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 النقاط الرئيسية

عت هيئة   • يطانن منذ أن تبر  -قناة السويس الخاضعة التى كانت خاضعة للنفوذ البر

ورة  بمبلغ خمسمائة جنية لحركة اإلخوان الوليدة، إنتبه حسن البنا إىل أهمية وضن

 تأسيس نظام ماىل وإقتصادى لتمويل أنشطة الجماعة. 

إىل الخليج عموما والسعودية و  إىل أوروبا  كان إنتقال العديد من أعضاء الجماعه •

وات والحصول عىل ت  تكوين البر
ن
 عامل مؤثر ف

ً
بدعم من الحكومة  سهيالتخصوصا

 السعودية، ومن أهمهم يوسف ندا

مع  وثق أعضاء الجماعة من القيادات عالقاتهم من خالل إقامة عالقات مصاهرة •

 عائالت أصحاب النفوذ حول العالم. 

اكات األعضاء التى بلغت  •  )إشبى
ن
تعددت مصادر واردات الجماعة، ويمكن إجمالها ف

عات ال-2012مليون جنيه لعام 141  اقل تقديرالتبر
ن
 70تى بلغت ف

ن
مليون جنية وف

 أقل تقدير  -مليون جنيه603أعىل تقدير
ن
 188.1الزكاة والتى بلغت ف

ن
مليون جنيه وف

كات والتى بلغت  -مليون جنية2250أعىل تقدير  -مليون جنية 1350:2850أرباح الشر

 (HSBCمليون جنية عبر 200هيئة اإلغاثة التى فتحت فرع لها بعد الثورة تلقت 

ُيالحظ وجود العديد من رجال االعمال من جماعة اإلخوان ضمن الفريق الرئاىس  •

 واإلستشارى لمرىس، وكذلك الحكومة. 

مليون  7069.5مليون جنية إىل 6697.5حواىل  2012بلغ إجماىل الواردات لعام  •

 . جنية

اء الواليات اإلنتخابية  • مليون إىل 500اما عن أوجه األنفاق، فىه تتكون من ) شر

 للعمل الحزنر والدعوى  -مليون جنيه1700
ن مليون جنية  360رواتب المتفرغي 

 
ً
، الدعاية واإلعالم 2012مليون جنية لعام  113.5البنية اإلدارية واللوجستية  -سنويا

 .  2012مليون جنية لعام 400

 2012مليون جنية لعام  2573.5بلغ إجماىل بند اإلنفاق  •
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 : مصادر اإليراداتالباب األول

 

 مرحلة التأسيس مصادر اإليرادات
ن
 1954-1928 ف

عت هيئة  • يطانن منذ أن تبر  -قناة السويس الخاضعة التى كانت خاضعة للنفوذ البر

يطانية  بمبلغ خمسمائة جنية لحركة  M16حسب وثائق جهاز اإلستخبارات البر

ورة تأسيس نظام ماىل وإقتصادا، اإلخوان الوليدة ى نتبه حسن البنا إىل أهمية وضن

 لتمويل أنشطة الجماعة. 

 3:5نحو  1948بلغ حجم األصول المملوكة للجماعة عشية قرار الحل األول عام  •

 . مليون جنية

ة  • إنتقلت العديد من قيادات اإلخوان إىل الخليج العرنر  1972-1954خالل الفبى

 محاولة إلعادة لململة الجماعه ُمستغلة حالة الرصاع 
ن
وخصوصا السعودية، ف

، وتوىل أمر هذة المهام كل من " سعيد رمضانالمرصى ال  -سعودى والمرصى األردنن

 وحظن أعضاء اإلخوان المتواجدون بالمملكة عىل تسهيالت تجارية .  ،يوسف ندا 

 

