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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

الحم ـ ــذ هلل وخ ــذٍ والف ـ ــالة والعالم غلى مً ال هبي بػـذٍ وغلى آله وصحبه  ..وبػذ:

)1

املصألة مدل النظر:
للذ جىىسث اإلافشفُت ؤلاظالمُت بدمذ هللا وأـبدذ الُىم كادسة غلى مجاساة

البىىن الخللُذًت في ظذ خاحاث ألافشاد والؽشواث والحيىماث ألهىاع الخذماث
اإلافشفُت وـُغ الخمىٍل اإلابخىشة التي ال جلل هفاءة غً بذائلها الخللُذًت ،وغىذ هفغ
الخيلفت .ومؼ رلً بلُذ مىىلت الػالكت بين البىىن اإلاشهضٍت واإلافاسف ؤلاظالمُت خاملت
لم ًجش فيها أي جىىس مؼ معِغ الحاحت إلى رلً.
ومً جبعُي ألامىس إللاء اللىم غلى البىىن اإلاشهضٍت وانها جلاوم أي مداولت لخبني
بشامج خاـت جأخز باغخباسَا خفىـُت اإلافشفُت ؤلاظالمُت بل ألاحذي وألاهفؼ اإلابادسة
إلى وشح اإلالترخاث اإلافُذة التي جأخز باغخباسَا مدذداث الػمل وخذود الحشهت لذي
البىىن اإلاشهضٍت وفي هفغ الىكذ جلذم بذائل كادسة غلى النهىك ببػن وظائف البىىن
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اإلاشهضٍت ججاٍ اإلافشفُت ؤلاظالمُت وبخاـت معألت حعهُالث اإلاعػف ألاخير ول رلً
لمً هىاق اإلاباح والحالٌ.
ً
ً
َزٍ الىسكت جىشح ملترخا في َزا الؽأنً ،مىً أن ًيىن مىىللا لفُاغت َُيل
ًمىً اإلافاسف ؤلاظالمُت مً خذماث اإلاعػف ألاخير التي جنهن بها البىىن اإلاشهضٍت دون
الىكىع في مخالفاث ؼشغُت.

 )2أهمية املوضوع:
ان جىىٍش العبل التي جمىً البىىن ؤلاظالمُت مً الاظخفادة مً
الدعهُالث التي ًلذمها البىً اإلاشهضي في خاٌ وكىع الفذماث اإلاالُت أمش ال غنى
غىه البخت ،وان اإلاخأمل في جاسٍخ البىىن ًذسن أن دغم البىً اإلاشهضي إلاىظىمت
البىىن الخجاسٍت َى حضء غمىي مً الىظام اإلافشفي ال جىخمل خللاجه إال به.
ولِغ أدٌ غلى رلً مً أن غباسة "اإلاعػف أو اإلالشك ألاخير" ٌػىد جاسٍخها إلى
ظىت 7171م غىذما رهشَا فشاوعِغ باسهج( ،)1في مػشك خذًثه غً العُاظت
اإلاثلى التي ًجب ان ًدبػها بىً اهجلترا لحماًت الىظام اإلافشفي في خاٌ خفىٌ

