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المىهج الشزعي لمقابلة التحذيات الزقابية...

أ .الشيخ محمذ علي التسخيزي
األميه العام للمجمع العالمي للتقزيب بيه المذاهب اإللسامية

الفقه

المىهج الشزعي لمقابلة التحذيات الزقابية والقاوىوية
*
التي تىاجه صىاعة الخذمات المالية اإللسامية

روش ا٤عزبر اٌذوزٛس داٚد ثىش ِٓ ِبٌ١ض٠ب
أْ :إٌ ظبَ اٌزمٍ ١ذ ِ ٞجزٓ ع ٍ ٝع عً إٌ مٛد
عللٍعخ ٌٙللب لّ١للخ ِبٌ١للخم أِللب اٌّ عغللبد
لٍ١خ
لٛد ٚعل
لً إٌمل
ل ٝععل
ليِ١خ بزجٕل ٝعٍل
اإلعل
ً بٟ
ٌٍّعب ٚػخ ث ٓ١اِٛ ٤اي ٚاٌّ ٕببعم ٚأعب عب
اٌشثؼ ٚاٌخغبسح ٌٍّشبسوخٚ .روش أْ أٚي عمذ
ب ٟاٌّ ظبسف اإل عيِ١خ وبْ ٘ ٛاٌّشاث ؾخ ٌِ ٣ش
ثبٌ ششاء ٛ٠ ٛ٘ ٚا عٗ ث عغ اٌز ؾذ٠بد ب مذ طبس
ً ٌٍعّ ً١م
ذس ٚثبئ عب
اٌّ ظشف ِ شزش٠ب
ً ِٓ اٌّ ظّ
ثذالً ِٓ الشاع اٌعّ١ٌ ً١شزش ٞاٌغٍعخم بضبسد
أ عئٍخ ِٓ ل جً ٌٍّ ً٘ :ع غخ اإل عيِ١خ ششاء
اٌع مبساد ِضيً ٚث١ع ٙب ب ٟاٌ غٛق ث غعش أع ٍٝ
*-