 الداخل والخارج مرحلة اإلنطالق ا
ن
 إلقتصادى ف

ة منها  داخل مرص:  •  ل الرئيساقإنتحدثت عدة تحوالت مهمة خالل هذة الفبى

هجرة ، زة الدولة المرصية من معاداة اإلخوان إىل التنسيق معهمالسادات وأجه

 
ن
ن إىل الخليج وماترتب عليها من واقع إجتماىع واقتصادى مغاير ساهم ف المرصيي 

 السعودية، التى تتشكل من  تناىم نفوذ التيارات الدينينة
ن
ن ف  لدى المرصيي 

ً
، خصوصا

 ذلك الوقت محافظةكونها ذات ثقافة 
ن
 نفس الوقت ثقا ف

ن
فة تعىل من شان وف

 التجارة، وما كان اإلخوان الم
ً
يدوا أفضل من هذا الواقع للنهوض إقتصاديا ن لب  سلمي 

 .
ً
 تراكمت األموال لدى الجماعة، سواء عىل مستوى األفراد أو عىلحتى وتنظيميا

 مستوى التنظيم نفسه ككيان قائم. 

الرئيس جمال  إستغلت الجماعة عداء كل من بريطانيا والسعودية لنظام خارج مرص:  •

  
ً
، كما وفرت ألمانيا الغربية للجماعة ملجئا

ً
عبدالناض، وإتخذت من كال البلدين ملجئا
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قية  اف جمال عبدالناض وحكومة سوريا بحكومة المانيا الشر كرد فعل إلعبى

 والشيوعية. 

 بريطانيا تحصل عىل دعم ماىل  •
ن
ن ف ظلت الجمعيات التابعة لتنظيم اإلخوان المسلمي 

يطانية، وهذا ماحدا بالمنظمات اإلسالمية واإلخوانية لتنظيم من الحكوم ات البر

يطانية عام   العاصمة البر
ن
من اجل إغراء  2008-2006مؤتمر التمويل والتجارة ف

ن هذة   بريطانيا عىل التعاون معها، بإعتبارها جش التواصل بي 
ن
كات والبنوك ف الشر

ن قطا يطانية، المجتمعات والدول العربية اإلسالمية، وبي  عات المال واالعمال البر

 عن تحولها إىل مركز عمليات أساىس 
ً
ا ويطلق البعض عىل لندن " لندنستان" تعبب 

 جماعات اإلسالمية من كل نوع . لل

قيادات التنظيم الدوىل، فعىل هرة بتم توثيق العالقات التنظيمية عبر عالقات مصا •

األسبق" أديب الشيشكىل" ذو سبيل المثال تزوج يوف ندا بكريمة الرئيس السورى 

 سوريا عصام العطار 
ن
يطانية، بينما تزوج مراقب اإلخوان ف الصلة باإلستخبارات البر

 التنظيم الدوىل
ن
من  بكريمة يوسف ندا، كما تزوج إبراهيم الزيات القيادى المؤثر ف

 السيدة صبيحة أربكان. 

 

 وتطورها  اإلقتصادى أليات العمل اإلخوانن 

اكات : إشبى
ً
 األعضاء أوال

اك  • اض أن حجم العضوية المسددة لإلشبى  داخل  200تقدر بنحو مع إفبى
ن
ألف عضو ف

 الداخل قرابة 
ن
 %75وخارج مرص، وأن نسبة األعضاء المسددين ف

ن
، بينما األعضاء ف

 25الخارج يمثلون 
ً
 الداخل شهريا

ن
جنيه  15%، وأن متوسط مايسدده العضو ف

 الخارج 
ن
يكون اجماىل إجراء عملية حسابية يكون جنيه، وبعد 100شهريا، وف

اكات األعضاء فقط   مليون جنيه.  87 اإليرادات السنوية من بند إشبى

اك تقدر بنحو  • اض أن حجم العضوية المسددة لإلشبى  داخل  200مع إفبى
ن
ألف عضو ف

 الداخل قرابة 
ن
 50وخارج مرص، وأن نسبة األعضاء المسددين ف

ن
%، بينما األعضاء ف

 الداخًل 50ون الخارج يمثل
ن
  25% وأن متوسط مايسدده العضو ف

ن
جنيه شهريا، وف
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يكون اجماىل اإليرادات السنوية من بند جنيه، وبعد إجراء عملية حسابية  100الخارج 

