلى  حؾ مى الإلؾالي، أما  ي عظاغ  سة  إلشاعر  الشدب  ووصمع ٚٔ% ، %ٖٔ
                     ٔا بشا  والإلذديد.م% لٚ.ٚسراع ، مل

القظاعاا وكالإلالي  إن الف ص   ي الإلشسض   ي ملا القظاغ سإلسؾن أكب  مؽ  ض ه مؽ     
 كسا سشبضؽ  ي ملا السبح .

 :ػذدانؼبيهٍٛلطبعانخذيبدفٙفهظطٍٛانزًُٛخانجشزٚخٔ - أ
 ٕٙٛ.ٖٗ ي  مدظضؽ ٕٗٔٓبمغ عدض السؤسداا العامم   ي أ ذظ  الخدماا لعام      

وكمغ ع ؼ ا  إلا   ٖٕٔٓعؽ عام   %ٛ.ٔٔبس اضة  ،عامالح ٘ٛٙ,ٖٛٔمؤسد  ؛عسل  ضها 
                                                           

سؼ ل،عرا  الفمدظضشئ) ا  www.pcbs.gov.psال هاز السً 
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وكمغ ع ؼ االسإلهالك الؾسضط  ،ممضؾن ضوالر ٜ.ٚٔٓ,ٕالسإلحقق مؽ أ ذظ  الخدماا 
ممضؾن ٜ.ٖٚٚ,ٔوكمغ ع ؼ القضس  السزا   الإلي عققإلها تمػ ال ذظ   ،ممضؾن ضوالر ٜ.ٜٖٙ
 %.٘.ٖ، بشدب  ز اضة ضوالر

 ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ نذصة الخجمات،عجد العامميغ وعجد السؤسدات في أ :(ٚٔشكل رقع)

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:                    www.pcbs.gov.psال هاز السً 

مؽ العام عإلراض الفمدظضشي، العظاغ الخدماا  ي ا تسايد عدض العاممضؽمسا سبق يإلزا       
للػ ٕٗٔٓعامل عام  ٘ٛٙ,ٖٛٔعامل عإلى وصل إلى  ٗٔٓ,ٕٗٔعض  ًان  ٕٕٔٓ ، ًو

لا مو عسػ الم  بالشدب  لعدض السؤسداا، وان ًا   عد زاضا بشدب  أعل مؽ العاممضؽ، 
ى السؾارض مع العإلاللدظضؽ، والإلي تإلسثل  ي سضظ ة امعإلراض؛   ي  االإلى الغ وف  م ال

 ي  ٕٕٔٓ،  قد بمغ عدض السؤسداا عام سإلض اض والإلردي ال ي السعاب  وا هوتحأس، الظبضعض 
 .ٕٗٔٓمؤسد  عام  ٕٙٛ,ٖٗوصل العدض إلى عإلى مؤسد   ٕٙٙ,ٖٖ مدظضؽ 

 :فٙلطبعانخذيبدفئبدؽغىانؼًمانزًُٛخانجشزٚخٔ - ب

والقصاع األىمي والذخكات الحكػمية في عجد السشذآت العاممة في القصاع الخاص : (ٛٔ) ججول رقع
 .ٕٚٓٓالزفة الغخبية وقصاع غدة حدب الشذاط االقترادي وفئات حجع العسل

 السجسػع الشذاط االقترادي
 فئات حجع العسل

ٔ—ٗ ٘--ٜ ٔٓ--ٜٔ ٕٓ--ٜٗ ٘ٓ--ٜٜ ٔٓٓ+ 
أ ذظ  الخدماا االجإلساعض  

 والذخرض  االخ ػ 
ٜٓٙٗ ٜٛٓٛ ٙٙٓ ٕٔ٘ ٚٓ ٖٔ ٛ 

 ٔ.ٓ ٔ.ٓ ٛ.ٓ ٗ.ٕ ٖ.ٚ ٖ.ٜٛ ٝٓٓٔ الشدب 
سؼ لالعرا  الفمدظضشي مدا السردر:                                  ٕٚٓٓال هاز السً 
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في القصاع الخاص والقصاع األىمي والذخكات الحكػمية في الزفة حجع فئات العسل  :(18) شكل رقع
 ألنذصة الخجمات االجتساعية والذخرية األخخى  ٕٚٓٓ الغخبية وقصاع غدة

 
سؼ لالعرا  الفمدظضشي مدا السردر:               ٕٚٓٓال هاز السً 

يإلزا مؽ الذأل وال دول الدابقضؽ أن  البض   ئاا العسل  ي عظاغ الخدماا مأؾ         
وملا القظاغ ؛ذبه ًثض اح باعي  ،% أؼ ال البض  العغسى ٖ.ٜٛوتلػ بشدب   ،عسالٗ-ٔمؽ 

االعإلراض الفمدظضشي ؛عإلسد عمى السذ وعاا  القظاعاا  ي  ئاا العسل  الم  اللؼ يدل أن
 ، ومله سس  مؽ سساا االعإلراض الفمدظضشي اللؼ ؛فإلق  إلى رؤوس المؾالالر ض ة بس سمه

للػ الخؾف مؽ الس ام ة  ي السذار ر السبض ة  ي عل االعإلالالزخس  ل الرهضؾ ي، ، ًو
للػ  عف االسإلثساراا الخارجض .  ًو

  :لطبعانخذيبدفٙنزؼهٛىانزًُٛخانجشزٚخٔا - ت

سشة فأكثخ مغ فمدصيغ حدب الجشذ والشذاط  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ : (ٜٔ) ججول رقع
 ٕ٘ٔٓاالقترادي وعجد الدشػات الجراسية، 

 الجشذ والشذاط االقترادي 
 الدشػات الجراسية عجد

 السجسػع +ٖٔ ٓٔ-ٕٔ ٚ-ٜ ٔ-ٙ ٓ

 ٙ.ٕٓ ٗ.٘ٔ ٖ.ٕٗ ٕ.ٕٕ ٓ.ٕٕ ٜ.ٖٕ الإل ارة والفشاضل والسظاعؼ
 ٛ.٘ ٗ.ٗ ٘.ٙ ٕ.ٚ ٕ.ٙ ٙ.ٕ الشقل والإلخس ؽ واالتراالا
 ٗ.ٖٙ ٘.ٗٙ ٘.ٖٕ ٕ.ٜٔ ٚ.ٛٔ ٓ.ٕٔ الخدماا والف وغ الخ ػ 

 ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسػع
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:                          www.pcbs.gov.psال هاز السً 

ن  ضها ًمسا ؾ يإلزا مؽ ال دول الدابق أن بشد الخدماا والف وغ الخ ػ يسضاض العامم      
تدر  ضاح ضسضاض عدض العاممضؽ  الرشاع  وتلػ بعأس الشذا  السراعي و  ،زاضا سشؾاا الدراس 
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سش   ي الإل ارة  ٕٔ-ٓٔأو  ، ي الشقل والإلخس ؽ ٜ-ٚ ضراسض  سشؾاان ترل إلى أإلى 
، وملا الم  ؛عسػ إلى أن عظاغ الخدماا بس سمه ؛حإلا  تعؾض الشدب  إلى الإل اجر ثؼ والفشاضل

إلى الفئ  السإلعمسه ًؾ ه ال ؛حإلا  إلى جهد عزمي بقدر ما ؛حإلا  إلى جهد تمشي وعقمي، 
للػ خ   ؾ ال امعاا ومؾ بالإلالي تاا وأ ه ؛حإلا  إلى الإلخرراا العمسض   والإلسشؾلؾجض  ًو

                                       أج  أكب .

سشة فأكثخ مغ فمدصيغ حدب الجشذ والشذاط االقترادي  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ : (ٜٔشكل رقع)
 ٕ٘ٔٓوعجد الدشػات الجراسية، 

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي                          www.pcbs.gov.psالسردر:ال هاز السً 

 
بأن عظاغ الخدماا مؾ القظاغ الكب  السإلأث   ٛٔرعؼ  ؛العع مؽ ال دول الدابق     

بأ ه ًمسا  ٕٓرعؼ  بالإلشسض  البذ    مؽ عظاغ الرشاع  أو السراع ،  شذامد  ي الذأل الدابق
زاضا سشؾاا الإلعمضؼ زاض عدض العاممضؽ  ي عظاغ الخدماا وتلػ باسإلثشا  الشقل والإلخس ؽ، 

للػ الإل ارة والسظاعؼ عد ا خفض عدض العاممضؽ عشد سشؾاا الإلعمضؼ الإلي تس د عمى   ًٖٔو
 سش  .
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 الخجمات في فمدصيغيػضح األنذصة الستعجدة التي يزسيا قصاع : (ٕٓ) ججول رقع
 أنذصة الخجمات 

 أ ذظ  ا عام 

 أ ذظه خدماا االطعس  والسذ وكاا

 ال ذظ  العقار  

 ال ذظ  القا ؾ ض  والسحاسبض 

 ا ذظه السأات  ال ئضدض  والخب ة االسإلذار    ي م ال االضارة

 ال ذظ  السعسار   والهشدسض  واالخإلباراا الفشض  والإلحمضل

 والإلظؾ    ي الس ال العمسيالبح  

 ا عالن وكحؾ  الدؾل 

 ال ذظ  السهشض  والعمسض  والإلقشض  الخ ػ 

 اال ذظ  البضظ   

 اال ذظ اال؛ ار  

 أ ذظ  االسإلخدام

االا الدف  ومشغسؾ ال عالا الدضاعض  وخدماا الح س واال ذظ  السإلرم  بها  ًو

 أ ذظ  الإلحقضق والمؽ

 وت سضل السؾاعر أ ذظ  خدماا السبا ي

 اال ذظ االضار   لمسأات  واال ذظ  السدا دة لها و ض  تلػ مؽ اال ذظ  السدا دة لالعسال

 الإلعمضؼ

 ال ذظ   ي م ال صح  ا  دان

 أ ذظ  ال عا؛  مر االعام 

 أ ذظ  العسل االجإلساعي بدون إعام 

 اال ذظ االبداعض  والفشؾن وا ذظ  الإل  ضه

 والسحفؾعاا والسإلاعف وال ذظ  الثقا ض  الخ ػ أ ذظ  السأإلباا 

 اال ذظ  ال  ا ض  وا ذظ  الإل  ضه والإلدمض 

 أ ذظ  السشغساا تاا العزؾ  

 إصالم أجهسه الحاسؾد والدمر الذخرض  والسشسلض 

 أ ذظ  الخدماا الذخرض  الخ ػ 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:                          www.pcbs.gov.psال هاز السً 
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 :انزًُٛخانجشزٚخيٍ اللثؼغانًؤشزادفٙلطبعانخذيبد - ث
 (ٕٗٔٓ-ٕٓٓٓأبخز السؤشخات االقترادية ألنذصة الخجمات في فمدصيغ،): (ٕٔججول رقع)

السؤشخ 
 االقترادي

عجد 
 السؤسدات

تعػيزات  عجد العامميغ
 العامميغ

االستيبلك  اإلنتاج
 الػسيط

إجسالي القيسة 
 السزافة

التكػيغ الخأسسالي 
 الثابت اإلجسالي

ٕٓٓٓ 14,144 49,556 159,944.50 472,674.20 158,648.80 314,025.60 19,591.60 

ٕٓٓٔ* 12,223 43,427 107,861.00 298,572.40 103,205.40 195,367.00 5,896.20 

ٕٕٓٓ* 12,978 44,399 113,640.80 252,197.10 76,145.80 176,051.30 11,380.60 

ٕٖٓٓ* 11,925 41,153 132,697.00 302,234.60 89,317.60 212,917.10 11,224.20 

ٕٓٓٗ* 17,763 58,627 167,488.30 451,928.20 166,000.80 285,927.30 50,479.60 

ٕٓٓ٘* 16,422 55,423 178,239.90 441,485.50 145,124.70 296,360.80 27,366.70 

ٕٓٓٙ* 15,645 53,754 187,410.50 486,678.10 154,793.50 331,884.50 21,778.60 

ٕٓٓٚ* 21,797 64,323 204,470.30 612,710.20 183,447.80 429,262.30 43,519.40 

ٕٓٓٛ 23,050 73,427 286,747.20 895,223.40 236,190.60 659,032.50 45,821.80 

ٕٜٓٓ 24,144 85,756 336,020.90 919,295.40 250,974.00 668,321.70 55,714.10 

ٕٓٔٓ 26,519 92,653 395,506.00 1,313,798.10 342,582.40 971,215.60 52,853.30 

ٕٓٔٔ 29,954 92,852 414,379.10 1,302,107.70 355,511.10 946,596.60 48,187.20 

ٕٕٓٔ 33,662 124,014 586,180.40 1,814,865.90 437,652.40 1,377,213.50 100,183.80 

ٕٖٓٔ 33,793 129,466 647,738.10 1,896,818.10 493,045.50 1,403,772.60 82,524.80 

ٕٓٔٗ 34,862 138,685 810,184.90 2,017,858.10 639,942.50 1,377,915.60 127,984.20 

ٕٚٓٓ, ٕٙٓٓ, ٕ٘ٓٓ, ٕٗٓٓ, ٖٕٓٓ, ٕٕٓٓ, ٕٔٓٓ سة، السؤش اا ال ئضدض  تذسل باعي الزف  ال  كض  وعظاغ  * 
   تؼ االعإلساض عمى الإلرشضف الرشاعي الدولي السؾعد ا الإلشقضا الثال  .ٜٕٓٓ-ٜٜٛٔالعؾام ا
   تؼ االعإلساض عمى الإلرشضف الرشاعي الدولي السؾعد ا الإلشقضا ال ابر .ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓالعؾام ا

سؼ ل،عرا  الفمد                          www.pcbs.gov.psظضشيالسردر:ال هاز السً 

عجد العامميغ، عجد السؤسدات، تعػيزات العامميغ في القصاع الرشاعي مغ عام : (20) شكل رقع
 ٕٗٔٓحتى  ٕٓٓٓ

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:                          www.pcbs.gov.psال هاز السً 
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الدابقضؽ يإلبضؽ لديشا ًل مؽ عدض العاممضؽ  ٕٕرعؼ  والذأل ٕٔرعؼ  وكالشغ  لم دول     
وعدض السؤسداا والإلعؾ زاا لمعاممضؽ بأ هؼ تسايدوا  ي عظاغ الخدماا  ي  مدظضؽ مؽ 

، و عسػ ملا الم  إلى تسايد  ذا  عظاغ الخدماا مقار   ٕٗٔٓعإلى العام  ٕٓٓٓالعام 
 اضة ًا   ممحؾعف   ي بالقظاعاا الخ ػ، إ ا   إلى تحدؽ الجؾر  ضه، ولسؽ الس 

،  ي السؤسداا الجؾر الشقد؛  والعضشض ؤش  ؛قضس م سؾغ عضس  ، وملا الستعؾ زاا العاممضؽ
، مقابل عسل يؤض؛ه عاملوالإلي تد ر لؼ  االجإلساعي،بسا  ي تلػ السدامساا  ي الزسان 

و عسػ مله الس اضة السمحؾع  إلى تفعضل ضور الشقاباا والسؤسداا والؾزاراا الداعس  لحقؾل 
العاممضؽ ومظالبإلهؼ السدإلس ة بالحرؾل عمى عقؾعهؼ عد  عا ؾن الخدم  السد ض  السعسؾل به 
لمسؾعفضؽ أو عا ؾن العسل السعسؾل به لمعاممضؽ مؽ  ض  السؾعفضؽ الحأؾمضضؽ، و العع بأن 

 ٕٙٛ,ٖٗعامل عإلى وصل إلى ٗٗٔ,ٗٔبهلا القظاغ  ٕٓٓٓلعاممضؽ عد بدأ عام عدض ا
بهلا  ٕٓٓٓوأن عدض السؤسداا عد بدأ عام  %ٗٗٔأؼ بس اضة بشدب   ،ٕٗٔٓعامل عام 
ومي  دب  % ٓٛٔأؼ بشدب  ٘ٛٙ,ٖٛٔإلى  ٕٗٔٓعإلى وصل عام ٙ٘٘,ٜٗالقظاغ 

إلى ٕٗٔٓم عإلى وصم  عآ٘.ٜٗٗ,ٜ٘ٔجضدة، وأما الإلعؾ زاا  قد بدأا د
 %.ٓٓٗبشدب  ز اضة  ٜٓ.ٗٛٔ,ٓٔٛ

 :االَزبطٔانمًٛخانًؼبفخ - ج

االنتاج الرشاعي واالستيبلك الػسيط وإجسالي القيسة السزافة والتكػيغ الخأسسالي  :(21شكل رقع )
 ٕٗٔٓحتى  ٕٓٓٓلمقصاع الرشاعي مغ عام 

 
 السردر: ال دول الدابق
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  الدابق  العع أ؛زاح ع ؼ اال إلا   ي ٕٔوال دول رعؼا  ٖٕرعؼا  مؽ الذأل الدابق       
ضوالر ٕٓ.ٗٚٙ,ٕٚٗعض  بمغ  ٕٓٓٓعظاغ الخدماا عض  تراعد بذأل ممحؾظ مؽ العام 

وتعسػ مله  %ٕٖٙأؼ بشدب   ضوالر، ٓٔ.ٛ٘ٛ,ٚٔٓ,ٕلؼ بمغ  ضه ال ٕٗٔٓوصؾالح لمعام 
الس اضة إلى ز اضة ات اه القظاعاا الخ ػ لمظم  عمى عظاغ الخدماا  ي الؾع  اللؼ ؛قل 

وت   ف  اا س ائضمض  اا س ضه الظم  عمى مله القظاعاا بدب  ا  العاا والسسار 
 الرا ي وعدم إتاع  الف ص  لمإلردي . 

عضس  الدمر والخدماا الإلي تدإلهمػ يإلسؾن مؽ والحي  االستيبلك الػسيطكسا نخى الديادة في 
 بؾصفه اسإلهالكاح  كسدخالا لعسمض  اال إلا ، باسإلثشا  االصؾل الثابإل  الإلي ؛قضد اسإلهالكهاح 

ل أس السال الثاب ، ولسؽ مله الس اضة بشدب  أعل مؽ اال إلا ، وملا أم  طبضعي عض  ؛أؾن 
 مشاك  اعد أو مدإلهمساا.

وعدة تسارس  ل؛ القضس  السإلؾلدة  إلىو ذض   با  إلا  مفهؾم يإلعمقوىي  السزافة أما القيسة
و ع ف إجسالي القضس  السزا   بحاصل ط م االسإلهالك الؾسضط مؽ إ إلاجي، أؼ  ذا  

 .ٕٗٔٓعإلى عام ٕٓٓٓ،  ش ػ أ؛زاح تسايد  ي القضس  مؽ عام إجسالي ا  إلا 
اسإلحؾاتاا السشإل ضؽ يإلسؾن مؽ عضس  والحي  التكػيغ الخأسسالي الثابت اإلجساليوكحا 

لسشإل اا جديدة وعائس  مؽ الصؾل السشإل    اعص عضس  تر  هؼ  ي االصؾل الثابإل  لشفس 
 غ.الشؾ 
 :ألعزانٕطٛؾا - ح

 دي عدام  ما عمى صعضد الج  الؾسضط الضؾمي عد  الشذا  االعإلراضؼ ومأدان العسدلأ      
لمسدددإلخدمضؽ أعمدى أجدد  وسددضط  ،  قدد أشددارا  إلدائج السدددا بدأن الجدد  الؾسددضط الضدؾمي ٕ٘ٔٓ

يددؾمي لمسدددإلخدمضؽ  ددي الزددف  ال  كضدد  ًددان لمعدداممضؽ  ددي عظدداعي الخدددماا والفدد وغ الخدد ػ 
لسمضهسا، أمدا لمسددإلخدمضؽ  دي  ضوالر  ٘.ٕ٘االح شضأ ٕ.ٜٙوالشقل والإلخس ؽ واالتراالا بؾاعر 

 ٜ.ٙٚعظدددداغ  ددددسة  قددددد سدددد ل عظدددداغ الخدددددماا والفدددد وغ الخدددد ػ أعمددددى أجدددد  وسددددضط بؾاعددددر 
 ، أمدددداضوالر  ٘.ٓٔاالح شددددضأ ٓ.ٓٗ، يمضدددده عظدددداغ البشددددا  والإلذددددضضد بؾاعددددر ضوالر  ٘.ٕٓاالح شددددضأ

 قددد سدد ل أعمددى معدددل أجدد  وسددضط يددؾمي لمسدددإلخدمضؽ   والسدددإلؾطشاا ااسدد ائضل ددي  لمعدداممضؽ
، و مضددددده عظددددداغ الشقدددددل والإلخددددددس ؽ ضوالر  ٘.ٖ٘االح شدددددضأ ٓ.ٕٓٓ دددددي عظددددداغ البشدددددا  والإلذدددددضضد 

 .ضوالر  ٘.ٔ٘ا الح شضأ ٖ.ٕٜٔواالتراالا 
والردددضد والح اجددد  وصدددضد  وأن الجددد  الؾسدددضط الضدددؾمي لمسددددإلخدمضؽ  دددي عظددداغ السراعددد      

 الح شدددضأ ٕٓويؾمضددداح لمعددداممضؽ  دددي الزدددف  ال  كضددد ،  ضوالر ٘.ٚٔاالح شدددضأ ٓ.٘ٙبمدددغ  السدددساك
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لمسددددإلخدمضؽ  دددي ضوالر   ٕٖا الح شدددضأ ٓ.ٕٓٔو ،لمسددددإلخدمضؽ  دددي عظددداغ  دددسة ضوالر  ٘.٘ا
 والسدإلؾطشاا. ااس ائضل 

 اديألجخ الػسيط اليػمي بالذيكل لمسدتخجميغ معمػمي األجخ حدب الشذاط اإلقترا: (ٕٕ) شكل رقع
 ٕ٘ٔٓ ،ومكان العسل

  

سؼ ل،عرا  الفمدظضشيالسردر:  www.pcbs.gov.psال هاز السً 

 االسبلمية في فمدصيغ: يةالخجمات االقتراد  - خ
 :اإلسالمٌة يً يلسطٌن المصارف -1

 الق ن  مؽ الإلدعضشاا مشإلرف إلى  مدظضؽ  ي ا سالمض  السرارف  ذأة ت جر          
 بدأا الإلي الفإل ة  في الفمدظضشض ، الؾطشض  الدمظ  عدوم مر وجؾضما تسامؽ ض ع ،السا ي
 وطأة تح  ت زم  مدظضؽ كا   وا سالمي، الع كي العالؼ  ي ا إلذارما ا سالمض  السرارف
  مدظضؽ،  ي ا سالمض  لمسرارف تؾاجد أؼ ؛أؽ لؼ وكللػ ،اا س ائضمي  العدأ ؼ  االعإلالل

 م ة لول ا سالمض  السرارف ت  ك  باكؾرة وتسثم  ،  مدظضؽ إلى الؾطشض  الدمظ  عدوم عبل
 الشقد سمظ  مشا خالل مؽ إسالمي مر  ي عسل أول عضام  ي  مدظضؽ، تار ،  ي

  سة عظاغ  ي له   غ أول بفإلا ت خضراح  ا سالمض  السعامالا -عسان القام ة بشػ الفمدظضشض 
  ٔا-إسالمض  وطشض  مرارف لفإلا جديدة ت اخضص عدة مشحها جا   إلى ،ٜٜ٘ٔ عام

                                                           

تقييع دور السرارف اإلسبلمية في التشسية االقترادية في فمدصيغ، دراسة تحميمية السذه اوؼ، أعسد،   ٔا
، ضراس  ماجدإلض ، ال امع  ٕٔٓٓإلى عام  ٜٜٙٔ، لمفإل ة مؽ عمى السرارف اإلسبلمية في فمدصيغ

 .ٗٚ، صٖٕٓٓ -ب سةا سالمض  
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االسالمض   ي  مدظضؽ مي البشػ ا سالمي الع كي واللؼ تأسس عام سرارف وال        
  غ  ٙٔ، ولد؛ه ٜٜ٘ٔالفمدظضشي وتأسس عام   وغ، والبشػ ا سالمي  ٓٔولد؛ه  ٜٜ٘ٔ
البشؾك ال كؾ    ي ما مي إال جس  بدضط مؽ  ضؽ عمى أ حا   مدظضؽ، ومله السرارفمؾزع

  ٔا   غ  ي  مدظضؽ. ٕٕٔيهؼ د، لٕٗٔٓبشػ عإلى عام  ٘ٔ مدظضؽ واللؼ ؛قدر عدضما 
لشقد الفمدظضشض  واللؼ كسا يؾجد البشػ الؾطشي ا سالمي واللؼ لؼ تعإل ف به سمظ  ا          

 ؛عسل  ي عظاغ  سة  قط وتلػ ج ا  ا  قدام الحاصل  ي  مدظضؽ.
االسالمض  مؾ محدوض بالشدب   جسالي البشؾك ال كؾ   سرارف الؾا ا بأن عدض الو         

بالشدب  لشذا  البشؾك ال كؾ    أ؛زاح  ا سالمض  مؾ محدوض سرارف ذا  مله ال وكالإلالي  إن
 بدا؛  جضدة وواعدة .، ولسشها 

 : فمدصيغ في اإلسبلمية السرارف وأىجاف غايات -ٕ
 إلى تهدف أ ها عمى  مدظضؽ  ي ا سالمض  لمسرارف الداخمض  وال غس  الإلأسضس عقؾض أجسع 

 : ازتض  والمداف ال  اض تحقضق
 وأعسال السر  ض ، الخدماا مضدان  ي واالجإلساعض  االعإلراض؛  االعإلضاجاا ت ظض   -ٙ

 الخدماا بإضخال االمإلسام مر ال كا، أساس  ض  عمى السشغس  واالسإلثسار الإلسؾ ل
 . السذإلً   السشفع  أساس عمى السشغؼ، االجإلساعي الإلسا ل صؾر  عضا  الهاض  

 االسإلثسار  ي السذاًر   حؾ وتؾجضهها والسدخ اا، المؾال اجإللاد وسائل وتظؾ    -ٚ
 . ال كؾؼ   ض  السر  ي بالسمؾد

 البعضدة القظاعاا تمػ والسضسا السخإلمف  القظاعاا اعإلضاجاا لدد الالزم الإلسؾ ل وتؾ ض  -ٛ
 . بالفائدة الس تبظ  السر  ض  الإلدهضالا مؽ ا  اضة إمأا ض  عؽ

 : فمدصيغ في اإلسبلمية السرارف وخجمات أعسال أىع  -ٖ
 أمؼ أن عمى  مدظضؽ  ي ا سالمض  لمسرارف الداخمض  وال غس  الإلأسضس عقؾض أجسع         
 : ؛أتي  ضسا تإلمخص  مدظضؽ  ي العامم  ا سالمض  السرارف وخدماا أعسال

  إلا : مثل الس إلسر أ  اض ؛حإلاجها الإلي ال كا مؽ الخالض  السر  ض  الخدماا كا   تقد؛ؼ -ٜ
 وأعسال والخارجض ، الداخمض  الحؾاالا بعسمضاا والقضام واالسإلثسار  ، ال ار   الحداباا

 وخدم  الحديد؛ ، الما اا صشاضيق وتأجض  الزسان، وخظاباا االعإلساضاا السدإلشد؛ ،
 . لمعسالا الفؾرؼ  والذ ا  والبضر الإلحرضل، بؾالص وتدديد الذضأاا، تحرضل

                                                           

 .ٓٔ، صٕٗٔٓتقخيخ سمصة الشقج،  ٔا
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 ولضس الحا   الدع  أساس عمى والذ ا  البضر  ي الجشبض  بالعسالا الإلعامل -ٓٔ
 .ازجل الدع 

 والبضر والسزارك  والسذاًر  الس ابح  بأسالض  الفائدة مؽ الخالي الإلسؾ ل تقد؛ؼ -ٔٔ
  1ا . الإلأجض ؼ 

 الػقف اإلسبلمي في فمدصيغ: - د
لؼ ؛أفضه أ ه ًان عبم  السدمسضؽ زمان،  فضها بض  السقدس الالوعاف أم ان مإلال مدظضؽ و        
 إلئ  ومشظمق ع وجه إلى الدسؾاا العمى، لللػ ما تهؼ و أ ه مد ػ الشبي لال ي صولى ال

وعاف العديدة وال شض   ي سائ  مشاطق  مدظضؽ ومد ها وكمداتها عمى الالسدمسؾن يؾعفؾن 
  .م الإلار ،
% مؽ ٕ٘.ٙألف ضو ؼ أؼ ما  دبإله  ٓٛٙوعاف  ي  مدظضؽ  حؾ ممضؾن والوتذأل          

را ي الرالح  لمسراع ، و تبمغ مداع  ال% مؽ م سل ٓٔمداع   مدظضؽ، ومي تسثل 
% مؽ مداع  أرا ي ٕضو ؼ ومي تسثل  ٔ٘ٗٚرا ي الؾعفض   ي عظاغ  سة عؾالي ال

 ع    تعد وعفاح  ٖٓٗضو ؼ، ًسا أن مشاك  ي  مدظضؽ  ٖٓٓٓ٘ٙعظاغ  سة البالغ مداعإلها
  ٕا .شظا وسعدر ، مثل ع ػ  أو جسئضاح  كمضاح 
 القجس:مرارف الػقف في   -ٔ

؛عسل الؾعف عمى خدم  مديش  القدس والسد د العرى السبارك عب  عسم  مؽ 
الب امج والسذار ر الإلي تدامؼ  ي السحا غ  عمى عدسض  السد د وتثبض  السقدسضضؽ  ي إطار 
خظ  تشسؾ   مدإلدام  واسإل اتض ض  مؽ خالل الحرؾل عمى الدعؼ مؽ مخإلمف أ حا  العالؼ 

 .ظض  اعإلضاجاتهؼلإلعس س صسؾض سأا ه وت 
:بخامص السدجج األقرى  

؛ذهد السد د العرى السبارك الضؾم عال  مإلقدم  مؽ الإلهؾ د سؾا  أكان تلػ عمى      
مدإلؾػ االعإلحاماا الضؾمض  أو مذار ر الإلقدضؼ، إ ا   لمحف  اا والبشض  الإلهؾ د؛  الإلي 

ومؽ  السسعؾم لبشا  السعبد تهدف إلى ت ضض  مؾ   السد د وإسباج مؾ   يهؾض؛  عمضه تسهضدا
 أمؼ السذار ر الإلي  دإلهد ها مؾ الإل مضؼ وعسارة السد د العرى السبارك ومراط  العمؼ

 . ال مزا ض  واال ظاراا 
                                                           

، م جر سابق، أحسج، تقييع دور السرارف اإلسبلمية في التشسية االقترادية في فمدصيغالسذه اوؼ،   ٔا
 .ٛٚ-ٚٚص
 .ٗٗ، صٕٕٓٓمالضس ا، الفمدظضشض ، القزض   ي مشه ض  ضراساا سمدم  ،"فمدصيغ"محدؽ، صالا،  ٕا
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:بخامص القصاع االجتساعي -  
تأث  الس إلسر السقدسي ً ض ه مؽ الس إلسعاا به س  الحزارة ال  كض  الحديث ، ًسا تأث       

الدضام الجا   الليؽ ؛أتؾن لمحج ولس ارة مديش  القدس، ًسا تأث  بالعدا  باالعإلساك مر 
عإلالل الدضاسض  واال ظ اباا والسؾاجهاا العشضف  مر االعإلالل اللؼ بدأ عد؛سا مشل اال

ان الس إلسر السقدسي،  الب  ظا ي وصؾالح  إلى الضؾم، مسا أضػ إلى زعسع  مقؾماا وأًر
الح د الشفدض   ده، عض  أخلا عائالا   كي  اا س ائضمي خرؾصاح باسإلخدام االعإلالل 

م تإلحمل وتإلذإل  ال إلقارما إلى الرض والبض  اللؼ ؛ سعها، ٜٛٗٔالقدس بعد ع د عام 
     مقابل تلػ الإلساعؼ واالكإلغاظ والز ط الدأا ي بذ عي القدس  إلض   اله  ة وال عضل

                                                                                           اال إلقال إلضها
:بخامص القصاع االقترادي -  

ت تبط مديش  القدس بالدورة االعإلراض؛  لالعإلالل بذأل مباش  مسا ي ضؼ إلى ر ر      
تسالضف السعضذ   ي السديش  إلى عد  ًبض ، عإلى أصبح  أع د إلى تسالضف السعضذ   ي ضول  

مشها إلى تسالضف السعضذ   ي الزف  ال  كض   امضػ عؽ ع ؼ الز ائ  السبض  اللؼ االعإلالل 
%  ضسا ٓٛتف  ه سمظاا االعإلالل، مسا ر ر  دب  الفق   ي أعضا  ش ل القدس إلى عؾالي 

 .     % بضؽ الطفال٘ٛترل مله الشدب  إلى 
:بخامص القصاع التعميسي-  

ا الإلي ؛دإلهد ها السذ وغ الإلهؾ دؼ لالعإلالل، ؛عإلب  عظاغ الإلعمضؼ مؽ أكث  القظاعا    
عض  ؛حاول مؽ خاللها إعاضة تذأضل الهؾ   السقدسض   سؽ ات اماا تدض  به إلى االبإلعاض 

و بدأا عسمض  االسإلحؾات  ،عؽ العسق الفمدظضشي واالعإل اد إلى تقبل االعإلالل والإلأعمؼ معه
إلها بمد؛  االعإلالل لمسدارس الخاص  عمى العسمض  الإلعمضسض   ي القدس عب   إ  ا اا  عدم

بإلقد؛ؼ ضعؼ سشؾؼ مقابل   ض تدر س مداعاا الإلار ، الضهؾضؼ، وكالإلالي باا االعإلالل 
و هدف السذ وغ الى ضعؼ السدارس والسؤسداا  ،% مؽ العسمض  الإلعمضسض ٓٙ؛دضظ  عمى 

                                  .                    الإلعمضسض   ي القدس وعدم عبؾل أؼ مشا أخ ػ مذ وط 
 :بخامص القصاع الرحي-

عظاغ الرح  لؼ ؛دمؼ مؾ ازخ  مؽ مسارساا االعإلالل الإلي تهدف إلى تدجضشه         
ا مؽ عام  ،والدضظ ة عمضه بدأ إلسام السقدسضضؽ بالإلد ضل  ي  الإلأمضؽ الؾطشي  ٜٜٙٔ بد ح
مسا رت  عمضهؼ أعداطا شه    بامغ ،  اا س ائضمض  ، وكرشاضيق الإلأمضؽ اا س ائضمي 
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 ا ظ وا لم ؾ  الضه مسا أث  عمى مدإلذفضاا السديش  الخاص  وأوععها  ي أزماا مالض  
  . ٔاكبض ة
 الػقف في قصاع غدة: -ٖ
بدأا عسمض  إصدار القؾا ضؽ لإلشغضؼ عسمض  لمؾعف  ي عظاغ  سة أمسض  اعإلراض؛   قد         

الؾعف مشل العهد العثسا ي، وتلػ بهدف تعس س سضظ ة الدول  عمى مله السؤسداا الإلي 
 مض ، وعالضاح السا تإل م ل  ي ًا   مشاعي الحضاة اال إلساعض  والدضاسض  والديشض  لمس إلسعاا 

عمضه، ومي تخإلمف بضؽ الزف   ش افوا عدض مؽ القؾا ضؽ الإلي تشغؼ إضارة الؾعف المشاك 
   ٕا .ال  كض  وعظاغ  سة

لللػ   د أن القؾا ضؽ الإلي عال   الؾعف  ي  مدظضؽ مإلعدضة وتعؾض إلى عق  تار خض          
مخإلمف ،  سان مؽ الرع  عر ما خرؾصا وأن مشاك عؾا ضؽ عديدة صدرا ًا   مأسم  

 لقؾا ضؽ سابق  أو تعدل عمى بعض أعأامها.
 :أقدامو -

 مهاإب   تؼ رسسي عقد بسؾج  مؤج  عدؼ :عدسضؽ إلى  سة عظاغ  ي الؾعف أمالك تشقدؼو    
 مشاكو  القظاغ  ي الؾعف شئؾن  رعا؛  عمى القائس  برفإلها الديشض  والذئؾن  الوعاف وزاة  مر

 ازخ و  مخإلمف ، وخدماتض  إ إلاجض   ذاطاا  ي ومدإل م  مؤج ة الؾعف أمالك مؽ عالض   دب 
 المالي عبل مؽ عمضها الضد و ر تؼ والسؾاطشضؽ، عبل مؽ عمضه االعإلدا  تؼ أو مؤج   ض 
 وزارة إلى ال جؾغ ضون  ال شؾكي بالحأ  ؛ع ف ما مشظق  خاص   ضها والدأؽ البشا  خالل مؽ

 تدأؽ الإلي الس  آالف مذاكل ؛حل بديل تؾ   عدم بدب  مشها اجهؼ  إخ يإلؼ ولؼ الوعاف،
  ٖا .السشظق  تمػ  ي
 :ػاعوأن-

 أن ش د  وعد تشؾغ الؾعف بضؽ الؾعف ل، إلا  الحضؾا ي أو السراعي أو الرشاعي أو الدأشي،
عض  بمغ  والحضؾا ي السراعي ل، إلا  مخرر  كا   الؾعف أرا ي إجسالي مؽ مداع  أكب 

 ا سأان م ال الثا ض  الس تب   ي ؛أتي الؾعف،  يأرا إجسالي مؽ %ٔٙ بشدب  ضو ؼ ٜٙ٘ٗ

                                                           

 .https://www.ummetvakfi.org/channels ٔا
 ،ٕٔٔٓ مدظضؽ، السفإلؾع ، القدس جامع  ،"فمدصيغ في اإلسبلمية األوقاف استثسار"إب امضؼ،عمضان،  ٕا

 .ٜٚص
لقظاغ  سة، ال امع  ، ضراس  تظبضقض  دور الػقف الخيخي في التشسية االقتراديةمربا، معإلس،   ٖا

 .٘ٙ، ص ٖٕٔٓا سالمض ، 

https://www.ummetvakfi.org/channels
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 السؤسداا الثالث  الس تب  و ي ،%ٜ.ٙٔ بشدب   ضو ؼ ٙ.ٕٙٛ٘ٔ السداع  بم   عض 
عد عرل عمى  والرشاعي الإل ارؼ  الس ال أن  ض  %٘ٔوكشدب  ضو ؼ ٙ.ٖٔٔٔ بسداع 
 %.ٛ.ٙضو ؼ بشدب   ٖ.ٜٓ٘

 وشقق، ، نامب بضؽ ما مؾزع  الؾعفض راا العقا مؽ العديد  سة عظاغ  ي يؾجدًسا     
 الؾعف عبل مؽ تأجض ما يإلؼ الإلي اقاراالع مؽ العديد و ض ما ومأات ، ت ار  ، ومحالا
 خرص الإلي السخإلمف  الخض    الس االا عمى ا  فال  ي ؛ شضه  اللؼ ال  ر مؽ واالسإلفاضة

 .لها الؾعف
 إن وكا  ا   لبشا  السداجد ومدمإلسماتها، تظؾرا إلى الؾعف  ي الس ال الإلعمضسي    

 السدارس أوعاف  قام  تار خهؼ  ي السدمسؾن  به اعإلشى ما أمؼ مؽ كا   العمسض  الوعاف
 بعد تالض  م عم   ي تأتي والإلي الؾاعفضؽ، جا   مؽ كبض  بامإلسام عغض  عض  وال امعاا،

 ومي ل، دان، العقمض  الإلشسض   ي كبض  أث  مؽ لها لسا الؾعف، أولؾ اا سمؼ مؽ السد د
 الؾعف ؛قؾم  سة عظاغ  في الفس   ، وممساته ومهاراته ا  دان عدراا بس اضة تعشى الإلي الإلشسض 
 عدرا عض  الإلعمضسض ، السؤسداا لبشا  الالزم  الرا ي تؾ ض  خالل مؽ الإلعمضؼ بدعؼ

 عرم   قد ضو ؼ ٜٜ٘ٗ,ٕٓ٘ عؾالي الإلعمضسض  معسمض ل السخرر  الؾعف ر يأ مداع 
 أصل مؽ مدرس ٛٗ ل وتلػ ، ضو ؼ ٔٗٛ,ٕٚٚ عؾالي مشها الكب  ال س  عمى السدارس
 .%ٚه  دبإل ما أن أؼ  ٔا غالقظا  ي مدرس  ٛٛٙ
 كمض  لرالا كان مشها الكب  ال س  ضو ؼ ٖٔ٘,ٚٛٔ عمى ال امعاا عرم  كسا    

 ؛قإلر  الم  عمى ملا بل تعدا إلى ولؼ  سة محا غ  ي  الزم  ل امع  الإلابع  السراعض 
 الس ال  ي السدإل م  الؾعفض   يار ال مداع  بم   عض الؾعف  ي ال ا   الرحي 

با  ا   لمعديد مؽ ال ؾا   مثل الؾعف  ي البشض  الإلحإلض  مؽ  ضو ؼ ٜٚٗ،ٕٕ٘ الرحي
ك ك معال   إلى محظاا مضاه وأبار أو عإلى م اكس أمشض  أو محظاا ص ف صحي و 

عسم  الوعاف ضاا الخض    وضعؼ الفق ا ، وعد عمالع  أو مق اا عأؾمض ، با  ا   ال س
س ت ار   وسأشض  عام   ٓٓٓ,ٜٚٛبسبمغ  ٕٕٔٓعمى السذار ر االسإلثسار   مثل ا ذا  مً 

  ٕا ضوالر  ي تدر مشظق مؽ عظاغ  سة.

                                                           

سؼ  ال هاز  ٔا  .ٕٕٔٓالفمدظضشي، ل،عرا  السً 
،ضراس  تظبضقض  لقظاغ  سةم جر سابق ص دور الػقف الخيخي في التشسية االقتراديةمربا، معإلس،   ٕا

ٙٙ-ٜ٘. 
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 ه جضد وأ ه مؽ أ زل أوخالص  القؾل  ي ضور الإلشسض  البذ     ي عظاغ الخدماا:    
القظاعاا  ي  مدظضؽ مؽ عض  الج  ومؽ عض  ا  إلا ، ومؽ عض  القضس  السزا  ، 
وتعؾ زاا العاممضؽء لسا ؛ذأمه ملا القظاغ مؽ تثقل بضؽ القظاعاا الخ ػ الإلي تأث ا 

 وتقدم ملا القظاغ. اا س ائضمض  بالسسارساا 

ا سالمض   سرارفعإلراض مؽ خالل الًسا لؾعع مدامس  الشذا  ا سالمي  ي اال    
والوعاف ا سالمض  وضورما السحؾرؼ  ي ال ؾا   السإلعدضة  ي القظاعاا الفمدظضشض  مؽ 

 تعمضؼ وصح  ومداجد وعقاراا و ض ما .
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 السبحث األول
 مؤشخات التشسية البذخية في فمدصيغ

 :رًٓٛذ
البذ     ي تقار  ما الدشؾ  ، وعام  بإلرشضف البمدان تشاول  المؼ السإلحدة الإلشسض  

تق    الإلشسض  ؤش اا الإلشسض  البذ   ، وتلػ مؽ م سبح  إلشاول ملا الو  عد  معايض  معضش ،
تقؾم المؼ  ضد ما عضل عؽ مله السؤش اا  ي  مدظضؽ، عض شتفسضإلؼ البذ    لألمؼ السإلحدة و 

بمداح، ومع    م تب   مدظضؽ  ي الإلشسض   ٚٛٔ و ذسلالسإلحدة بإصدار تق    لمإلشسض  البذ    
 البذ    مؽ مشغؾر المؼ السإلحدة.

  ٔا:2114األيىانًزؾذحنهزًُٛخانجشزٚخنؼبوزمزٚزرؼزٚفث - أ

 -وعبل ًل شي  - الإلشسض  البذ    مبشض   ي السقام الولعد  المؼ السإلحدة  إن 
 ،وعمى تسو دمؼ بالضواا السشاسب  ا،؛خإلارو ه إليعمى الدسام لمشاس بأن ؛عضذؾا  ؾغ الحضاة ال

و ي الدشؾاا الخض ة سعى تق    الإلشسض  البذ    بقؾة  ،اتض  لإلق    تمػ الخضارااؾ والف ص الس
إلى إثباا أن مله السدأل  مي مدأل  سضاس  بقدر ما مي مدأل  اعإلراض مؽ عسا؛  عقؾل 

ومؼ  ي أ م  العضان  –ق ا  والسهّسذؾن ومالؼ يإلسأؽ الف ،ا  دان إلى تعسضق الد؛سق اطض 
مؽ الإلأثض   ي العسل الدضاسي عمى  –مؽ أعمضاا ضيشض  أوع عض ، أو مؽ السهاج  ؽ 

والقظ ؼ،  سؽ السدإلبعد أن ؛ دوا ا مأا ض  السشرف  لمحرؾل عمى  السدإلؾ ضؽ السحمي
 الؾعائف والسدارس والسدإلذفضاا والعدال  والمؽ وخدماا أساسض  أخ ػ.

عأس بالز ورة سضاساا المؼ ؛ال  بذأل سشؾؼ ومؾ إن تقار   الإلشسض  البذ   
اكإلد  عب  الدشضؽ و السإلحدة أو ب  امج المؼ السإلحدة ا  سائي، ر ؼ رعا؛  الب  امج لها، 

سسع  عالسض  و ردر تق    الإلشسض  البذ     إلض   جهد جساعي  ي مأإل  تق    الإلشسض  
وعدة تق    الإلشسض  البذ    القظ    تعمضقاا مفرم  عمى البذ   ، عض  يؾ   أعزا  

و رائا بذأن السحإلؾ اا، ًسا ؛رمؾن تق    الإلشسض  البذ    بذبأ  عالسض   ،السدؾضاا
 .لألبحا 

 :انجشزٚخؽظتاأليىانًزؾذحانزًُٛخرظُٛف - ب
مي أشبه  م سؾعاا أركر إلى البذ    الإلشسض  ضلضل مؤش اا عضس  عد  البمدان تؾزغ

بإلقضؼ الظالد الخ   ضؽ مؽ ال امعاا اجضد،جضد جداح، مسإلاز  ولسل واعدة مشهؼ ضرج  ، 
                                                           

 http://www.un.org/ar/esa/hdrالمؼ السإلحدة   ٔا
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عضس  الدلضل أعل مؽ  تسؾن  عض  السشخفز  البذ    الإلشسض  م سؾع : مي ومله الس سؾعاا
 ،ٜٜٙ.ٓو ٓ٘٘.ٓ تإل اوم بضؽ عض  السإلؾسظ  البذ    الإلشسض  وم سؾع  ،ٓ٘٘.ٓ
، وم سؾع  الإلشسض  البذ    ٜٜٚ.ٓو ٓٓٚ.ٓبضؽ  الس تفع ،    البذ الإلشسض  وم سؾع 

  أو أكث . ٓٛٛ.ٓ الدلضل عضس  الس تفع  جداح عض  تسؾن 
ب  أضل  أركع  البذ    الإلشسض  تق     ي ُتحد  مٕٓٔٓمشل عام  ومي تسثل  مً 

الإلشسض  البذ        وضلضل مي: ضلضل الإلشسض  البذو  ،السعايض  الإلي يإلؼ تقضؼ الدول عمضها وت تضبها
بعامل عدم السداواة وضلضل الفؾارل بضؽ ال شدضؽ وضلضل الفق  السإلعدض البعاض واسإلحد   معدالح 

 ي ملا العدض مؽ الإلق    ضلضل الإلشسض  عد  ال شس اللؼ ؛قارن عضس  الدلضل محدؾك  لمشدا  
  ٔا ولم جال عمى عدة.

 :انًزؾذحرجخفهظطٍٛفٙانزًُٛخانجشزٚخؽظترمزٚزاأليىمخ - ت
عد   ٖٕٔٓ ي الإلشسض  البذ    لمعام  ٚٓٔعرم  ضول   مدظضؽ عمى الس تب  
ضول   ي العالؼ مر العمؼ بأن الإلق    ؛ذض   ٚٛٔترشضف المؼ السإلحدة  ي ضلضل الإلشسض  لعدض 

  ومي السحإلم  لفمدظضؽ  فدها، وتقضضسها عمى أ ها ضول  مدإلقم  وترشفها ااس ائضل أ؛زاح إلى  
وملا أم  مدإل  د مؽ المؼ السإلحدة، ومؽ ال دي  باللً  بأن  مدظضؽ تً ا  ٜٔالس تب  

بالإلق   اضول   مدظضؽ  بإ ا   ًمس  ضول  لها ضون أؼ مؽ ضول العالؼ الم اللؼ لؼ أجد له 
تفدض اح، وعد عرم  عمى الس تب  االولى  الش و ج تمضها اسإل الضا، وعد عرم  الشض   عمى 

، وعد صشف   مدظضؽ  سؽ  ئ  الإلشسض  ٚٛٔخض ة لمعام  فده عض  ًان ت تضبها الس تب  ال
البذ    السإلؾسظ ، ومي الفئ  عبل الخض ة اتشسض  بذ    مشخفز  ، و دبقها  ئ  الإلشسض  
البذ    الس تفع ، و ئ  الإلشسض  البذ    الس تفع  جداح، وعد ا خفض ت تض   مدظضؽ  ي العام 

 . ٕا فس الفئ  السإلؾسظ  ي  ٖٔٔلضربا  ٕٗٔٓ
كسا أن  ئ  الإلشسض  البذ االس تفع  جداح   س  ًل مؽ الدول الع كض ، عظ ،  

وأن لبشان وعدما مؽ الدول الع كض  ًا    ي  ،الدعؾض؛ ، ا ماراا الع كض ، البح  ؽ، السؾ  
 سؽ  ئ  الإلشسض  البذ    االس تفع  ، وتؾزع  باعي الدول الع كض  عمى الفئ   ٚٙالس تب  

 السإلؾسظ  والسشخفز .

                                                           

 .ٜ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
 .ٖٔ، صٕ٘ٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ      ٕا
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وسؾف    ق بضا اا الش و ج ب ا   بضا اا ضول   مدظضؽ  ي ال داول الإلالض  
اا الإلي أضا إلى مله الس تب ، والإلؾصضاا لمسقار  ، وعإلى يإلزا السعشى وسشقؾم بالإلفدض  

 سا..   ي ال داول.مالالزم  ر ؼ وجؾض بضا اا  ض  مإلؾ  ة، والإلي سؾف ؛ذار إلضها بال  

 ٕٗٔٓتختيب فمدصيغ في دليل التشسية البذخية التابع لؤلمع الستحجة، لعام : (ٕٕ) ججول رقع

التختيب حدب 
دليل التشسية 
 البذخية

دليل التشسية 
 البذخية

دليل التشسية البذخية معجال  بعامل عجم 
 السداواة

دليل التشسية حدب 
 الجشذ

دليل الفػارق بيغ 
 دليل الفقخ الستعجد األبعاد الجشديغ

 ٕٗٔٓالقيسة 
القيسة 
ٕٓٔٗ 

مجسػع 
 الخدارة%

الفارق عغ 
التختيب حدب 
دليل التشسية 

 ٕٗٔٓ البذخية

القيسة 
ٕٓٔٗ 

 السجسػعة
ٕٓٔٗ 

 القسية
ٕٓٔٗ 

 التختيب
ٕٓٔٗ 

مػاصفات 
مكتب تقخيخ 
التشسية 
 البذخية
 )قيسة(

الدشة 
 والسدح
ٕٓٔٗ-
ٕٓٔ٘ 

 .. .. ٜ ٚٙٓ.ٓ ٔ ٜٜٙ.ٓ ٓ ٗ.٘ ٖٜٛٓ. ٜٗٗ.ٓ الش و ج -ٔ

ٖٔٔ 
  مدظضؽ

ٓ.ٙٙٚ ٓ.٘ٚٚ ٔٗ.ٜ ٔٙ ٓ.ٛٙٓ ٘ .. .. ٓ.ٓٚٚ ٕٓٔٓ 

 .ٖٔ،صٕ٘ٔٓالبذ   ،السردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  

ول كسا ي جر ملا  ٕٗٔٓإلى العام  ٖٕٔٓمؽ السالعع ت اجر م تب   مدظضؽ مؽ العام      
ى  مدظضؽ مؽ الإل اجر لإل اجر السؤش اا بدب  الحرار اللؼ يسضاض يؾماح بعد يؾم عم

،  الخا   الولى تؾ ا ت تض  الدول  ي الإلشسض  البذ    عض  عرم  اا س ائضمي االعإلالل 
، أما الخا   الثا    هي ٕٗٔٓ، لعام ٖٔٔالش و ج عمى الس تب  الولى، و مدظضؽ الإل    

كان ملا الإل تض ، والخا   الثا ض  مي  إلض   لمسعايض  الركع  \تؾ ا القضس  الإلي عمى أث ما 
 دلضل والإلقضضؼ واللؼ سبق تً ه. ي الخا اا الس اوة لهلا ال

ب  الخسد  الولى الإلالض  الدبع  ال داول وتإلشاول     وعشاص ما  أضل  الإلشسض  البذ    السً 
 لإلفرضل الس تب  الإلي عرم  عمضها  مدظضؽ.

