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 مستخلص
المال المدخر بالوساال  واللاااا الممة اي ااو الولاا الضانار نامم ال  اا       

لك المال ل اةوم ة ااا مططا ع  ام وذ، المؤسسو او القطاع الخاص له أهماي التصاداي
الستثمار الضقاقو ال ااا  وااق لداود ومضادداا، االدخااار وااق الملعاو  الطاا  هاو اخلاا  

ويا    مام خاا ل ، شئ ل  تلاع به او المستقب  و  د الضاجي الاه نمم ل واا متطددة
بااي  أااا  قااد  قااود ت شااو بموجبعااا اللتااماااا  أااا  اااتق أطرااعااا مقار ااي بالثااار المترت

الدخاار ذاته والتاو تمثا  اهمااي ةبدارة ااو ضاااة الااراد والمجتمطااا ساوا  ةاام الدخااار 
مااام خاااا ل ضساااا  الودالااا  او باساااأو  الصااا اددق الساااتثماريي  ااام طرياااق المؤسسااااا 

 المتخصصي اختاارياع أو اجبارياع، أو اةوم اردااع  م طريق الدخاار الطالأو.
الا الملاها  الأغواي والصط ضاي ومم ث  باام ة   واو  طاق البضث  تطرض

ما دتطأق بالطقود التو امةم ام دتضدد بعا الدخاار م  الترةدا  أا الطباطي القا و داي 
له، وتكوم الدراسي واقا ألضةا  القا وم الطارالو او هذا المجال وبالتضددد باام مولف 

اي المطالجي والت  دا  مقار ي بالتشريطاا المشرع الطارالو مم  قد الدخاار سوا  مم  اض
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الخرى التو ت اولا المونوع بشة  خاص با تبار  قد الدخاار لد اةوم رنالااع او 
اجباريا بقا وم او بقرار مم الضةومي اعو دخن  بدوره الا لوا د الضمااي القا و داي وام 

 ةام هو اص  دوار الضمااي المستقبأاي.
 ،  قد، اللتصاد، المد ولدخارا الكلمات المفتاحية:

Abstract 
     The money saved by the means and mechanisms possible at the 

present time within the institutional system or the private sector 

has economic importance, and that money is not a hindrance to the 

real beneficial investment according to restrictions and limitations. 

It is organized through contracts according to which obligations 

arise on the shoulders of its parties in comparison to the effects of 

the saving contract itself, which represent great importance in the 

lives of individuals and societies, whether saving is through a 

deposit account or through the investment funds method through 

specialized institutions voluntarily or compulsorily, or it is 

individual through saving. Familial.In the scope of the research, 

we are exposed to linguistic and idiomatic concepts and then 

clarify everything related to contracts in which saving can be 

determined with a focus on the legal nature of it, and the study is 

in accordance with the provisions of Iraqi law in this field, 

specifically explaining the position of the Iraqi legislator on the 

saving contract, both in terms of processing and organization 

Compared to other legislations that dealt with the subject in 

particular, considering that the savings contract may be 

consensual or compulsory by a law or a decision of the 

government, it is in turn subject to the rules of legal protection, 

even if it originally provides future protection 

Key words: savings, contract, economy, civil. 

 مقدمة
المجتمطااا المختألاي تجااه الشااا    ارة ال ساام وااو : مدخل تعريفي بموضوو  البحو 

تتغداار ماا  تغداار الامااام والمةااام، وتأااك المتغدااراا الساساااي تشااة  الطااال  بوطاااااه ةااااي، 
م لاا  اةاام مطأقاااع  إ مااا اةااوم ، وماا  ذلااك  جااد ام تأااك ال  اارة ت لااو تجاااه المااال ثباتاااع وا 
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ردااي واقااع ألساالد  أساسعا الرتكاا  أا تضقدق الضماااي اللتصاددااي الوط ااي والل،  اماع 
وصااام متطااددة تساااه  اااو تأباااي الضتااجاااا المطاصاارة أولع، وتااوادر الماام اللتصاااد  

 المستقبأو ثا ااع.
مم أهاا  تأاك الطاارق أو األساالد  هاو الدخااار مام خاا ل توجدا  لارار الساتع ك 

كااام لجااا  ماام الاادخ  الااا اماام لضااق، وياات  بموجاا   قااود تباار  واقاااع أل رانااه سااوا  أ
العاادم م ااه  اماااع  داار مضاادد أ  واقاااع ألساابابه الخاصااي مثاا  الدخاااار ألجاا  السااةم أو 
أل راض الدراسي، واو بطاض الضااام اةاوم ذلاك الطقاد  اااي ااو الخصوصااي ةماا هاو 

 الضال او التجربي المالدايي المتمثأي بالدخاار ألج  الضج.
طور باااألمم والطمو د ااي، إذ الدخاااار  اااهرة التصاااداي  شااوا لتااول و المخاااطر والشاا

ةو اااه اطاااد مااام أهاااا  ، توالاااا المااادارص اللتصاددااااي و  رياتعاااا التاااو تؤةاااد  أاااا الدخااااار
اعو اساه  او مطالجي الكثدر مم المشة ا ، الطوام  التو تؤثر او الت ماي اللتصادداي

  أا مستوى اللرد والمجتم  والدولي.
بوجااه  ااا  ماا  الترةدااا  أااا بطناااع ماام التطاارض لطقااد الدخاااار : هوودم موضووو  البحوو 

خصوصااته، ضداث تلتارض هاذه الدراساي الرتبااث الوثداق بادم أهمااي هاذا الموناوع مام 
االدخااااار لاماااي التصااااداي ذاا  لااا  مجتمطاااو، ، خااا ل  قاااد دااا    واقااااع ألضةاااا  القااا وم 

رة ب موجباه، وبدم مشةأته المتمثأي بو وا ه ومصاادره وللااي تو داف مجماوع الماوال المادخ 
ةذلك مم النارور  بااام ، والتو دأا  ادعا ام ل تتطارض م  مبادئ الشريطي الس ماي

 القدود التو ترد  أا هذا الطقد ومم ث  لثاره القا و داي.
ستخدا  اسأو  البضث التضأدأو المقارم الاذ  اسات د الاا تضأدا  ا: منهج موضو  البح 

 و دااااي ال اشااالي   عاااا مااا  المقار اااي بماااا ال صاااوص ومااام ثااا  تضدداااد وتطدااادم الط لااااا القا
 د ا رها او بطناع مم التشريطاا الخرى مض  المقار ي.
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 المطلب االول
 تعريف عقد االدخوار وأنواعه

التطرض لمونوع الدخاار بوصله  قداع ومم ث  باام أ وا ه اقتنو ام  ت اولعما 
خصصااااا لأتطريااااف بااااه، ماااام خااااا ل تقسااااا  المطأاااا  الااااا ااااار دم، لاةااااوم اللاااارع الول م

 ويتنمم اللرع الثا و األ واع التو ت درج نمم  طاق هذا الطقد واق التلاصد  اآلتاي:
 قااد الدخاااار مصااطأج مااادوج مةااوم ماام ةأمتاادم :الفوور  االول: تعريووف عقوود االدخوووار

) قد( و )إدخار( ولك  م عا مط ا او الأغي والصط ح  تطرض لعما  أا ا لراد ومم 
 مطا لباام المقصود واق التقسا  التو:ث  ت اولعما 

ُه نااد َضأ ااُه،  العقوود لووي الل ووة:: اوال: عقوود االدخوووار لووي المعنوو  الل ووو   أْصااُأُه َ َقااَد: َشااد 
هما  أاا  لسساهس، ولَاَماُه وَ َقاد  أااه ةاذا: ألَاَماُه إا ااه ب ساتدثاق ، وم اه (1)والَامدُم والَطعد اكد 

، وهو اتلاق بدم طرادم دأتا  بمقتنااه ةا  (3)نمام والَطْعد، والَطقُد ال(2)لسدَ   َقْدا البا 
، ألم الطقااد دتناامم رباا  (5)، ولبااد ااااه ماام ادجااا  ولبااول(4)م عمااا ت لدااذ مااا اتلقااا  أاااه

اا  (6)اجااا  التصاارم باادجااا  والقباول شاار ا ، وجماا  الطقاد، الطقااود وهااو الطعاود ممااا أض 
 .(7)هللا وما ضر   وما َاَرض

                                                           
(1)

 .157، ص1959احمد رضا، معجم متن اللغة، المجلد الرابع، دار مكتبة الحياة، بيروت،  
(2)

 .160، ص1987احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،  
(3)

، 2008بادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ 

 .1118ص
(4)

د. ابراهيم أنيس، د. عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف هللا احمد، المعجم الوسيط،  

 .614، ص2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4ط
(5)

طباعة والنشر، بيروت، لبنان، ، دار النفائس لل2د. محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقـهاء، ط 

 .317، ص1988
(6)

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الفضلية للنشر والتوزيع والتصدير،  

 .129القاهرة، دون سنة طبع، ص
(7)

، الكليات، مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر، 2أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ط 

 .660، ص1998بيروت، لبنان، 
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ر ل ة:االدخوار لي ال د خر الشخص المال ، أصُأُه إد خس ر، وا  ُر، إدخاراع اعو ُمدخس خس دد 
اارُه لولااا الضاجااي )وا ااَرُه( ، وهااو ماام إذتخااار ولأبااا )الااذال والتااا ( دالع ماا  ااد ااا  (1)َذخ 

ُروَم اسااو ُبُدااوتسُك ْ  اصااارا دالع مشااددة لثقاا  التااا ، واااو ذلااك لولااه تطااالا  خس (2)َوَمااا تَااد 
 

رم معجاااور لامةااام الااا لص ام دجااار  مطاااه لشااادة ا تمااااده ااااو مةا اااه، والتاااا  والاااذال ضااا
اوبااادل مااام مخااارج التاااا  ضااارم اشااابه الاااذال وهاااو الااادال اصاااار تَاااد خروم مااا  ، معموساااي
دخاار مملارد: : مصادر  ،(3)الد ا  وَذَخر الشو  : خبَوه واضتلظ به لولا الضاجي إلاه، وا 

دخار إ تاجو هو استثمار جا  مم   .(4)الدخ   أا سبد  التوادر والضتااثإدًّخر وا 
رته( مط اه ، ، واقال : إذ َخر المال ل لسه(5) وذخرته مط اه أ ددته لأطقبا وةذا )إدخ 

جمطااه، وةااذلك داادور اااو  طاااق المط ااا الأغااو  ، ، واذخاار المااا  اااو البلاار(6)جمطااه وأبقاااه
َر( ار المتااع ااو بدتاه، أ  أخ، ااخلا ، لأجذر )َذخ  ، ومام ذلاك لولاه (7)لااه اااهااقال: إدخًّ

ُروَم اسااو ُبُداوتسُك ْ تطاالا  خس َوُأَ ب ساُلُة  بسَماا تَااْوُكُأوَم َوَماا تَاد 
، أ   ماا دخلااا ااو البداوا ماام (8)

 .(9)متاع
أم  النمام او المط ا الأغو  لأطقد، والتوادر او الستثمار او ،  ست تج مما تقد 

ريف الأغاو  لطقاد الدخااار بو اها نامام جما  المط ا الأغو  لإلدخار، اةو  ا مضور  التط
                                                           

(1)
، مطبعة حكومة 11محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 

؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مصدر 361، ص1972الكويت، 

 .587سابق، ص
(2 )

  (.49سورة آل عمران ، جزء من اآلية )
(3)

، دار 4جمال الدين ابن منظور االنصاري، لسان العرب، جمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل  

؛ محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة 302هـ ، ص 1300صادر ، بيروت، 

 .92، ص1986لبنان، بيروت، 
(4)

، عالم الكتب، القاهرة، 1د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد االول، ط 

 .806، ص2008
(5)

، 2مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج 

 .6، ص1996، وزارة االوقاف ، جمهورية مصر العربية، القاهرة، 3ط
(6)

، 1987، دار العلم للماليين، بيروت، 1، ط1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، ج 

 .580ص
(7)

 .340، ص1997، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1الشوكاني، فتح القدير، ج محمد بن علي 
(8)

 (.49سورة آل عمران، اآلية ) 
(9)

، دار 1، ط3محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري المسماة جامع البيان في تأويل القرآن، ج 

 .279، ص1992الكتب العلمية، 
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جا  مم المقت ااا والضتلاظ بعاا إضتااطااع ا، والتطرياف الأغاو  لطقاد الدخااار الم اوه   اه 
اضما  صاورة واناضي  ام المط اا الأغاو  لأطباارة المقصاودة ) قاد الدخااار(، الااذ  ، ل لااع 

متنم اع ااو ، مطدم مم أ وا هامةم أم دتضقق ب رادة واضدة أو إرادتدم ودوم تضددد ل وع 
 الطمو  مضأه وشام ع اآلثار المترتبي  أاه.

 ثانيا: عقد االدخوار لي المعن  االصطالحي
دااارتب  المط اااا الصاااط ضو لأطقاااد باااالمط ا الأغاااو  : العقووود اصوووطالحا   -1

واةااااااوم لااااااه خصوصاااااااي أكثاااااار، اااااااالتطريف الصااااااط ضو لأطقااااااد لااااااه مطد ااااااام، المط ااااااا 
اشاام  ةاا  التاااا  دتناامم تطعااد الواااا  بااه ولاةااوم مشااروطاع  الصااط ضو الطااا ، والااذ 

بتواجااد طاارادم، أ  َاصااُدق ااااه اللتاااا  ماام طاارم واضااد باا دارة م لااردة، او وجااود ارادتاادم 
ا(1)متقابأتدم دَم لَمُ اوْا َأْوُااوْا بسااْلُطُقودس ، (2)، وبعذا المط ا جا  تلسدر لولاه تطاالا اَااا َأداَعاا ال اذس

صط ضو الخاص اوردا بشو ه تطاريف  دددة متقاربي او الألظ والمط ا اما المط ا ال
ضدث  ر م
با ه ارب  ادجا  بقبول او ما اقو  مقامعا  أا وجه مشروعا وورد تطريف  (3)

با ه االطقد التاا  المتطالددم وتطعدهما  أمرا وهاو  باارة  (4)الطقد او مجأي األضةا  الطدلاي
اااو اللقاااه السا مو المطاصاار الااا تطريااف  (5)وذهاا  را   ام ارتباااث الدجااا  باالقبولا،

الطقااد با ااه االاارب  باادم ة ماادم او مااا اقااو  مقامعمااا صااادريم ماام شخصاادم  أااا وجاااه 
 دترت   أاه أثره الشر وا.

                                                           
(1)

، دار 3، ط5يم(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جزين الدين بن ابراهيم بن محمد )إبن نج 

 .283، ص1993المعّرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
(2)

 (.1سورة المائدة، اآلية ) 
(3)

، دار الفكر، 3شمس الدين محمد بن عّرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 

 .5القاهرة، دون سنة طبع، ص
(4)

 ( من مجلة األحكام العدلية.104( و )103ن )ينظر نص المادتي 
(5)

؛ فالعقد في 185، ص2008علي الخفيف، أحكام المعامالت الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة،  

الفقـه االسالمي لم يُبَن على اتجاه واحد ضمن نظرية عامة انما جاء استقراءا من قبل الفقـهاء 

التفصيل ينظر: محمد مصطفى شحاته الحسيني، الفقـه للمسائل التي تعرضوا اليها، لمزيد من 

وما بعدها ، نقال  16، ص1976، مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1االسالمي في أحكام العقود، ط

عن د. احمد عّرفة احمد يوسف، التوازي في العقود وتطبيقاته المعاصرة، دار التعليم العالي، 

 .15، ص2020االسكندرية، 
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، اقد ت اول المشرع الطاارالو التطرياف ااو (1)اما مولف التشريطاا مم تطريف الطقد
المطااادل التاااو  صاااا  أاااا ا اااه  1951لسااا ي  40( مااام القاااا وم الماااد و رلااا  73الماااادة )

االطقد هو ارتباث الدجاا  الصاادر مام اضاد الطالاددم بقباول اآلخار  أاا وجاه دثباا اثاره 
اااه المشاارع المصاار  اااو القااا وم المااد و رلاا  ) ( لساا ي 131اااو المطقااود  أاااها، ولاا  اطر 

وةاام لأمشارع  (2)المطدل إ ما تطرض الا تكويم الطقاد وطارق التطبدار  ام الدارة 1948
، وضس ا اط  ادعا م عما إذ ترةاه لمم هو اولا بتطريله وهو اللقاه (3)السور  المولف ذاته

 وهو الجرا  الواق والدق ةو ه المددام الرض  لأرؤى والمذاه .
وتطاااارض اللقاااااه القااااا و و الااااا تطريااااف الطقااااد بالشااااة  الااااذ  دتوااااااق ماااا  المط ااااا 

اااه جا اا  ماام اللقاااهالصااط ضو اااو اللقاااه الساا مو وةااذ لك التشااريطو، اذ  ر 
با ااه  (4)

االرتبااااث الاااذ  اقاااره الشااارع بااااجاا ه التاااو دترةااا  م عاااا ااااو   ااار الشااارع وهاااو الدجاااا  
والقبولا، و ر م اانا
أ ه اتوااق ارادتدم او اكثار  أاا اضاداث اثار لاا و وا، وتطارض  (5)

مولف المشرع او  ص المادة  لتطريف الطقد بما اقار  (6)رأ  مم اللقاه القا و و الرد و
 .1976( لس ي 43( مم القا وم المد و الرد و رل  )87)

                                                           
(1)

( من القانون المدني االردني رقم 87االدرني الى تعريف العقد في نص المادة ) تعرض المشرع 

المعدل"العقد هو ارتباط االيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول اآلخر  1976(لسنة 43)

وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه 

 لآلخر". 
(2)

 ( من القانون المدني المصري.90( و )89ر: نص المادتين )ينظ 
(3)

 .1949( لسنة 84( من القانون المدني السوري رقم )93( و )92ينظر: نص المادتين ) 
(4)

د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في القوانين المدنية العربية، دار الكتب العلمية، بيروت،  

لتفصيل ينظر د. حسن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزام، ؛ ولمزيد من ا24، ص2015لبنان، 

 وما بعدها. 28، ص1967بغداد، 
(5)

، دار النهضة العربية، 1د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، ج 

؛ د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، 210، ص1982القاهرة، 

 .52، ص1984القاهرة، 
(6)

د. بشار عدنان ملكاوي، تقييم تعريف العقد في القانون المدني االردني بحث منشور في مجلة علوم  

، 2008(، السنة 2(، العدد )35الشريعة والقانون، كلية الحقوق، الجامعة االردنية، المجلد )

 وما بعدها. 500ص
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واتجه القناا  الاا ا تمااد اللةارة التاو تنام عا القاا وم او اللقااه ااو تطرياف الطقاد 
اااو بطنااا ماام لراراتااه مولااف المشاارع  (1)وتب  ااا القنااا  الطااارالو، إاا  تصااداه لمونااو ه

( مم القا وم المد و 73تلاا بالتطريف الوارد او  ص المادة )بشوم تكويم الطقد ولثاره مة
المولاااف ذاتاااه ااااو ا تمااااد  (2)المطااادل، وأخاااذ القناااا  المصااار   1951( لسااا ي 40رلااا  )

با ه االطقد اصدق  أا ة  اتلاق دراد به  (3)المولف القا و و او اللقاعو مم تطريف الطقد
 اضداث اثر لا و وا.

هاااو اتخبلاااي  (4)ااااو الصاااط ح اللقااااعو الدخااااار: االدخووووار اصوووطالحا -2
ُروَم اسو ُبُداوتسُك ْ الشو  لستخدامه ولا الضاجيا، وجا  او لوله تطالا  خس َوَما َتد 

أ   (5)
وماااااا تراطو اااااه اتخبلو اااااه ول توكأو اااااه، وباااااه لاااااال مجاهاااااد: بماااااا خباااااوت  م اااااه و أاااااا هاااااذا 

ل باو )صاأا هللا  أااه ، ولال الضااظ ابام ضجار: اقاد ورد ااو الدخااار ةاام ا(6)الملسروم 

                                                           
(1)

)غير  2/5/1981في  1981الهيئة المدنية الموسعة/ / 479قرار محكمة التمييز االتحادية رقم  

، )غير 16/9/2013في  2013/ الهيئة المدنية الموسعة/ 227منشور(، وكذلك القرار رقم 

، منشور في 20/2/2018في   2018/ الهيئة المدنية الموسعة/ 13/86منشور( والقرار رقم 

العلى العـراقي، الرابط شبكة المعلومات العالمية، الموقع الرسمي لمجلس القضاء ا

www.hic.iq  6/7/2020تاريخ الزيارة. 
(2)

، الطعن رقم 26/2/2014قضائية بتاريخ  74لسنة  5384قرار محكمة النقض المصرية رقم  

، القرارات منشورة في شبكة المعلومات العالمية، 2/6/2015قضائية بتاريخ  77لسنة  5710

 .1/8/2020، تاريخ الزيارة www.cc.gov.egرابط ال
(3)

، نقال 1985/ مارس / 31بتاريخ  37س  112قرار محكمة النقض المصرية / نقض مدني/ رقم  

 .23عن د. عصمت عبدالمجيد، نظرية العقد، مصدر سابق، ص
(4)

، 5رح الجامع الصغير من احاديث البشير القدير، جمحمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير ش 

؛ ابو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن 182، ص2001، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط

، دار الرضوان، 1، ط4المالكي )الحّطاب(، مواهب الخليل في شرح مختصر الشيخ خليل، ج

ي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني، وما بعدها؛ محمد بن عل 20، ص2010نواكشوط، موريتانيا، 

، وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف، المملكة العربية 5نيل االوطار شرح منتقى االخبار، ج

 .221السعودية، دون سنة طبع، ص
(5)

 (.49سورة آل عمران، جزء من اآلية ) 
(6)

، 1علم التفسير، طابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في  

؛ ابو جعفر الطبري، 196، ص2002دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 .193، ص1983،دار المعّرفة للطباعة والنشر،بيروت، لبنان،3جامع البيان في تفسير القرآن،ج

http://www.hic.iq/
http://www.hic.iq/
http://www.cc.gov.eg/
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، وورد ااو ضاددث ساأمي بام الكاوع )رناو هللا   اه( ام (1)وسأ ( ددخر ألهأه لاوا سا ي
رواا  .(2)ال بو )صأا هللا  أاه وسأ ( لال:  م لضو  الناضو: اةُأوا، وأططموا، وأد خس

واطاار م الدخاااار اااو الصااط ح اللقاااعو اللتصاااد 
با ااه ادخاا  ل د لااق  أااا  (3)

ول داادا  لأناارال ا، و اار م السااتع ك
اانااا با ااه اجااا  ماام ال اااتج القااومو الصااااو  (4)

الذ  لا  د لاق  أاا الساتع كا، ةاذلك ه ااك مام  ر ااه
دخاار  (5) با اه ااساتع ك مؤجا  وا 

الماااوال لطمأاااااا ا تاجااااي، و ااار م
ااناااا اهاااو جاااا  مااام الااادخ  ل د لاااق  أاااا الساااأ   (6)

 . الستع كايا
ا بدم الدخاار الطا  والدخاار الخااص ااو  طااق المط اا الا التمدد (7)وذه  رأ 

اللتصاد ، والدخاار الطا  ااو المط اا اللتصااد  اهاو التولاف  ام ال لااق الطشاوالو 

                                                           
(1)

شرح صحيح شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقالني، فتح الباري  

 .429، كتاب النفقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون سنة طبع، ص9البخاري، ج
(2)

بيروت،  -، دار ابن كثير، دمشق1ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ط 

تعرض الفقـهاء المسلمون لموضوع وسائل االدخـار وفقا لما ورد في القران  .1416، ص2002

الكريم والسنة النبوية المطهرة وجاءت اقوالهم بين التصريح به او النهي عنه وكان لكل منهم 

دليل لمشروعية ما أخذوا به استنادا الى ما ورد صراحة في الكتاب العزيز من الفاظ االدخـار و 

حة او ما جاء كناية عنه، وكذلك االحاديث النبوية الشريفة التي جاءت باجازة االدخـار اما صرا

بما يفيد االخذ به دون التصريح بلفظه، او الحث عليه دون التصريح به، ولمزيد من التفصيل في 

هذا الشأن ينظر: د. ابراهيم عبد اللطيف العبيدي، االدخـار مشروعية وثمراته مع نماذج تطبيقيه 

ل الخيري، ، دائرة الشؤون االسالمية والعم1من االدخـار المؤسسي في االقتصاد االسالمي، ط

 وما بعدها. 21، ص2011دبي، 
(3)

، دار النهضة 2د. عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات االقتصاديـة واالحصائية، ط 

 .760، ص1986العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
(4)

د. اسامة محمد الفولي، د. مجدي محمود شهاب، أساسيات االقتصاد السياسي، دار الجامعة  

 .95، ص1998لجديدة، االسكندرية، ا
(5)

، نقال 195، ص1988اسماعيل سفر، تاريخ الوقائع واالفكار االقتصاديـة، جامعة حلب، حلب،  

عن د. اسماعيل محمد البريشي، االدخـار في الفقـه المالي االسالمي، بحث منشور في المجلة 

 .356، ص2016(، السنة 3العدد )(، 12االردنبة، كلية الشريعة، الجامعة االردنية، المجلد )
(6)

، 2013 – 1980شريف عروم، محددات االدخـار واالستثمار، دراسة حالة الجزائر خـالل الفترة  

رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم االقتصاديـة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

univ-http://dspace-، متاحة على شبكة المعلومات العالمية، الرابط 27، ص2015

orargla.dz  5/4/2020تاريخ الزيارة. 
(7)

 .19د. ابراهيم عبداللطيف العبيدي، مصدر سابق، ص 

http://dspace-univ-orargla.dz/
http://dspace-univ-orargla.dz/
http://dspace-univ-orargla.dz/
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، بد ما الدخاار او مط اه اللتصاد  (1)وهو أمر واج  وضتمو مم أج  تضقدق الت مايا
  المال لدى هدلاي متخصصاي الخاص هو اتوخدر ال لاق الا أج  مطدم شرث ام دون

اااه  بو ااه ا  اااتج ال شاااث اللتصاااد  الااذ  ل اسااتعأك  اااو ادارة الدخاااارا، وه اااك ماام  ر 
 ب  دوجه بطريقي تجط  له او المستقب  لدرة أكبر  أا اشباع الضاجااا.

