
 بيع املراحبة لآلمر بالشراء

 "دراسة اجتماعية نفسية"

ٜهتضب بٝع املزاحب١ يآلَز بايغزا٤ أ١ُٖٝ قص٣ٛ يف َعاَالت املصارف  

% َالالالٔ  ًالالالو املعالالالاَالت يف قمالالالاك  الالالزٜ  َالالالٔ  ًالالالو 55اإلصالالال١َٝإ ا ا قالالالغ ٜ ًالالال   

املصارفإ ٚالعو إٔ ٖذا ي٘ دالالت اجتُا ١ٝ ْٚفضال١ٝإ ٚ يالو  ٕ نالٌ ْغالا      

زٙإ َٚالٔ مالِ نالإ    ٜٔ جمُٛ ١ َٔ ايكِٝ ٚامل ادئ اييت  ٛجٗال٘ ٚ الغ  بغزٟ ٜعّ ز  

الف ايغا٥ع١إ ٚاييت دار ذٛهلالا ا ال  َٔ ا ١ُٖٝ مبهإ ذبًٌٝ ٖذٙ املعا١ًَ املاي١ٝ

نالال ب بالالي َ الالٝع َٚالالاْع ٚإ ناْالالآل ايفتالال٣ٛ اهٕ  صالالغر  الالٔ  ٗالالٛر ايفكٗالالا٤          

 .املعاصزٜٔ باإلباذ١ بغز  أال  ترٍٛ اىل ذ١ًٝ اىل ايزبا

٘ ٖالالذٙ املعاًَالال١ َالالٔ قالالِٝ  ضالالٖالالٛ بٝالالإ َالالا  عه ُّٓالالا يف ٖالالذا املكالالاٚايالالذٟ ٜٗ

َٚ ادئ  ضٛد اجملتُع املضًِ اييت مسرآل بالنٕ ذبتالٌ ٖالذٙ املعاًَال١ املز  ال١ ا ٚىل      

 بي َعاَالت املصارف اإلصال١َٝ.

ٚق ٌ ايغالزٚك يف ٖالذا نهْال٘ َالٔ املضترضالٔ إٔ أص مالٞ صالٛر٠ َ ضالم١  الٔ           

 :صال١َٖٝذٙ املعا١ًَ نُا دبز٣ يف املصارف اإل

 كّٛ ٖذٙ ايع١ًُٝ  ًال٢ إٔ ٖٓالاى عاصالات جتالاد اىل  ٜٛالٌ  َ ًال  َالٔ املالاٍ           (1

يٝغرتٟ صًع١ َاإ نايضالٝار٠ ٚا جٗالش٠ ايم ٝال١ ٚذالٛ  يالو ٖٚالٛ يف اي ايالب        

 يٝط َع٘ مثٔ ٖذٙ ايضًع١.

 ٜذٖب اىل املصزف اإلصالَٞ نٝاربٙ بزغ ت٘ يف عزا٤ ٖذٙ ايضًع١. (2

 ٔ ٖاَػ ايزبع ايذٟ ٜهض ٘ َٔ ٜكّٛ املصزف بغراص١  ٔ ٖذٙ ايضًع١ ٚ (3

 ٚرا٤ عزا٥ٗا مِ بٝعٗا يماي ٗا.

ا ا ٚانل املصزف  ٢ً ايغزا٤ ٜعالغ ٚرقال١ َتنال١ُٓ ٚ الغات َالٔ اهَالز بايغالزا٤         (4

أْ٘ َت٢ اعرت٣ املصزف ايضًع١ نهْ٘ ًَشّ بغزا٥ٗا َالٔ املصالزف ٚاال ذبُالٌ    

 اينزر ايٓا خ  ٔ  يو.
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اىل اهَالز بايغالزا٤ با جالٌ     ٜكّٛ املصزف بغزا٤ ايضًع١ ْكغات مِ ٜكّٛ ب ٝعٗا (5

)بايتكضٝط(إ ٜٚهٕٛ ربع املصزف ٖالٛ ايفالزم بالي ايضالعزٜٔ ايٓكالغٟ ايالذٟ       

 دنع٘ ٚاهجٌ ايذٟ ٜغنع٘ اهَز بايغزا٤.