Sir Francis Baring: Observations on the establishment of Bank of England, 1797 -1
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ـذمت مالُت ،ورلً بخىفير العُىلت للبىىن الخجاسٍت ،مما ًذٌ غلى ان الخىىس
الىبير الزي خفل في غمل اإلافاسف ما وان له ان ًدذر بذون وحىد َزا
الذغم مً كبل البىً اإلاشهضي.
وحػذ وظُفت اإلاعػف ألاخير مً أَم وظائف البىً اإلاشهضي إلاا لها مً
أَمُت هبيرة في جدلُم اظخلشاس الىظام اإلافشفي ومً زم اظخلشاس الاكخفاد
الىوني هيل.
وإرا هىا هىمذ ان هشي الُىم الزي جيىن البىىن حمُػها في بالدها
مفاسف إظالمُت فُجب ان ال ٌغُب غً بالىا اهه بذون جىىٍش ـُغت فػالت
ومؽشوغت لىظُفت اإلاعػف ألاخير فال ظبُل لخدلم َزا الحلم ،وَزا الىمىح.
ومً َىا جأحي أَمُت َزا اإلاىلىع.
 )3مكان املصعف ألاخيرفي النشاط املصرفي:
العُىلت باليعبت لالكخفاد مثل الذوسة الذمىٍت باليعبت لجعذ
ؤلاوعان ،والبىىن هي اإلافذس ألاظاس ي للعُىلت في الاكخفاد .صحُذ ان الىلىد
الىوىُت ًفذسَا البىً اإلاشهضي ،إال ان العُىلت مفذسَا البىىن .وَزٍ اإلايزة
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ساحػت إلى ما ٌعمى بىظام الاخخُاوي الجضئي( )1الزي جخمىً البىىن بىاظىخه
مً جىلُذ العُىلت.
والبىىن جدخفظ بجضء ٌعير مً الىدائؼ في ولؼ العُىلت الخامت أي في
خضائنها أو في خعاباتها لذي البىىن ألاخشي والبىً اإلاشهضي ،أما الجضء ألاَم
الزي ًفل ألهثر مً  %79فئنها حعخخذمه في الخمىٍل فخىلذ العُىلت مً جىشاس
َزٍ الػملُت مً كبل البىىن مجخمػت .ودوس البىىن في جىلُذ العُىلت غىفش
أظاس ي في جدلُم الىمى والاظخلشاس الاكخفادي وال بذًل غىه ولزلً فئن دوس
البىىن في الاكخفاد الىوني في غاًت ألاَمُت.
إال ان هظام الاخخُاوي الجضئي اإلازوىس ٌػشك البىىن ملخاوش مً هاخُت
كذستها غلى الىفاء بالتزاماتها ججاٍ أصحاب الحعاباث في ول وكذ ،فػلى معخىي
البىً الىاخذ ًجب أن ًخأهذ البىً بؽيل ًىمي ان اإلاخىفش لذًه مً العُىلت
معاو لىلباث غمالئه اإلاخىكػت في رلً الُىم .فئرا صاد الىلب غلى الػشك َشع
ٍ
البىً إلى البىىن ألاخشي ًدفل منها غلى ظُىلت لمً ما ٌعمى اللشوك بين
 )fractional Reserve System( -1وْو انُظاو انري ال ٌغطً انبُك فٍّ إال جزءا ً ٌسٍساً يٍ انًتؼهق فً ذيتّ ألصحاب انحساباث
انبُكٍت بًٍُا ٌقوو بإقساض انجزء األكبس يٍ ودائؼّ يؼتًدا ً ػهى قاَوٌ األػداد انكبٍسة  The law of large numbersوانري ٌتوقغ
اٌ حجى انسٍونت انري ٌحتاج إنٍّ انبُك بصفت ٌويٍت ال ٌزٌد ػٍ  %5أو َحو ذنك يٍ يجًم يستحقاث ػًالئّ .
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اإلافاسف ( )Interbank lendingورلً بالحفىٌ غلى العُىلت مً البىىن التي
ًيىن لذيها في رلً الُىم فائن ظُىلت .وغلى معخىي الىظام اإلافشفي ًجب ان
ً
ًيىن الػشك الىلي مً العُىلت معاوٍا للىلب الىلي غلى العُىلت باليعبت
للبىىن مجخمػت .وٍمىً هظام اللشوك بين اإلافاسف غملُت هلل العُىلت مً
بىً إلى آخش لمً اللىاع اإلافشفي ختى ًخدلم مىلب حعاوي الىلب الىلي
للعُىلت مؼ الػشك الىلي لها.
فئرا وان الىلب غلى معخىي اللىاع اإلافشفي بجملخه أهثر مً الػشك
الىلي لذي حمُؼ البىىن فال مىلز إال البىً اإلاشهضي الزي ًمذَا بالعُىلت
ً
الالصمت .ولعالمت الىظام البىيي في اللىش ًجب ان ًيىن البىً اإلاشهضي معخػذا
لزلً غلى الذوام .ول رلً في ألاحل اللفير أما في ألاحل الىىٍل فئن البىىن
ًمىً ان جلجأ إلافادس أخشي للخمىٍل وئـذاس ألاوساق اإلاالُت بأهىاغها املخخلفت.
بذون َزٍ ؤلاحشاءاث فئن البىىن غشلت للفؽل والانهُاس غىذ أدوى
ـذمت ألن هظام الاخخُاوي الجضئي مػخمذ بفىسة ولُت غلى الثلت لذي أصحاب
الحعاباث بأنهم ٌعخىُػىن في أي وكذ اظترداد أمىالهم اإلاىدغت لذي البىً
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ً
هلذًا فئرا اَتزث َزٍ الثلت ألي ظبب وان واهخابهم الؽً ان أخذ البىىن سبما
ً
ال ًيىن مخىافشا غلى أمىاٌ وافُت ووكػىا في ولؼ غذم الخُلً َب الىاط غلى
كلب سحل واخذ للسحب مً البىىن ألن ول واخذ منهم ًخىكؼ ألاظىاء وٍخص ى
إن َى جأخش لم ٌػذ بئمياهه اظترداد إًذاغاجه التي ظبله إليها آلاخشون.
فالبىىن سغم ان أـىلها حغىي حمُؼ خفىمها فهي في ولؼ اإلاالءة(،)1
لىً أهثر أـىلها غير ظائلت وال حعخىُؼ ان جبُػها بعشغت إال بدعم هبير
لتردي حىدتها بعبب الىلؼ الحشج جدذ لغي غمالئها ،فئرا فػل رلً وباع
أـىله بخعاسة أـبذ ولػها أظىاء مما ظبم وانهاسث فهي حػاوي مً هلق
العُىلت فلي( .)2إن اللىاع اإلافشفي ٌػاوي في مثل َزٍ الحاالث مما ٌعمى
"الىباء"  Contagionوَػني رلً ان إـابت بىً واخذ بالىلؼ الحشج (هلق
العُىلت) ًؤرن باهخلاٌ الػذوي إلى البىىن ألاخشي ما لم ججش غالج اإلاؽيلت
بعشغت .ألن الىاط إرا فلذوا الثلت في أخذ البىىن ظشغاث ما ًؤزشون غلى
غمالء البىىن ألاخشي والىدُجت هي حػشك الىظام اإلافشفي بجملخه لالنهُاس.
Solvent -1
Illiquid -2
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ان انهُاس الىظام اإلافشفي ًؤدي إلى انهُاس الاكخفاد الىوني ،وٍترجب غلى
رلً فلذان اللىش إلالىماجه الاكخفادًت وجىكفه غً الىمى بل ًؤدي إلى
الاهىماػ إلافت إلى ما ًترجب غلى رلً مً كالكل احخماغُت ومؽاول مً ول
هىع  ...إلخ.
ولزلً وان مً الىبُعي ان حععى البىىن اإلاشهضٍت إلى ظذ َزا الباب كبل
ً
ان ًىفخذ فخلف معخػذة لذغم أي بىً إرا وحذ هفعه غاحضا غً الىكىف غلى
كذمُه ختى ال ًؤدي انهُاسٍ إلى انهُاس الىظام اإلافشفي بشمخه.
 )4شبل القيام بوظيفة املصعف ألاخير:
ًلذم البىً اإلاشهضي خذمت اإلاعػف ألاخير للبىىن بػذة وشق أَمها هي:
أ -غً وشٍم الاكشاك اإلاباؼش ،وَى الىشٍلت اإلافملت وسًَ أفمل
ً
ً
أـىٌ البىً لخىزُم اللشوك وجيىن دائما بفائذة غالُت وعبُا.
ب -غً وشٍم اجفاكُاث اغادة الؽشاء وهي غلذ بُؼ معجل ألوساق
مالُت مؼ غلذ آخش مؤحل لؽشائها مً كبل البائؼ بثمً أغلى مً زمً
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البُؼ والفشق بُنهما َى الفائذة غلى اللشك وَعمى ظػش اغادة
الؽشاء (.)repo rate
وألاوساق التي هي مدل اإلاػاملت اإلازوىسة ظىذاث دًً ظُادًت أو غير
ً
رلً ،وٍيىن ألاحل كفيرا لُىم واخذ أو غذة أًام وسبما أظابُؼ ،مؼ وحىد ما
ٌعمى بالشٍبى اإلافخىح وٍدخفظ أمين خفظ باألوساق اإلاالُت لدعهُل اإلاػاملت.
ً
والمشائب وألن الشَؼ الزي جىصغه الؽشواث غير مػلىم ملذما.
وَىان ما ٌعمى بالشٍبى الػىس ي ( )reverse repoولىىه ال ٌعخخذم في
دوس اإلاعػف ألاخير ولىً في إداسة العُىلت مً كبل البىىن اإلاشهضٍت.
 )5ملاذا شمى املصعف ألاخير:
ً
البىىن في غملها الاغخُادي جفخلش إلى العُىلت دائما ،وهي جدفل غليها في
ألاخىاٌ الػادًت بىشق مخػذدة ومً مفادس مخخلفت ،وٍجب ان جيىن وافُت ما
معاو للىلب الىلي غليها في الاكخفاد .فاإلافذس
دام ان الػشك الىلي للعُىلت
ٍ
الىبُعي للعُىلت في ألاخىاٌ الػادًت َى العىق ،فِعخىُؼ البىً الحفىٌ
غلى الخمىٍل غً وشٍم إـذاس ألاوساق اإلاالُت غلى اإلاذي الىىٍل ،أو غً وشٍم
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ً
الاكتراك مً ظىق الاهترباهً غلى اإلاذي اللفير ،فئرا لم ًىً رلً ممىىا
غىذئز ًبذأ دوس اإلاعػف ألاخير.
ٍ
ً
والبىً اإلاشهضي ًجب ان ًؤدي دوس اإلاعػف ألاخير .ولىً وكىفه معخػذا
لإلكشاك ًترجب غلُه مخاوشة أخالكُت ورلً بخلم خافض لذي البىىن لخدمل
مخاوش أهثر مما ًجب مػخمذة غلى اظخػذاد البىً اإلاشهضي إلظػافها .مً أحل
رلً ال ًلذم البىً اإلاشهضي العُىلت للبىً الزي ٌػاوي مً هلق العُىلت إال
ً
بؽشوين :ألاوٌ ،ان جيىن كشوله مىزلت بشَىن راث هىغُت حُذة وجخمثل غالبا
بأفمل أـىٌ البىً .والثاويً ،لذم الدعهُالث بيلفت غالُت بؽيل ملمىط
بدُث ًخأهذ ان البىً والب العُىلت كذ وشق حمُؼ ألابىاب ألاخشي كبل ان
ً
ًلجأ إلى البىً اإلاشهضي ،ألن البىً اإلاشهضي ال ًشٍذ ان ًيىن بذًال غً الاهترباهً
وغً مفادس العُىلت ألاخشي ،وال ًشٍذ ان ًىافغ البىىن ألاخشي في جىفير
العُىلت ،ولزلً وان اظمه اإلالشك ألاخير فال ًلجأ إلُه إال البىً اإلامىش.
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 )6إلاشكال الشرعي في برنامج املصعف ألاخيرالتقليدي:
ال جىفش البىىن اإلاشهضٍت العُىلت للبىىن إال غلى ؼيل كشوك بفائذة،
مىزلت بشًَ ،أو غلى ؼيل مػامالث اغادة الؽشاء ( )Repoالتي ًيىن مدلها
بػن أـىٌ البىً اللابلت للخذاوٌ.
أ) الاؼياٌ في الفُغت ألاولى انها كشوك بفائذة وهي غين سبا الجاَلُت
اإلالىىع بدشمخه والتي حاءث البىىن ؤلاظالمُت لللماء غلُه فلم ًىً
ً
ممىىا لها الخىسه في مثل َزٍ اللشوك ألي ظبب وان.
ب)