 : ٔادنٛمانزًُٛخانجشزٚخٔػُبطزِ - ث
، وتفاصضل عضس  ٖٕٔٓيإلزسؽ البمدان بالإل تض  عد  عضس  ضلضل الإلشسض  البذ    لعام      

مؤش اا الدلضل أؼ العس  السإلؾعر والإلعمضؼ امؤش ان ، والدخل، و إلزسؽ ال دول أ؛زاح عضس  
 ٕٕٔٓعمى أساس آخ  البضا اا السإلاع ، والإل ض   ي الإل تض  بضؽ عامي  ٕٕٔٓالدلضل لعام 

 .ٖٕٔٓو
  

                                                           

 .ٗ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ٖٕٔٓوعشاصخه لعام دليل التشسية البذخية : (ٖٕججول رقع )

التختيب حدب 
دليل التشسية 
 البذخية

دليل التشسية 
البذخية 
ٕٖٓٔ(ٔ) 

العسخ الستػقع عشج 
الػالدة بالدشػات 

ٕٖٓٔ(ٕ) 
 

متػسط 
سشػات 
الجراسة 
بالدشػات 
ٕٕٓٔ(ٖ) 

العجد الستػقع 
لدشػات 
الجراسة 
بالدشػات 
ٕٕٓٔ 

نريب الفخد مغ الجخل 
بسا -القػمي اإلجسالي
الذخائية يعادل القػة 
 (ٗ)ٕٔٔٓبالجوالر 

دليل التشسية 
البذخية 
القيسة 
ٕٕٓٔ 

 التغيخ في التختيب
ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ 

 ٓ ٖٜٗ.ٓ ٜٜٖٓٙ ٙ.ٚٔ ٙ.ٕٔ ٘.ٔٛ ٜٗٗ.ٓ الش و ج ٔ
 ٓ ٖٛٙ.ٓ ٛٙٔ٘ ٕ.ٖٔ ٜ.ٛ ٕ.ٖٚ ٙٛٙ.ٓ  مدظضؽ ٚٓٔ

 ..ٔٙٔ،صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

ال دول الدابق بضؽ الش و ج و مدظضؽ مؾ  رض  الف ض مؽ االخإلالف الكب   ي 
عض  بم    ي الخا   الداضس ، بسا ؛عاضل القؾة الذ ائض  بالدوالر   الدخل القؾمي ا جسالي

ا    ٜٜٖٓٙ ي الش و ج   عف  ٕٔضوالر  ي  مدظضؽ أؼ ما ؛قارد  ٛٙٔ٘ضوالر، ًو
ت ضؼ الؾ ر االعإلراضؼ بدب   إلى مدظضؽ، و عسػ ا خفاص  رض  الف ض  ي  مدظضؽ 

، والحرار السف وض، وعدم وجؾض بشض  تحإلض  اعإلراض؛  صمب ، وملا اا س ائضمي االعإلالل 
 ؛حإلا  لسس د مؽ ال هد والإلخظضط.

 
  

                                                           

 :ضلضل مً   ؛قضس مإلؾسط ا   ازاا  ي ثالث  أبعاض أساسض  لمإلشسض  البذ    مي دليل التشسية البذخية  ٔا
تفاصضل عؽ ًضفض   ،:الحضاة السديدة والرحض ، والسع   ، والسدإلؾػ السعضذي الالئق وتإلزسؽ السالعغ  الفشض 

 .http://hdr.undp.org عداد ملا الدلضل
عدض الدشؾاا الإلي يإلؾعر أن ؛عضذها مؾلؾض جديد إتا بقض  أ سا  معدالا  العسخ الستػقع عشج الػالدة:  ٕا

 ئاا العس    عشد والضته عمى عالها طضم   إل ة عضاته. الؾ اة السد م  عد  الف
سش   ٕ٘:مإلؾسط عدض سشؾاا الإلعمضؼ الإلي أّتسها الشددخاص مؽ الفئ  العس     متػســط سشػات الجراســة  ٖا

كا بدشؾاا الدراسدد  الإلي ؛فإلدد ض أن ؛سزضها الظال   وما  ؾل إلى مدددإلؾػ الإلحرضل العمسي لمدددسان محدؾح
 م عم  مؽ م اعل الإلعمضؼ. ي ًل 

: م سؾغ الدخل  ي اعإلردداض معّضؽ، ومؾ عرضمدد  عضس  نريــب الفــخد مغ الجخــل القػمي اإلجسالي  ٗا
ا  إلا  وممسض  عؾامل ا  إلددا  تظ م مشها السداخضل الإلي تشفق عمى اسددإلخدام عؾامل ا  إلددا  الإلددي تسمسها 

ى عضس  الدوالر السعإلسدة ضولحضا عمى أسدداس معدالا معاضل القؾة الذدد ائض  اعإلراضاا العالؼ الخ ػ وُتّحؾل إل
 وتقدددؼ عمى م سؾغ عدض الدأان السد ل  ي مشإلرف الدش .
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 : ٔا2113–1981ارغبْبددنٛمانزًُٛخانجشزٚخ - ج
 ٖٕٔٓل زمشي ؛دسا بسقار   عضس  الدلضل  ي عام ديإلزسؽ عضس  الدلضل  ي تدم 

آخ البضا اا السشقح   ىبقضسإله  ي العؾام الدابق ، وعد عدب  أرعام ال داول باالسإلشاض إل
باسإلخدام السشه ض   فدها، و بضؽ  ٖٕٔٓ، وعدب  عضس  الدلضل لعام ٖٕٔٓالسإلاع  عإلى عام 

ال دول الإل ض   ي ت تض  البمدان عد  عضس  الدلضل عمى مدػ الدشؾاا الخسس الخض ة 
 الا  سؾه  ي ثال   إل اا زمشض  مخإلمف .دؾؼ لسعوالسإلؾسط الدش

في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية  ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔاتجاىات دليل التشسية البذخية : (ٕٗججول رقع )
 .ٕٗٔٓالبذخية 

التختيب 
حدب 
دليل 
التشسية 
 البذخية

 دليل التشسية البذخية
 الشسػ%السػتدط الدشػي لسعجل  التختيب قيسة

ٜٔٛٓ ٜٜٔٓ ٕٓٓٓ ٕٓٓ٘ ٕٓٓٛ ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ ٕٕٓٔ ٕٖٓٔ ٕٕٓٔ 
التغيخ 
ٕٓٓٛ-
ٕٖٓٔ 

ٜٔٛٓ-
ٜٜٔٓ 

ٜٜٔٓ-
ٕٓٓٓ 

ٕٓٓٓ-
ٕٖٓٔ 

ٔ 
 الس و ج

ٓ.ٜٖٚ ٓ.ٛٗٔ ٓ.ٜٔٓ ٓ.ٜٖ٘ ٓ.ٜٖٚ ٜٖٜٓ ٓ.ٜٗٔ ٓ.ٜٖٗ ٓ.ٜٗٗ ٔ ٓ ٓ.ٜ٘ ٓ.ٛٓ ٓ.ٕٛ 

ٔٓٚ 
  مدظضؽ

.. .. .. ٓ.ٜٙٗ ٓ.ٕٙٚ ٓ.ٙٚٔ ٓ.ٜٙٚ ٓ.ٖٙٛ ٓ.ٙٛٙ ٔٓٚ ٔ .. .. .. 

 .٘ٙٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،
 ٜٓٛٔوالؾا ا مؽ ال دول الدابق أن مشاك تحدشاح ط أ عمى ت تض   مدظضؽ مؽ عام     

، ومؽ ال دي  باللً  عشد وملا يإلزا مؽ خا   الإل تض   بدرج  واعدة ٖٕٔٓعإلى عام 
 سا ضون لؼ   د اسؼ  مدظضؽ  ٖٕٔٓالسإلحدة لألعؾام م اجع  تقار   الإلشسض  البذ    لألمؼ 

ؽ ومؾ ض ي أؼ تق    مؽ الإلقار   إال  ي ملا ال دول وإ سا أضر  السضان السحإلل لفمدظ
  مدظضؽ.  د، وملا تحضس وا ا مؽ المؼ السإلحدة لمسحإلل الرهضؾ ي  ااس ائضل ما؛دسى 

 : ٕاانًظبٔاحػذوثؼبيميؼذالانجشزٚخانزًُٛخدنٛم - ح

و إلزسؽ مقضاسضؽ لعدم السداواة،مسا: ضلضل الإلشسض  البذ    معدالح بعامل عدم السداواة،      
 البذ    الإلشسض  ضلضل ؛قإلر  وال والشقص  ي عضس  الدلضل الصمي بدب  عدم السداواة،

 الرح   ي بمد كل  ي السحقق  ا   ازاا مإلؾسط عضاس عمى السداواة  عدم بعامل السعدل
 البذ    الإلشسض  الدأان، وضلضل عمى ا   ازاا مله تبضؽ ًضفض  تؾز ر بل والدخل، والإلعمضؼ

السداواة،  عدم عداد بعد البذ    لمإلشسض  الفعمي السدإلؾػ  مؾ السداواة  معدالح بعامل عدم
                                                           

 .ٗ٘ٔص، ٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
 .٘٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٕا
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 السدإلؾػ   ي'' الخدارة'' مؾ السداواة  عدم بعامل السعدل والدلضل الصمي الدلضل بضؽ والفارل 
 عدم السداواة  ي تؾز ر عضس  الدلضل ضاخل البمد ضل الإلشسض  البذ     إلض  لدل السحإلسل

السداواة في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية  عجم بعامل معجال البذخية التشسية دليل: (ٕ٘ججول رقع)
 .ٕٗٔٓالبذخية 

التختيب حدب 
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ٔٓ.ٚ ٓ.ٛٚٔ .. .. ٕ٘.ٛ 
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 .ٜٙٔ،صٕٗٔٓالبذ   ،السردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  

و إلزسؽ ال دول أ؛زاح عضاسا جديداح لسعامل عدم السداواة مؾ مإلؾسط  ض  م جا لوجه عدم 
السداواة  ي البعاض الثالثض ، و بضؽ ال دول الفارل  ي الإل تض  لسل بمد بضؽ ضلضل الإلشسض  

                                                           

ضالح بعامل عدم السداواة :ضلضل الإلشسض  بعامل عدم السداواة  ي البعاض الثالث  ضلضل الإلشسض  البذ    ٔا    معدح
تفاصضل عؽ ًضفض  عداد ملا  ٕالساسض  لمإلشسض  البذ    و إلزسؽ السالعغ  الفشض  

 hdr.undp.org//الدلضل
ضلضل الإلشسض  البذ    معدال بعامل عدم عدم السداواة  ي الدخل :عدم السداواة  ي تؾز ر الدخل باالسإلشاض   ٕا

 إلى البضا اا السدإلسدة مؽ مدؾم الس  السعضذض  السّقدرة باسإلخدام ضلضل أتسضشدؾن لعدم السداواة.
% ٕٓدأان إلى مإلؾسط ضخل% الذ  ح  ال شى مؽ الٕٓ دب  الذ  ح  الخسدض  : دب  مإلؾسط ضخل   ٖا

 مؽ الذ  ح  ال ق  مؽ الدأان.  
 ي السائ  امؽ الدأان مؽ الدخل القؾمي ا جسالي مقدؾم  عمى عر   ٓٔ دب  بالسائ  :عر  أ شى   ٗا

 % ال ق  مشهؼ.ٓٗ
معامل جضشي :عضاس الفارل  ي تؾز ر الدخل بضؽ ال  اض والس السعضذض   ي بمد معضؽ إلى الإلؾز ر   ٘ا
 إلى ا عدام السداواة. ٓٓٔلسإلداوؼ الإلام ح والشقظ  صف  تذض  إلى السداواة الإلام ، والشقظ ا
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والقضس  الدمبض  تعشي أن ت تض  البمد يإل اجر بعد عداد الدلضل  ،البذ    معدالح بعامل السداواة 
السعدل بعامل عدم السداواة، و إلزسؽ ال دول أ؛زاح ثال  مقا؛س معضار   لعدم السداواة  ي 

 ي السائ   ٓٔو دب  امئؾ    ومي عر  أ شى  ،الدخل مي  دب  الدخل بالذ  ح  الخسدض 
 ومعامل جضشي لمدخل. ،السائ  مشه ي  ٓٗمؽ الدخل مقدؾم  عمى عر  أ ق  

 : ٔادنٛمانفٕارقثٍٛانغُظٍٛ - خ
باح لمفؾارل بضؽ ال شدضؽ  ي أبعاض الرح  ا   ابض ، والإلسأضؽ،       يإلزسؽ مقضاساح مً 

ا، ما  دب  و ضاا المها :والسذاًر   ي سؾل العسل، وتقاس الرح  ا   ابض  بسؤش  ؽ
  .ومعدل الؾالضة  ي سؽ الس امق 

 .ٕٗٔٓدليل الفػارق بيغ الجشديغ في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٕٙرقع )ججول 

 

 دليل الفػارق 
 (ٕ)بيغ الجشديغ

ندبة وفيات 
 األميات

معجل الػالدات في 
 سغ السخاىقة

السقاعج في 
السجالذ 
 (ٖ)الشيابية

الدكان الحاصمػن عمى 
جدء مغ التعميع الثانػي 

 (ٗ)األقلعمى 

معجل السذاركة 
 في القػى العاممة

 التختيب القيسة

) عجد الػفيات 
األميات لكل 
والدة  ٓٓٓ,ٓٓٔ
 حية(

) عجد الػالدات لكل 
امخأة مغ  ٓٓٓ,ٔ

-ٜٔالفئة العسخية 
 سشة( ٘ٔ

الشدبة التي 
تذغميا 
 الشداء(

) بالشدبة السئػية مغ 
سشة  ٕ٘الفئة العسخية 

 وما فػق(

 ) بالشدبة السئػية
مغ الفئة العسخية 

سشة وما  ٘ٔ
 فػق(

 الحكػر االناث الحكػر االناث

التختيب حدب دليل 
 التشسية البذخية

ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٓٔٓ ٕٓٔ٘/ٕٓٔٓ ٕٖٓٔ ٕٕٓٔ-
ٕٓٓ٘ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓ٘ 

ٕٕٓٔ ٕٕٓٔ 

 ٘.ٜٙ ٘.ٔٙ ٚ.ٜٙ ٗ.ٜٚ ٙ.ٜٖ ٛ.ٚ ٚ ٜ ٛٙٓ.ٓ الش و ج -ٔ
 ٖ.ٙٙ ٕ.٘ٔ ٕ.ٕٖ ٘.ٖٔ .. ٛ.٘ٗ ٗٙ .. ..  مدظضؽ -ٚٓٔ

 .ٖٚٔ-ٓٚٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

                                                           

 .٘٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
ضلضل مً   ؛قضس الفارل  ي اال  ازاا بضؽ الس أة وال جل  ي ثالث  أبعاض دليل الفػارق بيغ الجشديغ:   ٕا

اا بضؽ الس أة وال جل  ي ثال  أبعاض مي الرح  اال  ابض ،  والإلسأضؽ،  وسؾل العسل مي: الرح  اال  از 
   Http:/hdr.undp.orgتفاصضل عؽ ًضفض  عد  ملا الدلضل ا ٖوتإلزسؽ السالعغ  الفشض  

 دب  السقاعد الإلي تذ مها الشدا  مؽ م سؾغ السقاعد  ي الس مس السقاعج في السجالذ الشيابية:   ٖا
و ي البمدان الإلي تعإلسد  غاماح تذ  عضاح مؽ م مدضؽ،  تحد  عر  السقاعد باالسإلشاض الى عدض الشضابي 

 السقاعد  ي ًال الس مدضؽ. 
سش   ٕ٘ دب  الدأان مؽ الفئ  العس    الدكان الحاصمػن عمى جدء مغ التعميع الثانػي عمى األقل:   ٗا

 وإن لؼ ؛دإلسسمؾه بالز ورة .  ما  ؾل اللؼ بم ؾا مدإلؾػ عمسضاح ثا ؾ اح عمى العل ا
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و قاس الإلسأضؽ بعدض السقاعد الإلي تذ مها الشدا   ي الس ال الشضابي، و دب  الحاصالا    
عمى جس  مؽ الإلعمضؼ الثا ؾؼ، وتقاس السذاًر   ي سؾل العسل بالسذاًر   ي القؾػ العامم ، 
و ذض  ا خفاض ضلضل الفؾارل بضؽ ال شدضؽ الى ا خفاض الفؾارل بضؽ ال شدضؽ، والعأس 

    ه ملا الدلضل  قط لإلؾ ضا السعايض  السدإلخدم   ي الإلشسض  البذ   . صحضا، وعد تؼ تً
والضة عض   ي الش و ج،  ٓٓٓ,ٓٓٔلسل  ٚ العع أ ه  ي عضؽ ًان عدض و ضاا المهاا     

والضة  مدظضؽ، و عسػ ملا الم  لإل ضؼ الؾ ر الرحي  ي  ٓٓٓ,ٓٓٔلسل  ٗٙكا   
بإلظؾ   ال ا   الرحي وز اضة السدإلذفضاا ومإلابع  الحؾامل أوالح  التػصيات  مدظضؽ، ومشا

ام أة  ٓٓٓ,ٓٓٔلسل  ٛ.٘ٗبأول، و ي الؾع  اللؼ ًان معدل الؾالضاا  ي سؽ الس امق  
لشفس الشدب   ي الش و ج، و عسػ  ٛ.ٚسش   ي  مدظضؽ، ًا    ٘ٔ-ٜٔمؽ الفئ  العس    

االجإلساعض  والديشض   ي  مدظضؽ بخالف  ملا الم  لمسوا   ي ملا العس  عد  العاضاا
 الش و ج.

أما بخرؾص الدأان الحاصمضؽ عمى جس  مؽ الإلعمضؼ الثا ؾؼ عمى العل  سا   
%  ي الش و ج وملا الم  ركسا ؛عسؼ ٗ.ٜٚ%  ي  مدظضؽ بضشسا ًا   ٘.ٖٔالشدب  لملًؾر 

ما ا  ا   ضعسػ لبح  اللًؾرعؽ العسل وت ك السدارس لسداعدة المالي  ي السرار ف أ
لسواجهؽ وت ك م اعل الإلعمضؼ، والإلؾصض  بأن يإلؼ و ر الخظط لإلذ ضر الظالد لمبقا   ي 

 السدارس عإلى ا إلها  م اعل الإلعمضؼ.
مشاك تقارد بضؽ الش و ج و مدظضؽ  ي معدل السذاًر   ي القؾػ العامم  لملًؾر 

تعسػ إلى العاضاا  % لفمدظضؽ واخإلالف الشدب  ل، ا  والإليٖ.ٙٙ% لمش و ج،٘.ٜٙ
 االجإلساعض  لمس إلسعاا االسالمض  عض  ؛قل عسل اال ا  خار  البضؾا.

 : ٔادنٛمانزًُٛخؽظتانغُض - أ
عدة، وتذأل الشدب  بضؽ  ىيإلزسؽ عضس  ضلضل الإلشسض  محدؾك  لسل مؽ الشدا  وال جال عم    

ل ما عارك  الشدب  ا واعد    تقمص الفارل بضؽ الشدا  القضسإلضؽ ضلضل الإلشسض  عد  ال شس، ًو
، و إلزسؽ ال دول أ؛زاح مؤش اا الدلضل لظؾل العس  والإلعمضؼ والدخل مفرم  عد  وال جال
 ال شس.
مؽ خالل ال دول الإلالي يإلبضؽ أ ه: تقارك   مدظضؽ مر الش و ج  ي ضلضل الإلشسض  عد      

ا   الش و ج  ٜٗٚ.ٓال شس عض  ًا    مدظضؽ  السإلؾعر  وتقارك   ي العس  ٜٜٚ.ًٓو
ان  ي الش و ج  ٘ٚعشد الؾالضة الملًؾر  عض  ًان  ي  مدظضؽ  ، وتفؾع  الش و ج  ٙ.ًٖٛو

                                                           

 .٘٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ي ضلضل الإلشسض  البذ    لملًؾر واال ا  و مإلؾسط سشؾاا الدراس  والعدض السإلؾعر لدشؾاا 
 راس  والشرض  الإلقدي ؼ لمف ض مؽ الدخل ا جسالي.دال

 دليل التشسية حدب الجشذ: (ٕٚججول رقع )

التختيب حدب دليل 
 التشسية البذخية

دليل التشسية حدب 
 (ٔ)الجشذ

دليل التشسية 
 (ٕ)البذخية

 
 القيسة

العسخ الستػقع 
 (ٖ)عشج الػالدة

 
 ) بالدشػات (

متػسط سشػات 
 (ٗ)الجراسة

 
 بالدشػات

العجد الستػقع 
 (٘)لدشػات الجراسة

 
 ) بالدشػات (

التقجيخي الشريب 
لمفخد مغ الجخل 

 (ٙ)االجسالي
ندبة االناث 
الى الحكػر 
مغ دليل 
التشسية 
 (ٚ)البذخية

 التختيب

بسعادل القػة الذخائية 
 ٕٔٔٓبجوالر 

 الحكػر االناث الحكػر االناث الحكػر االناث الحكػر االناث الحكػر االناث

ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ ٕٕٓٔ-
ٕٕٓٓ 

ٕٕٓٔ-
ٕٕٓٓ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٓ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٓ ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ 

 ٚٓٛٓٚ ٜٜٗٙ٘ ٜ.ٙٔ ٕ.ٛٔ ٙ.ٕٔ ٚ.ٕٔ ٗ.ٜٚ ٙ.ٖٛ ٖٜٗ.ٓ ٜٓٗ.ٓ ٘ ٜٜٚ.ٓ الش و ج -ٔ
 ٓٛ٘ٛ ٔ٘ٙٔ ٘.ٕٔ ٗٔ ٖ.ٜ ٗ.ٛ ٘.ٔٚ ٓ.٘ٚ ٕٛٙ.ٓ ٕٔٙ.ٓ ٔٗ ٜٗٚ.ٓ  مدظضؽ -ٚٓٔ

 .ٚٚٔ-ٗٚٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،
 

                                                           

ضلضل مً   ؛قضس الفارل  ي اال  ازاا بضؽ الس أة وال جل  ي ثالث  ابعاض دليل التشسية حدب الجشذ :   ٔا
تفاصضل عؽ ًضفض  عداد ملا الدلضلا  ٗمي: الرح  والإلعمضؼ،ومدإلؾػ السعضذ ،  وتإلزسؽ السالعغ  الفشض  

http://hdr.undp.og  
س مإلؾسط اال  ازاا  ي ثالث  أبعاض اساسض  لمإلشسض  البذ    مي ضلضل مً   ؛قضدليل التشسية البذخية:   ٕا

: الحضاة السديدة والرح ، والسع   ،  والسدإلؾػ السعضذي الالئق، وتإلزسؽ السالعغ  الفشض  تفاصضل عؽ 
  .http:// hdr.undp.orgكضفض  عداد ملا الدلضل ا 

ن ؛عضذها مؾلؾض جديد إتا بقض  ا سا  معدالا عدض الدشؾاا الإلي يإلؾعر أ العسخ الستػقع عشج الػالدة:   ٖا
 الؾ اة السد م  عد  الفئاا العس    عشد والضته عمى عالها طضم   إل ة عضاته. 

عدض سشؾاا الدراس  الإلي يإلؾعر ان يإلسسها طفل  ي سؽ الدخؾل الى متػسط سشػات الجراسة الستػقع:   ٗا
 لفئاا العس    عمى عالها طضم   إل ة عضاته. السدرس  مر ا إل اض بقا  أ سا  معدالا الإلحال عد  ا

 ٕ٘مإلؾسط عدض سشؾاا الإلعمضؼ الإلي اتسها االشخاص مؽ الفئ  العس    العجد الستػقع لدشػات الجراسة:   ٘ا
 سش  وما  ؾل محدؾك  بسدإلؾ اا الإلحرضل العمسي عمى اساس الفإل اا ال سسض  لسل م عم . 

؛حد  باالسإلشاض الى  دب  رات  الس أة الى رت   الشريب التقجيخي لمفخد مغ الجخل القػمي االجسالي:   ٙا
ال جل،  وكسذاًر  ًل مشهسا  ي الشذا  االعإلراضؼ والدخل القؾمي االجسالي ا بسعاضل القؾة الذ ائض  بدوالر 

  )http://hdr.undpتفاصضل عؽ ط  ق الحداد ا  ٗ  وتإلزسؽ السالعغ  الفشض   ٕٔٔٓ
 عضس  ضلضل الإلشسض  البذ    مؾزع  عمى ال شدضؽ. ندبة االناث الى الحكػر مغ دليل التشسية البذخية:   ٚا

http://hdr.undp.og/
http://hdr.undp.og/
http://hdr.undp/


136 

:(1)انًزؼذداألثؼبددنٛمانفمز -ة

يمخص أوجه الح مان السخإلمف  الإلي ؛عا ي مشها الشخاص  ي الإلعمضؼ والرح        
لبعاض  ض  الس تبط اوالسعضذ ، و إلزسؽ الدلضل عدض الدأان الليؽ ؛عضذؾن  ي الفق  السإلعدض 

آن، و رشف  مان الإلي ؛عا ي مشها الفق ا   ي حبالدخل وشدة الح مان السقاس  بعدض أوجه ال
 ،ضؽ لخظ  الفق  السإلعدضة البعاضالدأان  سؽ  ئاا تحدضما شدة الح مان  ضأؾ ؾن مع  

 ٕٗٔٓدليل الفقخ الستعجد األبعاد في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٕٛ) ججول رقع
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الستعجد في الفقخ 
 (ٖ)األبعاد

الدكان 
السعخضػن 
لمفقخ 
الستعجد 
 (ٗ)األبعاد

الدكان 
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حرة أبعاد الحخمان مغ 
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مػاصفات عام  السػاصفات السشقحة
ٕٓٔٓ 

ندبة الدكان الحيغ 
يعيذػن دون خط فقخ 

 (ٙ)الجخل
 بالشدبة السئػية

مجسػع  الجليل 
مجسػع  الجليل الدكان

 الدكان
مجسػع 
 الدكان

شجة 
 بالشدبة السئػية (ٚ)الحخمان 

دوالر في  ٕ٘.ٔ
اليػم بسعادل القػة 

 الذخائية

خط الفقخ 
 الػششي

الدشة 
بالدشبة  القيسة والسدح

)بالشدبة  القيسة السئػية
بالشدبة  )باآلالف( السئػية(

 السئػية
) بالشدبة 
 السئػية(

بالشدبة 
مدتػى  الرحة التعميع السئػية

 السعيذة
ٕٕٓٔ-
ٕٕٓٓ 

ٕٕٓٔ-
ٕٕٓٔ 

ٕٓٓٚ-
ٕٓٓٛ 

ٓ.ٓٓٚ ٕ.ٓ ٓ.ٓٓ٘ ٔ.ٗ ٚٗ ٖٙ.ٜ ٚ.ٗ ٓ.ٔ ٔٙ.ٙ ٕٚ.ٖ ٔٔ.ٔ ٓ.ٓٗ ٕٔ.ٜ 

 .ٔٛٔ-ٛٚٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

                                                           

 .٘٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
ل  الفق  السإلعدض البعاض معدل  بذدة أوجه  دب  الدأان الليؽ ؛عضذؾن عادليل الفقخ الستعجدة األبعاد:   ٕا

   . http://hdr.undp.orgتفاصضل عؽ ًضفض  عداد ملا الدلضل ا ٘الح مان وتإلزسؽ السالعغ  الفشض  
عدته  دب  الدأان الليؽ ؛عا ؾن مؽ ع مان ت جا الدكان الحيغ يعيذػن في الفقخ الستعجد األبعاد:   ٖا

  ي السائ  عمى العل .  ٖٖبشدب  
 دب  الدأان السع  ضؽ لكث  مؽ وجه مؽ أوجه الح مان الدكان السعخضػن لمفقخ الستعجد األبعاد:   ٗا

  ي السائ .  ٖٖو  ٕٓبشدب  ت جا عدتها بضؽ 
 دب  الدأان الليؽ ؛عا ؾن مؽ الفق  السإلعدض البعاض السدعر،  الدكان الحيغ يعيذػن في الفقخ السجقع :   ٘ا

  ي السائ  أو اكث  .  ٓ٘أؼ مؽ ع مان ت جا عدثه بشدب  
 دب  الدأان الليؽ ؛عضذؾن ضون خط الفق  ندبة الدكان الحيغ يعيذػن دون خط الفقخ الػششي :   ٙا

ضه،   تدإلشد الإلقدي اا الؾطشض  الى الإلقدي اا الؾطشي، ومؾ الخط اللؼ تإلخله سمظاا بمد معضؽ لقضاس الفق   
 الس جح  عمى اساس م سؾعاا الدأان السدإلسدة مؽ مد م االس ة السعضذ . 

مإلؾسط  دب  الح مان اللؼ ؛عا ي مشه االشخاص الليؽ شجة الحخمان في حالة الفقخ الستعجد األبعاد:   ٚا
 ؛عذؾن عال  الفق  السإلعدض البعاض. 

http://hdr.undp.org/
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و إلزسؽ ال دول أ؛زَا عضاس  ،أو ؛عا ؾن مؽ الفق  السإلعدض البعاض، أو مؼ  ي  ق  مدعر     
ضوالر  ي الضؾم بسعاضل القؾة  ٕ٘.ٔأؼ  دب  الدأان الليؽ ؛عضذؾن عمى أعل مؽ  ،ل ق  الدخ

الذ ائض  والليؽ ؛عضذؾن ضون خط الفق  الؾطشي، وعد أضخم  بعض الإلعد؛الا عمى السؤش اا 
عضض عؽ الؾزن ،  في مؤش اا الرح  اسإلٕٗٔٓالعذ ة لدلضل الفق  السإلعدض البعاض لعام 

عد  العس  بالظؾل عد  العس   ي  ئ  االطفال ضون سؽ الخامد ء لن الإلقسم مؾ مؤش  
 .لدؾ  الإل ل؛  السسمؽ

وعدب  و ضاا الطفال  سؽ أوجه الح مان مؽ الخدماا الرحض   ي عال عدث     
خالل خسس سشؾاا عبل السدا، ور ر عضاس الحد الض ى لمح مان مؽ الإلعمضؼ مؽ خسس 

شؾاا الى س  سشؾاا مؽ الدراس   ي السدرس ، عسالح بإلع  ف الإلعمضؼ االبإلدائي مإلعسد  ي س
     المداف ا  سائض  لأللفض ، و ي السقايضس الدولض  ل،لسام بالق ا ة السإلاب . 

وعد اتدر  ظال مؤش اا ضلضل الفق ة السإلعدض البعاض السإلعمق  بأصؾل السعضذ  لإلذسل الس  
 ي الر اف ًسا  ي السدن، و إلزسؽ ال دول أ؛زاح تقدي اا ضلضل الفق  السإلعدض البعاض عد  

 الخرائص السحدض مدبقاح لإلدهضل السقار  .   
 ملا ال دول ًؾ ه ؛خص الدول الفقض ة. ج  ي و   ول الدابق  العع أ ه لؼ تلً  الشمؽ ال د
أما بخرؾص  مدظضؽ  قد بم    دب  الدأان الليؽ ؛عضذؾن  ي الفق  السإلعدض البعاض،      

وعد بم   عر  أبعاض الح مان مؽ الفق  العام مؽ  ٖٕٔٓ% لعام ٜ.ٖٙشدة الح مان 
ؽ ؛عضذؾن ضون %ومي الشدب  الكب  وأن  دب  الدأان الليٖ.ٕٚومؽ الرح   ٙ.ٙٔالإلعمضؼ 

 % لشفس العام. ٜ.ٕٔخط  ق  الدخل 
بالعسل والتػصيات ومله السؤش اا تدل عمى تدمؾر الؾ ر الرحي والساضؼ بذأل وا ا، 

  ة وأطبا  والدعي لضأؾن العال  م ا ي .عمى تظؾ   القظاغ الرحي مؽ مدإلذفضاا وأسِ 
دح:دنٛمانفمزانًزؼذداألثؼبد،انزغٛزاديغانٕلذفٙثهذاٌيؾذ -د

ي صد الإل ض   ي عضس  ضلضل الفق  السإلعدض البعاض مر الؾع   ي بمدان محدضة،  ضإلزسؽ      
تقدي اا لدلضل الفق  السإلعدض البعاض وعشاص ه  ي م عمإلضؽ زمشضإلضؽ أو أكث  لمبمدان الإلي تإلؾ   

 ، وعد اسإلشد  ي الإلقدي اا الى السشه ض  السشقح . ٖٕٔٓعشها بضا اا وا ض  عإلى عام 
لؼ تلً   مدظضؽ  ي جدول االدلضل الفق  السإلعدض البعاض، الإل ض اا مر الؾع   ي بمدان 

 محدضة  .
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 : ٔا انظؾخٔاألؽفبلٔانشجبة - ث
 ٕٗٔٓالرحة واألشفال والذباب في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية  (ٜٕججول رقع )
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ٖٔٔ ٕٚ ٕ ٕ ٜٔ ٕٖ ٜٛ.ٛ ٔٓ.ٜ .. .. .. .. .. .. 

 .٘ٛٔ-ٕٛٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓة، تق    الإلإلشسض  البذ   ، المؼ السإلحد  ٔا
 دب  الطفال الليؽ تإل اوم اعسارمؼ بضؽ ص   و الخضع الحيغ يتغحون حرخا  مغ الخضاعة الصبيعية :   ٕا
 ساع  سبق السدا.  ٕٗأشه ، وعد ت لوا عر اح مؽ ال  اع  الظبضعض   ي  ٘
عا؛  عبل الؾالضة عمى يد اخرائضضؽ  ي ال عا؛   دب  الشدا  المؾاتي تمقضؽ ر التغصية ما قبل الػالدة:   ٖا

 الرحض  لسباد م تبظ  بالحسل أعمها م ة واعدة خالل  إل ة الحسل ًشدب  مئؾ   مؽ السؾلضد االعضا  . 
سش   ٕٗ – ٘ٔالذباد الليؽ تإل اوم اعسارمؼ بضؽ  استخجام الػاقي لجى الذباب عشج تعجد الذخكاء:   ٗا

الخض ة،  واسإلخدمؾا واعضا  ي العالع   ٕٔوكم ؾا عؽ اعام  عالع  جشدض  مر اكث  مؽ ش  ػ خالل اشه  
ا  وتحد  البضا اا ًشدب  مئؾ   مؽ م سؾغ الذباد الليؽ لهؼ عالعاا مر اكث   الخض ة مر أؼ مؽ الذً 

 مؽ ش  ػ.
 دب  الطفال العضا  الليؽ لؼ ؛حرمؾا عمى الخضع غيخ السحرشيغ ضج الخشاق والذياق والكداز:   ٘ا

 ال  ع  الولى مؽ لقام الخشال والذهال والسساز. 
 دب  الطفال العضا  الليؽ لؼ ؛حرمؾا عمى ال  ع  الولى مؽ الخضع غيخ السحرشيغ ضج الحربة:   ٙا

 لقام الحرب . 
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يإلزسؽ مؤش اا عؽ صح  ال  ر ا دب  ال  ر الليؽ ت لوا عر  اح مؽ ال  اع  و      
الظبضعض   ي الدإل  أشه  مؽ عس مؼ، و دب  ال  ر الليؽ لؼ ؛حرشؾا  د الخشاف والذهال 

 السساز و د الحرب ، ومعدل و ضاا ال  ر  .  
سم، و دب  وصح  الطفال ا دب  الطفال ضون سؽ الخامد  الليؽ ؛عا ؾن مؽ الإلق     

الطفال الليؽ ؛عا ؾن مؽ وزن زائد، ومعدل الؾ ضاا مشه: عدض الطفال مؽ عس  صف  إلى 
سش  السرابضؽ بالفض وس، ومعدل ا إلذار الفض وس لدػ الذباد، واسإلخدام الؾاعي  ي  ٗٔ

صفؾف الذباد، و دب  الحؾامل السراباا بفض وس  قص السشاع  البذ    وال ؛حرمؽ عمى 
لسشر ا إلقاله الى الظفل   . و إلزسؽ ال دول ا؛زاح بضا اا عؾل ت ظض  ال عا؛  عال  مالئؼ 
 ما عبل الؾالضة.

لؼ تإلؾ   بضا اا ًا ض  لمش و ج  ي ملا ال دول ولؼ تسإلسل البضا اا أ؛زاح لفمدظضؽ، ولسؽ    
% مؽ الشدا  الحؾامل  ي  مدظضؽ تمقضؽ رعا؛  عمى أيدؼ ٛ.ٜٛ؛غه ال دول أن  دب  

 عبل الؾالضة، وملا أم  مسإلاز جداح و دل عمى االمإلسام  ي ملا ال ا  . أخرائضضؽ
كسا ؛غه   ي ال دول أشبه بإلذ  ر  عام  عالع  جشدض  مر أكث  مؽ ش  ػ مؽ        

خالل رصد اسإلخدام الؾاعي لدػ الذباد الليؽ ؛قضسؾن عالع  جشدض  مر ال شس ازخ  
ضس عدم إعام  عالع  أصالح،  ا سالم ؛ح م العالع  باعإلبار أن الإلقدم مؾ اسإلخدام الؾاعي ول

مر ال شس ازخ  عبل السوا   زالح عؽ إعام  عالع  مر أكث  مؽ ش  ػ ومؾ ما تدض  عمضه 
 الدول الع كض  وا سالمض .

  ٔاطؾخانجبنغٍٛٔاإلَفبقػهٗانظؾخ:-ل

معدالا و ضاا البال ضؽ عد  ال شس ومعدالا الؾ ضاا عد  العس   ال دول و إلزسؽ    
بدب  اسإلهالك السحؾل وتعاطي السخدراا، ومعدالا ا إلذار الؾزن السائد و ض وس  قص 
السشاع  البذ    عد  العس  لدػ البال ضؽ و ذسل الدول مؤش  ؽ عؽ العس  السإلؾعر  مسا 

  السإلؾعر معدالح بعامل الرح  عشد الؾالضة، سش ، والعس ٓٙمإلؾسط العس  السإلؾعر عشد عس  
مؽ  ٓٓٓ,ٓٔعدض الطبا  لسل  :وتقاس  ؾعض  ال عا؛  الرحض  باسإلخدام ثالث  مؤش اا مي

وا  فال عمى الرح  مؽ  ،الدأان، وعر  ا  فال عمى الرح  مؽ الشاتج السحمي ا جسالي
 المؾال الخاص . 

  

                                                           

 .٘٘ٔ، صٕٗٔٓة، تق    الإلإلشسض  البذ   ، المؼ السإلحد  ٔا
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 ٕٗٔٓصحة البالغيغ واالنفاق عمى الرحة في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية  :(ٖٓجول رقع)ج

   
لبذ
  ا
شسض
 الإل
لضل
  ض

عد
  
إل تض
ال

 

ا 
و ضا

دل 
مع

ؽ 
ل ض
البا

(ٔ  

دل 
مع

ا 
ؾ ضا

ال
س 

أسا
ى 
عم

س 
الع

 

  
عد

ؽ 
ل ض
البا
ؽ 
د بض

لسائ
ن ا
ؾز
ال

س 
الع

(ٕ  

ع  
سشا
ص ال

س  ق
 و
  ض
ذار

ا إل
 ضؽ

لبال
ؽ ا
  بض

ذ  
الب

 

 السإلؾعر مإلؾسط العس 

 الطبا 

 اال فال عمى الرح 

مؽ  ٓٓٓ,ٔلسل 
 الدأان

 ٓٓٓ,ٓٓٔلسل 
 مؽ الدأان

 سش  ٓٙعشد 
 ابالدشؾاا 

معدالح بعامل 
الس سؾغ  الرح 

  ٖا

مؽ 
السؾارض 
الذخرض  

 بالدشؾاا  ٗا

 اللًؾر اال ا 
بدب  
اسإلهالك 
 السحؾل

بدب  
تعاطي 
 السخدراا

ؽ 
  م

ئؾ 
 الس

دب 
بالش

    
لعس
  ا
الفئ

ٕٓ 
ل 
  ؾ
وما
ش  
س

 

    
لعس
  ا
الفئ
ؽ 
  م

ئؾ 
 الس

دب 
بالش
ا 

ٔ٘-
ٜٗ 

ش  
س

 
 اللًؾر اال ا 

السل 
ٔٓ,ٓٓٓ 
مؽ 
 الدأان 

ابالشدب  
السئؾ   
مؽ 
الشاتج 
السحمي 
 االجسالي

بالشدب  
السئؾ   
مؽ 

م سؾغ 
اال فال 
عمى 
 الرح 

ٕٓٔٔ ٕٓٔٔ ٕٓٓٛ ٕٓٓٛ ٕٓٓٙ ٕٕٓٔ ٕٓٔ٘/ٕٓٔٓ ٕٓٔٓ ٕٓٔٓ 
ٕٕٓٔ-
ٕٖٓٓ 

ٕٓٓ ٕٓٔٔ 

 ٙ.ٖٔ ٔ.ٜ .. ٖ.ٙٙ ٚ.ٜٙ ٕٗ .. ٛ.ٜٔ ٜ. ٜ.ٕ ٚٚ ٜٗ الش و ج -ٔ
ٔٓٚ  
 لدظضؽ

. .. .. .. .. .. ٔ٘.ٗ ٙٗ ٙٓ.٘ .. .. .. 

 .ٜٛٔ-ٙٛٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

                                                           

 ٓٓٓ,ٔلسل  ٓٙسش  عبل بمؾج عس   ٘ٔاعإلسال و اة أشخاص لهؼ مؽ العس  معجل وفيات البالغيغ:   ٔا
 مؽ الدأان. 

السإلؾسط الس جا لسعدالا ز اضة الؾزن عد  العس  امعدل  الػزن الدائج بيغ البالغيغ حدب العسخ:   ٕا
سش  وما  ؾل ًشدب  مئؾ    ٕٓ/ م كر أو ًث    بضؽ البال ضؽ  ي الفئ  العس    ًضمؾ   ام ٖٓكإلم  ال دؼ 

 مؽ م سؾغ الدأان مؽ مله الفئ  العس   . 
س   والسحمض   مجسػع االنفاق عمى الرحة:   ٖا ا  فال ال ارؼ وال أسسالي مؽ السضسا ضاا الحأؾمض  ا السً 

االا الدولض  والسشغساا  ض  الحأؾمض    والق وض الخارجض  والسداعداا ا بسا  ي تك مباا  الًؾ
 وصشاضيق الإلأمضؽ الرحي االجإلساعض  ا أو االلسامض    ًشدض  مئؾ   مؽ الشاتج السحمي االجسالي. 

السد ؾعاا السباش ة الإلي تددضما االس ة السعضذض   االنفاق عمى الرحة مغ السػارد الذخرية:   ٗا
ماا ال عا؛   الرحض ، ولمسؤسداا الإلي ال تب ي ال  ا، والإلسالضف لم هاا السعشض  والخاص  السسوضة بخد

السذاًر   ض  القابم  لالسإل ضاض مثل الخرؾماا،  والشدب  الإلي يد عها السدإلفضد مؽ الإلأمضؽ ورسؾم الخدماا 
 كشدب  مئؾ   مؽ اال فال ال سالي عمى الرح . 
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والسالعع  ي ال دول الدابق أ ه لؼ تإلؾ   بعض البضا اا  ي الدولإلضؽ  مدظضؽ والش و ج،     
ولسؽ مشاك تقارد  ي مإلؾسط العس  السإلؾعر معدالح بعامل الرح  لملًؾر وا  ا ، عض  بمغ 

%  ي  مدظضؽ.ٗٙ% لملًؾر وٚ.ٜٙ ي الش و ج 

 : ٔاانزؼهٛى - د
يإلزسؽ مؤش اا ل صد الإلعمضؼ ومؤش اا لقضاس  ؾعض  الإلعمضؼ، و ذسل معدالا  

العالماا السح زة  ي اخإلباراا  ي الق ا ة ال  ا ضاا والعمؾم خزر لها تالمضل عؽ عس  
 سش .  ٘ٔ

لى معدالا إلسام إوتزسؽ ال دول مؤش اا عؽ الإلحرضل العسمي، وكاالسإلشاض 
، أان الحاصمضؽ عمى جس  مؽ الإلعمضؼاب ،  دب  البال ضؽ مؽ الدالبال ضؽ والذباد بالق ا ة والسإل

الثا ؾؼ عمى العل، وتدإلسسل  و دب  البال ضؽ مؽ الدأان الحاصمضؽ عمى جس  مؽ الإلعمضؼ
االلإلحال بالإلعمضؼ االجسالض   ي ًل مدإلؾػ عمى العل، وتدإلسسل  د  االلإلحال  د  

الا الإلد د مؽ الس عم  االبإلدائض  مؽ الإلعمضؼ، بالإلعمضؼ االجسالض   ي ًل مدإلؾػ تعمضسي بسعد
و ذسل ال دول مؤش  ؽ عؽ  ؾعض  الإلعمضؼ مسا عدض السعمسضؽ السدركضؽ لمإلعمضؼ االبإلدائي، 
ومعدل عدض الإلالمضل لسل معمؼ، و إلزسؽ ال دول، أ؛زاح مؤش اا عؽ اال فال عمى الإلعمضؼ 

 بالشدب  السئؾ   مؽ الشاتج السحمي ا جسالي.
أعه ا الشإلائج بأن مشاك تقارد بضؽ الش و ج و مدظضؽ  ي ًل مؽ الشدب  ا جسالض         

لاللإلحال بالإلعمضؼ ااالبإلدائي ، عض  ؛عإلب الإلعمضؼ االبإلدائي إلسامي  ي  مدظضؽ عض  بم   
%، ًسا بم    دب  السعمسضؽ السدركضؽ  ي الإلعمضؼ ٜٜ% وكم    ي الش و ج ٜٗالشدب 

للػ تظابق  ي ٖٕٔٓ% لعام ٓٓٔدظضؽ االبإلدائي  ي  م ، ومله  دب  ًبض ة جداح ومسإلازة، ًو
لسال الدولإلضؽ، ولسؽ مشاك  ؾارل ًبض ة  ي  ٚ.ٓمعدل الإلد د مؽ الإلعمضؼ االبإلدائي عض  بمغ 

بعسل الخظط الالزم  لإلذ ضر الإلعمضؼ  ي  والتػصياتالحزا   والإلعمضؼ الثا ؾؼ والإلعمضؼ العالي 
%  ي  مدظضؽ، أما ٕٗ%  ي الحزا   لمش و ج، وًٜٜا   الشدب  مله الس اعل، عض  

% ومي ًسا ورضا مؽ ٖٔٔ%، وال أعمؼ ًضف أصبح  ٖٔٔالثا ؾؼ  سا    ي الش و ج 
ا   الشدب   ي ٖٚ%، أما الإلعمضؼ العالي  سان  ي الش و ج ٖٛالسردر، و ي  مدظضؽ  % ًو

 %.ٜٗ مدظضؽ 
  

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ٕٗٔٓالتعميع في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٖٔججول رقع )
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  مدظضؽ

ٜ٘.ٖ ٜٜ.ٖ ٘ٙ.ٚ ٕٗ ٜٗ ٖٛ ٜٗ ٓ.ٚ ٔٓٓ .. .. .. ٕٗ .. 

 .ٖٜٔ-ٜٓٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

 : ٖاانزظزفثبنًٕاردٔرخظٛظٓب - ح
يإلزسؽ م سؾع  مؽ مؤش اا االعإلراض السمي مشها الشاتج السحمي ا جسالي،  

وتسؾ ؽ رأس السال الثاب  ا جسالي، والز ائ  عمى الدخل، والركام، وعؾائد رأس السال 
بالشدب  السئؾ   مؽ ا ي اضاا الز  بض ، وعر  السراع ، والرضد والح اج  ومرائد السساك 

أسعار االسإلهالك، وتسؾن رأس السال الثاب  ا جسالي مؾ مؤش   مؽ الشاتج السحمي، وضلضل
                                                           

 دب  السإلد كضؽ مؽ  ؾ  السمإلحقضؽ عبل ا ها  الرف الخض  مؽ معجل التدخب مغ التعميع االبتجائي :   ٔا
م عم  الإلعمضؼ االبإلدائي ؛ح  مله الشدب  بظ م معدل الإلالملة الليؽ اسإلس وا عإلى الرف الخض  مؽ ال عؼ 

 اض عدم عرؾل أؼ ت ض  خالل  إل ة بقا  ملا ا ؾ  وعدم غ السإلد كضؽ الى السدرس . مر ا إل   ٓٓٔ
الشدب  السئؾ   مؽ السظمؾد مؽ  معمسي السدراس  ي السعمسػن السجربػن في التعميع االبتجائي:   ٕا

م  االبإلدائض  الس عم  االبإلدائض  الليؽ تمقؾا الحد الض ى السظمؾد مؽ الإلدر   الشغامي عمى الإلعمضؼ  ي الس ع
 اعبل بد  الإلعمضؼ وإثشا ه  . 

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٖا
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تق  بي لمدخل الؾطشي السدإلثس   ض  السدإلهمػ، يإل اجر ملا السؤش  عشدما ؛أؾن االعإلراض 
ؾض، أما ضلضل أسعار االسإلهالك  ضقضس الإلزخؼ، ومؤش اا أ ي عال  مؽ عدم الضققضؽ  و الً 

مى االسإلهالك الشهائي االحر  مؽ الشاتج السحمي ا  فال العام مسا الشفقاا الحأؾمض  ع
و إلزسؽ ثالث  االجسالي ومإلؾسط الشسؾ الدشؾؼ  ا  فال العام عمى البح  والإلظؾ  ، 

يؽ، مي االئإلسان السحمي السسشؾم مؽ عظر السرارف، ورصضد الديؽ  مؤش اا عؽ الدح
سحمي ا جسالي. وم سؾغ خدم  الليؽ محدؾك  بالشد  السئؾ   مؽ الشاتج ال ،الخارجي

و إلزسؽ ال دول مؤش  ؽ عؽ أسعار ال ل؛  مسا ضلضل مدإلؾػ السعار وضلضل تقم  
 مدإلؾ اا السعار. 

و العع أ ه عد تفؾع   مدظضؽ عمى الش و ج  ي عر  ًل مؽ: السراع ، والرضد، 
ًشدب  السئؾ   مؽ الشاتج السحمي بضشسا ًا    ٙ.٘وال  اع ، ومرائد السساك، عض  بم   

للػ تفؾع   مدظضؽ  ي تسؾ ؽ رأس السال الثاب  ا جسالي ٕ.ٔ  ٚٚ.ٕ٘% لمش و ج، ًو
% بالسقابل تفؾع  ٙ.ٕٓكشدب  مئؾ   مؽ الشاتج ا جسالي، بضشسا ًا   الشدب   ي الش و ج 

 .الش و ج  ي ا ي اضاا الز  بض 

 ٕٗٔٓفمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية الترخف بالسػارد وتخريريا في : (ٕٖججول رقع )

الشاتص 
السحمي 
اإلجسالي 

(ٔ) 

نريب 
الفخد مغ 
الشاتص 
السحمي 
 االجسالي

(ٕ) 
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راس 
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الزخائب 
عمى 
الجخل 
واألرباح 
وعػائج 
راس 

االنفاق 
عمى 
البحث 
والتصػيخ 

(ٔ) 

حرة 
الدراعة 
والريج 
والجخاحة 
ومرائج 
 األسساك

 األسعار الجيغ

                                                           

م سؾغ القضس  السزا   الإلي ؛حققها جسضر السقضسضؽ السشإل ضؽ  ي االعإلراض الشاتص السحمي االجسالي:   ٔا
ال تدخل  ي عداد عضس  اال إلا ،   زاف الضه الز ائ  عمى السشإل اا وتظ م مشه جسضر أشأال الدعؼ الإلي

 . ٕ٘ٓٓوعد عد  القؾة الذ ائض  بقضس  الدوالر السعإلسدة ضولضاح لعام 
الشاتج السحمي االجسالي  ي  إل ة محدضة مقدؾماح عمى نريب الفخد مغ الشاتص السحمي االجسالي:   ٕا

 م سؾغ الدأان  ي الفإل ة  فدها. 
اا والس  والحأؾماا تكػيغ رأس السالي الثابت االجسالي:   ٖا عضس  الصؾل ال ديدة والسإلؾ  ة لدػ الذً 

ا ال تدخل  ضها عضس  السذار ر  تظ م مشها عضس  الإلر ف بالصؾل الثابإل ،  وتدح  بالشدب  السئؾ   مؽ 
 الشاتج السحمي االجسالي وال تخزر مله القضس  لؼ تعديل بفعل االسإلهالك الصؾل الثابإل  . 

م سؾغ الشفقاا الحأؾمض  ال ار   عمى السذإل  اا مؽ ػمي العام عمى االستيبلك الشيائي: االنفاق الحك  ٗا
الدمر والخدماا ا بسا  ي تلػ مدإلحقاا العاممضؽ ومعغؼ  فقاا الد اغ والمؽ الؾطشضضؽ باسإلثشا  الشفقاا 
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 .ٜٚٔ-ٜٗٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،
  

                                                                                                                                                               

الشفقاا بالشدب   الحأؾمض  لأل  اض العدأ    الإلي تذأل جس اح مؽ تسؾ ؽ رأس السال   و حد  م سؾغ مله
 السئؾ   مؽ الشاتج السحمي االجسالي. 

ا  فال ال ارؼ مؽ راس السال ا العام والخاص  عمى ا ذظ  االبإلسار االنفاق عمى البحث والتصػيخ:   ٔا
الهاض   الى ز اضة السع و   واسإلخدامها  ي تظبضقاا جديدة ومي تذسل االبحا  االساسض  والإلظبضقض  

 والإلظؾ   الإل   بي. 
ًدمر أو خدماا م سؾغ السبالغ االصمض  والفؾائد السد ؾع  بالعسم  االجشبض  و مجسػع خجمة الجيغ :   ٕا

عمى الديؽ الظؾ ل الجل، والفؾائد السد ع  عمى الديؽ القرض  الجل، والعدا  السددضة ا إعاضة الذ ا  
 وال سؾم  الى صشدول الشقد الدولي و حد  بالشدب  السئؾ   مؽ الدخل القؾمي االجسالي. 

دمر والخدماا ؛سأؽ أن تسؾن ضلضل ؛قضس الإل ض   ي مإلؾسط سر سم  مؽ الدليل اسعار االستيبلك:   ٖا
 ثابإله أو مإل ض ة عمى  إل اا زمشض  محدضة عد تسؾن سشؾ  . 

؛قدؼ معدل القؾة الذ ائض  لأل ل؛  عمى معاضل القؾة الذ ائض  دليل مدتػى اسعار األغحية السحمية:   ٗا
 العام، لضعظي ضلضل اسعار  اال ل؛   ي البمد بشدب  الى سع  سم  االسإلهالك العام . 

