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 املقدًٞ

اذتٌددد ر زا اهملدد ملال ٗاهؿددسٝ ٗاهطددسَ ملوددٟ حمدد  املسضددوا ستٌددد ٗ هددٕ 
 اهطٚبا اهط ٓسّٙل ٗأؾح بٕ املِتجبا.

ْٓ ٘ٓز اذتٚ ٝ املدُٚدٞ ٗاقتتؿد ةٙٞ    إ ٗاقجتٌ ملٚدٞ ٗاهتملوٌٚٚدٞ أٗجدل ملودٟ     تط
فأُػددأا اهدد٘شازاا ٗاملتضطدد ا    ل ه٘تفاهدددٗي االضددسًٚٞ اهٚددَ٘ اقٓتٌدد َ بدد    

 ٘اُٚ ا اه٘تفٚٞ هتقَ٘ بملٌوٚٞ تِظٍٚ االةازٝ املٌٔٞ.ٙٗاهد

ْٓ ٗتدف اهملٌودٞ اه٘زتٚددٞ ٙملتدا ُ٘ملدً  ًٌٔددً  ًدّ أُد٘اع اه٘تددف اململ ؾدس  ملدد          إ
ًّ ًقً٘ ا ٗإًل ُ ا تط ملدٖ ملودٟ اقُتػد ز ٗتتٓودٕ هوقٚد َ بددٗز بد زش       توم مي

يف حتقٚق أٓداف ٗغ ٙ ا اه٘تف اهط ًٚٞ  ٗهرا فقد اُتػس ٗتف  اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ  
 ب هفملى يف ًملظٍ اهبوداْ االضسًٚٞ.
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 املبحث األول

 العملة الورقيةتعريف 
ْٓ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ اهد  تتدداٗي اهٚدَ٘ بػدلؤ       ُٗظ ًٔد  ٓدٛ ُتٚجدٞ اًتدداة     إ

بػدلؤ  اذتد هٛ ملِدد     فٚٔ  حقبٞ ط٘ٙوٞ ًّ اهصًّ مل تلّ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًملسٗفٞ
ثْ٘ فقددد تِ ٗه٘ٓدد  ب هبحدد  بملددد  َدِحددفقٔدد ١ املطددوٌا اهقددداًٟ  أًدد  اهفقٔدد ١ امل   

زٍٓ تبملددً   ُظددأاُتػدد ز تددداٗ   يف اهددبسة اقضددسًٚٞ  ٗتددد احمتوفدد  ٗجٔدد ا      
 قتٔ .قحمتسفٍٔ يف تؿ٘ز حقٚ

ٗٓٛ ُقد ٗزتٛ ق ميثدى غد٣ًٚ  ً ةٙدً  ٗق ٙ تدل ذت ًودٔ  حدق ًدّ تبدى ًدّ          
ٙؿدددزٓ   ٗتؿدددزٓ  اذتلً٘دد ا حمددسي ًدددٝ طبٚملٚددٞ بدددْٗ زؾددٚد ًملدددُٛ ٗق  

 تؿسف ب هرٓل ٗاهفكٞ.

َ ت بوٚدٞ ؾدسف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ     ملددَ اقهتدصاَ بٔ َ( 8361ٗتد ابتدأ ًّ مل َ )
ًددّ اقزتبدد   بددا إؾددداز ٓددرٖ  إىل اهددرٓل ٗاهفكددٞ  ٗحتوودد  بِدد٘ن االؾددداز

 اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ٗكٌٚٞ اهرٓل.

ٓرٖ األٗزاق فطدٌٚ  ب هملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ٗق     قبِ٘يبٗأهصً  اهدٗي أفساةٓ  
ٙػ   أْ ٙلْ٘ ًق بؤ  ُطبٞ ًملِٚٞ ًّ اهرٓل بملدد أْ حتوود  بِد٘ن االؾدداز     

 ًّ اهتػطٚٞ اهرٓبٚٞ.

ع حطدل اهلٌٚد ا   ت٘تٔ  اهػسا٢ٚٞ أؾدبح  تدِضفغ غ هبدً  ٗتستفد     ْٓكٌ  إ
 .(1)اه  تطبملٔ  اهبِ٘ن املسكصٙٞ

                                                           

( ة. أمحددد حطددّ  األٗزاق اهِقدٙددٞ يف اقتتؿدد ة االضددسًٛ  اهطبملددٞ األٗىل  ةاز اهفلددس  ةًػددق    1)
 َ.  6116-ٓد 8666
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فددٚلّ تملسٙددف ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ  إُٓددٕ حددبظ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٗتطددبٚى  
ًِفملتٔ  املتٌثوٞ يف األزب ح اهِ جتٞ ملّ اضتثٌ زٓ . فتلْ٘ امل هٚٞ ٓٛ امل٘ت٘فدٞ ًدع   
تبدي جتطدٚدٓ  ًدّ ملدا إىل ملدا أحمدس٠ل فٔدى لد٘ش ًثدى ٓدرا اه٘تدفل ًدع أْ            

يف األملٚ ْ املٌو٘كٞ اه  ِٙتفع بٔد    حُّٔؿاهفقٔ ١ ؾٓسح  بأْ اه٘تف إمن  َٙ فت ٠ٗ
 ًع بق ١ ملِٚٔ ؟  

 أواًل: صفات العملة الورقية:

أؾبح  اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ يف ًِٙ٘  اذت قس ق ٙق بؤ  غط ١ ذٓيب ٗغ  ت بودٞ   .8
هوؿدددسف ب هدددرٓل ٗاهفكدددٞ  فودددٍ تملدددد ت بودددٞ هوؿدددسف ب هدددرٓل  ٗإمنددد   

 ت٘ٝ ت ُُ٘ٚٞ ألةا١ اقهتصاً ا. أؾبح  ملٌوٞ متثى

بدى   لف هملٌوٞ اه٘زتٚدٞ حم زجدٞ ملدّ ُطد ق اهدرٓل ٗاهفكدٞ ٗق متثودٔ        
أمثدد ْ ملسفٚددٞ بقدد٘ٝ اهقدد ُْ٘ ٗمل ٙملددد ِٓ هددم زتدد ي هسفكددٔ  أٗ طوددل    ٓددٛ 

ًوصًددٞ هطددسيف اهتمل ًددى اٌ ٙددٞ اهدٗهددٞ اهدد    ٗإمندد  ٓددٛحت٘ٙوددٔ  إىل ذٓددل  
 أؾدزتٔ .

ٞ أكثددس ًددّ تٌٚتٔدد  اهراتٚددٞ  ألْ ُفددظ  اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ حتٌددى تٌٚددٞ املتب زٙدد  .6
 األٗزاق اهِقدٙٞ ق تٌٚٞ ًملتاٝ فٚٔ .

اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ًدد ي ًتقددَ٘ ًسغدد٘ا فٚددٕ ًٗدددحمس  ٗأؾددبح  مثِددً  هػددسا١   .6
 اهطوع.

ًددّ األجِدد ع اهسب٘ٙددٞ   مبلٚددى ٗق ًدد٘شْٗ ٗهٚطدد  اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ هٚطدد .6
 اهطتٞ املِؿ٘ف ملوٚٔ .

ٌددٞ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٗإبطدد ي    ضددق   تٚميلددّ هوحلً٘ددٞ أٗ اهطددوط ْ ًددّ إ    .6
 اهتمل ًى بٔ .

 ق تػٌؤ  أحل َ ملقد اهؿسف. .2
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 ملدَ جسٙ ْ زب  اهبٚع فٚج٘ش بٚع بملكٔ  ببملغ ًتف قوٞ ُط٣ٚٞ. .7

1. ْٓ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًّ املثوٚ ا اه  ق تتملا ب هتملٚا اٚ  حيى بد   ستؤ   إ
 ٗٙقَ٘ ًق ًٔ .

 :الديىار()الدرهم و )الذهب والفضة( ثاويًا: تعزيف الىقدان

 اهِقدد هػدٞ: .أ

اهِقد هػٞ: حمسف اهِط٣ٚٞ. ٗاهِقد ٗاهتِق ة: متٚٚدص اهددزآٍ ٗإحمدسال اهصٙدف     
جٚدد ة. ٗتِ٘تددد اهدد٘زق ُٗقدددٖ إٙ ٓدد  ُقدددًا: أملطدد ٖ     :ُٗقدد٘ة لجٚددد :ًِٔدد . ُٗقٚددد 

 .(1)أٜ تبكٔ  لف ُتقدٓ 

 سح اهفقٔ ١:طؾااهِقد يف  ا.

ًدّ ةُد ُ  ذٓبٚدٞ ٗةزآدٍ     طوق اهِقد ملوٟ مجٚع ًد  تتمل ًدى بدٕ اهػدمل٘ا     أ 
ُٕ اهِقد ا١ُٓسف اهَف. فقد ملٓس(2)فكٚٞ اهدرٓل   –٘زق )ٓ٘ ًّ حم هـ اهملا ٗاهد  :أُٓ

 –أٜ ق تملدٓد ُقد٘ةًا ًطدتحقٞ    –٘غٞ ًددحمى يف حلٌدٕ   ػٗهٚظ ًّ ًػ –ٗاهفكٞ 
ٗاملطب٘ع ًِٔ  ب هطدلٞ اهطدوط ُٚٞ  امل٘ثد٘ق بطدسًٞ طبملٔد   املدأًْ٘ ًدّ تبدٙودٔ          

 .(3)اهث ب  يف اهرًٍ فٌٚ  ٙطوق ًّ أمث ْ ٗتٍٚ املتوف ا(ٗتوبٚطٔ   فل ْ ٓ٘ 

ًٗفَٔ٘ اهرٓل ًأحم٘ذ ًّ اهرٓ ا  ٗاهفكٞ ًدأحم٘ذٝ ًدّ اُفدغ اهػد١ٛ     
 ل(4)تفددسق  ٗٓددرا اقغددتق ق ٙػددملس بصٗا ٌدد  ٗملدددَ ثب٘تٌٔدد  كٌدد  ٓدد٘ ًػدد ٓد    

                                                           

 .613ل ف6ل ًؿدز ض بق  ( اهصشتػسٜ. أب٘ اهق ضٍ ستٌ٘ة بّ ملٌس  أض ع اهبسغٞ 1)

( اددس اهملوددَ٘. اهطددٚد ستٌددد اهطددٚد ملوددٛ  اهِقدد٘ة االضددسًٚٞ  اهطبملددٞ ارت ًطددٞ  ًِػدد٘زاا امللتبددٞ   2)
 .66َ  ف8327-ٓد8617اذتٚدزٙٞ ًٗطبملتٔ   اهِجف  

ستٌدد بدّ اذتطدا اذتِبودٛ  األحلد َ اهطدوط ُٚٞ هوق قدٛ  ؾدححٕ ٗملودق ملوٚدٕ            ٟا١. أب٘ ٙملوٓس( اهَف3)
 . 826ٓد  ف8667ستٌد ح ًد اهفقٛ  ًطبملٞ ًؿطفٟ اذتويب  ًؿس  

( اهساغل اقؾفٔ ُٛ. أب٘ اهق ضٍ اذتطا بدّ ستٌدد  املفدسةاا يف غسٙدل اهقدس ْ  ًؿددز ضد بق         4)
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فإٌُٔ  ًملداْ بأؾى ارتوقٞ ألةا١ ٗظٚفٞ اهثٌِٚٞ يف ٓرا اهلْ٘  ٗبٌٔ  حتدة تدٍٚ  
ٌُٔ  أةاٝ هوتب ةي ٗإىل ٓرا أغد ز  ٗٙك ف هرهم أ ل١ ًّ اهطوع ٗارتدً ااألغٚ 

 فقٔ ١ املطوٌا.

ٞ تدد ي  )األمثدد ْ ٓددٛ اهددرٓل ٗاهفكددٞ  ٗاألمثدد ْ ٓددٛ تددٍٚ      :(1)ابددّ تداًدد
األً٘اي ٗزأع ً ي اهتج زاا  ٗبٔرا حتؿى املك زبٞ ٗاهػدسكٞ  ٗٓدٛ شتو٘تدٞ    

 هرهم  فل ُ  بأؾى حموقتٔ  كٌ ي اهتج زٝ(.