والاؼياٌ في ـُغت غلىد اغادة الؽشاء ،والاؼياٌ في اجفاكُاث

اغادة الؽشاء أخف مً اللشوك بفائذة ،وبخاـت إرا لم ًىً مدل البُؼ
فُه ظىذاث سبىٍت فئرا وان أظهمها حائضة غلى ظبُل اإلاثاٌ بلُذ معألت
إلافت البُؼ إلى اإلاعخلبل ،والؽشاء بؽشه اغادة الؽشاء وظُأحي الىظش
ً
في جففُل رلً الخلا.
وفي هفغ الىكذ فئن البىىن اإلاشهضٍت في أهثر الذوٌ ججذ مً الفػىبت
بميان ان جدبنى بشامج بذًلت مخففت للبىىن ؤلاظالمُت ألنها جفخلش إلى َُيل
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ًىفش العُىلت غىذ هفغ معخىي املخاوش والػائذ وبىفغ الىفاءة في الخىبُم
وال ًخىلب إحشاءاث الافُت في اإلاشاكبت واإلاخابػت.
وجفمُم بشامج خاـت للبىىن ؤلاظالمُت ًخدلم فيها حمُؼ ما رهش لِغ
باألمش الِعير .ال ظُما ان الظشوف التي حعخذعي الخذخل العشَؼ مً كبل البىً
اإلاشهضي جيىن خشحت إلى الحذ الزي ال حعمذ لألوشاف راث الػالكت بالذخىٌ في
إحشاءاث مػلذة أو غلىد جدخاج إلى مفاولاث وىٍلت ،وإلى جلذًش ودساظت
للمخاوش وَى ما ٌعخذغُه الشوىن إلى اإلاػامالث اإلاػخمذة غلى اإلاشابدت أو
الؽشهت.
مػلىم ان اللشك َى أظهل ظبل الخمىٍل وأكلها مً حهت ؤلاحشاءاث
وأوضحها مً هاخُت هفىؿ الػلىد .ولزلً فمً اإلاهم ان ًيىن الهُيل اإلالترح
ً
للمفاسف ؤلاظالمُت آخزا باغخباسٍ ما رهش أغالٍ مً مخىلباث ختى ًمىً ان
ً
ًيىن ملبىال لجمُؼ ألاوشاف.
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 )3الب دددا ل املعروخ ددة ف ددي أدبي دداص املص ددريية إلاش د مية لق ددروس املص ددعف
ألاخير:
حػشلذ دساظاث هثيرة إلاعألت غالكت اإلافشف ؤلاظالمي باإلافشف اإلاشهضي
وبخاـت مً حهت وظُفت اإلاعػف ألاخير وكذ وشخذ ملترخاث وأفياس مخػذدة
لخفمُم ـُغ كادسة غلى جىفير الحماًت التي جدخاحها البىىن ؤلاظالمُت بىحىد
مفذس للعُىلت في خاٌ الالىشاس إليها هدُجت ـذمت مالُت .ومً أَم جلً
الفُغ اإلالترخت:
أ)

إبرام عقد مضاربة بين البنك املركزي واملصرف إلاش مي.
ً
جىشس مً غذد مً الىخاب اكتراح ـُغت اإلاماسبت وشٍلا لحفىٌ البىً

