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 اليت مل تنسين بدعائها أمي إىل

 الذي زرع يف قليب حب العلم والتعليم أبي إىل

اليت شجعتين وساندتين وحتملت ما حتملت أثناء دراسيت  زوجتيإىل 

 املاجستري

 املتواضع هذاإىل مجيع هؤالء أهدي جهدي 
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 أستاذي إىل االمتنان وعظيم الشكر جبزيل أتقدم باجلميل، واعرتافا للحق إحقاقا     

 البحث، هذا على اإلشراف بقبول تفضل الذي معين دين اهلل بصري الدكتور الفاضل

 وعلى اجلزاء، خري عين اهلل فجزاه السديدة، توجيهاته و النرية بنصائحه علي يبخل مل والذي

 .وطلبته العلم خلدمة جهود من يبذله ما

 على سهروا الذين األجالء أساتذيت لكل وتقديري عرفاين كرمي أسجل أن يفوتين وال      

 .الدراسية مسرييت طوال تكويين

الذي  أحمد صابرلألخ واألستاذ  الكبريين وامتناين شكري خبالص أتوجه كما      

 ساعدين يف ترمجة قانون الزواج األندونيسي.
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 صفحة اإلعتماد من طرف جلنة املناقشني
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 إقرار 
 

 نوان :أدناه ُمقّدم الرسالة اليت حتمل ع أنا املوقع      

 حقوق الزوجة المالية دراسة تحليلية

 بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسر  الجزائري

 الكد والسعاية المغربي وقانون القونو قيني األندونيسيوبين قانون 

 

أُِقرُّ بأّن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إمنا هو نتاج جهدي اخلاص، باستثناء ما متت اإلشارة 
  .وأحتمل النتائج املرتتبة إذا كانت الرسالة مسروقة بسحب اللقب مين إليه حيثما ورد
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  بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسر  الجزائري حقوق الزوجة المالية دراسة تحليلية
 و بين قانون الكد والسعاية المغربي وقانون القونو قيني األندونيسي

 إعداد: البدري قريشي
 إشراف الدكتور: معني دين اهلل بصري

 الملخص

هذه احلقوق  اإلسالم هو أول من عّرف للمرأة حقوقا، ومن بني يف أنّ  خلفية البحثتتمثل 
 احلقوق املالية. جند

يف ظهور قوانني لبلدان إسالمية تسنُّ للزوجة حقوق مالية ُأخرى مرتتبة  وتكمن اإلشكالية
على الزوج يف حالة الطالق أو يف حالة موت الزوج، وعليه جاءت هذه الدراسة للحق املايل 

الشريعة بني  موضوعية استداللية تحليليةدراسة للزوجة من بداية الزواج إىل هنايته وفق 
اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري من جهة، وبني قانون الكد والسعاية املغريب وقانون القونو 

 قيين األندونيسي من جهة أخرى .



 ي
 

باحلقوق املالية للزوجة املذكورة يف   تعلقةحصر مجيع األحكام الشرعية امل إلى البحثيهدف 
قانون األسرة اجلزائري وقانوين الكد كتب الفقه اإلسالمي ، وكذا حتليل موضوعي لكل من 

 التالية: النتائج . ويف األخري مت التوصل إىلوالسعاية املغريب والقونو قيين األندونيسي
  ألهنا حمبوسة خلدمته. املالية على الزوج أداء حقوق زوجته الشريعة اإلسالميةفرضت 

 ر قوانينه.على الشريعة اإلسالمية يف إصدا بنسبة كبرية يعتمد قانون األسر  الجزائري 

  وهي عامة لكل من ساهم يف تنمية املال.هلا األسس الشرعية اإلسالمية السعاية ، 

  ال يرتكز على أساس شرعي سليم، وهو خيص الزوجة فقط يف  قانون القونو قيني
 املال املنمى.
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Abstract 

 

Research background states that Islam is the first to identify woman’s 

rights and among them are financial rights. 

The problem is that other Islamic countries enact other financial laws to 

the wife caused by husband in case of divorce or dying. Based on this, 

the study confirmed wife’s financial right from beginning of marriage till 

its end according to analytic, indicative study between Islamic Shari ah 
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and Algerian family law from one side and between Moroccan hard work 

act and gono gini Indonesian law from the other. 

This research aims at collecting all sharia rules concerning wife’s 

financial rules mentioned in Islamic jurisprudence books . Also objective 

analysis of Algerian family law, Moroccan hard work act, and gono gini 

Indonesian law. In the latter law we concluded following results: 

 The Islamic Law (Shari ah) obligated the husband to give his wife 

her financial rights as she devoted herself for his service.  

 Algerian family Code depend largely on Islamic law in issuing its 

rules. 

 Alsi’ayah has its basis in Islamic law and it is general for everyone 

who contributed in developing finances. 

 Gono gini Indonesian law isn’t based on sound legitimate 

foundation and it concerns the wife only in developing money. 