عضاس الإل ض   ي ضلضل مدإلؾػ أسعار اال ل؛  السحمض  وكحد  اال ح اف دليل تقمب مدتػيات االسعار:  ٘ا
 السعضارؼ لال ح ا اا عؽ االت اه خالل الدشؾاا الخسس الخض ة.  
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  :(ٔ)االعزًبػٛخانكفبءاد
تإلزسؽ مؤش اا عؽ ثالث  عشاص ،مي: الإلذ ضل والسخاط  الس تبظ  به، والحسا؛  
االجإلساعض ، ومعدالا اال إلحار عد  ال شس، ومؽ مؤش اا مخاط  الإلذ ضل، وتذ ضل 
الطفال، و دب  الفق ا  العاممضؽ، وطؾل إجازة المؾم  ا لسامض  السد ؾع ، ومؽ مؤش اا 

 دب  الطفال ضون سؽ الخامد  الليؽ س م  والضتهؼ، و دب  الدأان  ،ساعض الحسا؛  االجإل
  ي عس  الإلقاعد الليؽ ؛حرمؾن عمى معاش تقاعدؼ. 

و العع مؽ ال دول الإلالي أ ه عد تقارك   د   مدظضؽ مر الش و ج  ي ًل مؽ تد ضل      
ا    ي الش و ج ٖ.ٜٜالسؾالضد عض  بم    ي  مدظضؽ  %، وأ؛زاح إجازة المؾم  ٓٓٔ% ًو

يؾماح  ي  مدظضؽ، وملا مؤش  جضد ضون تؾ   معمؾماا  ي  ٓٚا لسامض  السد ؾع  بم   
ا   باعي  السؤش اا لرالا الش و ج مثل: مؤش اا البظال  و  دب  العاممضؽ مؽ الش و ج، ًو

سش  مر العمؼ بأ ه مؽ السعإلاض  ي  مدظضؽ اعإلداد  دب  العاممضؽ  ؾل سؽ  ٕ٘الدأان  ؾل 
سش ، وتذض  إلى تسايد  دب  البظال  إلى الإلدمؾر االعإلراضؼ  ي  مدظضؽ، وعدم تؾ    ٘ٔ

    ضؽ  ي ال امعاا.  ص عسل ًا ض   ي عل تسايد عدض الخ
 %.ٖ.ًٚٔسا ًا    دب  اال إلحار لدػ اللًؾر  ي الش و ج عالض  عض  بم      
بخرؾص السدشضؽ السدإلفضديؽ مؽ معاشاا الإلقاعد بأن يإلؼ ص ف  التػصياتوأما     

عام ب ض الشغ  إن ًان مؾعف عأؾم  أو عظاغ خاص  ٓٙمعاشاا تقاعد لمسدشضؽ  ؾل 
 %.ٓٓٔأو  ض ه أسؾة بالش و ج الإلي وصم  الشدب   ضها إلى 

  

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ٕٗٔٓتقخيخ التشسية البذخية الكفاءات االجتساعية في فمدصيغ حدب : (ٖٖججول رقع)
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 ٖ.ٚٔ ٘.ٙ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ .. .. .. ٔ.ٖ ٙ.ٛ .. ٙ.٘ٙ الشخويص -ٔ
 .. .. .. .. ٓ.ٛ ٖ.ٜٜ ٓٚ .. ٚ.٘ ٜ.ٕٕ ٛ.ٖٛ ٚ.ٕٙ ٓٗ فمدصيغ -ٚٓٔ

 .ٕٔٓ-ٜٛٔ، صٕٗٔٓالإلشسض  البذ   ،السردر: المؼ السإلحدة، تق    

 : (ٖ) اَؼذاوااليٍانشخظٙ - خ
يإلزسؽ مقايضس عؽ مدػ شعؾر الدأان بعدم المان، ومشها: أعداض الالجئضؽ عد  
 بمد السشذأ وأعداض الشازعضؽ ضاخمضاح، ًسا يإلزسؽ معدالا البظال  الظؾ م  الجل، ومعدالا

عدض اليإلام، و قضس ال دول عسق الع س  ،ج ائؼ القإلل، وعدض الدأان السذ ضيؽ، والد شا 
 ال لائي و إلزسؽ مؤش  تب      د السوج   ي  غ  الدأان.

لقد عسد الإلق    إلى تد ضل الالجئضؽ والشازعضؽ الفمدظضشضضؽ عمى أ ه سب  ت اجر 
الإلشسض  البذ    لديهؼ، ولؼ ؛عسد إلى الدب  ال ئضس لهؤال  الالجئضؽ ومؾ االعإلالل 

                                                           

  دب  العاممضؽ  ي الس ة مؽ ضون أج  والعاممضؽ لحدابهؼ الخاص. التذغيل غيخ السدتقخ:   ٔا
سش  الليؽ عامؾا بشذا   ٔٔالى  ٘الشدب  السئؾ   مؽ الطفال مؽ الفئ  العس    تذغيل األشفال:   ٕا

ساع  عمى االعل خالل السبؾغ الس جعي أو مؽ  ٕٛاعإلراضؼ لدة ساع  عمى العل أو بأعسال مشسلض  لسدة 
شسلض  ساع  عمى العل أو بأعسال م ٗٔسش  الليؽ عامؾا بشذا  اعإلراضؼ لسدة  ٗٔالى  ٕٔالفئ  العس    

 ساع  عمى العل خالل السبؾغ الس جعي.  ٕٛلسدة 
 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٖا
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العالؼ   يإلب مؼ أ هؼ الجؤون و ازعؾن مثل أؼ الجئضؽ و ازعضؽ  ي أؼ ضول  الرهضؾ ي، واع
للػ تً   ي تع  ف الالجئضؽ بأ هؼ ال ي  دون العؾضة، وملا  بدب  السؾار  الظبضعض  مثالح، ًو
شي  مخالف لالجئضؽ الفمدظضشضضؽ الليؽ ؛عب ون عؽ ر بإلهؼ  ي العؾضة، ولسؽ الإلق    تدارك 

عدض الد شا  الفمدظضشضضؽ عشد االعإلالل الرهضؾ ي، وعد ًا   الشدب   ملا الم  ولؼ يلً 
للػ وجؾض  دب  عإلل  ي الش و ج  ٓٓٓ,ٓٓٔس ضشاح لسل  ٕٚ ي الش و ج  مؽ الدأان، ًو

 دس ، ضون وجؾض بضا اا عؽ  مدظضؽ، ولسؽ  ي  مدظضؽ  ٓٓٓ,ٓٓٔلسل  ٖٕبسعدل 
ا   ا  ضغه   ضها عسق الع س ال لائي مؽ الدع اا الح ار     .ٕٔٔالضؾمض  ًو
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 ٕٗٔٓقياس مجى انعجام االمغ الذخري في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٖٗججول رقع)
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عدض الدع اا الح ار   بازالف الالزم  لإل ض  و ر الليؽ ؛عا ؾن مؽ سؾ  ت ل؛  عسق العجد الغحائي :  ٔا
   صاح أن جسضر العؾامل الخ ػ بقض  عمى عالها. 

عدض الؾ ضاا مؽ ج ا  أ عال  ض  عا ؾ ض  ي تسبها شخص عسداح بحق شخص آخ  جخائع القتل:  معجل ٕا
 شخص.  ٓٓٓ.ٓٓٔو حد  لسل 

ؾا بمدمؼ االصمي بدب  خؾف مب ر مؽ  البلجئػن حدب بمج األصل:  ٖا عدض االشخاص  الليؽ تً 
اال ظهاض عمى أساس الع ل، الديؽ او ال شدض  او ال أؼ الدضاسي او اال إلسا  الى  ئ  اجإلساعض  محدضة ال 

 ؛دإلظضعؾن  أو ي  دون العؾضة الى بمدمؼ االصمي.
زلهؼ او اماكؽ اعامإلهؼ السعإلاضة ال سضسا عدض االشخاص الليؽ اجب وا عمى ت ك مشا الشازحػن داخميا :  ٗا

مؽ اجل ت ش  اثار الشساعاا السدمح  او عاالا العشف السشإلذ ، او ا إلهاك عقؾل ا  دان أو السؾار  
 الظبضعض  أو الإلي سببها اال دان ولؼ ؛عب وا عدو  بمد معإل ف بها ضولضاح . 

ؾا ضون مأوػ بدب  ًؾرا  طالسذخدون:  ٘ا بضعض  ؛حسمؾن مسإلمساتهؼ القمضم  معهؼ االشخاص الليؽ تً 
و شامؾن  ي الذؾارغ، او  ي مدخل السشازل وعمى الرصف  او  ي أؼ مأان آخ  بذأل عذؾائي عسؾماح 

 وتدح  بدإلهؼ مؽ م سؾغ الدأان.
سش    الليؽ  قدوا اعد الؾالديؽ أو ًمضهسا لؼ سب   ٚٔعدض الطفال ا بضؽ صف  و األشفال االيتام:  ٙا

 كان.
عدض الد شا  البال ضؽ والعدا  ا بسؽ  ضهؼ السحإل سون عبل السحاكس  ما لؼ ؛ذ  الى خالف الدجشاء:  ٚا

 مؽ الدأان.  ٓٓٓ.ٓٓٔتلػ   لسل 
الشد  السئؾ   مؽ القؾػ العالس  ا مؽ عالسضؽ وعاطمضؽ عؽ العسل  العاشمػن عغ العسل لفتخة شػيمة :  ٛا

ؽ ال ؛عسمؾن لسشهؼ جامسون لمعمؼ، وعد عاولؾا البح   عؽ  عسل سش  وما  ؾل اللي ٘ٔمؽ الفئ  العس    
 شه  .  ٕٔلقا  اج  او العسل لحدابهؼ الخاص لفإل ة ال تقل عؽ 

سش  الليؽ يب رون  ٜٗ-٘ٔالشد  السئؾ   مؽ الشدا  وال جال  مؽ الفئ  العس    تبخيخ ضخب الدوجة:  ٜا
د الإلالض  : إتا ع ع  السوج  الظعام أو جاضل    د السو  لسوجإله لدب  واعد عمى االعل مؽ السبا

 السو ، او خ ج  مؽ ضون عمسه، أو أمسم  الطفال، أو ر ز  عالع  جشدض . 
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 .. .. ٖٕ .. ٖ.ٓ ٕٚ .. .. .. ٓ.ٓ الش و ج -ٔ
 .. .. .. ٕٔٔ . .. .. .. ٘.ٗٗٔ ٚ.ٖٙٙ٘  مدظضؽ ٚٓٔ

 .ٕ٘ٓ-ٕٕٓ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

وعد تً  الإلق    مب راا   د السوج  عمى أ ه ا عدام لألمؽ بخالف ما مؾ معمؾم 
مؽ جؾاز   د الس أة   د  ض  مب م بعد اتباغ م اعل العال  واالصالم  ي ا سالم 
 السإلعدض لها.

 : ٔاالتكامل الجولي
يإلزسؽ مؤش اا عؽ مخإلمف أوجه العؾلس  وتقاس الإل ارة الدولض  بالبعد عؽ  

السؾال العالسض  وكشدبإلها مؽ الشاتج السحمي االجسالي، و قاس تد ق رأس السال باالسإلثسار 
والسداعدة اال سائض  ال سسض  وعً   الإلحؾ الا،  ،السباش  ورأس السال الخاص جشبياال

وتقاس عً   الشخاص برا ي معدل اله  ة، وعدض السهاج  ؽ الؾا ديؽ وعدض الدضام 
الدولضضؽ، وتقاس االتراالا الدولض  بشدب  الدأان الليؽ ؛دإلخدمؾن اال إل    واالتراالا 

 الؾا دة والخارج  الدولض .
 
 
 

  

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ٕٗٔٓالتكامل الجولي في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٖ٘) ججول رقع
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 .ٜٕٓ-ٕٙٓ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

بأن  البض  الخا اا لؼ تإلؾ    ضها البضا اا السا ض ، ولسؽ  دابقيإلزا مؽ ال دول ال
؛غه  تفؾل الش و ج عمى  مدظضؽ  ي عً   الدضاع  الؾا دة بحؾالي عذ ة أ عاف مر العمؼ 
شضد  السهد، ومشها  بأن  مدظضؽ لديها معالؼ سضاعض  ًثض  مشها ضيشض  مثل السد د العرى ًو

 الدضام إلضها. طبضعض ، ولسؽ االعإلالل ؛حؾل ضون ضخؾل
                                                           

االجسالي،   مإلؾسط السدا   الإلي تفرل بمداح معضشاح عؽ السؾال العالسض  م جحاح بالشاتج السحميالبعج:   ٔا
و حد  ًس سر جسضر السدا اا الثشائض  بضؽ عاصس  بمد معضؽ وسائ  العؾاصؼ و  جا ًرح  الشاتج 

 السحمي االجسالي لمبمد الذ  ػ مؽ الشاتج السحمي االجسالي العالسي. 
مؤش  اساسي لال فإلام عمى الإل ارة الخارجض  الإلسامل االعإلراضؼ ؛قضس اعإلساض التجارة الجولية:   ٕا

السشإل ضؽ السحمضضؽ عمى الظم  الخ اجي ا الراضراا   والسدإلهمضؽ والسشإل ضؽ السحمضضؽ عمى االمداضاا 
الخارجض  ا الؾارضاا   دب  الى ع ؼ اعإلراض البمد ا الشاتج السحمي االجسالي  والإل ارة مي م سؾغ 

 لراضراا والؾارضاا مؽ الدمر والخدماا وتقاس ًحر  مؽ الشاتج االجسالي. ا
م سؾغ راس السال بالسهؼ بالسدخ اا السعاض اسإلثسارما،  االستثسار االجشبي السباشخ الرافي الػافج:   ٖا

 الجسالي. و ض ما مؽ أ ؾاغ راس السال الظؾ م  والقرض ة الجل، و حد  بالشدب  السئؾ   مؽ الشاتج السحمي ا
صا ي االسإلثسار االجشبي السباش  واالسإلثسار بالحا غ  السالض ، وكحد  حخكة رأس السال الخاص:   ٗا

 الشدب  السئؾ   مؽ الشاتج السحمي االجسالي. 
م سؾغ عقؾل الحد  الخاص  واعإلضاطي اعزا  صشدول الشقد مجسػع االحتياشي ناقز الحىب:   ٘ا

ا االجشبض  الخا ع  ل عاب  الدمظاا الشقد؛  باسإلثشا  السسإلمساا مؽ اللم  الدولي والسسإلمساا  مؽ العسال
 و حد  بالشدب  السئؾ   مؽ الشاتج السحمي االجسالي. 
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: يإلزسؽ مؤش اا عؽ السخاط  عمى البضئ  والثار الشاجس  عشها، و إلدشد بللػ  ٔاالبيئة  -ح
عداد  دب  الؾعؾض العفؾرؼ، ومراضر الظاع  السإل دضة مؽ إمداضاا الظاع  الدو  ، 
 ومدامس  الف ض  ي ا بعاثاا ثا ي اكدضد الس كؾن، والشسؾ الشؾؼ  ي مدإلؾ اا اال بعاثاا،

والسؾارض الظبضعض  عب  عداد  او إلزسؽ بعض السقايضس الهام  لحفع الشغؼ ا ؛أؾلؾجض
 الشد  السئؾ   لشزؾد السؾارض الظبضعض  مؽ الدخل القؾمي ا جسالي، والسداعاا الح جض  

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 ٕٗٔٓالبيئة في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية : (ٖٙ) ججول رقع

 لإل تض ا
 عد 
 ضلضل
 الإلشسض 

ولض 
 ال

اع 
الظ
ضر 

را
م

 كا  
لسه
ض با

مدا
 ا 

دل
مع

 

ي 
 ض  

 الف
س  

دام
م

ضد 
كد
ي ا

ا  
عاثا

ا ب
ن  ؾ
س ك
ال

 

 آثار السخاشخ البيئة السػاد الصبيعية

ؼ  ر
عفؾ

 اال
عؾض
الؾ

 ٔا
 

 

دضة
سإل 

ر ال
راض

الس
 

   

ض  
بضع
الظ
رض 
سؾا
د ال

زؾ
 

 ٕا
 

 

ا 
 ابا

ة ال
عد
مدا

 ٖا
 

 

لب 
 الع

سضاه
  ال

سح
 

ا 
و ضا

س 
خام

ؽ ال
 س
ن و
ل ض

طفا
ال

عؽ
س  

شاج
ال

 

ض 
 أر
عمى

ن  ؾ
عضذ

ؽ ؛
اللي
ن 
دأا

ال
ؾرة
إلدم
م

 

       
عض 
ظبض

  ال
ؾار
 الس

ثار
آ

 

سؾغ
س 
ؽ ال

  م
ئؾ 
 الس

دب 
بالش

أان 
الد
ؽ 
  م

ئؾ 
 الس

دب 
بالش

 

 طؽ

ؾ  
لسئ
  ا
شدب
 بال
ا ي
دأ
ؾ ال

لشس
ط ا

ؾس
مإل

الي 
جس
باال
ي 
قؾم
ل ال

دخ
ؽ ال

  م
ئؾ 
 الس

دب 
بالش

 

ؽ 
  م

ئؾ 
 الس

دب 
بالش

 ي
الرا
  ا
داع

م
 

ؾ  
لسئ
  ا
شدب
 بال
 ض 

الإل
 

دضة
سإل 

  ال
سائض

ض ال
ؾار
 الس

سؾغ
م 
ؽ 
  م

ئؾ 
 الس

دب 
بالش

 

سل 
ل

ٔٓ
ٓ.
ٓٓ
ٓ

 
فل 

ط    
مد
لخا
ؽ ا
 س
ن و
ض

 

ؾ  
لسئ
  ا
شدب
بال

 

اا
ؾ ض
ض ال

عد
 

 الدأان السإلز رون 

ظمق
  ال

هؾا
  ال

تمؾ
 

مق 
 م 

أان
 ام
 ي
ؾا  

 اله
ؾ 

تم
 

او 
ي 
رح

ف ال
ر 

و ال
  ا
سمؾث

ه ال
سضا
ال

حض 
ر
  ال

غا 
الش

 

أان
الد
ؽ 
ن م

مضؾ
ل م

 لس
دش 

ي ال
 

 

لسل ممضؾن مؽ 
 الدأان

ٕٕٓٔ ٕٕٓٔ ٕٓٔٓ ٕٓٔٓ ٕٓٔٓ/ٜٔٚٓ ٕٕٓٔ-
ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ ٕٓٔٔ/ٜٜٔٓ ٕٓٔٔ-

ٕٓٓٚ 
ٕٓٔٔ-
ٕٓٓٚ ٕٓٓٛ ٕٓٓٗ ٕٓٔٓ ٕٕٓٔ/ٕٓٓ٘ ٕٕٓٔ/ٕٓٓ٘ 

ٔ 
 ٔٗ ٓ ٕ.ٓ ٓ ٓ ٓ ٛ.ٓ ٔ.ٔٔ ٖ.ٖٖ ٘.ٓٔ ٘.ٗ ٚ.ٔٔ .. ٛ.ٚٗ ٖ.ٚ٘ الش و ج

ٔٓٚ 
  مدظضؽ

.. .. .. ٓ.ٙ .. .. ٔ.٘ ٔ ٜٗ.ٜ .. .. .. .. ٓ ٜٜٚ 

 .ٖٕٔ-ٕٔٓ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

                                                           

 دب  مؾارض الظاع  السدإلسدة مؽ السؾارض الظبضعض  السأؾ   مؽ السإلم  العضائض   ي العرؾر الػقػد األحفػري:   ٔا
 ال ضؾلؾجض  السا ض  ا ًالفحؼ والشفط وال از الظبضعي . 

القضس  الشقد؛  لشفاض مؾارض الظاع  والسؾارض السعد ض  ومؾارض ال اباا وتدح  بالشدب  نزػب السػارد الصبيعية :   ٕا
 ؽ م سؾغ الدخل القؾمي االجسالي. السئؾ   م

أمإلار  ٘مأإلار، ت ظضها اش ار يإل اوز ارتفاعها  ٘.ٓعظ  مؽ االرض تفؾل مداعإلها مداحات الغابات:   ٖا
 ي السائه مؽ السداع  االجسالض  أو ارض تزؼ اش ار ؛سأؽ ان تبمغ ملا االرتفاغ اتا  ٓٔوتإل اوز مداعإلها السغمم  

ؽ ملا الإلع  ف االرا ي الإلي ؛ م  عمضها االسإلخدام السراعيا ًالش ار السثس ة وأش ار عض   ي مأا ها،  وتدإلثشى م
ال اباا الإلي تدإلخدم ل  اض زراعض    واالش ار الإلي تسغ  ي عدائق السدن،  وتدخل ا؛زاح  ي عداد مداع  

 ي السائ  وال ارتفاغ  ٓٔ ضها ال اباا الفعمض  السداعاا الإلي ؛عاض تذ ض ما،  ولؼ تبمغ بعد  دب  ال ظا  السغمم  
 امإلار، والسداعاا  ض  السذ  ة  في الؾع  الحالي الإلي سإلشسؾ بفعل تدخل بذ ؼ  أو عؾامل طبضعض .  ٘االش ار 
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معدالا و ضاا الطفال ضون سؽ الخامد  بدب  تمؾ  الهؾا  الخارجي ًللػ و 
والداخمي، والسضاه  ض  ازمش ، وخدماا الر ف الرحي  ض  السحدش  وعدم الشغا   ، 
و ذسل ال دل ا؛زاح مؤش اا عؽ ازثار السباش ة لمسؾار  الظبضعض  باالسإلشاض الى عدض الفضاا 

 الشاجس  عشها وعدض الدأان السإلز ر ؽ مشها.
و العع أ ه عد تفؾع   مدظضؽ عمى الش و ج  ي مدامس   الف ض  ي ا بعاثاا  ي 

ا  ٙ.ٓأكدضد الس كؾن عض  ًا   الشدب   ي  مدظضؽ   ٚ.ٔٔ   ي الش و ج طؽ لمف ض، ًو
 عف، وأ؛زاح تفؾع   مدظضؽ  ي سح  السضاه العلب   ٕٓٓطؽ لمف ض أؼ ما ؛قارد مؽ 

عدم   ي عل% مؽ م سؾغ السؾارض السائض  السإل دضة، ومله  دب  ًبض ة جداح ٜ.ٜٗعض  بم   
تؾا   السضاه العلب   ي  مدظضؽ بذأل ًبض  إ ا   إلى س ع  السضان الرهضؾ ي مراضر 

بأن يإلؼ تدارك ملا الم  وعسل ب امج ت شضد اسإلهالك وتظؾ    والتػصياتالعلب ،  السضاه
 وسائل لإلؾ ض  مضاه علب  سؾا  باسإل الل مضاه المظار أو بالإلحمض  أو ب ض ما مؽ الؾسائل.

ًسا تفؾع   مدظضؽ  ي عدض الدأان السإلز ر ؽ بدب  السؾار  الظبضعض  الم   
للػ  قل بعض السبا ي  نػصيواللؼ  بعسل ب امج لإلحدضؽ الدأؽ بدل مداكؽ الرفضا أًو

 مؽ الماكؽ الخظ ة إلى ازمش .
 : ٔاارغبْبدانظكبٌ - ث

يإلزسؽ مؤش اا عؽ الدأان مؽ عض  العدض ا جسالي، تداعد  ي تقضضؼ ع ؼ         
العبا  السمقاة عمى عاتق القؾػ العامم   ي بمد معضؽ، والفارل  ي  دب  اللًؾر الى ا  ا  
عشد الؾالضة أث  عمى مدإلؾ اا ا عالل، و سأؽ أن ؛أؾن مؤش اا العإلسال عدو  مذاكل 

 بل، وضلضالح عمى الإلف  ق بضؽ ال شضدضؽ. اعإلراض؛  واجإلساعض   ي السدإلق
و العع أ ه عد تفؾع   مدظضؽ عمى الش و ج  ي ا خفاض  دب  الدأان  ؾل سؽ 

ا    ي الش و ج ٔ.ٓعض  بم    ٘ٙ ومله الشدب  تعظي ا ظباغ بأن سأان  ٛ.ٓ، ًو
ل  مدظضؽ  ي أكث  إلهؼ مؽ  ئ  الذباد، ًللػ تفؾع   ي معدل الشسؾ الدشؾؼ لمدأان، ومعد

 لألطفال. ٖ.ٚٙالخرؾك ، وعدض الؾالضاا لسل ام أة، و دب  ا عال  الإلي بم   
للػ السشاطق الحز   ،  تقارك  الشد  بضؽ الش و ج و مدظضؽ  ي عدض الدأان، ًو

 و دب  اللًؾر إلى ا  ا  عشد الؾالضة .
  

                                                           

 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٔا
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 (ٔ)ٕٗٔٓالتشسية البذخية  اتجاىات الدكان في فمدصيغ حدب تقخيخ: (ٖٚججول رقع)
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 .ٕٚٔ-ٕٗٔص، ٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ،

سش  وركسا  ٚ.ٜٔسش  وكم    ٕ.ٜٖوتفؾع  الش و ج  ي العس  الؾسضط عض  بم   
 ؛عسؼ أ؛زَا لمح ود الحالض  مر االعإلالل الرهضؾ ي،  وتفؾع  أ؛زاح بشدب  ا عال  لمسدشضؽ.

: و قضس شعؾر الدأان بال  اه مؽ خالل مؤش اا  ٗايؤشزادركًٛهٛخ،انشؼٕرثبنزفبِ
تعب  عؽ آرا   ال  اض وترؾراتهؼ اللاتض  بذأن أبعاض الإلشسض  البذ   ، ومشها:  ؾعض  الإلعمضؼ، 
وال عا؛  الرحض ، ومدإلؾ اا السعضذ ، وسؾل العسل، والدالم  الذخرض  وال  ا العام 

 اا عؽ الثق  بال ض  وال  ا بالس إلسر بح    الخضار وكالحضاة، و إلزسؽ ال دول أ؛زاح مؤش
السحمي، وم سؾع  أوسر مؽ السؤش اا الإلي تقضس ا ظباغ الدأان عضال الدضاساا الحأؾمض  

 بذأن  الحد مؽ الفق  والسحا غ  عمى البضئ  والثق  بالحأؾم  الؾطشض  عسؾماح. 
  

                                                           

 تسؾز/ يؾلضؾ. ٔعإلى  ٔا
العس  اللؼ ؛أتي عرضم  عدس  تؾز ر الدأان عمى ش  حإلضؽ مإلداو إلضؽ،  بحض  ؛أؾن العسخ الػسيط :   ٕا

  ي السائ  ضو ه.  ٓ٘ ي السائ  مؽ الدأان  ؾل ملا العس  و  ٓ٘
عدض االطفال الليؽ تش بهؼ ًل ام أة أتا عاش  عإلى آخ  سشؾاا اال  اد معجل الخرػبة الكمي:   ٖا

 الخرب  الدائد لللػ العس .وأ  ب   ي ًل عس  أطفاالح عد  معدل 
 .ٙ٘ٔ، صٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،   ٗا
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 (ٔ)ٕٗٔٓبالخفاه في فمدصيغ حدب تقخيخ التشسية البذخية مؤشخات تكسيمية، الذعػر : (ٖٛ) ججول رقع
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 بال  ا 

 ٓا
العل 
ر ا 
ٔٓ 

الكث  
 ر ا 

ابالشدب  
السئؾ   
لمس ضبضؽ 
 بسشاس  

ابالشدب  
السئؾ   
لمسحببضؽ 
بأن 

الخ  ؽ 
جدي ون 
 بالثق  

ابالشدب  
السئؾ   
لمس ضبضؽ 
 بشعؼ 

ابالشدب  
السئؾ   
لمس ضبضؽ 
 بال  ا 

 ابالشدب 
السئؾ   
لمس ضبضؽ 
 بال  ا 

ابالشدب  
السئؾ   
لمس ضبضؽ 
 بشعؼ 

 
ٕٕٓٔ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٛ 

ٕٖٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٓٔٔ-
ٕٜٓٓ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٖٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٖٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٕٕٓٔ-
ٕٓٓٚ 

ٔ-
 الش و ج

ٚٛ ٕٛ ٜٓ ٜٔ ٛٚ ٜٕ ٚ.ٚ ٘ٗ .. ٜٕ ٖٗ ٕ٘ ٙٙ 

ٔٓٚ 
  مدظضؽ

ٙٚ ٕٙ ٗٚ ٙٗ ٖٙ ٖ٘ ٗ.ٙ ٛ ٜ ٚٙ ٖٜ ٗٓ ٗٚ 

 .ٕٕٔ-ٕٛٔ، صٕٗٔٓالسردر: المؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ   ، 

ًشدب  مئؾ   عض  بم    ال هؾض االمإلسام بالفق ا تفؾع   مدظضؽ عمى الش و ج  ي 
 %.ٖٗ% بضشسا بم    ي الش و ج ٜٖ

% وكم   ٚٙبم   تقاركض   مدظضؽ مر الش و ج  ي  دب  ال  ا عؽ الإلعمضؼ عض  
للػ تدابض  السحا غ  عمى البضئ .ٛٚ  %  ي الش و ج ًو

الذعؾر بال  اه لدػ ال  اض، والذعؾر عضال  تفؾع  الش و ج  ي باعي البشؾض مؽ عض 
 الس إلسر السحمي، والذعؾر عضال الحأؾم .

انمٕل  ٖٕٔٓ: وكعد اسإلع اض مله ال داول لإلق    المؼ السإلحدة لعام  الطخ
ببضا اا الش و ج الإلي  ٖٕٔٓلعام  ٚٓٔالإلي عرم  عمى الس تب   بضا اا  مدظضؽومقار   

 :لشفس العام عرم  عمى الس تب  الولى

                                                           

 بشا ح عمى اسإلظالعاا رأؼ.  ٔا
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ل مؤش  يإلسؾن مؽ  شسض  البذ    لألمؼ السإلحدة تق   إن تق    الإل -ٔ مً   مؽ عدة مؤش اا ًو
 عدة بشؾض.

ولسشه تؾسر ًثض اح  ي ضراس  إن الإلق    لؼ ؛قإلر  عمى ضراس  و ر الف ض وا  دان  فده  -ٕ
ضس  ي الإلشسض  البذ     ل ما يإلعمق بسحضط ا  دان واللؼ أخالفه ال أؼ عض  أن الإلً  البضئ  ًو

 ؛   أن ؛قإلر  عمى تشسض  الف ض تاته.

تفؾع  الش و ج عمى  مدظضؽ  ي ًثض  مؽ المؾر، وتقارد معها  ي ًثض  مؽ المؾر، وأن  -ٖ
 المؾر.  مدظضؽ تفؾع  عمى الش و ج بعض

المؼ السإلحدة إ سا ؛عؾض  ي تق    إن ملا الإل اجر  ي ت تض   مدظضؽ  ي الإلشسض  البذ     -ٗ
لإل ضؼ الؾ ر االعإلراضؼ واال دا ي بالدرج  الولى ج ا  االعإلالل الرهضؾ ي لفمدظضؽ، 
وتدمض  البشض  الإلحإلض  لقظاعاا الرح  والرشاع  والسراع  والخدماا، واللؼ يإلظم  جهد 

 وو ر الخظط السشاسب  لمشهؾض بالإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ. ا ا ي

مشاك بعض السعايض  والإلي تؼ و عها  ي الإلق    ال تإلشاس  عإلى مر الفظ ة اال دا ض ،  -٘
مؽ السؤش اا الدمبض   ي  مدظضؽ والإلي تؼ  عالوة عمى اعإلداد أعداض الالجئضؽ عر اح 

 الإلعمضق عمضها  ي ال داول.
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 الثانيالسبحث 
 واقع التشسية البذخية في فمدصيغ

 :رًٓٛذ
ولمإلع ف عمى واعر الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ سضإلؼ الإلظ ل إلى بعض ا عرائضاا      

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ،الإلي تإلشاول السؾ ؾغ واللؼ يشف ض بهله  ،ومؽ أب زما ال هاز السً 
، ومؽ ثؼ الإلعمضق ا عرائضاا ًؾ ه ال ه  ال سسض  والؾعضدة السخؾل  بعسل مثل مله ال داول

 ولهلا وج  الإلشؾ ه.  عمى مله ال داول وتشاولها بذضى  مؽ الإلحمضل واالسإلبا ، 
 :   ٔالغانخذيبدانظؾٛخفٙفهظطٍٛانظؾخٔ - أ

تعإلب  مشغس   ،يؾاجهها الفمدظضشضؾن عمى ال  ؼ مؽ الرعؾكاا الؾا ح  الإلي 
الحال  الرحض  العام  لألرا ي الفمدظضشض  السحإلم  معقؾل  لدرج  جدي ة  الرح  العالسض 

 السالر ا تؼ القزا  عمضها، وعاالا  ض وس  قص السشاع  البذ    اا يدز  مشخفز   ،بالثشا 
والحرب ء بدب  سمد  مؽ لم ا؛ ، و خمؾ الدأان إلى عد ًبض  مؽ شمل الطفال، والدل، 

 الإلحرضؽ الشاجا.
 ض  أن الفمدظضشضضؽ ؛س ون  ي م عم  تحؾل وكائي س  رء  الم اض  ض  السعد؛ ، 
مثل: أم اض القم ، وارتفاغ   ط الدم، والدأ ؼ، والد طان عد ط   عمى الم اض 

الضو    السعد؛  ًأسباد رئضد  لالعإلالل والؾ ضاا، ملا با  ا   إلى الشقص الذديد  ي
بدب  الحرار وإ الل السعاب  مؽ االعإلالل،  قد أ اضا مشغس  الرح  العالسض  بؾجؾض 
 قص  ي بعض الضو  ، بسا ؛ذسل أضو   أم اض الطفال والسزاضاا الحضؾ   وعالجاا 

 م الس  ى الم اض السسمش  والسدإلمسماا الظبض   ي السدإلذفضاا والعضاضاا الرحض ، ًسا عُ 
مؽ أو اغ ع ج  مؽ الدف  لمخار  لمحرؾل عمى ما ؛حإلاجؾن إلضه مؽ عال   الليؽ ؛عا ؾن 

 طبي  ض  مإلؾ    ي  سة مسا مدض عضاتهؼ لمخظ .
الشفدض  العام  و إلض   طبضعض  لمغ وف االعإلراض؛  واالجإلساعض    عمى صعضد الرح

والرحض  والدأا ض  با  ا   لؾاعر الحرارء  قد أعه ا وثضق  إسإل اتض ض   أعدتها مؤخ اح 
%   ٓٓٔمشغس  الرح  العالسض  وجهاا إ دا ض  وعقؾعض  بخرؾص واعر الفمدظضشضضؽ أن ا 

%   بأ ه لضس لديهؼ أمل ٕٜون بالإلؾت ،  ضسا شع  ا مؽ عسؾم الدأان عد أ اضوا بأ هؼ ؛ذع  
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%  عؽ مذاع  ال ز  السإلؾاصل بدب  الغ وف الخارج  عؽ ٗٛ ي السدإلقبل، وعب  ا 
   ٔ)تحأسهؼ . 
وزارة  مي، عظاعاا رئضد    إلسؾن عظاغ الخدماا الرحض   ي  مدظضؽ مؽ خسدو 

ال  ال ؾ ، والسشغساا  ض  الحأؾمض ، والقظاغ الخاص، والقظاغ العدأ ؼ   ،الرح ، وًو
م سؾغ % مؽ ٛ.ٗ٘مؽ السدإلذفضاا، وعمى  %٘.ٕٖ تذ ف وزارة الرح  عمىعض  

تذ ف و  ،ٕٗٔٓمعام ل وتلػ% مؽ عضاضاا ال عا؛  الرحض  الولض  ٘.ٔٙ عمىالسّ ة، و 
ال  ال ؾ  الدولض  عمى  % مؽ م سؾغ السّ ة، ٔ.ٔ، وعمى ؽ السدإلذفضاا% مٖ.ًٔو

لعب  السشغساا  ض   ، ًسإٗٔٓمعام ل وتلػ % مؽ عضاضاا ال عا؛  الرحض  الولض ٔ.ٛو
عمى  اا س ائضمض  الحأؾمض  ضوراح ًبض اح  ي تقد؛ؼ خدماا ال عا؛  الرحض  أثشا   إل ة الدضظ ة 

الخدماا الرحض ، خاص   ي السشاطق ال  فض  الشائض  ولمفئاا السهسذ  والفقض ة، عض  عدم  
وعد ب ز ضور مله السشغساا خالل اال إلفا   الولى  ،الخدماا الرحض  مقابل رسؾم رمس  

  وما صاعبهسا مؽ ا العاا وعرار لمسدن الفمدظضشض ، ٕٓٓٓاعام  والثا ض  ٜٚٛٔاعام
وعد تسضس ملا القظاغ  ،ائقاح أمام تشسض  خدماا ال عا؛  الرحض  لمفمدظضشضضؽوالإلي وعف  ع

 كسا ،بأعمى عدض مؽ الطبا  العامضؽ والسخإلرضؽ  دب  إلى عدض العضاضاا الإلي ؛ذ ف عمضها
% مؽ م سؾغ ٔ.ٖٖمؽ السدإلذفضاا  ي  مدظضؽ، وعمى  %٘.ٕٗش ف ملا القظاغ عمى أ

ش ف أ ي عضؽ  ،% مؽ عضاضاا ال عا؛  الولض ٗ.ٕٚ، وعمى ٕٗٔٓ ي العام  السّ ة
 وتلػ السّ ةم سؾغ % مؽ ٙ.ٛ% مؽ السدإلذفضاا، وعمى ٓ.ٕٓالقظاغ الخاص عمى 

  (ٕ)، ٕٗٔٓمعام ل

 .ٕٗٔٓالسذخف، تػزيع مؤسدات الخعاية الرحية في فمدصيغ حدب القصاع الرحي : (ٜٖججول رقع )
 عيادات الخعاية األولية ةعجد األسخّ  السدتذفياتعجد  القصاع السذخف
 ٚٙٚ ٜٖٜ,٘ ٓٛ السجسػع

 ٕٚٗ ٜٕ٘,ٖ ٕ٘ وزارة الرح 
ال  ال ؾ  الدولض   ٕٙ ٖٙ ٔ ًو

 ٕٓٔ ٜٚٙ,ٔ ٖٗ السشغساا  ض  الحأؾمض 
 ٓ ٕٔ٘ ٚٔ القظاغ الخاص

 ٕٖ ٖٛٔ ٖ الخدماا الظبض  العدأ   
س السعمؾماا  السردر: وزارة الرح ،   .ٕٗٔٓ،  مدظضؽ - ابمس ،الرحض مً 

 

                                                           

 .٘ٙ، ص إستخاتيجيات التشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة ىجخة الكفاءات ؾجؾ مضدؾن،   ٔا
 .ٕ٘ٔٓ،، فمدصيغ في أرقامالجياز السخكدي لئلحراء الفمدصيشي  ٕا



159 

با  ا   لمقظاعاا السبضش  أعاله  إن مشاك عظاغ آخ  ؛عسل  ي  مدظضؽ تؾ   بعد اسإلالم 
الدمظ  الفمدظضشض  الدضظ ة ا ضار   والمشض   ي السشاطق الخا ع  لدضظ تها ومؾ القظاغ 

ّ ة % مؽ م سؾغ أسٖ.ٕ% مؽ السدإلذفضاا، وعمى ٛ.ٖالعدأ ؼ عض  ؛ذ ف عمى 
 .ٕٗٔٓ ي العام  % مؽ عضاضاا ال عا؛  الولض ٓ.ٖوعمى  السدإلذفضاا  ي  مدظضؽ،

و العع مؽ ال دول الدابق بأن وزارة الرح  تفؾع  عمى باعي السؤسداا العامم   ي     
القظاغ الرحي  ي  مدظضؽ بعدض السّ ة، وعدض عضاضاا ال عا؛  الولض ، بضشسا تفؾع  

 ٓٛ ي عدض السدإلذفضاا،  قد بمغ العدض ا جسالي السدإلذفضاا السشغساا  ض  الحأؾمض  
ساح بدا؛  عام  ٚٙٚمذفى، وكمغ العدض ا جسالي لس اكس ال عا؛  الرحض  الولض    .ٕٗٔٓمً 

وكمغ عدض الطبا  لسل  ٕ٘ٔٓ، عامٖ.ٔ  مؾاطؽ ٓٓٓٔ ي عضؽ بمغ معدل الس ة لسل ا
  ٔا. ٕ٘ٔٓطبض ، عام  ٚ.ٔمؾاطؽ  ٓٓٓٔ

 التعميع: - ب
؛سثل عظاغ الإلعمضؼ واعداح مؽ أمؼ القظاعاا  ي الس إلسر، عض  تؾلى الحأؾماا لهلا     

القظاغ امإلساماح خاصاح  هؾ االسإلثسار الحقضقي  ي مدإلقبل الذعؾد، ًسا أن السدإلؾػ 
الإلعمضسي لمدأان ؛عأس ولؾ بذأل تق  بي الؾ ر  ي الس إلسر عمى الرعضديؽ االجإلساعي 

ة وا ح  عؾل  ؾعض  القؾػ العامم ، وعد أضرك الس إلسر واالعإلراضؼ، و عظي صؾر 
الفمدظضشي مشل زمؽ أن جؾم  بقائه واسإلس اره ؛أسؽ  ي تشسض  مؾ إله الإلعمضسض  و الثقا ض  
والحزار  ، وتشسض  ًاضره البذ ؼء مسا ض عه الى ت شضد ًل طاعإله مؽ أجل ر ر السدإلؾػ 

 الثقا ي والإلعمضسي لبشائه.
 مض  مؽ البال ضؽ  ي الرا ي الفمدظضشض   مؽ أعل السعدالا  ي العالؼ.وتعإلب  معدالا ال

 ٕ٘ٔٓسشة فأكثخ( حدب الحالة التعميسية والسشصقة والجشذ،  ٘ٔ(: التػزيع الشدبي لمدكان الفمدصيشييغ )ٓٗججول رقع)

 الحالة التعميسية
 قصاع غدة الزفة الغخبية فمدصيغ

 إ ا  تًؾر كال ال شدضؽ إ ا  تًؾر كال ال شدضؽ إ ا  تًؾر كال ال شدضؽ

 4.4 1.5 ٓ.ٖ 5.6 1.5 ٘.ٖ 5.1 1.5 ٖ.ٖ أمي

 4.0 6.0 ٓ.٘ 6.9 5.9 ٗ.ٙ 5.8 5.9 ,.٘ ممؼ

 9.9 13.3 ٙ.ٔٔ 13.1 16.1 ٙ.ٗٔ 11.9 15.1 ٘.ٖٔ ابإلدائي

 34.7 36.1 ٗ.ٖ٘ 36.1 42.2 ٕ.,ٖ 35.7 40.0 ,.7ٖ إعداضؼ

 26.3 20.6 ٗ.ٖٕ 21.2 18.7 ٓ.ٕٓ 23.1 19.4 ٕ.ٕٔ ثا ؾؼ 

 6.2 6.8 ٘.ٙ 4.5 4.5 ٘.ٗ 5.1 5.4 ٕ.٘ ضبمؾم مإلؾسط

 14.5 15.7 ٔ.٘ٔ 12.6 11.1 1.ٔٔ 13.3 12.7 ٓ.ٖٔ بأالؾر ؾس  أعمى

 ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ السجسػع

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،    مدظضؽ–.  رام هللا ٕ٘ٔٓ.  عاعدة بضا اا مدا القؾػ العامم ، ٕٙٔٓالسردر: ال هاز السً 

                                                           

 /http://www.pcbs.gov.ps الجيازالسخكدي لئلحراء الفمدصيشي  ٔا
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سش   أكث   الليؽ  ٘ٔعمى مدإلؾػ  مدظضؽ أن  دب  ال  اض ا ٕ٘ٔٓتذض  بضا اا عام    
% لملًؾر ٚ.ٕٔ%، بؾاعر ٓ.ٖٔأ هؾا م عم  الإلعمضؼ ال امعي بأالؾر ؾس  أعمى عد بم   

أما  دب  ال  اض الليؽ لدؼ يشهؾا أيد  م عم  تعمضسض  بم   ، % ل، ا ٖ.ٖٔمقار   مر 
 .% ل، ا ٜ.ٓٔر مقار   مر % لملًؾ ٗ.ٚ%، بؾاعر ٕ.ٜ
% مؽ م سؾغ الدأان لمعام ٖ.ٖو العع مؽ ال دول الدابق بأن  دب  المض  بم       

سش   أكث   ومله  دب   ئضم  جداح الم  اللؼ يشؼ عؽ اعإلشا  الذع   ٘ٔالأل  اض  ٕ٘ٔٓ
للػ السإلؾسط و   البأالؾر ؾس.الفمدظضشي بالإلعمضؼ بأل م اعمه االبإلدائي وا عداضؼ والثا ؾؼ ًو

 ٕ٘ٔٓسشة فأكثخ( في فمدصيغ حدب الحالة التعميسية،  ٘ٔ(: التػزيع الشدبي لؤلفخاد )ٖٕشكل )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسردر:ال هازالسً 
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 ٕٗٔٓ-ٕٗٓٓسشة فأكثخ في  فمدصيغ،  ٘ٔمعجالت معخفة القخاءة والكتابة بيغ الشداء والخجال  (:ٕٗشكل )


 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسردر:ال هازالسً 

 

و العع مؽ الذأل الدابق بأن الف ؾة  ي معدالا مع    الق ا ة والسإلاب  تقمر  
وال جال خالل االعؾام العذ  السا ض ،عض  ازضاضا الشدب  لدػ الشدا  عض   بضؽ الشدا 

ا   الشدب  لدػ ال جال  ٕٗٔٓ% عام ٗ.ٜٗعإلى وصم  إلى  ٕٗٓٓ% عام ٛٛكا    ًو
، و عسػ ملا الم  إلى الإلعمضؼ ا لسامي  ي  مدظضؽ خاص   ي م اعمه ٕٗٔٓ% عام ٗ.ٜٛ

 وو ر الخظط السشاسب  . الساسض  وامإلسام وزارة الإل كض  والإلعمضؼ
انزؼهٛىانؼبنٙ -

 : ٔا
 وعشد الحدي  عؽ واعر الإلعمضؼ العالي  إن ال دول الإلالي يؾ ا أعدض طمب  ال امعاا   

وعشد الحدي  عؽ خ   ؾا  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓمؽ ًال ال شدضؽ لمعام  ٕ٘ٔ,ٜٕٓ عض  بمغ
، أما الهضئاا الإلدر دض   ي ال امعاا لعام ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓعام  ٖٓٛ,ٖٙال امعاا  قد بمغ 

، وأما أعداض الظمب   ي ًمض  الس إلسر السإلؾسظ   قد ٖٛٙ,ٙ قد بمغ العدض  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓلعام  ٕٓٚ,ٕٔبمغ

  

                                                           

 http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسخكدي لئلحراء الفمدصيشي ،فمدصيغ في أرقام  الجياز  ٔا
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 ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓ(: التعميع العالي في فمدصيغ، ٔٗججول رقع )

 السؤشخ
 العام الجراسي

ٕٓٔٔ/ٕٕٓٔ ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ ٕٖٓٔ/ٕٓٔٗ ٕٓٔٗ/ٕٓٔ٘ 

 شمبة الجامعات*

 ٕٓٙ,ٔٛ ٖٕٗ,ٓٛ ٕ٘ٓ,ٔٛ ٜٓٔ,٘ٛ تًؾر

 ٘ٓ٘,ٕٚٔ ٘ٓٓ,ٖٕٔ ٕٙ٘,ٕٓٔ ٖٜٓ,ٜٔٔ إ ا 

 ٕ٘ٔ,ٜٕٓ ٕٛٗ,ٖٕٓ ٖٛٓ,ٕٔٓ ٕٓٔ,ٕ٘ٓ كبل الجشديغ

 خخيجػ الجامعات*

 .. ٜٚٗ,ٗٔ ٖٙ٘,ٖٔ ٛ٘ٓ,ٖٔ تًؾر

 .. ٖٖٖ,ٕٕ ٜٜٚ,ٕٓ ٖٜٗ,ٜٔ إ ا 

 .. ٖٓٛ,ٖٙ ٔ٘,ٖٗ ٔ٘٘,ٕٖ كبل الجشديغ

 ىيئة التجريذ في الجامعات**

 ٜٕٙ,٘ ٜٚٛ,ٗ ٜٖٓ,٘ ٖٓٗ,٘ تًؾر

 ٗٔٗ,ٔ ٕٕٕ,ٔ ٕٖٖ,ٔ ٕ٘ٛ,ٔ إ ا 

 ٖٛٙ,ٙ ٔٓٔ,ٙ ٔٗٙ,ٙ ٕ٘ٙ,ٙ كبل الجشديغ

 شمبة كميات السجتسع الستػسصة

 ٖٔٗ,ٙ ٜٔٙ,٘ ٜٖٔ,ٙ ٖ٘ٛ,ٙ تًؾر

 ٚ٘ٛ,٘ ٕٖٗ,٘ ٕٛٛ,٘ ٖٕٗ,٘ إ ا 

 ٕٓٚ,ٕٔ ٖٕٔ,ٔٔ ٖٕٚ,ٕٔ ٚٛٓ,ٕٔ كبل الجشديغ

 خخيجػ كميات السجتسع الستػسصة

 .. ٖ٘ٗ,ٔ ٘٘٘,ٔ ٖٓٗ,ٔ تًؾر
 .. ٛٚٚ,ٔ ٘ٚٚ,ٔ ٖٚ٘,ٔ إ ا 

 .. ٖٕٔ,ٖ ٖٖٓ,ٖ ٜٓٗ,ٕ كبل الجشديغ
 ىيئة التجريذ في كميات السجتسع الستػسصة**

 ٖٖٛ ٖٓٔ ٕٕٖ ٕٓٗ تًؾر

 ٜٓٔ ٙٓٔ ٘ٓٔ ٘ٓٔ إ ا 

 ٚٗٗ ٙٔٗ ٕٚٗ ٖ٘ٗ الجشديغكبل 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،  مدظضؽ  ي أرعام   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسردر: ال هازالسً 

الدبمؾم السإلؾسط والبأالؾر ؾس والدراساا العمضا  ي ال امعاا  ي*: بضا اا ال امعاا تذسل طمب  وخ   
والسمضاا ال امعض ، ًسا أن أعداض طمب  ال امعاا لؼ عام ضراسي تذسل  قط الظمب  السشإلغسضؽ  ي الدراس  

  ي الفرل الول لشفس العام وال ؛ذسل الظمب  السشدحبضؽ أو السؤجمضؽ.
 **: السإلف  ؾن و ض  السإلف  ؾن.
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شد الشغ  إلى مله الرعام  إ ه يدل عمى امإلسام الس إلسر الفمدظضشي بالإلعمضؼ بأل وع   
للػ بالسؾاضر الإلدر دض  وتلػ عشد اللًؾر وا  ا  عمى عد سؾا ، بل تفؾع  أعداض  م اعمه، ًو
الظمب  ا  ا   ي م عم  ال امعض  عمى اللًؾر، وأن مشاك ازض؛اض  ي العداض مؽ العؾام 

تعسػ مله الس اضة إلى مع    الف ض بأن اال دان السإلعمؼ مؾ أمل شعبه و ٕٗٔٓإلى ٕٔٔٓ
وأممه، وأن السقاومه بالإلعمضؼ تشا س السقاومه بالدالم، وأن الإلعمضؼ ؛فإلا الس ال لمف ض باسإلالم 

 عسل مشاس  مؽ عض  ال هد وال ات  والسأا   االجإلساعض .

 الثقافة:
الفمدظضشي، وتلػ سؾا  بالإل ا  أو الضد مؽ:  لمثقا   الفمدظضشض  أث   ي  فس الف ض    

لمسإلاد مأا   أثض ة روا؛  وعر  وشع  أو  ؽ تذأضمي و ض ما مؽ الفشؾن السإلعدضة، ًسا أن 
 ي الحزارة الع كض  ا سالمض   قد بدأا عً   الإلألضف مشل مشإلرف الق ن الول اله  ؼ، 

والإلار ،، مإلأث ة  ي تلػ بظ  ق  ًإلاب  وشهد الق ن الثا ي عهؾر السإل  وعً   تدو ؽ الق آن، 
شإلض   الترالهؼ بالثقا اا  الحدي ، و غ اح لح  السدمسضؽ الوائل لمسإل  والق ا ة والعمؼ، ًو
الجشبض  الإلي وجدا  ي البالض الإلي  إلحؾما، ا إلذ ا السأإلباا الإلي ًان لها ضور عغضؼ  ي 

طب ، و اس، ومخإلمف العظار الحزارة ا سالمض   ي ب داض، وأصفهان، والقام ة، وع  
ا   مؽ مفاخ  مله الحزارة: عزارة  مدظضؽ، ومشا سشإلحد   ي مله  والمرار، ًو

 . ٔاال داول عؽ ضور الذع  الفمدظضشي  ي الثقا  

 ٕ٘ٔٓعجد السؤسدات الثقافية العاممة في فمدصيغ حدب الشػع والسحافطة، : (ٕٗججول رقع )

 السجسػع

 نػع السؤسدة

 السحافطة

 السإلاعف السدارم ضار الدضشسا
الس اكس 
 الثقا ض 

 فمدصيغ ٜٙ٘ ٖٔ ٕٔ ٖ ٕٗٙ

 الزفة الغخبية ٘ٔ٘ ٕٙ ٜ ٖ ٖ٘٘

 قصاع غدة ٔٛ ٘ ٖ - ٜٛ
       

و العع مؽ ال دول الدابق تؾا   الس اكس الثقا ض   ي الرا ي الفمدظضشض ، عض  بم      
ساح مؾزعضؽ بضؽ الزف  ال  كض  وعظاغ  سة عض  بمغ عدضما  ي الزف  ال  كض   ٜٙ٘ مً 
ساح، بضشسا  ي عظاغ  سة  ٘ٔ٘ ساح أؼ بشدب   ٔٛمً  % لرالا الزف  ال  كض  ٘.ٙٛمً 

                                                           

 /http://www.moc.pna.psوزارة الثقا   الفمدظضشض   ٔا
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ومشا  العع الف ؾة السبض ة بضشهسا، واللؼ ؛عب  عؽ تقدم الزف   % لرالا عظاغ  سة،٘.ٖٔو
ال  كض   ي ملا الس ال، واللؼ ؛عسػ إلى عرار عظاغ  سة وعدم ا فإلاعه عمى العالؼ 

 الخارجي بقدر ما مؾ عمضه  ي الزف  ال  كض .