ؤلاظالمي غلى العُىلت مً اإلاعػف ألاخير ،واإلاماسبت غلذ ؼشهت في الشبذ بين
ؼشًٍ بماله وَى سب اإلااٌ وآخش بالػمل وَعمى اإلاماسب أو الػامل وٍخفلان
غلى اكدعام الشبذ .والخعاسة جيىن غلى اإلااٌ إال في خاٌ وان ظبب الخعشان َى
الخػذي أو الخفشٍي مً كبل الػامل .والهُيل اإلالترح ًيىن البىً اإلاشهضي فُه
سب ماٌ والبىً ؤلاظالمي َى الػامل فئرا اخخاج اإلافشف ؤلاظالمي إلى العُىلت
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(في ولؼ الفذمت اإلاالُت) فما غلُه إال ان ٌػلذ مؼ اإلافشف اإلاشهضي غلذ
مماسبت ًدفل فيها غلى سأط ماٌ ٌػمل به في وؽاواجه وَعذ خاحخه للعُىلت
وٍيىن الشبذ بُنهما غلى ما اجفلا غلُه ،وجففى اإلاماسبت غىذ إنهاء أحلها.
ولىً وان واهذ َزٍ الفُغت ملبىلت مً الىاخُت الؽشغُت إال ان فيها
ـػىبت مً الىاخُت الػملُت ججػل جىبُلها ًياد ًيىن غير ممىً ،مً رلً
ً
مثال:
 -1اكخمذ وبُػت غمل اإلاعػف ألاخير ان جيىن ألامىاٌ التي ًلذمها
اإلافشف اإلاشهضي مممىهت غلى البىً اإلاعخفُذ (أي دًً في رمخه)
مىزم بالشَىن ،وَزا غير ممىً في إواس غلذ اإلاماسبت ألهه ال ًجىص
للمماسب لمان سأط اإلااٌ أو الشبذ لشب اإلااٌ.
 -2ان الػائذ غلى العُىلت التي ًلذمها البىً اإلاشهضي جيىن مشجفػت،
وٍلاط َزا الاسجفاع بيعبخه إلى أظػاس الفائذة العائذة ،أو التي
ظخيىن ظائذة وغلذ اإلاماسبت ًلخض ي كعمت الشبذ غلى الؽُىع.
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ب) اشتخدام القروس املتبادلة للمصعف ألاخير:
والفُغت اإلالترخت َىا هي ان ًلشك اإلافشف اإلاشهضي اإلافشف ؤلاظالمي
ً
غىذ خاحخه إلى العُىلت كشلا لعذ خاحخه ولىىه ال ًخلاض ى مىه الفىائذ وإهما
َى كشك خعً .وفي هفغ الىكذ ٌؽتره غلُه ان ًلذم فُما بػذ (أي بػذ
ً
اهلماء خاحخه) كشلا بمثل رلً اإلابلغ ولىفغ اإلاذة إلى البىً اإلاشهضي ،وفي
بػن الفُاغاث إلاذة جضٍذ أو مبلغ ًضٍذ غً مبلغ اللشك.
ولىً َىان اؼياالث ؼشغُت وجىبُلُت في َزٍ الفُغت .فمً الىاخُت
الؽشغُت:
 -1إحماع الفلهاء غلى ان اللشوك اإلاخبادلت بالؽشه ال ججىص ومً أحاصَا
كاٌ بجىاصَا بذون ؼشه .وكذ احاصث بػن الهُئاث مثل َُئت البرهت
مثل رلً ولىً بالىغذ دون الؽشه.
 -2ان اللشوك اإلاخبادلت ال ًمىً ان جدفل في واكؼ الخىبُم الػملي إال
بؽشه صٍادة اإلاذة أو اإلابلغ ال ظُما ان الىكذ الزي ًدفل فُه
اللشك ألاوٌ مخخلف غً الثاوي ومً زم لضم ان هأخز باالغخباس
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اإلاػىُاث الجذًذة والتي ًترجب غليها ولب الضٍادة ،ان اؼتراه ان
ًيىن اللشك اإلالابل أهثر أو إلاذة أوىٌ مً اللشك ألاوٌ َى صٍادة
مؽشووت في اللشك وجذخل في حػشٍف الشبا ،ولم ًلل أخذ بجىاصَا.
 -3ختى لى كلىا بان اللشك اإلالابل ًيىن مثل اإلابلغ ألاوٌ وإلاثل اإلاذة فئن
في َزا ال ًدلم مىلب البىً اإلاشهضي مً هاخُت ان ًيىن الػائذ غلى
ً
اللشك مشجفػا بدُث ًمىؼ البىىن مً ولب العُىلت مً اإلافشف
اإلاشهضي إال غىذما حغلم أمامه اإلافادس ألاخشي ،وَزا ال ًخدلم في
الفُغت اإلالترخت.
 -4زم ان الظشوف التي ًلذم فيها البىً اإلاشهضي العُىلت إلى اإلافشف
ؤلاظالمي جيىن ظشوف خشحت ال ًخفىس ان ًخىافش اإلافشف الزي
خفل غلى العُىلت مً البىً اإلاشهضي في مذة مػلىلت غلى كذس فائن
مً العُىلت ٌعخىُؼ ان ًلشلها للبىً اإلاشهضي لىفغ اإلاذة.
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ج) اشتخدام املرابدة الصلعية لوظيفة املصعف ألاخير:
ولمً َزا الاكتراح ًلىم البىً اإلاشهضي بؽشاء ظلؼ مً العىق بثمً
معجل زم ًبُػها غلى اإلافشف الزي ًدخاج إلى العُىلت بثمً مؤحل زم ًلىم
اإلافشف ؤلاظالمي ببُػها في العىق والاظخفادة مً زمنها لعذ خاحخه إلى
العُىلت.
الىاكؼ ان َزٍ الىشٍلت كابلت للخىبُم وكذ وبلذ بالفػل في أخذ
البىىن اإلاشهضٍت لىً ال ًخىكؼ ان حػمل بها البىىن اإلاشهضٍت بفىسة واظػت ألهه
ًؤخز غليها ما ًلي:
ً
أ) انها جخىلب إحشاءاث وىٍلت وعبُا والحاحت إلى العُىلت غىذ خذور
الفذمت اإلاالُت كذ ال ًدخمل مفاولاث.
ب) ان أظىاق العلؼ ال ًىحذ فيها الػمم الزي ًمىً في غملُاث هبيرة وهي
الحاحت اإلاػخادة للبىىن ،ألف إلى رلً ان وكىع الفذمت اإلاالُت في
ً
ألاظىاق اإلاالُت جؤزش غلى أظىاق العلؼ أًما.
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ج) ان غلذ اإلاشابدت له مذة ،وفي الحاالث التي ًدخاج البىً إلى العُىلت ال
ٌػشف لها مذة مدذدة .وسب كائل ًمىً ججذًذ الػملُت بخىسق حذًذ
ً
ولىً إحشاءاث الخىسق الجذًذ جيىن أهثر حػلُذا للمبالغ الىبيرة.
 )8الهيكل املقترح لوظيفة املصعف ألاخير:
ًجب ان جخىفش في الهُيل اإلالترح لىظُفت اإلاعػف ألاخير ـفاث ختى
ً
ًمىً له ان ًيىن بذًال غً الفُغت الخللُذًت:
أ)

الىفاءة ،بدُث ًمىً الػمل به بؽيل ظشَؼ وبئحشاءاث مِعشة.

ب) ان ًيىن أهثر ولفت مً البذائل ألاخشي ختى ال ًخىلذ غً َزٍ
الدعهُالث "مخاوش أخالكُت" بمػنى انها حشجؼ البىً غلى جدمل
مخاوش أهثر مما ًجب ،وال ظبُل إلى جدذًذ اليلفت إال باإلالاسهت بيلفت
البذائل والتي جيىن مػخمذة في غالب ألاخىاٌ غلى الفائذة.
وبىاء غلى رلً ،ظىلىم أدهاٍ بػشك الهُيل اإلالترح زم جففُل اإلاعدىذاث
الؽشغُت له.
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عقد املضاربة في النظرالفقهي املعاصر:
لم ًلتزم الىظش الفلهي اإلاػاـش في غلذ اإلاماسبت واإلاخمثل في كشاساث
املجامؼ الفلهُت وفخاوي الهُئاث الؽشغُت الففت ألاـلُت املجمؼ غليها لػلذ
اإلاماسبت بل أخز فُه بلىٌ الؽىواوي سخمه هللا وما سواٍ غً ابً خضم في كىلهم:
"لِغ في اإلاماسبت ش يء مشفىع إلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ظىي خذًث لػُف ًلىٌ إن فيها
البرهت"( ،)1وكىٌ إبً خضم في مشاجب الاحماع" :ول أبىاب الفله لها أـل مً
الىخاب والعىت ما غذا اللشاك فما وحذها له أـل البخت في الىخاب والعىت".
ولِغ أدٌ غلى َزا الاججاٍ مما ًلي:
أ)

مػلىم ان ألاـل في اإلاماسبت أن ال جؤكذ ،فػىذ الؽافػُت واإلاالىُت
وسواًت غً الحىابلت ان اإلاماسبت إرا أكخذ فعذ الػلذ( ،)2ولىً
الفلهاء اإلاػاـشًٍ أخزوا بشأي ابي خىُفت في حىاص الخأكُذ .وأـبذ
ألاـل في اإلاماسبت انها مؤكخت.

