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تقدمي
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني ،وبعد:
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علم ًا.
املو�ض���وع الذي نحن كتاب���ة مقدمته مو�ضوع جديد وطريف ومه���م للغاية� .أما �إنه
جدي���د فقد ذكر الباحث يف مقدمة بحثه عن���د ا�ستعرا�ضه للدرا�سات �أنه ال توجد
درا�س���ة ج���ادة متكاملة من�شورة يف املو�ض���وع وكلما وجد هو حدي���ث جزئي �ضمن
بع�ض الدرا�سات الأو�سع عن مو�ضوعات عامة لالقت�صاد.
�أم���ا �إنه طريف ف�إن الإبحار يف قراءته ممتع اللت�صاقه مبو�ضوعات هامة يف حياة
الأفراد واملجتمعات املالية.
�أم���ا �إنه مهم للغاية فلأنه يتناول مو�ضوعات م���ن �أهم مو�ضوعات معرتك احلياة
ب�أ�سره���ا ،وهو مو�ضوع حفظ املال ،وحف���ظ املال مكانه يف ال�شريعة كبري فهو �أحد
ال�ض���رورات اخلم�س� ،أما مكانه يف حي���اة الأمم وال�شعوب والأفراد اليوم فهي من
الو�ضوح بحيث ال حتتاج �إىل دليل ،وهل يحتاج النهار �إىل دليل.
لقد ن�ش�أ االقت�صاد الإ�سالمي مع بزوغ ر�سالة الإ�سالم ،و�أوله م�صادر الت�شريع من
كت���اب و�سنة و�إجماع وقيا�س ما ي�ستحق من مكان���ة ،ولذلك امتلأت هذه امل�صادر
بالقواعد الأ�سا�سية املنظمة لهذا احلقل واملعريف الهام يف حياة النا�س.
و�أواله ر�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم االهتمام الكبري منذ بداية الر�سالة فقد �أوردت
كت���ب ال�س�ي�ر �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما و�ص���ل املدينة مهاجر ًا �أ�شار
�إىل موق���ع حم���دد وقال� :ضعوا امل�سجد هنا ،و�أ�ش���ار �إىل موقع �آخر يف نف�س الوقت
وبنف����س الدرجة من االهتمام ،وقال� :ضعوا ال�سوق هنا ،هذا هو مكان االقت�صاد،
ولأن���ه ه���ذا ال�سلوك من ر�سول الإ�سالم �صلى اهلل عليه و�سل���م والعناية باملال �أحد
�أه���م فروع االقت�ص���اد ،واحلديث عن البنك املركزي ه���و احلديث عن قمة جهاز
احلفاظ على املال مبفهومه الوا�سع.
وم���ع تطور احل�ض���ارات الإ�سالمي���ة عرب الع�ص���ور ازدهر االهتم���ام مبو�ضوعات
خمتلفة من االقت�صاد الإ�سالمي بلغ �أوجه يف الدولة العبا�سية على يد ُكتّاب �أفذاذ
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مث���ل �أب���ي يو�سف يف اخلراج و�أبي عبي���د يف الأموال وغريهم كث�ي�ر ،ولكن مل يكن
تدفق الأموال كبري ًا ،ومل تكن هناك �أ�سواق مالية �أو عمليات مالية معقدة ،ولذلك
مل يرد �إنتاج علمي �أو تاريخ مهني وا�ضح يف هذا املجال.
ويف الع�صور املت�أخرة تراجع املد الإ�سالمي بل زاد الأمر �سوء ًا فانت�شرت احلمالت
اال�ستعماري���ة حت���ى �أطبق���ت على معظ���م �أفكار الع���امل الإ�سالم���ي ومل يكد ي�سلم
منه���ا �إال الن���زر الي�سري ،ومن �سلم مل يكن ميلك من مك���درات احلياة ما ي�ستهوي
امل�ستعمرين وغابت النظم الإ�سالمية عن غالبية جماالت حياة امل�سلمني املغلوبني
على �أمرهم.
وجاء الن�صف الثاين م���ن القرن الع�شرين ،فاجنلت غمة اال�ستعمار و�شهد العامل
الإ�سالمي يف �شتى �أ�صقاعه �صحوة كبرية وعودة �إىل درا�سة كتاب اهلل و�سنة �صلى
اهلل علي���ه و�سل���م بعمق وحماول���ة لتحكيمه يف كثري من مناح���ي احلياة ،ومن هذه
املناحي منحى االقت�صاد واملال ،فبد�أت الدرا�سات تتواىل يف االقت�صاد الإ�سالمي،
وحظ���ي جانب امل�صارف الإ�سالمية الظهور ث���م يف التكاثر حتى انت�شرت يف كافة
�أ�صق���اع الع���امل الإ�سالمي وغ�ي�ر الإ�سالمي ،بل عم���ت املعم���ورة ب�أ�سرها ،بل لقد
ظه���رت م�ص���ارف �إ�سالمية يف دول ال يوج���د بها �سوى �أقلي���ات �إ�سالمية �صغرية،
وتنوع���ت ه���ذه امل�صارف م���ن م�ص���ارف �شامل���ة �إىل م�ص���ارف متخ�ص�صة �إىل
م�صارف ا�ستثمار.
وظل���ت هذه امل�ص���ارف الإ�سالمية حتك���م بنظام م�صريف تقلي���دي يف الغالب ويف
بع�ض الأحيان بقانون خا�ص بالبنوك الإ�سالمية.
وعل���ى الرغ���م من وجود عدد كبري م���ن امل�صارف الإ�سالمي���ة ،ومن وجود عدد ال
ب�أ����س به منها يف الدول���ة الواحدة �إال �أن احلال ما زال على م���ا هو عليه فيما �أنها
حتكم بالنظام امل�صرف التقليدي لكل دولة.
�إن املت�أم���ل لن�ش����أة فك���رة البنك املركزي يف الع���امل احلديث يجد �أنه���ا كانت نتيجة
�ضرورية لن�ش�أة البنوك التقليدية وانت�شارها مما ا�ستدعى �ضرورة وجود جهاز منظم
وم�شرف على عملها و�ضمن مهام �أخرى ،ولذلك ن�ش�أ البنك املركزي التقليدي.
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واملنطق نف�سه يقول� :إن امل�صارف الإ�سالمية قد انت�شرت وكرثت �إىل درجة �أ�صبح
من ال�ضروري وجود جهازمركزي ينظمها وي�شرف عليها ويكون مبني ًا ملبادئها.
�صحي���ح �أن امل�ص���ارف الإ�سالمي���ة لي�ست يف دول���ة واحدة ب���ل يف دول كثرية مما
ي�صع���ب تل���ك املهمة ،ولكن ال�صحي���ح �أي�ض ًا �أن يعلن الدول حتف���ل بكثري من هذه
امل�صارف الإ�سالمية مما ي�ؤكد �ضررة وجود ذلك اجلهاز احلاكم لأعمالها ويكون
متبني ًا ملبادئها.
وال�صحي���ح �أي�ض ًا �أن عامة جماهري الأم���ة الإ�سالمية تطلب االحتكام ل�شريعة اهلل
يف جم���ال امل���ال ،وحتقيق ذلك املطل���ب ي�ستلزم وجود جه���از �إ�سالمي حاكم على
القنوات املالية املختلفة.
لقد كان وج���ود امل�صارف الإ�سالمية حلم ًا يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين،
وبداي���ات ن�صف الثاين ،وقد حقق اهلل هذا احللم فرتعرع ومنا و�شب عن الطوق،
وغدا يناف�س الأجهزة املالية املختلفة من �أ�سواق لندن �إىل لك�سمربج �إىل نيويورك
مرور ًا ب�سوي�سرا وال�شرق الأق�صى.
�إن ه���ذا الكم الهائل من امل�ص���ارف الإ�سالمية بحاجة ملح���ة �إىل جهاز �إ�سالمي
حاكم لأعمالها ،و�إن احلاجة والرغبة لبع�ض الدول الإ�سالمية لوجود ذلك اجلهاز
ت�ستدعي اال�ستعجال يف بروزه �إىل حيز الواقع ،ويف ظل هذا الواقع واالحتياج تربز
�أهمية البحث.
�إن املبدع�ي�ن يف خمتل���ف احلق���ول يف حي���اة الب�شرية �إمن���ا حقق���وا �إ�ضافات فذة
م�ل��أت حياة النا�س باملنفعة والبهجة ب�سع���ة خيالهم وقدرة ت�صورهم على م�سائل
واحتم���االت �أن يراها الآخرون ،وقد تتعر�ض �أفكاره���م و�آرا�ؤهم للنقد ولل�سخرية
ولغ�ي�ر ذلك ردح ًا م���ن الزمن ،ولكن بعد ذلك �أثبت لنا التاريخ �أن تلك هي جتربة
الرواد الذين �أ�سعدوا الب�شرية.
�إن اخلطوط العري�ضة لأعمال امل�صرف املركزي الإ�سالمي تعتمد يف جوانب منها
عل���ى مقارنات مع عمليات قائمة يف الواقع و�إعادة �صياغتها مبا يتفق مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،والبع�ض الآخر منها يعتمد على تطوير �آليات جديدة تتفق مع ال�شريعة
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الإ�سالمية ،وهذا التطوير يحتاج �إىل خيال املبدعني الذين �أثبت لنا التاريخ �أنهم ي�صلون
بالب�شرية �إىل مدارج الإ�سعاد و�إن تع ّر�ضوا يف �أول �أمرهم لبع�ض امل�شاكل.
لق���د بذل الباح���ث جهد ًا ممي���ز ًا يف ّمل �شتات املو�ضوع م���ن مظانه ،و�سد ثغ���رة كبرية يف
ميدان الدرا�سات املالية الإ�سالمية ،وفتح الباب لبع�ض �أهل االخت�صا�ص ملزيد من تطوير
�آلي���ات العمل امل�صريف الإ�سالمي يف جمال امل�صرف املركزي ،و�أقام احلجة على اجلهات
الر�سمي���ة لإمكانية قيام امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي ووفائه ب�أغرا�ضه يف حياة امل�سلمني
امل�صرفية واملالية.
�شك���ر اهلل للباح���ث هذا العمل اجلليل ،ووفق���ه للم�ضي يف هذا امل�ضم���ار ومتابعة تطويره،
وي�س���ر اهلل للباحثني ومراكز البحث يف االقت�ص���اد الإ�سالمي متابعة هذا العمل ،ومعاجلة
م���ا ين�ش�أ من مالحظات عن تطبيقه ،ومد اهلل ف يالعمر واجلهد حتى نرى حلم امل�صرف
املركز الإ�سالمي يتحقق مثل ما حتقق حلم امل�صارف الإ�سالمية.
�أ�صلح اهلل النوايا ،وبارك يف جهود املخل�صني ورفع راية الإ�سالم خفاقة حتى تهيمن على
جميع مناحي احلياة.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
د� .أحمد بن علي الغامدي
 19رم�ضان 1424هـ

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني� ،سيدنا
حمم���د �صلى اهلل علي���ه و�سلم ،وعلى �آل بيته الطيب�ي�ن الطاهرين ،وعلى �صحابته
�أجمعني ،وبعد:

(�أ)
كان���ت جترب���ة �أوروبا م���ع (الدين) ،جترب���ة بئي�س���ة �إىل �أق�صى ح���د ،كان الدين
بالن�سب���ة �إليها ظالم ًا ،وجه ًال ،وا�ستبداد ًا ،وغلظ ًة ،وان�صراف ًا ،عن عمارة الأر�ض
(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)( ،احلديد.)27 :
ووق���ر يف ح�س �أوروب���ا من خالل جتربته���ا اخلا�صة �أن ه���ذا هو(الدين) ،ولذلك
نف���ذت منه ،ثم هاجمت���ه ،و�أبعدته عن واقع احلياة ،وحب�ست���ه ،يف نطاق �ضيق يف
�ضمائر النا�س� ،إن بقي للنا�س �ضمائر ،بعد �أن بعدوا عن الدين.
و�أوروبا يف هذا معذورة من ناحية ،لكنها من ناحية �أخرى غري ذلك ،فهي معذورة
يف النف���ور من دي���ن الن�صرانية املحرف���ة وت�سلط الكني�سة يف الع�ص���ور الو�سطي،
ل���ذا �سع���ت �إىل تقلي����ص نفوذه ون���زع �سلطانه ،وحب�س���ه يف �أ�ضيق نط���اق .....بل
نب���ذه واخلروج عليه جهرة ....ولكنها غري مع���ذورة ،يف �أن يكون هذا موقفها من
(الدين) بعامة ،وال�صحيح منه بخا�صة (((.

(ب)
يف ه���ذا اجل���و امل�شح���ون (العلم���اين) ،ن�ش����أ عل���م االقت�ص���اد ،واعتن���ق مار�شال
( )Marshallوبيجو ( ،)Pigouوتابعهم روبنز ( )Robbinsفكرة �أن االقت�صاد
عل���م حمايد ،يف الو�سائل والغايات� ،أما كين���ز ( )Keynesكبري االقت�صاديني يف
الع�ص���ر احلديث فقد ت�أرجح بني الر�أيني ،فادع���ى �أن االقت�صاد( ،علم حمايد)،
ولكن���ه يف موا�ضع �أخ���رى من كتاباته ذكر �أنه ال ميكن ف�صل االقت�صاد ،عن القيم
واملعتقدات.
((( قطب ،حممد (العلمانيون والإ�سالم) ،دار الوطن للن�شر ،اململكة العربية ال�سعودية ،الطبعة الأوىل،
1994م� ،ص.8
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�إن القول بحياد علم االقت�صاد وا�ستقالله عن الأ�س�س الفكرية� ،أمر تعوزه احلجة
الوا�ضحة ،واملنطق القومي.
فالق���ول بعدم اال�ستقالل ي�ش�ت�رك فيه علماء درا�سة الأدي���ان ،وعلماء االقت�صاد،
وامل�شتغل���ون بالعلوم االجتماعية املختلفة ،وكذل���ك الباحث ،فالدين ب�صورة عامة
عب���ارة عن (جمموع���ة من القواع���د واملعتق���دات ،التي تنظ���م �سل���وك الإن�سان،
وعالقات���ه بجمي���ع الأط���راف الت���ي يتعامل معها) ،ومب���ا �أن االقت�ص���اد ،هو ذلك
العلم االجتماعي الذي يدر����س �سلوك الإن�سان يف عالقاته مع املوارد االقت�صادية
املختلفة� ،سواء ما يتعلق ب�إنتاجها �أو ا�ستهالكها �أو توزيعها� ،أو غري ذلك ،وكما هو
وا�ضح ف�إن جمال االقت�صاد واهتماماته ،هو جزء من اهتمامات الدين وجماالته،
فاالقت�صاد يدر�س ال�سلوك الإن�ساين يف �إطار معني؛ يف حني �أن الدين يعنى بذلك:
ال�سلوك يف �إطارات متعددة.
وجن���د �آرثر �سميث ( ،)Arthur Smithي�سخر م���ن �أولئك الذين يزعمون بحياد
علم االقت�صاد ،عن �أ�صوله العقدية (الأيدلوجية).
ويري �سمويلز ( ،)Samaelsويتابعه من���ذر قحف� :أن الأو�ساط العلمية �أ�صبحت
الي���وم ت���رى� ،أنه ال ميك���ن ف�صل العل���وم االجتماعية ب�ص���ورة عامة ع���ن �أ�صولها
الفكرية �أو العقدية.
وي�ؤك���د دونال���د (� :)Donald,lأن هناك حقيقة غدت م�ستق���رة يف الأذهان ،تلك
ه���ي �أنه ال ميكن ف�صل االقت�ص���اد عن ت�أثري العلوم االجتماعية الأخرى ،وال ميكن
ف�صلها عن ت�أثري قيم ومعتقدات امل�شتغلني به (((.
�إن امل�ؤمن�ي�ن م���ن �أ�صح���اب القرار امل���ايل والنقدي بحي���اد علم االقت�ص���اد قاموا
با�ستن�س���اخ االقت�ص���اد الر�أ�سم���ايل �أو اال�شرتاك���ي وم�ؤ�س�ساتهم���ا (العلمانية) يف
العامل�ي�ن العرب���ي والإ�سالم���ي ،والت���ي �أثبتت احلقب���ة الزمنية املا�ضي���ة �أي خالل
الق���رن الأخري� ،أنها جتربة فا�شلة؛ حيث �أ�صيبت الهياكل االقت�صادية لتلك الدول
بالت�شوهات ،وانخف�ضت معدالت الإنتاج ،والت�صدير ،وازدادت معدالت اال�سترياد،
((( الغامدي ،د� .أحمد( ،االقت�صاد الإ�سالمي بني التقعيد والت�أ�صيل) ،بحث من�شور يف جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،الريا�ض1993 ،م� ،ص .7
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والعجز الدائم مبيزان املدفوعات ،وزيادة معدالت الدين العام ،والبطالة ،وزيادة
فجوة الفقر ،وانخفا�ض تخ�صي�ص املوارد االقت�صادية.
�أتت ن�ش�أت امل�صارف الإ�سالمية التجارية((( ،كت�أكيد على �أن احلل يجب �أن ينبثق
م���ن عقيدتنا و�أنها قادرة على �إيجاد احللول املنا�سبة ،والفاعلة مل�شكالتنا املالية،
وامل�صرفي���ة ،وقد �أثبتت التجربة التطبيقي���ة� ،أن امل�صارف الإ�سالمية ،قد حققت
جناحات عدة ،منها :الإنت�شار الوا�سع ،حيث بلغت �أكرث من مائتي م�ؤ�س�سة مالية،
وم�صرفي���ة ،حتظى باعرتاف دويل ،ومبجموع ر�أ����س مال ،و�أ�صول تقدر ب�أكرث من
ثالثمائة ملي���ار دوالر� ،إال �أن تلك امل�صارف ،عانت كثري ًا من امل�صارف املركزية،
يف بع����ض ال���دول العربية والإ�سالمي���ة ،والتي ترى �أن االقت�ص���اد علم حمايد ،وال
دخ���ل للعقيدة يف ذلك ،وتعززت القناعة لدي من ي���رون حياد علم االقت�صاد من
�أ�صح���اب القرار املايل والنقدي ،حني ارتكبت �أخطاء �أثناء تطبيق النموذج املايل
وامل�صريف الإ�سالمي ،وهم معذورون ،وغري معذورين يف ذلك.
((( ت�أ�س�س �سنة 1971م� ،أول م�صرف �إ�سالمي وهو م�صرف نا�صر االجتماعي كم�ؤ�س�سة عامة ،تعمل خارج
نطاق �سلطة امل�صرف املركزي ،ومراقبته ،حيث يجمع امل�صرف الودائع وي�ستثمرها بدون فوائد بنظام
امل�شاركة يف امل�شروعات واملقاوالت ال�صغرية ،ويف �سنة 1977م �أن�ش�أ م�صرف في�صل الإ�سالمي امل�صري،
و�سجل ك�شركة م�ساهمة م�صرية ،وتعمل يف م�صر ،م�صارف �إ�سالمية �أخرى ،ومنها امل�صرف الإ�سالمي
الدويل للتنمية واال�ستثمار ،ف�ض ًال عن �إن�شاء امل�صارف التقليدية (الربوية) فروع ًا �إ�سالمية ،ومنها
م�صرف النيل ،وبنك التجارة والتنمية ،وقد حتول بع�ض امل�صارف من التقليدية �إىل الأ�سلمة الكاملة ففي
عام 1984م حتول م�صرف الأهرام تدريجي ًا �إىل �أن �أ�صبح عام 1998م بنك ًا �إ�سالمي ًا حمل ا�سم م�صرف
التمويل ال�سعودي امل�صري ،ويف اخلليج العربي ت�أ�س�س �أول م�صرف �إ�سالمي عام 1975م وهو م�صرف
دبي الإ�سالمي ،ويف البحرين ظل �إطار قانونه ميتاز باملرونة ،فقد �أن�ش�أ م�صرف البحرين الإ�سالمي عام
1979م ،ويف عام 1983م ت�أ�س�س م�صرف في�صل الإ�سالمي� ،أما قطر ف�أول م�صرف �إ�سالمي �أن�ش�أ عام
1982م ،وهو م�صرف قطر الإ�سالمي ثم م�صرف قطر الدويل عام 1990م ،ويف الكويت �أ�س�س م�صرف
التمويل الكويتي عام 1977م� ،أما يف اململكة العربية ال�سعودية ف�أ�س�س �أول م�صرف �إ�سالمي وهو �شركة
الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار عام 1988م ،واجلدير بالذكر �أن امل�صرف الإ�سالمي للتنمية قد ت�أ�س�س يف
جدة عام 1974م� ،أما يف الأردن فقد �أ�س�س فيها امل�صرف الإ�سالمي الأردين عام 1978م مبوجب قانون
خا�ص� ،أما يف تركيا فقد ت�أ�س�س م�صرف في�صل الإ�سالمي ،ومقره �أنقرة ثم بيت الربكة الرتكي للتمويل
عام 1985م ،ويف ماليزيا �صادق الربملان وجمل�س ال�شيوخ على قانون امل�صارف الإ�سالمية �سنة 1985م ،ويف
�سوي�سرا ت�أ�س�ست دار املال الإ�سالمي عام 1981م ،ويف الدمنارك ،امل�صرف الإ�سالمي الدويل عام 1983م،
�أما عن امل�صارف املركزية الإ�سالمية ف�سي�أتي الإي�ضاح ب�ش�أن ن�ش�أتها حيث هي مو�ضوع البحث الحق ًا� ،إذ
يف �إيران مت �أ�سلمة النظام امل�صريف عام 1983م مبوجب قانون ،ويف الباك�ستان �أ�سلم النظام امل�صريف بني
عام 1979م – 1980م ،ويف ال�سودان عام  1983م ،انظر :بت�صرف ،املالقى ،عائ�شة ال�شرقاوي( ،امل�صارف
الإ�سالمية) املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل2000 ،م� ،ص .82
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فهم معذورون ،لأن حداثة جتربة امل�صارف الإ�سالمية ،قد جتعل املخاطرة مبكان
عن���د تبنيها ثوري��� ًا� ،إال �أن ذلك ال يعفيه���ا من م�س�ؤولية تطويره���ا ،والق�ضاء على
نقاط �ضعفها ،وهم غري معذورين يف اجلانب الآخر ،لأنهم ملزمون بتنفيذ �أوامر
ربه���م ،قال تعاىل}فال ورب���ك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك فيم���ا �شجر بينهم ،ثم ال
يجدوا يف �أنف�سهم حرج ًا مما ق�ضيت ،وي�سلموا ت�سليما{( ،الن�ساء.)65 :
وقال تعاىل }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات �أحلت لهم ،وب�صدهم
عن �سبيل اهلل كثري ًا ،و�أخذهم الربا وقد نهوا عنه{( ،الن�ساء.)161:
وق���ال �صل���ى اهلل عليه و�سلم« :لع���ن اهلل �آكل الرب���ا ،وموكلهّ ،و�شاهدي���ه ،وكاتبه»
(رواه م�سلم.)1598 :

(ج)
ي ُع����رف امل�صرف املرك����زي ،ب�أن����ه( :م�ؤ�س�سة حكومي����ة غري ربحية ،حتتك����ر �إ�صدار
النقد ،وتدير الكتلة النقدية مبا يحقق �أهداف ال�سيا�سة(((النقدية ،واالقت�صادية)؛
فامل�ص����رف املركزي ،منفذ لل�سيا�سة النقدية ،وهي �أحد �شقي ال�سيا�سة االقت�صادية
والباحث� ،س����وف ينطلق من ر�ؤيته القيمية لالقت�ص����اد الإ�سالمي ،لدرا�سة مو�ضوع
امل�صارف املركزية ،كجزء من م�سرية امل�صارف الإ�سالمية ،يف �أطروحه لنيل درجة
الدكتوراة با�سم (حتول امل�صرف املركزي الربوي �إىل م�صرف مركزي �إ�سالمي).
�إن هذا االقت�صاد القيمي (االقت�صاد الإ�سالمي) ،هو الأقدر عل خلق امل�ؤ�س�سات،
كامل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي ،يعاي�ش ويلبي االحتي���اج االقت�صادي للمجتمعات
الإ�سالمي���ة ،كما ي�ستجيب للمعطي���ات ،والنتائج االقت�صادية العقلي���ة �أي�ض ًا ،نحو
ت�أكي���د هوية الأمة الإ�سالمي���ة ،وا�ستعادة دورها احل�ضاري ،كما �أن الباحث �سوف
يراع���ي يف طرق منوذج امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي ،ظ���روف الواقع ،من حيث
الت���درج يف احل���ل ،دون �إحداث هزات اقت�صادية ،ومالية ق���د ال يتحملها اقت�صاد
ال���دول العربي���ة ،والإ�سالمية ،دار�س��� ًا جتارب امل�ص���ارف املركزي���ة يف جمهورية
((( انظر :بت�صرف ،حممد ،يو�سف كمال( ،امل�صرفية الإ�سالمية ْال�سيا�سة النقدي ْة) ،دار الن�شر للجامعات،
الطبعة الأوىل1996 ،م �ص .10
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الباك�ست���ان الإ�سالمي���ة ،وجمهورية �إي���ران الإ�سالمية ،مع درا�س���ة مهمة لنموذج
بن���ك ال�س���ودان ،مع الإ�ش���ارة للم�ؤ�س�سات املالي���ة ،والنقدي���ة ،والرقابية الالزمة،
فنج���اح تطبيق النموذج يقت�ضي �أي�ضا الإ�صالح ال�شام���ل على امل�ستوى ال�سيا�سي،
واالقت�صادي ،والت�شريعي.
و�ستك���ون بع�ض وظائف امل�صرف املركزي يف ظ���ل النظام الالربوي هي الوظائف
نف�سه���ا التي ي�ؤديه���ا يف ظل مذهب االقت�صاد الرب���وي؛ �إذ �سيقوم بوظيفة �إ�صدار
النقود ،و�سيك���ون امل�صرف املركزي ،هو م�صرف الدولة ،وتقوم م�ؤ�س�سات الدولة
بفت���ح ح�ساباته���ا فيه ،ويق���وم كذلك بعقد ال�صفق���ات مع ال���دول الأجنبية ،وبكل
الأم���ور النقدية الناجتة عن املعامالت مع هذه الدول ،و�سيقوم امل�صرف املركزي
بوظيف���ة م�صرف امل�صارف التجارية ،كما تقوم امل�صارف التجارية �أي�ضا بوظيفة
التموي���ل ،واال�ستثمار مع الأفراد ورج���ال الأعمال ،حيث �ستقوم بفتح ح�سابات مع
امل�صرف املركزي لالقرتا�ض منه عند ال�ضرورة (((.
�إال �أن امل�صرف املركزي الإ�سالمي �سيتميز ((( بالآتي:
•الت���زام امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي ،يحتم علي���ه عدم التعام���ل بالفوائد
�إقرا�ض ًا� ،أو اقرت�ض ًا ،للحكومة �أو القطاع اخلا�ص.
•الت���زام امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي ،يحت���م عليه �أن يحر�ص عل���ى �إ�صدار
الكمية املنا�سبة من النقود ،التي تفي باحتياجات الن�شاط االقت�صادي.
•الت���زام امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي ،يجعله ي�ستخ���دم �أ�ساليب تختلف عن
الأ�سالي���ب التي يتحكم بها امل�صرف املرك���زي يف النظام الربوي ،ويف حجم
االئتمان واجتاهاته.
•يلع����ب امل�صرف املركزي الإ�سالم����ي دور ًا تنموي ًا ،وقائ����د ًا النت�شال اقت�صادات
العامل العربي ،والإ�سالمي ،من التخلف االقت�صادي.
((( �صديقي ،د .حممد جناة اهلل ،ترجمة الدكتور �أحمد بن داود الزجاجي( ،النظام امل�صريف الالربوي)،
مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي ،جدة ،الطبعة الأوىل ،عام 1985م� ،ص .70
((( �أحمد� ،أحمد جمذوب (ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي) دار اللواء ،اململكة العربية ال�سعودية،
الطبعة الأوىل ،عام 1989م� ،ص .86
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(د)
تنب���ع �أهمي���ة بح���ث ودرا�س���ة حت���ول امل�ص���ارف املركزي���ة الربوي���ة �إىل م�صارف
مركزي���ة �إ�سالمي���ة� ،إىل عدة عوامل �أخ���رى ،ف�ض ًال عن ما ذكرن���اه �سابق ًا؛ حيث
جند حمدودية درا�س���ة املو�ضوع يف الدرا�سات العليا ،ومل يقع الباحث على ر�سالة
ماج�ست�ي�ر �أو دكتوراه� ،إال على واحدة م�سجلة بجامع���ة �أم القرى باململكة العربية
ال�سعودي���ة حتت ا�س���م (نحو م�صرف مركزي �إ�سالم���ي) للباحث يحيى التميمي،
كم���ا جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأبحاث التي قام بها الربوف�سور د .حممد عمر �شابرا
يف كتاب���ه نح���و اقت�صاد نقدي ع���ادل و�أبحاث �أخرى عديدة ل���ه ،وكذلك الأبحاث
الت���ي قام بها الربوفي�سور حممد جن���اة اهلل �صديقي ،و�آخرون مثل :الدكتور معبد
اجلارحي ،والدكتور منذر القحف ،يف ال�سيا�سة النقدية ،قد �أثرت املكتبة العربية
والإ�سالمية ،وقد اعتمد الباحث على تلك املراجع ب�شكل كبري.
�إن البح���ث� ،س���وف ي�شكل م�ساهم���ة تطبيقي���ة للدرا�سات ،والأبح���اث ال�سابقة يف
االقت�ص���اد الإ�سالمي والذي يفتقر �إىل درا�س���ات يف هذا املو�ضوع ،فما فت�أ مفكرو
وخ�ب�راء االقت�صاد الإ�سالم���ي ،من التنظ�ي�ر مل�ؤ�س�سات النظ���ام النقدي ،واملايل
الإ�سالم���ي ،و�أن الباح���ث عل���ى يقني ب����أن �أبحاث امل�ص���ارف الإ�سالمي���ة ال بد �أن
تتوجه �إىل تطوير النم���اذج امليدانية ،كما �سيك ّون البحث �أحد النماذج اجلاهزة،
حي���ث يفكر حالي��� ًا العديد من الدول العربية ،والإ�سالمي���ة يف �إقامة �أنظمة نقدية
�أ�سالمية ،ب�شكل كامل� ،أو جزئي.

(هـ)
يت�ضمن البحث خم�سة جوانب رئي�سة ،هي:
�أوال :عر����ض نظ���ام امل�ص���رف املرك���زي يف النظ���ام الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي مع
الرتكي���ز على الأول ،حيث يحت���ل حالي ًا النموذج ال�سائد واملطبق يف الدول العربية
والإ�سالمية.
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ثانياً :حتليل جتربة وبيئة امل�صارف املركزية يف العامل العربي والنامي ،مع درا�سة
امل�ؤ�س�س���ات النقدية العربية ،متهي���د ًا لإي�ضاح مدى احلاج���ة مل�ؤ�س�سات االقت�صاد
الإ�سالمي ،كامل�صرف املركزي الإ�سالمي ،ومراعاة ذلك عند التطبيق ،ومعاجلة
تلك امل�شكالت والظروف الهيكلية املتعلقة بها.
ثالث���اً :التع���رف على ال�سيا�س���ة النقدية الإ�سالمية ،وبي���ان موقفها من امل�صارف
املركزي���ة يف النظ���ام الر�أ�سمايل ،واال�شرتاكي ،مع الت�أكي���د على منوذج امل�صرف
املرك���زي الإ�سالم���ي؛ حي���ث ال ميك���ن �أن يعمل الأخ�ي�ر �إال يف ظل �سيا�س���ة نقدية
�إ�سالمية.
رابع���اً :اقرتاح منوذج امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي ،املمي���ز مبنطلقاته العقدية،
والفكري���ة ،الوا�ضحة يف �أهدافه ،مع ا�ستمرار تل���ك الأدوات والو�سائل والوظائف
التي ال تتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ،واقرتاح و�سائل ،ووظائف جديدة.
خام�س���اً :درا�س���ة من���وذج بنك ال�س���ودان؛ حيث ه���و التجربة الوحي���دة يف العامل
العربي ،التي طبقت جتربة امل�صارف املركزية الإ�سالمية ،ب�شكلها ال�شامل.
لقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي عند درا�سته للم�صارف املركزية يف النظام
الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي ،وكذل���ك امل�صارف املركزية يف ال���دول العربية ال �سيما
منوذج بنك ال�سودان.
كما ا�ستخدم الباحث املنهج التاريخي ،عند درا�سة تاريخ ن�ش�أة امل�صارف املركزية،
واملنه���ج التحليلي ،عن���د درا�سة ال�سيا�سة النقدية يف الإ�س�ل�ام ،وبيان موقفها من
النظام امل�صريف املركزي الر�أ�سمايل ،واال�شرتاكي ،وا�ستخدم املنهج اال�ستنباطي
عند درا�سة منوذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،وقد ي�ستخدم الباحث بع�ض من
تلك املناهج ب�شكل جزئي يف �أحد الف�صول عندما تدعو احلاجة لذلك.

(و)
ينق�سم البحث �إىل بابني ،فالأول :تناول الباحث مو�ضوعات تركز بالدرجة الأوىل
على درا�س���ة التجربة امل�صرفية املركزية الر�أ�سمالي���ة ،ففي الف�صل الأول :ق�سمه
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الباح���ث �إىل خم�سة مباحث رئي�سة ،ففي املبح���ث الأول :عرف الباحث امل�صرف
املرك���زي الر�أ�سمايل و�أهدافه ،ويف املبحث الثاين :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي
الر�أ�سم���ايل ،ويف املبح���ث الثال���ث :وظائف امل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سمايل ،ويف
املبح���ث الرابع :ميزاني���ة امل�صرف املرك���زي الر�أ�سم���ايل ،ويف املبحث اخلام�س:
ا�ستقاللية امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل.
�أم���ا الف�صل الثاين :فقد تناول الباحث التجرب���ة امل�صرفية املركزية اال�شرتاكية،
م�شتملة على ثالثة مباحث؛ حيث ت�ضمن املبحث الأول :تعريف امل�صرف املركزي
يف النظ���ام اال�شرتاك���ي و�أهداف���ه ،ويف الث���اين :ن�ش����أة وتطور امل�ص���رف املركزي
اال�شرتاكي ووظائفه ،و ميزانية امل�صرف املركزي اال�شرتاكي.
�أم���ا الف�ص���ل الثالث :فق���د تناول الباح���ث امل�ص���ارف املركزية يف البل���دان العربية
النامية ،وقد ت�ضمن الف�صل ثالثة مباحث ،الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صارف املركزية يف
البلدان العربية النامي���ة ،ويف الثاين :ال�سيا�سة النقدية ،وجتربة امل�صارف املركزية
يف البلدان العربية النامية ،ويف الثالث :التكامل النقدي و�صندوق النقد العربي.
�أما الف�صل الرابع :فقد تناول الباحث ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي،
وموقفه���ا من امل�صارف املركزية يف النظامني الر�أ�سمايل ،واال�شرتاكي ،والتكامل
النق���دي بني الدول الإ�سالمي���ة ،وق�سم الباحث الف�ص���ل �إىل ثالثة مباحث ،حيث
ت�ضم���ن املبح���ث الأول :ال�سيا�س���ة النقدي���ة يف االقت�صاد الإ�سالم���ي ،ويف الثاين:
موق���ف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي من �أهداف ووظائف امل�صارف
املركزي���ة الر�أ�سمالي���ة ،واال�شرتاكي���ة ويف الثال���ث :التكام���ل النق���دي ب�ي�ن الدول
الإ�سالمية وجهود منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.
لق���د �سع���ي الباحث �أن يك���ون الباب الث���اين مت�ضمن��� ًا منوذج امل�ص���رف املركزي
الإ�سالم���ي؛ وال���ذي ق�س���م الباحث في���ه الف�ص���ل الأول �إىل �ستة مباح���ث؛ ت�ضمن
املبح���ث الأول :تعريف امل�صرف املركزي الإ�سالمي و�أهداف���ه ،ويف الثاين :تاريخ
النق���ود يف التاريخ الإ�سالمي ون�ش�أة بيت مال امل�سلمني ،وتطور امل�صرفية املركزية
الإ�سالمي���ة و�أهميتها ،والثالث :وظائف امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي و ميزانيته؛
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والراب���ع ،عالقة امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي بامل�ؤ�س�سات النقدي���ة والتمويلية
الإ�سالمية والدولية.
�أما الف�صل الثاين ،فقد تناول الباحث متطلبات تطبيق منوذج امل�صرف املركزي
الإ�سالمي ،وقد ت�ضمن ثالثة مباحث؛ فالأول :متطلبات �إ�صالح البيئة اخلارجية،
والث���اين :متطلبات �إ�ص�ل�اح البيئة الو�سيط���ة ،والثالث :متطلب���ات �إ�صالح البيئة
الداخلي���ة ،وهي عب���ارة عن مطال���ب يهدف منها تهيئ���ة البيئ���ة املنا�سبة لتطبيق
امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
�أم���ا الف�صل الثالث :فقد تن���اول الباحث فيه امل�صرف املرك���زي ال�سوداين (بنك
ال�س���ودان) منوذج ًا تطبيقي ًا ،وقد ت�ضمن �أربع���ة مباحث ،ففي الأول :ن�ش�أة وتطور
امل�ص���رف املركزي ال�س���وداين و�أهداف���ه ،ويف الثاين :وظائ���ف امل�صرف املركزي
ال�سوداين وا�ستقاللية وميزانيته ،ويف الثالث :م�ؤ�س�سات البيئة الو�سيطة للم�صرف
املركزي ال�سوداين ،ويف الرابع تقييم جتربة امل�صرف املركزي ال�سوداين.
ونخل����ص يف النهاية �إىل �أن الباح���ث يف البابني ال�سابقني ،ق���ام بدرا�سة التجربة
الر�أ�سمالي���ة ،واال�شرتاكي���ة للم�صارف املركزي���ة ،واال�ستفادة من تل���ك الأدوات،
والو�سائل والأهداف املحايدة ،وكذلك درا�سة جتربة امل�صارف املركزية العربية،
كي يتم التعرف على البيئة ،ومقوماتها التي �سيعمل بها امل�صرف املركزي الحق ًا،
ث���م تن���اول ال�سيا�سة النقدي���ة يف االقت�ص���اد الإ�سالمي ،التي ه���ي الإطار الفكري
االقت�ص���ادي ،ال���ذي �سينطلق منه بعد ذل���ك نحو بناء من���وذج امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي ،وامل�ؤ�س�س���ات التابعة له فني ًا ،ثم درا�سة جترب���ة بنك ال�سودان ل�ضمان
حماول���ة التغلب على امل�شكالت ،واملعوقات التي �ستواجه تطبيق النموذج امل�صريف
املرك���زي الإ�سالم���ي ،ثم �أختت���م الباحث درا�س���ة ب�أهم النتائ���ج املقرتحة وقائمه
باملراجع امل�ستخدمة.
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الباب األول
امل�ص���رف املرك���زي يف النظ���ام الر�أ�سم���ايل واال�شرتاك���ي ويف البل���دان العربي���ة النامية
وال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي وموقفها منهما.

متهيد:
يعد الباب الأول مدخ ًال علمي ًا للباب الثاين ،حيث �ستتم درا�سة امل�صرف املركزي
يف النظ���ام الر�أ�سمايل ،وامل�صرف املركزي يف النظام اال�شرتاكي ،مع تناول �أمثلة
تطبيقي���ة لهم���ا ،بغر����ض التعرف عل���ى النظامني ،لأنهم���ا �أحكم���ا م�ساحة كبرية
م���ن النظرية والتطبيق يف عاملن���ا احلديث ،ف�ض ًال عن تطبي���ق العامل الإ�سالمي،
والعرب���ي ،والنامي لتلك التجرب���ة ،كما �أن امل�ؤ�س�سات الدولي���ة والنقدية قد تبنت
النظام الأول ،وجعلته ذا مرجعية يف عاملنا املايل ،والنقدي الناجح ،مع اعرتافهما
املحدود بوجود ق�صور يف هذا النظام.
ه���ذا ....وملحاولة التعرف على ظ���روف ،وخ�صو�صية؛ تطبيق ذلكما النظامني يف
عاملنا العربي ،ومل�ساعدتنا لتهيئة ظروف تطبيق النموذج الإ�سالمي يف هذا الواقع
النام���ي ،واملتخلف �أحيان ًا ،فق���د �أفرد الباحث ف�ص ًال ع���ن امل�صارف املركزية يف
الع���امل العربي ،والنامي؛ وحيث �إن امل�ص���رف املركزي حتت �أي نظام ،ال ي�ستطيع
�أن يعم���ل بحال بدون �سيا�سة نقدي���ة ،فكان ال بد �أن نتعرف على ال�سيا�سة النقدية
يف االقت�ص���اد الإ�سالمي ،كمدخل لنموذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،و�إي�ضاح ًا
ملوق���ف تلك ال�سيا�سة من النموذج الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي ،والذي يتفق معها يف
جوان���ب حمدودة يف الو�سائل والغايات ،فعلم االقت�صاد الإ�سالمي ،ال يلغى الآخر،
و�إمنا يبني عليه.
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الفصل األول
المصرف المركزي
في النظام الرأسمالي

مقدمة:
الب���د �أن ن�سل���م ،ب�أن امل�صرف املرك���زي يف النظام الر�أ�سم���ايل ،بغ�ض النظر عن
عيوبه يعت�ب�ر �إرث الب�شرية ،من حيث البناء وتعقيد الأدوار؛ لذا فالباحث يف هذا
الف�ص���ل �سوف يتناول تعري���ف امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل و�أهداف���ه ون�ش�أته،
ووظائف���ه ،وميزانيت���ه ،وا�ستقالل���ه ،م���ع ذكر ح���االت تطبيقية؛ حي���ث مت درا�سة
امل�صرف االحتياطي الفدرايل الأمريكي ،وم�صرف �إجنلرتا ،واللذين يعربان عن
النفوذ ،واحل�ضور الدويل.
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املبحث الأول :تعريف امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل و�أهدافه
املطلب الأول :تعريف امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل

ال�ص���رف لغة :امل�صرف بك�سر الراء (م�أخوذ من ال�صرف) ،وهو ا�سم مكان على
وزن مفع���ل ،وال�صرف ف�ضل الدراهم على الدراه���م ،والدينار على الدينار؛ ولأن
كل واحد منهما يعرف عن قيمة �صاحبة ،وهو بيع الذهب بالف�ضة ،وهو من ذلك ال
ين�ص���رف عن جوهر �إىل جوهر ،والت�صريف يف جميع البياعات� :إنفاق الدراهم،
وال�ص���راف ،وال�صريف ،وال�ص�ي�ريف النقاد ،وهو من امل�ص���ارف وهو الت�صرف،
واجلمع �صيارفه ،و�صيارف ،والهاء يف �صيارفه للن�سبة (((.
(وال�ص���رف هو الوزن� ،أو هو االكت�ساب ومنه قول���ه تعاىل (فما ي�ستطيعون �صرفا
وال ن�صرا) وال�صرييف :املحتال يف الأمور ،كال�صريف ،و�صراف الدراهم ،وجمعه
�صيارفة)(((.
(�ص���رف �صرف الدنانري) :بدلها بدراهم� ،أو دنانري �سواها �صرف ال�شيء :باعه،
وال���كالم ا�شتق بع�ض م���ن بع�ض م�صارف ،بادله ،ا�صط���رف الدراهم� :أي بدلها،
تقول ا�صطرفت هذه الدراهم بدينار� ،أي بدلتها وال�صرف الف�ضل.
يقال ((له على َ�ص ْرف)) �أي ف�ضل؛ وال�صرافة حرفه ال�صراف،
وال�صريف ،وال�صرييف جمعها �صيارفة :ب ّياع النقود بنقد (غريها)(((.
ال�صرف عند الفقهاء:

اختلف الفقهاء يف تعريف ال�صرف؛ فمنهم من اقت�صره على النقد ،فقال هو بيع
((النقد بالنقد)) كما يف جملة الأحكام العدلية(((.
�أم���ا �صاحب املب�سوط؛ فقد تو�سع و�أدخل غ�ي�ر النقدين ،فقال (ال�صرف هو ا�سم
لنوع بيع ،وهو مبادلة الأثمان ،بع�ضها ببع�ض ،والأموال).
((( ابن منظور ،الإمام �أبي الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم( ،ل�سان العرب) ،دار املعارف ،القاهرة،
الطبعة بدون ،املجلد الرابع� ،ص.2436
((( الفريوز �آبادي ،جمدالدين حممد بن يعقوب( ،القامو�س املحيط) ،دار اجلليل ،بريوت ،جملد رقم(� ،)2ص.183
((( املنجد ،يف اللغة والإعالم ،دار امل�شرق ،بريوت ،الطبعة ال�ساد�سة والثالثون1997 ،م� ،ص .423
((( اللبناين� ،سليم ر�ستم�( ،شرح املجلة) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت 1986 ،م �ص� ،68ص.69
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و�أنواعها ثالثة:
•نوع منها يف العقد ،ثمن على كل حال ،وهو الدراهم ،والدنانري.
•نوع منها ،ما هو بيع على كل حال ،وهو لي�س من ذوات الأمثال من العرو�ض،
كالثياب ،والدواب.
•نوع هو ثمن من وجه ،وبيع من وجه ،كالكيل ،واملوزون ،ف�إنها �إذا كانت معينة
يف العقود ،تكون مبيعة ،و�إن مل تكن معينة ،ف�إن �صاحبها حرف الباء ،وقابلها
بيع ،فهي ثمن ،و�إن مل ي�صحبها حرف الباء ،وقابلها ثمن فهي مبيعة(((.
املركزي لغة:

(املرك���ز مبعن���ى الو�س���ط ،ومركز الدائ���رة و�سطها ،ومركز اجلن���د ،حيث �أمروا
بالتجمع ،ومركز الرجل حمله) (((.
الر�أ�سمالية:

(هي نظ���ام اقت�صادي يتمي���ز بامللكية اخلا�ص���ة ،لو�سائل الإنت���اج ،والتوزيع ،كما
يتمي���ز باملناف�سة احل���رة ،وت�سعى الوحدات الإنتاجية في���ه� ،إىل حتقيق �أكرب عائد
ممكن ،وترتبط الر�أ�سمالية مبفهوم �آخر هو االقت�صاد احلر).
ويع���رف ب�أنه (النظام االقت�صادي القائم على احلري���ة املطلقة وامللكية اخلا�صة
لو�سائ���ل الإنتاج ومبد�أ املناف�س���ة واملبادرة الذاتية باعتب���ار �أي �سيا�سة اقت�صادية
موجهة �ستق�ض���ي على ديناميكية االقت�صاد الر�أ�سم���ايل القائم على نوع التنظيم
العفوي اخلالق)(((.
ويعرفها د .حمود الرحيلي ،بقوله (نظام اقت�صادي ذو فل�سفة اجتماعية و�سيا�سية،
يقوم على �أ�سا�س �إطالق احلرية ال�شخ�صية للفرد فيما يعمل ،وفيما يك�سب ،وفيما
ميلك ،وفيما ينفق دون حدود� ،أو قيود ،ومن غري مراعاة لدين �أو خلق)(((.
((( ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد (املب�سوط) دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الأوىل 2001 ،م ،املجلد (� ،)12ص .5
((( الفريوز �آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب (القامو�س املحيط) جملد رقم ( )2مرجع �سابق� .ص .183
((( اجلمعة ،علي (معجم امل�صطلحات االقت�صادية والإ�سالمية) ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل،
2000م� ،ص.274
((( الرحيلى ،د .حمود (الر�أ�سمالية وموقف الإ�سالم منها) دار العا�صمة ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل1995 ،م� ،ص15
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تعريف امل�صرف املركزي عند االقت�صاديني:

يع���رف بع�ض االقت�صاديني امل�صرف املركزي ،م���ن حيث ال�شكل القانوين ،حيث يقول
توما�س ماي���ر( ،)thomas mayerمن جامعة كاليفرونيا ،و�آخرون ،هو( :م�ؤ�س�سات
حكومية ال تهتم بتحقيق �أق�صى ربحية ،بل تهدف �إىل حتقيق بع�ض الأهداف لالقت�صاد
ب�أكمله ،مثل منع انهيار امل�صارف التجارية ،ومنع البطالة وما �إىل ذلك)(((.
ويعرفه د� .ضياء جميد ،بقوله(( :عبارة عن م�ؤ�س�سة مركزية نقدية ،تقوم بوظيفة
م�ص���رف امل�صارف ،ووكيل مايل للحكومة ،وم�س�ؤو ًال عن �إدارة النظام النقدي يف
الدول���ة ،وي�أتي امل�صرف املركزي على ر�أ����س امل�ؤ�س�سة امل�صرفية يف البالد وعالوة
عل���ى ذلك ،م���ا عدا بع�ض اال�ستثناءات ،يجب �أن ال يق���وم امل�صرف املركزي بتلك
الأعمال التي تقوم بها امل�صارف التجارية يف تعاملها مع �أفراد املجتمع)) (.((1
وقد اختلف االقت�صاديون يف تعريفاتهم للم�صرف املركزي ،فمنهم من يذكر �أحد
وظائف���ه دون الأخرى ،ويف ه���ذا ال�صدد يقول فريا �سمـب���ث(� :)Fera Smithأن
التعري���ف الأول لل�صريفة املركزية هو (نظام �صرييف يت���وىل فيه م�صرف واحد،
�إم���ا �إحت���كار كامل �أو جزئ���ي لإ�ص���دار الأوراق النقدية) ،ويع���رف �شو ()Shaw
امل�صرف املركزي ،ب�أنه (ذلك امل�صرف امل�س�ؤول عن تنظيم حركة االئتمان)(،((1
يف ح�ي�ن ي�ؤكد هوت���ري (( )Hawtryعلى وظيفة امل�ص���رف املركزي كملج�أ �أخري
للإقرا����ض)� ......،أما �ستويتو�س ( ،)Statutesمن م�صرف الت�سويات الدولية،
في�ؤكد عل���ى (دور امل�صرف املركزي يف املجتمع بحق تنظيم حجم العملة ،وحجم
االئتم���ان يف البل���د)� ،أم���ا كي����ش ( ،)Kischو�ألك���ن( ،)Elkinفقد اعت�ب�را (�أن
الوظيف���ة الأ�سا�سي���ة ،ه���ي �أن امل�صارف املركزي���ة ،م�س�ؤولة عن حتقي���ق ا�ستقرار
النظام النقدي)(.((1
((( ماير ،توما�س ،و�آخرون ،ترجمة �أ.د ال�سيد �أحمد عبداخلالق( ،النقود والبنوك واالقت�صاد) ،دار املريخ،
الريا�ض ،الطبعة الأوىل 2002 ،م� ،ص.247
( ((1جميد ،د� .ضياء( ،االقت�صاد النقدي) ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية،الطبعة بدون ،عام
1998م� ،ص.244
( ((1االئتمان  :Creditهو عملية مبادلة �شيء ذي قيمة �أو كمية من النقود يف احلا�ضر ،مقابل وعد بالدفع يف
امل�ستقبل� ،أنظر :اجلمعة ،على ،مرجع �سابق� ،ص .21
( ((1كوك.م� ،أج ،دي( ،ال�صريفة املركزية) ،دار الطليعة ،بريوت ،الطبعة الأوىل1987 ،م� ،ص .19
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وتع���رف الدكتورة زينب عو�ض اهلل ،امل�صرف املرك���زي ،ب�أنه( :الهيئة التي تتوىل
�إ�صدار البنكن���وت ،وت�ضمن بو�سائل �شتى �سالمة �أ�س����س النظام امل�صريف ،ويوكل
�إليها ،الإ�شراف على ال�سيا�سة االئتمانية يف الدولة)(.((1
كم���ا عرفه د .حمم���د بن على الق���رى ،بقول���ه( :امل�صرف املرك���زي هو م�صرف
احلكوم���ة ،وم�ست�شارها ،وه���و اجلهة امل�شرفة على ح�سن �س�ي�ر النظام امل�صريف،
وتوجيه���ه ،نح���و حتقيق �أهداف �أ�سا�سي���ة لالقت�صاد ،وينه����ض امل�صرف املركزي
بوظيف���ة التحك���م يف الكتل���ة النقدي���ة يف االقت�ص���اد بطريق���ة متكن م���ن حتقيق
اال�ستق���رار يف الأ�سع���ار ،وزيادة معدل العمال���ة ،والنمو االقت�ص���ادي� ،إال �أن �أهم
وظائفه هي� ،إ�صدار النقود ،وامل�صرف املركزي يف �أكرث البلدان ،م�ؤ�س�سة عامة ال
ت�سعى لتحقيق الربح) (.((1
بعد ا�ستعرا�ض �أبرز تعريفات امل�صرف املركزي ،ميكن �أن نخل�ص �إىل ما ي�أتي:
�أو ًال� :أن امل�صرف املركزي ،م�ؤ�س�سة حكومية غري ربحية.
ثاني���اً� :أن ه���دف امل�صرف املركزي ،هو تنفيذ ال�سيا�س���ة النقدية من خالل �إدارة
النقد ،واالئتمان ،واملحافظة على �سالمة النظام امل�صريف وكفاءته.
ثالث���اً� :أن امل�ص���رف املرك���زي ،يقوم بوظائ���ف متعددة ،تعطي �أهمي���ة ن�سبية لكل
وظيفة بح�سب ظروف الدولة االقت�صادية ،واالجتماعية ،ومن �أبرز تلك الوظائف
�إ�ص���دار النقد ،وم�صرف الدولة وم�ست�شاره���ا ،والقيم على االحتياطيات النقدية
للم�ص���ارف التجاري���ة ،والقي���م عل���ى احتياطيات الدول���ة من العم�ل�ات الدولية،
والرقابة على االئتمان ،وامللج�أ الأخري للإقرا�ض.
وعلي����ه ف�إن الباحث ،يعرف امل�ص����رف املركزي ،ب�أنه (م�ؤ�س�سة حكومية غري ربحية،
حتتكر �إ�ص����دار الأوراق النقدية ،وم�س�ؤولة عن تنفي����ذ ال�سيا�سة النقدية ،من خالل
�إدارة الكتلة النقدية ،واالئتمان ،واملحافظة على �سالمة النظام امل�صريف وكفاءته).
( ((1عو�ض اهلل ،زينب ح�سني (اقت�صاديات النقود واملال) دار اجلامعة ،بريوت ،الطبعة بدون 1994 ،م� ،ص
ـ .138وانظر �أي�ض ًا يف� :شافعي ،د .حممد زكي( ،مقدمة يف النقود والبنوك) ،دار النه�ضة العربية ،بريوت،
الطبعة ال�سابعة ،بدون تاريخ� ،ص.281
( ((1القرى ،د .حممد علي(،مقدمة يف النقود والبنوك مع تطبيقات علي اململكة العربية ال�سعودية وعناية
باملفاهيم الإ�سالمية) ،مكتبة دار جدة ،الطبعة الأوىل 1996 ،م� ،ص .243
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املطلب الثاين� :أهداف امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل

يهدف امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل �إىل عدة �أهداف منها:
حتقي���ق العمال���ة املرتفع���ة :وه���و هدف وا�ض���ح لأي �سيا�س���ة اقت�صاد كل���ي؛ ف�أن
البطالة(((1تخلف ال�شقاء الإن�ساين� ،أو على خ�سارة وتبديد الناجت الذي ت�شري �إليه.
ا�ستق���رار االئتم���ان� :إن ا�ستق���رار االئتم���ان ل���ه ارتب���اط وثيق ،مبع���دالت الت�ضخم،
فالت�ضخ���م �س���وف يق���ود �إىل غ�ل�اء يف م�ستويات الأ�سع���ار ،وانخفا�ض قيم���ة العملة
الوطنية ،ف�ض ًال عن ت�آكل اال�ستثمارات ،ويفقد االقت�صاد الوطني قدرته على التوازن.
�سع���ر �ص���رف مالئ���م� :إن �أ�سعار ال�ص���رف املالئمة هي ذلك ال�سع���ر الذي يحقق
�أ�سعار معقولة للواردات ،و�أ�سعار معقولة لل�صادرات.
النم���و االقت�ص���ادي :ي�سع���ى امل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سم���ايل� ،إىل تخط���ي عدة
عوائ���ق ،منها :جتنب الذعر املايل ،وا�ستقرار �أ�سعار الفائدة ،واملحافظة على ثقة
امل�ستثمري���ن والأجانب ،حيث يقول ،توما�س ماي���ر (�( ،)THOMAS MAYERإن
امل�ص���رف املركزي ،ال يعمل كامل�صارف التجاري���ة ،فهو م�ؤ�س�سة حكومية ال تهدف
�إىل تعظي���م الرب���ح ،بل ته���دف �إىل حتقيق �أهداف حم���دودة لالقت�صاد الوطني،
ومنها حماية امل�صارف من الإفال�س ،وحتقيق �أعلى معدالت ت�شغيل للعمالة)(.((1
ويج���در القول ب�أن جمي���ع امل�صارف املركزية قد تتفق يف الأهداف العامة� ،إال �أنها
قد تختلف بالتف�صيالت والأ�ساليب ح�سب معايري منها:
•مرحلة النمو االقت�صادي العام للبلد.
•حجم املوارد املالية املتاحة.
•مدى ات�ساع وتطور �سوق املال و�سوق النقد.
•تركيب الهيكل؛ االئتماين ،ال�سائد يف البلد.
•نوع النظام النقدي الذي يعمل امل�صرف املركزي يف ظله.
•طبيعة العالقات ،املالية الدولية ،للبلد ب�صورة عامة(.((1
(((1

( ((1ماير ،توما�س ،و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .487
( ((1البطالة هي التوقف عن العمل �أو عدم وجود �إمكانية ت�شغيل اليد العاملة ب�سبب الو�ضع االقت�صادي،
اجلمعة ،على ،مرجع �سابق� ،ص.112
(MAYER , THOmAS AND OTHERS , MONEY BANKING AND THE ECONOMY, NORTON, NEW YORK, ((1
SI TH EDITION 1993,P.191

( ((1رم�ضان ،د .زيادة (�إدارة الأعمال امل�صرفية) اجلامعة الأردنية ،عمان1977 ،م� ،ص .245
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املبحث الثاين :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل
املطلب الأول :ن�ش�أة امل�صارف التجارية املركزية (م�صرف �إجنلرتا)

ن�ستعر�ض ن�ش�أة امل�صارف التجارية(((1لأنها �سابقة للم�صارف املركزية ،بل �إن بع�ض
امل�صارف ،لعب دور امل�صرف التجاري ،واملركزي يف �آن واحد ،وا�ستقاللية امل�صرف
املركزي ب�شكله احلايل ،جاء تطور ًا عن امل�صرف التجاري ومنف�ص ًال عنه.
وي�ؤك���د ذل���ك د .زكريا با�ش���ا بقوله(( :قد كان���ت امل�صارف املركزي���ة عند بداية
ن�ش�أتها ،م�صارف جتارية ،ت�ستخدم �سلطاتها املختلفة ،من دعم احلكومات ،مثلما
ح���دث يف هولندا عام 1844م ،وفرن�سا ع���ام  1875م ،وال�سويد  1897م ،وم�صر
عام 1898م ،والواليات املتح���دة الأمريكية عام 1914م ،وا�سرتاليا عام 1924م،
و�إيطاليا عام  1926م ،وكندا عام  1935م ،و�إيرلندا عام  1942م))(.((2
م�صرف �إجنلرتا� :أن م�صرف �إجنلرتا ،مقبول دولي ًا ،عند درا�سة ن�ش�أة امل�صارف
املركزي���ة ،فقد �أن�ش�أ م�صرف �إجنل�ت�را ،باكتتاب عام  1694م ،لغر�ض وا�ضح ،هو
ت�سلي���ف احلكومة ،مقابل منحه امتي���از �إ�صدار الأوراق النقدي���ة ،مبوجب �أحكام
قانون �أقره الربملان ،ولقد كان هذا االمتياز خا�ضع ًا لقيود و�شروط حمدده ،حيث
كان ً
قاب�ل�ا للتجدي���د ب�صفة دوري���ة ،وكان يجدد معه امتياز �إ�ص���دار النقد مقابل
(((2
تقدمي قرو�ض �إ�ضافية للحكومة .
(� ((1أول ظهور للم�صارف ب�شكلها احلديث كان على يد ال�صاغة ،وال�صيارفة وكبار التجار يف �أوروبا و�إيطاليا
بالتحديد ،حيث كان رجال الأعمال ،والتجار يودعون �أموالهم لدى ه�ؤالء ال�صاغة ،وال�صيارفة بق�صد
حفظها مقابل �إي�صاالت يحررها ه�ؤالء ال�صيارفة وال�صاغة بق�صد حفظ حقوق ه�ؤالء املودعني ،وهكذا
ن�ش�أت الوظيفة التقليدية الأوىل وهي �إيداع الأموال ثم بعد ذلك �إقرا�ضها من جديد .وتنق�سم امل�صارف �إىل
�أنواع :فمنها امل�صارف التجارية ،وال�صناعية والعقارية والزراعية والإ�ستثمارية واالدخار وي�شرف عليها
م�صرف امل�صارف (امل�صرف املركزي) ،انظر :احلزمي ،يو�سف (�أ�سا�سيات العمل امل�صريف الإ�سالمي)
حقيبة تدريبية� ،شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار ،مركز التدريب ،الريا�ض 1997 ،م �ص  .8ت�شري
خولة الدجيلي� ،أن امل�سلمني �سبقوا ه�ؤالء يف العمل امل�صريف� ،سيما يف العراق يف القرن الرابع الهجري،
حيث كتب �سيف الدولة احلمداين ورقة ،موقعه �إىل �صراف مببلغ مائة دينار لأحد الأ�شخا�ص ف�صرفت له
النقود عندما �أبرز الرقعة لل�صراف وهذا يدل على �أنهم ا�ستخدموا الإيداع وال�شيكات وغريها من الأعمال
امل�صرفية .انظر ،الدجيلي ،خولة �شاكر (بيت املال) طبعة وزارة الأوقاف ،العراق1976 ،م� ،ص .166
( ((2با�شا ،د .زكريا عبداحلميد (نقود وبنوك مع وجهة نظر �إ�سالمية) جلنة البحوث والتدريب بكلية
التجارة ،جامعة الكويت ،الطبعة الأوىل ،عام 1989م� ،ص .136
( ((2كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص.13
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كم���ا كانت �أحد �أهم �أ�سباب �إن�ش���اء هذا امل�صرف ،هو متويل احلرب التي ا�شتدت
ب�ي�ن فرن�سا ،و�إجنلرتا ع���ام  1689م ،والتي امتدت ردح ًا من الزمان ،مما ا�ضطر
�إجنلرتا ،للبحث عن و�سائل منا�سبة لتمويل موقفها الع�سكري ،فجاءت فكرة قيام
�شرك���ة م�ساهمة تقوم به���ذا الدور ،وهو �إقرا�ض احلكومة مبلغ��� ًا يزيد على مليون
جنيه ا�سرتليني ،مقابل منحه امتياز الإ�صدار (.((2
وبن���اء على هذا االمتياز اخلا�ص فقد �أ�صبحت �أحد �أهم وظيفة مل�صرف �إجنلرتا،
ه���و توليه مهمة توجيه احلكومة فيما يخت�ص ب�سيا�س���ة الدولة املالية ،والت�أكد من
تطبيقها لهذه ال�سيا�سات ،ف�ض ًال عن مدها بالأموال الالزمة على �سبيل الإقرا�ض
خ�ل�ال فرتة احل���رب التي ا�ستمرت حتى ع���ام  1697م ،كما ذكرن���ا ذلك �سابق ًا،
والتي كانت تكلفتها �أكرب بكثري من �أن متول بال�ضرائب املح�صلة(.((2
وبهذا التطور املهم ال���ذي طبع به م�صرف �إجنلرتا موقفه العام كم�صدر للنقود،
بالإ�ضاف���ة �إىل وظيفت���ه اجلديدة كم�صرف للحكومة ووكيله���ا ،ا�ستطاع امل�صرف
�أن يك�س���ب ثقة الكث�ي�ر من امل�صارف اخلا�صة التي ب���د�أت تظهر يف القرن الثامن
ع�ش���ر ،مما جعلها تعم���ل على االحتفاظ بح�ساب مع م�ص���رف �إجنلرتا؛ حيث �إنه
امل�ص���رف ال���ذي متتعت �أوراق���ه ب�أكرب قدر م���ن الثقة ،والتداول ،مم���ا مكنه عند
ظهور امل�ص���ارف الربيطانية ك�شركات م�ساهمة عام  1862م ،من �أن يكون القيم
على االحتياطيات النقدية للم�صارف اخلا�صة ،وبذلك يكون امل�صرف قد �أ�سندت
�إليه مهمة م�صرف امل�صارف كما �أ�صبح امللج�أ الأخري لإقرا�ضها(.((2
ويف تط���ور مه���م جد ًا� ،صدر قان���ون ع���ام 1844م،)the bank charter act( ،
ليعطي م�صرف �إجنلرتا احلق يف احتكار الإ�صدار النقدي يف نطاق دائرة ن�صف
قطره���ا(� )3أميال من مدينة لندن ،ومل ي�سم���ح لأي م�صرف �آخر جديد بالقيام
به���ذه املهمة ،كم���ا مت حتجيم امل�صارف امل�سم���وح لها �سابق ًا بالإ�ص���دار ب�أن تقوم
به���ذه العملي���ة يف �أ�ضيق نطاق ،كما �سم���ح قانون  1844م ،مل�ص���رف �إجنلرتا� ،أن
ي�ستم���ر يف �إ�ص���دار م���ا يع���ادل ( )14مليون ًا من اجلنيه���ات الإ�سرتليني���ة دون �أن
( ((2عمر ،د .ح�سني(،مبادئ علم االقت�صاد) ،دار الفكر العربي ،بريوت 1989 ،م ،الطبعة بدون� ،ص .466
(F.E. perry,(the Elements of banking) , institute of bankers, 1978 p. 29 ((2
( ((2كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص .14
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يلتزم بتغطية ذلك بالذهب ،ولكنه ملزم بتغطية ما يزيد على هذا املبـلغ ،وهو ما
ي�سـمى(.)fiduciary issue
وق���د �أدت الأزمات الت���ي وقعت يف الأع���وام 1847م 1857 ،م1866 ،م� ،إىل تويل
م�ص���رف �إجنلرتا ،م�س�ؤولية ج�سيم���ة ال تتمثل فقط يف املحافظة على نقد البالد،
و�إمن���ا �أي�ض��� ًا عل���ى �إدارة االئتمان على �أ�سا����س �سليم ،وقد فر�ضت ه���ذه الأزمات
عل���ى امل�ص���رف� ،إدراك العالق���ة القوي���ة ب�ي�ن النقد واالئتم���ان؛ ول���ذا كان لزام ًا
علي���ه االحتفاظ بحد �أدين م���ن االحتياطي النقدي ،مقاب���ل الأوراق النقدية التي
ي�صدره���ا ،وال يق���ف الأمر عند ه���ذا احلد ،بل عليه �أن ي�ستب���دل �أوراقه النقدية،
مب�صك���وكات ذهبية عن���د الطلب ،كما ك�شفت تلك الأزم���ات املدى الذي ميكن �أن
يت�أثر به و�ضع امل�صرف بامل�ضارب���ات ،والتو�سع غري املربر لالئتمان ،وتبع ًا لذلك،
مدى احلاجة التخاذ خطوات حلماية احتياطياته الذهبية يف الوقت املنا�سب (.((2
يف ع���ام 1928م �أ�صب���ح م�صرف �إجنل�ت�را هو امل�صدر الوحي���د للعملة يف �إجنلرتا
ومقاطعة ويلز.
ويع���د م�صرف �إجنلرتا من �أكرث امل�ص���ارف املركزية الأوربي���ة تبعة للحكومة ومل
ي�ستطع �أن ي�شق طريقه نحو اال�ستقالل من �سيطرة احلكومة �إال بعد عام 1997م،
حني ق���ررت احلكوم���ة الربيطانية �إج���راء �إ�صالحات جذرية يف نظ���ام امل�صرف
املرك���زي ،مم���ا منحه �صالحي���ات �أك�ث�ر لإدارة ال�سيا�سة النقدي���ة ،وقد جاء هذا
الإ�صالح ،نتيجة لتنفيذ �أحد وعود حزب العمال االنتخابية(.((2

املطلب الثاين :ن�ش�أة امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل اجلديد

خ�ل�ال القرن التا�سع ع�شر قامت الدول يف العديد من الأقطار� ،إما منح م�صرف
موج���ود ،حق �إ�صدار الأوراق النقدية لوحده� ،أو تويل مهمة الإ�صدار الرئي�سة لها،
�أو �ساع���دت عل���ى �إن�شاء م�صرف �إ�ص���دار جديد ب�صالحي���ات وامتيازات خا�صة،
متوافقة مع �سيطرة ورقابة حكومية بدرجات متفاوتة.
( ((2كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص .14
( ((2العيا�ش د .غ�سان (امل�صرف املركزي والدولة) احتاد امل�صارف العربية ،عمان ،الطبعة بدون 998 ،م،
�ص .135
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فامل�ص ـ���رف املركـ���زي ال�سـويـ���دي( ،)Riks bankانبث ـ���ق م���ن م�صـ���رف خـا�ص
م�ؤ�س�س يف �سنة 1656م ،و�أعيد تنظيمه كم�صرف دولة يف �سنة 1668م ،وقد �أعيد
تثبيته ت�شريعي ًا كمحتكر لإ�صدار النقد عام 1809م.
وم�صرف فرن�سا ،الذي �أ�س�س يف �سنة 1800م مب�ساعدة جزئية من �أموال الدولة،
وب�صورة رئي�سة بر�أ�سمال خا����ص� ،أ�صبح �صرييف احلكومة ،وا�ستلم احلق الوحيد
لإ�ص���دار الأوراق النقدية يف باري�س ،ومار�ست احلكومة م�شاركة يف ال�سيطرة على
امل�صرف من خالل تعيني املحافظ ،و�إثنني من م�ساعدي املحافظ.
وت�أ�س����س امل�صرف الهولندي يف �سنة 1814م بع���د �أن فقدت الثقة لأ�سباب عديدة
مب�صرف �أم�سرتدام القدمي ،ومنح حق �إ�صدار الأوراق النقدية و�صرييف احلكومة.
�أم���ا امل�ص���رف الوطني النم�س���اوي فقد ت�أ�س����س يف �سنة 1817م ،م���ن �أجل �إعادة
النظ���ام للو�ض���ع النقدي يف النم�سا الذي كان قد تدهور كث�ي�ر ًا نتيجة لتدين قيمة
العملة ،وا�ستلم امل�صرف امتياز �إ�صدار الأوراق النقدية.
افتت���ح م�ص���رف الرنويج يف �سن���ة 1817م ،وبد�أ بر�أ�سمال خا����ص ،ومت منحه حق
�إ�ص���دار النقد ،و�ص�ي�ريف الدولة� ،أما يف الدمنارك فق���د ت�أ�س�س امل�صرف الوطني
لكوبنهاج���ن بر�أ�سم���ال خا����ص �سن���ة 1818م ،و�سيطرت الدولة علي���ه من خالل،
تعي�ي�ن املحافظ ،و�أ�س�س امل�صرف الوطني البلجيكي يف �سنة 1850م� ،أما م�صرف
�أ�سباني���ا فقد ت�أ�س�س �سنة 1829م ،وعرف بهذا اال�سم يف �سنة 1856م ،حيث كان
ميكنه يف البداية الإ�شرتاك مع م�صارف املقاطعات يف �إ�صدار الأوراق النقدية.
وكان م�ص���رف رو�سي���ا ق���د ت�أ�س����س �سن���ة 1860م ،كم�صرف دولة به���دف توحيد
التداول النق���دي ،وطرح قرو�ض الإمرباطورية الرو�سي���ة� ،أما م�صرف الرايخ يف
�أملاني���ا فكان ت�أ�سي�سه يف �سنة 1875م ،على م�ص���رف برو�سيا ،الذي كانت ملكيته
جزئي��� ًا للدولة ،ومت ت�شكيل م�ص���رف اليابان يف �سنة 1882م لإع���ادة النظام بعد
اال�ضط���راب الذي �صار ،ب�سبب �إ�صدار الكثري من الأوراق النقدية من قبل العديد
م���ن امل�ص���ارف الوطنية ،وقد وج���دت �أي�ض ًا م�ص���ارف حمتكرة لإ�ص���دار الأوراق
النقدي���ة يف بل���دان مث���ل :الربتغ���ال ،وروماني���ا ،وبلغاري���ا ،تركيا ،ج���اوه ،م�صر،
اجلزائر ،خالل القرن التا�سع ع�شر.
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�إن �أب���رز حدث يف تاريخ امل�صارف املركزية يف القرن الع�شرين ،هو امل�ؤمتر املايل
الدويل الذي عقد يف بروك�سيل �سنة1920م ،والذي �أ�صدر تو�صياته ،و مفادها �أن
عل���ى كل البلدان التي مل تن�ش�أ م�صرف ًا مركزي ًا بع���د� ،أن تبد�أ يف �إن�شائه بال�سرعة
املمكن���ة ،لي�س فقط لغر�ض ت�سهيل �إعادة اال�ستق���رار لعمالتها ونظامها امل�صريف
واملحافظة عليه ،بل �أي�ض ًا من �أجل م�صلحة التعاون الدويل (.((2
من���ذ ذلك الوق���ت ،وبعد ت�أ�سي����س م�صرف االحتياط���ي جلنوب �أفريقي���ا يف �سنة
1921م ،فق���د جرى ت�أ�سي����س العديد من امل�صارف املركزي���ة يف البلدان امل�ستقلة
حديث ًا ،والتي ح�صلت على ا�ستقاللها يف اخلم�سني �سنة الأخرية(.((2

( ((2كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص .13
( ((2حامد� ،سيد ،ترجمة ح�سن يا�سني (تطور النظام البنكي املركزي يف اململكة العربية ال�سعودية) مركز
البحوث واال�ست�شارات ،معهد الإدارة العامة ،الريا�ض ،الطبعة بدون1979 ،م� ،ص .39
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املبحث الثالث :وظائف امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل
يقوم امل�صرف املركزي بوظائف متعددة ،ميكن تق�سيمها �إىل نوعني من الوظائف،
الأول :وظائف رئي�سة :هي امل�س�ؤولة عن كمية النقود الورقية و�سعر الفائدة ،و�أي�ض ًا
من���ع انهيار امل�صارف(((2؛ ووظائف �أخرى روتينية :مثل �أن يكون م�ست�شار ًا ،ووكيل
الدولة ،واالحتفاظ باحتياطيات امل�صارف ،و�إجراء املقا�صة بينهم(.((3

املطلب الأول :م�صرف الإ�صدار:

كان �إ�صدار النقود� ،ساري ًا بني امل�صارف التجارية يف كثري من البلدان ،قبل ن�ش�أة
امل�ص���ارف املركزية� ،أي قبل القرن الع�شري���ن ،ومن بني تلك امل�صارف التجارية،
م�صرف �إجنلرتا ،والذي ا�ستط���اع كما ذكرنا ذلك عند التطرق لن�ش�أة امل�صارف
املركزية� ،إىل ت�أ�سي�س نقد الدولة.
وق���د وج���د �أن تركيز �إ�ص���دار النقود لدى جهة حم���ددة ،له ع���دة �أ�سباب ،وجيهة
تتمثل يف:
•حتقيق رقابة �أف�ضل.
•متاثل �أوراق النقد.
•الإ�شراف على التزام امل�صرف املركزي ،قواعد �إ�صدار الأوراق النقدية.
•متكن الدولة من و�سيلة لإدارة ال�سيا�سة النقدية.
ومم���ا ال �ش���ك فيه ،ف����إن تركيز �إ�ص���دار النقد لدي جهة حم���ددة ،وهي امل�صرف
املرك���زي قد لقي قبو ًال ،وت�أييد ًا كبري ًا ،بد ًال م���ن �إ�صدراها من قبل احلكومة التي
يخ�شى �أن ت�سيء ا�ستخدام تلك الإدارة دون �ضابط ،كما تعزز هذا الدور امل�ستقل
يف ال���دول الدميقراطية؛ حي���ث ال �سلطة مطلقة على جمل����س حمافظي امل�صرف
املركزي �أو املحافظ.
( ((2يعني �إفال�س امل�صرف ويعرف اقت�صادي ًا حينما تعلن املحكمة �أن فرد ًا �أو م�ؤ�س�سة ب�أنهم عاجزين عن
الوفاء بدينيهما وعلية تنتقل موجودات املفل�س �إىل موظف تعينه املحكمة ي�سمي امل�صفي يقوم بت�صفية
املوجودات وتق�سيمها بني الدائنني ،اجلمعة ،علي ،مرجع �سابق� ،ص .69
( ((3ماير ،توما�س و�أخرون ،مرجع �سابق� ،ص .248
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قواعد الإ�صدار:

�إن قواع���د الإ�ص���دار تنظ���م مبوج���ب قان���ون ،وقد اختلف���ت القوان�ي�ن التي تنظم
الإ�ص���دار م���ن دولة �إىل �أخ���رى ،ومن وقت لآخر؛ وكل القوان�ي�ن تدور حول حتديد
نوعي���ة الغط���اء ،الذي يج���ب �أن يحتفظ به امل�ص���رف املركزي يف مقاب���ل �إ�صدار
الأوراق النقدية ،وهذا الغطاء قد يكون من ال�سندات احلكومية ،والذهب ،والعملة
الأجنبية ،والغر�ض من احتفاظ امل�صرف املركزي بهذه الأ�صول مقابل ما ي�صدره
من �أوراق بنكنوت ،هو :الإبقاء على النقد كي يقوم بوظائفه.
وهناك فل�سفتان تقوم عليهما قواعد الإ�صدار:
القاعدة الأوىل:

ت���رى �إعطاء احلرية للم�صرف املركزي يف �إ�صدار مق���دار البنكنوت يف �أي وقت،
فكمي���ة امل�ص���در يحدده مقدار طل���ب املتعاملني ،ففي �أوقات ال���رواج حيث تن�شط
الأحوال التجارية ،وتزداد امل�شروعات ،ومن ثم يزداد طلب املتعاملني على النقود
من امل�صارف التجارية ملقابلة االئتمان املتزايد ،فيقوم امل�صرف املركزي ،بزيادة
الإ�ص���دار ،ويف �أوقات الك�ساد؛ حيث يقل ن�شاط رج���ال الأعمال ،وتقل املعامالت،
وبالت���ايل يق���ل طل���ب امل�ص���ارف ،واملتعاملني الأف���راد؛ فيقوم امل�ص���رف املركزي
بتخفي�ض حجم امل�صدر من النقود ،ووفق ًا لأن�صار فل�سفة حرية الإ�صدار ،يقولون
منتقدي���ن �إنن���ا ل���و قيدنا �إ�ص���دار البنكنوت عل���ى �أ�سا�س ما يحتف���ظ به امل�صرف
املركزي من ذهب ،ولي�س وفق ًا لظروف الن�شاط االقت�صادي ال�سائدة� ،سي�ؤدي �إىل
�أن���ه يف �أوقات الرواج حيث يزداد الطلب على البنكنوت ،وقيام امل�صرف املركزي
بزي���ادة مقدار امل�صدر م���ن الأوراق �سيخ�شى منه �أن تزداد �ش���دة الرواج ،وتتجه
الأ�سع���ار نحو االرتفاع ،حمدثت ًا ،حالة من الت�ضخم مم���ا ي�ؤدى �إىل تدهور العملة
الوطني���ة ،والعك�س يف �أوقات الك�ساد ،وبعبارة �أخ���رى ف�إن هذه الفل�سفة ت�ؤدي �إىل
زيادة حالة الرواج �شدة ،وزيادة حالة الك�ساد ق�سوة.
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القاعدة الثانية:

ف�ي�رى �أ�صحابها تقييد الإ�صدار ،حيث ال حرية كاملة للم�صرف املركزي� ،إذ لدى
امل�ص���رف من الو�سائل الأخرى ،مثل متكني امل�صارف التجارية على خلق الودائع،
في���زداد املعرو�ض من النقود يف �أوق���ات الرواج ،والعك�س يف �أوقات الك�ساد ،متبعة
�سيا�سة انكما�شية(.((3
وقد مرت قواعد الإ�صدار بعدد من الأ�شكال:
نظام الغطاء الذهبي الكامل:

ويق�ض���ى هذا النظ���ام ب�أن يك���ون احتياطي الذه���ب ملقدار ما ي�ص���دره امل�صرف
املرك���زي من �أوراق البنكن���وت (� )% 100أي �أوراق البنكنوت يف هذه احلالة تكون
�أوراق نقدية نائية.
نظام الإ�صدار بالن�سبة:

ويقوم هذا النظام على �أ�سا�س منح امل�صرف املركزي حق �إ�صدار �أوراق البنكنوت
بكمي���ة معلومة ب���دون غطاء ذهبي ،عل���ى �أن���ه �إذا زاد مقدار امل�ص���در من �أوراق
البنكنوت عن هذه الن�سبة ،فعلى امل�صرف املركزي �أن يغطي الزيادة بغطاء كامل
من الذهب.
نظام الغطاء املتنوع:

ويق�ض���ي هذا النظ���ام ب�أن يقوم امل�ص���رف املركزي باالحتف���اظ بن�سبة معينة من
مق���دار امل�صدر من العملة الورقية كاحتياطي ذه���ب ،على �أن يكون غطاء الن�سبة
الباقي���ة من عنا�ص���ر الغطاء الأخ���رى كال�سن���دات احلكومي���ة والأوراق التجارية
والأوراق املالية ،وقد كانت �أملانيا �أول من اتبع هذا النظام ،وتبعتها بعد ذلك دول
كثرية ،مثل :الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا.

( ((3انظر :بت�صرف ،خليل ،د�.سامي (النقود والبنوك) �شركة كاظمة للن�شر والرتجمة والتوزيع ،الكويت،
الطبعة الأوىل ،عام1982م� ،ص.530
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نظام احلد الأق�صى للإ�صدار:

يق�ض���ي ه���ذا النظام بتحديد ح���د �أق�صى ملقدار م���ا ي�ستطيع امل�ص���رف املركزي
�إ�صداره من �أوراق البنكنوت ،دون �أي غطاء ذهبي ،وقد اتبعت فرن�سا هذا النظام
قب���ل احلرب العاملي���ة الأوىل ،وال �شك �أن هذا النظام متي���ز باملرونة عن الأنظمة
الأخ���رى ،خا�صة و�أن القانون �أج���از زيادة مقدار احلد الأق�ص���ى وذلك بالرجوع
�إىل الربملان.
نظام الإ�صدار احلر:

�إن جمي���ع النظ���م ال�سابق���ة ال تخل���و من ع���دم املرون���ة ،وت�ضع بع����ض القيود على
امل�ص���رف املرك���زي يف �إ�ص���دار �أوراق البنكن���وت ،وق���د كانت هذه النظ���م لها ما
يربره���ا وفق ًا لتطورات النظ���ام النقدي� ،أما الوقت احلا�ض���ر فقد حظيت العملة
الورقي���ة بالثقة الكاملة ،ب���ل �أ�صبحت الودائع امل�صرفية متث���ل اجلزء الغالب من
النق���ود الورقية ،وعلية فقد �أعطي���ت املرونة الكاملة يف �إ�ص���دار �أوراق البنكنوت؛
ف�أ�صب���ح نظام الإ�صدار احلر الذي تتبعه معظم دول العامل؛ حيث مل يعد ي�شرتط
عل���ى امل�صارف املركزية االحتفاظ ب�أي م���ن احتياطي الذهب ،و�أ�صبح من الكايف
�أن تك���ون �أن���واع الأ�صول الأخرى من �سندات احلكوم���ة ،والأوراق املالية ،والأوراق
التجاري���ة غطا ًء للإ�صدار ،وبذل���ك �أعطيت املرونة الكامل���ة للم�صارف املركزية
لر�سم ال�سيا�سة النقدية مبا يتفق وظروف الدولة االقت�صادية(.((3

املطلب الثاين :م�صرف احلكومة

يق���وم امل�صرف املركزي مبه���ام م�صرف احلكومة ،ووكيله���ا ،وم�ست�شارها ،نظر ًا
الرتباط���ه ،بوظيفة ال�سيا�س���ة املالية ،والتي ميثله���ا خزينة الدولة� ،أم���ا ال�سيا�سة
النقدي���ة فممثلها امل�ص���رف املركزي (م�صدر النق���ود) وامل�صرف املركزي يتمتع
مبهم���ة م�ستقل���ة ،وعالي���ة ،وموثوقة وم���ن �أبرز تلك امله���ام التي يق���وم بها كوكيل
وم�ست�شار احلكومة ما يلي:
( ((3قري�صة ،د� .صبحي تادر�س (النقود والبنوك) دار النه�ضة العربية ،بريوت ،الطبعة بدون1984،م� ،ص.147
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•االحتف����اظ بح�سابات الدول����ة �إذ تودع احلكومة ح�صيل����ة �إيراداتها �أو قدر منها
يف ح�ساب����ات خا�صة لدى امل�صرف املركزي؛ كما تقوم ب�سحب �شيكات على تلك
احل�ساب����ات ،وح�سابات الدولة تعترب �إحدى الأدوات املهمة يف زيادة �أو تخفي�ض
االئتم����ان امل�صريف ،ف�إذا رغبت يف متكني امل�صارف التجارية من زيادة قدرتها
يف منح ائتمان ،ف�إنها تقوم بنقل جزء من ح�ساباتها من امل�صرف املركزي �إىل
امل�صارف التجارية والعك�س �صحيح.
•يتوىل امل�صرف املرك���زي عمليه �إ�صدار القرو�ض العامة نيابة عن الدولة؛ فيقوم
بعملية تنظيم الإ�صدار ،واالكتتاب ،وح�ساب الفوائد ،و�أق�ساط اال�ستهالك الحق ًا.
•يق����وم امل�صرف املركزي بتقدمي القرو�����ض املبا�شرة للحكومة ،خا�صة يف �أوقات
العجز الطارئ.
•�إدارة ر�صي���د الدولة من االحتياطيات بالعم�ل�ات ال�صعبة �أو الذهب ،واملعادن
النفي�سة.
•تق����دمي الن�صح ،وامل�ش����ورة للحكومة ،فيما يتعل����ق بال�سيا�سة النقدي����ة ،و�أحيان ًا
�أخ����رى ،االقت�صادي����ة؛ فامل�ص����رف املركزي م�ؤه���� ٌل للعب هذا ال����دور ،من حيث
ا�ستقالليت����ه ،و�إ�شراف����ه عل����ى امل�ص����ارف التجاري����ة ،و�س����وق الأوراق املالي����ة،
وامل�صارف املتخ�ص�صة ،وعالقاته مب�ؤ�س�سات النقد واملال العاملية)(.((3

املطلب الثالث :م�صرف الت�سويات.