رعٍ ١ك ع ٍٝ

ِب

ؿشػ

ب ٟاٌ ٕذٚح اٌضبٌ ضخ ٌّغ ٍظ

اٌخذِبد اٌّبٌ١خ االعيِ١خ ب ٟاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح.
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 ً٘ ٚرزش رت رىٍ فخ أ ٚػشائت (ؿٛا ثع) ع ٍٝ
لش٠ج١خ
لٛأ ٓ١اٌؼل
لك اٌمل
لع ٚبل
لشاء ٚاٌج١ل
اٌشل
لـش
لذ رؼل
لزٌه بمل
لبوُم ٚول
لش اٌّؾل
لٍؼ ٌٕظل
ٌزظل
اٌّ عغخ ٌٍؾظٛي عٍ ٝرّ ً٠ٛإعيِ ِٓ ٟغ١ش٘ب اٚ
ِٓ اٌج ٕه اٌّش وض ٌ ٞزٛب١ش اٌ غٌٛ١خم  ٚوً ر ٌه
٠ض١ش رؾذ٠بد سلبث١خ ٚلبٔ١ٔٛخ.
ٚاٌز ؾذ٠بد اٌشلبث ١خ أ ٚاٌمبٔ١ ٔٛخ رض ١ش
اٌعشالً١م ٚسغُ وٙٔٛب عٍج١خ بٔ ٟظش اٌعٛاَ
ٌىٕٙب ّ٠ىٓ اٌزغٍت عٍٙ١ب ٚلذ ريصَ اِ٤ش بي
ّ٠ىٓ إصاٌزٙب.
ٚاٌزؾللذ٠بد اٌشلبث١للخِ :ضٍٙللب :اإلعللبسح
بإٔٙللب طللبٌؾخ ٌزّ٠ٛللً اٌعّلليء ٌئزفللب
ثبٌعٓ١م ٚوزٌه طبٌؾخ ٌزّ ً٠ٛاٌعّيء اللزٕبء
لذ٘ب
لبسح أ ٚثعل
لبء اإلعل
لب أصٕل
لٚ ٓ١رٍّىٙل
اٌعل
ً
(إٌّز١ ٙخ ثبٌزٍّ ١ه)م  ٌٚىٓ اٌع مذ ششعب
ل ٌُ رىٓ ِأٌٛبخ عٕذ
٠ؾًّ اٌّ عغخ ِشىيد
اٌجٕٛن اٌزمٍ١ذ٠خ ل ٠ ٗٔ٤زعشع ٌّخبؿش ععش
اٌ غٍعخ اٌّ غزأعشح  ِٚخبؿش اٌٍّى ١خ وبٌ ؼشس
اٌّبدٚ ٞاٌّعٕ ٞٛإٌبرظ ِٓ اٌعٚ ٓ١اٌز ٞلذ
ً.
ً صبٌضب
٠ظ١ت شخظب
ٚوللزٌه ِخللبؿش إٔٙللبء اٌعّ١للً اٌّجىللش
ٌٍزعب لذم  ِ ٛ٘ ٚخبٌف ٌٍع مذم  ٌٚىٓ  ٠غت أْ
٠زؾًّ اٌجٕه اٌعٛالت؛  ْ٤اٌغعش لذ ٕ٠ضي بٟ
ً ع ٍ ٝر ـبثك ا ٤طٛي
اٌ غٛق ِ ٛ٘ ٚب  ٠صش عٍجب
ٚاالٌزضاِبد ٌٍجٕه.
ٌٙٚللزٖ اٌزؾللذ٠بد رفللشع ثعللغ اٌجٕللٛن
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اٌّشوض٠للخ ِزـٍجللبد سأط ِللبي اوجللش عٍللٝ
اٌّ ع غبد اإل عيِ١خ ٌؾّب٠ز ٙب ٚؽّب ٠خ أ طؾبة
ً ال رٛاع ٗٙ
ً سلبث ١ب
اٌٛدا ئعم ِ ّب  ٠شىً ر ؾذ٠ب
اٌّ عغبد اٌزمٍ١ذ٠خم ب ٟٙال رٛاعٗ إال ِخبؿش
االئز ّبْم ب ٟؽ ٓ١سإٔ ٠ب اٌّ ع غبد اإل عيِ١خ
لعش ر
لبؿش اٌغل
لبْ ر ِخل
لبؿش االئزّل
لٗ ِخل
رٛاعل
ِخبؿش اٌزشغ.ً١
ّى في أمرين:
التحديات القانونية :وتتجل
 -1اإلعشاءاد اٌزمٍ١ذ٠خ ٌٍذٚي؛ ؽ١ش ٠ؾزًّ
اٌزعبسع ثٕٙ١ب ٚث ٓ١عًّ اٌّ عغبد.
 -2اعزخذاَ ثعلغ اٌعملٛد غ١لش اٌّأٌٛبلخ
ً ٌٍج ٕه  ِٓ ٟ٘ ٚاخزظب طبد اٌ ششوبد
رمٍ ١ذ٠ب
اٌزغبس ٠خ اٌ ز ٟال رخ ؼع ٌٍج ٕٛن اٌّشوض ٠خم
ٕ ٘ٚب ر ظجؼ

اٌّ ع غخ

ً ١ٌ ٚظ  ٚع١ـب
ربعشا

ّ ظذ ٤ع ٍٗم  ٠ٚى ْٛسأ عّبٌٙب
ُخ
ً ِ ٛ٘ ٚب س
ِبٌ ١ب
ً
ِشو جب

ِٓ :سأ عّبي اٌّ غبّ٘ ٓ١ر اٌٛدا ئع

اٌّظللشب١خ .بٙللٍِ ٟضِللخ ثّشاعللبح ِظللبٌؼ
اٌّغللبّ٘ٚ ٓ١اٌّللٛدعٓ١م ِٚشاعللبح لللبْٔٛ
ً.
اٌجٕٛن ٚاٌزغبسح ِعب
أ ِب