ٍَ -1م األوطاز ج ،5ص.333
 -2انًغًُ ،ج ،5ص .53
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ب) وألاـل في اإلاماسبت انها غلذ حائض غير الصم ،وٍياد ًىػلذ الاحماع غلى
رلً كاٌ في اإلاغنى "واإلاماسبت مً الػلىد الجائضة جىفسخ بفسخ
أخذَما أيهما وان  ..وال فشق بين كبل الخفشف وبػذٍ"( ،)1ومؼ رلً
أخز الفلهاء بشأي اإلاالىُت ان الػامل إرا باؼش الػمل لضم الػلذ ،زم
ً
صادوا بجػله الصما بالؽشه .فػلذ اإلاماسبت الزي حػمل به اإلافاسف
ؤلاظالمُت غلذ الصم لىشفُه مً لحظت الخىكُؼ غلُه.
ً
ج) وألاـل ان ٌعلم سب اإلااٌ سأط اإلااٌ إلى الػامل غُىا مً الذساَم
والذهاهير اإلامشوبت ،ختى كالىا "ولى ؼشه ان ًيىن الىِغ في ًذٍ (أي
سب اإلااٌ) وٍىفي غً الثمً إرا اؼتري فعذ اللشاك" ،ومؼ رلً كبل
الفلهاء اإلاػاـشون اللبن الحىمي باغخباس ما في الحعاب البىيي
ً
ملبىلا مً كبل البىً.
د) وألاـل في اإلاماسبت ان ًصح فيها كعمت إال بػذ الىن وأن اإلاماسب ال
ًملً خفت مً الشبذ إال باللعمت هما كاٌ في اإلاغني غً اإلاماسب" :ال
 -1انًغًُ ،ج ،5ص.46
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ٌعخدم أخز ش يء مً الشبذ ختى ٌعلم سأط اإلااٌ إلى سبه"( ،)1ومؼ رلً
ً ً
فئن اإلاماسبت بفُغتها اإلاػاـشة مػخمذة اغخمادا ولُا غلى ما ٌعمى
"بالخىمُن الحىمي" أي اغخباس الذفاجش املحاظبُت في البىً كشٍىت
غلى جدلم الشبذ أو الخعاسة وظالمت سأط اإلااٌ وغذمها ،ومعدىذَم في
ً
رلً ما سوي غً الامام أخمذ فُما ظماٍ ـاخب اإلاغني "خعابا
واللبن"(.)2
ِ) وألاـل ان سب اإلااٌ إرا كاٌ للمماسب لاسب بالذًً الزي لي غىذن
لم ًجض وغذث مماسبت فاظذة .كاٌ ابً سؼذ في بذاًت املجتهذ:
"وحمهىس الػلماء مالً والؽافعي وأبىخىُفت غلى اهه إرا وان لشحل
ً
غلى سحل دًً لم ًجض ان ٌػىُه له كشالا  "...وكاٌ ـاخب اإلاغني "وال
ًجىص ان ًلاٌ إلاً غلُه دًً لاسب بالذًً الزي غلًُ"(.)3
ومؼ رلً فئن حمُؼ غلىد اإلاماسبت لغشك الاظدثماس التي ججشي في
البىىن ؤلاظالمُت إهما هي جدىٍل للحعاب الاظدثماسي مً الحعاب
 -1انًغًُ ،ج ،5ص.41
 -2انًغًُ ،ج ،5ص.45
 -3انًغًُ ،ج ،5ص.53
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الجاسي الزي َى دًً في رمت البىً للػمُل فلعان خاٌ الػمُل ًلىٌ
للبىً "لاسب بالذًً الزي لي غلًُ" ،وَزا خشوج مً ألاـل وغمل
بلىٌ في مىاحهت الاحماع ،ومعدىذَم في رلً كىٌ غىذ الحىابلت أوسدٍ
ـاخب اإلاغني غىذما رهش اإلاىؼ فلاٌ ..." :وكاٌ بػن أصحابىا ًدخمل
ان جصح اإلاماسبت .)1( "....
ًظهش مً ول رلً ان اإلاماسبت غلذ ًخمخؼ بلذس هبير مً اإلاشوهت
والعػت بدُث ًمىً ان ٌعخجُب لحاحاث الىاط اإلاػاـشة وٍبلى
غلى أـل الجىاص في هثير مً حىاهبه إال ما أدي إلى اهلالبه إلى غلذ
ممىىع مثل اؼتراه لمان اإلاماسبت لشأط اإلااٌ فئهه ًللبه إلى كشك
فُفبذ الشبذ فُه ؼبهت الشبا .أو اهلىاع الؽشهت باظخئثاس وشف غلى
الشبذ مؼ اجفاكهما غلى جلاظمه.

 -1انًغًُ ،ج ،5ص .53
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صيغة جديده مقترخة لوظيفة املصعف ألاخير:

جلىم الفُغت اإلالترخت غلى غلذ اإلاماسبت ،وغلذ اإلاماسبت لم ًدظ بما
ٌعخدم مً اَخمام في اإلافشفُت ؤلاظالمُت بعبب املخاوش فُه ،مؼ اهه الػلذ
الزي ًفترك ان ًيىن الػمىد الفلشي للمفشفُت ؤلاظالمُت ،واإلاماسبت غلذ
ؼشهت في الشبذ بين ؼشًٍ بماله وَعمى سب اإلااٌ وآخش بالػمل وؤلاداسة وَعمى
ً
اإلاماسب أو الػامل ،غشفه الفلهاء بأهه غلذ ًذفؼ الشحل فُه إلى الشحل هلذا
لُخجش به غلى ان الشبذ بُنهما غلى ما ٌؽترواهه(.)1
ولم ًشد بؽأن غلذ اإلاماسبت هق مً هخاب هللا وال مً ظىت سظىله ـلى
هللا غلُه وظلم ولىىه وان غمل الىاط فػني الفلهاء بخلىين أخيامه وجشجِب
ً
ؼشائي صحخه لُيىن مىافلا للىاغذ الؽشَػت ؤلاظالمُت ومبادئها ألاظاظُت
ً
ً
وأفشدوا له أبىابا في هخب الفله ،وـُغخه اإلاؽهىسة هي ما وان ؼائػا في الضمً
اللذًم ،وكُل ان الصحابت غملىا بها مً لذن غهذ سظىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 -1انًوسوػت انكوٌتٍت ،ج ،33ص.112
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وجلىم الفُغت اإلالترخت غلى دخىٌ البىً اإلاشهضي واإلافشف ؤلاظالمي
التي ًدخاج إلى العُىلت في غلذ مماسبت ،جدلم الغشك دون اللجىء إلى اللشك
بفائذة وفي هفغ الىكذ جفمُم غلذ اإلاماسبت بىشٍلت جللل املخاوش فُه ختى
ً
ًيىن ـالحا للخىبُم اإلافشفي ،وحعخىفي ؼشوه البىً اإلاشهضي في وظُفت
اإلاعػف ألاخير.
 -1/5هيكل املضاربة املقترح:
ًمىً للمفشف ؤلاظالمي ان ًذخل مؼ البىً اإلاشهضي في غلذ مماسبت
بالىـف الخالي:
 -1غلىد مماسبت ًىمُت ،كائمت غلى سحب البىً ؤلاظالمي العُىلت مً
واف فُه .وولما حشي مً
البىً اإلاشهضي ،في خاٌ غذم جىفش سـُذ ٍ
اإلافشف السحب لخغىُت خاحخه للعُىلت فئن اإلابلغ اإلاسحىب َى سأط
ماٌ في غلذ مماسبت مذجه ًىم واخذ والشبذ بُنهما بدعب ما هفذ غلُه
الاجفاكُت مً كعمت وأن ًيىن للبىً اإلاشهضي الثلث وللػامل الثلثان أو
له الىفف وللػامل الىفف وَىزا ،وٍمىً ان جخغير وشٍلت اكدعام
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ً
الشبذ ًىمُا .ولِغ َىان ما ًمىؼ مً سفؼ خفت البىً مً الشبذ ختى
ًثبي اإلافشف غً ولب العُىلت إال في خاٌ الالىشاس إليها.
ً -2ماف سأط ماٌ اإلاماسبت اإلازوىس إلى سأط اإلااٌ الػامل باليعبت
للمفشف ؤلاظالمي فُيىن مؽاسهت ٌعخدم سأط ماٌ اإلاماسبت مً الشبذ
فيها بلذس ما ًمثل مً سأط ماٌ اإلاؽاسهت في رلً الُىم.
 -3ججشي جففُت اإلاماسبت في نهاًت دوام ول ًىم جففُت خىمُت وٍجشي
اكدعام الشبذ بىاء غلى رلً .وكذ هق في الاجفاكُت اهه إرا اهخهى أحل
ً
اإلاماسبت وَى ًىم واخذ اهللبذ الػالكت إلى مذاًىت ألهه ًفبذ كشلا غلى
اإلافشف ؤلاظالمي ،وغلى رلً ًيىن مبلغ الخففُت والزي ًخمثل في سأط
ً
اإلااٌ وسبذ رلً الُىم مممىها غلى اإلافشف ؤلاظالمي.
ً -4ذخل الىشفان في غلذ مماسبت حذًذ بىفغ الؽشوه في ـباح الُىم
الخالي سأظمالهما َى اإلابلغ الزي هخج غً الخففُت الحىمُت لػلذ
اإلاماسبت في الُىم العابم .وٍمىً ان ٌؽتره البىً اإلاشهضي غلى اإلافشف
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ؤلاظالمي حغير ؼشوه اإلاماسبت مً هاخُت وعب جىصَؼ ألاسباح أو انهاء
الاجفاكُت في نهاًت أي ًىم.
 -5وفي نهاًت ول غام(،أو في نهاًت سبؼ العىت) ،أو خُث اهتهذ خاحت اإلافشف
ً
إلى العُىلت ًجشي مً الػمُل خعاب الشبذ اإلاتراهم ًىمُا بدعب ما وسد
ً
أغالٍ وٍأخز البىً اإلاشهضي سأظماله صائذا هفِبه مىه بىظام الىمش أي
ً
بلعمت مجمل الشبذ اإلاخدلم خالٌ العىت غلى ً 563ىما وهي أًام العىت
اإلاُالدًت فئرا وان الىشفان كذ اجفلا غلى كعمت الشبذ الثلث والثلثان
ووان اإلافشف ؤلاظالمي كذ خفل غلى ظُىلت بمبلغ  799ألف إلاذة
ً
خمعين ًىما ،فُيىن للبىً زلث سبذ َزٍ ألاًام.
 -1ظريقة اقتصام الربذ:
ان الػامل في اإلاماسبت اإلازوىسة َى الشخفُت الاغخباسٍت للمفشف
ؤلاظالمي ،ولهزٍ الشخفُت الاغخباسٍت أخيام الشخفُت الىبُػُت ،فىُانها
اللاهىوي وسأظمالها الثابذ والػاملين فيها َم حضء منها هما َى خاٌ الشحل
ً
ًيىن غامال وما ًخىافش غلُه مً كىة بذهُت ورواء وفىىت وأدواث غمل  ...إلخ،
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أما سأظمالها الػامل فهى ما جىفله إلجمام غملُاث الاهخاج في مجاٌ جخففها
وَى الخمىٍل وَزا َى مدل اإلاؽاسهت إر ان غلذ اإلاماسبت ًترجب غلُه ان ًلىم
الػامل بخلي سأط ماٌ اإلاماسبت مؼ سأظماٌ الػامل للنهىك بأغماله فُيىهان