أما الدخاار لا و ااع اقاد تطرناا لاه بطنااع مام التشاريطاا دوم تطريلاه، إذ جاا ا 
ماااا صاااراضي أو دللاااي، االمشااارع الطاااارالو لااا  اطااار م  الدخااااار بوجاااه  اااا ، الشاااارة إلااااه إ

وةذلك ل  دت ااول  قاد الدخااار ااو  طااق أ اواع الطقاود المساماة التاو   معاا ااو القاا وم 
المطدل، إل ا ه ا تمد اةرة ومط ا الدخااار إاا  ت  اماه  1951( لس ي 40المد و رل  )

ا تضقاااق الغاااااي المقصاااودة مااام خاااا ل تو داااف لبطناااا مااام الجااارا اا التاااو تاااؤد  الااا
الدخاار المتضقق أل راض وأهدام مطد ي، ولد جاا  مولاف المشارع الطاارالو متباد اا بادم 

التجاااااه الول جااااا  متناااام اع الدخاااااار بشااااة  صااااريج ناااامم أضةااااا  لااااا وم ، أتجاااااهدم
 ( م اااه ام2، ضداااث بد اااا الماااادة )2012( لسااا ي 35رلااا  ) (2)صااا دوق إدخاااار الكماااارك

الثقااااو والجتمااا و والطأمااو والصااضو و العادم ماام القااا وم هااو رااا  المساتوى المطاشااو 
 لم تسبو العدلي الطامي لأكمارك  م طريق تقدا  الخدماا والمسا داا المالاي لع .

أما التجاه الثا و جا  بشة  نم و واضم  المط ا المقصود مم الدخاار 
، وم عا ما جا  او القوا دم الم  مي لص اددق واق الغاااا التو رسمعا المشرع الطارالو

النمام سوا  او المؤسساا الرسماي او العدلاا ال قاباي والتو تطم  بعدم نمام 
مستقب  ال نا  او ضالا المرض والطجا والبطالي مم خا ل الموال المتضققي لددعا 

ةور ل لا ومم  تدجي لتراكمعا واق الصاغي التو ضددها القا وم المختص لأغرض المذ
المطدل، ولا وم  قابي  1984( لس ي 81رل  ) (3)ذلك لا وم  قابي الطبا 

                                                           
(1)

خديجة بابة، دور البنوك في تعبئة االدخـار ، مقارنة بين البنوك التقليدية واالسالمية، رسالة  

، 11، ص2009علوم االقتصاديـة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ماجستير، كلية ال

تاريخ  ouargla.dz-http://Dspace.univمنشورة في شبكة المعلومات العالمية ، الرابط 

 .5/7/2020الزيارة 
(2)

في 4238في الوقائع العـراقية بالعدد2012( لسنة 35نشر قانون صندوق إدخار الكمارك رقم ) 

 ".1971لسنة  50والذي الغى القانون الذي سبقه"قانون صندوق إدخار الكمارك رقم7/5/2012
(3)

 /رابعا( من قانون نقابة االطباء العـراقي النافذ. 2ينظر نص المادة ) 

http://dspace.univ-ouargla.dz/
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 (2)المطدل، ولا وم  قابي المضاسبدم والمدلقدم 1968( لس ي 197رل  ) (1)الجدولوجددم
المطدل وةذلك ما ورد او تطأاماا ت  ا  ادارة ص دوق  1969( لس ي 185رل  )

المطدل، والصادرة بموج   2014( لس ي 6اي رل  )النمام الصضو او واارة الداخأ
ضدث ، 1985( لس ي 101لا وم النمام الصضو لمو لو الدولي والقطاع الطا  رل  )

( والتو تنم ا الدخاار التراكمو ل راض ال تلاع مم الممدااا 10بد ا ذلك المادة )
تطأقي بطقد الدخاار التو ضددها القا وم لأمشترةدم، وي    المشرع المصر  المسال  الم

المطدل، بد ما المشرع السور  ا تمد اسأو   1975( لس ي 13لأطامأدم او ال  ا  رل  )
او  طاق ت  اماه لطقود الدخاار واقا لأل راض المضددة بشو ه  (3)التشري  المختص

المطدل و ر م او المادة  1978( لس ي 38وم عا لا وم الدخاار مم اج  السةم رل  )
الدخاار الشعر  با ه االمبأم الذ  دأتا  المدخر بتسددده الا المصرم ة  /د( 1)

شعرا، وةذا الضال لدى المشرع الرد و اذ اجاا تشري    ا  المةااوة والتطواض 
( مم لا وم 31وص دوق الدخاار او الجامطاا الرد اي است ادا الا  ص المادة )

 المطدل. 2009( لس ي 20الجامطاا الرد اي الرسماي رل  )
اماااا بال سااابي الاااا مولاااف القناااا  مااام تطرياااف  قاااد الدخااااار،  جاااد ام القناااا  
الطاااارالو لاااد تطااارض الاااا موناااوع الدخااااار ال ا اااه لااا  داااورد تطريلاااا مضاااددا لاااه وأكتلاااا 

ةوم   ا  الدخاار ل سبي مام رواتا  الماو لدم اطاد لاراراع  (4)بااشارة الاه او أضد لراراته
بَم القنااا  المصاار  تطريااف  قااد الدخاااار ولااد جااا  ناام اع اااو أضااد ادارياااع، ةااذلك لاا  دتاا

الشااارة الااا الصاارم ماام صاا دوق الدخاااار لأمسااتضقدم اساات ادا لأطقااد الااذ  تاا   (5)لراراتااه

                                                           
(1)

 ( من قانون نقابة الجيولوجيين العـراقي النافذ.33ينظر نص المادة )  
(2)

 ( من قانون نقابة المحاسبين والمدققين العـراقي النافذ.4ينظر نص المادة )  
(3)

، 1981( لسنة 2ينظر كذلك قانون انشاء مصرف االدخـار واالستثمار العقاري الليبي رقم )  

 .1996وقانون مصرف االدخـار والتنمية االجتماعية السوداني لسنة 
(4)

منشور في شبكة  11/3/2018في  2017/ االتحادية/146رقم  قرار المحكمة االتحادية العليا 

 .6/6/2020تاريخ الزيارة  www.kuridiu.orgالمعلومات العالمية، الرابط 
(5)

؛ قرار محكمة 23/3/1957ق بتاريخ  2لسنة  1702قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  

، نقال عن شريف الطباخ، الموسوعة الشاملة 1976ق في  4السنة  694قم النقض المصرية ر

 .233، ص2015، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ط1في الدفوع المدنية، ج

http://www.kuridiu.org/
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باااالتطرض لموناااوع الدخااااار  (1)ابراماااه، وةاااذلك أخاااذ القناااا  الرد اااو ااااو اضاااد لراراتاااه
ص دوق الدخااار ل دادخ  ااو ملعاو    موما دوم تطريله اذ جا  ااه ابدل الشتراك او

 الجر اعو دخن  لطقد الدخاار المبر  بدم الطرادما.
 سااات تج مااام خاااا ل ماااا تقاااد  إانااااضه اصاااط ضا أم  قاااد الدخااااار ساااوا  مااام 
ال اضاي اللتصادداي أ  القا و داي اةوم المضتوى الطا  لعذا المصاطأج هاو اإرتبااث إرادتادم 

  ماام الاادخ  ل ااراض مضااددة مسااتقب ا، وا ضااظ ام هااذا او اكثاار لتوجداا  اسااتع ك جااا 
التطريف دتوااق م  المط ا الأغو  لمصطأج  قد الدخاار مم  اضاي، ومم  اضاي اخارى 
دبد م الثر المترت   م ذلك الطقد، ةما ا ه دجط  المط ا بطددا وممداا  ام مصاطأضاا 

الكت اااا والسااتثمار واقااا أخاارى لااد تتقااار  مطااه، اطقااد الدخاااار دختأااف  اام الضتكااار و 
 لتلاصد  ا عر مم خا لعا اللرق بد ع  جأاا ت اولعا تبا اع او اللقراا اآلتاي:

الضتكار لغي الضبص وهاو اضتكار لقأتاه ومام : تمييز عقد االدخوار من االحتكار .أ 
، أمااا اصااط ضا هااو ضاابص البااا  الااا ولااا الغاا  ، أو (2)مطااا و الضةاار ال أاا  والتطساار

والمط ااا الااوارد اااو هااذا التطريااف اشاادر الااا ام  (3)وضبسااعا ا ت اااراع لغ لعااا شاارا  السااأطي
الضبص وال    أا ما هو ااه النارر مطأقاا ااو الضتكاار، بد ماا الدخااار وام ةاام اااه 
مط ا الضبص ال ا ه لد اةوم ااما انر او ل انر، و أا هاذا اقاد ضار  الضتكاار ااو 

ل اااص معمااا ةااام المااال المضتكاار ةمااا ام الضتكااار الساا   لمااا ااااه ماام اناارار لطمااو  ا
 .(4)اخص مم الدخاار

الكت اا ااو الأغاي لاه مطاام ةثدارة م عاا الادام، :تمييز عقد االدخوار من االكتناز .  
، أمااا اااو الصااط ح اعااو جماا  المااال و ااد  توداااي اةاتااه (5)او ايااادة الااوام ااقااال مةت اااا

                                                           
(1)

،نقال عن د.ضياء محمد 9/10/2001بتاريخ 1137/2001قرار محكمة التمييز االردنية رقم  

 ،2012المأمون للنشر والتوزيع،عمان،االردن، ر،دا1سالمة،عمل االجانب في االردن، ط

 .50ص
(2)

 .312، ص1992، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، 1جبران سعود، الرائد، ط 
(3)

 .358د. اسماعيل محمد البريشي، مصدر سابق،  
(4)

، دار القلم، دمشق، 1د. نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والفقـهية في لغة الفقـهاء، ط 

 .29، ص2005
(5)

 .1438مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مصدر سابق، ص 
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سااوا ع اكااام مااداو ا ا   داار مااداوم 
اللقاااه اللتصاااد  اطاار م با ااه اضاابص وتاارةا   ، واااو(1)

جا  مم الدخ  وضجبه  م ال خراث او الدورة اللتصاددايا، مماا اط او ام الكت ااا هاو 
إدخااار  داار م ااتج، وبااذلك ا عاار اللاارق باادم الدخاااار والكت اااا ماام خااا ل الط لااي باادم 

 .(2)الطمو  والخصوص ااةوم الكت اا أخص مم الدخاار
السااتثمار لغااي أصااأه اللطاا  َثَماار، وَثُمااَر : االدخوووار موون االسووتثمار تمييووز عقوود .ج 

، أمااااا (3)الشااااو ، أ  اسااااتخدمه اامااااا دايااااده، وثماااارة الشااااو  أ  االدتااااه، ويااااراد بعااااا الغأااااي
اعااو اتو دااف رأص المااال اااو أ   شاااث او مشااروع التصاااد  اطااود بم لطااي  (4)اصااط ضا

ا، ةماا  ار م أا اللتصاد الاوط و واقاا ألضةاا  هاذا القاا وم 
با اه اتكاويم رأص الماال  (5)

الطد ااااو الجددااااد الااااذ  دتمثاااا  اااااو ايااااادة الطالااااي ال تاجااااايا و أااااا هااااذا الساااااص اةااااوم 
السااااتثمار أخاااااص مااااام الدخااااااار ةاااااوم الدخااااااار اطاااااد اضاااااد الوساااااال  التاااااو تاااااؤد  الاااااا 

 .(6)الستثمار
ق تضدداد أ اواع  قاد الطددد مم الطوام  تدخ  او  طاا: الفر  الثاني: أنوا  عقد االدخوار

الدخاااار وتأااك الطواماا  تتمضااور باادم الهاادام التااو تتضقااق ماام خااا له، وباادم مضاادداا 
، وتأااك األ ااواع تختأااف باااخت م جعااي تصاا العا والتااو  ت اولعااا تبا ااا (7)ولدااود ذلااك الطقااد

 واق التقسا  التو:
مااام  قاااود  امةااام أم اةاااوم الدخااااار  اشااالاع : (8)أوال: عقووود االدخووووار مووون حيووو  موطنوووه

لمطام ا خارجاي او داخأاي نمم ضدود الدولي الواضدة او خارجعا، و أا هذا الساص 
 امةم تقسا   قد الدخاار واقا الا موط ه الا األ واع اآلتاي:

                                                           
(1)

 .346، ص2012،وزارة االوقاف والشؤون االسالمية،الكويت، 1(،ط2الموسوعة الفقـهية،المجلد) 
(2)

 .107د. أسامة محمد الفولي، مصدر سابق، ص 
(3)

 .100سيط، مصدر سابق، صد. ابراهيم أنيس وآخرون، المعجم الو 
(4)

 المعدل. 2006لسنة  13( من قانون االستثمار العـراقي رقم 1ينظر نص المادة ) 
(5)

 .23، ص1979، دار الشرق، جدة، 3د. حسين عمر، موسوعة المصطلحات االقتصاديـة، ط 
(6)

لة محمد جاد بن احمد صالح المصري، استثمار المدخرات في ضوء الشريعة االسالمية، رسا 

 .139، ص1996ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الملك سعود،المملكة العربية السعودية،
(7)

 نتعرض للمحددات او القيود في الصفحات الالحقة من البحث. 
(8)

لم يرد تصنيفا قانونيا ألنواع عقد االدخـار، انما يأخذ الموضوع وفي اكثر من محتوى وصف  

ي او الحديث، اذ يتبنى علماء وفقهاء االقتصاد موضوع االدخـار في الفكر االقتصادي التقليد

نطاق االنشطة االقتصاديـة بوجه عام، ينظر تفصيال في ذلك: موخاس زناقي، اثر االدخـار في 
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وهو  بارة  م التلالااا المتطأقاي باأل شاطي اللتصاددااي : عقد االدخوار القومي .1
ا اا  م عااا داخاا  ضاادود الدولااي وامثاا  ااااو التااو تتكااوم خااارج ضاادود الدولااي ماا  وجااود ج

المطااااام ا الخارجاااااي، وتتناااامم تأااااك الطقااااود الصااااول المالاااااي ال اشاااالي  اااام الطمااااولا 
 .(1)الج باي والوراق المالاي، او تكوم أصول ا تاجاي واستثماراا تدر  الداا س واي

ااو واةاوم متطأقاا بو شاطي التصااداي داخا  ضادود الدولاي : عقد االدخوار المحلي .2
مط معا وهو تتنمم استثماراا مضأاي واطد الدخ  مم أبارا الطواما  الماؤثرة ااو  قاود 
الدخاار المضأو، اذ اةوم مستوى الادخ  اسااص ااو تضدداد مساتوى ال لااق الساتع كو 
والاااذ  دااارتب  بمساااتوى الااادخ  المتااااح واطتماااد  أاااا  مااا  توايااا  الااادخ  الطاااا  بااادم اااااراد 

 ةساااي باادم  سااابي مااا دوجااه ل سااتع ك مقاباا  مااا دوجاااه  المجتماا ، لااذلك تكااوم الط لااي
 .(2)لإلدخار، اذ ةأما ااد ال لاق الستع كو ل  الدخاار والطةص صضاج

مضاا  الدخاااار اطااد ماام ال تباااراا التااو تضاادد  :ثانيووا: عقوود االدخوووار موون حيوو  محلووه
 أ وا ه واقاع الا التو:

لضاجااي ماام السااأ  او ال تاااج، واةااوم مضأااه اللااالض  اام ا: (3)االدخوووار العينووي .1
ويأجا الاه الاراد والدولي  أا ضد سوا ، ولد مارص ال سام هذا ال وع مم الدخاار  بر 
التاااريو واباارا مثااال  أاااه مااا ذةاار   ااه ة ااااي اااو القاارلم الكااري  والتاادابدر الولالاااي التااو 

ضدااث اتخااذا   اااياتخااذها  بااو هللا دوسااف ) أاااه الساا  ( بشااوم الامااي اللتصادداااي الارا 
 .(4)اجرا اا اضتراايي او ضد عا ةا ا او مط ا الدخاار الطد و

                                                                                                                                                      

تعزيز النمو االقتصادي، رسالة ماجستير، ومعهد العلوم االقتصاديـة، جامعة بلجاج بو شعيب، 

 دها.وما بع 35، ص2017الجزائر، 
(1)

د. مجيد خليل حسين، د. عبدالغفور ابراهيم، مبادئ علم االقتصاد، دار زهران للنشر والتوزيع،  

 .224، ص2008عمان ، االردن، 
(2)

علي عبد الجليل صادق، قياس وتحليل أثر االدخـار على النمو االقتصادي في العراق، رسالة  

 وما بعدها. 23، ص2019ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، 
(3)

 هذا النوع من االدخـار يخرج عن نطاق موضوع البحث. 
(4)

 .24د. ابراهيم عبد اللطيف العبيدي، مصدر سابق، ص 
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 قاد الدخااار ال قاد  هاو ال اوع الوسا  ا تشاارا مام بادم أ اواع : االدخوار النقود  .2
، وماار (1)الدخااار واقاد باه إدخااار ال قاود التاو تكااوم خاارج  طااق الضاجااي اللطأااي لأل لااق

دأ بضلظ ال قود او اضاراا مخباو إماا بادا عا داخا  الرض او هذا ال وع بمراض  ةثدرة، اذ ب
او ص اددق خشباي او ضددداي، ومم ث  تطور شاة  الدخااار ال قاد  وأصابج دات  بشاة  
 قااود ماا  مؤسساااا مالاااي متخصصااي  اام طريااق الدخاااار اااو المصااارم او صاا اددق 

ثماراا التاو تمااج بادم الستثمار والمضااظ الستثماريي مام خاا ل الودالا  ال قدااي والسات
 .(2)رأص المال والطم 

اقس  الدخاار مم ضدث   صر الجبار او اللاا  : ثالثا: عقد االدخوار من حي  االلزام
 الا لسمدم هما:

هااو الدخاااار الااذ  دأجااو الاااه الاااراد ماام  :االدخوووار االختيووار   .1
دالاارة تأقااا  ا لسااع  ماام خااا ل اسااتبطاد جااا  ماام الاادخ  ل ااراض خااارج  طاااق 

الستع ك، ولاا  الاراد بعذا ال وع مم الدخاار ل ام   مم مساهمي الدولي او 
اتخاااااذ اجاااارا اا لتضلداااااه   أاااااه واقااااا لباااارامج تو واااااي اااااو ال اااا   المرلااااو او 
المساااموع، او ا طاااا  المااادخراا او اساااتثمارها مااام النااارال  وتب اااا الااادول ااااو 

د أل اراض الدخااار الختااار  وااق تشريطاتعا القوا اد التاو تضةا  اساأو  التطالا
أشااااةال وصااااور مختألااااي تاااات ل  ماااا  توجعاااااا التصااااادها الااااوط و، لاةااااوم ذلااااك 
الدخااااار الختااااار  ارداااااع نااامم التلااااق الطاااالأو أو التلااااق المؤسساااو ضداااث 
داارتب  بر بااي المااادخر أولع وماادى تاااوثدر ثقااااي الدخااااار لداااه، ولاااد   اا  المشااارع 

الدخاار او اطار القوا دم التو تست د الا اةرة الص دوق  الطارالو هذا ال وع مم
الم    أل مال الي مطد ي نمم لطاع الطم  المخصص، وم عا  قود الدخاار 

                                                           
(1)

فالح عبد هللا محمد الحقباني، االدخـار العائلي وأثره في التنمية االقتصاديـة من منظور اسالمي،  

ات االسالمية، جامعة أم القرى، المملكة العربية اطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والدراس

 .13، ص1999السعودية، 
(2)

د. حسن عبد الرحمن العمرو، د. راضي محمد العضايلة، أفنان علي العاليا، محددات االدخـار  

العائلي في االردن، بحث منشور في المجلة االردنية للعلوم االقتصاديـة، الجامعة االردنية، 

 .44، ص2018(، السنة 1د )( العد5المجلد )
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التو تبار   ام طرياق ال تساا  الختااار  الاا صا اددق ال قابااا المع ااي، مثا  
طااادل، الم 1969( لسااا ي 185لاااا وم  قاباااي المضاسااابدم والمااادلقدم الطاااارالو رلااا  )

المطاادل، ولااا وم صاا دوق تااوادر  1984( لساا ي 81ولااا وم  قابااي الطبااا  رلاا  )
المطااااادل، بد ماااااا   ااااا  المشااااارع المصااااار   قاااااد  1972( لسااااا ي 20البرياااااد رلااااا  )

الدخااار الختااار  واااق لاا وم موضاد هااو لاا وم صا اددق التااومدم الخاصاي رلاا  
مو د اي لأمشاترةدم المطادل والاذ  جاا  لتاوادر الساتقرار والط 1975( لسا ي 54)

الااا ام هااذا ال ااوع ماام  (1)اااو ضالااي الطجااا او الشاادخوخي او الوااااة، وذهاا  رأ 
 الدخاار له اسبابه ومراضأه وبد  عا واق التو:

الساااااب  األول: تطاااااور المؤسسااااااا الدخاااااااريي  : اسوووووباب االدخووووووار االختيوووووار   .أ 
 وتوسطعا وت و عا م  جودة بطنا مم خدماتعا.