اكات األعضاء فقط   مليون جنيه.  150إشبى

اك تقدر بنحو  مع • اض أن حجم العضوية المسددة لإلشبى  داخل  250إفبى
ن
ألف عضو ف

 الداخل قرابة وخارج مرص 
ن
 50، وأن نسبة األعضاء المسددين ف

ن
%، بينما األعضاء ف

 الداخًل 50الخارج يمثلون 
ن
  25% وأن متوسط مايسدده العضو ف

ن
جنيه شهريا، وف

اإليرادات السنوية من بند  جماىلوبعد إجراء عملية حسابية يكون اجنيه، 100الخارج 

اكات األعضاء فقط  مليون جنيه.  187 إشبى

 وبح •
ً
مليون جنيه، وذلك  141ساب متوسط هذة المبالغ، سنجد أنها تبلغ سنويا

ن  اوح فقط مابي  اك يبى ن لتسديد اإلشبى اض أن عدد األعضاء المستحقي  ألف 200بإفبى

 ألف.  250إىل 

 
ً
عات : ثانيا  التبر

 ظل الحالة الشية التى ي •
ن
نه يمكن أن نستعيض سىع التنظيم أن يحيط نفسه بها، فإف

ببعض التقديرات والمحددات الواضحه، وذلك لتقدير حجم إقتصاد عن الوثائق 

عات، وهذة المحددات ىه  -) حجم الجمهور المتعاطفاإلخوان فيما يخص بند التبر

ع، القنوات المتلقية للدعم،  المناسبات اإلنسانية واإلجتماعية التى يزداد خاللها التبر

عات مثل الخطابات  جمع التبر
ن
كات وأئمة المساجد،  الوسائل المستخدمه ف الشر

 المملوكة ألفراد من الجماعة(

الجسم الرئيسي للتنظيم يأنى من الريف والصعيد، وهم أفراد غب  قادرين عىل الدفع  •

عات ، لذا فإن الدعم الماىل األكبر يأنى  -إال أنهم مفيدين أثناء اإلنتخابات -بعجلة التبر

ية الذين يملكون مدخرات بسبب سفرهم للخليج، أو  من أبناء الطبقة الوسظ والبر

ن وتجار العمالت  ن والمقاولي  بسبب إمتهانهم العمال تدر رب  ح كاألطباء والمهندسي 

 األجنبية. 

ية التى يسيطر عليها اإلخوان والتى  • ع من الجمعيات األهلية والخب  قد يتخذ شكل التبر

 جمعية.  1200تجاوزن 
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عات، وأو  اإلنتخابات تمثل •  للتبر
ً
ا  معتبر