ٖذٙ ٖٞ صٛر٠ َ ضم١  ٔ بٝع املزاحب١إ أَا  ٔ املالذظالات االجتُا ٝال١   

  ٢ً ٖذا اي ٝع نهْ٘ ميهٔ  نز َا ًٜٞ:

العالالو إٔ املصالالارف  ع ٖٜٛتالال٘ اإلصالالال١َٝ:رفالالع  ًالال٢ اجملتُالال ايزغ الال١ يف إٔ ُٜ-1

اإلصال١َٝ ٖٞ ْتاد َٔ ْتاجات ايصر٠ٛ اإلصال١َٝ اييت ْالادت بالاوزٚد َالٔ    

ذتُٝال١ يتاًفٗالا    ْتٝح١ت إذاي١ االْٗشاّ احلنارٟ ايذٟ ٚقع يأل١َ اإلصال١َٝ

ٔ  ٚ ن زٖا ايذٜٔ َهّٓا ايك٣ٛ اي زب١ٝ اذالتالٍ أرايالٝٗا ٚ كضالُٝٗا نُٝالا      َال

ّٗالغ  ٕ   إبٝٓٗا ٗ  ا ٓتكالٌ ْظُٗال  مما َ اىل ايعالا  اإلصالالَٞإ َٚالٔ     اٚ غالزٜعا 

ٖالالالذٙ ايالالالٓظِ ايتٓظُٝالالالات االقتصالالالاد١ٜ ايالالاليت َالالالٔ أبزسٖالالالا اي ٓالالالٛى ٚا صالالالٛام   

املايٝالال١إ ناْتكًالالآل اىل ايعالالا  اإلصالالالَٞ نُالالا ٖالالٞ يف اي الالز  دٕٚ  اٚيالال١      

ز َالا ٜتٛانالل َعٗالا ٚ الزن  َالا اايفٗالا.       ّكا نا ٗا يًغزٜع١ اإلصال١َٝإ نت

ٚأص رآل ايٓظِ االقتصالاد١ٜ يف بالالد املضالًُي غزبٝال١ يف      ا ٕ ٚقعآل ايٛاقع١

َٓمًكا ٗالالا ٚغاٜا ٗالالاإ ٚاصالالتُز  يالالو نالالرت٠ يٝضالالآل بايكصالالب٠ ذتالال٢  هٓالالآل     

يً ٓالالٛى ايزبٜٛالال١إ ٚقالالغ   الالٌ  يالالو يف    غٌٜبالالايصالالر٠ٛ اإلصالالال١َٝ َالالٔ ا الالاد   

ّ ٖٚالالٛ 1575َصالالزف اصالالالَٞ صالال١ٓ   ٍغ  نصالالط أٚاملصالالارف اإلصالالال١َٝ ٚقالال 

 ت٘  اٚالت ٚ اص١ يف َصز.ٚقغ ص ك إبٓو دبٞ اإلصالَٞ

ٚقالالالغ حب الالالآل ٖالالالذٙ املصالالالارف  الالالٔ صالالالٝ  َالالالٔ املعالالالاَالت املايٝالالال١  تٛانالالالل َالالالع    

 ايغزٜع١إ نهإ أُٖٗا بٝع املزاحب١ يآلَز بايغزا٤.

ٖالالذٙ ايصالالٝ ١ َالالٔ ايتعاَالالٌ  الالغٍ  ًالال٢  الالغّ بالالذٍ ايٛصالالع َالالٔ ق الالٌ املٓظالالزٜٔ        -2

  ٞ يف دبالالاٚس املتالالا   -ٚايكالالا٥ُي  ًالال٢  م ٝالالل ايفهالالز االقتصالالادٟ اإلصالالالَ

صالٍٛ اىل َالا ٖالٛ أننالٌ ٚأصالغم      ٛٚاالنتفا٤ مبا ٖٛ َٛجٛد دٕٚ  اٚيال١ اي 

ٔ  ٝش ايفهز االقتصادٟ اإلصالَٞإ نه ب٠ جغات  ًالو ايهتالب     ع بات 
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اييت  ترغث  الٔ ننالا٥ٌ ايفهالز االقتصالادٟ اإلصالالَٞ ٚبٝالإ  ٝالشٙ  ًال٢         

ايفهز االقتصالادٟ ايزأمسالايٞ ٚايفهالز االقتصالادٟ االعالرتانٞ. ٚيهالٔ       

صٝ  املعاَالت املاي١ٝ َا ٜالربس ٖالذا ايتُٝالش    َٔ ل   ٜهٔ ٖٓاى  ٓغ ايتم ٝ

ايفهزٟ. ٚامنا صار آل املصارف اىل   ين ٖذٙ املزاحبال١إ اياليت  تغالاب٘ َالع     

ايتُٜٛالالالٌ ايالالالذٟ  الالالزٟ يف اي ٓالالالٛى ايتكًٝغٜالالال١إ َالالالع ايٛيالالالع يف اال ت الالالار إٔ     