يقوم امل�صرف املركزي بوظيفة م�ص���رف الت�سويات؛ كونه يحتفظ باالحتياطيات
النقدية وودائع امل�صارف التجارية ،وامل�صارف الأخرى املتخ�ص�صة �أو الأجنبية،
مما يجعله قادر ًا على �أن يجري املقا�صة بني تلك احل�سابات ،كما هي عندما يودع
الأفراد ودائعهم لدى امل�صارف التجارية ،ل�صالح تلك امل�صارف ،وبناء على طلبها
وق���د تطورت وظيفة املقا�صة والت�سوية املركزية �أو ًال من قبل م�صرف �إجنلرتا ،يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،ووفق ملا �أورد �سبد جنو (� )Sprdngueأنه يف �سنة
1854م ،مت تبن���ي خطة ت�سوية الفروقات ب�ي�ن امل�صارف املختلفة يف نهاية كل يوم
تقا�ص بتحويالت تبني ح�سابات امل�صارف التجارية لدى م�صرف �إجنلرتا.
( ((3عو�ض اهلل ،د .زينب ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .105
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وي�ؤك���د ويلي�س( ،)Willisعلى �أهمية نظام املقا�ص���ة ،ويعتربه و�سيلة ملعرفة درجة
ال�سيولة التي يحتفظ بها النظام امل�صريف يف �أي وقت ،وهي م�س�ألة البد �أن يعرفها
امل�صرف املركزي من يوم لآخر (.((3
ويعل���ق ،ك���وك (( :)kokeق���د يكون يف ذل���ك ،مبالغة يف و�صف عملي���ة املقا�صة،
والت�سوي���ة املركزي���ة كمقيا����س لل�سيولة العام���ة يف املجتمع ،ومع ذلك ف����أن عملية
املقا�ص���ة ،والت�سوي���ة املركزية قد توفر ً
فع�ل�ا و�سيلة ثمين���ة للم�صرف املركزي يف
الت�أكد من االجتاهات الن�سبية ملعامالت امل�صارف كل على انفراد)(.((3

املطلب الرابع :امللج�أ الأخري وبنك �إعادة القطع

تط���ورت وظيفة �إعادة القطع (اخل�صم) ،و�آخر ملج����أ للإقرا�ض ،نتيجة ملا ذكره
الباحث ،من تركز احتياطيات وودائع امل�صارف التجارية لدى امل�صرف املركزي،
وحق امل�صرف املركزي لإجراء الت�سويات واملقا�صة.
وعرفت املو�سوعة االقت�صادية� ،إعادة القطع ب�أنه( :يطلق على �إحدى وظائف امل�صرف
املركزي ،ويق�صد به �أن امل�ص���ارف التجارية التي تخ�صم الأوراق التجارية لعمالئها
ق���د ت�ضطر يف بع�ض الأحي���ان �إذا �أعوزتها النق���ود ال�سائلة� ،أن تعي���د خ�صم الأوراق
التجارية الت���ي يف حوزتها ،لدى امل�صرف املركزي؛ ولذلك ف�إن �سعر �إعادة اخل�صم؛
�أي �سع���ر امل�صرف ،هو ال�سعر الذي يفر�ضه امل�صرف املركزي ،لإعادة �شراء الأوراق
التجاري���ة تلك ،وهو �أعلى عادة م���ن �سعر اخل�صم الع���ادي� ،أي ال�سعر الذي تفر�ضه
امل�صارف التجارية للخ�صم عند �شرائها الأوراق التجارية من عمالئها)(.((3
ونالح���ظ م���ن التعريف مدى ارتباط وظيف���ة �إعادة القطع بوظيف���ة امللج�أ الأخري
�أحيان ًا ويعزز كوك ( )kokeذلك بقوله( :ارتبطت وظيفة امللج�أ الأخري للإقرا�ض
تاريخي ًا بتلك اخلا�صة ب�إعادة القطع ،حيث كانت الوظيفة الأوىل ،تنجز من خالل
الوظيفة الثانية ،ولقد �سبقت وظيفة �إعادة القطع وظيفة امللج�أ الأخري للإقرا�ض،
ويف العدي���د م���ن البلدان بقيت الع���ادة ،با�ستثن���اء الظروف غ�ي�ر االعتيادية� ،أن
( ((3جميد ،د� .ضياء ،مرجع �سابق� ،ص .256
( ((3د .كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص .103
( ((3ح�سني ،د .عمر( ،املو�سوعة االقت�صادية) دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1992 ،م� ،ص.456
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يخ�ص���م (يقطع) امل�صرف املرك���زي امل�صارف كو�سيلة مالئمة له���ا ،ولي�س �أمر ًا
يلج����أ �إليه فق���ط عندما ت�ستنفذ امل�ص���ادر الأخرى املتوافرة له���ا لتعزيز �أموالها،
وميك���ن �أي�ض ًا �أن يعترب امل�صرف املرك���زي م�ؤدي ًا لوظيفة امللج�أ الأخري للإقرا�ض،
عندم���ا ترجع �إلي���ه امل�صارف التجارية ملن���ح احلكومة ت�سهي�ل�ات يف �أوقات ندرة
الأموال ،ب�شراء الأوراق املالية ،والكمبياالت يف ال�سوق املفتوح ،وتوفري ائتمان �أكرث
يف مثل هذه الظروف ،مببادرة منه ،حيث ميكنه الق�ضاء على �أو التقليل من حاجة
امل�ص���ارف وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى لإع���ادة اخل�صم ،وعليه ف�إن وظيفتي �إعادة
القط���ع وامللج�أ الأخري ،ال متثالن دائما �شيئ ًا واحد ًا ،ولكن لأ�سباب تتعلق بالتوافق
العام وارتباطهما التاريخي ،ميكن �أن يعاجلا ب�شكل جيد مع ًا)(.((3
كم���ا ي�ؤكد ماير ( )Mayerعند حديثه ع���ن حيلولة امل�صرف املركزي دون انهيار
امل�ص���ارف (كملج����أ �أخري) بقوله�(( :أح���د جوانب ال�سيطرة عل���ى عر�ض النقود
ه���و احلاجة �إىل توفري احلماية �ض���د انهيار امل�ص���ارف� .....أي �أن تكون م�ؤ�س�سة
امل�صرف املركزي قادرة وم�ستعدة لإقرا�ض امل�صارف التي تكون يف �أزمة حيثما ال
تكون امل�صارف الأخرى م�ستعدة للقيام بذلك ،و�أن توفر ال�سيولة للنظام امل�صريف،
ومن خ�ل�ال عمليات ال�سوق املفتوحة .......ولكونه يق���ف دائما على ا�ستعداد لأن
يقوم بدور املقر�ض الأخري ف�إن هذه تعد وظيفة هامة للغاية ،ومن ال�سهل �أن نن�سي
ذل���ك ،ف�إن التهديد بالهلع املايل يكون ن���ادر ًا ،وهكذا عندما ينظر املرء للأن�شطة
اليومي���ة للم�ص���رف املركزي ف����إن وظيفته كمقر�ض ،تبدو غ�ي�ر مالئمة ،بل وغري
هامة ،ولكن ميكن �أن تقول نف�س ال�شئ عن رجال الإطفاء مثال))(.((3

املطلب اخلام�س :الرقابة على االئتمان

تعترب الرقابة على االئتمان �أحدي �أهم وظائف امل�صرف املركزي يف الع�صر احلديث،
نظ���ر ًا لأهمية ال�سيا�سة النقدي���ة يف الت�أثري على الن�شاط االقت�صادي� ،سيما يف العامل
النام���ي ،وميكن تق�سي���م الرقابة االئتماني���ة للم�صرف املركزي �إىل ثالث���ة �أنواع من
الرقاب���ة ينتمي كل ن���وع منها �إىل عدد من الأ�سالي���ب �أو ال�سيا�سات التي يختلف مدى
( ((3كوك ،دي ،مرجع �سابق� ،ص .85
( ((3ماير ،توما�س ،مرجع �سابق� ،ص .248
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اعتماد امل�صرف املركزي عليها باختالف الهياكل االقت�صادية التي تزاول فيه ،وتغري
ظروف االقت�صاد بني اال�ستقرار �أو الك�ساد �أو الت�ضخم ،وهي كما ي�أتي:
الرقابة الكمية على االئتمان:

ته���دف الرقابة الكمية على االئتم���ان �إىل الت�أثري على حجم االئتمان امل�صريف يف
جمموعه ب�صرف النظر عن توزيعه على خمتلف الأن�شطة االقت�صادية ،ومن �أبرز
�أدوات الرقابة الكمية ما ي�أتي:
�سيا�سة �سعر اخل�صم:

تنب����ع �أهمية �سيا�سة �سعر اخل�ص����م من ارتباط �سعر �إعادة القط����ع ب�أ�سعار الفائدة
ال�سائد يف ال�سوق على الأجل الق�صري ،مت�أثرة بها حيث ترتفع الفوائد بارتفاع �سعر
�إع����ادة القطع ،وتنخف�ض بانخفا�ضه وم����ن هنا ف�إن �سعر اخل�صم �إمنا يحكم �أ�سعار
الفائدة التي تك����ون امل�صارف التجارية م�ستعدة لإقرا�����ض عمالئهم على �أ�سا�سها،
والفوائد التي تدفعها على الودائع لأجل وودائع االدخار وكذلك ال�سعر الذي ت�ستطيع
احلكومة به �إ�صدار �أذونات اخلزانة العامة(((3؛ ولذا ف�إن امل�صرف املركزي �إذا �أراد
�أن يتو�س����ع يف االئتمان ف�إنه يقوم بتخفي�ض �أ�سعار اخل�صم مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض
�أ�سعار الفوائد ،وبالتايل زيادة الأموال املقر�ضة والعك�س �صحيح.
�إال �أن الدكت���ورة زين���ب ح�س�ي�ن عو����ض اهلل ت���رى �أن تل���ك الأداة (�سيا�س���ة �سع���ر
اخل�صم) فقدت �أهميتها بقوله���ا (فقد فقدت �سيا�سة اخل�صم للجزء الأكرب من
�أهميته���ا ك�أداة يف رقابة االئتمان وعر�ض النقود وذلك ل�سبب ظهور �أدوات �أخرى
له���ذه الرقابة� ،أكرث فعالية منها من جهة �أوىل وب�سبب عزوف امل�صارف التجارية
ع���ن اللج���وء �إىل خ�ص���م الأوراق املالي���ة ل���دى امل�ص���رف املرك���زي �أو االقرتا�ض
منه)(((4وتتوقف فعالية �سيا�سة �سعر اخل�صم على ما ي�أتي:
( ((3تعرف �أذونات اخلزانة ب�أنها ورقة مالية ت�صدرها احلكومة عرب �سوق اخل�صم كو�سيلة لإقرتا�ض املال
لأجال ق�صرية (ثالثة �أ�شهر) وتقوم امل�صارف التجارية ب�شراء معظم �سندات اخلزينة وحتتفظ بها كجزء
من ن�سبة الأ�صول االحتياطية ،راجع ،الإيوبي ،عمر( ،معجم االقت�صاد) �أكادمييا �إنرتنا�شينول ،بريوت،
الطبعة بدون ،عام 1995م� ،ص .418
( ((4عو�ض اهلل ،د .زينب ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .152
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•مدى ات�ساع �سوق النقد وخا�صة �سوق اخل�صم.
•مدى �أهمية �سعر الفائدة للنفقات الكلية لأنواع الن�شاط االقت�صادي.
•حالة الن�شاط االقت�صادي بوجه عام.
•م���دى اعتماد امل�ص���ارف التجارية على امل�صرف املرك���زي يف احل�صول على
نقود �إ�ضافية (.((4
�سيا�سة ال�سوق املفتوحة:

تع���رف �سيا�سة ال�سوق املفتوحة بدخول امل�ص���رف املركزي يف �سوق الأوراق املالية
بائع��� ًا �أو م�شرتي��� ًا ل�ل��أوراق املالية ،وبالأخ����ص ال�سندات احلكومي���ة ذات الآجال
املتع���ددة ،وتختل���ف �سيا�س���ة ال�سوق املفتوح���ة عن �سيا�س���ة �إعادة اخل�ص���م ،ب�أن
امل�ص���رف املركزي يف الأوىل يتدخل يف ال�س���وق م�ؤثر ًا يف حجم الكتلة النقدية من
خ�ل�ال ال�سوق الذي يجمع �أط���راف متعددة من امل�صارف التجاري���ة ،وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى ،والأفراد؛ لذا �سميت بال�سوق املفتوحة� ،أما يف الثانية ف�إن امل�صرف
املركزي يتخذها �سيا�سة داخل امل�صرف املركزي ذاته.
وت�ؤدي عمليات ال�سوق املفتوحة عند قيام امل�صرف املركزي ب�شراء الأوراق املالية
�إىل زي���ادة االحتياطيات النقدي���ة لدي امل�صارف التجاري���ة ،يف حني ت�ؤدي عملية
البيع �إىل امت�صا�ص هذه االحتياطيات ،ومن ال�سهل �شرح عملية ال�سوق املفتوحة؛
ففي حالة ارتفاع الأ�سعار ،حيث تعترب م�ضرة لالقت�صاد ،يقوم امل�صرف املركزي
بط���رح الأوراق املالية احلكومية وغريها م���ن الأوراق املحتفظ بها يف حقيبته �إىل
اجلمه���ور بائع ًا ،مت�سبب ًا بذل���ك يف تقليل العر�ض الكلي للنق���ود داخل االقت�صاد،
وباملقاب���ل يقوم امل�شرتون �إىل دفع قيمة ه���ذه الأوراق من ودائعهم لدى امل�صارف
التجاري���ة ،طاملا �أن امل�ص���ارف التجارية حتتف���ظ ب�أر�صدة نقدي���ة لدى امل�صرف
املرك���زي ف�إن قيام امل�صارف التجارية بت�سديد قيمة الأوراق املباعة �إىل امل�صرف
املرك���زي �سي�ؤدي �إىل تقليل حجم ودائعها ل���دى امل�صرف املركزي ،و�إن انخفا�ض
�أر�صدتها النقدية يدفعها �إىل تقليل قرو�ضها املمنوحة �إىل اجلمهور ،وهكذا ت�ؤدي
( ((4قري�صة ،د� .صبحي تادر�س(،النقود والبنوك) ،مرجع �سابق� ،ص .163
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عمليات ال�س���وق املفتوحة �إىل ال�سيطرة على ارتفاع الأ�سع���ار ،وي�ستطيع امل�صرف
املركزي و�ض���ع حد النخفا�ض الأ�سعار داخل االقت�صاد ،ع���ن طريق قيامة ب�شراء
الأوراق املالية احلكومية وغريها يف ال�سوق املالية(.((4
كما �أن �سيا�سة ال�سوق املفتوحة ت�ؤثر يف �أ�سعار الفوائد ،عندما ت�ؤثر يف �أ�سعار الأوراق
املالي����ة ،فدخول امل�ص����رف املركزي بائع ًا ل��ل��أوراق (�سندات حكومي����ة) ي�ؤدي �إىل
تخفي�ض �أ�سعارها ال�سوقي����ة ،وهذا يعني رفع ًا لأ�سعار الفائدة� ،أما دخول امل�صرف
املرك����زي م�شرتي ًا للأوراق املالية كم����ا يحدث يف �أوقات الك�ساد ،يكون مبثابة زيادة
يف الطلب على هذه الأوراق ،ومن ثم ترتفع �أ�سعارها ال�سوقية ،وهذا يعني تخفي�ض ًا
لأ�سع����ار الفائدة ،وي����رى البع�����ض �أن تركز امل�ص����ارف املركزية يف �أوق����ات الك�ساد
عملياته����ا يف ال�سوق املفتوحة عل����ى الأوراق املالية طويلة الأج����ل ،ف�شراء امل�صرف
املرك����زي للأوراق املالية طويل����ة الأجل يخف�ض �أ�سعار الفائ����دة طويلة الأجل ،مما
يكون م�شجع ًا على زيادة مع����دل اال�ستثمار ،وقد انتقد كينز ( )keynesال�سلطات
النقدي����ة الأمريكية لق�صرها عمليات ال�س����وق املفتوحة على الأوراق ق�صرية الأجل
يف الف��ت�رة 1934 – 1933م ،واق��ت�رح عليها �أن تق�صر ا�ستعداده����ا للبيع وال�شراء
ب�أ�سعار حمددة للأوراق املالية ذات اال�ستحقاق املتعدد(.((4
وترى الدكتورة زينب ح�سني عو�ض اهلل �أن �سيا�سة ال�سوق املفتوحة هي �أكرث فعالية
يف قب����ض االئتم���ان منها يف ب�سطه (فهذه ال�سيا�س���ة ال تكون ذات فعالية كبرية يف
حالة االنكما�ش لأن �شراء امل�صرف املركزي لل�سندات بهدف زيادة حجم االئتمان
الذي متنحه امل�صارف التجارية يقابل ب�إحجام الأفراد عن طلب القرو�ض من هذه
امل�ص���ارف ،ولذا ف�إن هذه ال�سيا�سة تكون �أكرث فعالية يف حالة االنتعا�ش ،وحماربة
الت�ضخ���م ،فبي���ع امل�صرف املرك���زي لل�سندات يهدف لإنقا�ص حج���م االئتمان وال
ي�صط���دم بعقب���ة رفع �سع���ر الفائدة ،نظر ًا الرتف���اع معدالت الأرب���اح التي تعو�ض
الزي���ادة اخلا�ص���ة يف �أ�سعار الفائدة من القرو�ض امل�صرفي���ة ،كما �أن فعالية هذه
الو�سيل���ة تتوقف على وجود �أ�سواق متقدمة مالي ًا ف�إذا مل توجه هذه ال�سوق �أ�ص ًال،
( ((4جميد ،د� .ضياء ،مرجع �سابق� ،ص .266
( ((4قري�صه .د� .صبحي تار�س (النقود والبنوك) مرجع �سابق� ،ص .164
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�أو كان���ت �سوق بدائي���ة ،وغري مندجمة متام ًا يف االقت�صاد بحيث ال ت�ؤثر يف �سلوك
الإفراد ،ف�أن عمليات ال�سوق املفتوحة �ستكون عدمية الأثر� ،أو على الأقل حمدودة
الأثر جد ًا ،وهذا الو�ضع الغالب يف كثري من البالد ،خا�صة النامية منها)(.((4
� .1سيا�سة االحتياطي النقدي:

تعرف �سيا�س���ة االحتياطيات ب�أنها �إلزام امل�صرف املرك���زي ،امل�صارف التجارية
باالحتف���اظ ،بجزء �أو ن�سبة معينة من �أ�صولها ل���دى امل�صرف املركزي يف ح�ساب
غ�ي�ر منت���ج للفوائد ،به���دف الت�أثري على ن�سب���ة ال�سيولة لدى امل�ص���ارف بالتو�سع
�أو االنكما����ش االئتماين ،ف����إذا كان هناك ارتفاع يف املعدل املذك���ور (ن�سبه) ف�إن
حاج���ات امل�صارف التجارية لل�سيولة �سوف ت���زداد؛ ذلك لأنه يتوجب عليها زيادة
احتياطياتها يف ح�سابها لدى امل�صرف املركزي( ،((4والعك�س �صحيح.
وي�ؤك���د د� .سامي خليل على �أهمية االحتي���اط النقدي( :و�أهمية تركيز االحتياطي
النقدي تنح�صر يف الأتي:
•�أن���ه م�صدر ق���وة كبرية للنظام امل�صريف يف الدولة وال���ذي �سي�ؤدي �إىل زيادة
ثقة الأفراد.
•ميكن �أن يتخذ �أ�سا�س ًا لهيكل من االئتمان �أطول مدة و�أكرث مرونة.
•ميك���ن البنك املركزي من �أن يوفر �أر�ص���دة �إ�ضافية لتلك البنوك التي تواجه
م�شاكل م�ؤقتة.
•ميك���ن البن���ك املرك���زي �أن ي�ؤث���ر و�أن يدير ويراق���ب خلق االئتم���ان بوا�سطة
البنوك التجارية)(.((4
و�سيا�س���ة االحتياطيات هي من الأدوات الفاعلة ،لتحقيق تغريات كبرية ،وجذرية،
يف الأج���ل الطويل ،حيث ت���رى الدكتورة زين���ب ح�سني ذلك فتق���ول( :والواقع �أن
�سيا�س���ة ال�سوق املفتوحة ه���ي �أكرث فعالية من �أجل حتقي���ق التغريات الب�سيطة يف
( ((4ح�سني .د .زينب عو�ض اهلل ،مرجع �سابق� ،ص .156
( ((4د .مالك ،و�سام( ،النقود وال�سيا�سات النقدية) دار املنهل اللبناين ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،عام 2000
م� ،ص .245
( ((4انظر بت�صرف ،خليل ،د� .سامي (النقود والبنوك) مرجع �سابق� ،ص .542
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حال���ة االئتمان ،يف حني �أن �سيا�سة االحتياطي النقدي والر�صيد النقدي هي �أكرث
فعالية ،م���ن �أجل حتقيق التغريات الكبرية واجلذري���ة يف الأجل الطويل ،على �أنه
وب�صفة عامة تظل �سيا�سة التغيري يف ن�سبة ال�سيولة �أكرث ت�أثري ًا يف الدول النامية،
حيث تكون عمليات ال�سوق املفتوحة �ضئيلة الأثر)(.((4
 .2الرقابة النوعية على االئتمان:

�إن اله���دف م���ن الو�سائ���ل النوعي���ة للرقاب���ة على االئتم���ان لي�س ه���و الت�أثري على
كمي���ة االئتمان ب�شكل عام ،و�إمنا هو الت�أثري على �أن���واع معينة منه ،لتحقيق نتائج
اقت�صادية مرغوب فيها.
وقد يكون هذا عرب التمييز يف تكلفة احل�صول على االئتمان� ،أو يف حجم القرو�ض
و�آجالها ،ولعل من �أهم هذه الأدوات النوعية ما ي�أتي:
•حتدي���د �أ�سعار فائدة تختلف باختالف ن���وع االئتمان ،فتكون منخف�ضة بالن�سبة
للقرو�ض التي متن���ح لأن�شطة ت�شجعها الدولة ،ومرتفعة بالن�سبة للأن�شطة ذات
الأهمية الأقل بالن�سبة للمجتمع.
• حتدي���د ح�ص�ص ائتمانية خمتلف���ة للأن�شطة االقت�صادي���ة ،فيزيد االئتمان
املق���دم لل�صناع���ة يف دول���ة ت�ستهدف بن���اء القاع���دة ال�صناعي���ة ،ويخف�ض
االئتمان املقدم لال�ستهالك مث ًال.
•حتديد �آج���ال خمتلفة ال�ستحقاق القرو�ض ح�سب �أوج���ه ا�ستخدامها؛ بحيث
تزداد �آجال القرو�ض املقدمة للتنمية.
•ا�ش�ت�راط احل�صول عل���ى موافقة امل�صرف املركزي عندم���ا يتجاوز االئتمان
حد ًا معين ًا.
وميكن القول ب�شكل عام �إن هذه الو�سائل ت�ستهدف و�ضع قيود على ن�شاط امل�صارف
التجارية بحيث متنع هذه امل�صارف من مزاولة عمليات معينة �أو توظيف مواردها
يف بع�ض الأ�صول غري املرغوب فيها من وجهة نظر املجتمع(.((4
( ((4عو�ض اهلل د .زينب ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .158
(� ((4سيجل ،باري ،ترجمة د .طه من�صور ،و�آخرين (النقود والبنوك واالقت�صاد) دار املريخ ،الريا�ض،
الطبعة العربية1987 ،م� ،ص .272
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 .3الإقناع الأدبي:

يح���اول �صانعو ال�سيا�س���ة النقدية كث�ي�ر ًا الت�أثري على امل�ص���ارف واملن�ش�آت املالية
الأخ���رى من خ�ل�ال الإقناع الأدبي وكذلك ما ميك���ن �أن ن�سميه �سيا�سة امل�صارحة
( )open mouth policyفم���ن خالل املقاالت يف ال�صحف واملجالت واخلطب
يف املنا�سب���ات املختلف���ة والتعليمات اخلطي���ة وامل�شاورات اجلانبي���ة يف املنا�سبات
املختلف���ة يحاول امل�س�ؤول���ون عن هذه ال�سيا�س���ة تغيري �سلوك املن�ش����آت املالية �إىل
االجتاه املرغوب فيه(.((4
املطلب ال�ساد�س:الرقابة امل�صرفية.

�إن الرقاب���ة �إح���دى �أهم وظائف امل�صرف املركزي؛ حي���ث تعترب هي امل�س�ؤولة عن
حتقي���ق ،وجود جهاز م�صريف قوي ،و�سليم ومناف����س؛ فخالل الفرتة املحددة من
عام 1975م 1992 -م� ،شهد العامل انت�شار ًا كبري ًا يف �أعمال امل�صارف ،وتداخلها
دولي��� ًا ،كما �أن امل�صارف ق���د تعر�ضت لإع�سارات متك���ررة ،نتيجة للتو�سع املفرط
وازدياد املناف�سة ،مما حدا �إىل تطوير الرقابة امل�صرفية من قبل ال�سلطات املالية
والنقدية ملقابلة متطلبات املرحلة اجلديدة وح ًال لتلك امل�شكالت.
وتهدف الرقابة امل�صرفية �إىل ما ي�أتي:
•الت�أك���د من �سالمة الو�ضع امل���ايل لكل م�صرف� ،أو م�ؤ�س�س���ة مالية ،وب�صورة
خا�ص���ة الت�أك���د من الكف���اءة املالية و�ضم���ان ال�سيولة الالزم���ة ،وقابلية تلك
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية على القيام بالتزاماتها و�أعبائها ،وعلى الأخ�ص
املحافظة على �أموال املودعني.
•تقيي���م املوجودات ل���كل م�صرف ،وخا�ص���ة الديون وال�سلفي���ات ،واحل�سابات
املدينة الأخرى.
•درا�سة امل�شاكل التي تواجه امل�ؤ�س�سات ،وحماولة �إيجاد حلول لتلك امل�شاكل.
•التحق���ق من �أن امل�ص���ارف وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة ،تتقيد بالقوان�ي�ن والأنظمة
والتعليمات الر�سمية ال�صادرة عن امل�صرف املركزي.
( ((4املرجع نف�سه� ،ص .275
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•تق���دمي االقرتاح���ات ،وال�سب���ل الت���ي ت�ساع���د على ح���ل امل�شاكل الت���ي جتابه
امل�صارف التجارية ،وطرق زيادة كفاءتها.
وق���د قامت ال���دول العربي���ة بت�أ�سي�س جلان رقابي���ة على امل�صارف� ،إم���ا بوا�سطة
قوان�ي�ن خا�ص���ة� ،أو �إعطاء الهيئ���ات الر�سمي���ة ال�صالحية بتعيني اللج���ان للقيام
ب�أعمال الرقابة على امل�صارف ،وامل�ؤ�س�سات املالية (.((5
ويتط���رق الدكت���ور عدن���ان الهن���دي ،اخلب�ي�ر العربي امل�ص���ريف لو�سائ���ل الرقابة
فيق�سمها �إىل �أربع و�سائل هي:
الرقابة الوقائية:

ته���دف الرقابة الوقائي���ة �إىل تخفي�ض املخاطر التي تتعر�ض له���ا امل�صارف� ،إىل
�أدنى حد ممكن ،ومن �أهم و�سائلها:
احلد م����ن املناف�سة بني امل�ص����ارف ،وو�ضع حدود دنيا لكفاي����ة ر�أ�س مال امل�صرف،
واملحافظة على ن�سب معقولة م����ن ال�سيولة ،وجتنب خماطر �أ�سعار الفائدة بتحقيق
التواتر يف اال�ستحقاقات بني بنود املوجودات واملطلوبات ،وحتديد الأن�شطة امل�سموح
بها للم�صارف عرب قوانني ،وحتديد حدود الإقرا�ض ب�سقوف ،وتو�ضع هذه ال�سقوف
على �ش����كل ن�سبة مئوي����ة من ر�أ�سم����ال امل�ص����رف ،ومتطلبات ترخي�����ص امل�صارف،
والرتكيز يف االئتمان ،وخماطر الدولة ،وتوفري املعلومات والبيانات املالية.
رقابة الأداء:

حي���ث تنح�صر مهمة امل�ص���ارف املركزية ،يف ا�ستعمال املعلوم���ات والبيانات التي
تبني نتائج �أداء امل�صرف ،وي�أتي ذلك من خالل قيام امل�صارف بتزويد امل�صارف
املركزية بك�شوفات �شهرية �أو ف�صلية �أو �سنوية �أو من خالل املقابالت التي جتريها
مع �إدارة امل�صرف.

(� ((5أبو �شقرا ،وائل ،بحث من�شور (الرقابة والتفتي�ش من قبل امل�صارف املركزية) ،احتاد امل�صارف العربية،
بريوت ،الطبعة بدون1987 ،م� ،ص.15
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الرقابة احلمائية:

وته���دف الرقابة احلمائي���ة �إىل تقدمي الدعم للم�صارف عن���د تعر�ضها لأية �أزمة
م���ن خ�ل�ال م�ؤ�س�سات حماية الودائ���ع ،التي تهدف �إىل حماي���ة �صغار املودعني يف
امل�ص���ارف ،وبالتايل زيادة الثقة يف اجلهاز امل�ص���ريف ،وامللج�أ الأخري حيث يعترب
امل�صرف املركزي م�صرف امل�صارف.
الرقابة الت�صحيحية:

تقع م�س�ؤولية الرقابة الت�صحيحية ،على عاتق مدققي احل�سابات اخلارجية ،الذين
عليهم �أن يعدوا تقرير ًا ،حول الإجناز الفعلي والنتائج املالية للم�صارف(.((5
واجلدير ذكره ف�أن �أحد �أهم �أدوات الرقابة امل�صرفية ،هي رقابة امل�صرف املركزي
عل���ى �سيول���ه امل�ص���ارف التجارية (ن�سب���ة ال�سيولة) ويق�ص���د بال�سيول���ة ب�أنها قدرة
امل�ص���رف على توفري الأم���وال الالزمة ملواجهة التزاماته عن���د ا�ستحقاقها ب�شكل ال
ي�ؤثر على حقوق امل�ساهمني التي ميكن �أن تت�أثر نتيجة لبيع بع�ض موجودات امل�صرف
ال�سائل���ة ب�شكل �سري���ع وب�أقل من قيمته���ا الدفرتية �أو جل�ؤ امل�ص���رف �إىل االقرتا�ض
ب�أ�سع���ار فائدة �أعل���ى من �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�س���وق وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن
املوجودات ال�سائلة التي تهدف ملواجهة ال�سيولة يجب �أن تتحلي باخل�صائ�ص الآتية:
•ت�ستحق يف فرتة ق�صرية.
•ميكن ت�سويقها ب�سهولة وي�سر.
•ذات نوعية جيدة.
•ت�ستخدم بهدف توفري الأموال الالزمة للم�صرف عند احلاجة.
وتختل���ف �أ�ساليب الرقابة امل�صرفية التي متار�سها امل�صارف املركزية على �سيولة
امل�ص���ارف التجارية من دول���ة �إىل �أخرى فنجد �أن هناك بع����ض الدول (�أمريكا،
كندا) ال ت�ضع تعليمات حمددة للم�صارف التجارية فيما يتعلق ب�سيولتها بل ترتك
�أمر ال�سيولة كلية �إىل مفت�شي امل�صرف املركزي الذين ي�شريون �إىل �أو�ضاع �سيولة
امل�صرف يف تقرير التفتي�ش.
( ((5الهندي ،د .عدنان (الرقابة والتفتي�ش من قبل امل�صارف املركزية) احتاد امل�صارف العربية ،بريوت،
الطبعة بدون1987 ،م� ،ص .42
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بينم���ا �أن هناك دو ًال �أخ���ري (�أملانيا� ،سوي�سرا) تفر�ض ع���دد ًا من الن�سب هدفها
احل���د من عدم الت���وازن يف بنود امليزاني���ة العمومية للم�ص���رف ويف حاالت قليلة
(فرن�س���ا� ،إيطالي���ا) تتميز امل�ص���ارف املركزية عن���د فر�ضها ن�س���ب ال�سيولة بني
امل�صارف التي تقبل ودائع ق�صرية الأجل وبني امل�صارف التي تقبل ودائع متو�سطة
وطويلة الأجل.
وحتت�سب ن�سبة ال�سيول���ة كموجودات �سائلة (النقد يف ال�صندوق -والأر�صدة لدي
امل�ص���رف املرك���زي وامل�صارف التجاري���ة وامل�ص���ارف املرا�سل���ة -الأوراق املالية
ق�صرية الأجل) �إىل الودائع بجميع �أنواعها(.((5

( ((5املرجع نف�سه� ،ص .68
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املبحث الرابع :ميزانية امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل
لقد تناول الباحث وظائف امل�صرف املركزي ،وهو �أنه م�صرف الإ�صدار وم�صرف
احلكومة وم�ص���رف امل�صارف كملج�أ �أخري ومراقب لالئتم���ان بو�سائله املتعددة،
ومنها� :سيا�سة ال�سوق املفتوح���ة واالحتياطيات و�سيا�سة �إعادة اخل�صم (القطع)
ً
ف�ض�ل�ا عن الرقابة امل�صرفي���ة؛ ومما ال �شك فيه ف�إن تلك الوظائف �سوف تنعك�س
بو�ض���وح على هي���كل ميزانية امل�ص���رف املركزي ،يف جانبية الأ�ص���ول واخل�صوم،
وميكن �أن نرى ذلك(.((5
هيكل عام مليزانية امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل:
�أ�صول

()Assets

خ�صوم وح�سابات ر�أ�س املال

()Liabilities and capital

�سندات حكومية و�أذونات خزانة و�أوراق قبول م�صرفية .بنكنوت امل�صرف املركزي
قرو�ض خم�صومة.
ح�سابات الذهب و�شهادات ال�سحب اخلا�صة
()Sdr

ودائع امل�صارف مبا فيها االحتياطيات
ودائع اخلزانة

عملة

ودائع �أخرى (مبا فيها الأجنبية)

بنود �سائلة يف مرحلة التح�صيل

م�ستحقات �سائلة
(لدى الغري يف التح�صيل)

�أ�صول �أخرى (مثل :املباين)

خ�صوم �أخرى وح�سابات ر�أ�س املال.

املجموع

املجموع

�سنتناول �أدناه تعريف ًا موجز ًا عن كافة البنود الواردة يف جانبي الأ�صول واخل�صوم
وهي كما ي�أتي:
( ((5با�شا ،د .زكريا عبداحلميد ،مرجع �سابق� ،ص .139
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�أو ً
ال :الأ�صول Assets
�سندات حكومية و�أذونات خزانة و�أوراق قبول م�صرفية:

Government Securities, Treasurt Bills, and Bankers Acceptances

وميث���ل هذا البند م���ا ميتلكه امل�صرف �أو ما بحوزته م���ن الأوراق املالية املذكورة،
ويتحكم امل�صرف يف �إجمايل قيمة هذه الأوراق عن طريق عمليات ال�سوق املفتوحة
(�أي ممار�ست���ه لعملي���ات بيع و�شراء ال�سندات والأذون���ات يف ال�سوق املالية) ،كما
ميكن �أحيان ًا �أن ي�شرتى مبا�شرة من اخلزانة ،وميكن �أن متثل قيمة هذا البند وزن ًا
ن�سبي��� ًا ملمو�س ًا مقارنة بباقي الأ�صول الأخرى ،خا�صة يف الدول التي تت�سم بوجود
�س���وق مالية متطورة ،والت���ي تعتمد يف متويل عجز امليزاني���ة العامة على امل�صادر
املحلي���ة (�أي اقرتا����ض احلكومة من ال�سوق املحلية) والت���ي يطلق عليها م�صطلح
الدين العام)(.)The Public Debt
القرو�ض املخ�صومة :Discount Loans

وه���ي القرو�ض التي مينحها امل�صرف املرك���زي للبنوك التجارية ،وتتوقف قيمتها
عل���ى ال�سيا�سة االقرا�ضية التي يتبناها امل�ص���رف املركزي�( ،أي معدالت الفائدة
التي يتقا�ضاها امل�صرف املركزي من البنوك التجارية كثمن لهذه القرو�ض).

ح�سابات الذهب و�شهادات ال�سحب اخلا�صة:

Gold and Special Drawing Rights Certificates Accounts

ت�ص���در حقوق ال�سحب اخلا�صة بوا�سطة �صندوق النقد الدويل ( )IMFوت�ستخدم
يف ت�سوي���ة املعام�ل�ات والدي���ون الدولية ،وق���د حلت هذه ال�شه���ادات حمل الذهب
يف املب���ادالت املالي���ة ،فعندما تقتني اخلزان���ة ( )The Treasuryذهب �أو حقوق
�سح���ب خا�صة ،ف�إنه���ا ت�صدر �شه���ادات بقيمتها للبنك املرك���زي وحتت�سب �ضمن
الأ�ص���ول ،يقابله���ا يف جانب اخل�صوم وديعة م�ستحقة للخزان���ة بنف�س القيمة� ،أي
�أن ح�سابات الذهب وحقوق ال�سحب اخلا�صة هي نتيجة لهذه ال�شهادات امل�صدرة
بوا�سطة اخلزانة.
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العملة :Coin

ومتث���ل ع���ادة �أ�صغر بن���ود ميزانية امل�ص���رف املرك���زي ،وت�شمل �سيول���ة اخلزانة
(ومعظمها عمالت) لدي امل�صرف املركزي.
بنود �سائلة يف مرحلة التح�صيل:

Cash Items in process of collection

وتتمث���ل يف ال�شيكات امل�ستحقة للبن���ك املركزي عند البنوك الأخرى ،والتي يحتاج
حت�صي���ل قيمتها من هذه البنوك �إىل بع�ض الوقت (رمب���ا يومان �أو ثالثة) ،وقبل
�أن تخ�ص���م قيم���ة هذه ال�شيكات من ودائ���ع (�أو احتياطي���ات) امل�صرف التجاري
(�أو البنوك) امل�سحوبة عليها ،ف�إنها تعترب ك�أ�صول �سائلة يف مرحلة التح�صيل.
الأ�صول الأخرى للبنك املركزي:

وت�شم���ل العمالت الأجنبية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل الأجهزة (كاحلا�سبات والأجهزة
الآلية وم�ستلزمات الإدارات املختلفة) واملباين التي ميتلكها امل�صرف.

ثانياً :اخل�صوم وح�سابات ر�أ�س املال

()Liabilites and Capital Accounts

 .1بنكنوت امل�صرف املركزي)The Central Bank Notes(:

هي عبارة عن ال�سيولة النقدية (النقود الورقية) ال�صادرة عن امل�صرف املركزي.
 .2ودائع البنوك (:)Bank Deposits

وه���ي ودائع البنوك لدى امل�صرف املركزي ،وميكن �أن ت�ساوي (�أو يزيد) �إجمايل
ه���ذه الودائع عن االحتياطيات القانونية املطلوب من البنوك التجارية لالحتفاظ
به���ا ب�صورة �سائلة مقاب���ل الودائع املختلف���ة ،وب�صورة عامة ،ميث���ل �إجمايل هذه
الودائ���ع وال�سيول���ة التي حتتفظ بها البن���وك يف خزائنها� ،إجم���ايل االحتياطيات
القانونية والزائدة للبنوك.
 .3ودائع اخلزانة (وزارة املالية) (:)treasury Deposits

وه���ي الودائع التي حتتفظ به���ا اخلزانة عند امل�صرف املرك���زي ،والتي مبوجبها
ت�صدر �شيكاتها املختلفة.

62

 .4ودائع �أخرى مبا فيها الودائع الأجنبية)Foreign and other Depoits(:

وت�شمل ودائع امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة ،والودائع الأجنبية �إن وجدت.
 .5بنود �سائلة يف مرحلة التح�صيل:

وه���ي عبارة عن تل���ك ال�شيكات املقدمة للبنك وامل�ستحق���ة للغري ومل يتم �إ�ضافتها
(حل�سابات امل�صرف التجاري مثال) بعد ،وال ت�ستغرق عملية التح�صيل والإ�ضافة
�أكرث من يومني �أو ثالثة على �أبعد تقدير).
 .6خ�صوم �أخرى وح�سابات ر�أ�س املال:

وت�شمل جميع �صور اخل�صوم الأخرى املت�ضمنة يف بند �أو �آخر من بنود اخل�صوم،
مث���ل �أ�صول امل�صرف املركزي امل�شرتاة بوا�سطة بن���ك ع�ضو يف اجلهاز امل�صريف،
�إ�ضاف���ة �إىل ح�ساب���ات ر�أ�س املال التي ت�ساه���م فيها احلكومة والبن���وك التجارية
وتكون ب�صورة ذهب �أو عمالت �أجنبية يف �أغلب الأحيان(.((5

( ((5با�شا ،د .زكريا ،مرجع �سابق� ،ص .139

63

املبحث اخلام�س :ا�ستقاللية امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل
املطلب الأول :تعريف ون�ش�أة و�أهمية ا�ستقاللية امل�صارف املركزية

تع���رف ا�ستقاللية امل�صرف املركزي ،ب�أنها (ق���درة امل�صرف على اتخاذ قراراته
مبع���زل ع���ن ت�أثري احلكوم���ة ،ممثلة ب�صورة مبا�ش���رة يف وزارة املالي���ة واخلزينة
�أو ال�سيا�سي���ة ،كرئي�س الدولة� ،أو جمل�س ال�شيوخ) كم���ا تنبع ا�ستقاللية امل�صرف
املركزي ،من ا�ستقاللية �أ�شخا�ص جمل�س املحافظني ،واملحافظ ،وكبار التنفيذيني
يف امل�ص���رف املرك���زي بالرغم م���ن �أن ه����ؤالء الأ�شخا�ص يعينون م���ن قبل رئي�س
الدولة ،كما تن�ص علية بع�ض الت�شريعات.
فف���ي الفرتة الت���ي �سبقت احل���رب العاملي���ة الأوىل ،وبعدها بقلي���ل ،كانت الفكرة
الت���ي حتكم العالقة بني امل�ص���ارف املركزية واحلكومات ،تعتم���د على الرغبة يف
تغذي���ة ودعم ا�ستقاللية امل�صارف املركزية �سيا�سي��� ًا ،وعدم تدخل احلكومات يف
�أعم���ال امل�صارف املركزية ،وكذلك ملكيته���ا ،فكثري من امل�صارف املركزية كانت
ملكيته���ا خا�ص���ة ،وكان الغالب فيها م�صارف جتاري���ة� ،أعطيت �صالحيات العمل
كم�ص���ارف مركزي���ة ،وخ�صو�ص ًا يف جمال �إ�ص���دار النقود ،وق���د مت الت�أكيد على
�أهمية ا�ستقاللية امل�صارف املركزية خالل تلك الفرتة يف م�ؤمتر بروك�سل يف عام
1920م وم�ؤمت���ره يف ع���ام 1922م ،ومما دعم هذا التوج���ه ،النظام االقت�صادي
ال�سائ���د واملتبع يف منت�صف الق���رن التا�سع ع�شر؛ حي���ث كان النظام االقت�صادي
يعتم���د على مبد�أ احلرية االقت�صادية وهو املبد�أ املع���روف (دعة يعمل دعه مير)
و ال���ذي ي�ؤكد على ،عدم تدخل الدول���ة يف الن�شاط االقت�صادي حيث وظيفتها هي
املحافظة على الأم���ن الداخلي ،والأمن اخلارجي ،وتبع ًا لذلك ف�إنه �إذا مت تطبيق
ذلك على امل�صارف املركزية ف�إنها يجب �أن تكون م�ستقلة �سيا�سي ًا.
�أخذت العالقة بني امل�صارف واحلكومات منحى جديد ًا بعد الك�ساد العاملي الكبري
ال���ذي ح���دث خ�ل�ال الف�ت�رة (1933 - 1929م) ،والذي متثل يف زي���ادة معدالت
البطال���ة وانخفا�ض معدالت منو الناجت املحلي الإجم���ايل( ،((5وانهيار العديد من
( ((5يعرف الناجت املحلي الإجمايل ب�أنه :القيمة النقدية الإجمالية لكل ال�سلع واخلدمات املنتجة يف �أحد
االقت�صاديات يف فرتة �سنة واحدة ،راجع:االيوبي ،عمر ،مرجع �سابق� ،ص .183
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امل�ص���ارف ،وانهي���ار �أ�سعار الأ�سه���م يف البور�صات ،والتقلبات احل���ادة يف �أ�سعار
ال�ص���رف ،ف����أدت كل الظروف التخاذ معظم احلكومات ،ق���رارات حاكمة ،ب�ش�أن
امل�ص���ارف املركزية ،متثلت يف حتويل ملكية هذه امل�صارف �إىل ملكية الدولة بد ًال
م���ن ملكيتها للقطاع اخلا�ص ،وم���ن �أمثلتها :حتول م�صرف كوبنهاجن الوطني يف
ع���ام 1936م ،وت�أمي���م امل�صرف االحتياط���ي النيوزلندي ،وم�ص���رف كندا ،فيما
قامت بع����ض الدول باملحافظة على امتالك القطاع اخلا�ص للم�صارف املركزية،
�إال �أنه���ا �سعت للتدخل من خالل تعيني حمافظي امل�ص���ارف املركزية ،ويف �أحيان
�أخرى تعي�ي�ن املديرين مثل حكومة اليونان ،واجلدير بالذكر �أن م�صرف �إجنلرتا
كان يعت�ب�ر م���ن �أكرث امل�صارف ا�ستق ً
�ل�اال من الناحية القانوني���ة ،ومع ذلك رحب
حماف���ظ امل�صرف يف عام 1936م ب�أن يقوم بتنفي���ذ طلبات احلكومة ،وتعليماتها
و�أ�صبح م�صرف �إجنلرتا �أداة فنية لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية كما تراها احلكومة.
ا�ستم���ر ال�ضغ���ط احلكومي على امل�ص���ارف املركزية م���ن ناحية �أخ���رى فقد زاد
الطل���ب على االقرتا�ض من امل�صارف املركزي���ة ،يف �أوقات احلرب العاملية الثانية
وذل���ك لتمويله���ا ،وفرتة ما بعد احلرب؛ وذلك بغر�ض �إ�ص�ل�اح ما دمرته ،ونتيجة
لذلك مت تعديل ميزانية بع�ض امل�صارف املركزية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بال�سماح
ب�إقرا����ض احلكوم���ة ،ورفع ال�سق���وف �إىل مداها الأعلى ،فعل���ي �سبيل املثال خالل
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة قام���ت احلكوم���ة يف نيوزلن���دا بتحديد ق���درة �أو �سلطة
احلكومة (ممثلة بوزارة اخلزانة) على م�صرف االحتياط النيوزلندي ،وذلك من
خ�ل�ال م�صرف االحتياط الذي عليه �أن ينف���ذ ال�سيا�سة والأوامر النقدية الأخرى
التي تطلبها �أو حتددها وزارة اخلزانة (.((5
هذا؛ وقد ا�شتملت القوان�ي�ن احلديثة للعالقة بني امل�صارف املركزية واحلكومات
عل���ى درجة عالية من اال�ستقاللية كما ه���ي يف �أملانيا و�سوي�سرا وبني درجة �أقل يف
امل�صارف املركزية الأخرى ،ففي �أوروبا با�ستثناء �إجنلرتا تلم�س تلك اال�ستقاللية
بو�ض���وح ،بينما اليابان يف �آ�سيا تعاين من تدخل ال�سيا�سيني ،و�ضعف الت�شريعات،
( ((5ح�شاد ،د .نبيل ،مرجع �سابق� ،ص .89
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�إال �أن���ه بعد ع���ام 1998م� ،صدر نظام جديد لتعزيز ا�ستقاللي���ة امل�صرف(� ،((5إال
�أن الت�ش���اور والتن�سيق ب�ي�ن الطرفني هو ال�سائد يف معظم ال���دول با�ستثناء الدول
النامي���ة التي ت�شهد تدخ ًال �سافر ًا من ال�سيا�سيني الذي���ن بيدهم القرار النهائي؛
مما انعك�س �سلب ًا على معدالت الت�ضخم وزيادة حجم البطالة والت�أرجح الدائم يف
قيمة النقود ،وتهرب ر�أ�س املال الوطني وتخوف ر�أ�س املال الأجنبي.
املطلب الثاين :معار�ضو وم�ؤيدو ا�ستقاللية امل�صارف املركزية:

قب���ل �أن نتط���رق ل���ر�أي املعار�ضني ،وامل�ؤيدي���ن ،ينبغي التنويه عل���ى �أن ا�ستقاللية
مركزي
امل�ص���ارف املركزي���ة ،هي ا�ستقاللي���ة ن�سبي���ة� ،أي �أنه ال يوجد م�ص���رف
ً
م�ستق���ل باملطل���ق ،كما �أن���ه ال يوجد م�ص���رف غري م�ستق���ل باملطل���ق ،فامل�صرف
االحتياط���ي الفي���درايل الأمريكي ،يعترب من �أكرث امل�ص���ارف املركزية عاملي ًا لديه
جترب���ه ناجح���ة؛ حي���ث يقود �أك�ب�ر االقت�ص���ادات يف الع���امل� ،إال �أنن���ا جند بع�ض
اخل�ب�راء ،ي�ؤكدون على تدخل ال�سيا�سة يف قراراته ب�ش���كل غري مبا�شر� ،سواء من
خ�ل�ال الكوجنر����س الأمريكي� ،أو من خ�ل�ال رئي�س الواليات املتح���دة الأمريكية،
حيث يري ماير ( )Mayrمن جامعة كاليفورنيا العالقة اجلدلية بني اال�ستقاللية
وعدمها بقوله:
((�إن ل���دى امل�ص���رف االحتياط���ي الفي���درايل الكثري م���ن اال�ستقاللي���ة �أكرث من
اجله���ات احلكومي���ة الأخرى ،وبينم���ا الرئي�س يق���وم بعد موافق���ة جمل�س النواب
بتعيني املحافظني اجلدد ،ويختار رئي�س ًا لهم حيثما توجد �أماكن �شاغرة ،فبمجرد
�أن يت���م ذل���ك ر�سمي ًا ال ي�صب���ح له �أي �سلط���ة عليهم على الإط�ل�اق؛ �إذ عليهم �أن
يتجاهل���وا رغب���ات الرئي�س ،والواقع خالف ذلك حيث عل���ى املحافظني اجلدد �أن
يتعاون���وا� ،أي عليه���م �أن يقبل���وا الآراء الفيدرالية ال�سائ���دة و�أن املحافظني غالب ًا
ال يخرج���ون عن خ���ط االحتياطي الفيدرايل ،وم���ن الناحية الر�سمي���ة �أي�ض ًا ف�إن
الكوجنر����س ميكن���ه �أن يتحكم يف االحتياط���ي الفيدرايل ،ف�إن ه���ذا الأخري خلق
ليكون (خملوق الكوجنر�س)� ،إال �أن الكوجنر�س لي�س منظم ًا بال�شكل الذي ميكنه
(Hubbard R.Glenn, (money the financial system And the Ecnomy) , Wesley , third Edition,2000.p509 ((5
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م���ن �أن ميار�س �ضغط ًا يومي ًا عليه وال حت���ى يف �إطار الت�شريعات احلالية ميكن �أن
يكون لديه احلق يف القيام بذلك)).
ولإثبات تدخل ال�سيا�سيني يف امل�صرف االحتياطي الفيدرايل ،قال (ولكن كما هو
احل���ال ف�إن الو�ضع الر�سمي كما هو حم���دد يف الت�شريع هو جزء فقط من الق�صة
ف����أو ًال الرئي����س والكوجنر�س لهما ق���وى على الفيدراليني املحافظ�ي�ن من الناحية
الفعلي���ة و�أن م�ص���در ت�أثري الرئي�س هو الإقن���اع الأدبي و�أن املحافظ�ي�ن غالب ًا ،ما
يرتددون يف معار�ضة �آراء �شخ�ص مت انتخابه من قبل الأمة ب�أ�سرها ،وهم يقومون
بذلك �إذا ما �شعروا �أنهم لن يخلوا بوجباتهم).
(كما �أن املحافظني ثاني��� ًا لديهم م�صاحلهم يف الكوجنر�س ،ويحاولون احل�صول
على ت�شريع���ات ،ت�ساعدهم �أن ينظموا امل�صارف ،ويحاولوا منع �إ�صدار ت�شريعات
�أخ���رى ،لذا ه���ي تريد دع���م الرئي�س يف تل���ك ال�صراعات اخلا�ص���ة بالت�شريعات
وهكذا ف�إن لديها دافع �أن تبقى على وفاق مع الرئي�س)(.((5
�أ .الآراء امل�ؤيدة:

احلج���ة التي تطرح ب�ش����أن ا�ستقاللية امل�ص���ارف املركزية ،يعن���ي بها م�صداقية
ال�سيا�س���ة النقدي���ة ،وبالت���ايل قدرتها على حتقي���ق والإبقاء عل���ى ا�ستقرار طويل
الأج���ل للأ�سعار م���ع حد �أدنى من التكاليف االقت�صادية ،وق���د �صيغ هذا الأ�سا�س
الفك���ري له���ذا الر�أي يف وق���ت حديث ن�سبي��� ًا ،مرتبط��� ًا مب�س�ألة ع���دم اال�ستقرار
الن�سب���ي لل�سيا�سة النقدية ويدافع هوالء عن ر�أيه���م بقولهم �أن ال�سيا�سيني �إذا ما
�أعط���وا الفر�صة لالختيار ب�ي�ن �سيا�سة نقدية غري ت�ضخمية ،عل���ى الأجل الطويل
و�أخ���ري ت�ضخمية على الأج���ل الق�صري الخت���اروا الثانية كونه���ا ت�ستطيع �إحداث
�أث���ر نق���دي وا�ضح مما ي�ؤثر عل���ى الإنتاج والعمالة ولكن �ستق���ع �آثارها ال�سلبية يف
امل�ستقب���ل دون معاجلة متدرجة ودون �آثار ت�ضخمية كما يف ال�سيا�سة الأوىل �إال �أن
ال�سيا�سي�ي�ن غالب��� ًا يحبذوا الأثر ال�سيا�سي الق�صري الأج���ل على الأثر االقت�صادي
طويل الأجل(.((5
( ((5ماير ،توما�س ،و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .261
( ((5انظر بت�صرف ،ح�شاد ،د .نبيل ،مرجع �سابق� ،ص .94
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وي�ؤكد هذا ،الرئي�س ال�سابق للم�صرف املركزي الفدرايل الأمريكي ،ال�سيد مارتني
( )Martinبقوله (�إن نظام االحتياطي الفيدرايل امل�ستقل هو احلق الأ�سا�سي يف
نظام امل�شروعات احلرة ،وعندما ي�ستكني ل�سيا�سة �أو العتبارات امل�صلحة الفردية
ف�إن قيمة العمل التي متت يف ال�سيا�سة النقدية لن يتم تعوي�ضها فالعملية ال�سيا�سية
عملي���ة ق�صرية النظر لأنها مرتبطة بالعملي���ة االنتخابية املقبلة ،وهكذا فهي غري
راغب���ة يف اال�ش�ت�راك يف اتخاذ قرارات غري �شعبية ،والأك�ث�ر من ذلك ف�إن رجال
ال�سيا�س���ة من املحتم���ل �أن ي�ستخدموا امل�صرف املرك���زي لتمويل نفقات احلكومة
املتزاي���دة دون �أن يزيدوا ال�ضرائب ،كما �أن جماعات ال�ضغط تتجه لفر�ض �أعباء
ت�ضخمي���ة عل���ى �سيا�سات احلكوم���ة؛ وهكذا ف����إن امل�صرف املرك���زي امل�ستقل قد
ي�ستق���ل عن ال�ضغوط ال�سيا�سي���ة لكي يكفل توفري العدال���ة بالن�سبة لأولئك الذين
يخ�سرون ب�سبب الت�ضخم)(.((6
ب .الآراء املعار�ضة:

�إن بع�ض الدرا�سات التطبيقية ت�ؤيد الر�أي القائل ب�أن ا�ستقالل امل�صرف املركزي
يع���زز حت�سني الأداء يف جمال التحك���م يف الت�ضخم غري �أن الأدلة يف هذا ال�صدد
لي�س���ت حا�سم���ة ،فطاملا وج���د ال�سيا�سيون طريق���ة للت�أثري على �سل���وك امل�صرف
املرك���زي ب�ش���كل مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر ،فقد ذك���ر الباحث �آنف ًا ع���ن ا�ستقاللية
امل�صرف املركزي الفي���درايل الأمريكي وعالقة الرئي����س الأمريكي والكوجنر�س
(جمل����س ال�شي���وخ) يف الت�أث�ي�ر عل���ى امل�ص���رف املرك���زي ،وعليه فق���د و�ضح �أن
ا�ستقاللي���ة امل�ص���ارف املركزية ال ميك���ن ح�سمها م���ن خالل الت�شريع���ات فقط؛
ب���ل يتع���دى ذلك �إىل املن���اخ والن�ضج ال�سيا�س���ي الذي تتمتع ب���ه الدولة والظروف
االقت�صادية ال�سائدة ومدى كفاءة الأ�شخا�ص املعنيني بال�سيا�سة النقدية ،وبالتايل
ف����إن دعوى اال�ستقاللية تكون دع���وى مثريه للجدل وال ميك���ن الت�سليم بها مطلق ًا
�سيما �إذا كان ال�سيا�سيون لديهم ر�ؤية �أو�سع ،و�أ�سهل يف ر�ؤية امل�شاكل االقت�صادية
وي�ؤك���د هذا الدور ر�ؤ�ساء الدول املنتخبني الذين يتحملون نتائج انعكا�سات الو�ضع
( ((6ماير ،توما�س ،و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .265
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االقت�ص���ادي ،فكيف ميك���ن حتميل���ه امل�سئولي���ة ،دون منحه ال�صالحي���ة لتحقيق
التكامل بني الأدوار النقدية واملالية ،واالكتفاء ب�إعطائه دور امل�ست�شار فقط.
و�أخ�ي�ر ًا :ف����إن هذا اجل���دل م�ستمر ،واحل���ل الو�سط ،ه���و �أن يكون هن���اك ت�شاور
دائ���م ،وتفاعل م�ستمر من خ�ل�ال الت�شريعني واملحافظ�ي�ن ،وال�سيا�سيني للحفاظ
عل���ى ا�ستقاللية امل�صرف املركزي ،مع �إعط���اء مرونة كافية لال�ستجابة ملتطلبات
ال�سيا�سة االقت�صادية التي يقرتحها ال�سيا�سيون(.((6

اخلال�صة:

ع���رف الباح���ث امل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سم���ايل ب�أن���ه (م�ؤ�س�س���ة حكومي���ة غري
ربحي���ة ،حتتكر �إ�ص���دار الأوراق النقدية ،وم�س�ؤولة عن تنفي���ذ ال�سيا�سة النقدية،
م���ن خ�ل�ال �إدارة الكتل���ة النقدي���ة ،واالئتماني���ة واملحافظة على �سالم���ة النظام
امل�صريف وكفاءته).
ووج���د الباحث �أن �أه���داف امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل ،ه���ي :حتقيق العمالة
املرتفعة ،وا�ستقرار االئتمان ،و�سعر ال�صرف املالئم ،وحتقيق النمو االقت�صادي،
كما ي�سع���ى امل�صرف لتخطي عوائق ،منها :جتنب الذع���ر املايل وا�ستقرار �أ�سعار
الفائدة ،واحلفاظ على ثقة امل�ستثمرين الأجانب.
�إن ن�ش����أة امل�صرف املركزي الر�أ�سم���ايل جاءت تطور ًا للم�ص���ارف التجارية التي
كانت تقوم ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاطها التجاري التقليدي ،باحتكارها لإ�صدار النقود،
وت�ستمد �سلطتها من دع���م احلكومة مثل م�صرف �إجنلرتا ،ثم تطورت وانف�صلت
بعد ذلك ،ولقد كان للم�ؤمتر الدويل املنعقد يف بر وك�سل عام 1920م �أثر كبري يف
الإ�سراع ب�إن�شاء امل�صارف املركزية امل�ستقلة.
يق���وم امل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سم���ايل بوظائ���ف عدي���دة ،منها�:إ�ص���دار النقد،
وم�ص���رف احلكوم���ة ،وم�ص���رف الت�سويات وامللج����أ الأخري وبنك �إع���ادة القطع،
والرقابة على االئتمان وي�ستخدم امل�صرف املركزي ،الرقابة الكمية على االئتمان
( ((6ح�شاد ،د .نبيل ،مرجع �سابق� ،ص .96
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با�ستخدام �سيا�سة �سعر اخل�صم ،و�سيا�سة ال�سوق املفتوحة ،و�سيا�سة االحتياطيات
كما ي�ستخدم الرقابة النوعية با�ستخدام التمييز يف تكلفة احل�صول على االئتمان
�أو يف حج���م القرو����ض و�آجالها وتدابري �أخرى ،كما ت�شم���ل الرقابة على االئتمان،
الإقناع الأدبي.
يقوم امل�صرف املركزي �أي�ض ًا ،بالرقابة امل�صرفية ،والتي تهدف �إىل حتقيق ،وجود
جهاز م�صريف قوي ،و�سليم ومناف�س ،وت�شتمل على الرقابة الوقائية ،ورقابة الأداء،
والرقاب���ة احلمائية ،والرقاب���ة الت�صحيحية ،ومن �أب���رز �أدوات الرقابة امل�صرفية
ه���ي ن�سب���ة ال�سيولة ،كما تن���اول الباحث ميزاني���ة امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل
والتي تعك����س وظائف امل�صرف يف جانب الأ�صول واخل�ص���وم� ،أما عن ا�ستقاللية
امل�ص���رف املركزي الر�أ�سم���ايل فقد عرفها الباحث ب�أنها (ع���دم تدخل احلكومة
يف �أعم���ال امل�صرف وا�ستقالل جمل�س املحافظني واملحافظ) ،وقد ثار جدل كبري
ح���ول مفهوم اال�ستقاللية ب�ي�ن م�ؤيد ومعار�ض� ،إمنا يتفق اخل�ب�راء االقت�صاديون
على �ضرورة الت�ضامن امل�شرتك لتحقيق �أه���داف ال�سيا�سة االقت�صادية والتناغم
بني ال�سيا�سة املالية والنقدية ،وبني ال�سيا�سيني واالقت�صاديني.

الفصل الثاني
المصرف المركزي
في النظام االشتراكي

مقدمة:
بالرغ���م م���ن ال�سق���وط املري���ع لتجربة النظ���ام اال�شرتاك���ي بعد �سق���وط االحتاد
ال�سوفيت���ي ،وما �سبق ذلك من ارتفاع ملعدالت البطالة وانخفا�ض معدالت �إجمايل
الن���اجت الوطني ،وتردي الإنت���اج ،وانخفا�ض ال�صادرات ،وازدي���اد فجوات الفقر،
وانت�ش���ار الف�س���اد االقت�ص���ادي افتق���اد احلاف���ز للإب���داع ،والتطوي���ر يف البلدان
اال�شرتاكي���ة ،كان ال ب���د لنا درا�سة النظم اال�شرتاكية ملا له���ذا النظام من الت�أثري
غ�ي�ر املحدود يف النظام االقت�صادي العاملي والر�أ�سمايل بخا�صة ،فمن الدول من
رب���ط بني النظامني ليخلق نظام��� ًا خمتلط ًا كما هو يف ال�صني ً
مث�ل�ا �أو اال�ستفادة
م���ن بع�ض النظم اال�شرتاكي���ة كنظام الت�أمينات االجتماعي���ة ،وتنظيم العمال يف
نقابات ،كما ي�ؤكد البع�ض من �أن النظرية اال�شرتاكية �إمنا هي نظرية فل�سفية غري
�صاحل���ة للتطبيق و�إمنا هي �صاحلة للنقد ،ومراجع���ة النظام الر�أ�سمايل ،و�سوف
يتناول الباحث تعريف امل�صرف املركزي يف النظام اال�شرتاكي ،و�أهدافه ،ون�ش�أته
ووظائف���ه ،وميزانيته مع �إعطاء منوذج تطبيقي وهو النظام يف االحتاد ال�سوفيتي
ال�ساب���ق حيث يعترب النم���وذج املثايل يف التاريخ و�أكرثها التزم��� ًا ب�أدبيات النظام
اال�شرتاكي.
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املبحث الأول :تعريف امل�صرف املركزي يف النظام اال�شرتاكي و�أهدافه
املطلب الأول :تعريف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي

�إن امل�ص���رف املرك���زي يف النظ���ام اال�شرتاك���ي((( ،تختلف طبيعت���ه عن امل�صرف
املرك���زي يف النظام الر�أ�سمايل ،وقبل التعريف يجدر بنا التعرف على دور النقود
يف النظام اال�شرتاكي حيث �إنه يرتكز على �أ�سا�سني رئي�سني ،هما:
�إن ملكي���ة و�سائ���ل الإنتاج ،هي ملكي���ة عامة ،ولي�ست فردي���ة �أو خا�صة ،لذلك ف�إن
حتقي���ق �أق�صى ربح ممكن ،ال ميثل الهدف الأ�سا�س من وراء الن�شاط االقت�صادي
وعليه ف�أن الدولة ت�سيطر على كافة امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية.
االعتماد على التخطيط املركزي ملختلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي.
ل���ذا ف�إن النقود يف ظل النظام االقت�صادي اال�شرتاكي ت�ستخدم كو�سيلة لل�سيطرة
عل���ى الإنت���اج وتوجيه���ه وتوزيع���ه مبا يتنا�س���ب والأه���داف املو�ضوع���ة يف اخلطة
القومي���ة ال�شامل���ة؛ حيث تكون مبثاب���ة �أداة ت�سهل �إنتاج وتوزي���ع ال�سلع واخلدمات
وخا�ص���ة اال�ستهالكية منها ،باعتبار �أن ال�سل���ع واخلدمات الإنتاجية الإ�سرتاجتية
تك���ون مق�صورة عل���ى امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع احلكومية ،حي���ث ال ميلك الأفراد حق
اال�ستثم���ار فيها ،وتتم ت�سوية املدفوع���ات واملبادالت فيما بني امل�ؤ�س�سات الإنتاجية
احلكومية بوا�سطة الت�سويات احل�سابي���ة الدفرتية ودون اللج�ؤ ال�ستخدام النقود،
وتداوله���ا ك�أداة �أو و�سي���ط ،للمبادلة ،ف�ض ًال عن ذلك ف����إن الأ�سعار ملختلف �أنواع
ال�سل���ع واخلدم���ات يتم حتديده���ا من قبل الدولة وف���ق �أولوي���ات ومعايري ت�ضعها
ال�سلط���ات االقت�صادي���ة والتخطيطية ،حيث تك���ون خطة الأ�سع���ار و�سيلة لتوجيه
الإنتاج واال�ستثمار وتوزيعه.
واجلدي���ر ذكره ف����إن دورة التدفقات النقدية الورقية ،تب���د�أ من م�صرف الدولة،
((( اال�شرتاكية ( :)Socialismهي جمموعة متكاملة من املفاهيم واملناهج التي تهدف �إىل الق�ضاء على
املجتمع الر�أ�سمايل و�إقامة جمتمع �أكرث كفاية وعد ًال وحتقيق امل�ساواة بني جميع الأفراد والإخاء بني الأمم
ومعايريها ،هي�( :أ)املناداة بامللكية االجتماعية لو�سائل الإنتاج اجلماعية( ،ب)املنادة ب�إدارة االقت�صاد
عرب هيئة عليا ذات طابع �سيا�سي( ،ج)�إدارة االقت�صاد ت�ؤدي �إىل �إدارة اجتماعية تهدف �إىل �إ�شباع
احلاجات �أفراد املجتمع وبناء جمتمع �أكرث عدالة( ،د)اعتناق امل�شرفني على �إدارة االقت�صاد واملجتمع
ملبادئ اال�شرتاكية�،أنظر :اجلمعة ،علي ،مرجع �سابق� ،ص.55
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وتنتهي �إليه ،فالأجور النقدية املدفوعة من قبل امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلف���ة م�صدره���ا م�صرف الدول���ة ،وتتجه ه���ذه الدخول ب�ص���ورة مدفوعات،
�إىل امل�شروع���ات التجاري���ة� ،أو �أ�سواق املزارع التعاوني���ة ،للح�صول على اخلدمات
وال�سل���ع اال�ستهالكي���ة ،ثم تتجه هذه املدفوعات بعد ذل���ك يف �صورة �إيداعات من
امل�شروعات �إىل م�صرف الدولة ،وهكذا ت�ستمر هذه الدورة من التدفقات النقدية
الورقي���ة (لقد قدر �أن حوايل  %90م���ن الدخول النقدية ل�سكان االحتاد ال�سوفيتي
تدف���ع عن طريق النقود الورقية امل�سحوب���ة من م�صرف الدولة ،وهذا يعادل نف�س
ن�سب���ة الإنف���اق اال�ستهالكي ال���ذي ينتهي �إىل �إي���رادات فروع امل�ص���رف املركزي
م���ن النقود الورقية((() ،وعلي���ه ميكننا القول ب�أن النق���ود يف النظام االقت�صادي
اال�شرتاكي �أقل �أهمية منها يف النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل.
�إن امل�صارف املركزية يف الدول اال�شرتاكية ت�ؤدي نف�س وظائف امل�صارف املركزية
يف ال���دول غري اال�شرتاكية ،غري �أنها ال ت�ستخ���دم يف الت�أثري على العر�ض والطلب
النق���دي كما ه���و احلال يف الدول التي ت�أخ���ذ بنظام املبادرة احل���رة؛ �إذ �إن ذلك
م���ن م�س�ؤولي���ات جه���از التخطي���ط املركزي ،ومن �أه���م االختالفات ب�ي�ن النظام
الر�أ�سم���ايل والنظام اال�شرتاك���ي فيما يخت�ص باجلهاز امل�ص���ريف هو عدم وجود
امل�ص���ارف التجاري���ة؛ ول���ذا ف�إن امل�ص���رف املركزي يق���وم مبهمة حف���ظ الودائع
والت�سهي�ل�ات امل�صرفية (الت�سليف) ملختل���ف امل�ؤ�س�سات يف الدول اال�شرتاكية كما
توج���د م�صارف حكومي���ة خا�صة باالدخار وذل���ك لتنظيم ال�ص���رف على املوارد
اال�ستهالكي���ة ،وقد تكون م�ص���ارف االدخار قائمة بذاتها كما يف �أغلب دول �أوروبا
ال�شرقي���ة� ،أو كج���زء من امل�ص���رف املركزي كم���ا يف االحت���اد ال�سوفيتي وال�صني
ال�شعبي���ة ،ومبعن���ي �آخر ف����إن امل�صرف املرك���زي يف �أغلب احل���االت هو امل�صرف
الوحيد يف الدول اال�شرتاكية وي�ؤدي وظائف امل�صرف املركزي الأ�سا�سية بالإ�ضافة
�إىل وظائف امل�صارف التجارية (((.
((( ال�شمري ،ناظم حممد نوري( ،النقود وامل�صارف) ،مديرية دار الكتب للطباعة والن�شر ،اجلمهورية
العراقية ،الطبعة بدون ،عام  1987م� ،ص .46
((( عبداهلل ،د .حممد حامد( ،النظم االقت�صادية املعا�صرة)� ،ش�ؤون املكتبات ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
1997م� ،ص .80
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�إن اجلو����س بن���ك (امل�صرف املرك���زي اال�شرتاك���ي) بو�صفه امل�ص���رف التجاري
الوحيد يف االقت�صادي ال�سوفيتي يثري الت�سا�ؤل عن مدى قدرته على خلق االئتمان
�ش�أن �سائر امل�صارف التجارية يف االقت�صادي الر�أ�سمايل.
وقد ذهب غالبية الكتاب االقت�صاديون ال�سوفيت من �أمثال :فو�سكني ()Vsoskin
فوربيي���ف(� )Vorobyevإىل تكيي���ف ن�شاط اجلو�س بنك على �أن���ه و�سيط ائتمان
ولي����س منت���ج ائتم���ان؛ حيث تتجم���ع لديه امل���وارد املالي���ة من خمتل���ف الوحدات
االقت�صادي���ة ثم يق���وم بتوزيعها يف �ص���ورة قرو�ض ملختلف الأغرا����ض؛ مبعنى �أن
قدرة امل�صرف على منح االئتمان حتدده يف ر�أيهم مبا يف حوزته بالفعل من موارد
ائتمانية ،ومن ثم ف�إنه ال طاقة له على خلق نقود الودائع.
وم���ع ذلك ف�إن للجو�س بن���ك القدرة على خلق قوة �شرائي���ة جديدة �سواء مت ذلك
باحتكاره �إ�صدار النقد متوي ًال حلاجة املعامالت� ،أو مبنا�سبة قيامه بفتح ح�سابات
ائتمانية لدي���ه و�إ�ضافة قيم���ة القرو�ض(((التي مينحها للم�شروع���ات ،و�إذا ت�أملنا
ميزاني���ة امل�صرف املركزي اال�شرتاك���ي ف�إننا �سوف نالح���ظ �أن االئتمان املمنوح
((( ((بالرغم من �إدانة الفكر املارك�سي للفائدة على �أ�سا�س �أنها متثل جزء ًا من فائ�ض القيمة يغت�صبه
الر�أ�سمايل من العامل� ،إال �أنه من الناحية العملية فقد �أبقى االقت�صاد اال�شرتاكي على الفائدة مع تغيري يف
طبيعتها� ،إذ هي يف اال�شرتاكية ت�ستدعيها حاجات اقت�صادية مو�ضوعية منها تغطية جزء من نفقات ،بنك
الدولة وفروعه ،ومنها ت�شجيع امل�ؤ�س�سات على اال�ستخدم الر�شيد للمبالغ املخ�ص�صة للإقرا�ض ،وعم ًال
على �سدادها للبنك يف مواعيد ال�سداد دون ت�أخري ،ي�ضاف �إىل ذلك �أنه ي�سمح للأفراد ب�إيداع فوائ�ض
دخولهم يف �صناديق التوفري وت�شجيع ًا لهم على ذلك ف�إن الدولة تدفع لهم فائدة معينة)) انظر :خريي،
ال�ضامن (االقت�صاد ال�سيا�سي لال�شرتاكية) دار التقدم ،مو�سكو،الطبعة بدون1972 ،م� ،ص .270
ويذهب الدكتور رفيق امل�صري بهذا ال�صدد �إىل القول ((يبدو �أنه من ال�صعب بل من املتناق�ض نظري ًا
ت�صور الفائدة يف نظام يقوم على رف�ض امللكية اخلا�صة ،ومارك�س (� )marxصريح جد ًا يف هذا
املو�ضوع ،فهو ي�شبه الفائدة بالربح ،ويعتربها مع ًا نوع ًا من االغت�صاب واال�ستغالل املميزين للنظام
الر�أ�سمايل ،وهو يرى �أنه يف الطور الأعلي من الثوره املارك�سية (عند �إلغاء �أو اختفاء الدولة) ت�صبح كل
ال�سلع ملكية م�شاعة �أو جماعية ،وعندها ال ميكن �أن يكون ثم جمال ال�ستغالل طبقة لطبقة �أخرى عن
طريق الفائدة والربح ،هذه هي النظرية ،فماذا حدث يف الواقع؟ ،يك�شف لنا التاريخ �أن االحتاد ال�سوفيتي،
منذ ثورة ت�شرين الأول1917 ،م ،و�أن معظم البلدان اال�شرتاكية الأخرى يف �أوروبا ال�شرقية ،منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية ،قادت التجربة ،لتطبيق �أفكار مارك�س ب�إقامة نظام اقت�صادي لي�س للفائدة والربح
من حق الذكر ،وهذه التجربة دامت خم�سني �سنة �إىل �أن ال حظ االقت�صاديون ال�سوفيت حالة من التبذير
وعدم الفعالية يف النظام القائم و�أعادوا االعتبار ملبد�أ الفائدة والربح كمعيار للفعالية ،والكفاية الإدارية)
انظر :امل�صري ،د .رفيق (م�صرف التنمية الإ�سالمي �أو حماولة جديدة يف الربا والفائدة والبنك)
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت الطبعة الثالثة1987 ،م� ،ص .67
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ملختل���ف امل�شروعات يظهر يف جانبه الأ�صول يف �ش���كل زيادة يف القرو�ض ق�صرية
الأجل ،كما يظهر يف جانبه اخل�صوم يف �شكل زيادة يف جمموع الودائع.
وبع���د ا�ستعرا����ض النظ���ام النق���دي اال�شرتاك���ي ودور النقود فيه ميكنن���ا تعريف
امل�ص���رف املركزي اال�شرتاكي ب�أن���ه (م�ؤ�س�سة حكومية غ�ي�ر هادفة للربح حتتكر
ً
وكي�ل�ا وم�ست�شار ًا للدولة لكاف���ة الوظائف املالية
�إ�ص���دار الأوراق النقدي���ة وتعمل
وي�سيط���ر على االئتمان الق�صري والطويل الأجل من خالله �أو من خالل امل�صارف
املتخ�ص�صة ويراقب ن�شاط امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات العامة))(((.
املطلب الثاين� :أهداف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي

تنب���ع �أي�ض ًا �أهداف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي م���ن طبيعة النظام االقت�صادي
اال�شرتاكي وما يتبع ذلك من دور النقود و�أهميتها فيه ،وهي كما ي�أتي:
• �إ�صدار النقود واملحافظة على قيمتها.
•امل�ساهمة يف �إع����داد اخلطة االقت�صادية القومية املركزي����ة بالقيام بالتخطيط
امل����ايل واملنبثق من املخطط العيني ،واله����ادف �إىل حتقيق �أكرب قدر من �إ�شباع
احتياجات املجتمع من ال�سلع واخلدمات.
(((
• امل�ساهم���ة يف حتقي���ق �أهداف اخلط���ة االقت�صادي���ة القومية من خالل منح
االئتمان والرقابة وحما�سبة امل�شروعات.
ونخل����ص �إىل القول ب�أن �أهداف امل�صرف املرك���زي اال�شرتاكي هي �أهداف تابعة
وم�ساع���دة للقطاعات الأخرى ((ترتكز يف حتقيق الت���وازن بني املوارد احلقيقية
((( انظر :بت�صرف� ،صادق ،د .مدحت (اجلهاز امل�صريف يف االقت�صاد املخطط هيكله ودوره) ،دار اجلامعات
امل�صرية ،الطبعة بدون ،عام  1977م� ،ص .94
((( تتكون اخلطة القومية من عدة �أق�سام تتمثل يف الآتي� ،أو ًال :ق�سم �إجمايل ويت�ضمن امل�ؤ�شرات الرئي�سية
والتي تبني يف �إيجاز معدل منو الإنتاج املادي و�أهمية العوامل التي ت�ساعد علي زيادتة .ثاني ًا :عدد من
الأق�سام التي يخت�ص كل منها بقطاع �أو ن�شاط اقت�صادي معني ،مثل :تخطيط الإنتاج ال�صناعي وق�سم
تطوير التخ�ص�ص يف الإنتاج ال�صناعي وق�سم تخطيط الإنتاج الزراعي وتخطيط �إنتاج الغابات وق�سم
تخطيط النقل واملوا�صالت ،ويتم حتقيق التنا�سق يف اخلطة وهو املعرب عنه مبدى ترابط خمتلف �أجزائها
وذلك بتحقيق التنا�سق بني الأهداف والو�سائل ،وعليه ف�إن املخططني يلجئون �إىل نظام للموازين ك�أدوات
تخطيطية وتق�سم املوازنة من حيث م�ستواها �إىل ثالث فئات�( :أ) موازنة قوة عامله( ،ب) موازنة �سلعية،
(ج) موازنة قيميه� ،أنظر .د .مدحت �صادق ،مرجع �سابق� ،ص .175
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املتاح���ة لت�شغيل الطاقات الإنتاجية القائمة وتنميتها وبني املوارد النقدية الالزمة
لتمويلها� ،أي حتقيق التوازن بني التيارات الإنفاقية وال�سلعية يف قطاع امل�شروعات
ب�ش���كل رئي����س ،كما يق���ع على اجله���از امل�صريف دور حتقي���ق الت���وازن يف القطاع
اال�ستهالك���ي العائل���ي� ،أي حتقيق التوازن بني القوة ال�شرائي���ة الكلية للم�ستهلكني
(الطلب النقدي) والعر�ض املتاح من ال�سلع واخلدمات ،لال�ستهالك عند م�ستوى
معني من الأ�سعار))(((.

((( قري�صة ،د� .صبحي تادر�س (درا�سة يف النظم النقدية وامل�صرفية) معهد البحوث والدرا�سات العربية،
الطبعة بدون1974 ،م� ،ص  ،97وكذلك انظر ،روميا نت�سيف� ،أ .م ،و�آخرون ،االقت�صاد ال�سيا�سي (دليل
العلوم االجتماعية)� ،أكادميية االحتاد ال�سوفيتي ،ترجمة د .ف�ؤاد �أيوب ،دار دم�شق ،الطبعة الأوىل،
1986م� ،ص .643
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املبحث الثاين :ن�ش�أة وتطور ووظائف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي
املطلب الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي اال�شرتاكي (امل�صرف املركزي الرو�سي)

�إن ظه���ور ال�صريف���ة املركزي���ة يف الب�ل�اد اال�شرتاكية لي�س ببعي���د؛ فقد ظهر �إىل
الوج���ود �أول م�ص���رف مركزي ع���ام 1860م مع بداي���ة النه�ض���ة الفكرية للنظام
امل�صريف ككل.
ولع���ل �سبب ه���ذه النه�ض���ة يرج���ع �إىل الإمرباط���ور الإ�سكندر الثاين ال���ذي �أخذ
مبناه�ض���ة الر�أ�سمالية وبد�أ ما ي�سم���ى بالإ�صالحات الكربى يف رو�سيا وعلي �ضوء
ذلك كان �إن�شاء م�صرف الدولة للإمرباطورية الرو�سية(((.
ن�ش����أ امل�صرف املركزي الرو�سي يف �أول �أمره ومل يكن م�صرف ًا مركزي ًا على النحو
الذي تعهده الآن امل�صارف املركزية �إال من جهة �أنه كان م�صرف الدولة ،ولكنه كان
يف الأ�ص���ل م�صرف ًا جتاري ًا مينح القرو�ض ق�صرية الأجل وكان الهدف من �إن�شائه
ه���و تن�شي���ط حركة التج���ارة وتقوية النظ���ام االئتماين والنق���دي ،وكانت وظائفه
مقت�صرة عل���ى خ�صم الكمبياالت التجارية وبع�ض الأوراق املالية احلكومية وغري
احلكومي���ة بفائ���دة مع قيامه ببيع و�شراء الذهب والف�ض���ة ،وكان مع ذلك ميار�س
الن�شاط امل�صريف التجاري التقليدي من قبول للودائع ومنح للقرو�ض وغريها.
وميك���ن تق�سي���م �أن�شطة امل�ص���رف املركزي الرو�سي �إىل فرتت�ي�ن :ففي الفرتة من
 1860م �إىل  1894م ،كان ه���ذا امل�ص���رف عب���ارة ع���ن م�ؤ�س�س���ة م�ساعدة لوزارة
املالي���ة وكان���ت معظم موارده عب���ارة عن متويل م���ن اخلزانة العام���ة وكانت جل
�أرباحه موجهة لأغرا�ض خا�صة بتغطية العجز يف ميزانية اخلزانة العامة (((.
ويف الف�ت�رة الثانية املمتدة من عام ( 1898 – 1894م) بد�أ امل�صرف ثورة نقدية
ب�إدخال نظ���ام املعدن الواحد ثم حاز تلقائي ًا على �سلطة �إ�صدار النقد ،وقد بد�أت
الف�ت�رة الثانية ه���ذه بتبني ميثاق امل�ص���رف اجلديد عام 1894م ث���م بعد الأزمة
النقدية التي �صاحبت احل���رب الرو�سية اليابانية خالل (1906-1905م) �أ�صبح
((( p:nwww.cbr.p.2
((( املرجع نف�سه� ،ص .2
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امل�ص���رف املركزي الرو�سي �أحد �أكرب م�ؤ�س�س���ات االئتمان امل�ؤثرة يف �أوروبا ،ذلك
نظ���ر ًا ل�ضخام���ة احتياطياته من الذهب والتي مل تقل ن�سبته���ا عن  %93با�ستثناء
�أزمة عام  1906م ،وقد جتاوز متو�سط احتياطه .%100
ن�ش�أة م�صرف ال�شعب الرو�سي:

وم���ع �إطاللة الثورة البل�شفية التي برزت �إىل الوج���ود يف االحتاد ال�سوفيتي �سابق ًا
ع���ام  1917م فقد و�ضع البل�شفي���ون (((1مل�صرف الدولة املرك���زي يف البرت وقراد
وا�ستولوا عليه و�أعلنوا ت�أميمه ر�سمي ًا يف دي�سمرب  1917م.
وبعد ه���ذه اخلطوة قام البال�شفة بت�أميم امل�ؤ�س�س���ات االئتمانية اخلا�صة ودجمها
يف م�ص���رف الدولة ومن ثم �سمي مب�صرف ال�شعب الرو�س���ي ،ثم �أعيدت ت�سميته
�إىل م�ص���رف ال�شع���ب بجمهوري���ة االحت���اد اال�شرتاك���ي الفي���درايل ال�سوفييت���ي
(((1()RSFSRوكانت وظيفته الأ�سا�سية �آنذاك هي الإ�صدار النقدي ثم ما لبث �أن
�أقتفي �أثر ًا جديد ًا وهو دخوله لتعزيز الفكر البل�شفي الداعي �إىل حماربة اقت�صاد
النقود وذلك بت�سميته م�صرف ال�شعب �إ�شارة �إىل االقت�صاد اجلماعي الذي يتبناه
املذهب البل�شفي.
ويف ع���ام 1921م مت و�ض���ع الأه���داف العام���ة للم�ص���رف ،واملتمثل���ة يف م�ساعدة
التنمي���ة ال�صناعي���ة والزراعية وحرك���ة التجارة الكلية والتحك���م يف معدل دوران
النق���ود بوا�سطة االئتمان وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي يديرها ،وبالتايل فقد �أ�صبح
امل�صرف جزء من وزارة املالية الرو�سية(.((1
ويف نهاية عام 1921م كان امل�صرف املركزي الرو�سي قد احتكر حق �إدارة العمليات
اخلا�صة بالعم�ل�ات الأجنبية واملعادن النفي�سة ،ويف منت�صف عام 1920م تغريت
مهامه ووظائفه ب�شكل كبري ،وكان ذلك ب�سبب املعدالت املت�سارعة لل�صناعة والتي
كانت حتتاج �إىل ر�أ�سمال عاجل وا�ستثمارات �ضخمة يف وقت ق�صري.
( ((1البل�شفيون �أو البال�شفة هم اجلناح املتطرف من احلزب الدميقراطي االجتماعي الرو�سي الذي
ا�ستويل علي ال�سلطة يف الثورة اال�شرتاكية (1920 – 1917م) وهم �أ�صحاب املذهب القا�ضي بالإطاحة
بالر�أ�سمالية عن طريق العنف.
( .RUSSIAN SOVIET FEDRATIVE SOCIALIST REPUBLIC ((1وهي اخت�صار)
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .3
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وكان م���ن امل�ستحيل على رو�سي���ا �أن تنجز هذه املهام ال�صناعية ال�ضخمة بالطرق
التقليدي���ة والو�سائل املعروفة كاملوارد املرتاكمة والقرو����ض الأجنبية وال �سيما �أن
ال�شعب الرو�سي مل تكن لديه معدالت ادخارية عالية ،ومل يكن يف الو�سع االعتماد
عل���ى القرو�ض الأجنبية نظر ًا للأزمة االقت�صادية العاملية �آنذاك ،وبالتايل كان ال
بد من ا�ستحداث و�سائل جديدة لتطوير ال�صناعة وتو�سيع قاعدتها وهو ما حدث
فع ًال من خالل الإ�صدار النقدي (.((1( )MONEY EMISSION
ويف يونية من عام  1927م ،ونتيجة للتنظيم املحكم يف حركة ر�أ�س املال ق�صرية الأجل
فق���د قام امل�صرف املركزي مبراقبة النظ���ام االئتماين ب�صفة يومية وجميع الأن�شطة
التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات االئتمانية ا�ستناد ًا �إىل ال�سيا�سة االئتمانية اجلديدة (.((1
ويف ع���ام  1929م مت تبن���ي �أول قان���ون ر�سمي للم�صرف املرك���زي ،وقد عمل هذا
القان���ون �إىل تنظيم وتقري���ر دور امل�صرف املركزي يف تنظي���م ومراقبة والتحكم
يف عر����ض و�سرع���ة دوران النقود وعملي���ات االئتمان ق�صرية الأج���ل مبا يتما�شى
م���ع اخلطة القومية الرو�سية للتنمية ويف مار����س  1931م كانت وظائف امل�صرف
املركزي قد ت�أ�س�ست على �أ�سا�س االئتمان ق�صري الأجل وكمركز للت�سويات النقدية
بالن�سبة لالقت�صاد(.((1
وكنتيج���ة للإ�صالح االئتم���اين فقد ت�ضاءلت عنا�صر الن�ش���اط امل�صريف التجاري
للم�ص���رف املركزي الرو�سي و�أ�صب���ح م�صرف ًا للدولة ب�صف���ة ر�سمية وانح�صرت
وظائف���ه يف االئتم���ان امل�ص���ريف املخطط وال�سيط���رة على �سرع���ة دوران وعر�ض
النق���ود وخدمة املوازن���ة العامة واملدفوع���ات الدولية ،ثم ما لب���ث �أن ا�ستقر هذا
الو�ضع على ما هو عليه ملا يربو على (� )55سنة بال تغيري (.((1
ويف ع���ام  1987م ،وكنتيج���ة لإع���ادة هيكل���ة النظ���ام االئتم���اين يف االحت���اد
ال�سوفيت���ي ال�ساب���ق مت �إن�ش���اء بع����ض امل�ص���ارف املتخ�ص�ص���ة اجلدي���دة منه���ا
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .4
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص 4
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص 5
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .5
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( )Vaeshekonombankو( )promstroibankو( ،)sperbankوبالت���ايل
اجته امل�صرف املركزي نحو �أداء الوظائف الأ�سا�سية مل�صرف الدولة(.((1
ويف الع���ام  1988م �صدر القانون الرابع للم�ص���رف املركزي الرو�سي والذي �صار
امل�ص���رف مبوجب���ه هو امل�صدر الوحي���د للعملة وتنظيم االئتم���ان واملنظم الوحيد
ملدفوعات الدولة وعالقاتها االقت�صادية.
ويف نهاية العام 1990م �صدر قانون امل�صرف املركزي الرو�سي ب�صورته احلالية،
وذل���ك بع���د انهيار النظ���ام اال�شرتاك���ي يف االحت���اد ال�سوفييتي ،واجت���ه الرئي�س
ال�سوفييت���ي (غوربات�ش���وف) �إىل تبن���ي النظري���ة الر�أ�سمالية ،حي���ث قال (نحن
نحتاج �إىل فرتة ق�صرية� ،شهور قالئل التخاذ بع�ض اخلطوات املهمة التي �ستعني
يف احلقيق���ة االنتق���ال �إىل اقت�صاد يقوم على قوى ال�س���وق ب�شكل منظم ،و�سنقوم
بتفكيك ملكية الدولة ون�ؤ�س�س �شركات ميلكها حملة الأ�سهم)(.((1
ومن���ذ بداية هذا التحول �أ�صبح امل�صرف املركزي ي�سمى م�صرف رو�سيا باعتباره
م�ص���رف جمهورية رو�سيا االحتادية احلديث���ة ،وقد نظم القانون اجلديد وظائف
امل�ص���رف املركزي وح�صره���ا يف تنظيم دورة النقود والتنظي���م النقدي ومراقبة
الن�شاط االقت�صادي مع مراقبة امل�صارف التجارية والتعاونية الرو�سية(.((1
وبنا ًء على هذه التطورات فقد �أ�صدر امل�صرف الرو�سي عام 1992م قانون مراقبة
امل�ص���ارف التجارية وقانون تنظيم ومراقبة النقد الأجنبي ،وذلك باعتباره وكي ًال
مالي ًا لوزارة املالية الرو�سية (.((2
ويف ع���ام  1995م �أوق���ف امل�ص���رف املركزي الرو�س���ي متويل العج���ز يف امليزانية
ورك���ز قرو�ضه على ال�صناع���ات الفردية ،والقطاع اخلا����ص ،وبدخول عام 1998
م كان امل�ص���رف الرو�سي قد دخ���ل يف مرحلة جديدة ،وهي �إعادة هند�سة النظام
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .5
( ((1كمال ،يو�سف( ،فقه االقت�صاد العام)� ،ستابر�س للطباعة والن�شر ،القاهرة،الطبعة الأوىل1990 ،م،
�ص.32
(.www.cbr.p6 ((1
( ((2املرجع نف�سه� ،ص .7
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امل�صريف لتح�سني �أداء امل�ص���ارف التجارية ،وزيادة �سيولتها ،حيث �أدخل برنامج
�إعادة تنظيم امل�ؤ�س�سات االئتمانية  ))Arcoلتبني ال�سيا�سة النقدية الر�أ�سمالية.

املطلب الثاين :وظائف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي

�إذا تناولنا امل�ص���رف املركزي الرو�سي على وجه التحديد ويف الفرتة التي �سبقت
توجه���ه الأخري بعد عام 1990م ،ف�إنه ميكن �إجما ًال تق�سيم الوظائف التي ي�ضطلع
به���ا امل�صرف املركزي �إىل وظائف نقدية وائتمانية ووظائف رقابية يبا�شرها على
ن�شاط الوحدات االقت�صادية يف الدولة (.((2

�أو ًال :الوظائف النقدية واالئتمانية

ويف �إط���ار ه���ذه الوظيفة ميار�س امل�صرف املركزي اال�شرتاك���ي الدور نف�سه الذي
ميار�س���ه نظ�ي�ره الر�أ�سمايل من احتكار لإ�ص���دار النقود وقيام���ه ب�أعمال �صرييف
احلكوم���ة ومن قيامه ب�إدارة احتياطي���ات الدولة من ال�صرف الأجنبي وال يختلف
عما تقوم به امل�صارف املركزية يف هذا ال�صدد �إال يف �إطار �ضيق ،ومن �أمثلة ذلك
االحتف���اظ باحتياطيات امل�صارف التجارية لأنه مل تك���ن هناك م�صارف جتارية
وق���د كان امل�صرف املركزي �إىل وقت قريب ميار�س دور ًا �إ�ضافي ًا كبنك جتاري يف
اجلمهوريات الرو�سية(.((2
ويتلخ����ص دور امل�ص���رف املركزي اال�شرتاكي من الناحي���ة النقدية واالئتمانية يف
النقاط التالية(:((2
�أو ًال :يعت�ب�ر امل�صرف املركزي الرو�سي مركز �إ�صدار النقد والعملة امل�ساعدة على
نط���اق الدولة ،ويبا�شر تنظيم تداوله يف االقت�ص���اد القومي من حيث حجم النقد
و�سرع���ة تداوله وفق ًا للخطط واملوازين املو�ضوعة يف هذا ال�ش�أن ،كما يبا�شر كافة
عمليات ال�صرف الأجنبي وال�شيكات والتحويالت بالعملة الأجنبية.
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص  ،96ويرى الدكتور حممد زكي �شافعي �أن الوظيفة الأ�سا�سية للم�صرف �سواء كان
ذلك امل�صرف ر�أ�سمالي ًا �أم ا�شرتاكي ًا هي الرقابة علي تنظيم االئتمان وما �سوى ذلك تعترب وظائف مكملة
لهذه الوظيفة ،انظر كتابه( :مقدمه يف النقود والبنوك) ،دار النه�ضة العربية ،بريوت،الطبعة الأوىل،
 1952م� ،ص .284
( ((2انظر :بت�صرف� ،شافعي ،د .حممد زكي ،مرجع �سابق� ،ص .325
(� ((2صادق ،د .مدحت ،مرجع �سابق� ،ص .96
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ثاني��� ًا :يق���وم امل�صرف املرك���زي بدور الوكيل امل���ايل للحكومة فيق���وم باالحتفاظ
بح�ساباته���ا لديه ،ويتوىل عمليات ال�صرف والتح�صي���ل اخلا�صة مبيزانية الدولة
كتح�صي���ل �إيرادات كل امليزانيات املختلفة وحتوي���ل اال�ستقطاعات من ال�ضرائب
احلكومية والإيرادات �إىل امليزانيات املختلفة.

ثانياً :الوظائف الرقابية.