ً
وي    ج لها وقتا قات األزمات والحروب التى يتم البى

   . بانها ضد اإلسالم،كحرب أفغانستان والبوسنة والشيشان 

عات ال يضع باإلعتبار سلوك المؤسسات  •  التبر
ن
السلوك اإلعتيادى لألش المرصية ف

عات  التبر
 التى تتلقى

 الداخل •
ن
ن ف  لتنظيم اإلخوان المسلمي 

ً
ن سنويا عي  اض أن عدد المتبر والخارج  مع إفبى

ن خارج 25% من داخل الدولة، 75ألف شخص، من بينهم  350 % من المتعاطفي 

 السنة،الدولة،
ن
ع مره واحدة ف ع متعاطقن  ومتوسط عدد مرات التبر متوسط تبر

 المره، ومتعاطقن الخارج  100الداخل 
ن
ه، ومن خالل  عملية جنيه للمر  500جنيه ف

عات  . مليون ج 70حسابية نجد أن مجموع التبر
ً
 نيه سنويا

 الداخل والخارج   •
ن
ن ف  لتنظيم اإلخوان المسلمي 

ً
ن سنويا عي  اض أن عدد المتبر مع إفبى

ن خارج 25% من داخل الدولة، 75ألف شخص، من بينهم  350 % من المتعاطفي 

ن فت العام )عيدى األضىح والفطر( ، الدولة،  ع هو مرتي  وأن متوسط عدد مرات التبر

ع متعاطقن الداخل وأن   المره، ومتعاطقن الخارج  150متوسط تبر
ن
جنيه  500جنيه ف

عات  .  166للمره، ومن خالل  عملية حسابية نجد أن مجموع التبر
ً
 مليون جنيه سنويا

 الداخل والخارج  •
ن
ن ف  لتنظيم اإلخوان المسلمي 

ً
ن سنويا عي  اض أن عدد المتبر مع إفبى

ن خارج 50لدولة، % من داخل ا50ألف شخص، من بينهم  350 % من المتعاطفي 

ن فت العام )عيدى األضىح والفطر( ،  ع هو مرتي  الدولة، وأن متوسط عدد مرات التبر

ع متعاطقن الداخل   العام، ومتعاطقن الخارج  150وأن متوسط تبر
ن
ن ف جنيه مرتي 

 العام 1000
ن
، ومن خالل  عملية حسابية نجد أن مجموع جنيه كمرة واحدة ف

عات  .  603.8التبر
ً
 مليون جنيه سنويا

: الزكاة
ُ
 ثالثا

ن  • ض أن حصيلة أموال الزكاة التى سيؤديها أعضاء وأنصار والمتعاطفي  نستطيع أن نفبى

 إىل 
ً
 مرص أو خارج مرص، سوف تذهب غالبا

ن
، سواء ف ن مع تنظيم اإلخوان المسلمي 

وع اإلسالىم.  نشطة الجماعة، التى تعتبر دعم أ  خدمة لإلسالم والمشر
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•  
ً
ن يد من اإلشارات لعدوفقا اوح مابي   مرص يبى

ن
ألف 500  فإن عدد أعضاء الجماعة ف

اض أن نصف هؤالء األعضاء من الفقراء والطالب  750عضو إىل  ألف عضو، ومع إفبى

 أداء الزكاة، فإ ومن ال 
ً
عا ألف يؤدون  375ألف إىل 250ن لدينا قرابة يجوز عليه شر

ائح مالية بدأت من مبلغ  ، وبإتباع عملية حسابية من خالل سبعالزكاة  جنيهات  10شر

يحة األوىل، وإنتهت إىل   للشر
ً
يحة السابعة، 5000سنويا  للشر

ً
نجد أن جنيه سنويا

إجماىل مايتم الحصول عليه من أعضاء الجماعة بمرص فيما يخص بند الزكاة يبلغ 

188.1  .
ً
 مليون جنيه مرصي سنويا

•  
ً
ن ببالد المهجر ا وفقا ، أو توجهاتهم اإلنتخابية، فإن لعربيةلتقديرات تصويت المرصيي 