ْٓ(2)اهػصاهددٛ ٗتدد ي ار تملدد ىل تددد حموددق اهدددُ ُ  ٗاهدددزآٍ حدد كٌا    : )إ
        ْ  ًٗت٘ضطا با ض ٢س األًد٘اي حتدٟ تقددز األًد٘اي بٌٔد (. ٗٙػد  ابدّ حموددٗ

ٍٓ :(3)فٚقدددد٘ي لٚتٌٔدددد  مملددددى ًددددّ اهػدددد زعإىل أْ مثِ  إْ ار تملدددد ىل حموددددق )ثدددد
   ٌٗٓددد (4)اذتجدددسّٙ اململددددُٚا ًدددّ اهدددرٓل ٗاهفكدددٞ تٌٚدددٞ هلدددى ًتٌددد٘ي      

 ألٓدددى اهملددد مل يف اهػ هدددل  ٗاْ اتتِدددٟ ضددد٘آٌ  يف    (6)ٗاهقِٚدددٞ (5)ٝاهدددرحم  
  مبدد  ٙقدع يف غ ٌٓدد  ًددّ ح٘اهددٞ  (7)بملدغ األحٚدد ْ  فإمندد  ٓد٘ هددبملغ حتؿددٚؤ   

                                                                                                                                       
 

 .  818ف

ٓددد(ل املػددلل اهطبملددٞ 261 بددّ أمحددد بددّ ستٌددد )ا:ابددّ تداًددٞ  ً٘فددق اهدددّٙ أبدد٘ ستٌددد ملبددد ار( 1)
 .868  ف6اهث ُٚٞ  ًطبملٞ املِ ز  ًؿس  ل

ٓددد(  إحٚدد ١ ملوددَ٘ اهدددّٙ  ةاز اململسفددٞ هوطب ملددٞ ٗاهِػددس     616ستٌددد بددّ ستٌددد )ا:   ل( أبدد٘ ح ًددد2)
 .36ل ف6لب ٗا  

( ابدّ حموددْٗ. ملبدد اهدسمحّ املػسبدٛ  ًقدًدٞ ابدّ حموددْٗ  اهطبملدٞ اهث ُٚدٞ  ًلتبدٞ املدزضددٞ ٗةاز            3)
 . 626ل ف8لَ  8328اهلت ا اهوبِ ُٛ هوطب ملٞ ٗاهِػس  ب ٗا  

 ( أٜ اهِق٘ة: كٌقٚ ع هوقٍٚ.  4)

 ( أٜ اهِق٘ة: كأةاٝ قحمتصاْ اهقٍٚ. 5)

 ( أٜ اهِق٘ة: ك٘ضٚط يف اهتب ةي.  6)

 : كأؾى ك ًى هوطٚ٘هٞ . ( أٜ اهِق٘ة7)
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   اهوت ْ ٌٓ  ملِٔ  مبملصي. فٌٔ  أؾى املل ضل ٗاهقِٚٞ ٗاهرحم ٝ(.(1)األض٘اق

جملدس  : )ٗإمند  كد ْ اهدرٓل ٗاهفكدٞ ستبد٘با ألٌُٔد        (2)اهِٚط ب٘زٜ ٗت ي
 مثّ مجٚع األغٚ ١  فٌ هلٔ  ك مل هم دتٌٚع األغٚ ١(.

ًٗددّ ٓددرا اقضددتملساا ٙػدد  اململِددٟ اهوػددٜ٘ هوددرٓل ٗاهفكددٞ إىل ؾددفٞ   
أض ضٚٞ يف ٗظٚفتٌٔ  اهِقدٙٞ ٗٓٛ ضسملٞ اذتسكٞ ٗاالُفد ق ٗملددَ اهسكد٘ة  كٌد      
ٙػدد  اهفلددس اقتتؿدد ةٜ هوفقٔدد ١ إىل أْ اهِقدددّٙ ًددّ اهددرٓل ٗاهفكددٞ ٙتةٙدد ْ  

هثٌِٚٞ  ٗٓٛ ًملدٝ بأؾى ارتوقٞ ألْ تلْ٘ مثًِ  يف ٓرا اهلْ٘  أٜ بٌٔد   ٗظٚفٞ ا
 حتدة األغٚ ١ ٗأٌُٔ  أةاٝ هوتب ةي.

: )ٗق ٙملوٍ يف حما ؾحٚح ٗق ضقٍٚ ملّ أًٞ ًّ األًدٍ   (3)ت ي املقسٙصٜ
األًددٍ  ٗق ط ٢فددٞ ًددّ ط٘ا٢ددف اهبػددس أُٔددٍ اختددرٗا أبدددًا يف تدددٍٙ اهصًدد ْ  ٗق  

ٗاهفكٞ دد ٗأْ اهِق٘ة اململتاٝ غسملً  ٗملقدًس ٗملد ةٝ   حدٙثٕ ُقدًا غ ٌٓ  دد اهرٓل 
إمن  ٓٛ اهرٓل ٗاهفكٞ فقط  ًٗ  ملدآٌ  ق ٙؿوح أْ ٙلْ٘ ُقددًا  حتدٟ تٚدى    

  َ   ٗتدد ي: )ق تؿددوح اململٚػددٞ إق  _ أْ أٗي ًددّ قددسا اهدددِٙ ز ٗاهدددزٍٓ  ة
 بٌٔ (.

ف هرٓل ٗاهفكٞ ٌٓد  اهِقدد ملِدد املقسٙدصٜ ٌٗٓد  ملِددٖ ًطدٌٚ ا ً اةفدٞ         
 ٗاحد.ملطٌٟ 

هقدد تد َ اهِظدد َ اهِقددٜ االضددسًٛ ملودٟ أضد ع أْ كددى ًدّ املطددل٘ك ا       
اهرٓبٚٞ ٗاهفكٚٞ دد اهدُ ُ  ٗاهدزآٍ دد ُق٘ةًا ز٢ٚطدٞ  د  تد٘ٝ ابدسا١ غد  ستددٗةٝ       

                                                           

 ( أٜ تػٚ  أضمل زٓ  . 1)

 .  826  ف6لتفط  غسٙل اهقس ْ  اهِٚط ب٘زٜ  ( 2)

ٓدد(  غدرٗز اهملقد٘ة يف    166( تقٛ اهدّٙ أب٘ اهملب ع أمحد بّ ملوٛ بّ ملبدد اهقد ةز اهػد فملٛ )ا:    3)
 .  27يف ذكس اهِق٘ة  اهِ غس امللتبٞ اهسق٘ٙٞ  املطبملٞ اذتٚدزٙٞ  اهِجف  ف
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يف ةاحمى اهدٗهٞ االضدسًٚٞ ٗحم زجٔد   ٗذهدم ق ميِدع أْ بملدغ أجدصا١ اهدٗهدٞ        
   ّ ًملدددْ ٗاحددد ٓدد٘   االضددسًٚٞ كٌؿددس ك ُدد  ُق٘ةٓدد  اهس٢ٚطددٚٞ ًطددل٘ك ا ًدد

اهددرٓل ٗبملددغ األجددصا١ األحمددس٠ كدد هملساق ُق٘ةٓدد  اهس٢ٚطددٞ ًطددل٘ك ا ًددّ    
ًملدْ ٗاحد  حمس ٓد٘ اهفكدٞ. أٜ أْ اهدٗهدٞ االضدسًٚٞ ك ُد  تطد  يف مجوتٔد         

 .(1)ملوٟ ُظ َ اململدُا
ٗذكس أْ ملٌس بّ ارتط ا أزاة أْ ٙؿِع اهِق٘ة ًّ ادتو٘ة  فوٌ  اضتػد ز  

 .(2)ٕ فأًطمذٜٗ ارتاٝ  مل ٙقسٖٗ ملوٟ زأٙ
إذْ فقد ملا االضسَ اه٘حداا اهِقدٙٞ اه  ٙملدا بٔد  امتٌدع ملدّ تقددٙس      
اهقٍٚ هألغٚ ١ ٗادتٔ٘ة تملًِٚٚ  ث بتدً   ٗاهد  ٙدتٍ ًب ةهتٔد  ب هطدوع يف جدِظ ًملدا        
ٓ٘ اهرٓل ٗاهفكٞ  هرهم تملٓد اهِق٘ة ًّ األغٚ ١ اه  ج ١ االضدسَ الٌٔد     

هدسأٜ ٗاملػد٘زٝ  فد هِق٘ة ًدّ حٚد  كُ٘ٔد        ٗهٚط  ًّ األغٚ ١ اه  تددحمى يف ا 
ٗحدددٝ ُقدٙددٞ  ًٗددّ حٚدد  جِطددٔ  ث بتددٞ الددٍ غددسملٛ تددستبط بٔدد  األحلدد َ        
اهػددسملٚٞ. ف هددرٓل ٗاهفكددٞ حمؿدد  ب هددركس يف حتددسٍٙ كِصٌٓدد   ألٌُٔدد  تدد ُْ٘       

 ٝ فٌٚٔدد   ٗجملددى أحلدد َ اهؿددسف   ٗٗجدد٘ا اهصكدد(3)اهتٌدد٘ي ٗأمثدد ْ األغددٚ ١
ٗزبط اهدٙٞ ٗتطدع ٙدد اهطد زق فٌٚٔد   كد ْ       لٗإتساز اهسض٘ي اهتمل ًى بٌٔ  ل ٌ 

ذهددم ةهددًٚس ٗاقددحً  ملوددٟ أْ اهِقددد لددل أْ ٙلددْ٘ ًددّ اهددرٓل ٗاهفكددٞ  أٗ    
                                                           

هٛ. أبدد٘ بلددس ملٌددس ٗاهدددكت٘ز إا ملٚددى غددح تٞ  اتتؿدد ةٙ ا اهِقدد٘ة يف إطدد ز اهفلددس          ( ة. ًتدد1٘)
 . 26َ  ف8316-ٓد8616االضسًٛ  اهطبملٞ األٗىل  ةاز اهت٘فٚق اهٌِ٘ذجٚٞ  

( اهبسذزٜ. أب٘ اذتطدّ أمحدد بدّ حيٚدٟ بدّ جد بس اهبػدداةٜ  فتد٘ح اهبودداْ  غدسكٞ طبدع اهلتدل             2)
أٙكً : ة. جد٘اة ملودٛ  املفؿدى يف    ؛ 672  فد8681ٓ  ًؿس  اهملسبٚٞ  طبع غسكٞ املؿسٙٞ هوطب ملٞ

ت زٙخ اهملسا تبى االضدسَ  اهطبملدٞ اهث ُٚدٞ  ةاز اهملودٍ هوٌسٙدا  بد ٗا  اهِ غدس ًلتبدٞ اهِٔكدٞ           
 .637ل ف7لَ  8371بػداة  

اك ا ملبد ار بّ أمحد بّ ستٌ٘ة اهِطفٛ  تفطد  اهِطدفٛ  اهِ غدس ةاز اهلتد ا     اه(  اهِطفٛ. أب٘ 3)
 . 866ل ف6لاهملسبٛ  ب ٗا  
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أض ضٕ اهرٓل ٗاهفكٞ. ٗتد تلوٍ ًفلسٗ االضسَ ملدّ أُد٘اع اهِقد٘ة ٗأٗشأُد      
َٗ  .(1)ٔ ٔتّلٔضاهػسملٚٞ 

اهدرٓل  ٙركس ابّ اهقٍٚٓ يف أملدسَ املد٘تملا أْ تػد  اهتمل ًدى بػد  اهِقددّٙ       
 .(2)ٗاهفكٞ ٓ٘ قٚ ع ألً٘اي املطوٌا

أمث ُدً  بأؾدى   تمل ىل أتد َ اهدرٓل ٗاهفكدٞ    ٗضبح ُٕ ًّٗ ٓرا ٙتقسز أْ ار 
االُط ْ أْ ٙبطى مثِٚٞ ًد   ملؤ  أمث ًُ  هألغٚ ١  فس ميوم ارتوقٞ  أٜ إُٔ حموقٔ  ٗج

ج بدٞ   ٗاهفكدٞ ب هثٌِٚدٞ ةْٗ غ ٌٓد ؟ ف ال   ار مثًِ . أً  مل ذا حمـ اهدرٓل  أت ًٕ 
ٍ  أْ اهػدددد زع اذتلددددٍٚ ٓدددد٘ أةز٠ مب   ؿدددد ا اهِدددد ع يف أحدددد٘ا ٍ ًٗمل ٙػددددٔ

املدددتًّ ةْٗ إط هدددٞ ادتددددي بػدددأْ ملودددى ٗٙلفدددٛ ٓدددرا اقتتِددد ع ًٗملددد ًستٍٔ  
 ةزجٞ اقتتِ ع ٗاالتِ ع.اجتٔ ةٙٞ تد تقؿس ملّ اه٘ؾ٘ي إىل 