و�إن كان هن���اك ثم���ة اخت�ل�اف ب�ي�ن الوظائ���ف الرقابي���ة يف امل�ص���رف املرك���زي
اال�شرتاكي والر�أ�سمايل فهي يف �إطار ما يتعار�ض مع طبيعة كل من القطاعني من
ناحية تدخله �أو عدم تدخله يف الإنتاج واالقت�صاد العام.
ولئ���ن كان امل�ص���رف املرك���زي يفر�ض رقابت���ه على �سائ���ر الن�ش���اط االقت�صادي
م���ن خالل �سيطرته الكاملة عل���ى امل�صارف التجارية وتعامالته���ا االئتمانية ف�إن
للم�ص���رف املرك���زي اال�شرتاك���ي دور ًا �أك�ث�ر تو�سع��� ًا �إذ يطال �سائ���ر امل�شروعات
اململوك���ة للدول���ة مما يزيد من الرقع���ة الرقابية للم�صرف املرك���زي ومن �أعبائه
العامة يف جمال الرقابة.
وترج���ع ه���ذه الوظيفة الإ�ضافي���ة للم�صرف املرك���زي هنا �إىل طبيع���ة االقت�صاد
اال�شرتاك���ي واخل�صائ����ص الت���ي يتميز به���ا؛ فاملحافظة على امللكي���ة االجتماعية
والنم���و املخط���ط لالقت�صاد القوم���ي يقت�ضي بال�ض���رورة وجود رقاب���ة على �أداء
الوح���دات االقت�صادي���ة املختلف���ة العاملة يف االقت�ص���اد للت�أكد م���ن �أن الأهداف
املح���ددة يف اخلطة القومية يت���م تنفيذها على النحو املطل���وب �سواء من الناحية
الكمية �أو النوعية.
وميك���ن تلخي����ص �أه���م املج���االت الرقابي���ة الت���ي يق���وم به���ا امل�ص���رف املركزي
يف الآتي(:((2
•الت�أكد من تنفيذ خطط الإنتاج وفق ًا للكميات والأنواع املقررة.
•الت�أكد من تنفيذ العمليات التي منح االئتمان امل�صريف من �أجلها.
•الت�أكد من �شراء املواد الأولية الالزمة لتحقيق برامج الإنتاج املو�ضوعة.
(� ((2صادق ،د .مدحت ،مرجع �سابق� ،ص .411

84

•تنفيذ خطة تكلفة الإنتاج.
•الك�شف عن اال�ستخدامات غري القانونية للأ�صول املتداولة.
•متابع���ة نتائج ا�ستخ���دام امل�شروع لالئتم���ان املمنوح له ال�ستح���داث �أ�ساليب
فنية جديدة.
•الت�أك���د من اح�ت�رام التعليم���ات امل�صرفية مث���ل االلتزام بالوف���اء بالقرو�ض
امل�صرفية التي �سبق منحها للم�شروع يف موعدها.
•دف���ع امل�شروع���ات �سيئ���ة الأداء �إىل حت�س�ي�ن �أدائها من خ�ل�ال تطبيق بع�ض
اجلزاءات عليه���ا ،وحتديد مدى االنحراف عن الأه���داف املخططة وحتليل
�أ�سبابه واقرتاح �سبل وو�سائل عالجه.
ومن هنا نالحظ مدى �شمول الرقابة امل�صرفية اال�شرتاكية عن تلك الرقابة التي
ميار�سها امل�صرف املرك���زي يف اقت�صاد ال�سوق؛ ذلك لأن االعتبارات العامة التي
تفر�ضه���ا الدول اال�شرتاكية على خط���ط الإنتاج تقت�ضي التزام امل�صرف املركزي
ووقوف���ه �إىل جان���ب تنفيذ اخلط���ة العامة للدول���ة ،بينما يقت�ص���ر دور امل�صارف
التجاري���ة يف النظام الر�أ�سم���ايل على التمويل القائم على مب���د�أ تعظيم الربحية
ومالءم���ة ال�ضمان���ات املقدم���ة �أك�ث�ر من ن���وع ووجهة وطبيع���ة امل�شروع���ات التي
يراد متويلها.
املطلب الثالث :ميزانية امل�صرف املركزي اال�شرتاكي

لقد تناول الباحث امل�صرف املرك���زي اال�شرتاكي وهو امل�صرف املركزي الرو�سي
(اجلو����س بن���ك) والذي يعترب النم���وذج الأمثل للتطبيق اال�شرتاك���ي ،وال �شك �أن
تل���ك الوظائف �ستنعك����س ال حمالة يف �ش���كل امليزانية( ،فاجلو����س بنك) ي�ستمد
م���وارده املالي���ة (جانب اخل�صوم يف امليزاني���ة) من ر�أ�س امل���ال اخلا�ص به ،ومن
ودائع وفائ�ض امليزانية العامة للدولة ،ومن �إيداعات امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات ومن
ح�سابات املواطن�ي�ن لدي م�صارف االدخار ،ومن ا�ش�ت�راكات الت�أمني االجتماعي
التي متولها امل�شروعات �إليه ،ثم من الإرباح التي يحققها امل�صرف نتيجة ن�شاطه.
�أم���ا (جانب الأ�ص���ول) يف ميزانية امل�ص���رف فيتكون من املع���ادن الثمينة والنقد

85

الأجنبي التي يحتفظ بها امل�صرف ومن النقد القائم يف خزائنه ثم من القرو�ض
املمنوحة للم�شروعات.
ميزانية اجلو�س بنك)1(1
�أ�صول

Assets

معادن ثمينة ونقد �أجنبي.
النقد يف خزينة امل�صرف.
قرو�ض ق�صرية الأجل ممنوحة
للم�شروعات.
املجموع:
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خ�صوم ور�أ�س املال

Liabilities and capital

النقد يف التداول (البنكنوت).
ودائع امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات واملزارع اجلماعية.
ودائع املواطنني لدى م�صرف االدخار.
ودائع وفائ�ض ميزانية الدولة.
ر�أ�س املال واالحتياطيات.
املجموع:

اخلال�صة:

عرف الباح���ث امل�صرف املركزي اال�شرتاكي ب�أن���ه (م�ؤ�س�سة حكومية غري هادفة
ً
وكي�ل�ا وم�ست�ش���ار ًا للدولة ،لكافة
للرب���ح ،حتتك���ر �إ�ص���دار الأوراق النقدية وتعمل
الوظائ���ف املالي���ة وت�سيطر على االئتمان ق�صري الأجل وطويل���ة ،من خالله �أو من
خالل امل�صارف املتخ�ص�صة وتراقب ن�شاط امل�شروعات وامل�ؤ�س�سات العامة).
ويهدف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي �إىل� :إ�صدار النقود واملحافظة على قيمتها،
( )2امل�ساهم���ة يف �إعداد اخلطة االقت�صادية القومية املركزية )3( ،امل�ساهمة يف
حتقي���ق �أهداف اخلطة االقت�صادية القومية من خالل منح االئتمان واملنبثقة عن
اخلطط املالية للم�شروعات ثم الرقابة واملحا�سبة عليها.
وق���د تط���رق الباح���ث �إىل ن�ش����أة امل�ص���ارف املركزي���ة يف النظ���ام اال�شرتاك���ي،
وبالتحدي���د (اجلو����س بنك) يف االحتاد ال�سوفيتي ،وال���ذي �أ�س�س عام � 1917إبان
الث���ورة البل�شفية ،ويف عام 1921م مت ت�أ�سي�س الأهداف العامة للم�صرف واملتمثلة
يف م�ساع���دة التنمي���ة ال�صناعية والزراعية وحركة التج���ارة اخلارجية ،والتحكم
يف مع���دل دوران النق���ود بوا�سط���ة االئتم���ان وامل�ؤ�س�سات امل�صرفي���ة التي يديرها
وبالت���ايل فقد �أ�صبح امل�صرف جزء من وزارة املالية الرو�سية ،ويف مار�س 1931م
كان���ت وظائف امل�صرف املركزي قد ت�أ�س�س���ت على �أ�سا�س االئتمان ق�صري الأجل،
وكمرك���ز للت�سويات النقدي���ة بالن�سبة لالقت�صاد ،ويف ع���ام 1988م �صدر القانون
الراب���ع للم�ص���رف املرك���زي الرو�سي والذي �ص���ار امل�صرف مبوجب���ه هو امل�صدر
الوحيد للعمل���ة ومنظم االئتم���ان ،واملنظم الوحيد ملدفوع���ات الدولة ،وعالقاتها
االقت�صادية.
�أم���ا وظائف امل�صرف املركزي اال�شرتاكي فهي تنح�صر فيما ي�أتي)1( :الوظائف
النقدي���ة واالئتماني���ة )2( ،الوظائ���ف الرقابي���ة ،وق���د وجد الباح���ث �أن ميزانية
امل�ص���رف املرك���زي اال�شرتاكي تنق�س���م �إىل جانب الأ�صول الت���ي يت�ضمن املعادن
النفي�سة ،والنقد يف اخلزينة والقرو�ض ق�صرية الأجل واملمنوحة للم�شروعات� ،أما
يف جان���ب اخل�صوم ،فيت�ضمن :النق���د يف التدوال(البنكنوت) وودائع امل�شروعات
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وامل�ؤ�س�س���ات واملزارع اجلماعية ،وودائع املواطن�ي�ن لدي م�صرف االدخار ،وودائع
فائ�ض ميزانية الدولة ور�أ�س املال واالحتياطيات.
واجلدير بالذكر ف�أن امل�صرف املركزي اال�شرتاكي ال يخلق االئتمان بل هو و�سيط
ب�ي�ن م���وارد الدول���ة وامل�شروعات املخطط���ة ح�سب اخلط���ة القومي���ة ،ويلعب هنا
امل�ص���رف املركزي دور ًا مراقب ًا وحما�سب��� ًا ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن دوره النقد �أقل
بكث�ي�ر من دور امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل حيث ال تلعب النق���ود دور ًا هام ًا يف
احلياة االقت�صادية اال�شرتاكية.

الفصل الثالث
المصرف المركزي
في البلدان العربية النامية

مقدمة:
تنب���ع �أهمية الف�ص���ل الثالث من خالل �إثبات �أن البيئ���ة اخلارجية تلعب دور ًا غري
حم���دود يف �أداء امل�صرف املرك���زي ،فال يكفي �أن نتعرف عل���ى التجارب الرائدة
للم�ص���ارف املركزية يف النظام�ي�ن الر�أ�سمايل واال�شرتاكي ،ث���م ن�صمم النموذج
امل�ص���ريف املرك���زي الإ�سالمي فح�س���ب ،بل يتعدى ذل���ك لدرا�سة ظ���روف البيئة
املحيطة بامل�صرف املركزي الإ�سالمي عند التطبيق ،ومن هنا �سوف نتناول ن�ش�أة
امل�صارف املركزي���ة يف الدول العربية ووظائف تلك امل�صارف وتقومي جتربتها ،ال
�سيم���ا �أن ف�ش���ل النظام النق���دي العربي التقليدي نبع بع�ضه م���ن ظروف التخلف
احلالية.
كم���ا ناق����ش الباحث جترب���ة ،التكام���ل النقدي العرب���ي و�صندوق النق���د العربي
كم�ؤ�س�س���ة �إقليمية معني���ة بالنظام النقدي العربي ،ونق���اط ال�ضعف والقوة فيها،
ومدي قدرتها على النجاح م�ستقب ًال.
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املبحث الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي يف البلدان العربية النامية
املطلب الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صارف املركزية يف البلدان العربية النامية

ارتب����ط التطور النق����دي وامل�صريف يف الأقطار العربية املختلف����ة يف �أول الأمر طوال
الق����رن التا�سع ع�شر وحتى نهاي����ة احلرب العاملية الأوىل بتنظي����م النقد وال�صرافة
الأجنبي����ة ،فل����م يكن هن����اك ا�ستقالل نقدي مطلق���� ًا يف �أي قطر من ه����ذه الأقطار،
بل كان هن����اك اندماج نقدي وم�ص����ريف بل واقت�صادي كام����ل باقت�صادات البلدان
امل�ستعمرة ،ومل تكن درجة (تنقيد)  )of monetization) Degreeاالقت�صادات
العربي����ة كبرية� ،إذ مل يكن ا�ستعم����ال النقد �شائع ًا على نط����اق وا�سع يف اقت�صادات
متخلف����ة ومفكك����ة وذات دخ����ول منخف�ضة جد ًا و�أ�س����واق حمدودة ب�ش����دة ،ومل تكن
تل����ك النظم ال�ضئيلة بحاجة �إىل النقود وامل�صارف ومل حت����اول تطويرها �أو �إ�شاعة
ا�ستعمالها ،بل كيفتها خلدمة �أغرا�ضها املحدودة فح�سب ،وملا كان ا�ستعمال النقود
عل����ى نط����اق وا�سع كو�سيلة مبادل����ة و�أداة لقيا�����س القيم ،هو �شرط �ض����روري لتطور
االئتم����ان وم�ؤ�س�ساته؛ فقد كان غياب هذا ال�شرط �سبب���� ًا مهم ًا �آخر حد من التطور
النق����دي وامل�ص����ريف يف ظل العه����ود اال�ستعمارية التي ا�ستمرت حت����ى نهاية احلرب
العاملية الأوىل ،ثم اتخذت لبو�س ًا �آخر فيما بعد حتى نهاية احلرب العاملية الثانية.
حدثت بعد احلرب العاملية الأخرية تط���ورات �سيا�سية واقت�صادية ،حملية ودولية
مهم���ة ،نتج عنها ،من بني �أ�شياء �أخ���رى ،تطور نقدي وم�صريف مهم ،فقد ظهرت
م�صارف مركزية عربية م�ستقلة لأول مرة ،بد�أت يف العراق  1947ويف م�صر عام
 1951م ،وال�سعودي���ة ع���ام  1952م ،و�سوري���ة عام 1953م ...ال���خ ،وبذلك بد�أت
(نقود قطرية) عربية بالظهور حتت �أ�سماء خمتلفة بقيم متباينة ،ووحدات قيا�س
متع���ددة ،وبد�أ اال�ستقالل النقدي يظهر للعي���ان ولي�س بعيد ًا عن االرتباط الكامل
بنظ���م النق���د وال�صريف���ة اال�ستعمارية فقط ،و�إمن���ا �أي�ض ًا ب�ش���كل انف�صام نقدي
وم�صريف كامل بني كل قطر عربي و�آخر.
يق���ول الدكتور عبداملنعم ال�سيد علي( :انتقلت البل���دان العربية كلها ما عدا رمبا
جيبوت���ي من اندماج نق���دي كامل مع البل���دان امل�ستعمرة يف الق���رن التا�سع ع�شر
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وحت���ى نهاية احلرب العاملي���ة الأوىل ،ثم �إىل �شبه ا�ستق�ل�ال نقدي فيما بعد ذلك
حيث متثل بلجان وجمال�س النقد حتى �أواخر الأربعينات و�أوائل اخلم�سينات حني
بد�أت حركة ا�ستقاللية نقدية تكاملت يف ال�سبعينات ،ومتثلت بـ:
•�إقامة م�ؤ�س�سات نقدية مركزية وطنية.
•�إ�صدار عمالت وطنية م�ستقلة.
•�إ�صدار قوانني نقدية و�صريفية خا�صة بها.
•تعريب �أو ت�أميم(((امل�ؤ�س�سات امل�صرفية و�إخ�ضاعها لرقابة و�إ�شراف مركزيني.
حتديد ن�سب غطاء العملة وتنويعة بني موجودات �أجنبية ،و�أخرى حملية ،وحكومية
وخا�صة ،وقد زاد ذلك من درجة اال�ستقالل النقدي لهذه الأقطار ،و�أبعدها ن�سبي ًا
عن اخل�ضوع كلي ًا لتعر�ض النقد فيها للتقلبات يف موازين مدفوعاتها تلك التقلبات
التي تنتج عادة عن الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة يف اخلارج ،خ�صو�ص ًا يف بلدان
الع���امل الر�أ�سم���ايل املتقدمة ،وق���د �أدى ذلك �إىل زيادة املرون���ة يف كل من عر�ض
النقد والإ�ص���دار النقدي طبق ًا حلاجات االقت�صاد املحلية ولي�س تبع ًا للتقلبات يف
موازي���ن املدفوعات((( ،وبذلك ارتبط���ت مرونة عر�ض النق���د باملتطلبات املحلية
لالقت�صادي���ات الوطني���ة بد ًال م���ن ارتباطها بامل�ؤث���رات اخلارجي���ة ب�شكل مطلق
تقريب��� ًا ،كما كان عليه احلال يف ظل جلان العملة وجمال�س النقد التي �سادت بني
احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
واجلدي���ر ذكره ف�إن املوج���ودات الأجنبية مرتفعة جد ًا ن�سبي��� ًا يف الأقطار العربية
النفطي���ة ب�سبب طبيع���ة اقت�صاداتها املعتم���دة ،يف الغالب ،عل���ى النفط كم�صدر
�أ�سا�س لرتاكمات موجوداته���ا الأجنبية املتوافرة مبقادير كبرية ن�سبي ًا عادة ،ومع
ذل���ك مل تربط هذه االقت�ص���ادات عمالتها مبوجوداتها الأجنبي���ة ب�شكل كلي ،بل
ترك���ت لنف�سه���ا حرية حتديد الن�س���ب بينها وبني حجم عمالته���ا امل�صدرة مبدى
مع�ي�ن ال يق���ل عنه ،يف ح�ي�ن �سمحت لتغطية اجل���زء املتبقي من العمل���ة امل�صدرة
((( ت�أميم تعني حتول امللكية اخلا�صة لأي �صناعة معينة� ،أو �أي م�شروع معني �إىل ملكية عامة ،راجع ،عمر ،د.
ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .105
((( يطلق هذا امل�صطلح على ك�شف احل�ساب بني املجتمع والعامل اخلارجي �أو بعبارة �أخري هو البيان
الإجمايل ال�سنوي الذي ي�صور �إيرادات الدولة من اخلارج ومدفوعات الدولة �إىل اخلارج ،راجع ،عمر ،د.
ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .493
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مبوجودات حملية؛ مما ال يزال ي�ضفي على الإ�صدار النقدي ،وبالتايل على عر�ض
النقد ،درجة ن�سبية من املرونة املطلوبة.
كم���ا تختلف نظم ال�ص���رف من قطر لآخر ح�سب طبيعة اقت�ص���اده وامل�شاكل التي
يواجهها وو�ضع ميزان املدفوعات واجتاهاته الفل�سفية واالجتماعية واالقت�صادية،
وقد رواحت هذه النظم بني رقابة حمكمة وكاملة كما يف العراق� ،إىل حرية كاملة
كما يف لبنان �أقطار اخلليج العربي(((.

املطلب الثاين :اهداف ووظائف امل�صارف املركزية يف البلدان العربية النامية

تت�شابه معظم امل�صارف املركزية العربية النامية يف وظائفها؛ فمن ناحية الأهداف
ف�إنه����ا تتمحور حول �أه����داف ال�سيا�سة االقت�صادية يف البل����دان العربية كغريها يف
العديد من البلدان النامية ،ومتثل ال�سيا�سة النقدية عن�صر ًا مهم ًا يف حتقيق ذلك،
كم����ا ميكن ح�صر �أهداف ال�سيا�س����ة النقدية يف البلدان العربية من خالل التعرف
على الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف تلك الت�شريعات ،والتي ت�شمل الآتي:
•حتقيق اال�ستقرار النقدي.
•قابلية ال�صرف واملحافظة على قيمة العملة.
•ت�شجيع النمو االقت�صادي.
•امل�ساهمة يف �إيجاد �سوق نقدي ومايل متطور.
•دعم ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة.
(((
•حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي .
ومن تلك الت�شريعات ما حددته املادة ( )70من قانون النقد والت�سليف مع التعديل
الذي �أدخل عليها من مهام م�صرف لبنان العامة ،وهي:
•املحافظة على اال�ستقرار االقت�صادي.
•املحافظة على �سالمة النقد اللبناين.
•املحافظة على �سالمة �أو�ضاع النظام امل�صريف.
((( انظر ،بت�صرف :ال�سيد علي ،د .عبداملنعم( ،التطور التاريخي للأنظمة النقدية يف الأقطار العربية)،
�صندوق النقد العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الثالثة1986 ،م� ،ص .393
((( ال�صادق ،د .علي توفيق ،و�آخرون( ،ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية)� ،صندوق النقد العربي� ،أبو ظبي،
الطبعة الأوىل1996 ،م� ،ص.34
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•تطوير ال�سوق النقدي واملايل (((.
�أم���ا عن وظائ���ف امل�صارف املركزي���ة ف�إنها �أي�ض��� ًا تت�شابه؛ ففي اململك���ة العربية
ال�سعودية تزاول م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الأن�شطة الرئي�سة التالية:
�إ�صدار الأوراق النقدية ومعاجلة �ش�ؤون النقد

الأعمال امل�صرفية (م�سك احل�سابات الرئي�سية و�أر�صدة الدولة ون�سب االحتياطي
الت���ي حتتفظ بها امل�صارف التجاري���ة يف خزانة امل�ؤ�س�سة ،كما يفتح عدد قليل من
احل�ساب���ات اخلا�ص���ة لبع����ض العمالء ،و�شراء وبي���ع العمالت الأجنبي���ة للحكومة
وامل�صارف التجارية).
•�أعمال املقا�صة.
•الإ�شراف على امل�صارف.
•التعامل بالنقد الأجنبي.
•القيام ب�أعمال م�صرف الدولة.
(((
•التدريب على �أعمال امل�صارف .
كم���ا ن�ص قان���ون النقود والت�سليف اللبن���اين على الوظائ���ف الأ�سا�سية للم�صرف
املركزي ،وهي:
�إ�صدار النقد.

التع���اون مع الدولة (للم�ص���رف �أن يقرتح على احلكومة التدابري التي يري �أن من
�ش�أنه���ا الت�أثري املفيد على ميزان املدفوع���ات وحركة الأ�سعار املالية العامة ،وعلي
النم���و االقت�صادي عامة كما يطل���ع امل�صرف احلكومة على الأم���ور التي يعتربها
م�ضرة باالقت�ص���اد والنقد ،وي�ؤمن عالقات احلكومة بامل�ؤ�س�سات املالية والدولية،
كما ت�ست�شري احلكومة امل�صرف يف الق�ضايا املتعلقة بالنقد وتدعو حاكم امل�صرف
لال�شرتاك يف مذاكراتها حول هذه الق�ضايا).
•ثبات القطع.
((( مالك ،د .و�سام ،مرجع �سابق� ،ص .60
((( حامد� ،سيد حممد ،مرجع �سابق� ،ص .69
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•الت�أثري على ال�سيولة امل�صرفية وعلي حجم الت�سليف.
•مهام خمتلفة �أخرى ،منها:
• حتديث و�سائل الدفع.
• �إدارة نظ���م املعلوم���ات اخلا�ص���ة بعملي���ات املقا�صة ونظام االت�ص���االت ما بني
امل�صارف.
•�ضبط املخاطر يف �أنظمة التبادل ويف العمليات الكربى ذات املبالغ الكربى.
•احلر�ص على �إ�ضافة املزيد من الثقة على و�سائل الدفع وعمليات التزوير.
•مراقبة النظام امل�صريف و�أ�سواق الر�ساميل(((.
كما يحدد قانون النقد مبملكة البحرين وظائف م�ؤ�س�سة النقد مبا يلي:
• �إ�ص����دار النقد ،والذي ا�شرتطت امل����ادة ( )29من القانون رقم (� )23ضرورة
�أال يق����ل مقدار االحتياطي اخلارجي الالزم للتغطية ب�صفة دائمة عن املائة يف
املائة من قيمة النقد املتداول.
• القي���ام ب�أعمال وكي���ل مايل للحكوم���ة وذلك باالحتفاظ بح�س���اب احلكومة
وتقدمي اخلدمات امل�صرفية لها و�إ�صدار �سندات التنمية نيابة عنها.
•القيام بعمل م�صرف احلكومة با�ستثناء بع�ض العمليات بالعملة املحلية التي
تقوم بها امل�صارف الوطنية.
•القي���ام ب����إدارة ا�ستثم���ارات احلكوم���ة �س���واء بالإي���داع م���ع ط���رف �أو �إدارة
االحتياطي اخلارجي.
•القيام بوظيفة م�صرف امل�صارف.
•القي���ام بدور املقر����ض الأخ�ي�ر ال �سيما بالن�سب���ة للبنوك الوطني���ة التجارية
العاملة يف البحرين.
•القي���ام بالإ�ش���راف ومراقبة �أعم���ال امل�صارف عن طري���ق التفتي�ش وفح�ص
البيانات املالية.
•تنظي���م املهن���ة امل�صرفي���ة وعملية الرتخي����ص مل�ؤ�س�سات االئتم���ان والبنوك،
وكذلك مهنة ال�صرافة والو�ساطة املالية(((.
((( مالك ،د .و�سام ،مرجع �سابق� ،ص .64
((( ب�سي�سو ،عدنان نور الدين(،النظام النقدي وامل�صريف يف البحرين) ،مركز البحرين للدرا�سات والبحوث،
البحرين ،الطبعة بدون1987 ،م� ،ص .19
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املبحث الثاين :ال�سيا�سة النقدية العربية وجتربة امل�صارف
املركزية يف البلدان العربية النامية
املطلب الأول :ال�سيا�سة النقدية يف البلدان العربية

يق�ص���د بال�سيا�س���ة النقدي���ة (تنظيم كمية النق���ود ،املتوف���رة يف املجتمع ،بغر�ض
حتقيق �أه���داف ال�سيا�سة االقت�صادي���ة ،املتمثلة يف حتقيق التنمي���ة االقت�صادية،
بالق�ض���اء على البطال���ة ،وحتقيق الت���وازن يف ميزان املدفوع���ات واملحافظة على
ا�ستقرار امل�ستوى العام للأ�سعار))(((.
وق����د ظهرت يف ه����ذا القرن ثالث مدار�س فكري����ة لل�سيا�سة النقدي����ة التي ينفذها
امل�ص����رف املركزي بخالف املدر�سة املارك�سية اال�شرتاكي����ة ،فاملدر�سة الأوىل :هي
املدر�س����ة الكال�سيكية التي ت�ص����ورت النظام االقت�صادي ،يتح����رك ب�أيد خفية و�أن
�أي تدخ����ل م�ض����ر به ،فقوي ال�س����وق كفيلة ب�إ�صالح كل خلل ،حت����ى كانت �أزمة �سنة
(1930م) وم����ا تالها من ك�س����اد وبطالة ،فكانت املدر�سة الثاني����ة بعد هذه الأزمة
ممثل����ة يف الفكر الكنزى ،الداعي �إىل دور �أكرب للدول����ة عن طريق ال�سيا�سة املالية
والنقدي����ة ،ولو عن طريق الإنفاق بالعجز الذي ي�س����دد بالإ�صدار النقدي �أو الدين
العام ،وقد بنى كينز نظريته على جمود الأ�سعار والأجور يف الأجل الق�صري ،و�شكه
يف كفاءة تال�ؤم ال�سوق مع ال�صدمات ،مما دفعه �إىل عالج هذه الو�ضع بالت�ضخم،
فتعامل مع االحتكار ك�أمر واقع ،وعالج داء االحتكار بداء الت�ضخم ،ثم كانت �أزمة
ال�سبعين����ات حيث عج����زت الأدوات الكينزي����ة ،عن عالج االخت��ل�االت التي �سبقها
�سنوات ظه����ور الت�ضخم الركودى منذ 1970م� ،أما املدر�س����ة الثالثة كانت مدر�سة
النقدية �إلتي حركت بندول الفكر للخلف مرة �أخرى �إىل فكر الكال�سيك ،والدعوة
�إىل حتديد �أدوار الدولة ،وال�سيا�سة املالية ،والتحكم يف عر�ض النقود دون التدخل
يف حرك����ة �سعر الفائدة وبانتخاب (تات�ش����ر) يف بريطانيا �سنة 1979م ،و(ريجن)
لرئا�سة الواليات املتحدة الأمريكية �سنة 1980م ،فقد تخلى الفكر الكينزي القيادة
للمدر�سة النقدي����ة الثالثة ثم حتدث االقت�صاديون بعدها عن نك�سة النقدية؛ حيث
((( جميد ،د� .ضياء ،مرجع �سابق� ،ص .174
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بد�أت ترتاكم م�ش����كالت التطبيق من ك�ساد وبطالة ثم عاد رئي�س الواليات املتحدة
الأمريكية ،الرئي�س بيل كلينتون للمدر�سة الكينزية مرة �أخرى.
وميكن ح�صر �أهداف ال�سيا�سة النقدية يف البلدان العربية من خالل التعرف على
الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف تلك الت�شريعات ،والتي ،ت�شمل الآتي:
•حتقيق اال�ستقرار النقدي.
•�ضمان قابلية ال�صرف واملحافظة على قيمة العملة.
•ت�شجيع النمو (((1االقت�صادي.
•امل�ساهمة يف �إيجاد �سوق نقدي ومايل متطور.
•دعم ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة.
•حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي.
وتبدو معظم �أهداف امل�ؤ�س�سات النقدية العربية� ،أنها نف�سها الأهداف التي ت�سعي
الدول النامية �إىل حتقيقها لالقت�صاد ككل.
غ�ي�ر �أن ال���دور التنم���وي لل�سيا�س���ة النقدي���ة العربي���ة ،كان يف ال�سبعين���ات ،غري
وا�ض���ح يف الأذه���ان ،مع �شي���وع االعتقاد ب�أن���ه ال بد من بع����ض الت�ضخم ،لتحقيق
النم���و االقت�صادي ،و�أن ال�سيا�سات الت�ضخمية ،تعطي فر�صة للحكومات ،لتحقيق
عائدات ميكن �أن ت�ستخدم يف �إقامة م�شروعات تنموية ،يف �إطار امللكية العامة.
�إال �أن هذا التوجه انح�سر يف الدول العربية ،مع الإح�سا�س بالآثار ال�سلبية للت�ضخم
ال����ذي مرت به الدول العربية( ،خالل ال�سبعين����ات) ومع تزايد احلاجة �إىل �إعادة
تقييم اجلوانب امل�ؤ�س�سية واال�سرتاتيجية للتنمية يف الن�صف الثاين من الثمانينات
يف �سبيل و�ضع برامج لت�صحيحه ملواجهة الأداء االقت�صادي ب�صفة عامة.
يقول الدكت���ور معبد اجلارحي�( :أظهر العقد املن�صرم م���ن منت�صف الثمانينات
ً
عام�ل�ا م�ساعد ًا للتنمية ،كم���ا �أنه ا�ستخدم تلك
�أن ال�سيا�س���ة الت�ضخمي���ة مل تكن
ال�سيا�سات لتمويل قطاع عام رائد للتنمية مل يكن موفق ًا ،بل �صاحبه هدر للموارد
( ((1التنمية االقت�صادية ،تعرب عن العملية التي ميكن مبوجبها �أن ي�ستخدم �شعب دولة ما� ،أو منطقة ما،
موارده املتاحة له يف حتقيق زيادة مطردة يف الدخل القومي ويف ن�صيب كل فرد ،يف املتو�سط من ال�سلع
واخلدمات ،ومبا يحقق الرفاه االقت�صادي ،راجع ،عمر ،د .ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .149
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وت�شوه���ات يف تخ�صي�صها ،ومن هن���اك حتتاج الدول العربي���ة �إىل مراجعة لدور
ال�سيا�سة النقدية كواحدة من �أحد ال�سيا�سات االقت�صادية بهدف توفري املتطلبات
امل�ؤ�س�سي���ة ،والظروف املو�ضوعية التي ميك���ن لل�سلطات النقدية العربية من و�ضع
�سيا�ستها املو�ضع املالئم ،وحتقيق �أق�صي مردود ممكن من وراء تطبيقها)(.((1
وم���ن �أب���رز التجارب الت���ي مرت به���ا ال���دول العربية ،جترب���ة ،اململك���ة الأردنية
الها�شمي���ة ،حيث يقول الدكتور حممد �سعيد النابل�س���ي (حمافظ البنك املركزي
الأردين �سابق��� ًا)( :عندم���ا �أو�ش���ك عقد الثمانين���ات على االنته���اء وقبل االنهيار
امل���ايل والنق���دي الذي جت�س���د خ�ل�ال ع���ام 1988م و1989م� ،أ�صب���ح االقت�صاد
الأردين يع���اين ب�شدة وبحدة غ�ي�ر م�سبوقة يف تاريخه من عدم التوازن والإختالل
يف اجلوانب التالية:
•عج���ز كبري جد ًا يف امليزانية العامة للدولة بحي���ث جتاوزت ن�سبة هذا العجز
(با�ستثناء املنح اخلارجية)  %20من الناجت املحلي الإجمايل.
•تزاي���د الفج���وة يف امليزان التج���اري( ،((1ال�سيما يف فج���وة احل�ساب اجلاري
اخلارج���ي ،وبالت���ايل الهب���وط احل���اد يف احتياطي���ات البن���ك املرك���زي من
العمالت الأجنبية.
•ارتفاع املديونية اخلارجية والداخلية بن�سب مت�سارعه؛ حيث بلغت  %212من
�إجمايل الناجت املحلي.
• ارتفاع م�ستمر يف ن�سبة البطالة.
•تال�شي قدرة االقت�صاد الأردين.
ه���ذا ،وا�ستهدفت عمليات الت�صحيح االقت�صادي التي �ش���رع بها اعتبار ًا من عام
1989م (مبوجب برامج �إ�صالحية مع �صندوق النقد الدويل) �شملت ما ي�أتي:
•معاجل���ة االختالل يف املالية العامة وخف�ض العج���ز الكبري بني املوارد املالية
والنفقات املالية.
( ((1ال�صادق ،د .علي ،و�آخرون( ،ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية)� ،صندوق النقد العربي� ،أبو ظبي،
العدد الثاين1996 ،م� ،ص .25
( ((1يعرف امليزان التجاري ب�أنه :بيان بتجارة دولة بال�سلع (جتارة منظورة) مع بقية دول العامل يف فرتة من
الزمن ،راجع ،الأيوبي ،عمر ،مرجع �سابق� ،ص .38
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•معاجل���ة اخللل الكبري يف ال�سيا�سة النقدية ع���ن طريق كبح ال�سيولة النقدية
الكبرية املتف�شية يف االقت�صاد الوطني.
•معاجلة اخللل يف التوازن اخلارجي (املدفوعات).
•حماولة احتواء املعدالت املرتفعة للت�ضخم ،ومن ثم تنزيلها عن طريق التحكم
يف �سيا�سة الطلب وعن طريق حتقيق ا�ستقرار ن�سبي يف �أ�سعار ال�صرف.
•حتقيق حد �أدين من احلماية للطبقات وال�شرائح االجتماعية الفقرية.
كما �أن البنك املركزي قام بعدة �إجراءات �أخرى ،من �أبرزها:
•تقلي�ص �سيا�سات الدعم التي مار�ستها احلكومات الأردنية املتعاقبة.
•حترير االقت�صاد من خمتلف �أنواع القيود التي كانت ت�شوه حركة االقت�صاد.
•توفري درجة �أعلى من التح�ضري و�إطالق الطاقات الكامنة القت�صاد ال�سوق.
•دعم االحتياطيات من العم�ل�ات الأجنبية عن طريق برامج التمويل امل�سماة
برامج دعم موازين املدفوعات(.((1
املطلب الثاين :امل�صارف املركزية يف البلدان العربية النامية

�إن امل�ص���ارف املركزي���ة يف البل���دان العربي���ة النامي���ة تع���اين م���ن ع���دة ظروف
وم�شكالت ،كما تتميز ب�أمور �أخرى ،منها:
�أن ال�سيول���ة الكلي���ة يف الأقط���ار العربي���ة النامي���ة يف الغالب جم���رد دالة لعر�ض
النقد( ،((1ويعود ذلك لأنها ال متلك يف قطاعها النقدي واالئتمان بنا ًء مالي ًا مهم ًا،
م�ؤلف��� ًا نظ���ام متماي���ز الرتكيب كما هو احل���ال يف الأقطار املتقدم���ة مالي ًا ونقدي ًا
وم�صرفي��� ًا ،ك�أورب���ا الغربية والوالي���ات املتح���دة الأمريكية ،ولذا ف����إن ال�سلطات
ً
�ضئي�ل�ا على عر�ض النقد يف غياب و�سائل
النقدي���ة العربية متار�س عموم ًا ت�أثري ًا
نقدي���ة كمي���ة عامة ،فعال���ة مثل متطلبات دني���ا من االحتياطي النق���دي وعمليات
ال�س���وق املفتوحة يف الأوراق املالية احلكومية والتغريات الدورية يف �سعر اخل�صم،
( ((1النابل�سي ،د .حممد �سعيد(،الت�صحيح املايل والنقدي يف اململكة الأردنية الها�شمية بني احلا�ضر
وامل�ستقبل) ،االكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية ،الأردن ،عمان ،الطبعة بدون1997 ،م� ،ص .4
( ((1كمية النقود املطلقة يف التداول يف �أي جمتمع اقت�صادي ،وهي تتكون من العملة الورقية واملعدنية
والودائع امل�صرفية ،حتت الطلب ،راجع ،عمر ،د .ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .329
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وبالت���ايل لن ت�ستطيع هذه ال�سلطات يف ظل الظروف �أن تنظم حجم عر�ض النقد
ب�ص���ورة فعال���ة وتبقى العوامل الرئي�س���ة امل�ؤثرة يف عر�ض النق���د م�ستقلة �إىل حد
كبري عن ال�سيا�سة النقدية متمثلة بالإنفاق احلكومي املحلي ال�صايف (.((1
�أن الع���ادات امل�صرفي���ة غ�ي�ر متواف���رة بك�ث�رة ،وبذا ي�صب���ح من ال�صع���ب تعبئة
املدخرات يف املجتمعات التي تعطل �أداة مهمة يف يد امل�صارف املركزية (.((1
�أن م�ؤ�س�سات النقد املركزية العربية هي على العموم لي�ست م�ستقلة متام ًا يف �صنع
�سيا�ستها النقدية ،ذلك �أنها جتد نف�سها واقعة حتت ت�أثري عوامل تقع خارج نطاق
حتكمها ومنها:
عدم حتكم الدول العربية يف �إيراداتها مثل الدول النفطية العربية يف حجم �إنتاج
�صادراته���ا النفطي���ة ،وحجم �إنتاج و�ص���ادرات املنتجات الزراعي���ة واملواد الأولية
بالن�سبة للبلدان غري النفطية ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات الأجور والتغريات يف حجم
وتركي���ب ق���وة العمل وال�سيا�س���ات املالية للحكومة وحج���م ميزانياتها مبا يف ذلك
خطط التنمية.
تلع���ب معظم احلكوم���ات العربي���ة دور ًا مهم��� ًا يف الت�أثري على اجله���از امل�صريف
وخ�صو�ص��� ًا �أنها ت�ؤثر على ال�سيا�سات النقدية واالئتمانية و�أ�سعار الفائدة ،بل �إنها
يف كثري من الأحيان هي التي حتدد �أ�سعار �صرف عملها مقابل العمالت الأجنبية.
تدخ���ل احلكوم���ة يف ال�سيا�س���ة االئتمانية وبدرجة كبرية يف توجي���ه �أو تخ�صي�ص
االئتم���ان ،وذلك بغر�ض ت�شجيع عمليات التنمي���ة االقت�صادية يف القطاعات ذات
الأولوية االقت�صادية مما قد ي�ؤثر على القطاع امل�صريف �سلب ًا.
جل����ؤ احلكوم���ات العربية كثري ًا �إىل االقرتا�ض من ال�س���وق املحلي ،وخ�صو�ص ًا من
بنوكها املركزية ،نظر ًا لل�ضعف الذي يعرتي كثري ًا م�ؤ�س�ساتها املالية (.((1
( ((1ال�سيد علي ،د .عبداملنعم( ،التطور التاريخي للأنظمة النقد العربية) ،مرجع �سابق� ،ص .288
( ((1انظر ،احلوراين ،د� .أحمد(،حما�ضرات يف النظم النقدية وامل�صرفية) دار جمدالوي ،عمان ،الطبعة
بدون1983 ،م� ،ص .95
( ((1ح�شاد ،د .نبيل ،مرجع �سابق� ،ص .120
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ت����ؤدي �إدارة البن���ك املركزي دور ًا مهم ًا يف جناحه وحتقيق���ه للنتائج املرجوة مثل
�أن تك���ون �إدارة البنك املركزي على درجة عالية م���ن الكفاءاه وتقييم �أمور البنك
بطريق���ة مو�ضوعية تتنا�سب مع الظروف التي يعي�ش فيها وعدم دخوله يف �أن�شطة
تتمي���ز بدرج���ة عالية من املخاط���رة� ،إال �أن امل�ص���ارف املركزي���ة يف بع�ض الدول
العربي���ة تعاين م���ن �سوء الإدارة وذل���ك يرجع �إىل �ضع���ف الأداء الإداري ملجال�س
الإدارة م���ن الناحيتني املهنية والفنية ،وي�ؤكد هذا ال���ر�أي ال�سيد  /كولينز �شارلز
بقوله( :ومن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عدم �أهمية قيام م�صارف مركزية يف الدول
النامي���ة ،هو العجز يف توفري الطاقات الب�شرية العاملة ذات الكفاءة ،يف مثل هذه
امل�ؤ�س�س���ات ،خا�صة الوظائف الت���ي تتطلب خربة مالية ،مث���ل الإ�شراف امل�صريف
والبحوث االقت�صادية).
تت�ص���ف الأ�س���واق املالية ومنها اجلهاز امل�صريف يف كثري م���ن الدول العربية ب�أنها
�أ�س���واق غ�ي�ر منظم���ة وغري متط���ورة وتعاين من نق����ص �شديد يف حج���م الأوراق
املالية(.((1
تركي���ز اجلهاز امل�صريف على االئتمان ق�صري الأج���ل خا�صة يف الن�شاط التجاري
واالحتفاظ بن�سب مالية من ال�سيولة(.((1

( ((1انظر :كوليز� ،شارلز (بدائل البنوك املركزية يف البلدان النامية) ،جملة التمويل والتنمية� ،صندوق
النقد الدويل ،الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�شنطن1983 ،م� ،ص.42
( ((1انظر :احلوراين ،د� .أحمد ،مرجع �سابق� ،ص.95
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املبحث الثالث :التكامل النقدي و�صندوق النقد العربي
املطلب الأول :التكامل النقدي العربي

يع���رف التكامل النقدي ب�أنه (كافة التدابري والرتاتيب الهادفة �إىل حترير انتقال
و�سائل الدفع ،وبالتايل عنا�صر الإنتاج بني عدد من الدول ،بغية الو�صول �إىل عملة
موحدة).
ويق�سم االقت�صاديون التكامل النقدي �إىل نوعني:
•التكامل النقدي الكلي :ويق�صد به وجود عملة واحدة م�شرتكة بني عدة دول.
•التكامل النق���دي اجلزئي :ويظهر يف حالة عدم وجود العملة الواحدة ،و�إمنا
ي�شمل �إ�شكا ًال و�أ�ساليب عديدة ،منها:
 احت���اد املدفوع���ات :وميك���ن بوا�سطت���ه ت�سوي���ة املدفوعات ع���ن طريق
املقا�صة متعددة الأط���راف بني جمموعة الدول امل�شرتكة ،وقد يت�ضمن
قدر من االئتمان.
 جتميع االحتياطيات :تقوم الدول الأع�ضاء ب�إيداع جزء من احتياطياتها
النقدي���ة لدي جهة معينة ت�ستخدمها يف تقدمي ت�سهيالت ملن يعاين من
عجز يف ميزان املدفوعات.
 تن�سي���ق �أ�سعار ال�صرف :ب�إتب���اع �سيا�سات م�شرتكة م���ن �ش�أنها حتديد
املدى ال���ذي ميكن �أن تتقلب في���ه �أ�سعار ال�صرف ،ب�ي�ن عمالت الدول
الأع�ض���اء ،بحي���ث �إذا انحرف���ت الأ�سعار عن هذا امل���دى وجب التدخل
لو�ضع حد لهذا االنحراف.
 التن�سي���ق النق���دي :عن طريق االتفاق عل���ى ال�سيا�س���ات النقدية ،التي
تتبعها الدول الأع�ضاء ،وحتقيقها لعدة �أهداف.
 ا�ستخ���دام عمل���ة موازي���ة :كعمل���ة مكمل���ة للعم�ل�ات املحلي���ة لل���دول
ً
بدي�ل�ا عنها ،وذل���ك لأداء دور نق���دي حمدد كدور
الأع�ض���اء ،ولي�س���ت
الوحدة احل�سابية.
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 تكامل الأ�سواق املالية :عن طريق الإلغاء� ،أو التخفي�ض التدريجي لقيود
ال�ص���رف ،وغريها من �أن���واع القي���ود ،والعقبات الأخ���رى التي تعرقل
ان�سياب ر�ؤو�س الأموال.
 �إتب���اع �سيا�س���ات م�شرتكة ،يف مواجه���ة تدفقات ر�أ�س امل���ال بني الدول
الأع�ضاء واخلارج (.((2
ويرتب���ط باالحتاد النقدي نتيجتان هامت���ان ،وتتمثل �أوالهما يف �أنه مادامت �أداره
�أي���ة عمل���ة الب���د و�أن يكون طرف م���ا ،م�س�ؤوال عنه���ا؛ لذلك ف�إن االحت���اد النقدي
ي�ستطي���ع بال�ض���رورة �إن�شاء �سلطة نقدية مركزية ،وعادة م���ا تتخذ �شكل م�صرف
مركزي� ،أما النتيجة الثانية فتتمثل يف �أنه ما دامت الرقابة على ال�صرف تت�ضمن
فر����ض قيود على ح���ق التحويل من عملة �إىل �أخرى ،لذلك ل���ن تكون هناك رقابة
على ال�صرف يف داخل منطقة موحدة نقدي ًا (.((2
وتنبع �أهمية التكامل النقدي فيما ي�أتي:
•ا�ستبع���اد التدفقات غري امل�ستق���رة بني البلدان الأع�ض���اء والتكاليف املتعلقة
بال�سيط���رة عليها ،كما يقلل مثل هذا الن���وع من التدفقات بني منطقة العملة
وبني العامل اخلارجي.
•زيادة حترك ر�أ�س املال على �صعيد تلك املنطقة.
•تن�شيط تبادل التجارة داخل املنطقة املعينة ،عن طريق خف�ض املخاطر التي
تخ�ص هذه التجارة.
•تعزي���ز الكفاءة النقدي���ة ،ويعدد مندل ( )mundellتل���ك الكفاءة على �أنها
توفري ا�ستخدام االحتياطي.
لق���د ح�سمت اتفاقي���ة �صندوق النق���د العربي اخلي���ار الأ�سا����س يف التكامل حيث
�أك���دت الدول العربية يف ه���ذه االتفاقية على �أن �إن�شاء ال�صندوق يعرب عن رغبتها
(يف �إر�س���اء املقدم���ات النقدية للتكام���ل االقت�صادي العربي ودف���ع عجلة التنمية
االقت�صادية يف جميع الدول العربية).
( ((2احلطاب ،كمال توفيق(،نحو تكامل نقدي �إ�سالمي) ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة،
 1985م� ،ص .20
(� ((2سلفا توري رو�سي ،و�آخرون( ،التكامل النقدي العربي) ،مركز درا�سات الوحدة العربية� ،صندوق النقد
العربي ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1986 ،م� ،ص .43
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وال�صحيح �أن �إقامة التكام���ل النقدي �ستظل �أماين ال ي�سندها الواقع االقت�صادي
وال�سيا�سي ،وذلك للأ�سباب التالية:
• التباي���ن يف عدد من الظروف والأو�ض���اع االقت�صادية الأ�سا�سية بني الأقطار
العربي���ة ،ومن ذل���ك التباين يف نظم �سيا�س���ات التج���ارة اخلارجية ،وتطور
الأ�سواق املالية �سيما بني الدول النفطية وغري النفطية.
•�أن الظ����روف ال�سيا�سية التي متر بها عالقات الأقطار العربية ،ت�سهم يف عدم
توافر الإرادة ال�سيا�سية لتحقيق التكامل النقدي.
•�إن جت���ارب التكامل النقدي يف املناط���ق الأخرى من العامل (االحتاد الأوربي
احت���اد �أمري���كا الالتيني���ة) ت�ش�ي�ر �إىل �أن التكامل النق���دي الكامل ال يجري
االلتج���اء �إلية والعمل عل���ى تطبيقه �إال كخطوة نهائية وبعي���دة ،بعد �أن يكون
التكامل االقت�صادي ،قد قطع �شوط ًا كبري ًا بني الدول الأع�ضاء.
•التعجيل بالتكامل املايل (.((2
�أما عن عوامل جناح تطبيق التكامل النقدي ،فهي:
توف���ر الإرادة ال�سيا�سية املواتية لدى حكومات الدول الأع�ضاء؛ حيث �إن كل عملية
تكام���ل حتتاج وتقت�ضي التنازل �إىل درجة ما عن ممار�سة كل من الدول الأطراف
جلزء من �سيا�سته���ا وحتويلها للأجهزة امل�س�ؤولة عن العمل امل�شرتك ،ويتعزز دور
الإرادة ال�سيا�سية عندما يجري التكامل النقدي بني البالد النامية ،ومرجع ذلك
لي����س فقط �إىل حدة وق���وة ال�شعور الوطن���ي ب�سبب حداثة ا�ستقالله���ا بل امل�شكلة
الأكرب يف ا�ستمرار تبعية تلك الدول احلديثة اقت�صادي ًا للدول امل�ستعمرة والأقطار
ال�صناعية املتقدمة.
التكام���ل االقت�صادي(((2ب�ي�ن الدول الأع�ضاء م���ن حيث تكامل الأ�س���واق بتحرير
التب���ادل التجاري وحركة عنا�صر الإنتاج بني جمموعة ال���دول �أو باعتباره تكام ًال
(� ((2سلفاتوري رو�سي ،و�آخرون( ،التكامل النقدي العربي) ،مرجع �سابق� ،ص .547
( ((2التكامل االقت�صادي بني الدول ي�شري �إىل نوع من املالءمة بني �أحد عنا�صر الإنتاج املتوفرة عند دولة
مع باقي العنا�صر عند الدولة الأخرى مما يدفع العملية ال�صناعية والتنموية وي�ؤدي �إىل حتقيق التنمية
ال�شاملة ،راجع ،اجلمعة ،علي ،مرجع �سابق.
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�إمنائي���ا ،يتحقق مبقت�ضاه ترابط ع�ض���وي بني امل�شروعات الإنتاجي���ة والت�سويقية
والتمويلي���ة ب�صفة عامة عن طريق تن�سيق عملي���ة التنمية وتخطيطها و�إقامة قدر
من امل�شروعات امل�شرتكة.
وهن���ا يتكرر �س�ؤال ع���ن حظوظ التكامل النقدي بني ال���دول العربية ،حيث يذهب
البع�ض �إىل الق���ول ب�أن حظوظ التكامل النقدي الكامل هي متوافرة لدول اخلليج
العرب���ي فقط(((2التي جتمعه���ا ظروف اقت�صادي���ة و�سيا�سية واح���دة ،فيما تبقي
�إمكاني���ة التعاون بني الدول العربي���ة الأخرى لتطبيق التكامل النقدي اجلزئي من
خالل ما ي�أتي:
• �إن�ش���اء احتاد مدفوعات وتطوير وتكامل الأ�س���واق املالية العربية ك�إجراءات
�أ�سا�سي���ة لت�سيري وتعزيز �إمكاني���ات التبادل التج���اري و�إمكانية انتقال جزء
م���ن فوائ�ض ر�ؤو�س الأموال العربية مما يع���زز التكامل االقت�صادي والتنمية
التكاملية فيما بينها.
•تطوي���ر الدين���ار العربي احل�سابي عن طريق تو�سيع ال���دور الذي يقوم به من
جمرد �أداة ح�سابية ليكون هو الأ�سا�س الذي يربط عمالت الدول العربية(.((2

املطلب الثاين� :صندوق النقد العربي

اتفقت البلدان العربية على ت�أ�سي�س (�صندوق النقد العربي) وهو امل�شروع الذي وافق
علية بعدئذ وزراء املال واالقت�صاد العربي يف م�ؤمترهم يف الرباط يف ني�سان � /أبريل
 1976م  -وذل���ك بر�أ�سمال قدره ( )250مليون دين���ار عربي ح�سابي؛ حيث ي�ساوي
( ((2بالفعل تخطط دول اخلليج العربى لالندماج النقدي ،وقد �أعلن ذلك يف قمة ملوك ور�ؤ�ساء دول اخلليج
العربي لعام 2002م ،وقد علق على ذلك الأ�ستاذ ح�سن العايل بقوله (�أما يف جمال التعاون املايل والنقدي،
فقد �سبق لعدد من اخلرباء اخلليني الدعوة �إىل �إن�شاء هيئة �إقليمية لال�ستثمار مهمتها و�ضع ت�شريع
�إقليمي موحد لكافة القوانني الوطنية املتعلقة باالن�شطة اال�ستثمارية ،والعمل على تطوير كافة الأ�ساليب
والأنظمة و�أدوات و�آليات ال�سوق اال�ستثماري ،كذلك �إن�شاء بنك مركزي �إقليمي مهمته الإ�شراف على كافة
البنوك و�صناديق االئتمان واملحافظ اال�ستثمارية واالدخار والعمل على الإ�سراع يف �إ�صدار العملة املوحدة
لدول جمل�س التعاون ....بالإ�ضافة �إىل �إيجاد �سوق للأوراق املالية) انظر :العايل ،ح�سن ،م�سرية التعاون
(مقالة) ،ق�ضية ور�أي ،جريدة الوطن2003/1/1 ،م� ،ص( )1على موقعها بالإنرتنت www.alwatan.com
(� ((2سلفاتوري ،رو�سي ،و�آخرون( ،التكامل النقدي العربي) ،مرجع �سابق� ،ص .31
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ه���ذا الدين���ار ثالث وحدات من حق���وق ال�سحب اخلا�صة ومقره مدين���ة (�أبو ظبي)
بدولة الإم���ارات العربية املتحدة ،وقد وزع ر�أ�س املال بني البلدان العربية من �أهمها
البلدان العربية النفطية وهي �سبعة �أقطار (ال�سعودية العراق ليبيا الكويت الإمارات
العربي���ة املتح���دة اجلزائر قطر) وواحد غري نفطي وهو م�ص���ر ،وقد احتفظت هذه
الدول مبعظم احل�ص�ص �أي مبا يعادل ( )% 74من جمموع احل�ص�ص(.((2
ولقد عهد ب�إدارة ال�صندوق �إىل جمل�س املحافظني الذين هم يف العادة وزراء املالية
�أو حمافظو امل�صارف املركزية يف الأقطار العربية ويتفرع عن جمل�س املحافظني،
جمل�س للإدارة مكونن ًا من ثمانية �أع�ضاء ممثلني من خمتلف املجموعات العربية،
وتتخ���ذ القرارات ب�أغلبية امل�صوتني مع ح���ق املدير العام يف ترجيح الت�صويت �إذا
ت�ساوت الأ�صوات ،ومتلك ك ًال من اجلزائر وال�سعودية والعراق احلق يف و�ضع مدير
عنها يف ال�صندوق ،ويجوز زيادة ر�أ�سمال ال�صندوق بثالثة �أرباع قوته الت�صويتية،
�إذا كان ال يرتت���ب عل���ى الزيادة تغيري يف املراكز الت�صوي���ت ،وي�ستطيع ال�صندوق
�أن يقرت����ض �ضعف���ي ر�أ�سماله من الأ�س���واق املالية والدولية لتلبي���ة ال�سيا�سة التي
تخ���دم �أهدافه ،ومن املهم القول �إن ال�صندوق ال ي�ستطيع اقرتاح خف�ض ر�أ�سماله
امل�ص���رح ب���ه مطلق ًا وبغ�ض النظر عن املدفوع من ر�أ�س م���ال ،فيحق لل�صندوق �أن
ين�ش���ئ احتياطي ًا عام ًا كما يجوز له �أن ين�شئ احتياطيات خا�صة ،يحددها جمل�س
املحافظ�ي�ن من حي���ث حجمها والغر�ض منه���ا عند �إن�شائها ويت�ض���ح من ن�صو�ص
اتفاقي���ة الت�أ�سي�س �أنها قد �سكتت عن حتديد حجم االحتياطي العام ،ويبدو �أنه ال
ح���دود لهذا االحتياطي لأن االتفاقية ال تن�ص على �أي توزيع للأرباح ،بل �إن توزيع
الأرباح قد ا�ستبعد �صراحة ،منذ اجتماعات بغداد ،حتى ال يكون هذا التوزيع عبئ ًا
عل���ى �أن�شطة ال�صندوق م���ا دام ال�صندوق يقدم ت�سهيالته ب�شروط مي�سرة ،وتبدو
�أهمي���ة االحتياطي يف �أن ال�صن���دوق ي�ستطيع �أن يقرت�ض �ضعفي ر�أ�سماله ،كما �أن
االتفاقي���ة تن�ص على اخت�صا����ص جمل�س الإدارة تف�سري �أي ن����ص من ن�صو�صها،
وللع�ضو ح���ق االعرتا�ض على هذا التف�سري �أمام جمل�س املحافظني ولل�صندوق �أن
يعمل بقرار جمل�س الإدارة حلني �صدور قرار جمل�س املحافظني.
( ((2علي ،د .عبداملنعم ال�سيد(،التطور التاريخي للأنظمة النقدية العربية) ،مرجع �سابق� ،ص .407
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ولل�صندوق �أن يوقف ع�ضوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها ،وباملقابل
يجوز للع�ضو �أن ين�سحب من ال�صندوق بعد مرور خم�س �سنوات من ع�ضويته ،كما
لل�صندوق �أن ينهي عملياته بقرار تتخذه ثالثة �أرباع القوة الت�صويتية للأع�ضاء.
وي�أت���ي �إن�ش���اء �صندوق النقد العرب���ي ليتكامل جهده يف جم���ال التكامل والتوحيد
االقت�ص���ادي بني الب�ل�اد العربية ،مع جه���ود كل من جمل�س الوح���دة االقت�صادية
العربي���ة ،وال�صن���دوق العرب���ي لالحت���اد االقت�ص���ادي واالجتماع���ي ،لت�شكل هذه
امل�ؤ�س�س���ات النامي���ة التكام���ل االقت�ص���ادي والعرب���ي لل���دول التي تعم���ل يف نطاق
اجلامع���ة ،مبوج���ب ا�سرتاتيجي���ة اجلامع���ة العربية للعم���ل االقت�ص���ادي العربي
امل�شرتك ،ويهدف ال�صندوق العربي طبق ًا للمادة الرابعة من النظام �إىل:
•ت�صحيح االختالل يف موزاين مدفوعات الأع�ضاء.
•ا�ستقرار �أ�سعار ال�صرف بني العمالت العربية وحتقيق قابليتها للتحويل فيما
بينها والعمل على �إزالة القيود على املدفوعات اجلارية بني الأع�ضاء.
•�إر�س���اء ال�سيا�سات و�أ�سالي���ب التعاون النقدي العربي ،مب���ا يحقق املزيد من
خط���ى التكام���ل االقت�ص���ادي العربي ،ودفع عجل���ة التنمي���ة االقت�صادية بني
الدول الأع�ضاء.
•�إبداء امل�شورة فيما يت�صل بال�سيا�سات اال�ستثمارية اخلارجية للموارد النقدية
للدول الأع�ضاء ،على النحو الذي ي�ؤمن املحافظة على القيمة احلقيقية لهذه
املوراد ،وي�ؤدي �إىل تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
•تطوير الأ�سواق املالية العربية.
•درا�س���ة �سبل ا�ستعمال الدينار العرب���ي احل�سابي وتهيئة الظروف امل�ؤدية �إىل
�إن�شاء عملة عربية موحدة.
•تن�سي���ق مواقف الدول الأع�ضاء يف مواجهة امل�ش���كالت النقدية واالقت�صادية
الدولي���ة مبا يحق���ق م�صاحلها امل�شرتك���ة ومبا ي�سهم يف الوق���ت ذاته يف حل
امل�شكالت النقدية العربية.
•ت�سوي���ة املدفوع���ات اجلاري���ة ب�ي�ن ال���دول الأع�ض���اء مب���ا يع���زز حرك���ة
املبادالت التجارية.
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•تق���دمي معونات وخدم���ات فنية يف املجاالت النقدية واملالي���ة للدول الأع�ضاء
الت���ي تعقد اتفاقي���ات اقت�صادية ت�سته���دف الو�صول �إىل احت���اد نقدي بينها
كمرحلة من مراحل حتقيق �أهداف ال�صندوق.
لقد حتدثت املادة اخلام�سة من االتفاقية ف�أظهرت و�سيلة �أو �أكرث لتنفيذ كل هدف
م���ن هذه الأه���داف ،ويف �ضوء ذلك �أ�ش���ارت االتفاقية �إىل الو�سائ���ل التالية ،على
�سبيل التمثيل ال احل�صر:
•تق���دمي الت�سهيالت ق�ص�ي�رة ومتو�سطة الأجل للدول الأع�ض���اء للم�ساعدة يف
متوي���ل العجز الكلي يف موازي���ن مدفوعاتها مع باق���ي دول العامل اخلارجي،
الناج���م عن تب���ادل ال�سلع واخلدم���ات ،ومبال���غ التحويالت وانتق���ال ر�ؤو�س
الأموال.
•�إ�ص���دار الكفاالت ل�صالح ال���دول الأع�ضاء تعزيز ًا القرتا�ضه���ا من امل�صادر
املالية الأخرى من �أجل متويل العجز الكلي يف موازين مدفوعاتها.
•التو�س���ط يف �إ�ص���دار القرو�ض يف الأ�س���واق املالية العربي���ة والدولية حل�ساب
الدول الأع�ضاء وب�ضماناتها.
•تن�سي���ق ال�سيا�سات النقدية لل���دول الأع�ضاء وتطوير التع���اون بني ال�سلطات
النقدية يف هذه الدول.
•حتري���ر وتنمية املبادالت التجارية واملدفوعات اجلارية وت�شجيع حرية انتقال
ر�ؤو�س الأموال بني الدول الأع�ضاء.
•يخ�ص����ص ال�صندوق ما يكفي من م���وارده املدفوعة بعمالت الدول الأع�ضاء
لتقدمي الت�سهيالت االئتمانية الالزمة وت�سوية املدفوعات اجلارية بني الدول
الأع�ض���اء وفق��� ًا للقواعد والنظم التي يوفرها جمل����س املحا فظني ،ويف �إطار
ح�ساب خا�ص يفتحة ال�صندوق لهذا الغر�ض.
•�إدارة �أي���ة �أم���وال تعهد بها �إلي���ه دولة ع�ضو� ،أو دول �أع�ض���اء ل�صالح �أطراف
�أخ���رى عربية �أو غري عربية مبا يتفق مع �أهداف ال�صندوق وي�ضع ال�صندوق
باالتفاق مع الدولة الع�ضو �أو الدول الأع�ضاء ذات العالقة الرتتيبات الالزمة
لإدارة هذه الأموال ويفتح ح�سابات خا�صة لهذا الغر�ض.
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•عق���د م�ش���اورات دوري���ة م���ع ال���دول الأع�ض���اء ب�ش����أن �أحواله���ا االقت�صادية
وال�سيا�س���ات الت���ي تنتهجه���ا مب���ا ي�ساع���د على حتقي���ق �أه���داف ال�صندوق
والدول املعنية.
•القيام بالدرا�سات الالزمة لتحقيق �أهداف ال�صندوق.
• تقدمي املعونات الفنية للأجهزة النقدية وامل�صرفية يف الدول الأع�ضاء.
وحتدث���ت املادة ال�ساد�س���ة عن تعاون الدول الأع�ضاء فيم���ا بينها باعتبار �أن هذا
التعاون و�سيلة من و�سائل حتقيق �أهداف ال�صندوق ,ف�أ�شارت �إىل �أن على كل دولة
�أن تعمل ب�صفة خا�صة على:
•الإقالل من القيود على املدفوعات اجلارية بني الدول الأع�ضاء ،وكذلك على
انتقال ر�ؤو�س الأموال وعوائدها فيما بينها.
•العم���ل على حتقيق القدر ال�ضروري من التن�سيق بني ال�سيا�سات االقت�صادية
ال�سيما املالية والنقدية منها مبا يخدم التكامل االقت�صادي(.((2
وق����د واجهت ال�صندوق عدة �صعوبات ومعوقات عند التطبيق ،منها� :ض�آلة ر�أ�سمال
ال�صن����دوق فلو �أخذنا ع����ام 1979م كمثال على مقدار العج����ز يف موازنة مدفوعات
البلدان العربية غري املنتجة للنفط بعد �أخذ التحويالت االنفرادية العامة واخلا�صة
بع��ي�ن االعتبار ر�أين����ا �أن جمموع العجز يف موازين مدفوع����ات ت�شمل �أقطار (م�صر
ال�سودان ال�صومال تون�س اليمن املغرب اجلزائر مورتيانيا) قد بلغ يف العام املذكور
ما يزيد على ( )6037مليون دوالر ،مبا فيها ( )1162مليون دوالر مثلت مدفوعات
الفائ����دة على ديونه����ا اخلارجية ،ويدل ذلك على مدى حاج����ة تلك الأقطار العربية
�إىل الع����ون االقت�ص����ادي �سواء ملواجهة متطلب����ات التنمية فيها مبا�ش����رة �أو مواجهة
العج����وزات يف موازين املدفوعات ب�شكل غري مبا�شر وهو بدوره دليل وا�ضح على �أن
املوارد املالية التي اتيحت لل�صندوق هي �أقل بكثري من املطلوب (.((2
من امل�صاعب �أي�ض ًا ،التي تواجه ال�صندوق ،هو ا�ضطراره �إىل �إيفاد بعثات للمعاونة
يف جمع البيانات عندما تتقدم الدول العربية بطلب قر�ض من ال�صندوق بالرغم
(� ((2سلفاتوري رو�سي� ،آخرون( ،التكامل النقدي العربي) ،مرجع �سابق� ،ص .241
( ((2ال�سيد علي ،د .عبداملنعم(،التطور التاريخي للأنظمة النقدية العربية) ،مرجع �سابق� ،ص .410
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م���ن �أن �أغلب ه���ذه البيانات يتم جمعها ع���ادة لأغرا�ض �صن���دوق النقد الدويل،
غ�ي�ر �إن بع�ض م�سئويل الدول العربية الت���ي تقدمت بطلبات االقرتا�ض لل�صندوق
العربي يلمح مل�س�ؤويل ال�صندوق �إىل �أنه من غري املقبول �أن يح�صل ال�صندوق على
القدر ذاته من املعلومات التي يح�صل عليها ال�صندوق الدويل.
�أما ال�صعوب���ة الثالثة والأخرية فتت�صل ب�آراء ال�صن���دوق واملتعلقة ب�صفة التي�سري
ال���ذي يجب �أن تت�سم به ت�سهيالته؛ حيث ميكن الق���ول �إن �أية ا�شرتاطات �إ�ضافية
ي�ضعه���ا ال�صندوق العربي على ا�شرتاطات �صندوق النقد الدويل �إمنا متثل زيادة
يف العبء على الدولة املقرت�ضة(.((2
ويالح���ظ الباحث افتق���اد �صندوق النقد العرب���ي من حيث الر�ؤي���ة �إىل افرتا�ض
وج���ود نظ���ام م�صريف مركزي �إ�سالمي ،كم���ا ا�ستبعد ال�صن���دوق �أي من الأدوات
والو�سائ���ل النقدية واملالية الإ�سالمية لتحقيق �أه���داف ال�سيا�سة النقدية ،كما �أن
ال�صن���دوق مل يعط امل�صارف املركزية الإ�سالمية وال�سيا�سات النقدية الإ�سالمية
�أهمي���ة تذكر من ناحية البح���ث العلمي ،واجلدير بالذكر �أنه بالرجوع �إىل النظام
الأ�سا�س���ي لل�صن���دوق ف�إن ال يوج���د مانع قان���وين �أو نظامي مين���ع ال�صندوق من
تطوير نقاط ال�ضعف تلك.

(� ((2سلفاتوري رو�سي ،و�آخرين( ،التكامل النقد العربي) ،مرجع �سابق� ،ص .261
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اخلال�صة:
ارتب���ط التطور النقدي وامل�صريف يف الأقط���ار العربية يف �أول الأمر (وذلك طوال
القرن التا�سع ع�شر وحتى نهاية احلرب العاملية الأوىل) بتنظيم النقد وال�صرافة،
الأجنبية ،فلم يكن هناك ا�ستقالل نقدي مطلق ًا يف �أي قطر من الأقطار العربية،
وبع���د احلرب العاملية الثانية حدثت تط���ورات �سيا�سية واقت�صادية ،حملية ودولية
نتج عنها تطور نقدي وم�صريف مهم ،فقد ظهرت م�صارف مركزية عربية م�ستقلة
لأول مرة بد�أت يف العراق 1947م ،ويف م�صر 1951م ،ويف ال�سعودية عام 1952م،
و�سوري���ة عام 1953م ،وبذلك بد�أت (نقود قطري���ة) عربية بالظهور حتت �أ�سماء
خمتلف���ة ،وبعد احلرب العاملية الثانية بد�أت عملية تطور نقدي وم�صريف مركزي،
وجت���اري متخ�ص�ص ،على نطاق وا�سع يف جميع الأقطار العربية ،وقد ا�ستمر هذا
التطور يف ال�سبعينات ،وقد �صاحب ذلك تطورات اجتماعية و�سيا�سية مهمة دفعت
ببع����ض الأقطار العربية �إىل ت�أميم �أجهزته���ا امل�صرفية كلي ًا �أو جزئي ًا و�أخرى �إىل
تعريبها كلي ًا �أو جزئي ًا.
وتت�شاب���ه معظ���م امل�صارف املركزية العربي���ة يف وظائفه���ا و�أغرا�ضها املن�صو�ص
عليه���ا يف ت�شريعاته���ا ،والتي �شملت )1( :حتقيق اال�ستق���رار النقدي)2( ،قابلية
�ص���رف العمل���ة واملحافظ���ة على قيمته���ا )3( ،ت�شجي���ع النمو االقت�ص���ادي)4( ،
امل�ساهم���ة يف �إيجاد �سوق نق���دي ومايل متطور )5( ،دع���م ال�سيا�سة االقت�صادية
للدولة )6( ،حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي.
�أم���ا ع���ن ال�سيا�س���ة النقدية وجترب���ة امل�ص���ارف املركزي���ة يف البل���دان العربية،
فال�سيا�س���ة النقدي���ة منبثقة عن ال�سيا�سة االقت�صادية يف البل���دان العربية ،والتي
تهدف �إىل:
•توفري اال�ستقرار االقت�صادي الذي هو جزء من املناخ املالئم لعملية التنمية.
•امل�ساهمة يف الو�صول �إىل كفاءة تخ�صي�ص املوارد وجتنب الت�شوهات الفنية.
•توف�ي�ر امل�ستلزم���ات الت���ي ت�سه���ل تو�سي���ع القاع���دة الإنتاجية وزي���ادة معدل
ا�ستخدامها مما يكون له �أثر مبا�شر على �سرعة التنمية.
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�إن ال���دور التنم���وي لل�سيا�سة النقدية غري وا�ضح ،فقد �ش���اع االعتقاد ب�أن التمويل
بالت�ضخ���م يعطي فر�ص���ة للحكومات العربية لتحقيق عائ���دات ميكن �أن ت�ستخدم
يف �إقام���ة م�شروعات تنموي���ة يف �إطار امللكية العامة؛ وقد ب���د�أ هذا باالنح�سار يف
الدول العربية مع الإح�سا�س بالآثار ال�سلبية للت�ضخم الذي مرت به الدول العربية
خ�ل�ال ال�سبعين���ات ،ومع تزاي���د احلاج���ة �إىل �إعادة تقيي���م اجلوان���ب امل�ؤ�س�سية
والإ�سرتاتيجية للتنمية يف الن�صف الثاين من الثمانينات؛ حيث ت�أكد �أن ا�ستخدام
تلك ال�سيا�سات لتمويل قطاع رائد للتنمية ،مل يكن موفق ًا بل �صاحبه هدر للموارد
وت�شوه���ات يف تخ�صي�صه���ا ،وعليه ب���د�أ يف حماربة الت�ضخم ،م���ن خالل �ضغط،
الإنف���اق احلكومي واحلد م���ن اال�ستهالك ،وزيادة ال�ص���ادرات واتخاذ �إجراءات
�أكرث انفتاح ًا ،وخ�صخ�صة القطاعات احلكومية املربحة ،و�إعادة هيكلة االقت�صاد
اجلزئ���ي وحتفيزه ،وق���د ا�ستعانت بع�ض ال���دول العربية ب�صن���دوق النقد الدويل
للت�صحي���ح ،وقد جنحت بع����ض تلك الربامج وف�شل���ت يف دول �أخرى ،حيث زادت
املديوني���ة و�أ�صيب االقت�صاد العرب���ي بحالة ك�ساد ع���ام وزادت معدالت البطالة،
واجلدي���ر بالذكر ف�إن ال�سيا�س���ة النقدية قد عملت يف و�ض���ع �سيا�سي �سيئ ،نظر ًا
للأزم���ات الع�سكري���ة ال�سيا�سي���ة غري امل�ستق���رة يف الوطن العربي داخ���ل البلدان
وخارجه���ا �سيما احلرب العراقي���ة الإيرانية واحلرب العراقي���ة الكويتية ،والأزمة
ال�سيا�سي���ة والع�سكرية الدائمة مع الع���دو الإ�سرائيلي والت����أزم ال�سيا�سي والديني
داخل الأقطار العربية.
�أم���ا ع���ن امل�ؤ�س�سات النقدية واملالي���ة واالئتمانية فهي ال توج���د كما يف تلك الدول
املتقدم���ة مث���ل �أوروب���ا والوالي���ات املتح���دة الأمريكية ،ل���ذا ال ت�ستطي���ع ال�سيا�سة
النقدي���ة �أن ت�ض���ع يف اعتبارها تل���ك امل�ؤ�س�سات (املالي���ة والنقدية) عند تخطيط
�سيا�سته���ا النقدي���ة� ،أ�ضف �إىل ذل���ك �أن امل�ؤ�س�سات النقدي���ة املركزية يف البلدان
العربي���ة ،لي�ست م�ستقل���ة متام ًا يف �صن���ع �سيا�ستها النقدية ،وجت���د نف�سها واقعة
حت���ت ت�أثري عوامل تقع خارج نطاق حتكمها مثل �إيراداتها ومداخيلها حيث حجم
�إنت���اج وت�صدير النف���ط و�أ�سعاره بالن�سبة للبلدان العربي���ة النفطية وحجم و�إنتاج
و�ص���ادرات املنتجات الزراعية واملوارد الأولي���ة لغري الدول النفطية ،وهكذا ميكن
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الق���ول �أن ال�سلطات النقدي���ة العربية متار�س عموم ًا ت�أث�ي�رات �ضئيلة على عر�ض
النق���د يف غياب و�سائل نقدية كمي���ة عامة فعالة مثل متطلبات االحتياطي النقدي
القان���وين وعمليات ال�سوق املفتوح���ة والتغريات الدورية يف �سع���ر اخل�صم وتبقي
العوام���ل الرئي�س���ة امل�ؤثرة يف عر����ض النقد م�ستقل���ة �إىل حد كبري ع���ن ال�سيا�سة
النقدية متمثلة بالإنفاق احلكومي وو�ضع ميزان املدفوعات.
�أم���ا عن التكامل النقدي العربي فقد عرفه الباح���ث ب�أنه (كافة التدابري الهادفة
�إىل حترير وانتقال و�سائل الدفع وبالتايل عنا�صر الإنتاج بني عدد من الدول بغية
الو�صول �إىل عملة موحدة).
ويق�س���م االقت�صاديون التكامل النقدي �إىل نوعني� ،أولهما:التكامل النقدي الكلى،
ويق�ص���د به وجود عملة واحدة م�شرتكة بني ع���دة دول ،والثاين :التكامل اجلزئي
ويظه���ر يف حال���ة عدم وجود عملة واح���دة ،و�إمنا ي�شمل �أ�سالي���ب عدة منها)1( :
احتاد املدفوع���ات ( )2جتميع االحتياطيات )3( ،تن�سي���ق �أ�سعار ال�صرف)4( ،
ا�ستخدام عملة موازية )5( ،تكامل الأ�سواق املالية� )6( ،إتباع �سيا�سات م�شرتكة
يف مواجهة تدفقات ر�أ�س املال بني الدول الأع�ضاء واخلارج.
وتنب���ع �أهمي���ة التكامل النقدي فيما ي�أت���ي )1( :ا�ستبعاد التدفق���ات النقدية غري
امل�ستق���رة )2( ،زيادة حترك ر�أ�س املال )3( ،تن�شيط تبادل التجارة )4( ،تعزيز
الكفاءة النقدية.
�إن �إقام���ة تكامل نقدي عربي تواجهه م�صاعب ،منه���ا )1( :التباين يف الظروف
والأو�ض���اع االقت�صادية ب�ي�ن الدول العربي���ة )2( ،عدم توف���ر الإرادة ال�سيا�سية،
وين�ص���ح الباح���ث يف �إن�ش���اء تكام���ل نقدي كام���ل بني ال���دول العربي���ة اخلليجية
حي���ث تتواف���ر الإرادة ال�سيا�سية والت�شاب���ه يف الظروف ال�سيا�سي���ة واالقت�صادية،
واال�ستمرار يف دعم التكامل اجلزئي بني الأقطار العربية الأخرى.
�إن �صندوق النقد العربي �أ�س�س عام 1976م ،ومقره (�أبو ظبي) بر�أ�سمال ()250
مليون دينار عرب���ي ح�سابي ،وله جمل�س املحافظني الذي يعهد الإدارة �إىل ثمانية
�أع�ض���اء ،وي�أتي ت�أ�سي����س ال�صندوق لتعزي���ز التكامل النقدي اجلزئ���ي بني الدول
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العربي���ة ،ويه���دف �إىل م���ا ي�أتي )1( :ت�صحي���ح االختالل يف موازي�ي�ن مدفوعات
الأع�ض���اء )2( ،ا�ستق���رار �أ�سع���ار ال�ص���رف بني العم�ل�ات العربي���ة� )3( ،إر�ساء
ال�سيا�سات و�أ�ساليب التعاون النقدي )4( ،تطوير الأ�سواق املالية العربية.
لكن ال�صندوق يواجه عدة �صعوبات ،منها� )1( :ض�آلة ر�أ�س املال )2( ،عدم تعاون
الدول العربي���ة امل�ستفيدة منه من تقدمي املعلومات والبيانات الكافية لأداء عملة،
( )3ال�ضغ���وط ال�سيا�سي���ة لتخفي�ض �شروط احل�صول عل���ى القرو�ض ،وقد الحظ
الباحث افتقاد ال�صندوق الفرتا�ض وجود م�ؤ�س�سات مركزية �إ�سالمية ،ف�ض ًال عن
�ضعف تعاطيه لأدوات ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية �أو الت�شجيع على تطويرها.
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الفصل الرابع
السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي
وموقفها من المصارف المركزية في النظامين الرأسمالي
واالشتراكي والتكامل النقدي بين الدول اإلسالمية

مقدمة:
�سنتن���اول يف الف�صل الرابع ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي؛ وذلك لأن
امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي (النموذج) �س���وف ينبثق عن هذه الفل�سفة الفكرية
االقت�صادي���ة ،ومرتكزاتها ،ث���م �سيتناول الباح���ث موقف تل���ك ال�سيا�سة النقدية
م���ن امل�صارف املركزية يف النظام الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي ،بغر�ض ا�ستبعاد تلك
الوظائف والأدوات التي تتعار�ض معها ،واال�ستفادة من الوظائف والأدوات الأخرى
املحاي���دة عند ت�صميم منوذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،كما �أن الباحث ي�ؤكد
عل���ى الأهمية لتلك التج���ارب والقابلة للتعمي���م وال�صاحلة قيمي��� ًا وم�صلحي ًا ،ثم
�سنخت���م الف�صل مببحث ثالث وهو جتربة التكامل ب�ي�ن الدول الإ�سالمية ،وجهود
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف ذلك.
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املبحث الأول :ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي
املطلب الأول :تعريف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي

�سب���ق �أن تناول الباح���ث ال�سيا�سة النقدية و�أدواتها مبفهومه���ا الر�أ�سمايل عندما
تن���اول ال�سيا�س���ة النقدي���ة يف البل���دان العربي���ة ،و�ستبق���ي ال�سيا�س���ة النقدية يف
االقت�ص���اد الإ�سالمي لها تلك الأهمية وخا�ص���ة حينما تكون متكاملة مع ال�سيا�سة
املالية لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة الإ�سالمية.
تع���رف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي عل���ى �أنها (جمموعة القرارات
والإج���راءات والتداب�ي�ر التي تتخذها ال�سلط���ات املالية والنقدي���ة لإدارة والت�أثري
عل���ى الكتلة النقدي���ة بغر�ض حتقيق الأهداف االقت�صادية ومب���ا ال يخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية).
ومن التعريف ميكن لنا �أن نخرج بعده �إي�ضاحات ،منها:
�أن ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي �سوف تركز على الكتلة النقدية(((،
ولي�س على م�ستوى معدالت الفائدة.
�أن الأه���داف االقت�صادي���ة �سوف تلت���زم بالقي���م الروحية والعدال���ة االقت�صادية
واالجتماعي���ة ،و�إن كان���ت ظاه���ر ًا �أو �ش���ك ًال ال تختلف ع���ن مثيالته���ا يف النظام
الر�أ�سمايل ،ومن �أبرز تلك الأهداف:
•رفاهية اقت�صادية عامة ،وعمالة كاملة ،ومعدل �أمثل للنمو االقت�صادي.
•عدالة اقت�صادية واجتماعية وتوزيع عادل للدخل والرثوة.
•ا�ستق���رار قيمة النقود لك���ي تكون وا�سطة التبادل ،وكوح���دة ح�سابية موثوقة
((( يق�صد بها جمموعة و�سائل الدفع املمكن ا�ستعمالها وتداولها مبا�شرة وبدون �أية عمليات حتويلية م�سبقة
يف اقت�صاد بلد من البلدان وتت�ألف من عدد من العنا�صر )1( :الوفرات النقدية ،العملة املعدنية ،الودائع
املوجودة يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ،ويف اخلزينة العامة �إ�ضافة �إىل ال�شيكات الربيدية و�صناديق
االدخار )2( ،التوظيفات ال�سائلة �أو لأجل ق�صري ويرمز �إليها بـ (� )m1أما ( )m2فهي مما يو�ضع يف
البنوك على �أ�سا�س دفرت توفري ،وودائع �أجل تديرها البنوك �أو اخلزينة ،ومن �سندات ت�صدرها البنوك �أو
الدولة ،وتت�ألف من توظيفات االدخار� )3( ،شبه العملة فهي عبارة عن الودائع لأجل ،ويرمز �إليها بالرمز
( ،)m3راجع ،اجلمعة ،علي ،مرجع �سابق� ،ص .434
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ومقيا�س��� ًا عاد ًال للمدفوعات امل�ؤجلة ،وم�ستودع��� ًا ثابت ًا للقيمة وال ميكن بحال
ا�ستخدامها ك�سلعة يف حد ذاتها.
• تعبئة وا�ستثمار املدخرات يف التنمية االقت�صادية بطريقة ت�ؤمن عائد ًا عاد ًال
لكافة الأطراف املعنية.
• تقدمي كل اخلدمات املتوقعة عادة من النظام امل�صريف بطريقة فعالة.
•االلت���زام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا م���ا �سيحقق الرتكيز على الكتلة
النقدية؛ حيث يحرم الإ�سالم الفائدة (الربا) وكل الأدوات النقدية املرتبطة
بها ث���م �ستعطي الأه���داف االقت�صادية واملالي���ة والنقدية البع���د القيمي �أي
امل�ضمون والأثر املرغوب(((.
ه���ذا ،و�سوف تت�ض���ح ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي عندم���ا يتناول
الباحث مرتكزات ال�سيا�سة النقدية يف املطلب الثاين ،وعلينا عند درا�سة ال�سيا�سة
النقدي���ة يف االقت�ص���اد الإ�سالمي ،مالحظ���ة �أن ال�سيا�سة النقدي���ة يف االقت�صاد
الر�أ�سم���ايل ق���د مرت بقرنني من الزم���ان ما جعل فل�سفته���ا و نظرياتها و�أدواتها
تت�ضح ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا عنها يف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي وهي
حديث���ة العهد بالدرا�سات املعمقة ،ف�ض ًال ع���ن �شح جتربتها يف امليدان التطبيقي،
وذلك لنكو�ص امل�سلمني يف الأزمنة املت�أخرة عن القيام بواجبهم احل�ضاري.

املطلب الثاين :مرتكزات ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي

ترتك���ز ال�سيا�سة النقدية على مبادئ قيمية و�أخ���رى تطبيقية �أي �أن �أدواتها قابلة
للتط���ور ،وحتى التبدل وفق م�صلحة املجتم���ع الإ�سالمي� ،إال �أنها غري م�ستقلة عن
تلك املبادئ القيمة ،ومنها ما ي�أتي:

�أو ًال :حترمي التعامل بالربا (الفائدة)

الرب���ا يف اللغ���ة والفقه :الزي���ادة والنماء والعل���و ،ويطلق يف ال�شريع���ة على زيادة
خم�صو�صة و�إليها ين�صرف املعني �إذا �أطلق لفظه.
((( �شابرا ،د .عمر ،ترجمة �سيد حممد �سكر( ،نحو اقت�صاد نقدي عادل) ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،
وا�شنطن ،الطبعة الثانية1990 ،م� ،ص.47
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وهو يف امل�صطلح الفقهي ،نوعان:
�أحدهم���ا :رب���ا اجلاهلي���ة ،وي�سمى ربا الدي���ون ورب���ا الن�سيئة والرب���ا اجللي ،وله
�صورتان :الأوىل� :أن يتقدر يف ذمة �شخ�ص لآخر دين� ،سواء �أكان من�ش�ؤه قر�ض ًا �أو
بيع��� ًا �أو غري ذلك ،ف�إذا حل الأجل طالبه رب الدين ،فقال املدين :ردين يف الأجل
�أزدك يف الدراه���م ففع���ل ،والثانية� :أن يقر�ض �شخ�ص �آخ���ر ع�شرة دراهم ب�أحد
ع�شر ،ونحو ذلك �إىل �أجل.
والن���وع الثاين :ربا البيع وي�سمى الربا اخلفي ،وهو ثابت التحرمي بقوله �صلى اهلل
علي���ه و�سلم(( :الذهب بالذهب والف�ض���ة بالف�ضة والرب بالرب ،وال�شعري بال�شعري،
والتم���ر بالتمر وامللح باملل���ح مث ًال مبثل� ،سواء ب�سواء ،يد ًا بي���د ،ف�إذا اختلفت هذه
الأ�صن���اف فبيعوا كيف �شئتم� ،إذا كان ي���د ًا بيد))� ،صحيح م�سلم و�سنن الرتمذي
احلدي���ث ( ،)1161وهو ق�سمان :ربا ف�ض���ل ،وربا ن�ساء ،ف�إذا باع ال�شخ�ص غريه،
درهم��� ًا بدرهم�ي�ن �أو �صاع��� ًا من متر ب�صاع�ي�ن منه مع تعجي���ل البدلني كان ذلك
رب���ا ف�ضل ،و�إذا باعه دينار ًا بع�ش���رة دراهم �أو �صاع ًا من متر ب�صاع من �شعري مع
ت�أخري �أحد البدلني ،كان ذلك ربا ن�ساء(((.
�أدلة حترمي الربا:

حرم الإ�س�ل�ام الربا بقوله تعاىل }الذي���ن ينفقون �أموالهم باللي���ل والنهار� ،سر ًا
وعالني���ة فلهم �أجرهم عن���د ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون ،الذين ي�أكلون
الرب���ا ال يقوم���ون �إال كما يقوم الذي يتخبطه ال�شيطان من امل�س ،ذلك ب�أنهم قالوا
�إمن���ا البيع مثل الرب���ا ،و�أحل اهلل البيع وح���رم الربا ،فمن ج���اءه موعظة من ربه
فانته���ى فل���ه ما�سل���ف و�أم���ره �إىل اهلل ومن عاد ف�أولئ���ك �أ�صحاب الن���ار هم فيها
خالدون ،ميحق اهلل الربا ويربي ال�صدقات ،واهلل ال يحب كل كفار �أثيم� .إن الذين
�آمن���وا وعملوا ال�صاحلات و�أقاموا ال�صالة و�آتوا الزكاة لهم �أجرهم عند ربهم وال
خ���وف عليه���م وال هم يحزنون .يا �أيه���ا الذين �آمنوا اتق���وا اهلل وذروا ما بقي من
الربا �إن كنتم م�ؤمنني ف�إن مل تفعلوا ف�أذنوا بحرب من اهلل ور�سوله ،و�إن تبتم فلكم
((( حماد ،د .نزيه (معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء) املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،
وا�شنطن ،الطبعة الثالثة1995 ،م� ،ص .176
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ر�ؤو�س �أموالكم ال تظلمون وال تظلمون{(البقرة .)279 -274
ويف ال�سن���ة النبوي���ة :عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل���م �أنه قال(( :ر�أيت الليلة
نهر من دم فيه
رجلني �أتياين ف�أخرجاين �إىل � ٍ
أر�ض مقدمة فانطلقنا حتى �أتيا على ٍ
رجل قائم ,وعلى و�سط النهر رجل بني يديه حجارة ,ف�أقبل الرجل الذي يف النهر،
ف�إذا �أراد الرجل �أن يخرج رمي الرجل بحجر يف فيه فرده حيث كان ،فيجعل كلما
جاء ليخرج رمي يف فيه بحجر فريجع كما كان ،فقلت :ما هذا ،فقال :الذي ر�أيته
يف النهر �آكل الربا)) ،رواه البخاري.
وق���د �أجم���ع علماء ال�سل���ف واخللف على حت���رمي الربا ،ومن الهيئ���ات واملنظمات
العلمي���ة املعت�ب�رة والتي قال���ت بتحرمي الرب���ا �سواء عل���ى قرو����ض اال�ستهالك �أو
اال�ستثم���ار بفائدة قليلة �أو بفائدة كب�ي�رة ،هم :هيئة كبار العلماء باململكة العربية
ال�سعودي���ة ،وهيئة علماء الأزهر ال�شريف ،وجممع البحوث الفقهية التابع للأزهر
ال�شريف ،وعلماء جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي ،وجممع
الفق���ه الإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمت���ر الإ�سالمي ،والذي يلتئم فيه ممثلي العامل
الإ�سالمي والأقليات من علماء وفقهاء.