احلهِ ايغز ٞ اتًف يف احلهِ  ٢ً ٖا ي املعاًَتي: نايتُٜٛالٌ ايالذٟ   

إ يف اي ٓٛى ايتكًٝغ١ٜ ربا    خبالف بٝع املزاحبال١ يآلَالز بايغالزا٤    زٟ 

 .نحُٗٛر أٌٖ ايعًِ  ٢ً اباذت٘ نُا  نزْا صابكا

َٚالالٔ ايالالغٜز باملالذظالال١ إٔ نكالال٘ املعالالاَالت املايٝالال١ يف اإلصالالالّ ًَالال٤ٞ بصالالٝ    

 ضتمٝع إٔ  ربس ٖذا ايتُٝشإ ٚ اص١ املنارب١ اييت  عترب ٖغ١ٜ اإلصالّ اىل 

ٌّ ايتم ٝل ٜغٚر يف نًو ٖذٙ املعاًَال١   إادٟ اي غزٟايفهز االقتص يهٔ ظ

بايزغِ َٔ ايمٍٛ ايٓضيب يتحزبال١ املصالارف اإلصالال١َٝ اياليت  شٜالغ اهٕ  الٔ       

إٔ  ظالالالٌ املصالالالارف  َعالالال٘ ا قالالالغ ال ٜهالالالٕٛ َالالالٔ ايال٥الالالل ممالالالايالالال المي  اَالالالاتإ 

اإلصال١َٝ ذ ٝض١ ٖذٙ املعا١ًَ دٕٚ  اٚيال١ ايتكالغّ جالغٜات ذالٛ صالٝ  أ الز٣       

 يفهز االقتصادٟ يف اإلصالّ. ٛيع  ٝش ا

ار االقتصالالاد االصالالتٗالنٞ بالالي  الالٛك    ٖالالذٙ املزاحبالال١ صالالا غت  ًالال٢ اْتغالال    -3

املتعاًَي َالع املصالارفإ ٚ يالو  ٕ ٖالذٙ املزاحبال١  ضالتاغّ غاي الات يف  ٜٛالٌ         

عزا٤ املضانٔ ٚايضٝارات ٚا جٗش٠ املٓشي١ٝ ٚذٛ  يوإ مما ٜهغالف  الٔ   

اسدٜاد ايزغ ١ االجتُا ١ٝ يف االصالتٗالى ٚاإلْفالام ٚايغالزا٤ ٚيالُٛر ايزغ ال١      

املصالالارف   َالالٛاٍذا بالالغٚرٙ ميٓالالع َالالٔ إٔ ٜهالالٕٛ ٖٚالال االصالالت ُار١ٜ اإلْتاجٝالال١إ

َزدٚد ا ابٞ يف ايضٛم اإلْتاجٝال١إ أ الين    - ٢ً يااَتٗا- اإلصال١َٝ

صتاغاّ ٖذٙ ا َٛاٍ يف اقا١َ َغارٜع َٓتح١  فٝالغ ايفالزد ٚاجملتُالع ٚ ضالغ     ا

اذتٝاجا ُٗالالا املُٗالال١ ٚاإلصالالرتا ٝح١ٝإ ٚممالالا العالالو نٝالال٘ إٔ ٖالالذا االقتصالالاد        

ٝالا٠ يف اجملتُعالات اإلصالال١َٝإ اىل إٔ ٜهالٕٛ     االصتٗالنٞ ٜغنع بُٓط احل
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قزٜ الالات َالالٔ أصالالًٛ  احلٝالالا٠ يف اي الالز  َالالٔ ْاذٝالال١ ايرتنالال٘ ٚاي ذا الال١ ٚاإلصالالزاف 

 ٚ اص١ ي ع  عزا٥ع اجملتُع  ات املال٠٤ املاي١ٝ املعكٛي١.