 ٘ ضدِد غدسملٛ   ؾدفٌٔ   ُقدداْ ةْٗ ضد٘آٌ  أًدس هدٕ      إْ اهرٓل ٗاهفكدٞ ب
فدإْ أحلدد َ اهػدسٙملٞ كوددٔ     زخيٛ  فٌددّ حٚد  اهِ حٚددٞ اهػدسملٚٞ   ٗاتتؿد ةٜ ٗتد  

اهِ حٚددٞ اقتتؿدد ةٙٞ فددإْ ملوٌدد ١    هِقدددّٙ دددد اهددرٓل ٗاهفكددٞ دددد ًٗددّ    ًتملوقددٞ ب
 ثب تً  هوقٌٚٞ.ْٗ اهرٓل ٗاهفكٞ أكثس اململ ةْ ٓداقتتؿ ة ٙمل

                                                           

اهفقددٛ  امللتبددٞ   ٓددد(  األًدد٘اي  ؾددححٕ ستٌددد ح ًددد  666َ. أبدد٘ ملبٚددد اهق ضددٍ )ا:  ّس( ابددّ َضدد 1)
 ٗزةٜ. أٙكدً : املد  ؛ 666ٓدد  ف 8666اهتج زٙٞ اهلا٠  ًطبملٞ ملبدد اهوطٚدف اذتجد شٜ  اهقد ٓسٝ      

ٓددد(  األحلدد َ اهطددوط ُٚٞ   661أبدد٘ اذتطددّ ملوددٛ بددّ ستٌددد بددّ حبٚددل اهبؿددسٜ اهبػددداةٜ )ا:       
َ  8321-ٓددد8611ٗاه٘قٙدد ا اهدِٙٚددٞ  اهطبملددٞ األٗىل  ًلتبددٞ ًؿددطفٟ اذتودديب ٗأٗقةٖ  ًؿددس     

ٓدد(  اهِقد٘ة   8168أٙكً : املِد ٜٗ. ستٌدد ملبدد اهدسبٗف بدّ تد ل اهملد زفا بدّ ملودٛ )ا:          ؛ 861ف
ٗامل٘اشّٙ  حتقٚق اهدكت٘ز زج ١ ستٌد٘ة اهطد ًسا٢ٛ  ًِػد٘زاا ٗشازٝ اهثق فدٞ ٗاالملدسَ       ٗاملل ٙٚى 

أٙكدً : ستٌدد ضدسًٞ جدا      ؛ 866َ  ف8318(  817ادتٌٔ٘زٙٞ اهملساتٚدٞ  ضوطدوٞ كتدل اهد ا  )    
 .61أحل َ اهِق٘ة يف اهػسٙملٞ االضسًٚٞ  ك٘ٙ   ف

 .818  ف6  لابّ تٍٚ ادت٘شٙٞ  أملسَ امل٘تملا  ًطبملٞ املِ ٙٞ (2)



 268                                                                                                          الورقيةوقف العملة 

 

 
 

 

 
 

رٓل ٗاهفكدٞ   ٗأً  ًّ اهِ حٚٞ اهت زخيٚدٞ  فدإْ االضدسَ أتدس اهتمل ًدى ب هد      
ف ضدتملٌ ي ارتبدص أٗ ادتود٘ة     تملٌ ي غ ٌٓد  ك٘ضدٚط ملد َ هوتبد ةي     أب ح اضد  ٗإْ

فلْ٘ اهرٓل ٗاهفكٞ  لِقدّٖٙ االضسَ ُقدًا ٗهٕ حلٍ اهٓدملهوتب ةي ق ٙ ك٘ضٚط
فٌ٘ق٘ع اهِقد غ  ً٘قد٘ع   لإُٔ ق ل٘ش اهتب ةي بػ ٌٓ ُقدًا ق ٙملل  ٗحدٌٓ 

 .(1)اهتب ةي

 العملة الورقية اإللزامية:ثالثًا: 

أُ٘اع اهِق٘ة اُتػ زًا يف اه٘تد  اذت قدس  ٗهدٚظ  درٖ اهملٌدسا       ٗٓٛ أكثس
ًّ تٌٚدٞ ذاتٚدٞ أكثدس ًدّ مثدّ اهد٘زق ٗاهِقد٘ؽ اهد  تطبدع بٔد   ٗتدد أؾدبح              
اهملٌددسا اه٘زتٚددٞ اذتلً٘ٚددٞ يف مجٚددع بوددداْ اهملدد مل غدد  ت بوددٞ هوتح٘ٙددى أٗ        
اهؿددسف ب هددرٓل أٗ غدد ٖ ًددّ اهطددوع  ٗتملتٌددد يف زٗاجٔدد  ملوددٟ تدد٘ٝ اهقدد ُْ٘   

ٞ (2)رٜ ٙدددملٌٔ اهدد ٗذهددم ألُٔدد  هددٚظ  دد  تٌٚددٞ ذاتٚددٞ    ؛  ٗإْ تٌٚتٔدد  غدد  ث بتدد
ًٗٚددداْ اهتمل ًددى بٔدد  قددٚق  فددس ضددبٚى هسُتفدد ع بٔدد  إق يف أزا اهدٗهددٞ اهدد    

ألْ اذتلً٘ ا يف ٗضدملٔ  أْ تصٙدد ًدّ     ؛ْ تٌٚتٔ  كث ٝ اهتقولإؾدزا فٚٔ   ٗ
 .(3)كٌٚتٔ  ً  غ ١ا

ٗتد تبا ؾمل٘بٞ احمل فظدٞ ملودٟ ًثدى ٓدرٖ اهتػطٚدٞ اهرٓبٚدٞ اهل ًودٞ هوِقد٘ة         
اه٘زتٚددٞ املتداٗهددٞ يف املددد٠ اهط٘ٙددى  ف حتٚ جدد ا األضدد٘اق ٗكثددسٝ املبدد ةقا      
تتطوددل شٙدد ةٝ ًطددتٌسٝ ًٗوٌ٘ضددٞ يف كٌٚددٞ اهملٌددسا املتداٗهددٞ  بٌِٚدد  ق ٌِٙدد٘     

                                                           

؛ 681َ  ف8366-ٓدد 8676( اهِبٔ ُٛ. تقٛ اهدّٙ  اهِظ َ اقتتؿ ةٜ يف االضسَ  اهطبملٞ اهث هثٞ  1)
أٙكً : ارت هدٜ. ستٌ٘ة  األؾد٘ي اهفلسٙدٞ هوثق فدٞ االضدسًٚٞ  اهطبملدٞ األٗىل  ةاز اهفلدس  ملٌد ْ         

 .  667  ف6لَ  8316-ٓد8616

 . 36ًؿدز ض بق  ف صٝ ملوٚؼ  اهِق٘ة ٗاق٢تٌ ْ ( ة.  ٚطٞ. ستٌد فٌٔٛ ٗاهدكت٘ز ستٌد مح2)

 .  876ًؿدز ض بق  ف ( أب٘ اهفت٘ح. ملوٛ ب غ   يف اهقك ١ ٗاقتتؿ ة ٗاقجتٌ ع 3)
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 ٚملٚٞ.  زؾٚد اهرٓل ضًِ٘ٙ  إق مبملدقا ق٣ٚوٞ بفملى اهقٚ٘ة اهطب

إْ اهتطدد٘ز اذتتٌددٛ يف تدد زٙخ اهِقدد٘ة أة٠ إىل اجتدد ٖ ٣ٚٓددٞ االؾددداز  دد٘        
إُق ف احتٚ طٛ اهرٓل هدٙٔ  حتٟ إُٔ ق ميثى إق جص١ًا ٙط ا ًدّ تٌٚدٞ اهِقد٘ة    

 اه٘زتٚٞ املتداٗهٞ.  

ٖٔ اذتقبدٞ  مبملِدٟ أْ تٌٚتٔد       إْ اهملٌسا اه٘زتٚٞ أؾبح  زًصٙٞ حق  يف ٓدر
 ٜٗ غ٣ٚ   كٌ  أُٔ  ق تملد ت بودٞ هوتح٘ٙدى إىل ًملددْ    اهطوملٚٞ يف حد ذاتٔ  ق تط

ُفٚظ  ٗتملتٌد تٌٚتٔ  اهِقدٙٞ كوًٚ  ملوٟ ًد  حتددةٖ  د  ٣ٚٓدٞ االؾدداز. ف ه٘قدع       
اهقدد ُُ٘ٛ هوملٌددسا اهدد  تؿدددزٓ  اهدٗهددٞ ٙملطٚٔدد  حقدد  ٗتدد٘ٝ ت ُُ٘ٚددٞ يف تطدد٘ٙٞ   

ي اململدد ًسا ٗإبددسا١ اهدددْٙ٘ ٗهلِددٕ ق ٙلفددى  دد  بددأٜ حدد ي ًددّ األحدد٘اي اهقبدد٘
 اهمل َ    ًّ جٔٞ األفساة ارت ؾٞ يف ح قا أُٚ ز اهثقٞ بٔ .

تملتا اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًتقً٘ٞ ب دتٔٞ اقملتب زٙدٞ اهؿدسفٞ  ٗذهدم بدأْ تقدسز      ٗ
اهدٗهٞ بأْ كدى ٗزتدٞ حتٌدى ذهدم اهدِقؼ ٗاألهد٘اْ ٗاهتقد طٚع املضؿ٘ؾدٞ بٔد           

اهبودد اهدرٜ    فإُٔ  مبقداز كرا ًّ املد ي. ٗٓدرٖ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ق تتملدد٠ حددٗة      
خيكع هوق ُْ٘ اهدرٜ تكدٟ مملودٔ  ملٌودٞ ز٢ٚطدٚٞ. ٗهدٚظ  درٖ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ          

ع ٓددٛ تطددتٌد تٌٚتٔدد  ًددّ إزاةٝ املػددس تٌٚددٞ ضددوملٚٞ  ٗهلددّ  دد  تٌٚددٞ ت ُُ٘ٚددٞ. إذ
اهددرٜ فددسا تددداٗ    فودد٘ أهػددٟ اهتمل ًددى بٔدد  ألؾددبح  ملدميددٞ اهف ٢دددٝ. ٗإْ    

فددس ٙتحقددق فٚٔدد  زبدد  اململ ًوددٞ   اهملٌددسا اه٘زتٚددٞ يف ٓددرا اهٚددَ٘ ًددّ ٓددرا اهقبٚددى 
  ألْ اهسب  يف اململ ًوٞ اهبٚملٚٞ إمن  ٙلْ٘ إذا احتد جِظ اهمل٘قا ٗك ُد   (1)اهبٚملٚٞ

                                                           

؛ 66  ف6ل  8617( اذتلٍٚ. اهطٚد ستطّ  ًِٔ ل اهؿ ذتا  اهطبملٞ اهت ضدملٞ   ًطبملدٞ اهِجدف     1)
هطبملددٞ اهت ضددملٞ  ًطبملددٞ ااةاا  اهِجددف  أٙكددً : ارتدد٢٘ٛ. اهطددٚد أبدد٘ اهق ضددٍ  املطدد ٢ى املِتضبددٞ  ا

( اهقد ٓسٝ   67ك غف اهػط ١. اهػٚخ ملوٛ  زتوٞ األشٓس  ادتدص١ األٗي  اهطدِٞ )  ؛ 681ٓد  ف8636
أٙكددً : اهسٗحدد ُٛ. اهطددٚد ستٌددد ؾدد ةق  املطدد ٢ى   ؛ 813َ  ف8326ًدد ٙ٘  -ٓددد8616احملددسَ ضددتٞ 
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ًّ امللٚى ٗامل٘شْٗ. أً  اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ فٔدٛ ًدّ اململددٗةاا. ٗق لدسٜ ملوٚٔد       
أحل َ اهؿسف. ُملٍ إمن  ٙتحقق اهسب  يف اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ يف اهقدسا فقدط حٚد      

  فٕٚ ذهم. فو٘ ب ع غضـ مخطٞ ةُ ُ  بطدتٞ ةُد ُ  ملددٝ ثسثدٞ أغدٔس      مل ٙػ 
ًثًس ؾح  اململ ًوٞ. خبسف ً  ه٘ أتسقدٕ مخطدٞ ةُد ُ  بطدتٞ ةُد ُ  ملددٝ ثسثدٞ        

 أغٔس  فإْ اململ ًوٞ زب٘ٙٞ ٗتلْ٘ ب طوٞ ألُٔ  ٗتمل  بِح٘ اهقسا ق اهبٚع.