د الاااو و الدخااااار    اااد جمعاااور المتطاااامأدم  ااام طرياااق الضمااا ا الساااب  الثاااا و: ادجاااا
 الد الاي وابراا الهماي الكبدرة التو امةم ام تؤددعا  مأاي الدخاار.

السااب  الثالااث: مباادأ الشاالاااي الااذ  ا تمدتااه بطااض المؤسساااا الدخااااريي، والااذ   اااا 
 الثقي   د المدخريم.

دراسااااي وتقااااددر المااااور وال ااااروم  المرضأااااي األولااااا: :مراحوووول عمليووووة االدخوووووار .  
مةا اي المواا ي بد عما.  المضاطي باللرد  لسه مم ضدث الدخ  والستع ك وا 
 المرضأي الثا اي: التخطا  المبرمج آللاي الدخاار مم أج  الوصول الا العدم.

المرضأاااااي الثالثاااااي: التصااااارم الدجاااااابو  أاااااا وااااااق الدراساااااي والتخطاااااا  المسااااابق نااااامم 
 قتدم.المرضأتدم الساب

اةااوم الدخاااار إجباريااا   اادما دتضقااق بوجااود   صاار القااوة : االدخوووار االابووار   .2
والنااغ  الخاااارج  ااام ادارة المااادخر، وذلاااك لاااد اةاااوم بقااارار مااام الجعاااي التاااو لعاااا ساااأطي 

، ةمااا لاو أم الضةوماي تلارض الدخاااار الجباار  أل اراض مطد ااي، (2)اارض تأاك القاراراا
                                                           

(1)
 .63د. ابراهيم عبد اللطيف العبيدي، مصدر سابق، ص 

(2)
احمد محمد حسن الهادي، االدخـار في النظام االسالمي، كلية الشريعة والدراسات االسالمية،  

، بحث منشور في شبكة المعلومات العالمية، على الرابط 8جامعة القضارف، السودان، ص

www.pdffactary.com  5/8/2020تاريخ الزيارة. 

http://www.pdffactary.com/
http://www.pdffactary.com/
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الشرةي ااو  اد  توايا  الربااح  أاا المسااهمدم ادعاا او لد اةوم بقرار مم مجأص ادارة 
لتو العا او استثماراا مستقبأاي تؤد  الا اتساع  شاث الشرةي ومام ثا  اياادة ارباضعاا، 

سااوا  ةااا وا در بااوم  (1)والدخاااار الجبااار  د شااو واااق القاارار الخااارج  اام ارادة الماادخريم
بموجااا  لااارار مجأاااص الاااوارا   (2)اياااااه ا  ل در باااوم، وهاااذا ةاااام اتجااااه الضةوماااي الطاااارال

، وةااذلك اوخااذ شااة  الدخاااار الجبااار  المبااالم التااو 8/7/2015( بتاااريو 267الماارل  )
تسااتقط  مااام المااادخريم ل اااراض التقا اااد أو النااامام الجتماااا و ااااو التشاااريطاا التاااو 

ي ( لساا 9) (3)تجدااا ذلااك، وم عااا مااا ضاادده المشاارع الطااارالو اااو لااا وم التقا ااد الموضااد رلاا 
، ولااااا وم صاااا دوق إدخااااار 2015( لساااا ي 37) (4)المطاااادل، ولااااا وم الطماااا  رلاااا  2014

. والتجاه ذاته ااو لاا وم التومد ااا الجتما ااي 2012( لس ي 35الكمارك الطارالو رل  )
، ولاااا وم مطااادل لقاااا وم التقا اااد الماااد و 2019( لسااا ي 148والمطاشااااا المصااار  رلااا  )

ضدااااث  1959( لساااا ي 34) (5)ماااا  القااااا وم رلاااا واقاااارأ  2018( لساااا ي 34الرد ااااو رلاااا  )
ارنااا تأااك التشااريطاا اسااتقطاع مبااالم مطد ااي تمثاا  إدخاااراع اجبارياااع بال ساابي لأمشاامولدم 

 بوضةا  تأك القوا دم.

                                                           
(1)

اتخذت السلطة الرسمية في العراق قرارها الخاص باالدخـار االجباري للرواتب الخاصة بموظفي  

الدولة في المناطق غير الخاصة للسلطة المركزية من خـالل قرار مجلس النواب في الجلسة رقم 

، ينظر تفاصيل ذلك في الموقع الرسمي لمجلس النواب العـراقي، 27/8/2015( بتاريخ 16)

 .7/6/2020تاريخ الزيارة  ard.parliment.iqالرابط 
(2)

االتي: "اعادة التدقيق  8/7/2015( بتاريخ 267تضمن قرار مجلس الوزراء العـراقي المرقم ) 

ومة االتحادية وتشكل لجنة تتولى على رواتب الموظفين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحك

وضع آليات جديدة لتوزيع هذه الرواتب في الجهات ذات العالقة، مع التأكيد على اعتبارها إدخارا 

 اجباريا للذين لم يستلموا رواتبهم".
(3)

( من قانون التقاعد الموحد المبالغ المدخرة للغرض المذكور بموجب 9حدد نص المادة ) 

 رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.استقطاعات شهرية من 
(4)

( من قانون العمل االستقطاعات ألغراض الضمان االجتماعي وبين نص 59فرض نص المادة ) 

( مبلغ االشتراك الشهري او السنوي الواجب دفعه لصندوق التقاعد والضمان 1المادة )

العمل  النافذ وكذلك قرار مجلس  االجتماعي بالنسبة لفئة العمال المؤقتين المحددين في قانون

 .2019لسنة  315الوزراء رقم 
(5)

( من قانون إدخار الكمارك موارد االدخـار من النسبة المئوية المقرر 6جعل نص المادة ) 

 1970( لسنة 12استقطاعها بموجب نظام توزيع االكراميات في الدعاوى الكمركية رقم )

لعامة للكمارك والذي يعد اشتراكهم في هذا االدخـار باعتبارها استحقاقات لمنتسبي الهيئة ا

 إجبارياً.
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ام الدخااااار بوجاااه  اااا  دااارتب  ارتباطاااا وثاقاااا : رابعوووا: عقووود االدخووووار مووون حيووو  اهدالوووه
خروم و أاه امةم تضددد أ واع الدخاار بالغرض او العدم الذ  مم اجأه اتجه الاه المد

 مم ضدث اهدااعا او التو:
ويتضقاااق هااااذا ال ااااوع مااام الدخاااااار ةأمااااا اتجعااااا ارادة  : االدخوووووار االسووووتهالكي .1

الماادخر الااا الضتلاااظ بااالموال الماادخرة أل ااراض  داار لالمااي اااو ولااا الدخاااار واةااوم 
اسااي اااو المسااتقب ، ولااد تكااوم متولاا  لاامعااا مسااتقب ، ةااام تكااوم لجاا  السااةم، او الدر 

ألجاا  دااا  الناارال  او لغاارض سااداد الااددوم وتكااوم مط اا  ضااالا الدخاااار الختاااار  
 .(1)لعذه السبا 

وهو الدخاار الذ  اوخذ طابطا اساتث الاا لادى المادخريم،  : االدخوار االستثمار   .2
خاا ل اجارا اا  اذ اقصد به ايادة وتط ا   والد الموال المدخرة، واضقاق هاذا ال اوع مام

ت  اماااي وتخناا  لسااأو  مطاادم لدارتعااا، مثااال ذلااك شاارا  السااع  والساا داا وا تمااااد 
اسااأو  الودالاا  اااو الصاا اددق السااتثماريي، او شاارا   قااار وساااارة أل ااراض توجدرهااا او 

  .(2)باطعا
 المطلب الثاني

 اركان عقد االدخوار ومحدداته
بااد وام دتضقااق تكوي ااه ماام خااا ل ارةااام  قااد الدخاااار ةبقاااي الطقااود بوجااه  ااا  ل

ةمااا أ ااه بوجااه خاااص ، اساساااي اساات د الدعااا لت شااو بموجبعااا أضةامااه وماام ثاا  تترتاا  لثاااره
دتمداا بقدااااود ومضااادداا تجطأااه د لاارد بعااا الااا ضاد مااا مقار اااي بااالطقود األخاارى، وماام هاااذا 

 خا ل اآلتو:  الساص  بدم أرةام  قد الدخاار ومم ث   ونج مضدداتاه تلصا ع مم
 قاد الدخااار ةغداره مام الطقاود اساتأا  تاواار أرةا اه : الفر  األول : أركان عقد االدخووار

، اساتع كااع أو اساتثمارياع ، وه  طراو الطقد ومضأه وسببه، أاااع ةاام  اوع الدخااار، الث ثي
 اختاارياع أو اجباريا،، و ت اول تأك األرةام واق التقسا  اآلتو: 

                                                           
(1)

 .360د. اسماعيل محمد البريشي، مصدر سابق، ص  
(2)

 وما بعدها. 65د. ابراهيم عبد اللطيف العبيدي، مصدر سابق، ص 
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الماادخروم سااوا  أكااا وا أاااراداع أ  دولااي أو مؤسساااا أخاارى،  : رام عقوود االدخوووارأوال : أطوو
ه  الطارم األول ااو  قاد الدخااار، بد ماا الطارم اآلخار هاو الُماد خر لدااه، ضداث دأجاو 
الطاارم الول الاااا الدخااااار الختااااار    ااادما دوجااه اللاااالض مااام الااادخ  الاااا الدخااااار 

أو اةاااوم مااام خاااا ل  قاااد الدخااااار ، الماااذةور اااااه اسااات اداع الاااا الطقاااد المبااار  ولأغااارض
الجبااار  بمااا تلرنااه السااأطي  أااا الشااخاص او المؤسساااا   اادما تسااتقط  جااا ع ماام 
الدخ  ألج  الدخاار واقاع أل رانه و بدم ما دتطأق بوطرام  قد الدخاار او التلصاد  

 اآلتو: 
ر هو الطرم األول او  ق: الطرم األول: الُمّدخر -1 د الدخااار ساوا  أكاام الُمد خس

، وهااو صاااض  الرادة األولااا التااو ت عاار اااو هااذا الطقااد، (1)شخصاااع طباطااااع أ  مط وااااع 
ضدث تتجه إرادته الا ذلك الدخاار تبطاع لمضأاه وسببه، وتكوم تأك الرادة مقددة باألهأاي 

ار ، التااااو اضااااددها التشااااري  المخااااتص بصاااارم ال  اااار  مااااا اذا ةااااام الدخااااا(2)القا و داااااي
اختاار  أو إجبار ، االدخااار الختااار  دارتب  بوجاه  اا  بماا د شاو  ام ارادة الشاخص 

ومط ااه اام اقاو  اللارد بالدخااار  (3)الطباطو، واطأق  أااه أانااع تساماي الدخااار اللارد 
  اادما الاااض دخأااه  أااا مااا د لقااه  أااا السااتع ك، ادوجااه اللااالض لإلدخااارا، ويتضقااق 

 اادما تتجااه ارادة الشااخص الطباطااو الااا اباارا   قااد الدخاااار واقاااع منااموم ذلااك المط ااا  

                                                           

(
1

الشخص قانونا هو كل من يتمتع بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات وهو نوعان ( 

ً متمثالً باألفراد وما يترتب على ذلك من خصائص والتي تختلف عن النوع االخر  يكون طبيعيا

وهو الشخص المعنوي حيث يحدد التشريع المختص المركز القانوني ألي منهما ، ينظر في ذلك 

؛ د. رمضان ابو السعود، النظرية العامة 103تفصيالً د. عبدالمجيد الحكيم، مصدر سابق، ص

 وما بعدها. 40، ص2005جامعة الجديدة، االسكندرية ، للحق، دار ال

(
2

االهلية القانونيـة أنواع ، وبما ان ابرام عقد االدخـار يخضع ألحكام االهلية بوجه عام باعتباره  ( 

تصرفا قانونيا صادرا من الشخص الطبيعي وفقا إلرادة حرة وسليمة ، عليه يلزم تحقق اهلية االداء 

نون الذي يخضع له الشخص الطبيعي من أحكام االهلية الكاملة التي تجعل لدى المدخر وحسب القا

تصرفه القانوني صحيحا ال يشوبه النقص ومن ثم البطالن ، ينظر في ذلك : عادل حسين علي، 

نقص االهلية واثره في التصرفات )دراسة مقارنة بين القانون والشريعة(، اطروحة دكتوراه مقدمة 

ومابعدها؛ د. عصمت عبدالمجيد ،  9، ص2006معة عين شمس، القاهرة، الى كلية الحقوق ، جا

نظرية العقد في الفقـه االسالمي، دراسة مقارنة في الفقـه القانوني والقوانين المقارنة، دار الكتب 

 .202، ص2009العلمية، بيروت، 

(
3

-160مية، العدد )د. قحطان عبدالرحمن الدوري، االدخـار، بحث منشور في مجلة الرسالة االسال (

 .99، ص1983(، العراق، بغداد، 161



 دراسة تحليلية مقارنة  عقد االدخار

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

20 

لأغرض المقصاااود م اه، واةاوم ذلاك إماا مام خاا ل الدخااار الضتاااطو وهاو ام اضاتلظ 
الشخص المد خر بالمباالم اللالناي  ام ضاجتاه ل ساتع ك لدااه، أو اةاوم ذلاك الدخااار 

جعاااا اخاارى لد شااو  اام ذلااك السااتثمار م تجاااع   اادما اسااتثمر المااد خر تأااك المبااالم لاادى 
، ولد اخذ المشرع الطارالو بعاذا التجااه إذ ا طاا ضرياي التطالاد ألجا  (1) والد اناااي له

الدخاار مم لب  الشخص الطباطو مم خا ل اتج ضسا  لأمباالم المود اي ااو صا دوق 
( لسا ي 20و رلا  ). اسات ادا الاا أضةاا  لاا وم صا دوق تاوادر البرياد الطاارال(2)توادر البريد

المطدل، ةذلك دتضقق الدخاار مم خا ل لدد الطمأااا المتكررة مم الماودع واقااع  1972
( 30الا  قد وداطي ال قود م  المصرم اسات اداع الاا أضةاا  لاا وم التجاارة الطاارالو رلا  )

المطااادل، وتطااار ض المشااارع الطاااارالو الاااا أضةاااا  الهأااااي نااامم اتجاهااااا  1984لسااا ي 
ولاا  دتاابم لا اادة  امااي اااو هااذا الشااوم، إذ ضاادد أهأاااي المااودع اااو  قااد الدخاااار مختألااي 

ال اشئ  م وداطي ال قود وهو أهأاي اتج الضسا  المصراو أل راض الوداطي وبا تبارهاا 
المطاادل وااااه  1984( لساا ي 30 ماا ع تجارياااع واقاااع ألضةااا  لااا وم التجااارة الطااارالو رلاا  )

خص الطباطو بتما  سم الثام ي  شر ضس  ما ورد او  ص تكوم األهأاي القا و داي لأش
المطااادل، واألهأااااي  1951( لسااا ي 40( مااام القاااا وم الماااد و الطاااارالو رلااا  )106الماااادة )

( لسااا ي 20( مااام لاااا وم تاااوادر البرياااد الطاااارالو رلااا  )9ذاتعاااا اشاااترطعا ااااو  اااص الماااادة )
  لذلك او  اص الماادة المطدل وام ةام لد أشار الا اددا اا القاصر  در األه 1972

ذاتعااا إل ا ااه لاا  دباادم صااراضي اامااا إذا ةااام لااد اجاااا لعاا  اااتج ضسااا  التااوادر ةوصاا  أ  
ةام المقصود أدأولي تأك الددا اا لع ، وتتضقق تأاك الهأااي ااناا طبقاا لأقوا اد الطاماي 

ددااد ( ساا ي وةااام موذو اااع بالتجااارة واقاااع لإلطاا ق او التق15لأصااغدر الممدااا الااذ  أكماا  )
 ( مم القا وم المد و الطارالو ال ااذ.98الذ  م ج به الذم است ادا الا  ص المادة )

أما بال سبي الا مولاف التشاريطاا المقار اي  جاد ام المشارع الرد او أخاذ بلةارة المؤسساي 
المختصي او ا ماال الدخااار ولباول ودالا  التاوادر مام المادخريم وردهاا الاا اصاضابعا، 

                                                           

(
1

تضمنت االسباب الموجبة لقانون صندوق توفير البريد العـراقي االشارة الى ان الغاية من تشريع  (

 20هذا القانون هو تشجيع االفراد على االدخـار وانماء الدخـل القومي ، ينظر في ذلك القانون رقم 

 المعدل. 1972لسنة 

(
2

 ( من قانون التجارة العـراقي.239ظر نص المادة )ين (



  (2021لعام )ا(/37/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

21 

وضاددا ، 1966( لسا ي 34ةا  لا وم ص دوق توادر البريد الرد و رل  )است ادَا الا أض
( م ااااه ام الغااااااي ماااام التشااااري  هااااو ت ماااااي الااااو و الدخاااااار  لاااادى المااااواط دم 4المااااادة )

وتشااجا  صااغار الماادخريم  أااا ذلااك، وأ طااا المشاارع الرد ااو اااو هااذا القااا وم الضااق 
واالااد  الهأاااي ةااذلك مماام هاا  لأشااخص الطباطااو سااوا  أكااام ةاماا  الهأاااي أ   الصااعا 

تضا الوصااي او القوامي بالتطام  م  الص دوق بموج  ضجي صادرة  م جعاي لناالاي 
، واااو (1)ةمااا امةاام اااتج ضسااا  لأشااخص الطباطااو الغالاا  ماام لباا  ماام امثأااه، مختصاي

هذا الصدد  وم  ام دتدخ  المشارع الطاارالو لمساادرة مولاف المشارع الرد او ااو امةا ااي 
قد الدخاار مم لبا  الشاخاص الطباطااي  الصاو الهأااي او االاددعا والغالا  مام ابرا   

خا ل مماثأع  القاا و و نامم أضةاا  التشاري  الاذ  دا    لوا اد  قاد الدخااار الختااار  
 بوجه خاص.

ولد أجااا المشارع المصار  لأشاخص الطباطاو الدخااار بالتطالاد ما  صا دوق هااي البرياد 
( ماام لااا وم 15امااي لإلدخااار اساات ادا الااا أضةااا   ااص المااادة )واااو  طاااق السااسااي الط

 .1970لس ي  36ص دوق توادر البريد المصر  رل  
واو شوم التشريطاا ل لي الذةر  جد ام ة  مم المشارع الطاارالو والرد او والمصار  لاد 
أجاااوا لأشااخص المط ااو  التطالااد ألجاا  الدخاااار ةمااا هااو الضااال لأشااخص الطباطااو واقااا 

 .(2)اا تشجا  الو و الدخاار  لدى الشخاص القا و داي ةاايلسااس
ةمااا ام الماادخر با تباااره الطاارم الول اااو الطقااد وام ةااام الصاا  ااااه مبد اااع  أااا مباادأ 
سأطام الرادة والضريي او ابرا  ذلك الطقاد، إل ام بطناَا مام الساتث ا اا امةام ام تارد 

                                                           

(
1

( لسنة 34( من قانون صندوق توفير البريد االردني رقم )21، 20، 19، 18ينظر في المواد ) (

 ضمن أحكام القسم الثالث )المؤهلون لفتح حسابات في الصندوق(. 1966

(
2

راحة ان المودع يمكن ان يكون ( من قانون صندوق توفير البريد  العـراقي ص1/11نصت المادة ) (

ً ، وكذلك نص المادة ) ً أو معنويا ً طبيعيا ( من قانون التجارة العـراقي، ونصت المادة 239شخصا

( من قانون صندوق توفير البريد المصري على أنه "لكل شخص طبيعي او اعتباري الحق في 15)

بات والحد االدنى واالقصى التعامل مع الصندوق،= ولمجلس ادارة الهيئة تحديد أنواع الحسا

( من قانون 23( والمادة )22للوديعة في نطاق السياسة العامة لإلدخار..."، كما نصت المادة )

صندوق توفير البريد االردني على انه "يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري 

ات الصفة العامة او ..."؛ "يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذ

 التابعة للحكومة...".
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ما اةاوم اجباريااع  أاا المادخر اسات اداع الاا  أاا هاذا المبادأ ااو  طااق  قاد الدخااار   اد
، واااو الدخاااار الجبااار  لدختأااف المرةااا (1)تشااري  او لاارار تلرنااه السااأطي المختصااي

القا و و لأمدخر با تباره الطرم الول او الطقد إ ماا دتضقاق الخات م ااو أم الدخااار 
 وم اشار ع مام أجأاه او اةوم ر ماع   ه ولت عر ااه ارادته، ضداث د شاو الطقاد بموجا  لاا

لاارار تلرنااه السااأطي المختصااي وة همااا ل اغد اار ماام صاالي الماادخر أو مرةاااه القااا و و 
 ضدث تترت   أاه التااماا وتكوم له ضقوق بموج  ذلك الدخاار.