ب ٟاٌ ٕٛ

اٚ٤ي :ب ١زُ اٌز عبسع

بٟ

لغّ :ٓ١اٚ٤ي :عذَ أغغبَ إٌّزغبد اإلعيِ١خ
اٌ ششع١خ ِع ٘زٖ ا ٌٕظُ اٌمبٔ١ ٔٛخ عٛاء بٟ
ِؼّ ْٛإٌّزغبد أ ٚإعشاءاد اٌّشابعبد أِبَ
اٌّؾبوُِ :ضيً ٔغذ اٌمٛأ ٓ١ب ٟثعغ اٌجيد ال
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ً
ر مش ع مذ اٌّ ؼبسثخ (ؽ ١ش  ٠ى ْٛاٌج ٕه ِ ؼبسثب
ٚاٌّٛدعلل ْٛأطللؾبة سأط اٌّللبي) إر ٠فللشع
اٌ مبٔ ْٛػّبْ اٌٛد ٠عخ ِٓ ل جً اٌّ ظشف ؽ زٝ
ًم ٌٚللزا رٍغللأ اٌّظللبسف
ٌٚلل ٛوللبْ إعلليِ١ب
اإلعيِ١خ إٌ ٝعمذ (اٌزٛسق) ِضي.
اٌ ضبٔ :ٟعذَ إب ظبػ اٌ مبٔ ْٛثأْ ػٛاثؾ
اٌّ ع غبد اإل عيِ١خم أ ٚأؽ ىبَ اٌ شش٠عخ ٌ ٙب
ا٠ ٌٛٚ٤خ إْ رعبس ػذ ِع إ ؽذِٛ ٜاد اٌ مبْٔٛم
ٔعُ ٔض اٌمبٔ ْٛاٌّبٌ١ض ٞعٍ٘ ٝزٖ ا٠ٌٛٚ٤خم
ٌٚىٓ ٌُ ٠فظؼ عٓ ِذ ٜا٠ٌٛٚ٤خ ٘زٖ ِّب ٠غجت
ث عغ اٌّ شبوً و ّب ظ ٙش ر ٌه ب ٟل ؼ١خ ( عذٔبْ
ثٓ عّش).
٘زا  ٚلذ س وضد اٌ غ١ذح ا ٌذوزٛسح ساث عخ
عذ٠ٚخ عٍِ ٝشىٍخ عذَ اعزشاف اٌمبٔ ْٛثّجذأ
اٌف ظً ث ( ٓ١طٕذٚق اٌزىب بً)  (ٚطٕذٚق ؽّ ٍخ
اال عٚ )ُٙسا ؽذ رذسط اٌؾ ٍٛي ع ٍ ٝػٛء ث عغ
اٌ مٛأٓ١م ببٌ مبٔ ْٛاٌ غٛدأ ٟاٌ ظبدس عبَ
 َ2003بٚ ٛٙاْ ٌُ ٕ٠ض عٍ ٝاٌفظً ٌٚىٕلٗ ٠لزُ
ع جش اٌّّبس عخ اٌعٍّ ١خ ث عذ  ٚعٛد ا ششاف وب ًِ
ٌٍ١ٙئخ اٌعٍ١ب ٌٍشلبثخ اٌششع١خ.
لبْٔٛ
ً لل
لبٌ١ضٚ ٞخظٛط لب
لبٔ ْٛاٌّل
لب اٌمل
اِل
اٌزىببً ٌعبَ  1984ببٔلٗ ٠لٕض عٍل ٝاٌفظلً
 ٌٚىٓ رعش ٠ف إ عبدح اٌزىب بً ب  ٠ ٗ١غجت ث عغ
اٌخٍؾ ٌذ ٜاٌّؾبوُ.
اِب اٌمبٔ ْٛاٌغعٛد ٞبٛٙ

ل وّب رمٛي
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اٌغ١ذح

ل ال٠عبٌظ ِعبٌغخ ٚاب١خ ِيِؼ

اٌزأِ ٓ١االعيِ.ٟ
الحماية مه التحذيات القاوىوية والزقابية:
أ ِب اٌمبٔ١ ٔٛخ بٍ ّب ٌُ  ٠ىٓ ٘ ٕبن لبْٔٛ
خبص ثبٌّ ع غبد اإل عيِ١خ بإٔ ٙب ال ر غزـ١ع أْ
لٓ
لخ ِل
لبؿش صمل
لً ِخل
لذ رؾظل
لٙبم ٚلل
رؾّلٔ ٟفغل
اٌّ غزضّشٚ ٓ٠عب ِخ اٌ ٕبط بٙ ١بم  ٚبٟ