 ٕٗٔٓمؤشخات رئيدية حػل ثقافة األسخ الفمدصيشية حدب السشصقة،  :(ٖٗججول رقع )

الزفة  فمدصيغ السؤشخ
 قصاع غدة الغخبية

 ٚ.ٕٚ ٙ.ٕٙ ٓ.ٕٚ  دب  الس  الإلي يإلؾ   لديها مأإلب  بضإلض 

 ٔ.ٗٔ ٚ.ٖٕ ٗ.ٕٓ  دب  الس  الإلي تحرل عمى الرحف الضؾمض 

 ٙ.ٚٙ ٖ.ٚ٘ ٛ.ٓٙ  دب  الس  الإلي تدإلسر الى السحظاا االتاعض 

 دب  الس  الإلي لديها تمفس ؾن وتذامد 
 السحظاا الإلمفس ؾ ض  السحمض  االخاص  

ٔٚ.ٕ ٔٙ.ٕ ٜٔ.ٕ 

 دب  الس الإلي لديها تمفس ؾن وتذامد تمفس ؾن 
  مدظضؽ

ٕٛ.ٗ ٛٙ.ٖ ٚٗٛ 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسردر:ال هازالسً 
 ٕٗٔٓو العع مؽ ال دول الدابق أن  دب  الس  الإلي يإلؾ   لديها مأإلب  بضإلض  عام      

% ، وأن   دب   ٗ.ٕٓ% وأن  دب  الس  الإلي تحرل عمى الرحف الضؾمض  ٕٚعد بمغ 
لديها تمفس ؾن   دب  الس الإلي% وأن ٛ.ٓٙالس  الإلي تدإلسر إلى السحظاا ا تاعض  مي 

%، ومي  د  جضدة وتدل عمى الؾعي ٗ.ٕٛؾ ض  السحمض  االخاص  وتذامد السحظاا الإلمفس 
 الثقا ي السؾجؾض  ي  مدظضؽ.

 2114انزٕسٚغانُظجٙنألطزؽظترٕفزعٓبسؽبطٕةنذٚٓبَٕٔعانزغًغ،(:44عذٔلرلى)

 السحافطة ونػع التجسع
 تػفخ حاسػب

 السجسػع ال يتػفخ يتػفخ

 ٓٓٔ ٜ.ٖٙ ٔ.ٖٙ فمدصيغ

 ٓٓٔ ٔ.ٖٖ ٜ.ٙٙ الزف  ال  كض 

 ٓٓٔ ٗ.ٗٗ ٙ.٘٘ عظاغ  سة

 نػع التجسع

 ٓٓٔ ٖ.ٖٙ ٚ.ٖٙ عز 

 ٓٓٔ ٘.ٖٛ ٘.ٔٙ ر ف

 ٓٓٔ ٓ.ٜٖ ٓ.ٔٙ مخضساا

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓالسردر:ال هازالسً 
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الإلؾز ر الشدبي لألس  عد  تؾ   جهاز ؛العع مؽ ال دول الدابق اللؼ ؛ذض  إلى      
% عام  وعد ًا   الشدب  مإلقارك  بضؽ ٔ.ٖٙ، بأن الدب  عد بم   ٕٗٔٓعاسؾد لديها 

 عظاغ  سة والزف  ال  كض  وال  ف والحز  .
 :انزٕعّانذُٚٙ - ت

مؽ ال دول الإلالي اللؼ يؾ ا عدض بخرؾص الإلؾجه الديشي وا ؛سا ي  ضسأؽ الإلع ف عمضه 
 ٕٓٓٓٚالسداجد  ي  مدظضؽ، و عإلب عدض السداجد ًبض اح مقار   بسداع  الرض الإلي تبمغ 

 كؼ  قط.

 ٕٗٔٓ(: عجد السداجج العاممة في فمدصيغ حدب السحافطة، ٕ٘شكل )

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓأرعام السردر:ال هازالسً 

ًمضؾ مإل  م كر،   د  ٙ٘ولؾ  غ  ا إلى عدض السداجد  ي مديش   سة واللؼ يبمغ مداعإله     
 مد د لمسضمؾ مإل  الؾاعد. ٗ.ٗمد د أؼ بؾاعر  ٕٚٗأن  ضه 

 :نجٛئخا - ث
تإلع ض البضئ   ي الرا ي الفمدظضشض  لخظار عقضق   إلض   االسإلشساف  ض  الظبضعي    

لمسؾارض وعدم سضظ ة الفمدظضشضضؽ عمى الرض والسراضر الظبضعض ، عمساح أن مدؾضة الدسإلؾر 
أكدا عمى أن العضش  ي بضئ  سمسض  و غضف  مؾ عق أساسي  ٕ٘ٓٓالفمدظضشي  لعام 

إلحد؛اا السثض ة الإلي واجهها عظاغ البضئ   ي  مدظضؽ  إ ه ؛رع  ل، دان، ولسؽ  ي عل ال
تأمضؽ ملا الحق، و عإلب  اسإلس ار االعإلالل اا س ائضمي  الدب  ال ئضدي اللؼ ؛ح م 

  ٔاالفمدظضشضضؽ مؽ الدضظ ة عمى مؾارضمؼ الظبضعض  وخاص  السضاه. 

و تعد السضاه واعدة مؽ أصع  القزا؛ا الإلي تؤث  عمى اسإلق ار البضئ   ي االرض الفمدظضشض  
عمى الرعضد العالسي إلى أن  رض  الف ض  ٕٙٓٓالسحإلم ، وعد أشار تق    الإلشسض  ا  دا ض  

                                                           

 .  ٖ٘صٜٕٓٓ، الجياز السخكدي لئلحراء الفمدصيشي  ٔا
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الفمدظضشي مؽ وكخاص   ي  سة ؛سثل أعد مدإلؾ اا  درة السضاه  ي العالؼ، و دامؼ  ي 
شدرة ًل مؽ  قص السضاه وأسمؾد إضارة السضاه السذإلً  ، و سثل ا خفاض مشدؾد عدو  مله ال

السضاه ال ؾ ض  إلى ز اضة السمؾع  عب  مضاه البح ، والإلمؾ  الشاجؼ عؽ تد د مضاه الر ف 
سض  السضاه السإلاع .    ٔاالرحيء تهديداح لسل مؽ  ؾعض  ًو

انجؾشٔانزطٕٚز - ج
 : ٕا

ؼبيهٌٕفٙانجؾشٔانزطٕٚزان -

 ٕٙٔ,٘؛ذأمؾن  عامالح  ٘ٔٚ,ٛبمغ عدض العاممضؽ  ي البح  والإلظؾ    ي  مدظضؽ 
 ٖٖ٘,ٗ،  ضسا بمغ عدض الباعثضؽ  ي  مدظضؽ ٖٕٔٓعامل بسأا ئ الؾع  الإلام  ي العام 

وكاعث  بسأا ئ الؾع  الإلام، ًسا بمغ عدض الباعثضؽ  باعثاح  ٕٜٗ,ٕوكاعث  ؛ذأمؾن  باعثاح 
باعث ، وعد بمغ عدض الباعثضؽ بسأا ئ  ٖٕٓ,ٔ ا  ا ، وعدض الباعثضؽ باعثاح  ٓٔ٘,ٖاللًؾر 

 وكاعث  لسل ممضؾن  دس  مؽ الدأان.  باعثاح  ٘٘ٙ الؾع  الإلام 
إَغبسادانجؾشٔانزطٕٚز -

جائسة محمض   ي م ال البح   ٙٔٔجائسة ضولض  و ٕٚعرم   مدظضؽ عمى 
 .ٖٕٔٓاا اخإل اغ  ي العام ب ا  ٜلمسإل  و رعؼ ضولي معضارؼ  ٜٗٔوالإلظؾ  ، وس ل 

وشأم   % مؽ إجسالي أ ذظ  البح  والإلظؾ  ،ٚ.ٕٙسإلذاراا الشأم  الدراساا واو 
%، وشأم  البحؾ  ٙ.ٖٓ%،  ضسا شأم  البحؾ  الإلظبضقض  ٗ.ٖٗ الساسض البحؾ  
 % مؽ إجسالي أ ذظ  البح  والإلظؾ  . ٖ.ٛالإل   بض  
َفبقػهٗانجؾشٔانزطٕٚزاإل -

 ضوالرممضؾن  ٗ.ٔٙعمى مذار ر البح  والإلظؾ    ي  مدظضؽ  ا  فالبمغ إجسالي 
و بم    دب   ،أم  أي لسل باع  بسأا ئ الؾع  الإلام ضوالر ٔٗٙ,ٕٗأم  أي، بسا ؛عاضل 

 ا  فال% مؽ إجسالي ٔ.ٙ٘عمى مذار ر البح  والإلظؾ    ي القظاغ الحأؾمي  ا  فال
ا   مذاًر  السشغسا عمى البح   ا  فالا  ض  الحأؾمض   ي عمى البح  والإلظؾ  ، ًو

 فال عمى الوكم    دب  مذاًر  عظاغ الإلعمضؼ العالي  ي ا ،%ٜ.ٕٓوالإلظؾ   ما  دبإله 
 . ٖٕٔٓعام   فال عمى البح  والإلظؾ  ا  % مؽ إجساليٓ.ٖٕلإلظؾ   ما  دبإله البح  وا
 

  

                                                           

 . ٛٗص  ٕٓٔٓ،  تقخيخ التشسية اإلندانية  االرض الفمدصيشية السحتمة   ٔا
 . ٚٔ،صالجيازالسخكدي لئلحراء الفمدصيشي، مدح البحث والتصػيخ  ٕا
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 ٖٕٔٓعمى البحث والتصػيخ في فمدصيغ حدب القصاع، التػزيع الشدبي لئلنفاق : (ٕٙشكل رقع )

 
 http://www.pcbs.gov.psالسردر: 

 :ؽظتانغُضانمٕٖانؼبيهخ - ح
سش   ٘ٔضش   إلائج السدا بأن  دب  القؾػ العامم  السذاًر   ي  مدظضؽ لأل  اض ب
%، وعد أشارا ٛ.٘ٗبشدب   ٕٗٔٓو ٕ٘ٔٓعا غ  عمى  فس السدإلؾػ لعام  أكث  عد 
بأن  دب  مذاًر  اللًؾر  ي القؾػ العامم  مؽ م سؾغ اللًؾر  سؽ سؽ العسل عد الشإلائج 
  دب ًسا بم    ،ٕٗٔٓ%  ي العام ٘.ٔٚمقار   مر  ٕ٘ٔٓ%  ي عام ٜ.ٔٚبم   

%  ي العام ٗ.ٜٔمقار   مر  ٕ٘ٔٓ ي العام  %ٔ.ٜٔالعامم   مذاًر  ا  ا   ي القؾػ 
ٕٓٔٗ.  

س م   ٕ٘ٔٓذاًر  لمقؾػ العامم   ي عام كسا أعه ا الشإلائج بأن أعمى  دب  م
% لال ا ، ٔ.ٖٔ% لملًؾر و٘.ٜٓ% بؾاعر ٗ.ٔٙسش ، عض  بم     ٖ–ٕ٘لمفئ  العس    

% ٗ.ٕٗ% لملًؾر و٘.ٕٜ% بؾاعر ٓ.ٜ٘سش ، والإلي بم    ٗٗ-ٖ٘يمضها الفئ  العس    
%، بؾاعر ٚ.ٕٖسش   ٕٗ-٘ٔكم    دب  السذاًر   ي القؾػ العامم  لمفئ  العس    و ل، ا ، 
         % ل، ا .ٙ.ٔٔ% لملًؾر وٜ.ٕ٘
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)ؽظتيؼبٚٛزٔيمبٚٛضيُظًخانؼًمانذٔنٛخ(َظجخانمٕٖانؼبيهخانًشبركخ:(27شكمرلى)

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام ا  http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓلسردر:ال هازالسً 
 :يشبركخانًزأح - خ

شهدا الرا ي الفمدظضشض   مشل مشإلرف عقد الإلدعضشاا  ي الق ن السا ي وعإلى ازن ع اكاح      
ان لمسشغساا العالسض   ي م ال عقؾل الس أة ووزرا  شؤون الس أة  عؾمضاح  ي م ال تفعضل الس أة، ًو

ؾرؼ  ي تفعضل  عزا؛ا الس أة وتحقضق العديد مؽ ووعداا الشؾغ االجإلساعي  ي الؾزراا ضور مح
ال مشاك ط  ق ز ا   ازاا  ي مله الس ال، ولسؽ وعمى ال  ؼ مؽ اال  ازاا السإلحقق ، إال أ ه ما

طؾ ل  ي ملا الس ال،  سثالح  ي عظاغ الإلعمضؼ تؼ تحقضق إ  از وت اوزالم  لرالا الس أة، وتلػ مؽ 
الشؾعي ما زال  مشاك   ول بحاج  الى جد ، مثل  ؾعض  الشاعض  السسض ، بضشسا  ي ال ا   

للػ  ي م ال العسل ما زال  مذاًر   الإلخرراا الإلي تمإلحق بها ا  ا   ي الإلعمضؼ العالي، ًو
 الس أة  ي القؾػ العامم  مإلد ض .

 ٕٗٔٓحدب السدسى الػضيفي، الشداء والخجال العاممػن في القصاع العام* في فمدصيغ : (٘ٗججول رقع )

 السدسى الػضيفي
 فمدصيغ

 ذكػر إناث السجسػع

 ٖٓ ٘ ٖ٘ Aٔوًضل وزارة  
 ٗٙ ٘ ٜٙ Aٕوًضل مداعد 
 ٙٙ ٜ ٘ٚ Aٖمدي  عام 
 ٓٙ٘ ٚٙ ٕٚٙ Aٗمدي  عام  
 ٜٗٛ,ٗ ٜٚٗ,ٔ ٖٙٗ,ٙ Aإلى  Cالدرج  مؽ 
 ٗٔٗ,ٙٗ ٜ٘ٓ,ٖٙ ٜٓ٘,ٕٛ ٓٔإلى  ٔالدرج  مؽ 
 ٘ٓٙ ٚ٘ٔ ٕٙٚ  ض  محدض
 ٖٕٚ,ٕ٘ ٚٔٛ,ٖٚ ٓٗ٘,ٜٓ السجسػع

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام  السردر:   http://www.pcbs.gov.ps،ٕ٘ٔٓال هازالسً 
 .    عد  ضيؾان السؾعفضؽ العام   قط* ؛ذسل السؾعفضؽ السد ضضؽ 

69.5 71.9 

12.9 
19.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ٌة
ئو
لم
 ا
بة
س
لن
ا

 

 السنة

 إناث ذكور



169 

 Womenنساء 
 Menرجال  41.1

58.9 

%  قط مؽ م سؾغ العاممضؽ  ي القظاغ العام مؽ ضرج  ٚ.ٓٔ العع أن الشدا  تذأل      
 % مؽ ال جال  ي  فس الدرج .ٖ.ٜٛ أعمى، مقابل  Aٗ مدي  عام 

كسا ًان لمس أة ضور  ي الحضاة ا عإلراض؛  أ؛زاح  ي  مدظضؽ والذأل الإلالي يؾ ا 
ضؽ مؽ مؽ ا  ا  مقابل % مؽ اال  اض الليؽ لديهؼ عداباا  ي بؾرص   مدظٔ.ٔٗأن

 ومله  دب  جضدة با جسال. % مؽ اللًؾرٜ.ٛ٘

والتسػيل،  مخكد االيجاع  /الشداء والخجال الحيغ لجييع حدابات في بػرصة فمدصيغ: (ٕٛشكل رقع )
 )تػزيع ندبي( ٕٗٔٓ

 
     
 
 
 
 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي،            http://www.pcbs.gov.ps السردر: ال هاز السً 

وما يسال تسثضل الس أة الفمدظضشض    ي السؾاعر الإلذ  عض  وم اكس اتخات الق ار عمضالح 
   عرم  الشدا  عمى  دب  ٜٜٙٔمقار   مر ال جال،  في ا إلخاباا الس مس الإلذ  عي عام 

  ارتفع   دب ٕٚٓٓ%  مؽ م سل مقاعد الس مس الإلذ  عي، و ي ا إلخاباا عام ٚ.٘ا 
%  ومشاك العديد مؽ العؾامل الإلي تؤث  عمى تد ي السذاًر  الدضاسض  لمس أة ٜ.ٕٔالى ا

 . ٔامشها عؾامل تإلعمق بالعاضاا والإلقالضد وأخ ػ تإلعمق بالخمفض  الإلعمضسض  لمس أة 

  

                                                           

 .   ٖٓ – ٕ٘ص  ٜٕٓٓالجياز السخكد االحراء الفمدصيشي، ،  ٔا
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 السبحث الثالث
 مؤشخات التشسية االقترادية في فمدصيغ

 : يؤشزادلٛبصانزًُٛخااللزظبدٚخ - أ
 غ اح لمإلحؾالا الؾاسع   ي مفهؾم الإلشسض ،  إن السؤش اا عد ُع    بدورما الهام  ي    

لى السؤش اا ا جإلساعض  إالإلظؾر عمى محاور عدة بد اح مؽ مقايضس الشسؾ االعإلراضؼ 
ب  ًدلضل الإلشسض  البذ    وأمؼ مله السؤش ااوال  : ٔاضل  السً 
 :  انًؤشزادااللزظبدٚخ -ٔ

إن الإلشسض  تعشي عدرة االعإلراض القؾمي والإلي عم  ع و ه االعإلراض؛  ساكش   ؾعاح  
 م  عمى تؾلضد ز اضة سشؾ    ي الشاتج القؾمي االجسالي لهلا االعإلراضؼ بسعدالا ؾ ما لفإل ة ط

% أو أكث  مؽ تلػ، و ي الإلظبضق العسمي  إن مؤش اح واعداح عد مضسؽ ٚ%و ٘تإل اوم ما بضؽ 
أو الشاتج القؾمي  (National Income) ا الخ ػ ومؾ مؤش  الدخل القؾميعمى السؤش ا
 grossلمف ضج ا جسالي ت  الف ضؼ، وعد عه ا عضؾد اسإلخدام الشاGNPا جسالي ا

national product/per capita اPC/GNPعإلراض؛ ، وج ا   ًسؤش  لمإلشسض  اال
 محاوالا الز ضج لإلرحضا ملا السقضاس وتدؾ إله. 

  بؾصف  مؤش اح لمإلشسض  مؾ أن ملا السؤش  GNPأب ز اال إلقاضاا السإلعسال اومؽ 
س عمى ًسض  الدمر والخدماا، و إل امل ًمضاح  ؾعض  الحضاة.   يً 

 :  انًؤشزاداالعزًبػٛخ  -ٕ
؛قرد بالسعايض  االجإلساعض  العديد مؽ السؤش اا الخاص  بشؾعض  الخدماا الإلي  

ال ؾا   الرح  مثل: تعا؛ش الحضاة الضؾمض  ل  اض الس إلسر مر ما ؛عإل  ها مؽ ت ض اا، 
للػ ال ؾا   الإلعمضسض  والثقا ض ، ومعضار  ؾعض  الحضاة الساض؛ ،  وال ؾا   الخاص  بالإل ل؛ ، ًو

ومعدل  –مؤش  صحي السبار  –عدم مؤش اا اتؾعر الحضاة عشد السضالض  و قاس مؽ خالل
 مؤش  تعمضسي  .  –ومع    الق ا ة والسإلاب   –مؤش  صحي لمر ار  –الؾ ضاا بضؽ الطفال 

ثؼ تظؾر مؤش  عام لقضام مله السعايض  والعى بعض أوجه القرؾر  ي السعايض  الدابق  الى  
  Human Development Indes (HDL)التشسية البذخية: ضلضل 

  

                                                           

وتأثيخىا عمى  تحميل مجى قجرة القصاع السرخفي الفمدصيشي عمى جحب السجخخات معإلس،   وا    ٔا
 . ٕٗ- ٓٗص  التشسية االقترادية ،مخجع سابق،
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 السؤشخات الييكمية :  -ٖ
ومي مؽ السؤش اا السهس  لقضاس عسمض  الإلحؾل الهضأمي  ي اعإلراض؛اا الدول  

 الشامض  ًقضاس مدإلؾػ الإلقدم  ي مله السؤش اا. 
و سأؽ القؾل أن أمؼ السؤش اا الشاجس  عؽ الإل ض   ي الهضأل والبضشان االعإلراضؼ الإلي  

 ؛سأؽ اسإلخدامها ًسقضاس لمإلقدم والشسؾ االعإلراضؼ  ي الدول يإلسثل  ي : 
  . الؾزن الشدبي ل، إلا  الرشاعي  ي الشاتج السحمي االجسالي 
  ا الدمعض  . الؾزن الشدبي لمراضراا الرشاعض  إلى إجسالي الراضرا 
   .  دب  العسال   ي القظاغ الرشاعي إلى إجسالي العسال  

مسا ارتفع  مله الشد   ي الدول ،  إن ملا ؛عشي ان الدول  عد عقق  ت ض اا إ؛ ابض   ًو
 ي بشضا ها االعإلراضؼ ومضأل ا  إلا  بها، وكالإلالي ؛عأس ملا الم  ز اضة ضرج  الإلقد؛ؼ 

 س صحضا.  والشسؾ االعإلراضؼ بها والعأ
 مؤشخات الحاجات األساسية :  -ٗ

عام  العديد مؽ السحاوالا  ؛ اض أرعام عضاسض    ض؛  لمإلشسض  ومؽ خالل ركظها مر  
بعض، لإلسؾ ؽ خمضط مؽ السؤش اا االعإلراض؛  واالجإلساعض  الدضاسض ، ومؽ مله السحاوالا 

مقاس  بدرج  السدامس   ما عام به اأضلسان ومؾر س    إلا  مؤش  لمإلشسض  الدضاسض  ًسا مي
عاوال بشا  أو  نالملا ٜٜٙٔالدضاسض ، والسحاول  الخ ػ ًا   مؽ عبل ضر شؾسأي وسأؾا 

  ٔا تسؾ ؽ رعؼ عضاسي لسدإلؾػ السعضذ  عمى أساس تقضضؼ عاجاا ماض؛  وثقا ض .

  ٕ):  يظبًْخانمطبػبدااللزظبدٚخفٙانُبرظانًؾهٙانفهظطُٛٙ -ب
لفهؼ مدامس  القظاعاا االعإلراض؛   ي الشاتج السحمي ا جسالي ال بد لشا مؽ  هؼ الفإل اا       

 ومي ًالإلالي:الفمدظضشي الإلي م  بها االعإلراض 
(:2111-1995انفززحيبلجماالَزفبػخانضبَٛخ) -1

مله الفإل ة الإلي شهدا ز اضة  ي مؤش اا االعإلراض وز اض  ي إجسالي الشاتج السحمي،     
ا   أب ز القظاعاا الإلي شهدا رواجاح مي عظاغ الخدماا اللؼ مؽ  سشه القظاغ  ًو

سشا والق وض إلى الرا ي الفمدظضشض ، الالسر  ي، و مضه عظاغ الرشاع   إلض   لس اضة 

                                                           

عدم  مله ال سال  اسإلسساال لسإلظمباا الحرؾل عمى  اقتراديات التشسية،الف ا، م اض تضدض  مرظفى،   ٔا
 م.ٕٕٔٓ – ٖٖٗٔضرج  الساجدإلض   ي ، مؽ ًمض  الإل ارة  ي ال امع  ا سالمض  ب سة، 

ر  ي الفمدظضشي عمى جلد السدخ اا وتأثض ما عمى الإلشسض  االعإلراض؛ ، تحمضل مدػ عدرة القظاغ الس  ٕا
 .٘ٗم جر سابق، ص
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شهدا تمػ الفإل ة رواجاح  ي مخإلمف و قظاعاا االعإلراض؛  والإلي عمس  عمى تقدم بعض ال
القظاعاا، وتعسػ ملا الس اضة إلى الشذا  االعإلراضؼ الإلي شهدتها  مدظضؽ بعد خ و  

 االعإلالل مؽ عظاغ  سة وأر حا وتفاؤل باالزضمار، وسؽ عؾا ضؽ لإلذ ضر االسإلثسار.

 : (2116-2111فززحيبثؼذاالَزفبػخ) -ٕ
خالل مله الفإل ة ت اجع  بعض مؤش اا االعإلراض  ضسا يإلعمق بقظاغ ا  ذا اا السراعض      

الإل ار  ، ملا ي جر ل،ج ا اا الإلي    إلها عأؾم  االعإلالل خاص  بعد ا دالغ اال إلفا   
 . ٕٓٓٓالثا ض   ي عام 

 ٕٓٓٓمؽ السالعع أن ًا   الشد  لمقظاعاا مي العل عسا ًا   عمضه  ي العام 
الفمدظضشض  ًأل، واسإلس ار   ملا ي جر لمحرار السف وض عمى االعإلراض الفمدظضشي والدولو 

بها، ور ض الدول العالؼ الإلعامل مر الحأؾم   اا س ائضمي إ الل السعاب ، وتحأؼ ال ا   
، ومسا زاض مله الو اغ سؾا  مؾ وجؾض اال قدام الدضاسي ٕٙٓٓال ديدة الإلي شأم   ي 

 ضا  ًا   القظاعاا  ي االعإلراض. أضاخل الدول  مسا شإل   ي 

 : 2116فززحيبثؼذاالَزخبثبدانزشزٚؼٛخ -ٖ
،   ض عمى االعإلراض  سة د عساس الدظم   يوتقم ٕٙٓٓمؽ بعد اال إلخاباا الإلذ  عض   

الفمدظضشي عرار أضػ الى ت اجر  ي معغؼ الشد  السدامس   ي الشاتج السحمي لسا   
مدامس  ال ذظ  االعإلراض؛   ي الشاتج السحمي القظاعاا والذأل الإلالي يؾ ا 

 .ٕٗٔٓا جسالي  ي  مدظضؽ لعام 
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السداىسة الشدبية لؤلنذصة االقترادية مغ الشاتص السحمي اإلجسالي في فمدصيغ* لمعام  :(ٜٕ) شكل رقع
 ٕٗٓٓسشة األساس   ٔاباألسعار الثابتة:   ٕٗٔٓ

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام  http://www.pcbs.gov.ps ٕ٘ٔٓالسردر:ال هازالسً 

الخدماا الشدب  الكب  مؽ السدامس   ي الشاتج السحمي ا جسالي  ي  مدظضؽ  ؛حإلل عظاغ
باا والدراجاا الشار   ٛ.ٕٓا %  يمضه عظاغ ت ارة ال سم  والإل سئ  وإصالم السً 
 % .ٛ.ٗٔ% ، تؼ عظاغ الإلعديؽ والرشاع  الإلحؾ م  والسضاه والسه كا اٚ.ٚٔا
 :طًبدانمٕٖانؼبيهخٔانجطبنخ - ب

 سشة فأكثخ( في فمدصيغ حدب أىع سسات القػى العاممة والسشصقة، ٘ٔاألفخاد ): (ٙٗججول رقع )
ٕٕٓٔ- ٕٓٔ٘ 

 سسات القػى العاممة والسشصقة ٕٕٔٓ ٖٕٔٓ ٕٗٔٓ ٕ٘ٔٓ

 فمدصيغ

  دب  السذاًر   ي القؾػ العامم  ٙ.ٖٗ ٙ.ٖٗ ٛ.٘ٗ ٛ.٘ٗ

 معدل البظال  ٓ.ٖٕ ٗ.ٖٕ ٜ.ٕٙ ٜ.ٕ٘

 الغخبية الزفة

  دب  السذاًر   ي القؾػ العامم  ٘.٘ٗ ٓ.٘ٗ ٙ.ٙٗ ٔ.ٙٗ

 معدل البظال  ٓ.ٜٔ ٙ.ٛٔ ٚ.ٚٔ ٖ.ٚٔ

 قصاع غدة

  دب  السذاًر   ي القؾػ العامم  ٕ.ٓٗ ٕ.ٔٗ ٗ.ٗٗ ٖ.٘ٗ

 معدل البظال  ٓ.ٖٔ ٙ.ٕٖ ٜ.ٖٗ ٓ.ٔٗ

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي، ، ال هاز السردر:  http://www.pcbs.gov.psالسً 

                                                           

البضا اا ال تذسل تلػ ال س  مؽ محا غ  القدس واللؼ  سإله ااس ائضل  عشؾة بعضد اعإلاللها لمزف    ٔا
 .ٜٚٙٔال  كض    ي عام 

ض  وصا ي    ب  القضس  السزا   عمى ** الؾارضاا مظ وعاح مشها خدماا الؾساط  : تذسل ال سؾم ال سً 
 السالض  السقاس  برؾرة  ض  مباش ة.

الزراعة والحراجة وصٌد 
 األسمان

التعدٌن، الصناعة التحوٌلٌة  3.8%
 والمٌاه والكهرباء

14.8% 

 اإلنشاءات
7.3% 

تجارة الجملة والتجزئة واصالح 
 المركبات والدراجات النارٌة

17.7% 

 النمل والتخزٌن 
1.7% 

 األنشطة المالٌة وأنشطة التؤمٌن
3.6% 

 المعلومات واالتصاالت
5.9% 

 الخدمات
20.8% 

 اإلدارة العامة والدفاع
13.0% 

 الخدمات المنزلٌة
0.1% 

 **اخرى
11.3% 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 تسايدا  دب  السذاًر   ي القؾػ العامم   ي  مدظضؽ بذأل عام مؽ عام 

أؼ ا خفاض بشد  % ٛ.٘ٗإلى  ٕ٘ٔٓ% إلى أن وصم  عام ٙ.ٖٗعض  بم  ٕٕٔٓ
للػ ازضاض معدل البظال   ي  مدظضؽ مؽ عام %ٕ % إلى أن ٖٕعض  ًا    ٕٕٔٓ، ًو

إال أن معدل البظال   ي الزف  ال  كض   %،ٜ.ٕأؼ بس اضة  %ٜ.ٕ٘إلى ٕ٘ٔٓوصم  عام 
أؼ ت اجع  البظال  ،ٕ٘ٔٓ% عام ٖ.ٚٔإلى  ٕٕٔٓ% عام ٜٔبذأل خاص ا خفض مؽ 

عل بعأس عظاغ  سة اللؼ تسايد  ضه معدل البظال  بف %  ي الزفص  ال  كض ،ٚ.ٔبشدب  
 ٕ٘ٔٓعام % ٔٗ، عإلى وصم  ٕٕٔٓ% عام ٖٔ الحرار الرهضؾ ي السف وض عمضه،
 %.ٓٔأؼ بس اضة  بد  البظال   ي  سة د

 ( انؼبيهٌٕ)ؽظتيؼبٚٛزٔيمبٚٛضيُظًخانؼًمانذٔنٛخ -
% مؽ العاممضؽ مؽ  مدظضؽ ؛عسمؾن  ي ٗ.ٖٙبأن  ٕ٘ٔٓبضش   إلائج السدا  ي العام     

% ؛عسمؾن  ي عظاغ الإل ارة والسظاعؼ والفشاضل، ٙ.ٕٓعظاغ الخدماا والف وغ الخ ػ مقابل 
عإلى ازن  ٕٓٓٓ ي عضؽ ًان عظاغ البشا  والإلذضضد مؽ القظاعاا الإلي تز را مشل العام 

وتب ز  ،ٕٓٓٓ%  ي العام ٗ.ٜٔ، مقابل ٕ٘ٔٓ%  ي العام ٘.٘ٔعض  بم   الشدب  
% مؽ الشدا  العامالا، وتالما ٜ.ٕٙالشإلائج بأن أ ذظ  الخدماا والف وغ الخ ػ وعف  

% مؽ الشدا  العامالا ٔ.ٖٔوصضد السساك عض  وعف  عظاغ السراع  والرضد والح اج 
 مؽ  مدظضؽ.

سشة فأكثخ( في فمدصيغ حدب الشذاط االقترادي،  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ ): (ٚٗججول رقع )
ٕٕٓٔ- ٕٓٔ٘ 

ٕٓٔ٘ 

"اسخائيل  الس سؾغ الشذا  االعإلراضؼ ٕٕٔٓ ٖٕٔٓ ٕٗٔٓ
 والسدتػضشات"

الزف   عظاغ  سة
 ال  كض 

 السراع  والح اج  وصضد السساك ٘.ٔٔ ٘.ٓٔ ٗ.ٓٔ ٖ.ٛ ٗ.ٙ ٙ.ٛ ٛ.ٚ

 الإلعديؽ والسحاج  والرشاع  الإلحؾ مض  ٜ.ٔٔ ٕ.ٕٔ ٙ.ٕٔ ٕ.ٚٔ ٘.ٙ ٓ.ٖٔ ٗ.ٖٔ

 البشا  والإلذضضد ٗ.ٗٔ ٙ.٘ٔ ٖ.٘ٔ ٗ.ٗٔ ٔ.٘ ٔ.ٗٙ ٙ.ٛٔ

 والفشاضلالإل ارة والسظاعؼ  ٙ.ٜٔ ٙ.ٜٔ ٕ.ٕٓ ٘.ٕ٘ ٚ.ٕٕ ٜ.ٜ ٘.ٕٕ

 الشقل والإلخس ؽ واالتراالا ٘.ٙ ٗ.ٙ ٗ.٘ ٔ.ٚ ٙ.ٛ ٜ.ٔ ٛ.ٙ

 الخدماا والف وغ الخ ػ  ٔ.ٖٙ ٚ.ٖ٘ ٔ.ٖٙ ٘.ٕٚ ٚ.ٓ٘ ٘.ٕ ٜ.ٖٓ

 السجسػع ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي   http://www.pcbs.gov.ps، بإلر ف -السردر:ال هازالسً 
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%   إلى ٘.ٔٔا ٕٕٔٓالعاممضؽ  ي عظاغ السراع  مؽ عام  العع ا خفاض  دب  
وتلػ بدب  ت   ف الرا ي السراعض  مؽ  %ٛ.ٖأؼ ا خفاض بشد % ،ٛ.ٚا ٕ٘ٔٓعام 

وصعؾك  الإلردي ،  ي عضؽ   ػ أن  دب  العاممض   عبل االعإلالل وز اضة السبا ي الدأشض ،
عإلى أصبح   ٕٕٔٓ% عام ٜ.ٔٔ ي الإلعديؽ والسحاج  والرشاع  الإلحؾ مض  عد زاضا مؽ 

الشدب  الكب  لرالا العاممضؽ ال دي  باللً  بأن و  %،٘.ٔأؼ بشدب ٕ٘ٔٓ% عام ٗ.ٖٔ
% اللؼ ٚ.ٓ٘ ًا   لرالا عظاغ  سة عض  بم    ي عظاغ الخدماا والف وغ الخ ػ 

ها ومي تعاضل  عف الزف  تق  باح، وتلػ بعأس عظاغ البشا  ؛عإلب  مؽ أكب  القظاعاا  ض
اللؼ تفؾع  الزف  عؽ  سة بعدض العاممضؽ بثال  أ عاف تق  باح عض  بم    ي والإلذضضد 
% و عسػ ملا الم  إلى مشر االعإلالل مؽ ٔ.٘%، أما  ي  سة  قد بم   ٗ.ٗٔالزف  

 ضخؾل السسش  لمقظاغ وإ؛قاف إعاضة ا عسار بعد الح ود الثالث  اللؼ شهدما القظاغ.
  الدابق  إ شا   د أن مدامس  القظاغ ٖٔرعؼ ا وكسقار   ملا ال دول ببضا اا الذأل
بضشسا ًا    دب  عدض العسال  ٕٗٔٓ% لعام ٛ.ٖالسراعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي بمغ 

% ، ٛ.ٗٔ%، بضشسا ًا   مدامس  عظاغ الرشاع   ي الشاتج السحمي ا جساليٗ.ٓٔ ضه 
 سا   مدامسإله  ي  %، أما عظاغ الخدمااٙ.ٕٔكا   مدامسإله  ي  دب  عدض العاممضؽ 

% ومؽ ملا يإلزا بأن عظاغ الرشاع  ٗ.ٖٙ% أما  دب  العاممضؽ  ضه ٕٓالشاتج السحمي 
 العاممضؽ  ضه. عدضمؾ القظاغ الكب  مؽ عض  السدامس   ي الشاتج السحمي  دب ح إلى 

الجشذ والشذاط  سشة فأكثخ حدب ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ لؤلفخاد : (31شكل رقع )
 ٕ٘ٔٓاالقترادي،

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ،  http://www.pcbs.gov.psالسردر:ال هازالسً 
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ؽ بأج ، ض% مدإلخدمٚ.ٛٙعمى صعضد آخ  تؾزغ العاممؾن عد  الحال  العسمض  بؾاعر    
% أصحاد ٕ.ٙ  أس ة بدون أج ، و% أعزاٜ.ٙ% ؛عسمؾن لحدابهؼ الخاص، وٕ.ٛٔو
%  شضؾن ومإلخررؾن ٛ.ٕٙكسا تؾزغ العاممؾن عد  السهش  ال ئضدض  بؾاعر  ،لعس

إلب ، و  ي  عامالح % ٘.ٛٔ% عسال الخدماا والباع   ي السؾال، وٗ.ٜٔومداعدون ًو
%  ي تذ ضل ٙ.ٜ% ؛عسمؾن  ي السهؽ الولض ، و٘.ٚٔالح ف وما إلضها مؽ السهؽ، و

 يؽ ومؾعفض% مذ عٕ.ٖي عضؽ ؛عسل % عسال مه ة  ي السراع  والرضد،  ٓ.٘ازالا ، و
بضش  الشإلائج أن  دب  العاممضؽ اللًؾر ًفشضضؽ ومإلخررضؽ ومداعديؽ  ًسا  ،ا ضارة العمضا

إلب  بم    % لال ا  والإلي تسثل الشدب  العمى بضؽ اال ا  ٜ.ٕ٘% مقابل ٘.ًٕٔو
السهؽ ضها مؽ % مؽ العاممضؽ اللًؾر ؛عسمؾن  ي الح ف وما إلٚ.ًٕٓسا أن  ،العامالا
 .ٕ٘ٔٓلعام  % لال ا ٚ.ٚمقابل 

ما عمى صعضد العاممضؽ عد  القظاغ،  قد بم    دب  العاممضؽ  ي القظاغ العام أ
، و ي عظاغ ٕٗٔٓ%  ي العام ٜ.ٕٕمقار   مر  ٕ٘ٔٓ%  ي العام ٓ.ٕٕ ي  مدظضؽ 

 ي عضؽ بم    ي   ،ٕٗٔٓ%  ي العام ٘.ٔٗمقار   مر  ٕ٘ٔٓ%  ي العام ٜ.ٖٙ سة 
 .ٕٗٔٓو ٕ٘ٔٓ%  ي العامضؽ ٓ.ٙٔل  كض  الزف  ا

%  ي  مدظضؽ  ي ٖ.ٙٙأما عؾل العاممضؽ  ي القظاغ الخاص،  قد بم    دبإلهؼ 
%  ي العام ٔ.ٖٙ، وكم    ي عظاغ  سة ٕٗٔٓ%  ي العام ٗ.٘ٙمقار   مر  ٕ٘ٔٓالعام 
% ٘.ٚٙ،  ي عضؽ بم    ي الزف  ال  كض  ٕٗٔٓ%  ي العام ٘.ٛ٘مقار   مر  ٕ٘ٔٓ
 .ٕٗٔٓ%  ي العام ٜ.ٚٙمقار   مر  ٕ٘ٔٓعام  ي ال

 ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓسشة فأكثخ( في فمدصيغ حدب مكان العسل،  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعامميغ ): (ٖٔ) شكل رقع

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي، ، السردر: ال هاز  http://www.pcbs.gov.psالسً 
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 ٕٕٔٓال   ا ض  الفمدظضشض  لألعؾام مؽ  الذأل الدابق يؾ ا العاممضؽ  ي السشاطق
والسشاطق مي الداخل السحإلل ااس ائضل والسدإلؾطشاا ، عظاغ  سة، الزف   ٕ٘ٔٓعإلى 

عض  بم    ٕ٘ٔٓال  كض ، و عد ًا   الشدب  الكب  لمعاممضؽ  ي الزف  ال  كض  عام 
ا   الشدب   ي عظاغ  سة ٘.ٜ٘  %.ٚ.ٔٔ% والشدب   ي الداخل السحإلل ٛ.ٕٛ% ، ًو

 البصالة )حدب معاييخ ومقاييذ مشطسة العسل الجولية(
مؽ م سؾغ  ٕ٘ٔٓ% خالل عام ٜ.ٕ٘أشارا الشإلائج بأن معدل البظال  بمغ 
ضؽ  ي القؾػ العامم   ي  مدظضؽ، بؾاعر  % بضؽ ٕ.ٜٖ% بضؽ اللًؾر مقابل ٘.ٕٕالسذاًر

سا أعمى معدل لمبظال  بضؽ الذباد  ي الفئ  العس     ،ا  ا  سش   ٕٗ-ً٘ٔللػ  قد تً 
 % ل، ا . ٛ.ٓٙ% لملًؾر وٗ.ٖٙ%، بؾاعر ٚ.ٓٗلسال ال شدضؽ عض  بم   الشدب  

أما عمى صعضد معدل البظال  عد  السشظق ،  قد أشارا الشإلائج بأن معدل البظال  
 ،% بضؽ ا  ا ٚ.ٕٙبضؽ اللًؾر مقابل  %ٓ.٘ٔ%، بؾاعر ٖ.ٚٔ ي الزف  ال  كض  بمغ 

سا معدل البظال  بضؽ الذباد  ي الفئ  العس     لسال ال شدضؽ عض  بم    ٕٗ-٘ٔوعد تً 
 % بضؽ ا  ا   ي  فس الفئ  العس   . ٔ.ٛٗ% بضؽ اللًؾر مقابل ٜ.ٕٗ%، بؾاعر ٚ.ٕٛ

 % بضؽ اللًؾر مقابلٜ.ٖ٘%، بؾاعر ٓ.ٔٗو ي عظاغ  سة بمغ معدل البظال  
سش   ٕٗ-ً٘ٔسا بمغ أعمى معدل بظال  بضؽ الذباد لمفئ  العس    ، % بضؽ ا  ا ٙ.ٜ٘

% بضؽ ا  ا  ٗ.ٛٚ% بضؽ اللًؾر مقابل ٚ.ٙ٘%، بؾاعر ٓ.ٔٙلسال ال شدضؽ عض  بم   
  ي  فس الفئ  العس   .

سشة فأكثخ( حدب الجشذ  ٘ٔالعاممة )معجل البصالة مغ بيغ السذاركيغ في القػى : (ٛٗججول رقع )
 ٕ٘ٔٓ-ٖٕٔٓوعجد الدشػات الجراسية في فمدصيغ، 

 كبل الجشديغلعجد الدشػات الجراسية  ٖٕٔٓ ٕٗٔٓ ٕ٘ٔٓ

ٔٗ.ٚ ٔ٘.ٖ ٖٔ.ٓ ٓ 
ٕ٘.ٓ ٕ٘.ٛ ٜٔ.ٛ ٔ-ٙ 

ٕٖ.٘ ٕٗ.ٙ ٕٔ.ٚ ٚ-ٜ 

ٕٖ.ٗ ٕٗ.ٔ ٕٔ.ٓ ٔٓ-ٕٔ 

ٕٜ.ٜ ٖٔ.ٙ ٕٚ.ٜ ٖٔ+ 

 السجسػع ٗ.ٖٕ ٜ.ٕٙ ٜ.ٕ٘

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، ال هاز           http://www.pcbs.gov.psالسً 
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وعد  الإلؾز ر الشدبي لمعاطمضؽ عؽ العسل عد  سشؾاا الإلعمضؼ،  قد بضش  الشإلائج 
% ٕ.ٓ% مؽ بضؽ اللًؾر العاطمضؽ عؽ العسل لؼ ؛حرمؾا عمى أؼ تعمضؼ مقابل ٘.ٓبأن 

سشؾاا ضراسض   ٙ-ٔمضؽ عؽ العسل عد أتسؾا % مؽ بضؽ اللًؾر العاطٙ.ٕٔل، ا .  ًسا أن 
با  ا   إلى تلػ أشارا  إلائج السدا بأن  ،% ل، ا  العاطالا عؽ العسلٗ.ٔمقابل 
% ل، ا  ٔ.ٖسشؾاا ضراسض  مقابل  ٜ-ٚ% مؽ اللًؾر العاطمضؽ عؽ العسل عد أتسؾا ٗ.ٖٕ

مؽ اللًؾر % ٘.ًٖٕسا أن ، العاطالا عؽ العسل الحاصالا عمى  فس سشؾاا الإلعمضؼ
% ل، ا  الحاصالا عمى ٘.ٗٛسش  ضراسض   أكث  مقابل  ٖٔالعاطمضؽ عؽ العسل عد أتسؾا 

 . فس سشؾاا الإلعمضؼ
ضؽ  ي القؾػ العامم  مؽ  ئ  السإلعمسضؽ أكث    العع أن معدالا البظال   ي السذاًر

االعبا  لدػ سش  ضراسض  مي الشدب  الكب   ي معدالا البظال ، ومؾ ما يإلدب   ي  ٖٔمؽ 
السإلعمسضؽ بدب   ضق ال ق  ي العسل، و عسػ تلػ عرف السذأا الرشاعض  وإ الل 

 السعاب  ومشر ضخؾل السسش ، الم  اللؼ ؛عظل ًثض  مؽ السهؽ والرشاعاا.

الدشػات الجراسية سشة فأكثخ حدب عجد  ٘ٔالتػزيع الشدبي لمعاشميغ عغ العسل لؤلفخاد : (ٕٖشكل رقع)
 ٕ٘ٔٓوالجشذ، 

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ، السردر:ال هاز   http://www.pcbs.gov.psالسً 

 األفزاد برطانمٕٖانؼبيهخ)ؽظتيؼبٚٛزٔيمبٚٛضيُظًخانؼًمانذٔنٛخ(
سش   أكث  خار  القؾػ العامم  مؽ م سل  ٘ٔأشارا الشإلائج بأن  دب  ال  اض 

% بضؽ ٔ.ٕٛ%، بؾاعر ٕ.ٗ٘ ي  مدظضؽ بم    ٕ٘ٔٓلعام سش   أكث   ٘ٔال  اض 
مؽ  اعض  أخ ػ أ اضا  إلائج السدا بأن ال  اض خار   ،% بضؽ ا  ا ٜ.ٓٛاللًؾر مقابل 

% بدب  ًب  ٓ.ٖٔالقؾػ العامم  تؾزعؾا عد  سب  البقا  خار  القؾػ العامم  بؾاعر 
% ٖ.ٛ% بدب  الدراس  وٙ.ٕٖ% بدب  الإلف ج لعسال السشسل، ٔ.ٙٗالدؽ أو الس ض، 
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  . سش   أكث  خار  القؾػ العامم  عد  عدض الدشؾاا الدراسض  ٘ٔ دب  ال  اض :  ٖٖشأل رعؼا

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ، السردر:ال هاز   http://www.pcbs.gov.psالسً 

-٘ٔ% مؽ ال  اض  سؽ الفئ  العس    ٖ.ٚٙعمى صعضد آخ  بضش  الشإلائج بأن 
% لأل  اض ٓ.ٔٗسش  و ٖٗ-ٕ٘% لأل  اض ٙ.ٖٛسش  خار  القؾػ العامم  مقابل    ٕٗ
% لأل  اض  ي الفئ  ٗ.ٗٙسش  و ٗ٘-٘ٗ% لأل  اض  ي الفئ  العس    ٘.٘ٗسش  و ٗٗ-ٖ٘

 سش   أكث .  ٘ٙأعسارمؼ  % لأل  اض الليؽٓ.ٜٔوكم    ٗٙ-٘٘العس    
% مؽ ال  اض الليؽ لؼ يإلسؾا أؼ سش  ٛ.ٜٓمؽ  اعض  أخ ػ بضش   إلائج السدا بأن 

% لأل  اض الليؽ أ هؾا ٚ.ٚ٘ضراسض   ض   ذضظضؽ اعإلراض؛اح اخار  القؾػ العامم   مقابل 
% ٕ.ٜ٘سشؾاا ضراسض ، و ٜ-ٚ% لأل  اض الليؽ أ هؾا ٘.ٙ٘سشؾاا ضراسض ، و ٙ-ٔ

سش  ضراسض   ٖٔ% لأل  اض الليؽ أ هؾا ٓ.ٓٗسش  ضراسض ، و ٕٔ-ٓٔالليؽ أ هؾا  لأل  اض
 أكث . وعمى مدإلؾػ ال شس  إن  دب  ال  اض خار  القؾػ العامم  مؽ اللًؾر الليؽ أتسؾا 

 % ل، ا .ٗ.ٗ٘% مقابل ٕ.ٕ٘سش  ضراسض   أكث  بم    ٖٔ
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 السبحث الخابع
 في فمدصيغ واقع التشسية االقترادية

 :رًٓٛذ
مؽ خالل ملا السبح  سضإلؼ تحمضل بعض السإل ض اا لمإلع ف عمى واعر الإلشسض  االعإلراض؛  
 ي  مدظضؽ وأمسها: الدأان والعسل، أضا  االعإلراض السمي الفمدظضشي، ورصضد السالض  العام ، 

 والإل ار   الخارجض  . 
 : ٔ)انفهظطٍُٛٛٛانًمًٍٛٛفٙفهظطًٍٕٛاؽٍُٛأؽٕالان  - أ

% ٘.ٕ%، بؾاعر ٛ.ٕ ي  مدظضؽ  ٕٙٔٓبمغ معدل الشسؾ الدشؾؼ مشإلرف العام 
ومؽ السإلؾعر أن تبقى معدالا الشسؾ ًسا مي  ،%  ي عظاغ  سةٖ.ٖ ي الزف  ال  كض  و
ن ا خفاض مدإلؾػ الؾ ضاا وكقا  معدالا الخرؾك  م تفع  إعض   ،خالل الدشؾاا القاضم 

عض  لمدأان، الم  اللؼ يإلظم  سضاساا اعإلراض؛  سضؤضؼ إلى ارتفاغ معدل الس اضة الظبض
 واجإلساعض  مالئس  لسؾاجه  مله الس اضة السإل تب .  