الماادخر لداااه هااو الجعااي التااو اضااددها التشااري   :الطوورم الثوواني: الموودخر لديووه  -2
ثااا و اااو الطقااد سااوا  أكااام الدخاااار اختااريااا أ  المخااتص، واطااد الماادخر لداااه الطاارم ال

اجبارياع، واضدد القا وم الذ  دا    الط لاي بد اه وبادم المادخر مرةااه القاا و و وماداه تبطاا 
لأغااااي التااو ماام أجأعااا شاار ع الدخاااار والاارض  أاااه القااا وم التااماااا تؤسااص  أااا اةاارة 

 . (2)نمام الضقوق ال اشلي  م ذلك الطقد لأمدخر
بال سبي الا الهأاي الواج  تواارها لدى المدخر لدااه، اعاو الهأااي القا و دااي المقاررة أما 

ل شاخاص المط وااي الطاماي او الخاصااي، ةماا ا اه التاارض خاصادتو الساأطي والصاا ضاي 
لاادى الماادخر لداااه بالااذاا با تباااره طراااا اااو الطقااد اااو ضالااي الدخاااار الجبااار  ويااتمةم 

الاااراد  أااا ساابد  اللاااا ، مثاا  ضااالا التااومدم الجبااار   ماام التطاااع جااا  ماام دخااول
والمطاشاا والتومد اا الجتما اي أو ما د ج   م التنخ  مم إدخاار اجباار  أل اراض 
تتطأاااق بادجااااد التمويااا  الكاااااو ل ساااتثماراا وتعدلاااي ادواا تطبلاااي تأاااك المااادخراا وتأجاااو 

ث الاي ترتب  بوجود الطجا الماالو ااو الدول أضاا اع الا الدخاار الجبار  او ضالا است
 .(3)مواا ي الدولي الطامي

                                                           

(
1

 ينظر على سبيل المثال ال الحصر:  (

المعدل ، وكذلك نص  2014( لسنة 9/ أوالً( من قانون التقاعد الموحد العـراقي رقم )17نص المادة )

، وقرار مجلس 2012( لسنة 35( من قانون صندوق إدخار الكمارك العـراقي رقم )6المادة )

، واالتجاه ذاته لدى المشرع المصري في قانون 2015( لسنة 267لعـراقي رقم )الوزراء ا

المعدل، وقانون التقاعد المدني  2019( لسنة 148التأمينات االجتماعية والمعاشات المصري رقم )

 .2018المعدل لسنة  1951( لسنة 34االردني رقم )

(
2

 المعدل. 1972( لسنة 20لعـراقي رقم )( من قانون صندوق توفير البريد ا3ينظر: نص المادة ) (

(
3

 .15فالح عبدهللا محمد الحقباني، مصدر سابق، ص (
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مضاا   قااد الدخاااار هااو المااوال التااو تسااتقط  ماام الاادخ  : ثانيووا : محوول عقوود االدخوووار
وتمث  اللالض م عا خارج  طاق الساتع ك بال سابي لأمادخر، وتكاوم مضا  لأطقاد المبار  

وأ ااواع مختألااي تبطااا لطباطااي الطقااد  واقااا لأغاارض المقصااود م ااه، ويتضاادد المضاا  بوشااةال
اااااذا ةاااام الدخااااار اختااريااااع   دلاااذ مضأاااه الجاااا  المساااتقط  مااام دخااا  المااادخر، ، المبااار 

، أو إداااادا عا اااااو (1)ويااااودع إمااااا اااااو المصااااارم المختصااااي بموجاااا   قااااد وداطااااي ال قااااود
ةأي ص اددق توادر البريد، أو اةوم المض  رس  ال تسا  او الشتراك ااو ال قابااا المشا

وةاذلك المبااالم التاو تساادد  ام رسااو  النامام التااو اقتنادعا  قااد الطماا ، ، لاذو  المعاام
( لسااا ي 20وهااذا مااا ذهااا  الاااه المشااارع الطااارالو ااااو لااا وم صااا دوق تااوادر البرياااد رلاا  )

المطدل، إذ  جد ام المض  او  قد الدخاار المبر  بادم الماودع وصا دوق تاوادر  1972
طامي لأبريد والبرق والعاتف هو المبالم المود ي لداه واقا الاا البريد المرتب  بالمؤسسي ال

( مم القا وم التو  صا  أا ا ه اتنمم المؤسسي المبالم المود اي ااو 3 ص المادة )
 الص دوق وتأتا  بردها م  اوالدها الا المود دما.

ةااذلك لااد اةااوم المضاا  اااو  قااد الدخاااار مبااالم الرباااح المتضققااي لاادى الشاارةاا 
، (2)و لتااواع  أااا الشاارةا  وا مااا تنااام الااا رأص المااال با تبارهااا إدخااار اجبااار  والتاا

وةاااااااذا الضاااااااال بال سااااااابي الاااااااا المباااااااالم التاااااااو تساااااااتقط  أل اااااااراض التقا اااااااد او النااااااامام 
، ةمااااا جطاااا  المشاااارع الطااااارالو مضاااا   قااااد الدخاااااار اااااو صاااا دوق إدخااااار (3)الجتمااااا و

اي المقرر اساتقطا عا مام الطوالاد الكمرةااي الكمارك المبالم ال قداي المتمثأي بال س  الملو 
( ماااام لااااا وم 6والكرامااااااا المقااااررة لأطااااامأدم اااااو الكمااااارك اساااات ادا الااااا  ااااص المااااادة )

، والتاااااو جاااااا  ادعاااااا اتتكاااااوم ماااااوارد 2012( لسااااا ي 35صااااا دوق إدخاااااار الكماااااارك رلااااا  )
( 2  )الصاا دوق ماام :أولع: ال ساابي الملواااي المقاارر اسااتقطا عا لضسااابه بموجاا  القاارار رلاا

. ثا اااااع: ال سااابي الملوااااي المقااارر اساااتقطا عا لضساااابه بموجااا    اااا  توايااا  1997لسااا ي 
وباااالرجوع الاااا أضةاااا  ، ...ا1970( لسااا ي 12الكراماااااا ااااو الاااد اوى الكمرةااااي رلااا  )

                                                           

(
1

 .55خديجة بابة ، مصدر سابق، ص (

(
2

 .358د. اسماعيل محمد البريشي، مصدر سابق، ص (

(
3

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد العـراقي رقم )17ينظر نص المادة ) (
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( لساا ي 4، الااذ   جااد أ ااه لااد الغااا وضاا  مضأااه القاارار رلاا  )1997( لساا ي 2القاارار رلاا  )
( 12لقااارار الماااذةور ل لاااع و  اااا  تواياا  الكراماااااا رلااا  )المطااد ل، وام ةااا  ماام ا 2011
( لسا ي 23دتطأقام بمبالم مستوااة اسات ادا الاا أضةاا  لاا وم الكماارك رلا  ) 1970لس ي 
المطدل، ضدث اجاا المشرع استقطاع  سبي مطد ي م عا تودع او ص دوق إدخار  1984
 81الطباا  الطاارالو رلاا   ( مام لاا وم  قابااي2ةاذلك ماا جااا  ااو  اص المااادة )، الكماارك
المطاااادل إذ جطاااا  مضاااا   قااااد الدخاااااار لأل ااااراض المضااااددة ااااااه ماااام باااادل  1984لساااا ي 

( مم لاا وم 10وما جا  اانا او  ص المادة )، ال تما  وبدل التسجد  وتجددد الجااة
المطااادل، وتنااامم ااناااا  1969( لسااا ي 85 قاباااي المضاسااابدم والمااادلقدم الطاااارالو رلااا  )

ا لاااا وم صاااا دوق النااامام الصااااضو لماااو لو الدولااااي والقطااااع الطااااا  رلاااا  األضةاااا  ذاتعاااا
 المطدل. 1985( لس ي 101)

أمااا مولااف التشااريطاا مضاا  المقار ااي  جااد ا عااا لاسااا بطداادة  اام مولااف المشاارع 
الطااارالو بصاادد تضددااد مضاا   قااد الدخاااار وهااو ام اةااوم ماام المااداو اا ال قداااي ضدااث 

الساور   1978( لسا ي 38ر مم اجا  الساةم رلا  )اشار الا ذلك صراضي لا وم الدخاا
( اللقااارة )هاااا(  أاااا ا اااه االدخااااار الشاااعر  هاااو المبأااام الاااذ  دأتاااا  1إذ  صاااا الماااادة )

المااادخر بتساااددده الاااا المصااارم ةااا  شاااعرا، وةاااذلك ضااادد المشااارع الرد اااو مضااا   قاااد 
( ماام لااا وم صاا دوق 5الدخاااار اااو صاا دوق تااوادر البريااد ناامم أضةااا   ااص المااادة )

، وبااد م صااراضي ناامام الضةومااي لتأااك المبااالم ماا  1966( لساا ي 34وادر البريااد رلاا  )تاا
 .(1)الطوالد ضدث اشار او ال ص ام مض  هذا الطقد المبالم المود ي او الص دوق 

السب  هو الرةم الثالث لأطقد، واقصاد باه الغارض مام  : ثالثا: السبب لي عقد االدخوار
الطقد مم ضدث وجود   صر اللاا  ااه مم  دمه  ابرامه، ويختأف السب  باخت م  وع
الااو الدخاااار الختاااار  ا عاار السااب  اول لاادى ، والااذ  اضاادد خصوصاااي ذلااك السااب 

المااااادخر )الطااااارم الول ااااااو الطقاااااد( والاااااذ  اةاااااوم اماااااا اشاااااباع مطالباااااه الساااااتع كاي 
                                                           

(
1

المعدل الذي  1980( لسنة 13(  من قانون الضمان االجتماعي الليبي رقم )8) ينظر نص المادة (

/ أ(نظام المكافآة 9حدد فيها محل االدخـار هو اشتراكات للمضمونين،وكذلك نص المادة)

المعدل، 2003( لسنة 72والتعويض وصندوق االدخـار للعاملين في جامعة مؤتة )االردنية( رقم )

 %(من الراتب الشهري للعاملين في الجامعة.5االدخـار هو استقطاع نسبة)والتي حدد فيها ان محل 
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ونااااع لمواجعاااي ا (1)المساااتقبأاي أو لتكاااويم رأص ماااال جدداااد ةمااادخراا لأقطااااع الطاااالأو
مطد ي ةالدراسي او شارا  ساةم و درهاا مام الضاجااا الخارى او الساتثماراا مام خاا ل 
 قد الدخاار تضقاقاع لذلك الغارض، واقابأاه وجاود الساب    اد المادخر لدااه بتشاغد  تأاك 
المادخراا واسااتثمارها ااو ايااادة تكاويم رأص المااال لدااه واسااتمرار ضرةاي المطااام ا راااداع 

، ضداث ذها  الاا ذلاك التجااه المشارع الطاارالو ااو  طااق ت  اماه (2)داايلأت ماي اللتصاد
لطقاااد وداطاااي ال قاااود با تبارهاااا مااادخراا تااات  بموجااا   قاااد اختااااار  بااادم المااادخر والجعاااي 

( ماام لااا وم التجااارة 239المصاارااي المختصااي إذ ا عاار السااب  جأاااا اااو  ااص المااادة )
ام المصرم وهاو المادخر  (3)لمشرعالمطدل   دما بدم ا 1982( لس ي 30الطارالو رل  )

لااااه ام دتمأااااك ال قااااود المود ااااي ويتصاااارم بعااااا واااااق  شاااااطه المع ااااو وأكاااادها اااااو ، لداااااه
السبا  الموجبي لصدور القا وم ةو ه ا تمد اضدث التجاهاا ااو الطمأاااا المصارااي 

وةااااام ، لتضقدااااق مصااااالج المااااواط دم ومؤسساااااا القطاااااع الطااااا  والمخااااتأ  اااااو لم واضااااد
اتاه لادى المشارع الرد او ااو  طاااق ت  اماه لطقاد الدخااار ااو لاا وم صاا دوق المولاف ذ

( والخااااص 4إذ ضااادد الساااب  ااااو  اااص الماااادة )، 1966( لسااا ي 34تاااوادر البرياااد رلااا  )
ةمااا ، بتجمااا  الماادخراا واسااتثماراا اااو تموياا  مشاارو اا ال تاااج ومشاارو اا الت ماااي

ساب   1978( لسا ي 38لسةم رل  )ضدد المشروع السور  او لا وم الدخاار مم اج  ا
التطالد بدم المدخر و ر ااه اباالمواطما والمادخر لدااه وهاو المؤسساي الطاماي لإلساةام ااو 

 ( م ه وهو الدخاار مم اج  السةم واق الشروث المضددة او القا وم.2 ص المادة )

                                                           

(
1

االدخـار العائلي هو اعتماد االفراد على بعضهم بالشكل الذي يساهم في تحقيق التكامل التعاوني  (

وزيادة الشعور باالمان المالي من خـالل استقطاع مبلغ معين في مدة محددة تمثل إدخار مستمر 

مال تراكمي يساعد في االدخـار الشخصي ، لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمد لتكوين رأس 

، نقالً 6، ص1997يسري دعبس ، االدخـار والعوامل المؤثرة فيه، المكتبات الكبرى ، مصر ، 

عن أحمد سالمي، مدخرات القطاع العائلي في الجزائر بين الواقع والطموح، بحث متاح في شبكة 

 .5/10/2020، تاريخ الزيارة  www.ared.ed ، الرابطالمعلومات العالمية 

(
2

 .100د. قحطان عبدالرحمن الدوري، مصدر سابق، ص (

(
3

 1972( لسنة 20ينظر : االسباب الموجبة لصدور قانون صندوق توفير البريد العـراقي رقم ) (

ى اسس ثابتة في تحقيق غاياته من رسم سياسة االدخـار المعدل حيث نجد اتجاه المشرع العـراقي ال

( بتاريخ 2109وهو تشجيع االدخـار ألغراض انماء الدخل القومي، الوقائع العـراقية العدد )

15/3/1972. 

http://www.ared.ed/
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ول الوت اااا ام  اااذةر باااام وجاااود الساااب  ااااو ضالاااي الدخااااار الجباااار  اةاااوم لااادى 
اعو الطارم الاذ  الارض لارار الدخااار ب اا   أاا مقتناااا اضاددها ، خر لداه اولالمد

وبذلك اةوم السب    ده مقتر ا بقراره الملروض  أاا ، واقا لألهدام المرجوة مم القرار
المادخر مماا دجطأاه والضالاي هااذه الساب  المقابا  لادى الماادخر الاذ  ارتاب  بطقاد الدخاااار 

مااا اااو ضالااي  قااد الدخاااار المقاارر اااو لااا وم صاا دوق ماا  الطاارم الخاار ر مااا   ااه ة
بشاوم  2015( لسا ي 267ولرار مجأص الوارا  الطاارالو رلا  ) (1)إدخار الكمارك الطارالو

أو ، إدخار روات  المو لدم بسب  تواجده  او م اطق خارج ساطرة الضةومي التضادااي
والمطاشاااا والتومد اااا  إدخااار أل ااراض التقا ااد او الناامام الجتمااا و لتااومدم الرواتاا 

، وةااذلك ارباااح الشاارةاا  داار الموا ااي  أااا المساااهمدم ألساابا  تتطأاااق (2)الجتما اااي
 بايادة رأص مال الشرةي.

مجمو ااي ماام الطواماا  تشااة  اساسااا اااو تضددااد : الفوور  الثوواني: محووددات عقوود االدخوووار
ماام  اضاااي  الدخاااار بوجااه  ااا  وتشااة  لدااودا اااو  طاااق تطبلتااه ةو ااه  اااهرة التصاااداي

دوم إ لاااال لااادور الطوامااا  الجتما ااااي اااااه، والطوامااا  تأاااك ، ولا و ااااي مااام  اضااااي اخااارى 
تتااورجج اااو توثدرهااا  أااا ضجاا  الدخاااار سااوا  أكااام القااال  بااه اااردا ا  مؤسساااا واةماام 
السااب  ااااو ذلااك، المتغداااراا اااو تأاااك الطواماا  واثرهاااا اااو ساااأوك الماادخريم والتاااو توخاااذ 

 عا واق التلصد  التو: اتجاهاا  دددة  ت اول
الدخاااار بوجااه  اااا  اطااد ماام المتغداااراا اللتصادداااي وباااذلك : اوال: العواموول االصتصاديووووة

وم عا الستع ك الذ  اشاة  ملعوماا ، إذ تكوم الط لي وانضي بد عما، دؤثر ويتوثر بعا
ج م ااسا لإلدخار الذ  امث  ت اال مؤلا  م جا  مم الساتع ك ااو مادة مطد اي لصاال

                                                           

(
1

( 35جعل المشرع العـراقي سبب االدخـار في صندوق إدخار الكمارك ضمن أحكام القانون رقم ) (

 ات والمساعدات المالية لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك.هو تقديم الخدم 2012لسنة 

(
2

من التشريعات العالمية التي تضمنت االدخـار االجباري هو نظام عمل الموظفين المحليين في  (

( 302وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى بالقرار رقم )

حيث يفرض هذا النظام على الموظفين  8/12/1949ألمم المتحدة في الصادر عن الجمعية العامة ل

ايداع اشتراكاتهم في صندوق إدخار الوكالة ويكون للمفوض العام فيها سلطة منح العاملين بموجب 

ذلك االدخـار تعويضات في حالة المرض والحوادث او الوفاة ، النظام مترجم ومنشور في شبكة 

 .6/8/2020، تاريخ الزيارة  www.UNRWA.org المعلومات العالمية الرابط

http://www.unrwa.org/
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ماااادد مسااااتقبأاي، وااااااو هااااذا المط اااااا ت عاااار   لاااااي الرتباااااث المباشااااار باااادم الساااااتع ك 
إذ ةأما ل  الستع ك الشخصو  جد ايادة و مو او مقدار المدخراا واةوم ، والدخاار

 .(1)بخ م ذلك ارتلاع مستوى ال لاق الستع كو سببا او لأي المدخراا
م الدخاااار والتنااخ  ةو عمااا درتبطااام الااا ام الط لااي وطداادة بااد (2)ةمااا ذهاا  رأ 

والتنااخ  دتطأااق بااال قود ، بااال قود، اااال قود هااو اضااد ارةااام  قااد الدخاااار )مضاا  التطالااد(
ومقااااص تقااو   أااا اساسااه السااأ  ،   ااد ادالعااا لو اللعااا ةوساادأي لأتبااادل ومخااام لأقامااي

ر  تدجاي لاياادة والخدماا ولعذا ت عر اثاره  أا ضج  الدخاار بسب  الايادة ااو الساطا
دخول الطبقاا الغ اي  أا ضسا  الطبقاا اللقدرة وهذا بدوره اط و  اوم البطض  م 
المد  الاا الساتع ك باألساطار الجددادة لاةاوم ذلاك بمثاباي إدخاار اقأا  مام ضادة ارتلااع 

 .(3)السطار
واطد الدخ  مام الطواما  اللتصاددااي الماؤثرة ااو التجااه  ضاو الدخااار مام  دماه 

االط لاااي طردااااي بااادم مساااتوى الااادخ  المتضقاااق ، اقااااع لأمتغداااراا اااااه إرتلا ااااع وا  خلانااااع و 
و قاااود الدخااااار و عااارا  ااادة   ريااااا لمطالجاااي اةااارة الرتبااااث بااادم الاياااادة ااااو الااادخ  

هاااو ال تقااااد الاااذ  وجعاااه الطاااال  ةد اااا ، (4)والدخااااار، وةاااام مضاااور لااااا  تأاااك ال  ريااااا
الااا التصاااددو اللةاار الك ساااةو المضاادد لط لااي الدخاااار )التصاااد  المدرسااي الضددثااي( 

إذ جطاا  اصااضا  ال  ريااي الضددثااي ماام سااطر ، بسااطر اللالاادة با تباااره الطاماا  الساسااو

                                                           

(
1

د. رحيم حسين ، نحو ترقية االدخـار المصرفي الشخصي في البلدان االسالمية اشارة خاصة الى  (

بلدان شمال افريقيا ، بحث منشور في مجلة إقتصاديات شمال افريقا، العدد االول ، جامعة حسيبة 

www.univ-، منشور في شبكة المعلومات العالمية، الرابط 87، ص2004و علي، الجزائر، ب

dz-chlef  2/9/2020تاريخ الزيارة. 

(
2

-1990وهيبة سويسي، دور اسعار الفائدة في تشجيع االدخـار المحلي في الجزائر خـالل الفترة) (

 ،2015بسكرة،الجزائر، -تير،كلية العلوم االقتصاديـة،جامعة محمد خضير(،رسالة ماجس2012

 .35ص

(
3

د. مصطفى سلمان، د. عماد الصعيدي ، د. جسام داؤد، د. خضر عقل، مبادئ االقتصاد الكلي ،  (

 .225، ص2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، االردن، 1ط

(
4

خل المطلق ، ونظرية الدخل النسبي ـ ونظرية الدخل الدائم ، لمزيد من تلك النظريات ، نظرية الد (

من التفصيل بشأن تلك النظريات والفكر االقتصادي فيها ينظر : د. كاظم جاسم علي العيساوي ، 

، دار المستقبل للنشر 1ومحمود حسن الوادي ، االقتصاد الكلي )تحليل نظري وتطبيقي ( ، ط

 .69، ص2006والتوزيع، االردن، 

http://www.univ-chlef-dz/
http://www.univ-chlef-dz/
http://www.univ-chlef-dz/


 دراسة تحليلية مقارنة  عقد االدخار

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

28 

وام الايادة او الدخ  ل دتول  ام تاذه  ةأعاا الاا الساتع ك ا ماا ، اللالدة  ام  ثا و  
لد دذه  جا ع م عا لإلدخار وخاصي او المدى القصدر
(1). 

الساااص الجتما اااااي ومضاااور تااااواار ثقاااااي الدخاااااار لاااادى : ثانيوووا : العواموووول االاتماعيووووة
، الشخاص تطد مم الطواما  العاماي ااو مادى تب او اةارة ابارا   قاود الدخااار مام  دماه
ةو عا ترتب  بالتقأباا اللتصادداي وال روم السااساي السالدة او مجتم  ما، اذ ت ضسار 

المباادرة اللردااي  ضاو الدخااار بصاورته الختاارياي لسابا  تتطأاق او ةثدار مام الضااام 
با طدا  الثقي او ثباا السااساي اللتصاددااي ااو ذلاك المجتما  والخشااي مام اقادام ال قاود 

إذ ا عر دور الطوام  الجتما اي ااو مثا  تأاك الضاالا با تبااره ساببا لأطااوم ، لامتعا
، ةمااااا ت عاااار ثقااااااي المجتماااا  المااااؤطرة (2)لاي اااام اباااارا   قااااود الدخاااااار بصااااورته الرنااااا

بالسااص الدد اااي أاناااع با تبارهااا اضااد الساابا  التااو تطدااق لبااول هااذا ال ااوع ماام الطقااود 
وخاصااي التااو تاات   اام طريااق المؤسساااا المالاااي لرتباطعااا بط صاار اللالاادة والتااو تكااوم 

مم مقومااا مراوني او بطض المجتمطاا لسبا  دد اي ُتضر   لبولعا ةو عا ت طو  ن
الرباااا الاااذ  ضرماااه هللا سااابضا ه وتطاااالا وهاااذا اط اااو التطاااارض بااادم هاااذه الطقاااود ومباااادئ 

، واو  طاق هذه اللةرة  جاد ام المشارع الطاارالو  االج المساولي مام (3)الشريطي الس ماي
خااااا ل التوادااااق باااادم المتطارناااادم لخااااذاع ب  اااار ال تبااااار المبااااادئ الدد اااااي اااااو الشااااريطي 

والمتغداااراا والت اااوع المجتمطاااو مااام  اضااااي اخااارى وبماااا ل اشاااة  ، اضاااايالسااا ماي مااام  
 الق اما  هذا ال وع مم الطقود، إذ رس  شة  وصورة السااسي ال قدااي ومقوماتعاا نامم 

الول ةااام ناامم التجاهاااا الدد اااي ةثوابااا ، ا مااال المؤسساااا المالاااي واااق اتجاااهدم

                                                           

(
1

د. سمير محمد عبدالعزيز ، االدخـار الشخصي والسياسة الضريبية ، منشأة المعارف،  (

 .65، ص1983االسكندرية، 

(
2

هيو ألن ودافيد بانيتا ، ماهي مجموعات االدخـار ، لمحة عامة ، بحث منشور من قبل شبكة  (

(Sep) 10، ص2010ربية، مقرها واشنطن، مترجم بواسطة شبكة التمويل االصفر للبلدان الع 

 تاريخwww.mfg.thesavinggroupومابعدها، متاح في شبكة المعلومات العالمية، على الرابط 

 .5/9/2020الزيارة 

(
3

ومابعدها؛ فتحي  15، ص1986محمد أبو زهرة ، بحوث في الربا،دار الفكر العربي، القاهرة،  (

 25، ص2014كلية الحقوق ، جامعة الموصل، فتحي،بيع االموال الربوية،اطروحة دكتوراه، علي

الربا وفائدة رأس المال بين الشريعة دها، ولمزيد من التفصيل ينظر: د.فتحي السيد الشين،ومابع

 وما بعدها.20،ص1990االسالمية والنظم الوضعية،دار التوزيع والنشر االسالمية،القاهرة،

http://www.mfg.thesavinggroupتاريخ/
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خاار بموج  أضةا  لا وم المصارم اساساي لتتطارض م  نواب  ومضدداا  قود الد
( اسااااص 1إذ ضااااددا اللقاااارة )ثا اااااا( ماااام المااااادة )، 2015لساااا ي  43رلاااا   (1)الساااا ماي

التطامااا  المصاااراو وااااق هاااذا القاااا وم و صاااا  أاااا أ اااه اثا ااااا دجاااوا توسااااص مصااارم 
المطاادل ولاا وم الشاارةاا  1997( لسا ي 21اسا مو واقااا ألضةاا  لااا وم الشارةاا رلاا  )

 أاا  2004( لسا ي 94المطادل ولاا وم المصاارم رلا  ) 1997( لسا ي 22)الطامي رل  
ا ه دتنمم  قاد توساساه و  اماه الاداخأو التااماا بممارساي ال ماال المصارااي المساموح 
بعاااا بااادوم االااادة اخاااذا و طاااا ع وواقاااا لصاااام المطاااام ا المصااارااي التاااو لتتطاااارض مااا  

دالااا  وتقااادا  الخااادماا المصااارااي أضةاااا  الشاااريطي السااا ماي ساااوا  ااااو مجاااال لباااول الو 
 الخرى او او مجال التموي  والستثمارا.