ِذٜ

لٓ
لكّ٠ٚ .ىل
لشع١خ ٌٍزـج١ل
لٛد اٌشل
ليؽ١خ اٌعمل
طل
لذح
لبٔ( ْٛاٌعٙل
لٛأ ٓ١ومل
لجعغ اٌمل
لٛء ٌل
اٌٍغل
ً
اٌّبٌ١خ ( )Trustؽ١ش رٕزمً اٌٍّى١خ أؽ١بٔلب
دّ ٔٚب ر غغ ً١س عّ ٟب ١م َٛاٌ مبٔ ْٛثؾّب ٠خ
أ طؾبة اٌٍّى ١خ إٌفع ١خ

ِٓ رع غف أ طؾبة

لغً١
لبس أْ اٌزغل
لخ ثبعزجل
لخ اٌمبٔ١ٔٛل
اٌٍّى١ل
اٌشعّ ٟإٔ ّب ٘ ٌ ٛظبٌؾ ُٙب مذ  ٠م ٘ َٛالء بٟ
ؽبالد اإلبيط ثٛػع اٌ١ذ عٍ ٝا٤طٛي ثبعزجبس٘ب
ً ٌ ُٙم  ٌٚىٓ لبْٔٛ
ً ٚس عّب
ٍِّ ٛوخ لبٔٔ ٛب
(اٌعٙللذح) ّ٠للٕعِ ُٙللٓ رٌللهم ٚلللذ أطللذسد
ً ٌٍمللبْٔٛ
اٌجؾللش٘ ٓ٠للزا اٌمللبٔ ْٛرجعللب
ً بٟ
االٔىٍ ١ضٞم  ٌٚىٓ إٌ مبػ ِب صاي لبئ ّب
ا ٌذٚي اٌ ز ٟرز جع إٌ ظبَ اٚ٤س ٚث ٟؽٛي عذٜٚ
لبٔ ْٛاٌع ٙذح ِ ّب ٠غ عً اٌّ غزضّش ٓ٠لٍ مٓ١
ب ٟؽبالد اإل بيط ٚاٌع غض  ٚوزٌه ب ٟاٌع مٛد
ا٤خش ٜوّب ب ٟعمذ (اٌّشبسوخ اٌّزٕبلظخ) إر
ً ثفب ئذح ال
ً أ ٚإلشا ػب
اعزجش رٗ اٌّؾى ّخ ث ١عب
ِشبسوخ.
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أِب اٌزؾذ٠بد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّشرجـخ ثب٢صبس
اٌمبٔ١ ٔٛخ ٌٍع مٛد اٌزغبس ٠خ ب ّ ِ ٟٙب ال ثذ
ِٕللٗ  ْ٤اٌّ عغللبد اإلعلليِ١خ رّزللبص عللٓ
اٌزمٍ١ذ ٠خم ِ ّب  ٠فشع ع ٍ ٝاإل عيِ١خ اٌزم ١ذ
ث مٛأ ٓ١اٌز غبسح :ببٌ غٍعخ اٌ ز ٟر جب
أْ ر ىْٛ

 ٠غت

طبٌؾخ ٚإال أ ٌضَ اٌ جبئع (اٌج ٕه)

ثبٌزع٠ٛغم ٚسث ّب رٍ غأ اٌّ ع غبد اإل عيِ١خ
إٌ ٝبىشح اإلثشاء ِٓ اٌعٛ١ة ٚاِ٤ضٍخ وض١شح:
وبٌزللأِ ٓ١عٍلل ٝاٌّغللزأعش بلل ٟاإلعللبسح
اٌزّ١ٍ٠ٛخ.
لٟ
لخ بزغزعظل
لذ٠بد اٌشلبث١ل
لجخ ٌٍزؾل
ٚثبٌٕغل
ؽّٕ١للب ٠ىللٌٍ ْٛجٕللٛن اٌّشوض٠للخ ع١بعللبد
ِٕٚزغللبد ِبٌ١للخ ٚاؽللذح ٌغّ١للع اٌّ عغللبد
رمٍ١ذ ٠خ أ ٚإ عيِ١خ٘ ٚ .زٖ اٌغ١ب عبد إ ِب
إداس ٠خ ال عي لخ ٌ ٙب ثبٌ شش٠عخ أِ ٚبٌ ١خ ٌ ٙب
عيلخ ثبٌشش٠عخ.
ِٕٙٚبِ :ب ٠شرجؾ ثىفب٠خ سأط اٌّبيم ٌٚىٟ
رزؾ مك ِزـٍ جبد ( ثبصي)