، ومع وضع إحتمال أن يقرر لدكتور ألف ناخب مرصى بالخارج صوتوا ل 200 مرىسي

ة، فإنه يكون لدي 150 نا نحو ألف  إرسال زكاة ماله إىل ذوى القرنر وأش محتاجه مباشر

ن سيوجهون زكاة أموالهم إىل  50 ألف من أعضاء الجماعة وأنصارها والمتعاطفي 

ائح تبدأ األوىل بمبلغ ا ن ثالث شر جنيه سنويا، 1000لتنظيم وأنشطته.ويتوزع هءالء بي 

، والثالثة  3000والثانية 
ً
جنيه سنويا، وبعد إجراء عملية حسابية  5000جنيه سنويا

.  125إجماىل مبلغ الزكاة وصل إىل نجد أن 
ً
 مليون جنية سنويا

كات المملوكة لتن وعات والشر : أرباح المشر
ً
 ظيم اإلخوانرابعا

كمحاولة لإلبتعاد عن الواجهة، أصبحت معظم أصول أموال اإلخوان ألشخاص خارج  •

ن عىل التنظيم من ذوى الثقة ، إال أن هذة األمر نتج عنه مشاكل ، منها طمع المستأمني 

. األصول، أو وفاة من يدير األصول، فتتف ن عيي  ن الورثة الشر  رق األموال بي 

كات اإلخوان " هناك اشار ستذهب مىع اىل القبر يقول يوسف ندا عن اشار أمو  • ال شر

ة".   فضائها كل من الشاطر و  ألسباب كثب 
ن
تقدر حجم األصول واألموال التى يتحرك ف

 . مليار دوالر  15أىل 10وندا نحو 

•   
ن
كات المملوكة لإلخوان ف وعات والشر  ألرباح المشر

ن
إذا كان المعدل الوسظ الصاف

 لمعدل متواضع  % من25كافة المجاالت يبلغ 
ً
قيمة المبيعات واألصول، ووفقا

 انواع التعامالت التى يهتم بها اإلخوان، فإننا نكون بصدرر أرباح 
ن
للمعامالت الدولية ف

 لقواعد اإلدارة اإلقتصادية الرشيدة  3.7مليار إىل  1.75قرابة 
ً
، ووفقا

ً
مليار دوالر سنويا
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ن تطوير األص  الرب  ح، 5ول ذاتها بنسبة ، فينبىعن أن توزع هذة األرباح بي 
ن
% من صاف

ن من الفروع المختلفة للجماعة ، وبالتاىل فإننا وتذهب النسبةاألخرى لصالح المساهمي 

 حدود 
ن
كاء ف ن والشر مليار 1.9مليار دوالر إىل  0.9نستخلص أن نصيب المساهمي 

دوالر ، وإذا قدرنا حصة الفرع المرصى بحكم أنه صاحب النصيب األكبر من رأس 

 األعوام  475مليون دوالر إىل  225ال، فإننا نكون بصدد الم
ن
 ف

ً
مليون دوالر سنويا

ة، وهذا المبلغ يعادل  مليون جنيه  2850مليون دنيه مرصى إىل  1350الثالث األخب 

 جنيه مرصى.  6مرصى بسعر ضف 

ن  • كات والمؤسسات التى يتملكها إخوان، وتراوحت بي  توصل المؤلف لحرص بعدد الشر

كات سي كات مقاوالت شر كات أدوية وشر  احة وإستشارات هندسية ومطاعم وشر

 فريقة  وسيارات، وكان العديد 
ن
كات العديد ممن إختارهم مرىسي ف مالىك هذة الشر

عصام -الرئاىسي مثل ) حسن مالك رئيس لجنة تواصل رجال األعمال بالرئاسة المرصية

أحمد عبدالعاىط مدير  -الحداد مساعد رئبيس الجمهورية لشئون العالقات الخارجية

 –أسعد الشيخة ابن إخت الرئيس ونائب رئيس الديوان  -نكتب رئيس الجمهورية

عمر دراج مسؤول العالقات الخارجية بالحرية  -حسن القزاز عضو الهيئة اإلستشارية

 وأخرون( عادل عبدالجواد رئيس المجلس اإلستشارى لوزير التعليم العاىل -والعدالة

: أموال حر 
ً
 كة اإلغاثة اإلسالمية الدوليةخامسا

بمدينة برمنجهام ، عىل يد  1984تأسست حركة اإلغاثة اإلسالمية الدولية عام  •

ن    40، وعبر قيادات من جماعة اإلخوان المسلمي 
ن
ا ف  منتشر

ً
دولة نشات  29مكتبا

 . شبكة هائلة من الخدمات

ليتن أ 130قرابة  2012بلغت إيرادات المنظمة عام  • ى مايعادل مليون جنيه اسبى

 . مليون جنية مرصى 1300

اف عليها عصام  •  فتح مكتب لها بالقاهرة بعد ثورة يناير وتوىل اإلشر
ن
نجحت المنظمة ف

ليتن ، أى مايعادل  10الحداد، وهو الفرع الذى تلقى  مليون  200مليون جنيه إسبى

 بالمعادى.  HSBCجنيه مرصى عب  فرع 
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، نجد أن إجماىل 2012السابق ذكرها، لعام من خالل إجراء عملية حسابية لكل الموارد 

  مليون جنيه.  7069.5إىل  6694.5الحصيلة السنوية إليرادات التنظيم تبلغ قرابة 

 

اء الوالءاتالباب  : أوجه اإلنفاق وشر  الثانن

اء الوالءات  فراغ الدولة وتوزي    ع الغنائم وشر

ن حالة اإلنسحاب التدريىحر للدولا •  عهد الرئيس ستغل تنظيم اإلخوان المسلمي 
ن
ة ف

 المجتمع 
ن
 ف
ً
 وإحتياجا

ً
السادات ومن بعده مبارك، وتسلل إىل القطاعات األكبر فقرا

، وباإلعتماد عىل الخطاب الديتن ، حدثت حالة من التعاطف الشعتر مع المرصى

 التنظيم . 