 أَا ذبًٌٝ املزاحب١ َٔ ايٓاذ١ٝ ايٓفض١ٝ نهْ٘ ميهٔ  نز َا ًٜٞ:

املاتًفالالال١:  ٕ َالالالٔ أصالالال ا  دنالالالع   قًالالال١ اي كالالال١ املغالالالا ١ بالالالي ن٦الالالات اجملتُالالالع   -1

املصالالالارف اإلصالالالال١َٝ اىل اإلق الالالاٍ  ًالالال٢ املزاحبالالال١ ٚاُٖالالالاٍ  فعٝالالالٌ صالالالٝ ١    

املنالالارب١ أْٗالالا أصالالٝ آل خبضالالا٥ز َالالٔ ٚرا٤  كالالغميٗا املالالاٍ اىل أٖالالٌ اوالالرب٠      

الصت ُارٙ َنارب١إ ٚبع  أٌٖ اورب٠   ٜهْٛٛا  ٢ً املضت٣ٛ املمًالٛ   

 ٕٛ إٔ ْالا خ  ايٛاقالعإ نٝالغ   َٔ ا َا١ْإ نهاْٛا ٜكالغَٕٛ َعًَٛالات  الالف    

املنالالالارب١ ٖالالالٛ اوضالالالار٠إ ٚ يالالالو ا تُالالالادات  ًالالال٢ إٔ اوضالالالار٠ يف املنالالالارب١   

 ٜترًُٗا رأظ املاٍإ أَا املنار  نكغ  ضز جٗغٙ.

نٛجالالالالغت املصالالالالارف ْفضالالالالٗا  تعالالالالزق يًاضالالالالار٠ بضالالالال ب مكتٗالالالالا يف ٖالالالال ال٤ 

ًالآل  املناربي نعُغت اىل صٝ ١ ال ٜهٕٛ يً ك١ نٝٗالا ٚجالٛد أٚ  النمبإ نفعّ   

 احب١.املز

َٚٔ ْاذ١ٝ أ ز٣ نالهٕ بعال  ايكما الات املٓتحال١  اصال١ احلالزنٝي ٚصال ار        

ْظزات ملا ٜتمً ٘  يو َٔ  كغميِٗ بٝاْالات ٚانٝال١    ؛ايصٓاك ال ذب ذ املنارب١

 ٔ ْغاطِٗ ٚأصزار  ًُالِٗإ ٖٚالذا قالغ ٜغالهٌ ٖاجضالات هلالِإ َالٔ نالٕٛ         

ٖالالذٙ املعًَٛالالات قالالغ ُ ٓكالالٌ اىل ايٗالالات احلهَٛٝالال١ نتفالالزق  ًالالِٝٗ أ  الالا٤    

ٓكالٌ اىل َٓانضالِٝٗ يف ايضالٛم ممالا قالغ       ناينزا٥ب ٚذٛ  يو. أٚ ُ أنرب

ٌّ ا َ الالالٌ هلالالالِ ٖالالالٛ ايتعاَالالالٌ بصالالالٝ ١     ٜعزيالالالِٗ اىل اوضالالالار٠. نهالالالإ احلالالال

 املزاحبالال١ ايالاليت  عهالالط قًالال١ اي كالال١ املت اديالال١ بالالي أطالالزاف اجملتُالالع املاتًفالال١    

٠ُّ بي  ًو ا طزاف؛  مما أد٣ اىل رٚاجٗا ٚاْتغارٖا. ٚاسدٜاد اهل

ملاالالاطز٠ ٚامل الاَز٠ املك ٛيالال١: ٚأ الين باملك ٛيالال١  ًالو ايالاليت جتاجٗالالا    قًال١ رٚ  ا  -2

ايفالالالزد يتركٝالالالل أٖغانالالال٘ ٚغاٜا الالال٘إ نفالالالٞ بعالالال  ا ذٝالالالإ ٜهالالالٕٛ ايت الالالٝب    

ايهالال ب ٚايتمالالٛر ايٛاصالالع يًفالالزد ٚاجملتُالالع ْادبالالات  الالٔ ٖالالذٙ املاالالاطز٠ ٚ ًالالو 
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ٖٚالٛ   الار٠  الٔ جمُٛ ال١     -امل اَز٠. أَا يف املزاحب١ نكغ ذصز املصزف 

ذصز املصزف ْفضال٘ يف  ًُٝال١ رحبٗالا    -ايكا٥ُي  ٢ً ادار ٘ َٔ ا نزاد

طالالزم صالالٝ  أ الالز٣ َالالٔ   إ ٚدٕٚ إٔ جالالاٍٚ ٝالال١َنالالُٕٛ دٕٚ طالالاطز٠ ذكٝك 

املعاَالت  هٕٛ أرباذٗا أيعاف ربع املزاحب١إ يهٓٗا ذبتٟٛ  ٢ً قالغر  

 َك ٍٛ َٔ املااطز٠إ نهإ ايزبع  ٢ً قغر املااطز٠.