الآثار ال�سلبية للفائدة:

�إن الإ�سالم حينما يحرم الربا ف�أنه ال يحرمه ديان ًة فح�سب بل �أن الربا (الفائدة)
قد ثبت علمي ًا �آثارها ال�سلبية واليك بع�ض من تلك ال�شواهد:
ت�ش�ي�ر الدرا�س���ات الت���ي �أجراها البن���ك الدويل (تقري���ر التنمي���ة يف العامل لعام
1989م) �إىل �أن���ه ق���د ال توجد عالقة ب�ي�ن االدخار وارتفاع �أ�سع���ار الفوائد فجاء
يف التقرير (ولذا ف�إن ت�أثري �أ�سعار �أعلى للفائدة لي�س م�ؤكد ًا على الإطالق ،وفيما
يتعل���ق بالدرا�س���ات التطبيقية التي �أجريت ب�ش�أن اختب���ار مرونة االدخار بالن�سبة
ل�سع���ر الفائدة يف الب�ل�اد املتقدمة تبني �أن هذه املرونة منعدم���ة ،و�أن العائد على
املدخرات ي�أتي يف ختام العوامل التي ت�ؤثر على قرارات الأفراد باالدخار).
�إن �سع���ر الفائ���دة يتمث���ل تكلفة الإنت���اج ،ف�إما �أن يتحمل���ه املنتج و�إم���ا �أن يتحمله
امل�ستهل���ك ،وه���و ينعك����س �إما على نق����ص اال�ستثمار �أو نق����ص اال�ستهالك �أو هما
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مع ًا ،والنظرية احلديثة ترى �أن هناك عالقة عك�سية بني �سعر الفائدة واال�ستثمار
فارتف���اع �أ�سع���ار الفائدة ي�ؤدي �إىل وق���ف ا�ستثمار كل امل�شاري���ع التي تعطي عائد ًا
�صافي ًا �أقل منه.
�إن الفائ���دة �سبب �أويل ورئي�س يف الأزم���ات والدورات االقت�صادية املتعاقبة ،يقول
هابرل���ر (( )Habrlerبعد درا�سة وافية جلميع نظري���ات الأزمات فهو الإقرا�ض
بفائدة من البنوك ،يف �أوقات الرواج وقلته يف �أوقات الك�ساد).
�إن الفائ���دة ت�ؤدي �إىل ت�ضخم النفقات نظ���ر ًا ارتفاع تكلفة االقرتا�ض ،وهذا يدفع
ب�أ�سع���ار العديد من ال�سلع واخلدمات نحو االرتفاع ،يقول امل�ؤرخ االقت�صادي جون
يل كن���ج(( :ق���د كتبت كثري ًا عن �أن الفائدة هي ال�سب���ب الوحيد الرتفاع الأ�سعار؛
حيث تدخل يف عمق كل �سعر ي�شرتى ،ولكن هذه الفكرة رغم �صحتها مل تنل حظها
م���ن القبول ،فنج���د �أن ( )9تريليون من الدين املحلي للواليات املتحدة الأمريكية
مبع���دل  %10فوائد ه���و ( )900بليون دوالر هو ارتفاع �أ�سع���ار ،وهو ما يعادل ،%4
التي هي معدل الت�ضخم احلايل كما يراه املخت�صون ،و�أنا �أعتقد دائم ًا �أن الفائدة
املركب���ة� ،آلة تدمري خفية ،وهي تعمل الآن ،ولهذا يجب علينا �أن نتخل�ص من هذا
الكابو�س)).
العام���ل الأك�ب�ر يف �سوء توزيع الدخ���ل يف العامل هو �سعر الفائ���دة التي ت�ساهم يف
حتوي���ل الدخل م���ن املحتاجني للتمويل �إىل املالكني له ،تق���ول مار جريت كينيدي:
((العام���ل الأك�ب�ر يف �سوء التوزي���ع يف �أملانيا الغربية هو الفائ���دة التي ت�ساهم يف
حتوي���ل ( )1100بلي���ون مارك من الذي���ن يعملون �إىل الذين ميلك���ون ر�أ�س املال،
ورغ���م �أن احلكومة حت���اول �إلغاء هذا الأثر م���ن خالل ال�ضرائب ف����إن التوازن ال
يتحق���ق ،وال زال ن�ص���ف عدد ال�س���كان ميتلك���ون ( )%4والن�ص���ف الآخر ميلكون
( )%96من الرثوة النقدية ،و�إذا نظرنا �إىل العامل الثالث جند �أن الدول املتقدمة
�صناعي ًا تت�سلم يومي ًا ( )200بليون دوالر فوائد عن ديونها من العامل الثالث التي
تزي���د عن ( )1000بلي���ون دوالر �سنة 1986م ثلثها ي�ستخدم يف �سداد الفوائد عن
ديون �سابقة ،وما تدفعه من فوائد يومي ًا يعادل �ضعف ما يعلن عنه من م�ساعدات،
فنح���ن قريب���ون من حرب عاملي���ة ثالثة �سالحها �سع���ر الفائدة و�ش���روط التجارة
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الدولية املجحفة �إنها حرب تدفع النا�س للرذيلة والإرهاب والإجرام لتف�شي الفقر
والبطال���ة ،والفائ���دة تن�شر الب�ؤ�س يف داخل البالد ال�صناعي���ة ،وهي تن�شره اليوم
فيم���ا يزيد ع���ن ن�صف �سكان العامل ،وال ميك���ن حل هذا املع�ض���ل �إال ب�إلغاء ديون
العامل الثالث)).
يعت�ب�ر بع����ض االقت�صادي�ي�ن �أن توزي���ع الإنفاق بني عنا�ص���ر الإنت���اج يف �سوق حر
لتحقي���ق �أكرب ربح ه���و ال�ضمان حل�س���ن تخ�صي�ص املوارد((( ،ولك���ن هناك خط�أ
كب�ي�ر وهذا اخلط����أ قام على �إعط���اء �صاحب امل���ال الفائدة واملنظ���م الربح رغم
اعرتافه���م ،ب�أن املنظم اليوم ي�أخذ �أجر ًا ال ربح��� ًا ،يقول �شابرا ((�إن الدليل على
ال���ر�أي القائل ب�أن تخ�صي�ص املوارد يف االقت�صادات الربوية تخ�صي�ص فعال �إمنا
ه���و دليل �ضعي���ف بل هناك يف الواقع دليل م�ضاد ومقن���ع فقد جتمعت الأدلة لدي
�إنزل���ر كونراد وجون�س���ون ( )Gonsonلكي يتو�صلوا �إىل �أن ر�أ�س املال احلايل قد
�أ�سيئ تخ�صي�صه ورمبا �إىل حد خطري بني قطاعات االقت�صاد) (((.
كم����ا ذهبت الدرا�س����ات ((( ،على الت�أكيد �أن �سعر الفائ����دة لي�س �سالح ًا ذو حدين،
مبعن����ي �أن����ه ال يفعل يف مرحلتي الت�ضخ����م واالنكما�ش على قدم امل�س����اواة� ،إذ يبدو
�أن �سع����ر الفائ����دة �أك��ث�ر اقت����دار ًا كو�سيل����ة م�ض����ادة للت�ضخ����م من����ه ك�أداة م�ضادة
لالنكما�����ش كما �أن هذا االقتدار �أي�ض ًا ،من جانب �سع����ر الفائدة حتى يكون و�سيلة
م�ض����ادة للت�ضخ����م هو مو�ضع �شك ،حيث منت �أ�س�س نظري����ة وعملية قوية نوع ًا ما،
ينطل����ق منه����ا الإمياء ب�أن الزيادة يف �أ�سعار الفائدة ق����د ال تعمل على تثبيط الطلب
اال�ستثم����اري ،وقد ال حتد من توف����ر الأموال ب�صورة ملمو�س����ة ،و�أ�سعار الفائدة قد
ت�ص����ل يف ارتفاعه����ا �إىل امل�ستوى الذي ال يعود ممكن ًا مع����ه �أن يتجاهل امل�ستثمرون
ارتفاع تكلفة �أموال اال�ستثمار والذي مل يعد معه ممكن ًا �أن تف�ض امل�ؤ�س�سات املالية
((( يق�صد بها :اجتاه املوارد نحو �أف�ضل اال�ستخدامات �إنتاجية� ،أي مبا ي�ضمن �أق�صي الإ�شباع �أو املك�سب الذي
يح�صل علية الفرد� ،أو املن�ش�أة �أو اجلماعة ،يف �صدر تخ�صي�صها لهذه املوارد ،راجع ،عمر ،د .ح�سني،
مرجع �سابق� ،ص .113
((( انظر ،بت�صرف ،حممد ،يو�سف كمال (فقه االقت�صاد النقدي) دار ال�صابوين ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
1993م� ،ص .65
((( عارف ،د .حممد ،ترجمة ،د .نبيل الراوي(،ال�سيا�سة النقدية يف اقت�صاد �إ�سالمي الربوي طبيعتها
ونطاقها) ،املركز العاملي لأبحاث االقت�صاد الإ�سالمي ،جدة1982 ،م� ،ص .14
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الط����رف ع����ن اخل�سائر الر�أ�سمالي����ة االحتمالية ،ويج����ب الت�أكيد عل����ى �أن امل�ستوى
املرتف����ع لأ�سع����ار الفائدة ((( ،هو عبء ثقيل الوط�أة على الدين العام؛ ذلك �أن �سعر
الفائ����دة الأكرث ارتفاع ًا يرفع من تكاليف خدمة الدي����ن ،الأمر الذي يت�ضمن عبئا
�ضريبي���� ًا �أثق����ل وط�أة وتوزيع���� ًا للدخل و�أكرث بعد ًا عن العدال����ة ،مما يكون يف �صالح
الدائنني الذين يفرت�ض �أنهم الأح�سن حا ًال ،من بني �أفراد املجتمع ،كما �أن امل�ستوى
املرتف����ع ل�سعر الفائدة ،يعمل عل����ى دعم وتنمية القطاع االحت����كاري يف االقت�صاد،
وهو القطاع ال����ذي ينعم بو�ضع �أف�ضل ،ي�سمح له بتحويل الزيادة يف تكلفة االئتمان
للم�ستهلك��ي�ن ،يف �شكل زيادة يف �أ�سعار املنتجات ،وهو �أي�ض ًا القطاع الذي ينعم ب�أن
يكون يف متناوله ،و�سائل بديلة للتمويل هي �أي�سر مما يح�صي به القطاع املناف�س.
ثانياً� :إحالل مبد�أ امل�شاركة يف الربح واخل�سارة حمل الربح امل�ضمون (الفوائد الربوية)

�إن ال�سيا�س���ة النقدي���ة يف االقت�ص���اد الإ�سالمي ال ترتكز على حت���رمي الربا فقط
ك�إجراء �سلبي بل يتعدى ذلك بخلق وتدعيم نظام امل�شاركة كنظام بديل عن �سعر
الفائدة ،ولنظام امل�شاركة عدة مزايا (((منها:
يحق���ق نظام امل�شارك���ة الفاعلية يف التخ�صي����ص مع هدف �إقام���ة ال�شركة ،وهو
حتقي���ق الربح امل���ادي املتوقع غري امل�ضم���ون وعليه ف�إن �صاحب امل���ال يحر�ص كل
احلر����ص على فح�ص امل�شروع وتقدير �إنتاجيت���ه مما يدفعه� ،إىل اختيار امل�شاركة
يف امل�شروع���ات التي حتقق �أكرب قدر ممكن من الرب���ح (غري �أننا جند �أن فاعلية
امل���ال يف ظ���ل النظام الربوي تكون ح�سب مالءة املقتدري���ن ،ال على �أ�سا�س ربحية
امل�شروع)� ،أما من جانب املقرت�ضني (امل�ضاربني) ف�إنهم ي�سعون بكل طاقاتهم �إىل
زيادة عائداتهم من امل�شروع ،ويف هاتني اجلهتني يظهر لنا ت�ضافر خربة �أ�صحاب
الأموال مع خربة العمل يف ت�أمني �إدارة فعالة حري�صة على زيادة الإنتاجية ،وهنا
تظه���ر �أهمي���ة (((توفري الدول���ة واملجتمع مل�شروع���ات وفر����ص ا�ستثمارية ق�صرية
((( املرجع نف�سه� ،ص .13
((( الرتكماين ،عدنان خالد (ال�سيا�سة النقدية وامل�صرفية يف الإ�سالم) م�ؤ�س�سة الر�سالة ،عمان ،الطبعة
بدون1988 ،م� ،ص .184
((( �أحمد� ،أحمد املجذوب ،مرجع �سابق� ،ص .232
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وطويل���ة الأجل بدرج���ات متفاوتة م���ن املخاطرة لكاف���ة امل�ستثمرين �س���واء كانوا
ممن يرغبون يف حتم���ل املخاطر العالية الدرجة �أو املنخف�ضة حيث يعو�ض معدل
العائ���د املخاطرة املتوقعة ،و�أال �سوف ي�ؤدي حمدودية الفر�ص اال�ستثمارية وحرمه
التعامل بالربا �إىل االكتناز.
زي���ادة حجم اال�ستثم���ار :ففي النظام الربوي يلتزم املقرت����ض برد املال املقرت�ض
م���ع فائدة ت�شكل قيد ًا ً
ثقي�ل�ا على �إرادته يف املخاطرة ،لع���دم �إمكانية القيام ب�أي
م�ش���روع� ،إال �إذا كان حمقق��� ًا ربح ًا يغطي الفائدة الربوي���ة �إىل جانب تغطية ر�أ�س
امل���ال مع اجله���ود التي بذلها يف �إدارة امل�شروع وكل هذا ي�ش���كل عائق ًا �أمام عملية
اال�ستثم���ار ،وه���ذا بخالف ما عليه احلال يف نظام امل�شارك���ة �إذ تبقى االلتزامات
مبع���دل ثابت ويبقي جهده قا�صر ًا على احل�صول على الربح الذي ميثل مكاف�أة يف
�شكل ح�صة من الأرباح.
يحق����ق عدالة توزيع الرثوة بني �أفراد املجتمع :لأن النظام الربوي يعتمد على طرف
رابح دائم ًا و�أبد ًا وفائدة الآخر حمتملة �إذ قد يخ�سر وقد يربح وهذا ظلم وا�ضح(.((1

ثالثاً :حتقيق اال�ستقرار النقدي بالإدارة والتحكم بالكتلة النقدية.

�إن تف�ضيل ال�سيولة النا�شئ عن دافع امل�ضاربة على �أ�سعار الفوائد ال بد و�أن يكون ذا
�أهمي���ة مهملة يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ذلك ،لأن الطلب على الأموال ال�ستثمارها
بامل�ساهمة (امل�شاركة) ي�شكل جزء ًا من الطلب الإجمايل على ال�صفقات.
ويعتم���د ذلك على الظ���روف االقت�صادية ،واملعدل املتوقع للرب���ح ،الذي ال يتحدد
م�سبق��� ًا ،وملا كانت التوقعات اخلا�صة مبع���دالت الربح ،على خالف توقعات معدل
الفائ���دة ال تتقلب يومي ًا وال �أ�سبوعي ًا ف����إن الطلب الكلي على احتياجات ال�صفقات
قد مييل لأن يكون �أكرث ا�ستقرارا من الناحية الن�سبية.
ويتحدد ذلك ب�صفة �أ�سا�سية بقيمة الإنتاج اجلمعي ،مع �إعطاء وزن منا�سب لتوزيع
الدخ���ل ،وه���و الذي يتح�س���ن تدريجي ًا يف االقت�ص���اد الإ�سالمي تبع��� ًا ملدي التزام
احلكومة بهذا اله���دف وال�سيا�سات التي تتخذها لتحقيق���ه ،والزيادة الن�سبية يف
(� ((1شابر ،د .عمر (نحو اقت�صاد نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .248
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اال�ستقرار يف الطلب على النقود لل�صفقات ،قد متيل �إىل ن�شر مزيد من اال�ستقرار
يف �سرع���ة النقد الداخلية خالل مرحلة معلومة من الدورة التجارية يف االقت�صاد
الإ�سالم���ي ،وي�صبح من املمكن التنب����ؤ بهذا اال�ستقرار ،وبهذا ف����إن املتغري الذي
ت�ص���اغ عل���ى �أ�سا�سه ال�سيا�سة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي هو الكتلة النقدية
ولي�س م�ستوى معدالت الفائ���دة ،ونخل�ص بالقول� ،إن احلكومة الإ�سالمية حكومة
غ�ي�ر متدخلة ب�شكل كبري يف االقت�صاد ،ويعن���ي عدم التدخل الكبري عدم احلاجة
�إىل قيام احلكومة ب�إنفاق كبري جد ًا ملعاجلة عدم ا�ستقرار القطاع اخلا�ص �أو عدم
مقدرت���ه على توفري معظم حاجات املجتمع �أو ع���دم عدالة التوزيع ب�شكل خطري،
ويع���ود ذل���ك �إىل ما يتميز به االقت�ص���اد الإ�سالمي من اال�ستق���رار وملا يت�صف به
القطاع اخلا�ص من التكامل ،وملا ي�ؤكد عليه الإ�سالم من مبد�أ احلرية واال�ستقالل
واالختي���ار ،وه���ذا املبد�أ يت�ضم���ن �أن ال�سيا�سة النقدية يف الإ�س�ل�ام ال بد �أن تكون
�سيا�س���ة نقدية حماي���دة يف معظم الأوقات ،ويرتتب على ذل���ك �أن تكون ال�سيا�سة
النقدي���ة م�ستق���رة وتقت�ص���ر على حتديد معدالت من���و نقدية ثابت���ة وم�ستقلة من
مع���دالت النمو االقت�صادية امل�ستق���رة لالقت�صاد الإ�سالمي ،وم���ع ذلك ت�ستدعي
بع����ض الأوق���ات والظ���روف اال�ستثنائية �أن تلج����أ احلكوم���ة �إىل ال�سيا�سة النقدية
الفعال���ة (املتدخلة) ملجابهة تغ�ي�رات حملية �أو دولية طارئ���ة ك�أوقات احلروب �أو
رواج �شائعات قوية قد تخل بالثقة وتزعزع النظام امل�صريف �أو ما �شابه ذلك.
وه���ذا املبد�أ يف ا�سرتاتيجية ال�سيا�سة النقدي���ة يتوافق يف احلاجة مع ما تنادي به
املدر�س���ة النقدية يف االقت�صادات الر�أ�سمالية من حتيي���د وتقلي�ص حجم الإنفاق
احلكومي حتت مظلة ال�سيا�سة النقدية الثابتة امل�ستقلة بد ًال من ال�سيا�سة النقدية
الكنزي���ة املتدخلة ،والتي �أظه���رت نتائج هذه اال�سرتاتيجي���ات �إىل دعم للدورات
االقت�صادية بد ًال من حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي(.((1

(� ((1أنظر :الزامل ،د .يو�سف بن عبداهلل و�آخرون(النقود والبنوك والأ�سواق املالية) اجلمعية ال�سعودية
للمحا�سبة ،الإ�صدار الثامن ع�شر ،الطبعة الأوىل ،عام 2001م� ،ص .184
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ي�ش�ي�ر �إىل ذل���ك الدكتور �شابرا ( ،((1بقول���ه (�إن اال�سرتاتيجية امل�شار �إليها �أعاله
تع�ت�رف يقين ًا ب�أهمية تنظي���م منو عر�ض النق���ود يف الإدارة الناجحة لالقت�صاد،
ف����إن ذلك ال ي�ستلزم بال�ضرورة تبني ًا �ساذج���ا لطريقة (املدر�سة النقدية)� ،أو �أي
الت���زام بهالتها الأيدلوجي���ة ( ،((1ولي�س هناك �أي افرتا�ض ب�أن���ه �إذا ما مت تنظيم
النم���و يف عر����ض النقود تنظيم��� ًا مالئم ًا ،ف����إن قوى ال�س���وق �إذا ترك���ت وحدها،
تك���ون ق���ادرة على توليد منو م�ستم���ر غري ت�ضخمي ،وعلى الق�ض���اء على البطالة،
واحل���د من اختالالت التوازن اخلارجي���ة ،وامل�ساعدة يف حتقيق الأهداف الأخرى
املن�شودة ،ويتعني الت�أكيد يف احلقيقة على �أنه من �أجل التحقيق الكامل للأهداف
الإ�سالمي���ة ،ف�إنه لي�س من املحتم �إ�صالح االقت�ص���اد ،واملجتمع �إ�صالح ًا �إ�سالمي ًا
فح�سب ،بل من ال�ضروري �أي�ض ًا �أن تلعب الدولة دور ًا �إيجابي ًا ،و�أن تتجه �سيا�ساتها
مبا فيها ال�سيا�سات املالية.
والنقدي���ة و�سيا�س���ات الدخ���ل �إىل االجت���اه نف�سه ،ويج���ب احلد م���ن املمار�سات
االحتكاري���ة( ،((1وبذل كل جه���د لإزالة الت�صلبات البنيوي���ة ،وت�شجيع كل العوامل
الق���ادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سل���ع واخلدمات الأ�سا�سية لكي تلعب
دورها الطبيعي.

(� ((1شابرا ،د .عمر( ،نحو اقت�صاد نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .252
( ((1هو و�صف مبالغ فية يف �سياق الو�صف هذا فااليدلوجيا يعني بها العقيدة وهي التعليم االعتقادي املنهجي
مقابل املنهج العلمي التحليلي االبتكاري والعقيدة هي �أي�ض ًا ما يعلم وما يقرر �أنه �صحيح يف مو�ضوعات
�إعتقادية ،راجع ،خليل ،د .خليل (معجم امل�صطلحات الفل�سفية) ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،الطبعة
الأوىل1995 ،م� ،ص .126
( ((1يقال يف اللغة :احتكر فالن ال�شيء� ،إذا جمعه وحب�سه يرتب�ص به الغالء وعند الفقهاء� ،شراء ما يحتاج
�إليه النا�س من طعام ونحوه وحب�سه انتظار ًا لغالئه ،وارتفاع ثمنه وهو حمرم� ،أما عند االقت�صاديني
فيعرف ب�أنه عندما يكون العر�ض الكلي لأية �سلعة يف حوزة فرد واحد� ،أو عدد من الأفراد ،راجع ،عمر ،د.
ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص  ،19وكذلك ،حماد ،د .نزية ،مرجع �سابق� ،ص .38
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املبحث الثاين :موقف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي من
�أهداف ووظائف امل�صارف املركزية يف النظام الر�أ�سمايل واال�شرتاكي
املطلب الأول :موقف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي من �أهداف
ووظائف امل�صارف املركزية يف النظام الر�أ�سمايل

بع���د درا�ستن���ا لل�سيا�س���ة النقدية يف الع���امل العربي كدول نامي���ة وتقييم جتربتها
يف املي���دان التطبيقي ،وكذل���ك درا�سة ال�سيا�سة النقدي���ة يف االقت�صاد الإ�سالمي
ومركزاتها ،فقد ا�ستنتجنا ما ي�أتي:
• �أن احلاج���ة ل�ل��أدوات النقدي���ة الر�أ�سمالي���ة تنخف�ض يف اقت�ص���اد �إ�سالمي
تتواف���ر في���ه �أ�س�س اال�ستقرار وتثب���ط فيه وحتظر العوام���ل امل�سببة للتذبذب
االقت�صاد (كالفائدة واملقامرة).
•�أن الأدوات النقدي���ة الر�أ�سمالية ال تعال���ج م�شكالت واقت�صادات نامية تتعلق
�أك�ث�ر م�شاكلها يف جانب العر����ض الكلي ،كما �أن ال���دول العربية والإ�سالمية
تعاين من نق�ص يف تطور الأنظمة املالية والتنظيمية.
•�أن تطبي���ق �أدوات ال�سيا�س���ة النقدي���ة الر�أ�سمالي���ة يف ال���دول العربية قد نتج
عن���ه م�شكالت متفاقمة يف معدالت الناجت الوطني وازدياد معدالت البطالة،
واخت�ل�ال مي���زان املدفوعات واملي���زان التج���اري �سلب��� ًا ،وانخفا�ض معدالت
االدخار(((1والتكوي���ن الر�أ�سم���ايل وانخفا�ض معدالت دخ���ل الأفراد وازدياد
حجم الدين العام وارتفاع معدالت ال�ضرائب.
•ف�ش����ل ال����دول العربية يف حتقي����ق تكامل نقدي عرب����ي وامتد ه����ذا الف�شل �إىل
امل�ؤ�س�سات النا�شئة عنه؛ وذلك للأ�سباب العديدة التي �أوردها الباحث �سابق ًا.
•�أن نظريات و�أدوات ال�سيا�س���ة النقدية يف النظام الر�أ�سمايل ا�ستطاعت �إىل
حد م���ا حتقيق جناح حمدود ولكن جعل النظام الر�أ�سمايل برمته يف دورات
اقت�صادية متعاقبة انخفا�ض ًا وارتفاع ًا م�سبب ًا عدم ا�ستقرار مايل ونقدي مع
( ((1يق�صد باالدخار هو التوفري �أو ن�سبة الدخل الذي ال ي�صرف على اال�ستهالك احلايل وميثل االدخار
�سحب ًا من منوذج التدفق الدائري للدخل القومي ،راجع الأيوبي ،عمر ،مرجع �سابق� ،ص .372
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تعاظم كبري وهائل حلجم الدين العام(.((1
وبع���د ا�ستعرا�ض هذا الإطار العام درجة وحجم ًا ،و�أهمية الأدوات املالية ،وعالقة
ذل���ك ب�أو�ضاع الدول امل�سلمة املعا�صرة وخططها التنموية يتجه التحليل �إىل تقومي
جزئ���ي ل���كل الأدوات املالية الر�أ�سمالي���ة يف �إطار ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�صاد
الإ�سالمي ،ومدي �إمكانية اال�ستفادة منها بعد معاجلة م�شاكلها.

�سيا�سة �سعر اخل�صم:

تع���رف �سيا�سة �سعر �إعادة اخل�صم ب�أنها �سعر الفائدة� ،أي ،ال�سعر الذي يتقا�ضاه
امل�صرف املركزي مقابل �إع���ادة خ�صم الأوراق التجارية ،املخ�صومة لديه و�أذون
اخلزين���ة املوجودة ل���دى امل�ص���ارف التجارية لزي���ادة ن�سبة ال�سيول���ة لديها ،وقد
تناولها الباحث بالتف�صيل �سابق ًا يف الف�صل الأول(.((1
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن عدم فعالي���ة �إدارة �سيا�سة �سع���ر اخل�صم يف ال���دول النامية لأ�سباب
عدي���دة ذكرناها �سابق��� ًا ومنها �أن تلك الأداة تعمل يف ظل �سوق ر�أ�سمالية نا�ضجة
مالي��� ًا ونقدي ًا �سيما يف جانب الطلب النقدي ،وي�ؤكد ذلك الأ�ستاذ �أحمد املجذوب
بقول���ه� :إن ه���ذا الأ�سل���وب (�سع���ر �إع���ادة اخل�صم) يق���وم عل���ى افرتا�ضني غري
متحققني دائم ًا و�أبد ًا ،وهما:
�أن امل�ص���ارف التجاري���ة حت���دد �أ�سع���ار فائدتها الت���ي تتقا�ضاها مقاب���ل �إقرا�ض
عمالئها ,تبع ًا لتغري �سعر �إعادة اخل�صم.
ارتب���اط عر����ض وطل���ب القرو����ض بتغ�ي�رات �سع���ر الفائدة ولك���ن قابلي���ة هذين
االفرتا�ضني للتحقيق لي�ست م�ؤكدة دائم ًا ،وذلك ب�سبب ما يلي:
فاالفرتا����ض الأول :ال يتحق���ق �إال �إذا كانت امل�صارف التجارية يف حاجة �شديدة
لالقرتا����ض من امل�صرف املرك���زي� ،أما �إذا كانت لديها �أر�صدة نقدية كبرية فهي
ال تلج�أ �إىل تغيري �أ�سعار فائدتها بناء على تغريات �سعر اخل�صم.
( ((1الأموال التي تقرت�ضها احلكومة يف �أوقات خمتلفة للإنفاق الذي ال ميكن تغطيته بالإيرادات العادية وقد
تكون املبالغ التي تقر�ضها احلكومة مل�شروعات �إنتاجية �أو لأغرا�ض غري �إنتاجية كتمويل املجهود احلربي،
عمر ،د .ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .220
( ((1معتوق ،د� .سهري (النظريات وال�سيا�سات النقدية) الدار امل�صرية اللبنانية1989 ،م� ،ص .209
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�أم���ا االفرتا����ض الث���اين :فه���و لي�س ب�أح�سن حا ًال م���ن �سابقه ,فق���د ترتفع �أ�سعار
الفائدة وال يقل الطلب على القرو�ض .وذلك الرتفاع معدل الكفاية احلدية لر�أ�س
امل���ال خا�صة يف �أوقات االنتعا�ش؛ لأن الأرباح املحقق���ة تغطي �سعر الفائدة وتزيد
علي���ه� ،أم���ا يف �أوق���ات الك�ساد فمهما انخف����ض �سعر الفائدة ف����إن ذلك لن ي�شجع
رج���ال الأعمال على اال�ستثمار نظرا لظروف الك�س���اد ولأن احتياطيات امل�صارف
التجاري���ة تك���ون �أ�سا�سا فائ�ضة على الطلب عليها ولي�س���ت يف حاجة �إليها خلف�ض
�سعر اخل�ص���م لزيادة هذه االحتياطيات كما يورد الباح���ث عدة اعتبارات �أخرى
على عدم فعالية �سيا�سة �سعر اخل�صم:
•تناق�ض حجم الأدوات التجارية ك�صورة من �صور االئتمان التجاري.
•�أدى ازدي���اد ن�سب���ة �أذونات اخلزين���ة وال�صكوك احلكومي���ة يف �أ�صول امل�صارف
التجارية �إىل عزوفها عن حاجة ل�سيا�سة �سعر اخل�صم.
•بفعل تركز امل�صارف ظهرت �إىل الوجود م�ؤ�س�سات م�صرفية �ضخمة ذات موارد
هائلة ال ت�شعر باحلاجة �إىل امل�صرف املركزي.
•�ساهم���ت زيادة النفقات العامة يف االقت�ص���ادات املتقدمة �إىل تدعيم �سيولة
اجلهاز امل�صريف وتوفري ما يحتاجة من موارد.
•�أثبت���ت التجارب �أن �سعر الفائدة لي�س مب�ستوى احل�سا�سية الذي ت�صوره �سيا�سة
�إعادة اخل�صم وتغري �سع���ر اخل�صم ال تنعك�س �آثاره ب�سرعة على �أ�سعار الفائدة
التي تتعامل بها امل�صارف التجارية.
•طامل���ا �أن امل�ص���ارف التجارية ت�ستطيع حتميل العمي���ل الراغب يف االقرتا�ض
الزيادة يف �سعر الفائدة ،ف�إن �سعر اخل�صم لن يقلل من قدرتها على التو�سع
يف االئتمان (.((1
وبعد تبني �إلغاء الفائدة واختيار النظام املايل والنقدي الإ�سالمي وحتديد التعامل
بالربا ف�ض ًال عن املربرات التطبيقية التي ذكرناها �آنف ًا ،ف�أنه �سوف تلغى �سيا�سة
�سع���ر اخل�صم ،وحتل حملها معدل امل�شاركة يف الربح واخل�سارة وفق ال�صيغ التي
�سيتم تناولها عند تناول منوذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
( ((1جمذوب ،د� .أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .169
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عمليات ال�سوق املفتوحة:

يق�ص���د بعمليات ال�سوق املفتوحة (قي���ام م�صرف الدولة ب�ش���راء وبيع ال�سندات،
وال �سيما ال�سن���دات احلكومية من و�إىل امل�ؤ�س�سات املالي���ة وغريها من امل�ؤ�س�سات
الأخرى ،وامل�ستثمرين من غري امل�ؤ�س�سات ،وتتم املبيعات عند وجود �سيولة مفرطة
يف االقت�ص���اد الوطني ،يف حني جتري امل�شرتيات عندما يرغب امل�صرف املركزي
يف حقن قدر من ال�سيولة يف االقت�صاد الوطني).
وم���ع �إلغاء الفائدة ،ت�صب���ح حافظة الأوراق املالية للم�ص���رف املركزي ،مع مرور
الزمن ،خالية من الأوراق احلكومية ذات الفائدة الثابتة ،وعلي ذلك ف�إن عمليات
ال�سوق املفتوحة ،مبعناها التقليدي ،لن تكون لها عالقة يف �إطار �سيا�سة امل�صرف
املرك���زي يف الرقابة على االئتم���ان ،ومع هذا فقد يكون م���ن املجدي ،بعد �إدخال
النظ���ام الالرب���وي� ،أن ي�ص���در امل�ص���رف املركزي �سندات���ه الإ�سالمي���ة( ،((1و�أن
ي�ستخدمه���ا يف عمليات ال�سوق املفتوحة ،وقد ي�شارك حملة ال�سندات مع امل�صرف
املركزي يف الربح واخل�سارة النا�شئة عن عملياته املحلية.
يج���در بنا �أن نو�ضح �أن �سلطة م�صرف الدولة يف �إ�صدار �سنداته لن تكون �إ�ضافة
جديدة �إىل �سلطات امل�صرف املركزي املعروفة؛ لأن الكثري من امل�صارف املركزية
الأخ���رى ،كم���ا يف �سريالن���كا ،وكوري���ا ،والفلب�ي�ن ،ودول عديدة م���ن دول �أمريكا
الالتيني���ة ،تتمتع حالي ًا ب�سلطة �إ�صدار �سنداتها وبيعها �أو �إعادة �شرائها لأغرا�ض
توف�ي�ر اال�ستقرار النق���دي ،والفارق الرئي�س هو �أن ال�سن���دات التي ت�صدرها هذه
امل�ص���ارف املركزية هي �سن���دات حتمل فائدة ،يف حني �أن املق�ت�رح �إ�صدارها من
م�صرف الدولة �سوف تكون على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح واخل�سارة (.((2

(� ((1سي�أتي الحق ًا يف منوذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي التعرف ب�أ�شكال ال�سندات الإ�سالمية و�أنواعها عند
تناول الرقابة على االئتمان.
( ((2انظر :بت�صرف ،ترجمة :من�سي ،عبدالعليم( ،تقرير جمل�س الفكر الإ�سالمي ،ب�ش�أن �إلغاء من
الباك�ستان) ،املركز العاملي لإبحاث االقت�صاد ،جدة ،الطبعة بدون1982 ،م� ،ص .83
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املطلب الثاين :موقف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي من
امل�صارف املركزية يف النظام اال�شرتاكي.

قب���ل احلديث عن موقف ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي من امل�صارف
املركزي���ة يف النظام اال�شرتاكي ي�ستدعي ذلك التعر����ض للإخفاقات يف ال�سيا�سة
االقت�صادية اال�شرتاكية التي قامت عليها ال�سيا�سة النقدية.
�إن اال�سرتاتيجي���ة املارك�سي���ة ،يف مرحلة م���ا بعد الثورة قامت عل���ى ملكية الدولة
لو�سائ���ل الإنتاج والتخطيط املركزي والتي ت�أملت حتقيق ذلك القدر من الكفاءة،
والعدالة يف تخ�صي�ص املوارد بحيث يتحقق حلمها املتمثل بـ (من كل ح�سب قدرته
لكل ح�سب حاجته) وكان التربير امل�سوغ لذلك هو �أنه عندما تتم �إزالة االمتيازات
التي توفرها امللكية اخلا�صة ف�إن �آلية الدولة �سوف تتمكن من �إنهاء حاالت الت�شوه
و�إ�ساءة التخ�صي�ص والظل���م التي تفرزها حركة ال�سوق العمياء ،لكن هذا الأمل،
كان يف غ�ي�ر مو�ضعه عند التطبي���ق العملي ،وذلك ب�سبب العي���وب اخلطرية التي
انطوى عليها ذلك التفكري.
ويق���ول �شاب���را(( ((2افرت�ض���ت اال�شرتاكي���ة �ش�أنه���ا �ش����أن الر�أ�سمالية ع���دد ًا من
االفرتا�ضات اخلاطئة ب�ش�أن الظروف اخللفية التي �أدى غيابها �إىل �إحباط حتقيق
الكفاءة والعدالة على حد �سواء) ومنها:
افرتا�ض �ضعف الثقة بقدرة الأفراد:

•�إن التحلي���ل املارك�س���ي يفرت�ض �ضمني ًا ع���دم الثقة بقدرة الب�ش���ر على �إدارة
امللكي���ة اخلا�ص���ة �ضم���ن نط���اق قي���ود اخل�ي�ر االجتماع���ي و�أنه بع���د تطبيق
اال�شرتاكية يفرت�ض �أن:
•العم���ال �سيعملون بكفاءة و�أمانة وب�إنكار الذات ب���دون حافز املكاف�آت املادية
التناف�سي���ة ،ومدي���رو امل�شاري���ع �سيدي���رون �أعماله���م بكف���اءة دون �أن يك���ون
بو�سعهم خدمة م�صلحتهم اخلا�صة.

(� ((2شابرا ،د .حممد عمر ،ترجمة :د .حممد ال�سمهوري( ،الإ�سالم والتحدي االقت�صادي) املعهد العاملي
للفكر الإ�سالمي ،واملعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،عمان ،الطبعة الأوىل1996 ،م� ،ص .113
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وجن���د �أن االفرتا�ض كان بعيد عن الواقعية فف���ي نظام علماين يفتقر �إىل مفهوم
(احل�س���اب �أم���ام اهلل العليم القدي���ر) وحيث ال يتجاوز منظور حي���اة الفرد املدة
الزمنية املحدودة لهذه الدنيا ف�إنه من ال�سذاجة �أن نتوقع �أن الأفراد �سيتجاهلون
م�صلحتهم املادية.
افرتا�ض ان�سجام امل�صالح:

افرتا����ض �أن جهاز الدولة �سيتوىل �إدارته فئ���ة من الأ�شخا�ص تن�سجم م�صاحلهم
مع م�صالح املجتمع ككل ولي�س لهم م�صلحة ذاتية ،غري �أنه حتى الدولة ال�شمولية
(اال�شرتاكي���ة) ال ميك���ن �أن تخلو من تعددي���ة امل�صالح واالمتي���ازات النا�شئة عن
عنا�ص���ر مثل عنا�صر املركز يف هياكل ال�سلطة وعامل العرق واملنطقة اجلغرافية،
وحت���ى يف اقت�ص���اد التخطي���ط املرك���زي ف����إن التخ�صي����ص بناء عل���ى الأهداف
االجتماعي���ة يحت���اج� ،إىل اللج���وء �إىل �أح���كام قيمي���ة جماعية ع�ل�اوة على تعبري
امل�ستهلكني عن اختياراتهم ،ثم من الذي �سيحدد هذه الأهداف ويوفر هذه القيم
؟ ويقول كارل مانهيامي (( )Carl Mannheimمن الذي يخطط للمخططني) ؟
ف�ل�ا يوجد م�سوغ �سليم لإعطاء بع�ض �أفراد احلق يف حتديد ما يجب على املجتمع
كله �أن ينتجه.
�إفرتا�ض املعلومات:

افرتا����ض �أن���ه �سيكون حت���ت ت�صرف جه���از التخطيط املركزي جمي���ع املعلومات
املتعلق���ة ب����أذواق امل�ستهلكني وتكالي���ف الإنتاج والأ�سع���ار التي الب���د منها التخاذ
العدي���د م���ن القرارات بي���د �أن تلك املعلوم���ات ال وجود لها ،ف�ل�ا ميكن احل�صول
عل���ى تلك املعلومات ب���دون التفاعل ب�ي�ن العر�ض والطلب يف ال�س���وق من هنا قال
هاي���ك (�( )Hayekإن احلل اال�شرتاكي مل�شكلة تخ�صي�ص املوارد غري ممكن من
الناحي���ة العملية ملجرد �أن املعرفة التامة بجمي���ع املعلومات ذات ال�صلة باملو�ضوع
لن تكون متاحة لل�سلطات).
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افرتا�ض فائدة الإعانات:

افرتا����ض �أن الإعان���ات العامة الكبرية الت���ي يت�ضمنها نظام الأ�سع���ار ال�سوفيتي،
م���ن �ش�أنها �أن تعني الفقراء ،لك���ن تبني �أن هذا خط�أ �أي�ض ًا ف�إالعانات العامة تفيد
الأغني���اء و�أ�صح���اب االمتي���ازات �أكرث من الفق���راء مب�شرتاوتهم املح���دودة ،ويف
ح�ي�ن �أن هذه الإعانات تفيد الأغنياء �أك�ث�ر من غريهم ف�إنها تكون مبثابة العقوبة
بالن�سب���ة للمزارعني الذين يح�صلون عل���ى �أ�سعار �أدنى ملح�صولهم مما ي�ؤدي �إىل
قت���ل حوافزهم للعمل الكفء ولزيادة الإنتاج ولقد ول���دت الإعانات الكبرية هدر ًا
�إجرامي��� ًا للموارد الن���ادرة ،وميكن ت�صور مدى هذا الهدر م���ن ت�صريح ميخائيل
جوربات�ش���وف يف �أحد م�ؤمتراته ال�صحفية (قد يرى امل���رء �أطفا ًال يلعبون برغيف
من اخلبز بد ًال من الكرة).
افرتا�ض كفاءة املزارع وامل�شاريع الكبرية:

افرتا����ض �أن امل���زارع االحتكاري���ة وم�شاري���ع الدول���ة �ستعمل بكفاءة رغ���م العائد
ال�سلب���ي للحجم (�أي اله���در املقرتن �أحيان��� ًا بفخامة امل�شروع���ات) وبالرغم من
انع���دام املناف�س���ة وغياب م�ؤ�شرات ال�س���وق ،وقد ظهر �أن ه���ذا �أي�ض ًا غري �صحيح
فق���د كانت املزارع الكبرية تزرع ع���ادة العديد من املحا�صيل وتربي �أنواع ًا عديدة
م���ن املوا�ش���ي وتوزع قوة عاملة كب�ي�رة على عدد كبري من الق���رى الكبرية والقرى
ال�صغرية ،الأمر الذي جعل مهمة الإ�شراف بالغة ال�صعوبة� ،إن الفالح حني يكون
مال���ك ًا �أو امل���زارع حني يكون م�ش���ارك ًا ،يف املح�صول ف�إنه يق���وم بالعمل كما ينبغي
علي���ه ،لأنه معن���ي مبا�شرة بالنتيجة ،وق�س ذلك بامل�شاري���ع الأخرى الكبرية ،على
م�ستوى الفالح �أو املدي���ر الذي يفقد ال�سيطرة على املداخالت واملخرجات؛ حيث
ه���و غري م�س�ؤول عنها وت�أمني م�س�ؤوليتها لدي جهاز التخطيط املركزي؛ ففي حني
�أن قط���ع الأر����ض اخلا�ص���ة كانت ت�شكل ن�ص���ف الواحد باملائة فق���ط من امل�ساحة
الزراعي���ة يف جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي يف عام 1989م ،ف�إنها كانت تغطي27
 %من جمموع الإنتاج الزراعي.
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لق���د �أظه���رت النتائج غري القابلة للت�شكي���ك� ،أن ال�سيا�س���ة االقت�صادية اال�شرتاكية
ق���د �أدت �إىل تخ�صي����ص غ�ي�ر كف����ؤ للم���وارد االقت�صادي���ة وتوزيع غري ع���ادل ،فقد
ً
عام�ل�ا ال ميلك �شيئ��� ًا ،وبد ًال �أن يك���ون م�ستخدم ًا
بق���ي العام���ل ال���ذي ال ميلك �شيئ ًا
ل���دى فرد ر�أ�سم���ايل؛ فقد �أ�صبح م�ستخدم��� ًا لدى مالك� ،أقوى نف���وذ ًا ،وهو م�ؤ�س�سة
الدول���ة االحتكارية ،وقد بني كرو�سالند ( )Croslandوهو دميقراطي ا�شرتاكي �أن
(احلقيق���ة الكامنة الغرتاب العمال وبعدهم عن و�سائل الإنتاج ال تزال قائمة ،وهذا
يع���ود �إىل �أن مركز ال�سيطرة مف�صول ع���ن العمال ،كما �أن �أمكان اال�ستغالل وجميع
ال�سمات الأخرى املقرتنة بالنظام الر�أ�سمايل ال تزال موجودة ،وت�ستمر �أي�ض ًا حاالت
عدم امل�ساواة االجتماعية والفروق الطبقية بكامل قوتها وكما الحظ موراي يانوفي�س
(( )moray yanowithميكن و�صف املجتمع ال�سوفيتي ب�أنه نظام طبقي).
�إن جمي���ع الدرو����س امل�ستقاة من التجرب���ة ال�سوفيتية كعدم الكف���اءة االقت�صادية
والبريوقراطية (((2والهرمية واال�ستبداد ،وما �أ�صاب مبادرة القواعد ال�شعبية من
�إحباط تكاد تكون كلها �سلبية.
وعلي���ه ميكنن���ا القول ب����أن ال�سيا�س���ة النقدية اال�شرتاكي���ة ارتكزت عل���ى �سيا�سة
اقت�صادي���ة حتمل يف طياتها �إفرتا�ضات خاطئ���ه ناق�شها الباحث �أنف ًا قد �أدت �إىل
ف�ش���ل تطبيقها يف �أر�ض الواقع مما �أثر هذا الف�ش���ل يف البيئة االقت�صادية العامة
�إىل ف�شل امل�صرف املرك���زي اال�شرتاكي� ،أما ممار�سته الفنية من خالل ،وظائفه
و�أهدافه فقد �أدى �إىل ما ي�أتي:
•جنح امل�ص���رف املركزي اال�شرتاك���ي يف �أداء بع����ض �أدواره التقليدية كما يف
النظ���ام الر�أ�سمايل والنظام الإ�سالمي من حيث احت���كار �إ�صدار العملة و�أن
يعمل وكي ًال وم�ست�شار ًا للدولة و�إجراء املقا�صة بني املتعاملني.
•ف�شل امل�صرف املرك���زي اال�شرتاكي يف لعب دور الو�سيط بني املوارد املتاحة،
وامل�ساع���دة يف تخ�صي����ص امل���وارد وف���ق اخلطة املركزي���ة والرقاب���ة عليها؛
( ((2تعني حكم املكاتب وت�ستخدم منذ نحو  200عام للتعبري عن حكم وحتكم املكاتب واملوظفني يف احلياة
االجتماعية ،راجع ،الكيالين ،د .عبدالوهاب ،مو�سوعة ال�سيا�سة) ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
بريوت ،الطبعة الثانية1985 ،م� ،ص .644
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حي���ث ف�شلت �سيا�س���ة الإعان���ات احلكومية واالئتم���ان املوج���ه للم�شروعات،
الفتق���ار احلافز اخلا�ص وتف�شي الف�ساد يف �أجه���زة الدولة املركزية واملنفذة
للم�شروعات ،ف�ض ًال عن افتقاد البيانات واملعلومات ال�صحيحة والقدرة على
التحقق منها وما �ساير ذلك من بريوقراطية.
•افتق���دت ال�سيا�س���ة النقدي���ة اال�شرتاكي���ة �إىل و�سائ���ل مهم���ة يف التحفي���ز
االقت�صادي ،ومنها� :سيا�سة ال�سوق املفتوحة وت�شجيع االئتمان اخلا�ص وتعبئة
االدخار والت�شجيع على اال�ستثمار من خالل امل�صارف التجارية اخلا�صة.
•�أن �أهداف ال�سيا�سة النقدية مت�ضائلة �إىل حد كبري يف االقت�صاد اال�شرتاكي،
والذي ال يحتاج �إىل النقود كو�سيط للتعامل وخمزن للعملة ،وبالتايل افتقدت
وعطلت ال�سيا�سة االقت�صادية �أحد �أهم �أدواتها.
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املبحث الثالث :التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية وجهود
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
املطلب الأول :التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية

�سب���ق �أن تن���اول الباحث التكام���ل النقدي و�أهميت���ه و�أنواعه عند تن���اول التكامل
النق���دي ب�ي�ن الدول العربي���ة ،و�أع���ود لأذكر بالق���ول� :إن التكام���ل النقدي ح�سب
تعري���ف ماكلوب (((2ه���و (اتخاذ الرتتيب���ات التي ت�سهل املدفوع���ات الأجنبية من
خالل �إحالل عملة م�شرتكة بد ًال من العمالت الوطنية املنف�صلة).
و�أو�ضح الباحث �أن التكامل يكون على م�ستويني �أحدهما جزئي ،وهو �أي �شكل من
�أ�ش���كال العمل النق���دي امل�شرتك الذي ي�ضم �أية جمموعة م���ن البلدان التي متلك
عمالت خمتلفة� ،أما التكامل ال�شامل فهو امل�شار �إليه بالتعريف �أنف ًا.
والتكام���ل النق���دي بني ال���دول الإ�سالمي���ة ينطلق م���ن مفهوم عقدي ب����أن الدول
الإ�سالمي���ة يجمعه���ا رابطة الدين ،ق���ال تعاىل }و�أن هذه �أمتكم �أم���ة واحدة و�أنا
ربكم فاعبدون{ (الأنبياء ،)92 :كما �أن هناك واجب و�أمر �شرعي باالحتاد قال تعاىل
}واعت�صموا بحبل اهلل جميع ًا وال تفرقوا{ (�آل عمران.)103 :
وقول���ه �صل���ى اهلل عليه و�سل���م (مثل امل�ؤمن�ي�ن يف توادهم وتراحمه���م وتعاطفهم
كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكي منه ع�ضو تداعي له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمي) رواه
البخاري يف كتاب الأدب.
ه���ذا ،وقد �سب���ق �أن تن���اول الباحث ،النظ���ام النق���دي ومرتكزات���ه يف االقت�صاد
الإ�سالمي يف هذا الف�صل ،وعلية ف�إن التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية �سوف
ي�ستند �إىل تلك املرتكزات ذاتها ووفقها.
وتنب���ع �أهمية التكامل النق���دي الإ�سالمي بني الدول الإ�سالمي���ة� ،إ�ضافة �إىل هذا
البعد العقيدى امل�ؤدي �إىل حتقيق الت�ضامن والتكافل الإ�سالمي ،على ،ما ي�أتي(:((2
•حتقي���ق العدل يف املعامالت االقت�صادية؛ فف�ض ًال ع���ن الظلم الذي يقع على
(� ((2سلفتاوري رو�سي ،و�آخرين( ،التكامل النقدي العربي) ،مرجع �سابق� ،ص .43
( ((2احلطاب ،كمال توفيق ،مرجع �سابق� ،ص .151
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معظم الدول النامية والدول الإ�سالمية والتي حتتل الن�سبة الأكرب منها ،عند
م���ا �أ�س�س النظام النقدي العاملي احلديث ،من خالل �صندوق النقد الدويل،
وال���ذي و�ضع �أحكام��� ًا و�شروط��� ًا جمحفة لل�صن���دوق راعت م�صلح���ة الدول
الك�ب�رى ،ف�إن الدول الإ�سالمي���ة ميكنها من و�ضع و�سيط ثابت للتبادل يحمي
�أ�سع���ار �صرفها م���ن التقلبات ف�ض ًال ع���ن املزايا الأخرى الت���ي متثلها منافع
التكامل النقدي.
•دع����م التكامل االقت�ص����ادي والتنمية االقت�صادية؛ ف�����إن التكامل النقدي ي�سرع
عملية التكام����ل االقت�صادي؛ حيث �أن تن�سيق �أ�سع����ار ال�صرف وترتيب �شروط
االئتم����ان ،ب��ي�ن ال����دول الإ�سالمي����ة ي�����ؤدي �إىل تن�سي����ق ال�سيا�س����ات والأو�ضاع
االقت�صادي����ة؛ وي�سه����م التكام����ل النق����دي ب�ش����كل مبا�ش����ر يف عملي����ة التنمي����ة
االقت�صادية؛ وذل����ك بتو�سيع نطاق الأ�سواق �أمام ت�صري����ف املنتجات وت�شجيع
التخ�صي�����ص يف الإنت����اج؛ حي����ث ت�ضعف احلاج����ة �إىل حتقيق الكفاي����ة الذاتية
بالن�سب����ة لعدد كب��ي�ر من املنتجات وتت����وزع عنا�صر الإنتاج ب�ش����كل �أف�ضل وفق ًا
لعن�صري الكف����اءة واال�ستخدام الأمثل ،كما �أنه �سيحقق انتقال ر�ؤو�س الأموال
والعمالة بني الدول الإ�سالمية والتخل�ص من التبعية االقت�صادية للعامل الغربي
وال����ذي �أثر ب�شكل مبا�شر ،يف املعاناة التي ي�شعر بها كل م�سلم و�أن اال�ستقاللية
االقت�صادية �سيعزز الت�ضامن والتكامل الإ�سالمي مما يجعل امل�سلمني �أ�صحاب
قوة وثقل دويل كي ن�ستطيع الدفاع وحماية م�صاحلنا امل�شرتكة.
واجلدي���ر ذكره �أن التكام���ل النقدي الإ�سالمي ،وبالرغم م���ن اجلهود التي بذلت
والت���ي �سوف نذكر بع�ض منها �أدناه� ،إال �أنها ق���د �أ�صيبت بالف�شل نظر ًا للمعوقات
ذاتها ،التي اعرت�ضت التكامل النقدي العربي و�أبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية.
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املطل���ب الث���اين :جه���ود منظم���ة امل�ؤمت���ر الإ�سالم���ي يف حتقي���ق التكام���ل
النقدي بني الدول الإ�سالمية.

�ص���در قرار وزراء خارجي���ة الدول الأع�ضاء ب�إن�ش���اء الأمانة العام���ة ملنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالم���ي ع���ام 1970م ،يف مدينة (جدة) ويف عام  1972م ،مت التوقيع على ميثاق
املنظم���ة؛ وذلك يف م�ؤمت���ر وزراء اخلارجية الثالث واملنعق���دة يف جدة؛ وقد ت�ضمن
امليث���اق تعزي���ز الت�ضامن الإ�سالم���ي ،ودعم التع���اون يف جميع املج���االت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية وغريها ،وقد عملت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي على حتقيق
�أهدافها يف كافة املجاالت من خالل القرارات التي اتخذها جمل�س وزراء اخلارجية
امل�سلمني ووزراء املالية واالقت�صادية ،ولعل �أبرز ما يتعلق مبو�ضوعنا ما ي�أتي:
ت�أ�سي�س امل�صرف الإ�سالمي للتنمية:

�أن�ش���ئ امل�صرف الإ�سالمي (((2للتنمية بناء على قرار م�ؤمتر وزراء خارجية الدول
الإ�سالمي���ة الثال���ث عام 1972م ،وموافق���ة م�ؤمتر وزراء مالية ال���دول الإ�سالمية
الأول على هذا القرار عام  1973م ،وموافقة وزراء مالية الدول الإ�سالمية الثاين
على اتفاقية الت�أ�سي�س عام 1975م.
ويعت�ب�ر امل�صرف �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة املنبثقة عن املنظمة ،حيث
بلغ عدد الدول املوقعة على اتفاقية الت�أ�سي�س اثنتني وع�شرين دولة ،و�أ�صبح عددها
يف نهاية عام 1984م ،ثالث و�أربعون دولة ثم زاد العدد �إىل �ست و�أربعني دولة.
وق���د بينت اتفاقي���ة الت�أ�سي�س الهدف م���ن �إن�شائه وهو النهو����ض مب�ستوى معي�شة
�شعوب ال���دول الإ�سالمية ،عن طريق تنمية اقت�صادي���ة متجان�سة ومتوازنة للدول
الإ�سالمي���ة على �أ�سا�س املبادئ واملثل الإ�سالمي���ة؛ كما �أو�ضحت هذه االتفاقية �أن
�أف�ض���ل ال�سبل لتحقيق التنمية هو التعاون امل���ايل واالقت�صادي املتبادل بني الدول
الإ�سالمي���ة والأع�ضاء يف امل�ؤمتر ،ويتكون اجله���از الإداري للم�صرف من :جمل�س
املحافظ�ي�ن ،الذي يتكون من وزراء مالية ال���دول الأع�ضاء ،ومن جمل�س املديرين
ال���ذي يتكون م���ن ع�شرة �أع�ض���اء �أربعة منه���م ميثلون ال���دول �صاحبة احل�ص�ص
( ((2امل�صري ،د .رفيق( ،م�صرف التنمية الإ�سالمية) ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دم�شق ،الطبعة الثالثة ،عام
1987م� ،ص.383
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الك�ب�رى ،وينتخب ال�ستة الباق���ون كل ثالث �سنوات ،وقد بل���غ ر�أ�س مال امل�صرف
�أل���ف ملي���ون دينار �إ�سالم���ي ،والدين���ار الإ�سالمي هو وحدة احل�س���اب للم�صرف
ويعادل وحدة واحدة من حقوق ال�سحب اخلا�صة.
اجتماعات حمافظي امل�صارف املركزية يف الدول الإ�سالمية(:((2

انطالق ًا من �أه���داف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي للو�صول �إىل الت�ضامن الإ�سالمي
بني الدول الإ�سالمية يف املجال النقدي عقدت عدة اجتماعات ملحافظي امل�صارف
املركزي���ة يف ال���دول الإ�سالمية ،كان م���ن بينها االجتماع ال�ساد����س الذي عقد يف
مدين���ة (دكا) عا�صمة بنجالدي�ش عام 1985م ،وقد نوق�شت يف هذه االجتماعات
ع���دة �أبحاث ودرا�س���ات متعلقة بال�ش����ؤون النقدية ،و�سبل تطوره���ا والتن�سيق بني
ال���دول الإ�سالمي���ة فعلى �سبيل املث���ال ا�ستعر����ض االجتماع الأخ�ي�ر درا�سات عن
�أ�س���واق ر�أ�س املال يف الدول الإ�سالمية ،وعن ترتيبات الدفع بني الدول الإ�سالمية
ونظام امل�صارف الإ�سالمي���ة و�إمكانية �إحالله حمل امل�صارف الربوية وغري ذلك
م���ن الق�ضايا النقدي���ة� ،أما عن ترتيبات الدف���ع بني الدول الإ�سالمي���ة فقد �أ�شار
املحافظون �إىل ما �أعدته اللجنة الدائمة للتعاون االقت�صادي والتجاري ،املنبثقة،
عن امل�ؤمتر حيث وافقت هذه اللجنة على اجتماع لدرا�سة جدوى ما يلي:
•ت�سهيالت متويل طويلة الآجل.
•برنامج �إقليمي ل�ضمان ائتمان الت�صدير.
•احتاد مقا�صة �إ�سالمي متعدد الأطراف.
جهود دولة ماليزيا االحتادية:

يف خط���وة نحو �إن�شاء عملة �إ�سالمية موحده �أجرى رئي����س وزراء ماليزيا ال�سيد/
مهات�ي�ر حممد ،الذي تبني فكرة عودة الدينار الذهبي ،حمادثات ثنائية مع عدد
م���ن ال���دول الإ�سالمية على م���دار ع���ام 2002م ،بهدف تبني الدين���ار الإ�سالمي
كو�سيل���ة للدفع �ضمن ترتيبات التجارة الثنائية بني هذه الدول( :البحرين ،ليبيا،
املغرب� ،إيران).
( ((2احلطاب ،كمال توفيق ،مرجع �سابق� ،ص .256
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ويق���ول الدكت���ور عمر فاديل���و م�ؤ�س�س منظم���ة املرابطني الدولية ع���ام 1983م يف
جن���وب �أفريقي���ا ،والتي تعتق���د �أن وحدة الع���امل الإ�سالمي ال ميك���ن حتقيقها �إال
بالعم���ل االقت�صادي املوحد� :إن نظ���ام الدينار الذهبي ي�سته���دف تقلي�ص هيمنة
ال���دوالر الأمريكي ،و�إعادة ا�ستخدام الذهب كعمل���ة دولية يف العامل بد ًال منه لأن
�أ�سع���ار العمالت الورقية يف تذب���ذب م�ستمر ،ولي�س كالذهب الذي يحتفظ بقيمته
وثمنه من خالل امتالكه كمعدن ثمني ،ويق�ضى النظام ب�أن تتبناه احلكومات على
�أن يجري ا�ستغالل هذا الذهب يف ت�سوية احل�سابات التجارية بني تلك احلكومات
بد ًال من اال�ستعانة ب�أ�سواق ال�صرف الأجنبي وامل�ؤ�س�سات املالية الغربية.
ه���ذا ،و�ستبد�أ ماليزيا يف منت�صف ع���ام  2003م يف جمال جتارتها اخلارجية يف
تطبيقه مع بع�ض الدول بد ًال من الدوالر الأمريكي (.((2

اخلال�صة:
عرف الباحث ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي ب�أنها (جمموعة القرارات
والإج���راءات والتداب�ي�ر التي تتخذها ال�سلط���ات املالية والنقدي���ة لإدارة والت�أثري
عل���ى الكتلة النقدي���ة بغر�ض حتقيق الأهداف االقت�صادية ومب���ا ال يخالف �أحكام
ال�شريع���ة الإ�سالمية) ث���م تطرق �إىل مرتك���زات ال�سيا�سة النقدي���ة يف االقت�صاد
الإ�سالمي ،وهي:
( )1حت���رمي التعامل بالربا� )2( ،إحالل مبد�أ امل�شاركة يف الربح واخل�سارة حمل
الربح امل�ضم���ون (الفوائد الربوية) )3( ،حتقيق اال�ستقرار النقدي ب�إدارة الكتلة
النقدية والتحكم بالكتلة النقدية.
وبالرغ���م من الت�شاب���ه يف ذلك مع املدر�س���ة النقدية �إال �أن ال�سيا�س���ة النقدية يف
االقت�ص���اد الإ�سالمي لن تلتزم حرفي ًا بها فهناك �أدوار �أخرى �سوف تلعبها الدولة
يف الإ�ص�ل�اح االجتماعي واالقت�صادي� ،إ�صالح��� ًا �إ�سالمي ًا يتعدى بدوره �إىل احلد
م���ن املمار�س���ات االحتكارية والق�ضاء عل���ى الت�صلبات البنيوي���ة وتدعيم العوامل
( ((2ت��ق��ري��ر���� ،ص���ادر ع���ن م��ي��دل �إي�����س��ت �أون ال ي����ن ،ال���ق���اه���رة���� ،ص ( )1ع��ل��ى م��وق��ع الإن�ت�رن���ت
www.muslimworldleague.org
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الق���ادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سل���ع واخلدمات الأ�سا�سية لكي تلعب
دورها الطبيعي.
�إن احلاج���ة ل�ل��أدوات النقدي���ة والر�أ�سمالي���ة تنخف�ض يف االقت�ص���اد الإ�سالمي،
ً
ف�ض�ل�ا عن امل�ش���كالت الكبرية التي نتجت ع���ن تطبيقاتها يف اقت�ص���ادات الدول
العربي���ة النامية ،وق���د كانت لل�سيا�س���ة النقدي���ة يف االقت�صاد الإ�سالم���ي موقف ًا
�إلغائي���ا ل�سيا�سة �سعر اخل�صم ،وق���د ا�ستبدلتها ،ب�إعادة التمويل عن طريق معدل
امل�شاركة يف الربح ،والتمويل عن طريق �شراء امل�ضاربات والرابحات وامل�شاركات،
و�ضب���ط حدود ن�سب���ة امل�شارك���ة يف الربح واخل�س���ارة ،وعمليات ال�س���وق املفتوحة
خا�صة ا�ستخدام ،ال�سندات والأ�سه���م الربوية ،وا�ستبدلتها بال�سندات الإ�سالمية
القائم���ة على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،فيما �أكدت على اال�ستفادة من
بقية الأدوات ،والو�سائل التي ال تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية و�سوف يتم
التعرف عليها عند تناول عن امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
�أم���ا عن موق���ف ال�سيا�سة النقدي���ة الإ�سالمية من امل�ص���ارف املركزية يف النظام
اال�شرتاكي فقد مت نق�ض االفرتا�ضات الفكرية التي قامت عليها ال�سيا�سة النقدية
اال�شرتاكي���ة ،والت���ي تلع���ب دور ًا مهم��� ًا يف االقت�ص���اد اال�شرتاكي؛ حي���ث نوق�شت
تل���ك االفرتا�ضات ومنها عدم الثق���ة يف قدرة الب�شر عل���ى �إدارة امللكية اخلا�صة،
وافرتا����ض ان�سج���ام م�صالح مدي���ري امل�شروع���ات ومراكز ال�سلطة م���ع م�صلحة
ال�شع���ب ،وافرتا�ض كفاءة املزارع وامل�شاريع الكبرية ،وقد وجد الباحث �أن كل تلك
االفرتا�ضات قد ف�شلت يف �أر�ض الواقع ،حيث افتقد العامل والفالح �إىل احلافزية
والت�شجيع وانت�شر الف�ساد يف �أو�ساط مراكز ال�سلطة ،وانخف�ضت معدالت الإنتاج،
و�صاح���ب ذلك ه���در وا�سع للم���وارد االقت�صادية ،وف�شل تخ�صي�صه���ا تخ�صي�ص ًا
�أمث���ل� ،أما عن التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية ،فقد عرف الباحث التكامل
النق���دي ب�أن���ه (جمموعة الرتتيب���ات التي ت�سه���ل املدفوع���ات الأجنبية من خالل
�إح�ل�ال عملة م�شرتكة بد ًال من العمالت الوطني���ة) ,و�أن التكامل نوعان �أحدهما:
جزئ���ي والآخر كل���ي ،و�أن هناك منافع عديدة لأهمي���ة التكامل النقدي بني الدول
الإ�سالمية ،من بينها )1( :حتقيق العدل ورفع الظلم عن الدول الإ�سالمية)2( ،
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دعم التكامل االقت�صادي التنمية االقت�صادية بني الدول الأع�ضاء.
�إن التكام���ل النقدي بني الدول الإ�سالمية ،وبالرغم من الدوافع الروحية واملنافع
االقت�صادية� ،إال �أنه ف�شل بالرغم من اجلهود التي بذلت �سيما من منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالم���ي؛ وذل���ك للأ�سب���اب ذاتها التي ف�ش���ل فيه���ا التكامل النق���دي العربي،
و�أبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية.
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الباب الثاني
امل�صرف املركزي الإ�سالمي ومتطلب���ات تطبيقه وامل�صرف املركزي الإ�سالمي ال�سوداين
كنموذج تطبيقي.

مقدمة:
�إن الب���اب الثاين ،ي�شكل جهد الباحث ،التطبيقي ،حيث ق�سمه الباحث� ،إىل ثالثة
ف�صول ،تناول يف الف�صل الأول :امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،ويف الف�صل الثاين:
متطلب���ات تطبي���ق النموذج الإ�سالم���ي� ،أما الثال���ث :فقد تن���اول الباحث منوذج
امل�ص���رف املركزي ال�س���وداين (بنك ال�سودان) كنموذج تطبيق���ي ،والباب الثاين
ق���د جاء والدة طبيعية للباب الأول فكان من غري املمكن ت�صميم منوذج امل�صرف
املرك���زي الإ�سالمي ،دون درا�سة جت���ارب العامل الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي ،والتي
�أ�شرت �إىل �أنها �إرث ب�شري كبري ،ثم درا�سة جتارب ال�سيا�سية النقدية وامل�صارف
املركزي���ة يف العامل العربي النامي ،ثم ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي،
والنموذج الذي اقرتحه الباحث يقوم على تلك املرتكزات ،وعلى بع�ض من جتربة
امل�ص���رف املركزي الر�أ�سمايل عل���ى الأخ�ص ،كما �أنه يراعي البيئة التي يعمل بها
(العامل العربي النامي) فقد يتم تطبيق النموذج الإ�سالمي ،فيف�شل ،وذلك لعدم
مراعاة عوامل البيئة اخلارجية ،والو�سيطة ،والداخلية ،ومتطلباتها كما قد يف�شل
تطبيق النم���وذج ،ب�سبب حداثة التجربة ،وعدم اال�ستف���ادة من التجارب املطبقة
وعلى ر�أ�سها جتربة (بنك ال�سودان).
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الفصل األول
المصرف المركزي اإلسالمي

مقدمة:
يتناول الباحث يف الف�صل الأول �ستة ،مباحث ،ففي املبحث الأول :عرف امل�صرف
املرك���زي الإ�سالمي باالعتماد على �آراء اخلرباء والباحثني ،ثم �سيخل�ص الباحث
�إىل تعري���ف موحد له ،وكذل���ك �أهدافه ثم املبحث الثاين حيث �إن الأطروحة جزء
م���ن درا�سات علم االقت�ص���اد الإ�سالمي ،ف���كان البد من الرجوع �إلي���ه بالتعريف
بالنق���ود وبي���ت امل���ال يف التاري���خ الإ�سالم���ي ،ون�ش�أة وتط���ور امل�ص���رف املركزي
الإ�سالم���ي ،و�إن كان لي����س له تاريخ ًا بعي���د ًا ،مركزين على التجرب���ة الباك�ستانية
والإيراني���ة ،وبع�ض التج���ارب اجلزئية ،يف اململك���ة الأردنية الها�شمي���ة ،واململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة وكذل���ك �أهمية امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي �أم���ا يف املبحث
الثال���ث فتناول الباح���ث وظائف امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي ،والرابع ميزانية
امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي مقارنة مبيزاني���ة امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل،
واال�شرتاك���ي ،وهي تعترب انعكا�سا عن وظائ���ف امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،ويف
املبحث اخلام�س تطرق الباحث لعالق���ة امل�صرف املركزي الإ�سالمي بامل�ؤ�س�سات
النقدية ،والتمويلية الدولية.
و ُيرى م���ن ترتيب املباحث البعد التاريخي والفن���ي ،والإجرائي ،والبعد الإقليمي،
والدويل يف التعاطي مع منوذج امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
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املبحث الأول :تعريف امل�صرف املركزي و�أهدافه
املطلب الأول :تعريف امل�صرف املركزي الإ�سالمي

يعرف الدكتور معب���د اجلارحي ،امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي((( ،بقوله( :ي�شري
تعب�ي�ر الهيكل امل�صريف عادة �إىل امل�صرف املركزي ،الذي ميثل ال�سلطة النقدية،
وم���ا يتبعه من م�صارف جتارية تعمل حتت �إ�شرافه ،هذا بالإ�ضافة �إىل امل�صارف
املتخ�ص�ص���ة ،والو�سطاء املاليني� ،إال �أنه يف النظام االقت�صادي غري الربوي ،البد
لذلك الهيكل من �أن يتغري ،وخ�صو�ص ًا من ناحية وظائف امل�ؤ�س�سات العاملة فيه...
وعرف امل�صرف املركزي ب�أنه (امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن تنظيم عر�ض النقود ،والتي
ت�شمل �أ�سا�س ًا �إ�صدار العملة الورقية ،والرقابة على امل�صارف التجارية).
(((
ويعرف���ه ،الأ�ست���اذ عبدالقادر من�ص���ور ،مدير عام م�صرف التنمي���ة التعاوين
(امل�ؤ�س�سة الرئي�سية ،امل�س�ؤول���ة عن تنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدول ،م�ستخدمة كل
الو�سائل ،والأدوات املتاحة ،ب�شرط �أال تتعار�ض مع التعاليم الإ�سالمية).
ويعرف الدكتور حممد جناة اهلل �صديقي((( ،امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،بقوله
(فثم���ت حاج���ة للم�ص���ارف املركزية ،من �أج���ل مراقبة عر�ض النق���د واالئتمان،
وم���ن �أج���ل تنظيم ال�سوق املايل القائ���م على �أ�سا�س امل�شارك���ة يف الأرباح ،وتوقف
االقت�ص���اد القائ���م على �أ�سا����س املديونية �أو زوال���ه مما �سي����ؤدي �إىل تغري �أدوات
ال�سيا�س���ة النقدي���ة) ،كما عرف���ه يف م�صدر �آخ���ر ((( ،بقوله (ال بد م���ن �أن يكون
امل�ص���رف املركزي حتت �إ�شراف الدول���ة ،ليتمكن من �إدارة الن�شاط االقت�صادي،
والإ�شراف على امل�ص���ارف التجارية ....وتوجيهها ....وف���ق ال�سيا�سات النقدية،
((( اجلارحي ،د معبد(نحو نظام نقدي ومايل �إ�سالمي الهيكل والتطبيق) ،االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية
القاهرة الطبعة بدون عام � ،1981ص .29
((( عبدالقادر ،عبدالقادر من�صور(تنظيم ال�سوق النقدي واملايل من قبل البنوك املركزية) مقالة مبجلة
امل�صارف العربية ،ني�سان 1991م� ،ص .42
((( �صديقي ،حممد جناة اهلل (امل�صارف املركزية يف �إطار العمل الإ�سالمي) جزء من كتاب (الإدارة املالية
يف الإ�سالم) م�ؤ�س�سة �آل بيت ،عمان ،الطبعة بدون ،عام بدون� ،ص .33
((( �صديقي ،د .حممد جناة اهلل ،ترجمة د .عابدين احمد �سالمة (النظام امل�صريف الالربوي) املجل�س
العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز ،جدة ،الطبعة بدون1985 ،م� ،ص .70
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والتجاري���ة ،واملالية للدول ،وال يهدف بذل���ك �إىل حتقيق الربح ،بل عليه �أن ي�سعى
للحفاظ على امل�صلحة العامة).
ويعرف���ه الأ�ستاذ �إبراهي���م العمر ،ب�أنه (م�ؤ�س�سة حكومي���ة م�ستقلة ،تكون م�س�ؤولة
عن حتقيق الأه���داف االقت�صادية ،واالجتماعية لالقت�صاد الإ�سالمي ،يف احلقل
النقدي وامل�صريف).
كما يعرف����ه الأ�ستاذ �أحمد جم����ذوب �أحمد(((بقوله (ميثل امل�ص����رف املركزي قمة
اجله����از امل�صريف يف املجتم����ع االقت�صادي ،وميكننا �أن نعتربه تط����ور ًا طبيعي ًا لدار
�سك العملة التي كانت تابعة لبيت املال يف العهد الإ�سالمي الأول؛ حيث جنده يقوم
بكل وظائف ،دار �سك العملة؛ كما يقوم ببع�ض وظائف بيت املال ،خا�صة فيما يتعلق
بحفظ �أموال الدولة ،والنيابة عنها يف ا�ستيفاء احلقوق ،والوفاء بااللتزامات)).
ويعرف���ه الدكتور يو�سف الزام���ل ب�أنه ((((امل�ؤ�س�سة املالي���ة ،والنقدية العامة ،التي
تعنى بكفاءة وا�ستقرار وتطوير القطاعات البنكية ،والنقدية ،واملالية ،واحلكومية
واخلا�ص���ة ،وذلك باعتم���اده على الأ�س�س واملبادئ ال�شرعي���ة للمجتمع الإ�سالمي،
و�سعي ًا لتحقيق �أهداف ا�ستقراره وتنميته وتطويره).
وميكن ا�ستخال�ص ما ي�أتي من التعريفات ال�سابقة:
•�أن امل�صرف املركزي الإ�سالمي م�ؤ�س�سة حكومية ال تهدف �إىل الربح.
•�أنه امل�ؤ�س�سة التي يناط بها م�س�ؤولية �إ�صدار النقد والرقابة عليها.
•�أنه امل�ؤ�س�سة التي يناط بها الإ�شراف امل�صريف و�إدارة االئتمان والأ�سواق املالية.
•ي�سعى امل�صرف املركزي �إىل حتقيق اال�ستقرار النقدي ،واملايل.
•يه���دف امل�صرف املركزي م���ن كل ذلك �إىل حتقيق �أه���داف النظام النقدي
واملايل يف االقت�صاد الإ�سالمي.
•وعليه ميكننا اخللو�ص �إىل تعريف امل�صرف املركزي ب�أنه( ،م�ؤ�س�سة حكومية،
م�ستقل���ة ،ال تهدف �إىل الربح ،حتتكر �إ�صدار النقد ،وتنفذ ال�سيا�سة النقدية
الإ�سالمية ،بغية حتقيق الأهداف االقت�صادية ،واالجتماعية للدولة).
((( جمذوب� ،أ� .أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .254
((( الزامل ،د .يو�سف بن عبداهلل ،مرجع �سابق� ،ص .146
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املطلب الثاين�:أهداف امل�صرف املركزي الإ�سالمي.

ي�ش�ت�رك امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،مع غريه م���ن امل�صارف املركزية الأخرى،
يف معظ���م الأه���داف العليا ،ومن ذل���ك :ال�سعي لتحقيق اال�ستق���رار االقت�صادي،
وي�شمل ذلك ا�ستق���رار الأ�سعار ،و�أ�سعار ال�صرف ،وارتفاع معدل التوظيف؛ وهذا
ه���و الهدف الأ�سا�س واجلوهري لأي من امل�ص���ارف املركزية يف العامل ،ويلي هذا
الهدف امل�ساهمة يف كفاءة ،وا�ستقرار القطاع امل�صريف ،وكفاءة تخ�صي�ص املوارد
املالي���ة ب�ي�ن خمتلف املتطلب���ات االقت�صادي���ة و�إ�ضافة �إىل هذه الأه���داف العاملية
امل�شرتك���ة ،ف�إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،ي�شرتك �أي�ض ًا مع دول العامل الثالث
النامي���ة ،وي�ضع هدف التنمية االقت�صادية ك�أولوية يتطلبها وقوع العامل الإ�سالمي
�ضمن دائرة دول العامل النامية ،ويتميز امل�صرف املركزي الإ�سالمي بو�ضع هدف
�شرعية املعامالت املالية وامل�صرفية ،وي�سعى لتحقيق الأمانة والعدالة والكفاءة يف
الأن�شطة وامل�شاريع املالية واالقت�صادية للقطاع املايل وامل�صريف (((.

((( الزامل ،د .يو�سف بن عبداهلل ،مرجع �سابق� ،ص .146
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املبحث الثاين :النقود يف التاريخ الإ�سالمي ون�ش�أة وتطور
امل�صرف املركزي الإ�سالمي
املطلب الأول :تاريخ النقود وبيت املال يف التاريخ الإ�سالمي

�إن النقود(((املتدوال���ة عند الع���رب قبل الإ�سالم ،هي :الدين���ار الذهبي والدرهم
الف�ضي ،وكالهما ي�ساوي مثقا ًال من �صنفه ،وهي لي�ست م�سكوكة داخلي ًا ،بل كانت
ت���رد من الدول القوية املجاورة ،حي���ث ي�أتي الدينار الذهبي ،من قي�صرية الروم،
بينم���ا ي�أتي الدره���م الف�ضي ،من الب�ل�اد الفار�سية (الك�سروي���ة) وبالتايل يعترب
الدينار والدرهم من �أهم العمالت املتدوالة(((.
�أما يف الع�صر الرا�شدي ،فقد �أمر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،بالتعامل بالنقود
املوج���ودة يف اجلزي���رة العربية ويف خالفة عمر بن اخلط���اب ر�ضي اهلل عنه ،ويف
ال�سنة الثامنة ع�شرة من الهجرة� ،ضرب الدرهم الك�سروي ،بحيث �أ�ضاف كلمات
متع���ددة على تل���ك الدراهم ،تربز ال�شع���ار والطابع الإ�سالم���ي وملا جاءت خالفة
عثمان ر�ضي اهلل عنه� ،ضرب الدراهم ونق�شها(.((1
ه���ذا ،وقد تطورت النق���ود(((1يف الع�صر الأموي ،والعبا�س���ي ،والعثماين ،حيث مت
ا�ستعم���ال النقود املنقو�شة بالكلمات الإ�سالمية عل���ى العمالت القدمية ،ويف �سنة
 76م���ن الهجرة ،يف عهد عبدامللك بن مروان� ،ضرب الدنانري والدراهم ،و�ضبط
وزن الدرهم ال�شرعي (.((1
((( تعرف النقود :ب�أنها النقود القانونية التي تقبل التداول ولها قوة �إبراء غري حمددة لت�سوية الديون ،راجع:
العالق ،د .ب�شري (املعجم املوجز مل�صطلحات التمويل وامل�صارف) دار زهران ،عمان ،الطبعة بدون،
2000م� ،ص .76
((( �صالح� ،صاحلي (ال�سيا�سة النقدية واملالية يف �إطار نظام امل�شاركة يف االقت�صاد الإ�سالمي) دار الوفاء،
م�صر ،الطبعة الأوىل 2001 ،م� ،ص .9
( ((1الكفراوي ،د .عوف حممود (النقود وامل�صارف يف النظام الإ�سالمي) دار اجلامعات امل�صرية ،م�صر،
1987م� ،ص .34
(� ((1صالح ،د� .صاحلي ،مرجع �سابق� ،ص .10
( ((1الدرهم من وحدة ال�سك الإ�سالمية الف�ضية� ،أخذ �أ�سمة من الدراخمة اليونانية ،وقد تعامل به العرب
والفر�س وغريهم ،وذكره اهلل عز وجل يف القر�آن الكرمي قال تعاىل(( :و�شروه بثمن بخ�س دراهم
معدودة)) يو�سف الآية ( ،)20وقد تعامل العرب قبل الإ�سالم ويف الع�صر الإ�سالمي الأول بدراهم متعددة
منها :البغلية ن�سبة �إىل ر�أ�س البغل ،وهو من ملوك فار�س ،والدراهم الطربية ،وال�سا�سانية ،وقيل �إنه كان
وحدة وزن توزن به الف�ضة ،انظر .:القري ،د .حممد ،مرجع �سابق (مقدمة يف النقود والبنوك)� ،ص .72
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وتطورت النقود امل�ضروبة �أواخر العهد الأموي والعبا�سي وكذا العثماين بحيث كانت
يف �أواخ����ر العهد العثماين ،معظم الأقطار امل�شكلة للخالفة ت�ستقل ب�ضرب نقودها،
و�إن كان����ت ت�شرتك يف ال�شعارات �أحيان���� ًا ،والكلمات املختارة ،وبد�أت يف هذه الفرتة
تت�سرب النقود املغ�شو�شة ،وظهرت نظرية العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة.
بع���د ذلك خ�ضع���ت معظ���م الب�ل�اد الإ�سالمي���ة لال�ستعم���ار ال�شام���ل ،وانت�شرت
نق���ود الدول اال�ستعماري���ة ،كل يف منطقة هيمنتها ،كالفرن���ك الفرن�سي ،واجلنيه
الإ�سرتليني ،ك�أبرز دول م�ستعمرة يف ذلك الوقت.
وبع���د ا�ستق�ل�ال ال���دول الإ�سالمي���ة احلديثة ،قام���ت ب�إ�ص���دار عملته���ا الوطنية
واخلا�ص���ة �إال �أن���ه ا�ستم���ر ارتباط تل���ك العمالت بال���دول الكربى الغربي���ة ،تبع ًا
لتبعيتها االقت�صادية.
�أما عن تاريخ النقد الورقى(((1يف التاريخ الإ�سالمي ،فقد ورد يف الأثر عن احل�سن
ر�ض���ي اهلل عنه قول���ه (ولقد كان عمر بن اخلطاب قال :هممت �أن �أجعل الدراهم
من جلود الإبل ،فقيل له� ،إذ ًا ال بعري ،ف�أم�سك) ،ومثله قول الإمام مالك ( ....ولو
�أن النا����س� ،أجازوا بينهم اجللود ،بحيث يكون له���ا �سكة ،وعني ،لكرهتها �أن تباع
بالورق نظره).
فلق���د �أراد اخلليفة عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،االنتقال من النقود الورقية
املعدني���ة� ،إىل نق���ود �أخرى ،ت�شبه النق���ود الورقية من جلود الإب���ل ،وهذا يعني �أن
اخلليف���ة عم���ر مل يكن يعجبه ا�ستخ���دام النا�س للذهب والف�ض���ة كنقود ،بل بحث
ع���ن �شيء �أخر لي�صن���ع منه النقود ،يكون غري ذي قيمة كب�ي�رة كجلد الإبل مث ًال،
وق���د يكون ال�ستخ���دام ال�صكوك يف �سداد الدي���ون ويف تنفي���ذ االلتزامات �أثر يف
رغب���ة اخلليفة عم���ر ر�ضي اهلل عنه تغي�ي�ر النقود لتكون يف �ش���كل رقاع من جلود
الإبل ،ك�صكوك الديون ،فقد كان اخلليفة عمر ر�ضي اهلل عنه �أول من �أمر بكتابة
�صكوك من قراطي�س تدون فيها العطايا والأرزاق ثم تختم يف �أ�سفلها.
( ((1العمر� ،إبراهيم بن �صالح ،مرجع �سابق� ،ص .72
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واجلدي���ر ذكره �أنه عند تن���اول تاريخ النق���ود يف التاريخ الإ�سالم���ي ،ف�إنه ينبغي
التعريف ببيت مال امل�سلمني ،حيث يقول د .رفيق امل�صري( :بيت املال يعني بيوت
�أم���وال الدول���ة� ،سواء كانت هذه الأم���وال منقولة (كالنق���ود ،والعرو�ض)� ،أو غري
منقول���ة (كالأرا�ض���ي) ،و�سواء كانت ه���ذه الأموال ،جم���ادات �أو حيوانات ولذلك
يج���ب �أن ال يفهم منا بيت املال� ،أنه جمرد �صندوق� ،أو خزانة ،تو�ضع فيها النقود
وم���ا �شابهها� ،إن بيت املال ميتد مفهومة لي�شمل �أرا�ضي الدولة ،وخمازن احلبوب
وخمازن الأ�سلحة ...وغريها.
فله موجودات (�أ�صول) ،وعليه مطالب (خ�صوم) ،وهو �أ�شبه بال�شخ�صية املعنوية
منه باملكان احل�سى ،و�أ�شبه بال�سجل منه بال�صندوق ،ولعل هذا ما يعنيه املاوردي
بقوله (بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان).
وبيوت املال ثالثة ،تختلف باختالف م�صارف املال:
•بيت مال الزكاة :وم�صارفه معروفة حمددة يف �سورة التوبة الآية (.)60
•بيت مال امل�صال���ح ،وموارده :الفيء ،واخلراج ،وخم����س الغنيمة وم�صارفه،
الروات���ب ،الأج���ور ،الأرزاق ،يف الثغ���ور ،بن���اء امل�ساجد ،القناط���ر ،اجل�سور
والطرق ،الفقراء ،امل�ساكني ولدعم بيت مال الزكاة عند احلاجة.
•بيت مال ال�ضوائع ،وموارده :من اللقطات ،والزكاة ،التي ال مرياث لها ،ومن
دي���ات القتلى الذين ال �أولي���اء لهم ،وم�صارفه :اللقط���اء ،والفقراء الذين ال
�أولياء لهم ،يكفن منها موتاهم وتعقل فيها جنايتهم)(.((1

املطلب الثاين :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي الإ�سالمي

�إن امل�ص���ارف املركزية الإ�سالمية حديث���ة الن�ش�أة �إذا ما قارنها بتجربة امل�صارف
املركزي���ة الر�أ�سمالية ،وللأ�سف ف�إن �أغلب الع���امل الإ�سالمي والعربي ،يعمل وفق ًا
لتل���ك التجربة الأخرية ،با�ستثناء( ((1التجربة الباك�ستانية والإيرانية وال�سودانية،
وهي جتارب جادة و�شاملة و�سوف نتحدث عنها مبزيد من التف�صيل.
( ((1امل�صري ،د .رفيق يون�س (�أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي) دار العلم ،دم�شق ،الطبعة الأوىل1989 ،م� ،ص.48
(� ((1سراج ،د .حممد �أحمد (النظام امل�صريف الإ�سالمي) دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،الطبعة بدون1982 ،م �ص.61
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وغن���ي عن الذكر� ،أن العامل الإ�سالمي يزخر بتجارب م�صرفية مركزية �إ�سالمية
حم���دودة ،يف �ش���كل نظ���ام جزئ���ي وخمتل���ط كالتجرب���ة املاليزي���ة ،والبحرينية،
والأردني���ة والكويتي���ة ،وغريه���ا ،كما يحاول �آخ���رون �إ�صدار ا�ستثن���اءات يف �شكل
قوانني مل�صارف �إ�سالمية بعينها.
جتربة امل�صرف املركزي الباك�ستاين:

ن����ص الد�ستور الباك�ستاين (((1ع���ام 1973م على وجوب �إلغاء الربا من املعامالت
امل�صرفي���ة وغريها� ،إال �أنه مل تتخ���ذ اخلطوات العملية الالزمة لو�ضع هذا الن�ص
الد�ست���وري ،مو�ضع التنفيذ �إال يف عام 1977م ،فيما كلف رئي�س احلكومة �آنذاك،
حمم���د �ضياء احلق ،جمل�س الفكر الإ�سالمي ب�إعداد خطة مف�صلة لإلغاء التعامل
بالرب���ا يف مدة معينة ،وك��� ّون املجل�س بدوره جلنة لإع���داد اخلطة ،وقامت اللجنة
بتقدمي تقريرها يف عام 1978م ،وت�ضمن التقرير �إلغاء الربا خالل ثالث �سنوات،
و�أوجب بالكف عن التعامل بالربا يف ثالث م�ؤ�س�سات مالية ،هي:
•االحتاد املايل لوحدات اال�ستثمار الوطني.
()national Investment unit trust
•ال�شركة الباك�ستانية لال�ستثمار.
()Investment corporation of Pakistan
•�شركة متويل بناء امل�ساكن.
()House Binildnig corporation
وبالفع���ل ،وافق���ت احلكوم���ة عل���ى التقرير وعل���ى �إلغ���اء التعامل بالرب���ا يف هذه
امل�ؤ�س�سات يف يونية 1979م ،وقد اجتهت اجلهود� ،إىل اكت�شاف �صيغ متويلية تتفق
مع الأحكام ال�شرعية ،ف�صدرت �شهادات امل�شاركة امل�ؤجلة يف يونية 1980م ،وتقوم
ه���ذه ال�شهادات عل���ى �أ�سا�س اال�شرتاك يف الربح واخل�س���ارة ،بد ًال من االقرتا�ض
بفائدة حمددة ،كما �صدر مر�سوم �شركات امل�ضاربة عام 1980م لتنظيم التمويل
على �أ�سا�س امل�ضاربة ،بد ًال من �أ�سلوب القر�ض بالفوائد الثابتة.
( ((1ح�سان ،امل�ست�شار �أحمد �أمني ،الأمني العام لبنك في�صل الإ�سالمي امل�صري ،بحث يف ملف امل�صارف
املركزية بجموعة دلة الربكة ،جدة ،الطبعة بدون ،التاريخ بدون� ،ص .200
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ويف منت�ص���ف عام 1984م� ،أعلن���ت احلكومة عزمها على �إلغ���اء �أنواع احل�سابات
الربوي���ة حينها ،وه���و ما حدث بالفعل يف �أول يناي���ر  1985م ،بحيث مل يبق �سوى
ح�س���اب امل�شارك���ة يف الأرب���اح واخل�سائر يف امل�صارف جميعه���ا ،وبهذه اخلطوات
املح���ددة حلت و�سائل التموي���ل ال�شرعية حمل و�سائل التموي���ل الربوية ،وحتددت
مالم���ح النظام اجلدي���د ،وقد حدد امل�ص���رف املركزي يف توجيهات���ه للم�صارف
التجارية ،واملتخ�ص�صة ،اثني ع�شر �أ�سلوب ًا للتمويل ،من بينها:
•االقرتا����ض :م���ع �إ�ضافة ر�سم اخلدمة ،وا�ستبعاد ما يقاب���ل تكلفة ر�أ�س املال،
وبدل ما ميكن ا�سرتداده من هذه القرو�ض.
•القر����ض احل�س���ن :ال���ذي ال ي�ض���اف �إلي���ه عن���د ا�س�ت�رداده �شيء م���ن ر�سم
اخلدمة �أو غريه.
•بيع املرابحة� :أو البيع امل�ؤجل للب�ضائع التي ي�شرتيها امل�صرف ويبيعها لعمالئه.
•بي���ع احلطيطة :ومعناه �شراء ال�صك���وك ،والوثائق التجارية و�أذون االعتماد،
بحيث يقابل الأجل يف الثمن.
•بي���ع الوف���اء :ومعناه �شراء امل�ص���رف �سلعة من العميل ،م���ع االتفاق على حق
العميل يف �شرائها يف وقت معني� ،أو �إذا قدر على رد الثمن.
•الت�أجري.
•بيع اال�ستغالل ،ومعناه ا�ستثمار �سلعة مع وعد ب�شرائها ،واالتفاق على �إدخال
النق�ص يف الأجرة ،كلما وفى العميل ب�شيء من الثمن.
•امل�شاركة.
•�شهادات امل�شاركة امل�ؤجلة.
�شرك���ة امللك :ب�شراء �شيء واال�شرتاك فيما يدره من ريع �أو غلة ،ويتوىل امل�صرف
املرك���زي تعي�ي�ن احلدود العلي���ا والدي���ن لن�سبة الرب���ح امل�ستحقة للم�ص���ارف� ،أو
اخل�سائر؛ فيجري توزيعها ،وفق��� ًا لن�سبة اال�شرتاك يف ر�ؤو�س الأموال ،وقد �أثارت
دوائ���ر العلماء ،والفقهاء كثري ًا م���ن ال�شكوك حول م�شروعية بع�ض �أدوات التمويل
�سابقة الذكر(.((1
(� ((1سراج ،د .حممد �أحمد ،مرجع �سابق� .ص .63
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جتربة امل�صرف املركزي الإيراين

واف���ق الربمل���ان الإيراين يف �أغ�سط�س  1983م ،على م�ش���روع قانون متكامل لإلغاء
الربا من املعامالت امل�صرفية يف امل�صارف التجارية الإيرانية وامل�صرف املركزي
الإيراين غري �أن هذا القانون مل يو�ضع مو�ضع التطبيق �إال يف مار�س 1984م ،وقد
اقت�ض���ي ذلك قيام امل�ص���ارف ب�صياغة �أعمالها على �أ�س����س جديدة غري الأ�سا�س
الربوي الذي كانت تقوم عليه معامالتها ،فما يتعلق بالإيداع واال�ستثمار.
وت�شري الدار�سة التي �أعدها الدكتور �ضياء الدين �أحمد ،حول التطورات امل�صرفية
التي �شهدتها �إيران �إىل متيز هذه التجربة بعدد من ال�سمات ،من بينها:
�أج���از هذا القانون للم�صارف التجارية التعامل يف نوعني من احل�سابات� ،أولهما:
الودائ���ع االئتمانية غري الربوية :وت�شمل كال من :ودائع اال�ستثمار ق�صرية الأجل،
والودائ���ع اجلارية وه���ذه الودائع م�ضمونة على امل�ص���ارف ،بحيث يلتزمون الوفاء
به���ا ،كما �أن �أ�صحابه���ا ال ي�ستحقون �شيئ ًا م���ن �أرباحها ،و�إن ج���از للم�صارف �أن
تثيبه���م بجوائ���ز نقدي���ة �أو عيني���ة لت�شجيعه���م عل���ى االدخ���ار ،والث���اين :الودائع
اال�ستثمارية طويلة الأجل ،ويق�ضي القانون بجواز كفالة امل�صرف ،و�ضمانه لأ�صل
هذه الودائع ،دون عائدها �أو ربحها.
�أما �أمناط التمويل التي حددها هذا القانون فال تخرج عن نظائرها املعروفة يف
تقرير جمل�س الفكر الباك�ستاين ،وهي:
•امل�شاركة يف امل�شروعات الزراعية� ،أو ال�صناعية� ،أو التجارية.
•امل�����ض��ارب��ة ،مب���ا ي��ح��ق��ق ال��ت��ع��اون ب�ي�ن اخل��ب�رة و�أ����ص���ح���اب الأم������وال يف
م�شروعات التنمية.
•املعاملة بالتق�سيط ،وتقابل ما يعرف يف الفقه بالبيع امل�ؤجل.
•الإجارة ب�شرط التمليك.
•بيع ال�سلف (ال�سلم).
•اجلعالة.
•املزارعة وامل�ساقاة يف متويل امل�شروعات الزراعية.
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•اال�ستثمار املبا�شر يف م�شروعات ين�شئها امل�صرف ب�أمواله ويديرها ،حل�سابه.
وقد �أعط���ي هذا القانون مل�صرف �إيران املركزي �سلط���ة الإ�شراف والرقابة على
�أعمال امل�صارف التجارية ،وامل�صارف املتخ�ص�صة ،عن طريق الأدوات التالية:
•للم�ص���رف املركزي احل���ق يف فر�ض ن�سبة احلد الأدن���ى والأق�صى ،لن�صيب
امل�ص���رف م���ن الأرباح املحتمل���ة التي يحققه���ا ب�أ�سلوب امل�شارك���ة ،على نحو
يختلف باختالف اال�ستثمار و�أنواعه واملخاطرة التي تكتنفه.
•للم�صرف املركزي تعيني ن�سبة احلد الأدنى والأق�صى من الأرباح املحتملة التي
قد حتققها امل�صارف يف التعامل بالبيع امل�ؤجل.
•للم�ص���رف املركزي �أن يحدد �أمناط اجلوائز العيني���ة والنقدية التي توزعها
امل�صارف على املودعني يف احل�سابات اجلارية.
•يح���ق للم�ص���رف املرك���زي� ،أن يع�ي�ن احل���د الأدن���ى والأق�ص���ى ،للتمويل يف
امل�شروعات املختلفة ،و�أمناط التمويل املنا�سبة لهذه امل�شروعات(.((1
واجلدي���ر ذك���ره ف�إن امل�ص���رف املرك���زي الإي���راين �سابق��� َا للم�ص���رف املركزي
ال�سوداين ،والذي �سنتحدث عنه بالتف�صيل الحق ًا عند احلديث عن بنك ال�سودان
ك�أمنوذج تطبيقي للم�صارف املركزية الإ�سالمية.
جتربة اململكة الأردنية الها�شمية

�سبق �أن ذكر الباحث يف املقدمة �أن هناك دو ًال �إ�سالمية لديها نظام ًا خمتلط ًا� ،أو
جزئي��� ًا ،بحيث يعمل بالنظام الر�أ�سمايل الربوي ،والنظام املايل الإ�سالمي؛ ومن
تلك ال���دول اململكة الأردنية الها�شمية ،والذي �أ�ص���درت القانون رقم ( )28ل�سنة
((1(2000م ،حتت ا�سم قانون امل�صارف ،والذي �ضم قانون للم�صارف الإ�سالمية
العامل���ة يف الأردن؛ حي���ث عرف امل�صرف الإ�سالمي ب�أن���ه (ال�شركة التي يرخ�ص
له���ا مبمار�س���ة الأعم���ال امل�صرفي���ة ،مبا يتفق م���ع �أح���كام ال�شريع���ة الإ�سالمية،
ومبادئه���ا ،و�أي �أعمال ،و�أن�شط���ة �أخرى ،وفق �أحكام ه���ذا القانون) وقد ن�ص يف
(� ((1سراج ،د .حممد �أحمد ،مرجع �سابق� ،ص .69
( ((1عبداهلل ،حممد نور علي و�آخرون (قوانني البنوك الإ�سالمية الأ�س�س ال�شرعية واملعايري االقت�صادية)
الكويت 2002 ،م ،ملحق رقم .3
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املادة رقم ( )50ب�أن امل�صرف الإ�سالمي يهدف �إىل ما ي�أتي:
•تق���دمي اخلدمات امل�صرفي���ة ،وممار�سة �أعمال التموي���ل واال�ستثمار القائمة
على غري �أ�سا�س الفائدة �أخذ �أو �إعطاء يف جميع ال�صور والأحوال.
•تطوي���ر و�سائل اجت���ذاب الأموال ،واملدخ���رات ،وتوجيهها نح���و امل�شاركة يف
اال�ستثمار امل�صريف القائم على غري �أ�سا�س الفائدة.
•تقدمي اخلدم���ات الهادفة �إىل �أحياء �صور التكاف���ل االجتماعي ،املنظم على
�أ�سا����س املنفعة امل�شرتكة؛ وقد ن�ص يف املادة رقم( )51ب�أنه :يجوز للم�صرف
املركزي ،دون �إخ�ل�ال بالأحكام اخلا�صة بامل�ص���ارف الإ�سالمية� ،أن ي�صدر
الأوام���ر التي يراه���ا �ضرورية ،لو�ضع �ضواب���ط وقيود ،ون�س���ب خا�صة يلتزم
امل�ص���رف الإ�سالمي مبراعاتها ،عند ممار�سة �أعماله و�أن�شطته ،وفق �أحكام
هذا القانون.