. (1)ًوددٞ اهبٚملٚددٞٗتددد اهتددبظ ملوددٟ بملددغ اهِفددس بددا اململ ًوددٞ اهقسقددٚٞ ٗاململ 
ف تٍٔ اهق ٢وا بؿدحٞ اململ ًودٞ اهبٚملٚدٞ يف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ مد٘اش أحمدر اهصٙد ةٝ يف         

 أْ اململ ًوددٞ ملوددٟ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ملِددد اململ ًوددٞ اهقسقددٚٞ. ًددع أْ االمجدد ع تدد ٢ٍ
 اهقسقٚٞ ب طوٞ ٗٙقع اهسب  فٚٔ .

إْ اهِقدد٘ة إذا ك ُدد  ًددّ اهددرٓل أٗ اهفكددٞ أٗ ًملتٌدددٝ ملوددٟ اهددرٓل أٗ  ٗ
إْ اهملٌدسا اه٘زتٚدٞ اهد  ٙلدْ٘     ٗ قع فٚٔ  زب  اهبٚع ٗأحل َ اهؿسف.اهفكٞ فٚ

أض ضٔ  اقملتب ز اهق ُُ٘ٛ فٔٛ ًّ اململددٗةاا فدس ٙقدع فٚٔد  زبد  اهبٚدع ٗأحلد َ        
 اهؿسف.

 والعملة الورقّية: –الذهب والفّضة  –الفزق بيه الىقديه رابعًا: 

ود ٝ ٗاهددزٍٓ ٗاهددٗقز    هلى ةٗهٞ ملٌودٞ ٗزتٚدٞ حم ؾدٞ ك هددِٙ ز ٗادتِٚدٕ ٗاه      .8
ٗاهٚدد٘زٗ ٗغ ٓدد  ًددّ اهملٌددسا اه٘زتٚددٞ ت بوددٞ هودددفع بددا ًتضطدد ا توددم     

 لض٘ا١ ك ُد  ًؿد زف أَ ًتضطد ا اُت جٚدٞ أَ اضدتثٌ زٙٞ أَ أفدساة       لاهدٗهٞ
ْٓ  اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ تملٌى يف اهط٘ق اهداحموٚٞ يف غلى ًملّٚٓ ًّ اهملٌوٞ. ٗإ

                                                                                                                                       
 

ٙكدً : ادس اهملودَ٘. اهطدٚد ملدص      أ؛ 66ٓدد  ف 8616املطتحدثٞ  اهطبملدٞ األٗىل  ًتضطدٞ ةاز اهفلدس     
 .66  ف8326اهدّٙ  ا٘  فقٔٚٞ هوػٚخ حطا اذتوٛ  ًطبملٞ ااةاا  اهِجف  

 .  861َ  ف8376( ا ٌػسٜ. ًؿطفٟ ملبد ار  األملٌ ي املؿسفٚٞ يف االضسَ  اهق ٓسٝ  1)
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ْ ٙؿددوح ْ أْ ٙلُ٘دد  أًد  اهِقددداْ اهدرٓل ٗاهفكددٞ فٌٔد  ًملدددُ ْ مل ًد     
 ُقدًا مل ملًٚ .

كدثْ  ًدد  تدِضفغ تٌٚددٞ اهملٌودٞ اه٘زتٚددٞ يف األشًد ا اقتتؿدد ةٙٞ ٗمل تؿددٌِد      .6
طً٘ٙس فتقى ت٘تٔ  اهػسا٢ٚٓٞ  بٌِٚ  ٙبقدٟ اهِقدداْ اهدرٓل ٗاهفٓكدٞ ق ٙتدأثساْ      

 ب ألشً ا اقتتؿ ةٙٓٞ إق بِطبٞ ق تملد حتطل    حط ا.

 ورقّية:الغزض مه وقف العملة الخامسًا: 

تددساا ًددّ ٙسٙددد   إتددساا احملتدد جا أٗ  إ: ت٘تددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ هػددسا   أًٗق
اهصٗال أٗ إت ًٞ ًػسٗع حمد ٜ ٗغ ٓد  اٚد  ٙطدتقسا اه٘احدد ًدّ ٓدتق١ أٗ        
 ٍ٘ٓ ممّ ملِٕٚٓ اه٘اتف فٚطد ح جتٕ ثٍ ٙملٚد ًد  اضتقسقدٕ إىل ُد ظس اه٘تدف أٗ     

 إىل جٔٞ ُ ظس اه٘تف إْ ك ْ ذا إةازٝ.

ٓرا غسا ًٍٔ ًٗطول غسملٛ  ٗٓ٘ أًدس تددمل٘ إهٚدٕ ح جدٞ     ْ إٗقغم 
امتٌع ٗق ضٌٚ  يف ٓرا اهصً ْ اهرٜ تٓى فٕٚ املقسقْ٘ ٗأؾدبح جدٓى اهقدسٗا    

ضدد٘ا١ ملددّ طسٙددق املتضطدد ا امل هٚددٞ اهسب٘ٙددٞ أٗ  ليف ٓددرا اهملؿددس تسٗقددً  بف٘ا٢ددد
 حتٟ األفساة.

 ٗق خيفٟ ًد  ٙ تدل ملودٟ اهقدسا اذتطدّ ًدّ أجدس ملظدٍٚ ٗأثدس محٚدد يف          
 امتٌع.

: ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ قضددتثٌ زٓ  ٗؾددسف أزب حٔدد  ملوددٟ احملتدد جا ًددّ  ث ُٚددً 
ا اهمل ًددٞ طددسا اهملوددٍ ٗاهفقددسا١ ٗاملطدد كا ًٗطدد ملدٝ املتددصٗجا ٗجٔدد ا اهدد    

 ك٘تفٔ  هوٌك زبٞ بٔ  ٗت٘شٙع أزب حٔ  ملوٟ جٔٞ اه٘تف.

 صور وقف العملة الورقية:سادسًا: 

ٍِٔ إضددسًٚٞ هػددسا إتساقددٔ  ملددّ ٙملٚٓدد  ٗتفٔدد  ملوددٟ ٣ٚٓددٞ ٗةا٢ددع يف بِدد٘ن    .8
ًؿدسف إضدسًٛ  ٗٙقدسا    ٗت٘قع يف حط ا ج ٍز هد٠ بِم أٗ  اه٘اتفل
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أٗ إُػد ١ ًػدسٗع    كٌدّ ٙسٙدد اهدصٗال    ٍِٔ يف ٗثٚقٞ ٓرا اه٘تفلًِٔ  ًّ ٙملٚٓ
  ٞ   ضد٘ا١ أكد ْ اه٘اتدف فدسةًا ٗاحددًا أٗ ملددٝ       حم ٜ أٗ ًّ ٙتملدسا دت ٢حد

 اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ٗتفً .أغض ف اتفق٘ا ملوٟ تلّ٘ٙ ٓرا املبوؼ ًّ 

اذتٔطددّ  هإلتددسااْ ؾددِ ةٙق ٗتفٚددٞ ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ملوددٟ ٣ٚٓددٞ تلدد٘ .6
اٚ  ٙدملٟ اىل اقضٔ َ يف ٗتف اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ت٘قع يف ؾِدٗق تلدْ٘  

ِدٕ اه٘اتفدْ٘ يف ٗثٚقدٞ    هٕ إةازٝ تت٘ىل اقتدساا ًدّ ٓدرا اهؿدِدٗق ملدّ ٙملٓٚ     
 ٓرا اه٘تف.

ملوددٟ فلددسٝ املكدد زبٞ   َ٘قددثٌ زٙٞ تٗتددف اهملٌوددٞ اه٘تفٚددٞ يف ؾددِ ةٙق اضددت  .6
تطتثٌس ٓرٖ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ امل٘ت٘فدٞ ملدّ طسٙدق املكد زبٞ اٗ غ ٓد         اٚ 

 ٗٙ٘شع اهسبح ملوٟ ادتٔ ا امل٘ت٘ف ملوٚٔ  ٓرا اه٘تف.
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 املبحث الثاني

 األدلة على صحة وقف العملة الورقية
ذٓل بملغ فقٔ ١ املطوٌا إىل اذتلدٍ مد٘اش ٗتدف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞل ًدٍِٔ       
اهطٚد ستٌ٘ة ا  مشٛ اهػ ٓسٗةٜ ٗاهطدٚد ستٌدد اذتطدٚل اهػد اشٜ ٗاهػدٚخ      

 (1)جملفس اهطبح ُٛ ٗاهػٚخ ٙ٘ضف اهؿ ُملٛ.

هٚظ ِٓ ن ةهٚى ُقوٛ أٗ ُـ ؾسٙح ب ملِع ًدّ ٗتدف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ٗق     ٗ
ي ًتقدَ٘  ًّ املطد ٢ى املطدتحدثٞ ٗاألؾدى أْ كدى ًد       ألُٔ ٗذهم  ؛ٞ ٗتفٔ حبؿ

  ٗذهم هدحم٘ي اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ يف ملٌدَ٘ األةهدٞ اهداهدٞ      ًِق٘ي ًثوٛ ل٘ش ٗتفٕ
ٔٓدسٝ فبقٚد        ملوٟ ج٘اش اه٘تف  ٗق شتسل    ًّ اهلتد ا اهلدسٍٙ أٗ اهطدِٓٞ املط

 ةاحموٞ حت  اهملٌَ٘.

٘تدف ًِٔد  ٗٓد٘    ا اهاهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًّ املِق٘قا اه  ٙ٘جدد غدس   ْٓإكٌ  
  ٗحؿدد٘ي األجددس ٗاهثدد٘اا هو٘اتددف يف   اهدددُٚ اُتفدد ع امل٘تدد٘ف ملوددٍٚٔ بٔدد  يف   

 ااحمسٝ.

ٗ ٜ  ميلّ أْ ُ٘تف امل هٚٞ ًع تبدٙى اهملا امل٘ت٘فٞ ً٘اكبٞ هوِػ   اقتتؿد ة
 اهملؿسٜ اه  تقَ٘ بٕ اهط٘ق امل هٚٞ.

ٗذهدم إْ اهؿددتٞ هدٚظ     (2)إْ اهتٌطم بإطسق زٗاٙ ا اهؿدتٞ ادت زٙدٞل 

                                                           

اذتطدٚلل  ؛ اهػد اشٜل ستٌدد   666ل ف6( ا  مشٛل اهطٚد ستٌ٘ة اهػد ٓسٗةٜل ًِٔد ل اهؿد ذتال ل   1)
 .666ل ف8؛ حل ارل حٚدزل ةزاض ا يف اهفقٕ اململ ؾسل ل66ل ف21اهفقٕل ل

( 6( ٗ)8( ًددّ أبدد٘اا اه٘تدد٘ف ٗاهؿدددت ال اذتدددٙ  )   8( اذتددس اهملدد ًوٛل ٗضدد ٢ى اهػددٚملٞل بدد ا )   2)
(ٗ81.) 
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ًؿداتٔ  ٓ٘ ا ب ع اهملا ٗت٘تٚفٔ  ملّ اهبٚعل بى ِٓ هم ًؿداق  حمس هوؿددتٞ  
ِّقٔٔد يف ادت زٙٞ ٗٓ٘ ً هٚٞ اهػد١ٛ اهد  ميلدّ جتطدٚدٓ       أملٚد ْ شتتوفدٞ ًتمل تبدٞل     ٌ

ٗح٣ِٚر ٙلْ٘ ت٘اَ ادتسٙ ْ ب هتحبٚظ ٗهلّ احملب٘ع تد ٙلْ٘ ملِٚدً  ٗتدد ٙلدْ٘    
 امل هٚٞ.