بإْ ث عغ اٌج ٕٛن

ر مشع اٌّ عغبد اإلعيِ١خ ثفبئذح
اٌّشوض٠خ لذ ُ
ٌ غشع رؾ غ ٓ١اٌ غٌٛ١خ ٌذٙ٠بم ٠ٚعز جش اٌ مشع
لٓ
لِ ٝل
لخ ٚأدٔل
لخ اٌضبٔ١ل
لٓ اٌذسعل
لبي ِل
سأط ِل
ا ٌذ ْٛ٠اٌّّ زبصح ٚاٌعبد ٠خ ٠ٚزّ زع ثّشر جخ
ِزمذِخ عٍ ٝؽمٛق ا٤ع.ُٙ
ل ٟال
لشط بٙل
ل ٟؽل
لبد بل
لٛ١لع اٌّ عغل
لزا عل
٘ٚل
ّ٠ىٕ ٙب اٌزعب ًِ ثبٌش ثبم ب ١غت رٛب١ش آٌ ١خ
ِيئّخ ٌٍشش٠عخم ِضً (اٌٛوبٌخ ب ٟاالعزضّبس)
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ِٓ لجً اٌجٕه اٌّشوض ٌٍّ ٞعغخ .
ٍِخ ِٓ لج ً١
ٚأ ِب إٌّز غبد بّعظّ ٙب ِ شى
ً
( شٙبدح اٌخضا ٔخ) ب  ٟٙإ لشاع ثفب ئذح غبٌ جب
 ٚلذ ر ٍضَ اٌج ٕٛن اٌّشوض ٠خ ثبال عزضّبس بٙ ١ب
ٌزٛب١ش اٌغٌٛ١خ ِّب ٠ؾشط اٌّ عغبد اٌّبٌ١خ ثي
س٠ت.
ً عبٔذ ِٓ
ٚلذ ٌٛؽظ أْ ثعغ اٌّ عغبد أخ١شا
عذَ اٌ زٛاصْ ث ٓ١ا ٤طٛي ٚاالٌزضا ِبد ٔز ١غخ
ٌ غؾٛة ِٓ اٌٛدا ئعم  ٚعذَ اٌ غٌٛ١خ ببؽزب عذ
ٌذعُ ِبٌّ ِ ٟب  ٠دٌٍ ٞؾب عخ إ ٌ ٝعٛق ِبٌٟ
ِٕظُ ث ٓ١اٌّ ع غبد اإل عيِ١خ ( ِٛ ٛ٘ ٚعٛد بٟ
ِبٌ١ض ٠ب ثشعب ٠خ اٌج ٕه اٌّش وضّ ِ )ٞب د بع
ث عغ اٌّ ع غبد إل ٠غبد ثذائً ششع١خ إ ِب عٓ
ؿش ٠ك اٌّشاث ؾخ أ ٚاٌٛوب ٌخ٘ ٚ .زٖ ِٓ ل ؼب٠ب
اٌشلب ثخ اٌّشوض ٠خ ٙ ٔ٤ب لذ ر د ٞإ ٌ ٝإع ٙبع
إٌ ظبَ اٌّش وض ْ٤ ٞاٌ غٌٛ١خ ٚص مخ اٌعب ِخ
ِشرجـزبْ.
ِٚللٓ ٕ٘للب بللإْ إٔشللبء (اٌغللٛق إٌمللذٞ
اإل عيِ )ٟو ّب ٘ ٛبِ ٟبٌ١ض ٠ب ٚاٌج ؾشٛ٘ ٓ٠
ثذا ٠خ