جتربة اململكة العربية ال�سعودية

من الدول التي �أ�صدرت ا�ستثناء خا�ص ًا لإن�شاء م�صرف �إ�سالمي دون النوعني من
ال���دول التي تبنت النظام امل���ايل والنقدي الإ�سالمي ال�شام���ل ،والدول التي تبنت
نظام��� ًا جزئي ًا كم���ا ذكر الباحث �سابق��� ًا اململكة العربية ال�سعودي���ة؛ فبالرغم من
جتربتها الرائ���دة يف تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من���ذ ن�ش�أتها( ،((2وتبنيها
للدع���وة الإ�سالمي���ة ،ك�أ�سلوب حياة عمل���ي ،وخدمة احلرم�ي�ن ال�شريفني ورعاية
م�صالح امل�سلمني يف العامل ،وكذلك ما ن�ص عليه ( ،((2نظام م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي من حترمي التعامل بالفائدة� ،أخذ ًا �أو عطاء كما ورد يف املر�سوم ال�صادر
باجلري���دة الر�سمي���ة ،جري���دة �أم القرى لع���دد ( )2586ال�ص���ادر يف ربيع الأول
1395ه���ـ ،والتي ن�صت املادة الأوىل عل���ى �أن (م�ؤ�س�سة النق���د العربي ال�سعودية،
ه���ي م�ؤ�س�سة حكومي���ة ،تقوم على ر�أ����س النظام امل�صريف يف اململك���ة وتعمل وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية فال يجوز لها دفع �أو قب�ض فائدة� ،أو مبا�شره� ،أي عمل
(� ((2إن الدور الرائد للمملكة العربية ال�سعودية ا�ستحق �إعداد ر�سالة دكتواره ،انظر املدين ،د .عبداحلكيم،
تقدمي معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ (وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد
باملمكة العربية ال�سعودية) ،دور اململكة العربية ال�سعودية يف خدمة الإ�سالم ،دار ال�سالم ،الريا�ض،
الطبعة الأوىل2003 ،م� ،ص .465
( ((2الكفراوي ،حممود (البنوك الإ�سالمية) مرجع �سابق� ،ص .271
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يتعار����ض مع قواعد ال�شريعة الإ�سالمية) �إال �أن اال�ستثناء الوحيد لإن�شاء م�صرف
�إ�سالم���ي� ،ص���در بت�أ�سي����س �شركة الراجح���ي امل�صرفية لال�ستثمار ،م���ع العلم �أن
اململك���ة ت�شهد حالي ًا انت�شار ًا وا�سع ًا للخدم���ات امل�صرفية الإ�سالمية يف امل�صارف
التجاري���ة التقليدية ف�ضال عن �أن �أكرب امل�ؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمية الدولية ذات
ر�ؤو�س �أموال �سعودية خا�صة.
تق���ول د .عائ�ش���ة املالق���ي (ويت�س���اءل اجلمي���ع ،ع���ن الو�ضعي���ة يف اململك���ة العربية
ال�سعودي���ة التي مازالت ر�سمي ًا خارج حركة (البنوك الإ�سالمية) ،رغم �أنها �أول من
وقف وراء هذه احلركة يف العامل ،و�أغلب ر�ؤو�س الأموال التي متول العمل (امل�صريف
الإ�سالم���ي) ،ت�أتها منها ....وميكن اعتبار (�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار)
�أول بنك جتاري خا�ص �إ�سالمي ،تعرفه الدولة ،ولكنها مل ت�أ�س�س يف الأ�صل بنك ًا ،و�إمنا
ج���اءت نتيجة حتول ال�شركة الأ�صلية �أي �شركة ال�صرافة ال�سعودية (الراجحي) �إىل
(م�ص���رف �إ�سالمي) يف فرباير 1988م ،ومبوافقة ال�سلطات النقدية ،التي رخ�صت
(الراجحي) �سنة 1987م بتحويل �شركتهم �إىل بنك جتاري عادي) (.((2
يق���ول الدكتور عبدا ملح�سن ب���ن عبداهلل بن حممد �آل ال�شي���خ (�إن نظام م�ؤ�س�سة
النق���د العرب���ي ال�سعودي قد ن�ص عل���ى �أنه ال يج���وز للم�ؤ�س�سة مبا�ش���رة �أي عمل
يتعار�ض مع قواعد ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء).
�إال �أن هناك بع�ض العمليات التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة تخالف مقت�ضي هذا الن�ص ،وهي:
•ا�ستثم���ار �أم���وال الدولة ،املوكلة به���ا ،يف �سندات مالية �أجنبي���ة ،وودائع لدي
امل�ص���ارف يف اخل���ارج ،واال�ستثم���ار يف هذي���ن املجال�ي�ن يت�ضم���ن الفائ���دة
الربوية املحرمة.
•فت���ح ح�سابات ا�ستثمارية للم�صارف التجارية ،تقوم مبوجبها هذه امل�صارف
بتوظيف جزء من �أموالها لدى امل�ؤ�س�سة مقابل فائدة حمددة.
(((2
•�إ�صدار ال�سندات احلكومية امل�شتملة على الفائدة املحرمة) .
( ((2املالقي ،عائ�شة ال�شرقاوي ،مرجع �سابق� ،ص .73
(� ((2آل ال�شيخ ،د .عبداملح�سن (امل�صارف وال�صناديق املتخ�ص�صة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ودورها يف �إن�شاء
نظام م�صريف �إ�سالمي) ر�سالة دكتوراة ،جامعة �أم القرى ،كلية ال�شريعة ،مكة املكرمة ،عام 1989م� ،ص .328
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املطلب الثالث� :أهمية امل�صرف املركزي الإ�سالمي

تنبع �أهمية امل�صرف املركزي الإ�سالمي من عدة �أمور� ،أبرزها ما ي�أتي:
�أن ت�أ�سي����س امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي ،جزء من التزامن���ا بقيمنا الإ�سالمية،
املبني���ة عل���ى كتاب اهلل الكرمي و�سن���ة الر�سول �صلى اهلل علي���ه و�سلم ،قال تعاىل:
}ف�ل�ا وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكمون���ك فيما �شجر بينهم ثم ال يجدوا يف �أنف�سهم
حرج��� ًا مما ق�ضيت وي�سلموا ت�سليما{ (الن�ساء ،)65 :وقال تعاىل} :اليوم �أكملت
لكم دينك���م و�أمتمت عليكم نعمتي ور�ضيت لكم الإ�س�ل�ام دينا{ (املائدة،)131:
وقال تعاىل } :الذين ي�أكلون الربا ال يقومون �إال كما يقوم الذي يتخبطه ال�شيطان
م���ن امل����س ذلك ب�أنهم قال���وا �إمنا البيع مث���ل الربا و�أحل اهلل البي���ع وحرم الربا{
(البق���رة ،)275 :وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ((لعن اهلل �آكل الربا وم�ؤكله وكاتبه
و�شاهديه)) رواه م�سلم وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبة الوادع ((�إال و�أن ربا
العبا�س مو�ضوع حتت قدمي)) رواه الرتمذي وبن ماجه والإمام �أحمد يف م�سنده.
ف�إن االلتزام بتلك القيم �سوف يحقق املناط من خلق الإن�سان ،قال تعاىل} :وما
خلق���ت اجلن والإن�س �إال ليعبدون{ (الذاريات ،)56 :ثم �إننا ن�ؤمن بيوم احل�ساب
ق���ال تعاىل} :ي���وم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أت���ي اهلل بقلب �سليم{ (ال�شعراء:
 ،)88وقال �صلى اهلل عليه و�سلم ((ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�س�أل عن
�أرب���ع ،وفيها :ع���ن ماله من �أين اكت�سبه وفيما �أنفق���ه)) رواه الرتمذي والدارمي،
�إذن� ،إذا ق���ام امل�س�ؤول���ون يف الدولة الإ�سالمية بالواج���ب يف الت�أ�سي�س للم�صرف،
املركزي الإ�سالمي ،يف �إط���ار االقت�صاد الإ�سالمي ،ونظامه املايل والنقدي ،ف�إنه
ين�سجم مع �إميانهم والتزامهم بالإ�سالم ،وعقيدة البعث واليوم الآخر.
و�إذا مل تعتم���د تل���ك القناع���ة الإميانية ل���دى العاملني يف الدول���ة الإ�سالمية فمن
ح���ق عامة امل�سلمني �أن تن�سجم م�ؤ�س�ساته���م االقت�صادية واالجتماعية والإعالمية
وغريها من امل�ؤ�س�سات مع دينهم.
�إن النموذج الر�أ�سمايل ،والنظام النقدي واملايل املتبع يف �أغلب الدول الإ�سالمية،
ثب���ت ف�شله يف التطبيق العمل���ي يف الدول العربية ،كما �أنه ف�ش���ل ن�سبي ًا يف موطنه
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الأ�صل���ي ،وق���د عرب عن ه���ذا الف�شل ب�شكل وا�ض���ح ومبا�شر ع���امل االقت�صاد(،((2
(موري�س �آلية):
(يه���دف الن�ش���اط االقت�ص���ادي ب�ص���ورة رئي�س���ة� ،إىل �إ�شباع احلاج���ات الب�شرية
غ�ي�ر املحدودة ،وعملي ًا باملوارد املحدودة املتاح���ة ،ولكن بكل �أ�سف �إذا نظرنا �إىل
االقت�صاد العاملي ،وحللناه ال من حيث احلا�ضر فقط ،بل �أي�ض ًا من حيث املا�ضي،
ال �سيم���ا العق���ود الزمني���ة الأخ�ي�رة ،دلتنا التجرب���ة على �أن ه���ذه املهمة ال ميكن
حتقيقها حتى الآن ال �سيما على ال�صعيد النقدي واملايل).
فامل�ش���كالت الكربى ،القت�صادات الأ�سواق ال�ضريبية التي مل حتل حتى اليوم ،هي
التقلبات االقت�صادية ،وتغ�ي�رات القيمة احلقيقية للنقود ،الأمر الذي يعيق يف �آن
واح���د كفاءة االقت�صاد ،وعدالة توزيع الدخول ،و�ضمان ا�ستخدام املوارد ،و�أخري ًا
ال�سالم االجتماعي.
�إن ع���دم اال�ستقرار االقت�ص���ادي ونق�ص الإنت���اج ،والظلم ونق����ص الت�شغيل ،وما
يراف���ق ذلك من �ضنك ،وب�ؤ�س ،ه���ي امل�صائب الكربى القت�صادات الأ�سواق ،وهي
الت���ي ت�شكل �أ�صل االنتقادات التي واجهت بح���ق اقت�صادات الأ�سواق القائمة على
احلرية االقت�صادية ،وامللكية اخلا�صة ،وكل هذه االنتقادات ذات �صلة بامل�ؤ�س�سات
النقدية واملالية يف االقت�صادات الغربية.
�إن تقلب���ات القيم���ة احلقيقي���ة للنقود ،جتعل م���ن امل�ستحيل متام��� ًا �أي عمل فعال
وع���ادل القت�ص���اد الأ�سواق ،وم���ن ثم يوجه ال�ش���ك �إىل الأ�سا����س الأخالقي ،لهذا
االقت�ص���اد ،وال �سيما من حي���ث الالمركزية ،والقدرات ،وامللكي���ة اخلا�صة ومبد�أ
التملك اخلا�ص للفوائ�ض.
احلقيقة �أن املظامل الكربى التي ت�شكو منها جمتمعاتنا الغربية� ،إمنا ت�أتي �إىل حد
كبري من ت�شوهات توزيع الدخول ،النا�شئة من تغريات القيمة احلقيقية للنقود.
و�أك���د ه���ذا الر�أي امل�ست�شار هلم���وت �شميت؛ رئي�س وزراء �ساب���ق جلمهورية �أملانيا
االحتادية ،يف مقالة (هيكل الناجت العاملي) ،املن�شورة يف فورين �أفريز عام 1984م
(� ((2آلية ،موري�س (ال�شروط النقدية الحتكار الأ�سواق من درو�س الأم�س �إىل �إ�صالحات الغد) البنك
الإ�سالمي للتنمية ،جدة ،الطبعة الأوىل� ،ص .13
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بقول���ه (لقد دخل االقت�صاد العاملي ،مرحلة من ع���دم اال�ستقرار غري العادي....
ومل يعد م�ساره امل�ستقبلي م�ؤكد ًا على الإطالق).
وذهب مع هذا الر�أي ،ه�ن�ري كي�سنجر وزير خارجية الواليات املتحدة �سابق ًا ،يف
مقالت���ه (�إنقاذ االقت�صاد العاملي) ،واملن�شور يف نيوزويك عام 1983م عدد يناير،
بقول���ه( :لي����س ثمة �أي نظري���ة �سابقة ،تبدو ق���ادرة على تف�سري الأزم���ة احلالية،
لالقت�صاد العاملي).
وال�س����ؤال املط���روح واملكرر ه���و ....ملاذا هذا التقلي���د الأعمى لتجرب���ة قال عنها
منظروها و�أربابها� ،إنها قد ف�شلت يف حتقيق �أهدافها االقت�صادية ،واالجتماعية؟!
�إن ال�سيا�س���ة النقدي���ة وجترب���ة امل�صارف املركزي���ة العربية كم���ا تناولها الباحث
يف الف�ص���ل الثالث ،املبحث الثاين (ال�سيا�سة النقدي���ة العربية وجتربة امل�صارف
املركزي���ة يف البل���دان العربي���ة النامية) ق���د �أو�ضحت �إىل حد كبري �أم���ور ًا مهمة،
ومنها:
•ف�ش���ل ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية� ،أن تلع���ب الدور التنموي مع �شيوع
االعتق���اد ،ب�أن البد م���ن الت�ضخم لتحقيق النمو االقت�ص���ادي ،ولقد بد�أ هذا
الر�أي باالنح�سار يف ال���دول العربية ،مع الإح�سا�س بالآثار ال�سلبية للت�ضخم،
وارتفاع املديونية اخلارجية ،وت�شوهات يف قطاعات االقت�صاد املختلفة.
•�أن ال�سيا�س���ة النقدية ،وامل�صارف املركزية العربية ،مل ت�ستطيع توجيه الن�شاط
االقت�صادي �إىل تنويع م�صادر الدخل ،بل ظل االقت�صاد يعتمد على مورد واحد
�أو �أكرث من املوارد الطبيعية ،وتعر�ض االقت�صاد الوطني للتقلبات االقت�صادية.
•ا�ستمرار حالة التبعية املالية والنقدية لالقت�صادات الغربية.
•�ضع���ف �سوق الأوراق املالي���ة والنقدية ،وكرثت القطاع���ات ،التي ال ت�ستخدم
النق���د عل���ى نطاق وا�س���ع ،كو�سيلة دف���ع �أو ادخار ،خالف ًا للأقط���ار املفتوحة
مالي��� ًا ونقدي ًا ،والتي ت�ستطيع االعتماد عل���ى �أنواع خمتلفة وحجوم كبرية من
املوجودات النقدية.
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•تف�ضي���ل امل�صارف التجارية لالئتم���ان التجاري ،وهي �سيا�سة تالءم حاجات
التخل���ف املح���دودة ،وما انعك�س عل���ى قدرة امل�صارف التجاري���ة على الدفاع
م���ن ناحية ،والعمل على حتقيق ربحية و�سيولة و�ضمان القرو�ض من الناحية
الأخ���رى ،وقد جاء ذلك على ح�ساب االئتمان التنموي للقطاعات ال�صناعية
والزراعية والعقارية.
�سرنى من البحث �أن ال�سيا�سة النقدية وامل�صرف املركزي الإ�سالمي ،قادران على
حل امل�شكالت املالية والنقدية للدول العربية ،و�أنهما �سوف ي�ؤديان �إىل ما ي�أتي:
•�إن ال�سيا�س���ة النقدي���ة يف االقت�ص���اد الإ�سالمي ،لن تركز عل���ى جتربة الربا
(الفائ���دة) ك�إج���راء �سلبي ،فق���ط بل يتعدى ذل���ك �إىل خل���ق وتدعيم نظام
امل�شارك���ة كنظام بديل عن �سعر الفائدة ،و�سي����ؤدي �إىل فاعلية التخ�صي�ص،
وزيادة حجم اال�ستثمار ،وحتقيق عدالة توزيع الرثوة بني �أفراد املجتمع.
• حتقي���ق اال�ستقرار النقدي ب�إدارة الكتل���ة النقدية والتحكم ،وهو املبد�أ الذي
تق���وم عليه املدر�سة النقدية ومن تبني �س���اذج لها مع قيام الدولة الإ�سالمية
بلع���ب دور ًا تنموي ًا وتوجيهي ًا مهم��� ًا يف الوقت ذاته ،وعدم تدخل الدولة ب�شكل
كب�ي�ر يف االقت�صاد ،و�إمن���ا ترتك ال�سيا�سة النقدية تنم���و على الأجل الطويل
وفق معدالت النمو املرغوبة.
•كم���ا �إنن���ا ن�ؤك���د �أن جترب���ة امل�ص���ارف املركزي���ة يف ال���دول الإ�سالمية ،يف:
باك�ست���ان ،و�إي���ران ،وال�س���ودان ،وكذلك بع�ض التج���ارب للتح���ول الكلي� ،أو
اجلزئي ،قد �أثبتت �أنه���ا جتارب ناجحة �إىل حد ما ،وقادرة على اال�ستمرار،
والتط���ور ،بالرغ���م من الق�صور يف �أدائها ،خالف ع���ن التهويل ال�سابق لتلك
التجارب ،والتخويف من التخلي عن النظام املرتبط بالفائدة.
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املبحث الثالث :وظائف امل�صرف املركزي الإ�سالمي
املطلب الأول :م�صرف الإ�صدار

لق���د ا�ستقر العمل بالنظ���ام النقدي احلديث ،وكما �أو�ض���ح الباحث ذلك يف املطلب
الأول (وظائ���ف امل�ص���رف الر�أ�سمايل ،م�ص���رف الإ�صدار) من املبح���ث الثالث يف
الف�صل الأول ،وكيف �أن الإ�صدار قد ن�ش�أ يف امل�صارف التجارية حتى �أ�صبح من مهام
امل�صرف املركزي للدولة ،و�أنه يعرب عن �سيادة الدولة ،و�إ�صدار النقود يف االقت�صاد
الإ�سالم���ي تعترب من الأمور التي حتكمها القواع���د العامة لل�شريعة الإ�سالمية ،التي
و�ضع���ت لتحقي���ق م�صالح العباد؛ وله���ذا ف�إن �أم���ر حتديد كمية النق���ود يف املجتمع
الإ�سالمي يدخل حتت باب امل�صلحة ،واملق�صود بامل�صلحة التي يراعيها ال�شرع(.((2
ويق���ول �أب���و احل�سن امل���اوردي ( ،((2يف كتاب (ت�سهي���ل النظر) (وليعل���م امللك �أن
الأم���ور الت���ي يعم نفعه���ا �إذا �صلحت ،ويع���م �ضررها� ،إذا ف�سدت �أم���ر النقود من
الدره���م ،والدين���ار ،ف�إن ما يعود عل���ى امللك من نفع �صالحها ل�سع���ة دخله ،وقلة
خرج���ه� ،أ�ضع���اف ما يعود م���ن نفعها على رعيت���ه ( ).....ف�إن �سام���ح يف غ�شها،
و�أرخ����ص يف مزجه���ا بالف�ض���ة بغريه���ا ،مل ي���ف نف���ع �صالحه���ا ب�ض���رر ف�سادها
( ).......ث���م �إذا ط���ال مكثها ،وكرث مل�سه���ا ،قبحت عند النا����س ،وجتنبوا قب�ض
قبيحه���ا ،ورغبوا يف طريه���ا ومليحها ( ).......ويتجنب النا����س قب�ض الدراهم،
وميتنعون من بيع الأمتعه �إال بالعني ( )......وا�ستحدثوا ملعامالت املهن ،نوع ًا من
غ�ي�ر النقود امل�ألوفة ،يدفعون به الأقوات ،وينالون به احلاجات ،وبطلت معامالت
النا����س ( ،).....فعند ذلك تدع���وا احلاجة �إىل تغيري ال�ض���رب ،ف�إن ُغري مبثله،
كان���ت حالهم���ا واحدة ،وكان حكم���ه يف امل�ستقبل حكم���ه يف الأول ،و�إذا عرف من
ال�سلطان تغري �ضربه يف كل عام ،عدل النا�س عن �ضربه� ،إىل �ضرب غريه� ،ضرر ًا
من الو�ضيعة واخل�سران ،وكان عدولهم �إىل �ضرب غريه موهن ًا لل�سلطان.
( ((2للمزيد من املعلومات ،انظر� :ستماد نيجنكو ،ترجمة الدكتور ،حممد عزيز( ،الأزمة النقدية يف النظام
الر�أ�سمايل �أ�صلها وتطورها) ،جامعة بغداد ،بغداد ،الطبعة بدون1979 ،م� ،ص .315
( ((2ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سي (املوافقات) تعليق ال�شيخ عبداهلل دراز ،دار الكتب العملية ،املجلد الثاين،
بريوت ،بدون عام  ،2001الطبعة �ص .26
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و�إذا كان النقد �سليم ًا من غ�ش ،وم�أمون ًا من تغري� ،صار هو املال املرخو�ص ،فدارت
ب���ه املعامالت نقد ًا ون�سا ًء ،فعم النفع ،ومت ال�ص�ل�اح ،وقد كان املتقدمون يجعلون
ذل���ك دعامة م���ن دعائم امللك ،ولعم���ري �إن كان ذلك كذلك ،لأن���ه القانون الذي
ي���دور عليه الأخذ والعط���اء ،ول�ست جتد ف�ساده يف العرف �إال مقرتن ًا بف�ساد امللك،
فلذل���ك �صار م���ن دعائم امللك ،وجاء يف املجموع ( :((2ق���ال ال�شافعي ،والأ�صحاب
رحمهم اهلل ،يكره للإمام �ضرب الدراهم املغ�شو�شة ،للحديث ال�صحيح �أن ر�سول
اهلل �صل���ى اهلل علي���ه و�سلم ،قال( :من غ�شنا فلي�س من���ا) رواه البخاري ،لأنه فيه
ف�ساد النقود ،و�أ�ض���رار ًا بذوي الدخول ،وغالء الأ�سعار ،وانقطاع الأحالب ،وغري
ذلك من املفا�سد ،قال �أ�صحابنا :ويكره لغري الإمام �ضرب املغ�شو�ش ،ملا ذكرنا يف
الإمام ،ولأنه فيه افتئات ًا على الإمام فيغرت به النا�س ،خالف �ضرب الأمام.
قال القا�ضي �أبو الطيب ،يف املجدد وغريه من الأ�صحاب ،قال �أ�صحابنا :ويكره لغري
الإمام �ضرب الدراهم ،والدنانري ،و�إن كانـت خال�صة ،لأنه ال ي�ؤمن فيها الغ�ش.
وال���ذي يت�ضح� ،أن �ضب���ط الكمية امل�صدرة من النقود ،يعت�ب�ر حق ًا من حقوق ويل
الأم���ر ،وهو الذي يحدد ذلك ،بناء على حق واليته ،ومعرفته بالواقع االقت�صادي،
وذلك لأنه لكل جمتمع كمية النقود التي تنا�سب حجم ناجتة القومي.
واملق�ص���ود ب���ويل الأمر ،ال�سلط���ات النقدية ،وه���ي بناء عل���ى تخ�ص�صها يف هذا
املج���ال ،والتزامه���ا الإ�سالم���ي ،حتدد كمية النق���ود التي تتنا�س���ب وحجم الناجت
القومي ،ودرجة منوه ،وتدفع بعجلة الن�شاط االقت�صادي �إىل الأمام(.((2
�إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي� ،سيقوم(((2مبا ي�أتي:
•�إ�صدار النقد ،والنقود امل�ساعدة ،وامل�سكوكات بالفئات التي يحددها القانون
وينظمها ومنع �أي جهة �أخرى من ممار�سة هذه الوظيفة.
( ((2امل�صري د .رفيق (الإ�سالم والنقود) دار املكتبي ،دم�شق ،الطبعة الأوىل2001 ،م �ص .65
( ((2النووي ،حمي الدين يحي بن �شرف (املجموع �شرح املهذب) ن�شر زكريا علي يو�سف ،مطبعة الإمام،
القاهرة ،اجلزء ال�ساد�س ،عام � ،2001ص 10
( ((2اجلارحي ،د .معبد علي (نحو نظام نقدي ومايل �إ�سالمي) مرجع �سابق� ،ص .62
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•تزوي���د كافة القطاعات االقت�صادية بحاجاتها من النقد (املحلي والأجنبي)
وال�سيولة ب�شكل م�ستمر عن طريق امل�صارف التجارية وامل�صارف املتخ�ص�صة
وم�ؤ�س�سات التمويل الأخرى.
•االحتف���اظ باحتياطيات كافي���ة من النقد املحلي ،والأجنب���ي ،وذلك ملواجهة
االحتياجيات امل�ستقبلية.
•�سحب الأوراق النقدية التالفة وغري ال�صاحلة لال�ستخدام ،و�إ�صدار بدائل لها.
•االحتف���اظ باحتياطي���ات كافي���ة من الذه���ب ،والف�ضة ،والعم�ل�ات الأجنبية
(العمالت ال�صعبة) كغط���اء للنقد امل�صدر ،وذلك من �أجل �إعطاء قوة �أكرب
للنق���ود الورقية بجان���ب قوة الإبراء القان���وين التي تكت�سبها م���ن قوة الدولة
ذاته���ا ،و�سلطانها ،حيث كان النظام النق���دي الإ�سالمي ،مبني ًا على النظام
املعدين(الذهب والف�ضة).
•و�ض���ع القوانني ،وال�ضواب���ط ،والإجراءات الأمنية ،التي متن���ع وتقي من عمليات
التزييف ،وغ�سيل الأموال ،واجلرائم النقدية الأخرى.

املطلب الثاين:م�صرف احلكومة وم�ست�شارها

يق���وم امل�صرف املرك���زي الر�أ�سم���ايل بوظيفة م�ص���رف احلكوم���ة وم�ست�شارها،
والتح���ول �إىل م�صرف مرك���زي �إ�سالمي لن ي�ؤثر كثري ًا عل���ى هذه الوظيفة؛ حيث
�سي�ستمر امل�صرف املركزي الإ�سالمي ب�أدائها مع بع�ض ال�ضوابط ال�شرعية ،وهي:
االحتف���اظ بح�ساب���ات الدول���ة �إذا �أودع���ت احلكوم���ة �إيراداته���ا �أو ق���در منها يف
ح�ساب���ات خا�صة لدى امل�صرف املركزي حيث تقوم بال�صرف من تلك احل�سابات
وفق احتياجاتها (.((3
واجلدي���ر بالذكر �أن تلك احل�ساب���ات ميكن ا�ستخدامها ك�أح���د الأدوات النقدية
املهم���ة يف االقت�ص���اد اخل���ايل م���ن الفائدة ،وب���د ًال عن �إع���ادة اخل�ص���م �سيقوم
امل�صرف املركزي ب�إيداع بع�ض من ح�سابات الدولة لدى �أحد امل�صارف التجارية،
( ((3ربوي ،د .حممد �إبراهيم (امل�صرف املركزي يف النظام امل�صريف الإ�سالمي) جامعة الأمارات ،حلقة
نقا�ش مقدمة للجنة اال�ست�شارية العليا ال�ستكمال تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،الكويت ،عام 1993م� ،ص .5
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عندما يحتاج �إىل ال�سيولة كمقر�ض �أو ملج�أ �أخري ،ويقول �شابرا (�( :((3أن الودائع
احلكومية لدى امل�ص���ارف التجارية وعمليات املقاي�ضة يف العمالت الأجنبية التي
يجريها امل�ص���رف املركزي مع امل�صارف التجاري���ة وال�صناديق امل�شرتكة (اتفاق
تع���اوين ب�ي�ن امل�ص���ارف التجارية حت���ت رعاية امل�ص���رف املركزي لتوف�ي�ر العون
للم�صارف يف حالة النق�ص يف �سيولتها) فريى �أن هذه جميع ًا �أكرث قدرة على خلق
�أث���ر مبا�شرة يف االحتياطيات النقدية للم�ص���ارف التجارية �أكرث من �أثر اخل�صم
ومن عمليات ال�سوق املفتوحة).
يت���وىل امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي عملية �إ�ص���دار ال�سندات و�أ�سه���م امل�شاركة
وامل�ضارب���ة (الإ�سالمي���ة) نيابة عن الدولة ،حي���ث يقوم بعملية تنظي���م الإ�صدار
واالكتتاب وح�ساب الإيرادات ،لتمويل عجز الدولة احلايل �أو امل�ستقلبي.
�إدارة ر�صيد الدولة من االحتياطيات بالعمالت ال�صعبة �أو الذهب واملعادن النفي�سة:
�إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي ال يختلف عن امل�صارف املركزية الأخرى يف كونه
يق���وم ب�إدارة املوجودات الأجنبية واحتياطياتها ،م���ن العمالت� :صعبة �أو ذهب �أو
معادن نفي�سة �أمنا عليه �أن يلتزم ب�أحكام ال�صرف ال�شرعي.
التعاقد الفوريTransaction (Spot( :

�إن �أك�ث�ر عق���ود امل�صارف���ة �شيوع ًا هي التعاق���د الفوري وتعرف عل���ى �أنها (عبارة
ع���ن عقد ل�ش���راء �أو بيع كمي���ة حمددة من عمل���ة �أجنبية حق الت�سوي���ة الفورية �أو
حق الت�سلي���م الآين)(((3وقد �أجازه العلماء ،حيث تتوافر فيه �إىل حد كبري �شروط
ال�صرف والتي فيها التقاب�ض �شرط ًا يف �صحة العقد ،ومنعتً ت�أجيل �أحد البدلني،
�أو املواع���دة علي���ه بدعوة ملزمة يق���ول ال�شيخ عبد اهلل املنيع (كم���ا جاءت �أحكام
ال�ص���رف(((3يف ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة من�صب ًة عل���ى الدرهم والدين���ار ،والذهب
( ((3يعلق الدكتور �صديقي (لي�س من املهم �أن حتتفظ م�ؤ�س�سات الدولة بح�ساباتها فقط يف البنك املركزي،
و�إمنا ميكن �أن حتتفظ بها يف البنوك التجارية ...كما هو احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية) انظر،
�صديقي ،د .حممد جناة اهلل (النظام امل�صريف الالربوي) مرجع �سابق� ،ص .70
(� ((3شابرا د .حممد عمر( ،نحو نظام نقدي عادل) ،مرجع �سابق� ،ص .204
( ((3خمامرة ،وجدي�( ،أ�سواق العمالت الأجنبية) ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية ،عمان،
الطبعة الأوىل ،عام � ،1992ص 15

173

والف�ضة ،لأنها عمالتهم يف ذلك الوقت ،ف�إن �إجماع العلماء املت�أخرين على تنزيل
ه���ذه الأح���كام على العمالت الورقي���ة واعتبار كل عملة جن�س��� ًا م�ستقال؛ فالدوالر
جن����س والريال جن�س ،واجلنيه جن����س� ....إلخ وينطبق على تبادل جن�س مع جن�س
ما ينطبق تبادل الدرهم بالدينار من �أحكام �شرعية).
�إن هذا القول ي�ستلزم �أحكام ًا �شرعية� ،أ�شري �إىل بع�ضها فيما ي�أتي:
جري���ان الرب���ا بنوعي���ه (((3فيه ،كم���ا يجري الرب���ا بنوعيه ،يف النق���د بني الذهب
والف�ض���ة ،وما جري جمراهما يف الثمنية ،كالفلو�س لدي املحققني من �أهل العلم،
وهذا يقت�ضي ما ي�أتي:ـ ـ
ال يج���وز بي���ع بع�ضه ببع�ض� ،أو بغريه من الأجنا����س الثمينة الأخرى ،من ذهب� ،أو
ف�ض���ة� ،أو فلو����س ن�سبية ،مطلق ًا؛ �أي ال يج���وز مث ًال بيع ري���ال ورق بريال ف�ضة� ،أو
بع�شرين قر�ش��� ًا ن�سيئة ،كما ال يجوز بيع الدوالر الأمريكي بخم�سة رياالت �سعودية
مث ًال� ،أو �أقل منها �أو �أكرث ن�سيئة ،وال يجوز بيع خم�سني ريا ًال بجنيه ذهب ن�سيئة.
ال يج���وز بيع اجلن�س الواحد منه ،بع�ضه ببع�ض متفا�ض ًال� ،سواء كان ذلك ن�سيئة،
�أو يد ًا بيد ،فال يجوز مث ًال بيع خم�سة ع�شر ريا ًال �سعودي ًا ورق ًا ن�سيئة ،بع�شر رياالت
�سعودي ًا ورق ًا.
يجوز بيع بع�ضه ببع�ض من غري جن�سه مطلق ًا� ،إذا كان ذلك يد ًا بيد فيجوز بيع الريال
الف�ض���ة ال�سع���ودي بريالني �أو �أك�ث�ر� ،أو �أقل من الورق النقدي ال�سع���ودي ،وبيع اللرية
ال�سوري���ة� ،أو اللبنانية مث ًال ،بريال �سعودي ف�ضة كان� ،أو ورق ًا ،وبيع الدوالر الأمريكي
بخم�س رياالت �سعودية مث ًال� ،أو �أقل منها �أو �أكرث� ،إذا كان بيع ذلك يد ًا بيد.
عقود ال�صرف الآجلة (امل�ستقبلية)Forward Exchange contracts :

ذك����ر الباح����ث ب�أنه ميكن تداول العملة على �أ�سا�س حا�ض����ر (� )spotأو على �أ�سا�س
�آجل ( )Forwardوتعرف الأخرية على �أنها (عملية �شراء �أو بيع يتم االتفاق عليها
الآن عل����ى �أن تنفذ يف وقت ما يف امل�ستقبل ،والعق����د الآجل كما ي�شري �إليه اال�سم هو
( ((3املنيع ،ال�شيخ عبداهلل ،الورق النقدي (حقيقته ..تاريخه ..قيمته ..حكمه) ،الطبعة الثانية ،الريا�ض،
1984م �ص .126
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عب����ارة عن اتفاقي����ة تعاقدية ملزمة ب��ي�ن طرفني – بني �أحد امل�ص����ارف وبني عميل
غ��ي�ر م�صريف �أو ب��ي�ن م�صرفيني – وعند عقد االتفاقية ،ف�����إن العميل ملزم بتنفيذ
�شروطها وال ميكنه الرتاجع عنها �إال من خالل االتفاق مع امل�صرف املتعاقد)(.((3
ترتبط عمليات التغطية يف الن�شاط امل�صريف �أ�ص ًال بعمليات اال�سترياد والت�صدير؛
حيث يتطلب الأمر �أن يحتاط التاجر امل�ستورد �أو امل�صدر لتذبذب �أ�سعار ال�صرف
خ�ل�ال املدة ب�ي�ن تاريخ التعاقد ودف���ع �أو ت�سلم الثمن بالعم�ل�ات الأجنبية؛ فيربم
اتفاق���ا مع البنك بتاريخ التعاق���د �أو فتح االعتماد امل�ستفيدين ،ي�شرتي �أو يبيع فيه
املبلغ املطلوب �سداده �أو قب�ضه يف تاريخ القب�ض �أو ال�سداد حالي ًا ،ويرى بع�ضهم �أن
هذه العملية ميكن �أن تكيف على �أنها مواعدة (وعد) بال�صرف على �أ�سا�س ال�سعر
احلا�ض���ر ،ويرجح �أ�صحاب هذا الر�أي جواز قيام امل�صرف الإ�سالمي بها ل�صالح
عمالئ���ه نظر ًا للمنفع���ة �أو امل�صلحة املعت�ب�رة التي حتققها ه���ذه العملية للعمالء
الذين يرغبون يف التحوط ومبا يحققه من اطمئنان وا�ستقرار يف التعامل(.((3
يف ح�ي�ن يقول الدكتور غ�سان قلعاوي( :ويبدو يل �أن ه���ذا التكييف يحاول �إخراج
عملي���ة التغطي���ة هذه من نط���اق البيع �أو ال�ش���راء الآجل للنقود ،وه���و تعامل غري
جائ���ز ......ومما ي�ؤيد ر�أينا ه���ذا ما ذهبت �إليه الن���دوة االقت�صادية الإ�سالمية
التي انعقدت يف املدينة املنورة من  30 – 27يونية 1983م)(.((3
ويذه���ب الدكت���ور حممد الق���رى (�((3إىل هذا ال���ر�أي بقوله(( :وقد ب���دا ملن قال
بج���واز مث���ل هذه املعامالت �أن املرحلة الثانية (�أي بي���ع عملة �أملانيا يف امل�ستقبل)
ه���ي مواع���دة يت�أجل فيها البدالن ،و�أنه���ا غري ملزمة ،والواقع خ�ل�اف ذلك ،ف�أن
امل�ستثمر عند �شرائه العملة الأملانية يقب�ضها ،وت�سجل يف ح�ساب م�صريف با�سمه،
ولي�س له حرية الت�صرف فيها ،فهذا ح�ساب جممد طول مدة العقد ،ويرتتب على
ذل���ك �أن الإل���زام مل يعد له معن���ى ،لأن البائ���ع مل يزل م�سلط ًا عل���ى تلك النقود،
( ((3يق�صد ربا الف�ضل وربا الن�سيئة (الأجل).
( ((3خمامرة ،وجدي ،مرجع �سابق� ،ص .75
( ((3مو�سوعة البنوك الإ�سالمية ،االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ،اجلزء الأول ،القاهرة ،عام 1982م،
�ص .41
( ((3قلعاوي ،د .غ�سان ،مرجع �سابق� ،ص .190
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ويت�أك���د م���ن وفاء امل�ستثمر بوعده (�إن جاز �أن ن�سمية وعد ًا) لأن �أمواله حتت يده،
فه���ي �إذ ًا لي�س���ت مواعدة غري ملزم���ة ،يت�أجل فيها البدالن ،ب���ل هي عملية �صرف
ت�أجل فيها بدل واحد ،فهي غري جائزة).
كما يذهب الباحث �إىل ما ذهب �إليه الدكتور غ�سان قلعاوي ،والدكتور حممد القري
من �أن عملية ال�صرف الآجل افتقدت يف حقيقتها �إىل �شروط ال�صرف ال�شرعية.
تق���دمي الن�صح وامل�ش���ورة للحكومة فيما يتعلق بال�سيا�س���ة النقدية ،و�أحيان ًا �أخرى
االقت�صادي���ة؛ فامل�ص���رف املرك���زي الإ�سالمي م�ؤه ًال للعب ه���ذا الدور ،من حيث
ا�ستقالليت���ه وعالقت���ه التي يقيمها؛ وي�ش���رف عليها �أحيان ًا �أخ���رى؛ مع امل�صارف
التجاري���ة والأ�س���واق املالية وامل�صارف املتخ�ص�صة ،وامل�ؤ�س�س���ات املالية والنقدية
الدولي���ة ل�صن���دوق النقد الدويل وال�صن���دوق الدويل للإن�ش���اء والتعمري ،والبنك
الإ�سالمي للتنمية ،و�صندوق النقد العربي وغريهم.
املطلب الثالث :م�صرف االحتياطي.

�إن امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي �سيكون م�صرف االحتياط���ي� ،أ�سوة بامل�صارف
املركزي���ة الأخرى� ،إال �أن ه���ذه الوظيفة �سوف تلعب دور ًا كب�ي�ر ًا بعد �إلغاء وظيفة
�أو �أداة �سع���ر اخل�صم ،نظر ًا الرتباطه���ا بالفائدة املحرمة �شرع ًا مع وجود البديل
عنه���ا وهو حتديد �أرباح امل�شاركة وامل�ضاربة ،والذي �سيتناولها الباحث الحق ًا(،((3
وميكنن���ا القول �إن ا�ستخدام �أداة االحتياطي ،هي �أجنح �أي�ض ًا من ا�ستخدام �سعر
اخل�ص���م ،يف االقت�صادات النامية والتي منها ال���دول العربية ،وقد ورد يف تقرير
جمل�س الفكر الإ�سالمي ب�ش�أن �إلغاء الفائدة من اقت�صاد باك�ستان ما ي�أتي(:يتمتع
م�صرف الدولة ب�سلط���ة مطالبة امل�صارف الأخرى باالحتفاظ لديه بن�سبة �سيولة
دنيا من التزاماتها حتت الطلب حمددة الأجل ،كما �أنه يتمتع �أي�ض ًا ب�سلطة تغيري
ه���ذه الن�سب���ة كلما كان ذل���ك �ضروري ًا ،وال يدف���ع م�صرف الدولة �أي���ة فائدة �إىل
امل�ص���ارف على هذه االحتياطيات النقدية التي تودعها لديه ،ويف الوقت احلا�ضر
تبلغ الن�سبة  % 5على كل من االلتزامات حتت الطلب �أو لأجل).
( ((3ق�ضايا معا�صرة يف النقود والبنوك وامل�ساهمة يف ال�شركات ،وقائع الندوة التي عقدت يف مقر البنك
الإ�سالمي للتنمية ،بجدة ،بالتعاون بني املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،وجممع الفقه الإ�سالمي
بجدة1993 ،م� ،ص .271
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وي�ؤكد الدور الذي تلعب���ه وظيفة م�صرف االحتياط الدكتور( ،((4حممد جناة اهلل
�صديق���ي بقوله�(( :إذا رغب امل�صرف املرك���زي يف احلد من االئتمان ،ف�إنه يزيد
ن�سب���ة االحتياط النقدي القانوين ،فت�ضطر امل�ص���ارف التجارية لزيادة �أر�صدتها
النقدي���ة ،ويجربها على بي���ع الأ�سهم �أو �سحب جزء من املبال���غ املقرت�ضة لرجال
الأعم���ال م���ن امل�ص���ارف التجارية ،ف�سيكون هن���اك انخفا�ض يف حج���م الودائع،
مم���ا ي�ؤدي �إىل تقلي�ص عملي���ة توليد االئتمان ،و�إذا رغ���ب امل�صرف املركزي ،يف
تو�سي���ع االئتمان ،ف�إنه يخف�ض ن�سبة االحتياط النقدي ،فنجد امل�صارف التجارية
بحوزته���ا فوائ����ض نقدية لي�ست بحاج���ة �إليها ،ورمبا تقوم ب�ش���راء �أ�سهم �أو تقدم
الأم���وال �إىل رج���ال الأعمال على �أ�سا����س امل�ضاربة ،لتتخل�ص م���ن هذه الأر�صدة
النقدي���ة ...ولتحقي���ق �أرباح م���ن هذه الأر�ص���دة الفائ�ضة وم���ع التو�سع يف عر�ض
النق���ود :ف�إن ودائع امل�صارف التجارية تتو�سع ،وتبد�أ عملية توليد النقود ،وميكننا
�أن ن�ستنت���ج �أن���ه يف ظل اقت�ص���اد ال ربوي ،ميك���ن �أن يزيد امل�ص���رف املركزي� ،أو
يخف�ض عر�ض النقود ،من خالل تخفي�ض �أو زيادة ن�سبة االحتياط النقدي �أي �أن
امل�صرف املركزي ميكن ،بو�صفه م�سيطر ًا على ن�سبة االحتياط النقدي� ،أن ينظم
بفعالية عر�ض النقود).

املطلب الرابع :الرقابة على االئتمان

�إن كمي���ة النقود يف االقت�صاد ،ت�شمل :النق���ود الورقية (�أوراق البنكنوت) والنقود
املعدنية (النق���ود امل�ساعدة) والأوراق الإليكرتونية ،ونق���ود الودائع ،ويتم �إ�صدار
النق���ود الورقي���ة واملعدنية وت�سم���ي النقود الأولي���ة عن طريق امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي؛ كما تناول الباحث ذلك يف املطلب الأول ،والذي يتحكم يف كميتها ب�شكل
مبا�ش���ر ،بينما نقود الودائع تولدها امل�صارف التجارية عن طريق عملية االئتمان
امل�صريف ،والتي تخلق من خاللها �أرباح ًا ،ولذلك فمن م�صلحة امل�صارف التو�سع
يف تولي���د النقود االئتمانية ب�شكل م�ستم���ر ،م�ستعملة فائ�ض الطاقة الإيداعية؛ �أي
تلك الأموال والودائع التي ال يحتاجها املودعني يف املدى املتو�سط والطويل غالب ًا،
( ((4ترجمة :من�سي ،عبدالعليم( ،تقرير جمل�س الفكر الإ�سالمي ب�ش�أن �إلغاء الفائدة من اقت�صاد باك�ستان)،
مرجع �سابق� ،ص .104

177

وم���ن هن���ا ت�صبح ال�ض���رورة ملحة لتدخل امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالمي ،بطرق
و�أدوات متنوع���ة للت�أث�ي�ر يف حجم وكمية النقود (عر����ض النقود) مبا يتنا�سب مع
منو الن�شاط االقت�صادي (.((4
وقب���ل تن���اول تل���ك الأدوات ،ال ب���د م���ن التط���رق� ،إىل �آراء بع����ض االقت�صادي�ي�ن
الإ�سالميني ،والذين يروا �أن عملية توليد(((4النقود واالئتمان يف النظام امل�صريف
الإ�سالم���ي غ�ي�ر حمب���ذة ,وعلى الدول���ة الإ�سالمي���ة ال�سيطرة كامل���ة على عملية
التوليد ،من خالل �إن�شاء م�صارف ائتمانية متخ�ص�صة ،متلك الدولة ر�أ�س مالها
( )% 100وتنت�ش���ر يف املحافظ���ات والأقالي���م ،وتخ�ضع تلك الف���روع يف �سيا�ستها
الإئتماني���ة مل�ساعدة ،ال�سلطات النقدية (امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي)� ،أما عن
م�ص���ادر متويل تل���ك الفروع فهي :ر�أ�س املال وودائع امل�ص���رف املركزي ،والودائع
اال�ستثمارية للأفراد وال�شركات ،والودائع االدخارية ،واجلارية ،و�أرباح امل�صارف
االئتماني���ة املتخ�ص�صة عرب ن�شاطها اال�ستثماري والزكاة ،وي�ؤكد ذلك على �أهمية
ال�سيط���رة عل���ى االئتمان( ،موري�س �آلي���ة) بقوله�(( :إن �آلي���ة االئتمان ،كما تعمل
الي���وم ،تعتمد على الغطاء اجلزئ���ي لودائعه ،وعلى خلق النقود من ال �شيء ،وعلى
الإقرا����ض لأجل طوي���ل �أموال مقرت�ضة لأج���ل ق�صري ،كل هذا م���ن �ش�أنه �إحداث
زي���ادة ج�سيم���ة يف �أوجه اخللل املالحظة ،فالواقع �أن جمي���ع الأزمات الكربى ،يف
الق���رن التا�سع ع�شر والع�شرين قد ن�ش�أت من ف���رط تزايد االئتمان ووعود الدفع،
وحتويله���ا �إىل نقود ،كم���ا ن�ش�أت من امل�ضارب���ة ،التي �أثارت ه���ذا التزايد وجعلها
ممكن���ة ،و�س���واء تعلق الأمر ب�أ�سع���ار ال�ص���رف �أو ب�أ�سعار الأ�سه���م ،ف�إنه يالحظ
غالب��� ًا ،انف�صام ب�ي�ن معطيات االقت�ص���اد احلقيقي ،وبني الأ�سع���ار اال�سمية التي
حتدده���ا امل�ضارب���ة ،ويف كل مكان ف�إن امل�ضاربة امل�سع���ورة واملحمومة ،قد �أتاحها
وغذاها ،و�ضخها االئتمان على ال�صورة التي يعمل بها اليوم ،ومل تبلغ يف �أي وقت
م�ضى ،هذا املبلغ))(((4وي�ستند �أولئك االقت�صاديون �إىل حجج منها ما ي�أتي:
(� ((4صديقي ،الربفو�سري حممد جناة اهلل (النظام امل�صريف الالربوي) ،مرجع �سابق� ،ص .75
(� ((4صالح� ،صاحلي ،مرجع �سابق� ،ص .39
(� ((4أحمد� ،أحمد جمذوب ،مرجع �سابق �ص  ،239وانظر :كذلك اجلارحى ،د .معبد( ،نحو نظام نقدي
ومايل �إ�سالمي) ،مرجع �سابق �ص .47
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•�أن �إ�ص���دار النق���ود عمل من �أعمال ال�سيادة ،فيج���ب �أال يتمتع بها جهة �سوى
امل�صرف املركزي ،بحكم �أنه �شخ�ص اعتباري ميثل الدولة.
•عن طريق م�صرف �إحداث االئتمان يف امل�صارف االئتمانية احلكومية ،ميكن
حتديد كمية و�سائل الدفع (النقود) ،والتي تتنا�سب مع منو الناجت القومي.
•�أن امل�ص���رف املرك���زي ال ي�ستطيع التحكم بفاعلي���ة يف االئتمان الذي حتدثه
امل�ص���ارف التجاري���ة ،و�أنها تتو�سع يف فرتات ال���رواج االقت�صادي ،وتقلل من
قرو�ضها يف فرتات الك�ساد.
•�إن التو�س���ع يف االئتم���ان ي�ؤدي �إىل حتقيق �أرباح طائل���ة ،وذلك لأنه ي�ؤدي �إىل
ت�ضخم رو�ؤ�س �أموال امل�صارف التجارية التي ميلكها بع�ض الأفراد مما ي�ؤدي
�إىل عدم عدالة توزيع النمو.
•حمارب���ة اجتاه امل�صارف التجارية التي تتعامل م���ع الغني دون الفقري ،حيث
يعطي الأولوية للم�ؤ�س�سات الكب�ي�رة ،ذات القدرة على امل�ساومة ،واالقرتا�ض
وتقدمي ال�ضمانات.
وميكن الرد على هذا الر�أي مبا ي�أتي:
�أن امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي ل���ن يتخلى عن �إدارت���ه ورقابته عل���ى االئتمان
م�ستخدم��� ًا �أدوات ذات فعالي���ة ،ومنه���ا :عمليات ال�سوق املفتوح���ة ،وحتديد ن�سبة
االحتياطيات ون�سبة ال�سيولة ،والقر�ض احل�سن ،ف�ض ًال عن التوجيه الأدبي وامللزم
يف �أحي���ان �أخرى لتحديد ن�سب امل�شاركة وامل�ضاربة وتخ�صي�ص االئتمان وتوجيهه
ناحية القطاعات االقت�صادية ذات الأولوية.
�أن فل�سف���ة النظ���ام امل�ص���رف الإ�سالم���ي تق���وم عل���ى مرتك���زات منه���ا احلرية
االقت�صادي���ة وحري���ة ال�س���وق يف حتدي���د العر�ض والطل���ب النق���دي دون التدخل
املبا�شر ،كي جتعل القطاع اخلا�ص يلعب دور ًا مهم ًا يف التنمية االقت�صادية.
�أن ال���دول العربية والنامية بحاجة �إىل توجيه االقت�صاد ب�شكل موجه ،ولكن ثبتت
التج���ارب التاريخية ،مثلما تناول الباحث جتربة امل�صرف املركزي اال�شرتاكي �أن
ف�شلها يف قدرتها على حتقيق هذا الهدف ال�سامي وهو نظري ًا جيد ،ولكن ي�صعب
تطبيق���ه لعدة عوام���ل ،منها� :أن النظ���ام احلكومي نظ���ام بريوقراطي فال متلك
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الدولة احل�س التج���اري ،واحلافز يدفع �إىل كفاءة الإنتاج والأداء ،كما �أن النظام
البريوقراطي بطيء يف عملية التخطيط وجمع املعلومات وحتليلها وح�سن التعامل
معه���ا ،ف�ض ًال ع���ن �أن النظام امل�ص���ريف احلكومي عر�ض���ة للف�س���اد واملح�سوبية،
وامل�صارف املتخ�ص�صة التي متلكها الدول النامية والعربية �أكرب دليل على ذلك.
ميكن اللجوء� ،إىل و�سائل �أكرث فعالية من ال�سيطرة املبا�شرة ،لتحقيق �إعادة توزيع
ال�ث�روة وتخفي�ض ا�ستئثار مالك امل�ص���ارف التجارية بالأرباح ،حيث ميكن للدولة
يف النظام امل�صريف الإ�سالمي فر�ض �ضرائب على الأرباح تتنا�سب وكميتها بحيث
ال ت�ؤث���ر على �إدارة امل�ص���ارف ،كما ميكن لها �أن تفتت ملكي���ة امل�صارف التجارية
م���ن خ�ل�ال و�ضع �ضوابط �صادق���ة للتملك يف ر�ؤو�س الأموال م���ن خالل جعل تلك
امل�صارف �شركات م�ساهمة وتكون �آثارها التوزيعية �أ�شمل.
يعلق الأ�ستاذ يو�س���ف كمال دفاع ًا عن خلق االئتمان لدي امل�صارف التجارية على
ذل���ك بقول���ه (�إن �آلية االئتمان يف ظل نظام امل�شارك���ة� ،ستختلف عن �آليته يف ظل
الفائدة ،ويكفي �أنه �سريتبط بالن�شاط االقت�صادي مع ارتباطه بربحية امل�صرف،
كما �أن االئتمان لي�س عم ًال من �أعمال ال�سيادة ،فرتا�ضي النا�س على و�سائل لعقد،
ال�صفق���ات كال�شي���كات ،ال يعني �إعطا�ؤه���م� ،سلطة �إ�صدار نق���ود قانونية ،كما �أن
االئتم���ان لي�س وهم ًا؛لأن �ضم���ان البنك لالئتمان ي�ضع �أ�صول���ه كلها ،رهن ًا بنتائج
هذا االئتمان وف�شله يعني نق�ص ربحه �أو نق�ص ر�أ�س ماله)(.((4
ويف�ض���ل الباحث التفكري ب�أ�ساليب �أق���ل تدخ ًال مبا�شر ًا كم���ا �أورد �آنف ًا ،ومن تلك
الأف���كار امل�ؤثرة ما ذهب �إليه الربوف�سور(((4حممد جناة اهلل �صديقي ،فيما يتعلق
بكون امل�صرف التجاري ي�ست�أثر بالودائع حتت الطلب ،فيقرتح �أن تقدم يف مقابل
ذل���ك قرو����ض ح�سنة بقول���ه (�إن امل�صارف التجاري���ة ملزمة ب�أن تق���وم ب�إقرا�ض
ن�سب���ة من ودائعها اجلارية على �أن تكون الن�سب���ة ( )،% 50و�أطلقنا عليها (ن�سبة
الإقرا����ض) وال ي�ش�ت�رط �أن تتبع كل امل�ص���ارف هذه الن�سبة ب�ص���ورة حمددة� ،إذ
(� ((4آليه ،موري�س ترجمة الدكتور رفيق امل�صري( ،من االنهيار �إىل االزدهار) ،جملة بحوث االقت�صاد
الإ�سالمي ،اجلمعية الدولية لالقت�صاد الإ�سالمي ،لندن ،املجلد الأول1991 ،م� ،ص .66
( ((4حممد ،يو�سف كمال (فقه االقت�صاد النقدي) مرجع �سابق� ،ص .394
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ميك���ن لبع�ضها �أن تقر�ض ن�سبة �أعلي ال حت�صل على فوائد منها ،لذلك فلي�س من
املتوقع �أن تقوم امل�صارف التجارية ب�إقرا�ض ن�سبة �أعلى من ن�سبة الإقرا�ض ،ومبا
�أن هذه القرو�ض امل�ؤقتة ي�ستلزم تقدميها �ضمانات حتكم �إعادتها ،فيتوقع بالرغم
م���ن �أنه���ا ال حتمل فائدة �أن يكون الطل���ب عليها قليل ،و�أن يف�ض���ل رجال الأعمال
�أم���وال امل�ضارب���ة عليه���ا ،وينبغي مراقبة تنفي���ذ هذه الالئحة م���ن خالل مراقبة
الن�سب���ة بني ودائع القرو�ض ،والقرو�ض املقدمة منها يومي ًا ،وال ي�شرتط �أن تراعي
الن�سب���ة حرفي��� ًا كل يوم) ،و�أردف قائ ًال عند احلديث عل���ى ت�سييل تلك القرو�ض،
ف�إذا كانت امل�صارف التجارية يف حاجة �إىل نقد ،بالإ�ضافة �إىل مواردها ،ملواجهة
طلبات اجلمهور ،والنقد فيمكن �أن تربز �شهادات القرو�ض التي قدمتها للجمهور،
للم�صرف املركزي لتح�صل مقابل هذه ال�شهادات على قرو�ض منه.
والقرو����ض املقدمة بوا�سطة امل�صارف التجارية �سنطلق عليها (ن�سبة االقرتا�ض)
ونقرتح �أن تكون هذه الن�سبة ( )% 25على �أال ي�سمح بهذا االقرتا�ض �إال يف حاالت
الطل���ب غري الع���ادي على النقود ،ول���ن ي�سمح يف احلاالت الت���ي حتتاج امل�صارف
التجاري���ة ملزيد م���ن النقد ملقابل���ة الزيادة يف ن�سب���ة االحتياط النق���دي بو�ساطة
امل�صرف املركزي ،وتقدم هذه القرو�ض ملدة مقيدة (�أ�سبوع �أو �أ�سبوعني �أو ثالثة
�أ�سابي���ع) وميكن زيادته���ا �إذا كان الطلب على النقود غري ع���ادي ،وتقلبات طلب
النق���ود لدى اجلمهور يف معظمها م�ؤقتة ولفرتة ق�ص�ي�رة� ،أما عندما تكون هناك
زي���ادة دائمة يف الطلب على النق���ود ،ف�إن على امل�صارف املركزي���ة �أن تعالج هذه
احلالة بتقدمي املزيد م���ن النقود للنظام امل�صريف ككل مقابل �شرائه الأ�سهم من
امل�صرف التجاري).
و�أو�ضح اخلبري �أن لهذه الأداة فعالية يف توجيه االئتمان باتخاذ الأولوية والأهداف
االقت�صادية للنمو بقوله (وميلك امل�صرف املركزي �سلطة تعديل ن�سبة االقرتا�ض
مقابل الكمبياالت التجاري���ة بفر�ض الت�أثري على االئتمان وتو�سيع االئتمان لبع�ض
القطاع���ات و�إخ�ضاعها لل�سيطرة ،فيمكن مث ًال حتدي���د ن�سبة االقرتا�ض يف قطاع
الزراعة بـ  %30مقابل  %20لتجارة القطن).
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ول���دى الدكت���ور �شاب���را ر�أي �آخر فه���و :ين�صح بتوزي���ع الودائع اجلاري���ة بالبنوك
التجاري���ة ح�سب م���ا يلي % )10 - 5( :احتياطي �سيول���ة % )15-10( ،ي�ستثمرها
البنك املركزي ،ليغطى م�صاريفه % )25( ،للحكومة ت�ستثمرها ويعود ربحها على
املجتم���ع % )50-40( ،تعط���ى مل�ؤ�س�سات متويل غري البن���وك ي�ستثمرها م�شاركة،
وي�ستخدم عائدها ،يف اخلدمات االجتماعية� % )15 -10( ،إقرا�ض ق�صري الأجل
يف حال���ة حاج���ة عمالء البنك ،ويرى الت�أمني على ه���ذه الودائع ،وعدم �إعطاء �أي
عائد ملودعيها)(.((4
وميك���ن تق�سي���م �أدوات و�أ�سالي���ب ال�سيا�س���ة النقدي���ة للم�ص���رف املرك���زي
الإ�سالمي كالآتي:
الأداوت والأ�ساليب الرقابية الكمية:

يق�ص���د ب���الأدوات والأ�ساليب الرقابي���ة الكمية هي تل���ك الأدوات التي ي�ستخدمها
امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي يف الت�أث�ي�ر على حج���م االئتمان ،وم���ن �أبرز تلك
الأدوات الت���ي تناوله���ا الباحث يف املطل���ب الثاين والثالث ،ا�ستخ���دام االحتياطي
القانوين ،وحتديد هوام�ش و�أرباح العقود الإ�سالمية كامل�شاركة وامل�ضاربة والإيجار
واملرابحة وغريها ،و�شهادات القرو�ض ،وكذلك عماليات ال�سوق (((4املفتوحة.
م�شارك���ة امل�ص���رف املركزي(((4الإ�سالم���ي يف تقدمي قرو����ض �إىل امل�صارف التي
حتت���اج �إىل النق���د على �أ�سا����س امل�ضاربة (امل�شارك���ة يف الأرب���اح) فلقد ت�ضمنت
�أنظمة امل�صرف املركزي الباك�ستاين وتعليماته بنود ًا تتعلق بتوفري �أموال امل�ضاربة
للم�ص���ارف التجاري���ة بع���د �أن انتقل �إىل النظ���ام امل�صريف الإ�سالم���ي ،ويف هذه
احلالة تكون ن�سبة الأرباح التي تدفعها امل�صارف التجارية م�ساوية لن�سبة الأرباح
الت���ي يدفعها امل�ص���رف املقرت�ض على ح�ساب���ات التوفري لديه ع���ن ن�صف ال�سنة
املعينة� ،أما �إذا حتمل امل�صرف خ�سائر يف تلك املدة ف�إن الأرباح التي ح�صل عليها
(� ((4صديقي ،الربف�سور جناة اهلل (النظام امل�صريف الالربوي) مرجع �سابق� ،ص  ،73كذلك ميكن النظر
للم�ؤلف نف�سه يف كتاب(،امل�صارف املركزية يف �إطار العمل الإ�سالمي) مرجع �سابق� ،ص .49
( ((4حممد ،يو�سف كمال (فقه االقت�صاد النقدي) مرجع �سابق� ،ص .397
( ((4ح�سن ،د� .صابر حممد (ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية يف التطبيق املعا�صر) ندوة التطبيقات االقت�صادية
الإ�سالمية املعا�صرة ،الدار البي�ضاء1998 ،م� ،ص .6
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امل�ص���رف املركزي الباك�ستاين عن تل���ك املدة تعاد لذلك امل�ص���رف ويتم تق�سيم
اخل�سائر بني �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال بالن�سبة والتنا�سب مع التمويل الذي قدموه.
م�شارك���ة امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي يف تق���دمي قرو����ض ح�سن���ة (جمانية)
للم�صارف التجارية مع حتمل امل�ص���رف التجاري ر�سوم تكلفة امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي لإدارة تلك ذلك القرو�ض ،وهذا الأ�سلوب جل�أت �إليه معظم امل�صارف
املركزية الر�أ�سمالية عند حاجة امل�صرف التجاري �إىل النقد خا�صة يف الأزمات،
وينبغ���ي ع���دم التو�سع يف ذل���ك �أو اللجوء �إلي���ه �إال بعد ا�ستنف���اذ الأدوات الأخرى
الت���ي حتدث الباحث عنه���ا ،مثل �أن تكون ن�سب���ة �إعادة التموي���ل ،مرتبطة بن�سبة
الإقرا����ض ،وه���ي تل���ك الن�سبة املئوية م���ن الودائع حت���ت الطلب ل���دى امل�صارف
التجاري���ة( ،اقرتاح الدكتور حممد جن���اة اهلل �صديقي) ،واقرتاح الدكتور حممد
عم���ر �شابرا ،حيث امل�ص���ارف التجارية تلت���زم بتقدمي قرو�ض ح�سن���ة للحكومة،
وبالتايل يكون من حق امل�صرف الذي قدمها� ،أن يح�صل على ن�سبة منها يف �إطار
�إعادة متويله من امل�صرف املركزي.
التموي���ل عن طريق �شراء امل�ضاربات واملرابح���ات وامل�شاركات؛ ففي حالة احتياج
امل�ص���ارف التجارية للتمويل ،وقد ا�ستنفذت الطرق ال�سابقة ،ميكنها �أن تلج�أ �إىل
بيع م�شاركاتها �أو مرابحاتها �أو م�ضارباتها للم�صرف املركزي.
�ضبط حدود ن�سبة امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،بغر�ض التحكم يف حجم االئتمان
ودرج���ة التو�سع املطلوبة ،ويتطل���ب الأمر حتديد احلد الأدنى واحلد الأعلى لن�سب
امل�شارك���ة يف الأرب���اح ب�ي�ن امل�صارف التجاري���ة وامل�ستثمرين ،وي�ت�رك للم�صارف
التجارية هام�ش احلركة واحلرية يف ذلك املجال بني احلدين الأدنى والأعلى.
ويذه���ب الأ�ست���اذ عبدالقادر من�ص���ور �إىل الت�أكي���د على فعالية حتدي���د هوام�ش
امل�شاركات وامل�ضاربات بقوله�( :إن التغيري يف هوام�ش املرابحات ،ون�صيب الإدارة
يف �أرب���اح امل�شاركات ،ميك���ن �أن يلعب دور ًا وا�ضح ًا ،يف توزي���ع وتخ�صي�ص املوارد
املتاحة يف االقت�ص���اد ،يف �ضوء �أهداف ال�سيا�سة االقت�صادية املعلنة ،و�إذا ما قيل
�إن العالق���ة البيني���ة بني هذه الهوام�ش وق���رارات اال�ستثمار ،تب���دو غري مبا�شرة،
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وم���ن ث���م ال ميكن التحديد بدقة للآث���ار الناجتة عنها ،ف����إن احلجة نف�سها ميكن
�أن ت���ورد يف حال���ة �أ�سع���ار الفائ���دة و�سعر �إع���ادة اخل�صم ،وهذا يف ح���د ذاته ،ال
يلغ���ي �أهمي���ه ه���ذه الأدوار� ،أو الدور الذي ميك���ن �أن تلعب���ه يف تخ�صي�ص املوارد،
و�إمن���ا ي�ؤكد على �ضرورة ا�ستخدام حزمة كاملة من الأدوار ،ل�ضمان حتقيق الأثر
النهائ���ي املطلوب)( ،((4وي�شكك بع�ض اخلرباء بج���دوى حتديد ن�سبة امل�شاركة يف
الرب���ح واخل�سارة ك�أداة فاعل���ة يف التحكم باالئتمان ،ولذا يق���ول الدكتور حم�سن
����س .خان ،وعبا�س مرياخور�( :أنه من املمكن للم�صرف املركزي �أن يقوم بتنظيم
ن�سب امل�شاركة ،ب�ي�ن امل�صارف التجارية واملقرت�ضني م���ن ناحية ،وبني امل�صارف
التجاري���ة ،واملودعني من الناحية الأخرى ،وت�ؤدي التغ�ي�رات يف هذه الن�سب� ،إىل
التغ�ي�ر مبعدل العائد ،وميكن �أن ينتج عنها نف����س الأثر ،الذي ينتج عن �أداة �سعر
الفائ���دة على تدفقات املوارد املالي���ة على امل�ستويني القطاع���ي وال�شامل ،غري �أن
هن���اك جد ًال ،حول مدي �صالحية مثل هذه ال�سيا�س���ة ،حيث �أنها ت�شكل قيد ًا على
حري���ة التعاقد ،ورمبا ال تكون من�صفة ،و�ستثور م�س�ألة عدم الإن�صاف يف حالة ما
�إذا فر�ض���ت قواعد امل�شاركة يف الربح التي ي�ضيفها امل�صرف املركزي ،مثل عائد
�أعلى للربح يقل عن ح�صة امل�شاركة يف اخل�سارة)(.((5

( ((4ترجمة :من�سي ،عبدالعليم ،وتقرير جمل�س الفكر الإ�سالمي ب�ش�أن �إلغاء الفائدة من االقت�صاد يف
الباك�ستان ،مرجع �سابق� ،ص.91
( ((5عبدالقادر ،من�صور (تنظيم ال�سوق النقدي واملايل من قبل البنوك املركزية) ،مرجع �سابق� ،ص .43
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عمليات ال�سوق املفتوحة:

يق�ص���د بعملي���ات ال�س���وق املفتوحة (دخ���ول امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي بائع ًا
�أو م�شرتي��� ًا للأوراق املالي���ة والنقدية ب�أنواعه���ا كال�سندات الإ�سالمي���ة والأ�سهم،
وذل���ك للت�أث�ي�ر على الن�ش���اط االقت�صادي عن طري���ق الت�أثري يف حج���م الأر�صدة
النقدي���ة احلا�ضرة واملوجودة لدى امل�ص���ارف التجارية والأفراد ،من �أجل التو�سع
�أو التقلي����ص يف حج���م الن�ش���اط االئتم���اين واال�ستثم���اري للم�ص���ارف التجارية،
وامل�ؤ�س�سات املالية ،واال�ستثمارية ،والأفراد).
واجلدي���ر بالذك���ر �أن بي���ع و�ش���راء الأوراق املالي���ة الإ�سالمية �سي�ش���كل بدي ًال عن
عملي���ات ال�س���وق املفتوحة يف النظ���ام امل�صريف الربوي ،ويتوق���ع �أن تكون احلاجة
�إليه���ا متدنية يف اقت�صاد �إ�سالم���ي م�ستقر ف�ض ًال عن ذلك ف����إن البلدان العربية
النامية تتميز ب�ضحالة �سوقها املايل ،مما يدعم الت�شكيك ب�أهمية عمليات ال�سوق
املفتوح���ة وحمدوديتها يف احلد من التقلبات االقت�صادية ( ،((5وميكن تق�سيم تلك
الأوار ق املالية التي �ستعمل يف �سوق للأوراق املالية الإ�سالمية �إىل(((5ما ي�أتي:
الأدوات املالية القائمة على امللكية

تق���وم فكرة الأوراق املالية املنبثقة من مبد�أ امللكية على تداول وثائق �أو م�ستندات
التملك فم�ستندات التملك �إمنا متثل ملكية لأعيان حمددوه ومعروفة(.((5
وي�ستند تداول هذه امل�ستندات �إىل مبد�أ القب�ض ال�شرعي الذي يفتي به عند قب�ض
امل�ستن���د والذي ميث���ل امللكية وحيث �أن الأعيان اململوكة تخ�ض���ع لعوامل ال�سوق يف
حتدي���د �أ�سعارها لذل���ك ميكن بيع هذه امل�ستن���دات ب�أ�سعار ال�س���وق �سواء قلت �أم
زادت عند �شرائها �أو �إ�صدارها للمرة الأوىل.
�أم���ا العائ���د الذي ين�ش�أ عن ه���ذه امل�ستندات فهو ما ين�ش�أ ع���ن الأعيان نف�سها من
( ((5خان ،حم�سن �س ،وعبا�س مرياخور (النظام املايل وال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي) �صندوق
النقد الدويل� ،إدارة البحوث ،وثيقة �صادرة عام 1985م� ،ص .16
( ((5عفر ،د .حممد عبداملنعم( ،ال�سيا�سة االقت�صادية يف الإ�سالم) املطبعة العربية احلديثة ،مرجع �سابق� ،ص.133
( ((5القحف ،د .منذر (ال�سيا�سات املالية ودورها و�ضوابطها يف االقت�صاد الإ�سالمي) دار الفكر
املعا�صر،،بريوت الطبعة الأوىل 1998م� ،ص.70
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�إي���راد وي�سم���ى بالعائ���د الإيرادي �إ�ضافة �إىل م���ا ين�ش�أ عن التغ�ي�رات ال�سوقية يف
�أ�سعار الأعيان نف�سها وهو ما ي�سمى بالعائد الر�أ�سمايل.
و�أم���ا درجة املخاط���رة فتتف���اوت ح�سب الأعي���ان نف�سه���ا والأح���وال االقت�صادية
وال�سيا�سي���ة والأمنية ال�سائ���دة يف البلد طيلة مدة التموي���ل بالتملك ،وكذلك ف�إن
درج���ة املخاط���رة تت�أثر بن���وع الأداة التمويلي���ة امل�ستخدم���ة و�أهم �أن���واع الأدوات
املالي���ة القائمة ،على التملك �صكوك الإيجارة و�أ�سه���م امل�شاركة و�أ�سهم امل�ضاربة
وح�ص�ص الإنتاج (.((5

( ((5ومن �أبرز التطبيقات ل�سندات املقار�ضة ما ذكره د .عبدال�سالم العبادي �أ�ستاذ الفقه الإ�سالمي عن
جتربة اململكة الأردنية الها�شمية ممثلة بدائرة الأوقاف من �إ�صدار �سندات مقار�ضة بقانون بقوله(وقد
عرف قانون �سندات املقار�ضة رقم ( )10ل�سنة 1981م� :سندات املقار�ضة يف املادة ( )2فقرة (�أ) ب�أنها:
الوثائق حمددة القيمة التي ت�صدر ب�أ�سماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها ل�صاحب امل�شروع بعينه
بق�صد تنفيذ امل�شروع وا�ستغالله وحتقيق الربح .وجاء يف الفقرة (ب) من هذه املادة تو�ضيح فكرة
ال�سندات :يح�صل مالكو ال�سندات على ن�سبة حمدودة من �أرباح امل�شروع وال تنتج �سندات املقار�ضة �أي
فوائد كما ال تعطي مالكها احلق يف املطالبة بفائدة �سنوية حمددة.
	�أما عن �ضمان �أ�صل قيمة ال�سند متماثلة �أن ال يتعر�ض املكتتبني للخ�سارة وتتحملها اجلهة امل�صدرة لل�سند
وبحيث يعاد يف جميع الأحوال لللمكتتب قيمة ال�سند الأ�صلية يف مواعيد الإطفاء املقدرة دون نق�ص �أو
خ�سارة وذلك ت�شجيع ًا لالكتتاب يف هذا النوع من ال�سندات فقد جاء يف املحتوى :ومبا �أن وزارة الأوقاف
مبقت�ضى املادة الرابعة من قانون الأوقاف رقم ( )26ل�سنة 1966م لها �شخ�صية معنوية وا�ستقالل مايل
و�إداري ،ومبا �أن لها �شرع ًا حكم املتويل على الوقف ،ومبا �أنه يجوز �شرع ًا للحكومة مبا لها من والية عامة
�أن ترعى �ش�ؤون املواطنني ،ولها �أن ت�شجع �أي فريق على القيام مبا يعود على املجموع باخلري وامل�صلحة ف�إن
جلنة  /لفتوى وامل�شرتكني معها يف هذا الإجماع يرون �أنه بعد حتقيق كفاية احلكومة ف�إن الن�ص على حتمل
املكتتبني للخ�سارة مل يعد وارد ًا وال لزوم له ،ف�إننا نقرر ما يلي:
جواز كفالة احلكومة ل�سندات املقار�ضة املخ�ص�صة العتماد �أرا�ضي الأوقاف باعتبار �أن احلكومة طرف
ثالث وذلك على �أ�سا�س الوعد امللزم.
عدم احلاجة حينئذ للن�ص يف �سندات املقار�ضة لهذه الغاية على �أن يتحمل املكتتبون ما ي�صيبهم من
اخل�سارة.
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�أوراق الدين النقدي:

وه���ي تعتمد على القر����ض �أو بيع املرابحة وبي���ع اال�ست�صناع فيمك���ن للحكومة �أن
ت�صدر �سندات مرابحة و�سندات ا�ست�صناع مقابل ما حت�صل عليه من �سلع ولوازم
من القطاع اخلا�ص مع مالحظة ال�شروط املعروفة يف كل من هذين العقدين.
وميك���ن �أن ت�صدر هذه ال�سندات بوحدات �صغ�ي�رة ولأجال ا�ستحقاق متتالية مما
يخف���ف م���ن �آثار عدم تداولها عل���ى برجمة ال�سيولة لدي حامليه���ا ،كما ميكن �أن
تقب���ل احلكوم���ة ا�ستعمالها يف �سداد ال�ضرائب ويف دف���ع الت�أمينات واحلقوق لدى
�أجه���زة احلكومة �أو القطاع اخلا�ص ،ويالحظ �أن هذه الأدوات تربط الدين العام
بتقدمي ال�سلعة �أو اخلدمة للحكومة �أو م�ؤ�س�ساتها ،وبالتايل ف�إن تطبيقها يقلل من
احتم���االت �ص���رف الدين العام على غريها ،ومن جهة �أخ���رى ف�إن �سندات الدين
النقدي ميكن �أن تكون ق�صرية �أو متو�سطة �أو طويلة الأجل كما ميكن �أن ت�صدرها
احلكومة �أو الهيئات العامة التابعة لها.
وينبغ���ي �أن نالح���ظ �أن عدم قابلية ه���ذه ال�سندات للتدوال بغ�ي�ر قيمتها اال�سمية
يجعلها �أداة قا�صرة يف الأ�سواق املالية (.((5
�أوراق الدين العيني:

وه���ي �أوراق تك���ون فيها مديونية احلكوم���ة عينية ،وتن�ش�أ ه���ذه الديون على ثالث
معام�ل�ات �شرعية هي :ال�سل���م( ،((5اال�ست�صناع والإجارة �أم���ا فكرة هذه الأدوات
فهي كالآتي:
الت���زام من قب���ل احلكومة بتقدمي �سل���ع وخدمات خا�صة حلام���ل ال�سند يف تاريخ
م�ستقبل���ي معلن ،وقد تكون هذه ال�سلع معيارية مم���ا يجوز فيه ال�سلم ،كاملنتجات
الزراعية ،كالقمح �أو م�صنعة كال�سكر �أو مادة خام كالبرتول �أو تكون غري معيارية،
مما ميكن تو�صيفها بدقه كبيوت ال�سكن ،كما ميكن �أن تكون اخلدمات التي تلتزم
احلكوم���ة �أو امل�ؤ�س�سات العامة تقدميها يف امل�ستقبل منافع من نوع ما ي�سمى عادة
باخلدمات العامة مثل :كمية حمددة من الكهرباء� ،أو اخلدمة الهاتفية.
( ((5القحف ،د .منذر ،منذر (ال�سيا�سة املالية دورها و�ضوابطها يف االقت�صاد الإ�سالمي) مرجع �سابق� ،ص .83
( ((5القحف ،د منذر ،ال�سيا�سة املالية ،دورها ،و�ضوابطها يف االقت�صاد الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .84
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�أما ع���ن اخل�صائ�ص االقت�صادي���ة لأدوات التمويل القائمة عل���ى املديونية ،ف�إنها
تتطل���ب التزامات بالوفاء ،من قبل الدولة لذل���ك ال بد فيها من اللجوء �إىل زيادة
يف ال�ضرائب ،كما ال ميكن فيها التمويل اجلديد لأن �إعادة جدولة الديون النا�شئة
عنه���ا غري ممكن وميك���ن ا�ستعمال هذه الأدوات يف التمويل ذي الأجل الق�صري �أو
الطوي���ل ،كما ميكن ا�ستعمال �أدوات الدي���ن النقدي للتمويل الداخلي �أو اخلارجي
عل���ى حد �س���واء �أما �أدوات الدين العين���ي ،فما كان من نوع ال�سل���م ،واال�ست�صناع
ينا�سب �أي�ض ًا التمويل اخلارجي(.((5
الأدوات والأ�ساليب الرقابية النوعية (االنتقائية):

يق�ص���د ب���الأدوات والأ�سالي���ب الرقابي���ة النوعية تل���ك الأدوات الت���ي ي�ستخدمها
امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي يف الت�أثري على نوع االئتم���ان ،وهي موجهة للت�أثري،
على ا�ستخدامات االئتمان ،وهي:
�إل���زام امل�ص���ارف مبوانع وح���دود التوظيف يف قطاعات معين���ة ،حيث يتم حتديد
ال�سق���وف االئتماني���ة ،حل���دود التمويل لعم�ل�اء �أو لعمي���ل بعينه �أو قط���اع �أو عدة
قطاع���ات ،واجلدي���ر بالذك���ر �أن تل���ك ال�سيا�س���ة تواج���ه مبعار�ض���ه ،م���ن بع�ض
االقت�صاديني(((5الإ�سالميني م�ستندين على حجج ،هي:
•�أن امل�صارف التجارية يف النظام امل�صريف الإ�سالمي ال تخلق ائتمان ًا.
•�أن امل�ص���ارف التجارية ال تتاجر يف الديون ،و�إمنا تتعامل يف �سلع وموجودات
ملمو�سة وبالتايل فال ينتج عن ن�شاطها �آثار ت�ضخمية.
•ال يج���وز �شرع ًا حتديد �سق���وف ائتمانية لل�ضرر النا�شئ عنه���ا ،ولأنها تقييد
للمالك يف ملكه.
( ((5بد�أت البحرين يف منت�صف العام املا�ضي ،يف �إ�صدار �صكوك �إ�سالمية ت�سمى �صكوك ال�سلم قيمتها
( )25مليون دوالر ،ب�شكل �شهري ،كما طرحت �أي�ض ًا �أذون �إجارة مدتها خم�سة �سنوات قيمتها
( )100مليون دوالر وهي الأوىل التي ي�صدرها بنك مركزي يف املنطقة ،راجع� ،أعمال انطالق ال�سوق
الإ�سالمية العاملية يف البحرين� ،صحيفة ال�شعب اليومية ،ال�صني2002 ،م ،على موقعها بالإنرتنت
.http:llarabic.people.com.cn

( ((5القحف ،د .منذر ،املرجع نف�سه� ،ص .85
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وال �أعتق���د �أن هذه احلجج كافية للمناداة بعدم و�ض���ع �سقوف متويلية للم�صارف
التجاري���ة يف النظ���ام امل�ص���ريف الإ�سالم���ي ،فامل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي
علي���ه التدخ���ل يف توجي���ه االئتمان �إىل قطاع���ات تنموية ذات �أهمي���ة لالقت�صاد،
وه���ي م���ن �أه���م الأدوات يف االقت�ص���ادات النامي���ة ،لكن على امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي ما يلي:
•املرون���ة يف تطبيق نظام ال�سقوف االئتمانية (التوظيفات) وحتديد املعدالت،
بالت�ش���اور م���ع امل�صارف التجارية ،بع���د مراعاة طبيع���ة عملياتها والظروف
االقت�صادية ال�سائدة.
•�أن تفر����ض يف �إط���ار ال�سيا�س���ات االقت�صادية املر�سوم���ة وامل�ستقرة بحيث ال
تخ�ضع للتغيري والتبديل املفاجىء ،واملربك لعمليات امل�صرف التجاري.
وميك���ن عن طريق ه���ذه الأداة توجية االئتم���ان نحو ا�ستخدام���ات مثلي ،قطاعي ًا
وزمني��� ًا ومكاني ًا� ،إذ ب�إمكان امل�صرف املرك���زي �إيجاد �سلة من الإجراءات ،ت�صاغ
�ضم���ن خط���ة يتم تنفيذه���ا بالتن�سيق م���ع اجلهاز امل�ص���ريف التج���اري ،ومن بني
الإج���راءات التي يتم بوا�سطتها توزيع االئتمان توزيع��� ًا يتنا�سب مع طبيعة الو�ضع
االقت�ص���ادي ال�سائ���د عن طريق ربط مكونات االحتي���اط النقدي ب�أنواع وجماالت
االئتمان املقدم من قبل امل�صارف ،بحيث ترتفع ن�سبة املكونات غري املرغوب فيها
قطاعي ًا �أو زماني ًا ،بغية ت�شجيع اجتاه ،االئتمان �إىل اال�ستخدامات املطلوبة(.((5
�أدوات و�أ�ساليب التدخل املبا�شر:

�إن �أدوات التدخ���ل املبا�ش���ر للم�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي �س���وف تك���ون �أ�سوة
بامل�ص���ارف املركزية الر�أ�سمالية والتي تناولها الباحث �سابق ًا يف منوذج امل�صرف
املركزي الر�أ�سمايل ومنها:
•الإقناع الأدبي.
•الرقابة امل�صرفية.
(� ((5أحمد� ،أحمد حميي (دور البنك املركزي بالن�سبة للم�صرف الإ�سالمي) ملف امل�صرف املركزي ،مكتبة
جمموعة دلة الربكة ،جدة ،بدون تاريخ� ،ص .7
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ول���ن تت�أثر بتحول امل�ص���رف املركزي الر�أ�سمايل �إىل م�ص���رف مركزي �إ�سالمي،
والت���ي م���ن تلك الأ�سالي���ب دع���م الأدوات الكمي���ة والنوعية بغية حتقي���ق �أهداف
ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية.
غ�ي�ر �أن التغيري الرئي�سي هو يف ا�ستخدام (ن�سب���ة ال�سيولة) ك�أحد �أدوات الرقابة
امل�صرفية من قبل امل�صرف املركزي :ويق�صد بن�سبة ال�سيولة (االلتزام القانوين،
لكل م�ص���رف باالحتفاظ بن�سبة مئوية معينة من جمم���وع التزاماته حتت الطلب
�أو لأج���ل (ودائ���ع ا�ستثمارية) يف �ص���ورة نقد ،مبا يف ذلك الأر�ص���دة املودعة لدى
امل�صرف املركزي الإ�سالمي� ،أو الذهب �أو الأوراق املالية ،وي�ضمن هذا املطلب �أن
حتوز امل�صارف �أ�صو ًال �سائله يف البالد ،تكفي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها).
فك���ون امل�ص���ارف التجارية الإ�سالمي���ة لها طبيعته���ا اال�ستثماري���ة اخلا�صة فمن
املحبذ فر�ض ن�سب���ة ال�سيولة على الودائع اجلارية ولي�س على الودائع اال�ستثمارية
ذلك �أن فر�ضها على الودائع اال�ستثمارية ي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا على �أن�شطة امل�صرف
الإنتاجي���ة ودوره يف عملية متوي���ل التنمية وي�ؤكد ذلك �شاب���را بقوله (لي�س هناك
حاجه ملطلب ال�سيولة للودائع اال�ستثمارية حيث ي�شبهها ب�أ�سهم املالك).

املطلب اخلام�س :الرقابة ال�شرعية.