 ) الرعاية اإلجتماعية  •
ن
 الداخل المرصى ف

ن
-يمكن تحديد نطاق إنفاق التنظيم ف

وعات متوسطة-شهريةالمرتبات ال  -المساجد الغب  ملحقة باألوقاف -مشر

 . المستوصفات الصحية(

 بنود الرصف

الية والعينية التى قدمها التنظيم إذا قدرنا قيمة المساعدات الم بند المال اإلنتخانر :  •

 عىل أرقام 
ً
مليون ناخب من 1.7أثناء اإلستحقاقات اإلنتخابية بعد الثورة إعتمادا

، وإذ ن  حدود المحتاجي 
ن
جنيه إىل 500ا قدرنا أن قيمة المساعدات المالية والعينية ف

 ثالث أو خمس دفعات، فغننا نكون بصدد  1000
ن
جنيه ، سوف تدفع غالبا ف

 مليون جنية. 1700مليون جنيه إىل 500مرصوفات 

 رواتببند الرواتب :  •
َ
الكوادر المتفرغة للعمل الحزني والدعوى،  من بنود الرصف أيضا

أالف جنيه حتى  6، ويحصل هؤالء عىل مرتبات شهرية أالف عضو  3دهم ويبلغ عد

 هرم القيادة، وب  هذا يمكن القول أن متوسط الرواتب  25تصل إىل 
ن
 10ألف جنيه ف

 
ً
أالف جنية، وبعد عملية حسابية نجد أن إجماىل مايتم دفعه من الرواتب شهريا

ن يبلغ  .  360لألعضاء المتفرغي 
ً
 مليون جنيه سنويا
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  892بعد الثورة، بلغ عدد مقار الحزب والجماعة  البنية اإلدارية واللوجستية: بند  •
ً
مقرا

اوح تكاليف تشغيل المقر الواحد نحو  أالف جنيه  3متعدد المستويات، بحيث يبى

 بعض المقرات 
ن
، وتصل ف

ً
، أل جنيه) مقر المقطم وشارع السودان نموذج( 50شهريا

هرباء والماء والضيافة، نجد أن تكاليف هذه وبعد عملية حسابية وبإضافة حساب الك

. 113.5المقار يبلغ 
ً
 مليون جنيه سنويا

تمتد شبكة دعاية الجماعه عبر العديد من دور النشر والمطابع  بند الدعاية واإلعالم :  •

ة، حيث تمتلك الجماعه نحو  ونية، والمواقع الغب  مباشر
دار  350والمواقع اإللكبى

وق ودار  يةطباعه ودور النشر اإلسالم بخالف العالقات مع دور نشر أخرى كالشر

 ظل عدم وجود بيانات دقيقة وبالمقارنة بشأن تكاليف 
ن
الدعوة ودار اإلعتصام. وف

الدعاية اإلنتخابية العادية، يمكن تقدير حجم نفقات الدعاية منذ ثورة يناير حتى 

 مليون جنية. 400قرابة  2013

 مرص عام من خالل إجراء عملية حسابية فيما ي •
ن
نجد  2012خص نفقات الجماعة ف

 مليون جنية.  2573.5أنها بلغت 

ة  • وعات صغب   مشر
ن
ن الوارد والصادر ف هناك إعتقاد بأن التنظيم يعيد ضخ الفارق بي 

وعات  -شفيس -توك توك -جدا لكثب  من أعضائه الفقراء، مثل ) سيارات التاكس مشر

ىل( ن  تصنيع مبن