ٕ ٗٓرا اهبٚ ْ ه٘تدف امل هٚد   ى ٗتطدبٚى  ًد  ٗزة ًدّ حتبدٚظ األؾد     ٞ ق ٙمل زقد
املِفملٞل حٚ  إْ ٗتف امل هٚٞ أٙكً  حتبٚظ   ل ٗتسقٔ  أٗ املك زبٞ بٔ  ًدع كدْ٘   
اهِفع هوٌحت جا ٓ٘ ُ٘ع تطبٚى هوٌِفملٞ املسجت ٝ ًّ امل هٚٞل ت ي ؾد حل اهملدسٗٝ   
اه٘ثقٟ: بؿحٞ ٗتف ً هٚٞ اهملال فٔ٘ ٗإْ مل ٙلّ ًّ اه٘تدف املؿدطوح إق إُدٕ    

ٕ )أٗف٘ا ب هملق٘ة( ٗ)املتًِْ٘ ملِدد غدسٗطٍٔ(ل فقد ي: )إذا ٗتدف ً هٚدٞ      تد ٙػٌو
ملا أبدال ميلّ أْ ُٙق ي: إُدٕ ٗإْ مل ٙلدّ ًدّ اه٘تدف املؿدطوح إق إْ ًقتكدٟ       
اهملًٌ٘دد ا اهمل ًددٞ ؾددحتٕل ٗمنِددع حؿددس اململدد ًسا يف املتددداٗقال بددى األتدد٠٘   

تف اهملدا بوحد ظ   ؾحٞ كى ًمل ًوٞ ملقس٢ٚٞ مل ميِع ملِٔ  اهػ زعل ٗق ً ُع ًّ ٗ
 .(1)ً هٚتٔ (

فٚدتٌلّ أْ ٙقسقددٔ  ثددٍ  ف هملٌودٞ اه٘زتٚددٞ ميلدّ هوٌ هددم أْ ٙ٘تدف ً هٚتٔدد ل    
تسجع ٗٙقسقٔ  ًسٝ أحمس٠ل كٌ  ميلّ أْ لملؤ  ًك زبٞ هِٚتفدع ًدّ زأد  ًدّ     

 ٗتفٔ .

ٗتد ؾحح اهطٚد اذت ٢سٜ يف فقٕ اهملق٘ة ٗتف ً هٚٞ اهملدا إذ تد ي: )ميلدّ    
اهتملدٜ ًّ اه٘تف اهدرٜ ٓد٘ حتبدٚظ هملدا حم ؾدٞ إىل متوٚدم امل هٚدٞ اهد  ميلدّ          
تبدٙى جتٓطدٓ  ًّ ملدا إىل ملدا أحمدس٠ فدسازًا ًدّ ًػدلوٞ حسًدٞ تبددٙى اهملدا          

يف أٜ ٗتد  أزاةل ٗذهدم   امل٘ت٘فٞل فٚج٘ش هوٌت٘هٛ اهبٚع ٗاهتبدٙى مب  ٙساٖ ؾ ذتً  

                                                           

 .626ل ف6( اهٚصةٜل اهطٚد ك ظٍل اهملسٗٝ اه٘ثقٟل ل1)
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ٗذهدم إْ اهتطدبٚى ٗادتسٙد ْ هدٚظ     ل (1)متطلً  بإطسق زٗاٙ ا اهؿدتٞ ادت زٙٞ(
ًؿددداتٕ اه٘حٚددد ملبدد زٝ ملددّ ا بدد ع اهملددا ٗت٘تٚفٔدد  ملددّ اهبٚددع ٗٓدد٘ املؿددداق 
اهسا٢ج يف شًّ ؾدٗز اهِـل بى هٕ ًؿداق  حمس أٙكً  ٗٓد٘ أْ ٙلدْ٘ احملبد٘ع    

هدد  ميلددّ جتطددٚدٓ  قددٌّ أملٚدد ْ شتتوفددٞ  ملوددٟ املػددسٗع ارتدد ٜ ً هٚددٞ اهػدد١ٛ ا
ًتمل تبٞل ق فدسةًا ًملِٚدً  كدٛ ٙؿدبح ٗتفدً  ق لد٘ش تبدٙودٕل فقد٘اَ ادتسٙد ْ إمند  ٓد٘            

 (2)ب هتحبٚظ ٗهٚظ بلْ٘ احملب٘ع فسةًا ًملًِٚ  ًّ اهملا.

ُملددٍ  آةملددٟ بملددغ اهفقٔدد ١ ملوددٟ ًِددع ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ بدددمل٠٘ ًِددع 
ه٘ا إْ كددى ًدد  جددس٠ ملوددٟ اهِقدددّٙ ًددّ   ٗتددف اهدددزآٍ ٗاهدددُ ُ  أؾددًس  ٗتدد   

 ٞ حلدٍ  حلدٍ اهبددي   ألْ  ؛اهرٓل ٗاهفكٞ ًّ احل َ لسٜ ملوٟ اهملٌوٞ اه٘زتٚد
 املبدي ملِٕ.

ٗٓرٖ ةمل٠٘ غ  ؾحٚحٞ ٗذهم أْ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ جِظ خيتودف احمتسفدً    
تٌٚدٞ املتب زٙدٞ حمدسف اهِقددّٙ      كّوًٚ  ملّ اهِقدّٙ اهرٓل ٗاهفكٞ  فوٚظ  د  إقّ 

ّ تٌٚتٌٔ  ذاتٚٞ. فدس ميلدّ هوحلً٘دٞ أٗ اهطدوط ْ اضدق        ٙاهرٓل ٗاهفكٞ اهور
ِٚدٞ  أًد  تٌٚدٞ    ٗق ٙملتا أًسٌٓ  ألٌُٔ  حموق  هوثٌ تٌٚٞ اهِقدّٙ اهرٓل ٗاهفكٞ

اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ ميلدّ هوحلً٘دٞ أٗ اهطدوط ْ اضدق طٔ  ٗتؿدبح أٗزاق مل ةٙدٞ ق        
 تٌٚٞ   .

 ّ أْ تِددصي اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ يف األحلدد َ ًِصهددٞ اهِقدددّٙ اهددرٓل       فددس ميلدد
  ٕ   ٗاهفكٞ فوٚظ ٓٛ بدي ملّ اهِقدّٙ اهرٓل ٗاهفكٞ فتأحمر أحل َ املبددي ملِد

 من  ٌٓ  جِط ْ شتتوف ْ كٌ  أٗقحِ .إ
                                                           

 .36-36فل 8( اذت ٢سٜل اهطٚد ك ظٍل فقٕ اهملق٘ةل ل1)

؛ حٚدددز حددل ار  ةزاضدد ا يف اهفقددٕ  661ل ف7( ادتدد٘آسٜل حطددّل ادد٘  يف اهفقددٕ اململ ؾددسل ل  2)
 .661  ف8االضسًٛ اململ ؾسل ل
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٘ٓ إًّْٗ اململوَ٘  ٗاهملٌوٞ اه٘زتٚٞ تٌٚتٔد  يف   لياه٘تف ق ٙؿح إق ملوٟ ًتٌ
فإُٔ  ٓٛ ملِ٘اْ ٗح كٚدٞ ملدّ    لٔ  ق ملوٟ أٗزاتٔ ت هًٚاقملتب ز فٚقع اه٘تف ملوٟ 

 امل هٚٞ اقملتب زٙٞ.

 االعتزاضات على وقف العملة الورقية:أواًل: 

ٞٔ ٙملددُ٘ة إىل اغدد أ  بقدد ١ٔ اهملددا      ٞٔ اه٘زتٚدد إْ أٓددٍ اغددل هٚٞ يف ٗتددٔف اهملٌودد
ٗاه٘تدف ٓد٘ حتبدٚظ     ل٘فدٞ اهتأبٚدد  ٗغس  اهملدا امل٘ت  لامل٘تَ٘فٞ ٗذهم هسُٔتف ِع بٔ 

 ى ٗتطبٚى املِفملٞ.األؾ

ْ اقُتفدد ع بٔدد  ًت٘تددف ملوددٟ ٌوددٞ اه٘زتٚددٞ بدد ه٘تف تددرٓل اهملددا ألٗيف اهمل
   .ذٓ بٔ 

ْ اه٘تدف مل ٙقدع ملودٟ ملدا اهملٌودٞ      إ االغدل هٚٞ: ٗميلّ ادت٘اا ملّ ٓدرٖ  
 ؽ٘قدداه٘زتٚددٞ فقددد أٗقددحِ  إُٔدد  ق تٌٚددٞ  دد  فٔددٛ ملبدد زٝ ملددّ ٗزتددٞ ذاا ُ        

ط ْ أؾبح  ملدميٞ اهف ٢دٝ  ٗإمند   ٗملب زاا فقط فإذا اضقطتٔ  اذتلً٘ٞ أٗ اهطو
 تٌٚتٔ  امل هٚٞ املتب زٙٞ  أٜ تملتٌد ملوٟ ت٘ٝ اهدٗهٞ ٗاتتؿ ةٓ .

ٗاه٘تددف ٙقددع ملوددٟ ً هٚددٞ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ق ملوددٟ ملددا اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ       
ًتُتٕ ٗاضدملٞ ٗضدٔوٞ ميلدّ أْ ٙقدع      اقملتب ز ملٗاألحل َ اهػسملٚٞ املتب زٙٞ ٗمل 

ثٍ ملدَ املتبد ز غدس  كدْ٘ األؾدى يف اهملدا       اه٘تف ملوٟ ً هٚٞ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ.
امل٘ت٘فٞ ملًِٚ  حم زجٚٞ جص٢ٚٞ ً ٓةٙدٞ حقٚقٚدٞل ك هملقد ز ٗاهبطدت ْ ٗ د٘ ذهدمل فودٍ        
ٙثب  بدهٚى ًملتال فٔ٘ٙٞ اه٘تف ُٗؿ٘ؾٕ األؾدوٚٞ ق تِد يف جملدى امل هٚدٞ أؾدًس      

 ً٘ت٘فً  يف زت ي اهِق٘ة.

ملودٟ ً هٚتٔد  فدٌٚلّ     ٗه٘ ضوٌِ  أْ اه٘تف ٙقع ملوٟ ملا اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ق
ٗ    :أْ ُق٘ي زجد ع املثدى حيلدٍ ملوٚدٕ ملسفدً       إمب  أُٔ  ًّ املثوٚد ا ميلدّ زة ًثودٔ   

حلٍ اهفقٔ ١ بأْ زة املثى ٗاهبدي مبِصهٞ بق ١ اهملدا  ًٗملودَ٘ أْ   مل  ببق ١ اهملا  
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 اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ق تتملا ب هتملٚا.
ّ )اه٘تف ًتٓب :ت ي ابّ ملقٚى ًّ اذتِ بوٞ تأبٚددٖ ملودٟ ٗجدٕ     د  فإذا مل ٙلد

اضتبقِٚ  اهػسا  ٗٓ٘ اقُتفد ع ملودٟ اهددٗاَ ملودٟ      –أٜ بملا ًملِٚٞ  – ختؿٚؿٕ
ملا أحمس٠  ٗاتؿ ي اقبداي جس٠ زتدس٠ األملٚد ْ  ٗمج٘ةُد  ملودٟ اهملدا ًدع       

 .(1)تملطؤ  تكٚٚع هوػسا

٘تددف ق ِٙتٔدٛ بتوددف املِقد٘ي ٗإمندد  ٙطدتبدي بددٕ    ٗذكدس فقٔدد ١ اهػد فملٚٞ أْ اه  
 .(2)اهبدي ستى املِق٘ي ملِد بدٗ اُتٔ ٢ٕغ ٖ  ٗحيى ٓرا 

ٗأكد فقٔ ١ امل هلٚٞ بؿحٞ امل٘ت٘ف املِق٘ي ٗملدَ اغ ا  أْ ٙلْ٘ ؾد ذتً   
هوبقدد ١ اهدددا٢ٍ اهددرٜ ق ٙددتػ   ملوددٟ ٓددرا ؾددحح٘ا ٗتددف اهدددزآٍ ٗاهدددُ ُ        
ٗاهطملدد َ ٗٙملطددٟ امل٘تدد٘ف ملوددٍٚٔ ًددّ ٓددرٖ األغددٚ ١ ضددوفً   ٗح٣ِٚددر ِٙددصي بدهددٕ  

 .(3)املِفملٞ املتحؿوٞ ًّ اه٘تف ٌداز ادت٘اش ًِٓ٘صهٞ بق ١ ملِٕٚ  ف

 المؤيدات في وقف العملة الورقية:ثاويًا: 

إْ اململ ًسا ملسفٚٞ ٗاهملب ةاا غسملٚٞ  ٗمب  أْ اهملسف ق ٙس٠ بأع ب٘تف  . أ
اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ٗتد جس٠ اهتمل ًى يف ملسف اهِ ع فس بأع ب٘تفٔ   ٗذهدم  

ٕ   ٞ اه٘تدف فٌٚد    حألْ بملغ اهفقٔ ١ ت ه٘ا بؿ تد ي   .(4)جدس٠ اهملدسف ب٘تفد
يف ُظددس إْ كدد ْ  ٌدد  ًِفملددٞ   -اهِقددداْ-إٌُٔدد  ) :ؾدد حل جدد ًع املق ؾددد 

مّلدد  زٜٗ )ًدد  ز ٖ املطددوٌْ٘  ل (5)اهػدد زع ٗاهملددسف ؾددٓح ٗتفٌٔدد  ٗإّق فددس(  
                                                           

