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 حممد صلى اهلل عليه وسلمسيدنا 

وزذىػسصريػ اضؼػصلػطنػرضطظؽػذغئاػجدغداػطنػداعمػسؽػوصوضظاػضطرغقػاضظكاغػػ  
ػسؽػصلػاضطصارب اضؼػصلػطنػوشفػبجاظبظاػوداردظاػباضطضمػواضططرسػ

ػاالعزاءاىل اساتذتنا 
إضؼػطنػصّضتػأظاطضػػضغقدمػضظاػػ إضؼػطنػجرعػاضصأسػسارزًاػضغدقغظؽػشطرةػحب

 إضؼػاضقضبػاضصبغر  ضغطكدػضؽػطرغقػاضطضم إضؼػطنػحصدػاألذواكػرنػدربؽػ دطادة ضحظظ

 اىل والدي

 إضؼػاضقضبػاضظاصعػباضبغاض إضؼػرطزػاضحبػوبضدمػاضذفاءػ إضؼػطنػأرضطتظؽػاضحبػواضحظان

 ػاىل والدتً

إضؼػطنػرضطوظؽػرضمػ إضؼػطنػآثروظؽػرضؼػظفدكمػإضؼػدظديػوشوتؽػوطالذيػبطدػاضضػ
 إضؼػطنػأظكرواػضؽػطاػعوػأجطلػطنػاضحغاةػاضحغاة

 إخىتً

إضؼػطنػدأستقدعمػػ إضؼػطنػتذوشتػططكمػأجطلػاضضحظاتػإضؼػطنػصاظواػطالذيػوطضجئؽ
ػوػطنػأحببتكمػباضضػ ...... إضؼػطنػجطضكمػاضضػػأخوتؽػباضضػ غفتقدوظؽ وأتطظؼػأن

  ئًاصدقا 

اضبالدػضتدطدػوتأطنػعذهػاضطبادػاضؼػاضؼػاالرواحػاضزصغظػواضدطاءػاضطاعرةػاضتؽػروتػارضػ
ػزضؼػطاػرظدعمػضظحغاػوظدتطرػباضتحديػرزمػاظوفػاالرداءػاضؼػأطنػضحواػب

 شهداء العراق وشهداء احلشد الشعبً املقدس 
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 الخاتمة

 االلزصبد ٔرؾشٌك رشغٍم ٔثبنزبنً الٕاألي اعزضًبس ػهٍٓب ٌمشو ؽٍش انًغزًغ ؽٍب فً أًٍْخ نهًعبسثخ اٌ

 ثبإلظبفخ . انؼبيهخ األٌذي رشغٍم خالل يٍ ٔرنك انششائٍخ ٔلذسرّ انفشد دخم ػهى اٌغبثٍب ٌإصش يًب ٔاَزؼبشّ

 :  ٌأرً يب انجؾش ْزا يٍ عزُزظا انجبؽش فبٌ رنك انى

 . انذفغ فٍّ سٌٕزص انزي ْش ألَّ انؾمٍمً ثبنًبل اال انًعبسثخ رغشص ال - 1

 ػًم آَب أي , انًعبسثخ يششٔػٍخ ػهى اإلعًبع ٔيٍ انششٌفخ انُجشٌخ ٔانغُخ انكشٌى انمشآٌ يٍ َغزذل  - 2

 .انصؾٍؾخ انًعبسثخ ٔششٔغ أسكبٌ فٍّ فشدٕر يب ارا صؾٍؼ رغبسي

 انٓىٕأي سؤٔط رشغٍم كٍفٍخ ػٍ ٔخجش دساٌخ نذٌٓى نٍظ انزٌٍ يٍ الٕاألي سؤٔط أصؾبة رغبػذ آَب - 3

 . اإلسثبػ رؾمٍك صى ٔاالعزضًبس انزشغٍم ػهى ٔانكفبء ٔانًٓبس انخجش نذٌٓى يٍ ٌؾزبط نزا

 سؤٔط رشغٍم خالل يٍ فبَّ نزا ؽبعزّ ٌكفً يب األسثبػ يٍ كأعٍش ػًهّ خالل يٍ انؼبيم ٌغذ ال لذ - 4

 .فٍّ َفغّ ُْب ٌغذ ْزِ الٕاالي

 .يؼُى أ نفظب انًزؼبلذٌٍ ثٍٍ لٕانمج ششٔغ فشٕر يٍ ثذ ال صؾٍؾخ انًعبسثخ ػًهٍخ ركشٌ اٌ اعم يٍ  - 5

 :ٔيُٓب انؼمذ صٍغخ ششٔغ فشٕر يٍ اٌعب الثذ  - 6

 .ثبنًبل نهؼبيم انزصشف ؽك اثبؽخ . أ

 .انشثؼ يٍ انؼبيم ؽصخ رؼٍٍ .ة

 .يبٕيؼه انًعبسثخ يبل سأط ٌكشٌ اٌ .د

 :يُٓب انًبل ثشاط انؼبيم فً انششٔغ ثؼط فشٕر يٍ ثذ ال  - 7

 .انًًٍض انصجً يعبسثخ .أ

 .انًشد يشض يشٌعب ٌكشٌ ال اٌ .ة

 يُٓب انششذ ئٌُبط ششغ انى ثبإلظبفخ ,يزضٔعخ كبَذ ارا صٔعٓب ئرٌ اخز ثؼذ حانًشأ يغ انًعبسثخ .د