تنب���ع �أهمي���ة هيئة الرقاب���ة ال�شرعية للم�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي من جت�سيد
الت���زام امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي ب�أح���د مرتك���زات ال�سيا�س���ة النقدي���ة يف
الإ�سالم ،وهي االلت���زام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ثم �إن العاملني لي�سوا غالب ًا
عل���ى قدر من املعرفة ال�شرعي���ة با�ستنباط الأحكام والفتوى؛ ول���ذا �أمرنا بالعودة
لأه���ل االخت�صا�ص يف قوله تع���اىل(( :فا�س�ألوا �أهل الذك���ر �إن كنتم ال تعلمون))
(النحل ،)43 :كما يت�أكد دور هيئة الرقابة ال�شرعية يف تلك الأو�ضاع التي مير بها
امل�ص���رف املركزي من حتول وانتقال ،من امل�صرف املركزي الربوي �إىل م�صرف
مرك���زي �إ�سالمي ،وتع���رف هيئة الرقابة ال�شرعي���ة (( ،((6ب�أنها جهاز م�ستقل من
الفقه���اء املتخ�ص�صني يف فقه املعامالت ،ويج���وز �أن يكون �أحد الأع�ضاء من غري
(� ((6صالح ،د� .صاحلي ،رجع �سابق �ص .54
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الفقه���اء على �أن يكون م���ن املتخ�ص�صني يف جمال امل�ؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمية،
وله �إملام بفقه املعامالت ،ويعهد لهيئة الرقابة ال�شرعية ،توجيه ن�شاطات امل�ؤ�س�سة
ومراقبته���ا ،والإ�ش���راف عليه���ا للت�أكد م���ن التزامها ب�أح���كام ومب���ادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،وتكون قراراتها ملزمة للم�ؤ�س�سة).
وقد ا�ستحدثت هيئة الرقابة ال�شرعية (((6وجودها القانوين ،من القوانني املنظمة
للبنوك الإ�سالمية.
فمث ًال جند �أن القانون الأ�سا�سي مل�صرف في�صل الإ�سالمي امل�صري ،تلزمه املادة
( )40من���ه ب�إحداث هذه الهيئة وا�شرتط تكوينها من �أ�شخا�ص يتم اختيارهم من
ط���رف اجلمعية العمومية ملدة (� ،)3سن���وات و�أن يكون عددهم ( )5على الأكرث،
و�أن يكون���وا من علم���اء ال�شرع وفقه���اء القانون املقارن امل�ؤمن�ي�ن بفكرة امل�صرف
الإ�سالم���ي ،وعلى هذا املنهج �سار بنك في�صل الإ�سالم���ي ال�سوداين مع اختالف
ب�سي���ط يف عدد �أع�ضاء الهيئة �إذا جعل لهم حد �أدين هو (� )3أع�ضاء ،وحد �أعلى
ه���و (� )7أع�ض���اء ،و�أي�ض ًا بن���ك التنمية التع���اوين الإ�سالمي ال�س���وداين با�ستثناء
اجلهة املخت�صة بالتعيني �إذ منح القانون هذا احلق ملجل�س الإدارة.
ومتار����س هيئ���ة الرقاب���ة ال�شرعي���ة للم�صرف املرك���زي الإ�سالمي امله���ام نف�سها
تقريب��� ًا الت���ي متار�سها الرقاب���ة ال�شرعي���ة يف امل�ص���ارف الإ�سالمية ،وم���ن �أبرز
مهامها( ((6ما ي�أتي:
•تق���دمي امل�شورة و�إبداء الر�أي و املراجعة فيم���ا يتعلق بتطبيق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،ويكون لها ما ملراقبي احل�سابات من و�سائل واخت�صا�صات.
•اال�شرتاك مع امل�س�ؤولني بامل�صرف املركزي يف و�ضع مناذج العقود واالتفاقيات
والعملي���ات العائدة جلميع معامالت امل�صرف م���ع املركزي ،والت�أكد من خلو
تلك العقود واالتفاقيات والعمليات املذكورة من املحظورات ال�شرعية.
( ((6معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية1999 ،م ملحق (ج)� ،ص .3
( ((6املالقي ،عائ�شة ال�شرقاوي ،مرجع �سابق� ،ص .155
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•تقدم الهيئة دوري ًا وعندما يقت�ضي الأمر تقاريرها ومالحظاتها �إىل كل من:
املحافظ ،وجمل�س املحافظني.
•تق���دم الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية ،تقري���ر ًا �سنوي ًا يف�صح عن مدى التزام
امل�صرف املركزي ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ومتار����س هيئ���ة الرقابة ال�شرعي���ة للم�صرف املرك���زي الإ�سالمي امله���ام نف�سها
تقريب��� ًا التي متار�سه���ا الرقابة ال�شرعي���ة يف امل�صارف التجاري���ة الإ�سالمية� ،إال
�أنه���ا تعترب �أعل���ى هيئة رقابية �شرعية ،وال ميتد �سلطاته���ا على امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي فح�س���ب ،و�إمنا متت���د �سلطاته���ا �أي�ض ًا لهيئ���ات الرقاب���ة ال�شرعية يف
امل�ص���ارف الإ�سالمي���ة التجاري���ة ،وامل�ؤ�س�سات املالي���ة الأخرى ،ويذه���ب الأ�ستاذ
 /حمم���د ن���ور على عبداهلل �إىل هذا ال���ر�أي بقوله(( ((6يج���ب �أن يت�ضمن القانون
املنظم لأعمال امل�صارف الإ�سالمية على وجود هيئة عليا للرقابة ال�شرعية بحيث
يكون لها كامل ا�ستقالليتها ،وال يتعار�ض ذلك مع جعل تبعيتها الإدارية للم�صرف
املرك���زي ،ومن �أبرز مهام الهيئة العليا ،ممار�سة دور الرقابة ال�شرعية مع هيئات
الرقاب���ة ال�شرعي���ة يف امل�صارف وامل�ؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمي���ة ك�أداة من �أدوات
الرقاب���ة ال�شرعي���ة ،والتدقي���ق بغر�ض التثبت م���ن �سالمة الإج���راءات املتبعة يف
عملي���ة �إ�صدار الفتوى وممار�سة الرقابة ال�شرعي���ة على �أعمال امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي� ،إىل جان���ب ال�سع���ي يف التوفي���ق ب�ي�ن االجتاه���ات الفقهي���ة والفتاوى
ال�ص���ادرة عن الهيئات ال�شرعية ،وذلك دون التدخل يف الت�أثري على ذات الفتوى،
�أو م�صادرته���ا ما دامت وفق املعايري العلمية واملو�ضوعي���ة العامة ،ووفق ًا للقاعدة
الفقهي���ة (االجتهاد ال ينق�ض مبثله) ،كما ت�ضطلع الهيئ���ة العليا برفع احلرج عن
�أع�ض���اء الرقابة ال�شرعي���ة واملتمثل يف منح املخ�ص�صات املالي���ة لهم ،والذي يعد
يف كث�ي�ر من الأحيان قادح ًا من قوادح اال�ستقاللي���ة للفتوى والرقابة ال�شرعية يف
امل�صارف التجارية الإ�سالمية).
وهيئ���ة الرقابة ال�شرعية يف حالتنا هذه� ،س���وف تعني �إما من وزير املالية� ،أو وزير
العدل� ،أو من رئي�س جمل�س الوزراء� ،أو �أي من �سلطة �أعلى من امل�صرف املركزي
( ((6الكفراوي ،عوف حممود (النقود وامل�صارف يف النظام الإ�سالمي) مرجع �سابق� ،ص .266
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الإ�سالم���ي ،وكما �أ�سلفت ف�إن هيئ���ة الرقابة ال�شرعية يجب �أن ي�صدر عنها تقرير
�سنوي يظهر العنا�صر الرئي�سية(((6والأ�سا�سية التالية:
•عنوان التقرير.
•اجلهة التي يوجه �إليها التقرير.
•الفقرة االفتتاحية �أو التمهيدية.
•فق���رة نطاق عمل هيئة الرقاب���ة ال�شرعية وحتتوي على و�ص���ف طبيعة العمل
الذي مت �أدا�ؤه.
•فقرة الر�أي ،وحتتوي على �إبداء الر�أي ب�ش�أن التزام امل�ؤ�س�سة ب�أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية.
•تاريخ التقرير.
•توقيع �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية.
�أم���ا عن واق���ع هيئات الرقابة ال�شرعي���ة ،فيذهب البع����ض �إىل الت�شكيك بدورها،
ومنه���م :الربوفي�سور حممد جناة اهلل �صديق���ي (((6بقوله (وجدت هيئات الرقابة
ال�شرعي���ة يف �أك�ث�ر امل�ص���ارف الإ�سالمية لت�صحي���ح امل�سار ،وك�سب ثق���ة النا�س،
وق���د ن�شر عدد من امل�ص���ارف الإ�سالمية بع�ض فتاوى ه���ذه الهيئات ،الأمر الذي
ي�ستحق الثناء ،مبا �أثرى به مكتبة االقت�صاد الإ�سالمي ،ولكن ال تزال �أعمال هذه
الهيئ���ات ،وموقف �إدارة امل�صارف منها ،حماط���ة ب�شيء من الغمو�ض ،كما تفتقد
ه���ذه الهيئات مهمة التن�سي���ق بينها وت�سعى لرفع اخل�ل�اف يف الفتوى يف �أمورهم
جميعه���ا ،مثل الوعد املل���زم يف املرابحة� ،أو البيع وال�ش���راء املوازيان يف العمالت
الأجنبي���ة ،والتجارة يف الأ�سهم ،وحكم �أ�سهم ال�شركات ،التي ال تخلو �أعمالها من
التعامل بالفوائد امل�صرفية�.....إلخ).

( ((6عبداهلل ،حممد نور علي (قوانني البنوك الإ�سالمية الأ�س�س ال�شرعية واملعايري االقت�صادية) مرجع
�سابق� ،ص .9
( ((6معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .4
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وكذلك الدكتور رفيق يون����س امل�صري(((6بقوله (�إن ما مييز امل�صارف الإ�سالمية
ع���ن غريها ،هو التزامها ب�أوام���ر ال�شريعة ،ونواهيها ،ف�إذا حتررت وان�سلخت من
هذا االلتزام فكيف تكون �إ�سالمية ؟!
وق���د يتربم بع�ض املديرين بالفتاوى ال�شرعي���ة امل�صرفية ،ورمبا يرجع ذلك لعدم
معرفته���م بال�شريع���ة والتزامهم به���ا� ،أو يرجع لأن خرباته���م امل�صرفية املكت�سبة
ق���د ت�شكلت يف نطاق امل�صارف التقليدية ،وق���د ي�شتد ظهور هذا التربم من بع�ض
امل�ص���ارف التي دخلت �أخري ًا يف �ساحة العم���ل امل�صريف الإ�سالمي لغر�ض جتاري
حم����ض ،فتتناف�س م���ع غريها يف اجتذاب �أم���وال امل�سلمني امللتزم�ي�ن ،وم�ضاعفة
طاقاته���ا املالية ،وترى يف الأحكام ال�شرعية قيود ًا ،وتتظاهر يف �أنها تطبق العقود
ال�شرعي���ة ،وال يك���ون تطبيقه���ا �إال من باب ال�ص���ور وال�شكلي���ات ،فتجه�ض العمل
امل�صريف الإ�سالمي من جدته ،ومقا�صده).

(� ((6صديقي ،حممد جناة اهلل (م�شكالت البنوك الإ�سالمية يف الوقت احلا�ضر) بحث من �ضمن بحوث
ق�ضايا يف النقود والبنوك وامل�ساهمة يف ال�شركات ،البنك الإ�سالمية للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب ،جدة1993 ،م� ،.ص .287
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املبحث اخلام�س :ميزانية امل�صرف املركزي الإ�سالمي مقارنة
بامل�صرف املركزي الر�أ�سمايل واال�شرتاكي
املطلب الأول :ميزانية امل�صرف املركزي الإ�سالمي

لق���د تطرقن���ا �إىل وظائف امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،ولك���ي ن�ؤكد انعكا�س تلك
الوظائف فالبد �أن نظهر ذلك يف ميزانية امل�صرف املركزي الإ�سالمي مع التعليق
عليها:
(((6
ميزانية امل�صرف املركزي الإ�سالمي
الأ�صول

اخل�صوم ور�أ�س املال

Assts

Liabilities and Capital

•نقد �أجنبي.
•ا�ستثمارات.
•�شهادات وودائع ت�صدرها م�صارف
مركزية �إ�سالمية �أخرى.
•�سندات حكومية و�أوراق مالية �إ�سالمية.
•ح�سابات الذهب وحقوق ال�سحب اخلا�صة.
•بنود �سائلة حتت التح�صيل.
•�أ�صول �أخرى(مباين).

• بنكنوت امل�صرف املركزي.
• �شهادات ودائع ،و�إقرا�ض مركزية للم�ؤ�س�سات
املالية والبنوك التجارية.
• �شهادات ،وودائع مركزية للم�صارف التجارية.
•�شهادات ا�ستثمار وودائع ل�صالح احلكومة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
•االحتياطيات الإلزامية والنظامية.
• بنود �سائلة م�ستحقه حتت التح�صيل.
•خ�صوم �أخرى ،وح�سابات ر�أ�س املال.

املجموع:

املجموع:

وملزي���د م���ن الإي�ضاح لبن���ود الأ�ص���ول واخل�ص���وم يف ميزانية امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي� ،سنتناول تعريف كل بند �أدناه ح�سب ما ي�أتي:

( ((6امل�صري ،د .رفيق يون�س (بحوث يف امل�صارف الإ�سالمية) دار الكتب �سورية ،دم�شق ،الطبعة الأوىل،
2001م� ،ص.117
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( )1الأ�صول:

نق���د �أجنب���ي :يحتف���ظ امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي مبوج���ودات �أجنبية لعدة
�أغرا����ض ،من بينه���ا :متويل التج���ارة اخلارجية ،وميكن ا�ستثم���ار ذلك النقد يف
�أدوات �إ�سالمية ق�صرية ومتو�سطة.
�شهادات وودائع ت�صدرها م�صارف مركزية �إ�سالمية �أخرى.
�سن���دات حكومي���ة و�أدوات مالي���ة �أخ���رى �إ�سالمي���ة :وميثل هذا البن���د ،ما ميلكه
امل�صرف املركزي الإ�سالمي دوم ًا بحوزته من الأوراق املالية من �سندات حكومية،
و�أ�سه���م �إ�سالمية ،ويتحكم امل�صرف يف �إجمايل قيمة الأوراق ،عن طريق عمليات
ال�سوق املفتوحة.
ح�ساب���ات الذه���ب :يقتني امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي ،ذهب �أو �شهادات ذهب،
و�إن كان���ت بكمي���ات غري كبرية ،حي���ث الزالت بع�ض ال���دول الإ�سالمية تعطي ثقة
لعملتها الوطنية ب�سبب ال�شعور النف�سي المتالك الدولة للذهب.
حق���وق ال�سح���ب اخلا�صة :ت�صدر حقوق ال�سحب اخلا�صة بوا�سطة �صندوق النقد
ال���دويل ( ،)IMFوت�ستخدم يف ت�سوي���ة املعامالت والديون الدولية ،وقد حلت هذه
ال�شهادات حمل الذهب يف املبادالت املالية الدولية.
بن���ود �سائل���ة حت���ت التح�صيل :وه���ي عبارة ع���ن ال�شيكات امل�ستحق���ة للم�صرف
حت�صل
املرك���زي الإ�سالمي على القطاع امل�صريف ،واملايل اخلا�ص ،والأفراد ،ومل ّ
بعد ،وحتتاج �إىل يومني �أو ثالثة ،وقد تخ�صم من ح�سابات امل�صارف ،وامل�ؤ�س�سات
املالية� ،أو احلكومية.
�أ�صول �أخرى :من �أجل مزاولة امل�صرف املركزي الإ�سالمي �أعماله فعليه �أن يقوم
بامتالك املباين ،وال�سيارات والأجهزة الأخرى ،والتي لي�ست لأغرا�ض اال�ستثمار،
وهي ال ت�شكل مبلغ ًا كبري ًا يف امليزانية.
( )2اخل�صوم:

البنكن���وت ،وه���و عبارة ع���ن ال�سيول���ة النقدية (النق���ود الورقي���ة) ال�صادرة عن
امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
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االحتياطي���ات الإلزامي���ة والنظامي���ة :وه���ي ودائ���ع امل�ص���ارف ل���دى امل�ص���رف
الإ�سالمي ،وميكن �أن يت�ساوى �أو يزيد �إجمايل قيمة هذه الودائع عن االحتياطيات
القانوني���ة املطلوبة ،من امل�ص���ارف التجارية االحتفاظ بها ب�ص���ورة �سائلة مقابل
الودائع املختلفة.
�شه���ادات وودائ���ع مركزي���ة و�إقرا����ض للم�ص���ارف التجارية :قد تق���وم امل�صارف
التجاري���ة ،وامل�ؤ�س�س���ات املالية الأخ���رى ب�إقرا����ض امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي
وف���ق نظام ي�صدره امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي خا�صة لتل���ك الودائع املجانية
(اجلارية) وفق ن�سبة حمددة ،كما قد تودع تلك اجلهات من خالل �شهادات ودائع
بنظام امل�شاركة يف الربح واخل�سارة.
�شه���ادات وودائ���ع حكومية :وهي الودائع الت���ي حتتفظ بها اخلزانة عند امل�صرف
املرك���زي الإ�سالم���ي والتي مبوجبها ت�ص���در �شيكاتها املختلف���ة ،وكذلك �شهادات
اال�ستثمار (�صكوك).
ودائ���ع �أخ���رى مب���ا فيها الودائ���ع الأجنبي���ة :وت�شمل ودائ���ع امل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلفة ،والودائع الأجنبية �إن وجدت.
بن���ود �سائل���ة م�ستحق���ة حتت التح�صي���ل :وهي عبارة عن تل���ك ال�شيكات املقدمة
للم�صرف وامل�ستحقة للغري ،ومل تتم �إ�ضافتها.
وت�سج���ل جمي���ع �ص���ور اخل�صوم الأخ���رى يف بند جمم���ع وخا�صة لتل���ك اخل�صوم
ال�صغرية وكذلك ح�سابات ر�أ�س مال امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
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املطلب الثاين :ميزانية امل�صرف املركزي الإ�سالمي مقارنة بامل�صرف
املركزي الر�أ�سمايل.

�إذا قمن���ا باملقارنة ،وذلك لإظهار �أثر ال�سيا�سة النقدية يف النظام املايل والنقدي
الإ�سالم���ي ،عل���ى امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي ،مقارن���ة بامل�ص���رف املركزي
الر�أ�سمايل� ،سنجد ما ي�أتي:
•اختفاء ال�سن���دات والأوراق املالية الربوية و�إحالل مكانها ال�سندات والأوراق
املالية الإ�سالمية القائمة عل���ى امل�شاركة ،والعقود الإ�سالمية الأخرى ،والتي
مت تناولها �سابق ًا.
•�أن كاف���ة الودائع يف جانبي الأ�ص���ول واخل�صوم هي ودائع �إما ا�ستثمارية وفق
مبد�أ امل�شاركة وامل�ضاربة �أو جارية ،وانتفاء وجود الودائع ذات العائد الثابت
وامل�ضم���ون ،وهذا يحقق الت���زام امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي بر�سالة بعدم
التعامل بالفائدة �أخذ ًا �أو عطا ًء.
•ظه���ور �أدوات نقدي���ة جدي���دة ذات ثقل مه���م يف ميزانية امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي ومنها :القرو�ض احل�سنة و�شهادات الودائع الإ�سالمية.
•يتفق امل�صرف املركزي الإ�سالمي مع امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل على بنود
ه���ي يف دائرة املب���اح ،ومنها :ح�سابات الذهب ،وحق���وق ال�سحب اخلا�صة يف
جانب الأ�صول ور�أ�س املال يف جانب اخل�صوم ،والأ�صول الثابتة وغريها.
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املبحث ال�ساد�س :عالقة امل�صرف املركزي الإ�سالمي بامل�ؤ�س�سات
النقدية والتمويلية الدولية
املطلب الأول :عالقة امل�صرف املركزي الإ�سالمي بامل�ؤ�س�سات النقدية
والتمويلية العربية والإ�سالمية

�إن امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالمي ينبغ���ي �أن يفتح التعاون م���ع امل�ؤ�س�سات العربية
املالي���ة والنقدية ،ب���ل ويتعدى دوره �إىل ن�ش���ر الوعي لدى ال���دول العربية الأخرى
لتو�ضي���ح �أهمية النم���وذج امل�صريف الإ�سالمي ،في�سع���ى �إىل ت�سويق مبادئ وعقود
و�صي���غ ونتائج التطبيق النظام امل���ايل والنقدي الإ�سالمي ،كم���ا ي�سعى �إىل �إقناع
امل�ؤ�س�س���ات العربية التمويلية كال�صناديق اخلليجي���ة والعربية التمويلية و�صندوق
النق���د العربي باعتم���اد ال�صيغ الإ�سالمي���ة يف التمويل وتو�ضيح الآث���ار الإيجابية
واالقت�صادية والتنموية لها.
كما �أن امل�صرف املركزي الإ�سالمي �سوف ي�سعى لتعميق وتوثيق ال�صلة مع البنك
الإ�سالم���ي للتنمية ،تناوله الباحث عنه يف ف�صل �ساب���ق ،وكذلك هيئة املحا�سبة،
واملراجعة الإ�سالمية واحتاد امل�صارف الإ�سالمية واللذان �سنتحدث عنهما ب�شيء
من التف�صيل الحق ًا.
ويحتاج امل�صرف املركزي الإ�سالمي لتلك امل�ؤ�س�سات لتقدمي التمويل واال�ست�شارات
املتخ�ص�ص���ة ،ب���ل يتع���دى ه���ذه امل�شارك���ة �إىل �إدخ���ال عنا�صر خمت���ارة من تلك
امل�ؤ�س�س���ات ،ك�أع�ض���اء جلان فاعلة يف عملي���ة التحول ،كما �أن جم���ال التعاون مع
تلك امل�ؤ�س�سات قد ميتد �إىل �إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية املركزية مثل
امل�صرف املركزي الإ�سالمي ال���دويل ،وهيئة الت�أمني على الودائع و�إعادة الت�أمني
الإ�سالمية ،عطف ًا على ذلك ف�إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي وبالتعاون مع املعهد
امل�صريف الذي افرت�ضناه� ،سوف يتعاون يف تدريب الكوادر الب�شرية.
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هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية(:((6

مت �إن�شاء هيئة املحا�سب���ة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبوجب اتفاقية
الت�أ�سي����س املكونة من ع���دد من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمي���ة يف غرة �صفر 1410
ه���ـ املوافق  26فرباي���ر  1990م ،يف اجلزائر ،وقد مت ت�سجي���ل الهيئة يف البحرين
ب�صفته���ا هيئة عاملية ذات �شخ�صية معنوية م�ستقلة ال ت�سعى �إىل الربح ،وقد تغري
متوي���ل الهيئة؛ ففي املا�ض���ي كان متويل الهيئة يتم عن طري���ق م�ساهمات يدفعها
الأع�ض���اء امل�ؤ�س�س���ون (البنك الإ�سالم���ي للتنمية ،جمموعة دار امل���ال الإ�سالمي،
�شرك���ة الراجح���ي امل�صرفي���ة لال�ستثم���ار ،جمموع���ة دل���ة الربكة ،بي���ت التمويل
الكويت���ي) ،وق���د ن�ص النظام الأ�سا�س���ي املعدل على �إن�شاء م���ال (وقف و�صدقة)
ت�ساه���م في���ه امل�ؤ�س�س���ات الأع�ض���اء يف الهيئة بدفع ر�س���م ع�ضوية (م���رة واحدة
فقط) ويتم متويل ن�شاط���ات الهيئة من ريع هذا الوقف ور�سم اال�شرتاك ال�سنوي
والتربع���ات والو�صاي���ا ،و�أية م�ص���ادر متويل �أخ���رى ،وتتكون الهيئ���ة من :جمعية
عمومية ،وجمل�س �أمناء ،وجمل�س معايري املحا�سبة واملراجعة ،واملجل�س ال�شرعي،
واللجنة التنفيذية والأمانة العامة.
وتهدف الهيئة �إىل ما ي�أتي:
•تطوي���ر فكر املحا�سبة واملراجعة يف املجاالت امل�صرفية ذات العالقة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
•ن�شر فك���رة املحا�سبة واملراجعة املتعلقة ب�أن�شطة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
وتطبيقات���ه عن طري���ق التدريب وعقد الن���دوات و�إ�صدار الن�ش���رات الدورية
و�إعداد الأبحاث والتقارير ،وغري ذلك من الو�سائل.
•�إع���داد و�إ�صدار معاي�ي�ر املحا�سبة واملراجع���ة للم�ؤ�س�سات املالي���ة الإ�سالمية
للتوفيق ما بني املمار�سات املحا�سبية التي تتبعها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
يف �إعداد قوائمها املالية ،وكذلك التوفيق بني �إجراءات املراجعة التي تتبع يف
مراجعة القوائم املالية التي تعدها امل�ؤ�س�سات املالية.
( ((6انظر قلعاوي ،د .غ�سان ،مرجع �سابق� ،ص  ،175وكذلك انظر :اجلارحي ،د .معبد (نحو نظام نقدي
ومايل �إ�سالمي الهيكل والتطبيق) ،مرجع �سابق� ،ص .111
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•مراجع���ة وتعديل معايري املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�س���ات واملالية الإ�سالمية
لتواك���ب التط���ور يف �أن�شط���ة امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة والتطور يف فك���ر وتطبيقات
املحا�سبة واملراجعة.
•�إع���داد و�إ�ص���دار ومراجعة وتعديل البيان���ات والإر�شادات اخلا�ص���ة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،فيما يتعلق باملمار�سات امل�صرفية واال�ستثمارية
و�أعمال الت�أمني.
•ال�سع���ي ال�ستخدام وتطبي���ق معايري املحا�سبة واملراجع���ة والبيانات والإر�شادات
املتعلقة باملمار�سات امل�صرفية واال�ستثمارية و�أعمال الت�أمني التي ت�صدرها الهيئة
م���ن قبل كل من اجله���ات الرقابية ذات ال�صلة ،وامل�ؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمية،
وغريها ممن يبا�شر ن�شاطات مالية و�إ�سالمية ومكاتب املحا�سبة واملراجعة.

احتاد امل�صارف الإ�سالمية

اتفقت �إرادة (((6امل�ؤ�س�سني للبنوك الإ�سالمية على �إن�شاء جهاز دويل با�سم االحتاد
الدويل للبنوك الإ�سالمية ،حيث مت تو�سيع اتفاقية �إن�شائه يف �شهر رم�ضان املبارك
عام  1397هـ،املوافق �شهر �أغ�سط�س عام 1977م ،وانتخب امل�ؤ�س�سون �سمو الأمري
حممد بن الفي�صل �آل �سعود رئي�س ًا لالحتاد.
وق���د رحب م�ؤمت���ر وزراء اخلارجي���ة الإ�سالمي ب�إن�ش���اء االحتاد ال���دويل للبنوك
الإ�سالمي���ة؛ حيث ت�ضمن قرار امل�ؤمتر رقم ( )9/11ال�صادر عن الدورة التا�سعة
مل�ؤمت���ر وزراء اخلارجي���ة الإ�سالم���ي املنعق���د (ب���دكا) �أبري���ل  1978م ،الإ�شارة
ب�إن�ش���اء احتاد عام للبن���وك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمي���ة ،ويف االجتماع العا�شر
مل�ؤمتر وزراء اخلارجية الإ�سالمي 1979م طلب امل�ؤمتر بقرار رقم (� )10/14إىل
االحتاد �أن ينظم �إىل اجتماعات جمل�س حمافظي امل�صارف املركزية ،وال�سلطات
النقدية ،و�أن يعر�ض برنامج عمله على جمل�س املحافظني.
وميكن تلخي�ص �أهداف االحتاد فيما ي�أتي:
( ((6هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية ،معايري املحا�سبة واملراجعة وال�ضوابط
للم�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية ،البحرين 1999م� ،ص .5
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•تق���دمي املعونة الفني���ة واخلربة للمجتمعات الإ�سالمية الت���ي ترغب يف �إن�شاء
م�صارف �إ�سالمية وامل�ساعدة على تطويرها.
•متابع���ة �إجراءات �إن�ش���اء امل�صارف الإ�سالمية عل���ى امل�ستوى املحلي والدويل
وت�شجيع ن�شاطها وامل�ساعدة على تطويرها.
•و�ض���ع �أ�س�س التع���اون والتن�سي���ق وتبادل اخل�ب�رات بني البن���وك الإ�سالمية،
وتبادل املعلوم���ات والبيانات اخلا�صة مبراكز العمالء م���ع االلتزام بال�سرية
الكامل���ة ب�ش�أنه���ا ،وعدم تداولها خ���ارج نطاق امل�صارف الأع�ض���اء ،ومعاونة
امل�ص���ارف الأع�ضاء يف تذليل ال�صعوبات والتغلب عل���ى امل�شاكل التي تعوقها
دون التدخل يف �ش�ؤونها التنفيذية.
•متثيل امل�صالح امل�شرتكة للبنوك الإ�سالمية على جميع امل�ستويات والدفاع عن
م�صالح امل�صارف الإ�سالمية الأع�ضاء.

(هـ) ال�سعي لتحقيق �ضمان حرية انتقال الأموال بني امل�صارف الإ�سالمية

•العمل على تن�سيق وتوحيد نظم العمل والنماذج امل�صرفية والقواعد اخلا�صة
ب�أن�شطة امل�صارف الإ�سالمية الأع�ضاء.
•النهو�ض مب�ستوى العاملني بامل�صارف الإ�سالمية ،والأع�ضاء.
•�إبداء امل�شورة و�إعداد الدرا�سات فيما يتعلق بامل�شروعات اخلا�صة بامل�صارف
الإ�سالمية ،واقرتاح و�سائل تدبري املوارد ودور امل�صارف الإ�سالمية يف ذلك.
•القي���ام بهذه الو�ساطة �أو التحكيم بني امل�صارف الإ�سالمية وفق ًا لنظام ي�ضع
�صيغته جمل�س �إدارة االحتاد.
•بحث م�ش���اكل النقد واالئتمان وامل�صارف عل���ى ال�صعيدين املحلي والدويل،
وتقدمي املقرتحات املنا�سبة لتمك�ي�ن امل�صارف الإ�سالمية من تقدمي احللول
ملواجهة هذه امل�شاكل.
•القي���ام بحم�ل�ات توعي���ة للمجتمع���ات ،لن�ش���ر فك���رة التعامل عل���ى الأ�س�س
الإ�سالمية.
واجلدير ذكره ف�أن االحتاد قد متت ت�صفيته وحله و�إن�شاء جمل�س اخلدمات املالية
الإ�سالمية بد ًال عنه.
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جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية

�أ�س����س املجل����س يف نوفم�ب�ر ع���ام 2002م ووقعت اتفاقي���ة الت�أ�سي����س يف العا�صمة
املاليزي���ة كواالملبور واجلدير بالذكر ف�أن املجل�س ب���د�أ بفكرة �أطلقها بنك تياجرا
ماليزيا وقادها للتنفيذ رئي�س وزراء ماليزيا ال�سيد /مهاتري حممد.
واملجل�س يعت�ب�ر �إحتاد وتعاون بني ال�سلطات النقدية والبن���وك املركزية والهيئات
واالحت���ادات املعني���ة بالأنظم���ة والقوانني املتعلق���ة بامل�ؤ�س�سات املالي���ة وال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية بغر����ض رعاية وتطوير و�إ�صدار القوانني املتعلقة بامل�صارف
الإ�سالمية وامل�صارف املركزية.
هذا ....ف����أن الدول امل�ؤ�س�س���ة والأع�ضاء يف املجل�س هي (البحري���ن� ،إندوني�سيا،
�إي���ران ،الأردن ،الكويت ،ماليزيا ،باك�ستان ،قط���ر ،ال�سعودية ،ال�سودان) �أما عن
الهيئ���ات الأخرى فهي (البنك الإ�سالمي للتنمي���ة) ،وللمجل�س �سكرتارية ير�أ�سها
الدكت���ور رفعت �أحمد ع�ي�ن من املجل�س مل���دة ثالثة �سنوات كم���ا �أن املجل�س ميول
ميزانيته من ا�شرتاكات الأع�ضاء(.((7

املطلب الثاين :عالقة امل�صرف املركزي الإ�سالمي بامل�ؤ�س�سات النقدية
واملالية الدولية

�إن امل�ص���رف املركزي الإ�سالمي يعي�ش �ضم���ن بيئة دولية يتعاون معها فيما يحقق
م�صلحة الدولة الإ�سالمية ،ودرء مفا�سد تلك امل�ؤ�س�سات الدولية التي تن�ش�أ �ضمن
ظروف و�أهداف خا�صة للدول املنت�صرة بعد احلرب العاملية الثانية.
فقد �شرعت ال�سلطات النقدية الأنكلو �سك�سوين يف العام 1942م ب�إعداد اخلطط
ال�ضروري���ة لإع���ادة �صياغة نظام نق���دي دويل جدي���د؛ فامل�ش���روع الأول تقدم به
املفك���ر االقت�ص���ادي الربيطاين كين���ز(� )Keynesأما امل�شروع الث���اين فقد �أعده
�أح���د كبار موظفي اخلزينة الأمريكية وايت( )Whiteوقد كان للم�شروعني هدف ًا
م�ش�ت�رك ًا وه���و الإ�سهام يف حتقيق اال�ستخدام الكامل م���ن خالل تطوير العالقات
االقت�صادي���ة الدولي���ة؛ ففي حني كان يرمي م�شروع كين���ز (� )Keynesإىل �إن�شاء
( ((7االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ،دليل البنوك الإ�سالمية ،دار الغد ،م�صر� ،أبريل 1990م� ،ص .3 7
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م�صرف امل�ص���ارف املركزية ( )Clearing uninتتح���دد مهامه بتقدمي قرو�ض
للبلدان املدينه ،على �أن تفتح لها ح�سابات حمررة بنقد دويل يعرف بـ ()Bancor
ف����إن م�شروع وايت ( )Whiteح�صر امل�ؤ�س�س���ات الدولية ب�أجهزة للتعاون الإداري
وبذل���ك فق���د ا�ستبع���د �إمكانية خلق نق���د دويل ،وكر����س تفوق ال���دوالر على باقي
العمالت الأخرى.
و�أثناء م�ؤمتر بريتون وودز الذي انعقد ما بني ( )22 ،4متوز 1944م ،و�شارك فيه
( )44بل���د ًا فقد مت اعتم���اد م�شروع وايت( )Whiteو�أقر �إن�ش���اء م�ؤ�س�سات نقدية
ومالية دولية.
وه���ي حتديد ًا �صن���دوق النقد الدويل ،والبن���ك الدويل ،لإع���ادة الأعمار والتنمية
وبن���ك الت�سويات الدولية ال���ذي كان قد ت�أ�س�س يف ب���ايل 1930م ،من �أجل ت�سهيل
ت�سديد التعوي�ضات التي توجبت للحلفاء على �أملانيا ،وهذا اجلهاز الأخري مل ي�شر
�آلي���ه يف اتفاقي���ات (بريت���ون وودزم) وبالرغم من ذل���ك �أدرج يف النظام النقدي
الدويل اجلديد ،كما و�أنها قد �أن�ش�أت جلان نقدية ومالية �أخرى دولية (.((7

�صندوق النقد الدويل

لق���د �ض���م �صن���دوق النقد ال���دويل عن���د ت�أ�سي�س���ه 1944م البل���دان املنت�صرة يف
احل���رب ،بعد ذلك ان�ضمت �إليه البل���دان املحايدة ،ثم تبعته���ا البلدان املنهزمة،
والبل���دان امل�ستعمرة �سابق��� ًا والتي نالت ويف وقت الح���ق ا�ستقاللها ،وقد بلغ عدد
�أع�ضاء ( )180بلد ًا بنهاية عام 1995م.
ويرتكز تنظيم ال�صندوق على ما ي�سمى باحل�ص�ص ( )quotasوهي متثل ر�ؤو�س
الأم���وال التي يج���ب على البلدان الأع�ض���اء �أن جتعلها بت�ص���رف ال�صندوق وتلك
الر�ؤو����س حت���دد عدد الأ�صوات املعطاة ل���كل ع�ضو ،بالإ�ضاف���ة �إىل طبيعة و�أهمية
القرو����ض الت���ي ميكن لهذا الأخ�ي�ر �أن يح�ص���ل عليها ففي الع���ام 1944م ،كانت
ه���ذه احل�ص�ص قد حتددت بال���دوالر الأمريكي ،ويف وقت الحق �أعيد حتديد هذه
احل�ص�ص بحقوق ال�سحب اخلا�ص� ،أما قيمتها فقد قررت تبع ًا للتايل:
( ((7جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية من موقعه على االنرتنت www.IFsb.org
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•م�ساهمة البلدان الأع�ضاء الن�سبية يف املبادالت التجارية.
•حجم الناجت الداخلي الإجمايل.
•اعتبارات �أخرى ذات طابع �سيا�سي.
وي���دار �صندوق النقد الدويل م���ن خالل �أجهزة ثالثة :جمل����س احلكام ،وجمل�س
الإدارة ،واملديرين العامني ،وتتلخ�ص �أهداف ال�صندوق فيما يلي:
•تنمية التعاون الدويل يف املجاالت النقدية واملالية.
•�إقام���ة نظام دويل للمدفوعات متعدد الأط���راف يهدف �إىل تنظيم العمليات
اجلاري���ة بني البل���دان و�إىل احلد من الإج���راءات التي حتقق من���و اخل�سارة
الدولية.
•�إتخ���اذ كافة الإجراءات ال�ضرورية لتن�شي���ط التجارة الدولية وتطويرها على
�أ�س�س متوازنة.
•تر�سيخ اال�ستقرار النقدي.
•متك�ي�ن البلدان الأع�ضاء م���ن اال�ستفادة على وجه م�ؤقت م���ن املوارد العامة
لل�صندوق.
•ت�أمني و�سائ���ل ال�سيولة الدولي���ة ال�ضرورية ملجابهة اال�ضطراب���ات امل�ؤقتة يف
موازين املدفوعات يف فرتة عدم التوازن(.((7
يق���ول الدكتور نبي���ل ح�شاد (قام �صن���دوق النقد الدويل ب���دور ملحوظ يف جمال
�إ�ص�ل�اح القطاع امل���ايل يف العديد من ال���دول النامية من خ�ل�ال �سيا�ستني ،هما:
(� )1سيا�س���ة حت�سني نظام الرقابة النقدية� )2( ،سيا�سة حت�سني تعبئة املدخرات
املحلية وتخ�صي�صها)(.((7

البنك الدويل للإن�شاء والتعمري

جمموع���ة البنك الدويل ت�شم���ل البنك الدويل للإن�شاء والتعم�ي�ر ( )IBRDالذي
�أن�ش���ئ ع���ام 1946م ،وامل�ؤ�س�سة االئتماني���ة الدولية ( )IFCالت���ي ت�أ�س�ست يف عام
1960م وامل�ؤ�س�سة املالية الدولية ( )IDAالتي ترجع �إىل عام 1956م.
(� ((7أنظر ،عمر ،د .ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .294
( ((7انظر :مالك ،د .و�سام (الظواهر النقدية على امل�ستوى الدويل) مرجع �سابق� ،ص .396
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امل�ص���رف الدويل للإن�شاء والتعمري(((7يقدم القرو�ض ب�شروط تقليدية ن�سبي ًا وممثليه
ه���م حملة الأ�سه���م� ،أي البلدان الأع�ضاء املائ���ة وت�سع وثالثون دول���ة ،الذين يتمتعون
بحقوق يف الع�ضوية ،حيث تتنا�سب مع ما ميلكون من �أ�سهم وقد بلغ ر�أ�س املال املكتتب
قراب���ة ( )37ملي���ار دوالر يف ع���ام  1981م ،وي�ستخ���دم ُع�شر ر�أ�س مال���ه ال�سهمي يف
عملي���ات البنك� ،أما اجلزء املتبقي من ر�أ�س املال (الت�سعة �أع�شار) فهو ر�أ�سمال قابل
للأداء ،وال ميكن ا�ستخدامه �إال ك�ضمان ملقر�ضي البنك ،ويف يناير  1980م قرر جمل�س
حمافظ���ي البنك م�ضاعفة ر�أ����س املال ال�سهمي املعتمد ،ولكن مل ي�سدد �إال ( )%75من
االكتت���اب يف �إال �سه���م اجلديدة ،يف ح�ي�ن �أن اجلانب الأكرب من �أم���وال البنك القابلة
للإقرا�ض يجري اقرتا�ضها من �أ�سواق ر�أ�س املال ومن احلكومات وامل�صارف املركزية،
وبف�ض���ل ما ميثله ر�أ�س مال البنك من �ضمان ،ف�إنه ي�ستطيع االقرتا�ض ب�أ�سعار مواتية
للغاية قريبة من الأ�سعار ال�سائدة على الأوراق املالية حلكومات البلدان التي يبيع فيها
�سنداته� ،أو مطابقة لهذه الأ�سعار ،والبنك الدويل من املتعاملني الرئي�سني يف الأ�سواق
العاملية ،كما يعد �أكرب مقرت�ض يف �أغلبية البلدان التي يقوم فيها ب�إ�صداراته.
والبن���ك يقرت����ض �أ�سا�س ًا من البلدان التي لديها فوائ����ض يف موازين مدفوعاتها ،لأن
االقرتا�ض منها �أي�سر تكلفة ،وخالل الأعوام الع�شرة الأوىل لوجوده ،كان البنك �أ�سا�س ًا
م�صرف��� ًا (دوالري ًا) ،وهو م���ا كان انعكا�سا لقوة اقت�صاد الوالي���ات املتحدة وهيمنتها
على البنك الدويل ،مع تزايد قوة االقت�صادات الأوربية وم�شاكل ميزان املدفوعات يف
الوالي���ات املتحدة الأمريكية� ،أ�صبحت م�ص���ادر االقرتا�ض �أكرث �شيوع ًا من جمهورية
�أملانيا االحتادية ،واليابان ،وبع�ض الدول الأمريكية و�سوي�سرا يف ال�سبعينات.
وتعت�ب�ر قرو����ض البنك الدويل جذاب���ة للمقرت�ضني لأنها تتم ب�أ�سع���ار فائدة ثابتة
لف�ت�رات طويلة ن�سبي ًا ،وذلك خروج ًا على املتع���ارف عليه حالي ًا يف ال�سوق الدولية
الت���ي جتريها امل�ص���ارف التجارية على �أ�سعار الفائ���دة العائمة ،التي تتغري خالل
حي���اة القرو�ض املختلفة طبق ًا لتكلفة الأم���وال التي تتحملها امل�صارف ،كما تتميز
قرو����ض البنك الدويل بطول فرتات ،االقرتا�ض ،والتي متكن الدول من �سدادها،
و�إعادة جدولتها يف �أحيان �أخرى وفق النمو املحدود يف ناجتها القومي.
( ((7ح�شاد ،د .نبيل ،مرجع �سابق� ،ص .138

206

�أما امل�ؤ�س�سة الإمنائية الدولية (((7فقد �أن�شئت يف عام 1960م ،حيث �أنقذت البنك
الدويل م���ن �أزمة كانت تهددها ومتعلق���ة بفاعليتها ،كما �أن �إن�ش���اء امل�ؤ�س�سة كان
و�سيل���ة للت�صدي ملطلب بلدان العامل الثالث ب�إيج���اد وكالة �أكرث راديكالية لتقدمي
القرو����ض املي�س���رة �أو املنح حتت �أ�شراف الأمم املتح���دة ،وهو مطلب كان احلافز
عليه بدرجة كبرية ،ب�سبب اال�ستياء من �سيا�سات الإقرا�ض املحافظة التي ينتهجها
البنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،وكانت �أويل الوكاالت املقرتحة للقرو�ض املي�سرة
هي �صندوق الأمم املتحدة اخلا����ص للتنمية االقت�صادية ( )Sunfedولكن �إدارة
البن���ك التي كانت يف البداية معار�ضة لفكرة وج���ود وكالة للقرو�ض املي�سرة ،ومع
�إحلاح امل�س�ؤولني الأمريكيني لإن�ش���اء الوكالة هذه ،ملقاومة فكرة التعبئة ل�صندوق
الأمم املتح���دة اخلا�ص للتنمي���ة االقت�صادي���ة مت �إن�شا�ؤها ،وللم�ؤ�س�س���ة الإمنائية
الدولي���ة د�ستوره���ا اخلا�ص الذي يعل���ن �أنها( :كيان م�ستق���ل ومتميز عن البنك)
ولكنه���ا جمرد ح�ساب م�ستقل يديره م�س�ؤولو البنك وموظفوه ،ويقوم بتمويل نف�س
امل�شروع���ات التي ميولها البنك ،والتي يتم اختيارها وفق ًا للمعايري نف�سها ،وتعترب
الع�ضوية يف البنك �شرط ًا للع�ضوية يف امل�ؤ�س�سة ،وقد كان للإبراز املتعمد للطبيعة
امل�ستقلة للم�ؤ�س�سة �أمر ًا �ضروري ًا ،لطم�أنة �أ�سواق ر�أ�س املال التي تعرت�ض فيها على
البنك ،و�أن �أموالها لن تتعر�ض للمخاطر ب�سبب الوكالة ذات القرو�ض املي�سرة.
وت�أت���ي �أم���وال امل�ؤ�س�س���ة بالكلي���ة تقريب ًا م���ن احلكوم���ات الأع�ضاء الفئ���ة الأوىل
(امل�ص���درة لر�أ����س امل���ال) م���ع ن�سب���ة �ضئيل���ة م���ن الهدايا الت���ي يقدمه���ا البنك
ال���دويل للإن�ش���اء والتعمري من �أرباح���ه املحتجزة التي ال توزع عل���ى حملة �أ�سهمه
(وائتمانات���ه) وامل�ؤ�س�سة هي من الناحية الر�سمية قرو����ض يتعني �سدادها ،ولكن
ال تفر����ض عليها �أية فائ���دة (فيما عدا ر�سم ًا �إداري ًا مقداره ( )%0.75فقط ،وقد
�أق���ر �أخري ًا ن�سبة مقدارها ( )%0.5على االئتمانات غري املوزعة ،وفرتتا ال�سماح
وال�سداد فيها طويلتان جد ًا ت�صل بني ع�شرة ،لفرتة ال�سماح ،وخم�سني عام ًا لفرتة
ال�سداد� ،أي �أنها من الناحية العملية منحة يف �صورة معونة.
( ((7بيار� ،شرييل ،ترجمة �أحمد ف�ؤاد بلبع (البنك الدويل درا�سة نقدية) �سينا للن�شر ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل ،عام  1994م� ،ص .35

207

بنك الت�سديدات الدولية

�أ�س����س بنك الت�سديدات الدولية ع���ام 1930م يف مدينة ( )Baleال�سوي�سرية،
وذل���ك لأج���ل �إدارة تعوي�ض���ات احلرب الت���ي كان يتوج���ب على �أملاني���ا ت�سديدها
للحلف���اء ،دون �أن ي����ؤدي ذلك �إىل اال�ضطراب يف �أ�س���واق ر�أ�س املال ،وبعد �أن زال
ه���ذا الهدف حتول ن�ش���اط امل�صرف ب�شكل ي�شجع التع���اون النقدي بني امل�صارف
املركزي���ة وب�صفته م�صرف��� ًا مركزي ًا للم�صارف املركزية يتلق���ى بنك الت�سديدات
الدولي���ة جزء ًا من ودائع امل�صارف امل�شاركة م�سدد ًا بالذهب والعمالت الأجنبية،
كم���ا و�أن���ه مينح ه���ذه امل�ص���ارف الت�سليفات وي�ض���ع �سيولتها يف ال�س���وق النقدي،
و�ضم���ن �إطار نظ���ام ال�ص���رف الثابت� ،ساهم ه���ذا امل�ص���رف يف اتفاقيات دعم
اجلنيه الإ�سرتليني ،والفرنك الفرن�سي ،وي�شارك امل�صرف يف اتفاقيات القرو�ض
املتقاطعة ( )Swapsمع الواليات املتحدة الأمريكية.
يدار بنك الت�سويات الدولية بوا�سطة جهازين :جمل�س �إدارة ،وجمعية عمومية.
ويتكون جمل�س الإدارة من حكام امل�صارف املركزية للبلدان اخلم�سة امل�ؤ�س�سة (�أملانيا،
بلجيكا ،فرن�سا� ،إيطاليا ،بريطانيا) يختار كل من ه�ؤالء احلكام مدير ًا ثابت ًا من نف�س
اجلن�سية ،بعد ذلك يختار ه�ؤالء ثالثة حكام من باقي امل�صارف املركزية امل�شاركة.
وت�ض���م اجلمعي���ة العمومي���ة� ،أك�ث�ر من ثالث�ي�ن ممث ًال م���ن امل�ص���ارف املركزية
الأع�ض���اء� ،أما ح�صة الع�ضوية فهي تختلف تبع��� ًا ولأهمية ال�شرائح املكتتب بها �أو
امل�ضمونة من قبل هذه امل�صارف.
هذا ...وقد وجهت عدة انتقادات (((7لتلك امل�ؤ�س�سات الدولية ،منها:
•ا�ستخ���دام تلك امل�ؤ�س�سات الدولية ،ك�إح���دى الأدوات االقت�صادية التي تخدم
ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة للدول الك�ب�رى لل�ضغ���ط االقت�صادي وحتقي���ق التبعية
االقت�صادية وال�سيا�سية للدول امل�ستفيدة.
•�أن تل���ك امل�ؤ�س�س���ات مل تراع الظ���روف والبيئة اخلا�صة ل���دول العامل الثالث،
(((7

( ((7بيار� ،شرييل ،مرجع �سابق� ،ص .44
( ((7مالك ،د .و�سام (الظواهر النقدية علي امل�ستوي الدوىل) مرجع �سابق� ،ص .41
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والع���امل النام���ي حيث لديه���ا و�صفة حم���ددة وثابتة ومثال عل���ى ذلك طلبها
املتك���رر رفع الدعم عن ال�سلع الأ�سا�سية ،و�إلغاء قوانني احلد الأدنى للأجور،
وتخفي����ض قيمة العملة وقد ثبت �أن تلك ال�سيا�سة عمقت مديونية الدول ،ومل
ت�ؤدي تلك اخلطط �إىل النتائج املرغوبة.
•مهدت تلك امل�ؤ�س�سات ،لل�شركات متعددة اجلن�سية والكربى لال�ستثمار يف الدول
النامية م���ع �إزالة احلواجز االقت�صادية ،وتزايد الإعفاءات ال�ضريبية ،مبا يعود
بالفائدة �أ�سا�س ًا على تلك ال�شركات لت�أكيد �سيطرتها على التجارة الدولية.
•الإ�ص���رار على �أن يكون ال�ش���راء من العطاءات الدولي���ة املفتوحة ،التي تكون
ع���ادة ل�صالح كربي ال�ش���ركات متعددة اجلن�سي���ة ( ،((7ومعار�ض���ة كل �أنواع
احلماي���ة للم�شروع���ات ال�صناعي���ة� ،أو التجاري���ة الت���ي ميثله���ا املواطن���ون،
وت�شجي���ع ال�سيا�سات املحلية التي تنكر عل���ى الفقراء احلق يف ال�سيطرة على
املوارد الأ�سا�سية ،وتخ�صي�صها لل�شركات متعددة اجلن�سية ،والنخبة املحلية
املتعاونة معها.
(((7
وق���د ذهب الدكت���ور �أحم���د احلرب���ي �إىل تعداد �إيجابي���ات و�سلبي���ات التمويل
الأجنبي وو�سائل العالج مبا ي�أتي:

�إيجابيات التمويل الأجنبي:

ق�س���م التمويل الأجنبي �إىل التمويل املبا�شر من خالل القرو�ض والق�سم الثاين هو
اال�ستثمار الأجنبي ،وقد عدد تلك الإيجابيات ومنها� :أنها عززت املوارد الأجنبية
للنم���و يف بع����ض البل���دان الإ�سالمي���ة ،و�ساعدتها عل���ى التكي���ف االقت�صادي كما
�ساهم���ت يف نق���ل التقنية ،وخففت من �آثار الك���وارث الطبيعية واحلروب ،ووفرت
العم�ل�ات الأجنبية ال�صعب���ة ،وفتحت �أ�سواق جديدة لت�صدي���ر املنتجات الوطنية
وبالتايل زادت الإيرادات العامة.
( ((7بيار� ،شرييل ،مرجع �سابق� ،ص .24
( ((7هي �شركة تنتج وتبيع منتجاتها يف عدد من الدول متييز ًا لها عن ال�شركة التي تنتج يف بلد واحد وت�صدر
للأ�سواق اخلارجية ،ت�ستثمر ال�شركات املتعددة اجلن�سيات مبا�شرة يف �إن�شاء وحدات �إنتاج يف بلدان
خارجية ب�سبب ارتفاع فعالية التكاليف والربحية ،راجع ،الأيوبي ،عمر ،مرجع �سابق� ،ص .279

209

�سلبيات التمويل الأجنبي:

�إن التموي���ل الأجنبي قد زاد ن�سبة خدمة الدين �إىل ال�صادرات ،ون�سبة الدين �إىل
�إجم���ايل الن���اجت القومي ،وقد �أثر الدين على الق���درة الذاتية لال�سترياد يف بع�ض
ال���دول الإ�سالمي���ة ،وكان له �أث���ر �سالبي على ميزان املدفوع���ات وزاد من التدخل
اخلارج���ي يف ال�سيا�س���ات الوطنية ،وتبع ذلك �إعمال لإ�صالح���ات داخلية بت�أجيل
امل�شكل���ة ،ودعم وتعميق التبعية للدول املتقدمة ،كم���ا �أن امل�ستثمر الأجنبي �ضخم
م���ن الأرب���اح الكلية لل�ش���ركات الأم ،وحدث تناف����س بني ا�سرتاتيجي���ات امل�ستثمر
الأجنب���ي ،وا�سرتاتيجية التنمي���ة يف البلد امل�ضيف ،وبالرغم م���ن نقل التقنية �إال
�أن ذل���ك النقل مل ي�ساعد تلك ال���دول على بناء تقنياتها الوطني���ة بل ا�ستهلكتها،
�إ�ضاف���ة �إىل �أن التموي���ل الأجنبي قد �أثر تقني ًا عل���ى القيم ،وقد مار�س ممار�سات
غري نظامية.
وي���رى الدكت���ور احلربي �أنه بالرغم من الفوائد والإيجابي���ات التي حتققها الدول
العربية الإ�سالمية ،من التمويل الأجنبي� ،إال �أن �سلبيات ذلك التمويل تفوق بكثري
تلك الإيجابيات ثم طرح و�سائل لعالج تلك امل�شكلة:
•�إتب���اع املنهج الإ�سالم���ي يف التنمية والتي حتقق العبودي���ة هلل وحده ،و�ضبط
الإنت���اج واال�سته�ل�اك ،وت����ؤدي �إىل ا�ستغالل امل���وارد ب�شكل �أكف����أ ،مع عدالة
التوزيع والعناية الكبرية بالتنمية الب�شرية.
•�إ�ص�ل�اح القوان�ي�ن املطبق���ة يف ال���دول الإ�سالمي���ة ،وت�شجي���ع ط���رق التمويل
ال�شرعية.
•�إ�صالح الإدارة احلكومية.
•تطبيق مبد�أ (الأولويات) الإ�سالمية.
•حتقيق التكامل والتعاون بني الدول الإ�سالمية.
•تعديل و�ضع م�ؤ�س�سات التمويل يف الدول الإ�سالمية.
•دعم امل�شروعات الإ�سالمية امل�شرتكة.
•دعم االجتاه نحو �إقامة احتادات للمنتجني وامل�ستهلكني.
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كم���ا يذهب الدكت���ور احلربي �إىل رف����ض القرو����ض املرتكزة على الرب���ا وتطبيق
املعايري ال�شرعية عليها� ،أما اال�ستثمارات الأجنبية فيمكن التعامل معها يف الدول
الإ�سالمي���ة وفق ال�ضوابط ال�شرعية الدقيقة كي حتم���ي املجتمع امل�سلم من الآثار
ال�سلبية العديدة التي تنتج عنها.
وبهذا ال�صدد فقد وجه �س�ؤا ًال ورد يف حكم املحكمة ال�شرعية االحتادية الباك�ستانية
ب�ش����أن الفائدة (الربا) ويف مداوالته (هل يجوز وفق التعاليم الإ�سالمية ،التعامل
بالرب���ا بني دولتني م�سلمتني �أو بني دولة م�سلمة و�أخرى غري م�سلمة ؟) وقد �أجاب
العلماء ب�إجماع على عدم جواز ذلك.
�أم���ا عن ا�ست���دالل البع����ض على ج���واز التعامل الربوي م���ع الدول غ�ي�ر امل�سلمة،
مبذه���ب الإمام �أبي حنيفة ،و�صاحبه الإمام حممد ،ب�أن التعامل بالربا بني م�سلم
وكاف���ر يجوز يف دار احلرب ،فقد �أجاب العلماء على �أن ذلك للم�سلم الذي يعي�ش
يف دولة كافرة ،فالإمام �أبو حنيفة و�صاحبه الإمام حممد قاال بجواز الربا والعقود
الفا�س���دة الأخرى داخل حدود دار احلرب بني الكافر احلربي وامل�سلم الذي دخل
دارهم ب�أم���ان (ت�أ�شرية) �أما يف اجلانب الآخر ،فالإم���ام مالك والإمام ال�شافعي
والإم���ام �أحم���د ،و�صاحب الإمام �أبي حنيفة الإمام �أب���ي يو�سف ،وجمهور الفقهاء
واملحدث�ي�ن قالوا ب�أن الربا والقم���ار والعقود الفا�سدة الأخرى ح���رام على امل�سلم
مطلق��� ًا دون متييز� ،أو تفريق ب�ي�ن احلربي وغري احلربي وب�ي�ن دار الإ�سالم ودار
احل���رب ويق���ول د .جن���اة اهلل �صديقي (ال يج���وز �أخذ فائدة عل���ى املعامالت بني
دولت�ي�ن م�سلمت�ي�ن �أو بني دولة م�سلمة و�أخرى غري م�سلم���ة وال تباح املحظورات �إال
ال�ض���رورة وال ت�ستثنى الفائدة من ذلك ،ف�إذا مل يك���ن من معاملة ومل يوجد �إليها
�سبي���ل �إال ا�ستخ���دام ت�سهي���ل �أ�سا�سه على الفائ���دة فيجوز ا�ستخدام���ه حتى يتهي�أ
�سبيل ال ربوي حالل)(.((8

( ((8احلربي� ،أحمد بن �سعد اخلطابي (التمويل الأجنبي وموقف الإ�سالم منه) ر�سالة دكتوراه مقدمة جلامعة
�أم القرى ،ق�سم الدرا�سات ال�شرعية فرع االقت�صاد الإ�سالمي .مكة املكرمة ،التاريخ بدون� ،ص .662
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اخلال�صة:
ع���رف الباحث امل�ص���رف املركزي الإ�سالم���ي ب�أنه (م�ؤ�س�سة حكومي���ة م�ستقلة ال
تهدف �إىل الربح ،حتتكر �إ�ص���دار النقد ،وتنفذ ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية بغية
حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية للدولة).
ويه���دف امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي ،الذي ي�ش�ت�رك مع غريه م���ن امل�صارف
املركزي���ة يف معظم الأهداف العلي���ا ،ويختلف معها يف بع����ض الأدوات وامل�ضمون
فيما ي�أتي:
•حتقيق اال�ستق���رار االقت�صادي با�ستقرار الأ�سع���ار و�أ�سعار ال�صرف وارتفاع
معدل التوظيف.
•ا�ستقرار القطاع امل�صريف وزيادة فاعليته وكفاءته.
•دعم التنمية االقت�صادية.
•حتقيق الأمان���ة والعدالة والكفاءة يف الأن�شطة وامل�شاريع املالية واالقت�صادية
للقطاع املايل وامل�صريف.
وقد وجد الباحث يف التاريخ الإ�سالمي �أن امل�سلمني عرفوا النقود و�أخذوا بها منذ
عهد �سيدنا عمر بن اخلطاب ،وتعزز ذلك ب�شكل م�ستقل يف الع�صر الأموي ،ثم �إن
امل�سلم�ي�ن عرفوا مفاهيم متقدمة يف نظري���ة النقود ،مثل :النقود الورقية والقيمة
املعنوية والإبراء القانوين للنقود.
�أم���ا ع���ن �أول التجارب املركزي���ة امل�صرفي���ة يف �شكلها احلديث فق���د �سجلت �أول
جترب���ة يف دول الباك�ست���ان ع���ام 1973م ،و�أزالت الربا م���ن املعامالت امل�صرفية
�إب���ان حكومة اجلرنال حممد �ضياء احلق ،ويف �إي���ران عام 1983م مبوجب قانون
متكام���ل لإلغاء الرب���ا يف امل�صارف التجارية والبنك املرك���زي الإيراين ...و�سوف
يتطرق الباحث �إىل جتربة بنك ال�سودان ،وهي التجربة الوحيدة يف العامل العربي
يف �شكلها ال�شامل.
وتنب���ع �أهمية امل�صرف املركزي الإ�سالمي من التزامنا بقيمنا الروحية وامل�ستمدة
م���ن الكتاب وال�سنة النبوية وعلى ر�أ�سها حرمة الربا ،كما �أن النموذج الر�أ�سمايل
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ق���د ف�ش���ل يف �أغلب الدول العربية والإ�سالمية يف التطبي���ق العملي ،فيما ال�سيا�سة
النقدي���ة وامل�ص���رف املركزي الإ�سالمي ق���ادران �إىل حد كب�ي�ر يف تقدمي احللول
العملية والتطبيقية لتلك امل�شاكل.
�أما عن وظائف امل�صرف املركزي الإ�سالمي ف�سيكون م�صرف الإ�صدار ،حمتكر ًا
لإ�ص���دار النقود ،وكذلك م�صرف احلكوم���ة وم�ست�شارها؛ حيث �سيلج�أ �إىل �أدوات
�إ�سالمي���ة نقدية ومالية عند رغبة احلكوم���ة يف متويل عجزها من خالل الأدوات
املالية القائمة على امللكية من ال�سندات والأ�سهم والأدوات النقدية العينية و�أدوات
الدي���ن النقدي ،كم���ا �أن امل�صرف �سيقوم ب�إدارة ر�صي���د الدولة من االحتياطيات
بالعم�ل�ات ال�صعبة ،والذهب واملعادن النفي�س���ة ،وفق �ضوابط ال�صرف ال�شرعي،
و�أخري ًا تقدمي الن�صح وامل�شورة فيما يتعلق بال�سيا�سة النقدية.
�إما الوظيف���ة الثالثة ف�سيكون امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي م�صرف االحتياطي،
�أ�س���وة بامل�صارف املركزي���ة الأخرى �إال �أنه ل���ن ي�ستخدم وظيفة �إع���ادة القطع �أو
احل�س���م بالرغم م���ن ارتباط الوظيفتني؛ حيث يحرم الإ�س�ل�ام الفائدة وهي �أحد
مرتك���زات ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالم���ي و�سي�ستعي�ض عنها بتحديد
هوام�ش العقود ،ومن �أبرزها عقود املرابحة وامل�شاركة وامل�ضاربة يف حدها الأدنى
والأعل���ى بالرغم من الن�صيحة الت���ي تقدم بعدم التمادي يف ا�ستخدام تلك الأداة
واالكتفاء يف الظروف الطبيعة با�ستخدام ن�سبة االحتياطي والتي هي �أكرث فعالية
وكف���اءة �سيم���ا يف الع���امل النام���ي ،والوظيفة الرابعة ه���ي الرقابة عل���ى االئتمان
با�ستخ���دام الأدوات والأ�ساليب الكمية والنوعي���ة والإقناع الأدبي ،و�سوف ي�ستبعد
ا�ستخ���دام �أ�سعار الفائدة من الأ�ساليب الكمية مع االحتفاظ با�ستخدام ال�سندات
والأ�سه���م الإ�سالمية يف عمليات ال�س���وق املفتوحة ،وقد تناول الباحث النقا�ش عن
مركزية االئتمان وخلق النقود فبالرغم من دعاوى �إلغاء خلق النقود من امل�صارف
التجاري���ة �إال �أن الباحث وجد �أن ذلك ال ي�سنده دلي���ل �شرعي� ،أو م�صلحي ،بينما
الإبق���اء على خلق النقود من قبل امل�ص���ارف التجارية هو �أنفع لالقت�صاد الوطني
مع الأخذ بعني االعتبار املحاذير التي تناولها الباحث واملربرات من �أجل الق�ضاء
على خلق النقود من قبل امل�صارف التجارية.
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كما �أورد الباحث بع�ض الأدوات الكمية التي مل يتطرق لها ،مثل :م�شاركة امل�صرف
املرك���زي الإ�سالم���ي يف تقدمي قرو����ض �إىل امل�صارف التجارية �س���واء ا�ستثمارية
عل���ى �أ�سا�س امل�شارك���ة يف الأرباح �أو قرو�ض ح�سنة ،و�أخ�ي�ر ًا ف�إن حتديد ال�سقوف
االئتماني���ة �إح���دى االدوات املهم���ة يف الرقابة االئتمانية �سيم���ا يف الدول النامية،
والتي ي�سعى �إىل تخ�صي�ص مواردها تخ�صي�ص ًا �أمثل.
وكيم���ا ينج���ح امل�صرف املركزي الإ�سالمي فال بد من وج���ود رقابة �شرعية فاعلة
جت�س���د التزام امل�ص���رف مبرتكزات ال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي،
وق���د ع���رف الباحث هيئ���ة الرقاب���ة ال�شرعية (ب�أنه���ا جهاز م�ستقل م���ن الفقهاء
املتخ�ص�ص�ي�ن يف فقه املعامالت ،ويجوز �أن يك���ون �أحد الأع�ضاء من غري الفقهاء
عل���ى �أن يك���ون م���ن املتخ�ص�صني يف جم���ال امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة والإ�سالمية ،وله
�إمل���ام بفقه املعام�ل�ات ويعهد لهيئة الرقاب���ة ال�شرعية توجي���ه ن�شاطات امل�صرف
املركزي ومراقبتها والإ�شراف علي���ه للت�أكد من التزامه ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،وتكون قراراتها ملزمة).
ه���ذا ،وقد وج���د الباح���ث �أن ميزاني���ة امل�صرف املرك���زي الإ�سالم���ي تتكون من
جان���ب الأ�صول التي حتتوي على النقد الأجنب���ي ،واال�ستثمارات و�شهادات وودائع
ت�صدره���ا م�ص���ارف مركزية �إ�سالمية �أخ���رى ،و�سندات حكومي���ة ،و�أوراق مالية
�إ�سالمي���ة وح�ساب���ات الذهب ،وحق���وق ال�سحب اخلا�ص���ة ،والعملة ،وبن���ود �سائلة
حت���ت التح�صي���ل ،و�أ�ص���ول �أخ���رى ،بينما جانب اخل�ص���وم يحتوي عل���ى بنكنوت
امل�صرف املرك���زي ،وودائع امل�صارف ،مبا فيها االحتياطي���ات و�شهادات ،وودائع
�إقرا�ض مركزية للم�ؤ�س�سات احلكومية ،و�شهادات ،وودائع مركزية لدى امل�صارف
الأع�ض���اء ،وح�سابات ا�ستثمار ل�صالح احلكوم���ة ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
وبنود �سائلة م�ستحقة حتت التح�صيل ،وخ�صوم �أخرى ،وح�سابات ر�أ�س املال.
ثم ق���ارن الباحث بني ميزاني���ة امل�صرف املركزي الإ�سالم���ي بامل�صرف املركزي
الر�أ�سم���ايل ،وق���د �أظهرت املقارنة اختف���اء الأ�صول واخل�ص���وم التي حتتوي على
عقود ربوية وظهور �أ�صول وخ�صوم �أخرى.
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ويف عالق���ة امل�صرف املركزي الإ�سالمي بامل�ؤ�س�س���ات النقدية والتمويلية الدولية،
ومنه���ا العربية والإ�سالمية والدولي���ة ،ف�إن على امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي �أن
يفتح التع���اون مع تلك امل�ؤ�س�س���ات وخا�صة هيئة املحا�سبة واملراجع���ة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،والبنك الإ�سالمي للتنمية� ،سيما يف مرحلة التحول واال�ستفادة
م���ن عنا�صرهما الب�شرية ،و�إدخالها يف عملية التغي�ي�ر ،بالإ�ضافة �إىل اال�ست�شارة
الفنية ،وقد عرف الباحث ب�شكل موجز عن تلك امل�ؤ�س�ستني ،وعن احتاد امل�صارف
الإ�سالمي���ة وجمل�س اخلدم���ات املالية الإ�سالمية� ،أما عن التع���اون مع امل�ؤ�س�سات
الدولي���ة فق���د ع���رف الباحث �صن���دوق النقد ال���دويل والبن���ك ال���دويل للإن�شاء
والتعمري وبن���ك الت�سويات فبالرغم من �أن ت�أ�سي�س تلك امل�ؤ�س�سات عربت عن قوة
ونف���وذ الدول الغالبة املنت�ص���رة بعد احلرب العاملية الثاني���ة �إال �أن جمال التعاون
يبق���ى مهم ًا م���ع الأخذ بعني االعتب���ار ال�ضواب���ط ال�شرعية يف ذل���ك ،ومنها :منع
التعام���ل بالإقرا�ض �أو االقرتا�ض �إال عند وقوع ال�ضرورة ،وكذلك حتقيق امل�صلحة
الوطني���ة من عدم االندفاع والت�سرع يف التعاون غ�ي�ر املدرو�س؛ حيث �أظهر تاريخ
تلك امل�ؤ�س�سات �سلبيات عديدة يف واقع الدول النامية �إال �أنه ينبغي اال�ستفادة من
بع�ض �إيجابياتها.
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الفصل الثاني
متطلبات تطبيق
نموذج المصرف المركزي اإلسالمي

مقدمة:
�سب���ق �أن �أكد الباحث عل���ى �أن خلق منوذج امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي ال يكفي
وح���ده ل�ضم���ان جناح عملي���ة التحول ،ب���ل ينبغي �أن يتع���دى ذل���ك �إىل متطلبات
�أخ���رى ،وقد ق�سمه���ا الباحث �إىل ثالثة مباحث ،ف���الأول :متطلبات �إ�صالح البيئة
اخلارجي���ة ،ويعني بها تل���ك العوامل املتعلقة بحالة املجتمع ب�شكل عام من �إ�صالح
البيئة ال�سيا�سية و�إ�صالح البيئة الت�شريعية والنظامية و�إ�صالح البيئة االقت�صادية
�أما الثاين :فهو متطلبات �إ�صالح البيئة الو�سيطة ،وعنا بها الباحث تلك امل�ؤ�س�سات
املالي���ة والنقدي���ة التي لها الت�ص���اق كبري ووا�ض���ح باملعرف املرك���زي الإ�سالمي،
ومنه���ا :امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة امل�صرفي���ة و�س���وق الأوراق املالي���ة وهيئ���ة املحا�سب���ة
واملراجع���ة الوطنية ،وهيئة ت�أمني الودائع و�صن���دوق تعوي�ض اخل�سائر وامل�ؤ�س�سات
املالية غري امل�صرفي���ة وامل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية ،و�شركات اال�ستثمار ،واملركز
الوطن���ي للمعلومات االقت�صادي���ة ،والإعالم املتخ�ص�ص �أما املبح���ث الثالث فقد
�شم���ل تل���ك العوامل امل�ؤثرة يف عملية التحول وهي حت���ت نطاق م�س�ؤولية امل�صرف
املركزي ،وهي جلنة �إدارة حتول امل�صرف املركزي ،وتطوير الأبحاث والدرا�سات
املتخ�ص�صة ،و�إن�شاء معهد الدرا�سات املالية وامل�صرفية.
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املبحث الأول :متطلبات �إ�صالح البيئة ال�سيا�سية
املطلب الأول� :إ�صالح البيئة ال�سيا�سية

تع���اين املجتمعات يف العامل النامي ،والعربية منه���ا ،م�شكالت عديدة يف نظامها
ال�سيا�سي ،ومن تلك امل�شكالت ما ي�أتي:
�أو ًال� :أن �أغل���ب احلكومات العربي���ة تفتقد لل�شرعية ال�سيا�سي���ة املتمثلة يف و�صول
�أنظم���ة احلكم عن طريق االنق�ل�اب الع�سكري والدعم وامل�سان���دة من قوى دولية
حققت لها التبعية ال�سيا�سية.
ثانياً :افتقاد معظم الدول العربية للم�شاركة ال�سيا�سية من خالل برملان �أو جمال�س
�شورى منتخبة �أو جمال�س تعرب عن م�صالح �شعوب العامل العربي وطموحاتها(((.
ثالث���اً :ع���دم احرتام معظ���م الدول العربي���ة ،حلقوق الإن�س���ان و�صيانة حريته يف
التعب�ي�ر عن ال���ر�أي ،وال�سيط���رة املبا�شرة على و�سائ���ل الإعالم ومراك���ز الت�أثري
واالت�صال اجلماهريي.
رابعاً :انت�شار الف�ساد والر�شوة واملح�سوبية ،وا�ستغالل النفوذ ال�سيا�سي يف حتقيق
ثروات طائلة وغري م�شروعة على ح�ساب التنمية.
خام�س���اً :ف�شل معظ���م احلكومات العربية يف حتقيق تنمي���ة مقبولة ،وكفالة احلد
الأدن���ى للعي����ش الكرمي ،بل ازدادت فج���وة الفقر ،واملر�ض ،وانت�ش���ار الأمية حيث
ت�صل ن�سبتها �أحيان ًا �إىل  % 30من �إجم�إىل عدد ال�سكان.
�ساد�س���اً :قادت معظم الدول العربية جمتمعاتها وف���ق مناهج ونظريات م�ستوردة
م���ن بيئات ا�شرتاكي���ة �أو ر�أ�سمالي���ة دون تقدي���ر لتاريخ ومعتقدات تل���ك ال�شعوب
وارتباطه���ا بالإ�س�ل�ام ،ب���ل �إن النق���ل كان م�شوه��� ًا وتقليدي ًا و�سطحي��� ًا دون حتى
ا�ست�ي�راد اجلوانب الإيجابية يف التجربة اال�شرتاكية والر�أ�سمالية ،ومل تطور حتى
منوذجها العلماين اخلا�ص.
((( حكم املحكمة ال�شرعية الد�ستورية الباك�ستانية ب�ش�أن الفائدة (الربا)� ،سل�سلة ترجمات االقت�صاد
الإ�سالمي رقم (ب) ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة ،الطبعة الأوىل،
عام 1995م� ،ص.427
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�سابع���اً :قمع املعار�ضة الداخلي���ة واللجوء �إىل ا�ستخدام الق���وة والبط�ش والتنكيل
وال�سجن والتعذيب ،دون اال�ستماع للآراء املعار�ضة وخا�صة الوطنية منها والقبول
بالنقد الهادف ،ف�ض ًال عن ال�سماح لها بحرية التنظيم.
ثامن���اً :التدخل ال�سيا�س���ي ،وال�سافر �أحيان ًا ،يف اال�ستثم���ارات الوطنية والأجنبية
مل�صالح نخبوية بل تعدى ذلك �إىل تكوين �إقطاعيات متخ�ص�صة.
تا�سع���اً :انت�شار حركة العنف ال�سيا�س���ي واملعار�ضة الع�سكرية امل�سلحة والتخريب،
تعب�ي�ر ًا عن احلنق اجت���اه �سلوك الدول العربية ال�سيا�سي���ة وافتقاد و�سائل التعبري
عن الر�أي من جانب �آخر (((.
عا�ش���راً :ف�ش���ل الدول العربية يف حل امل�شكالت القومي���ة والإ�سالمية ،مثل :ق�ضية
فل�سطني والعراق م�ؤخر ًا.
�إن تلك امل�شكالت �أدت �إىل ارتفاع معدالت املخاطرة ال�سيا�سية مما �أدى �إىل هروب
اال�ستثم����ارات الوطنية �إىل خارج البلدان العربية ،والتي تقدر بنحو ت�سعمائة مليار
دوالر وف����ق الأرقام املعلنة غري اال�ستثم����ارات الر�أ�سمالية الأخرى ،ف�ض ًال عن تردد
دخول اال�ستثمارات الأجنبية ملعظم الدول العربية؛ حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن
ن�صيب الدول العربية من اال�ستثمارات الأجنبية الدولية ال يتعدى ن�سبة  %2فقط.
وتع���رف املخاط���رة ال�سيا�سي���ة ب�أنها (وج���ود ت�صرف���ات حكومية ،وغالب��� ًا بدافع
�سيا�س���ي ،جتاه اال�ستثمارات ،وميك���ن للأخطار الناجتة عن ه���ذه الت�صرفات �أن
تنعك����س يف �أكرث من �أ�سلوب تب���د�أ بعمليات امل�ضايقة املحدودة �إىل التقييدات على
حتويل العمالت وتنتهي بامل�صادرة الكلية لال�ستثمار).
وتعتم���د املراج���ع املالي���ة عل���ى ع���دة و�سائ���ل لقيا����س ودرا�س���ة خماط���ر النظام
ال�سيا�سي ،منها:
•تكرار تغيري احلكومة.
•تكرار حوادث العنف.
((( ال�شويري ،يو�سف (ال�شورى والليربالية والدميقراطية يف الوطن العربي) (�آليات االنتقال) ،مقالة مبجلة
امل�ستقبل العربي ،العدد 2003/3 ،289م� ،ص .87
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•النزاع مع الدول الأخرى.
•الع�صيان امل�سلح.
•الوفيات العنيفة �أو الغام�ضة.
•الفوارق والفوا�صل بني املجموعات العرقية والدينية يف البلد الواحد.
•التطرف يف ال�شعور الوطني.
•الظروف االجتماعية غري املالئمة.
�أ�ض���ف �إىل ذل���ك �أن ارتف���اع تل���ك املخاط���ر ال�سيا�سي���ة �أدى �إىل زي���ادة املخاطر
االقت�صادي���ة بانخفا����ض قيم���ة العمل���ة الوطنية ،وارتف���اع حج���م املديونية حيث
تقرت�ض الدول العربية الأموال من الأ�سواق الدولية ب�أ�سعار فائدة مرتفعة.
�إن ما �أ�صاب امل�سلمون والعرب من تخلف �سيا�سي تعبري ًا �صادق ًا عن تخليهم(((عن
دينهم ،وتبنيهم العلمانية يف مناحي احلياة ال�سيا�سية.
واحل���ل الوحي���د واملقب���ول واملطل���وب �شعبي ًا هو تطبي���ق �شريعة اهلل ع���ز وجل ،يف
كاف���ة مناحي احلياة ،وتذكري القادة ال�سيا�سي�ي�ن يف الوطن العربي باليوم الآخر،
و�أن هن���اك يوم قيام���ة� ،سي�س�ألون و�سيحا�سبون فيه ،قال تع���اىل} :يوم تذهل كل
مر�ضع���ة عن ما �أر�ضعت وت�ضع كل ذات حمل حملها وترى النا�س �سكارى وما هم
ب�س���كارى ولكن عذاب اهلل �شديد{ (احلج )2 :وقال تعاىل} :يوم ال ينفع مال وال
بن���ون �إال من �آتي اهلل بقلب �سليم{ (ال�شعراء )89 -88 :وعلى القادة ال�سيا�سيني
اال�ستجابة لدعوة اهلل قال تعاىل} :فال وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك فيما �شجر
بينه���م ث���م ال يجدوا يف �أنف�سهم حرج��� ًا مما ق�ضيت وي�سلم���وا ت�سليما{ (الن�ساء:
.)65
(�إن تل���ك الدعوة دع���وة �إىل الكتاب وال�سن���ة كم�صدر للت�شري���ع ال تعني اجلمود،
وا�ستع���ادة املا�ض���ي بكل حذاف�ي�ره ،كما يدعي البع����ض ،بل الدع���وة �إىل التم�سك
باملب���ادئ واملنطلق���ات ال�شرعية امل�ستمدة م���ن الكتاب وال�سنة وتبق���ي الأدوات يف
((( انظر� :سوزان كالفرت وبتري كالفرت ،ترجمة د .عبداهلل الغامدي (ال�سيا�سة واملجتمع يف العامل الثالث)،
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل ،عام 2002م ،وانظر� :سوزان وروز �أكرمان ترجمة :ف�ؤاد
�سروجي (الف�ساد واحلكم الأ�سباب ،العواقب ،الإ�صالح) ،دار الأهلية ،عمان ،الطبعة الأوىل ،عام 2003م.
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معظمها يف دائرة االجتهاد والإباحة ،فيمكن الأخذ مبزايا التجربة الدميقراطية
يف امل�شاركة ال�سيا�سي���ة واالنتخاب و�إن�شاء �أحزاب ،وو�سائل �إعالم حرة ،واحرتام
حلقوق الإن�سان ،والتي �أكرر �أنها يف غالبها ال ت�صطدم مع قيم الإ�سالم ،من حيث
الو�سائل كما ميكن ابتكار و�سائل و�أ�ساليب خا�صة مبا يحقق كرامة الإن�سان)(((.
وقد ورد يف القر�آن الكرمي بع�ض وظائف الدولة الإ�سالمية ،يف الآيات التي تخاطب
النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم بو�صفه ويل الأمر ،كالآيات التي ت�أمر ب�أخذ ال�صدقة
(الزكاة)� ،أو بال�شورى� ،أو بنظام معني مل�صارف الزكاة �أو الغنيمة �أو الفيء.
كذل���ك يف ت�صرفات الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�سلم هن���اك ت�صرفات بحكم تبليغ
الر�سال���ة ،وت�صرفات بحك���م الأمان���ة ،فت�صرفاته �صلى اهلل علي���ه و�سلم ب�صفته
�إمام ًا تدخل يف وظائف الدولة.
وقد اهتم امل�صنف���ون امل�سلمون القدامى بواجبات الإمام �أو ال�سلطان �أو امللك ،يف
كتبهم التي �سميت بكتب الأحكام ال�سلطانية� ،أو ما قابلها من الكتب.
وقد ق�سم اجلويني (ت  478هـ) وظائف الدولة ((( (فيما يناط بالأئمة والوالة من
الأحكام �إىل الإمام كالتايل.
نظر الإمام يف فروع الدين:
•النظر يف �أ�صل الدين (حفظ الدين).
النظر يف فروع الدين:
•العبادات البدنية.
•املعامالت والت�صرفات املالية.
نظر الإمام يف الدين:
•ما يتعلق بالكلي :الأمن (الداخلي ،واخلارجي).
((( ينبغي التنويه على �أن هذا التخلي يف معظمه ال يخرج امل�سلمني ال قدر اهلل من الإ�سالم ،كما تدعيه بع�ض
جماعات التكفري ،وحقوق امل�سلم بهذا م�صانة �شرع ًا.
((( انظر :بت�صرف :د� .صالح الدين �أزق دان (التخلف ال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر) دار النفائ�س
بريوت ،الطبعة الأوىل ،عام 2002م� ،ص .123
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ما يتعلق باجلزئي:
•ف�صل اخل�صومات.
•�إقامة ال�سيا�سات والعقوبات (احلدود والتعزيزات).
•رعاي���ة امل�شرف�ي�ن عل���ى ال�ضي���اع (الإم���ام ويل م���ن ال ويل له ،م���ن الأطفال
واملجانني ،وي�سد حاجات املحتاجني).
وحدد املاوردي و�أبو يعلى للإمام ع�شر وظائف ،هي:
•حفظ الدين.
•تنفيذ الأحكام بني املت�شاجرين ،وقطع اخل�صام بني املتنازعني.
•حماي���ة البي�ض���ة ،والذب عن احل���رمي (احلرم���ات واملحرم���ات) ليت�صرف
النا�س يف املعاي�ش ،ولينت�شروا يف الأم�صار �آمنني من تغرير بنف�س �أو مال.
•حت�صني الثغور.
•جهاد من عادى الإ�سالم.
•جباية الفيء وال�صدقات.
•تقدي���ر العطايا وما ي�ستحق يف بي���ت املال من غري �سرف وال تقتري ،ودفعه يف
وقت ال تقدمي فيه وال ت�أخري.
•ا�ستكفاء (طلب كفاية) الأمناء ،وتقليد (تولية) الأ�صحاء فيما يفو�ض �إليهم
من الأعم���ال ،ويكله �إليهم من الأم���وال لتكون الأعم���ال بالكفاءة م�ضبوطة،
والأموال بالأمناء حمفوظة.
•�إقامة احلدود.
•�أنه يبا�شر بنف�سه م�شارفة الأمور ،والأموال لينه�ض ب�سيا�سة الأمة وحرا�سة امللة،
وال يعول على التفوي�ض ،ت�شاغ ًال بلذة �أو عبادة ،فقد يخون الأمني ويغ�ش النا�صح.
�أما عن �صفات الإمام وتوليته ،فهي:
•العدالة على �شروطها اجلامعة.
•العلم امل�ؤدي �إىل االجتهاد يف النوازل والأحكام.
•�سالمة احلوا�س يف ال�سمع والب�صر والل�سان لي�صح معهما مبا�شرة ما يدرك به.
•�سالمة الأع�ضاء من نق�ص مينع من ا�ستيفاء احلركة و�سرعة النهو�ض.
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•الر�أي املف�ضي �إىل �سيا�سة الرعية وتدبري امل�صالح.
•ال�شجاعة والنجدة امل�ؤدية �إىل حماية البي�ضة وجهاد العدو .
والباح���ث حينما يذكر بع�ض �أدبي���ات الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ،يود الت�أكيد على
�أن ه���ذا الفك���ر قد مر بفرتة طويلة من اجلمود ،ويحتاج �إىل جهود علمية �إبداعية
ال�ستيعاب تاريخ الأمة العربية والإ�سالمي���ة ،وتطوراتها التاريخية االجتماعية مع
ر�س���وخ علمي �شرعي للخروج بنماذج تطبيقية للفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ت�ستطيع
انت�شاله���ا م���ن حالة التخلف كما �أن حماولة التطبي���ق املبا�شر ب�صورته املثالية قد
ت�أتي بعواقب جد ًا وخيمة.
(((

املطلب الثاين�:إ�صالح البيئة الت�شريعية والقانونية.

�إن �إ�ص�ل�اح الق�ضاء و�إقام���ة العدل من الأهمية مبكان ال �سيم���ا ارتباطهما الوثيق
باالقت�ص���اد ،فال ميكن �أن يكون هناك اقت�ص���اد ًا نامي ًا دون ق�ضاء يت�صف بالعدل
والإن�ص���اف وال�شفافية ،مراعي ًا حاجات النا����س وم�صاحلهم دون متيز طائفي �أو
عن�صري �أو ديني.
هذا ،ويعاين الق�ضاء والت�شريع بالوطن العربي من عدة �أمور ،منها:
•عدم ا�ستقالل الق�ضاء وتدخل ال�سيا�سيني بالرتغيب والرتهيب ،وعدم تقدمي
ح�صانة للق�ضاة واملحامني.
•�ضعف الت�شريع والقوانني وتخلفها عن مواكبة التطورات الع�صرية ،والقانون
التجاري بخا�صة.
•النق����ص يف ت�أهي���ل الق�ض���اة وانف�صاله���م ع���ن واق���ع التط���ورات الت�شريعية
والق�ضائية املحلية والدولية.
•�ضع���ف ال�شفافية يف الق�ضاء بع���دم �إعالن م�سوغات احلك���م ون�شر ال�سوابق
الق�ضائية(((.
((( امل�صري ،د .رفيق يون�س(�أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي) الدار ال�شامية ،بريوت ،ودار القلم ،دم�شق ،الطبعة
الأوىل1989 ،م� ،ص .66
((( املاوردي� ،أبي احل�سن ،حتقيق �سمري م�صطفي رباب (الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية) املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،الطبعة الأوىل2000،م� ،ص .14
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•ازدواجي���ة جهات التقا�ض���ي ،والتي قد تك���ون غري �شرعي���ة ونظامية ،ومنها
املحاكم الع�سكرية ،التي تعمل ب�شكل �أكرب يف حالة �إعالن القوانني العرفية(((.
ه���ذا ،وقد بينّ الفقهاء ،ومن �أبرزهم (امل���اوردي) ال�شروط التي ي�صح فيه تقليد
القا�ضي ،وهي �سبعة:
•�أن يك���ون ً
رج�ل�ا ،وهذا ال�شرط يجمع �صفت�ي�ن :البلوغ ،والذكوري���ة ،وقال �أبو
حنيفة يجوز �أن تق�ضي املر�آة فيما ت�صح فيها �شهادتها.
•العق����ل :ال����ذي يتعلق ب����ه التكليف من علم����ه باملدركات ال�ضروري����ة حتى يكون
�صحي����ح التميي����ز جيد الفطنة بعيد ًا ع����ن ال�سهو والغفلة ،يتو�ص����ل بذكائه �إىل
�إي�ضاح ما �أ�شكل ،وف�صل ما �أع�ضل.
•احلرية:لأن نق�ص العبد عن والية نف�سه مينع من انعقاد واليته على غريه.
•الإ�سالم :لكونه �شرط ًا يف جواز ال�شهادة ،وقال �أبو حنيفة بجواز تقليد الكافر
الق�ضاء بني �أهل دينه.
•العدال���ة :وهي �ش���رط يف كل والية ،والعدالة �أن يكون �ص���ادق اللهجة وظاهر
الأمان���ة ،عفيف ًا عن املح���ارم ،متوقي ًا للم�آث���م ،بعيد ًا عن الري���ب ،م�أمون ًا يف
الر�ضا والغ�ضب ،م�ستعم ًال مروءته يف دينه ودنياه.
•ال�سالمة يف ال�سمع والب�صر.
•�أن يك���ون عامل��� ًا ب�أح���كام ال�ش���ر يع���ه ،وعلم���ه به���ا ي�شم���ل عل���م �أ�صوله���ا
واالرتباط بفروعها.
وق���د ا�ستويف عم���ر بن خطاب ر�ضي اهلل عن���ه يف عهده �إىل �أب���ي مو�سي الأ�شعري
�ش���روط الق�ضاء وب�ّي نّ �أحكام التقليد ،فق���ال فيه� :أما بعد ،ف����إن الق�ضاء فري�ضة
حمكم���ة و�سن���ة متبعة ،فافه���م �إذا �أديل �إليك ،ف�إنه ال ينفع تكل���م بحق ال نفاذ له،
و�آ�س���ى بني النا�س يف وجهك وعدلك وجمل�سك حتى ال يطمع �شريف يف حيفك وال
يي�أ����س �ضعي���ف من عدلك ،البينة على من ادعى واليم�ي�ن على من �أنكر ،وال�صلح
جائز بني امل�سلمني� ،إال �صلح ًا �أحل حرام ًا �أو حرم حال ًال ،وال مينعك ق�ضاء ق�ضيته
�أم����س فراجع���ت اليوم عقلك وهديت فيه لر�ش���دك �أن ترجع �إىل احلق ،ف�إن احلق
((( انظر :القا�سم ،د .عبدالرحمن (الإ�سالم وتقنني الأحكام) مطبعة ال�سعادة ،القاهرة1975 ،م� ،ص .369
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ق���دمي ومراجعة احلق خري من التم���ادي يف الباطل ،الفهم فيما جتمح يف �صدرك
مم���ا لي�س يف كت���اب اهلل تعاىل وال �سنة نبي���ه ،ثم اعرف الأمث���ال والأ�شباه ،وق�س
الأمور بنظائرها واجعل ملن ادعى حق ًا غائب ًا �أو بينة �أمد ًا ينتهي �إليه ،فمن �أح�ضر
بينت���ه �أخذت له بحقه ،و�أال ا�ستحل���ت الق�ضية عليه ،ف�إن ذلك �أنف�س لل�شك و�أجلى
للعم���ى ،وامل�سلمون ع���دول بع�ضهم على بع����ض �إال جملود ًا يف ح���د �أو جمرب ًا عليه
�شه���ادة زور� ،أو خفي��� ًا يف والء �أو ن�سب ،ف�إن اهلل عفا عن الأمي���ان ودر�أ بال�شبهات
و�إي���اك والقلق والعجز والت�أفف باخل�صوم ف����إن احلق يف مواطن احلق يعظم اهلل
به الأجر ويح�سن به الذكر ،وال�سالم (((.