 .666  ف2اهػسح اهلب  ملوٟ املقِع  ل اهسمحّل تداًٞل ملبد ابّ (1)

 .661  ف8؛ اهػ اشٜ  املٔرا  ل6336  ف6ارتطٚل اهػسبٚل  ًػل احملت ل  ل (2)

 .76  ف6اهػسح اهلب  ٗح غٚٞ اهدض٘تٛ ملوٕٚ  ل (3)

 .68  ف6؛ اهػ٘ك ُٛل فتح اهقدٙس  ل687  ف6  لزٓة امل حت ز ملوٟ اهٓدز املضت زابّ مل بدّٙ   (4)

 .867ل ف81( اهمل ًوٛل اهطٚد ستٌد ج٘اة بّ ستٌد اذتطٚلل ًفت ح اهلساًٞل ل5)
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 .(1)حطّ فٔ٘ ملِد ار حطّ(
ّ ٙإذا كدد ْ فقٔدد ١ اهقددداًٟ ُدد٘ع ملددرز يف تددسةةٍٓ يف ؾددحٞ ٗتددف اهِقددد       . ا

ٞ ؾ٘ز فسف اضتثٌ زٌٓ  ٗكرهم املِ فع املت٘تملد اهرٓل ٗاهفكٞ حٚ  أْ 
ٗهلددّ يف ملؿددسُ  اذت قددس ٗبملددد أْ طددسأا      ل  ستدددٗةًٝددّ ٗتفٔدد  ك ُدد  

مجٚددع ًِدد حٛ اذتٚدد ٝ ًددّ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٗطددسق      ملوددٟتطدد٘زاا ٓ ٢وددٞ  
ةازٝ اقٗت ف ٗارتدً ا ٗاملِ فع اهد  ميلدّ أْ   إاضتثٌ ز األً٘اي ٗكرهم 

تٚددٞ بملددد كددى ذهددم مل ٙملددد اهقدد٘ي تقدددًٔ  اقٗتدد ف ًددّ ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘ز
بددى أؾددبح ح جددٞ  ؛بؿددحٞ ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ضدد ٢ػً  ًٗقبددً٘ق فحطددل

ٞ قبد ًّ توبٚتٔ  ٗخب ؾٞ األٗت ف ادتٌ ملٚٞ اه  ميلّ أْ تقَ٘ بتِفٚدر  ً ٓض
 ًػ زٙع حم ٙٞ كب ٝ توٌ  ٙطتطٚع فسة ٗاحد اهقٚ َ بٔ .

اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ  ٝ م٘اش ٗتفٓدٗتد ؾدزا فت٠٘ امٌع اقضسًٛ م 
ْ ٝيف ةٗزتٕ ارت ًطٞ ملػس ٓدد   8666ملد َ     ٗاملِملقدٝ يف ًطقط ضوطِٞ ملٌد 

 ٗفٌٚ  ٙوٛ طسف ًّ ُٓؿٕ: 2/86/(861)قٌّ تساز 

ألْ املقؿددد اهػددسملٛ ًددّ اه٘تددف ٓدد٘ حتبددٚظ   ٗتددف اهِقدد٘ة جدد ٢ص غددسملً ؛ ) .8
َ ٗألْ اهِق٘ة ق تتملا ب هتملٚا ٗإمن  تق٘ ؛األؾى ٗتطبٚى املِفملٞ ًتحقق  فٚٔ 

 بدا   ًق ًٔ .أ

لد٘ش ٗتدف اهِقدد٘ة هوقدسا اذتطددّ ٗهسضدتثٌ ز بطسٙددق ًب غدس أٗ مبػدد زكٞ       .6
ؾددداز أضددٍٔ ُقدٙددٞ إملدددة ًددّ اهدد٘اتفا يف ؾددِدٗق ٗاحددد  أٗ ملددّ طسٙددق 

 ملوٟ املػ زكٞ ادتٌ ملٚٞ فٚٔ (.ملوٟ اه٘تف تػجٚمل  

                                                           

حدٙ  أحمسجٕ أمحد بّ حِبى يف كت ا اهطِٞ  ٗتد ُقى اهطٚ٘طٛ ملّ اهملس٢دٛ  ٗٓد٘ تد٘ي ملبدد     ( 1)
؛ اهطدٚ٘طٛ   76  ف8ٍ ادت٘شٙدٞ  أملدسَ املد٘تملا  ل   َٚٓتد ًطدمل٘ة ً٘ت٘فدً  ملوٚدٕ  اُظدس: ابدّ      ار بّ 

 .13األغب ٖ ٗاهِظ ٢س  ف
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اه٘تف ًّ ملق٘ة اهتامل ا ت ٢ٌٞ ملوٟ أض ع املطد ٗاٝ بدا أفدساة األًدٞ       ْٓإ .6
ٞ    فٕٚ قدٌ ْ بقد ١ املد ي ٗةٗاَ     ًط ملفٞ اململ٘شّٙ كٌ  يف ٗتدف اهملٌودٞ اه٘زتٚد

    ٞ ٗذهدم ب ضدتثٌ زٖ ٗؾدسف زٙملدٕ يف      لاقُتف ع بٕ ٗاقضدتف ةٝ ًِدٕ ًددٝ ط٘ٙود
 أٗجٕ اها ٗارت .

ٗ ْ ٗتف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ُٙ  إ .6 ٞ اقتتؿد ة  د يف تطد٘ٙس ٗةملدٍ ملجود   طد ملٔ ُٙطد ٍٓ 
 ضسًٚٞ.ٗاهتملوٍٚ يف اهدٗي اال

ًبدددأ املػدد زكٞ ادتٌ ملٚددٞ أٗ اه٘تددف    ملوددٟ  قددَ٘اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٙ ْ ٗتددف إ .6
ألُٕ ٙقَ٘ ملوٟ تد٘ف  املد٘ازة    ؛ادتٌ ملٛ ٗذهم ًّ أجى إت ًٞ ؾِدٗق ٗتفٛ

ٙقدددَ٘ ملودددٟ مت٘ٙدددى ٗتطدددٔٚى ات ًدددٞ املػدددسٗمل ا   لامل هٚدددٞ اه٘تفٚدددٞ اهكدددضٌٞ
ضٌٞ ٗاهتملوٌٚٚددٞ  هدرا ٙملتددا اه٘تددف اهِقددٜ ادتٌدد ملٛ أكثددس   كدداقتتؿد ةٙٞ اه 

 ٗأٌٓٚٞ يف ٗتتِ  اذت قس ًّ اه٘تف اهفسةٜ. ًس٢ٌٞ

ّ    ٗتف ةٗز  .2 ٗذهدم بإُػد ١ ؾدِدٗق     لاهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ يف زتد ي اهقدسا اذتطد
حٚ  تقَ٘ ًتضطٞ بإُػ ١ اهؿدِدٗق   لحم ف ه٘تف اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ٗتسقٔ 

ثدٍ إملد ةٝ اهقدسا بملدد أْ تتٚطدس األًد٘ز        لٙطد ح ج ا ٗزغبد ا احملتد جا  
 كٛ ٙطتفٚد غ ٖ.

اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًقؿ٘ة اهػ زع ًٗؿوحٞ اه٘اتف ٗامل٘تد٘ف   ٙتحقق يف ٗتف .7
ملوٕٚ  فٚتحقق ًقؿ٘ة اهػ زع ب٘تف ً ي ٙطتثٌس ًع بق ٢ٕ ٗٙؿسف زادٕ يف  
 أملٌ ي اها. ًٗؿدوحٞ اه٘اتدف ٙفدتح بد ا ًدّ أبد٘اا اه٘تدف املتٚطدس هدٕ إذ         

 ٗتد ق ٙطتطٚع غسا١ ملق ز ٗ ٖ٘ هٚ٘تفٕ. هٚظ كى ً  ميوم ملِٚ  ميلّ ٗتفٔ ل
تتحقددق ًؿددوحٞ امل٘تدد٘ف ملوددٍٚٔ بفددتح بدد ا ًددّ أبدد٘اا اقُفدد ق       ٗٓلددرا

املطتٌس  ٗاهملا ادت زٙٞ ملوٍٚٔ  ٗٓ٘ زبح أٗ زٙدع اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ املطدتثٌسٝ     
 ب٘جٕ ًّ ٗجٖ٘ اقضتثٌ ز املب حٞ املٌلِٞ ك ملك زبٞ ٗغ ٓ .

إْ اهقدد٘ي مدد٘اش ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٙفددتح اهبدد ا أًدد َ أؾددح ا أًدد٘اي    .1
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ف ًد  ٙقدددزْٗ ملوٚدٕ ًدّ اهملٌودٞ اه٘زتٚددٞ ملدّ طسٙدق فدتح بدد ا        اهقوٚودٞ الٙقد   
ٓدرٖ اهملٌودٞ    التدساا املط ٌٓٞ ٗه٘ ب هقوٚى يف ًػسٗع ٗتف اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ  

اه٘زتٚددٞ هوٌحتدد ل بملددد أحمددر اقحتٚ طدد ا هددسٓةٖ أٗ قضددتثٌ زٖ يف املكدد زبٞ     
 ٗغ ٓ   ٗت٘شٙع اهسبح ملوٟ جٔٞ اه٘تف.

 لهوِد ع بدزجدٞ أكدا ًدّ غد ٖ     ٗملوٟ ٓرا ف٘تف اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ ًتد ح   
فجٌدد ٓ  اهِدد ع متوددم ثددسٗاا أٗ ةحمدد٘ق ُقدٙددٞ بػددغ اهِظددس ملددّ توتٔدد  أٗ   

 (1)كثستٔ   بٌِٚ  اهلث  ًٍِٔ ق ميتوم أزاا ٗملق زاا.

إْ اه٘تف املػ ن أٗ اه٘تف ادتٌ ملٛ أكثس ت بوٚدٞ ًدّ غد ٖ هوقٚد َ بد ه٘تف       .3
ٌٚٞ ًِٕ هملظٍ ً  ٙد٘فسٖ  ًّ اه٘تف اهفسةٜ ٗٓ٘ أكثس ًس٢ٌٞ  كٌ  إُٔ أكثس أٓ

ًدددّ ًددد٘ازة ٗأًددد٘اي ٗتفٚدددٞ متلدددّ ًدددّ إت ًدددٞ املػدددسٗمل ا اقتتؿددد ةٙٞ        
 ٗاقجتٌ ملٚٞ اهلب ٝ.

إْ ٗتف اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ هػدسا اضدتثٌ زٖ  ٗت٘شٙدع أزب حدٕ ملودٟ امل٘تد٘ف         .81
ٞ يف اهبودد  ٗٙػدػى ثّودٞ ًدّ أفدساة امتٌدع        اذتسكٞ اقتتؿد ةٙٓ  ط ِػٔٓملوٍٚٔ  ُٙ

حملت جا  ٗٙلْ٘ زافدًا ًّ زٗافدد ًتضطد تٕ اهملوٌٚدٞ    ٗٙطد ح جٞ كث  ًّ ا
 ٗاقجتٌ ملٚٞ ٗاهؿحٚٞ.

  

                                                           

مل ؾدسٝ  اد  ًِػد٘ز يف    ة. غ٘تٛ ةِٙ   اه٘تف اهِقدٜ ًدحمى اهتفملٚدى ةٗز اه٘تدف يف حٚ تِد  امل    (1)
 (.88زتوٞ زتٌع اهفقٕ اقضسًٛ  اهملدة )
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 املبحث الثالث

 سفد اهؿاضتثٌ ز اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ امل٘ت٘فٞ يف ملق
ألُٕ ُ٘ع ًّ أُ٘اع اهبٚ٘ع  ٗٓد٘ بٚدع    إْ ملقد اهؿسف ًّ اهملق٘ة املػسٗملٞ؛

بٚع ُقدد اهدرٓل ب هفكدٞ أٗ بد همللظ     ك لًّ غ  جِطٕ ٗاهِقد ب هِقد ًّ جِطٕ أ
ٗٙػدد   فٚددٕ اهتقدد ٙغ تبددى افدد اق املتمل تدددّٙ  ٗاهتٌ ثددى يف اهقدددز ملِددد احتدد ة    

 ادتِظ  ٗحمو٘ اهملقد ملّ ارتٚ ز اهػس   ٗملّ اهتأجٚى.

د اهؿسف يف ًِٙ٘  اذت قس فٔ٘ ٙملقد يف اهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ ٗٓد٘ ًب ةهدٞ      ملقًأ
 ملٌوٞ ٗزتٚٞ ٗطِٚٞ بملٌوٞ أجِبٚٞ.