وشااج  ااناااا  أااا ا تمااااد السااص الكلدأاااي بتوسااا  لا ااادة التطالااد لإلدخاااار ضداااث 
( م ه التو جا ا او مضتواها مرةااة  أاا الهادام المرجاوة 2تنمم ذلك  ص المادة )

 الا ما اوتو:  مم صدور هذا القا وم با ه ادعدم المصرم الس مو
اول: تقاادا  الخاادماا المصاارااي وممارسااي ا مااال التموياا  والسااتثمار القالمااي  أااا 

  در اساص اللالدة او جما  صورها واشةالعا.
ثا ااا: تطااوير وسااال  جاذ  المااوال والماادخراا وت مدتعاا بالمشااارةي اااو السااتثمار 

 طي الس ماي.الم تج بوسالد  ووسال  مصرااي ل تتطارض م  أضةا  الشري
ثالثااا: المساااهمي بالت ماااي اللتصادداااي والجتما اااي ا، ةااذلك ارنااا اللقاارة )ثا اااا( 

(  أاا المصاارم السا ماي التااا  مباادئ الشاريطي السا ماي ااو 5نمم  اص الماادة )
 طاااق الطقااود والتلالااااا التااو تاات  باادم تأااك المصااارم والغداار إذ جااا  ادعااا اثا اااا: اباارا  

لتلالااا م  الاراد والشرةاا والمؤسساا والعدلاا داخ  الطراق وخارجه وبما الطقود وا
 ل دخالف أضةا  الشريطي الس مايا.

اماااا التجااااه الثاااا و ةاااام نااامم أضةاااا  التشاااريطاا المالااااي الخااارى التاااو صااارضا 
وم عااا مااا ضاادده المشاارع ، بقبااول اللالاادة ناامم ال مااال المصاارااي و درهااا ماام ال شااطي

                                                           

(
1

 .7/12/2015( بتاريخ 4390نون منشور في الوقائع العـراقية بالعدد )القا (
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مام صا ضااا مجأاص الدارة  2004( لسا ي 56الو او لا وم الب ك المرةا  رل  )الطار 
، ةما اجااا أاناا لباول الودالا  ال قدااي (1)ااه او صاا ي السااسي الخاصي ب سبي اللالدة

، ةما تطرض المشرع الطارالو الا (2)او المصارم سوا  ةا ا تضم  او لتضم  اللالدة 
المود ي نمم ضسا  الشخاص او ص دوق توادر البريد اضتسا  اللالدة  أا المبالم 
( لسااااا ي 20( مااااام لاااااا وم صااااا دوق تاااااوادر البرياااااد رلااااا  )4وااااااق ماجاااااا  بااااا ص الماااااادة )

 المطدل.1972
واو هذا الصدد  وما  أم دتادخ  المشارع الطاارالو ونامم مطالجاي تشاريطاي شاامأي 

المشتمأي  أا   اامو الطوالاد وتطباقاع لمبادئ الشريطي الس ماي ب لغا  القوا د القا و داي 
المقطو اااي أو ساااطر اللالااادة ااااو القاااوا دم ذاا الشاااوم لماااا دترتااا   أاااا ذلاااك التجااااه مااام 
 وام  تشجاطاي لألااراد ااو الأجاو  الاا ابارا   قاود الدخااار ومادى مسااهمته ااو تطاياا 

ومااام ثااا  اتاضاااي اللرصاااي أماااا  تأاااك المؤسسااااا ااااو ، الثقاااي بالمؤسسااااا المالااااي الوط ااااي
تثمار الودالاا  ناامم ا شااطي مختألااي ترااا  ماام مسااتوى الت ماااي اللتصادداااي اااو الدولااي اساا

 وتم   اضتمالا وجود الاماا المالاي ادعا.
المطاااادل  2000( لساااا ي 28ولااااد أخااااذ المشاااارع الرد ااااو اااااو لااااا وم الب ااااوك رلاااا  )

 بالتجاااااهدم مطااااا اذ ا تمااااد للاااااي اضتسااااا  اللالاااادة  أااااا الودالاااا  ال قداااااي اااااو المصااااارم
ةما ا ه     الطمأااا المصرااي السا ماي التاو تكاوم لالماي  أاا  دار اسااص ، الطاداي

( م ه، وتب ا المشرع المصر  او اطاار ت  اماه لقاا وم الب اك 2اللالدة او  ص المادة )
رسا  السااساي ال قدااي ااو مصار وا تمااد اةارة اساطار  2020( لسا ي 194المرةا  رل  )

و ال ماال المصارااي نامم أضةاا  ذلاك القاا وم بموجا   اص الطالد او اللالادة اساساا اا
 ( م ه.28المادة )

الطواماا  القا و داااي تشااة  مضااوراع أساسااااع اااو  طاااق القدااود او : ثالثووا: العواموول القانونيوووة
المضاااادداا التااااو تنااااب   قااااود الدخاااااار، ولتقاااا  اهماااااي  اااام الطواماااا  اللتصادداااااي او 

                                                           

(
1

 2004( لسنة 56( الفقرة )ب( من قانون البنك المركزي العـراقي رقم )16ينظر نص المادة ) (

 وتعليماته.

(
2

، كذلك  2004( لسنة 94/أ( من قانون المصارف العـراقي رقم )1( الفقرة )27ينظر نص المادة ) (

 المعدل. 1984( لسنة 30( من قانون التجارة العـراقي رقم )217نص المادة )ينظر : 
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 أدعا تبطا لأسااسي التشريطاي التو د تعجعا المشرع او الجتما اي ولد تتقد  او ترتدبعا 
هااذا الجا اا  واأساالته اااو  طاااق اللةاار اللتصاااد   ضااو ال عااوض بالت ماااي داخاا  الدولااي 
لاةوم الدخااار اضاد وساال  تضقداق الهادام ومام ثا   عاور ال تاالج، والطواما  القا و دااي 

 دااا  القااا و و الااذ  اضةاا  تأااك اااو ضقاقتعااا تمثاا  التشااريطاا التااو دتوسااص بموجبعااا الت 
الطقود سوا  ةا ا اختااريي ا  اجباريي، اذه  المشرع الطارالو الا هذا وارض مجمو اي 
ماام القدااود والنااواب  اااو بطنااا ماام التشااريطاا شااةأا  واماا  لا و اااي تضاادد السااأو  
الواجااا  ا تمااااده اااااو ابااارا   قااااود الدخااااار، إذ جطااا  ماااام الضاااد الد ااااا لمباااالم الدااااداع 

الساااترداد للاااتج الضساااا  ااااو صااا دوق تاااوادر البرياااد اضاااد القداااود القا و دااااي لإلدخاااار اذ و 
المطدل  أا أ اه الدجاوا ام اقا   1972( لس ي 20( مم القا وم رل  )6 صا المادة )

ةماا لدجاوا ام اقا  مبأام الداداع او ، مبأم اتج الضسا  ااو الصا دوق  ام دد اار واضاد
د ااار واضااد اااو ةاا  ماارة ا، واااو هااذا الصاادد  وماا  ام السااترداد ماام لباا  المااودع  اام د

دتدخ  المشرع الطارالو ونمم مطالجي تشريطاي تت ل  م  ال اروم اللتصاددااي والتغدار 
او الطمأي ال قداي بتطدد   ص المادة المذةورة ل لا و قتارح ام اةاوم الضاد الد اا ل اقا  

ضدث ةام اخار تطادد  لأقاا وم   م  شرة الم دد ار سوا  او اتج الضسا  او الدداع،
 .1988لس ي  60هو التطدد  الثا و رل  

ةااذلك لدااد المشاارع الطااارالو ال ساابي المقاارر اسااتقطا عا ماام رواتاا  المااو لدم  أااا 
%( 10المطاادل بمقاادار ) 2014( لساا ي 9الماا ك الاادال  اااو لااا وم التقا ااد الموضااد رلاا  )

م الجتما اي لأمو ف بام تتضم  ، ورا ا او ذلك المولف وال رو (1) شرة مم المالي 
%(  ساابي خمسااي  شاارة ماام المالااي ماام الراتاا  أل ااراض التقا ااد وشااة  ذلااك 15الدولااي )

ضاارص المشاارع بالضلاااظ  أااا المسااتوى ال لااق اجتما اااا لأمو ااف ماام خااا ل مساااهمي 
 الدولي او تضم  ا با  الستقطاع أل راض التقا د.

ماام الهماااي دأااا  مرا اتعااا سااوا  بالتلاااا وماام القدااود القا و داااي التااو تمثاا  جا اا  
المشاارع الااا ت  امعااا ومرالبااي تطباقعااا ا  التاااا  اطاارام  قااد الدخاااار بتطباقعااا وهااو ام 

                                                           

(
1

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العـراقي رقم )17ينظر نص المادة ) (
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تكااوم المبااالم والودالاا  ال قداااي مضاا   قااد الدخاااار مشاارو ا وهااو ام اةااوم متقوماااع وممااا 
وم تأااك المبااالم ، ةااذلك دجاا  ام تكاا(1)دجااوا امت كااه ويجااوا اسااتطماله ل  ااراض ةااااي

 دااااار متضصاااااأي  ااااام جريماااااي ولتخنااااا  لأتشاااااريطاا التاااااو تتصااااادى لمشاااااة ا  ساااااد  
ولااد  ااالج المشاارع الطااارالو هااذه المسااال  وجطأعااا ماام القدااود القا و داااي التااو ، (2)المااوال

تم   ابرا   قد الدخاار ولبول الودال  بموجباه ااو  طااق ت  اماه لقاا وم الب اك المرةاا  
الذ  جا  متنم ا او القس  الضاد   شر م ه الاطال الج الاي  2004( لس ي 56رل  )

 2004( لسا ي 94مم ضدث التجري  والطقوبي، ةما  الج لا وم المصاارم الطاارالو رلا  )
( التااو  صااا  أااا ا ااه 35المسااال  المتطأقااي بمااا اسااما المطااام ا المريبااي اااو المااادة )

اه او مو لاااااه ام ت لدااااذ مطامأااااي اذا  أاااا  المصاااارم او أ  ماااام ادارياااااه او مسااااؤول -1ا
مصااارااي او اساااتخدا  او داااا  مبأااام لاااه   لاااي باااا  جريماااي أو  مااا   دااار لاااا و و اقاااو  
المصرم اوراع باخطار الب ك المرةا  الطارالو بذلك و أا اساص شعر   ام المطاام ا 
المريبااي المقدمااي ام وجاادا واامااا دتطأااق ب شااو  ناارورة أل  اجاارا  انااااو دتطأااق بعااذا 

را ا، وا ضاااظ ام الصااااا ي القا و دااااي والأغوااااي ااااو هاااذا الااا ص  دااار دلاقاااي ةو عاااا الجااا
 أااه  2004جا ا ترجمي لأ ص المدرج او الأغي ال ةأداياي ضادم صادور القاا وم  اا  

 وم  ام دتادخ  المشارع لمطالجاي تأاك الصااا ي بالشاة  الاذ  د طاو   أاا صاضي الألاظ 
 ااا  ذلك . والمط ا ومم ث  الثر القا و و المترت 

                                                           

(
1

محمد عثمان .؛ولمزيد من التفصيل ينظر د 371محمد البريشي، مصدر سابق، صاسماعيل د. (

 ،2006النفائس،عمان،دار ،1لفقـهية في الشريعة االسالمية،طضوابط االقواعد الكلية والشبير،

 .332ص

(
2

( لسنة 39نظم المشرع العـراقي قانون مكافحة غسيل االموال واالرهاب في القانون  رقم ) (

( منه االموال التي تندرج ضمن نطاق هذا القانون والجرائم المتعلقة به 1، وبين في المادة )2015

( متى يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسيل االموال، 2ب، وحدد في نص المادة )وتمويل االرها

( تأسيس مكتب يسمى )مكتب مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب( 8وفرض في نص المادة )

( التعّرف على هوية العميل والتحقق منها، 10في البنك، والزام المؤسسات المالية في نص المادة )

ال المطلوبة وهيكلية ملكيته ومدى قانونيتها واعتماد الوثائق والمستندات وفهم الغرض من االعم

الالزمة لذلك، وعالج مسائل حماية التعاون الدولي والتبادل والتداول المالي عبر الحدود ضمن 

 ( وحدد العقوبات التي تفرض في حال مخالفة أحكام ذلك القانون.34نص المادة )
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ولد اخذ المشرع الرد و بالمولف ذاتاه ااو لاا وم مةااضاي  ساد  الماوال وتمويا  
 .(1)المطدل 2007( لس ي 46الرها  رل  )

وةذلك   ا  المشارع المصار  لوا اد المشارو اي بال سابي لأودالا  ال قدااي ااو لاا وم 
( و 64م )نامم أضةاا   اص الماادتد 2020( لسا ي 194الب ك المرةا  المصر  رلا  )

( إذ اااارض بموجبعاااا اللتااااا  بطاااد  مخاللاااي لوا اااد اللتماااام المالااااي ومااادى لا و ااااي 116)
 الودال  المدخرة و در متضصأي  م جريمي.

 المطلب الثال 
 الطبيعة القانونيوة لعقد االدخوار وآثاره

الطباطااي القا و داااي وصااف دأضااق المسااال  المونااو اي الطامااي وبااذلك لدتطاماا  ماا        
التلاصد  واةوم  أا وتدرة واضدة واقو  به المشرع، بد ما التكددف القا و و مم المسال  

، (2)الجرالاااي ويتطاماا  مااا  التلاصااد  ويختأاااف ماام ضالااي الاااا أخاارى واقاااو  بااه القاناااو
وب اااا ع  أاااا ذلاااك  بااادم الطباطاااي القا و دااااي لطقاااد الدخااااار توساسااااع  أاااا مضتاااوى التشاااري  

 الثار المترتبي  أاه واقاع لأتقسا  اآلتو: لمنمو ه ومم ث   ت اول
تضدداد الطباطاي القا و دااي ل   قاد مام  :الفور  االول: الطبيعوة القانونيووة لعقود االدخووار

الطقااود اةااوم تبطاااع لأقوا ااد التااو تاا    تكوي ااه ضدااث اةااوم جااا  ماام ذلااك ال  ااا ، إذ تاادق 
اضسا  الخا م بشاو عا   ادما  مسالي الطباطي القا و داي لطقد ما، واصط  تضدددها بشاة 

تكااوم تأااك المسااولي ناامم أكثاار ماام   ااا  لااا و و وبشااة  خاااص تكماام الصااطوبي ااااو 
 تضددد الطباطي القا و داي لطقد الدخاار الا السبا  اآلتاي:

تطدد صور واسالد   قود الدخاار م  الخت م ااو الشاروث والط اصار التاو امةام -1
 ه الختاار  ا  الجبار .ام دتنم عا ة   قد سوا  أكام بشةأ

                                                           

(
1

المعدل ، وكذلك  2007( لسنة 46انون غسيل االموال االردني رقم )( من ق93ينظر نص المادة ) (

 .2005( لسنة 33قانون مكافحة غسيل االموال السوري رقم )

(
2

د. محمد سليمان األحمد، أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونيـة في تحديد نطاق  (

للحقوق، كلية الحقوق ، جامعة تطبيق القانون المختص، بحث منشور في مجلة الرافدين 

 ومابعدها. 87، ص2004(، 20(، العدد )9الموصل، المجلد )
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لدوجاااد ت  اااا  تشاااريطو مضااادد دتطأاااق بطقاااد الدخااااار امةااام ام اضسااا  الخااا م بشاااوم -2
 طباطته.

 أاااه  ت اااول الاارؤى المضتمأااي اااو باااام الطباطااي القا و داااي لطقااد الدخاااار اااو التلصااا ا 
 اآلتاي:

د ذاا الطاب  الدخااار  الت  دا  القا و و لأطقو  : أوال : عقد االدخوار من العقود التاارية
بصااااورته التقأدداااااي، أ  ةااااام الدخاااااار واااااق صااااوره  (1)ساااوا  أكااااام ذلااااك الدخاااااار  اماااااع 

المتضقااق ماام خااا ل السااتثمار اااو  (2)المسااتضدثي والااذ  اطأااق  أاااه الدخاااار المؤسسااو
الصااا اددق التاااو ُت شاااو لأغااارض الماااذةور ل لااااع،  جاااد ت  اااا  تأاااك الطقاااود دخنااا  ألضةاااا  

التجااااار  واةااااوم جااااا ع ل دتجاااااأ ماااام تطباقاااااا المطااااام ا المصاااارااي وا مااااال  القااااا وم 
والتاااو بموجبعااا دترتااا   أااا إبااارا   قااد الدخااااار ، السااتثمار القالماااي  أااا اةااارة الم لطااي

تضقااق تأااك الم لطااي  ماام خااا ل الدااداع ال قااد  اااو المصااارم المختصااي بصاارم ال  اار 
لدخاااار المجارد ماام م لطاي، أو   اادما اةااوم  ام الدخاااار بلالادة ماام  دماه، إذ لدخأااو ا

الدخاااار  اام طريااق السااتثمار اااو صاا اددق المضل ااي السااتثماريي او صاا اددق الولااف، 
ضدث ذه  المشرع الطارالو الاا هاذا التجااه و  ا  لوا اد وأضةاا   قاد الدخااار بوسااطي 

                                                           

(
1

االدخـار العام وفقاً لصورته التقليدية يكون من خـالل قنوات االدخـار المعروفة والتي تتم من قبل  (

ً واستجابة لرغبة او حاجة لديه بموجب مبادرته إليداع مبالغ معينة بناًء  على الفرد طوعا

مقتضيات العقد المبرم للغرض اعاله ، أو يكون عقد االدخـار اجبارياً ، ومن أهـم تطبيقاتها عقد 

الوديعة النقدية لإلدخار في المصارف والبنوك ، وعقد االدخـار والتوفير في دوائر البريد 

السكن أو  والتوفير ، واالدخـار االجباري من قبل الحكومة للتقاعد والضمان االجتماعي او الجل

الدراسة، لمزيد من التفصيل ينظر: منير حمود الكبيسي ، الوديعة في الفقـه االسالمي ، رسالة 

؛ د. محمد أحمد سراج، النظام 60، ص1999دكتوراه، كلية العلوم االسالمية، جامعة بغداد ، 

 .90، ص1989المصرفي، دار الثقافة ، القاهرة، 

(
2

خـار تتمثل بصور مختلفة وتتم من خـالل مؤسسات لها اكثر من التطبيقات المعاصرة لعقود االد (

شكل ، منها صناديق االستثمار في المؤسسات المالية التقليدية والتي تقوم بإدارة االموال بشكل 

عام ضمن اشراف المتخصصين في هذا المجال وتأخذ صيغة عقد شراكة بين إدارة الصندوق 

لى  ادارة الصندوق مقابل وثائق تحدد نصيب كل مساهم في والمساهمين فيه بمبالغ نقدية تدفع ا

الصندوق الذي بدوره يقوم باستثمار تلك المبالغ في سوق االوراق المالية والتعامل مع االسهم  

والسندات، أو يكون االدخـار بصورة اخرى وهي عقود االدخـار في الصناديق الوقفية ، إذ يعد 

موال موقوفة تستخدم لشراء اسهم واصول تدار بصفة محفظة الصندوق الوقفي وعاء تجتمع فيه ا

استثمارية وتكون موجودات الصندوق متغيرة وليست ثابتة تمثل تطبيقاً لالقتصاد الكلي االسالمي 

 .124الذي يتحقق فيها االدخـار وآثاره ، د. ابراهيم عبداللطيف العبيدي، مصدر سابق، ص
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ةاااا   اااص المطااادل نااامم أض 1984( لسااا ي 30الودالاا  ال قدااااي ااااو لاااا وم التجاااارة رلاا  )
( والتو جا  ادعا اوداطي ال قود  قاد دخاول بمقتنااه المصارم تمأاك ال قاود 239المادة )

المود ااي ااااه والتصاارم ادعااا بمااا دتلااق و شاااطه المع ااو ماا  التاامااه باارد مثأعااا لأمااودعا، 
( ناامم اللقاارة )ثالااث  شاار( ام الطمأااااا المصاارااي تطااد ماام 5وضاادد اااو  ااص المااادة )
، ةا ا بقصد الربج الاذ  امثا  لصاداع ملترنااع ماا لا  دثباا الطةاصال مال التجاريي إذا 

ةماااااا ا عااااار طباطاااااي الطمااااا  التجاااااار  ااااااو الدااااادا اا لأمباااااالم الماااااد خرة بموجااااا  لاااااا وم 
( التااو جااا  ادعااا اتط ااو 1اااو  ااص المااادة ) 2004( لساا ي 94المصااارم الطااارالو رلاا  )
وال اخرى مساتضقي الساداد مام أ مال است   الودال  ال قداي أو أم،  بارة أ مال مصرااي

، وتب اااا (1)الجمعااور أل ااراض ادااداع التما اااا أو إسااتثماراا اااو الضسااا  الخاااص بعاااا
 2006( لساااا ي 13المشاااارع الطااااارالو التجاااااه ذاتااااه اااااو  طاااااق لااااا وم السااااتثمار رلاااا  )

المطااادل، ةو اااه أجااااا الساااتثمار ااااو المضل اااي الساااتثماريي مااام خاااا ل التطامااا  باااالبا  
 .(2)ألسع  والس داا والتو تمث   و اع مم أ واع  قود الدخااروالشرا  ل

أما مولف التشريطاا الخرى مض  المقار ي  جاد ام المشارع المصار  جاا  موللاه       
( لسا ي 17مسادراع لما تب ااه المشارع الطاارالو نامم أضةاا  لاا وم التجاار  المصار  رلا  )

 قااود  قااد دخااول الب ااك مأكاااي ال قااود ( جااا  ادعااا اوداطااي ال301اااو  ااص المااادة ) 1999
بد مااا ، المود ااي والتصاارم بمااا دتلااق و شاااطه ماا  التاامااه باارد مثأعااا طبقاااع لشااروث الطقاادا

المشرع الرد و ل  دت اول تطريف  قاد الوداطاي با تبااره  قاد إدخاار نامم أضةاا  لاا وم 
القا و دااااي المطااادل، وا  مااا تطااارض الااا األضةاااا   1966( لسااا ي 12التجااارة الرد اااو رلاا  )

المتطأقي به مم ضدث إدداع المبالم ال قداي او المصرم المختص وبموج  وثالق خطاي 
 .(3)تطد دلا ع  أاه وتجأ  اللالدة   د اللتنا 

                                                           

(
1

( ، 1-)الفقرة 2004( لسنة 94المصارف العـراقي رقم )( من قانون 27ينظر : نص المادة ) (

بصدد استالم ودائع نقدية بشكل ودائع تحت الطلب أو ودائع ألجل أو أنواع اخرى من الودائع 

 تحمل أو التحمل فائدة.