  ٍ ًالالآل املنالالارب١  نّع إْغالالاطٗا يكالالغ نّعًالالآل بعالال  املصالالارف اإلصالالال١َٝ يف أٚ

ٚذككآل أرباذات ٖا١ً٥  فٛم مبزاذالٌ َالا ذبككال٘ املزاحبال١إ يهٓٗالا صالز إ       

-أٚ اْعالالغاَٗا –َالالا  كٛقعالالآل يف قٛقعالال١ املزاحبالال١ ْظالالزات يكًالال١ طاطزٖالالا      

 ٚيُإ ايزبع نٝٗا.

أصال ع يف نال ب   -ٖالٛ ايتعال ب ايغالا٥ع ايالغارد    ٚ –إ ايًعب  ٢ً املنُٕٛ 

جالغات يف َعظالِ  عاَال ٓالا ٚالعالو إٔ ٖالذا      َٔ ا ذٝإ ٖٛ املظٗالز ايٛايالع   

ْتهالالالٌ  ًالالال٢   ٜكٝالالالغ ابالالالغا ٓا ٚطُٛذٓالالالا ٚأنهارْالالالا ٚاناسا ٓالالالا ٚ عًٓالالالا     

 .اناسات ايضابكي ٚايضرب َٓٗا بغالت َٔ إٔ ْنٝف ايٝٗا

إ  الالغّ َ الالادر٠  اْالال١ ايًعالالب  ًالال٢ املنالالُٕٛ ٜصالالب يف ايٓٗاٜالال١ يف  ضالالار٠      

مما  عالٌ اجملتُالع    َكٝغ٠إاجملتُع  ْ٘  عٌ ايماقات َعم١ً ٚا نهار 

 ننْ٘ حبز رانغ ال دبزٟ نٝ٘ َٝاٙ جغٜغ٠.

املنالالارب١ يف صالالٛم ا صالالِٗ َالالٔ ْالالٛك       غ ًالال٢ أْالال٘ ٜٓ  الالٞ ايتٓ ٝالال٘ أْالال٘ ال  عالال     

ِّ  ًالال٢ قٛا الالغ    املاالالاطز٠ اوُالالٛد٠. ٚ يالالو يعالالغّ ا تُادٖالالا يف ا غًالالب ا  الال

اييت  كٛد ٖذٙ  ٖٞ ١ يف ايزبعَ ٕ ايزغ ١ اوُٛ ؛َٓمك١ٝ ٚأصط ٚاير١

مما ٜفتع اجملاٍ ٚاصعات يًغا٥عات ٚغبٖا َٔ ا صالايٝب املًتٜٛال١    إاملنارب١

 يف إٔ   مز يف املناربات ايٛاقع١ يف صٛم ا صِٗ.

إٔ َعا١ًَ بٝع املزاحب١ يآلَز بايغزا٤  عهط قُٝات اجتُا ٝال١   ٚاوالص١ 

 عالالٝػ بالالي ايٓالالاظ ٚ الال مز يف ْغالالاطا ِٗ ٚأ ُالالاهلِإ نُالالا  عهالالط أٜنالالات ْالالٛاذٞ  

 ٛظ املتعاًَيإ ٚهلا  نمب يف  ٛجٗا ِٗ ٚادباٖا ِٗ. غٚر يف ْف١ ْفضٝ
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ٚممالالا ٖالالٛ جالالغٜز بايالالذنز إٔ  ٗالالٛر ايفكٗالالا٤ ٚاجملالالاَع ايفكٗٝالال١ أصالالغرٚا    

ْالالغا٤ات ٚ ٛجٝٗالالا َتهالالزر٠ اىل املصالالارف اإلصالالال١َٝ بالالاوزٚد َالالٔ قٛقعالال١ ٖالالذٙ       

املزاحب١ ٚ غّ اإلن ار َٓٗا ٚاىل  فعٌٝ صٝ  َالٔ املعالاَالت ا  الز٣  ات ايٓفالع     

ٚايفا٥غ٠ ايه ب٠ يًفزد ٚاجملتُعإ ٚاييت  ٝش املصارف اإلصال١َٝ  ٝالشات  ايعُِٝ 

ٚايرات ٚجًٝات  ٔ غبٖا َٔ املصارف. ٖٚذا ٜ نالغ صالغم ايترًٝالٌ االجتُالا ٞ     

 ٚايٓفضٞ ايذٟ صكٓاٙ هلذٙ املعا١ًَ.

 

 