ملوٟ ملقد اهؿسف يف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ب حملدرٗز اهػدسملٛ ٗٓد٘       سُاملَتٗتد ُٙ
   ٞ ألْ ملقدد اهؿدسف أتدسا اهبٚد٘ع إىل اهسبد        ؛شت هفٞ اه٘ت٘ع يف بٚد٘ع ستسًدٞ زب٘ٙد

   .ٗهٕ غسٗ  حم ؾٞ ٗأٜ إحمسي بأٜ غس  ًّ غسٗطٕ خيسجٕ ًّ ةا٢سٝ ادت٘اش

ٗميلددّ ادتدد٘اا بددأْ ملقددد اهؿددسف ًددّ أحلدد َ اهِقدددّٙ اهددرٓل ٗاهفكددٞ  
كا بطددلٞ اململ ًوددٞ ةْٗ غ ٌٓدد  ٗاهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ هٚطدد  بدددًق هوددرٓل  املطددل٘

فددس تِطددٜ٘ حتدد  أحلدد َ ملقددد     ً هٚتٔدد  املتب زٙددٞ ٗهٚطدد  ذاتٚددٞل ٗاهفكددٞ ٗإمندد
    ٞ بملٌودٞ ٗزتٚدٞ ٗطِٚدٞ ك٘ٙتٚدٞ ًدّ       اهؿسف فٚج٘ش بٚع ملٌودٞ ٗزتٚدٞ ٗطِٚدٞ ملساتٚد

تدف اه٘اتدف   ٗتملتا اهملٌسا اه٘زتٚٞ هودٗي أجِ ع شتتوفٞ فو٘ أٗ لةْٗ تق بغ
ـٓ ملودٟ ذهدم أٗ مل ٙدِـ ملودٟ        اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ يف اضتثٌ زٓ  بملقد اهؿدسف ُٗد

ذهم إىل اهِ ظس ٗزأ٠ اهِ ظس املؿدوحٞ يف اضدتثٌ زٓ     ىٗضٚوٞ اقضتثٌ ز أٗ جمل
يف اهؿدسف  فإُدٕ يف ٓدرٖ األحد٘اي لد٘ش اضدتثٌ زٓ  ًدّ ةْٗ ًساملد ٝ ألحلدد َ         

 اهؿسف.
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 املبحث الرابع

 زتٚٞ امل٘ت٘فٞتػٚ  تٌٚٞ اهملٌوٞ اه٘
بددسشا بملددغ اهقكدد ٙ  ملوددٟ اهطدد حٞ اقتتؿدد ةٙٞ ملوددٟ املطددت٠٘ اقتوٌٚددٛ   
ٗاهمل ملٛ ٗاه  تتثس ب هملٌوٞ اه٘زتٚٞ تأث ًا ًب غسًا  ًّٗ مجوتٔ  اهتكدضٍ ٗتػد    

اهػدسملٚٞ هتددازع ٓدرٖ     ا ٣ٚد ا تٌٚٞ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ  ممد  اضدتدملٟ اهلدث  ًدّ       
 اه٘زتٚٞ.اهملٌوٞ ٗتف  يفاقغل هٚٞ ٗأثسٓ  

ازتف ملددً   توددُفخيًٗددّ اململوددَ٘ أْ تػدد  اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ًددّ بوددد إىل بوددد      
ٗاخنف قً  قملتب زاا ًتملددةٝ  ٗق غدم أْ هدتػ  تٌٚدٞ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ أضدب ا        

 ّ ؾددداز ت ملددٝ اهددرٓل ٗاهفكددٞ ٗاهت٘ضددع يف إ  ًتملددةٝ أبسشٓدد  ختوددٛ اهملدد مل ملدد
 اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ٗغ ٌٓ  ًّ األضب ا.

ٌٚددٞ اهدددِٙ ز ملبدد زٝ ملددّ كٌٚددٞ اهطددوع ٗارتدددً ا اهدد  ميلددّ       ًث هددٕ: إْ ت
ملوددٟ أُددٕ ملدد  ك ُدد  ًقدددزٝ     –أٜ اهقدد٘ٝ اهػددسا٢ٚٞ هودددِٙ ز    –غددسا١ٓ  ب هدددِٙ ز  

إذا  تقدى ب هدِٙ ز يف املب ةهٞ بط ٢س اهطوع ٗارتدً ا تصٙد إذا اخنفك  اقضمل ز ٗ
 ً  ازتفمل  اقضمل ز.

ملٌودٞ اه٘زتٚدٞ ًٗطدت٠٘    فإْ ًّ اه٘اقح ٗج٘ة ازتب   مللطٛ با تٌٚدٞ اه 
األضمل ز. بى أْ تٌٚدٞ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ هٚطد  يف اه٘اتدع ضد٠٘ ًقود٘ا ًطدت٠٘         
األضمل ز  فدإذا ازتفدع ًطدت٠٘ األضدمل ز إىل اهكدملف كد ْ ًملِدٟ ٓدرا اخنفد ا          

 .(1)اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ إىل اهِؿف

ٗٙركس اقتتؿ ةْٙ٘ بملغ املػ كى اقتتؿ ةٙٞ امل تبٞ ملوٟ ٓدرا اهتػدٚ  يف   

                                                           

 .21ة. ستٌد شكٛ غ فملٛ  ًقدًٞ يف اهِق٘ة ٗاهبِ٘ن  ف (1)
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ّ (inflation)ضددمل ز ًِٗٔد  ظدد ٓسٝ اهتكدضٍ   تٌٚدٞ اق   . ٗاهتكددضٍ ٓد٘ ملبدد زٝ ملدد
ازتف ع ًطدت٠٘ اقضدمل ز بؿد٘زٝ ًت٘اؾدوٞ ممد  ٙدتةٜ إىل حمطد زٝ اهملٌودٞ          ملٌوٚٞ

اه٘زتٚددٞ هق٘تٔدد  اهػددسا٢ٚٞ  ف هتكددضٍ ٙمللددظ اهملستددٞ اهمللطددٚٞ بددا املتغددسّٙ     
 .(1)املتػ ّٙ ٌٗٓ  اقضمل ز ٗاهق٘ٝ اهػسا٢ٚٞ هوملٌوٞ اه٘زتٚٞ

ٗٙملتددا اهػددس١ ًددّ اهظدد٘آس اقتتؿدد ةٙٞ اهمل ًددٞ اهدد  ٙػددل٘ ًِٔدد  أغوددل     
امل٘اطِا فبد هسغٍ ًدّ اهصٙد ةاا اهد  حيؿدوْ٘ ملوٚٔد  يف ةحمد٘ ٍ ًدّ اهملٌودٞ          
اه٘زتٚٞ ً شاه٘ا مل جصّٙ ملّ اذتؿ٘ي ملوٟ ُفظ اهلٌٚ ا اه  كد ُ٘ا ٙػد ُٗٔ    

 ض بق  ب هملٌوٞ اه٘زتٚٞ توٚوٞ. 

ْٓ ٘ ًفٔددَ٘ تػدد  اهملٌوددٞ اه٘ز إ ٝ اهػددسا٢ٚٞ  دد   تٚددٞ ٓدد٘ ملبدد زٝ ملددّ تػدد  اهقدد
ٗارتدددً ا ازتف ملددً  ٗاخنف قددً   ٗغ هبددً  كددسَ     ِعَوضددمل ز هوٓطدد ٗتتحدددة بددتػ  األ 

 –اهدزآٍ ٗاهددُ ُ    –ملّ اهِق٘ة املتضرٝ ًّ اهرٓل ٗاهفكٞ  اهفقٔ ١ املتقدًا
ٞ      كىتٚ ع ق ُطتطٚع  ألْ  ؛ً  ت هٖ٘ يف ٓرٖ املطدأهٞ ب هدراا ملودٟ اهملٌودٞ اه٘زتٚد

كسًٔددٍ ملددّ ةُدد ُ  اهددرٓل ٗةزآددٍ اهفكددٞ ٙطددتِد يف ملٚدد ز تٌٚتٔدد  إىل حموقددٞ    
ذاتٚٞ  فإذا زحمؿ  اٗ غو  فإمن  تسحمـ ٗتػوٟ هدراتٔ  ًدّ اهدرٓل ٗاهفكدٞ      
ٗهلددّ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ق تطددتِد إىل ملٚدد ز اهددرٓل حتددٟ تقدد ع بددٕ يف اهددسحمـ  

 ٗاهػس١ ٗإمن  ٓٛ ًستبطٞ إىل حد كب  ب هطوع.

حمتوف اهفقٔ ١ اململ ؾدسْٗ يف بٚد ْ اذتلدٍ اهػدسملٛ ملِدد غدس١       ٗ را فقد ا
اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ أٗ زحمؿددٔ  ًددّ حٚدد  ت٘تٔدد  اهػددسا٢ٚٞ يف اقهتصاًدد ا امل هٚددٞ        

 ك هدْٙ٘ ٗغ ٓ .

ٞ  تٌٚٞ هرا ُبح  أثس تػ   ٗاألؾدى ملِدد اهفقٔد ١ يف     لاهملٌوٞ اه٘زتٚدٞ امل٘ت٘فد

                                                           

 .666أمحد حطّ  األٗزاق اهِقدٙٞ  ف ة. (1)
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 ألُٔ  ًّ املثوٚ ا. ٚٞزج ع املثى يف اهملٌوٞ اه٘زتإاقهتصاً ا امل هٚٞ ٓٛ 

اٚ  ك ْ اخنف ا اهق٘ٝ اهػدسا٢ٚٞ هوملٌودٞ    ِٓ ن تػْٚٓس ف حُؼُملٍ  إذا ك ْ 
ٗإّق  لفِٔددد  لدددل اثبددد ا تٌٚدددٞ اهملٌودددٞ اه٘زتٚدددٞ ٙدددَ٘ األةا١ (1)اه٘زتٚدددٞ كدددب ًا 

 ف ه٘اجل املثى ٗاهؿوح حم ًا.

       ّ ب هملٌودٞ   ٗق ً ُع ًّ اقحتٚد   ملِدد ٗتدف اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ بتحدٙدد اهددٙ
ب هملٌودددٞ اه٘زتٚدددٞ امل٘ت٘فدددٞ أٜ زبدددط اهددددْٙ٘ ااجودددٞ  لاهدددرٓل بقٌٚدددٞ اه٘زتٚدددٞ

بأْ ٙلْ٘ اهقسا ملبد زٝ أؾدًس بقٌٚدٞ اهملٌودٞ اه٘زتٚدٞ امل٘ت٘فدٞ ذٓبدً           ب هرٓلل
 اه٘زتٚٞ بقٌٚٞ اهرٓل اهرٜ اضتوٌٕل ٗار اهمل مل.ٗٙسجع مبقدازٖ ًّ اهملٌوٞ 

  

                                                           

 ب ضتبداي مُلٌوٞ أحمس٠ بٔ .أٗ اضقطتٔ  اهدٗهٞ  (1)
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 حم متٞ
 ب دتٔٞ اقملتب زٙٞ اهؿسفٞ    تٌٚٞ ت ُُ٘ٚٞ. اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ًتقً٘ٞ .8

جدد٘اش ٗتددف اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ هملٌددَ٘ األةهددٞ اهداهددٞ ملوددٟ جدد٘اش       .6
 اه٘تف.

6. ْٓ اه٘تف ٙقع ملوٟ ً هٚٞ اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ ق ملودٟ أٗزاتٔد ؛ ٗذهدم     إ
ألْ األحلدد َ اهػددسملٚٞ املتب زٙددٞل ٗملدد مل اقملتبدد ز ًتُتددٕ ضددٔوٞل     

امل٘ت٘فدٞ ملِٚدً  حم زجٚدٞ    ٗملدَ املتب ز غس  كْ٘ األؾدى يف اهملدا   
جص٢ٚدٞ ً ةٙدٞ حقٚقٚدٞل فدإْ ُؿدد٘ف اه٘تدف ق تِد يف جملدى امل هٚددٞ        

 أؾًس ً٘ت٘فً  يف زت ي اهِقد اه٘زتٛ.