(
2

 المعدل. 2006( لسنة 13( من قانون االستثمار العـراقي رقم )1ينظر: نص المادة ) (

(
3

 المعدل. 1966( لسنة 12( من قانون التجارة االردني رقم )115ينظر: نص المادة ) (
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اساااااتقرا  ال صاااااوص ل لاااااي الاااااذةر واقااااااع الاااااا مولاااااف التشاااااريطاا مضااااا  المقار اااااي        
داااي لطقااد الدخاااار تاات ل  ماا  وباااألخص مولااف المشاارع الطااارالو  جااد ام الطباطااي القا و 

طباطي ال مال التجاريي واقاع لقوا د ت  امه وتلصاا ا الجارا اا المتطأقاي باه ومام ثا  
الثااار التااو تترتاا   أاااه، إذ داات   قااد الدخاااار بوسااال   اادة مت و ااي  اام طريااق الودالاا  

ل ماااال ال قدااااي ااااو الب اااوك او المصاااارم والساااتثمار ااااو المضاااااظ الساااتثماريي وتأاااك ا
تتضقااق ماام خااا ل  قااود تكااوم طباطتعااا تجاريااي سااوا   أااا مسااتوى الدولااي أ  الاااراد ول 

، إل ام هذا التجاه ل اضس  الخا م بشاوم الطباطاي القا و دااي لطقاد (1)تتطأق بمراق  ا 
الدخاااار بوجااه  ااا ، إذ القااول بااوم  قااد الدخاااار  قااد تجارياااع اااو هااذه الضااالا، لام اا  

 .(2)ل  م طباطي الطقد او الضالا الخرى مم التساؤ 
ماام  قااود الدخاااار الااا  تخناا  بطناااع :  (3)ثانيووا : عقوود االدخوووار موون العقووود االداريووة

م ل راض تتطأق بمث  هذا ال وع  اجرا اا تلرنعا السأطي الداريي ب ا ع  أا تشري  اس 
إجبارياااع، ولام اا  ماام  ماام الطقااود والااذ  اسااتو  ااااه ام اةااوم  قااد الدخاااار اختاارياااع أو

القااول بااوم لااه طباطااي إداريااي ضتااا وام ةااام تسااددرها ذاتااااع، ألم التشااةد  والدارة والرلابااي 
والتبطاي التو اضددها القا وم تجط  مام ذلاك الطقاد ااو اساأو  ابراماه ذو طباطاي إدارياي، 

ااو هاذا  واةمام الساب  ااو ذلاك وجاود الرتبااث بالساأطي الدارياي ال أاا ذاتعاا، إذ  جاد
المجااال أم المشاارع الطااارالو تطاارض الااا مثاا  هااذه الطقااود ناامم أضةااا  لااا وم صاا دوق 

                                                           

(
1

، 2008د. عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم، المجلد الثاني، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت،  (

 ومابعدها. 14ص

(
2

 الحاالت االخرى هي محور الموضوع الذي نتناوله في الصفحات الالحقة من البحث. (

(
3

ي في االصل يقوم على فكرة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وهذا ما العقد االدار (

يجعل السلطة االدارية تنفرد في تنظيمه ويلزم لقيامه توافر ثالثة شروط ، وهي أن تكون االدارة 

طرفاً في العقد وأن يتصل العقد بمرفق عام، وأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في 

القانون الخاص، والعقد االداري يمكن ان يكون وطنياً يبرم بين الشخص المعنوي العام مع نطاق 

الطرف اآلخر بهدف تسيير مرفق عام ، أو يكون عقداً إدارياً دولياً والذي تبرمه الدولة باعتبارها 

سلطة عامة أو أحد االشخاص المعنوية األخرى مع أحد األشخاص الطبيعية او المعنوية من 

ايا الدول االخرى، د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون االداري، دار الفكر العربي، رع

 .299، ص1988القاهرة، 
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الذ  جط  ادارة الصا دوق مام لبا  مجأاص ادارة  2012( لس ي 35إدخار الكمارك رل  )
 .(1)امثأه مددر  ا  العدلي الطامي لأكمارك درتب  به واةوم رلاساع له

لخاار  ماام الطقااود التااو تباار  أل ااراض الدخاااار  ةااذلك   اا  المشاارع الطااارالو  و ااا       
ومااام ثااا  الاااواير ، مااام خاااا ل صااا دوق تاااوادر البرياااد الاااذ  دااارتب  بالعدلاااي الطاماااي لأبرياااد

المطادل ااو  1972( لسا ي 20المختص نمم أضةا  لا وم صا دوق تاوادر البرياد رلا  )
ا ( م اااه جاااا  ادعااااا دؤساااص صااا دوق تاااوادر  اااا  باااادارة هدلاااي ماااا اسااام2 اااص الماااادة )

صااا دوق تاااوادر البريااادا وةاااذلك ماااا تنااام ه لاااا وم صااا دوق  قاباااي المضاسااابدم والمااادلقدم 
 1984( لس ي 81المطدل، ولا وم  قابي الطبا  رل  ) 1969( لس ي 185الطارالو رل  )

، وتب اااا التشاااريطاا مضااا  المقار اااي التجااااه ذاتاااه مااام خاااا ل ت  اااا  الدخااااار (2)المطااادل
ور   قاااد الدخااااار أل اااراض الساااةم ااااو القاااا وم رلااا  المؤسساااو، إذ  اااالج المشااارع السااا

، وضاادد المشاارع الأدبااو لوا ااد الدخاااار أل ااراض السااتثمار الطقااار  1978( لساا ي 38)
 1981( لساا ي 2نامم أضةااا  لااا وم ا شاا  مصاارم الدخاااار والساتثمار الطقااار  رلاا  )

الطااامأدم  وجطاا  المشاارع المصاار  اسااص الدخاااار لللااي ماام الطااامأدم ناامم   ااا  إدخااار
وتب ا المشرع الرد و  قد ، 1980( لس ي 135المطدل بالرل  ) 1975( لس ي 13رل  )

الرسااماي رلاا   (3)الدخاااار اااو  طاااق ال  مااي الصااادرة بموجاا  لااا وم الجامطاااا الرد اااي
، وم عا   ا  المةااوة والتطواض وص دوق الدخاار لأجامطي الرد اي 1964( لس ي 27)

، وهاذه 2003( لسا ي 169، و  ا  جامطي الطأو  والتك أوجاا رل  )1990( لس ي 8رل  )

                                                           

(
1

 .2012( لسنة 35/أوالً( من قانون صندوق إدخار الكمارك رقم )3ينظر نص المادة ) (

(
2

صورها التطبيقية يوجد في التشريع العـراقي العديد من القوانين التي عالجت عقود االدخـار ب (

الخاصة وفقاً الغراض التي وردت فيها والتي بنيت على فكرة الصندوق التي يمثل اعتماد 

االفراد على بعضهم بما يساعد على تعزيز التكافل التعاوني والشعور باالمان المالي حيث يتم 

منها استقطاع مبلغ معين من كل عضو شهريا )إدخار مستمر( لتكوين رأس المال التراكمي 

، وقانون صندوق ضمان االطباء رقم 2011( لسنة 32قانون صندوق االسكان العـراقي رقم )

والذي جرى تعديله  1942( لسنة= 47وقانون صندوق ضمان الموظفين رقم ) 1968( لسنة 9)

مرات عديدة ومن ثم الغي وصوال الى قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة 

 المعدل.  1990نة ( لس47رقم )

(
3

وإلغي أيضاً وحل عوضاً عنه قانون  2001( لسنة 22الغي هذا القانون وصدر بعده القانون رقم ) (

 المعدل. 2009( لسنة 20الجامعات االردنية الرسمية رقم )
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ال  مااي تطاااالج  قاااود الدخااااار بااادم الدارة والطاااامأدم لاااددعا واقااااع لساااتقطا اا وشاااروث 
 مضددة سألاع.  

واو  طاق الطباطي الداريي لطقد الدخاار اقد ةام لأقناا  دوراع ممداااع ااو ذلاك،         
الو الا ا تماد صالي القارار الدار  لاسابغعا  أاا لارار الضةوماي ااو اذه  القنا  الطار 

ضدااث تب ااا هاااذا التجاااه المضةمااي التضادااااي ، الأااا  ةردسااتام بشااوم الدخااااار الجبااار  
جاا  اااه اإدخاار رواتا  ماو لو الأاا  ةردساتام اطاد لاراراع إداريااع  (1)الطأاا او أضد لراراتعا

ناااا  اللأساااطد و ااااو لااارار مضةماااي اساااتل ام را  هللا ...ا، وةاااذلك أخاااذ المولاااف ذاتاااه الق
جاااا  اااااه اماااا اساااتضقه الطاماا  مااام مباااالم ااااو صااا دوق الدخااااار ل  (2)بصاالتعا التمدداياااي

اطتبر مم الضقوق ال اشلي  م  قد الطم  اللرد  وا ما هو ضق مساتق  اساتوااه الطاما  
   د ا عا  خدمته مم لب  الدارة...ا 

لأمساااؤول اااو الدارة صااا ضااا تااؤد  الاااا اباارا  الماياااد مااام  ةمااا ا طاااا القااا وم       
مثاا  التااومدم  أااا  (3) قااود الدخاااار ماام خااا ل ا تماااد الوسااال  التااو تشااج   أااا ذلااك

ضااااة المااود دم واجاارا  الاا صااد  و درهااا ماام الوسااال  الخاارى اساات ادا الااا اةاارة الطقااد 
ى تطااابق الشااروث المتضققااي الدار  التااو ت عاار وانااضي اااو هااذا ال ااوع ماام الطقااود وياار 

اااااادارة طراااااع بعاااا وتتصااا  بمرااااق  اااا  وتضتاااو   أاااا ، ادعاااا مااا  شاااروث الطقاااد الدار  
شروث استث الاي  در مولواي او القا وم الخاص ضداث ذها  الاا هاذا التجااه اكثار مام 

لاا دؤيد اةرة الطقد الدار  لكااي  قود الدارة مست دا ا (1)، وه اك جا   مم اللقاه(4)رأ 
                                                           

(
1

، منشور في شبكة  11/3/2018في  2017/ االتحادية /  146قرار المحكمة االتحادية العليا رقم  (

 .6/6/2020، تاريخ الزيارة  www.kuridiu.orgمات العالمية ، الرابط المعلو

(
2

، منشور في  24/10/2017في  635/2017قرار محكمة استئناف رام هللا بصفتها التمييزية رقم  (

ابط شبكة المعلومات العالمية، موسوعة األحكام والقوانين الفلسطينية ، الر

maqam.najah.edu.  23/5/2020، تاريخ الزيارة. 

(
3

 المعدل. 1972( لسنة 20( من قانون صندوق توفير البريد العـراقي رقم )13ينظر نص المادة ) (

(
4
) Asantc . Samuel.B, Stability of Contractual Relations in the Transnational 

process . article I. C. L. Q., Vol 28, part3, 1979, P401; Jze, Gaston, La 

grantie des emprunts publics, Etat. Rec. Cours La Hay . p. 155;  

بشار االسعد، عقود الدولة في القانون الدولي ، منشورات زين الحقوقية ، صيدا ، لبنان ،  0د     

نهضة العربية، ؛ د. محمد بكر حسين، فكرة العقد االداري عبر الحدود، دار ال97، ص 2010

 .204، ص2000القاهرة، 

http://www.kuridiu.org/
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اةاارة الساااادة التااو تقتنااو  ااد  خنااوع الدارة لقااا وم لخاار  داار لا و عااا الااوط و، وياات  
تسواي ال ااع بشو عا مم خا ل تطبدق القوا د الطامي التو تتلق ما  طباطاي الطقاد الدار  

 والتو امةم تطددأعا باانااي او الضذم وبما اضقق المصأضي الطامي.
الطقااود اااو  طاااق أضةااا  القااا وم المااد و اااو : المدنيووةثالثووا: عقوود االدخوووار لووي العقووود 

الصااا  تخنااا  لأقوا اااد الطاماااي مااام ضداااث التكاااويم والثااار وي ااادرج ااااو مضتاااوى الت  داااا  
القاااا و و لعاااا تقسااااماا  ااادة تختأاااف ااماااا بد عاااا واقاااا لألسااااص الاااذ  تسااات د الااااه نااامم 

الطقود تقساا  ماام ا تباااراا مطد ااي لكاا  طاللااي ماام الطقااود واةااوم لعااا مقوماااا مشااترةي، ااا
ضدث تكوي عا الا الطقود الرنالاي والطقود الشةأاي والطقود الطد اي وهذه بدورها تقس  الا 
 قود بساطي و قود مرةبي، وتقس  مم ضداث التااا  اطرااعاا الاا الطقاود المأاماي لأجاا بدم 

  قااود مضااددة و قااود اضتمالاااي، وتقساا ، او مأاماي لجا اا  واضااد، وماام ضدااث لامااي اللتااا 
مم ضدث المقاب ،  قود المطاوناي و قاود التبارع، ومام ضداث الاامم الاا الطقاود اللورياي 

أمااااا ماااام ضدااااث التسااااماي اتقساااا  الااااا الطقااااود المسااااماة والطقااااود  داااار ، والطقااااود المسااااتمرة
، وتكااوم ةاا  تأااك األ ااواع خانااطي لأقااا وم المااد و الااذ  دتناامم ال صااوص (2)المسااماة

د المشااارع اااااه المباااادئ الطاماااي دوم أم اغلااا  ت  اااا  المتطأقاااي بالطقاااد بوجاااه  اااا ، إذ اضاااد
القوا د التلصدأاي التو تضة  خصوصاي ة   قد، وااو هاذا الشاوم  جاد المشارع الطاارالو 
    المبادئ الطامي أولع ومم ث  ا تمد التلاصاد  الخاصاي باالطقود نامم أضةاا  القاا وم 

 ااواع الطقااود واااق تقساااماا المطاادل و ااالج ااااه أ 1951( لساا ي 40المااد و الطااارالو رلاا  )
( ااااه التطريااف بالطقااد بوجااه 73تطتمااد اااو تاادرجعا تأااك السااص ضدااث تناام ا المااادة )

ثاا  بااد م القوا ااد الطامااي ااااه، ةمااا تطاارض أل ااواع الطقااود ماام ضدااث التكااويم والماادة ،  ااا 

                                                                                                                                                      

(
1

يوسف عبدالهادي خليل االكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنلوجيا في مجال القانون الدولي  (

 .311-300، ص1989الخاص، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الزنازيق، بنها، مصر، 

(
2

عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، الوجيز في ينظر بصدد تعريف العقد بوجه عام وأنواعه : د.  (

؛ د. منذر الفضل، الوسيط في 20، ص1990، 1نظرية االلتزام في القانون المدني العـراقي ، ج

؛ د. عبدالرزاق 38، ص2006، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل، 1شرح القانون المدني ، ط

دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ،1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج

 .137دون سنة طبع، ص
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اضاااكو مولاااف  (1)واللتاااا  والثاار والمقاباا  والتسااماي، ولااد جاااا  مولااف المشاارع الطااارالو
شااارع المصااار  ااااو اساااأو  التقساااا  لتأاااك الطقاااود ااااو القاااا وم الماااد و المصااار  رلااا  الم
المطاادل وةااذا الضااال لاادى المشاارع الرد ااو اااو القااا وم المااد و رلاا   1948( لسا ي 131)
المطاادل، و قااد الدخاااار اااو ضقاقتااه اقتاار  ماام ضدااث طريقااي تكوي ااه  1976( لساا ي 43)

، واقااع لمتطأبااا ت  اماه ااو القاا وم الماد و والتلاصد  المتطأقي باه مام الطقاد بوجاه  اا 
وبااذلك امةاام تطبداااق القوا ااد الطامااي بشاااو ه ماام ضدااث اطراااااه وتضقااق الترانااو بد عماااا، 
ووجود المض  ومشرو دته م  تواار السب  الصاضاج والمشاروع لترتدا   أثاره ساوا  أكاام 

الوداطاي ال قدااي او   قد الدخااار اختااريااع مقتر ااع بشاروث مضاددة ساألاع ةماا ااو ضالاي  قاد
الدخاار او ص اددق التوادر او المضاااظ الساتثماريي أو  قاد الدخااار ألجا  الساةم أو 
 (2)الدراسي، أ  ةام الدخاار اجبارياع لاةوم او هذه الضالا مم تطباقاا  قاود الذ اام

والتو اةوم القبول ادعا نمم خصوصااي اضاددها التشاري  المخاتص، ااالقول باوم  قاود 
لدخاااار ماام لبداا   قااود الذ ااام اط ااو ا عااا لالمااي  أااا اةاارة اخاات ل التااواام الطقااد  ا

بسب  الشروث التطسلاي التو تلرض مم لبا  اضاد اطارام الطقاد، ال ام تأاك الشاروث ل 
تااؤثر  أااا تكااويم الطقااد  ااااي الماار ام القبااول ااااه اةااوم باذ ااام لرادة الطاارم الخاار 

والشروث التاو تلرناعا المصاارم  أاا الماودع با تبااره  (3)ةما او ضالي الوداطي ال قداي
الطرم النطف ب ا ع  أا ااتراض  اد  ةلالتاه الل ااي والقا و دااي لااساا بالمتطالاد الخار 

                                                           

(
1

من القانون المدني العـراقي، وما يناظرها في  (983، 847، 722، 506، 73ينظر المواد : ) (

القانون المدني المصري، والقانون المدني االردني، حيث يتضح من خـالل تلك النصوص وعلى 

وردت فيها االسلوب المتعارف عليه في تقسيم العقود المدنية  اختالف التشريعات الوطنية التي

 والتي تحددت بموجبها أنواع التقسيم وشكله وصورته.

(
2

عقد االذعان هو العقد الذي ينفرد به احد المتعاقدين بوضع شروطه واليكون للمتعاقد اآلخر اال ان   (

او يعدل فيها، وهذا ما أخذ به  يقبل بتلك الشروط كلها او يرفضها كلها وليس له ان يناقشها

 1951( لسنة 40( من القانون المدني العـراقي رقم )167المشرع العـراقي ضمن نص المادة )

المعدل ، ينظر في ذلك : د. عبدالحي حجازي، موجز النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، 

يم ، الموجز في شرح القانون ؛ د. عبدالمجيد الحك160، ص1955المطبعة العالمية ، القاهرة، 

 . 82، ص1977، المكتبة القانونيـة ـ بغداد، 1المدني، مصادر االلتزام ، ج

(
3

 . 2004( لسنة 94( من قانون المصارف العـراقي رقم )1ينظر: نص المادة )  (
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وباااذلك اةاااوم  قاااد الدخااااار مااام الطقاااود المد ااااي ويخااارج  ااام وصاااف  (1)وهاااو المصااارم
القالاا  بااوم الطقااود  (2)اه اللقاااعوالطقااود الداريااي اساات ادا الااا الاارأ  الااذ  ذهاا  الاااه التجاا

التو تبرمعا الدارة لاسا جماطعا ت درج نمم  طاق الطقد الدار  وتتمداا بطباطاي ذلاك 
الطقد، إذ امةم ادراجعا نمم  قود القا وم الخاص واةمم السب  او ذلك الا ام هذه 

م ااو هااذا الطقاود تخنا  لمبادأ سااأطام الرادة بوجاه  اا ، ةماا ام الدارة با تبارهااا طار 
ةاذلك الشاروث التاو الرناعا القاا وم ، الطقد لد لتتمث  بوسالد  القاا وم الطاا  ااو ت لداذه

با تبارها المطاددر المطتمدة او اكتسا  صلي الطقد الدار  وطباطته لد لاشترث تواارها 
، اااااو  قااااود الدخاااااار سااااوا  أكااااام المطاااااار الماااااد  اساساااااع لأتلرلااااي أ  مطاااااار الغااااارض

دار  الطااا  لااد دباار   قااداع مااد ااع ةمااا دباار   قااداع إدارياااع وبااذلك لدخاارج  قااد االشااخص ال
الدخاااااار  اااام ذلااااك الوصااااف إذ اطااااد  قااااداع مااااد ااع وتكااااوم ضقااااوق الطاااارادم ااااااه متواا ااااي 

 ومتساواي وتخن  لقوا د القا وم الخاص والقنا  الطاد .
لرةاوم الاا تضدداد  أاه لما تقد  باا ه مام موالاف تشاريطاي اقعااي مختألاي لامةام ا

جاا  لأطباطي القا و داي التو دتمدا بعا  قد الدخاار ضدث امةم ام  جد أضد تأاك الطقاود 
ذا طباطي تجارياي إل ام تكوي اه بوساأو  الطقاد الدار ، ولاد اةاوم أضادها متساماع بطباطاي 

إل ا ااه د شااو بخصااالص الطقااد المااد و، ولااد اصاا  الماار الااا ضااد وجااود ، الطقااد الدار  
طناااع ماام  قااود الدخاااار مشااتمأي  أااا   اصاار وشااروث تجطاا  م عااا ضالااي خاصااي اااو ب

طباطتعاااا المختألاااي وهاااو لاااذلك تضتاااو  ااااو مجمأعاااا خصاااالص الطقاااود التجارياااي والدارياااي 
والمد اي واو هاذا الصادد  جاد ااو التشاري  الطاارالو مادؤياد هاذه اللةارة إذ تنام ا الماادة 

المطدل الشاارة الاا نامام  1972( لس ي 20ل  )( مم لا وم ص دوق توادر البريد ر 3)

                                                           

(
1

د. محمد جاسم محمد ، مدى انطباق صفة االذعان على العمليات المصرفية ، بحث منشور في   (

ة المحقق الحلي للعلوم القانونيـة والسياسة، جامعة بابل ، العدد الثالث، السنة الحادية عشر، مجل

 . 518، ص2019

(
2

د. أحمد عبدالكريم سالمة، العقود الدولية لالستثمار والتنمية االقتصاديـة، دار النهضة العربية،   (

ري، دار النهضة العربية، ؛ د. عمر حلمي، معيار تمييز العقد االدا232، ص1984القاهرة، 

؛ نقال عن د. عبدالوهاب عبدهللا، د. عبداللطيف حسين قاسم، التكييف 65، ص1993القاهرة، 

القانوني للعقود االدارية الحديثة، جامعة االسراء، االردن، بحث منشور في شبكة المعلومات 

 .7/10/2020تاريخ الزيارة  www.researchgate.netالعالمية، الرابط 
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المؤسسااي المبااالم المود ااي ادعااا وهااو تأااا  بردهااا ماا  اوالاادها لأمااود دم  اام طريااق اااتج 
ضسا  خااص باذلك وهاذه هاو الصالي التجارياي لأطقاد التاو تكاوم جاا ع مام طباطتاه، ويات  

والعااتف ويتنامم  التطالد بموج  اجرا اا اداريي تضددها المؤسساي الطاماي لأبرياد والبارق 
ةااذلك الطقااد الدخاااار  خصااالص الطقااد المااد و ماام ضدااث وجااود اكثاار ماام ارادة واةااوم 

وةذلك  جد التجاه ذاته او لا وم ص دوق ، الطقد رنالاا ومأاماع لأجا بدم واةوم مضدداع 
( م ااه تضددااد مجأااص ادارة 7إذ ارنااا المااادة ) 2012( لساا ي 35إدخااار الكمااارك رلاا  )