طؾ١ؾخ

ب ِ ٟغ١شح اٌ ظٕبعخ اٌّبٌ ١خ

اإل عيِ١خم خب طخ ٌّٛاع ٙخ اٌز ؾذ٠بد اٌشلبث ١خ
ب( ٟإداسح اٌغٌٛ١خ) أ ٞعذَ ٔمظبٔٙب ِٓ عٙخ
ٚعذَ عّٛد٘ب ِٓ عٙخ أخش.ٜ
ِٚع دلخ اٌزؾٍٚ ً١رأ١٠ذٖ ٔٛد أْ ٔمٛي:
ذ ٞاٌشلبث ٌّ ٟعغخ اٌزىببً ل ٞٛال
إْ اٌزؾّ
ً ٚاْ ٘زٖ اٌّ ع غخ رؾ زبط
ّ  ٗ١خظ ٛطب
 ّ٠ىٓ رخـ
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لٝ
لذ عٍل
لض ٞأٚالً ٚرعزّل
له اٌّشول
لخ اٌجٕل
ٌشعب٠ل
ِ ع غخ رمٍ١ذ ٠خ غبٌ جب  ِ ٟ٘ ٚع غخ إ عبدح
ًا ِٓ لج:ً١
اٌزىببً ِّب ٠زـٍت أِٛس
 – 1ل١بَ اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ثبٌزّ١١ض ثلٓ١
٘زٖ اٌّ ع غبد ٚاٌّ ع غبد اٌزمٍ١ذ ٠خ ِٓ ؽ ١ش
اٌغ١ب عبد اٌّبٌ ١خ اٌ ز ٠ ٟغت رـج١م ٙبم أ ِب
اٌغ١بعبد اإلداس٠خ بي ِبٔع ِٓ رشذ٠ذ٘ب ٙٔ٤ب
ال رشرجؾ ثبٌشش٠عخ.
٘ ٚزا اٌزّ١ ١ض اٌّم زشػ

٠أرٟ

ِٓ

ػشٚسح

االٔ غغبَ ث ٓ١اٌّ ع غبد ب ٟاٌ عبٌُ اإل عيِٟ
ِ ٚب  ِٓ ٠ثٗ اٌ شعت ِٓ ل ُ١ششع١خم  ٛ٘ ٚثي
س ٠ت

ع١ض٠ذ اٌض مخ اٌعب ِخ ثبٌٕ ظبَ اٌ عبَ

٠ٚذبع ٌٍزعب ْٚا٤وجش ِعٗ.
ّ٠ٚ -2ىٓ أْ ٔفزشع ٌٍجٕلٛن اٌّشوض٠لخ أْ
رم َٛثزمذ ُ٠اٌمشٚع اٌؾغٕخ ِ ٟ٘ٚؼّٔٛخ ثىً
ً ٌّب لٍٕبٖ.
ٚعبئً اٌؼّبْ رؾم١مب
 -3وّب ّ٠ىٓ أْ ٔزظٛس رٌه ِٓ خيي رـج١لك
ِب الزش ؽٗ ا ٌذوزٛس ِٓ (ٔ ظبَ اٌٛوب ٌخ بٟ
اال عزضّبس) ا ٌز ٠ ٞم َٛث ٓ١اٌج ٕه اٌّش وضٞ
ٚثلل ٓ١اٌّ عغللخ اإلعلليِ١خ أ ٚبّ١للب ثللٓ١
اٌّ عغبد اإلعيِ١خ ٔفغٙب.
ٚ -4وزٌه ّ٠ىٓ ٌٍجٕٛن اٌّشوض٠خ اْ رجلزي
ع ٙذ٘ب إل ٠غبد ِب الزش ؽٗ ا ٌذوزٛس ِٓ ( عٛق
إلداسح اٌغٌٛ١خ إٌمذ٠خ) رم َٛث ٓ١اٌّ عغبد
اإل عيِ١خ اٌ ز ٟر مذَ خذِبد ِبٌ ١خ إ عيِ١خ بي
رذ

اٌغٌٛ١خ بٙ١ب ِجزيح ثبٌغفبف أ ٚاٌغّٛد
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ِّب ٠زٕببِ ٝع اإلداسح اٌّـٍٛثخ.
لف
لزعًّ ِخزٍل
لٛق أْ ٠غل
لزا اٌغل
لزـ١ع ٘ل
٠ٚغل
إٌّز غبد اٌزّ١ ٍ٠ٛخ اإل عيِ١خ إلث مبء ؽ٠ ٛ١خ
اٌع ًّ اٌّ ظشب ٟاإل عيِٚ ٟع ٍت ص مخ اٌ ّٛدعٓ١
لبد
لبٌ١ت ِٕزغل
له ا٤عل
لٓ رٍل
لزضّشِٚ .ٓ٠ل
ٚاٌّغل
اٌ ظىٛن اٌّزٕ ٛعخ و ظىٛن اٌّ شبسوخ ٚاإل عبسح
ٚاالعزظٕب

ٚاٌغعبٌخ ٚغ١ش٘ب.