 .انٓبٕثأي انزصشف فً نٓب انؾشٌخ إلغالق

 انًغهى ثٍذ ٔانششاء انجٍغ ػًهٍخ ركشٌ اٌ ثششغ انًغهى غٍش يغ انًعبسثخ ٌغشص .س

 انششٔغ ثشػبٌخ انًعبسة ٌهزضو اٌ انًمٍذ انًعبسثخ ٌهزضو اٌ انًمٍذ انًعبسثخ فً ظؼًٕان ٌٕانمبَ ثٍٍ  - 8

 انًبل سة ثٓب ارٌ انزً

 

 

 



 التوصيات

 يٍ خالل انُزبئظ انزً رى انزٕصم انٍٓب فً ْزا انجؾش ٌٕصً انجبؽش ثًب ٌهً : 

 تشديد الرقابة الشرعية عمى جميع العمميات التى تقوم بها المصارف  -1
 تفقيه الكادر المصرفي لدرجة الصيرفي الفقيه لتجنب اإلقتصاد الوطني من عممية الربا .  -2
صخ فً ْزا انًغبل ٔرٕظٍؼ انفشق ثٍٍ انًعبسثخ انششػٍخ ٔانشثب أ انؾشص ػهى صٌبدح االثؾبس انخب – 3

 غٍشِ يٍ انًؼبيالد انًؾشيخ .

ثبنٕظٕػ ٔانذلخ، فًٓ رؾذد نكى ٌٕيٍب االرغبِ انًزٕلغ  ٌغت اٌ ركٌٕ لٕاػذ انًعبسثخ ٔعٍبلبرٓب غبٌخ – 4

نهؾشكخ انغؼشٌخ ػهى انغٓى أٔ انًإشش، ٔأٌعب انُمبغ انًشعؾخ نهذخٕل أٔ عًُ األسثبػ أٔ ٔلف انخغبسح. 

ٔيٍ خالل َظبو انًؾفظخ االفزشاظٍخ انزً رمذيٓب نكى انجٕاثخ انذٔنٍخ نهًزذأنٍٍ، ًٌكٍ نكى يزبثؼخ أداء 

 . ٕيٍب ٔرؾذٌذ َمبغ انمٕح ٔانعؼف ػهى األعٓى ٔرؼظٍى األسثبػ نزؾمٍك أفعم انُزبئظ انًًكُخانزؾهٍالد ٌ

، انًعبسثخ ٔػًم انًصبسف االعاليٍخ ركضٍف انُششاد انزً ٌزؼشف انُبط يٍ خالنٓب ػهى غجٍؼخ -- 5

ٔاألعظ انششػٍخ  ٔأْذافٓب، ٔانٕعبئم انزً رزجؼٓب، ٔثٍبٌ األػًبل انًصشفٍخ ٔاالعزضًبسٌخ انزً رًبسعٓب،

  .انزً رغزُذ ػهٍٓب فً كم خطٕح يٍ ْزِ انخطٕاد

رشغٍغ انجبؽضٍٍ فً انًغبالد انًخزهفخ انزً نٓب ػاللخ ثباللزصبد اإلعاليً، ٔرمذٌى عًٍغ انزغٍٓالد نٓى،  - 6

  .نكً ٌكٌٕ انؼطبء ٔافشا، ٔاإلَزبط كضٍشا

انزؼبٌٔ يغ ثؼط انغبيؼبد اإلعاليٍخ، نزفشٌغ ثؼط انجبؽضٍٍ انًخهصٍٍ نهكزبثخ فً انمعبٌب انًخزهفخ  - 7 

 .ثٓزا انًٕظٕع انزً رزؼهك 

انًعبسثخ ٔاصشْب ػهى انُٕ االلزصبدي ٔرؼبيهٓب فً ركضٍف انُذٔاد ٔانًؾبظشاد نششػ فكشح ْزِ  - 8  

فً ْزِ انًصبسف يٍ انهمبء ثغًبٍْش انُبط ٔاإلعبثخ  ، ٔنٍزًكٍ يٍ خالنٓب انؼبيهٌٕانًصبسف االعاليٍخ 

  .ػٍ أعئهزٓى ٔاعزفغبسارٓى ٔعٓب نٕعّ

ٔغٍشْب ٔانزً رزؼبيم يغ  انًصبسفنالعٕاق ٔ يؾبٔنخ َشش انًٍضاٍَبد ٔانزمبسٌش انغٌُٕخ نٓزِ - 9 

نجالد ، ثبنصؾف ٔانًغالد انٕاعؼخ االَزشبس فً يخزهف اانًعبسثخ ثصٕسح يجبعشح أ غٍش يجبششح 

، ٔانؾكى ػهٍٓب يٍ خالل ْزِ االػًبل اإلعاليٍخ، نٍزغُى نؼبيخ انُبط فً ْزِ انجالد االغالع ػهى َزبئظ 

َزبعبرٓب ٔانًغبػذح فً انًُٕ االلزصبدي انُزبئظ، يًب ٌغبػذ ػهى ئلجبل انُبط، َؾْٕب ٔرشغٍؼٓب نًٕاصهخ 

 نهجالد . 

 