ممضؾن  ٔٛ.ٗ ي  مدظضؽ عؾالي  ٕٙٔٓبمغ عدض الدأان السقدر مشإلرف عام  قد 
تًؾر لسل  ٖ.ٖٓٔممضؾن أ ثى، بشدب  جشس مقدارما  ٖٙ.ٕممضؾن تً اح و ٘ٗ.ٕ دس ، مشهؼ 

ممضؾن  دس ، مشهؼ  ٖٜ.ٕؽ بمغ عدض سأان الزف  ال  كض  السقدر عؾالي  ي عض ،أ ثى ٓٓٔ
، أ ثى ٓٓٔتًؾر لسل  ٖ.ٖٓٔممضؾن أ ثى، بشدب  جشس مقدارما ٗٗ.ٔممضؾن تً اح و ٜٗ.ٔ

ألف  ٜٙ٘ممضؾن  دس ، مشهؼ  ٛٛ.ٔبضشسا عدر عدض سأان عظاغ  سة لشفس العام بحؾالي 
وكشا اح عمى مله ، أ ثى ٓٓٔتًؾر لسل  ٖ.ٖٓٔألف أ ثى، بشدب  جشس مقدارما  ٕٜ٘تً اح و

، و دب  الدأان ٕٙٔٓ% مشإلرف عام ٜ.ٖٚالإلقدي اا بم    دب  الدأان الحز  
 %. ٘.ٜ%،  ي عضؽ بم    دبإلهؼ  ي السخضساا ٙ.ٙٔالسقضسضؽ  ي ال  ف 

تعإلب  محا غ  الخمضل أكب محا غاا الزف  ال  كض  مؽ عض  عدض الدأان، عض  و 
ألف  دس ،  ي عضؽ تعإلب  محا غ   ٜٕٚبحؾالي  ٕٙٔٓمشإلرف عام  عدر عدض سأا ها

ألف  ٗ٘أر حا وال ؾار أعل محا غاا الزف  ال  كض  سأا اح، عض  عدر عدض سأا ها بحؾالي 
وتعإلب  محا غ   سة أكب  محا غاا عظاغ  سة مؽ عض  عدض الدأان، إت عدر عدضمؼ ،  دس 

عل محا غاا عظاغ  سة مؽ عض  عدض ألف  دس ، وتعإلب  محا غ  ر ا أ ٘ٗٙعؾالي 
 ألف  دس . ٖٖٕالدأان،  قد عدر عدض سأا ها عؾالي 

                                                           

  http://www.pcbs.gov.ps،الجيازالسخكدي لئلحراء الفمدصيشي  ٔا
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 ٕ٘ٔٓعجد الدكان السقجر في فمدصيغ حدب السشصقة والجشذ، نياية العام : (ٖٗشكل رقع)

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ،  http://www.pcbs.gov.psالسردر:ال هازالسً 

% مؽ إجسالي الدأان، ٓ.ٖٓ  سش   ي  مدظضؽ ٜٕ-٘ٔالذباد ا   دب كم   و    
%  ي الفئ  العس    ٙ.ٕٙ  سش  ؤٜ-٘ٔ%  ي الفئ  العس    اٗ.ٖٚيإلؾزعؾن بؾاعر 

ن أب أ ثى، عمساح  ٓٓٔتًؾر لسل  ٔ.ٗٓٔوكم    دب  ال شس بضؽ الذباد     سش ،ٜٕ-ٕٓا
ذض  إلى أن إجسالي عدض الدأان ت ٕ٘ٔٓتقدي اا عدض الدأان  ي  مدظضؽ مشإلرف العام 

 .ممضؾن  ٛٙ.ٗبمغ  حؾ 
 ٕ٘ٔٓاليخم الدكاني في فمدصيغ، نياية العام : (ٖ٘) شكل رقع

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ، السردر:ال هاز      http://www.pcbs.gov.psالسً 

 العع تقارد  د  ال شدضؽ اللًؾر وا  ا   ي  مدظضؽ ملا ؛عشي تؾازن بضؽ         
ال شدضؽ بخالف بعض الدول الإلي  ضها ا  ا  أكث  مؽ اللًؾر بأثض  أو العأس، ًسا 

أن طبضع  الدأان  ي  مدظضؽ تإلسضس بأن الكث    مؽ  ئ  الذباد عض  ترل 
% وملا مؤش  جضد لمإلشسض  البذ   .ٖٓإلى  
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 ٕ٘ٔٓعجد الدكان السقجر في فمدصيغ حدب السشصقة والجشذ، نياية العام : (ٜٗججول رقع )

 كبل الجشديغ السشصقة
 الجشذ

 اناث ذكػر

 ٙٛٓ,ٖٖٙ,ٕ ٓٓٗ,ٖٔٗ,ٕ ٙٛٗ,ٜٗٚ,ٗ فمدصيغ

 ٙٛٛ,ٕ٘ٗ,ٔ ٔٗٓ,ٖٚٗ,ٔ ٕٜٚ,ٜٛٛ,ٕ الزف  ال  كض 

 ٕٓٓ,ٜٓٔ ٜٖ٘,ٜٓٗ ٜ٘٘,ٓ٘ٛ,ٔ عظاغ  سة

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ،  http://www.pcbs.gov.psالسردر:ال هازالسً 

 ٕ٘ٔٓعجد الدكان الفمدصيشييغ السقجر في العالع حدب دولة االقامة، نياية عام : (ٓ٘ججول رقع )
 الشدبة العجد الجولة

 ٗ.ٖٛ ٙٛٗ,ٜٗٚ,ٗ  مدظضؽ

 ٜ.ٔٔ ٕٔٓ,ٔٚٗ,ٔ ٜٛٗٔالرا ي السحمإل  عام 

 ٕ.ٗٗ ٛٚٙ,ٜ٘ٗ,٘ الدول الع كض 

 ٘.٘ ٜٖٙ,٘ٛٙ الدول الجشبض 

 ٓٓٔ ٔٙٚ,ٖ٘ٙ,ٕٔ السجسػع

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ،  http://www.pcbs.gov.psالسردر:ال هازالسً 

 ٕ٘ٔٓالفمدصيشييغ في العالع حدب دولة االقامة، نياية عام التػزيع الشدبي لمدكان : (ٖٙ) شكل رقع

 
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ، السردر:ال هاز  http://www.pcbs.gov.psالسً 

ومؽ ال دول و الذأل الدابقضؽ يإلزا أ ه عد بمغ العدض ا جسالي لدأان  مدظضؽ  ي       
 دس ، مؾزعضؽ  ي الداخل والخار ،  قد بم    دب  الدأان  ٔٙٚ,ٖ٘ٙ,ٕٔالداخل والخار  

% و دبإلهؼ  ي الدول ٜ.ٔٔ% أما  دبإلهؼ  ي الداخل السحإللااس ائضل ٗ.ٖٛ ي  مدظضؽ
 %.٘.٘ ي الدول الجشبض   % أم  دبإلهؼٕ.ٗٗالع كض 
ومله الشد  تؾ ا الإلذ تم البذ ؼ لمدأان  ي  مدظضؽ بدب  االعإلالل الرهضؾ ي      

ض  جهدمؼ،  قد بات   دب  الدأان الفمدظضشضؽ إلاللؼ ؛دعى بأل عؾة لإله ض  الدأان وتذ
الليؽ ؛عضذؾن  ي  مدظضؽ الثم  تق  باح  قط، وملا الم  بحاج  ل هؾض لإلعغضؼ ال هد البذ ؼ 

 فلسطٌن
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والإلشسض  البذ    مؽ خالل عؾضة الالجضئؽ إلى بالضمؼ، وتغا   السفا اا والخب اا لبشا  
 الؾطؽ مؽ جديد.

   ٔا.انزًُٛخااللزظبدٚخفٙفهظطٍٛ  - ب
إن االعإلراض الفمدظضشي ور ؼ مله الخرؾصض  ؛حاول شأ ه شأن الدول الشامض  

 ي ًا    ، ي السؤش اا السمض ، وتحقضق معدالا تشسض  اعإلراض؛  تقدمالخ ػ أن ؛حقق 
القظاعاا يؾاجه االعإلراض الفمدظضشي تحد؛اا تف  ها عمضه خرؾصض  الو اغ الإلي ؛س  
بها، وأب ز خاصض  مي وجؾض االعإلالل الرهضؾ ي، واللؼ ؛عظل ًا   مشاعي الحضاة، و ذل 
كا   جؾا   الإلقدم  ي السؤش اا السمض  لالعإلراض الؾطشي، و عسز الإلبضع  االعإلراض؛  

الض  االعإلالل، با  ا   لسحدوض؛  السؾارض واالمأا ضاا، وص   ع ؼ كأسمؾد مؽ أس
، و قدا ه لقاعدته ٜٛٗٔ سب  عام  لاالعإلراض، واعإلساضه  ي السداعداا الخارج ،  سش

  ال  كض  عب  فا  إلاجض ، تع ض ما بقى مؽ مأؾ اته لو اغ سضاسض  جديدة  ي الز
الؾصا؛  السر    عمضها،      عمى اعإلراض إلحاعها لمشغام الرض ي، و ي عظاغ  سة عب  

كل مؽ الزف  والقظاغ، الإلسضف مر الو اغ ال ديدة، وعمى أث  االعإلالل الرهضؾ ي، 
    ر، تع ض االعإلراض الفمدظضشي  ضهسا لو اغ عٜٚٙٔلمزف  والقظاغ  ي عس  ان 

 ي ًا   السؾارض   قدته القدرة عمى الشسؾ والإلظؾر بعضداح عؽ ش و  االعإلالل وتحأسهأجديدة 
االعإلراض؛  والقظاعاا ا  إلاجض  و ض  ا  إلاجض ، لللػ ؛ربا مؽ الحإلسي إ؛ اض  سؾت   

 بديل ؛عإل ف بحقائق االعإلراض الفمدظضشي وكالإلشاعض الؾا ا بضؽ االعإلالل والإلشسض . 
ؾل العالعاا االعإلراض؛ ، بضؽ عأؾم  االعإلالل   اا س ائضمي وعد عدض ب وتًؾ

ؾل بار س  إطار الدضاسض   ومشغس  الإلح    الفمدظضشض  مسثم  لمذع  الفمدظضشي اب وتًؾ
إلى تمبض  اعإلضاجاا االعإلراض  ع دومؾ أ ،مٜٜٗٔاالعإلراض؛  لمدمظ  الفمدظضشض  مشل عام 

، ضون م اعاة ًبض ة العإلضاجاا تشسض  االعإلراض الفمدظضشي، وعد عر  اا س ائضمي 
ؾل بالفعل عض س الدضاساا الفمدظضشض   ي جا   اال فال مؽ الدضاس  السالض ، ومؾ الب وتًؾ

عضس سضاس  أ ضق مسا تإلسإلر به الحأؾماا السحمض  لسثض  مؽ البمدان، وإن تؾسضر عضس 
الدضاساا االعإلراض؛  أم  ؛دهؼ بؾعف الإلدمؾر االعإلراضؼ والإلردؼ لحال  الهذاش  الهضأمض  

والإلي سببإلها عذ اا الدشؾاا مؽ االعإلالل، وال سضسا  الإلي ؛عا ي مشها االعإلراض الفمدظضشي
سضاس   ااس ائضل الإلي ا إله    ضها   ٕٛٓٓ-ٕٓٓامؽ عام الدشؾاا الثسا ي الخض ة

                                                           

تحميل مجى قجرة القصاع السرخفي الفمدصيشي عمى جحب السجخخات وتأثيخ ميع البيئة   وا  ، معإلس   ٔا
 .٘٘ص– ٙٗ، م جر سابق،  صاالقترادية
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، ولسؽ االعإلراض الفمدظضشي يإلعا ى (ٔ)اال الل السأثف و  ض القضؾض عمى عً   الإلشقل
، ولؼ ؛ ض  الشسؾ االعإلراضؼ واعر آ ال الإلشسض  ازخلة  ي الإل ضؼ بدب   بسدإلؾؼ مإلدن 
اسإلس ار  قدان الرا ي والسؾارض الظبضعض  الفمدظضشض ، والعسل عؽ السؾال العالسض  وتقظضر 

 سة السثض ة لمقمق، وال يسال  الوصال، والبظال  والفق ، وا عدام المؽ ال لائي، وكخاص   ي
الؾ ر السالي لمدمظ  الفمدظضشض  خظض اح عمى ال  ؼ مؽ الإلحدضشاا الإلي ط أا مؤخ احء 

مدإلس ان، و سأؽ ل،ي اضاا  اا س ائضمي  الع س الإل ارؼ السبض  واالعإلساض عمى االعإلراض 
  ر ا ي اضاا العام  الز  بض  السإلأتض  مؽ الؾارضاا  ض  السباش ة، السفقؾضة عالضاح، أن ت

  (ٕ)%. ٕ٘الفمدظضشض  بشدب  
 تجاكإلدب  السفامضؼ الإلشسؾ    ي  مدظضؽ بعداح سضاسضاح مدف إلى وعف الإلدمؾر الشا

ومر بدا؛  تدمؼ الدمظ  الؾطشض   ،ومقاوم  آلضاا اسإلالد الإلشسض  اا س ائضمي عؽ االعإلالل 
إلشسؾؼ لضذسل مهس  إعاضة البشا ، وتسامش  م ت دض السقؾم الٜٜٗٔالفمدظضشض  زمام المؾر عام 

كللػ  سؽ تمػ الس عم  اجإلهاضاا مخإلمف  عؾل السفهؾم الإلشسؾؼ الكث  مالئس  لفمدظضؽ، 
وعؾل ازلضاا الإلشسؾ   السشاسب  لها، وعد ضارا االجإلهاضاا عؾل أروع  العسل الدضاسي عمى 

غ الخاص وكضؽ مؤسداا الدمظ  العسل الإلشسؾؼ، وتؾز ر الضواا بضؽ القظاغ العام والقظا
للػ عؾل تؾسضر ضرج  (ٖ)  .إلالؾطشض  والسؤسداا االممض ، ًو

إن  مدظضؽ ً ض ما مؽ الدول الإلي تدعى لمؾصؾل إلى الإلشسض  االعإلراض  ي مخإلمف 
مشاعي الحضاة، ولسؽ مر خزؾعها تح  االعإلالل جعل الؾصؾل إلى الإلشسض  أم   ي  ا؛  

لسؤش اا السمض  لالعإلراض االعإلراض؛  مي الشاتج السحمي اللؼ الرعؾك ، ومر تلػ   د أن ا
م، ومؽ ثؼ بدأ ٜٜٗٔشهد  إل اا روا  مر م ي  الدمظ  الؾطشض  الفمدظضشض   ي العام 

باال خفاض  إلض   لألو اغ الدضاسض  الإلي عا   مشها الرا ي الفمدظضشي، ومؽ السؤش اا 
 ي  د  الع س  ي السضسان الإلي ؛أؾن  أ؛زاح الإلزخؼ، ومضسان السد ؾعاا، ومدػ الإلحدؽ

 سببها أعضا اح ز اضة  د  الؾارضاا عؽ الراضراا الفمدظضشض .
إن اخإلالف  د  مدامس  القظاعاا االعإلراض؛  مؽ زراع  وصشاع  وت ارة  ي 
الشاتج، ي جر الخإلالل الو اغ بضؽ ًل  إل ة وأخ ػ، عض  م  االعإلراض الفمدظضشي بعدة 

                                                           

االستثسار األجشبي في األراضي الفمدصيشية وأثخه عمى التشسية االقترادية ز ؽ الديؽ إسساعضل،   ٔا
 .ٓٛ، صٖٕٔٓ –ضراس  ماجدإلض  ال امع  ا سالمض   –،ٕٓٔٓ، ٜٜ٘ٔ

 .ٕم، صٕٔٔٓ، مؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة والتشسية  ٕا
 .ٜٜ، م جر سابق صاثخه عمى البيئةاالستثسار االجتساعي وأثخه في األراضي الفمدصيشية و   ٖا
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ال وا  االعإلراضؼ ومي ما بعد اتفال أوسمؾ، ومؽ ثؼ بعد ا دالغ اال إلفا    إل اا مشها  إل ة 
الؾ ر  دأم ا خفز   د  مدامس  ًا   القظاعاا  ي الشاتج السحمي، وكٕٓٓٓالثا ض  عام 

 .(ٔ)االعإلراضؼ بالإلحدؽ تدر  ضاح  ي ازو   الخض ة
 -: ٕا ي  مدظضؽ  و ضسا يمي مقايضس لقضاس الإلشسض 

اإلعًبنٙ(:انزمهٛذ٘نهزًُٛخ)انُبرظانًؾهٛٙانًمٛبصااللزظبد٘ -د

عشد اسإلخدام الشاتج السحمي أو القؾمي لقضاس الإلشسض  ؛   الخل بعضؽ االعإلبار معدل      
الشسؾ  ي الدأان، عض  ؛   السحا غ  عمى معدل  سؾ  ي الشاتج السحمي أعمى مؽ معدل 

ر امض  أكب   ي الدول ، و ي عال  وجؾض معدل  سؾ  ي الشسؾ  ي الدأان لإلحقضق مدإلؾػ 
الشاتج السحمي مر ز اضة أكب   ي معدل الدأانء  إن الدول  ال تحقق  سؾاح اعإلراض؛اح، ؛عإلسد 
ملا السمؾد عمى الشاتج السحمي والقؾمي ا جسالي، و ذإلق مشه مؤش اا الإلشسض  مشها: 

، معدل الشسؾ الدشؾؼ  ي الشاتج القؾمي مإلؾسط  رض  الف ض مؽ الشاتج القؾمي ا جسالي
 ي الشاتج القؾمي ا جسالي معدل الشسؾ الدشؾؼ  ي  رض    ا جسالي، معدل الشسؾ الدشؾؼ 

الف ض مؽ الشاتج القؾمي ا جسالي وسضإلؼ االعإلساض عمى مؤش  الشاتج السحمي  ي عضاس الإلشسض  
 اح وأسهمها عداباح. ي االعإلراض الفمدظضشي، عض  أ ه مؽ أكث  السؤش اا شضؾع

باألسعار  ٕ٘ٔٓ، ٕٗٔٓفي فمدصيغ لؤلعػام  مؤشخات الحدابات القػمية الخئيدية :(ٔ٘) ججول رقع
 ٕٗٓٓسشة األساس  الثابتة:

 السؤشخ ٕٗٔٓ ٕ٘ٔٓ 

  ممضؾن ضوالر أم  أي)  الشاتص السحمي االجسالي ٗ.ٖٙٗ,ٚ ٖ.ٜٔٚ,ٚ

  ممضؾن ضوالر أم  أي) القػمي االجساليالجخل  ٗ.ٚ٘ٔ,ٛ ٕ.ٗٗ٘,ٛ

  ممضؾن ضوالر أم  أي) الجخل الستاح االجسالي ٜ.ٜٓٙ,ٛ ٙ.ٗٔٗ,ٜ

  أم  أي ضوالر) جسالينريب الفخد مغ الشاتص السحمي اإل ٗ.ٖٚٚ,ٔ ٘.ٗٗٚ,ٔ

سؼ ل،عرا  الفمدظضشي  ، ل هاز السردر:ا   http://www.pcbs.gov.psالسً 

عشؾة بعضد اعإلاللها لمزف  ال  كض   ااس ائضل البضا اا باسإلثشا  تلػ ال س  مؽ محا غ  القدس واللؼ  سإله *
 .ٜٚٙٔعام 

  

                                                           

تحميل مجى قجرة القصاع السرخفي الفمدصيشي عمى جحب السجخخات وتأثيخىا عمى  معإلس،   وا    ٔا
 .ٗٓٔصٖٕٔٓضراس   ماجدإلض  ال امع  ا سالمض ،  سة،   ،ٕٕٔٓ -ٜٜ٘ٔالتشسية االقترادية 

 ، م جر سابق.مخام الفخا  ٕا
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 : َظٛتانفزديٍانُبرظانًؾهٙاالعًبنٙ - أ
 رض  الف ض مؽ الشاتج السحمي ا جسالي مؽ السؤش اا الهام  الإلي تقضس مدإلؾػ 
السعضذ  ال  اض ال ه ؛أخل باالعإلبار الإل ض   ي عدض الدأان خالل  إل ة السقار  ، وا ظالعاح 

 مؽ مله المسض  يإلؼ تؾ ضا  سؾ  رض  الف ض مؽ الشاتج السحمي ا جسالي . 
اتج السحمي ا جسالي عد شهد تلبلباح ًبض اح، وملا و العع أن  رض  الف ض مؽ الش 

ج السحمي ا جسالي ومعدل الشسؾ الدأا ي، بسعشى ت؛عظي مؤش اح عمى مدػ الإلفاوا بضؽ الشا
أن الشسؾ السزظ ض  ي بعض الدشؾاا ؛فد  مدإلؾػ الشسؾ  ي الشاتج السحمي ا جسالي  دب  

 سؾ لشرض  الف ض مؽ الشاتج السحمي تفؾل معدالا الشسؾ الدأا ي، عض  ًان أعمى معدل 
، عض  ًان معدل الشسؾ أعمى مؽ السعدالا الشسؾ  ي الدشؾاا ٕٕٔٓا جسالي  ي سش  

 الإلي سبق  .
 :يمٛبصدرَٕكٛكنًظزٕ٘انًؼٛشخ  - ب

  :؛حإلؾؼ عمى ثالث  عشاص  يإلؼ عضاس ًل مشها بسؤش اا معضش  والعشاص مي

وصح ، عض  ؛قاس بسؤش  ع ؼ و ؾعض   الحاجاا الز ور   الساض؛  مؽ ت ل؛  ومأوؼ  -ٔ
ثا   الش ال ومدػ االسإلقاللض   ي اسإلخدام الدأؽ.  الخدماا الدأشض  ًو

 الحاجاا الساسض  السعشؾ   ومي الإلعمضؼ والإلسإلر بؾع  الف اج والمؽ. -ٕ

 الحاجاا العمى ومي  ائض الدخل اللؼ يإلبقى بعد اشباغ الحاجاا الساسض . -ٖ

 :فَٕٙػٛخانؾٛبحانًمٛبصانًبد٘نهزمذو - ت
  ي ملا السقضاس تؾجد ثال  مؤش اا لمإلشسض  ومي :

 معدل و ضاا ال  ر. -ٔ

 تؾعر الحضاة عشد السضالض. -ٕ

  دب  الدأان السإلعمسؾن. -ٖ

 :انًؤشزانؼبونهزًُٛخ  - ث
مؤش اح تؼ اخإلضار السؤش اا تاا معامالا االرتبا  العالض   ٛٔيإلسؾن ملا السقضاس مؽ     

 : ٔا ضسا بضشها أؼ السؤش اا الإلي بضشها عالعاا أعؾػ ومشها
                                                           

مؤش اح بعزها تو  ٛٔلمإلشسض  بديل لسقايضس الشاتج القؾمي ا جسالي و إلسؾن ملا السقضاس مؽ   ؛عإلب  السؤش  العام ٔا
ضول   امض  ومإلدعس  وتإلسثل السؤش اا  ٛ٘طبضع  اعإلراض؛  والبعض االخ  تو طبضع  اجإلساعض  وتشص تظبضقها عمى 

 -الالتي تؼ اخإلضارما  ضسا يمي:
 تؾعر الحاج  عشد السضالض. -أ 
 الف  دس   أكث . ٕٓيؽ ؛عضذؾن  ي م إلسعاا مؽ  دب  الدأان الل -د 
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 تؾعر الحضاة عشد السضالض. -ٔ

  دب  السمإلحقضؽ بالإلعمضؼ الفشي والسهشي. -ٕ

 مإلؾسط عدض ال  اض لسل     . -ٖ

 الب وتضؽ الحضؾا ي. مإلؾسط االسإلهالك الضؾمي مؽ -ٗ

 ولفهؼ االعإلراض الفمدظضشي والس اعل الإلي م ا بها السؤش اا  إ ه تؼ تقدؼ الفإل اا ًالإلالي:
 (ٔ) 1993ٔؽزٗػبو1967فززحيبثٍٛػبو -ٔ

  وعظاغ  سة، عسم  سمظاا فالى اعإلالل الز ٜٚٙٔلقد أضا ع د عس  ان عام  
  و سة باالعإلراض فالفمدظضشي  ي الزلحال االعإلراض إاالعإلالل بذإلى الؾسائل عمى 

لهد ضؽ: أولهسا سضاسي، وازخ  اعإلراضؼ بحض  ت عمه اعإلراضاح تابعاح وم كحاح  اا س ائضمي 
، وتلػ مؽ خالل م سؾع  مؽ ا ج ا اا العدأ    وا ضار   الإلي اا س ائضمي لالعإلراض 

بذأل خاص، الإلي ت اجع  أضا الى تدمض  بشض  االعإلراض الفمدظضشي بذأل عام وعظاغ  سة 
وتخمف  و عف  عدرتها عمى مؾاكب  الإلظؾراا الرشاعض   ي الدول الس اورة، ومؽ تمػ 

 ا ج ا اا: 
تؾجضه السؾارض البذ    والسراضر الظبضعض  الفمدظضشض  لخدم  االعإلراض الرهضؾ ي، أؼ العسل  -

عمى إبعاضما عؽ السدامس   ي الشسؾ االعإلراضؼ الفمدظضشي سؾا  عؽ ط  ق ا إلراد السضاه 

                                                                                                                                                               

 مإلؾسط االسإلهالك الضؾمي مؽ الب وتضؽ الحضؾا ي. -  
  دب  الدإلضعاد  ي الإلعمضؼ االبإلدائي والثا ؾؼ معا. -ض 
  دب  السمإلحقضؽ بالإلعمضؼ الفشي والسهشي. -ه 
 مإلؾسط عدض اال  اض لسل     . -و 
 ألف  دس  مؽ الدأان. ٓٓٔمإلؾسط تؾز ر الرا لسل  -ز 
 الف مؽ الدأان. ٓٓٔمضفؾ اا، وعدض أجهسة ال اضيؾ لسل عدض الإل -م 
 مإلؾسط اسإلهالك الف ض مؽ السه كا  -  
 مإلؾسط  رض  الف ض  ي الإل ارة الخارجض . -ؼ 
 سم  الدأان.ج دب  مؽ ؛عسمؾن بأج  او روات  إلى  -ك 
  دب  اللًؾر الليؽ ؛عسمؾن  ي السراع  . -ل 
 الحضاة الظؾ م  الخالض  مؽ الم اض. -م 
 عضازة السع   . -ن 
 لإلسإلر بالحضاة الس  س .ا -س 

، م م  ال امع  ا سالمض  ا سمد  الدراساا السذاريع الرغيخة في قصاع غدة ومػردىا في البيئة االقترادية  ٔا
 . ٖٜٓٔ، العدض الثا ي،  ص ٜٗاال دا ض   ، م مد 
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أو ت سض، الإلعاعد مؽ الباطؽ  ااس ائضل والرا ي وتهؾ دما أو عؽ ط  ق عسل العسال  ي 
اا   .  اا س ائضمض  مر الذً 

ة ر تاا القد اا س ائضمض  االعإلسار السظمق لألسؾال الفمدظضشض  عؽ ط  ق إ  اعها بالدمر   -
  القظاغ مؽ فالإلشا دض  العالض ، وإ إلا  سضاسض  ال دؾر السفإلؾع  بهدف تف  غ أسؾال الز

 البزائر الفمدظضشض  . 
 قي لمرشاعاا الفمدظضشض  عؽ ط  ق الإلقشضؽ السب ػ  ي إصدار الإل اخضص مشر الإلؾسر ال  -

  ذا  مرا ر جديدة أو تؾسضر القائؼ مشها وخاص  السذار ر السبض ة الإلي تعإلسد عمى 
 اسإل الل السؾارض االعإلراض؛  السحمض . 

قضقض  وعد ت ت  عمى مله الدضاسض  العدأ ة وا ضار    ذل عضام أؼ أ ذظ  ترشضعض  ع     
 ٓٓٓٔٔإلى أكث  مؽ  ٜٜٛٔعامل عام  ٓٓٓٛ ي عظاغ  سةء  قد ارتفر عدض العسال مؽ 

العاطمضؽ عؽ العسل،  ي عضؽ بمغ عدض السشذآا الر ض   ي مخإلمف  ٖٜٜٔعامل  ي العام 
 عامل .  ٓٓٓٔمشذأة صشاعض   ي اسإلضعاد ما يس د عؽ  ٖٓالف وغ 

 :  2111ٔؽزٗػبو1993فززحيبثٍٛػبو -ٕ
تؼ تؾعضر اتفاعض  أوسمؾ، وع    باسؼ اتفال  سة أر حا ومؽ  ٖٜٜٔسبإلسب   ٖٔ ي  

ثؼ عضام الدظم  الؾطشض ، عض  تؼ إج ا  أو تعداض لمسذار ر الر ض ة  ي عظاغ  سة  قد بمغ 
أث ا عمى االعإلراض  اا س ائضمض  مشذاة، مسا ال شػ  ضه أن ا ج ا اا  ٖٚٙٛٔعدضما 

 الفمدظضشي. 
، أضػ الى أزم  عقضقض  مؽ عض  بشض  ٕٓٓٓعام   ٔ)ا إلفا   االعرى  ومر بدا؛ 

الضا ، عض  أصاد الإلدمض  عشاص  ا  إلا  الساسض  ا عأس عمى ت اجر معغؼ ال ذظ  
 ٕٗٓٓممضار ضوالر عإلى  ها؛   ٕٙ.ٕاالعإلراض؛  ًمف  االعإلراض الفمدظضشي  عؾالي 
هدا أعداض السذار ر العامم   ي القظاعاا كخدائ  مباش ة  ي الشاتج السحمي ا جسالي، وش

السخإلمف  ت اجعاح وا حاح،  قد شهد القظاغ الرشاعي ت اجعاح تدر  ضاح خالل الحقب  السمشض  
مذ وغ عام  ٜٓ٘ٗٔم إت مؽ السالعع أن أعداض السذار ر عد بم    حؾ ٕٙٓٓ – ٕٔٓٓ
 م. ٕٙٓٓمذ وغ خالل العام   ٕٕٔٔٔم، ومؽ ثؼ أخلا بالإل اجر لإلرل الى  حؾ ٕٔٓٓ
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي    ومؽ خالل م اجع  ا عرا اا الراضرة عؽ ال هاز السً 

لسذار ر العامم   ي م ال الرشاع  يإلزا لشا أن الح ؼ الكب  مؽ الإل اجر ًان  ي ا
، إت ت اجع  أعداض مذار ر الرشاعض  الإلحؾ مض  مقار   ٕٗٓٓالإلحؾ مض  خاص  خالل العام 

                                                           

 .ٜٗٓٔالس جر  فده، ص   ٔا
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مذ وغ، ومؽ السسأؽ تفدض  الإل اجر  ي أعداض  ٖٕٙٓٔم لإلرل  الى  حؾ ٕٔٓٓبالعام 
عإلراض؛   ي مؽ  اعض ، والدضاسض  اال اا س ائضمي السشذآا الرشاعض  الى سضاسض  العدو 

الدمظ   الفمدظضشض  القائس  عمى  ضاد الخظ  الإلشسؾ   لمقظاعاا االعإلراض؛  مؽ  اعض  
، عض  بمغ عدض السشذآا العامم   ي عظاغ ٕٚٓٓثا ض ، وتؼ إج ا  تعداض لإلمػ السذار ر عام 

% مؽ  دب  السشذآا العام   ي الز   ال  كض  ٛ.ٜٔمشذأة أؼ تذأل  دب   ٜٕٕٗٓ سة 
 ٕٔٚٛٛم، وكالسقار   بالزف  ال  كض   قد بمغ عدض السشذآا العامم  ٕٚٓٓ سة عام وعظاغ 

 . (ٔ)% مؽ  دب  السشذآا العامم  ٕ.ٓٛمشذأة وشأم   دب  
 :  أداءااللزظبدانكهٙانفهظطُٛٙ

 رصيج السيدانية العامة ) ندبة مغ الشاتص السحمي االجسالي (:
 .ٕٕٔٓ -ٜٜٚٔالسيدانية العامة في الفتخة  رصيج (ٕ٘ججول )

 الدشة
صافي 
اإليخادات  
 السحمية

الشفقات الجارية 
 وصافي األقخاض

الشفقات التصػيخية 
 السجعػمة خارجيا  

إجسال السشح 
 والسداعجات

فائس ) عجد( 
 الجيغ العام السػازنة الكمي

 ٕٕٔ  ٖ٘ا ٕٓ٘ ٓٓ٘ ٕٙٛ ٚٓٛ ٜٜٚٔ
ٜٜٔٛ ٛٙٛ ٖٛٛ ٕ٘ٓ ٖ٘ٓ ٗٓ ٖٜٓ 
ٜٜٜٔ ٜٕٗ ٜٖٚ ٗٚٗ ٜٗٚ ٕٛ ٖٜٓ 
 ٜ٘ٚ  ٜٕٔا ٓٔ٘ ٜٙٗ ٜٜٔٔ ٜٖٜ ٕٓٓٓ
 ٜٔٔٔ  ٖٖٔا ٜٗٛ ٖٓٗ ٜ٘ٓٔ ٖٕٚ ٕٔٓٓ
 ٜٓٓٔ  ٜٕ٘ا ٚٙ ٕٕ٘ ٜٜٗ ٜٕٓ ٕٕٓٓ
 ٖٕٙٔ  ٕٙٛا ٕٓٙ ٜٖ٘ ٕٓٗٔ ٚٗٚ ٖٕٓٓ
 ٕٕٗٔ  ٕ٘ٔا ٖٖ٘ ٓ ٕٛ٘ٔ ٓ٘ٓٔ ٕٗٓٓ
 ٕٓٙٔ  ٕ٘ٚا ٖٙٙ ٕٚٛ ٜٜٗٔ ٖٓٚٔ ٕ٘ٓٓ
ٕٓٓٙ ٕٕٚ ٕٔٗٙ ٕٛٔ ٜٔٓٔ ٖٗ ٜٔٗٗ 
ٕٓٓٚ ٔٙٔٙ ٕ٘ٙٚ ٖٔٓ ٖٕٕٔ ٙٔ ٖٜٔٗ 
ٕٓٓٛ ٔٚٛٓ ٖٕٖٚ ٓ ٖٔٚٙ ٕٚٓ.ٕ ٔٗٓٙ 
 ٕٖٚٔ  ٗٗٔا ٕٓٗٔ ٛ.ٙٗ ٙ.ٜٜٕٔ ٗ.ٛ٘ٗٔ ٜٕٓٓ
 ٖ.ٛٛٔ  ٔٛا ٕٚٚٔ ٔ.ٕ٘ٚ ٖٜٕٛ ٜٓٓٔ ٕٓٔٓ
 ٕٔٔ  ٖٓٔا ٜٛٚ ٜٕٙ ٜٕٔٙ ٕٙٚٔ ٕٔٔٓ
 ٖٕٛٗ  ٙٛا ٕٖٜ ٕٔٔ ٖٚٗٓ ٕٕٓٗ ٕٕٔٓ

 .  ٕٔٔٓ، ٗٙ، ص ٖٕ،  الس اع  االعإلراضؼ واالجإلساعي عدض ٕٓٓٓ – ٜٜ٘ٔالسردر: 
 . ٕٕٔٓ، ٛٚ، ص ٕٛ، الس اع  االعإلراضؼ واالجإلساعي عدض ٕٕٔٓ -ٕٔٓٓ 
 القضس  بضؽ العؾاس سالب  .  

ض  .   ا ي اضاا صا ض  مؽ السإلأخ اا وا ي اضاا ال سً 
                                                           

 .ٕٛٓٓا عرا  الفمدظضشي،  ٔا
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ا ي اضاا، وملا بدوره  ؛العع مؽ تحمضل بضا اا ال دول أعاله مدػ الإلفاوا  ي ع ؼ
ا عأس عمى أضا  الحأؾم  لإل ظي  فقاتها مسا يد عها لإلسؾ ل الع س بسراضر أخ ػ، وملا 
وا ا مؽ خالل بضا اا الديؽ العام، عض  شهدا ز اض مزظ ضة  ي طؾل  إل ة الدراس ،  

ممضؾن ضوالر  ٖٕٛٗوعد بم   أشدما  ي الدشؾاا الخض ة، عض  بمغ ع ؼ الديؽ العام 
، ملا با  ا   إلى ع س السؾاز    ي أ م  سشؾاا الدراس ، وتسؾ ل ٕٕٔٓ  أي عام أم

ع س السؾاز   لمدمظ  ال يإلؼ مؽ خالل االعإل اض الداخمي  قط، بل مؽ خالل السشا 
إل اض الخارجي، وملا مؤش  ت اجر  ي تحقضق الإلشسض  عض  إن الدظم  عوالسداعداا واال

  الإلي تعضذها وعم  السؾارض ا  إلاجض ، وتحأؼ الدمظاا و إلض   لألو اغ الدضاسض  المشض
بط مؽ ثبالسعاب ، وتحرضل الز ائ ، ًل مله العؾامل تإلزا   لإلقضد الدمظ  وت اا س ائضمض  

ضورما بدال مؽ ضعؼ الإلشسض  االعإلراض؛ ، وتؾ ض  البضئ  السالئس  لها، تزظ  لإلحؾ ل ا ي اضاا 
 عمى عداد السذار ر الإلشسض  القؾمض  .   والسشا السداعداا الشفقاا ال ار  
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 السبحث األول
 الصخيقة واإلجخاءات

 :تسييج
ولسي  سؾن  ،لإلسسل عسل الدراس  الشغ   جا ا الدراس  السضدا ض   ي مله الط وع  

وتلػ مؽ مشغؾر  عمى اطالغ عمى أرض الؾاعر عمى ضور الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ
الدراس  مؽ عض  ما  ي تشفضلتؼ  ي ملا الفرل الخظؾاا وا ج ا اا الإلي ، اعإلراض اسالمي

مضها الدراس ، تحديد مشهج الدراس ، ووصف م إلسر الدراس ، وتحديد العضش  الإلي طبق  ع
ما  ي الدراس  الحالض ، والسالض  والسعال اا ا عرائض  الإلي شاوالضواا الإلي اسإلخدم

 اسإلخدم   ي تحمضل الشإلائج الشهائض  لمدراس ، وتلػ عمى الشحؾ الإلالي :
 :مشيص الجراسة - أ

 حاول ؼ لباسإلخدام السشهج الؾصفي الإلحمضمي ال شامؽ أجل تحقضق أمداف الدراس  عس      
، االقتراد االسبلميدور التشسية البذخية في مؽ خالله وصف الغام ة مؾ ؾغ الدراس  ا
 ،وكضان العالع  بضؽ مأؾ اتها ،  وتحمضل بضا اتهادراسة عمى الػاقع الفمدصيشي، غدة نسػذجا  

وازثار الإلي تحدثها، ومؾ أعد أشأال  ،والعسمضاا الإلي تإلزسشها ،وازرا  الإلي تظ م عؾلها
عؽ ط  ق  اح وترؾ  ما ًس ،والإلفدض  العمسي السشغؼ لؾصف عام ة أو مذأم  محدضة الإلحمضل

وإخزاعها  ،وتحمضمها ،وترشضفها ،جسر بضا اا ومعمؾماا مقشش  عؽ الغام ة أو السذأم 
 لمدراساا الدعضق . 

 مرادر الجراسة: - ب
  ؾعضؽ أساسضضؽ مؽ البضا اا:عمى اعإلسدا الدراس  

بالبحددد   دددي ال ا ددد  السضددددا ي بإلؾز دددر اسدددإلبا اا لدراسددد  بعدددض  وتلدددػالبيانـــات األوليـــة: -ٔ
مفدد ضاا الدراسدد  وعردد  وت سضددر السعمؾمدداا الالزمدد   ددي مؾ ددؾغ الدراسدد ، ومددؽ ثددؼ تف   هددا 

 SPSS )ٔ((Statistical Package for the Socialاوتحمضمهدددا باسدددإلخدام ب  دددامج : 

Sciences) 

                                                           

و عإلب  الب  امج مؽ أكث  الب امج  ومعشاه الحسم  ا عرائض  لمعمؾم االجإلساعض ، ،عاسؾد ب  امج ٔا
؛دإلخدم الضؾم بأث ة مؽ عبل الباعثضؽ  ي م ال  و عمؼ االجإلساغ  ي ا عرائض  السعمؾماا اسإلخداماح لإلحمضل

وتؾثضق  ؾمااالسعم إضارة  كض  و دإلخدم أ؛زا لإلحمضل االسإلبضا اا و يالإلدؾ ق والسال والحأؾم  والإل
 . api.org/ar/-http://www.arabالسعمؾماا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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السشاسدددب  بهددددف الؾصدددؾل لددددالالا تاا عضسددد  عردددائي واسدددإلخدام االخإلبددداراا ا عردددائض  ا 
 ومؤش اا تدعؼ مؾ ؾغ الدراس .

بس اجع  السإل  والدور اا والسشذؾراا الخاص  أو السإلعمق   سشالقد عالبيانات الثانػية: -ٕ
االقتراد عغ دور التشسية البذخية في  بالسؾ ؾغ عضد الدراس ، والإلي تإلعمق بالسذف

بهدف إث ا  مؾ ؾغ الدراس  بذأل ، دراسة عمى الػاقع الفمدصيشي، غدة نسػذجا ، االسبلمي
السس والظ ل العمسض  الدمضس   ي ًإلاب  الدراساا، عمى عمسي، وتلػ مؽ أجل الإلع ف 

للػ أخل ترؾر عؽ آخ  السدإل داا الإلي عدث   ي بعد الدراس .  ًو
 :Population Studyراسة مجتسع الج  - ت

الدراس  الصمي مؽ جسضر العاممضؽ  ي السؤسداا الحأؾمض  والخاصد  تسؾن م إلسر 
  م.ٕٚٔٓلمعام  ابمد؛   سة والسشغساا الممض  والبمد؛اا

 :    Sample study  عيشة الجراسة  - ث
    ضاح مؽ العاممضؽ  دي السؤسدداا الحأؾمضد  ٖٓتسؾ   عضش  الدراس  االسإلظالعض  مؽ ا -ٔ

وعددددددددددددددددد تددددددددددددددددؼ اخإلضددددددددددددددددارمؼ بالظ  قدددددددددددددددد   ،والبمددددددددددددددددد؛ااوالخاصدددددددددددددددد  والسشغسدددددددددددددددداا الممضدددددددددددددددد  
مؼ مدؽ العضشد   الفعمضد ،  تلددػ ؤ عمدى أن يدإلؼ اسددإلثشا  SimpleRandom Sampleاالبددضظ 

 .ومدػ مال مإلها ل سر البضا اا مؽ عضش  الدراس  ،بهدف الإلأكد مؽ خرائص أضواا الدراس 
 

الحأؾمضدد  والخاصدد     دد ضاح مددؽ العدداممضؽ  ددي السؤسددداا ٕٖٔ(تسؾ دد  العضشدد  الفعمضدد  مددؽ  -ٕ
 ، وال داول الإلالض  تؾ ا تؾز ر عضش  الدراس :ٕٚٔٓوالسشغساا الممض  والبمد؛اا لمعام 

 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الجشذ: (ٖ٘ججول ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد 
 ٚ.ٓٛ ٜٕ٘ ذكخ
 ٖ.ٜٔ ٕٙ أنثى

 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 

 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب العسخ: (ٗ٘) جول رقعج
 الشدبة السئػية العجد العسخ
 ٘.ٖٓ ٜٛ سشة ٖٓأقل مغ 

 ٜ.ٖٗ ٕٔٔ سشة ٓٗأقل مغ  -ٖٓ
 ٔ.ٕٕ ٔٚ سشة ٓ٘أقل مغ  -ٓٗ
 ٘.ٕٔ ٓٗ سشة فأكثخ ٓ٘ 

 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 
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 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الحالة االجتساعية :(٘٘ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد الحالة االجتساعية

 ٓ.ٜٔ ٔٙ أعدب
 ٓ.ٔٛ ٕٓٙ متدوج
 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع

 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسي: (ٙ٘ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد الجراسة
 ٘.ٔٔ ٖٚ ثانػية
 ٛ.ٚٔ ٚ٘ دبمػم

 ٙ.ٕ٘ ٜٙٔ بكالػريػس
 ٛ.ٙٔ ٗ٘ ماجدتيخ
 ٕ.ٔ ٗ دكتػراه
 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 

 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب مكان العسل الخئيدي: (ٚ٘ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد 

 ٛ.ٚٔ ٚ٘ الجامعات
 ٗ.ٖٕ ٘ٚ القصاع الخاص

 ٗ.ٖٙ ٚٔٔ الحكػميالقصاع 
 ٕ.ٔ ٗ السشطسات األىمية

 ٕ.ٕٔ ٛٙ بمجية
 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 

 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب شبيعة العسل: (ٛ٘ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد 
 ٚ.ٜ ٖٔ أكاديسي
 ٖ.ٜٔ ٕٙ ميشي
 ٛ.ٕ ٜ حخفي
 ٕ.ٗٙ ٕٙٓ إداري 
 ٓ.ٗ ٖٔ أخخى 

 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 
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 تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب سشػات الخبخة: (ٜ٘ججول رقع )
 الشدبة السئػية العجد 
 ٜ.ٕٗ ٓٛ سشػات ٘أقل مغ 

 ٗ.ٕٖ ٗٓٔ سشػات ٓٔ-٘مغ 
 ٜ.ٕٓ ٚٙ سشة ٘ٔ- ٓٔمغ 
 ٛ.ٕٔ ٓٚ سشة فسا فػق  ٘ٔمغ 

 ٓ.ٓٓٔ ٕٖٔ السجسػع 
 

 :  الجراسةأدوات   - ج
التشسيــة  ااؾ دؾعسؼ والدراسدداا الددابق  السإلعمقدد  بطالغ عمدى الضد الإل كددؾ بدداال سشداع
إعدداض االسدإلبا   لضإلشاسد  تردسضؼ و  مشهدا  دي د ا، عض  اسإلففي التشسية االقتراديةو البذخية 

مددر البضئدد  الفمدددظضشض  وطبضعدد  عضشدد  الدراسدد  الحالضدد ، مددؽ خددالل إعددداض الرددؾرة الولضدد  لددألضاة 
ع  ها عمى م سؾع  مؽ السحأسضؽ مؽ أساتلة ال امعاا لإلحأضسها ولخل آرائهؼ  ي  قد اا و 

 االسإلبا  .
 :  وصف االستبانة -ٔ

    ق ة مؾزع  عمى ثالث  أبعاض، ومي: ٔ٘تسؾ   االسإلبا    ي صؾرتها الولض  مؽ ا    
إلى  ٔ ي  مدظضؽ مؽ  ق ة  االعإلراض االسالمي؛سا ض   ي ضور تشسض  الف ض مؽ الشاعض  ا   -

ٔ٘. 
إلى  ٔ ي  مدظضؽ مؽ  ق ة  االعإلراض االسالميضور تشسض  الف ض مؽ الشاعض  االضار    ي   -

ٕٓ . 
 ي  مدظضؽ مؽ  االعإلراض االسالميشسض  الف ض مؽ الشاعض  الفس    واالجإلساعض   ي ضور ت  -

 .ٙٔإلى  ٔ ق ة 
 :ؽزٚمخرظؾٛؼاالطزجبَخ -2

و ؛قرد به و ر ضرج  اسإل اب  السفحؾص عمى ًل  قد ة مدؽ  قد اا االسدإلبا   ومدؽ 
عمدى أسداس ثؼ جسدر مدله الددرجاا  ؛ داض الدرجد  السمضد  لسدل  قد ة وعدد تدؼ تردحضا االسدإلبا   

ومددي تقابددل خسددد  بدددائل  ،  ضرجدداأ – ٘   قدد ة بعددد أن أعظضدد  أوزا دداح ت اوعدد  بددضؽ أ٘ا
) لو دور كبيخ ججا ، لو دور كبيخ، لـو دور متػسـط، لـو دور قميـل، لـو دور  :ومي ،ل،جاب 

 قميل ججا (. 
و لجددددل اسددددإلخ ا  الدرجدددد  السمضدددد  لالسددددإلبا   ت سددددر الدددددرجاا الإلددددي ؛حرددددل عمضهددددا 

   قد ة لدلا  دان أعمدى ضرجده ؛سأدؽ الحردؾل ٔ٘   ي إجابإله عمى  ق اا السقضاس الد االسدإل ض
   ضرج . ٔ٘  ضرج  و أض ى ضرج  مي إ٘٘عمضها مي  ا
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 : صجق االستبانة -ٖ
تؼ ع ض االسإلبا    ي صؾرتها الولض  عمى م سؾع  مؽ أساتلة صجق السحكسيغ :  -ٔ

جامعضضؽ مؽ السإلخررضؽ مسؽ ؛عسمؾن  ي ال امعاا الفمددظضشض ، عضد  عدامؾا بإبددا  آرائهدؼ 
دددللػ  ومالعغددداتهؼ عدددؾل مشاسدددب   قددد اا االسدددإلبا  ، ومددددػ ا إلسدددا  الفقددد اا إلدددى االسدددإلبا  ، ًو

وأجد ػ  دي  شداإلشعاعمالعغداا مامد  وعضسد ،   و ؾم صضا اتها الم ؾ د ، وعدد أبددػ السحأسدؾن 
 ؾئها الإلعد؛الا الالزم ،  و ي  ؾ  تمػ ازرا  تدؼ اسدإلبعاض بعدض الفقد اا وتعدديل بعزدها 

 ازخ  .
و قرددد بردددل : Internal Consistency Validityصــجق االتدــاق الــجاخمي   -ٕ

البعددد الددلؼ تشإلسددي إلضدده كددل  قدد ة مددؽ الفقدد اا مددر  االتدددال الددداخمي عددؾة االرتبددا  بددضؽ ضرجدداا
جددد ػ الإلحقدددق مدددؽ صددددل االتددددال وعدددد  ،ضرجددد  ارتبدددا  ًدددل بعدددد مدددر الدرجددد  السمضددد  لمسقضددداس

    ضاح تؼ اخإلضدارمؼ ٖٓالداخمي لالسإلبا   بإلظبضق االسإلبا   عمى عضش  اسإلظالعض  مأؾ   مؽ ا
 pearson Correlationا ٔاوتدددؼ عدددداد معامدددل ارتبدددا  بض سدددؾن  بظ  قددد  عذدددؾائض ،

Coefficient  ( بضؽ ًل  قد ة مدؽ  قد اا االسدإلبا   والدرجد  السمضد  لالسدإلبا  ، وتلدػ باسدإلخدام
   يؾ ا تلػ:ٓٙ  وال دول رعؼ ا SPSSالب  امج ا عرائي ا

 معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخات كل بعج مع الجرجة الكمية لمبعج الحي تشتسي إليو: (ٓٙججول رقع )
 معامل االرتباط م البعج معامل االرتباط م البعج معامل االرتباط م البعج

استخجام دور تشسية الفخد مغ الشاحية االيسانية في 
االقتراد االسبلمي
 

في فمدصيغ
 

ٔ **ٓ.ٙٛٚ 

دور تشسية الفخد مغ الشاحية االدارية في 
االقتراد االسبلمي
 

في فمدصيغ
 

ٔ *ٓ.ٖٗٗ 

دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في 
االقتراد االسبلمي
 

ٔ **ٓ.ٜٗٛ 
ٕ **ٓ.٘ٚٓ ٕ **ٓ.٘ٓٙ ٕ **ٓ.ٙٛٗ 
ٖ **ٓ.ٖٚٚ ٖ **ٓ.ٙٚٗ ٖ **ٓ.ٙٔٙ 
ٗ **ٓ.ٗٙٙ ٗ **ٓ.ٙٙٚ ٗ **ٓ.ٙٔ٘ 
٘ **ٓ.ٙٓٛ ٘ **ٓ.٘ٚٓ ٘ **ٓ.٘ٓٛ 
ٙ **ٓ.ٖٜٛ ٙ **ٓ.ٖ٘٘ ٙ **ٓ.ٙٓٚ 
ٚ **ٓ.ٜٗٔ ٚ **ٓ.ٜٖٗ ٚ **ٓ.ٙٙ٘ 
ٛ **ٓ.ٙٓٛ ٛ *ٓ.ٗ٘ٛ ٛ **ٓ.ٖٚ٘ 
ٜ **ٓ.ٕٙٛ ٜ *ٓ.ٕٖٗ ٜ *ٓ.ٗ٘ٔ 
ٔٓ **ٓ.ٚٛٚ ٔٓ *ٓ.ٗٓٓ ٔٓ **ٓ.ٜ٘ٔ 
ٔٔ **ٓ.ٕٚ٘ ٔٔ **ٓ.ٜ٘ٓ ٔٔ **ٓ.ٕ٘ٚ 
ٕٔ **ٓ.ٙ٘ٗ ٕٔ **ٓ.ٙٛٗ ٕٔ **ٓ.ٖ٘ٗ 
ٖٔ **ٓ.ٜٚٓ ٖٔ **ٓ.٘ٚٚ ٖٔ **ٓ.ٕٙ٘ 
ٔٗ **ٓ.ٜٗٓ ٔٗ **ٓ.ٖ٘٘ ٔٗ **ٓ.ٖٚ٘ 

                                                           

لقضاس ضرج  االرتبا  والعالع   بضؽ مإل ض  ؽ، وعد تؼ اسإلخدامه لحداد االتدال الداخمي والردل   ٔا
 البشائي لمالسإلبا  .
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ٔ٘ **ٓ.ٙٗٛ ٔ٘ **ٓ.ٜٙٓ ٔ٘ **ٓ.٘ٚٛ 

 

ٔٙ **ٓ.ٙٗ٘ ٔٙ *ٓ.ٜٗ٘ 
ٔٚ **ٓ.ٙٓٔ 

 
ٔٛ **ٓ.ٜ٘٘ 
ٜٔ **ٓ.ٕٚٗ 
ٕٓ **ٓ.ٖٛٔ 

 ٖٙٗ.ٓ  = ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  إٛ**ر ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
   ٖٔٙ.ٓ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  إٛ*ر ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

ي مس لسعامل االرتبا ا ر  أما عؽ ار  ال دولضد   هدي مؾجدؾضة  دي ال دداول االعردائض       
 ٕٛ= ٕ- ٖٓعمساح بأن العضش  االسدإلظالعض  عددضما  ٕالعضش   اعص عا ؾن ومي ثابإل  عد  

يإلزددددا مددددؽ ال دددددول الدددددابق أن معددددامالا   دولضدددد ، و شددددلم  إلددددى ال ددددداول االعرددددائض  ال
 .  ٔا ٘ٓ.ٓ،  ٔٓ.ٓاالرتبا  بضؽ الفق اا والس سؾغ السمي لمسقضاس ضال  عشد مدإلؾػ ضالل  ا

بحددداد معددامالا   ولمإلحقددق مددؽ الردددل البشددائي لالسددإلبا   عسددالرــجق البشــائي :   -ٖ
ددللػ ًددل بعددد بالدرجدد   االرتبددا  بددضؽ ضرجدد  ًددل بعددد مددؽ أبعدداض االسددإلبا   والبعدداض الخدد ػ،  ًو

   يؾ ا تلػ.ٔٙالسمض  لالسإلبا   وال دول ا
  

                                                           

،  ان ملا ؛عشي ا شا لؾ اعد ا ملا البح  او ملا  ٘ٓ.ٓا شا عشدما  قؾل ملا ضال عشد مدإلؾػ  : الباع ٔا
م ة، وسؾف تسؾن  دب  الخظا   ي ان  ٜ٘م ة  ا شا سؾف  حرل عمى  فس الشإلض    ٓٓٔاالخإلبار 

  .٘ٓ.ٓ حرل عمى  إلض   مخإلمف  مؾ خسد  م اا مؽ أصل السئ  ا اؼ 
للػ االم  بالشدب  لسدإلؾػ  م ة مؽ  ٜٜ،  ا ه ؛عشي ا شي سؾف اعرل عمى  فس الشإلض   ٔٓ.ٓالدالل   ًو

بضشسا  دب  الخظا  تقل بأثض  لإلسؾن  قط م ة واعدة  . م ة الإلي اعضد  ضها الإل  ك  او االخإلبار ٓٓٔاصل الد
 م ة. ٓٓٔ قط  ي ًل 

ملا البح  او مله الإل  ك   مي االعؾػ، ال ها تعشي ا شا لؾ اعد ا تظبضق ٓٓٓ.ٓوكالظبر  ان  دب  الدالل  
 م ة  ي مقابل م ة واعدة خظا . ٜٜٜ ا شا سؾف  حرل عمى  فس الشإلض    (م ة ٓٓٓٔالف م ة ا 

باخإلرار ان الدالل  االعرائض  مي عضس  اعإلسالض  مسأؽ ان  ؾ حها بالسثل الإلالي عشدما ي  د اؼ ج ام ان 
   د ان  عايؽ الحال   اتا ًان اعإلسال الفذل لديشا  ؛  ؼ عسمض  ما  ا ه ؛ذض  الى امل الس  ض بقؾله ا شا

 ا شا سؾف    ؼ مله  %ٓٔ%  ا شا لؽ    ؼ العسمض  ولسؽ اتا ًان معدل الفذل اعل مؽ ٓٔاكث  مؽ 
إلظبضق عمى ملا السثال  % ٓٔالعسمض  . اؼ ان اج ا  وعدم اج ا  العسمض  م تبط بقضس  معشؾ   مي  مثال ًو

ػ الدالل  او القضس  السعشؾ   ومي عضس  اعإلسالض  لحد  ما لسحاكس   إلض   اؼ اسإلخدم االعرائضؾن مدإلؾ 
 ضراس  ؛قؾم الباعثؾن بإلظبضقها.
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 مرفػفة معامبلت ارتباط كل بعج مغ أبعاد االستبانة مع الجرجة الكمية: (ٔٙججول ججول رقع )

الجرجة  األبعاد
 الكمية 

دور تشسية 
الفخد مغ 
الشاحية 

االيسانية في 
االقتراد 
في  االسبلمي
 فمدصيغ

دور تشسية 
الفخد مغ 

الشاحية االدارية 
االقتراد في 

في  االسبلمي
 فمدصيغ

دور تشسية 
الفخد مغ 

الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
االقتراد 
في  االسبلمي
 فمدصيغ

االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االيسانية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

**ٓ.ٕٛٙ ٔ   

االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االدارية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

**ٓ.ٛٚٔ **ٓ.٘٘٘ ٔ  

دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في 
 ٔ ٛٓٙ.ٓ** ٜٖ٘.ٓ** ٖٖٛ.ٓ** في فمدصيغ االقتراد االسبلمي

 ٖٙٗ.ٓ  = ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  إٛ**ر ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
   ٖٔٙ.ٓ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  إٛ*ر ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

يإلزا مؽ ال دول الددابق أن جسضدر البعداض تد تبط ببعزدها الدبعض وكالدرجد  السمضد  
دددد أن االسدددإلبا   ٔٓ.ٓعشدددد مددددإلؾػ ضاللددد  المسقضددداس ارتباطددداح تو ضاللددد  إعردددائض    ، ومدددلا يًؤ

 إلى تظبضقها عمى عضش  الدراس . شاتإلسإلر بدرج  عالض  مؽ االتدال الداخمي، مسا ؛ظسئش
 :  ثبات االستبانة - ح

تدددؼ تقددددي  ثبددداا االسدددإلبا   عمدددى أ ددد اض العضشددد  االسدددإلظالعض  وتلدددػ باسدددإلخدام ط  قإلدددي 
 . Cronbach's alphaا  ٔاالإل سئ  الشرفض  ومعامل ألفا ً و باال

 :Guttman Spilt Half شخيقة التجدئة الشرفية  -ٔ
تدددؼ اسدددإلخدام ضرجددداا العضشددد  االسدددإلظالعض  لحدددداد ثبددداا االسدددإلبا   بظ  قددد  الإل سئددد  
دددللػ ضرجددد   الشردددفض  عضددد  اعإلددددب  ضرجددد  الشردددف الول لسدددل بعدددد مدددؽ أبعددداض االسدددإلبا   ًو

االرتبددا  بددضؽ الشرددفضؽ ثددؼ جدد ػ تعددديل الشرددف الثددا ي مددؽ الدددرجاا وتلددػ بحددداد معامددل 
 (Spearman-Brown Coefficientاالظؾل باسإلخدام معاضل  سبض مان ب اون 

                                                           

لمإلحقضق مؽ مدػ  عالض  االسإلبا   وتحقضقها الهدف مؽ الدراس ، ولدع  عضاسها لسا و ع  مؽ   ٔا
للػ  أجمه، الإلأكد أن  والإلأكد مؽ عدرة الضواا السدإلخدم   ي البح  عمى عضاس السقرؾض مؽ عضاسه، ًو

تسؾن ًل  ق ة مؽ ا سإلبا   مإلدق  مر الس ال اللؼ تشإلسي إلض  الفق ة، وأ ه عد عام الباع  بإسإلخدام عداد 
 معامالا ا رتبا  بضؽ ًل  ق ة مؽ الفق اا  ي ا سإلبا  .
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 ( Spearman-Brown Spilt Half )بخاون لمتجدئة الشرفية : -معادلة سبيخمان 
؛ اض معامالا ثباا االخإلباراا والسقايضس السخإلمف  ، وتلػ  تدإلخدم مله السعاضل       
العإلساضما عمى ت سئ  تمػ االخإلباراا والسقايضس إلى  رفضؽ ، الول ؛سثل السف ضاا   غ اح 

والثا ي ؛سثل السف ضاا الف ض؛  ، ًسا أ ها تعإلسد بدرج  ًبض ة عمى عدض مف ضاا  ،السوجض 
، عضس  معامل الثباا بهله الظ  ق  االخإلبار أو السقضاس ،  سمسا ازضاضا عدض السف ضاا إزضاضا

ن مله الظ  ق  تعظي أكب  عضس  لسعامل ثباا االخإلبار أو السقضاس ، إال أ ها تعإلسد ولهلا  إ
 برؾرة مباش ة عمى تداوؼ اال ح اف السعضارؼ  لشرفي االخإلبار أو السقضاس السدإلخدم . 