أ ِب اٌز ؾذ٠بد اٌمبٔ١ ٔٛخ :بّ١ىٓ أْ ٔزوش
ؽٌٙٛب ِب :ٍٟ٠
 – 1ػشٚسح اٌعّلً عٍل ٝاعزظلذاس للٛأٓ١
لذعّٙب
ليِ١خ رل
لخ اإلعل
لٕعخ اٌّبٌ١ل
لخ ثبٌظل
خبطل
ٚرؾّٙ ١ب ِٓ اٌز ؾذ٠بدم ٚرٛع  ٗ١اٌم ؼبح إ ٌٝ
ِيؽ ظخ خظ ٛط١بد اٌع مٛد اإل عيِ١خم ٕ٠ٚج غ ٟأْ
ر ى ْٛاٌع مٛد

شفببخ ال اث ٙبَ بٙ ١ب ب ١غًٙ

رؾش٠ف ٙبم و ّب  ٠غت أْ ٔ ؼّٓ إب ظبؽبد دل ١مخ
ٌ١ظ بٙ ١ب ٌجظ أ ٚرغش ٠ش٘ ٚ( .زا ِب الزشؽ زٗ
اٌذوزٛسح عذ٠ٚخ).
 -2ػللشٚسح اعزمظللبء اٌجؾللش بلل ٟإٌظللبَ
اٌٛػع ٟالوزشبف اٌمٛأ ٓ١اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رٛبش
٘زٖ اٌؾّب ٠خ و ّب أ شبس ا ٌذوزٛس إ ٌ ٝلبْٔٛ
اٌلللل ( )TRUSTأ ٚاٌعٙلللذح اٌّبٌ١لللخم أٚ
االعز ّبد ع ٍ ٝلب عذح (أْ اٌع مذ
اٌّزعب لذٚ )ٓ٠اٌش عٛ