إْ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ق لددسٜ ملوٚٔدد  أحلدد َ ملقددد اهؿددسفل فودد٘        .6
؛ جد ٢صّ كد ْ ذهدم    اهملٌوٞ اه٘زتٚٞ امل٘ت٘فٞ بملقد اهؿسف ااضتثٌس

 شتتوفٞ. ألْ اهملٌسا اه٘زتٚٞ هودٗي أجِ ع

إْ تػٚٓددس تٌٚددٞ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ امل٘ت٘فددٞ يف اقهتصاًدد ا امل هٚددٞ ٓدد٘     .6
إزجدد ع املثددى؛ ألُٔدد  ًددّ املثوٚدد ا. ُملددٍل إذا تػٚٓددسا اهقٌٚددٞ تػٚٓددسًا   
ف حػددً  فِٔدد  لددل إثبدد ا تٌٚددٞ اهملٌوددٞ اه٘زتٚددٞ ٙددَ٘ األةا١ل ٗإق     

 .)ٗاهُؿوُح حمْ (ف ه٘اجل املثى 
ٗاهطددسَ ملودٟ ستٌدد ٗ هدٕ اهطٚددبا    ٝ ٗاذتٌدد ر أًٗق ٗ حمدسًال ٗاهؿدس   

    اهط ٓسّٙ.
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 املؿ ةز
 اهقس ْ اهلسٍٙ.

ابسآٍٚ ملبدد املدِملٍ إبدسآٍٚ شغد ٗٝل اهِقدد ٗٗظ ٢فدٕ يف املدرٓل اقتتؿد ةٜ          .8
-ٓددد8681االضددسًٛل أطسٗحددٞ ً جطددت ل كوٚددٞ اهػددسٙملٞل ج ًملددٞ بػددداةل       

8313.َ 

6.  ْ ًلتبددٞ   6 ملبددد اهددسمحّ املػسبددٛ  ًقدًددٞ ابددّ حمودددْٗ        لابددّ حمودددٗ
 .8328َاملدزضٞ ٗةاز اهلت ا اهوبِ ُٛ هوطب ملٞ ٗاهِػس  ب ٗا  

اهفقدٛ  امللتبدٞ    ابّ ضسَ أب٘ ملبٚد اهق ضٍ  األًد٘اي  ؾدححٕ ستٌدد ح ًدد     .6
 ٓد.8666اهتج زٙٞ اهلا٠  ًطبملٞ ملبد اهوطٚف اذتج شٜ  اهق ٓسٝ  

 .    ًطبملٞ املِ ز  ًؿس6ابّ تداًٞ  ملبد ار بّ أمحد بّ ستٌدل املػلل   .6

 ابّ تٍٚ ادت٘شٙٞ  أملسَ امل٘تملا  ًطبملٞ املِ ٙٞ. .6

   .يف اهقك ١ ٗاقتتؿ ة ٗاقجتٌ عل أب٘ اهفت٘ح ملوٛ ب غ  .2

  ًطبملددٞ ااةاا  اهِجددف  3اهطبملددٞ لأبدد٘ اهق ضددٍ ارتدد٢٘ٛ  املطدد ٢ى املِتضبددٞ .7
 .ٓد8636

أمحد بّ ملوٛ بّ ملبد اهق ةز اهػ فملٛ  غرٗز اهملق٘ة يف ذكدس اهِقد٘ة  ُػدس     .1
 .سق٘ٙٞ  املطبملٞ اذتٚدزٙٞ  اهِجفامللتبٞ اه

أمحد بّ حيٚدٟ بدّ جد بس اهبػدداةٜ اهدبسذزٜ  فتد٘ح اهبودداْ  غدسكٞ طبدع           .3
 د.8681ٓاهلتل اهملسبٚٞ  طبع غسكٞ املؿسٙٞ هوطب ملٞ  ًؿس  

  ةاز 8  ة. أمحدددد حطدددّ  األٗزاق اهِقدٙدددٞ يف اقتتؿددد ة االضدددسًٛ     .81
 َ.6116-ٓد 8666اهفلس  ةًػق  
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-ٓددد8676  6 اهِظدد َ اقتتؿدد ةٜ يف االضددسَ     تقددٛ اهدددّٙ اهِبٔدد ُٛ    .88
8366.َ 

جددسي اهدددّٙ اهطددٚ٘طٛل األغددب ٖ ٗاهِظدد ٢سل ًطبملددٞ زتوددظ ةا٢ددسٝ اململدد زف     .86
 ٓد.8682اهِظ ًٚٞل حٚدز  ب ةل 

جدد٘اة بددّ ستٌددد اذتطددٚل اهملدد ًوٛل ًفتدد ح اهلساًددٞل حتقٚددق ستٌددد بدد تس          .86
 ٓد.8683ل ًطبملٞ ًتضطٞ اهِػس االضسًٛل تٍل 8ارت هؿٛل  

  ةاز اهملودٍ  6 ج٘اة ملودٛ  املفؿدى يف تد زٙخ اهملدسا تبدى االضدسَ         ة. .86
 .8371َهوٌسٙا  ب ٗا  اهِ غس ًلتبٞ اهِٔكٞ  بػداة  

ل 8حطددّ ادتدد٘آسٜل ادد٘  يف اهفقددٕ اململ ؾددسل اهملدد زف هوٌطب٘ملدد ال        .86
 َ.6188-ٓد8666ب ٗال 

ل 6 املفدسةاا يف غسٙدل اهقدس ْ      اذتطا بّ ستٌدد اهساغدل اقؾدفٔ ُٛ     .82
   ٓد.8616ةف  ُػس اهلت ال 

-ٓددد8666ل 8حٚدددز حددل ارل ةزاضدد ا يف اهفقددٕ االضددسًٛ اململ ؾددسل      .87
6188.َ 

ارتطٚل اهػسبٚلل ًػل احملت ل  ُػدس ةاز إحٚد ١ اهد ا  اهملسبدٛل بد ٗال       .81
 َ.8361ٓدل 8677

غددد٘تٛ ةِٙددد   اه٘تدددف اهِقددددٜ ًددددحمى اهتفملٚدددى ةٗز اه٘تدددف يف حٚ تِددد      .83
 (.88زتوٞ زتٌع اهفقٕ اقضسًٛ  اهملدة )اململ ؾسٝ  ا  ًِػ٘ز يف 

تداًدددٕل اهػدددسح اهلدددب  ملودددٟ املقِدددعل طبملدددٞ جدٙددددٝ     بدددّ اهدددسمحّ ملبدددد .61
 ب ألٗفطٚ ل ُػس ةاز اهلت ا اهملسبٛ هوِػس ٗاهت٘شٙعل ب ٗا.

ملبد ار بّ أمحد بّ ستٌ٘ة اهِطفٛ  تفط  اهِطدفٛ  اهِ غدس ةاز اهلتد ا     .68
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 .اهملسبٛ  ب ٗا

  فقٔٚٞ هوػٚخ حطدا اذتودٛ  ًطبملدٞ ااةاا     ملص اهدّٙ اس اهملوَ٘  ا٘ .66
 .8326اهِجف  

66.  ٜ األحلد َ اهطدوط ُٚٞ   ل ملوٛ بّ ستٌد بّ حبٚل اهبؿسٜ اهبػداةٜ املد ٗزة
  ًلتبددددٞ ًؿددددطفٟ اذتودددديب ٗأٗقةٖ  ًؿددددس   8 ٗاه٘قٙدددد ا اهدِٙٚددددٞ  

 َ.8321-ٓد8611

ادتددص١ األٗي  اهطددِٞ  لك غددف اهػطدد ١  زتوددٞ األشٓددس  بددّ ستٌددد زقدد  ملوددٛ .66
  .8326َ -ٓد8616ٞ ِ ٓسٝ  احملسَ ض( اهق67)

ٗإا ملٚدددى غدددح تٞ  اتتؿددد ةٙ ا اهِقددد٘ة يف إطددد ز اهفلدددس    ًتددد٘هٛ ملٌدددس .66
 .8316َ-ٓد8616  ةاز اهت٘فٚق اهٌِ٘ذجٚٞ  8 االضسًٛ  

ل ًطبملدددٞ غدددسٙمل ل ُػدددس زتٌدددع اهفلدددس 6  كددد ظٍ اذتددد ٢سٜل فقدددٕ اهملقددد٘ةل .62
 ٓد.8668االضسًٛل تٍل 

67.    ً ل تدٍل  8تضطدٞ اهِػدس االضدسًٛل     ك ظٍ اهٚصةٜل اهملدسٗٝ اهد٘ثقٟل حتقٚدق 
 ٓد.8687

 ٓد. 8617   ًطبملٞ اهِجف  3 ستطّ اذتلٍٚ  ًِٔ ل اهؿ ذتا   .61

ٓددل  8661ل ًتضطٞ اهد٘ملٛ االضدسًٛل   8ستٌد اذتطٚل اهػ اشٜل اهفقٕل   .63
6111.َ 

زٓة احملتدد ز ملوددٟ اهددٓدٓز ل اهدًػددقٛ اذتِفددٛمل بدددّٙ  بدد بّ اهػددٔ  أًددا ستٌددد .61
-ٓددد8686ٗاهت٘شٙددعل بدد ٗال   ٗاهِػددس هوطب ملددٞ اهفلددس ةاز   ُػددس املضتدد ز
8336.َ 

ستٌد بّ اذتطدّ اذتدس اهملد ًوٛل ٗضد ٢ى اهػدٚملٞل حتقٚدق ًتضطدٞ  ي اهبٚد           .68
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 ٓد.8686ل ًطبملٞ ًٔسل تٍل 6الحٚ ١ اه ا ل  

األحلد َ اهطدوط ُٚٞ هوق قدٛ  ؾدححٕ      ستٌد بدّ اذتطدا اذتِبودٛ اهفدسا١      .66
   .ٓد8667يب  ًؿس  ٗملوق ملوٕٚ ستٌد ح ًد اهفقٛ  ًطبملٞ ًؿطفٟ اذتو

 ستٌد بّ ملوٛ اهػ٘ك ُٛ اهؿِمل ُٛل فتح اهقدٙسل ًطبملٞ مل مل اهلتل. .66

  إحٚ ١ ملوَ٘ اهددّٙ  ةاز اململسفدٞ هوطب ملدٞ ٗاهِػدس      اهػصاهٛ ستٌد بّ ستٌد .66
   .ب ٗا

   .ة. ستٌد شكٛ غ فملٛل ًقدًٞ يف اهِق٘ة ٗاهبِ٘ن .66

 ك٘ٙ . ستٌد ضسًٞ جا  أحل َ اهِق٘ة يف اهػسٙملٞ االضسًٚٞ  .62

67.  ٞ ٞ  لستٌد ؾ ةق اهسٗح ُٛ  املط ٢ى املطدتحدث   ًتضطدٞ ةاز اهفلدس    8طبملد
 .ٓد8616

ستٌد ملبد اهدسبٗف بدّ تد ل اهملد زفا بدّ ملودٛ املِد ٜٗ  اهِقد٘ة ٗاملل ٙٚدى           .61
حتقٚددق اهدددكت٘ز زجدد ١ ستٌدد٘ة اهطدد ًسا٢ٛ  ًِػدد٘زاا ٗشازٝ      ٗاملدد٘اشّٙ 

(  817اهثق فددٞ ٗاالملددسَ  ادتٌٔ٘زٙددٞ اهملساتٚددٞ  ضوطددوٞ كتددل اهدد ا  )      
8318.َ 

  ًِػدد٘زاا امللتبددٞ 6 ملوددٛ اددس اهملوددَ٘  اهِقدد٘ة االضددسًٚٞ    بددّ ستٌددد  .63
   .8327َ-ٓد8617اذتٚدزٙٞ ًٗطبملتٔ   اهِجف  

   .اهِق٘ة ٗاق٢تٌ ْل ٗستٌد محصٝ ملوٚؼ ٚطٞ ستٌد فٌٔٛ  .61

68.   ٞ   ةاز اهفلددس  8ل  ستٌدد٘ة ارت هدددٜ  األؾدد٘ي اهفلسٙددٞ هوثق فددٞ االضددسًٚ
 .8316َ-ٓد8616ملٌ ْ  

ل ُػدس ًتضطدٞ اهفقدٕ    7ستٌ٘ة ا د مشٛ اهػد ٓسٗةٜل ًِٔد ل اهؿد ذتال       .66
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 َ. 6186-ٓد8666ل dًٗمل زف أٓى اهبٚ  

66.    ٜ ةاز ًٗطد بع اهػدعل اهقد ٓسٝل    أضد ع اهبسغدٞ    ل ستٌ٘ة بدّ ملٌدس اهصشتػدس
8321.َ 

األملٌدد ي املؿددسفٚٞ يف االضددسَ  اهقدد ٓسٝ     ًؿددطفٟ ملبددد ار ا ٌػددسٜ   .66
8376َ. 



 