املطلب الثالث� :إ�صالح البيئة االقت�صادية

تع���اين الدول العربية من م�شكالت هيكلية يف اقت�صاداتها �سبق التطرق لبع�ض
منها يف ف�صول �سابقة ،ومن تلك امل�شكالت (((1ما ي�أتي:
الت�ش���وه يف الهي���اكل االقت�صادي���ة للأقط���ار العربي���ة وطغي���ان ظاه���رة الثنائية،
و�إغراقه���ا يف التنمية املظهرية والأن�شطة الطفولية على ح�ساب الأن�شطة املنتجة،
وهي ما ي�سمى بالنمو امل�شوه ،ومن مظاهره:
•اعتماد الدخل القومي على �سلعة واحدة �أو على عدد حمدود من ال�سلع.
•�إهمال ا�ستغالل املوارد ال�صناعية و�ضعف الناجت الزراعي وال�صناعي.
•ت�ضخ���م �أن�شط���ة اخلدم���ات كاال�ستثمار يف القط���اع ال�سياحي وه���و ا�ستثمار
ي�أت���ي �ضمن �أولوية مت�أخرة يف �سلم �أولوي���ات التنمية املتوازنة يف ظل ظروف
العجز الغذائي.
(((1

((( انظر� :أبو طالب،د .حامد (النظام الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية) ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
الطبعة الأوىل ،بدون رقم وتاريخ� ،ص .124
( ((1املاوردي� ،أبي احل�سن ،مرجع �سابق� ،ص .88
(� ((1أود �أن �أبدي اتفاقي مع كرث من االقت�صاديني واملفكرين الذين يذهبون �إىل �أنه من ال�صعوبة مبكان
�أن نتحدث عن اقت�صاد عربي واحد و�إن كان من املمكن �أن نتحدث عن اقت�صادات لأقطار عربية توجد
بينها درجات كبرية من التفاوت ،انظر :الدكتور رمزي ذكري( ،االقت�صاد العربي حتت احل�صار) مركز
درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل ،بريوت1989 ،م �ص .28
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•تركيز اخلدمات يف املدن ب�شكل يزيد يف تو�سيع الفجوة احل�ضارية بينها وبني
الريف ،وي�شارك يف تفاقم ظاهرة النزوح نحو املدن واالنفجار ال�سكاين.
•الإنفاق ال�ضخم على �أجهزة الأمن والت�سلح.
•هجرة الأموال العربية للخارج.
• بالرغ���م م���ن مع���دالت النم���و املرتفع لبع����ض الأقط���ار العربي���ة يف �إجم�إىل
الن���اجت الإجمايل �إال �أنه مل يطر�أ حت�س���ن ملمو�س يف م�ستوى الرفاه اال�سا�سى
واحلقيق���ي للمواط���ن العرب���ي �أو حت�سن يف �ص���ورة توزيع ال�ث�روة والدخل �أو
حتقيق الأمن االقت�صادي(.((1
•ت�شري نتائج معظم االقت�صادات العربية نحو املزيد من التبعية للدول املتقدمة
واالرتباط بها مع تدين الرتابط والتكامل فيما بينها.
•�إن احل���ل يكم���ن يف الرجوع �إىل �أ�س����س االقت�صاد الإ�سالم���ي كمنطلق فكري
يتمي���ز ب�إ�ص�ل�اح �شام���ل ،وعلى الدول���ة� ،أن تق���وم بالق�ضاء عل���ى املمار�سات
االقت�صادية(((1الفا�سدة:
•الق�ضاء على الربا يف �شتى مناحي التعامالت احلكومية واخلا�صة.
•من���ع القمار واملقامرة والرهن واملراهن���ة ،فجوهر املقامرة هو قبول خماطر
خلق���ت ق�ص���د ًا� ،أو الت�صرف على نحو يف�ض���ي �إىل خماطر لي�ست من طبيعة
الن�شاط االقت�صادي من �أجل احل�صول على الربح الناجت عنها.
( ((1قلعاوي ،د .غ�سان ،مرجع �سابق� ،ص .91
(( ((1لقد نظر �صانعو القرارات االقت�صادية وم�صممو اخلطط الإمنائية �إىل �أن مدى النجاح يف اجلهد
التنموي يقا�س مبدى((الت�ضيق)) الذي يحدث يف الفجوة املوجودة بني م�ستويات املعي�شة يف دول الغرب
ال�صناعي وم�ستوى املعي�شة ال�سائد يف وطننا ،واملعيار املزعوم الالزم لقيا�س ذلك هو مدى التو�سع يف
اقتناء ال�سلع اال�ستهالكية املعتمدة وخدمات الرفاه التي يتمتع بها �سكان البلدان الر�أ�سمالية ال�صناعية،
وما يتطلبه ذلك من زيادة يف متو�سط دخل الفرد ،و�أثبتت نتائج العقدين الأول والثاين للتنمية خط�أ
هذا الهدف وتلك املقايي�س بل ا�ستحالة حتقيقها ،من هنا ما �أ�صدق الكلمات التي يكتبها االقت�صادي
الباك�ستاين املعروف حمبوب احلق ،حينما يقول( :ا�سمحوا يل �أن �أذكر جمرد مقارنة واحدة وهي �أن
الزيادة يف الناجت القومي الإجمايل بالن�سبة للفرد يف الواليات املتحدة الأمريكية يف عام واحد ت�ساوي
الزيادة التي ميكن للهند �أن حتاول حتقيقها يف قرابة مائة عام ،وبذلك ف�إن التفكري يف �أهداف التنمية من
زاوية م�ستويات املعي�شية الغربية ،و�أن الرتكيز على فجوة الدخل املتزايد االت�ساع بني الدول الغنية والدول
الفقرية لي�س له معنى على الإطالق �سوى �أن يجعل الدول الغنية ت�شعر بعدم املراقبة من حني لأخر و�أن
يجعل الفقراء يح�سون بالآ�سي على �أنف�سهم)) انظر الدكتور رمزي زكريا ،مرجع �سابق� ،ص .32

228

•الن�ص���ب (الغ�ش) وال �سيما عند احل�صول على �سعر �أعلى بكثري من الأ�سعار
الرائجة بال�سوق.
•الغ�ش (االحتيال) وال �سيما ما يتعلق مبزايا املنتجات.
•ال�ضرر (الفعل امل�ؤذي).
•الإكراه (الإجبار).
•بيع امل�ضطر (ا�ستغالل احلاجة) باحل�صول على �أ�سعار باهظة جد ًا.
•النج�ش (رفع الأ�سعار مب�ضاربات غري حقيقية).
•الغ���رر (خماط���ر و�شكوك تثار ح���ول ال�سلع من حيث الكمي���ة وال�سعر وموعد
ال�شراء وموعد الت�سليم وما �إىل ذلك).
•اجلهل املف�ضي �إىل النزاع (الغمو�ض الذي ي�ساور النا�س حول ال�سلع وكمياتها
و�أ�سعارها).
�إن ه���ذه القائم���ة مبا حوته من املخالف���ات ،و�أخرى غريها ،تت�ص���ل ات�صاال وثيق ًا
باحلياة االقت�صادية حتتاج �إىل منعها من خالل �إ�صدار ت�شريعات خا�صة؛ وكذلك
ن�شر الوعي يف �أو�ساط املواطنني بحرمتها وفر�ض اجلزاءات على مرتكبيها.
ويق���ول الدكت���ور (�شابرا) :هنالك حاج���ة التخاذ عدد من اخلط���وات �إىل جانب
الإ�ص�ل�اح االجتماع���ي واالقت�صادي للمجتم���ع الإ�سالمي؛ وذل���ك لتحويل النظام
النقدي وامل�صريف التقليدي �إىل النظام الإ�سالمي؛ وهاكم بع�ض اخلطوات املهمة
يف هذا ال�صدد:
•يج���ب �إعالن عدم م�شروعية الفائ���دة و�إعطاء فرتة �إمه���ال يت�سامح خاللها
بوجوده���ا عل���ى �أنها �ش���ر ال بد منه ،ولكن بع���د انق�ضائها يج���ب �إلغا�ؤها من
كافة ال�صفقات الداخلية ،و�إدخال تعديالت منا�سبة على كافة القوانني ذات
العالقة ،خا�صة تلك القوانني املت�صلة بامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات.
•زي���ادة ن�سبة ر�أ�س امل���ال �إىل القرو����ض يف الأقطار الإ�سالمي���ة ،زيادة كبرية
لتغيري طابع االقت�صاد عن االعتماد على القرو�ض �إىل االعتماد على امللكية.
•�إن �إ�صالح النظام ال�ضريبي ي�ساعد دون �شك على الإ�سراع بهذه العملية.
•�إن زي���ادة ر�أ����س م���ال امل�شاركة على م�ست���وى االقت�صاد كل���ه ت�ساعد يف تعبئة
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الأموال الراكدة ومن �أهم اخلطوات� ،إعادة تنظيم �سوق الأ�سهم على �أ�سا�س
�إ�سالمي غري م�ضاربي (.((1
•خ�صخ�ص���ة م�شاريع القط���اع العام كاف���ة ،القابلة للربح التج���اري ،ومن ثم
للم�شارك���ة يف الربح واخل�سارة ،يتم حتويلها �إىل و�ضع يخفف من عبئها على
اخلزانة العامة.
•يتعني �إزال���ة الفائدة من م�ؤ�س�سات االئتمان املتخ�ص�ص���ة التي ت�شرف عليها
احلكوم���ة ،وتعمل يف قطاعات خمتلفة م���ن االقت�صاد وحتويلها للعمل بنظام
امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر.
•يتم التحويل التدريجي لكافة امل�ؤ�س�سات املالية الربوية ،بغ�ض النظر عما �إذا
كان من�ش�أ هذه امل�ؤ�س�سات حملي ًا �أو �أجنبي ًا �إىل م�ؤ�س�سات م�شاركة يف الأرباح،
والطريق الأف�ض���ل لإجناز هذا التحول هو متكني جميع امل�ؤ�س�سات املالية من
تخفي�ض �أ�صولها وخ�صومه���ا (موجوداتها ومطالبها) الربوية بن�سبة معينة،
وزيادة �أ�صولها خ�صومها امل�شاركة يف الربح واخل�سارة زيادة مقابلة حتى يتم
التحول الكامل خالل عدد متفق عليه من ال�سنني ،وقد ي�سمح يف هذه املرحلة
الأولي���ة للم�ؤ�س�س���ات املالية ب�أن تلج�أ بن�سبة �أك�ب�ر �إىل الأ�ساليب البديلة (،((1
ب�شرط �أن يكون هناك �ضمان ب�أن تقل �أهميتها تدريجي ًا.
•يج���ب ال�ش���روع يف �إن�شاء عدد من امل�ؤ�س�س���ات املالية امل�ساع���دة لت�سهيل توظيف
�أم���وال القطاع اخلا����ص ،ودعم عملي���ات امل�صارف ،ومن املمك���ن �أن ت�ضم تلك
امل�ؤ�س�س���ات �أمناط ًا خمتلفة م���ن امل�ؤ�س�سات املالية غ�ي�ر امل�صرفية ،مبا يف ذلك
�شركات �أو م�صارف اال�ستثمار واالعتمادات االئتمانية واجلمعيات التعاونية(.((1

(� ((1صديقي ،د .حممد جناة( ،امل�صارف املركزية يف �إطار العمل الإ�سالمي) ،مرجع �سابق� ،ص .46
( ((1يق�صد بامل�ضاربة :قيام التجار واملتعاملون يف �سوق البور�صة بتحقيق �أرباح �آنية نتيجة ارتفاع �أ�سعار الأ�سهم
وال�سندات وبيع ما لديهم منها وخف�ض �أ�سعارها بغر�ض �شراء ما متوفر فيها يف ال�سوق ،وهم بذلك يحققون
�أرباح ًا غري اعتيادية تتمثل يف الفرق بني القيمة ال�سوقية والقيمة احلقيقية للأ�سهم وال�سندات ،راجع،
العالمة ،د .ب�شري( ،املعجم املوجز مل�صطلحات التمويل وامل�صارف) ،دار زهران ،عمان 2000 ،م� ،ص .122
( ((1يق�صد الأدوات الإ�سالمية النقدية ،مثل :عقد املرابحة والبيع بالتق�سيط مث ًال.
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املبحث الثاين :متطلبات �إ�صالح البيئة الو�سيطة
املطلب الأول� :سوق الأوراق املالية الإ�سالمية

�إن انتق���ال امل�ص���رف املرك���زي الربوي �إىل م�ص���رف مركزي �إ�سالم���ي ،وبالتايل
االعتماد على التمويل بامل�شاركة ي�ستدعي وجود �سوق �أوراق مالية �إ�سالمية كف�ؤة.
ويف ه���ذا ال�صدد يقول الدكتور �شابرا(�( :((1إن زي���ادة جلوء االقت�صاد الإ�سالمي
�إىل التموي���ل بامل�شارك���ة ،يجعل من ال�ضروري� ،إيجاد تنظي���م �أكرث كفاءة لكل من
الأ�سواق املالية الأولية والثانوية مل�ساعدة املن�ش�آت التجارية على الو�صول �إىل املال
دون �صعوبة ،وتقدمي ال�سيولة للم�ستثمرين ،الذين ال ي�ستطيعون االحتفاظ ب�أ�سهم
امل�شارك���ة الت���ي ا�شرتوها� ،أو ال يرغبون يف ذلك ،وم���ن ال�صعب تطوير �سوق �أولية
فعال���ة بدون تطوي���ر �سوق ثانوي يف الوق���ت نف�سه) وت�صطدم ب�إن�ش���اء �سوق �أولية
وثانوية فعالة عدة عقبات (((1منها:
•�أن معظ���م الأ�س���واق املالية الأولية العربية هي �أ�س���واق منتظمة� ،أما الأ�سواق
الثانوي���ة فمتفاوت���ة ،بحي���ث �إن بع�ضها ق���د �أ�صبح منظم��� ًا وبع�ضها الآخر يف
طريقه �إىل التطور.
•ت�ؤدي الأ�سواق القائمة دور ًا حمدود ًا يف توفري التمويل متو�سط الأجل وطويلة،
نظ���ر ًا ل�ضيقها وحمدودية الأوراق املالية املتداولة فيها ،و�ض�آلة الطلب عليها
ب�سبب انخفا�ض عوائدها ن�سبي��� ًا مقارنة بو�سائل اال�ستثمار الأخرى ،غري �أن
حمدودية عر�ض الأوراق املالية تختلف من �سوق �إىل �أخرى.
•قل���ة �أدوات اال�ستثم���ار املايل نوع ًا وحجم��� ًا وكونه���ا �أدوات ا�ستثمارية حملية
ولي�ست �إقليمية.
�ضعف م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية املتخ�ص�صة �أو غيابها يف التعامل من خالل هذه
الأ�س���واق ،م���ع �أهميتها و�ضرورتها الكب�ي�رة املا�سة ،وب�شكل ع���ام ،ميكن �أن يعزى
�ضعف الأ�سواق املالية العربية �إىل �أ�سباب عديدة ،لعل من �أهمها:
(� ((1شابرا ،د .حممد عمر (نحو اقت�صاد نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .303
(� ((1شابرا ،د .حممد عمر (نحو نظام نقدي عادل) ،مرجع �سابق� ،ص .132
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•�ض�آلة الن�ضج املايل لالقت�صادات العربية ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أن الدولة ال
ت���زال ت�ؤدي دور ًا رئي�سي ًا فيها ،مع عدم ا�ستقرار اجتاهاتها العامة اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا ،رغم بروز العديد م���ن التوجهات االنفتاحيه فيها م�ؤخر ًا ،وامليل
التقليدي لأ�صحابها نحو اال�ستثمار النقدي والعقاري بعيد ًا عن �أ�سواق املال،
والذي يحد من تطور هذه الأ�سواق نوع ًا وحجم ًا.
•ع���دم انت�ش���ار ال�ش���ركات امل�ساهم���ة التي يت���م متويلها من خ�ل�ال �إ�صدارات
الأ�سه���م وال�سن���دات ،واالجت���اه نح���و ال�ش���راكات �أو ال�ش���ركات ال�صغرية �أو
امل�شروعات العائلية التي تف�صل امللكية والإدارة ويجري متويلها ذاتي ًا.
•�سيطرة عدد حم����دد من كبار امل�ستثمرين �سواء كان����وا م�ؤ�س�سات �أو �أ�شخا�ص
على ح�ص�ص كبرية من �أ�سهم ال�شركات القائمة واحتفاظهم بها ،ملدة طويلة،
مما ي�ؤدي �إىل ركود تداولها ،وقد تكون ال�صيغة العائلية �سبب ًا يف انغالق كثري
م����ن ال�ش����ركات �أمام م�ساهمني جدد ،مم����ا يحد من ت����داول الأوراق املالية �أو
حت�ص����ر �أ�سواقها يف حدود �ضيقة ،كما متار�س الدولة دور ًا كبري ًا يف ذلك من
خالل ملكيتها العامة للعديد من امل�شروعات الإنتاجية.
•غياب الفهم العام ملعايري اال�ستثمار وندرة التحليل اال�ستثماري ال�سليم وندرة
املعلوم���ات وقلة الإف�صاح املايل الدقيق عن واقع ال�شركات ون�شر بيانات غري
دقيقة عنها �أحيان ًا.
•ا�ستمرار وجود قوانني جتارية غري مالئمة ،وعدم توافر �إطار قانوين منا�سب
لتطور الأ�سواق املالية.
•ت���ردد ال�سلط���ات يف ال�سم���اح با�ستخ���دام �أدوات اقرتا����ض جدي���دة واعتماد
ال�شركات على م�صاردها الداخلية لتمويل ن�شاطاتها وا�ستثماراتها التو�سعية.
•تركيز امل�ستثمرين على �أ�سهم ال�شركات التي توزع �أرباح ًا �سنوية وهي مرتفعة
غالب ًا ،ولي�س على ال�شركات ذات ر�أ�س املال الوا�سع واحتماالت النمو الكبرية.
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ويذه���ب الدكتور �أحمد ح�سن(�((1إىل ذكر �سلبيات �سوق الأوراق املالية العربية من
وجهة نظر �إ�سالمية فيقول:
•ن�ش����أة هذه الأ�س���واق معتمدة على املنه���ج الر�أ�سمايل الرب���وي ،وبالتايل ف�إن
التجرب���ة تعت�ب�را انعكا�س��� ًا ل���ه دون تطوي���ع لي�ل�اءم الظ���روف االقت�صادي���ة
واالجتماعية للبالد الإ�سالمية ومعتقدات �سكانها.
ارتبط���ت الأ�سواق املالية القائمة يف البالد الإ�سالمية مع الأ�سواق املالية الغربية،
وتكامل���ت معها قبل �أن ت�ستبني خ�صائ�صها ومالحمه���ا الذاتية ف�أف�ضي ذلك �إىل
ما ي�أتي:
•تبعي���ة �شبه مطلقة من حيث الهي���اكل ومنط الإدارة وتركي���ب العمليات ونوع
الأوراق املالية املطروحة.
•االهتمام بتطوير خمتلف �أنواع ال�سندات التي تغذي ال�سوق املالية يف حني �أن
الأوراق املالية الإ�سالمية مل جتد االهتمام.
•اعتم���اد معظ���م الب�ل�اد الإ�سالمية عل���ى الأ�س���واق املالية الدولي���ة يف متويل
عج���وزات موازي���ن مدفوعاته���ا وم�شروعاته���ا وبراجمها التنموي���ة ،وكذلك
اعتم���اد البالد الإ�سالمية ذات الفائ����ض على الأ�سواق املالية يف توظيف تلك
الفوائ�ض؛ وهكذا �أ�صبحت الأ�سواق املالية املحلية جمرد و�سيط بالعمولة بني
الأ�سواق املالية الدولية وبني املقرت�ضني ،وامل�ستثمرين من البالد الإ�سالمية.
•ح�سا�سية �أ�سواق الأوراق املالية يف البالد الإ�سالمية جتاه القرارات والأحداث
االقت�صادية وال�سيا�سية التي حت�صل يف الدول الغربية.
•عدم م�شاركتها ب�أعباء وا�ضحة يف �أحداث التنمية االقت�صادية ودفع معدالت
الناجت القومي وعدم ت�شجيعها لإ�صدار وتداول الأ�صول املالية املنتجة.
ويرى الدكتور �أحمد ح�سن (�أن جناح ال�سوق الأولية يف ت�سويق الإ�صدارات اجلديدة
ومتوي���ل امل�شروع���ات املطروحة لالكتتاب يج���ب �أن ت�شكل معي���ار ًا �أ�سا�سي ًا لكفاءة
( ((1علي ،عبداملنعم ال�سيد (دور اجلهاز امل�صريف والبنك املركزي يف تنمية الأ�سواق املالية يف البلدان
العربية) مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،الإمارات العربية املتحدة ،الطبعة الأوىل،
عام 1998م� ،ص .18
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ال�س���وق املالي���ة� ،إذا يعني ذلك قدرته���ا على جذب مدخرات الأف���راد وامل�ؤ�س�سات
وتوجيهه���ا نحو امل�شروعات ،وبالت���ايل قيامها بوظيفتها التنموي���ة ،وال يعني ذلك
ع���دم �أهمي���ة ن�شاط �سوق التداول ب���ل �إن زيادة ن�شاط ال�س���وق الثانوية مطلوب يف
جن���اح ال�سوق الأولية ،ولك���ن ق�صدنا �أن ن�ؤكد على �أن قواع���د الفقه الإ�سالمي يف
جم���ال املعام�ل�ات ت�شجع الن�ش���اط الذي يوجد مناف���ع حقيقي���ة للمجتمع ب�صورة
مبا�ش���رة �أو غ�ي�ر مبا�شرة ،وال ت�شجع التداول الطفيلي ال���ذي يحقق �أرباح ًا نقدية
لبع�ض الأف���راد دون �إ�ضافة حقيقية لالقت�صاد القومي يف املجتمع) ،ولتعزيز دور
الأ�سواق املالية بعد معاجلة �أوجه الق�صور املختلفة ،ف�إنه يرى ما ي�أتي:
•�إق���رار برنامج ل�ضمان���ات الإ�صدار و�ضمانات الت���داول يطمئن املتعاملني يف
ال�سوقني الأولية والثانوية ويكفل قيام �سوق م�ستقرة وناجحة.
•التو�سع يف �إن�شاء م�صارف اال�ستثمار و�إيجاد رابطة تكامل بينها وبني الأ�سواق
املالية حتى ي�سهما مع ًا يف زيادة قاعدة امل�شروعات املنتجة.
•�إقرار برنامج لتطور الت�شريعات املحلية يف خمتلف البالد الإ�سالمية.
•�إن�ش���اء احتاد للأوراق الإ�سالمية املالية حتى ميكن �أن يزيد من فاعلية الدور
الذي تقوم به الأ�سواق املالي���ة يف تن�سيق اجلهود اجلماعية خلدمة الأهداف
التنموي���ة اجلزئية لكل بلد �إ�سالمي وخلدمة التكام���ل والتنمية االقت�صادية،
وميكن �أن ي�ضطلع االحتاد مبا يلي:
•قيادة الدعوة �إىل �أ�سلمة معامالت �أ�سواق الأوراق املالية بطرح ر�ؤى �إ�سالمية
عملية ناجحة.
•تنمية اخلربات املتخ�ص�صة يف القطاع املايل بقيام معهد �إ�سالمي للدرا�سات
والبحوث والتدريب.
•العمل على التو�سع يف �إقامة �أ�سواق الأوراق املالية يف معظم املدن.
•دع���م الأ�س���واق القائم���ة والعمل على �أ�سلمته���ا وتطويرها لتجم���ع بني ن�شاط
الإ�صدار ون�شاط التداول ،حتى تكون مراكز لين�ساب منها التمويل �إىل فر�ص
اال�ستثمار القائمة.
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•قيادة التن�سي���ق بني الت�شريعات املحلي���ة النقدية واملالي���ة واالقت�صادية التي
ت�ستهدف تطوير التعاون بني �أ�سواق الأوراق املالية يف البالد الإ�سالمية.
هذا ...وقد انطلق ت�أ�سي�س ال�سوق الإ�سالمية العاملية يف البحرين ،حيث �أ�صدر ملك
البحرين ال�شيخ حمد بن عي�سي �آل خليفة مر�سوم ًا بت�أ�سي�س ال�سوق املالية الإ�سالمية
العاملي����ة التي تهدف لتوفري ال�سيولة الكافية للبن����وك الإ�سالمية ،وقال م�س�ؤولون �إن
القرار خطوة �أخرية لإقامة ال�سوق ،ووافقت البحرين ،وهي املركز امل�صريف واملايل
يف منطقة اخلليج ،على اتفاقي����ة لإن�شاء ال�سوق ،ومع ماليزيا و�إندوني�سيا وال�سودان
وبنك التنمية الإ�سالمي ،ومقره ال�سعودية ،يف نوفمرب 2001م.
ويف يوني���ة م���ن الع���ام نف�سه اجتم���ع يف البحري���ن م�صرفيون منها وم���ن ماليزيا
و�إندوني�سيا وبروناي وال�سودان والبنك الإ�سالمي للتنمية ملراجعة اجلوانب التقنية
املتعلق���ة ب�إن�شاء ال�س���وق للتعامل فيما ب�ي�ن البنوك الإ�سالمي���ة ،و�أجرت البحرين
وماليزي���ا حمادث���ات ح���ول اختي���ار �أحدهما ليك���ون مرك���ز ًا لهذه ال�س���وق ،والتي
ت�سته���دف ( )200بنك وبيت متويل �إ�سالمي يخدمون ( )1.2مليار م�سلم ،وقدر
حج���م ال�سوق الإ�سالمية يف العامل بنحو( )180مليار دوالر ،ويقول م�صرفيون �إن
م���ن �أهم امل�صاع���ب التي تواجه امل�ص���ارف الإ�سالمية هو غي���اب الو�سائل لإدارة
ال�سيولة واالحتياجات اليومية)(.((2

املطلب الثاين:هيئة الت�أمني على الودائع و�صندوق تعوي�ض اخل�سائر.

تنام���ي االهتم���ام مب�ؤ�س�س���ات (((2و�صناديق �ضم���ان الودائع وعالقته���ا مع كل من
امل�ص���ارف املركزي���ة وامل�ص���ارف التجارية لأجل تدعي���م التكامل والتع���اون فيما
بينهم���ا بغية تعزيز الثقة باجلهاز امل�صريف ،ودف���ع عجلة االقت�صاد الوطني الذي
يرتك���ز �أ�سا�س ًا على هذا اجلهاز ،ومن �أبرز تلك التجارب ،م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع
الفيدرالي���ة ((Fdicالأمريكية والتي ت�أ�س�س���ت يف عام 1934م بعد �صدور القانون
( ((2ح�سن� ،أحمد حميي الدين (�أ�سواق الأوراق املالية و�آثارها الإمنائية يف االقت�صاد الإ�سالمي) ر�سالة
دكتوراه مقدمة لق�سم الدرا�سات العليا ،ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،عام
1989م� ،ص .538
( ((2جزء من تقرير ن�شر حتت عنوان (انطالق ال�سوق الإ�سالمية العاملية يف البحرين)� ،صحيفة ال�شعب
اليومية ،مرجع �سابق� ،ص.1
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املنظ���م النهائ���ي لها عام 1933م ،والذي مت تعديل���ه الحق ًا يف عام  1935م ،وكان
م���ن �أهم �أهدافها �ضمان �أموال املودعني ،ويالحظ �أن �ضمان الودائع يف الواليات
املتحدة الأمريكية هو �إلزامي بالن�سبة للم�صارف الوطنية وامل�صارف الأع�ضاء يف
امل�ص���رف املركزي (� )Federal Reserveأما م�ص���ارف الواليات غري الأع�ضاء
ف�إن اال�شرتاك يف م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع هو اختياري ،وقد �أعطيت مل�ؤ�س�سة �ضمان
الودائ���ع الفيدرالي���ة �سلطات رقابية عل���ى امل�صارف امل�ؤمنة ،وحت���ى غري امل�ؤمنة،
كم���ا �أن لديه���ا �صالحيات لإجراء �أي���ة رقابة خا�صة على كاف���ة امل�صارف العاملة
يف الوالي���ة� ،أو �أية م�ؤ�س�س���ات �شقيقة �أو تابعة للم�ص���ارف امل�ؤمنة ،وتقوم امل�ؤ�س�سة
بو�ض���ع تقارير �سنوية عن �أعمالها وترفعه���ا �إىل الكونغر�س الأمريكي يف �أوائل كل
ع���ام ،كما يوجد لدى امل�ؤ�س�سة مفو����ض للحكومة الفيدرالية ،وهو خمول بالإطالع
عل���ى كافة امل�ستندات والوثائق التي تتعلق ب�أعمالها وهو يرفع بدوره تقارير �سنوية
�إىل ال�سلط���ات املخت�صة تت�ضمن الو�ضع امل���ايل وح�سابات النتائج املالية وم�صادر
وا�ستخدامات الأموال ومالحظاته اخلا�صة بالتجاوزات عن القوانني املرعية.
�أم���ا �إدارة امل�ؤ�س�س���ة فتت�ألف من ثالثة �أع�ضاء �أحده���م (مراقب العملة الوطنية)
والع�ضوي���ن الآخرين يجب �أن يكونا من مواطني الوالي���ات املتحدة الأمريكية يتم
تقديهما من رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية بناء على اقرتاح من حاكم الوالية
مل���دة �ست �سنوات وعلي الأع�ضاء ع���دم ممار�سة �أي عمل يف �أي م�صرف ع�ضو يف
امل�ؤ�س�س���ة طيلة مدة واليتهم وخالل فرتة ال�ست من تاريخ انتهائها ويتوجب عليهم
عدم امل�ساهمة يف هذه امل�صارف.
وله���ذا ف�إن النظ���ام امل�صريف القائم عل���ى امل�شاركة �إذا ما بدا ج���ذره باالمتداد،
وجب �أن يكون قاب ًال للبقاء كما النظام امل�صريف الربوي ،وعلية م�س�ؤولية يف تعميق
�إميان املتعاملني من خالل الت�أمني.
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الت�أمني على الودائع احلالة:

ن�سل���م �أنه من املمكن لأ�صح���اب الودائع احلالة  ،الذين ال ي�شاركون ،يف �أرباح
م�ص���ارف امل�ضاربة� ،أن يتخوفوا من خطر ظاهري ،ال حقيقي ،وهو ت�آكل ودائعهم
م���ن خالل اخل�سائر التي تعاين منها م�صارف امل�ضارب���ة ،وقد يف�ضلون لذلك �أن
يكتن���زوا مدخراتهم ،وملا كان ذلك �أمر غري مرغوب فيه ومنافي ًا للم�صالح طويلة
الأمد للمجتمع الإ�سالمي ،فقد يكون مفيد ًا �أن تتم وقاية الودائع حتت الطلب من
قب���ل ه���ذه املخاطر� ،شريطة �أن تك���ون هيئة ت�أمني الودائع هيئ���ة م�ستقلة ال تبتغي
الرب���ح ،وتعمل بكفالة احلكومة ،وب�إ�شراف امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،وال تقدم
له���ا احلكومة ،خم�ص�صات ملوازنتها �إال يف املرحلة الأوىل حيث تتلقي فيها قر�ض ًا
ب�ل�ا فائدة ت�سدده م���ن االحتياطيات املرتاكمة لديها خالل ع���دة �سنوات ،ويتكون
دخل هيئة ت�أمني الودائع من:
•ر�سوم مفرو�ضة على جميع امل�صارف التجارية لن�سبة مئوية قليلة من متو�سط
الودائع احلالة بعد تنزيل بع�ض املبالغ واالقتطاعات.
•عائ����د ا�ستثم����ار احتياطيات الهيئ����ة ،وعلي احلكوم����ة �أن تدفع ق�س����ط الت�أمني
عل����ى ن�سبة الودائع احلالة الت����ي حت�صل عليها يف �شكل قر�ض بال فائدة ،وعلي
امل�ص����رف املرك����زي �أن يدفع ق�سط الت�أم��ي�ن على االحتياطي����ات القانونية(،((2
ويقول �شابرا (�إن حمدودية موارد هيئة ت�أمني الودائع يف �أول الأمر قد جتربها
على �أن ت�ضع حد ًا ملقدار الودائع التي ت�ؤمن عليها ل�صالح �صغار املودعني).
(((2

الت�أمني على ودائع امل�ضاربة:

ميك���ن لهيئة ت�أمني الودائع �أن تن�شئ �صندوق ًا خا�ص ًا (�صندوق تعوي�ض اخل�سائر)
حت���ت مظلتها وحتت �إدارتها بامل�شاركة مع �أع�ض���اء �آخرين من القطاع امل�صريف،
ويه���دف ال�صن���دوق �إىل حماي���ة �أموال املودع�ي�ن باقتطاع ن�سب���ة معينة من حجم
( ((2حمفوظ ،فاروق (امل�صارف املركزية وامل�صارف التجارية ،وعالقتها مب�ؤ�س�سات �ضمان الودائع) املجلة
العربية العدد ( )139املجلد الثاين ع�شر ،يولية 1992م� ،ص .52
( ((2الودائع احلالة هي :الودائع حتت الطلب والتي كيفها بع�ض العلماء على �أنها قر�ض ح�سن م�ضمون الدفع
عند الطلب ،وعليه ف�إن املودع ال يتقا�ضى �أية �أرباح بل ميكن �أن يدفع م�صاريف فتح احل�ساب اجلاري.
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الودائ���ع (امل�ضاربة)(((2وتودعها ال�صندوق كي تكون ه���ي� ،أحد املوارد الرئي�سة،
كاحتياطي���ات ،ونظ���ر ًا ل�صغر حجم تل���ك االحتياطيات ف�إنها ت�ستطي���ع �أن تغطي
جزء ًا ال ب�أ�س به من الودائع اال�ستثمارية (امل�ضاربة) ،ويف�ضل �أن يكون ال�صندوق
اختياري ًا ،ف�إن امل�صارف �ستكون لها امل�صلحة يف ك�سب ثقة املتعاملني باللجوء �إىل
الت�أمني يف هذا ال�صندوق.
وقد يثور �س�ؤال وجيه حول من تذهب �إليه االحتياطيات �إذا تعدت الأموال املطلوبة،
�أو عن���د حل ال�صندوق ،وميك���ن الإجابة على ذلك ب�أنه ميك���ن توجيه الأموال �إىل
الأعم���ال اخلريية يف تلك الدولة ،ومم���ا ال�شك فيه ف�إن �صندوق تعوي�ض اخل�سائر
ق���د يجابه باعرتا�ض �أن م�صادره هي م�صادر امل�ضاربني ولن تعود عليهم ،وميكن
الإجابة على ذلك ب�أن هناك م�صلحة �شرعية من تدعيم نظام امل�شاركة وامل�ضاربة
الإ�سالمي���ة ،والبد لأفراد املجتمع من الت�ضحي���ة مب�صلحتهم ،اخلا�صة للم�صلحة
العامة ،وكما هو معروف يف النظام الإ�سالمي (امل�صالح املر�سلة).
واجلدي���ر بالذك���ر �أن الت�أم�ي�ن التعاوين يختلف ع���ن الت�أمني التج���اري ،فالت�أمني
التع���اوين (ا�شرتاك جمموعة من النا����س يف �إن�شاء �صندوق له���م ميولونه بق�سط
حم���دد يدفعه كل واحد منهم ،وي�أخذ كل منهم من ه���ذا ال�صندوق ن�صيب ًا معين ًا
�إذا �أ�صاب���ه حادث ،والفارق بينه وبني الت�أم�ي�ن التجاري� ،أن الأموال املجتمعة من
الأق�س���اط تبق���ى متكامل���ة للجميع بدل �أن ت����ؤول �إىل �أ�صحاب ال�شرك���ة ،فهو بهذا
ال�شكل نوع من �أنواع التكامل).
املطلب الثالث :هيئة املراقبة واملحا�سبة الوطنية لال�ستثمار

�إن الرقاب���ة االقت�صادي���ة احلديث���ة عل���ى الأ�سواق املالي���ة وهي ت�سع���ى �إىل تعامل
نزي���ه ،و�إىل �إلغ���اء الربا والقمار واملمار�سات الأخرى غ�ي�ر الإ�سالمية �سوف تقوم
مبهم���ة �شاقة �شائكة تتطلب عناية خا�صة من ال�سلطات االجتماعية ،و�أحد الأبعاد
الهامة لهذه املهمة ين�صرف �إىل الت�أكيد على �ضرورة احتفاظ م�ستخدمي الأموال
والو�سط���اء املالي�ي�ن ،بح�سابات منظم���ة ،ففي النظ���ام االقت�ص���ادي القائم على
(� ((2شابرا ،د .حممد عمر (نحو نظام نقدي عادل) مرجع �سابق �ص .240
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�أ�سا����س امل�شاركة يف الأرباح ،ال يتطور العائد على الأموال املتاحة فقط ،بل يتطور
�أي�ض��� ًا �إىل �سداد هذه الأموال عندما تبا�شر امل�ؤ�س�سات فعلي ًا الأعمال التي �أ�س�ست
يف �سبيلها ،وميكن حماية م�صالح مالي�ي�ن املودعني وم�شرتي �شهادات اال�ستثمار
�أو الأ�سه���م عن طريق التدقيق الأ�صويل للح�سابات اخلا�صة بامل�شاريع وامل�ؤ�س�سات
وامل�ص���ارف وال�ش���ركات امل�ساهمة وامل�ؤ�س�س���ات املالية الأخ���رى ،و ينبغي �أن تكون
احل�ساب���ات ومهم���ة تدقيقها يف غاي���ة التنظيم لدرجة تبعت ثق���ة يف نفو�س جميع
املتعامل�ي�ن ،ونن�ص���ح ب�أن تك���ون هذه الوظيف���ة يف املجتمع الإ�سالم���ي القائم على
�أ�سا����س امل�شاركة يف الأرباح حت���ت رعاية امل�صرف املركزي ،غ�ي�ر �أنه من املمكن
ت�أ�سي����س وكال���ة متخ�ص�صة ملبا�شرة ه���ذه الوظيفة ،تق���وم بالتن�سيق مع امل�صرف
املرك���زي الإ�سالمي ،بو�ضع املعاي�ي�ر املنا�سبة لإجراءات التدقي���ق خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بتقيي���م الأ�صول واحت�ساب الإ�ستهالك ( ،((2ومعاجل���ة الأرباح الر�أ�سمالية،
ويف هذا ال�سياق مت اقرتاح امل�ؤ�س�سة للتدقيق يف اال�ستثمار (.((2
(وه���ذه الهيئ���ة م�ؤ�س�س���ة حكومي���ة تق�س���م م�صاريفه���ا عل���ى امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة
ح�س���ب �صيغ���ة معينة تق���وم على فر�ض ر�سم ع���ام ،على جمموع �سل���ف امل�ضاربة،
وا�ستثم���ارات امل�ساهم���ة ور�سم معني على حاالت خا�ص���ة مت مراجعتها حل�ساباها
وكذل���ك امل�ستثم���رون الأفراد الذين يحيلون م�شروع ًا ،حم���دد ًا للمراجعة ،يفر�ض
عليهم ر�سم خدمة على طبيعة املراجعة املطلوبة ومداها).
�إن الباحث يقرتح �إمكانية �أن تكون الهيئة تابعة جلمعية املحا�سبني الوطنية ،والتي
تت�ش���كل عادة وتنتخب من مكاتب املراجع���ة القانونية يف املجتمع الإ�سالمي ،حيث
�سيكون لها نف�س احليادية وعليه �ستكون ذات �أهداف ربحية ،دون حتميل الودائع
اال�ستثماري���ة ،واملنتجات الأخرى وتك���رار الر�سوم ،كما يف ت�أ�سي����س هيئه الت�أمني
( ((2وديعة امل�ضاربة هي :تلك الودائع التي يدفعها املودع (رب املال) �إىل امل�صرف (امل�ضارب) ال�ستثمارها
وفق ال�صيغ ال�شرعية وقد تكون منفردة �أو خمتلطة مع �أموال �أخرى ك�صناديق اال�ستثمار وهنا تخ�ضع تلك
املعاملة لعقد امل�ضاربة وقاعدة الغنم بالغرم.
( ((2يق�صد باال�ستهالك �أنه و�سيلة حما�سبية لتق�سيم القيمة احلقيقية للأ�صل الثابت على عدد الفرتات
املحا�سبية التي تقابل احلياة املقدرة للأ�صل ،ويقيد يف ح�ساب املتاجرة والربح واخل�سارة ،راجع ،الأيوبي،
مرجع �سابق� ،ص .110
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على الودائع و�صن���دوق تعوي�ض اخل�سائر (الهيئة) ومنه���ا �أي�ض ًا �إمكانية التن�سيق
مع امل�صرف املركزي الإ�سالمي ،هيئة املراجعة واملحا�سبة الإ�سالمية يف البحرين
والتي �سبق �أن تناولها الباحث �سابق ًا يف الف�صل الأول ،املبحث ال�ساد�س.
واجلدير بالذكر �أن هذه الهيئة هي جهد �إ�ضايف ومو�ضوعي وال تغني عن رقابة امل�صرف
املركزي الإ�سالمي ومكاتب املراجعة واملحا�سبة القانونية التي يفرت�ض على امل�ؤ�س�سات
املالية واملتخ�ص�صة والو�سطاء وجودها ك�أحد ال�شروط لن�ش�أة تلك امل�ؤ�س�سات.
املطلب الرابع :امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية

�إن امل�ؤ�س�س���ات املالية امل�صرفية الإ�سالمية (امل�صارف التجارية) �سيختلف دورها
عن امل�ص���ارف التجارية الربوية تبع��� ًا الختالف طبيعتها وال���دور والأهداف التي
ت�سعى �إليها ،ومنها:
•االجتاه �إىل �إبراز عن�صر العمل الب�شري يف الن�شاطات امل�صرفية بو�صفه م�صدر
دخ���ل ،فبينما امل�صرف ميار����س عمله بو�صفه �شخ�صي���ة ر�أ�سمالية ،ويركز على
دخل���ه بهذا الو�صف ف����إن امل�صرف الالرب���وي ميثل اجتاه ًا ناحي���ة الت�أكيد على
العمولة بو�صفها �أجرة عمل واهتمامه بتو�سيع نطاق دخله القائم على العموالت.
•االجت���اه �إىل االحتف���اظ مهما �أمكن ب���روح الو�ساطة يف ال���دور الذي ميار�سه
امل�صرف بني املودعني وامل�ستثمري���ن و�صياغة موقفه القانوين منهم ب�صورة
جت�سد الو�ساطة.
•ا�ستعداد امل�صرف الالربوي لتحمل �أعباء التجربة اجلديدة يف �سبيل �إ�شاعة
الروح الإ�سالمية يف نظام امل�صرف الالربوي ،والت�ضحية ب�شيء من الربح �أو
املخاطرة حيث يتطلب �إجناح الأطروحة قدر ًا من ذلك(.((2
•الت���زام امل�صرف الالربوي ب�أحكام ال�شريع���ة الإ�سالمية وحترميه للربا ،وما
�سينج���م عنه من الآثار الإيجابية التنموية لالقت�صاد الوطني ودخوله ،العب ًا
رئي�سي ًا تبع ًا لدوره يف النظام االقت�صادي القائم على امل�شاركة(.((2
(� ((2صديقي ،د .حممد جناة اهلل ،امل�صارف املركزية يف �إطار العمل الإ�سالمي ،مرجع �سابق �ص .42
(� ((2شابرا ،حممد عمر (نحو نظام نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .244
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•�إن امل�صارف الالربوية ،م�ص���ارف �شاملة �أو متعددة الأغرا�ض ولي�ست م�صارف
جتارية متخ�ص�صة فهي كيان مركب من امل�صارف التجارية وم�صارف اال�ستثمار
م���ن �ش���ركات اال�ستثمار وم�ؤ�س�س���ات �إدارة اال�ستثمار ،وميكنه���ا �أن تقدم ت�شكيلة
وا�سع���ة من اخلدمات �إىل عمالئه���ا وتقيم معهم عالقات طويل���ة الأجل فمعظم
متويلها متجه �إىل م�شروعات �أو خماطرات معينة� ،أما ا�ستثمارتها بامل�شاركة فال
ت�سمح لها باالقرتا�ض الق�صري وال االقرتا�ض الطويل وهذا ما يجعلها �أقل عر�ضة
من امل�صارف الر�أ�سمالية(.((2
•وم���ن هنا ميكننا القول �إن امل�صرف الإ�سالم���ي لي�س تاجر ًا للديون �أو النقود
كما ه���و احلال يف امل�صرف الربوي ،و�إمنا هو م�ؤ�س�سة اقت�صادية واجتماعية
ومالية وم�صرفية تهدف �إىل تعبئة مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو اال�ستثمار
احلقيق���ي يف نط���اق �أحكام ال�شريع���ة يف املعامالت ومبا يخ���دم بناء جمتمع
التكامل وعدال���ة التوزيع ومن ثم ت�صحيح وظيفة املال يف املجتمع وو�ضعه يف
امل�سار ال�صحيح(.((3
�إن امل�ص���رف التج���اري الإ�سالم���ي �س���وف ي�ستخ���دم ع���دة �أ�شكال و�صي���غ وعقود
ا�ستثمارية حتقق تلك الأهداف ،ومن �أبرزها:
عقد امل�شاركة:

�أ�ص���ل ال�شرك���ة يف اللغ���ة :توزيع ال�ش���يء بني اثن�ي�ن ف�أكرث على جه���ة ال�شيوع ،ويف
اال�صط�ل�اح الفقهي :هي اختالط ن�صيب�ي�ن ف�صاعد ًا بحيث ال يتميز �أحدهما عن
غ�ي�ره ،ثم �أطلق ا�سم ال�شركة على العقد ،و�إن مل يوجد اختالط الن�صيبني ،وقيل:
(هي اجتماع �شخ�صني ف�أكرث يف ا�ستحقاق �أو ت�صرف).

( ((2ال�صدر ،حممد باقر (البنك الالربوي يف الإ�سالم) دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثامنة،
1983م� ،ص .11
( ((3قلعاوي ،د .غ�سان (امل�صارف الإ�سالمية �ضرورة ع�صرية) دار املكتبي ،دم�شق ،الطبعة الأوىل،
1998م� ،ص .25
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عقد امل�ضاربة:

امل�ضاربة يف اللغة مفاعلة من ال�ضرب :وهو ال�سري يف الأر�ض ،وتطلق يف اال�صطالح
الفقه���ي على :دفع مال معني معلوم ملن يتجر فيه بجزء م�شاع معلوم له من ربحه،
و�أهل العراق ي�سمون هذه املعاقدة م�ضاربة و�أهل احلجاز ي�سمونها قرا�ض ًا.
الإجارة:

الإجارة يف اللغة ا�سم للأجرة ،وهي ككراء الأجري� ،أما يف اال�صطالح الفقهي فهي
متليك املنافع بعو�ض� ،سواء �أكان ذلك العو�ض عين ًا �أو دين ًا �أو منفعة.
الإيجار املنتهي بالتمليك:

الإيجار املنتهي بالتمليك ه���و عقد مركب من عقدين ،فالأول :عقد �إيجارة يلتزم
في���ه امل�ؤج���ر بوعد ملزم ب����أن امل�ست�أجر له حق خيار �شراء الع�ي�ن يف �آخر املدة �إذا
رغب وتنقل ،ملكية العني امل�ؤجرة عند انتهاء �سداد الأق�ساط (الأجرة) ،علم ًا ب�أن
الإيجار املدفوع للم�ؤجر �سوف يتنا�سب مع القيمة الباقية من قيمة الأ�صل(.((3
يف الفكر املعا�صر هو عقد واحد ثالثي الأطراف ي�سمي عقد الإيجار التمويلي بني
مال���ك للعني وجهة متويل ت�شرتي العني من���ه وعميل ي�ست�أجر العني من املمول ومع
وع���د من امل�ؤجر بتملي���ك العني يف نهاية مدة الإجارة و�س���داد الأق�ساط ووعد من
امل�ست�أجر بتمليك العني �أما يف التطبيق امل�صريف الإ�سالمي فهو عقدين منف�صلني
(عقد �إجارة  -عقد وعد بالتمليك والتملك).
املرابحة:

املرابح���ة لغ ًة من الربح :وهو النماء والزيادة ،يق���ال رابحته على �سلعته مرابح ًة،
�أي �أعطيته ربح ًا و�أعطاه ما ًال مرابحة� ،أي على �أن الربح بينهما� ،أما بيع املرابحة
يف اال�صط�ل�اح الفقهي :فهو بي���ع ما ملكه مبا قام عليه ويف�ض���ل ،فهو بيع للعر�ض
(ال�سلعة) بالثمن الذي ا�شرتى به مع زيادة �شيء معلوم من الربح.
(� ((3شابرا ،د .حممد عمر( ،نحو اقت�صاد نقدي) عادل ،مرجع �سابق �ص .206
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اال�ست�صناع:

اال�ست�صناع يف اللغة� :س�ؤال ال�صنع �أو طلبه ويف اال�صطالح الفقهي عرفه �صاحب
مر�ش���د احل�ي�ران :ب�أنه طل���ب عمل �شيء خا����ص ،على وجه خ�صو����ص ،مادته من
ال�صان���ع ف����إذا قال �شخ�ص لآخ���ر من �أه���ل ال�صنائع :ا�صن���ع يل ال�شيء الفالين
بالأو�صاف التالية بكذا درهم ًا وقبل ال�صانع ذلك كان ذلك ا�ست�صناع ًا.
ال�سلم:

ال�سلم يف اللغة :يرد مبعنى الإعطاء والرتك والت�سليف� ،أما يف اال�صطالح الفقهي:
فهو عبارة عن بيع مو�صوف يف الذمة ببدل يعطى عاج ًال.
البيع بالتق�سيط:

تق�سي���ط الدين يف اللغة :جعله �أجزاء معلومة ،من الق�سط وهو احل�صة والن�صيب
وجمع���ه �أق�ساط ،وبيع التق�سي���ط هو لون من �ألوان بيع الن�سيئ���ة فهو بيع يتفق فيه
عل���ى تعجيل املبيع وت�أجيل الثمن كله �أو بع�ضه على �أق�ساط معلومة لآجال معلومة،
وه���ذه الآج���ال قد تكون منتظمة املدة يف كل �شهر مث ًال ق�سط �أو يف كل �سنة �أو غري
ذلك ،كما �أنها قد تكون مت�ساوية املقدار �أو متزايدة �أو متناق�صة(.((3
و�أخري ًا يقول �شابرا( :املعايري النهائية للحكم على فاعلية امل�صارف الإ�سالمية لي�ست
ه���ي جمرد الدرجة التي تتو�ص���ل �إليها يف �إلغاء الفائ���دة يف عملياتها وال الربح الذي
تك�سبه ،ب���ل �أي�ض ًا املدى ،الذي تبلغ���ه يف حتقيق الأه���داف االقت�صادية واالجتماعية
املن�ش���ودة للمجتم���ع الإ�سالم���ي من بني هذه الأه���داف ميكن ذكر تعبئ���ة املدخرات،
وت�شجي���ع �إدارة امل�شروع���ات ذات القاع���دة العري�ضة ،وفاعلية ا�ستخ���دام املدخرات
لتلبي���ة احلاج���ات الأ�سا�سية للمجتمع الإ�سالمي ،واحلد م���ن تركيز الرثوة وال�سلطة،
والإ�سه���ام يف اال�ستق���رار املايل ،وال يتوق���ع �أن تكون امل�صارف ق���ادرة على �إجناز كل
ذلك يف مدة ق�صرية لكن عليها على الأقل �أن حتاول حتقيقه على املدى البعيد)(.((3
( ((3الغزاىل ،د .عبداحلميد ،بحث من�شور يف كتاب (جتربة البنوك الإ�سالمية) ،كتاب الأهرام االقت�صادي،
م�صر ،العدد1990 ،م� ،ص .184
( ((3انظر ،احلزمي ،يو�سف عثمان (�صيغ اال�ستثمار والتمويل يف امل�صارف الإ�سالمية) حقيبة تدريبية� ،شركة
الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار ،الريا�ض1997 ،1م� ،ص .30
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واجلدي���ر ذكره �أن امل�صارف الإ�سالمية ومب�ساع���دة امل�صرف املركزي الإ�سالمي
و�أدواته الكمية والنوعية والأدبية �سوف تدعم ذلك التوجه لتحقيق تلك الأهداف.

املطلب اخلام�س :امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية

ت�ستخدم عبارة امل�ؤ�س�سات املالية هنا للداللة على �شركات �أو م�صارف اال�ستثمار،
واحتادات االئتمان ،واجلمعيات التعاونية و�أ�صحاب ر�ساميل املخاطرة ،وجمموعة
�أخ���رى من م�ؤ�س�سات �إدارة اال�ستثمار ،وتقوم تلك امل�ؤ�س�سات بتعبئة املدخرات من
خ�ل�ال �أ�سهم ر�أ�س امل���ال وودائع امل�ضارب���ة و�إتاحتها للم�ستثمر ،كم���ا تدير �أموا ًال
خا�صة يودعها لديها عمال�ؤه���ا وت�ساعد �أ�صحاب امل�شاريع من �أفراد �أو ال�شركات
يف احل�ص���ول على متويل امل�شاركة �أو امل�ضاربة ،وبذل���ك تلعب هذه امل�ؤ�س�سات دور
الو�سي���ط يف م�ساع���دة املدخرين على �إيج���اد �سبل مربحة ملدخراته���م و�أ�صحاب
امل�شاريع على �إيجاد الأموال الالزمة لتو�سعة �أعمالهم (.((3
وال يوج���د �شكل قانوين حمدد مل�ص���ارف اال�ستثمار ،فهي قد تكون �شركة م�ساهمة
عامة �أو �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وقد تكون �شركة خا�صة �أو عامة �أو خمتلطة
وق���د تكون �شركة بني �أكرث من دولة واح���دة ،وتن�ش�أ وفق ًا لإ�شراف وتن�سيق وتوجيه
امل�صرف املركزي وقد ت�ستثنى من بع�ض �أحكامه.
ولق���د ن�ش����أت م�صارف اال�ستثم���ار يف العامل لتحقيق �أه���داف خمتلفة تن�سجم مع
احتياج���ات كل دول���ة ،ويف �إط���ار من���اخ اقت�ص���ادي واجتماعي ،تختل���ف من دولة
لأخرى ،فيما كر�ست بع�ض امل�صارف جهودها خلدمة امل�شروعات احلكومية ،قام
ع���دد �آخر بتقدمي خدمات للقطاعني العام واخلا����ص ،وبينما اقت�صر دور بع�ضها
عل���ى التمويل جمع البع�ض ب�ي�ن التمويل وامل�ساهمة يف رو�ؤ�س �أم���وال امل�شروعات،
و�ساهم���ت بع�ض م�ص���ارف اال�ستثمار يف متوي���ل ال�صناعات الكب�ي�رة واملتو�سطة
بينم���ا اهتم بع�ضها بتنمية ال�صناعات ال�صغرية ،وميكن �أن نلخ�ص دور م�صارف
اال�ستثمار فيما ي�أتي:
( ((3حماد ،د .نزيه (معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء) املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،الطبعة
الثالثة1995 ،م� ،ص � ،30ص � ،123ص � ،201ص � ،276ص � ،302ص .312
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•التعرف على فر�ص اال�ستثمار والرتويج لها.
•�إعداد درا�سات اجلدوى.
•ت�أ�سي����س امل�شروع���ات وامل�ساهم���ة يف ر�أ�سماله���ا ومتويله���ا ،ويف تهيئ���ة املناخ
اال�ستثماري.
•متابعة امل�شروعات املمولة.
(((3
•�إدارة وت�سويق الإ�صدارات اجلديدة وتوزيعها والتعهد بتغطيتها .
وم���ن تلك امل�ؤ�س�سات غ�ي�ر امل�صرفية م�ص���ارف االدخار ،فالغر����ض الأ�سا�س من
�إن�شاءه���ا ،هو االحتفاظ مبدخرات فئات املجتم���ع ذات الدخول املنخف�ضة ،حيث
ي�ستفي���د املودعون مما يح�صلون عليه من �أرباح ،وحتقق تلك امل�صارف الرفاهية
العام���ة ،ذل���ك لأن املكتنزات ال�صغرية من الأر�ص���دة املعطلة �سوف جتمع يف هذه
امل�ص���ارف ،وتكون متوافرة للتمويل فاملدخ���رات التي ال ي�ستطيع �أ�صحاب الدخول
املنخف�ضة ا�ستثمارها ،ب�أمان ب�سبب عدم توافر املعلومات واخلربة الالزمة ميكن
مل�صارف االدخار� ،أن تقوم بتمويلها ،واجلدير بالذكر ف�أن ر�أ�سمال هذه امل�صارف
ال يوج���د وكذلك امل�ساهمة ولك���ن بال�ضرورة لها جمل����س �إدارة ،ولكن نظر ًا لعدم
وج���ود م�ساهمة الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة ف����إن جمل�س الإدارة املذكور يكون
دائم ًا ذاتي ًا ومكون من الأفراد الذين قاموا ب�إن�شاء امل�صرف(.((3
وي�ؤك���د هذا الدور املهم مل�صارف االدخار يف البل���دان العربية ،تلك الدرا�سة التي
�أجرته���ا جمل���ة ( )Ecnomistالربيطاني���ة يف عدده���ا ال�ص���ادر يف � 25سبتمرب
1993م ،لأربع���ة ع�ش���ر قطر ًا نامي ًا يف عق���د ال�سبعينات والثمانين���ات ،حول مدى
م�ساهم���ة القط���اع املايل يف متوي���ل امل�شروعات ،فوجد �أن معظ���م االدخار املحلي
الذي تدفق نحو الأ�سواق املالية جاء من االدخار الأ�سري الذي بلغ ( )%12.9من
الناجت املحلي الإجمايل(.((3

(� ((3شابرا ،د .حممد عمر( ،نحو اقت�صاد نقدي عادل) ،مرجع �سابق� ،ص .234
(� ((3شابرا ،د .حممد عمر (نحو اقت�صاد نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .236
( ((3ح�سن ،د� .أحمد حمي الدين ،مرجع �سابق� ،ص .484
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و�ستخ�ض����ع تل����ك امل�ؤ�س�س����ات غ��ي�ر امل�صرفي����ة للمراجعة م����ن قبل هيئ����ة املراجعة
واملحا�سب����ة الوطني����ة لال�ستثم����ار �أ�س����وة بامل�ؤ�س�س����ات امل�صرفية واملالي����ة الأخرى،
وينبغ����ي �أن ت�شج����ع تلك امل�ؤ�س�س����ات ال�سيما م�صارف االدخار عل����ى تر�شيد النظام
ال�ضريبي املفرو�ض عليها؛ وكذلك يف الت�شريعات والقوانني املطبقة ،فالهدف لي�س
تعبئة املدخرات فح�سب بل يتعدى ذلك �إىل تربية املجتمع الإ�سالمي على االدخار،
واالبتعاد عن اال�ستهالك التظاهري مما �سي�ؤدي �إىل نتائج تتعدي اال�ستثمار.
وق���د يعرت�ض على الدور املقرتح للم�ؤ�س�س���ات املالية غري امل�صرفية ،ب�أنه قد ي�ؤدي
�إىل تركي���ز الرثوة ممثلة للم�صارف التقليدية يف املجتمع���ات الر�أ�سمالية فمع �أن
خط���ر الرتكز من خالل الهرم املقلوب لتمويل القرو����ض ور�ؤو�س الأموال ،وتوفري
امل���وارد الكب�ي�رة للمقرت�ضني املميزين يكون ق���د متت �إزالت���ه� ،إال �أن هذا اخلطر
�سيبق���ى يف امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة غ�ي�ر امل�صرفية لكن م���ن املمكن تقليل���ه بعدد من
الإجراءات ،منها:
•تكب�ي�ر عدد امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية وع���دم ال�سماح لأي منها بالتو�سع �أكرث
من حجم معني يحدده امل�صرف املركزي.
•تق���دمي التمويل الالزم لعدد كب�ي�ر من �أ�صحاب امل�شروع���ات دون �أن يتجاوز
التمويل املمنوح ،لأي من�ش�أة �أو �أ�سرة بن�سبة ق�صوى من مواردها.
•ع���دم ال�سماح لهذه امل�ؤ�س�سات متلك مقدار من الأ�سهم ميكنها من ال�سيطرة
على من�ش�آت الأعمال.
•ال يج���وز لأي مدي���ر من مدي���ري امل�ؤ�س�س���ات املالية غري امل�صرفي���ة �أن يكون
مدير ًا يف من�ش�أة �أخرى.
•يج���ب �أن ين�صب جهد ه���ذه امل�ؤ�س�سات عل���ى اجلمع بني املمول�ي�ن و�أ�صحاب
امل�شروعات حتى ال متتلك �أ�سهم ر�أ�س املال ملدة طويلة.
•توزيع ر�أ�س مالها اخلا�ص على �أ�سا�س عري�ض.
(((3
•�أن يكون مبجل�س �إدارتها ع�ضو ًا من امل�صرف املركزي .
( ((3خليل د� .سامي (النقود والبنوك) مرجع �سابق� ،ص .334
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املطلب ال�ساد�س :املركز الوطني للمعلومات االقت�صادية والإعالم املتخ�ص�ص

تعاين ال���دول العربية من نق�ص يف املعلومات و�شفافيتها ع���ن الأ�سواق املالية ،وحالة
االقت�ص���اد العامل���ي والوطني ،وذلك النق����ص قد يرجع �إىل �أ�سب���اب منطقية ،ومنها:
انخفا�ض الن�ضج املايل واال�ستثماري لدى املجتمع وحمدودية الطلب عليها ،وقد يكون
لأ�سب���اب �أخرى غري منطقية ومتعمدة للتحايل ومتري���ر �صفقات وقرارات ا�ستثمارية
حتق���ق مناف���ع وم�صال���ح �أقلية �أو تعرت����ض عن ف�ساد داخ���ل تلك امل�ؤ�س�س���ات ،ف�ض ًال
ع���ن خف�ض دور الأجه���زة الرقابية واملحا�سبية ،والأجه���زة احلكومية الأخرى املعنية
بالتنمية االقت�صادية ،ون�شري فيما يلي �إىل �أهم جوانب الق�صور يف جمال املعلومات:
•كث�ي�ر م���ن البالد العربية مل تن�ش����أ فيها �أ�سواق مالية منظم���ة؛ حيث ال توجد
معلومات دورية �أو غري دورية عن تداول الأ�سهم وال�سندات و�أدوات اال�ستثمار
الأخ���رى ،وال توجد جهة ما تعني بحركة الر�ص���د ،كما �أنه ال توفر الكثري من
املعلومات عن �أو�ضاع ال�شركات العاملة بال�سوق.
•تُ�صدر ال�شركات امتثا ًال لقوانينها تقارير مالية �سنوية عن امليزانية العمومية،
وح�سابات الأرباح واخل�سائر وتقري���ر توزيع الأرباح ،وم�صادر وا�ستخدامات
الأموال �إال �أنها ال تتاح للجمهور �إال مت�أخرة ،فبع�ضها تن�شر مت�أخرة من ثالثة
�إىل �ستة �شهور وبع�ضها يحجب با�ستثناء خا�ص ،كما �أن تلك التقارير ال توفر
معلومات عن ر�ؤية الإدارة وتوقعاتها حول م�ستقبل ال�شركة.
•نق����ص امل�ؤ�س�س���ات املتخ�ص�ص���ة بجم���ع وحتلي���ل ون�ش���ر املعلوم���ات املالي���ة
واالقت�صادية.
•نق����ص كبري يف البيانات واملعلومات والفر�ص اال�ستثمارية ومواقعها وتكلفتها
مما �أدى �إىل �إحجام وتردد ن�سبة كبرية من التوقعات اال�ستثمارية.
•ال يوجد �إعالم كاف عن االقت�صاد الوطني وتوجهاته وحتليل االقت�صاد الكلي؛
وكذلك عن امل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�ص وتوجهات امل�ستثمرين وامل�ستهلكني.
•ال يوج���د �صحافة متخ�ص�ص���ة حمرتفة و�أغلب من يعمل بهذا القطاع هم من
الهواة ،وكتاب بع�ض الزوايا التي ال تعرب عن ر�أي مهني ،اقت�صادي ومايل بل
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عن �آراء وانطباعات عامة(.((3
•تهديد امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة لو�سائل الإعالم املتخ�ص�صة باحلرمان
م���ن الإعالنات و�شراء ال�صح���ف واملجالت �إذا قامت بن�ش���ر معلومات ت�ضر
مب�صالح الفئات النافذة داخل االقت�صاد الوطني.
•نق�ص الوعي ب�أهمية الإعالم املتخ�ص�ص والتعاطي معه من خالل امل�ؤ�س�سات
احلكومية اخلا�صة وال�شعور الدائم ب�أن الإعالم عدو م�شاغب ومتعب ويجلب
العديد من امل�شكالت.
وحلل جوانب الق�صور تلك ف�إن احلاجة تزداد �إىل وجود جهاز متخ�ص�ص ،ت�شارك
يف ر�أ����س مال���ه امل�ؤ�س�سات االقت�صادي���ة احلكومية واخلا�ص���ة وجمعية ال�صحفيني
الوطنية يقوم مبا ي�أتي:
•ت�أ�سي����س مكتبة اقت�صادية ومالية متخ�ص�ص���ة ي�ستطيع امل�ستثمر اخلا�ص من
امل�ؤ�س�سات والأف���راد احل�صول على تلك املعلومات بو�سائل االت�صال احلديثة
من خالل الإنرتنت �أو االت�صال املبا�شر.
•�إ�صدار جم�ل�ات اقت�صادية ومالي���ة متخ�ص�صة يف القطاع���ات االقت�صادية
املختلفة.
•�إن�شاء حمطة تلفزيون اقت�صادية ومالية متخ�ص�صة ،مثل :حمطات بلوم برج.
•�إ�صدار �صحيفة يومية اقت�صادية ومالية متخ�ص�صة ت�ساعد يف ن�شر البيانات
والإي�ضاح عنها وحتليلها.
•عقد الن���دوات والدورات التدريبي���ة وامللتقيات التي تناق����ش ق�ضايا الأ�سواق
املالية واالقت�صاد الوطني.
•اق�ت�راح القوانني والأنظم���ة والإجراءات الت���ي ت�ساعد عل���ى الإف�صاح املايل
ون�ش���ر البيانات بعد �إجراء اال�ستق�صاءات امل�صممة ملعرفة توجهات ورغبات
امل�ستثمرين ورفعها بعد ذلك للجهات املخت�صة.
•ترجم���ة الكتب واملقاالت والتقارير والن�شرات ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات املالية
( ((3علي ،عبداملنعم ال�سيد (دور اجلهاز امل�صريف والبنك املركزي يف تنمية الأ�سواق املالية يف البلدان
العربية) مرجع �سابق� ،ص .33
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واالقت�صادية الدولية.
•تق���دمي الع���ون واال�ست�ش���ارات لل�شركات النا�شئ���ة ومراكز الأبح���اث الوطنية
الراغبة يف دخول قطاع املعلومات االقت�صادية واملالية املتخ�ص�صة.
•تدريب وت�أهيل الكوادر ال�صحفي���ة واملالية يف التعامل مع املعلومات وحتليلها
لإظهارها.
•مكافح���ة الف�س���اد الإداري واملايل والظواهر االقت�صادي���ة ال�سيئة يف املجتمع
بف�ضحها �إعالمي ًا وتقدمي النقد الالزم لها.
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املبحث الثالث :متطلبات �إ�صالح البيئة الداخلية
املطلب الأول :جلنة �إدارة حتول امل�صرف املركزي

�إن ت�شكيل جلنة �إدارة حتول امل�صرف املركزي الربوي �إىل م�صرف مركزي �إ�سالمي
تع����د �أهم القرارات يف عملية التح����ول ،وهو تعبري عن النية ال�صادقة للتخل�ص من
الرب����ا ،حي����ث �ست�شكل اللجن����ة بقرار ملك����ي �أو رئا�سي �أو جمه����وري ،ويت�ضمن هذا
الت�شكيل �أهداف اللجنة و�أع�ضائها ،واملدة الزمنية املخ�ص�صة لأعمالها.
ع�ضوية اللجنة:

�إن اختي���ار �أع�ض���اء اللجن���ة �سيح���دد م�صداقية وجن���اح اللجن���ة �أو ف�شلها ال قدر
اهلل بع���د ا�ستعرا����ض �أ�سماء �أع�ضائها وعليه ينبغ���ي �أن يراعي عند اختيار اللجنة
التخ�ص�صي���ة ،واملهنية ،وامل�شاركة الفعالة من كافة قطاع���ات الدولة وامل�ؤ�س�سات
الديني���ة والأكادميية وقط���اع امل�صارف ورجال الأعمال ،ويق�ت�رح الباحث �أع�ضاء
مفرت�ضني علم ًا ب�أن لكل دولة تقييم ظروفها االقت�صادية:
•ع�ض���وان من هيئة الرقابة ال�شرعي���ة للم�صرف املركزي يكون �أحدهما ع�ضو
بارز يف هيئة كبار العلماء �أو دار الإفتاء تتميز فيهم القوة ال�شرعية و الإحاطة
بفقة املعامالت.
•ع�ض���وان م���ن الإكادميي�ي�ن يف تخ�ص����ص االقت�ص���اد الإ�سالم���ي وامل�صارف
الإ�سالمي���ة ،ويك���ون لهما �سابق خربة يف تقدمي اال�ست�ش���ارات امل�صرفية ك�أن
يكون���ا ع�ضوين يف جلنة الرقابة ال�شرعية يف امل�صارف الإ�سالمية القائمة يف
تلك الدولة.
•ع�ضو هيئة الت�أم�ي�ن على الودائع و�صندوق تعوي�ض اخل�سائر �أو ع�ضو بارز يف
�شركات الت�أمني التعاوين.
•ع�ضو من امل�صارف التجارية وامل�صارف املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية
ويكون ع�ضو ًا منتدب ًا �أو مدير ًا عام ًا لأحد امل�صارف الإ�سالمية القائمة.
•ثالثة �أع�ضاء من امل�صرف املركزي ،وهم حمافظ امل�صرف املركزي ،ونائب
املحافظ للرقابة امل�صرفية ،ومدير �إدارة النظم والإجراءات.
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•ع�ض���و من امل�ص���رف الإ�سالم���ي للتنمي���ة (دائرة معه���د الدرا�س���ات املالية
وامل�صرفية).
•ع�ضو من هيئة املحا�سبة واملراجعة الإ�سالمية.
•ع�ضو من �أحد امل�صارف الإ�سالمية املركزية ك�أن يكون من جمهورية الباك�ستان
الإ�سالمية ولديه ممار�سة �سابقة يف عملية التحول.
•وير�أ����س اللجن���ة حماف���ظ امل�ص���رف املرك���زي ،وينوب عن���ه نائب���ه للرقابة
امل�صرفية.
مهام اللجنة:

�إن القرار امللكي �أو اجلمهوري �أو الرئا�سي الذي �سيحدد مهام اللجنة ،فيما ي�أتي:
•درا�س���ة جتارب ال���دول الإ�سالمية التي حتولت من نظ���ام امل�صرف املركزي
الربوي �إىل نظام امل�صرف املركزي الإ�سالمي.
•درا�سة واقع النظام امل�صريف احلايل.
•اقرتاح نظام م�صريف �إ�سالمي يف �صورة م�شروع قرار لرفعه للجهات املخت�صة
يف �إ�صدار القوانني ،ك�أن يكون الربملان �أو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س الوزراء.
•و�ضع الأهداف املرحلية والآليات املنا�سبة للتحول وفق ثالث مراحل:
 املرحلة الأوىل :وتكون �شاملة للقرارات التي ميكن اتخاذها دون الت�أثري
�سلبي ًا وب�شكل مبا�شر على عمل امل�صرف املركزي واالقت�صاد الوطني.
 املرحلة الثاني���ة :وتكون �شاملة للقرارات التي ميكن اتخاذها ،واملتعلقة
ب���الأدوات وال�سيا�س���ات اجلدي���دة مث���ل� :إ�ص���دار ال�سن���دات والأ�سه���م
الإ�سالمية بحيث يكون النظام امل�صريف واملايل نظام ًا خمتلط ًا يف هذه
املرحل���ة ،وخالل ه���ذه املرحلة �سيتم التعرف على �أث���ر تلك ال�سيا�سات
واملعوقات التي واجهتها يف التطبيق ،و�سبل حل تلك املعوقات وتذليلها.
 املرحل���ة الثالث���ة :وت�شم���ل الق���رارات املتعلقة ب�إلغ���اء الفائ���دة والبيوع
املحرمة من النظام امل�صريف واملايل الوطني.
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•ت�شكي����ل اللجان الفرعي����ة التي �ستقوم بدار�سة ال�سيا�س����ات والأدوات اجلديدة
و�إلغاء ال�سيا�سات والأدوات الربوية ،وكذلك النظم والإجراءات املتعلقة بهما.
•حتدي���د مراح���ل التح���ول واجله���ات امل�س�ؤول���ة ع���ن التنفي���ذ واجل���داول
الزمنية املقرتحة.
املدة الزمنية:

تقوم اللجنة بتحديد الإطار الزمني للجنة التحول ،وميكن �أن تكون بني ثالث �إىل
خم�س �سن���وات ،ويراعى يف ذلك التدرج والإح�ل�ال التدريجي وقيا�س �أثر التحول
وتعديله كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.

املطلب الثاين :تطوير الأبحاث والدرا�سات املتخ�ص�صة

بالرغم من تعدد الدرا�س���ات والأبحاث املتعلقة بامل�صارف املركزية يف االقت�صاد
الإ�سالم���ي يف �أق�س���ام االقت�صاد الإ�سالمي ،واملعاهد الأخ���رى ،كمركز االقت�صاد
الإ�سالم���ي بجدة والتاب���ع جلامعة امللك عبدالعزي���ز ،ومعهد الدرا�س���ات بالبنك
الإ�سالم���ي للتنمية ،ف�ض ًال عن الكتابات ال�ص���ادرة عن �صندوق النقد الدويل� ،إال
�أن تل���ك الدرا�س���ات تت�سم بالنظري���ة وحتتاج �إىل �إعماله���ا يف االقت�صاد الوطني،
وعلية ف�إنه �س���وف ين�ش�أ مركز للأبحاث والدرا�سات املتخ�ص�صة وامل�صرفية منها
بخا�ص���ة ويتب���ع للم�صرف املرك���زي ،ويقوم باال�ستف���ادة من ذل���ك الإرث الثقايف
و�إعمال���ه على االقت�ص���اد الوطني ،وتطبيق��� ًا بالتن�سيق والتعاون م���ع جلنة� ،إدارة
التح���ول املذك���ورة يف املطلب الأول ال�سيم���ا ،يف ال�سن���وات الأوىل لت�أ�سي�سه وميكن
له���ذا املرك���ز اال�ستفادة ،وتفعي���ل الطاق���ات االقت�صادية باجلامع���ات ف�ض ًال عن
تكليف جهات ا�ست�شارية خا�صة للقيام ببع�ض تلك الأبحاث ول�صاحله.
ويف�ض����ل �أن يك����ون مدير املركز عل����ى �صلة �أو ع�ضو يف جلن����ة �إدارة التحول ،كما �أن
مرك����ز الأبحاث والدرا�سات املتخ�ص�صة �سيقوم بدرا�سة الآثار املرتتبة على عملية
التح����ول ومتابعته����ا ميداني ًا من خ��ل�ال ،اال�ستق�صاءات والإح�ص����اءات واملقابالت
ال�شخ�صي����ة و�صياغة تل����ك الآثار واقرتاح بدائل عالجه����ا �أو تعزيز دورها يف �شكل
تقارير ترف����ع للجهات امل�ستفيدة ،وعلى ر�أ�سها امل�صرف املركزي الإ�سالمي وجلنة
�إدارة التحول ووزارة التخطيط وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �إذا دعت احلاجة لذلك.
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املطلب الثالث :ت�أهيل وتدريب الكوادر املالية وامل�صرفية املحرتفة

�إن التنمي���ة الب�شرية بالتعليم والتدريب وفق املنه���ج الإ�سالمي حث عليه الإ�سالم
وجعله���ا قبل ذلك حمور التنمية ،وف�ضل اهلل العل���م والعلماء بقوله تعاىل} :يرفع
اهلل الذين �آمنوا منكم والذين �أتوا العلم درجات{ (املجادلة.)11:
ويق���ول �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ف�ضل العامل على العابد كف�ضلي على �أدناكم))،
رواه� ،س�ن�ن الدرام���ي حدي���ث ( ،)291ثم قال ر�س���ول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم
(مالئكتكم و�أهل ال�سموات والأر�ض حتى النملة يف جحرها وحتى احلوت لي�صلوا
على معلمي النا�س اخلري) رواه الرتمذي.
وي�صنف العلم امل�أمور به (�((4إىل ثالثة �أق�سام:
•علم الدين.
•علوم الدنيا املفيدة يف كافة نواحي احلياة وا�ستقرار الفرد واملجتمع.
•التدريب واكت�ساب اخلربات.
ويق���ول �شاب���را (( :((4ثم �إجم���اع الآن على االع�ت�راف مبا للتعلي���م والتدريب من
م�ساهم���ة ال تق���در بثم���ن يف حت�س�ي�ن نوعي���ة الب�شر وزي���ادة العدال���ة االجتماعية
واالقت�صادي���ة وت�سري���ع النمو .....ويجب الت�أكيد بالدرج���ة الأوىل يف التعليم على
�إيج���اد �إن�س���ان (طي���ب) و منتج ،وه���ذا �سي�ساع���د يف ح�شد خمزون���ات احلما�س
واملواهب التي تبقي غري م�ستثمرة ،يف البلدان الإ�سالمية ،فينبغي تعلم كل م�سلم
ف�ضائل امل�سلم احلقيق���ي وتزويده ،باحلوافز القوية الكت�ساب تلك الف�ضائل ،لكن
ه���ذا ال يكفي ،بل البد ل���ه �أي�ض ًا من تعلم املهارات املطلوب���ة ،و�أكرث تقنيات لإنتاج
والإدارة والت�سوي���ق فاعلية� ......إن نظ���ام التعليم العلماين يف البلدان الإ�سالمية
مل يف�ش���ل فق���ط يف جعل الط�ل�اب ب�شر ًا �أف�ض���ل ترثيهم ف�ضائ���ل امل�سلم احلقيقي
ويدرك���ون م�س�ؤولياتهم نحو املجتم���ع ،بل ف�شل �أي�ض ًا يف جعله���م �أكرث �إنتاجية من
خالل تعليمهم املهارات املطلوبة).
( ((4انظر� :شابرا ،د .حممد عمر (نحو اقت�صاد نقدي عادل) مرجع �سابق� ،ص .238
( ((4ح�سن ،د� .أحمد حميي الدين ،مرجع �سابق� ،ص .370
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عن���د حتليل �أ�سباب �إخفاق جتارب بع�ض امل�صارف املركزية والتجارب الإ�سالمية
�سنج���د �أن �أحد �أ�سبابها العن�ص���ر الب�شري ف�إما �أن يك���ون العاملون غري مقتنعني
بالنظ���ام امل�صريف الإ�سالمي � ً
أ�ص�ل�ا وقد فر�ض عليهم� ،أو �أنهم مل يتلقوا التدريب
والتعليم الكايف النتقالهم �إىل نظام م�صريف هو غريب عليهم يف املمار�سة العملية
من حيث التقنيات والأدوات والإجراءات امل�ستخدمة.
ولذلك نالحظ ذلك التلفيق الوا�ضح يف التطبيق حيث الأدوات �إ�سالمية واملمار�سة
احتيال وتالعب والتفاف على تلك الأدوات و�أهدافها الإ�سالمية والتنموية(.((4
ل���ذا ف�إن ت�أ�سي����س معهد م�ص���ريف �إ�سالمي متخ�ص����ص �سوف ي����ؤدي دوره ب�شكل
حا�س���م ال �سيما يف مرحلة االنتقال والتحول من الت�أهيل وتدريب الكوادر القدمية
يف امل�صرف املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية الأخرى على النظام امل�صريف
الإ�سالم���ي وكذل���ك ا�ستقط���اب ك���وادر جديدة م���ن خريج���ي �أق�س���ام االقت�صاد
الإ�سالم���ي وامل�صارف الإ�سالمية وتزويدهم بامله���ارات املطلوبة مع فرتات كافية
للتدري���ب على ر�أ�س العمل و�ضخهم يف القطاع امل�صريف اجلديد ،ولكي تلتزم تلك
امل�ص���ارف بالتدريب فيج���ب �أن ي�ستقطع جزء من �ص���ايف �أرباحها كن�سبة للمعهد
امل�صريف يف مقابل تدريب عدد من موظفي تلك امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية ،وال
بد �أن ت�صمم برام���ج الت�أهيل والتدريب وفق ر�ؤية جلنة �إدارة التحول والدرا�سات
املالية وامل�صرفية املتخ�ص�صة ،كما على م�ؤ�س�سي املعهد الرجوع �إىل جتربة معهد
الدرا�س���ات امل�صرفي���ة التابع للبن���ك الإ�سالم���ي للتنمية واملعهد ال���دويل للبنوك
واالقت�صاد الإ�سالمي (قرب����ص) ويجدر التنويه �إىل اجلهود املخل�صة التي بذلها
الدكت���ور �أحم���د النج���ار يف ت�أ�سي�سه �أي الأخ�ي�ر ودواعي ذلك بقول���ه (من خالل
املح���اوالت التي بذلت من �أجل �إدخ���ال منهج لتدري�س االقت�ص���اد الإ�سالمي على
املقررات الدرا�سية باجلامع���ات ،ومن خربة الدورات التدريبية التي كان يعقدها
االحت���اد للعاملني بامل�ص���ارف الإ�سالمية الأع�ضاء باالحت���اد ،ومن خيبة الأمل يف
�أم���كان �إقامة معه���د على الوجه ال���ذي �أت�ص���وره ،بالتعاون مع البن���ك الإ�سالمي
للتنمي���ة ....تبل���ورت �أم���ام عينيي جمموع���ة من الق�ضاي���ا ال يحلها �س���وى �إقامة
( ((4عفر ،د .حممد عبدا ملنعم (ال�سيا�سة االقت�صادية يف الإ�سالم) مرجع �سابق� ،ص .195
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معه���د مبوا�صف���ات و�أ�سلوب عمل خا����ص ....كي يح���ل املع�ضل���ة الأ�سا�سية ،وهي
�صياغ���ة وتكوين وبناء ال�شخ�صي���ة املرجوة حلمل عبء العمل يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمي���ة ب�سماته���ا اخلا�ص���ة ،كانت تل���ك الق�ضايا التي تبل���ورت يف ذهني �سبع
ق�ضايا� ،أجملها فيما يلي:
•�إن كتب الفقه الإ�سالمي و�إن كانت مليئة بالأفكار االقت�صادية املختلفة ال�سيما ما
يتعلق بتحرمي الربا �أو االحتكار �أو حتديد الأ�سعار ،وحكم �شركات الأموال وتنظيم
ال�سوق وما �إىل ذلك م���ن امل�سائل االقت�صادية� ....إال �أن هذه الأفكار والتطبيقات
االقت�صادية ال تزال متناثرة بني ف�صول كتب الفقه وغريها من الكتب التي تبحث
الأحكام ،دون �أن تدر�س كمو�ضوع م�ستقل قوامه (االقت�صاد الإ�سالمي).
•�إن �إط���راء التطبيق���ات وات�س���اع دوائرها ال ب���د و�أن ت�سفر بطبيع���ة احلال عن
م�ش���كالت جدي���دة تولدها املمار�س���ة ،وال بد من �أن جند له���ا احللول املنا�سبة
التي تتفق مع الأ�صول الإ�سالمية.
•�إن ممار�س���ة التطبي���ق ما مل يواكبه تنظ�ي�ر فكري وت�أ�صي���ل �إ�سالمي البد و�أن
يف�ضي �إىل اختناقات تهدد التطبيق �أو يف �أقل القليل تعوق م�سريته.
•�إن امل�سلم�ي�ن امل�شتغلني باالقت�ص���اد الإ�سالمي تعوزهم الدرا�س���ات الإ�سالمية
املتعمق���ة ويخل���و تكوينهم الفكري من الأ�سا�س الفقه���ي ،الأمر الذي يجعل من
ال�صع���ب عليهم ،منفردي���ن ،التو�صل �إىل حلول للم�ش���اكل املالية واالقت�صادية
املعا�صرة.
•�إن امل�شتغل�ي�ن بالفقه والأ�صول تعوزهم الدرا�س���ات االقت�صادية الغنية ومن ثم
ف�إنه���م يجدون منفردي���ن �صعوبة يف التو�ص���ل �إىل حلول ع�صري���ة للم�شكالت
االقت�صادية عندما ي�س�ألون �أو ي�ستفتون.
•�إن املحاوالت التي بذلت داخل اجلامعات وخارجها لعالج هذا املوقف مل ت�سفر
�إال عن جناحات جزئي���ة ال تفي مبتطلبات املمار�سة والتطبيق الذي يت�سع يوم ًا
بعد يوم.
•ي�أتي على ر�أ�س ذلك كله �أن ات�ساع دائرة التطبيق مهددة تهديد ًا كام ًال بافتقار
امليدان �إىل العنا�صر الب�شرية القادرة على التطبيق ال�سليم.
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ويف �ض���وء تلك الق�ضايا ال�سبع ،وا�ستب�صار ًا مب���ا ينجم عنها من �آثار ،وتطويق ًا ملا
ميك���ن �أن حتدث���ه من نتائج ،عقدت الع���زم م�ستعين ًا باهلل عل���ى ال�سعي بكل �سبيل
لإن�ش���اء معهد متخ�ص�ص ل�سد الثغرات التي �سلف���ت الإ�شارة �إليها ،وعلى الأخ�ص
�إع���داد جي���ل يجمع بني الثقاف���ة الإ�سالمية واخل�ب�رة الفنية النظري���ة العملية يف
املجال االقت�صادي ،بحيث ي�ستطيع هذا اجليل �أن ينه�ض بعلم واقتدار مب�س�ؤوليات
التطبيق يف املجال االقت�صادي(.((4

(� ((4شابرا ،حممد عمر (الإ�سالم والتحدي االقت�صادي) مرجع �سابق� ،ص .216

256

اخلال�صة:
تع���اين الدول العربية من م�شكالت عديدة يف نظامه���ا ال�سيا�سي ،ومن �أبرزها �أن
�أغلب احلكومات العربية تفتقد لل�شرعي���ة ال�سيا�سية ،فال توجد م�شاركة �سيا�سية
�أو اح�ت�رام حلقوق الإن�سان و�صيانة حريت���ه يف التعبري عن الر�أي وانت�شار الر�شوة
واملح�سوبي���ة وف�ش���ل معظم احلكومات العربية يف حتقيق تنمي���ة مقبولة ،وكل تلك
امل�ش���اكل ترفع م�ست���وى املخاطرة ال�سيا�سي���ة والتي عرفها الباح���ث ب�أنها (وجود
ت�صرف���ات حكومي���ة وغالب ًا بداف���ع �سيا�سي جت���اه اال�ستثمارات وميك���ن للأخطار
الناجتة عن هذه الت�صرفات �أن تنعك�س يف �أكرث من �أ�سلوب تبد�أ بعمليات امل�ضايقة
املحدودة �إىل التقييدات على حتويل العملة وتنتهي بامل�صادرة الكلية لال�ستثمار)،
وارتف���اع م�ستوى املخاطرة ال�سيا�سي���ة ي�ؤثر �سلب ًا على قيم���ة العملة وارتفاع حجم
املديوني���ة ،ولذلك ف����إن من �أهم عوامل جن���اح تطبيق من���وذج امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي هو القي���ام بالإ�صالح يف البيئ���ة اخلارجية والو�سيط���ة والداخلية و�إن
احل���ل للم�شكالت ال�سيا�سية يكمن يف تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية بروح الع�صر مع
ثواب���ت املبادئ امل�ستمدة م���ن الكتاب وال�سنة ،كما تناول الباحث يف املطلب الثاين
من �إ�ص�ل�اح البيئة اخلارجية وهو �إ�صالح البيئ���ة الت�شريعية والقانونية يف الوطن
العربي التي تعاين من عدة م�شكالت �أي�ضا ،منها :عدم ا�ستقاللية الق�ضاء وتدخل
ال�سيا�سيني و�ضعف الت�شريع وتخلفه عن مواكبة التطورات االقت�صادية والتجارية
والبريوقراطي���ة وازدواجية جهات التقا�ضي وانت�شار الف�ساد والر�شوة واملح�سوبية
يف اجل�س���م الق�ضائ���ي ،والطامة الكربى ه���ي تنحية �شرع اهلل وحتكي���م القوانني
الو�ضعي���ة ب�أ�سلوب انتقائ���ي ومل تطور حتى منوذجها العلم���اين اخلا�ص� ،أما على
�صعي���د امل�ش���كالت االقت�صادية ف�إن البلدان العربية تع���اين من الت�شوه يف هياكلها
االقت�صادي���ة ومل يطر�أ حت�س���ن يف م�ستوى الرفاه الأ�سا�س���ي ،وت�شري نتائج معظم
االقت�صادات العربية نحو املزيد م���ن التبعية للدول املتقدمة اقت�صادي ًا ،والباحث
ي���ري احل���ل يف الرجوع �إىل مرتك���زات و�أ�س����س االقت�صاد الإ�سالم���ي الذي يتميز
بنظ���ام اال�ستخ�ل�اف ونظام �إ�شباع احلاج���ات ونظام توزيع الدخ���ل ونظام العمل
والإنت���اج وامللكية وتداول الرثوة يف الإ�س�ل�ام ،كما �أن على الدولة �إذا تبنت اخليار
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االقت�ص���ادي الإ�سالمي �أن تقوم بالق�ضاء عل���ى املمار�سات االقت�صادية الفا�سدة،
ومن �أبرزها :الربا.
�أما متطلب���ات �إ�صالح البيئة الو�سيطة ،فقد �شمل �سوق الأوراق املالية حيث تعاين
الأ�سواق املالية العربية من عدة م�شكالت ،من �أبرزها� :أن الأ�سواق املالية القائمة
ت�ؤدي دور ًا حمدود ًا يف توفري التمويل املتو�سط والطويل وندرة م�ؤ�س�سات الو�ساطة
املالي���ة وقلة �أدوات اال�ستثمار املايل نوع ًا وحجم��� ًا و�سيطرة عدد حمدود من كبار
امل�ستثمري���ن عل���ى ال�سوق ويذه���ب الدكتور �أحمد ح�س���ن �إىل ذك���ر �سلبيات �سوق
الأوراق املالية العربية من وجهة نظر �إ�سالمية �إىل� :أن ن�ش�أة هذه الأ�سواق معتمدة
عل���ى املنهج الر�أ�سمايل الرب���وي وارتباط هذه الأ�سواق وتبعته���ا للأ�سواق الدولية
الغربي���ة كذلك عدم م�شاركته���ا ب�أعباء وا�ضحة يف �أح���داث التنمية االقت�صادية،
ويرى الدكتور �أحمد ح�سن احلل يف �إقرار برنامج ال�ضمانات والإ�صدار و�ضمانات
الت���داول ،والتو�سع يف �إن�شاء م�صارف اال�ستثمار ،و�إيجاد رابطة تكامل بينها وبني
الأ�سواق املالية وتطوير الت�شريعات املحلية و�إن�شاء احتاد للأوراق املالية الإ�سالمية.
�إن هيئة الت�أمني على الودائع و�صندوق تعوي�ض اخل�سائر هما �أحد �أهم امل�ؤ�س�سات
التي ينبغي العناية بهما يف البيئة الو�سيطة ،وذلك ملا يحققانه من �أهداف تكافلية
ال�سيما يف االقت�صاد الإ�سالم���ي القائم على امل�شاركة حيث املخاطرة تكون �أكرب،
ومنه���ا ميك���ن الت�أمني على الودائ���ع احلالة حيث تكون هيئة الت�أم�ي�ن على الودائع
هيئ���ة م�ستقلة ال تبغي الربح وتعمل بكفال���ة احلكومة وب�إ�شراف امل�صرف املركزي
الإ�سالم���ي ويتكون دخ���ل هيئة الـت�أمني من ر�سوم مفرو�ض���ة على جميع امل�صارف
التجاري���ة بن�سب���ة قليلة عن متو�س���ط الودائع احلال���ة ،وكذلك عائ���د ا�ستثمارات
احتياطي���ات الهيئ���ة ،ومن املمك���ن يف بداية ت�أ�س����س الهيئة �أن ت�شم���ل فقط �صغار
املودع�ي�ن ،كم���ا �أن هيئ���ة ت�أم�ي�ن الودائ���ع �ستن�ش�أ �صندوق��� ًا خا�ص ًا حت���ت مظلتها
بامل�شاركة مع �أع�ضاء �آخرين من القطاع امل�صريف حلماية �أموال املودعني باقتطاع
ن�سبة معينة من حجم ودائع امل�ضاربة تكون �أحد املوارد احتياطيات تغطي ن�سبة ال
ب�أ�س بها من الودائع اال�ستثمارية.
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�إن الرقاب���ة االقت�صادي���ة احلديث���ة على الأ�س���واق املالية ال تكتفي فق���ط بالت�أمني
ب���ل ال ب���د من الرقابة املبكرة من خ�ل�ال �إن�شاء هيئة املراقب���ة واملحا�سبة الوطنية
لال�ستثمار ،والتي �سوف تكفل دقة تنظيم احل�سابات واملراكز املالية و�ضمان عدم
خيان���ة الأمان���ة من خالل معايري ومب���ادئ و�أ�صول ،و�ستكون ه���ذه الهيئة حكومية
تق�س���م م�صاريفه���ا على امل�ؤ�س�س���ات املالية من خالل فر�ض ر�س���م معني ،ويقرتح
الباح���ث بهذا ال�صدد �أن ت�شارك جمعية املحا�سب�ي�ن ومكاتب املراجعة واملحا�سبة
القانوني���ة يف جمل�س �إدارتها لكفال���ة فاعلية الإدارة وا�ستقالليته���ا ويبقي التنويه
عل���ى �أن جهود ه���ذه الهيئ���ة �إ�ضافة �إىل اجله���ود التي يبذلها امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي من خالل الرقابة امل�صرفية.
�إن امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية �سوف تعلب دور ًا رئي�س ًا يف حتقيق �أهداف امل�صرف
املرك���زي الإ�سالمي من خالل قدرتها على خلق النق���ود فتمنح االئتمان امل�صريف
املتناغ���م مع �أهداف ال�سيا�سية النقدي���ة التنموية ،واعتمادها على نظام امل�شاركة
والتي يهمه���ا بال�ضرورة �أن تكون م�صارف ا�ستثمار له���ا عالقات وثيقة بامل�شاريع
و�أ�صحابها ،وبالرغم من الواق���ع ال�ضعيف لدور امل�صارف الإ�سالمية حالي ًا والتي
ما لبث���ت �أن كر�س���ت م�ضمون العم���ل امل�صريف التقلي���دي (الرب���وي) باعتمادها
عل���ى �صيغ الدي���ن (املرابحة) وابتعادها عن الدور التنم���وي �إال �أن تطبيق منوذج
امل�صرف املركزي الإ�سالمي وحتوي���ل االقت�صاد ب�شكل عام �إىل اقت�صاد �إ�سالمي
ق���د ي�ضعها �أم���ام احلقيقة وعلي���ه ف�إنه يجب عل���ى امل�صرف املرك���زي الإ�سالمي
اتخ���اذ الإج���راءات املنا�سب���ة ل�ضم���ان خل���ق الودائع امل�شتق���ة طبق��� ًا الحتياجات
االقت�ص���اد التمويلي���ة غري الت�ضخمي���ة وكذلك �أن يعود الربح املحق���ق من الودائع
امل�شتقة للمجتمع ككل ال �إىل �أ�صحاب النفوذ فقط.
�أم����ا امل�ؤ�س�س����ات املالية غري امل�صرفي����ة فاملجال �أمامها لتعبئ����ة االدخارات وخا�صة
ال�صغرية وتوفري وتدبري الأموال للم�شروعات الكبرية وال�صغرية على حد �سواء كما
يتعدى ذلك �إىل �أهداف �أخرى ،منها :التعرف على فر�ص اال�ستثمار والرتويج لها،
و�إع����داد درا�سات اجلدوى ،وت�أ�سي�س امل�شروعات وامل�ساهمة يف ر�أ�سمالها ومتويلها،
ومتابعة امل�شروعات املمولة ،و�إ�صدار وت�سويق وتوزيع الإ�صدارات اجلديدة.
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تع���اين ال���دول العربية من نق����ص يف املعلومات االقت�صادية ف�ض ًال ع���ن �شفافيتها ال �سيما
فيما يتعلق بالأ�سواق املالية واملحلية وحالة االقت�صاد الوطني ،ولذا تدعو احلاجة لت�أ�سي�س
(املرك���ز الوطني للمعلومات االقت�صادي���ة والإعالم املتخ�ص�ص) للقيام مبا ي�أتي :ت�أ�سي�س
مكتبة اقت�صادية ومالية متخ�ص�ص���ة متكن امل�ستثمرين والباحثني بالرجوع لها من خالل
و�سائ���ل االت�صال احلديث���ة ،و�إ�صدار جملة اقت�صادية ومالي���ة متخ�ص�صة ،و�إن�شاء حمطة
تلفزيوني���ة اقت�صادية ومالي���ة ،و�إ�صدار �صحيفة يومية اقت�صادي���ة ومالية ،وعقد الندوات
والدورات التدريبية وامللتقيات ،واقرتاح القوانني والأنظمة والإجراءات االقت�صادية.
�إن �إ�ص�ل�اح البيئ���ة الداخلي���ة هو ل���ب الإ�صالح ونواته حي���ث �ست�ؤ�س�س جلن���ة لإدارة حتول
امل�ص���رف املركزي الربوي تت�شكل ع�ضويتها من علم���اء و�أكادمييني ومهنيني تتوافر فيهم
�ش���روط امل�صداقية والق���درة ،وير�أ����س هذه اللجنة حماف���ظ امل�صرف املرك���زي وي�صدر
ن�ش�أته���ا �أم���ر ملك���ي �أو رئا�سي �أو جمه���وري وتقوم بامله���ام التالية :درا�سة جت���ارب الدول
الإ�سالمي���ة التي حتول���ت من النظام امل�ص���ريف الربوي �إىل النظام امل�ص���ريف الإ�سالمي،
ودرا�س���ة واق���ع النظام امل�صريف احل���ايل ،واقرتاح احللول والبدائ���ل املتاحة للتحول ،وفق
ثالث مراحل متدرجة ،ويبقى الت�أكيد على �أهمية الدرا�سات والبحوث االقت�صادية يف هذا
الوق���ت بالتحديد(التحول) نظ���ر ًا حلاجة تلك اللجنة وامل�ص���رف املركزي الإ�سالمي �إىل
جه���از متخ�ص�ص للقيام ب�أدوار عديدة ،م���ن �أبرزها :متابعة �أثر التحول ور�صد واكت�شاف
املعوقات وتذليلها.
يبق���ى �أخ�ي�ر ًا الت�أكيد على �أن العن�ص���ر الب�شري هو العن�صر املغ�ي�ر والفاعل يف عملية �أي
تطوي���ر �أو حتديث ،ولذا ف����إن �إن�شاء معهد متخ�ص����ص للت�أهيل والتدري���ب ال�سيما املوارد
الب�شري���ة القيادية منه���ا والو�سطي والتنفيذية عرب �إعادة ت�أهيله���م وفق املنهج الإ�سالمي
والنظ���ام النقدي واملايل الإ�سالمي ،كذلك �سي�ساه���م يف ت�أهيل وا�ستقطاب كوادر جديدة
ال�سيما من �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي وامل�صارف الإ�سالمية باجلامعات.