ؼشواء وٍخدذد هفِب سب اإلااٌ (البىً) مً الشبذ بلذس هفِبه مً أمىاٌ
اإلاؽاسهت فئرا وان هفِبه  %79مً سأط ماٌ اإلاؽاسهت فئن الشبذ الزي ًيىن
مدل اللعمت بين الػامل وسب اإلااٌ َى رلً الـ  %79فُيىن للػامل زلثُه
وللبىً الثلث أو بدعب ما اجفلا غلُه.
والشبذ الزي َى مدل اللعمت َى ما صاد غلى سأط اإلااٌ غىذ الخىمُن.
وكذ هق كشاس املجمؼ الفلهي ؤلاظالمي الذولي سكم  )4/59( 59غلى ما ًلي:
"ان مدل اللعمت َى الشبذ بمػىاٍ الؽشعي وَى الضائذ غلى سأط اإلااٌ ولِغ
ؤلاًشاد أو الغلت وَػشف ملذاس الشبذ أما بالخىمُن أو الخلىٍم للمؽشوع بالىلذ
وما صاد غً سأط اإلااٌ غىذ الخىمُن أو الخلىٍم فهى الشبذ الزي ًىصع بين
خملت الفيىن وغامل اإلاماسبت".
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 -2الربذ في عمل الشركاص املعاصرة:
فىُف لىا ان هفل إلى جىبُم َزٍ اللاغذة والحاٌ ان خعاب الشبذ وما
ًخػلم به في الؽشواث الحذًثت مػخمذ غلى اإلاػاًير املحاظبُت وجفىس أسباب
املحاظبت واإلاشاحػت إلاالُت الؽشواث ووشٍلت إداسة دفاجشَاَ ،ىان زالزت مشاخل
لحعاب الشبذ في اإلاػاًير املحاظبُت اإلاػاـشة هي الشبذ ؤلاحمالي ،والشبذ
الدؽغُلي ،والشبذ الفافي.
أ) الربذ إلاجمالي:
الشبذ ؤلاحمالي (وَعمى الهامؾ الاحمالي أو اللُمت اإلامافت) َى مجمل
ً
ؤلاًشاداث مدعىما مىه جيلفت اإلابُػاث ،أو بمػنى آخش َى فائن إًشاد اإلابُػاث
بػذ خعم جيالُف ؤلاهخاج وَى غىذ املحاظبين أفمل ملُاط لشبدُت الؽشهت
وكذستها غلى الاظخخذام ألامثل إلاىاسدَا اإلاالُت ومذي كىتها أمام اإلاىافعين ألهه
ولما صاد الذخل ؤلاحمالي دٌ غلى كذستها غلى جخفُن ألاظػاس ،بِىما الشبذ
ؤلاحمالي اإلاخذوي ًذٌ غلى لػف اإلاىكف اإلاالي للؽشهت ،وغىذما ًدىاكق الذخل
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ؤلاحمالي ًذٌ رلً غلى جضاًذ جيالُف ؤلاهخاج بضٍادة الشواجب وألاحىس أو جذوي
الىىغُت أو صٍادة أظػاس اإلاىاد ألاولُت أظشع مً صٍادة أظػاس اإلاىخج النهائي.
ب) الربذ التشغيلي:
ً
فئرا وان الذخل ؤلاحمالي َى  409.999مثال وواهذ جيلفت العلؼ اإلاباغت
ً
هي  079.999مثال فئن الشبذ ؤلاحمالي َى  079.999وَى الشبذ ؤلاحمالي
ً
مدعىما مىه اإلافشوفاث الثابخت مثل إًجاس املحل وفىاجير الىهشباء وسواجب
اإلاىظفين ...إلخ ،فلى وان الشبذ ؤلاحمالي هما في أغالٍ َى  079.999وواهذ
اإلافاسٍف الثابخت هي  799.999فئن الشبذ الدؽغُلي َى 779.999
ج) الربذ الصافي:
ً
وَى الشبذ الدؽغُلي مدعىبا مىه المشائب والفىائذ غلى اللشوك.
مً الجلي ان الشبذ الزي ًىافم ما هق غلُه كشاس املجمؼ وما اظخلش في
ً
ً
هظش الفلهاء كذًما وخذًثا ًلابله في اإلاػاًير املحاظبُت ما ٌعمى بالشبذ
ً
ؤلاحمالي Gross profit ،فهى غباسة غً سأط اإلااٌ الػامل مدعىما مىه جيالُف
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ؤلاهخاج واإلافشف إهما ؼاسن في سأط اإلااٌ الػامل والشبذ اإلاخدلم مىه َى مدل
اللعمت بِىه وبين غمُله.
اعتراضاص وديعها:
أ .ضمان العامل لرأس املال بعد التنضيض:
مً ملخمُاث ـالخُت َزٍ الفُغت للػمل اإلافشفي ان ًيىن سأط اإلااٌ
ً
مممىها غلى الػامل في نهاًت الُىم ،سب كائل ال ًجىص للمماسب لمان سأط
اإلااٌ أو الشبذ لشب اإلااٌ وان الاحماع غلى مىؼ رلً هلىًٌ ،مىً الخىـل إلى َزا
الممان بىشق:
 -1إرا اؼتره سب اإلااٌ غلى الػامل ان ٌعلمه سأط اإلااٌ (أو ما ظلم) مىه
بػذ الخىمُن فلم ًفػل فهى في خىم الغاـب وغلُه لمان سأط اإلااٌ
بىاء غلى رلً ،وَزا َى الحىم في ول مؤجمً خالف الؽشوه واإلاىدع إرا
امخىؼ غً سد الىدٌػت.
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زم ًبذأ الُىم الخالي فُذخالن في مماسبت حذًذة وٍضوٌ الممان وال ًؤزش
ً
رلً غلى ما رهش مً وىهه غاـبا وغلُه الممان فلذ رهش الفلهاء
سخمهم هللا اهه ًجىص للشحل ان ًلىٌ لغاـب ماله لاسب به بما اجفلا
غلُه مً كعم الشبذ ،كاٌ في بذائؼ الفىائؼ" :وان الافها (أي اإلاماسبت)
إلى مممىهه في ًذٍ والذساَم والذهاهير اإلاغفىبت فلاٌ للغاـب إغمل
بما في ًذن مماسبت بالىفف حاص رلً غىذ أبي ًىظف والحعً بً صٍاد
وكاٌ صفش ال ًجىص"(.)1
وكاٌ ابً كذامت في اإلاغني :5173" :ففل ولى وان له في ًذ غيرٍ ماٌ
ً
مغفىب فماسب الغاـب به صح أًما ألهه ماٌ لشب اإلااٌ ًباح له بُػه
مً غاـبه ومً ًلذس غلى أخزٍ مىه فأؼبه الىدٌػت  ...ومتى لاسبه
باإلااٌ اإلاغفىب صاٌ لمان الغفب بمجشد غلذ اإلاماسبت وبهزا كاٌ أبى
خىُفت"(.)2