   يؾ ا تلػ :  ٕٙوال دول رعؼ ا 

نرفي كل بعج مغ أبعاد االستبانة وكحلظ االستبانة ككل يػضح معامبلت االرتباط بيغ : (ٕٙججول رقع )
 قبل التعجيل ومعامل االرتباط بعج التعجيل

 معامل االرتباط بعج التعجيل معامل االرتباط قبل التعجيل عجد الفقخات البعج
االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االيسانية في 

 ٓٛٛ.ٓ ٖٚٛ.ٓ ٘ٔ* في فمدصيغ االسبلمي

االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االدارية في 
 ٛٚٛ.ٓ ٖٛٚ.ٓ ٕٓ في فمدصيغ االسبلمي

دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في 
 ٕٓٚ.ٓ ٕٙ٘.ٓ ٙٔ في فمدصيغ االقتراد االسبلمي

 ٖٔٛ.ٓ ٖٔٛ.ٓ ٔ٘* الجرجة الكمية
  ض  مإلداو ضؽ.ن الشرفضؽ ل ) Guttmannا*تؼ اسإلخدام معاضل  جإلسان

  Guttman Spilt Halfعادلة جتسان لمتجدئة الشرفية : 
؛سأؽ اسإلخدام معاضل  جإلسان لمإل سئ  الشرفض   ي عال  عدم تداوؼ  رفي  

 ق ة وأن الشرف الثا ي  ٘ٔاالخإلبار، بسعشى أ ه إتا ًان الشرف الول مثال ؛ذإلسل عمى 
 . ق ة  ٗٔ؛ذإلسل عمى 

معاضل  جإلسان لمإل سئ  الشرفض  تدإلخدم  ي الحاالا الإلي و ؾض أن  ذض  مشا إلى أن  
 ؛أؾن  ضها تبايؽ الشرف الول مؽ االخإلبار ال ؛داوؼ تبايؽ الشرف الثا ي له .

 ،  وملا يدل عمدى أن  ٖٔٛ.ٓيإلزا مؽ ال دول الدابق أن معامل الثباا السمي ا 
 االسإلبا   تإلسإلر بدرج  عالض  مؽ الثباا.

 : Cronbach's alphaا نباخمعامل ثبات ألفا كخو   -ٕ
ط  قدددد  أخدددد ػ مددددؽ طدددد ل عددددداد الثبدددداا،  وتلددددػ  ؛ دددداض معامددددل ثبدددداا شا اسددددإلخدم 

 :   ٖٙعمى القضؼ السؾ ح   ي ال دول ا شاالسقضاس،  إلؼ تظبضق معاضل  ألفا ً و باال،   حرم
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 االستبانة وكحلظ االستبانة ككلمعامل ألفا كخونباخ لكل بعج مغ أبعاد : (ٖٙججول رقع )
 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات األبعاد

االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االيسانية في 
 ٔٛٛ.ٓ ٘ٔ في فمدصيغ االسبلمي

االقتراد دور تشسية الفخد مغ الشاحية االدارية في 
 ٖٜٛ.ٓ ٕٓ في فمدصيغ االسبلمي

دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في 
 ٔٙٛ.ٓ ٙٔ في فمدصيغ االقتراد االسبلمي

 ٖٜٛ.ٓ ٔ٘ الجرجة الكمية

 ،  وملا يدل عمدى أن  ٖٜٛ.ٓيإلزا مؽ ال دول الدابق أن معامل الثباا السمي ا 
 االسإلبا   تإلسإلر بدرج  عالض  مؽ الثباا .

 : خصػات إجخاء الجراسة
 بالخظؾاا الإلالض  : شاستحقضق أمداف الدراس ،  عمؽ أجل 

إعداض ا طار الشغ ؼ وتلػ بعد ا طالغ عمى الضد الإل كؾؼ والدضأؾلؾجي تؼ العالع   -
 بسإل ض اا الدراس .

جسر وإعدداض الدراسداا الددابق  ل،سدإلفاضة مشهدا  دي  د وض الدراسد  و عدداض أضواا الدراسد ،  -
اا والبحا  السحمض  والع كض  والعالسض  تاا العالع  بسإل ض اا بال جؾغ إلى بعض الدراس شاعام

 الدراس .
إعددددداض أضواا الدراسدددد  بسدددددا يددددإلالئؼ مدددددر البضئدددد  الفمددددددظضشض ،  وتددددؼ الإلأكدددددد مددددؽ الخردددددائص  -

لهددددددددله الضواا عمددددددددى عضشدددددددد   ومددددددددي الردددددددددل والثبدددددددداا،   psychometricا الدددددددددضأؾمإل   
     ضاح.ٖٓاسإلظالعض  تسؾ   مؽ ا

   دد ضاح ومددؽ ثددؼ إجدد ا  ٕٖٔأضواا الدراسدد  عمددى العضشدد  الفعمضدد  والإلددي تسؾ دد  مددؽ اتظبضددق  -
ومددؽ ثددؼ    SPSSالسعال دداا ا عرددائض  السشاسددب  باسددإلخدام ب  ددامج الإلحمضددل ا عرددائي ا

 و ر الإلؾصضاا والسقإل عاا الالزم .
 :  األساليب اإلحرائية السدتخجمة

السعال دداا ا عرددائض  الإلالضدد  بعددد تف  ددغ وتحمضددل  شالمحرددؾل عمددى  إلددائج الدراسدد  اسددإلخدم   
 ،  وتددددددؼ اسددددددإلخدام االخإلبدددددداراا SPSSأضواا الدراسدددددد  مددددددؽ خددددددالل الب  ددددددامج ا عرددددددائي ا

 ا عرائض  الإلالض  :
الإلسددد اراا والسإلؾسدددظاا واال حددد اف السعضدددارؼ والوزان الشددددبض ،  لؾصدددف خردددائص أ ددد اض  -

 ضاس.عضش  الدراس ،  وإجاباتهؼ عمى عباراا السق
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   لمإلع ف عمى ضرج  ثباا أضاة الدراس  . Cronbach's Alphaاخإلبار ألفا ً و باال ا  -
 معامل ارتبا  بض سؾن،  لمإلحقق مؽ العالع  بضؽ السإل ض اا. -
اخإلبددار اا  لمسذددف عددؽ ضاللدد  الفدد ول بددضؽ مإلؾسددظي ضرجدداا م سددؾعإلضؽ مدددإلقمإلضؽ  ددي  -

 السإل ض  الإلابر .
 ،  لمسذدف عدؽ ضاللد  الفد ول  One -Way ANOVAعداضؼ ا اخإلبار تحمضل الإلبدايؽ ال -

 بضؽ مإلؾسظاا ضرجاا أكث  مؽ ثال  م سؾعاا مدإلقم   ي السإل ض  الإلابر .
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 لسبحث الثانيا
 نتائص الجراسة وتفديخىا ومشاقذتيا

رًٓٛذ:

يهدف ملا السبح  إلى مشاعذ  الشإلائج الإلي تؼ الإلؾصل إلضها  ي مله الدراس         
مله  وسشع ضوتفدض ما،  عض  تشاول  مله الدراس  م سؾع  مؽ الف  ضاا ج ػ اخإلبارما، 

 الشإلائج .
 الدؤال االول : 

ــى  ــة عم ــة اإليساني ــخد مــغ الشاحي ــة الف ــأثيخ تشسي ــا ت ــى : م ــشز الدــؤال االول عم االقترــاد ي
 .سبلمياال

تتأثخ تشسية الفخد مغ الشاحية  برضا   الف ض الإلالي: شاول،جاب  عؽ ملا الدؤال عس
 .%ٓٚبشدبة تديج عغ  االقتراد االسبلمياإليسانية عمى 

باسدددإلخدام الإلسددد اراا والسإلؾسدددظاا والشدددد  السئؾ ددد   شددداول،جابددد  عدددؽ مدددلا الفددد ض عام
 ، وال دول الإلالي يؾ ا تلػ: ٔاوعضس   ا 

  

                                                           

 ؾ تس ار عدض اسإل اباا عضش  الدراس  عمى  ق اا السقضاس .: مالتكخارات  ٔا
 مؾ م سؾغ عدض االسإل اباا تقدضؼ عدض أ  اض العضش . الستػسط:
 ٘.ٖمؾ ال؛ اض الف ول بضؽ السإلؾسط السحدؾد والسإلؾسط اال إل ا ي ومؾ قيسة "ت":

 مقضاس لضأ ا عد   ٓٚ  %بشدب   )٘.ٖ= جضدة بدرج ( لمبشد السدإل ض  اخإلضار اعإلساض تؼ كللػ
 الس اض الإلأثض  رأؼ عؾل ؛ذأل لؼ السدإل ض  أن ؛عشي اخإلضارما  إن وكالإلالي الرف    الف  ض  مؾ الخساسي

 ٘.ٖ تداوؼ  ال االسإل اب  ضرج  لللػ البديم  والف  ض  سإله،راض
 بقضس  ومقار إلهاالعرائي  الب  امج خالل مؽ  sigولمسذف عؽ مله الف  ض  تؼ اعإلداد القضس  االعإلسالض  

 لؼ السدإل ض  وأن الرف    عبؾل الف  ض   ضعشي ٘ٓ.ٓ مؽ أكب  sig عضس  كا    إتا ٘ٓ.ٓ =α الخظأ
 الدرج  عؽ جؾم  ا ؛خإلمف السدإل ض  رأؼ  إن كا   أص   عال و ي الس اض ضراسإله، الإلأثض  عؾل رأ؛اح  ؛ذأل

 .ضراسإله الس اض عؾل الإلأثض  رأ؛ا شأل عد ؛أؾن  وكالإلالي السإلؾسظ 
  ٓٓٔ×  ٘أعمى اسإل اب  ومي ÷ مؾ االسإلؾسط الحدابي  الػزن الشدبي
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التكخارات والستػسصات واالنحخافات السعيارية والػزن الشدبي وقيسة "ت" لكل فقخة مغ : (ٗٙرقع )ججول 
 فقخات البعج وكحلظ تختيبيا في البعج.

 الفقخة .م
مجسػع 
 الستػسط االستجابات

االنحخاف 
 السعياري 

الػزن 
 قيسة"ت" الشدبي

قيسة 
 التختيب الجاللة

ٔ 
إلبه ورسمه والضؾم ا ؛سان  العقدؼ اا ؛سان با ومالئسإله ًو

 ازخ  والقزا  خض ه وش ه  له ضور  ي تشسض  السؤسد 
ٖٔٙ٘ ٗ.ٕٕ٘ ٔ.ٔٗٙ ٛ٘.ٓ٘ ٔٔ.ٚ٘ٛ ٓ.ٓٓٓ ٙ 

ٕ 
اة والحج  لها ضور  ي  تأض؛  العباضاا االرالة والرضام والًس

 تشسض  السؤسد 
ٖٕٔٛ ٗ.ٖٔٚ ٔ.ٜٔٔ ٕٛ.ٚٗ ٜ.ٖ٘ٛ ٓ.ٓٓٓ ٕٔ 

 ٓٔ ٓٓٓ.ٓ ٕٙٔ.ٔٔ ٜٜ.ٖٛ ٖٕٔ.ٔ ٜٜٔ.ٗ ٖٛٗٔ اتباغ الدش  و الدض ة الشبؾ   له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٖ
 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٜٓٙ.ٕٔ ٜٛ.٘ٛ ٕٛٔ.ٔ ٜٜٕ.ٗ ٖٓٛٔ عدؽ السعامم  لدػ ال  اض له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٗ

٘ 
ؾن لمسداعداا له ضور  ي  العسل وعدم السدل وعدم الً 

 تشسض  السؤسد  .
ٖٕٔٚ ٗ.ٕٚٗ ٔ.ٓٚٛ ٛ٘.ٗٛ ٕٔ.ٛٙٙ ٓ.ٓٓٓ ٘ 

 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٔٓ.ٗٔ ٓٔ.ٛٛ ٖٗٔ.ٔ ٘ٓٗ.ٗ ٗٔٗٔ االخالص  ي العسل له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٙ
 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٜٕٔ.ٗٔ ٜٔ.ٚٛ ٖٙٔ.ٔ ٜٖٙ.ٗ ٔٔٗٔ الردل والما    ي السعامم  له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٚ

ٛ 
 ي تشسض   الإلؾسط وعدم ا س اف  ي ا  فال له ضور

 السؤسد  .
ٖٔٔ٘ ٗ.ٜٓٚ ٔ.ٔٓٗ ٛٔ.ٜٖ ٜ.ٕٙٛ ٓ.ٓٓٓ ٖٔ 

ٜ 
اتباغ الف ض لمدمؾك السثمى والقضؼ الحسضدة له ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٖٔ٘٘ ٗ.ٕٕٔ ٔ.ٔٓٙ ٛٗ.ٕٗ ٔٔ.ٙٛ٘ ٓ.ٓٓٓ ٛ 

 ٘ٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٚٚ.٘ ٚٓ.ٚٚ ٛٚٔ.ٔ ٗ٘ٛ.ٖ ٖٕٚٔ اللً  والدعا  له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٓٔ
 ٜ ٓٓٓ.ٓ ٗٔٛ.ٔٔ ٖٓ.ٗٛ ٗٛٓ.ٔ ٕ٘ٔ.ٗ ٖٖ٘ٔ الحالل له ضور  ي تشسض  السؤسد  . تح ؼ  ٔٔ
 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٖٕٙ.ٕٔ ٙٛ.ٗٛ ٘ٛٓ.ٔ ٖٕٗ.ٗ ٕٖٙٔ عدؽ الخمق وسع  الردر له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٕٔ
 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٔٛٓ.ٖٔ ٜٛ.٘ٛ ٜٗٓ.ٔ ٜٜٕ.ٗ ٖٓٛٔ العدل له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٖٔ
 ٔٔ ٓٓٓ.ٓ ٓ٘ٚ.ٓٔ ٖٙ.ٖٛ ٗٔٔ.ٔ ٛٙٔ.ٗ ٖٖٛٔ ضور  ي تشسض  السؤسد  . القدوة الحدش  لها ٗٔ
ل له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٘ٔ  ٗٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٗٓ.ٛ ٜٙ.ٓٛ ٜٛٔ.ٔ ٖٗٓ.ٗ ٜٕ٘ٔ الإلًؾ
  ٓٓٓ.ٓ ٕٔٙ.ٖٔ ٕٔ.ٗٛ ٖٖٔ.ٗٔ ٖٜٓ.ٖٙ ٖٕٕ٘ٓ الجرجة الكمية 

لتأثيخ تشسية الفـخد مـغ الشاحيـة اإليسانيـة   أن الدرج  السمض  ٗٙاتزا مؽ ال دول ا
% ، ومدؾ أكبد  مدؽ الدؾزن الشددبي ٕٔ.ٗٛعرل عمى وزن  ددبي ا االقتراد االسبلميعمى 

 .االقتراد االسبلميتشسية الفخد مغ الشاحية اإليسانية عمى %، مسا يدل تأثض  ٓٚاال إل ا ي
 كسا يتزح أن أعمى فقختيغ في البعج  كانتا كالتالي: 

  اعإلمدد   خددالص  ددي العسددل لدده ضور  ددي تشسضدد  السؤسددد   والإلددي  ردد  عمددى  ا ٙا الفقدد ة -
 % .ٓٔ.ٛٛالس تب  الولى بؾزن  دبي عدره ا

      والإلي  ر  عمى  الردل والما د   دي السعاممد  لده ضور  دي تشسضد  السؤسدد ٚالفق ة ا -
 % .ٜٔ.ٚٛاعإلم  الس تب  الثا ض  بؾزن  دبي عدره ا

، عضد  جسضعهدا االعإلرداض االسدالميو العع مؽ مله الفق اا ا ؛سا ض  مددػ تأثض مدا عمدى     
 %.ٚٚ%  ي الإلأثض  بل إن أعل  دب  تأثض  بم   ٓٚ اع   دب  
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وإن مدددلا المددد  ؛ ددد  الإلؾعدددف عشدددده لسدددا  ضددده مدددؽ أمسضددد  الإلشسضددد  ا ؛سا ضددد  لمفددد ض عمدددى      
ال ددش، وعدددم واالتقددان، ومددؾ مددا أرشددد ا ،  بدددون االخددالص سددؾف يشذددأ االعإلردداض االسددالمي

الشبي ل إلضه  ي أعاضيثه، وعد بدؾد البخدارؼ أول عددي  لده  دي ا خدالص لسدا لده مدؽ أمسضد  
ددلا المدد   ددي الردددل والما دد  الإلددي إن لددؼ   هددؾ البؾصددم  الإلددي ؛دددض  الفدد ض  حددؾ ات امدده، ًو

    مسا ؛دببان ا هضار االعإلراض بالسامل.تظبق  ي االعإلراض  إ ه سضحل محمها ال ش والخضا
 وأن أدنى فقختيغ في البعج كانتا كالتالي:

ل له ضور  ي تشسض  السؤسد ٘ٔالفق ة ا -   اعإلم  الس تب  ال ابع      والإلي  ر  عمى  الإلًؾ
 % .ٜٙ.ٓٛعذ  بؾزن  دبي عدره ا

السؤسدددد    اعإلمدددد  الدددلً  والددددعا  لددده ضور  ددددي تشسضددد      والإلدددي  رددد  عمددددى ٓٔالفقددد ة ا -
 % .ٚٓ.ٚٚالس تب  الخض ة بؾزن  دبي عدره ا

 الدؤال الثاني : 
ــى  ــة عم ــة اإلداري ــخد مــغ الشاحي ــة الف ــأثيخ تشسي ــى : مــا ت ــاني عم االقترــاد يــشز الدــؤال الث

 .االسبلمي
تتأثخ تشسية الفخد مغ الشاحية  برضا   الف ض الإلالي: شاول،جاب  عؽ ملا الدؤال عس

 %.ٓٚبشدبة تديج عغ  قتراد االسبلمياالاإلدارية عمى 
باسدددإلخدام الإلسددد اراا والسإلؾسدددظاا والشدددد  السئؾ ددد   شددداول،جابددد  عدددؽ مدددلا الفددد ض عام
 وعضس   ا ، وال دول الإلالي يؾ ا تلػ:
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فقخة مغ التكخارات والستػسصات واالنحخافات السعيارية والػزن الشدبي وقيسة "ت" لكل : (٘ٙججول رقع )
 فقخات البعج وكحلظ تختيبيا في البعج.

 الفقخة م
مجسػع 
 الستػسط االستجابات

االنحخاف 
 السعياري 

الػزن 
 قيسة"ت" الشدبي

قيسة 
 التختيب الجاللة

ٔ 
السهاراا ا ضار   لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٖٖٔٙ ٗ.ٕٗٙ ٔ.ٜٓٛ ٛٗ.ٜٕ ٕٔ.ٔٚٛ ٓ.ٓٓٓ ٔ 

 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٖٛ٘.ٔٔ ٜٗ.ٖٛ ٗٙٓ.ٔ ٗٚٔ.ٗ ٖٓٗٔ له ضور  ي تشسض  السؤسد  .تدر   العاممضؽ  ٕ

 ٔٔ ٓٓٓ.ٓ ٕٚٓ.ٓٔ ٖٔ.ٕٛ ٜٜٓ.ٔ ٘ٔٔ.ٗ ٕٖٔٔ مدإلؾػ تعمضؼ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٖ

ٗ 
عاممضؽ له ضور  ي مدإلؾػ االترال والإلؾاصل بضؽ ال

 تشسض  السؤسد  
ٖٔٔٓ ٗ.ٓٛٔ ٔ.ٜٓ٘ ٛٔ.ٕٙ ٜ.٘ٓٗ ٓ.ٓٓٓ ٔٗ 

 ٜٔ ٓٓٓ.ٓ ٙٗٛ.ٛ ٖٔ.ٓٛ ٗٗٓ.ٔ ٙٔٓ.ٗ ٜٕٛٔ السباضرة لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٘

 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٖٔٓ.ٔٔ ٕٔ.ٖٛ ٚٙٓ.ٔ ٙ٘ٔ.ٗ ٖٖٗٔ ا بداغ لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٙ

 ٙٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٛٓ.ٜ ٖٚ.ٔٛ ٕٚٔ.ٔ ٜٙٓ.ٗ ٖٙٓٔ االبإلسار لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٚ

 ٙ ٓٓٓ.ٓ ٜٖٔ.ٔٔ ٖٓ.ٖٛ ٓٚٓ.ٔ ٘ٙٔ.ٗ ٖٖٚٔ اممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد  الثق  بالشفس لدػ الع ٛ

 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٖٛ٘.ٔٔ ٘ٓ.ٗٛ ٚٛٓ.ٔ ٕٕٓ.ٗ ٜٖٗٔ إضارة الؾع  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٜ

 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٜٙٔ.ٓٔ ٗٚ.ٖٛ ٕٚٔ.ٔ ٚٛٔ.ٗ ٖٗٗٔ تحفضس العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٓٔ

ٔٔ 
 السهاراا الإلسشؾلؾجض  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٖٕٔٓ ٗ.ٕٔٔ ٓ.ٜٜٗ ٕٛ.ٕٗ ٔٔ.ٖٓٚ ٓ.ٓٓٓ ٕٔ 

ٕٔ 
الذخرض  القؾ   لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٖٖٔٓ ٗ.ٜٓ٘ ٔ.ٓٙٓ ٛٔ.ٔٛ ٜ.ٗٗٚ ٓ.ٓٓٓ ٔٚ 

 ٘ٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٖٓ.ٜ ٙ٘.ٔٛ ٖٓٔ.ٔ ٛٚٓ.ٗ ٜٖٓٔ ضور  ي تشسض  السؤسد  .اللًا  لدػ العاممضؽ له  ٖٔ

 ٘ ٓٓٓ.ٓ ٖٚٗ.ٔٔ ٖٗ.ٖٛ ٓٙٓ.ٔ ٔٚٔ.ٗ ٜٖٖٔ اال إلسا  لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٗٔ

ٔ٘ 
ت تض  الولؾ اا لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٕٜٜٔ ٗ.ٓٗٚ ٔ.ٓٚٙ ٛٓ.ٜٖ ٜ.ٔٓٙ ٓ.ٓٓٓ ٔٛ 

 ٖٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٜٙ.ٜ ٙٓ.ٕٛ ٖٛٓ.ٔ ٖٓٔ.ٗ ٖٚٔٔ تظؾ   العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٙٔ

ٔٚ 
القشاعاا الؾا ح  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  

 السؤسد  .
ٕٕٔٚ ٖ.ٜٖٙ ٔ.ٓٙٙ ٜٚ.ٕ٘ ٚ.ٚٚٙ ٓ.ٓٓٓ ٕٓ 

 ٜ ٓٓٓ.ٓ ٔٙٙ.ٓٔ ٛٙ.ٕٛ ٘ٙٓ.ٔ ٖٗٔ.ٗ ٕٖٚٔ الإلخظضط لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٛٔ

 ٓٔ ٓٓٓ.ٓ ٖٗٙ.ٓٔ ٖٗ.ٕٛ ٙٗٓ.ٔ ٕٔٔ.ٗ ٖٕٖٔ الإلشغضؼ لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٜٔ

 ٛ ٓٓٓ.ٓ ٜ٘ٛ.ٓٔ ٓٛ.ٕٛ ٖ٘ٓ.ٔ ٓٗٔ.ٗ ٜٕٖٔ ال عاب  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٕٓ
  ٓٓٓ.ٓ ٜٜٛ.ٔٔ ٖٗ.ٕٛ ٕٚٗ.ٛٔ ٖٓٗ.ٕٛ ٖٕٔٗٙ الجرجة الكمية 

لتأثيخ تشسية الفخد مـغ الشاحيـة اإلداريـة عمـى   أن الدرج  السمض  ٘ٙاتزا مؽ ال دول ا    
% ، ومدددؾ أكبددد  مدددؽ الدددؾزن الشددددبي ٖٗ.ٕٛعردددل عمدددى وزن  ددددبي ا االقترـــاد االســـبلمي

 .االقتراد االسبلميتشسية الفخد مغ الشاحية اإلدارية عمى %، مسا يدل تأثض  ٓٚاال إل ا ي
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 فقختيغ في البعج  كانتا كالتالي:كسا يتزح أن أعمى  
السهاراا ا ضار   لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسدد      والإلي  ر  عمى ٔالفق ة ا -

 % .ٕٜ.ٗٛ  اعإلم  الس تب  الولى بؾزن  دبي عدره ا
إضارة الؾعدد  لدددػ العدداممضؽ لهددا ضور  ددي تشسضدد  السؤسددد        والإلددي  ردد  عمددى ٜالفقدد ة ا -

 % .٘ٓ.ٗٛتب  الثا ض  بؾزن  دبي عدره ااعإلم  الس  
و العع مشا بأن ماتضؽ الفق تضؽ مسا أساس العسمض  ا ضار   الإلي ؛قؾم الف ض بها  دي عسمده     

لإلشسض  االعإلراض،  ال بد لمف ض  السدمؼ مؽ تشسض  مهارته الفشض ، والدرا؛  السامم  باسإل الل وعإلده 
 ال  از السهام السظمؾك  مشه.

 فقختيغ في البعج كانتا كالتالي:وأن أدنى 
  اعإلمد      والإلي  ر  عمى  السباضرة لدػ العاممضؽ لهدا ضور  دي تشسضد  السؤسدد ٘الفق ة ا -

 % .ٖٔ.ٓٛالس تب  الإلاسع  عذ  بؾزن  دبي عدره ا
   والإلدددي  رددد  عمدددى  القشاعددداا الؾا دددح  لددددػ العددداممضؽ لهدددا ضور  دددي تشسضددد  ٚٔالفقددد ة ا -

 % .ٕ٘.ٜٚ تب  الخض ة بؾزن  دبي عدره ا  اعإلم  الس السؤسد 
 الدؤال الثالث : 

يــشز الدــؤال الثالــث عمــى : مــا تــأثيخ تشسيــة الفــخد مــغ الشاحيــة الفكخيــة واالجتساعيــة عمــى 
 .االقتراد االسبلمي

تتأثخ تشسية الفخد مغ  برضا   الف ض الإلالي: شاول،جاب  عؽ ملا الدؤال عام
 .%ٓٚبشدبة تديج عغ  االقتراد االسبلميعمى  الشاحية الفكخية واالجتساعية

باسدددإلخدام الإلسددد اراا والسإلؾسدددظاا والشدددد  السئؾ ددد   شددداول،جابددد  عدددؽ مدددلا الفددد ض عام
 وعضس   ا ، وال دول الإلالي يؾ ا تلػ:
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لكل فقخة مغ  التكخارات والستػسصات واالنحخافات السعيارية والػزن الشدبي وقيسة "ت": (ٙٙججول رقع )
 فقخات البعج وكحلظ تختيبيا في البعج

مجسػع  الفقخة م
 الستػسط االستجابات

االنحخاف 
 السعياري 

الػزن 
 التختيب قيسة الجاللة قيسة"ت" الشدبي

اشباغ الحاجاا االجإلساعض  والثقا ض  لدػ العاممضؽ له  ٔ
 ضور  ي تشسض  السؤسد  .

ٖٔٓٛ ٗ.ٓٚ٘ ٔ.ٓٙٗ ٛٔ.٘ٓ ٜ.ٜٙٚ ٓ.ٓٓٓ ٘ 

تشسض  السؾام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض   ٕ
 السؤسد  .

ٕٜٔ٘ ٖ.ٜٕٕ ٔ.ٓٗٚ ٚٛ.ٗٗ ٚ.ٕٕٔ ٓ.ٓٓٓ ٖٔ 

الإلؾاصل االجإلساعي لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض   ٖ
 السؤسد  .

ٕٜٔ٘ ٖ.ٜٕٕ ٔ.ٓٗٚ ٚٛ.ٗٗ ٚ.ٕٕٔ ٓ.ٓٓٓ ٔٗ 

 ٔٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٛٙ.ٚ ٖٛ.ٜٚ ٗ٘ٓ.ٔ ٜٜٙ.ٖ ٕٗٚٔ الإل و ا عؽ العاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  . ٗ

الظسأ ضش  وإبعاض عؾامل الخؾف والقمق عؽ العاممضؽ له  ٘
 ضور  ي تشسض  السؤسد  .

ٖٔٔٓ ٗ.ٓٛٔ ٔ.ٕٔٔ ٛٔ.ٕٙ ٜ.ٖٜ٘ ٓ.ٓٓٓ ٗ 

اشباغ الحاجاا الشفدض  لدػ العاممضؽ له ضور  ي تشسض   ٙ
 السؤسد  .

ٕٔٛٙ ٗ.ٓٓٙ ٔ.ٓ٘٘ ٛٓ.ٕٔ ٛ.ٜٜ٘ ٓ.ٓٓٓ ٜ 

واالعإل اف بقضس  اال دان لدػ العاممضؽ لها ضور السحب   ٚ
  ي تشسض  السؤسد  .

ٖٔٓ٘ ٗ.ٓٙ٘ ٔ.ٜٓٛ ٛٔ.ٖٔ ٜ.ٕٕٛ ٓ.ٓٓٓ ٙ 

السذاًر   ي الحضاة العام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي  ٛ
 تشسض  السؤسد  .

ٕٕٔٗ ٖ.ٜٛٙ ٔ.ٜٔٗ ٚٚ.ٖٛ ٘.ٚ٘ٙ ٓ.ٓٓٓ ٔ٘ 

ضور  ي السذاًر   ي الحضاة الدضاسض  لدػ العاممضؽ لها  ٜ
 تشسض  السؤسد  .

ٖٔٔٔ ٖ.ٕٖ٘ ٔ.ٕٓٚ ٚٓ.ٗٚ ٓ.ٖٗٚ ٓ.ٕٜٚ ٔٙ 

السذاًر   ي صشر الق ار ومإلابع  الإلشفضل لدػ العاممضؽ  ٓٔ
 لها ضور  ي تشسض  السؤسد  .

ٕٔٙٛ ٖ.ٜ٘ٓ ٔ.ٜٓ٘ ٜٚ.ٓٓ ٚ.ٕٙٔ ٓ.ٓٓٓ ٕٔ 

القدرة عمى الإل ضض  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض   ٔٔ
 السؤسد  .

ٕٔٚ٘ ٖ.ٜٕٚ ٓ.ٜٜٕ ٜٚ.ٗٗ ٛ.ٕ٘ٙ ٓ.ٓٓٓ ٔٓ 

القدرة عمى إبعاض الغمؼ والإلعدف لدػ العاممضؽ له ضور  ٕٔ
  ي تشسض  السؤسد  .

ٖٕٖٔ ٗ.ٕٔٔ ٔ.ٔٗٙ ٕٛ.ٖٗ ٜ.ٚٔٙ ٓ.ٓٓٓ ٔ 

 ٚ ٓٓٓ.ٓ ٖٚٛ.ٛ ٙ٘.ٓٛ ٔٚٓ.ٔ ٕٛٓ.ٗ ٖٜٕٔ عاممضؽ له ضور  ي تشسض  السؤسد  الإلفهؼ والمظف لدػ ال ٖٔ

السذاكل لدػ العاممضؽ لها ضور  ي القدرة عمى تحديد  ٗٔ
 تشسض  السؤسد  .

ٖٕٔٔ ٗ.ٔٔ٘ ٔ.ٓٙٛ ٕٛ.ٖٔ ٔٓ.ٖٕ٘ ٓ.ٓٓٓ ٕ 

م اعاة الزعفا  وتوؼ االعإلضاجاا الخاص  لدػ  ٘ٔ
 العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد  .

ٕٜٔٔ ٗ.ٕٕٓ ٔ.ٜٓٚ ٛٓ.ٗٗ ٛ.ٕ٘٘ ٓ.ٓٓٓ ٛ 

الرح  العام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض   ٙٔ
 السؤسد  .

ٖٕٔٔ ٗ.ٓٛٚ ٔ.ٓٗ٘ ٛٔ.ٚٗ ٔٓ.ٓٙٙ ٓ.ٓٓٓ ٖ 

  ٓٓٓ.ٓ ٖٚٚ.ٜ ٙٙ.ٜٚ ٕٕٔ.ٗٔ ٜٕٚ.ٖٙ ٕٚ٘ٗٓ الجرجة الكمية 
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لتـأثيخ تشسيـة الفـخد مـغ الشاحيـة الفكخيـة   أن الدرجد  السمضد  ٙٙاتزا مدؽ ال ددول ا
% ، ومدؾ أكبد  مدؽ ٙٙ.ٜٚعردل عمدى وزن  ددبي ا االقترـاد االسـبلميواالجتساعية عمى 

تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخيـة واالجتساعيـة %، مسا يدل تأثض  ٓٚالؾزن الشدبي اال إل ا ي
 .االقتراد االسبلميعمى 

 كسا يتزح أن أعمى فقختيغ في البعج  كانتا كالتالي: 
لددػ العداممضؽ لده ضور  دي     والإلي  ر  عمى  القدرة عمى إبعاض الغمؼ والإلعدفٕٔالفق ة ا-

 % .ٖٗ.ٕٛتشسض  السؤسد    اعإلم  الس تب  الولى بؾزن  دبي عدره ا
   والإلي  ر  عمى  القدرة عمى تحديد السذاكل لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  ٗٔالفق ة ا-

 % .ٖٔ.ٕٛ  اعإلم  الس تب  الثا ض  بؾزن  دبي عدره ا السؤسد 
لمفد ض ًا دد  عا د ة بقدؾة أ؛زداح عضدد  ًدان ت تضبهدا الثالد  مددؽ و العدع أن الإلشسضد  االجإلساعضد  

، عضد  اال ددان اجإلسداعي االعإلراض االسدالميجؾا   تشسض  الف ض، لسا لها مؽ ضور  ي عسمض  
 إلضاجاا ومذاع  ؛   تقدي ما والعسل عمى عل مذاكمه.عبظبعه، وله ا

والإلعددف لددػ العداممضؽ لده ضور  دي القدرة عمى إبعاض الغمدؼ ومؽ مشا ًان رأؼ السبحؾثضؽ بأن 
مي أمؼ بشدد مدؽ بشدؾض أسدئم  االسدإلبا    دي الشاعضد  االجإلساعضد ، لسدا لمغمدؼ مدؽ  تشسض  السؤسد 

القددرة عمدى تحديدد السذداكل  ؾاعي سمبض  عمى أضا  و فددض  العداممضؽ  دي السؤسدداا، ًسدا أن 
 أ؛زاح.  لدػ العاممضؽ لها ضور  ي تشسض  السؤسد 

 تيغ في البعج كانتا كالتالي:وأن أدنى فقخ 
السذاًر   ي الحضاة العام  لدػ العاممضؽ لها ضور  دي تشسضد      والإلي  ر  عمى ٛالفق ة ا -

 % .ٖٛ.ٚٚبؾزن  دبي عدره ا ةالسؤسد    اعإلم  الس تب  الخامد  عذ  
   والإلددي  ردد  عمددى  السذدداًر   ددي الحضدداة الدضاسددض  لدددػ العدداممضؽ لهددا ضور  ددي ٜالفقدد ة ا -

 % .ٚٗ.ٓٚ  اعإلم  الس تب  الخض ة بؾزن  دبي عدره ا تشسض  السؤسد 
 الدؤال الخابع : 

يشز الدؤال الخابع عمى : ىل تػجج فخوق ذات داللـة احرـائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 
تعدى لمستغيـخات التاليـة:)الجشذ، العسـخ،  االقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 

 ة، السؤىل العمسي، مكان العسل، شبيعة العسل، سشػات الخبخة(.الحالة االجتساعي
 برضا   الف  ضاا الإلالض : شاول،جاب  عؽ ملا الدؤال عام
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 :  الفخض األول
يــشز الفــخض األول عمــى: ال تػجــج فــخوق ذات داللــة احرــائية فــي اســتجابات السبحــػثيغ 

 .أنثى( –تعدى لستغيخ الجشذ )ذكخ  االقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 
 T. test  Independentولمإلحقق مؽ صح  ملا  الف ض عامشا باسإلخدام اخإلبار  

Samples T Test  يؾ ا تلػ. ٚٙوال دول ا   

 الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة "ت" لمسقياس تعدى لستغيخ الجشذ: (ٚٙججول رقع )

 الجشذ البعج
تػزيع 
العجد
ٖٕٔ 

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
قيسة  قيسة )ت( السعياري 

 مدتػى الجاللة الجاللة

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
االقتراد االيسانية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

 ٜٖٓ.٘ٔ ٕٔ٘.ٕٙ ٜٕ٘ تً 
ٔ.ٗٙٚ 

  
ٓ.ٖٔٗ 

  ض  ضال  إعرائضاح   
 ٘ٓٔ.ٛ ٗٛٗ.٘ٙ ٕٙ أ ثى

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
االقتراد االدارية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

 ٕٗٚ.ٜٔ ٜٛٛ.ٔٛ ٜٕ٘ تً 
ٓ.ٜٙٚ 

  
ٓ.ٗٛٙ 

 ٖٙ٘.ٔٔ ٙٓٛ.ٖٛ ٕٙ أ ثى  ض  ضال  إعرائضاح   

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
الفكخية واالجتساعية في 

في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٕٛٛ.ٗٔ ٕٕٙ.ٖٙ ٜٕ٘ تً 

ٓ.ٕٚٙ 
  

ٓ.ٖٚٛ 
  ض  ضال  إعرائضاح   

 ٖٛٔ.ٔٔ ٚٚٔ.ٗٙ ٕٙ أ ثى

 الجرجة الكمية
 ٜٖٛ.ٓ ٕٔٔ.ٛٗ ٖٔٔ.ٕٛٓ ٜٕ٘ تً 

  
ٓ.ٕٗٓ 

  ض  ضال  إعرائضاح   
 ٕٕٗ.ٕٚ ٛٙٗ.ٖٕٔ ٕٙ أ ثى

 ٜٙ.ٔ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  أٜٖعضس   ا  ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٛ٘.ٕ  = ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  أٜٖع    اعضس   ا  ال دولض  عشد ضرج  

  ٕعضس  ا ال دولض  ومؾ مؾجؾض مؽ  سؽ ال داول االعرائض  ال دولض  ومي ثابإل  عد  عدض العضش   اعص 

يإلزددا مددؽ ال دددول الدددابق أن عضسدد   ا  السحدددؾك  أعددل مددؽ عضسدد   ا  ال دولضدد   ددي 
ضاللدد  إعرددائض  تعددسػ  دد ول تاا  جسضددر البعدداض والدرجدد  السمضدد ، ومددلا يدددل عمددى عدددم وجددؾض

 ، عض  ال أمسض   ي االجاب  تعسؼ إن ًان السبحؾ  تً  أو أ ثى.لسإل ض  ال شس
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 :  الفخض الثاني
يشز الفخض الثـاني عمـى: ال تػجـج فـخوق ذات داللـة احرـائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 

سـشة،  ٖٓتعدى لستغيخ العسخ ) أقل مـغ  االقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 
 فأكثخ (. ٓ٘، ٓ٘أقل مغ  -ٓٗ، ٓٗأقل مغ  – ٖٓ

باسددإلخدام أسددمؾد تحمضددل الإلبددايؽ العدداضؼ  شدداولمإلحقددق مددؽ صددح  مددلا مددؽ الفدد ض عام
One Way ANOVA  ٛٙوال ددول اومؾ ؛دإلخدم عشدما ؛أؾن مشداك أكثد  مدؽ مإل ضد  ؽ  

 يؾ ا تلػ : 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعات ودرجات الحخية ومتػسط السخبعات وقيسة "ف" : (ٛٙججول رقع )
 ومدتػى الجاللة تعدى لستغيخ العسخ.

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ البعج
 الحخية

متػسط 
قيسة  قيسة "ف" السخبعات

 مدتػى الجاللة الجاللة

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٗٔٙ.ٗٚ ٖ ٔٗٛ.ٖٕٕ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.ٖٕٙ 

  
  

ٓ.ٚٛٓ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٙٛٓ.ٕٙٓ ٖٚٔ ٖٙ٘.ٜٕٖ٘ٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االدارية في 

في  االسبلمي االقتراد
 فمدصيغ

 ٜٗٚ.ٜٛٔ ٖ ٕٚٗ.ٜٙ٘ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.٘٘ٚ 

  
  

ٓ.ٙٗٗ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٔٙ.ٖٓٗ ٖٚٔ ٔٗٚ.ٗٛٓٛٓٔ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٛٛ.ٖ٘ٙٛٓٔ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٖٙٔ.ٖٚٔ ٖ ٜٓٗ.ٔٔٗ بضؽ الس سؾعاا

ٓ.ٙٚٙ 
  
  

ٓ.٘ٙٚ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٗٙٛ.ٕٕٓ ٖٚٔ ٕٔٓ.ٖٛٓٗٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٕٔٗ.ٜٔٚٗٙ الس سؾغ

 الجرجة الكمية
 ٖٗٗ.ٓ ٜٖٖ.ٜٜٛ ٖ ٙٔٓ.ٜٕٛٙ بضؽ الس سؾعاا

  
  

ٓ.ٕٖٚ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٖٙ.ٕٖٕٓ ٖٚٔ ٔٙ٘.ٜٕٙٗٗٙ ضاخل الس سؾعاا
   ٕٖٓ ٙٚ٘.ٜٚٙٙٗٙ الس سؾغ

 ٖٛ.ٖ  =  ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٚٔ، ٖف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٕٙ.ٕ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٚٔ، ٖف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

مإل ضدد  العسددد  يإلسدددؾن مددؽ أركعددد  مإل ضددد اا إتا  ددإن ضرجددداا الح  ددد  بددضؽ الس سؾعددداا ًسدددا مدددؾ 
 الإلالي:مؾ ا  ي ال دول 
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دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٗٔٙ.ٗٚ ٖ=ٔ-ٗ ٔٗٛ.ٖٕٕ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.ٖٕٙ 

  
  

ٓ.ٚٛٓ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٙٛٓ.ٕٙٓ ٖٚٔ=ٗ-ٕٖٔ ٖٙ٘.ٜٕٖ٘ٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ=ٔ-ٕٖٔ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ف  السحدؾك  أعل مؽ عضس   ف  ال دولض  عشد 
   ي جسضر البعاض والدرج  السمض  لالسإلبا  ، أؼ أ ه ال تؾجد   ول تاا ٘ٓ.ٓمدإلؾػ ضالل  ا

 ضالل  إعرائض  تعسػ لسإل ض  العس . 
 :  الفخض الثالث

يشز الفخض الثالـث عمـى: ال تػجـج فـخوق ذات داللـة احرـائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 
تعدى لستغيخ الحالة االجتساعيـة ) أعـدب  االقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 

 متدوج( . –
  يؾ دا ٜٙوال ددول ا  ٔ T. testباسدإلخدام اخإلبدار   شداولمإلحقق مؽ صح  مدلا  الفد ض عام

 تلػ 
 الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة "ت" لمسقياس تعدى لستغيخ الحالة االجتساعية: (ٜٙرقع )ججول 

 البعج
الحالة 
 الستػسط الحدابي العجد االجتساعية

االنحخاف 
 مدتػى الجاللة قيسة الجاللة قيسة )ت( السعياري 

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
االقتراد االيسانية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

 ٕٜٓ.ٓ ٜٜٗ.ٗٔ ٕٙٗ.ٖٙ ٔٙ أعسد
  

ٓ.ٜٕٚ 
  

  ض  ضال  إعرائضاح 
 ٜٕٚ.ٗٔ ٛ٘ٓ.ٖٙ ٕٓٙ مإلسو 

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
االقتراد االدارية في 
 في فمدصيغ االسبلمي

 ٛٙٓ.ٛٔ ٗ٘ٚ.ٕٛ ٔٙ أعسد
ٓ.ٜٔ٘ 

  
ٓ.ٛٗٙ 

  
  ض  ضال  إعرائضاح 

 ٖٗ٘.ٛٔ ٕٕٗ.ٕٛ ٕٓٙ مإلسو 

دور تشسية الفخد مغ الشاحية 
الفكخية واالجتساعية في 

في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٜٖٔ.ٗٔ ٙٙٓ.٘ٙ ٔٙ أعسد
ٓ.ٛٔ٘ 

  
ٓ.ٗٔٙ 

  
  ض  ضال  إعرائضاح 

 ٜٔٔ.ٗٔ ٘ٔٗ.ٖٙ ٕٓٙ مإلسو 

 الجرجة الكمية
 ٖٚٙ.ٓ ٕٜٚ.ٗٗ ٙٙٓ.ٕٔٔ ٔٙ أعسد

  
ٓ.ٚٔٗ 

  
  ض  ضال  إعرائضاح 

 ٛٗٓ.٘ٗ ٘ٔٚ.ٕٛٓ ٕٓٙ مإلسو 
 ٜٙ.ٔ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  أٜٖعضس   ا  ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٛ٘.ٕ  = ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  أٜٖعضس   ا  ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

                                                           

ٔ :Fac.ksu.edu.sa : أمؼ االخإلباراا االعرائض  وأكث ما اسإلخداماح  ي االبحا  والدراساا الإلي تهدف
لمسف عؽ ضالل  الف ول االعرائض  بضؽ مإلؾسظي عضشضؽ مثل الف ل ببؽ مإلؾسظي اللًؾر واال ا   ي 

 االخإلبار الإلحرضمي لساضة معضش .
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يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ا  السحدؾك  أعل مؽ عضس   ا  ال دولض   ي        
والدرج  السمض ، وملا يدل عمى عدم وجؾض   ول تاا ضالل  إعرائض  تعسػ جسضر البعاض 

 لسإل ض  الحال  االجإلساعض .
 :  الفخض الخابع

يـشز الفـخض الخابــع عمـى: ال تػجــج فـخوق ذات داللــة احرـائية فــي اسـتجابات السبحــػثيغ 
انػيــة، تعـدى لستغيـخ السؤىــل العمسـي )ث االقترـاد االســبلميحـػل دور التشسيـة البذــخية فـي 

 دبمػم، بكالػريػس، ماجدتيخ، دكتػراه(.
 Oneباسدإلخدام أسدمؾد تحمضددل الإلبدايؽ العداضؼ  شدداولمإلحقدق مدؽ صدح  مددلا مدؽ الفد ض عام

Way ANOVA يؾ ا تلػ : ٓٚوال دول ا   

"ف"  مرجر التبايغ ومجسػع السخبعات ودرجات الحخية ومتػسط السخبعات وقيسة: (ٓٚججول رقع )
 ومدتػى الجاللة تعدى لستغيخ السؤىل العمسي.

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ البعج
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

قيسة  قيسة "ف"
 الجاللة

 مدتػى الجاللة

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٙٔٓ.ٗٚٗ ٗ ٖٙٓ.ٜٙٛٔ بضؽ الس سؾعاا
ٕ.ٖٖ٘ 

  
  

ٓ.ٓ٘ٗ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٚٗٗ.ٕٔٓ ٖٙٔ ٖٖٔ.ٖٚ٘ٙٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االدارية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٜٔٔ.ٖٖٛ ٗ ٖٙٚ.ٕٖ٘ٔ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.ٜٜٙ 

  
  

ٓ.ٗٔٓ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٔٙ٘.ٜٖٖ ٖٙٔ ٕٕ٘.ٖٔٓٚٓٔ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٛٛ.ٖ٘ٙٛٓٔ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٔٚٓ.ٜ٘ٔ ٗ ٕٙٛ.ٓٛٚ بضؽ الس سؾعاا

ٓ.ٜٙٗ 
  
  

ٓ.ٕٗٚ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٖٖ.ٕٕٓ ٖٙٔ ٖ٘ٔ.ٜٖٜٖٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٕٔٗ.ٜٔٚٗٙ الس سؾغ

 الجرجة الكمية
 ٕٓ٘.ٔ ٕٕٛ.ٜٕٔ٘ ٗ ٜٕٛ.ٜٚٓٓٔ بضؽ الس سؾعاا

  
  

ٓ.ٕٜٓ 
  
  

 ض  ضال  
 ٜٙٗ.ٕ٘ٔٓ ٖٙٔ ٕٚٛ.ٖٛٛٛٙٙ ضاخل الس سؾعاا إعرائضاح 

   ٕٖٓ ٙٚ٘.ٜٚٙٙٗٙ الس سؾغ
 ٖٙ.ٖ  =  ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٜٖ.ٕ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
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يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ف  السحدؾك  أعل مؽ عضس   ف  ال دولض  عشد 
   ي جسضر البعاض والدرج  السمض  لالسإلبا  ، أؼ أ ه ال تؾجد   ول تاا ٘ٓ.ٓمدإلؾػ ضالل  ا

 لعمسي. ضالل  إعرائض  تعسػ لسإل ض  السؤمل ا
 :  الفخض الخامذ

يشز الفخض الخامذ عمى: ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 
ــي  ــة البذــخية ف ــان العســل الخئيدــي  االقترــاد االســبلميحــػل دور التشسي ــخ مك تعــدى لستغي

 )الجامعات، القصاع الخاص، القصاع الحكػمي، السشطسات األىمية، البمجية(.
 Oneباسدإلخدام أسدمؾد تحمضددل الإلبدايؽ العداضؼ شددا صدح  مددلا مدؽ الفد ض عامولمإلحقدق مدؽ 

Way ANOVA يؾ ا تلػ: ٔٚوال دول ا   

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعات ودرجات الحخية ومتػسط السخبعات وقيسة "ف" : (ٔٚججول رقع )
 ومدتػى الجاللة تعدى لستغيخ مكان العسل الخئيدي.