وااو هاذا الشاوم  وما  ام دتادخ  ، دة المقررة  ام الاراض ماو لو الكمااركالص دوق لألال
المشاارع الطااارالو اااو مطالجااي تشااريطاي شااامأي لت  ااا   قااد الدخاااار اااو صااورتاه الطامااي 
والخاصااي لتضقدااق الهاادام التااو درمااو الدعااا الدخاااار او التااوادر، لاةااوم  قااد الدخاااار 

 اام طريااق ا شااا  صاا دوق لأغاارض المااذةور الطااا  اااو اطااار الدخاااار الااوط و المضأااو 
ادبر  بموجبه  قود الدخاار التو ت ص  ، اطأق  أاه اص دوق إدخار المستقب  السااد 

 أا المباالم ال قدااي المقتططاي بموجا   سابي مضاددة مام الداراد ال لطاو لتسااه  ااو د ا  
اساتخدا  تأاك  اللتصاد الوط و اةوم ب دارة مستقأي  م الضةومي التاو بادورها تمت ا  مام

الدراداا ال او الضالا الستث الاي والطارلي ةما او ضالاي الضارو  والكاوارث الطباطااي 
، لاةوم ص دوق الدخاار الاوط و (1)و جا المداا اي أو ضالا ا تشار المراض والوبلي

ماام أهااا  الوسااال  التااو تسااا د الضةومااي اااو مطالجااي الموالااف الطارلااي اااو  مااو  ملاصاا  
ي وأهمعااا الصااضي والخاادماا والبطالااي بسااب  ال ااروم السااتث الاي ماا  مرا اااة تااوخو الدولاا

دارتعا المستقأي.  الدلي او ت  امعا وا 
أما  قد الدخاار الخاص ااةاوم نامم ت  اا  لاا و و مضادد اااه ضقاوق والتاامااا 

وتااودع الماادخراا اااو صاا دوق ناامام ، الطاارام واقااا لأط لااي القا و داااي التااو ت شااو بداا ع 
إذ دأتااا  الطاارم الول ااااه سااوا  أكااام شخصاااع ، دؤساص واقااا ألهاادام الدخاااار وأ رانااه

                                                           

(
1

بموجب بيان عن البنك المركزي العـراقي وهو صندوق ارتبط ببرامج  19-انشئ حساب كوفيد (

خاصة بجائحة فايروس كورونا وفي العراق الصندوق خارج الموازنة مصادر االيرادات فيه 

خاصة والتديره جهة تنفيذية إنما يخضع لترتيبات الحوكمة االلكترونية، نقالً عن تقرير صندوق 

ومنشور في شبكة  17/8/2020ولي/ ادارة الشؤون المالية العامة/= صادر بتاريخ النقد الد

 .5/0/2020تاريخ الزيارة  www.ar.special.comالمعلومات العالمية ، الرابط 

http://www.ar.special.com/
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طباطاااااع أ  ا تباريااااع بتساااددد المباااالم التاااو الرناااعا القاااا وم مااام ضداااث المقااادار والتولداااا 
والشروث والنواب  الواج  اتبا عا لتكوم مضور ومونوع الط لي الطقداي بدم الطرادم، 

لطاارم الثااا و )المؤسسااي المختصااي( بت لدااذ متطأباااا الطقااد واقااا واااو مقاباا  ذلااك دأتااا  ا
ألهدااه او مطالجي ضالا الطجا او البطالي او المرض او ااي  روم أخرى تطرأ اث ا  
ماادة  لاااذ الطقااد، ول ام اا  وجااود ت  ااا  لااا و و لطقااد الدخاااار الخاااص ماام تاادخ  الجعااي 

ومتطأبااا ا ماال الجعاي القطا ااي  المختصي ب صدار تطأامااا تساع  ت لداذه بماا دتطاابق
 ذاا الشوم و شاطاتعا.

 قاد الدخااار ةغداره مام الطقاود درتا  اثااره القا و دااي : الفر  الثاني: آثوار عقود االدخووار 
إل أم الخصوصاي التو دتمت  بعاا ، بشةأعا التقأدد  نمم  طاق اةرة الطقود بوجه  ا 

طباطتااه التااو دتمدااا بعااا  جااد ه اااك لثاااراع  هااذا الطقااد ب ااا ع  أااا لوا ااد تكوي ااه اناا ع  اام
أخااااارى تتضقاااااق مااااام خاااااا له وت عااااار نااااامم مضااااااور مختألاااااي ومت و اااااي أساساااااعا اآلثاااااار 

 اللتصادداي والتو  ت اولعا تبا اع واق التو: 
دتمداا  قاد الدخااار بخصوصااي مام ضداث ترتدا   :اآلثوار القانونيووة لعقود االدخووارأوال : 

ذه الخصوصاي مم الطباطاي الخاصاي التاو دتمتا  بعاا هاذا الطقاد، لثاره القا و داي، وت شو ه
إذ ل جااد اااو  طاااق لثاااره القا و داااي ماام ضدااث الشااخاص أو المونااوع مااا اطااابق تماماااع 

 القوا د التقأدداي التو تضة  لثار الطقود بوجه  ا .
، واشاااام  تطبداااار المتطالااااددم، األصاااا  أم الطقااااد ل اساااار  ال اااااو ضااااق المتطالااااددم

، وه اااك (3)ودال دعمااا الطااادددم (2)، والخاااص(1)دم الااذ دم أبرمااا الطقااد وخألعمااا الطااا الطاارا
                                                           

منها، كالنصف والثلث (  الخلف العام ، هو كل من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو جزء شائع 1)

والربع وهو يشمل الوارث والموصى له بجزء شائع من التركة؛ د. حسن علي الذنون ، د. محمد 

، مصادر االلتزام ، دار وائل 1، ط1سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ، ج

 .175، ص2002للنشر ، عمان، االردن، 

ملكية شيء معين بالذات او حقاً عينياً على هذا الشيء ،  (  الخلف الخاص هو من يخلف غيره في2)

مثل المشتري خلف خاص للبائع والموهوب له خلفاً خاص للواهب؛ د. عبدالرزاق السنهوري ، 

 .544مصدر سابق، ص

(  الدائن العادي هو الدائن الذي يقتسم اموال مدنيه على قدم المساواة مع بقية الدائنين العاديين 3)

تطاعتهم مطالبة المدين للقيام بعمل أو االمتناع عنه، ينظر في تفصيل ذلك د. ويكون باس

، 1967، شركة الطبع والنشر االهلية ، بغداد، 1عبدالمجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج

 ومابعدها. 18ص
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ضاااالا اساااتث الاي ل د صااارم ذلاااك الثااار الااااا الخأاااف الطاااا  مااا  بقاااا ه خألااااع  اماااااع أو 
وم عاا ماا جاا  ااو ، ، وما  ذلاك اوخاذ  قاد ا لأتشاري  الاذ  د  ماه(1)ل تباره مم الغدر

المطاادل،  1972( لساا ي 20تااوادر البريااد الطااارالو رلاا  ) ( ماام لااا وم صاا دوق 9المااادة )
ضداااث لداااد المشااارع ضااادود المبأااام الاااذ  دخنااا  لأضجاااا والمطارناااي ااااو الااارد التاااو تطاااود 

لدجوا ضجا مبأم اللف دد ار الولا ل   -1إذ  صا  أا ا ، لأمودع وةذلك أهأدته
 مودع ولتقب  المطارني او رد المبأم المذةور الا المودع .

اذا ةا ااا المبااالم المود ااي اااو الصاا دوق لقاصاار او  داار اهاا  لأتصاارم اأولاااه  -2
او وصاااه او القااا   أاااه او المضةمااي المختصااي المطارنااي اااو اسااتردادها شااريطي دتبأاام 
المااومور بعااذه المطارنااي رساامااع واطتباار ساام الرشااد لأغاارض المااذةور تمااا  الثا اااي  شاار 

ار ضصااراع لم تساابو العدلااي الطامااي لأكمااارك .... ا، وجطاا  ةااذلك لثااار الدخااا -3ساا ي . 
، ولاا  دجااا المشاارع ا تقااال تأااك (2)واقاااع ألضةااا  لااا وم صاا دوق إدخااار الكمااارك الطااارالو

الثااار لأخأااف الطااا  او الخاااص، بد مااا جطاا  الثااار القا و داااي ال اشاالي  اام  قااد الدخاااار 
المطادل مطابقاي  1984ي ( لسا 30بوساطي وداطي ال قود او لا وم التجارة الطاارالو رلا  )

 (3)لأطقود الواردة ااو القاا وم الماد و الطاارالو، لألثار القا و داي المضددة او القوا د الطامي
المطااادل ساااوا  ةاااام الضساااا  الاااذ  ا شااائ بموجااا   قاااد وداطاااي  1951( لسااا ي 40رلااا  )

وللاااع ، أمااا بال ساابي الااا مولااف المشاارع السااور   جااد ام لااه م(4)ال قااود م لاارداع ا  مشااترةاع 
مغاااادراع إذ تطامااا  مااا  تأاااك اآلثاااار ب اااوع مااام المرو اااي وجطااا  الصااا  تضققعاااا بااادم طرااااو 

                                                           

ً عاما هي: أ1) اذا اتفق  -(  الحاالت التي الينصرف فيها أثر العقد الى الخلف العام رغم بقاءه خلفا

 المتعاقدان على ان اليسري أثر العقد في حق الورثة. 

 اذا كانت طبيعة الحق تأبى انتقاله الى الورثة. -ب

 اذا كانت شخصية السلف محل اعتبار. -ج

أما الحاالت التي الينصرف فيها اثر العقد الى الخلف العام العتباره من الغير هي الحاالت التي يقصد 

بالخلف العام كما في التبرعات في مرض الموت، والوصية بما زاد عن  بها السلف االضرار

ثلث التركة ، د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في االلتزامات ، المجلد االول، 

 .573، ص1987، نظرية العقد، دار الكتب القانونيـة ، مصر، 4ط

 .2012( لسنة 35الكمارك رقم )( من قانون صندوق إدخار 2(  ينظر : نص المادة )2)

 ( من القانون المدني العـراقي النافذ.142(  ينظر نص المادة )3)

 ( من قانون التجارة العـراقي النافذ.246( ، )239(  ينظر نص المادتين )4)
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ضدث ارض او  1978( لس ي 38الط لي الطقداي او لا وم الدخاار ألج  السةم رل  )
اسااتمرار المااادخر بالتساااددد لاةاااوم اشاااتراكه ، /ج( لبقاااا  الرابطاااي التطالدااااي3 ااص الماااادة )

 ( اساااتث ا  ا تقاااال ذلاااك الضاااق -11/2ومااا  ذلاااك اقاااد أجااااا ااااو  اااص الماااادة )، مساااتمراع 
لأورثااي ضصااراع با تباااره  ماام الخأااف الطااا ، وتناامم الاا ص التااو: اخ ااااع ألضةااا  اللقاارة 
)ج( مااام الماااادة الثالثاااي مااام هاااذا القاااا وم اضاااق لورثاااي المااادخر المتاااواا الساااتمرار  أاااا 

 تاريو الوااة...ا  الدخاار او سض  إدخاراتع  خا ل س ي مم
وض ر المشرع المصر   أا المدخر الذ  د تل  مم  قد الدخاار أل راض السةم 

( لسا ي 93واقا ألضةا  لا وم السةام الجتما و ود   التموي  الطقار  المصر  رلا  )
سا واا( او 5مم التصرم بعا او التطام   أدعا او بجا  م عا لبا  مناو مادة ) 1998

وهاذا المولاف مام المشارع المصار  اشادر ، ي مجأص ادارة الصا دوق الضصول  أا موااق
الاااا ا اااه لد اااد الثاااار القا و دااااي المترتباااي  ااام  قاااد الدخااااار لأل اااراض الساااة اي والطقارياااي 

( مام القاا وم الماذةور 4نمم الضد الام و الذ  لارره بخماص سا واا ااو  اص الماادة )
 ل لاع.

لتو تتمث  بمجموع الضقاوق واللتاامااا اما اثار  قد الدخاار مم ضدث مونو ه وا
ال اشاااالي  اااام ذلااااك الطقااااد ضدااااث دأااااا   أااااا طرااااااه ت لدااااذها واقااااا لقا اااادة االطقااااد شااااريطي 
المتطالددما، والتاو لدجاوا بموجبعاا ام د لارد اضاد الطارادم بتطددأاه او  قناه وا ماا دأاا  

المخاتص الضقاوق واضادد التشاري  ، أو اةوم ذلك لألسبا  التاو اقررهاا القاا وم ، اتلالعما
واللتاامااااا التاااو ت شاااو  ااام ابااارا  ذلاااك الطقاااد، الاااو  طااااق لاااا وم صااا دوق تاااوادر البرياااد 

المطاادل  جااد ام التاااا  المؤسسااي ااااه اةااوم بناامام رد  1972( لساا ي 20الطااارالو رلاا  )
، بد مااا دأتااا  صاا دوق إدخااار الكمااارك الطااارالو (1)المبااالم المود ااه ماا  اوالاادها لأمااود دم

بتقاادا  المسااا داا المالاااي لم تساابو العدلااي  2012( لساا ي 35  القااا وم رلاا  )واقااا ألضةااا
الطامااااي لأكمااااارك بطااااد تضددااااد ضااااالا السااااتضقاق او الرانااااع  مبااااالم مالاااااي بلالاااادة واقااااا 

 .(2)لأشروث التو اضددها مجأص ادارة الص دوق 
                                                           

 ( من قانون صندوق توفير البريد العـراقي النافذ.3(  ينظر نص المادة )1)

 ( من قانون صندوق إدخار الكمارك العـراقي النافذ.7، 4، 2(  ينظر نص المواد )2)
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ار الختااار  اردااا ام الثر الساص لطقد الدخاا: ثانيا : االثار االصتصاديوة لعقد االدخوار
وةااذلك  قااد الدخاااار الجبااار  ، او  الأاااا او ناامم  طاااق  ماا  المؤسساااا والشاارةاا

هو تضقق اثاره نمم مضاور الت مااي اللتصاددااي ةاااي، االدخااار دعاو  رؤوص الماوال 
لأقاااا  بالمشاارو اا واسااتثمارها بوسااال  شااتا، ةمااا ا ااه اسااا د  أااا ايااادة الثااروة  أااا 

إذ ، لقاومو واللارد  ةو اه اسات د الاا اةارة بطاد ال  ار ااو الضتاااث لأمساتقب الصطدددم ا
داااتمةم المااادخروم مااام اساااتثمار مااادخراتع  با لساااع ، أو الساااتثمار مااام لبااا  مؤسسااااا 

، ضدث دت  نو الموال المدخرة او ال شطي اللتصادداي ذاا الثر (1)متخصصي بذلك
  الااذ  ماام شااو ه ام اسااع  اااو راااد التصاااد اللتصاااد  الدجااابو بال ساابي لألاارد والمجتماا

الدولااي ماام  اضاااي ومضاربااي البطالااي ماام  اضاااي اخاارى ماام خااا ل تضريااك  جأااي اللتصاااد 
لأمشااارةي اااو ال شاااث اللتصاااد  بمشاااري  تطااود بااال ل  الطااا  اجتما اااا واخ لاااا ناامم 

اسااو بال ساابي اطااار الاادور العااا  لطقااد الدخاااار اااو الب ااا  اللتصاااد  والجتمااا و والسا
 .(2)لأدول والاراد

 (3)ويتمدااا  قااد الدخاااار بخاصاااي الشاامول ماام ضدااث لثاااره اااو الت ماااي اللتصادداااي
 أاااا الصاااطدددم اللااارد  والقاااومو إذ تترتااا  تأاااك الثاااار بال سااابي  (4)والت ماااي الجتما ااااي

 لأدول والاراد وتتضقق مم خا لعا ال تالج اآلتاي:
                                                           

 .18(  محمد جاد بن أحمد صالح، مصدر سابق، ص1)

 . 360(  د. إسماعيل محمد البريشي، مصدر سابق، ص2)

(  التنمية االقتصاديـة عملية نسبية تختلف في الشروط والسمات من دولة الى اخرى وازاء ذلك 3)

وجه عام هي "عملية احداث متغيرات عدة مخطط لها ، هدفها تعددت مفاهيمها وعناصرها ، وب

اكساب مؤسسات المجتمع عوامل النمو الذاتي الذي يكفل التحسن المتزايد والمستمر لمستوى 

حياة االفراد كافة وزيادة درجة اشباع احتياجاتهم من خـالل االستثمار االمثل لموارد المجتمع 

، الدار 1فصيالً : د. رمزي سالمة، اقتصاديات التنمية، طوحسن توزيع عوائده"، ينظر في ذلك ت

؛ طارق محارب عابد، تقييم دور الصناعات التحويلية في 109، ص1998الجامعية، االردن، 

عملية التنمية، رسالة ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد والعلوم االدارية، عمادة الدراسات العليا، 

 .100، ص2012جامعة االزهر، غزة، فلسطين، 

(  التنمية االجتماعية " هي هدف معنوي يتجسد في اعداد وتوجيه الطاقات البشرية للمجتمع عن 4)

طريق تزويد افراده بقدر من الخدمات االجتماعية العامة مثل التعليم والصحة واالسكان والنقل 

لنشاط والمواصالت وغيرها من الخدمات الضرورية بما يتيح لهم قدرا من المساهمة في ا

االجتماعي واالقتصادي المبذول تحقيقاً ألهداف ذلك المجتمع في تبني انماط حسنة من السلوك 

االجتماعي " ، د. محمود فهمي الكردي، التخطيط للتنمية االجتماعية )دراسة لتجربة التخطيط 

 .98، ص1977االقليمي في اسوان(، دار المعارف ، مصر، 
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 اااو ت شاااا  الاادورة اللتصاددااااي  باار ناااو الماادخراا ااااو الدخاااار دااؤد  دوراع ااااا  ع -1
وباادوره اانااا دااؤد  الااا تشااغد  الدااد  ، الم  ومااي اللتصادداااي لأاادول والمجتمطاااا

اي لأبطالي.  الطامأي وما دتب  ذلك مم مضاربي جد 
الدخااااار اضقاااق المااام اللتصااااد  مااام خاااا ل المااادخراا التاااو ُتساااتقط  لأمشااااري  -2

مااام الجتماااا و بوجاااود الشاااطور لااادى اااااراد المجتمااا  بالقااادرة  أاااا وال، الساااتثماريي
والمااام السااساااو باكتلاااا  الدولاااي مااام ، تاااومدم متطأبااااتع  مااام خاااا ل تأاااك المااادخراا

ال اضاي المالاي الذ  امداها باستق لاي لرارها السااسو  ويجطأعا ال  خناو اع لعام اي 
 لسااو لاادى الاااراد ماام خااا ل والماام ال، الادول التااو تساااه  اااو مسااا دتعا بااالقروض

 الطمل ام بوجود المدخراا التو امةم ام دأجووا الدعا   د النرورة او الضاجي.
ة لاماي ، الدخاار دؤد  الا  موماي ال ل  لأمجتم  نمم ضاجاته المختألي والمت و اي-3

الصااا ا اا او ب اااا  المسااااكم لاشاااغأعا المااادخر او  داااره ضداااث ذهااا  الاااا ذلاااك مااام 
الذ  نر  مثال المساكم لأتداول السأطو باستخدا  الدخاار او  (1)   أمال ا الج

ذلك التداول بقوله ا ولاول ام الثاا و َدرَتلساق بماا أ شاوه الول ضتاا اصادر باه ُمساَتغ ااع 
لاتقااار اهااا  ةااا  َ صااارس الاااا إ شاااا س ماااا اضتااااجوم الااااهس مااام م اااااسل الساااةم وأراناااو 

اااذر  اامةاااام ماااا لخلاااا  باااها ولاااد اخاااذ المشااارع الَضاااْرث، وااااو ذلاااك مااام ال اااواا وَتط 
. 1978( لسا ي 38السور  با تماد  قد الدخاار لجا  الساةم نامم القاا وم رلا  )

( لسااا ي 2وةاااذلك لاااا وم ا شاااا  مصااارم الدخااااار والساااتثمار الطقاااار  الأدباااو رلااا  )
( م ااه ام القااا وم دخااتص بااد   ضرةااي السااةام اااو 3ضدااث ضااددا المااادة ) 1981

وأكااد التجاااه ذاتااه ، ت ماااي ماام خااا ل وسااال   اادة اهمعااا  قااد الدخاااارضاادود خطااي ال
 2018( لسا ي 93لا وم السةام الجتما و ود ا  التمويا  الطقاار  المصار  رلا  )

( م ااااه ام الااااواارة المختصااااي تتااااولا واااااو اطااااار خطااااي الت ماااااي 1اااااو  ااااص المااااادة )
اا السااااااةام اللتصادداااااااي والجتما اااااااي لأدولااااااي التااااااراح وتخطااااااا  وطاااااارح مشاااااارو 

الجتما و لغرض توادر السةم الم ل  لأمواط دم م خلنو ومتوسطو الدخ  وااق 
                                                           

ي الماوردي، ادب الدين والدنيا، دار الكتب العلمية، بيروت، (  علي بن محمد بن حبيب البصر1)

 .144، ص1986
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اشاااتراك دت اسااا  مااا  ذلاااك الااادخ ، بد ماااا تب اااا المشااارع الطاااارالو اةااارة الاااد   الماااالو 
ل ااراض السااةم ماام خااا ل لااروض تقااد  لأمااواطم الطااارالو باادوم اوالااد ال ا ااه دأتااا  

% والتاااو لاااد تاياااد او تااا قص واقاااا لأمتغداااراا 2بالغاااي بتساااددد التضماااا ا الدارياااي ال
 2011( لساا ي 32اللتصادداااي ناامم أضةااا  لااا وم صاا دوق السااةام الطااارالو رلاا  )

وألسبا  تتطأق بلرض  سبي التضما ا الداريي المضددة سألاع ل ستقطاع  جاد ه ااك 
الربااا  اااوم ماام لباا  الكثدااريم  اام الأجااو  الااا تأااك القااروض لضتمااال تضقااق شاابعي 

المضر ماااي شااار ا واقاااا لمباااادئ الشاااريطي السااا ماي وااااو هاااذا الصااادد  ومااا  ام دتااادخ  
المشاارع الطااارالو واااو اطااار الغاارض المقصااود ماام الدخاااار بااام اةااوم ألجاا  السااةم 
مااام خاااا ل تشاااري  لاااا وم خااااص دااا     قاااد الدخااااار لأتمويااا  الطقاااار  مضاااددا اااااه 

أتاا  بعاا الطارام اااه واقاا لمباادئ الشاريطي العدم م ه وارةام تكوي ه والقداود التاو د
 الس ماي واو ضدود خطي الت ماي اللتصادداي والجتما اي لأدولي.