 -1بدائغ انصُائغ( ،ج 6ص)33
 -2انًغًُ،ج ،5ص.54
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 -2هما ًجىص ان ٌؽتره سب اإلااٌ غلى الػامل ان ًماسب بشأط ماٌ اإلاماسبت
ً
مذة مً الضمً فئرا اهلمذ ـاس كشلا خىمه خىم ظائش اللشوك،
فُمىً للبىً اإلاشهضي ان ًجػل مبلغ العُىلت سأط ماٌ إلاماسبت إلاذة ًىم
ً
واخذ فئرا اهلض ى ـاس كشلا ًممىه الػامل بدىم وىهه دًً في رمخه،
ولهزا معدىذ مً هالم أَل الػلم كاٌ ابً كذامت في اإلاغني" :كاٌ مهىا:
ً
ً ً
ظألذ أخمذ غً سحل أغىى سحال ألفا مماسبت ؼهشا كاٌ إرا مض ى ؼهش
ً
ًيىن كشلا كاٌ ال بأط به كلذ فئن حاء الؽهش وهي مخاع كاٌ إرا باع
ً
اإلاخاع ًيىن كشلا"(.)1
رأس مال املضاربة دين:
ً
فئرا كُل ،إرا ـاس كشلا في آخش النهاس فىُف له ان ًذخل مػه في
مماسبت حذًذة والحاٌ ان سأظمالها دًً في رمخه وألاـل غذم حىاص ان ًيىن
سأط ماٌ إلاماسبت دًً فالجىاب غً رلً ان َزٍ معألت كذ اخخلف فيها وكذ
هللذ اإلاىظىغت الفلهُت اليىٍدُت غً بػن هخب الحىابلت ما ًلي" :ورَب
 -1انًغًُ ،ج ،5ص.53
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الحىابلت إلى ان سب اإلااٌ لى كاٌ إلاذًىه لاسب بالذًً الزي غلًُ لم ًصح وَى
اإلازَب وغً أخمذ ًصح وبىاٍ اللاض ي غلى ؼشائه مً هفعه وبىاء في النهاًت
غلى كبمه غً هفعه إلاىوله وفيهما سواًخان"(.)1
وفي اإلاغني البً كذامه :5175" :معألت (وال ًجىص ان ًلاٌ إلاً غلُه دًً
لاسب بالذًً الزي غلًُ) ( ،)2هق أخمذ غلى َزا وَى كىٌ أهثر أَل الػلم ...
ً
وكاٌ بػن أصحابىا ًدخمل ان جصح اإلاماسبت ألهه إرا اؼتري ؼِئا للمماسبت
فلذ اؼتراٍ بئرن سب اإلااٌ ودفؼ الذًً إلى مذ أدن له في دفػه إلُه فخبرأ رمخه
ً
مىه وٍفير إلاا لى دفؼ إلُه غشلا وكاٌ بػه ولاسب بثمىه  ،"...وفي ألاهفاف،
"كىله (وان كاٌ لاسب بالذًً الزي غلًُ لم ًصح) َزا اإلازَب حضم به
الخشقي  ...وغىهً :صح وَى جخشٍج في املحشس واخخماٌ لبػن ألاصحاب .)3( "...
ً
وغلت اإلاىؼ غىذ مً ـشح بها َى خىف ان ًيىن اإلاذًً مػعشا ،فلذ رهش
ابً سؼذ الحفُذ في بذاًت املجتهذ "إرا وان لشحل غلى سحل دًً لم ًجض ان
ً
ٌػىُه له كشالا كبل ان ًلبمه أما الػلت غىذ مالً فمخافت ان ًيىن أغعش
 -1انًوسوػت انكوٌتٍت ج ،33ص.53
 -2انًغًُ ،ج ،5ص. 53
 -3االَصاف ،ج ،5ص.431
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بماله فهى ًشٍذ ان ًؤخشٍ غىه غلى ان ًضٍذ فُه فُيىن مً الشبا اإلاىهي غىه"،
ً
والبىىن ال ًىىبم غليها مفهىم الاغعاس أـال.
ومما ٌعخأوغ به في َزا املجاٌ َى ان حمُؼ خعاباث الاظدثماس اللائمت
في البىىن ؤلاظالمُت غلى أظاط اإلاماسبت جبذأ باإلاذاًىت إر ًىدع اإلاعدثمش هلىدٍ
في الحعاب الجاسي الزي َى دًً في رمت البىً زم ًلىم له لاسب بالذًً الزي
غلًُ وهي معألخىا(.)1
ً
الحاـل ،ان مخاوشة الخمىٍل ال ًمىً إلغائها فهي مىحىدة دائما ظىاء
ً
ً
ً
ً
وان جمىٍال إظالمُا أو وان جللُذًا .لىً َُيل الخمىٍل ًيىن ـالحا لػمل
ً
البىىن إرا وان ملذاس املخاوش فُه مما ٌػذٍ اإلافشفُىن ملبىال ،والزي هذغُه
في َزا الػشك َى ان الهُيل اإلالترح ال ًخخلف معخىي املخاوش فُه غً َُيل
الخمىٍل الخللُذي اللائم غلى اللشك بفائذة ،بُذ اهه ٌػخمذ غلى اإلاماسبت
واإلاؽاسهت في سبذ الػملُاث التي ًلىم بها الػمُل في أغماله ولِغ الفائذة
الشبىٍت.
 -1وٌحتًم اٌ ٌقال ػُّ اجًاع سكوتً.
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اتفاقياص إعادة الشراء:
ً
ان أداة اجفاكُت إغادة الؽشاء ( )Repoحػذ مً الىظائل اإلاعخخذمت هثيرا
مً كبل البىىن اإلاشهضٍت إلداسة الىخلت الىلذًت وهزلً للنهىك بىظُفت اإلاعػف
ً
ألاخير .وكذ جدذزىا ظابلا غً َزٍ ألاداة وبِىا الاؼياالث الؽشغُت فيها .ولىً
باإلميان ادخاٌ بػن الخػذًالث في الفُغت ليي جيىن أداة هاحػت في أداء
وظُفت اإلاعػف ألاخير ،بالىشٍلت الخالُت:
ً
ً
 ًمىً للبىً اإلاشهضي ان ٌؽتري أوساكا مالُت مباخت ؼشغا مً البىًؤلاظالمي مثل الفيىن أو ألاظهم اإلاعخىفُت للمػاًير الؽشغُت ان
وحذث أو وخذاث في ـىادًم الاظدثماس أو هدى رلً ،بثمً مىجض
ٌعخفُذ مىه البىً ؤلاظالمي في جذغُم العُىلت.
 ًمىً ان ًفذس مً البىً ؤلاظالمي وغذ ملضم بالؽشاء بثمً ًدذد فيً
هفغ الخاسٍخ وٍخممً سبدا ًمثل الفشق بين زمً البُؼ وزمً الؽشاء .هما
ًمىً ان ًيىن رلً غلى ظبُل اإلاىاغذة بين الىشفين هما هق غلى رلً
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كشاس املجمؼ الفلهي ؤلاظالمي الذولي سكم  )6/71( 731الزي هق غلى ما
ًلي:
ً
زالثا :في الحاالث التي ال ًمىً فيها اهجاص غلذ البُؼ لػذم وحىد اإلابُؼ في
ملً البائؼ مؼ وحىد خاحت غامت إللضام ول مً الىشفين بئهجاص
غلذ في اإلاعخلبل بدىم اللاهىن أو غيرٍ أو بدىم ألاغشاف
الخجاسٍت الذولُت هما في فخذ الاغخماد اإلاعدىذي الظخيراد البماغت
فئهه ًجىص ان جيىن اإلاىاغذة ملضمت للىشفين اما بخلىين مً
الحيىمت واما باجفاق الىشفين غلى هق في الاجفاكُت ًجػل
اإلاىاغذة ملضمت للىشفين.
ً
ً
سابػا :ان اإلاىاغذة اإلالضمت في الحالت اإلازوىسة في البىذ زالثا ال جأخز خىم
البُؼ اإلاماف إلى اإلاعخلبل فال ًيخلل بها ملً اإلابُؼ إلى اإلاؽتري وال
ً
ًفير الثمً دًىا غلُه وال ًىػلذ البُؼ إال في اإلاىغذ اإلاخفم غلُه
بئًجاب وكبىٌ.
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ً
ً
خامعا :إرا جخلف أخذ وشفي اإلاىاغذة في الحاالث اإلازوىسة في البىذ زالثا
غما وغذ به فئهه ًجبر كماء غلى إهجاص الػلذ أو جدمل المشس
الفػلي الحلُلي الزي لحم الىشف آلاخش بعبب جخلف غً وغذٍ
(دون الفشـت اإلاماغت) .أ.ٌ.
وبهزٍ الىشٍلت ًمىً للبىً اإلاشهضي ان ًلذم العُىلت إلى البىً ؤلاظالمي
الزي ٌػاوي مً هلق في العُىلت لمً هىاق اإلاػامالث اإلاباخت وغىذ هفغ
كذس الىفاءة اإلاػخادة في اإلاػامالث الخللُذًت.
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