٘ٛ

شش٠عخ

ثبٌ زبٌ ٟإ ٌِ ٝف َٛٙ

اٌشش٠عخ ٌٍّظـٍؾبد اٌٛاسدح ب.ٗ١
 -3ال ِبٔع ثً ٠غت عٍ ٝاٌّ عغلخ اٌّبٌ١لخ
اإل عيِ١خ ؽّ ٕ١ب ر ّبسط اٌع ًّ اٌز غبس ٞأْ
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رٍ زضَ ث مبٔ ْٛاٌز غبسحم  ٛ٘ ٚال ٛ٠بش ٌ ٙب
ِ خبؿش وج ١شحم و ّب أٔ ٙب ر غزـ١ع أْ رز ؾٛؽ
ٌٕفغٙب ثّب رشاٖ ِٓ ششٚؽ رـشػ ػّٓ اٌعمذ.
ٚ -4ا ِٓ ُ٘٤رٌه إٔٔب ثؾبعخ إٌِ ٝعلبدالد
لزـ١ع أْ
ل ٟرغل
ليِ١خ ٌىل
لبد اإلعل
ّ ٞاٌّ عغل
رم لٛ
ذ ٜإٌ ظبَ اٌزمٍ ١ذ ٞؽ ز ٝب ٟاٌج ١ئخ
رز ؾّ
اٌزمٍ١ذ ٠خم ٚر ٌه ِٓ ؽ ١ش لذسح سأط اٌ ّبي
ذ ِخ ٌٍع ّيء
 ٚععخ اٌ خذِبد ٚاٌز غ١ٙيد اٌّمّ
ّعٙب ٚلذسرٙب االلزظبد٠خم ٚدلخ اإلبظبؽبد
ٚرٕٛ
اٌّمذِخم ٚرى ٓ٠ٛاؽز١بؿبد ٌّٛاعٙخ اٌّخبؿش
اٌّزٕٛعخ.
ّ٠ -5ىٓ أْ ٔذسط إٔشبء ٔظبَ ٚعل١ؾ رٍعلت
ب  ِ ٗ١ع غبد  ٚع١ـخ وّ ع غخ اٌ خذِبد اٌّبٌ ١خ
ًم عللٛاء بللِ ٟغللبي
ً سئ١غللب
اإلعلليِ١خ دٚسا
اٌزؾذ٠بد اٌشلبث١خ أ ٚاٌزؾذ٠بد اٌمبٔ١ٔٛخم
ً ٌٍج ٕٛن اٌّشوض ٠خ أٌٍ ٚغ ٙبد
بز عذ ِشع عب
اٌمبٔ١ٔٛخ ٠غبُ٘ ب ٟسبع اٌزؾذ٠بد.
 ٚلذ الزش ؽذ ا ٌذوزٛسح عذ٠ ٚخ أ شبء طٕذٚق
ٍّخم
اِب ٔخ لبٔ١ ٔٛخ ر ؾذ  ٚطب٠خ اٌ ششوخ اٌّ شغ
ٌٚى ٕٗ ٠زـ ٍت اع زشاف اٌذٌ ٚخم ا ٚأ شبء ا ٚلبف
ٌٚىٕٗ ٛ٠اعٗ ِشىيد بم١ٙخ ٚرؾٍ١ٍ١خ.
أِلللب الزلللشاػ ا٤ؿ ا٤علللزبر اٌلللذوزٛس
ع جذاٌشؽّٓ ا ٤ؿشَ ب ٠ ٌُ ٛٙذخً إ ٌ ٝطُّ١
اٌز ؾذ٠بد ٚأٔٛاع ٙب  ٚعجً ِعبٌغز ٙبم ٚإٔ ّب
سوّض ع ٍ ٝخ ـخ ر شزشن ب ٟإ عذاد٘ب ِ ع غبد
عذ ٠ذح ٌ زٛب١ش ِب أ عّٕ١بٖ ثبٌ ٛع١ؾ اٌّـ ٍٛة
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ٌّٛاعٙخ أٔٛا اٌزؾذ٠بد.
٘ ٚزا االل زشاػ  ٠غت أْ رزُ ط١بغزٗ ثذ لخ
ر ضبس
ذ اٌضغشاد ٚاٌّشىيد اٌّزٛلع ٌٙب أْ ُ
ٚعّ
ثٛع ٗٙم صُ  ٠غت اٌؾ ظٛي ع ٍِ ٝجبس وخ ٌٗ ِٓ
ل جً اٌّ ع غبد اإلبزبئ ١خ اٌى جش ٜب ٟاٌ عبٌُ
لٗ
لع اٌفمل
لخ وّغّل
لبِع اٌفم١ٙل
ليِٚ ٟاٌّغل
اإلعل
اإل عيِ ِٚ ٟع غخ اٌج ؾٛس اإل عيِ١خم ٚاٌّ غبٌظ
اٌشللشع١خ اٌّّٙللخ وللبٌّغٍظ اٌشللشعٌ ٟجٕلله
اٌزّٕ ١خ اإل عيِٟم ٚاٌّغ ٍظ اٌ ششع ٟاٌ زبثع
ٌ١ٙئللخ اٌّؾبعللجخ ٚاٌّشاععللخ ٌٍّعللب١٠ش
ُّ
ًّ ٌغٕللخ رٕغلل١م١خ رللٕظ
اٌشللشع١خم ٌزشللى
اإل عشاءاد اٌعٍّ ١خ ٚرٕغّك اٌف زب ٜٚاٌ ششع١خ
ٚر ؼع اٌخ ـخ اٌ ز ٟرشا ع ٟا٠ ٌٛٚ٤بد ٚا٘ ٤ذاف
ل أٞ
ً أٔٙب
اٌّشؽٍ١خٚ .إٔ ٟأعزمذ عبصِب
ً عٍٝ
ً ٘بِب
ل رغزـ١ع أْ رٍعت دٚسا
اٌخـخ
طع١ذ اٌ خذِبد اٌّبٌ ١خ اإل عيِ١خ عِّ ٛب ٚهللا
رعبٌ ٝاٌّٛبك ٌٍظٛاة.