 ااالج المشاارع الطااارالو لوا ااد واسااص الت ماااي اللتصادداااي والجتما اااي ناامم  طاااق 
لاه،  بطنا مم القوا دم التو تب ا ادعا اةرة  قد الدخااار با تبارهاا مام الثاار الدجابااي

وجاا ا تأاك المطالجااي صاراضي ااو  ااص السابا  الموجباي لقااا وم صا دوق تاوادر البريااد 
 المطدل جا  ادعا: 1972( لس ي 20رل  )

اشاااارع القااااا وم لسااااتاطا  ال ااااروم والضااااوال ال اتجااااي  اااام التطااااوراا اللتصادداااااي 
لك مااورد وةاذ، والايادة الضاصأي او دخول الاراد وتشجاطعا لإلدخار وا ما  الدخ  ...ا

التااو  2012( لساا ي 35( ماام لااا وم صاا دوق إدخااار الكمااارك رلاا  )2اااو  ااص المااادة )
جاااا  ادعااااا ادعاااادم القااااا وم الااااا راااا  المسااااتوى الماشااااو والثقااااااو والجتمااااا و والطأمااااو 
والصضو....ا، ولد ضرص المشرع الطارالو  أا تضقدق الضمااي القا و دااي لكا  ماا دتطأاق 

ل تجري  الاطال التو تخ  بالثقي المالاي لأدولي، إذ     ذلاك باللتصاد الوط و مم خا 
المطادل،  1969( لسا ي 111( مم لاا وم الطقوبااا الطاارالو رلا  )305او  ص المادة )

والتااو جااا ا لضمااااي الماادخراا التااو تااودع اااو المصااارم او الصاا اددق والساا داا التااو 
ل تاياد  أاا سا تدم وبغراماي تصدرها الدولي وتنمم الا ص التاو ااطالا  باالضبص مادة 

لتاياااد  أاااا ماااالتو دد اااار أو باضااادى هااااتدم الطقاااوبتدم ةااا  مااام ضااارض ب ضااادى طااارق 
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الط  ااي  أااا سااض  المااوال المود ااي اااو المصااارم او الصاا اددق الطامااي او  أااا بااا  
س داا الدولي و درها مام السا داا الطاماي او  أاا المسااك  ام شارالعا وتكاوم الطقوباي 

امااي او اضاادى هاااتدم الطقااوبتدم إذا ارتكاا  الجريمااي مو ااف  ااا  او مةأااف الضاابص والغر 
بخدماااي  اماااي لاااه صاااأي بتاااداول ال قاااد او السااا داا المشاااار الدعااااا، وضسااا ا اطااا  إذ جااار   
المشااارع الطااااارالو تأااااك الاطااااال ةو عاااا ترتاااا  اثااااارا سااااأباي تجااااه السااااتقرار المااااالو و مااااو 

ةام مرتك  اللط  مو لاع او مةألاع بخدماي  اللتصاد الوط و خاصي وا ه شدد الطقوبي اذ
 اماي، ةمااا ا اه اشاادر ولااو دللاي  أااا دور المشارع اااو تشااجا  الااراد والمؤسساااا  ضااو 

 ثقااي الدخاار.    
 الخاتمة

ال تعا  مم البضث او مونوع ما اقتنو ادراج خ صي ما توصا  الااه الباضاث 
صاااااي مااااام ذلاااااك البضاااااث واقااااااع لاةاااااوم مضتاااااوى خاتمتاااااه، وهاااااو تتنااااامم ال تاااااالج المستخأ

وماام ثاا  مااا تب اااه ماام توصااااا مقترضااي تشااة  ، لأتلصااا ا التااو دتطاارض لعااا الباضااث
 مطالجي لمشة ا البضث او ذلك المونوع وهذا ما  ت اوله او التو: 

 أوال : النتائج 
الدخاار  اهرة اجتما اي ت شو تبطاع لأمتغدراا اللتصادداي السالدة وبموج   قد  -1

د شروطه ونوابطه القا وم بما  ل دتطارض والسااساي اللتصاددااي خاص، اضد
 لأدولي، وبذلك دتقدد بمجمو ي مم الطوام  اللتصادداي والجتما اي والقا و داي.

ومضأااااه المبااااالم ،  قاااد الدخاااااار اضاااادد الط لاااااا القا و داااااي ال اشاااالي باااادم اطرااااااه -2
أماا اسابابه اتارتب  ،  ااا ال قداي المدخرة وبذلك دخارج  ام  طااق ذلاك المضا  الم

باالغرض مام ابراماه والتااو اشاترث ادعاا أم تكاوم مشاارو ي و دار مخاللاي لأ  ااا  
 الطا  واآلدا .

 قد الدخاار اةوم بو واع مختألي إما تتبا  اساأو  ابراماه باام اةاوم اختااريااع أو  -3
اةاااوم لوماااااع او مضأاااااع، أو بشاااوم مضأاااه اةاااوم ، اجباريااااع، أو مااام ضداااث موط اااه

وماا  ذلااك اااام ال تااالج المتضققااي   ااه تكااوم واضاادة ةو عااا تاارتب  ، أو  قاادااع   د ااااع 
 بالمتغدراا اللتصادداي بوجه  ا .



 دراسة تحليلية مقارنة  عقد االدخار

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

50 

وهااو ذاا المضاااور الااو ،  قااد الدخاااار درتاا  لثاااراع مختألااي ناامم  اادة مضاااور -4
تقد اااااد وتضااااادد ذلاااااك الطقاااااد ومااااام ه اااااا تبااااارا أهمدتاااااه ااااااو الجوا ااااا  اللتصاددااااااي 

 والقا و داي.والجتما اي والسااساي 
 ثانيا : التوصيات

ب ااا ع  أااا ال تااالج المستخأصااي واساات اداع الااا مااا تطرناا ا لااه ماام تلصااا ا ناامم 
مضتوى ث ااا البضث او مونوع  قد الدخاار وترةدااع  أا مولف المشرع الطارالو بشوم 

 اي: هذا ال وع مم الطقود وواقاع الا بطناع مم تطباقاته التشريطاي  ورد التوصااا الت
 وم  أم دتدخ  المشرع الطارالو ونمم مطالجاي تشاريطاي شاامأي مام خاا ل ت  اا   -1

 لا وم  قد الدخاار واقا الا الضالتدم التدتدم: 
 قااد الدخاااار الطااا  واةااوم ب ااا ع  أااا ت  ااا  لااا وم صاا دوق خاااص بااذلك اطأااق  - أ

تقططي  أاه الا وم ص دوق ادخار المستقب  السااد ا واةاوم مضأاه المباالم المسا
ضدااث دتمثاا  ااااه ، ماام الطالااداا ال لطاااي والماادخراا الخاصااي والماا ج والتبر اااا

الدخاااار بشااةأه السااااد  الااذ  دااؤااره السااتقرار اللتصاااد  الااداخأو والخااارجو 
لأدولاااي، ويتنااامم ذلاااك القاااا وم التلصاااا ا المتطأقاااي بوضةاماااه ةاااااي ومااام أهمعاااا 

لدتطاااارض مااا  مباااادئ الشاااريطي اساااص الساااتثمار المشاااروع لتأاااك المااادخراا بماااا 
وللااااا السااتلادة م ااه سااوا   أااا المسااتوى الطااا  لأدولااي اااو مواجعااي ، الساا ماي

مخاااطر الطجااا اااو المواا ااي أو مخاااطر البطالااي وا تشااار الوبلااي والمااراض، أو 
 تكوم تأك اللوالد  أا المستوى اللرد  نمم نواب  ُتشرع لأغرض م ه.

ب اا ع  أاا ت  اا  لاا وم دتطأاق بطقاد الدخااار الاذ   قد الدخاار الخاص واةاوم  -  
دتمدااا بخصااالص الطقااود  امااي، ةو ااه د شااو ناامم اسااص ومباادأ سااأطام الرادة 
واةوم مأاماع لأجا بدم ويرتا  لثااره القا و دااي ةاااي اساوة بغداره مام الطقاود المد ااي 

ويأااا  أم ، اع المسااماة أو الطقااود التجاريااي سااوا  أكااام ذلااك الطقااد اختاارياااع أ  اجبارياا
دتنمم ذلك القا وم باام اطرام ذلك الطقد والشروث الواج  التقدد بعاا واساأو  

 ابرامه ومم ث  األضةا  المتطأقي بتطباقه وواقاع أل رانه.
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 وم  ام دتدخ  المشرع الطارالو نمم مطالجي تشريطاي تتطأق بقوا د الهأاي التاو  -2
عااا اااا وم صا دوق تااوادر البريااد رلاا  تشاترطعا بطناااع ماام القاوا دم ذاا الشااوم ومثال

المطاادل، بااوم   1984( لساا ي 30المطاادل ولااا وم التجااارة رلاا  ) 1972( لساا ي 20)
تكوم الطقود المبرمي واقاع الا تأك القوا دم با تبارها تطباقاع لطقد الدخاار ضقاع لك  
شااخص طباطااو سااوا  ةااام ةاماا  الهأاااي أ   الصااعا او  اادا  الهأاااي ماام خااا ل 

ه القااا و و او شخصاااع مط وااااع دوم ا لااال وناا  القوا ااد القا و داااي التااو تضقااق ممثأاا
 ضمادتع  ااا  اجرا اا التصرم بتأك المدخراا.

 وماااا  ام دتاااادخ  المشاااارع الطااااارالو لمطالجااااي المسااااال  المتطأقااااي بلاااارض الطوالااااد او  -3
اللالادة نامم اجاارا اا الطما  المصاراو لناامام تضقاق المشاارةي الكثاار مام لباا  

إذ اةاااوم اللباااال اكثااار اتساااا اع   اااد الغاااا  شااارث اللالااادة او الطالاااد ، اد المجتمااا ااااار 
 تطباقاع لقوا د ومبادئ الشريطي الس ماي التو ت وى  م ممارسي ال مال الربواي.

 وم  ام تكوم ثقااي الدخاار مضوراع اساسااع او الرؤاا المستقبأاي لأدولاي  -4
  اااو طااتعااا اةاارة التشااجا   أااا الدخاااار الطااارالاي بمااا تتب اااه ماام تشااريطاا تضماا

وتعدلي وسالأه واق السأو  والمطاددر التو تساه  او  عناي ال شااث اللتصااد  
واساااتمراره وا تمااااد هاااذه اللةااارة  أاااا الصاااطدددم المؤسساااو والضةاااومو، مااام خاااا ل 

أو  أاا الصاطدد اللارد  والقطااع الخااص ، استخدا  وسال  ال    بو وا عاا ةاااي
لتقدد بللي  مريي أو صلي و م  مطدم م  الترةدا  أا بث تأك الثقااي ب ا ع دوم ا

 أا  شوتعا التاريخاي الموروثي أولع، والمصأضي التو تضققعا ثا اااع، االدخااار الاذ  
دبار  بموجاا   قاد واقاااع أل راناه المشاارو ي ويتلاق ماا  مباادئ الشااريطي الساا ماي 

التواام بدم المصالج اللرداي والجما اي  او ضلظ المال هو اساه  او رس  سااسي
     أا ضد سوا  .
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 الشؤون االسالمية واالوقاف، المملكة العربية السعودية، دون سنة طبع.
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 .1984عبد المنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، د. -36
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، دائددرة الشددؤون االسددالمية والعمددل الخيددري، دبددي، 1المؤسسددي فددي االقتصدداد االسددالمي، ط

2011. 

، دار النهضدة 2عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات االقتصاديدـة واالحصدائية، طد. -38

 .1986العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

مجدددي محمددود شددهاب، أساسدديات االقتصدداد السياسددي، دار الجامعددة د.اسددامة محمددد الفددولي، د. -39

 .1998الجديدة، االسكندرية، 

 .1988وقائع واالفكار االقتصاديـة، جامعة حلب، حلب، اسماعيل سفر، تاريخ ال -40

، دار المدأمون للنشدر والتوزيدع، عمدان، 1ضياء محمد سدالمة، عمدل االجاندب فدي االردن، طد. -41

 .2012االردن، 

، دار العدالدة للنشدر والتوزيدع، 1، ط1شريف الطباخ، الموسوعة الشاملة في الدفوع المدنيدة، ج -42
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 .1979، دار الشرق، جدة، 3موسوعة المصطلحات االقتصاديـة، طحسين عمر، د. -43

عبدالغفور ابراهيم، مبادئ علم االقتصداد، دار زهدران للنشدر والتوزيدع، د.مجيد خليل حسين، د. -44

 .2008عمان، االردن، 

 .2005رمضان ابو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، د. -45

د، نظريددة العقددد فددي الفقددـه االسددالمي، دراسددة مقارنددة فددي الفقددـه القددانوني عصددمت عبدالمجيددد. -46
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 ، 1997محمد يسري دعبس، االدخـار والعوامل المؤثرة فيه، المكتبات الكبرى، مصر، د. -47
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كاظم جاسم علي العيساوي، ومحمود حسن الوادي، االقتصاد الكلي )تحليل نظري وتطبيقي(، د. -49

 .2006، دار المستقبل للنشر والتوزيع، االردن، 1ط
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 .1990التوزيع والنشر االسالمية، القاهرة، 

وعة التحكدديم، المجلددد الثدداني، مكتبددة الحلبددي الحقوقيددة، بيددروت، عبددد الحميددد األحدددب، موسددد. -53

2008. 

 .1988سليمان الطماوي، الوجيز في القانون االداري، دار الفكر العربي، القاهرة، د. -54
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2010. 

 .2000د االداري عبر الحدود، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد بكر حسين، فكرة العقد. -56

عبدالمجيد الحكيم، عبدالباقي البكري، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العـراقي، د. -57

 .1990، 1ج

، دار ئداراس للطباعدة والنشدر، اربيدل، 1منذر الفضل، الوسديط فدي شدرح القدانون المددني، طد. -58

2006. 

، دار احيداء التدراث العربدي، 1السدنهوري، الوسديط فدي شدرح القدانون المددني، ج عبدالرزاقد. -59

 بيروت، لبنان، دون سنة طبع.

عبدددالحي حجددازي، مددوجز النظريددة العامددة لاللتددزام، مصددادر االلتددزام، المطبعددة العالميددة، د. -60

 .1955القاهرة، 

، المكتبدة القانونيدـة 1م، جعبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر االلتزاد. -61
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أحمد عبدالكريم سالمة، العقود الدولية لالستثمار والتنمية االقتصاديدـة، دار النهضدة العربيدة، د. -62

 .1984القاهرة، 

 .1989محمد أحمد سراج، النظام المصرفي، دار الثقافة، القاهرة، د. -63

 .1993ضة العربية، القاهرة، عمر حلمي، معيار تمييز العقد االداري، دار النهد. -64

، 1، ط1محمد سعيد الرحو، الدوجيز فدي النظريدة العامدة لاللتزامدات، جد.حسن علي الذنون، د. -65

 .2002مصادر االلتزام، دار وائل للنشر، عمان، االردن، 

محمددود فهمددي الكددردي، التخطدديط للتنميددة االجتماعيددة )دراسددة لتجربددة التخطدديط االقليمددي فددي د. -66

 .1977لمعارف، مصر، اسوان(، دار ا

 ثانياً: البحوث

محمد سليمان األحمد، أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعدة القانونيدـة فدي تحديدد نطداق د. -67

تطبيددق القددانون المخددتص، بحددث منشددور فددي مجلددة الرافدددين للحقددوق، كليددة الحقددوق، جامعددة 

 .2004(، 20(، العدد )9الموصل، المجلد )

، تقييم تعريف العقد فدي القدانون المددني االردندي بحدث منشدور فدي مجلدة بشار عدنان ملكاويد. -68

(، السددنة 2(، العدددد )35علددوم الشددريعة والقددانون، كليددة الحقددوق، الجامعددة االردنيددة، المجلددد )

2008. 

اسددماعيل محمددد البريشددي، االدخددـار فددي الفقددـه المددالي االسددالمي، بحددث منشددور فددي المجلددة د. -69

 .2016(، السنة 3(، العدد )12، الجامعة االردنية، المجلد )االردنبة، كلية الشريعة

راضي محمد العضايلة، أفندان علدي العاليدا، محدددات االدخدـار د.حسن عبد الرحمن العمرو، د. -70

العائلي فدي االردن، بحدث منشدور فدي المجلدة االردنيدة للعلدوم االقتصاديدـة، الجامعدة االردنيدة، 

 .2018(، السنة 1( العدد )5المجلد )

احمد محمد حسن الهادي، االدخـار في النظام االسالمي، كليدة الشدريعة والدراسدات االسدالمية،  -71

 جامعة القضارف، السودان. 
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قحطددان عبدددالرحمن الدددوري، االدخددـار، بحددث منشددور فددي مجلددة الرسددالة االسددالمية، العدددد د. -72

 .1983(، العراق، بغداد، 160-161)

في الجزائر بين الواقع والطموح، بحدث متداح فدي شدبكة  أحمد سالمي، مدخرات القطاع العائلي -73

 .5/10/2020، تاريخ الزيارة www.ared.ed المعلومات العالمية، الرابط

رحيم حسين، نحو ترقية االدخـار المصرفي الشخصي في البلدان االسالمية اشارة خاصة الى د. -74

منشور في مجلة إقتصاديات شمال افريقا، العدد االول، جامعة حسيبة بلدان شمال افريقيا، بحث 

-www.univ-chlef، منشور في شبكة المعلومات العالمية، الرابط 2004بو علي، الجزائر، 

dz  2/9/2020تاريخ الزيارة. 

محددة عامددة، بحددث منشددور مددن قبددل شددبكة هيددو ألددن ودافيددد بانيتددا، مدداهي مجموعددات االدخددـار، ل -75

(Sep)  ،متداح 2010مقرها واشنطن، مترجم بواسطة شبكة التمويدل االصدفر للبلددان العربيدة ،

الزيددارة  تدداريخwww.mfg.thesavinggroupفددي شددبكة المعلومددات العالميددة، علددى الددرابط 

5/9/2020. 

عبددداللطيف حسددين قاسددم، التكييددف القددانوني للعقددود االداريددة الحديثددة، د.وهاب عبدددهللا، عبدددالد. -76

جامعددددددة االسددددددراء، االردن، بحددددددث منشددددددور فددددددي شددددددبكة المعلومددددددات العالميددددددة، الددددددرابط 

www.researchgate.net  7/10/2020تاريخ الزيارة. 

بحدث منشدور فدي  محمد جاسم محمد، مدى انطباق صدفة االذعدان علدى العمليدات المصدرفية،د. -77

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونيـة والسياسة، جامعة بابل، العدد الثالث، السدنة الحاديدة عشدر، 

2019. 

 ثالثا: الرسائل واالطاريح

 – 1980شددريف عددروم، محددددات االدخددـار واالسددتثمار، دراسددة حالددة الجزائددر خددـالل الفتددرة  -78

االقتصاديددـة، جامعدة قاصدددي مربداح ورقلددة، ، رسدالة ماجسدتير مقدمددة الدى كليددة العلدوم 2013

-http://dspace-univ،متاحدددة علدددى شدددبكة المعلومدددات العالميدددة، الدددرابط  2015الجزائدددر، 

orargla.dz  5/4/2020تاريخ الزيارة. 

لتقليديدة واالسدالمية، رسدالة خديجة بابدة، دور البندوك فدي تعبئدة االدخدـار، مقارندة بدين البندوك ا -79

، منشدورة 2009ماجستير، كلية العلوم االقتصاديدـة، جامعدة قاصددي مربداح ورقلدة، الجزائدر، 

تدداريخ الزيددارة  http://Dspace.univ-ouargla.dzفددي شددبكة المعلومددات العالميددة، الددرابط 

5/7/2020. 

حمد صالح المصري، استثمار المدخرات في ضدوء الشدريعة االسدالمية، رسدالة محمد جاد بن ا -80

 .1996ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

موخداس زندداقي، اثدر االدخددـار فدي تعزيددز النمددو االقتصدادي، رسددالة ماجسدتير، ومعهددد العلددوم   -81

 .2017شعيب، الجزائر، االقتصاديـة، جامعة بلجاج بو 

علي عبد الجليل صادق، قياس وتحليل أثر االدخـار على النمدو االقتصدادي فدي العدراق، رسدالة  -82

 .2019ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، 

فددالح عبددد هللا محمددد الحقبدداني، االدخددـار العددائلي وأثددره فددي التنميددة االقتصاديددـة مددن منظددور  -83

كتددوراه، كليددة الشددريعة والدراسددات االسددالمية، جامعددة أم القددرى، المملكددة اسددالمي، اطروحددة د

 .1999العربية السعودية، 

عادل حسين علي، نقص االهلية واثره في التصرفات )دراسدة مقارندة بدين القدانون والشدريعة(،  -84

 .2006اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

اسددعار الفائدددة فددي تشددجيع االدخددـار المحلددي فددي الجزائددر خددـالل الفتددرة  وهيبددة سويسددي، دور -85

بسددكرة،  -(، رسددالة ماجسددتير، كليددة العلددوم االقتصاديددـة، جامعددة محمددد خضددير1990-2012)

 .2015الجزائر، 
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فتحددي علددي فتحددي، بيددع االمددوال الربويددة، اطروحددة دكتددوراه، كليددة الحقددوق، جامعددة الموصددل،  -86

2014. 

سددي، الوديعددة فددي الفقددـه االسددالمي، رسددالة دكتددوراه، كليددة العلددوم االسددالمية، منيددر حمددود الكبي -87

 .1999جامعة بغداد، 

يوسف عبدالهادي خليل االكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنلوجيا في مجال القانون الددولي  -88

 .1989الخاص، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزنازيق، بنها، مصر، 

ب عابد، تقييم دور الصناعات التحويلية فدي عمليدة التنميدة، رسدالة ماجسدتير، كليدة طارق محار -89

االدارة واالقتصاد والعلوم االداريدة، عمدادة الدراسدات العليدا، جامعدة االزهدر، غدزة، فلسدطين، 

2012. 

 رابعا: القرارات القضائية

 العـراقية  - أ

 2/5/1981فددي  1981الموسددعة/ / الهيئددة المدنيدة 479قدرار محكمددة التمييددز االتحاديدة رقددم  -90

 )غير منشور(. 

 ، )غير منشور( 16/9/2013في  2013/ الهيئة المدنية الموسعة/ 227القرار رقم  -91

، منشددور فددي شددبكة 20/2/2018فددي   2018/ الهيئددة المدنيددة الموسدعة/ 13/86القدرار رقددم  -92

 www.hic.iqبط المعلومات العالمية، الموقع الرسمي لمجلس القضاء االعلى العـراقي، الدرا

 .6/7/2020تاريخ الزيارة 

منشددور فددي  11/3/2018فددي  2017/ االتحاديددة/146قددرار المحكمددة االتحاديددة العليددا رقددم  -93

 .6/6/2020تاريخ الزيارة  www.kuridiu.orgشبكة المعلومات العالمية، الرابط 

، الطعدن 26/2/2014قضدائية بتداريخ  74لسدنة  5384قرار محكمة الدنقض المصدرية رقدم  -94

، منشددورة فددي شددبكة المعلومددات العالميددة، 2/6/2015قضددائية بتدداريخ  77لسددنة  5710رقددم 

 .1/8/2020، تاريخ الزيارة  www.cc.gov.egالرابط 

 .1985/ مارس / 31بتاريخ  37س  112صرية / نقض مدني/ رقم قرار محكمة النقض الم -95

 .23/3/1957ق بتاريخ  2لسنة  1702قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  -96

 .1976ق في  4السنة  694قرار محكمة النقض المصرية رقم  -97

 ، 9/10/2001بتاريخ  1137/2001قرار محكمة التمييز االردنية رقم  -98

، 24/10/2017فدددي  635/2017م هللا بصدددفتها التمييزيدددة رقدددم قدددرار محكمدددة اسدددتئناف را -99

)منشددور( فددي شددبكة المعلومددات العالميددة، موسددوعة األحكددام والقددوانين الفلسددطينية، الددرابط 

maqam.najah.edu. 23/5/2020، تاريخ الزيارة. 

 خامساً: التشريعات

 التشريعات العـراقية - أ

 )الملغى(. 942( لسنة 47قانون صندوق ضمان الموظفين رقم ) -100
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