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ البعج
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

قيسة  قيسة "ف"
 الجاللة

 مدتػى الجاللة

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٗٗٓ.ٔٗٓٔ ٗ ٛٚٔ.ٗٙٔٗ بضؽ الس سؾعاا
٘.ٖٜ٘ 

  
  

ٓ.ٓٓٓ 
  
  

ضال  عشد 
ٓ.ٓٔ 

 ٜٕٙ.ٜٗٔ ٖٙٔ ٜٔٓ.ٜٖٛٔٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االدارية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٜٔٚ.ٖٔٛٔ ٗ ٖٙٔ.ٕٖٚٚ بضؽ الس سؾعاا
٘.ٖٚٔ 

  
  

ٓ.ٓٓٓ 
  
  

ضال  عشد 
ٓ.ٓٔ 

 ٘٘ٙ.ٕٖٓ ٖٙٔ ٕٗٛ.ٕٖٙٔٓٔ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٛٛ.ٖ٘ٙٛٓٔ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٕٛ٘.ٜٜٗ ٗ ٕٔٔ.ٜٖٛٚ بضؽ الس سؾعاا

٘.ٔٚٗ 
  
  

ٓ.ٓٓٓ 
  
  

ضال  عشد 
ٓ.ٓٔ 

 ٜٕٔ.ٕٜٔ ٖٙٔ ٜٖٓ.ٔٗٚٓٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٕٔٗ.ٜٔٚٗٙ الس سؾغ

 الجرجة الكمية
 ٙٙٛ.٘ ٜ٘ٓ.ٓٛٔٔٔ ٗ ٖٕٚ.ٕٓٚٗٗ بضؽ الس سؾعاا

  
  

ٓ.ٓٓٓ 
  
  

ضال  عشد 
ٓ.ٓٔ 

 ٙٗٛ.ٜ٘ٓٔ ٖٙٔ ٖٓٗ.ٕٕٚٗٓٙ ضاخل الس سؾعاا
   ٕٖٓ ٙٚ٘.ٜٚٙٙٗٙ الس سؾغ

 ٖٙ.ٖ  =  ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٜٖ.ٕ   =٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
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يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ف  السحدؾك  أكب  مؽ عضس   ف  ال دولض  عشد 
   ي جسضر البعاض والدرج  السمض  لالسإلبا  ، أؼ أ ه تؾجد   ول تاا ٘ٓ.ٓمدإلؾػ ضالل  ا

ولسع    ات اه الف ول عسشا باسإلخدام ، ضالل  إعرائض  تعسػ لسإل ض  مأان العسل ال ئضدي
ومؾ ؛دإلخدم ال؛ اض ات اه الف ول بضؽ السإلؾسظاا عشدما ؛أؾن مشاك ، ٔلبعدؼاخإلبار شضفضه ا
  ضال   ي البعد

  ا تلػ:  تؾ ٘ٚ-ٗٚ-ٖٚ-ٕٚلاوال داو 

االقتراد يػضح اختبار شيفيو  في بعج دور تشسية الفخد مغ الشاحية االيسانية في : (ٕٚججول رقع )
 في فمدصيغ تعدى لستغيخ مكان العسل الخئيدي. االسبلمي

 مكان
 االول

القصاع  الجامعات
 الخاص

القصاع 
 الحكػمي

السشطسات 
 البمجية األىمية

ٙٚ.ٕٚٚ ٘ٛ.ٖ٘ٚ ٙٔ.ٖٗٙ ٕٙ.٘ٓٓ ٙٚ.ٓٗٗ 
 الجامعات
ٙٚ.ٕٚٚ ٓ 

    
 القصاع الخاص
٘ٛ.ٖ٘ٚ *ٜ.ٜٜٔ ٓ 

   
 القصاع الحكػمي
ٙٔ.ٖٗٙ ٙ.ٖٖٙ ٕ.ٖٛٙ ٓ 

  
 السشطسات األىمية
ٕٙ.٘ٓٓ ٘.ٕٕٚ ٖ.ٜٕٚ ٔ.ٓٙٗ ٓ 

 
 البمجية
ٙٚ.ٓٗٗ ٓ.ٕٚٛ *ٛ.ٗٚٔ ٘.ٙٓٛ ٗ.٘ٗٗ ٓ 

 ٔٓ.ٓ*ضال  عشد 

يإلزا مؽ ال دول الدابق وجؾض   ول بضؽ جسم  العاممضؽ  ي ال امعاا والقظاغ 
الخاص ولقد ًا   الف ول لرالا العاممضؽ  ي ال امعاا، وكضؽ القظاغ الخاص والبمد؛اا 

 لرالا العاممضؽ  ي البمد؛اا، ولؼ يإلزا   ول  ي أماكؽ العسل الخ ػ.
  

                                                           

:تدإلخدم مله الظ  ق   ي إج ا  جسضر السقار اا بضؽ الوسا  ومي الظ  ق   Scheffeشخيقة شيفيو  ٔ
السفزم   ي عال  ًؾن ع ؾم الخال؛ا  ض  مإلداو   أو عشد ال  ب   ي إج ا  مقار اا معقدة ًأن  قارن 

 ثال  م إلسعاا بس إلسر واعد، أو م إلسعضؽ مقابل م إلسعضؽ أو  ض ما مؽ مثل مله السقار اا.
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االقتراد يػضح اختبار شيفيو  في بعج دور تشسية الفخد مغ الشاحية االدارية في : (ٖٚججول رقع )
 في فمدصيغ تعدى لستغيخ مكان العسل الخئيدي. االسبلمي

 مكان
 الثاني

 الجامعات
القصاع 
 الخاص

القصاع 
 الحكػمي

السشطسات 
 البمجية األىمية

ٛٚ.ٜٙٗ ٚ٘.ٛٛٓ ٛٓ.ٛٗٙ ٚ٘.ٚ٘ٓ ٛٚ.ٜٚٔ 
 الجامعات
ٛٚ.ٜٙٗ ٓ 

    
 القصاع الخاص
ٚ٘.ٛٛٓ 

*ٔٔ.ٜٚٙ ٓ 
   

 القصاع الحكػمي
ٛٓ.ٛٗٙ ٙ.ٖٛٓ ٗ.ٜٙٙ ٓ 

  
 السشطسات األىمية
ٚ٘.ٚ٘ٓ ٔٔ.ٜٜٛ ٓ.ٖٔٓ ٘.ٜٓٙ ٓ  
 البمجية
ٛٚ.ٜٚٔ ٓ.ٖٕٔ *ٕٔ.ٜٓٔ ٚ.ٕٔٗ ٕٔ.ٕٕٔ ٓ 

 ٔٓ.ٓ*ضال  عشد 

يإلزا مؽ ال دول الدابق وجؾض   ول بضؽ عسم  العاممضؽ  ي ال امعاا والقظاغ 
الخاص ولقد ًا   الف ول لرالا العاممضؽ  ي ال امعاا، وكضؽ القظاغ الخاص والبمد؛اا 

 لرالا العاممضؽ  ي البمد؛اا، ولؼ يإلزا   ول  ي أماكؽ العسل الخ ػ.

يػضح اختبار شيفيو  في بعج دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في : (ٗٚججول رقع )
 في فمدصيغ تعدى لستغيخ مكان العسل الخئيدي االقتراد االسبلمي

 مكان
 الثالث

القصاع  الجامعات
 الخاص

القصاع 
 الحكػمي

السشطسات 
 األىمية

 البمجية

ٙٛ.ٜٖٓ ٜ٘.ٜٖٖ ٙٔ.ٚٛٙ ٘ٛ.ٚ٘ٓ ٙٚ.ٜٔٔ 
 الجامعات
ٙٛ.ٜٖٓ ٓ 

    
 القصاع الخاص
ٜ٘.ٜٖٖ 

ٛ.ٜٜٙ ٓ 
   

 القصاع الحكػمي
ٙٔ.ٚٛٙ *ٚ.ٖٔٗ ٔ.ٖٛ٘ ٓ 

  
 السشطسات األىمية
٘ٛ.ٚ٘ٓ ٔٓ.ٔٛٓ ٔ.ٖٔٛ ٖ.ٖٓٙ ٓ  
 البمجية
ٙٚ.ٜٔٔ ٔ.ٖٜٚ *ٚ.ٕ٘ٛ ٘.ٗٓ٘ ٛ.ٗٗٔ ٓ 

 ٔٓ.ٓ*ضال  عشد 
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  ول بضؽ عسم  العاممضؽ  ي ال امعاا والقظاغ يإلزا مؽ ال دول الدابق وجؾض 
الخاص ولقد ًا   الف ول لرالا العاممضؽ  ي ال امعاا، وكضؽ القظاغ الخاص والبمد؛اا 

 لرالا العاممضؽ  ي البمد؛اا، ولؼ يإلزا   ول  ي أماكؽ العسل الخ ػ.

 الكمية لبلستبانة تعدى لستغيخ مكان العسل الخئيدييػضح اختبار شيفيو  في الجرجة : (٘ٚججول رقع )

 مكان
 السجسػع

 الجامعات
القصاع 
 الخاص

القصاع 
 الحكػمي

السشطسات 
 البمجية األىمية

ٕٕٗ.ٖ٘ٔ ٜٔٗ.ٖٛٚ ٕٓٗ.ٓٙٛ ٜٔٚ.ٓٓٓ ٕٕٕ.ٕٓٙ 
 الجامعات
ٕٕٗ.ٖ٘ٔ ٓ 

    
 القصاع الخاص
ٜٔٗ.ٖٛٚ 

*ٕٜ.ٜٙٗ ٓ 
   

 القصاع الحكػمي
ٕٓٗ.ٓٙٛ ٕٓ.ٕٖٛ ٜ.ٕٙٛ ٓ 

  
 السشطسات األىمية
ٜٔٚ.ٓٓٓ ٕٚ.ٖ٘ٔ ٕ.ٖٙٔ ٚ.ٓٙٛ ٓ  
 البمجية

ٕٕٕ.ٕٓٙ ٕ.ٔٗ٘ *ٕٚ.ٜٛٔ ٔٛ.ٖٔٛ ٕ٘.ٕٓٙ ٓ 

 ٔٓ.ٓ*ضال  عشد 
يإلزا مؽ ال دول الدابق وجؾض   ول بضؽ عسم  العاممضؽ  ي ال امعاا والقظاغ 

ولقد ًا   الف ول لرالا العاممضؽ  ي ال امعاا، وكضؽ القظاغ الخاص والبمد؛اا  ،الخاص
 لرالا العاممضؽ  ي البمد؛اا، ولؼ يإلزا   ول  ي أماكؽ العسل الخ ػ.

 :  الفخض الدادس 
يشز الفخض الدادس عمى: ال تػجج فخوق ذات داللة احرائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 

تعـدى لستغيـخ شبيعـة العسـل ) أكـاديسي،  االقترـاد االسـبلميحػل دور التشسية البذخية فـي 
 ميشي، حخفي، إداري، أخخى(.

 Oneولمإلحقددق مددؽ صددح  مددلا مددؽ الفدد ض عسشددا باسددإلخدام أسددمؾد تحمضددل الإلبددايؽ العدداضؼ 
Way ANOVA يؾ ا تلػ : ٙٚوال دول ا   

  



217 

مرجر التبايغ ومجسػع السخبعات ودرجات الحخية ومتػسط السخبعات وقيسة "ف" :  (ٙٚججول رقع )
 ومدتػى الجاللة تعدى لستغيخ شبيعة العسل.

 مجسػع السخبعات مرجر التبايغ البعج
درجات 
 الحخية

متػسط 
 قيسة "ف" السخبعات

قيسة 
 مدتػى الجاللة الجاللة

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٜٔٛ.ٕ٘ٔ ٗ ٕٚٚ.ٖٙٛ بضؽ الس سؾعاا
ٔ.ٓ٘ٗ 

  
  

ٓ.ٖٜٚ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٘ٔٚ.ٕٗٓ ٖٙٔ ٜٜٔ.ٜٛٙٗٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االدارية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٕٚٔ.ٕٓٛ ٗ ٙٓ٘.ٕٓٔٔ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.ٕٖٛ 

  
  

ٓ.٘ٔٔ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٕٙ.ٖٓٗ ٖٙٔ ٔٛٗ.ٖٖ٘ٚٓٔ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٛٛ.ٖ٘ٙٛٓٔ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
في  االقتراد االسبلمي
 فمدصيغ

 ٖٗٔ.ٜٜٔ ٗ ٖٚ٘.ٜٙٚ بضؽ الس سؾعاا

ٓ.ٜٛٗ 
  
  

ٓ.ٗٔٙ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٕٛٛ.ٕٕٓ ٖٙٔ ٖٛٛ.ٕٕٜٖٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٕٔٗ.ٜٔٚٗٙ الس سؾغ

 الجرجة الكمية
 ٜٚٗ.ٓ ٓٔٛ.ٜ٘ٔٔ ٗ ٕٓٗ.ٖٙٙٚ بضؽ الس سؾعاا

  
  

ٓ.ٖٗٚ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٘ٔٔ.ٖٕٕٓ ٖٙٔ ٖٖٙ.ٖٜٖٗٓٙ ضاخل الس سؾعاا
   ٕٖٓ ٙٚ٘.ٜٚٙٙٗٙ الس سؾغ

 ٖٙ.ٖ  =  ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٜٖ.ٕ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٙٔ، ٗف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ف  السحدؾك  أعل مؽ عضس   ف  ال دولض  عشد 
   ي جسضر البعاض والدرج  السمض  لالسإلبا  ، أؼ أ ه ال تؾجد   ول تاا ٘ٓ.ٓمدإلؾػ ضالل  ا

 ضالل  إعرائض  تعسػ لسإل ض  طبضع  العسل. 
 :  الفخض الدابع

يشز الفخض الدابع عمى: ال تػجـج فـخوق ذات داللـة احرـائية فـي اسـتجابات السبحـػثيغ 
 ٘تعدى لستغيـخ سـشػات الخبـخة )أقـل مـغ  االقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 

 سشة فسا فػق(. ٘ٔسشة، مغ  ٘ٔ-ٓٔسشػات، مغ  ٓٔ-٘سشػات، مغ 
 Oneؾد تحمضددل الإلبددايؽ العدداضؼ ولمإلحقددق مددؽ صددح  مددلا مددؽ الفدد ض عسشددا باسددإلخدام أسددم

Way ANOVA يؾ ا تلػ : ٚٚوال دول ا   
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مرجر التبايغ ومجسػع السخبعات ودرجات الحخية ومتػسط السخبعات وقيسة "ف" : (ٚٚججول رقع )
 ومدتػى الجاللة تعدى لستغيخ سشػات الخبخة.

 مجسػع السخبعات مرجر التبايغ البعج
درجات 
 الحخية

متػسط 
 قيسة "ف" السخبعات

قيسة 
 مدتػى الجاللة الجاللة

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االيسانية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٕٖٔ.ٙٙٔ ٖ ٜٖٚ.ٜٛٗ بضؽ الس سؾعاا
ٓ.ٛٔٓ 

  
  

ٓ.ٜٗٛ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٕٕٓ.ٕ٘ٓ ٖٚٔ ٜٜٚ.ٗ٘ٓ٘ٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٙٔ.ٖ٘٘٘ٙ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية االدارية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٜٖ٘.ٕٔٗ ٖ ٗٛٔ.ٕٗٙٔ بضؽ الس سؾعاا
ٔ.ٕٗٗ 

  
  

ٓ.ٕٜٗ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٙٚ.ٖٖٛ ٖٚٔ ٖٓٛ.ٜٖٛٚٓٔ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٜٛٛ.ٖ٘ٙٛٓٔ الس سؾغ

دور تشسية الفخد مغ 
الشاحية الفكخية 
واالجتساعية في 
 االقتراد االسبلمي
 في فمدصيغ

 ٖٚٙ.ٗٗٔ ٖ ٕٓٔ.ٖٖٗ بضؽ الس سؾعاا

ٓ.ٕٚٔ 
  
  

ٓ.٘ٗ٘ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٜٙٚ.ٕٕٓ ٖٚٔ ٜٖٔ.ٕٙٛٗٙ ضاخل الس سؾعاا

   ٕٖٓ ٕٔٗ.ٜٔٚٗٙ الس سؾغ

 الجرجة الكمية
 ٜٔ٘.ٓ ٖٙٛ.ٕٕٜٔ ٖ ٛٛ٘.ٛٙٚ٘ بضؽ الس سؾعاا

  
  

ٓ.ٗٔٙ 
  
  

 ض  ضال  
 إعرائضاح 

 ٓٔٚ.ٕٕٕٓ ٖٚٔ ٜٜٛ.ٜٛٔٔٗٙ ضاخل الس سؾعاا
   ٕٖٓ ٙٚ٘.ٜٚٙٙٗٙ الس سؾغ

 ٖٛ.ٖ  =  ٔٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٚٔ، ٖف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا
 ٕٙ.ٕ  = ٘ٓ.ٓ  وعشد مدإلؾػ ضالل  اٖٚٔ، ٖف ال دولض  عشد ضرج  ع    ا

يإلزا مؽ ال دول الدابق أن عضس   ف  السحدؾك  أعل مؽ عضس   ف  ال دولض  عشد 
   ي جسضر البعاض والدرج  السمض  لالسإلبا  ، أؼ أ ه ال تؾجد   ول تاا ٘ٓ.ٓمدإلؾػ ضالل  ا

 ضالل  إعرائض  تعسػ لسإل ض  سشؾاا الخب ة. 
 : السيجانية الجراسة خبلصة
الإلشسض  ا ؛سا ض  والإلشسض   الإلشسض  البذ    مؽ عض : مع    تأثض إلى  الدراس  خمر  .ٔ

 ي  مدظضؽ،  سة  االعإلراض االسالميعمى - ضار   والإلشسض  االجإلساعض  والفس    
  سؾتجاح.

الإلشسض  ا ضار   والإلشسض  االجإلساعض  مؽ عض :تؼ و ر ا إل ا اا بأن الإلشسض  البذ     .ٕ
 %  سا  ؾل.ٓٚبشدب   سالمياالعإلراض االتؤث  ًل مشهسا عمى -والفس    
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ان تأثض ما عمى  .ٖ س الول ًو االعإلراض كا   الشإلض   بأن اعإلم  الإلشسض  اال؛سا ض  السً 
 %.ٗٛبشدب   االسالمي

  ي ضور له العسل  ي االخالص  عمى  ر  والإلي  ي بعد الإلشسض  اال؛سا ض   ٙا الفق ة .ٗ
 % .ٓٔ.ٛٛا عدره  دبي بؾزن  الولى الس تب  اعإلم    السؤسد  تشسض 

 السؤسد  تشسض   ي ضور له السعامم   ي والما   الردل  عمى  ر  والإلي   ٚا الفق ة .٘
 % .ٜٔ.ٚٛا عدره  دبي بؾزن  الثا ض  الس تب  اعإلم   

س الثا ي الإلشسض  االضار   عض  ًان .ٙ   دبي ؾزن ب االعإلراض االسالمي تأثض ما اعم  السً 
 الف ض تشسض  تأثض  يدل مسا ،%ٓٚاال إل ا ي الشدبي الؾزن  مؽ أكب  ومؾ ،% ٖٗ.ٕٛا

 .االعإلراض االسالمي عمى ا ضار   الشاعض  مؽ
 :كالإلالي كا إلا االضارؼ  البعد  ي  ق تضؽ أعمى أن يإلزا كسا .ٚ
a. تشسض   ي ضور لها العاممضؽ لدػ ا ضار   السهاراا  عمى  ر  والإلي  ٔا الفق ة 

 % .ٕٜ.ٗٛا عدره  دبي بؾزن  الولى الس تب  اعإلم    السؤسد 
b. السؤسد  تشسض   ي ضور لها العاممضؽ لدػ الؾع  إضارة  عمى  ر  والإلي  ٜا الفق ة   

 % .٘ٓ.ٗٛا عدره  دبي بؾزن  الثا ض  الس تب  اعإلم 
س الثال  .ٛ  عض  ًان تأثض ما واالجإلساعض  الفس    الشاعض  مؽ الف ض تشسض  اعإلم  السً 

 الشدبي الؾزن  مؽ أكب  ومؾ ،% ٙٙ.ٜٚا   دب االعإلراض االسالمي عمى
 عمى واالجإلساعض  الفس    الشاعض  مؽ الف ض تشسض  تأثض  يدل مسا ،%ٓٚاال إل ا ي

 .االعإلراض االسالمي
 :كالإلالي كا إلا الفس ؼ واالعإلساعي البعد  ي  ق تضؽ أعمى أن يإلزا كسا .ٜ
 ضور له العاممضؽ لدػ والإلعدف الغمؼ إبعاض عمى القدرة  عمى  ر  والإلي  ٕٔا الفق ة .ٓٔ

 % .ٖٗ.ٕٛا عدره  دبي بؾزن  الولى الس تب  اعإلم    السؤسد  تشسض   ي
  ي ضور لها العاممضؽ لدػ السذاكل تحديد عمى القدرة  عمى  ر  والإلي  ٗٔا الفق ة .ٔٔ

  % .ٖٔ.ٕٛا عدره  دبي بؾزن  الثا ض  الس تب  اعإلم    السؤسد  تشسض 
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 الشتائص:
؛عضش  الإلشسؾ  ، وإن الإلشسض  تسؾن با  دان ولجل ا  دانء عإلى العسمض  محؾر مؾ ا  دان -ٔ

 بحضاة ً  س .
 إن الإلشسض  البذ    تهإلؼ با  دان مؽ جؾا   عديدة، مشها ا ؛سا ض  والإلي تإلسثل بالعباضاا  -ٕ

اللمشض  والفس    االعإلراض؛ ، وال ؾا   والسعامالا ومشها ال ؾا   ا ضار   مشها ال ؾا   
 ًللػ عإلى ؛أؾن الف ض عاضر عمى صشر الش ام  ي عضاته. وا جإلساعض 

 البذ   . الإلشسض  عسمض   ي وسمؼ عمضه هللا صمى  ال سؾل سبق -ٖ
مشهؼ، وتشسض   الذباد ،وخاص  الرحاب  طاعاا بإلف ض  وسمؼ عمضه هللا صمى الشبي امإلسام -ٗ

 القضام . ال سؾل صمى هللا عمضه ل ضل الرحاب  تشسض  بذ    ؛ز د بها السثل إلى يؾم
إن محؾر الإلشسض  البذ    تسسؽ  ي الديؽ ا سالمي الذامل ل سضر  ؾاعي الحضاة،  -٘

للػ  ي الدش  الشبؾ    والسؾجؾض   ي الق أن الس  ؼ اللؼ ؛حثشا عمى الإلعمؼ وسؤال أمل العمؼ، ًو
الإلي تدلشا أن الحأس   ال  السؤمؽ أ ا وجدما  هؾ أعق بها، وكللػ جسع  الخض  ًمه 

 ، وضعإله لمبح  عؽ أؼ تقدم وتظؾر لشفده ولمإله.لمسؤمؽ
إن الش ام  ي الإلؾازن  ي جؾا   الإلشسض  البذ    لمف ض، ولضس االمإلسام ب ا   ضون ال ؾا    -ٙ

 الخ ػ.
إن جسضر ما  بح  عشه مؽ عمؾم مؾ  ي الق أن الس  ؼ  إتا أرض ا الد ضا  عمضشا بالق أن وإتا  -ٚ

 هؾ السع س. أرض ا الخ ة  عمضشا بالق أن وإتا أرض امسا معاح  عمضشا بالق أن، 
تظؾر الرحاب  بال ؾا   ا ضار   واالعإلراض؛  لسا الإلسمؾا بسا أم وا به،  فإلحؾا الد ضا ش عاح  -ٛ

 .و  كاح 
ؾن لمسدل. -ٜ  إن الإلإلشسض  إ سا تأتي بال د واالجإلهاض وعدم الً 
تسضس جضل الرحاب  بالإلشسض  البذ    والإلشسض  االعإلراض؛  مؽ خالل سضاس  الخمفا   -ٓٔ

 ال اشضديؽ  ي سضاس  ال عض  وتظؾ   الس إلسر مؽ جسضر ال ؾا  .
إلى عمى عهد مؽ خالل ابإلسار أ سار جديدة لؼ تسؽ ع ال اشدون تظؾ   عهد الخمفا    -ٔٔ

الشبي ل لسا رأوه مؽ   ورة لؾجؾضه مثل: إ ذا  الداوو ؽ، وتثبض  الإلأر ، اله  ؼ، وتسؾ ؽ 
 الساطضل البح   ، وكعض عؾا ضؽ العسل والسؾعفضؽ الإلي  إلحؾا بها العالؼ.

تسضس العهد المؾؼ والعباسي والعثسا ي أ؛زاح بسالما الإلظؾر والإلشسض  البذ     -ٕٔ
االعإلراض؛ ، مثل ع ص القاضة عمى العمؼ، والسمد، وكشا  السداجد، والسدارس، واالمإلسام و 
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ًا ؾا مؼ القدوة الحدش  لهؼ مؽ خالل عمؾ مسإلهؼ وخذضإلهؼ ، والعدل،  عض بالف ض السدمؼ 
للػ الدضاسض .  والس اعب ، والإلظؾر العس ا ي، واالمإلسام بالإلشذئ  ا ضار   ًو

 بالذ ائا السهسذ  مثل الس ػ والحاالا الخاص .امإلسام مله الفإل ة  -ٖٔ
االمإلسام بالإلعامل الخارجي مر الدول السحضظ  ، عالوة عمى تسؾ ؽ ال ضؾش العدأ     -ٗٔ

 الإلي  إلحؾا بها البمدان.
االمإلسام بالسراع ، واالمإلسام بالرا ي، واالمإلسام بال ا   االعإلراضؼ، والإل ارؼ،  -٘ٔ

 والرشاعي لمف ض.
 لمإلشسض  البذ    سؾا   ي الفس  ا سالمي أو  ض ه.اخإلمف  الإلعار ف  -ٙٔ
االعإلراض االسالمي اعإلراض شامل ًامل صالا لسل زمان ومأانء ل ه  ابر مؽ الديؽ  -ٚٔ

ا سالمي،  فضه الزؾابط  ي السعامالا، و مرمح  الف ض وال ساع ،  هؾ اعإلراض واععي، 
 شامل، مإلؾازن.

 ه اعإلراض؛اح، وتهضئإله لخال   الرض.امإلسام ا سالم با  دان، والح  عمى تشسضإل -ٛٔ
 امإلسام االعإلراض الؾ عي باالعإلراض ب ض الشغ  عؽ الؾسضم  والسضفض  مشا ضاح لمذ  ع . -ٜٔ
 تذ ضر ا سالم عمى السراع  مؽ خالل العديد مؽ از؛اا والعاضي  الشبؾ  . -ٕٓ
 % مؽ مداع  الرا ي الفمدظضشض .٘.٘ٔبم   السداع  السسروع   -ٕٔ
لمشذا  السراعي  ي  مدظضؽ مؽ خالل ت   ف الرا ي  اا س ائضمي  ع عم  االعإلالل -ٕٕ

السراعض  وع ل الش ار ومشر الإلردي  ومشر ازالا السراعض  والسشبضداا مؽ ضخؾل الرا ي 
 الفمدظضشض .

ؽ مؽ خالل الإلعمضؼ الثا ؾؼ ضإلشذضط القظاغ السراعي  ي  مظدلمحاول  جاضة مشاك  -ٖٕ
 وال امعي السراعي والبضظ ؼ.

  دب  العاممضؽ  ي القظاغ السراعي مؽ  ض  السإلعمسضؽ مي الشدب  الكب . -ٕٗ
  دب  العاممضؽ مؽ ا  ا   ي القظاغ السراعي  ي  مدظضؽ مؾ الكب . -ٕ٘
م عإلى ٕٙٓٓ% تق  باح عام ٚٔتد ي مدإلؾػ العاممضؽ القظاغ السراعي  ي  مدظضؽ مؽ  -ٕٙ

  .ٕٗٔٓ% عامٛوصل إلى 
 القظاغ السراعي  ي  مدظضؽ أ؛زاح.تد ي مدإلؾػ الج  الضؾمي  ي  -ٕٚ
 تد ي مدامس  القظاغ السراعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي. -ٕٛ
 اال  ا   ي اسإلخدام السبضداا السراعض  خاص   ي  سة. -ٜٕ
 تسضس القظاغ الرشاعي  ي  مدظضؽ بالرشاعاا الإلحؾ مض  بدب  ًبض ة جداح. -ٖٓ
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 تسايد عدض السشذأا الرشاعض   ي  مدظضؽ. -ٖٔ
 القظاغ الرشاعي  ي الشاتج السحمي ا جسالي  ي  مدظضؽ.تسايد مدامس   -ٕٖ
للػ الج  الضؾمي. -ٖٖ  تسايد أعداض العاممضؽ  ي القظاغ الرشاعي  ي  مدظضؽ، ًو
الشذا  الرشاعي يإلسضس  ي جدوػ مدامسإله  ي الشاتج السحمي ا جسالي بالشدب  لعدض  -ٖٗ

 العاممضؽ  ضها وتلػ مقار   بالقظاعاا الخ ػ.
رشاعي ًباعي القظاعاا االعإلراض؛  بعدض ال  اض العاممضؽ  ي السشذأا تسضس القظاغ ال -ٖ٘

   ض، ومؾ ما ؛سثمه االعإلراض الفمدظضشي مؽ مشذأا ص ض ة. ٗ-ٔومؾ 
 تسضس القظاغ الرشاعي بالعاممضؽ  ضه توو الإلعمضؼ القمضل وسشؾاا الدراس  القمضم  أ؛زاح. -ٖٙ
بعدض العاممضؽ أو بعدض السشذأا  تسضس عظاغ الخدماا بالشذا  الكب   ي  مدظضؽ سؾا  -ٖٚ

 أو بسدامسإله  ي الشاتج السحمي ا جسالي.
تسضس عظاغ الخدماا بأن العاممضؽ  ضه مؽ توو الإلعمضؼ العمى مؽ بضؽ القظاع   ي  -ٖٛ

  مدظضؽ.
 تسضس القظاغ السراعي والقظاغ الرشاعي بزعف الإلشض  البذ     ضهسا. -ٜٖ
ؾ   عؽ الإلشسض  البذ    وطؾرا تع  فها عد  تحدث  المؼ السإلحدة مؽ خالل تقار ها الدش -ٓٗ

ما ت اه،  أضخم  معايض  جديدة لهله الإلشسض  مؽ خالل طؾل عضاة الف ض، وصحإله وتعمضسه، 
 ومدإلؾػ مع  إله.

تظؾر مفهؾم الإلشسض  البذ    وأصبا ال ؛قإلر  عمى تشسض  الف ض  قط بل تشسض  ًل مامؾ  -ٔٗ
 شخرض ، و ض ه. محضط به مؽ بضئ  وسف ، وع    سضاسض ،وعقؾل 

عؽ بعض السعايض   مؽ خالل تق    الإلشسض  البذ    الخاص بها تحدث  المؼ السإلحدة -ٕٗ
الإلي لؼ يإلفق معها ا سالم مثل: و ر معايض  الإلشسض  ااسإلخدام الؾاعي اللً ؼ  عشد المقا  

  ض  السذ وغ ضون الإلظ ل لسشر المقا   ض  السذ وغ أصالح.
السوج  الإلي يب ره ا سالم  ي عدوضه الزضق ، و سؽ  تحد  الإلق    عؽ مب راا   د -ٖٗ

 ؾابط معضش  مثل: أال ؛أؾن مب عاح، وأن ؛أؾن السو  عد اسإلشفل ط ل العال  السع و  ، ًسا 
س عمى السداواة بضؽ ال شدضؽ اللؼ ال يإلظابق مر الذ  ع  أ؛زاح.  ًر

داد الالجئضؽ تحد  الإلق    عؽ بعض السعايض  الإلي ال تإلشاس  مر  مدظضؽ مثل اعإل -ٗٗ
الفمدظضشضؽ مؽ العؾامل الدمبض  لمإلشسض  البذ    اوع ف الالجئضؽ بأ هؼ الليؽ ال ي  بؾن 
بالعؾضة لوطاتشهؼ ، وملا مخالف لالجئضؽ الفمدظضشضؽ الليؽ ي  بؾن  ي العؾة، ولؼ ؛ذ  

 الإلق    بز ورة عؾضتهؼ لبالضمؼ ور ر الغمؼ عشهؼ.
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  ضخل لمدول  ضها مثل ع ؼ ال اباا و ض ما.مشاك بعض السعايض  البضئض  الإلي ال -٘ٗ
 تً  الإلق     إس ائضل   ًدول  ولضس ًسحإلل لفمدظضؽ وعام بإلقضضسها. -ٙٗ
 .ااس ائضل م، وتً  بدالح مشها ٖٕٔٓلؼ ؛قؼ الإلق    بلً   مدظضؽ إال بعد العام  -ٚٗ
مؽ خالل تق     مٕٗٔٓ ي الإلشسض  البذ    لعام  ٖٔٔعرم   مدظضؽ عمى الس تب   -ٛٗ

 السإلحدة اللؼ عام بإلرشضف ضول العالؼ  سؽ معايض ه. المؼ
س الول  ي الإلشسض  البذ     ي بعض المؾر  -ٜٗ تفؾع   مدظضؽ عمى الش و ج صاعب  السً 

 مثل  دب  ثا ي أكدضد الس كؾن، و ض ه.
س الول  ي الإلشسض  البذ     ي بعض  -ٓ٘ تقارك   مدظضؽ مر الش و ج صاعب  السً 

 الساسض  وال و  . لتعمضسض   ي الس اعالسؤش اا مشها مؤش اا 
وجؾض عرؾر  ي بعض ال ؾا   الرحض  وكعض ال ؾا   الإلعمضسض   ي  مدظضؽ مثل:  -ٔ٘

للػ  ي اسإلخدام السضاه وعدم ت شضده.  الإلعمضؼ الثا ؾؼ، ًو
ز اضة  دب  البظال   ي  مدظضؽ عإلى وصم  إلى أرعام ًبض ة، وت ضؼ الؾ ر االعإلراضؼ  -ٕ٘

 والدخل الف ضؼ.
اعر الديشي والثقا ي جضد  ي  مدظضؽ، ولسؽ الؾ ر البضئي والبح  الإلظؾ   بحاج  إلى الؾ  -ٖ٘

لا الم  بالشدب  لمقؾػ العامم  ومذاًر  الس أة.  تحدضؽ مقار   بالدول الخ ػ، ًو
 سالي  ي تحدؽ ولسؽ ال يسال تح  السدإلؾػ السظمؾد.جالشاتج السحمي ا  -ٗ٘
عدض الدأان و تسايد عدض الدأان  ي  مدظضؽ، وتقارد  دب  اللًؾر مؽ  دب  ا  ا ،  -٘٘

 الفمدظضشضضؽ خار   مدظضؽ أكث  مؽ ضاخمها.
أ   ًثض ا باالعإلراض الفمدظضشي  اا س ائضمي  ت ابط االعإلراض الفمدظضشي باالعإلراض -ٙ٘

 وع مه مؽ عقؾعه عب  االتفاعضاا السب مه.
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 :التػصيات
 جؾا    ي إسالمضضؽ ومدركضؽ بخب ا  مإلخرر  البذ   ، بالإلشسض  تهإلؼ تدر بض  م اكس إ ذا  -ٔ

لمشهؾض  الحضاة، جؾا   لذسؾلها جسضر الشبؾ   الدش  مؽ لسشام ها البذ    ومدإلقاة الإلشسض 
 .الم  شباد بقدراا

والرحاب  عمى اسإلبا  جؾا   الإلشسض  البذ    مؽ الدض ة الشبؾ    والدعاة السعمسضؽ تدر   -ٕ
 والإلابعضؽ وتبضضشها لمشاس .

 الإلؾازن بضؽ جؾا   الحضاة جسضعها وعدم ال مؾ  ي جا   معضؽ وت ك ال ؾا   الخ ػ. -ٖ
ض  واللمشض   ي الس إلسعاا.  -ٗ  العسل عمى تظؾ   ال ؾا   اال؛سا ض  ا ضار   واالجإلساعض  والفً 
ضس عمى بشؾض الإلشسض  ا ؛سا ض  وا ضار   واللمشض   -٘ االسإلبضان والإلي  يوا جإلساعض  الؾارضة  الإلً 

 .االعإلراض االسالميأعه ا  إلائج عالض   ي تأثض ما عمى 
   ورة و ر القؾا ضؽ ال سسض   ي الدول  الإلي مؽ شأ ها ر ر الإلشسض  البذ    لدػ ال  اض. -ٙ
االمإلسام  ي عظاغ السراع  وعظاغ الرشاع  خاص  وو ر الخظط السشاسب  لإلشسضإلهسا لسا  -ٚ

ا الث  السبض   ي اسإلضعاد القؾػ العاممض  ولسا لهسا مؽ تأثض  عمى الشاتج السحمي لهس
 ا جسالي.

 العسل عمى و ر الخظط السشاسب  لمحد مؽ  د  البظال   ي  مدظضؽ. -ٛ
العسل عمى تح     مدظضؽ مؽ أيدؼ السحإلمضؽ الم  اللؼ ؛دامؼ بدرج  ًبض ة  ي الإلظؾر  -ٜ

  مدظضؽ. االعإلراضؼ والإلشسض  البذ     ي
 عسل ضوراا مإلخرر  لمعاممضؽ  ي جسضر القظاعاا  ي  مدظضؽ. -ٓٔ
 العسل عمى و ر الخظط لمإلشسض  البذ     ي القظاغ السراعي والقظاغ الرشاعي. -ٔٔ
مإلابع  تقار   الإلشسض  البذ    لألمؼ السإلحدة مؽ عبل الدول  وم اعب  م اكس الإلقدم وا خفال  -ٕٔ

 السشاسب .  ضه والعسل عمى و ر الإلؾصضاا والخظط
االسالمض   سرارفالعسل عمى تدعضؼ االعإلراض االسالمي  ي  مدظضؽ مؽ خالل  ذ  ال -ٖٔ

 بذأل أكب  واعإلساضما ًبديل عؽ البشؾك ال كؾ  .
 . سة عظاغ  ي الؾعف أمالك عمى الإلعد؛اا إزال  عمى العسل  -ٗٔ
 الؾعف أمسض  عؾل  سة عظاغ  ي خاص  الفمدظضشي لمس إلسر تؾعض ب امج  إعداض   ورة  -٘ٔ
 .السخإلمف  ا عالم وسائل خالل مؽ وتلػ م االته، وتشؾغ االعإلراض؛  الإلشسض   ي وضوره -ٙٔ
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 :مػاضيع مقتخحة
ط م  سضسا الشبؾ  ، الدش   ي السؾ ؾعض  الدراساا بإلعسضق والباعثضؽ العمؼ طمب  أوصي -ٔ

 .واعد آن  ي وت ديد أصال  مؽ تحسمه لسا السدإلحدث ، السؾا ضر
 هللا صمى   ي  سواا ال سؾل البذ    الإلشسض  لقزض  السفد  الذامل لمإلأصضل ضراساا -ٕ

 . الردض ملا  ي عمسض  رسائل خالل مؽ وسمؼ عمضه
ضراساا تخإلص  ي االعإلراض السشسليااعإلراض اضارة مؾارض الس ة  اللؼ مؽ شأ ه تعمؼ  -ٖ

 ال  اض عمى إضارة مضسا ضاتهؼ عد  الصؾل الذ عض  .
البذ     فدها  ي  مدظضؽ ومدػ تظبضقها بعد مذامدة  إلائج  العسل عمى عضاس الإلشسض  -ٗ

االسإلبضان الخاص بهله الط وع  واللؼ أو ا تأثض  معايض  الإلشسض  البذ    عمى االعإلراض 
  ي  مدظضؽ .
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 (ٔ) ممحق رقع
 مداحة ومشاخ فمدصيغ

 
لسشصقةا مداحة االرض السػقع السشاخ  

بسشاال إعمضؼ البح  تإلأث  
البضض السإلؾسط، اللؼ ؛سإلاز 
عسؾماح باالعإلدال، شإلاؤما 
ماط  وكارض وصضفها عار 

 جاف

وسط   د عارة آسضا، و ي الذ ل 
 الوسط

ٕألف ًؼ ٕٚ   مدظضؽ الإلار خض  

معإلدل، تإلبايؽ الح ارة 
وال طؾك  عد  الرتفاغ عؽ 
سظا البح ، عار جاف 
 صضفاح، بارض ماط  شإلا ح 

الوسط، ش ل الرضنالذ ل  ًٕؼ ٘٘ٙ,٘   الزف  ال  كض  

معإلدل، عار جاف صضفاح، 
 وكارض ماط  شإلا ح 

الذ ل الوسط، مظم  عمى البح  
ااس ائضلالسإلؾسط بضؽ مر  و ) 

ًٕؼ ٖ٘ٙ  عظاغ  سة 
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 (ٕ) ممحق رقع
 خخيصة فمدصيغ
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 (ٖممحق رقع )
 

 كميــــــــــــة اإلمــــــــــــام األوزاعــــــــــــي
 

ــــة ــــات اإلســـــــــبلميـــــــ  لمجراســــــــــــــــ
 

 بيــــــــــــــــــــــــــخوت  –لبشــــــــــــــــــــــــــان 
 

 استبانة
 غدة نسػذجا   -، دراسة عمى الػاقع الفمدصيشياالقتراد االسبلميحػل دور التشسية البذخية في 

 األخ/ت الفاضل/ة.........................

 الدبلم عميكع ورحستو وبخكاتو....
البارز اللؼ تمعبه الإلشسض  البذ     ي عسمض  الإلشسض   ي الس إلسر الفمدظضشي والإلي  غ اح لمدور 

تهدف إلى بشا  ا  دان الإلي تؤممه لمقضام بالعسمض  اال إلاجض  والإلشسض  االعإلراض؛ ، عام الباع  
 بإج ا  ضراس  مضدا ض  لمإلع ف عمى آرائسؼ عؾل الإلشسض  البذ    وضورما  ي الإلشسض  االعإلراض؛ 
 ي مؤسداا القظاغ العام والخاص  ي مديش   سة وتلػ اسإلسساالح لشضل ضرج  الدًإلؾراه  ي 

 لبشان. -االعإلراض مؽ ًمض  ا مام الوزاعي
إن البضا اا الإلي يإلؼ الحرؾل عمضها مشسؼ سإلدإلخدم ل  اض البح  العمسي  قط و  اعى 

 لحدي  عؽ الشإلائج. ضها الد    الإلام  عض  ال يإلؼ الإلر  ا باسؼ أؼ شخص عشد ا
 شاكخيغ حدغ تعاونكع،،

 وتفزمػا بقبػل فائق االحتخام والتقجيخ
 بياء بدام مذتيى الباحث/

 الخجاء وضع إشارة )/( أمام ما يشصبق عميظ الجدء األول: البيانات الذخرية:
 أ ثى              تً                                  ال شس
  أكث . ٓ٘              ٓ٘أعل مؽ -ٓٗ        ٓٗأعل مؽ  -ٖٓ             ٖٓأعل مؽ  العس 

 أعسد/عسكا                 مإلسو /ة                  مظمق/ة                    أرمل/ة الحال  االجإلساعض 
 أخ ػ عدما......   ثا ؾ            ضبمؾم         بأالؾر س          ماجدإلض            ضًإلؾراه    السؤمل العمسي
مأان العسل 
 ال ئضدي

 ال امعاا     القظاغ الخاص   القظاغ الحأؾمي    السشغساا الممض 
 بمد؛  عدضما........        

 أكاض؛سي        مهشي        ع  ي         إضارؼ           أخ ػاعدضما .........       طبضع  العسل
  سا  ؾل  ٘ٔسش       مؽ  ٘ٔ-ٓٔسشؾاا      مؽ  ٓٔ -٘مؽ     سشؾاا   ٘أعل مؽ  سشؾاا الخب ة
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 أسئمة االستبانة: الجدء الثاني:
 ا سة  سؾتجاح  في فمدصيغ االقتراد االسبلميأواُل: دور تشسية الفخد مغ الشاحية اإليسانية في 

 البشج م.
لو دور 
 كبيخ ججا

لو 
دور 
 كبيخ

لو دور 
 متػسط

لو دور 
 قميل

لو دور 
قميل 
 ججا

ا ؛سان العقدؼ اا ؛سان با ومالئسإله وًإلبه ورسمه والضؾم ازخ  والقزا    .ٔ
 السؤسد  تشسض  خض ه وش ه  له ضور  ي

     

اة والحج  لها ضور   .ٕ       السؤسد  تشسض   يتأض؛  العباضاا االرالة والرضام والًس
      تشسض  السؤسد  . ي اتباغ الدش  و الدض ة الشبؾ   له ضور   .ٖ
      السؤسد  . تشسض  عدؽ السعامم  لدػ ال  اض له ضور  ي  .ٗ
ؾن لمسداعداا له ضور   .٘       السؤسد  . تشسض   يالعسل وعدم السدل وعدم الً 
      السؤسد  . تشسض   ياالخالص  ي العسل له ضور   .ٙ
      السؤسد  . تشسض   يالردل والما    ي السعامم  له ضور   .ٚ
      السؤسد  . تشسض   يالإلؾسط وعدم ا س اف  ي ا  فال له ضور   .ٛ
      السؤسد  . تشسض   ياتباغ الف ض لمدمؾك السثمى والقضؼ الحسضدة له ضور   .ٜ
      السؤسد  . تشسض   ياللً  والدعا  له ضور   .ٓٔ
      السؤسد  . تشسض   يتح ؼ الحالل له ضور   .ٔٔ
      السؤسد  . تشسض   يعدؽ الخمق وسع  الردر له ضور   .ٕٔ
      السؤسد  . تشسض   يالعدل له ضور   .ٖٔ
      السؤسد  . تشسض   يالقدوة الحدش  لها ضور   .ٗٔ
ل له ضور   .٘ٔ       السؤسد  . تشسض   يالإلًؾ

 ا سة  سؾتجاح في فمدصيغ  االقتراد االسبلميثانيا : دور تشسية الفخد مغ الشاحية اإلدارية في 
      السؤسد  . تشسض   يالسهاراا ا ضار   لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٔ
      السؤسد  . تشسض   يتدر   العاممضؽ له ضور   .ٕ
      السؤسد  . تشسض   يمدإلؾػ تعمضؼ العاممضؽ له ضور   .ٖ
      السؤسد  . تشسض   يمدإلؾػ االترال والإلؾاصل بضؽ العاممضؽ له ضور   .ٗ
      السؤسد  . تشسض   يالسباضرة لدػ العاممضؽ لها ضور   .٘
      السؤسد  . تشسض   يا بداغ لدػ العاممضؽ له ضور   .ٙ
      السؤسد  . تشسض   ياالبإلسار لدػ العاممضؽ له ضور   .ٚ
      السؤسد  . تشسض   يالثق  بالشفس لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٛ
      السؤسد  . تشسض   يإضارة الؾع  لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٜ
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      السؤسد  . تشسض   يتحفضس العاممضؽ له ضور   .ٓٔ
      السؤسد  . تشسض   يالسهاراا الإلسشؾلؾجض  لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٔٔ
      السؤسد  . تشسض   يالذخرض  القؾ   لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٕٔ
      السؤسد  . تشسض   ياللًا  لدػ العاممضؽ له ضور   .ٖٔ
      السؤسد  . تشسض   ياال إلسا  لدػ العاممضؽ له ضور   .ٗٔ
      السؤسد  . تشسض   يت تض  الولؾ اا لدػ العاممضؽ له ضور   .٘ٔ
      السؤسد  . تشسض   يتظؾ   العاممضؽ له ضور   .ٙٔ
      السؤسد  . تشسض   يالقشاعاا الؾا ح  لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٚٔ
      السؤسد  . تشسض   يالإلخظضط لدػ العاممضؽ له ضور   .ٛٔ
      السؤسد  . تشسض   يالإلشغضؼ لدػ العاممضؽ له ضور   .ٜٔ
      السؤسد  . تشسض   يال عاب  لدػ العاممضؽ لها ضور   .ٕٓ

 ا سة  سؾتجاح في فمدصيغ االسبلمياالقتراد ثالثا : دور تشسية الفخد مغ الشاحية الفكخية واالجتساعية في 
      السؤسد   تشسض   ياشباغ الحاجاا االجإلساعض  والثقا ض  لدػ العاممضؽ له ضور  ٔ
      السؤسد  . تشسض   يتشسض  السؾام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٕ
      السؤسد  . تشسض   يالإلؾاصل االجإلساعي لدػ العاممضؽ له ضور  ٖ
      السؤسد  . تشسض   يالإل و ا عؽ العاممضؽ له ضور  ٗ
      السؤسد   تشسض   يالظسأ ضش  وإبعاض عؾامل الخؾف والقمق عؽ العاممضؽ له ضور  ٘
      السؤسد  . تشسض   ياشباغ الحاجاا الشفدض  لدػ العاممضؽ له ضور  ٙ
      السؤسد  . تشسض   يالسحب  واالعإل اف بقضس  اال دان لدػ العاممضؽ لها ضور  ٚ
      السؤسد  . تشسض   يالسذاًر   ي الحضاة العام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٛ
      السؤسد  . تشسض   يالسذاًر   ي الحضاة الدضاسض  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٜ
 تشسض   يالسذاًر   ي صشر الق ار ومإلابع  الإلشفضل لدػ العاممضؽ لها ضور  ٓٔ

 السؤسد  .
     

      السؤسد  . تشسض   يالقدرة عمى الإل ضض  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٔٔ
      السؤسد  . تشسض   يالقدرة عمى إبعاض الغمؼ والإلعدف لدػ العاممضؽ له ضور  ٕٔ
      السؤسد  . تشسض   يالإلفهؼ والمظف لدػ العاممضؽ له ضور  ٖٔ
      السؤسد  . تشسض   يالقدرة عمى تحديد السذاكل لدػ العاممضؽ لها ضور  ٗٔ
 تشسض   يم اعاة الزعفا  وتوؼ االعإلضاجاا الخاص  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٘ٔ

 السؤسد  .
     

      السؤسد  . تشسض   يالرح  العام  لدػ العاممضؽ لها ضور  ٙٔ
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 السرادر والسخاجع

 الق آن الس  ؼ.-
 الحدي  الذ  ف. -

 تؼ الحرؾل عمى العاضي  الشبؾ   مؽ السؾسؾع  ا لسإل و شض  
http://library.islamweb.net/hadith/hadithsrch.php 

 م.ٕٙٓٓ، إركد، عالؼ السإل  الحدي ، التشسية والتخصيط االقتراديأعسد، اب امضؼ،  -
، ة البذخية والبحث العمسيتصمعات لسرجر السدتقبل في الدياسة والتشسيإب امضؼ، بدران،   -

 ،ض.ا.ٔع ا اا وت ارد، القام ة،  هز  مر ،  
دور الجامعة في تشسية اإلبجاع لجي شمبتيا في ضػء الدشة أبؾ عا  ، مشار سالؼ،    -

، رسال  ماجدإلض ، ًمض  الإل كض  ال امع  ا سالمض ،  سة،  مدظضؽ، الشبػية مغ وجية نطخىع
ٕٓٔٓ. 

دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية البذخية أبؾ عدوان، سام ،   -
االزف  ال  كض  ًحال  ضراس  ، ضراس  ماجدإلض ، جامع  الش ام الؾطشض   ي  ابمس، 

 .ٖٕٔٓ مدظضؽ،
، السأإل  دراسات في عمع االجتساع التشسية األزاريصية، السجيشةأبؾ ً  ذ ، عبدال عضؼ تسام ،  -

 .     ٖٕٓٓ ، ال امعي الحدي ،الظبع
، رسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض  ب سة، التسيد في ضػء الدشة الشبػيةأبؾ  س ، مها،  -

ٕٓٔٔ. 
، تصػر الشطام الدياسي اإلسبلمي مشح اليجخة حتى نياية العرخ األمػى أبؾسإل ، سمضسان،  -

 .ٖٕٔٓرسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض  ب سة، 
، السعهد ا سالمي عػد عمى بجء االقترادية مغ مشطػر إسبلميالتشسية أوصاف،  ،أعسد -

لمبحؾ  والإلدر  ، البشػ ا سالمي لمإلشسض ، جدة، السسمس  الع كض  الدعؾض؛ ، م م  جامع  
 .ٕٗٓٓ، ٔ، غٚٔالسمػ عبد العس س، االعإلراض ا سالمي، م

م ، ٕٓٓٓ-مٜٓٛٔا، ضراس   غ    تظبضقض ، الجور التشسػي لمبشػك اإلسبلميةأعسد، جسضل،  -
 . ٕٙٓٓ، جامع  ال سائ ، ال سائ ، أط وع  ضًإلؾراه 

، م م  أبحا  االعإلراض ا سالمي، التشسية االقترادية في إشار إسبلميأعسد، خؾرشضد،  -
 م.ٜ٘ٛٔ، ٕ، غٕم
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س صالا ًامل لالعإلراض ا سالمي، سمدمة أعبلم االقتراد اإلسبلميأعسد، ض ضا،  - ، مً 
 .ٜٜٛٔمر  الع كض ، جامع  الزم ، جسهؾر   

، ال سعض  الع كض  التشسية البذخية السفيػم والقياس والجاللةإسساعضل، صب ؼ عبد هللا،  -
 .ٜٜٗٔلمبحؾ  االعإلراض؛ ، بض وا، 

 .ٕٓٓٓ، جدة،ٔ،  مقجمة في اإلدارة االسبلميةالشع ؼ، أعسد،   -
ضراس  ماجدإلض ، ًمض   ،البيسارستانات اإلسبلمية حتى نياية الخبلفة العباسية البابا، مؤمؽ، -

 .ٜٕٓٓازضاد، ال امع  ا سالمض  ب سة، 
، عشاصخ اإلنتاج في االقتراد اإلسبلمي واالقتراد الػضعيسساعضل إب امضؼ، ا البدوؼ، -

 م.ٕٙٓٓم مس الشذ  العمسي، السؾ  ، 
س ضراساا الؾعدة تقخيخالتشسية البذخيةالب  امج اال سائي لألمؼ السإلحدة،   - ، بض وا، مً 

 . ٜٜٗٔ كض ،الع
 .ٕٔٔٓ، ٗ، ضمذق، ضار القمؼ،  التشسية الستكاممة رؤية إسبلميةبأار، عبد الس  ؼ،  -
 ، ض. ا، ض.م.جيل الشبػة ومعالع البشاء الحزاري البضا ؾ ي، عس ،  -
، رسال  أثخ كل مغ الدكاة والزخيبة عمى التشسية االقتراديةعدؾ  ،  اطس ،   -

 .ٜٕٓٓؽ،ماجدإلض ،جامع  الش ام الؾطشض ،  مدظض
 .ٕٛٓٓ، ٔ، عسان، ضار أسام  لمشذ  والإلؾز ر،  إدارة السػارد البذخيةعدؾ  ،  ضرل،  -
، رسال  ماجدإلض ، جامع  الش ام دور الدكاة في التشسية االقتراديةالعساوؼ، خإلام عارف،  -

 م.ٕٓٔٓالؾطشض ،  ابمس، 
 .ٕ٘ٓٓخظ  وزارة السراع  ، -
، ال  اض، مأإلب  الإل كض  لمتعميع الفشي والسيشياألصػل العامة خظض ، أعسد بؽ شحاا،  -

 .ٜٜ٘ٔ، ٔالع كي لدول الخمضج،  
 .ٕٙٓٓ ، الرضن،ٔ  الحدي ، السإل  ،عالؼاإلسبلمية لبشػك، اعدؽ  مضا ف،خم  -
، ضار الدالم لمظباع  والشذ  التشسية والخفاه مغ مشطػر إسبلميعبد العس س، خضا  ، -

 .ٜٛٛٔوالإلؾز ر، 
دور التعميع السفتػح في تحقيق التشسية البذخية في فمدصيغ جامعة القجس  خالد، ضو أاا، -

 ، جامع  القدس السفإلؾع ،  مدظضؽ، ض.ا.السفتػحة نسػذجا  
 .ٜٓٛٔ، الس مد الثال ، ضار ال دلس، نيص الببلغةال صاص، ش  ف،  -
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م دالوؼ،  ، ضاراإلسبلمي االقتراد في الكبخى  الخصػطعسد،  أبؾ صاع  ر ا، -
 .ٕٙٓٓالرضن،

 .ٕ٘ٓٓ، ٔالهاضؼ،   ضار لبشان، ،اإلسبلمي االقتراد في مقجمةعؾضة،  صالا ر اض، -
، القام ة، ضار ال رار، الخخاج والشطع السالية لمجولة اإلسبلمية ال  س، دمحم  ضا  الديؽ، -

 ٗ ٜٔٚٚ. 
 عال  ال سائ ،، التشسية السدتجامة كآلية لسحاربة البصالة السم ا ، مهديد، ووا ا الهاشسي، -

 ال سائ ، ض.ا. السدضم   –جامع  دمحم بؾ ضاف 
االستثسار األجشبي في األراضي الفمدصيشية وأثخه عمى التشسية ز ؽ الديؽ، إسساعضل،  -

 .ٖٕٔٓ، رسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض ،  سة ، ٕٓٔٓ -ٜٜ٘ٔاالقترادية 
 . ٕٙٓٓوالإلؾز ر، القام ة، ضار الشذ   االقتراد اإلسبلمي،سحشؾن، محسؾض،  -
ابؽ الف م، عبد ال عسؽ بؽ ال ؾزؼ، تحقضق طه سعد،  سيخة ومشاقب عسخ بغ عبج العديد، -

 .ٜٜٙٔ، ٔمر ، ضار السإل  السر   ،  
، ضار السإل  ٕ  ، في أحاديث الشحيخ البذيخ الجامع الرغيخ الدضؾطي، جالل الديؽ، -

 .العمسض 
إستخاتيجي لتعطيع االستثسار في العشرخ تشسية السػارد البذخية كسجخل شمإلؾا، أما ي،  -

، رسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض ، دراسة عمى مػضفي الػكالة في قصاع غدة، البذخي 
 .ٜٕٓٓ سة، 

، ٔ، مر ، مأإلب  السمساا الزم   ،  التشسية االقترادية في اإلسبلمالذشبي،  ؤاض،  -
ٜٕٔٛ. 

 .ٜٜٚٔضار الفس  الع كي،  ،اإلسبلم والتشسية االقتراديةشؾعي، ض ضا أعسد،  -
، بض وا، ضار الجولة األمػية عػامل االزدىار وتجاعيات االنييارالرالبي، عمي،  -

 .ٕٛٓٓ، ٕالسع   ، 
، ال س  الول، بض وا، مأإلب  الجولة العثسانية عػامل الشيػض وأسباب الدقػطدددددددددددددددددددددددد،  -

 .ٕٓٔٓ، ٔعدؽ العر   ،  
 .ٜٜٔٔ،ٖ، جدة، ض.ن،  اإلدارة والحكع في اإلسبلم، الزحضان، عبد ال عسؽ -
 مد.ٜٓٗٔ، ٔٔ، ال  اض، ، االقتراد اإلسبلمي مبادئ وأسذ وأىجافالظ  قي، عبد هللا،  -
، إدارة تشسية السػارد البذخية وانعكاسيا عمى أداء مشطسات األعسالطذظؾش، مديل،  -

ٕٓٔٔ. 
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 . ٕٕٓٓمالضس ا، الفمدظضشض ، القزض   ي مشه ض  ضراساا سمدم  ،"فمدصيغ"محدؽ، صالا، -
تقييع دور الرشاعات التحػيمية في عسمية التشسية االقترادية في فمدصيغ عابد، طارل،  -

 .ٕٔٔٓ، رسال  ماجدإلض ، جامع  الزم ، ٕٓٔٓ -ٕ٘ٓٓدراسة حالة قصاع غدة 
، السعهد السجمة السرخية لمتشسية التخصيطعبد الفإلام،  اصف، ضائ ة عؾل الإلشسض  البذ   ،   -

 ، ض.ا.ٔ، العدضٖالقؾمي لمإلخظضط، الس مد 
، القام ة، التاريخ الدياسي لمجولة العخبية، عرخ الخمفاء األمػييغعبد السشعؼ، ماجد،   -

 .ٕٜٛٔمأإلب  ا   مؾ السر   ، ،
، الجولة األمػية واألحجاث التي سبقتيا وميجت ليا ابتجاء مغ فتشة عثسانالعش، يؾسف،  -

 .ٜ٘ٛٔ،ٕ  ضار الفس ، ضمذق،
 . ٕٓٓٓ، االسأشدر  ، الدار ال امعض ، اتجاىات حجيثة في التشسيةعظض ، عبد القاضر،   -
سامي، محجدات وآفاق الترشيع في قصاع غدة، دراسة عأاش ، محسؾض، أبؾ ع  ف ،  -

 . ٕٜٜٔ، القدس، السمإلقى الفس ؼ الع كي، ميجانية
اه، جامع  بؽ يؾسف بؽ خدة، ، أط وع  ضًإلؾر محفدات الشذاط االقتراديعالش، أعسد،  -

 .ٕ٘ٓٓال سائ ، 
السذكبلت التي تػاجو التعميع الدراعي في مشاشق الدمصة الفمدصيشية مغ بذض ،  ،عمضؾة -

، رسال  ماجدإلض ، ًمض  الإل كض ،  وجية نطخ معمسي السجارس الدراعية وسبل عبلجيا
 .ٕٚٓٓال امع  ا سالمض  

 السفإلؾع ، القدس جامع  ،"فمدصيغ في اإلسبلمية األوقاف استثسار"إب امضؼ،عمضان، -
 .ٕٔٔٓ مدظضؽ،

،  دوة تشسض  السؾارض البذ     ي الؾطؽ العػامل االجتساعية في التشسية البذخيةعسار، عامد،  -
 .ٜٚٛٔالع كي، السعهد الع كي لمإلخظضط، السؾ  ،

، الديخة الشبػيةأبعاد إدارية واقترادية واجتساعية وتقشية في العس ؼ، عبد العس س،  -
 .ٕ٘ٓٓ، ٔال  اض، مأإلب  السمػ  هد الؾطشض ،  

 .ٜٜٔٔ، ٔ، بض وا، ضار ال ضل،   صػل العامة لبلقتراد اإلسبلمياألعشا؛ ،  ازؼ،   -
، ٔ، االسأشدر  ، ضار السعارف ال امعض ،  دراسات في التشسية والتخصيطعضد، عدؽ،   -

ٜٜٔٚ. 
، ٔ، بض وا، ضار الشهز  الع كض ،  البذخيةاإلسبلم والتشسية عضدؾؼ، عبد ال عسؽ،  -

ٜٔٛٛ. 
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، اإلندان أساس السشيص اإلسبلمي في التشسية في التشسية االقتراديةال سالي، عبد الحسضد،  -
 السعهد ا سالمي لمبحؾ  والإلدر   ، ض.ا.

، رسال  ماجدإلض   ي الحدي  وعمؾمه، التشسية البذخية في الدشة الشبػية ال شدور، سسام، -
 .ٕٔٔٓصؾل الديؽ، ال امع  ا سالمض  ب سة، كمض  أ

، ، تحقضق عبد هللا الخالدؼ، ال س  الثا ي، بض وا، نطام الحكػمة الشبػيةالفارسي، دمحم،   -
 ، ض.ا.ٕشً   الرعؼ بؽ أبي الرعؼ،  

رسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض  ب سة،   اقتراديات التشسية،الف ا، م اض تضدض  مرظفى،  -
ٕٕٓٔ. 

، رسال  ماجدإلض ، ًمض  الخميفة العباسي األميغ دمحم بغ ىارون الخشيج   ، إب امضؼ،   -
 .ٖٕٔٓازضاد، ال امع  ا سالمض ،  سة 

تحميل مجى قجرة القصاع السرخفي الفمدصيشي عمى جحب السجخخات وتأثيخىا  معإلس،   وا  ، -
ا سالمض ،  سة،  رسال   ماجدإلض ، ال امع   ،ٕٕٔٓ -ٜٜ٘ٔعمى التشسية االقترادية 

ٕٖٓٔ. 
 .ٜٔٛٔ، شً   مأإلب  عأاظ، نحػ اقترادي إسبلميالفش  ؼ، دمحم شؾعي،  -
إستخاتيجية التشسية البذخية ودورىا في الحج مغ ضاىخة الكفاءات العمسية  ؾجؾ، مضدؾن،  -

 .ٕٕٔٓ، رسال  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض ،  سة،دراسة حالة قصاع غدة، في فمدصيغ
، السعهد ا سالمي لمبحؾ  الدياسية االقترادية إشار الشطام االقتراديعحف، مشلر،  -

 .ٜٜٔٔ، ال سائ ، ٖٙبشػ الإلشسض  ا سالمي،  دوة رعؼ  -والإلدر  
 .ٖٜ٘ٔ، ضار السإلاد السر   ، الجامع ألحكام القخآنالق طبي،  -
 .ٜٜٜٔ، الشطام االقترادي في اإلسبلمع عؾش، ًابد يؾسف، وآخ ون،  -
 .ٕٚٓٓ،ٔ، عسان، ضار وائل لمشذ  والإلؾز ر،  اقتراديات العسل، ع  ش، مدع  دمحم -
، ٔ، السؾ  ، مأإلب  الفالم،  مػسػعة فقو عسخ بغ الخصابعمع  عي، دمحم رواسي،  -

ٜٔٛٗ. 
-ٕٓٔٓالتشسية البذخية في الجدائخ وآفاقيا في ضل بخنامص التشسية عؾر ش،  رض ة،  -

 .ٕٔٔٓ، لضبضا، ٕٗٔٓ
 .ٕٛٗٔ، ض. ، االقتراد اإلسبلميمبادئ المحضان، سعد ،  -
 م.ٜٙٛٔ، ٔ، القام ة، مأإلب  عضؽ شسس،  التشسية االقتراديةلظفي،عمي،  -
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، رسال  ماجدإلض ، ًمض  أصؾل الديؽ، ال امع  التػجيو الشبػي لمذبابما ي، عظاف،  -
 .ٕٔٔٓا سالمض  ب سة،

رسال  ، دراسة حالة قصاع غدة –محجدات األجػر في القصاع الرشاعي الفمدصيشي  -
 .ٕ٘ٓٓماجدإلض ، ال امع  ا سالمض  

، ال  اض، السأإل  الإلعاو ي لمدعؾة وتؾعض  ال امعاا االقتراد اإلسبلميمد ي، عدؽ،   -
 .ٕٛٓٓبالدعؾة، 

 .ٕٜٛٔ، بض وا، ضار الؾعدة لمظباع  والشذ ، التخمف والتشسيةم سي،  ؤاض،  -
س الدراساا ا عمضسض ،   -    ض.م،ض.ا.ٓٔاٗدراسات إقميسية مً 
، م م  ال امع  ا سالمض  السذاريع الرغيخة في قصاع غدة ومػردىا في البيئة االقترادية   -

 ، العدض الثا ي.ٜٗا سمد  الدراساا اال دا ض   ، م مد 
تقييع دور السرارف اإلسبلمية في التشسية االقترادية في فمدصيغ، السذه اوؼ، أعسد،  -

، ٕٔٓٓإلى عام  ٜٜٙٔ، لمفإل ة مؽ فمدصيغدراسة تحميمية عمى السرارف اإلسبلمية في 
 ٖٕٓٓ -ضراس  ماجدإلض ، ال امع  ا سالمض  ب سة

، رسال  دراسة تصبيقية لقصاع غدة دور الػقف الخيخي في التشسية االقتراديةمربا معإلس،  -
 .ٖٕٓٓماجدإلض ، ال امع  ا سالمض ، سة، 

 .ٜٜٜٔ،  ٖالقمؼ،   ، ضمذق، ضاراإلسبلمي االقتراد أصػل ،يؾ س السر ؼ، ر ضق  -
، عسان، ضار السدإلقبل السعامبلت السالية في اإلسبلممرظفى، عدضؽ سمضسان، وآخ ون،  -

 .ٜٜٓٔلمشذ  والإلؾز ر،  
، السعهد العالسي لمفس   دولة الفتػحات -الجولة األمػية  مرظفي،  اض؛ ، و أخ ون، -

 .ٜٜٙٔا سالمي، ال س  الثامؽ، القام ة، 
اإلندان أساس السشيص اإلسبلمي في التشسية  والإلدر  ، السعهد االسالمي لمبحؾ  -

 ، ض.ا، ض.م.االقترادية
، ٔ، ال  اض، مأإلب  العبضأان،  أشمذ الخميفة عسخ بغ الخصابالس مؾ ، سامي ،  -

ٕٓٓ٘. 
 .ٕٗٓٓمأإلب  العبضأان، ال  اض، الظبع  الولى،  أشمذ الخميفة أبى بكخ،ددددددددددددددددددددددد،   -
 .ٕٙٓٓ، مأإلب  العبضأان، ال  اض، الظبع  الولى، أشمذ عثسان بغ عفاندددددددددددد، دددددددددددد -
ض ، وآخ ون،   - ، ضراس  أثخ تبشي السدؤولية االجتساعية عمى تشسية السػارد البذخيةمق ؼ، ًز

 جامع  باتش ، ض.ا. مضدا ض  بسؤسد   فظال، مقاطع  باتش ،
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راساا معاص ة، الس سر السمسي لبحؾ  الحزارة ، ضالسػجد في اإلدارة السالية في اإلسبلم -
 .ٜٜٗٔا سالمض ، عسان، ض.ن، 

 .ٜٜٙٔ، ٔ، القام ة، ضار الشهز  الع كض ،  نطخية التشسية االقترادية امق، صالم الديؽ،  -
القصاع العام ضسغ االقتراد الفمدصيشي، السؤسدة الفمدصيشية لجراسة  زال، صب ؼ،  -

 . الجيسقخاشية
تشسية السػارد البذخية وأىسيتيا في تحديغ اإلنتاجية وتحقيق السيدة  عضس ، بارك،  -

 ، م م  اعإلراض؛اا شسال إ   قضا، العدض الدابر.التشافدية
، ضار السدض ة لمشذ  والإلؾز ر،، عسان  تاريخ الشطع والحزارة اإلسبلميةالشب اوؼ،  إلضح ،  -

 ٔ ،ٕٕٓٔ. 
مشذؾراا السعهد الع كي لمإلخظضط ، قياس التشسية ومؤشخاتياوض؛ر، دمحم عد ان،  -

 .ٕٕٓٓبالسؾ  ،
، ٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔدراسة حالة الجدائخ  التشسية البذخية والتشسية االقتراديةوش، عمي،  -

 .ٕٙٓٓأط وع  ضًإلؾراه، ًمض  العمؾم االعإلراض؛  والإلدضض ، ال سائ ،
ضل، دمحم،  - ، لفتخةدراسة وصفية تحميمية ألحجاث تمظ ا جػلة تاريخية في عرخ الخمفاءالًؾ

 .ٕٕٓٓ، ٘ضار الس إلسر لمشذ  والإلؾز ر، جدة،  
، السمإلقى الدولي عؾل مؤتسخقيسة العسل في اإلسبلم ودوره في التشسية؛اعي، مرظفى،  -

 . ٕٕٔٓض؛دسب   ٖٓمقؾماا تحقضق الثق  السدإلدام   ي االعإلراض، جامع  عالس ، يؾمي 
، جامع  سبها، بذخيةأىسية السؤشخات االحرائية في التشسية ال؛حسد، خد؛   ،  -

 .ٜٕٓٓلضبضا،
، رسال  ماجدإلض ، ضراس  دور القيع الجيشية في التشسية االجتساعيةالضسضؽ، بؽ مشرؾر،  -

 .ٕٓٔٓمضدا ض  عؾل السضسابضضؽ السقضسضؽ بسديش  باتش ، جامع  ال ام الخز ، باتش ، 
 

 السػاقع اإللكتخونية:
 . www.undp.org،ٜٜٓٔتق    الإلشسض  البذ   ، ب  امج المؼ السإلحدة  -
 .www.Monzer.kahf.comعحف مشلر ، االعإلراض ا سالمي عمساح و غاماح،   -
 http://www.un.org/ar/esa/hdrاألمم المتحدة  -
 /http://www.moc.pna.psوزارة الثقا   الفمدظضشض   -
- http://www.pcbs.gov.ps 

http://www.monzer.kahf.com/
http://www.un.org/ar/esa/hdr
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
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 http://kenanaonline.comعبد القاضر إسساعضل  -
- https://www.ummetvakfi.org/channels. 

 التقاريخ:
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي ، مدظضؽ  ي أرعام  -  .ٕ٘ٔٓال هازالسً 
 .ٕٓٔٓتق    الإلشسض  ا  دا ض   االرض الفمدظضشض  السحإلم ،   -
 .ٕٗٔٓتق    سمظ  الشقد، -
سؼ ل،عرا  الفمدظضشي، مدا البح  والإلظؾ   ال هاز -   .ٖٕٔٓالسً 
 .ٕٕٓٓتق    الإلشسض  اال دا ض  الع كض ،  -
 .ٕٗٓٓالع كي،مأإل  العسل  -
 .ٕٙٓٓ ،م م  االعإلراض ا سالمي، الس مد الثا ي ،الضؾسف يؾسف -
 مٕٔٔٓمؤتس  المؼ السإلحدة لمإل ارة والإلشسض ،  -
 .ٕٗٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلإلشسض  البذ   ،  -
 .ٕ٘ٔٓالمؼ السإلحدة، تق    الإلشسض  البذ     -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kenanaonline.com/
https://www.ummetvakfi.org/channels
https://www.ummetvakfi.org/channels
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 الفيارس

 فيخس األيات
 الرفحة اآلية

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ٺ 

 ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ
ٖٔ 

 ٗٔ ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ         ڎ ڎ ڈ
 ٚٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ    ڀ ڀ

 ٛٔ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ک  گ  گ   گ ک  ک  چ

 ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
ٕٖ 

 ٕٗ ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ  
﮷ ﮸   ﮹  ﮺       ٕٛ ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 

 ٜٕ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 ٖٓ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ڃ
ٖٓ 

 ٖٓ ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب
 ٖٖ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

َّللاََّ َوُيَعمُِّسُكُع َّللاَُّ َوَّللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميع  َواتَُّقػا   ٗٓ 
َ َلَكاَن َخْيخا  َلُيعْ   ٔٗ َفَمْػ َصَجُقػا َّللاَّ

ْيَصاُن ِمَغ  الَِّحيَغ َيْأُكُمػَن الخَِّبا اَل َيُقػُمػَن ِإالَّ َكَسا َيُقػُم الَِّحي َيَتَخبَُّصُو الذَّ
 اْلَسّذِ 

ٕٗ 

َجَقاتِ  َيْسَحُق َّللاَُّ   ٕٗ          الخَِّبا َوُيْخِبي الرَّ
َقِميبل   اْلِعْمِع ِمغَ  َوَماُأوِتيُتع  ٘ٗ ِإالَّ
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 ٘ٗ ﴾ُقْل َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَن َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَن ِإنََّسا َيَتَحكَُّخ ُأوُلػ اأْلَْلَباِب 
 ٙٗ اأْلَِميغَخْيَخ َمِغ اْسَتْأَجْخَت اْلَقِػيُّ  ِإنّ 

َأْنَدَل َّللاَُّ َعَمْيَظ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاَِّ 
ا  َعَمْيَظ َعِطيس 

ٗٚ 

 ٛٗ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمقَ 
 ٜٗ َمَشاِكِبَيا َوُكُمػا ِمْغ ِرْزِقوِ ُىَػ الَِّحي َجَعَل َلُكُع اأْلَْرَض َذُلػال  َفاْمُذػا ِفي 

 ٓ٘ ُىَػ َأْنَذَأُكْع ِمَغ اأْلَْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع ِفيَيا
 ٓ٘ َواَل ُتْدِخُفػا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُسْدِخِفيغَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ 

 ڀ ڀ ڀ
ٕ٘ 

﮵  ﮴  ﮳   ٕٙ ھ ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ    ﮲ 
 ٓٛ ڦڦ  ڦ  ڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ 

 پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٛٓ 

 ٓٛ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  
ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ہ  
ٛٓ 

 ٓٛ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
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 األحاديث فيخس
 

 الرفحة الحجيث
 ٓٗ خيخ القخون قخني

 ٔٗ إن السدمع إذا أنفق عمى أىمو نفقة وىػ يحتدبيا كانت لو صجقة
 ٔٗ أفبل جعمتو فػق الصعام كي يخاه الشاس؟ مغ غّر فميذ مشي

 ٔٗ التاجخ الرجوق مع الشبييغ والرجيقيغ والذيجاء
 ٔٗ فإن الرجق شسأنيشة وإن الكحب ريبة

 ٕٗ عمى ما يشفعظ واستعغ با  وال تعجداحخص 
 ٕٗ اعقميا وتػّكل

أال أدلكسا عمى خيخ مسا سألتي، إذا أخحتسا مزاجعكسا أو أويتسا إلى فخاشكسا 
 فدبحا ثبلثا  وثبلثيغ

ٕٗ 

 ٕٗ خيخ الكدب كدب يج العامل إذا نرح
 ٕٗ الجالب مخزوق والسحتكخ ممعػن 
 ٖٗ ىل تجري ما حق هللا عمى العباد

 ٖٗ نعع الخجل عبج هللا لػ كان يرمي مغ الميل
 ٖٗ أما أنو إن كان يدعى عمى والجيو أو أحجىسا فيػ في سبيل هللا 

 ٗٗ إن أخيخكع أحدشكع أخبلقا  
عميظ بالخفق إن الخفق ال يكػن في شيء إال زانو  وال يشدع مغ شيء إال 

 شانو
ٗٗ 

 ٗٗ وإذا اقتزىرحع هللا رجبل  سسحا  إذا باع، وإذا اشتخى، 
 ٗٗ إن هللا تعالى يحب سسح البيع سسح الذخاء سسح القزاء

 ٗٗ أعصػا األجيخ أجخه قبل أن يجف عخقو
 ٗٗ مغ أنطخ معدخا  أو وضع عشو أضمو هللا في ضمو
 ٘ٗ اليسيغ الفاجخة مشفقة لمدمعة مسحقة لمكدب

 ٘ٗ السؤمغ كيذ فط
 ٘ٗ ويتقشو إن هللا يحب إذا عسل العبج عسبل  أن يحدشو

 ٙٗ ابجأ بشفدظ فترجق عمييا، فإن فزل شيء فؤلىمظ
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 ٙٗ قػمػا إلى خيخكع أو سيجكع
 ٚٗ مغ ضيق مشدال  أو قصع شخيقا  فبل جياد لو

 ٙٗ نعع مػضع الحسام
مّخ بي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنا أسمخ شاة فقال لي: يا معاذ ىات أو أرني، فجسعيا 

 ٚٗ دسعتيغ

 ٛٗ عمى العابج كفزمي عمى أدناكع فزل العالع
 ٜٗ ألن يحتصب أحجكع حدمة عمى ضيخه خيخ مغ أن يدأل أحج فيعصيو 

 ٜٗ شمب الحبلل جياد وإن هللا عد وجل يحب العبج السحتخف
 ٜٗ دعػا الحشفي والصيغ فإنو أضبصكع لمصيغ

 ٜٗ ما أكل أحج شعاما  قط خيخ مغ أن يأكل مغ عسل يجه
 ٜٗ إن قامت الداعة وبيج أحجكع فديمة فإن استصاع أن ال يقػم 

 ٓ٘ الميع أني أعػذ بظ مغ العجد والكدل والجبغ والبخل
 ٓ٘ مغ أحيا أرضا  ميتة فيي لو، وليذ لعخق ضالع حق

 ٓ٘ مغ َغَخَس َىَحا الشَّْخَل َأُمْدِمع  َأْم َكاِفخ  
 ٓ٘ أخاه فإن أبى فميسدظ أرضومغ كانت لو فزل أرض فميدرعيا أو ليسشحيا 

 ٓ٘ رحع هللا امخأ اكتدب شيبا ، وأنفق قرجا ، وقجم فزبل  ليػم فقخه وحاجتو
 ٓ٘ ِإنَّ َّللاََّ َيْخَضى َلُكْع َثبلث ا، َوَيْدَخُط َلُكْع َثبلث ا 

 ٔ٘ مغ ولي يتيسا  لو مال فميتجخ فيوا
 ٔ٘ االقتراد جدء مغ خسدة وعذخيغ جدءا  مغ الشبػة
 ٕ٘ عميكع بدشتي وسشة الخمفاء الخاشجيغ السيتجيغ

 ٓٚ مغ أحب الشاس إلي وأقخبيع مشي مجمدا يػم القيامة إمام عادل إن
 ٔٚ  .سبعة يطميع هللا في ضمو ، يػم ال ضل إال ضمو ؛ إمام عادل

 ٓٛ ما أكل أحجكع شعاما  قط خيخا  مغ عسل يجه، وإن نبي 
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 فيخس الججاول
 

 
 ٖٛ ............... ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ : مداع  الرا ي السسروع   ي  مدظضؽ، ٔجدول رعؼ ا
 : السهشدسؾن السراعضؾن السد مؾن  ي  قاب  السهشدسضؽ السراعضضؽ  ي  مدظضؽ ٕجدول رعؼ ا

 ٚٛ ................................................. م.ٕٗٔٓعد  السشظق  والإلخرص، 
 : الطبا  البضظ  ضؽ السد مضؽ  ي  قاب  الطبا  البضظ  ضؽ  ي  مدظضؽ عد  ٖجدول رعؼ ا

 ٛٛ ......................................................... ٕٗٔٓالسشظق  والإلخرص، 
سش   أكث  مؽ  مدظضؽ عد  السشظق  والسهش   ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٗجدول رعؼ ا

 ٜٛ ........................................................ ٕ٘ٔٓوعدض الدشؾاا الدراسض  
سش   أكث  مؽ  مدظضؽ عد  ال شس والشذا   ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٘جدول رعؼا

 ٜٓ .......................................................... ٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓاالعإلراضؼ، 
 ٕٜ ..... ٕٗٔٓ-ٕٓٓٓ : معدل الج  الضؾمي لمعسال  السراعض   ي  مدظضؽ، ٙجدول رعؼ ا

 ٖٜ .......... مٕٛٓٓعإلى  ٜٜٗٔ : ازالا السراعض  السدإلخدم   ي السراع  مؽ ٚجدول ا
 – ٕٓٓٓ : الإل ض اا الساسض  عمى بضا اا زراعض  مإلشؾع   ي  مدظضؽ، ٛجدول رعؼ ا

ٕٓٔٗ .............................................................................. ٜ٘ 
 :  دب  اسإلخدام الإلظبضقاا السراعض   ي الحضازاا السراعض  الشباتض  والسخإلمظ  ٜجدول رعؼ ا

 ٜٚ ........ .ٕ٘ٓٓ/ ٕٗٓٓ ي الرا ي الفمدظضشض  عد   ؾغ الإلظبضق السراعي والسشظق ، 
اا ٓٔجدول رعؼ ا  : عدض السشذآا العامم   ي القظاغ الخاص والقظاغ الممي والذً 

ٕٚٓٓاالعإلراضؼ و ئاا ع ؼ العسلالحأؾمض   ي الزف  ال  كض  وعظاغ  سة عد  الشذا  
 ..................................................................................... ٜٚ 

 : أعداض السشذآا والعاممضؽ بالرشاع   ي الرا ي الفمدظضشض  لمفإل ة ٔٔجدول رعؼ ا
ٜٜٔٗ- ٕٓٔٗ ................................................................... ٔٓٔ 

 : عدض العاممضؽ بأج  وكدون أج   ي أ ذظ  الرشاع  عد  الشذا  ٕٔجدول رعؼ ا
 ٗٓٔ ................................................................ ٕٗٔٓاالعإلراضؼ، 
 : معدل الداعاا السبؾعض  وأ؛ام العسل الذه    والج ة الضؾمض  بالذضأل ٖٔجدول رعؼ ا

-ٖٕٔٓلمسدإلخدمضؽ  ي عظاغ الإلعديؽ والسحاج  والرشاع  الإلحؾ مض   ي  مدظضؽ لمعامضؽ 
ٕٓٔٗ . .......................................................................... ٔٓٗ 
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 : ترشضف السشذآا العامم   ي القظاغ الرشاعي عد  أعدام الرشاع  ٗٔجدول رعؼ ا
 ٘ٓٔ ..................................................... ٕٕٔٓو ئاا ع ؼ العسال  لمعام

سش   أكث  مؽ  مدظضؽ عد  ال شس  ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٘ٔجدول رعؼ ا
 ٚٓٔ ................................. ٕ٘ٔٓوالشذا  االعإلراضؼ وعدض الدشؾاا الدراسض ، 

 ٚٓٔ ...............................................  : عدض سشؾاا الدراس ٙٔجدول رعؼ ا
 : أمؼ السؤش اا االعإلراض؛  لمقظاغ الرشاعي  ي الرا ي الفمدظضشض  لمفإل ة ٚٔجدول رعؼ ا

ٜٜٔٗ- ٕٓٔٗ ................................................................... ٜٔٓ 
اا ٛٔجدول رعؼ ا  : عدض السشذآا العامم   ي القظاغ الخاص والقظاغ الممي والذً 

الحأؾمض   ي الزف  ال  كض  وعظاغ  سة عد  الشذا  االعإلراضؼ و ئاا ع ؼ 
 ٖٔٔ ...................................................................... .ٕٚٓٓالعسل

سش   أكث  مؽ  مدظضؽ عد  ال شس  ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٜٔجدول رعؼ ا
 ٗٔٔ ................................. ٕ٘ٔٓوالشذا  االعإلراضؼ وعدض الدشؾاا الدراسض ، 

 ٙٔٔ ..  : يؾ ا ال ذظ  السإلعدضة الإلي ؛زسها عظاغ الخدماا  ي  مدظضؽٕٓجدول رعؼ ا
-ٕٓٓٓ : أب ز السؤش اا االعإلراض؛  ل ذظ  الخدماا  ي  مدظضؽ،إٔجدول رعؼا

ٕٓٔٗ  ........................................................................... ٔٔٚ 
ٕٗٔٓ : ت تض   مدظضؽ  ي ضلضل الإلشسض  البذ    الإلابر لألمؼ السإلحدة، لعام ٕٕجدول رعؼ ا

 ................................................................................... ٖٔٓ 
 ٖٔٔ ......................... ٖٕٔٓ : ضلضل الإلشسض  البذ    وعشاص ه لعام ٖٕجدول رعؼ ا
 ي  مدظضؽ عد  تق     ٖٕٔٓ – ٜٓٛٔ : ات اماا ضلضل الإلشسض  البذ    ٕٗجدول رعؼ ا

 ٕٖٔ ............................................................. .ٕٗٔٓالإلشسض  البذ    
 : ضلضل الإلشسض  البذ    معدال بعامل عدم السداواة  ي  مدظضؽ عد  تق    ٕ٘جدول رعؼا

 ٖٖٔ ............................................................. .ٕٗٔٓالإلشسض  البذ    
 : ضلضل الفؾارل بضؽ ال شدضؽ  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٕٙجدول رعؼ ا

ٕٓٔٗ. ........................................................................... ٖٔٗ 
 ٖٙٔ ........................................  : ضلضل الإلشسض  عد  ال شسٕٚجدول رعؼ ا
ٕٗٔٓ : ضلضل الفق  السإلعدض البعاض  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٕٛجدول رعؼ ا

 ................................................................................... ٖٔٚ 
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ٕٗٔٓ  الرح  والطفال والذباد  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٜٕجدول رعؼ ا
 ................................................................................... ٖٜٔ 

 : صح  البال ضؽ واال فال عمى الرح   ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  ٖٓجدول رعؼا
 ٔٗٔ ..................................................................... ٕٗٔٓالبذ    

 ٖٗٔ ............ ٕٗٔٓ : الإلعمضؼ  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٔجدول رعؼ ا
 : الإلر ف بالسؾارض وتخرضرها  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٕٖجدول رعؼ ا

ٕٓٔٗ ............................................................................ ٔٗٗ 
 ٚٗٔ ٕٗٔٓ : السفا اا االجإلساعض   ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٖجدول رعؼا
 : عضاس مدػ ا عدام االمؽ الذخري  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٗجدول رعؼا

ٕٓٔٗ ............................................................................ ٜٔٗ 
 ٔ٘ٔ .... ٕٗٔٓ : الإلسامل الدولي  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖ٘جدول رعؼ ا
 ٖ٘ٔ ............. ٕٗٔٓ : البضئ   ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٙجدول رعؼ ا
 ٘٘ٔ .. ا ٕٗٔٓ : ات اماا الدأان  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٚجدول رعؼا
 : مؤش اا تسسضمض ، الذعؾر بال  اه  ي  مدظضؽ عد  تق    الإلشسض  البذ    ٖٛجدول رعؼ ا

 ٙ٘ٔ ........................................................................... ا ٕٗٔٓ
 : تؾز ر مؤسداا ال عا؛  الرحض   ي  مدظضؽ عد  القظاغ الرحي ٜٖجدول رعؼ ا
 ٜ٘ٔ .................................................................. .ٕٗٔٓالسذ ف، 

 : الشدا  وال جال العاممؾن  ي القظاغ العام*  ي  مدظضؽ عد  السدسى ٓٗجدول رعؼ ا
 ٜٙٔ ................................................................... ٕٗٔٓالؾعضفي، 

سش   أكث    ي  مدظضؽ عد  أمؼ سساا القؾػ العامم   ٘ٔ : ال  اض أٗجدول رعؼ ا
 ٗٚٔ ......................................................... ٕ٘ٔٓ -ٕٕٔٓوالسشظق ، 

سش   أكث    ي  مدظضؽ عد  الشذا   ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ إٗجدول رعؼ ا
 ٘ٚٔ ....................................................... ٕ٘ٔٓ -ٕٕٔٓاالعإلراضؼ، 
ضؽ  ي القؾػ العامم  اٖٗجدول رعؼ ا سش   أكث    ٘ٔ : معدل البظال  مؽ بضؽ السذاًر

 ٛٚٔ .................. ٕ٘ٔٓ-ٖٕٔٓعد  ال شس وعدض الدشؾاا الدراسض   ي  مدظضؽ، 
 : عدض الدأان السقدر  ي  مدظضؽ عد  السشظق  وال شس،  ها؛  العام ٗٗجدول رعؼ ا

ٕٓٔ٘ ............................................................................ ٖٔٛ 
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 : عدض الدأان الفمدظضشضضؽ السقدر  ي العالؼ عد  ضول  االعام ،  ها؛  عام ٘ٗجدول رعؼ ا
ٕٓٔ٘ ............................................................................ ٖٔٛ 

، ٕٗٔٓ ي  مدظضؽ لألعؾام  مؤش اا الحداباا القؾمض  ال ئضدض   :ٙٗجدول رعؼ ا
 ٙٛٔ ....................................... ٕٗٓٓسش  الساس  بالسعار الثابإل : ٕ٘ٔٓ
 ٜٓٔ ...................... .ٕٕٔٓ -ٜٜٚٔ  رصضد السضسا ض  العام   ي الفإل ة ٚٗجدول ا

 ٜٗٔ ......................  : تؾز ر أ  اض عضش  الدراس  عد  ال شسٛٗجدول رعؼ اجدول 
 ٜٗٔ .............................  : تؾز ر أ  اض عضش  الدراس  عد  العس ٜٗجدول رعؼ ا
 ٜ٘ٔ ................ تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الحالة االجتساعية :(ٓ٘ججول رقع )
 ٜ٘ٔ .....................  : تؾز ر أ  اض عضش  الدراس  عد  السؤمل العمسئ٘جدول رعؼ ا
 ٜ٘ٔ ...............  : تؾز ر أ  اض عضش  الدراس  عد  مأان العسل ال ئضديٕ٘جدول رعؼ ا
 ٜ٘ٔ .......................الدراس  عد  طبضع  العسل : تؾز ر أ  اض عضش  ٖ٘جدول رعؼ ا
 ٜٙٔ ......................  : تؾز ر أ  اض عضش  الدراس  عد  سشؾاا الخب ةٗ٘جدول رعؼ ا
 : معامل ارتبا  ًل  ق ة مؽ  ق اا ًل بعد مر الدرج  السمض  لمبعد اللؼ ٘٘جدول رعؼ ا
 ٜٚٔ ......................................................................... تشإلسي إلضه

 : مرفؾ   معامالا ارتبا  ًل بعد مؽ أبعاض االسإلبا   مر الدرج  ٙ٘جدول رعؼ اجدول 
 ٜٜٔ .............................................................................. السمض 

للػ ٚ٘جدول رعؼ ا  : يؾ ا معامالا االرتبا  بضؽ  رفي ًل بعد مؽ أبعاض االسإلبا   ًو
 ٕٓٓ ............................. االسإلبا   ًأل عبل الإلعديل ومعامل االرتبا  بعد الإلعديل

للػ االسإلبا   ًألٛ٘جدول رعؼ ا  : معامل ألفا ً و باال لسل بعد مؽ أبعاض االسإلبا   ًو
 ................................................................................... ٕٓٔ 

 : الإلس اراا والسإلؾسظاا واال ح ا اا السعضار   والؾزن الشدبي وعضس   ا  ٜ٘جدول رعؼ ا
للػ ت تضبها  ي البعد.  ٕٗٓ ................................... لسل  ق ة مؽ  ق اا البعد ًو

 : الإلس اراا والسإلؾسظاا واال ح ا اا السعضار   والؾزن الشدبي وعضس   ا  ٓٙجدول رعؼ ا
للػ ت تضبها  ي البعد.  ٕٙٓ ................................... لسل  ق ة مؽ  ق اا البعد ًو

 : الإلس اراا والسإلؾسظاا واال ح ا اا السعضار   والؾزن الشدبي وعضس   ا  ٔٙجدول رعؼ ا
للػ ت تضبها  ي البعد  ٕٛٓ .................................... لسل  ق ة مؽ  ق اا البعد ًو

 : السإلؾسظاا واال ح ا اا السعضار   وعضس   ا  لمسقضاس تعسػ لسإل ض  ٕٙجدول رعؼ ا
 ٕٓٔ ............................................................................. ال شس



248 

 : مردر الإلبايؽ وم سؾغ الس كعاا وضرجاا الح    ومإلؾسط الس كعاا ٖٙجدول رعؼ ا
 ٕٔٔ ..................................... وعضس   ف  ومدإلؾػ الدالل  تعسػ لسإل ض  العس .

 : السإلؾسظاا واال ح ا اا السعضار   وعضس   ا  لمسقضاس تعسػ لسإل ض  الحال  ٗٙجدول رعؼ ا
 ٕٕٔ ......................................................................... االجإلساعض 

 : مردر الإلبايؽ وم سؾغ الس كعاا وضرجاا الح    ومإلؾسط الس كعاا ٘ٙجدول رعؼ ا
 ٖٕٔ ............................. وعضس   ف  ومدإلؾػ الدالل  تعسػ لسإل ض  السؤمل العمسي.

 : مردر الإلبايؽ وم سؾغ الس كعاا وضرجاا الح    ومإلؾسط الس كعاا ٙٙجدول رعؼ ا
 ٕٗٔ ....................... وعضس   ف  ومدإلؾػ الدالل  تعسػ لسإل ض  مأان العسل ال ئضدي.

 : يؾ ا اخإلبار شضفضه   ي بعد ضور تشسض  الف ض مؽ الشاعض  اال؛سا ض   ي ٚٙجدول رعؼ ا
 ٕ٘ٔ .................. االعإلراض االسالمي  ي  مدظضؽ تعسػ لسإل ض  مأان العسل ال ئضدي.

 : يؾ ا اخإلبار شضفضه   ي بعد ضور تشسض  الف ض مؽ الشاعض  االضار    ي ٛٙجدول رعؼ ا
 ٕٙٔ .................. ال ئضدي.االعإلراض االسالمي  ي  مدظضؽ تعسػ لسإل ض  مأان العسل 

 : يؾ ا اخإلبار شضفضه   ي بعد ضور تشسض  الف ض مؽ الشاعض  الفس    ٜٙجدول رعؼ ا
 ٕٙٔ ...  مدظضؽ تعسػ لسإل ض  مأان العسل ال ئضديواالجإلساعض   ي االعإلراض االسالمي  ي 

 : يؾ ا اخإلبار شضفضه   ي الدرج  السمض  لالسإلبا   تعسػ لسإل ض  مأان ٓٚجدول رعؼ ا
 ٕٚٔ ..................................................................... ال ئضديالعسل 

: مردر الإلبايؽ وم سؾغ الس كعاا وضرجاا الح    ومإلؾسط الس كعاا   ٔٚجدول رعؼ ا
 ٕٛٔ .............................. العسل.وعضس   ف  ومدإلؾػ الدالل  تعسػ لسإل ض  طبضع  

 : مردر الإلبايؽ وم سؾغ الس كعاا وضرجاا الح    ومإلؾسط الس كعاا ٕٚجدول رعؼ ا
 ٜٕٔ .............................. الخب ة.وعضس   ف  ومدإلؾػ الدالل  تعسػ لسإل ض  سشؾاا 
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 األشكالفيخس 
 ٘ ..........................................................  : الإلشسض  البذ   ٔشأل رعؼ ا
 ٗٛ ................... ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ :  دب  الرا ي السسروع   ي  مدظضؽ ٕشأل رعؼ ا
 ٗٛ ..................  : عدض عضؾا اا الساشض   ي  مدظضؽ عد   ؾغ الساشض ،ٖشأل رعؼ ا
 ٛٛ ........................ ٕٗٔٓ ي  مدظضؽ عام :  دب  الطبا  البضظ  ضؽ ٗشأل رعؼ ا
سش   أكث   ي  مدظضؽ  ي الشذا  السراعي،  ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٘شأل رعؼ ا

 ٜٓ ............................................................... ٕ٘ٔٓعد  ال شس، 
 ٜٔ ..................  : السراع  والرضد والح اج  وصضد السساك،كال ال شدضؽٙشأل رعؼ ا
 ٖٜ .............. : معدل الج  الضؾمي لمعاممضؽ  ي السراع  بالدوالر الم  أيٚشأل رعؼ ا
 ٜٗ ................. ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓازالا السراعض  السدإلخدم   ي  مدظضؽ   :ٛشأل رعؼ ا

 ٜ٘ .................................  : عضس  ا  إلا  السراعياممضؾن ضوالر أم  أي ٜشأل ا
 ٜٙ .... ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓ : القضس  السزا   لمقظاغ السراعي اممضؾن ضوالر  مؽ عام ٓٔشأل ا
 ٜٛ ........................  :  ئاا ع ؼ العسل  ي القظاغ السراعي  ي  مدظضؽٔٔشأل ا

 ٜٜٗٔ : عدض السشذآا وعدض العاممضؽ  ي القظاغ الرشاعي مؽ عام ٕٔشأل رعؼ اشأل 
 ٖٓٔ ................................................................... ٕٗٔٓعإلى عام 

 ٘ٓٔ ....... ٕٕٔٓ :  دب  السشذآا العامم   ي القظاغ الرشاعي لمعا ٖٔشأل رعؼ اشأل 
 : ترشضف السشذآا العامم   ي القظاغ الرشاعي عد   ئاا ع ؼ العسال  ٗٔشأل رعؼ ا

 ٙٓٔ ........................................................................ ٕٕٔٓلمعام
 ٛٓٔ ......................  : القضس  السزا   لمقظاغ الرشاعي  ي  مدظضؽ٘ٔ.شأل رعؼا
 ٔٔٔ ............. ٕٗٔٓ-ٜٗٔٔ : اال إلا  الرشاعي  ي  مدظضؽ مؽ عام ٙٔشأل رعؼ ا
 ٖٔٔ . ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ ذظ  الخدماا، عدض العاممضؽ وعدض السؤسداا  ي أ  :ٚٔشأل رعؼا
اا الحأؾمض   : ٛٔشأل رعؼ ا ع ؼ  ئاا العسل  ي القظاغ الخاص والقظاغ الممي والذً 

 ٗٔٔ ل ذظ  الخدماا االجإلساعض  والذخرض  الخ ػ  ٕٚٓٓ ي الزف  ال  كض  وعظاغ  سة 
سش   أكث  مؽ  مدظضؽ عد  ال شس والشذا   ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ ٜٔشأل رعؼا

 ٘ٔٔ ......................................... ٕ٘ٔٓاالعإلراضؼ وعدض الدشؾاا الدراسض ، 
 : عدض العاممضؽ، عدض السؤسداا، تعؾ زاا العاممضؽ  ي القظاغ الرشاعي ٕٓشأل رعؼ ا
 ٚٔٔ ....................................................... ٕٗٔٓعإلى  ٕٓٓٓمؽ عام 
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اال إلا  الرشاعي واالسإلهالك الؾسضط وإجسالي القضس  السزا   والإلسؾ ؽ  : ٕٔشأل رعؼ ا
 ٛٔٔ ............................ ٕٗٔٓعإلى  ٕٓٓٓال أسسالي لمقظاغ الرشاعي مؽ عام 

 : الج  الؾسضط الضؾمي بالذضأل لمسدإلخدمضؽ معمؾمي الج  عد  الشذا  ٕٕشأل رعؼ ا
 ٕٓٔ ................................................... ٕ٘ٔٓا عإلراضؼ ومأان العسل، 

 : الإلؾز ر الشدبي ل، فال عمى البح  والإلظؾ    ي  مدظضؽ عد  القظاغ، ٖٕشأل رعؼ ا
ٕٖٓٔ ............................................................................ ٔٙٛ 

 :  دب  القؾػ العامم  السذاًر  اعد  معايض  ومقايضس مشغس  العسل ٕٗشأل رعؼا 
 ٜٙٔ ............................................................................ الدولض  

س االيداغ  / : الشدا  وال جال الليؽ لديهؼ عداباا  ي بؾرص   مدظضؽٕ٘شأل رعؼ ا  مً 
 ٓٚٔ ..................................................... اتؾز ر  دبي  ٕٗٔٓوالإلسؾ ل، 
السدامس  الشدبض  لأل ذظ  االعإلراض؛  مؽ الشاتج السحمي ا جسالي  ي  : ٕٙشأل رعؼ ا

 ٗٚٔ ............................................................. ٕٗٔٓ مدظضؽ* لمعام 
سش   أكث  عد  ال شس والشذا   ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ لأل  اض ٕٚشأل رعؼ ا
 ٙٚٔ ................................................................. ٕ٘ٔٓاالعإلراضؼ،
سش   أكث    ي  مدظضؽ عد  مأان العسل،  ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاممضؽ إٛشأل رعؼ ا

ٕٕٓٔ-ٕٓٔ٘ .................................................................... ٔٚٚ 
سش   أكث  عد  عدض  ٘ٔ : الإلؾز ر الشدبي لمعاطمضؽ عؽ العسل لأل  اض ٜٕشأل رعؼا

 ٜٚٔ .................................................. ٕ٘ٔٓالدشؾاا الدراسض  وال شس، 
سش   أكث  خار  القؾػ العامم  عد  عدض الدشؾاا  ٘ٔ :  دب  ال  اض ٖٓشأل رعؼا

 ٓٛٔ ........................................................... ٕ٘ٔٓالدراسض  وال شس، 
ٕ٘ٔٓ : عدض الدأان السقدر  ي  مدظضؽ عد  السشظق  وال شس،  ها؛  العام ٖٔشأل رعؼا

 ................................................................................... ٕٔٛ 
 ٕٛٔ ..................... ٕ٘ٔٓ : اله م الدأا ي  ي  مدظضؽ،  ها؛  العام ٕٖشأل رعؼ ا
 : الإلؾز ر الشدبي لمدأان الفمدظضشضضؽ  ي العالؼ عد  ضول  االعام ،  ها؛  ٖٖشأل رعؼ ا

 ٖٛٔ ........................................................................ ٕ٘ٔٓعام 

  



251 

 فيخس السػضػعات
 و  ..............................................................................السقدم :

 ز  ........................................................................أمسض  الدراس :
 ز  ......................................................................إشأالض  الدراس :
 ز  ........................................................................أسئم  الدراس :

 م  ....................................................................   ضاا الدراس :
 م  ......................................................................أمداف الدراس :
    .......................................................................عدوض الدراس :

    .....................................................................مشه ض  الدراس :
    ....................................................................الدراساا الدابق :

 س .......................................................................  خظ  الدراس :
 ٔ ......................................سالمي واالعإلراض االبذ     الإلشسض  الفرل الول
 ٕ .............................................مفهؾم وأبعاض الإلشسض  البذ    السبح  الول
 ٔٔ .................................مفهؾم االعإلراض ا سالمي وخرائره السبح  الثا ي

 ٕٔ..................................................................االعإلراض ا سالمي:
 ٕٓ ...........................الإلشسض  البذ    وعالعاتها بالإلشسض  االعإلراض؛  السبح  الثال 

 ٖ٘ .....................................................االسإل اتض ض  ا سالمض  لمإلشسض :
 ٜٖالفرل الثا ي: الإلشسض  البذ     ي الإلار ، ا سالمي....................................

 ٓٗلسبح  الول: الإلشسض  البذ     ي العهد الشبؾؼ........................................ا
 ٔٗ ..............................................................أوالح: الإلشسض  ا ؛سا ض :

 ٙٗ ..............................................................:الإلشسض  ا ضار  ثا ضاح: 
 ٓ٘ ...........................................................:ثالثا: الإلشسض  االعإلراض؛ 

 ٔ٘السبح  الثا ي: الإلشسض  البذ     ي عهد الخمفا  ال اشدون...............................
 ٖ٘ ..................................................................: الإلشسض  ا ؛سا ض 
 ٗ٘ ...................................................................: الإلشسض  ا ضار  

 ٚ٘ ...............................................................:الإلشسض  االجإلساعض  
 ٛ٘ .................................................................: الإلشسض  الدضاسض 
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ض  والعثسا ض ...  ٖٙالسبح  الثال :الإلشسض  البذ     ي عهد الدول  المؾ   والعباسض  والسسمًؾ
 ٖٙ ..................................................................:الإلشسض  ا ؛سا ض 
 ٙٙ ...................................................................:الإلشسض  ا ضار  

 ٔٚ ................................................................:الإلشسض  االجإلساعض 
 ٖٚ ..................................................................:الإلشسض  الدضاسض 

 ٛٚالفرل الثال : ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  االعإلراض الفمدظضشي......................
 ٓٛ..........................السبح  الول:ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  القظاغ السراعي. 

 ٔٛ ............................................................:السراع   ي ا سالم -أ
 ٕٛ.......................................... :السراع  واالعإلراض الؾطشي الفمدظضشي -د
 ٘ٛ .....................:ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  القظاغ السراعي  ي  مدظضؽ -ا
 ٜٜ .....................السبح  الثا ي: ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  القظاغ الرشاعي 
 ٕٔٔ ..................السبح  الثال : ضور الإلشسض  البذ     ي تشسض  عظاغ الخدماا .. 

 ٕٚٔ ......................واعر الإلشسض  البذ    واالعإلراض؛   ي  مدظضؽ/ سة الفرل ال ابر
 ٕٛٔ .................................مؤش اا الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ :السبح  الول

 ٛ٘ٔ....................................السبح  الثا ي: واعر الإلشسض  البذ     ي  مدظضؽ.

 ٔٚٔ.............................الثال : مؤش اا الإلشسض  االعإلراض؛   ي  مدظضؽ. السبح 

 ٔٛٔ.................................الإلشسض  االعإلراض؛   ي  مدظضؽ.السبح  ال ابر: واعر 

 ٕٜٔ .................................................الدراس  السضدا ض  : الفرل الخامس
 ٖٜٔ ...........................................................................تسهضد:

 ٕٕ٘ ......................................................................الإلؾصضاا:
 ٕٕٙ ................................................................مؾا ضر مقإل ع :

 ٕٕٚ ..........................................................................السالعق
 ٕٕٛ .................................................................... ٔممحق رعؼ ا
 ٜٕٕ .................................................................... ٕممحق رعؼ ا
 ٖٕٓ ..................................................................... ٖممحق رعؼ ا

 ٖٖٕ .................................................................السراضر والس اجر
 ٕٔٗ ...................................................................... ه س ال؛اا
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 ٖٕٗ ................................................................... ه س العاضي 
 ٕ٘ٗ .................................................................... ه س ال داول
 ٕٓ٘ .................................................................... ه س الشأال