الفصل الثالث
المصرف المركزي اإلسالمي
السوداني كنموذج تطبيقي

املقدمة:
�سنتن���اول امل�صرف املركزي ال�سوداين (كنموذج تطبيق���ي) وهو ي�ستحق �أن يكون
منوذج��� ًا حيث مرت على جمهورية ال�سودان مراحل �سيا�سية ا�ستخدم من خاللها
املنه���ج اال�شرتاكي واملنه���ج الر�أ�سمايل ثم الإ�سالمي ،وق���د �شمل الف�صل مباحث
�أربعة ت�ضمن���ت ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي ال�س���وداين و�أهدافه ووظائف بنك
ال�سودان وا�ستقالليته وميزانيته وم�ؤ�س�سات البيئة الو�سيطة مل�صرف ال�سودان من
�سوق الأوراق املالية والرقابة ال�شرعي���ة و�صندوق �ضمان الودائع و�شركة ال�سودان
للخدم���ات املالي���ة وامل�ؤ�س�س���ات امل�صرفية ،ث���م تقييم جتربة بنك ال�س���ودان ،وقد
متي���زت املرحلة الإ�سالمية ب�ث�راء الأفكار املطروحة وا�ستفادته���ا ب�شكل كبري من
�أدبيات النظام النقدي واملايل الإ�سالمي.
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املبحث الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي ال�سوداين و�أهدافه
املطلب الأول :ن�ش�أة وتطور امل�صرف املركزي ال�سوداين

انح�ص���رت تركيب���ة اجلهاز امل�صريف لفرتة م���ا قبل اال�ستقالل بف���روع امل�صارف
الأجنبي���ة وبع���د اال�ستق�ل�ال ،و�إىل ع���ام 1956م ،بالتحديد �أن�ش����أت جلنة العملة
الوطني���ة والت���ي كان���ت تتب���ع وزارة املالية ،كما مت خ�ل�ال تلك الف�ت�رة افتتاح �أول
ف���رع مل�صرف عرب���ي وهو امل�صرف العرب���ي الأردين ،وقد متي���زت مرحلة ما قبل
�إن�شاء بنك ال�سودان بهيمنة ف���روع امل�صارف الأجنبية والتي مثلت م�صالح الدول
امل�ستعمرة �أ�سوة ببقية الوطن العربي.
ويف �أواخ���ر دي�سم�ب�ر 1956م مت ت�شكيل جلنة من ثالثة خ�ب�راء من بنك ال�سودان
واالحتياط���ي الفي���درايل الأمريك���ي لعم���ل درا�سة لإمكاني���ة �إن�شاء بن���ك مركزي
بال�سودان وقدمت تقريرها يف 1957م ،حيث وافقت عليه ال�سلطات املخت�صة ،ويف
عام 1960م مت افتتاح امل�صرف التجاري ال�سوداين ك�أول بنك وطني بالبالد ،كما
�شه���دت الفرتة نف�سها �إن�شاء م�صارف تنموية تق���وم مبنح التمويل متو�سط الأجل
للقط���اع الزراع���ي وال�صناع���ي والعقاري ،ومنه���ا :امل�صرف الزراع���ي ال�سوداين
1957م ،وامل�ص���رف ال�صناعي عام 1967م ،والبنك العق���اري 1967م ،كما �أن�ش�أ
بنك ال�سودان معهد الدرا�سات امل�صرفية عام 1964م.
�شه���دت الف�ت�رة 1970م 1975م تطورات مهم���ة �صاحب���ت �أداء اجلهاز امل�صريف
ال�س���وداين ،فف���ي ه���ذه الف�ت�رة انته���ت اخلط���ة الع�شري���ة للتنمي���ة االقت�صادي���ة
واالجتماعي���ة 1960م – 1969م ،كم���ا ج���اءت حكومة جدي���دة يف 1969م (ثورة
ماي���و) وكانت ا�شرتاكية املالمح ،وق���د مت يف 1970م ،ت�أميم خم�سة من امل�صارف
التجارية العاملة بالبالد ،وكان عددها �سبعة م�صارف.
يف �سن���ة 1973م �ص���در قانون تنظيم امل�صارف واالدخ���ار ومبوجبه مت �إن�شاء بنك
االدخ���ار ال�سوداين ،وق���د �سلب هذا القانون عدد ًا م���ن �صالحيات بنك ال�سودان،
نذكر منها على �سبيل املثال� :إن�شاء جمل�س االدخار واال�ستثمار ،والذي �أوكلت �إليه
�سلطة الإ�شراف على عمل امل�صارف التجارية.
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ومبوج���ب القان���ون نف�سه دجمت امل�ص���ارف ،و�أ�صبحت عدد امل�ص���ارف التجارية
العامل���ة خم�س���ة م�ص���ارف مملوكة للدولة ،وه���ي :بنك اخلرطوم ،بن���ك النيلني،
وبنك الوح���دة ،وامل�صرف التجاري ال�سوداين ،وبنك ال�شع���ب التعاوين بالإ�ضافة
للبنوك املتخ�ص�صة.
بع���د ف�شل التجربة اال�شرتاكية ،يف ع���ام 1979م ،انتهجت الدولة �سيا�سة االنفتاح
االقت�ص���ادي ،ومت �إ�ص���دار قان���ون ت�شجيع اال�ستثم���ار ل�سن���ة 1976م ،وتعترب تلك
الف�ت�رة من �أكرث الفرتات امل�ستقرة �سيا�سي��� ًا وانعك�ست ب�صورة �إيجابية على تدفق
القرو�ض واملعونات الأجنبية.
لقد �شجعت �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي افتتاح العديد من امل�صارف الإ�سالمية،
ويعت�ب�ر بنك في�ص���ل الإ�سالمي ال�س���وداين امل�ص���رف الوحيد الذي �أن�ش����أ بقانون
خا�ص ،وقد �شهدت هذه الفرتة �أي�ض ًا تو�سع ًا يف عدد امل�صارف.
يف ع���ام 1983م� ،صدر قرار مينع جميع امل�صارف بال�سودان من التعامل بالفائدة
عل���ى الودائع والقرو����ض ،و�ألزم���ت امل�صارف بالتعام���ل وفق ال�صي���غ الإ�سالمية
للتمويل.
يف ع���ام 1985م ،ومع نهاية حكومة ثورة مايو وبداية حكم الأحزاب ،ترك اخليار
للم�ص���ارف للعم���ل �إما وفق نظام الفائدة �أو ال�صي���غ الإ�سالمية ،وقد �شهدت هذه
الفرتة زي���ادة ملحوظة حيث �أن�ش����أت امل�صارف التالية (بن���ك الربكة ال�سوداين،
امل�صرف الإ�سالمي لغ���رب ال�سودان ،امل�صرف ال�سعودي ال�سوداين ،بنك ال�شمال
الإ�سالمي).
يف عام 1989م ،ومع ثورة الإنقاذ مت تعميم �أ�سلمة جميع امل�صارف بال�سودان ،ويف
ع���ام 1990م �صدر الربنامج الثالثي للإنقاذ االقت�صادي ،والذي انتهجت الدولة
خالله �سيا�سة التحرير االقت�صادي.
يف ع���ام 1991م ،مت �إ�ص���دار قان���ون تنظي���م العمل امل�ص���ريف ،وقد ج���اء القانون
(م�ش���روع تكييف الأو�ض���اع للم�ص���ارف وامل�ؤ�س�س���ات املالية) بح�س���ب التو�صيات
ال�ص���ادرة م���ن بنك ال�س���ودان يف املج���االت املالية والفني���ة والإداري���ة والقانونية
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ومبوجب املن�شور رقم ( )152ال�صادر عام 1992م ،ولقد تقرر �أن تقوم امل�صارف
ال�سوداني���ة بتوفيق �أو�ضاعها وفق متطلبات امل�شروع خ�ل�ال فرتة زمنية� ،أق�صاها
ثالث �سن���وات ابتداء من 1994/7/1م ،ويف حالة ف�شل �أي بنك ،تطبق عليه عدد
من اجلزاءات �أق�صاها الإنذار ب�سحب الرخ�صة.
يف ع���ام 1993م ،مت �إن�ش���اء :بنك ال�صفا وبنك ال�ث�روة احليوانية وبنك �أم درمان
الوطني ،وقد مت خالل هذه الفرتة دمج العديد من امل�صارف اململوكة لدولة ،كما
قدمت درا�سات لإمكانية �إن�شاء م�صارف فيدرالية ووالئية.
يف ع���ام 1994م� ،ساه���م بن���ك ال�س���ودان بن�سب���ة  %99يف �إن�ش���اء مطبع���ة العملة
ال�سوداني���ة ،كما زاولت �سوق الأوراق املالية ،عمله���ا يف 1995م ،و�أن�شئت م�ؤ�س�سة
�ضم���ان الودائ���ع ،ومت توحي���د النظ���ام املحا�سب���ي و�إع���داد املر�ش���د الفقهي لعمل
امل�ص���ارف ،كما �أن�ش�أت غرف���ة مقا�صة للنقد الأجنبي ،ويف ع���ام 1996م با�شرت
اللجن���ة الفني���ة الدائمة بني بنك ال�س���ودان ،وجمل�س املحا�سب�ي�ن القانونني عملها
يف �إع���داد كاف���ة نظم العم���ل املحا�سبي ،كما مت خ�ل�ال هذه الف�ت�رة ترفيع معهد
الدرا�س���ات امل�صرفية ليك���ون املعهد العايل للدرا�سات امل�صرفي���ة واملالية ،ومينح
درج���ة البكالوريو����س يف العل���وم امل�صرفي���ة وقد �ساه���م احتاد امل�ص���ارف وبنك
ال�سودان واملعهد يف �إقامة العديد من امللتقيات.
يف عام 1996م� ،أعاد بنك ال�سودان تنظيم هيكله الإداري و�أوىل مو�ضوع الفيدرالية
عناية خا�صة مت على �إثرها قرار بزيادة فروع امل�صرف املركزي ،وزود امل�صرف تلك
الف���روع بكوادر �إداري���ة وو�سيطة ،وعليا ،رفع ًا لكفاءة العم���ل بها ،كما �شهدت الفرتة
�أي�ض ًا �إعادة هيكلة بع�ض امل�صارف التجارية ومنها بنك :اخلرطوم ،وبنك في�صل.
يف عام 2002م� ،صدر قانون بنك ال�سودان والذي يعترب تطور ًا م�صرفي ًا �إ�سالمي ًا،
روعي يف �إعداده اال�ستفادة من جتارب العامل الإ�سالمي ،كما قدم حلو ًال م�ستفادة
من جتربة بنك ال�سودان خالل النظام الر�أ�سمايل واال�شرتاكي(((.
((( انظر :حقيبة تدريبية با�سم (ا�سرتاتيجيات �إدارة املوارد الب�شرية يف امل�صارف الإ�سالمية) امللتقى
الإ�سالمي الثاين ،املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،عمان ،الأردن1994 ،م� ،ص .16
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املطلب الثاين� :أهداف امل�صرف املركزي ال�سوداين

�أ�شتمل نظام بنك ال�سودان عام  2002م (((على املهام التقليدية التي تقوم بها كل
امل�صارف املركزية ،وميكن تلخي�صها فيما يلي:
•�إ�صدار العملة ب�أنواعها وتنظيمها ومراقبتها والإ�شراف عليها.
•�إ�ص���دار ال�سيا�س���ات النقدية والتمويلي���ة و�إدارتها ،بالت�شاور م���ع الوزير ،مبا
يحقق الأهداف القومية لالقت�صاد الوطني.
•تنظي���م العمل امل�صريف ورقابته والإ�شراف عليه والعمل على تطويره وتنميته
ورفع كفاءته مبا يحقق التنمية االقت�صادية واالجتماعية املتوازنة.
•العم���ل على حتقيق اال�ستق���رار االقت�صادي ،وا�ستقرار �سع���ر �صرف الدينار
ال�سوداين.
ً
ووكي�ل�ا لها يف ال�ش����ؤون النقدية
•العم���ل باعتب���اره بنك ًا للحكوم���ة وم�ست�شار ًا
واملالية.
•االلت���زام يف �أدائه لواجباته وحتقي���ق �أغرا�ضه وممار�س���ة �سلطانه و�إ�شرافه
على النظام امل�صريف ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

((( النجار ،د�( .أحمد ،حركة البنوك الإ�سالمية ،حقائق الأ�صل و�أوهام ال�صورة) ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
1993م� ،ص .493
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املبحث الثاين :وظائف امل�صرف املركزي ال�سوداين وا�ستقالليته
وميزانيته
املطلب الأول :وظائف امل�صرف املركزي ال�سوداين
م�صرف الإ�صدار:

يحتكر بنك ال�سودان �إ�صدار العملة �أ�سوة بامل�صارف املركزية الأخرى ،وفى قانون
بنك ال�سودان لعام 2002م ،وحتت بند العملة القانونية ،حددت مواده ما ي�أتي:
•تكون �أوراق النقد التي ي�صدرها البنك �أو يعيد �إ�صدارها عملة قانونية مربئة
للذمة يف جمهورية ال�سودان.
•تكون النقود املعدنية التي ي�صدرها البنك عملة قانونية يف جمهورية ال�سودان
بالقدر الذي يحدده املحافظ من وقت لآخر ما مل تكن قد تعر�ضت ال�ستعمال
غ�ي�ر م�شروع وفق ًا لأحكام املادة ( )1( )26على �أنه يجوز للبنك بعد موافقة
جمل�س الوزراء �أن ي�صدر نقود ًا معدنية �أو ورقية لأغرا�ض خا�صة وتكون تلك
النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده.
•عل���ى الرغم من �أحكام البندين ( )1و( )2تكون للبنك ال�سلطة بعد الإعالن
يف اجلري���دة الر�سمي���ة �أن ي�سح���ب من التداول �أي��� ًا م���ن الأدوات النقدية �أو
النق���ود املعدنية مقابل دف���ع قيمتها اال�سمية و�أي �أوراق نق���د �أو نقود معدنية
�ص���در ب�ش�أنها ذلك الإعالن يبطل اعتبارها عمل���ة قانونية عند انق�ضاء مدة
الإعالن.
وحتت البند (النقود التي تعر�ضت لال�ستعمال غري امل�شروع):
•تعت�ب�ر النقود املعدنية �أنها تعر�ضت ال�ستعم���ال غري م�شروع �إذا حلقها التلف
�أو �أ�صبح���ت �أ�صغر حجم��� ًا �أو �أخف وزن ًا ل�سبب غري اال�ستهالك العادي �أو �إذا
�شوهت.
•يجوز للبن���ك �أن ي�سحب �أي نقود معدنية تعر�ضت ال�ستعمال غري م�شروع و�أن
يق�صها �أو يك�سرها �أو يعدمها.
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وحتت البند (ا�سرتداد العملة املفقودة �أو امل�شوهة �أو املعيبة) �أورد النظام:
•ال يح���ق لأي �شخ�ص �أن ي�سرتد من البن���ك �أي �أوراق نقد مفقودة �أو م�سروقة �أو
م�شوهة �أو معيبة ،وللبنك احلق املطلق يف �أن يقرر الظروف التي يجوز مبوجبها
ا�سرتداد قيمة �أوراق النقد املعيبة �أو امل�شوهة وذلك ح�سب ال�شروط ويف احلدود
املقررة يف اللوائح(((.
م�صرف االحتياط:

ي�ستخدم بنك ال�س���ودان ن�سبة االحتياطي النقدي ك�أداة جوهرية ل�ضبط التمويل،
و�أن���ه ال ي�ضمن ح�سابات اال�ستثم���ار عند ،احت�ساب هذه الن�سبة ،ففي عام 1997م
مت رف���ع ن�سب���ة االحتياطي القانوين ،م���ن  %25يف ع���ام 1996م� ،إىل  %30يف عام
1997م ،وتق�س���م �إىل  %26من جمل���ة الودائع (عدا اال�ستثمارية) بالعملة املحلية،
 %4من جملة الودائع (عدا اال�ستثمارية بالعمالت الأجنبية)(((.
كذلك يقوم بنك ال�سودان مبراجعة ودائع امل�صارف التجارية مرة كل �شهر لتحديد
حجم �أر�صدتها النقدية الواجب االحتفاظ بها لدى امل�صرف املركزي كاحتياطي
نق���دي ،غري �أنه ي�ستخدم هذه الأر�صدة يف تغطية عجز تلك احل�سابات ،و�إذا �أدى
ذل���ك �إىل انخفا�ض ح�ساب االحتياطي القانوين دون الن�سبة املقدرة للم�صرف يف
ذل���ك ال�شهر ،ويتم و�ضع غرامة عل���ى ذلك امل�صرف التجاري تتزايد بتزايد فرتة
املخالفة ومقدارها (((.
ويف قان���ون بنك ال�سودان ل�سن���ة 2002م ،ن�ص يف الف�ص���ل ال�سابع (العالقات مع
امل�ص���ارف) وحتت بن���د حتديد االحتياطي القانوين للم�ص���ارف على )1( :يجوز
للبن���ك �أن يطلب من امل�صارف �أن حتتف���ظ باحتياطي يف �صورة ودائع لدى البنك
�أو يف �أي �صورة �أخرى يحددها على �أن يكون االحتياطي بن�سبة معينة �إىل خ�صوم
تلك امل�صارف �سواء كانت التزامات عند الطلب �أو التزامات لأجل )2( ،يجب �أن
((( بن���ك ال�س���ودان (نظ���ام بن���ك ال�س���ودان لع���ام 2002م) ،اخلرط���وم���� ،ص  ،1موق���ع عل���ى الإنرتن���ت
WWW.Bankofsudan.org

((( املرج نف�سه� ،ص.2
((( بنك ال�سودان (نظام بنك ال�سودان لعام 2002م) مرجع �سابق� ،ص .5
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تخط���ر امل�صارف يف وقت مبكر قبل �أن يوجه �إليها �أول طلب مبوجب �أحكام البند
(� )1أو �أن تعط���ى ف�ت�رة كافية لتوفيق �أو�ضاعها مع الطل���ب )3( ،يجوز للبنك �أن
يعدل من وقت لآخر ن�سبة االحتياطي الالزمة و�أن يحدد ن�سب ًا خمتلفة لاللتزامات
عند الطل���ب وااللتزامات لأجل (� )4إذا �أغفل �أي م�صرف االحتفاظ باالحتياطي
املطلوب يخ�ضع للجزاءات املالية والإدارية ح�سبما حتدده القرارات التي ي�صدرها
املحافظ من وقت لآخر وفق ًا للوائح(((.

م�صرف امل�صارف:

ي�سم���ى امل�صرف املركزي مب�صرف امل�صارف �أو م�ص���رف اخل�صم ،وقد ن�ص قانون
بنك ال�سودان يف ظل النظام التقليدي يف املادة ( )43( ،)42على ذلك بقوله (يحدد
امل�ص���رف ويعلن من وقت لآخر �أ�سع���ار اخل�صم �أو �إعادة اخل�صم و�سعر الفائدة على
القرو����ض وال�سلفي���ات وله �أن يح���دد �أ�سعار تتباي���ن بح�سب �أنواع العملي���ات املختلفة
وتواريخ اال�ست�ل�ام) ،كما (يجوز للم�صرف �أن يبيع �أو يخ�صم للبنوك يف ال�سودان �أو
يف اخل���ارج �أي ًا من وثائق االئتمان التي يك���ون قد ح�صل عليها نتيجة للعمليات املبينة
يف الفقرتني (�أ)( ،ب) ،من املادة (� ،)41أو ي�صدر خ�صم مل�صرف الوثائق) (((.
غري �أن فاعلية هذه الو�سيلة يف ال�سودان ف�ض ًال عن �إلغاء الربا املن�صو�ص عليه يف
نظ���ام بنك ال�سودان لعام 2002م ،ال ت�صلح يف اقت�صاد نامي ف�ض ًال عن االعتقاد
ب�أن���ه �إذا مت رف���ع �سع���ر اخل�صم ،ف����إن امل�ص���ارف التجارية بدورها �س���وف ترفع
�أ�سعارها بنف�س الن�سبة مما يلغي العبء يف النهاية على املقرت�ضني(((.
لقد ا�ستخدم بنك ال�سودان �أداة حتديد هوام�ش الأرباح للمرابحة وامل�شاركة وامل�ضاربة
عو�ض��� ًا عن �إدارة �سعر اخل�صم للتحك���م يف �إدارة �سيولة امل�صارف التجارية ،وبالتايل
حجم التمويل ،وعر�ض النقود مبقت�ضى ال�سيا�سة النقدية املعلنة يف كل �سنة.
((( عبدالرحمن ،عبدالرحمن حممد (�أدوات ال�سيا�سة النقدية يف ال�سودان بني النظامني التقليدي
والإ�سالمي) جملة امل�صريف ،العدد التا�سع ع�شر1999 ،م� ،ص .4
((( علي ،د .عواطف يو�سف ،و�أخرون (دور بنك ال�سودان يف �إدارة اجلهاز امل�صريف لفرتة من 1960م –
 1997م) درا�سة مقدمة من �أمانة البحوث والتوثيق ،املعهد العايل للدرا�سات امل�صرفية ،واملالية،
اخلرطوم1997 ،م� ،ص .50
((( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص .6
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ف�إذا �أراد امل�صرف املركزي زيادة ال�سيولة يف امل�صارف التجارية ،وبالتايل زيادة
قدرته���ا عل���ى منح التموي���ل ،فيمكنه خف�ض تكلف���ة التمويل ،املمن���وح منه للبنوك
التجاري���ة (املرابح���ات وامل�ضاربات وامل�شاركات) والتن���ازل عن جزء من هوام�ش
�أرباح���ه �أي زيادة ن�صيب امل�ص���ارف التجارية من هذه الأرب���اح والعك�س يف حالة
رغبته يف تخفي�ضه يف االقت�صاد.
كم���ا ميكن تعزيز ه���ذه ال�سيا�سة عن طريق التحكم يف ع�ل�اوة الإدارة يف عمليات
امل�شاركة ب�ي�ن امل�صرف املركزي وامل�صارف التجاري���ة لتخفي�ض تكلفة التمويل �أو
زيادتها.
واجلدير ذكره ف�إن بنك ال�سودان مل ينجح يف �أداء دوره كمقر�ض للجهاز امل�صريف
بتق���دمي متويل للم�ص���ارف التجارية ب�صيغ املرابح���ة �أو امل�شاركة وا�ستخدم فقط
�صيغ���ة امل�ضاربة املقيدة حلاالت بع�ض امل�صارف التجارية ,وقد �أجه�ضت التجربة
ب�سبب ف�شل هذه امل�صارف يف �إعادة حتى ر�ؤو�س �أموال امل�ضاربة (((.
لذا اكتفى بنك ال�سودان با�ستخدام هوام�ش املرابحات ون�سب امل�شاركات ،للتحكم
و�ضبط التمويل املقدم من امل�صارف التجارية لعمالئها ،والتمييز بني القطاعات
واال�ستخدام���ات املختلفة ل�ضبط التوزيع والرقاب���ة الكيفية على التمويل �إال �أن �أثر
تل���ك الآلي���ة كان �ضعيف ًا كما حدث يف عام 1996م عندم���ا رغب بنك ال�سودان يف
احل���د من التموي���ل ،وذلك لأنها �أدنى من معدل الت�ضخ���م وبالتايل يقدم العمالء
على التمويل باعتباره رخي�ص ًا مقارنة مبعدل الت�ضخم(.((1
وق���در ورد يف قان���ون تنظيم العمل امل�صريف لع���ام 1991م ( ،((1يف الف�صل الثالث
(�أعم���ال امل�ص���ارف) وحتت بند (قي���د على هوام����ش الأرباح والر�س���وم) (يقوم
بن���ك ال�سودان مبوج���ب �أمر بتحديد هوام�ش الأرباح والعم���والت والر�سوم وكيفية
احت�س���اب وتوزي���ع الأرباح مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريع���ة الإ�سالمية ،بالرغم
م���ن �أحكام البن���د ( )1يجوز لبنك ال�س���ودان �إذ اقتنع �أن هناك �سبب��� ًا معقو ًال �أن
((( قانون بنك ال�سودان 1959م ،مرجع �سابق �ص .19
( ((1عبدالرحمن ،عبدالرحمن حممد ،مرجع �سابق� ،ص .42
( ((1علي ،عواطف يو�سف و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .49
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يح���دد لأي م�ص���رف هام����ش رب���ح �أو عمول���ة �أو ر�سم مب���ا ال يتعار�ض م���ع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،كما ن�ص قانون بنك ال�سودان لعام 2002م يف الف�صل ال�سابع
(العالق���ات مع امل�ص���ارف) وحتت بند (حتديد ن�سب الأرب���اح) (يجوز للبنك �أن
يحدد ويعلن للم�صارف واجلهات غري امل�صرفية املعتمدة منه من وقت لآخر ن�سبة
الربح وق�سمته يف املعامالت وال�صي���غ املختلفة ،ون�سبة م�ساهمة ال�شريك يف ر�أ�س
املال امل�شاركات وكل ما ي�ضبط ويخدم امل�صلحة العامة يف هذا ال�ش�أن))(.((1
الرقابة على االئتمان:

يق���وم بنك ال�س���ودان بوظيفة الرقاب���ة على االئتم���ان �أ�سوة بامل�ص���ارف املركزية
الأخ���رى �إال �أن �أدواته تخلو من التعامل بالفائدة ،وق���د تناول الباحث �سابق ًا �أداة
هوام����ش الأرب���اح ك�إح���دى الأدوات الكمية ،فيم���ا تبقي عمليات ال�س���وق املفتوحة
والرقابة النوعية والإقناع الأدبي.

عمليات ال�سوق املفتوحة:

ق���ام بنك ال�سودان ب�إ�ص���دار �سندات �إ�سالمية بديلة لل�سن���دات الربوية تقوم على
�أ�سا����س امل�شارك���ة بحي���ث ال ت�ضمن حلامله���ا �أي �أرباح م�سبق���ة �أو ت�ضمن له عدم
اخل�س���ارة وتتحقق فيها يف الوقت نف�سه �شروط العق���ود ال�شرعية وتت�سم باملرونة؛
ولهذا جاء القرار ب�إ�صدار �شهادات امل�شاركة احلكومية (�شمم) و�أعقبه قرار �آخر
ب�إ�صدار �شهادات امل�شاركة احلكومية (�شهامة).
�شهادة م�شاركة امل�صرف املركزي (�شمم):

تع���رف �شهادة (�شمم) ب�أنها �شهادة م�شاركة تتيح حلاملها م�شاركة بنك ال�سودان
ووزارة املالي���ة يف املنفعة التي تتحقق من اال�ستثمار يف امل�صارف اململوكة ،كلي ًا �أو
جزئي ًا ،التي �أقرت من الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات
املالية ،وقد مت اتخاذ الإجراءات والتدابري التالية لإ�صدارها:
( ((1عبدالرحمن ،عبدالرحمن حممد ،مرجع �سابق� ،ص .43
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•مت ح�ص���ر ملكية بنك ال�س���ودان ووزارة املالية يف امل�صارف التجارية اململوكة
لهم���ا ،كلي��� ًا �أو جزئي��� ًا ،و�أن�ش���ئ مبوجبه���ا �صندوق��� ًا م�ستق ًال ممل���وك ًا لبنك
ال�سودان.
•�إ�ص���دار بن���ك ال�س���ودان ع���دد معلوم ًا م���ن ال�شه���ادات ا�ستنادا عل���ى القيمة
املحا�سبي���ة (((1لل�صن���دوق ،والتي متثل فق���ط قيمة حق���وق امل�ساهمني� ،أراد
بذل���ك �إع���ادة تقييم �ص���ايف �أ�صول وخ�ص���وم النقد الأجنبي للبن���وك املكونة
ل�صندوق ال�شراكة.
•ي�صب���ح م�شرتي ال�شهادات م�شارك ًا يف ال�صندوق بن�سبة تعادل قيمة �شهاداته
للقيم���ة الكلية لل�صن���دوق �أو ن�سبة ع���دد ال�شهادات اململوك���ة للم�شرتي لعدد
ال�شهادات الكلي.
مت حتدي���د القيمة املحا�سبية ،ف�أ�صبح قيمة ال�صندوق مببلغ ( )39.4بليون جنيه
�س���وداين ،ويف �أبريل عام 1998م ،مت �إ�صدار (� )3940شه���ادة بقيمة ا�سمية تبلغ
ملي���ون دينار لل�شه���ادة الواحدة ،حي���ث �ستظل ه���ذه القيمة اال�سمي���ة ثابتة لعدد
ل�شهادات���ه امل�صدرة مهما تغ�ي�رت القيمة املحا�سبية� ،صع���ود ًا �أو هبوط ًا ،فالقيمة
املحا�سبي���ة �ستت�أثر �شهري��� ًا �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ب�أي تغ�ي�رات يف �سعر ال�صرف وكذلك
يف �ص���ايف �أ�صول وخ�صوم النقد الأجنبي ،وت�ض���اف �إىل هذه التغريات ما ي�ستحق
م���ن �أرباح ل�صالح بنك ال�س���ودان �أو وزارة املالية ،وكذلك زيادة حقوق امل�ساهمني
بزي���ادة ر�أ�س امل���ال ،والأرباح غري املوزعة ،وعليه ف�إن النم���و يف القيمة املحا�سبية
ملجموعة امل�صرف �سينعك�س على قيمة ال�شهادة عند بيعها.
�إذا �أراد امل�ص����رف املركزي ،زي����ادة ال�سيولة يف االقت�ص����اد الوطني ،ف�سوف يطلب
من امل�صارف تقدمي عرو�ض لبيع �شهادات م�شاركة امل�صرف املركزي ،و�سوف يتم
حتدي����د ال�سعر وفق ًا لنتيج����ة املزاد ،و�سيكون ال�سعر الأعلى ال����ذي يقابل �آخر طلب
يجعل املجموع الرتاكمي لل�شهادات م�ساوي ًا ،ملا يرغب امل�صرف املركزي يف �شرائه،
وكما �أ�شري �سابق ًا ميكن حلامل ال�شهادات بيعها �أو �إعطاءها �إىل �آخرين ،كما يحق
( ((1قانون تنظيم العمل امل�صريف لعام 1991م من�شورات بنك ال�سودان ،اخلرطوم �ص  ،3من موقعة على
الإنرتنتWWW.BankofSudan.org ،
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ل����ه بيعه����ا لبنك ال�س����ودان دون الدخول يف عط����اء ،وهذا يعني �أن ه����ذه ال�شهادات
تقرتب كثري ًا من ال�سيولة الكاملة التي تتمتع بها النقود ،وهي ت�شكل م�صدر دخول
امل�ص����ارف نتيج����ة للفرق بني �سع����ر البيع وال�ش����راء ،وت�شكل هذه ال�شه����ادات وعا ًء
ا�ستثماري���� ًا خا�صة للودائع غ��ي�ر امل�ستقرة ،والتي �إن ا�ستخدم����ت يف متويل م�شاريع
ق�ص��ي�رة �أو متو�سطة املدى ،تخلف ًا كثري ًا من ال�ضغ����وط على امل�صارف ،ويف الوقت
نف�سه لو تركت دون ا�ستخدام تكون قد حملت قوائمها املالية �ضغوط ًا دون عائد(.((1
�إن �إ�ص���دار �شهادات م�شاركة مقابل �أ�ص���ول يعترب عملية تعريف �أ�صول secoritg
.))ation of assets
وه���ذا يعني يف حد ذاته �أن مالك هذه الأ�ص���ول ميكنه احل�صول على موارد مالية
دون بي���ع الأ�ص���ول ،و�إذا كان الأمر كذلك ف�إنه ميكن للم�ؤ�س�س���ات االقت�صادية يف
ال�س���ودان التي متتل���ك �أ�صو ًال �أن ت�ص���در �شهادات م�شاركة للح�ص���ول على موارد
مالي���ة حقيقية من اجلمهور لتمويل م�شاريعها الإنتاجي���ة ،كما تقوم ب�إعادة �شراء
ه���ذه ال�شهادات ب�أ�سعار تعك�س القيمة املحا�سبي���ة لهذه الأ�صول وهذا ما قامت به
ال�سكك احلديد ،واخلطوط ال�سودانية مثال.
�شهادات امل�شاركة احلكومية (�شهامة)

قام���ت وزارة املالية واالقت�صاد الوطني يف ع���ام 1999م ،وبعد �إقرار الهيئة العليا
للرقاب���ة ال�شرعية ،بطرح �أول �إ�ص���دار ل�شهادات امل�شارك���ة احلكومية (�شهامة)،
عن طري���ق �شركة ال�سودان للخدمات املالية ،وقد بلغ���ت القيمة اال�سمية لل�شهادة
الواحدة خم�سمائة �ألف دينار ،والتي متثل ن�صيب ًا يف �صايف حقوق امللكية يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات وال�شركات اململوكة كلي ًا �أو جزئيا للدولة.
وتتي���ح ال�شه���ادة حلامله���ا امل�شارك���ة يف الربح ال���ذي يتحقق من �أعم���ال جمموع
ال�ش���ركات وامل�ؤ�س�سات الت���ي يكون ال�صندوق ال���ذي �أ�صدرت مقابل���ة ال�شهادات،
وت�صف���ى هذه امل�شاركة بع���د عام واحد من �ش���راء ال�شه���ادات ومبوجبها يح�صل
حامل ال�شهادة على قيمتها ون�صيبه من الأرباح التي حتققت.
( ((1قانون بنك ال�سودان ،لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص.6
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لهذا �أ�صدرت وزارة املالية لبنك ال�سودان تفوي�ض ًا غري قابل للنق�ض �أو الإلغاء بخ�صم
قيمة ال�شهادات والأرباح من ح�ساب احلكومة الرئي�س و�إ�ضافتة حل�ساب خا�ص ت�سدد
منه قيمة االلتزامات املالية جتاه حاملي ال�شهادات يف تاريخ ت�صفية امل�شاركة.
وتهدف احلكومة من �إ�صدار تلك ال�شهادات الأ�سباب التالية:
•�إدارة ال�سيول���ة عل���ى م�ست���وى االقت�ص���اد الكل���ي ع�ب�ر م���ا يع���رف بعملي���ات
ال�سوق املفتوحة.
(((1
•تغطية جزء من العجز يف املوازنة الذي كان من املعتاد تغطيته بطباعة �أوراق
نقدية بوا�سطة بنك ال�سودان �أو ما ي�سمى باال�ستدانة من امل�صرف املركزي.
•جتمي���ع املدخ���رات وت�شجي���ع اال�ستثمار ع���ن طري���ق ن�شر الوع���ي االدخاري
بني اجلمهور (.((1
وقد ن�ص قانون بنك ال�سودان لعام 2002م يف الف�صل ال�سابع (العالقات مع امل�صارف)
وحت����ت بند �إدارة ال�سيولة (يجوز للبنك �أن�( :أ) ي�صدر وي�شرتي ويبيع �صكوك التمويل
ب�أنواعها لغر�ض �إدارة ال�سيولة وتنظيمها( ،ب) ميول �أو ي�ضمن عند احلاجة امل�صارف
بال�صيغ ال�شرعية املنا�سبة مقابل ال�ضمانات وال�شروط التي يحددها يف كل حالة).
كم���ا ن����ص يف الف�صل الثامن (العالق���ة باحلكومة) وحتت بن���د (�إ�صدار �صكوك
التموي���ل احلكومي���ة و�إدارتها) على �أن���ه (ت�سند �إىل البنك مهم���ة �إ�صدار �صكوك
التموي���ل احلكومي���ة و�إدارته���ا وفق��� ًا للن�صو����ص وال�ش���روط التي يتف���ق عليها بني
احلكوم���ة والبنك) وكذل���ك حتت بند (التعامل يف �صك���وك التمويل) من الف�صل
ذات���ه (يج���وز للبنك �أن ي�ش�ت�ري ويبيع �صك���وك التمويل الت���ي ت�صدرها احلكومة
وتطرحها لالكتتاب العام �أو تكون جزء ًا من �إ�صدار مطروح)(.((1
( ((1يق�صد بها تلك القيمة امل�سجلة دفرتي ًا يف ال�سجالت املحا�سبية ملالك ال�سهم �أو ال�سند وهي قيمة تاريخية
للأ�صل تت�أثر بناجت قوائم املتاجرة.
( ((1انظر :بت�صرف ،حممد خري ،عثمان حمد (درا�سة عن جتربة �إ�صدار �شهادات م�شاركة البنك املركزي
«�شمم» و�شهادات امل�شاركة احلكومية «�شهامة») اخلرطوم بدون تاريخ� ،ص ،3وانظر �أي�ض ًا ،حممد،
املاحي(�أ�ضواء على �سيا�سات بنك ال�سودان ال�سارية) ،م�شروع �إ�صدار �شهادات م�شاركة البنك املركزي)،
جملة امل�صريف ،العدد اخلام�س ع�شر يونية 1998م� ،ص.20
( ((1تقع ميزانية الدولة حتت عجز من �إجراء تق�صري الإيرادات العامة عن تغطية النفقات العامة ،وال
ت�ستقيم �إال حتى ت�ساوي املجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات املر�صودة يف بنودها ،راجع،
اجلمعة ،علي ،مرجع �سابق� ،ص .374
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ال�سقوف االئتمانية ون�سب ال�سيولة:

يعتم���د بن���ك ال�س���ودان يف و�سائل���ه النوعي���ة للرقابة عل���ى االئتمان عل���ى �سيا�سة
ال�سقوف االئتمانية ون�سب ال�سيولة .ولقد ا�ستمرت ال�سيا�سة التمويلية يف االعتماد
عل���ى حتدي���د ال�سق���وف التمويلية ل���كل بنك ح�سب ر�أ����س مال امل�ص���رف وموارده
املالية ،وفروعه حتى �صدور ال�سيا�سة التمويلية وال�صادرة يف يونيه 1994م؛ حيث
مت �إلغ���اء ال�سق���وف التمويلي���ة ،و�أبقى على ال�سق���وف القطاعية ،حي���ث �ألزم بنك
ال�سودان ،امل�صارف التجاري���ة بتوجيه ( )%90من �إجمايل �سقوفها التمويلية �إىل
القطاع���ات ذات الأولوية ،وهي التي تنتج �أو ت�ست���ورد ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية
حلياة الإن�سان ،وت�شمل هذه القطاعات:
•القطاع الزراعي.
•قطاع ال�صادرات.
•القطاع ال�صناعي.
•قطاع النقل والتخزين.
•قطاع احلرفيني.
•قطاع �صغار املنتجني واملهنيني.
•قطاع التعدين.
•قطاع العقارات ال�سكنية اجلماعية.
•ا�سترياد الدواء وخدماته.
ومل يت���م حتدي���د ن�سبة لكل من ه���ذه القطاعات عل���ى حدة �س���وى الزراعة والتي
ت�ت�راوح ن�سبة متويلها ب�ي�ن (� )%40إىل ( )%30كحد �أدين من ال�سقف املخ�ص�ص
للقطاع���ات ذات الأولوي���ة ،ويفر�ض بنك ال�سودان غرام���ات مالية على امل�صارف
التي تتجاوز ال�سقوف التمويلية (.((1
التوجيه والرقابة املبا�شرة:

ظ���ل بن���ك ال�سودان ميار�س نوع��� ًا من الرقاب���ة والإ�شراف على اجله���از امل�صريف
مبوج���ب ن�ص قانون ل�سن���ة 1959م� ،إىل �أن �أعطاه قانون تنظي���م العمل امل�صريف
ل�سن���ة 1991م �صالحي���ات �أو�س���ع مكنه م���ن ممار�س���ة دوره الرقاب���ي والإ�شراف
( ((1انظر :بت�صرف ،حممد ،عثمان حمد ،املرجع نف�سه� ،ص .6
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الكام���ل ،حيث اعت�ب�ر قانون تنظيم العمل امل�صريف ل�سن���ة 1991م خمالفات بنك
ال�سودان خمالفات �إدارية يجوز توقيع جزاءات �إدارية ومالية عليها.
ويخدم الدور الرقابي لبنك ال�سودان الأهداف التالية:
•احلفاظ عل���ى �سالمة اجلهاز امل�صريف وحماية املودع�ي�ن بغر�ض خلق جهاز
م�صريف قوي.
•توفري و�سائل حلماية موجودات امل�صارف.
•التحق���ق من �صح���ة ودق���ة البيان���ات واملعلومات املتعلق���ة بالعم���ل وااللتزام
بال�سيا�سات والقوانني والتوجيهات.
•اكت�شاف املخالفات وت�صحيحها واحلد من حاالت الغ�ش والتزوير
•التحق���ق من كف���اءة �أ�سل���وب الرقاب���ة وال�ضب���ط الداخلي لتعري���ف الأعمال
امل�صرفية.
•النواحي الإجرائية للعمل واكتمال الدورة امل�ستندية.
•كفاءة وكفاية الإدارة العليا والإدارات الو�سيطة.
•التحق���ق من �سالم���ة العملي���ات امل�صرفي���ة وتوافقها م���ع املوجه���ات العامة
لالقت�صاد.
وق���د ن����ص قانون بنك ال�س���ودان لع���ام 2002م يف الف�صل ال�ساب���ع (العالقات مع
امل�ص���ارف) وحت���ت البند (احلد م���ن التموي���ل امل�صريف) ( )1يج���وز للمحافظ
�إذا ر�أي ذل���ك �ضروري��� ًا �أن�( :أ) يطل���ب من امل�ص���ارف �أن تق���دم للموافقة جميع
الطلبات املقدمة لها للح�صول على متويل يزيد عن املقدار املحدد من وقت لآخر،
وذل���ك للموافقة على تل���ك الطلبات( ،ب) يقرر احلد الأق�ص���ى لتمويل العمليات
اال�ستثمارية املمنوحة من كل م�صرف وذلك لأوجه الن�شاط املختلفة التي ت�ستعمل
فيه���ا ،يقرر احلد الأق�صى للقيم���ة الإجمالية لتمويل العملي���ات اال�ستثمارية التي
مينحه���ا �أي من امل�ص���ارف ،م�ستحقة الدفع يف �أي وق���ت ( )2كل م�صرف يجاوز
�أي��� ًا من احلدود الت���ي يقررها املحافظ مبوج���ب �أحكام البن���د ( )1يكون عر�ضة
للجزاءات الإدارية واملالية التي حتددها اللوائح(.((1
( ((1قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص.7
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ويتخذ بنك ال�سودان و�سائل لأحكام الرقابة ،منها:
•القي���ام بالتفتي�ش ال�شامل واملحدود لتدارك اخلل���ل يف الأداء العام �أو لغر�ض
االلتزام بتوجيهات امل�صرف املركزي.
•درا�س���ة ومتابع���ة امليزانيات ال�شهري���ة للبنوك لتحديد التط���ورات التي تطر�أ
عليه���ا مع �إف���ادة امل�ص���ارف باملالحظ���ات و�أخذه���ا يف االعتبار عن���د و�ضع
ال�سيا�سات �أو �إجراءات تفتي�ش لتلك امل�صارف.
•و�ضع ال�ضوابط الالزم���ة والت�صديق على �إن�شاء امل�صارف وانت�شار م�صارف
الف���روع وتعيني املديرين واملوافق���ة على تر�شيحات �أع�ض���اء جمال�س الإدارة
و�ضبط التمويل املمنوح لهم وال�شركات التابعة للم�صارف واحلكومات.
•املوافق���ة عل���ى تعي�ي�ن املراج���ع اخلارج���ي و�إلزام���ه بتق���دمي تقري���ر ي�شم���ل
بنود ًا معينة.
•�إج���راء اللقاءات واالت�صاالت مع �إدارات امل�صارف واحتاد امل�صارف بغر�ض
الت�شاور يف كيفية معاجلة �أي خلل (.((2
وق���د ن�ص نظ���ام بنك ال�س���ودان لع���ام 2002م يف الف�صل ال�ساب���ع (العالقات مع
امل�ص���ارف) وحت���ت البن���د (حق طل���ب املعلوم���ات م���ن امل�ص���ارف) )1( :يجوز
للمحاف���ظ �أو م���ن يفو�ضه �أن يطلب م���ن امل�صارف �أن تقدم ل���ه�( :أ) خالل �أربعة
�أ�شه���ر م���ن نهاية ال�سنة املالية ن�سخ���ة معتمدة من امليزانية الت���ي قام مبراجعتها
مراجع���ون قانونيون م�صحوبة بن�سخة معتمدة من تقارير املراجعني( ،ب) خالل
ثالث�ي�ن يوم ًا م���ن نهاية كل �شهر بيان ًا معتمد ًا ب�أ�ص���ول امل�صرف املعني وخ�صو�ص ًا
عند نهاية ال�شهر ال�سابق وذلك بال�شكل الذي يقرره املحافظ( ،جـ) �أي معلومات
�أخرى يطلبها املحافظ �أو من يفو�ضه).
وحت���ت البن���د (�سلطة �إ�ص���دار التوجيه���ات والتعليمات للم�ص���ارف) من الف�صل
ذاته( ،يك���ون للمحافظ �أو من يفو�ضه �سلطة �إ�ص���دار التوجيهات والتعليمات لأي
م�صرف �أو �أي �شخ�ص يقوم بعمل م�صريف �أو جزء منه ويجب على ذلك امل�صرف
�أو ال�شخ�ص االلتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها)(.((2
( ((2علي ،عواطف ،و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص.50
( ((2قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص .6
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م�ست�شار احلكومة ووكيلها:

يق���وم بن���ك ال�سودان بوظيف���ة م�ست�شار احلكوم���ة ووكيلها ،وقد ن����ص قانون بنك
ال�س���ودان لع���ام 2002م الف�صل الثامن (العالقة باحلكوم���ة) وحتت البند (بنك
احلكوم���ة ووكيلها املايل)( :يكون البن���ك بنك ًا للحكومة وم�ست�ش���ار ًا ووكي ًال مالي ًا
لها ،وحتت البند (م�سك ح�سابات احلكومة) )1( :تودع �أموال احلكومة بالبنك،
( )2يق���وم البنك با�ستالم �أموال احلكومة وم�سك ح�ساباتها ،وحتت بند (�إ�صدار
�صك���وك التمويل احلكومية و�إدارته���ا)( ،ت�سند �إىل البنك مهم���ة �إ�صدار �صكوك
التحوي���ل احلكومي���ة و�إدارته���ا وفق��� ًا للن�صو�ص وال�ش���روط التي يتف���ق عليها بني
احلكوم���ة والبنك) وحتت البند(قي���ام البنك مبهام �أخ���رى نيابة عن احلكومة)
ً
وكي�ل�ا للحكوم���ة وفق ًا للن�صو����ص وال�ش���روط التي يتفق
(يج���وز للبن���ك �أن يعمل
عليه���ا بني احلكومة والبنك عل���ى �أن يكون ذلك وفق �أحكام هذا القانون) ،وحتت
ً
متوي�ل�ا م�ؤقت ًا للحكومة
بن���د (منح متويل للحكوم���ة) ( )1يجوز للبن���ك �أن مينح
بال�ش���روط الت���ي يقررها عل���ى �أال يجاوز التموي���ل يف �أي وق���ت ( )%10من تقدير
الإيرادات العامة للحكومة يف ال�سنة املالية التي مينح فيها التمويل ،على �أن ي�سدد
كل التموي���ل خالل مدة ال جتاوز ال�ستة �أ�شهر التالية لنهاية ال�سنة املالية التي منح
فيه���ا�)2( ،إذا مل ي�س���دد التموي���ل كل���ه �أو بع�ضه خالل امل���دة املن�صو�ص عليها يف
(البند  )1تتم معاجلتة بالكيفية التي يتفق عليه بني البنك واحلكومة).
وحتت البند (التعامل يف �صكوك التمويل) (يجوز للبنك �أن ي�شرتي ويبيع �صكوك
التموي���ل الت���ي ت�صدره���ا احلكومة وتطرحها لالكتت���اب العام �أو تك���ون جزء ًا من
�إ�صدار مطروح) ،وحتت بند (حتديد �إقرا�ض احلكومة) (با�ستثناء ما ن�ص عليه
يف امل���واد ( )48 ،47 ،46ال يج���وز للبن���ك بطريق مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر �أن يقدم
قرو�ض��� ًا �أو متوي ًال للحكومة على �أنه يجوز للبنك �أن يظل حمتفظ ًا مبا يت�سلمه من
جلنة العملة ال�سودانية من �أذون اخلزانة غري قابلة التمويل)(.((2
( ((2الدور الرقابي لبنك ال�سودان ،ندوات وم�ؤمترات ،جملة امل�صريف ،العدد احلادي ع�شر ،اخلرطوم ،يونية
1997م� ،ص .50
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�سبق �أن تناول الباحث ا�ستقاللية امل�صرف املركزي وقد عرفها ب�أنها (حرية امل�صرف
املرك���زي يف تنفيذ �أهدافه والتي تو�ضع بوا�سطة ال�سلطة ال�سيا�سية دون ت�أثري �أي جهة
حكومي���ة �إال يف حاالت حم���دودة ومبا تقت�ضيه امل�صلحة العام���ة) ،وكما يقول �سيفنيل
(( )svenlال يوجد بنك مركزي م�ستقل بالكامل عن احلكومة ،ويف هذا الإطار ،يجب
التمييز بني اال�ستقاللية داخل الإطار احلكومي واال�ستقاللية عن احلكومة) (.((2
تبع��� ًا لقان���ون بنك ال�سودان ل�سن���ة 1959م بتعديالته املختلفة ف����إن بنك ال�سودان
يعت�ب�ر م�ستق ًال عن احلكومة� ،إذ �إن �إدارت���ه �أ�سندت �إىل جمل�س �إدارة م�س�ؤول عن
ر�سم �سيا�سة امل�صرف و�إدارة �ش�ؤونه العامة و�أعماله(.((2
كم���ا �أ�سن���دت �إدارة �ش�ؤون امل�ص���رف اليومي للمحافظ ويكون م�س����ؤو ًال عنها �أمام
املجل����س (((2وذل���ك م���ع الن����ص عل���ى �أن بنك ال�س���ودان هيئ���ة قائم���ة بذاتها لها
�شخ�صية ،اعتبارية و�صفة تعاقبية ،وخامت عام ،ويجوز التقا�ضي با�سمها ب�صفتها
مدعية �أو مدعي عليها (.((2
وقد حدثت تعديالن على قانون بنك ال�سودان العام 1959م (((2منها:
•تعدي�ل�ات امل���ادة ( )57م���ن القانون ،والت���ي مكنت القطاع الع���ام من زيادة
اال�ستدانة �أو جتميد املديونية �أو �إعادة جدولتها.
•قانون تنظيم امل�صارف واالدخار ل�سنة 1973م والذي �أعطى ملجل�س االدخار
واال�ستثمار �سلطة الإ�شراف على امل�صارف.
•ق���رار �إن�شاء ال���وزارات املركزية وحتديد اخت�صا�صاته���ا مبوجب القرار رقم
( )30لعام 1985م ،والذي �أعط���ى وزارة املالية �صالحيات حتديد ال�سيا�سة
العامة للدولة مبا فيها ال�سيا�سة النقدية.
( ((2قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص.7
( ((2قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ،مرجع �سابق� ،ص.7
(� ((2أحمد ،حممد عثمان (البنك املركزي بني التبعية واال�ستقاللية) جملة امل�صريف ،العدد ال�ساد�س،
اخلرطوم ،مار�س 1996م�،ص.7
( ((2املادة ( )11من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م.
( ((2املادة ( )12من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م.
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•�إعف���اء حمافظ بنك ال�سودان قبل انتهاء مدة خدمته املن�صو�ص عليها قانون ًا
بقرار من رئي�س اجلمهورية.
•وكل ما ذكره �أعاله يعترب تهدي ًا على �إ�ستقاللية بنك ال�سودان.
وقد جاء يف الف�صل الثالث (الإدارة) من قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ما ي�أتي:
�أو ًال :بند (�إن�شاء املجل�س وت�شكيله) ين�ص على �أنه:

(�أ) ين�ش�أ جمل�س لإدارة البنك ،وي�شكل على الوجه الآتي:
رئي�س ًا
			
املحافظ بحكم من�صبه
نائب ًا للرئي�س
		
النائب الأول للمحافظ بحكم من�صبه
ع�ضو ًا
		
وكيل وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
ع�ضو ًا
		
رئي�س الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
رئي�س اجلمهورية
خم�سة �أ�شخا�ص من ذوى الكفاءة يعينهم
				�أع�ضاء
بالت�شاور مع الوزير
(ب) يخ�ضع املجل�س لإ�شراف رئي�س اجلمهورية.
ثانياً :بند (اخت�صا�صات املجل�س و�سلطاته) ين�ص على �أنه:

(�أ) تكون للمجل�س االخت�صا�صات وال�سلطات الآتية:
•تنظيم �سيا�سة البنك مبا يحقق �أغرا�ضه ،و�إدارة �ش�ؤونه العامة و�أعماله على
�أ�س�س �سليمة.
• حتديد ال�سيا�سات النقدية والتمويلية وحتديد �سيا�سات �سعر �صرف الدينار
بتو�صي���ة من املحافظ وبالت�شاور مع الوزير �أو م���ا يقدمه �أع�ضاء املجل�س من
مبادرات يف هذا ال�ش�أن.
•حتدي���د االحتياطي الذي يحتف���ظ به البنك من وقت لآخ���ر وفق �أحكام هذا
القانون.
•�إن�شاء الوظائف بالبنك و�إلغائها.
•و�ضع لوائح �شروط خدمة العاملني بالبنك وحما�سبتهم.
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•�إجازة املوازنة واحل�سابات اخلتامية للبنك.
• ت�شكيل جلنة �أو جلان دائمة �أو م�ؤقتة وحتديد اخت�صا�صاتها و�سلطاتها.
•�إ�صدار الئحة داخلية لتنظيم �أعماله.
•�أي اخت�صا�صات �أو �سلطات �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أغرا�ض البنك.
(ب) يجوز للمجل�س �أن يفو�ض �سلطاته �أو اخت�صا�صاته لرئي�سه �أو �أي من نوابه �أو
لأي ع�ضو من �أع�ضائه �أو �أي جلنة ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يراها منا�سبة.
ثالثاً :بند (تعيني املحافظ ونائبه و�شروط خدمتهم) ين�ص على �أنه:

(�أ) يع�ي�ن رئي����س اجلمهوري���ة بالت�ش���اور مع الوزي���ر ،املحافظ ونائبي���ه من ذوي
امل�ؤهالت واخلربة والكفاءة ،ويحدد �شروط خدمتهم.
(ب) تك���ون م���دة املحاف���ظ خم�س �سنوات ،كم���ا تكون مدة �أي م���ن نائبيه ثالث
�سنوات ويجوز �إعادة تعيينهم.
رابعاً :بند (واجبات املحافظ ونائبيه) ين�ص على �أنه:

(�أ) يجب على املحافظ ونائبيه �أن يخ�ص�صوا كل وقتهم املهني خلدمة البنك ،وال
يج���وز لهم �أثناء �شغله���م املن�صب �أن ي�شغلوا �أي من�صب �آخ���ر �أو يقوموا ب�أي عمل
�آخ���ر� ،سواء ب�أجر �أو بدون �أجر ،ومع ذلك يجوز ل���كل منهم بت�صديق من املجل�س
�أن يعمل:
•ع�ضو ًا ،يف �أي جمل�س �إدارة �أو �أي جلنة ت�شكلها احلكومة.
•حمافظ��� ًا �أو حمافظ ًا مناوب ًا �أو مدير ًا �أو ع�ض���و ًا يف �أي جمل�س �أي ًا كان و�صفه
لأي بن���ك دويل �أو �أي هيئ���ة مالية دولية مما ين�ش�أ مبوج���ب اتفاق �أو معاهدة
تكون احلكومة قد ان�ضمت �إليها �أو وافقت عليها.
•ع�ض���و ًا يف جمل����س �إدارة �أي م�ؤ�س�س���ة مالي���ة ت�سهم فيها احلكوم���ة �أو البنك
مبوجب �أحكام املادة (.)54
(ب) يق���وم املحافظ ب����إدارة �ش����ؤون البنك اليومي���ة ،ويكون م�س����ؤو ًال عنها �أمام
املجل�س ويبا�شر �سلطة الت�صرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك ،ويجوز له
�أن يفو�ض هذه ال�سلطة لأي من نائبيه �أو لغريهما من العاملني يف البنك.
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• يف حال���ة غياب املحاف���ظ يقوم النائب الأول ،وفى حال���ة غياب الأخري يقوم
النائ���ب الث���اين ،ب�إدارة �ش����ؤون البن���ك اليومية ،وتك���ون لهم���ا ذات �سلطات
املحافظ وم�س�ؤولياته املن�صو�ص عليها يف البند (.)2
•ال يج���وز للمحافظ �أو لأي من نائبيه ،بدون موافقة املجل�س �أن ي�شغل من�صب ًا
�أو �أن يقب���ل �أن تكون ل���ه م�صلحة وافرة يف �أي م�صرف �آخر �أو يف �أي م�ؤ�س�سة
م���ن امل�ؤ�س�س���ات املالية الأخ���رى �إال بعد انق�ضاء فرتة �سن���ة واحدة للمحافظ
و�ست���ة �أ�شه���ر لنائبيه من تاريخ التخلي عن املن�ص���ب يف البنك على �أن يظل
متمتع ًا بكامل خم�ص�صاته خالل الفرتة املذكورة.
ونالحظ من خالل قانون عام  2002لبنك ال�سودان ما ي�أتي:
•ال زال املحافظ واملجل����س يرتبطان برئي�س اجلمهورية ،ون�ؤكد على �أن العامل
النامي هو �أقرب التخاذ قرارات التدخل ال�سلبية ،وعليه ف�إن الباحث يرى �أن
يرتبط جمل�س �إدارة بنك ال�سودان باملجل�س الت�شريعي.
•ال زال رئي����س اجلمهوري���ة ميل���ك �صالحية �إقالة حمافظ بن���ك ال�سودان قبل
نهاية مدته القانونية ،وهذا �إخال ًال باال�ستقاللية.
•�أن وزي���ر املالية يحتفظ بت�أثري غري مبا�شر وق���وي على بنك ال�سودان من خالل
تر�شيحات���ه للمحافظ ،وبع����ض �أع�ضاء جمل����س �إدارة بنك ال�س���ودان مبا يكفل
ح�ضوره الأدبي ب�شكل كبرية �أ�ضف �إىل ذلك الوجود املبا�شر لوكيل وزارة املالية.
•و�أخ�ي�ر ًا :ينبغي الإ�ش���ارة �إىل �أن قانون بنك ال�سودان لع���ام 2002م� ،أحتفظ
ب�ش���كل ن�سبي با�ستقاللي���ة بنك ال�سودان ،كونه جه���ة م�ستقلة ،وله �شخ�صيته
االعتباري���ة كما �أن له اتخ���اذ قراراته املنا�سبة عرب جمل����س �إداراته املرتبط
برئي�س اجلمهورية.

املطلب الثالث :ميزانية بنك ال�سودان

يتناول هذا املطلب ميزانية بنك ال�سودان وح�ساب الأرباح واخل�سائر للعام 2001م
واملعتمد من قبل ديوان املراجع العام (.((2
( ((2املادة( )4من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م.
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املبحث الثالث :م�ؤ�س�سات البيئة الو�سيطة للم�صرف املركزي
ال�سوداين
املطلب الأول :الرقابة ال�شرعية

�ص���در قانون بنك ال�س���ودان �سنة 1959م ،فال نتوقع وج���ود ن�ص فيه عن االلتزام
ب�أح���كام ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكن ال�شيء امل�ستغرب هو �أن القانون ا�ستمر العمل
ب���ه من غ�ي�ر �أن ي�صدر م���ا ي�ش�ي�ر �إىل تعديله مبا يل���زم البنك بتطبي���ق ال�شريعة
الإ�سالمي���ة حتى �سن���ة 1991م؛ حيث �صدر قان���ون تنظيم العم���ل امل�صريف ل�سنة
1991م ،مت�ضمن��� ًا الت���زام بن���ك ال�س���ودان يف امل���واد ( )3و( )4و( )20ب�أح���كام
ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكن مل يرد يف هذا القانون ذكر لإن�شاء هيئة �شرعية للبنك
�إىل �أن �صدر من وزير املالية والتخطيط االقت�صادي القرار الوزاري رقم ()184
ل�سنة 1992م ب�إن�شاء:
الهيئ���ة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�ص���ريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،وجاء يف �أول
ذلك القرار:
ا�ستن���اد ًا على �أحكام املادة الثانية من قانون تنظيم العمل امل�صريف ل�سنة 1991م
ومت�شي��� ًا مع القرارات ال�صادرة ب�إلغاء ال�صيغة الربوية يف معامالت الدولة املالية
واالقت�صادي���ة ،ويف �إط���ار �أ�سلم���ة النظام امل�ص���ريف و�إزالة كل �أ�ش���كال املعامالت
الربوي���ة يف املعامالت املالية يف بنك ال�س���ودان وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي
متار�س �أعما ًال م�صرفية.
�أ�ص���در وزير املالية والتخطي���ط االقت�صادي بالت�شاور مع حماف���ظ بنك ال�سودان
الق���رار الآت���ي ن�ص���ه( :ت�ضمن ه���ذا القرار �إن�ش���اء الهيئ���ة وتكوينه���ا ،و�أهدافها
واخت�صا�صاتها ،و�سلطاتها) على النحو التايل:
•امل���ادة ( )2تن�ش�أ هيئة علي���ا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�ص���ريف وامل�ؤ�س�سات
املالي���ة يف بن���ك ال�س���ودان يكون له���ا الأه���داف واالخت�صا�ص���ات وال�سلطات
الواردة يف هذا القرار.
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ون�ص يف املادة ( )3على تكوين الهيئة:
•ويالح���ظ عل���ى ه���ذا التكوي���ن للهيئ���ة �أن ن�صف الأع�ض���اء م���ن ال�شرعيني،
ون�صفه���م من االقت�صاديني ،مقارنة مع �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية لبنك
في�صل الإ�سالمي اخلم�سة الذين كانوا كلهم من ال�شرعيني ،ووا�ضح من هذه
املادة �أن �أع�ضاء الهيئة يعينهم وزير املالية والتخطيط االقت�صادي.
ن�ص القرار يف املادة ( )4منه على �أن �أهداف الهيئة وهي:
•مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك ال�سودان وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي
متار�س �أعما ًال م�صرفية تطبيق ال�صيغ ال�شرعية الإ�سالمية.
•تنقية النظام امل�صريف من ال�شوائب الربوية يف املعامالت املالية واالقت�صادية
يف �إطار �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
•ويالح���ظ �أن ه���ذه الهيئ���ة هي هيئ���ة رقابة �شرعي���ة لبنك ال�س���ودان وجلميع
امل�ص���ارف الأخرى ،ومما جت���در الإ�شارة �إليه �أن �إن�ش���اء هيئة رقابة �شرعية
للبنوك التجارية يف ال�سودان �سبقت �إن�شاء هيئة رقابة �شرعية لبنك ال�سودان.
كما ن�ص (املادة  )5من القرار على الآتي:
تكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهدافها االخت�صا�صات وال�سلطات التالية:
•اال�شرتاك م���ع امل�س�ؤولني بالبنك يف و�ضع من���اذج العقود واالتفاقيات جلميع
معام�ل�ات البنك وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي متار�س �أعما ًال م�صرفية
للت�أكد من خلوها من املحظورات ال�شرعية.
•�إب���داء ال���ر�أي وامل�شورة فيما يعهد �إليها من البن���ك �أو املحافظ من معامالت
البنك �أو امل�صارف وامل�ؤ�س�سات التي متار�س �أعما ًال م�صرفية.
•مراقب���ة معام�ل�ات البن���ك وامل�ص���ارف وامل�ؤ�س�س���ات املالية وتق���دمي ما تراه
منا�سب��� ًا من امل�ش���ورة ال�شرعية �إىل حمافظ بنك ال�س���ودان يف �أي من الأمور
اخلا�ص���ة مبعام�ل�ات البنك �أو امل�ص���ارف وامل�ؤ�س�س���ات املالي���ة التي متار�س
�أعما ًال م�صرفية.
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•درا�س���ة امل�شاكل ال�شرعية التي تواجه البنك �أو امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية
و�إبداء الر�أي فيها.
•�إ�صدار الفتاوى ال�شرعية يف املو�ضوعات التي تطلب يف �ش�أنها فتوى �شرعية.
•مراجع���ة القوان�ي�ن واللوائ���ح واملن�ش���ورات الت���ي تنظ���م عمل بن���ك ال�سودان
وامل�ص���رف وامل�ؤ�س�س���ات املالية التي متار����س �أعما ًال م�صرفي���ة بغر�ض �إزالة
م���ا بها م���ن تعار�ض م���ع �أحكام ال�شريع���ة الإ�سالمي���ة ،وذل���ك بالتن�سيق مع
اجلهات املختلفة.
•مراقبة مراعاة التزام وتقيد البنك وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي متار�س
�أعما ًال م�صرفية باجلوانب ال�شرعية يف جميع �أعمالها امل�صرفية واملالية.
•معاون���ة �أجهزة الرقاب���ة الفنية على امل�ص���ارف يف �أداء مهامها وفق ًا لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
•م�ساع���دة �إدارة بن���ك ال�س���ودان يف و�ض���ع برام���ج تدري���ب العامل�ي�ن بالبنك
وامل�ص���ارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي لديها �أعم���ال �أعما ًال م�صرفية مبا ي�ؤدي
ال�ستيعاب ال�صيغ الإ�سالمية واجلوانب الفقهية وال�شرعية يف املعامالت.
•�إع���داد البح���وث والدرا�سات التي ت����ؤدي �إىل �إث���راء �إتباع النه���ج الإ�سالمي
يف االقت�صاد.
•تقدمي تقرير �سنوي لوزير املالية والتخطيط االقت�صادي عن ال�سالمة ال�شرعية
ملعامالت البنك وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي متار�س �أعما ًال م�صرفية.
•�أي اخت�صا�صات �أخرى تراها الهيئة ال�شرعية الزمة لتحقيق �أهدافها.
•�إ�صدار الئحة لتنظيم �أعمالها وحتديد اجتماعاتها.
ون�صت املادة ( )6على �أن تكون للهيئة يف �سبيل حتقيق االخت�صا�صات املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )5من هذا القرار ال�سلطات الآتية:
•الإطالع على �أي م�ستندات �أو وثائق �أو �سجالت �أو عقود �أو مكاتبات ترى �أنها
الزمة و�ضرورية لتمكينها من �أداء مهامها.
•تفتي�ش �أعمال بنك ال�سودان وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي متار�س �أعما ًال
م�صرفية بغر�ض الت�أكد من �سالمة تطبيق اجلوانب ال�شرعية يف �أعمالها.
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• وقد ن�ص القرار على �إلزامية فتوى الهيئة يف املادة (:)7
• جاء فيها تكون الفتوى ال�صادرة من الهيئة يف امل�سائل ال�شرعية ملزمة.
•ون�صت املادة ( )8من القرار على �أن وزير املالية والتخطيط االقت�صادي هو
ال���ذي يحدد بالت�شاور مع حمافظ بنك ال�سودان خم�ص�صات رئي�س و�أع�ضاء
الهيئة و�شروط خدمة الأمني العام.
•و�ألزم���ت امل���ادة ( )9بن���ك ال�س���ودان بتجهيز املق���ر للهيئة وتوف�ي�ر امليزانية
الالزمة لأداء �أعمال الهيئة(.((2

املطلب الثاين� :سوق الأوراق املالية

�ص���در قانون �سوق اخلرطوم للأوارق املالي���ة يف عام 1994م ،وجاءت املادة (ب)
من���ه على مبدئية االلت���زام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وهديه���ا على �أن يف�سرها
القانون واللوائح ال�صادر مبوجبه وفق ًا لذلك؛ ويعترب باط ًال كل تف�سري �أو ت�صرف
بخ�ل�اف ذل���ك ،كما ن�صت امل���ادة ( )15من القان���ون على �أن تك���ون لل�سوق هيئة
للرقاب���ة ال�شرعية تت�شكل من ثالث���ة �أع�ضاء من علماء ال�شريع���ة ،ممن لهم �إملام
باملعام�ل�ات املالي���ة تختاره���م اجلمعية العمومي���ة وتخت�ص الهيئ���ة بالرقابة على
�أعم���ال ال�س���وق والت�أكد من التزامها ب�أح���كام ال�شريعة الإ�سالمي���ة ،ووفق ًا للمادة
( )10نف�سها تكون ع�ضوية ال�سوق �إلزامية للجهات التالية:
•بنك ال�سودان.
•امل�ص���ارف املرخ�صة وم�ؤ�س�س���ات التمويل املتخ�ص�صة القائم���ة �أو التي تن�ش�أ
يف امل�ستقبل.
•�شركات امل�ساهمة العامة امل�سجلة ،القائمة �أو التي تن�ش�أ يف امل�ستقبل.
•الوكالء املرخ�صني وفق ًا لهذا القانون.
•�أية هيئة �أو م�ؤ�س�سة �أو �سلطة حملية مدرج قيد �أوراقها املالية بال�سوق.
•�أية جهة حكومية ذات �شخ�صية اعتبارية تطرح �صكوك ًا لالكتتاب العام.
(� ((2أحمد ،حممد عثمان ،مرجع �سابق� ،ص .9
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ه���ذا ،وقد بد�أ العمل يف ال�س���وق الأولية (�سوق الإ�صدارات) يف العا�شر من �أكتوبر
 ،1994ويف الث���اين م���ن يناي���ر 1995م مت افتتاح الثانوية (�سوق ت���داول الأ�سهم)
للم�ساهم���ة يف دف���ع عجلة االقت�ص���اد ال�سوداين ،ونالحظ من اجل���دول التايل �أن
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية �شهد ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف حجم التعامل يف الأ�سهم،
حي���ث مت ت���داول ( )103مليون �سهم بقيم���ة �إجمالية بلغ���ت ()262مليون دينار ًا
�سوداني��� ًا ،وذل���ك خالل الف�ت�رة من يناير حت���ى � 30سبتم�ب�ر  1995م ،وقد بلغت
الأ�سه���م املتداول���ة يف قطاع امل�ص���ارف  %99من جمموع الأ�سه���م املتداولة ك�أعلى
ن�سبة ،يليه القطاع التجاري بن�سبة .((3( % 0.5
التعامل يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية بالقطاعات
بنهاية �سبتمرب ( 1995مباليني الدينارات)
القطاع

عدد ال�شركات املدرجة

عدد الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

امل�صارف
قطاع الت�أمني
التجاري
ال�صناعي
الزراعي
�أخرى
املجموع

10
7
5
3
1
3
29

103080559
111102
521051
45817
ــ
210111
103968640

250
4.7
3.8
0.8
ــ
2.5
261.8

املطلب الثالث� :صندوق �ضمان الودائع امل�صرفية

يتمي���ز م�شروع م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع ال�سودانية ع���ن غريه من التجارب القائمة
عل���ى �أنه يعم���ل وفق��� ًا لفل�سفة النظ���ام املايل والنق���دي الإ�سالمي ،وق���د كان من
مربرات �إن�شاء امل�ؤ�س�سة ،ما يلي:
•اخللفي���ة اله�شة لن�ش�أة بع����ض امل�صارف جعلتها تركز عل���ى خدمة امل�ؤ�س�سني
على ح�ساب املودعني ،ولتحقيق ذلك جل�أت تلك البنوك �إىل ارتكاب جتاوزات
وخمالفات عديدة ل�سيا�سات وتوجيهات بنك ال�سودان.
( ((3موقع بنك ال�سودان على الإنرتنت.wwwBankof sudan ،
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•�أن التو�س���ع الكب�ي�ر يف اال�ستثم���ار يف اجله���از امل�ص���ريف وحري���ة االنت�شار يف
ال�شبك���ة امل�صرفية �أدي �إىل خل���ق مناف�سة �ضارة بني البنوك نتج عنها جتاوز
ل�سيا�سات بنك ال�سودان.
(((3
•عدم كفاية ر�ؤو�س �أموال البنوك قلل من مقدرتها لتحمل املخاطر.
•التو�سع يف االئتمان الزراعي مما قد يزيد من املخاطر على اجلهاز امل�صريف.
•ع���دم ت�أهي���ل الأجهزة الرقابي���ة بنك ال�س���ودان لتواكب التو�س���ع يف الأجهزة
امل�صرفية (.((3
•وب�سب���ب تلك املربرات ت�شجع بنك ال�س���ودان لإن�شاء م�ؤ�س�سة ل�ضمان الودائع،
و�ص���در قانون على �إثرها ي�سم���ى (�صندوق �ضمان الودائ���ع امل�صرفية) عام
1996م ،ومتثلت �أغرا�ض ال�صندوق يف الأتي:
•�ضمان الودائع بامل�صارف وفق ًا لأحكام املادة ( )19من القانون.
•حماي���ة حق���وق املودع�ي�ن وا�ستق���رار و�سالمة امل�ص���ارف امل�ضمون���ة وتدعيم
الثقة فيها.
•جرب الأ�ضرار عند وقوعه���ا بتعاون وتكافل بني ال�سلطات النقدية وامل�صارف
واملودعني �أنف�سهم.
•�إن�شاء و�إدارة حمافظ التكافل الآتية:
•�أو ًال :حمفظة التكافل ل�ضم���ان الودائع اجلارية واالدخارية ،وتكون امل�ساهمة
فيها للم�صارف واحلكومة والبنك فح�سب.
•ثاني��� ًا :حمفظ���ة التكاف���ل ل�ضم���ان ودائ���ع اال�ستثمار وتك���ون امل�ساهم���ة فيها
لأ�صحاب ودائع اال�ستثمار فح�سب.

( ((3ال�ضرير ،الربوفي�سور ال�صديق حممد الأمني( ،الهيئات ال�شرعية ت�أ�سي�سها� ،أهدافها ،واقعها) ،امل�ؤمتر
الأول للهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،هيئة املحا�سبة ،واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب (البنك الإ�سالمي التنمية) ،البحرين 2001 ،م� ،ص .16
( ((3علي ،د .عواطف و�أخرون ،مرجع �سابق� ،ص .83
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•ثالث��� ًا :حمفظة جلرب ح���االت الإع�سار املايل النهائي ،وتك���ون امل�ساهمة فيها
للم�صارف واحلكومة والبنك فح�سب (.((3
وتقرر وفق ًا لن�ص املادة ( )15من القانون �أن تكون ع�ضوية امل�صارف يف ال�صندوق
�إلزامية ،كما تتمثل موارد ال�صندوق املالية يف الآتي:
•ر�أ�س مال ال�صندوق ويتكون من:
•م�ساهمة احلكومة التي تدفعه���ا وزارة املالية وقدرها خم�سة وع�شرون مليون
دينار �سوداين.
•م�ساهمة البنك املركزي وقدرها �أربعون مليون دينار �سوداين.
•م�ساهمات امل�صارف والبالغ قدرها مليون دينار �سوداين لكل م�صرف م�سجل يف
ع�ضوي���ة ال�صن���دوق وبغ�ض النظر عن حجم ودائعه عل���ى �أن تدفع هذه امل�ساهمة
عند �إخطار امل�صرف بالت�سجيل(.((3
•امل�ساهمات ال�سنوية املن�صو�ص عليها.
•العائد من ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
•�أي موارد يوافق عليها املجل�س (.((3
•�أما الودائع التي ي�شملها ال�ضمان ف�إن ال�صندوق يلتزم ب�ضمان جملة الودائع
بالعملة املحلية با�ستثناء:
•الودائع املوجودة ك�ضمان �أو ت�أمني لعمليات م�صرفية.
•ودائ���ع رئي����س و�أع�ض���اء جمل����س الإدارة واملديري���ن العامل�ي�ن لأي م�ص���رف
م�ضمون.
•ودائ���ع �أي م�ساهمني يت�ض���ح لل�صندوق حتملهم لأي���ة م�س�ؤولية بالن�سبة لعدم
�سالمة �أو�ضاع امل�صرف املعني.
( ((3يعني بكفاية ر�ؤو�س �أموال البنوك ب�أنها تلك الن�سبة التي تعرب عن ن�سبة ر�أ�س املال �إىل �إجمايل موجودات
امل�صرف فيما يق�صدها البع�ض على ن�سبة ر�أ�س املال �إىل �إجمايل موجودات امل�صرف اخلطرة ،راجع،
(الرقابة والتفتي�ش من قبل امل�صارف املركزية) ،احتاد امل�صارف العربية ،مرجع �سابق� ،ص .89
( ((3الو�سيلة ،عبداهلل املهتدي(،حول �إن�شاء م�ؤ�س�سة ل�ضمان الودائع امل�صرفية بال�سودان) جملة امل�صريف،
العدد الأول،اخلرطوم1994 ،م� ،ص .8
( ((3قانون �صندوق �ضمان الودائع 1996م :املادة (.)29
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•ودائع املحا�سبني القانونيني املعينني ملراجعة ح�سابات امل�صرف املعني.
•ودائع الأزواج والأوالد الق�صر للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (.)4 ،2
•�أي ودائع يقرر املجل�س �أنه قد مت احل�صول عليها بو�سائل غري قانونية.
•�أي ودائع �أخرى يرى املجل�س ا�ستثناءها.
املطلب الرابع� :شركة ال�سودان للخدمات املالية.

مت �إن�شاء �شركة ال�سودان للخدمات املالية لت�سيري مزاد بنك ال�سودان الهادف �إىل
�إدارة ال�سيول���ة من خالل �إ�صدار الأوراق املالية؛ حيث تنازلت كل من وزارة املالية
وبنك ال�سودان عن �أ�صولها يف امل�صارف اململوكه ( )%99بوا�سطة بنك ال�سودان،
و ( )%10بوا�سط���ة وزارة املالية ومت ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل العام لل�شركات
حتت قانون ال�شركات عام 1925م.
يبلغ ر�أ�س املال اال�سمي ل�شريحة (ب) لل�شركة مبلغ ( )10ماليني دينار� ،ساهمت
في���ه وزارة املالية وبنك ال�س���ودان� ،أما ر�أ�س املال املدفوع فه���و ( )2مليون دينار،
وتقوم ال�شركة بدور املدير مل�ش���روع �شهادات م�شاركة امل�صرف املركزي ،وت�شرف
على طرح ال�شهادات يف العطاء وحتديد الفائزين ثم تقوم بتقدمي ال�شهادات لهم،
وحتتف���ظ ب�سجل لكل مالك ،كما �أن الإ�ص���دارات الالحقة �ستكون متاحة ل�شركات
الت�أم�ي�ن و�صناديق الت�أمين���ات واملعا�شات بالإ�ضافة للبنوك كم���ا قد تتاح الفر�صة
للجمهور يف وقت الحق ل�شراء هذه ال�شهادات (.((3
املطلب اخلام�س :امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية.

م���رت امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة امل�صرفي���ة ال�سوداني���ة بعدة تط���ورات و�أح���داث �سلبية
و�إيجابي���ة ،وكم���ا تناول الباحث عند التط���رق لن�ش�أة القط���اع امل�صريف ال�سوداين
يف الف�صل الأول �أن امل�ص���ارف التجارية الوطنية ن�ش�أت وتطورت بعد اال�ستقالل،
ثم مرحلة الت�أمي���م والدمج امل�صريف وبعدها �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي و�أخري ًا
�أ�سلمة القطاع امل�صريف بعد عام 1990م ،وا�ستطاعت امل�صارف التجارية بالرغم
من ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادي���ة التي واجهتها ال�سودان ،حتقيق العديد من
( ((3قانون �صندوق �ضمان الودائع  :1996املادة (.)22
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م�شاريع الإ�صالح بد�أ من قانون تنظيم العمل امل�صريف عام 1991م وم�شروع توفيق
الأو�ضاع وفق مقرارات جلنة بازل 1994م� ،سوق اخلرطوم للأوراق املالية وتكوين
كيان���ات مالية جديدة مثل �شركة ال�سودان للخدمات املالية وبنك اال�ستثمار املايل
�أ�ضف �إىل ذلك ارتفاع الوعي امل�صريف واال�ستثماري.
�إن امل�ص���ارف التجارية (( ((3القط���اع امل�صريف) م�ؤهلة �أكرث م���ن �أي وقت م�ضي
ال�ستيع���اب حتدي���ات وا�ستحقاق���ات املرحل���ة القادم���ة ،بالتوفيق م���ع االجتاهات
الراهن���ة واملرتقب���ة يف ال�صناعة امل�صرفية عل���ى امل�ستوى العامل���ي ،كما �أ�صبحت
قادرة على خدمة االقت�صاد الوطني ودعم التنمية (.((3
وق���د بلغ عدد امل�ص���ارف وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف ال�س���ودان �إىل ( )32بنك ًا،
تت�ضم���ن ( )6م�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية ،كم���ا �أن تلك امل�صارف لها ()696
فرع ًا بالإ�ضافة �إىل بنك ال�سودان وفروعه املختلفة(.((3
ويق����ول الأ�ستاذ ح�سني حممد عمر املفتي رئي�س احت����اد امل�صارف ال�سودانية (لقد
اجتازت امل�صارف ال�سودانية بنجاح برنامج توفيق الأو�ضاع الذي �صدر عام 1994م
يف مرحلت����ه الأوىل اخلا�صة بتطبيق معيار كفاية ر�أ�����س املال خالل الفرتة الزمنية
الت����ي قررت ل����ه بف�ضل التع����اون والتن�سيق بني البن����ك املركزي واحت����اد امل�صارف
بالرغم من الظروف القا�سية وامل�صاعب التي تواجهها امل�صارف واملتمثلة يف:
�ضع���ف العائد عل���ى امل�ساهم���ات الر�أ�سمالية يف امل�صارف مقارن���ة باال�ستثمارات
الأخرى.
�شح ال�سيولة والركود االقت�صادي

هذا ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى بط�أت منو اجلهاز امل�صريف كما ينبغي �أهمها:
•ارتفاع ن�سبة الديون املتعرثة.
(((4
•ارتفاع التكلفة الإدارية للعمل امل�صريف .
( ((3قانون �صندوق �ضمان الودائع 1996م :املادة (.)23
( ((3حممد خري ،الأ�ستاذ عثمان حمد ،مرجع �سابق� ،ص .7
( ((3جدول رقم( )1هيكل القطاع امل�صريف ال�سوداين ورقم ( )2جدول رقم ( )2ميزانيات القطاع امل�صريف.
( ((4جدول رقم ( )3يو�ضح متويل اجلهاز امل�صريف ح�سب ال�صيغ.
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جدول رقم ( )1هيكل اجلهاز امل�صريف ال�سوداين (((4حتى عام 1995م.
118جمموعة بنك اخلرطوم .1913
40جمموعة بنك النيلني للتنمية 1964
 19البنك التجاري ال�سوداين .1960
28بنك في�صل الإ�سالمي .1978
 17البنك الأهلي ال�سوداين .1981
 19بنك ال�سوداين الفرن�سي .1978
 28بنك الت�ضامن الإ�سالمي .1983
 4بنك النيل الأزرق .1982
 7البنك الوطني للتنمية ال�شعبية 1982
البنك العقاري ال�سوداين .1967
 33بنك الربكة ال�سوداين .1984
 27بنك الغرب الإ�سالمي .1984
32بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي 1983
39البنك الإ�سالمي ال�سوداين .1983
 15بنك ال�شمال الإ�سالمي .1989

 14البنك ال�سعودي ال�سوداين .1986
 13بنك املزارع .1992
 10بنك العمال والوطني .1988
 1بنك ال�صفا .1993
 30بنك االدخار ال�سوداين .1975
 24بنك الرثوة احليوانية .1993
 7بنك �أم درمان الوطني .1993
 1بنك ابفوري .1994
 1بنك الق�ضارف لال�ستثمار .1995
 1بنك �أبو ظبي الوطني .1976
� 1سيتي بنك .1978
 1بنك امل�شرق .1979
 1حبيب بنك .1982
 116البنك الزراعي ال�سوداين 1975

البن���وك املتخ�ص�صة :وت�شمل :البنك الزراعي ،البنك العقاري ،م�صرف االدخار
والتنمية االجتماعي بجانب بنك اال�ستثمار املايل الذي �أن�شيء حديث ًا.

( ((4انظر :تقرير مقدم من احتاد امل�صارف العربية( ،امل�صارف ال�سودانية تقدم دائم) ،جملة احتاد
امل�صارف العربية ،عدد ملحق2002 ،م� ،ص .31
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جدول رقم ( )2ميزانيات امل�صارف التجارية الوطنية لعام 2001م
ا�سم البنك

قرو�ض
وت�سليفات

موجودات =
مطلوبات

ودائع
العمالء

حقوق
امل�ساهمني

�صايف الربح

بنك �أم درمان الوطني

300396.1

709055.5

460009.6

42272.4

غ.م

بنك اخلرطوم

231911.1

472994.0

334892.4

27658.1

2658.1

البنك ال�سوداين الفرن�سي

89712.3

398619.9

253494.5

37588.5

9091.5

بنك النيلني *2

97990.0

336530.0

187060.0

غ .م

غ .م

بنك املزارع

109772.5

235599.8

114860.3

27239.9

1162.4

بنك الت�ضامن الإ�سالمي

122497.1

221195.7

112940.5

20340.3

3848.4

بنك الرثوة احليوانية

93703.8

212372.1

148802.1

21448.2

21448.2

بنك ال�شمال الإ�سالمي

47387.0

158202.5

138261.8

180.1.4

ــ8683.6

البنك ال�سعودي ال�سوداين

34667.7

148304.3

86029.7

25604.1

3138.6

البنك الزراعي ال�سوداين

82835.6

143043.0

30770.9

ــ4944.1

ــ15695.9

البنك الإ�سالمي ال�سوداين

53295.9

141826.4

86029.7

25604.1

4672.6

بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين

47106.0

136964.6

97411.7

12954.7

3111.1

البنك الأهلي ال�سوداين

56960.2

127344.8

77348.1

12090.6

بنك الربكة ال�سوداين

48170.8

114978.5

82890.8

3233.6

3111.1

بنك التنمية التعاوين ال�سوداين

35779.7

93477.5

59972.1

13298.2

928.4

م�صرف االدخار والتنمية االجتماعية

41850.0

69320.0

39910.0

22020.0

226.2

بنك الغرب الإ�سالمي

730.0

68440.0

11770.0

8770.0

غ .م

بنك العمال الوطني

17183.5

36184.8

23195.8

7616.8

غ .م

بنك النيل الأزرق

6732.5

30691.7

25365.0

1073.8

1058.5

البنك العقاري ال�سوداين

5593.1

26382.0

11498.8

6018.4

85.1

بنك الق�ضارف لال�ستثمار

15280.4

18985.7

10981.2

1081.9

ــ670.3

بنك اال�ستثمار املايل

247.2

9288.3

368.9

5184.2

969.9

بنك �إي فوري

519.1

6564.2

3383.9

ــ388.2

ــ748.9

املجاميع
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3193744.7 3437400.0 3916365.4 1540321.1

6643.6

جدول رقم ( )3تدفق التمويل امل�صريف ح�سب ال�صيغ التمويلية.
يف جان���ب الأ�صول �سج���ل بند التمويل �أكرب ن�سبة ارتفاع بلغت (� )%40.5إذ ارتفع
ر�صي���د التموي���ل املمنوح من قب���ل البنوك التجاري���ة م���ن ( )79.22مليون دينار
بنهاي���ة ع���ام  2000م� ،إىل ( )111.340ملي���ون دينار بنهاية ع���ام  2001م ،كما
�سجل ح�ساب املرا�سلني باخلارج ارتفاعا بالن�سبة بلغت (.)% 21.8
انخف�ض النقد املحلي انخفا�ض ًا طفيف ًا قدره ( )60مليون دينار بن�سبة (،)%4.5
كذل���ك انخف�ض ر�صيد بند البنوك الأخرى بن�سب���ة ( )%30.1من ( )594مليون
دينار يف عام  2000م �إىل ( )4.151مليون دينار بنهاية عام  2001م.
واجلدول يبني ذلك ح�سب الآتي:
(مباليني الدينارات)
م
1
2
3
4
5

ال�صيغة

املرابحة
امل�شاركة
امل�ضاربة
ال�سلم
�أخرى
�إجم�إىل التمويل

2000

34188.2
43446.1
3554.9
3396.6
16738.7
101324.5

الن�سبة %

33.7
42.9
3.5
3.4
16.5
100

2001

57869.4
45329.4
9147.9
7298.7
26736.6
146381.9

الن�سبة %

39.5
31.0
6.2
5.0
18.3
100
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املبحث الرابع :تقييم جتربة امل�صرف املركزي ال�سوداين
املطلب الأول :بيئة امل�صرف املركزي ال�سوداين االقت�صادية واملالية

يع��� ُّد ال�س���ودان من البلدان الأق���ل منو ًا يف العامل حيث يعاين م���ن �أزمة اقت�صادية
ومالي���ة �سابق ًا قوامها انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل ،وارتفاع معدالت الت�ضخم
والبطال���ة وتدهور القيمة التعادلي���ة للجنيه وللدينار الحق��� ًا ،وب�سبب هذه احلالة
حت�ص���ل ال�سودان على م�ساعدات خارجية خا�صة ب�شكل مواد غذائية و�أدوية متنح
م���ن قبل ال���دول ال�صناعية والعربية ،ولك���ن انخف�ضت ه���ذه امل�ساعدات وهبطت
حتويالت العمال املهاجرين ،وتقل�صت اال�ستثم���ارات الأجنبية املبا�شرة ونق�صت
ح�صيل���ة ال�ص���ادرات عما كان���ت ف�أدت �إىل �إ�ضع���اف قابلية الدول���ة على مواجهة
�أعبائه���ا املالية الناجتة عن ديونها اخلارجية و�إىل ت���ردي العالقات الدبلوما�سية
وت�صاعد احلرب الأهلية التي دمرت اقت�صاد البلد.
م���ن الناحية ال�شكلية ال يخ�ض���ع ال�سودان حل�صار دويل ،لك���ن العوامل ال�سيا�سية
الت���ي �أدت �إىل تده���ور العالقات م���ع البلدان الغربية واملج���اورة ت�ؤثر على امليزان
التجاري ،الذي يعاين �أ�ص ًال من عجز مزمن ،كما �أف�ضت هذه العوامل �إىل هبوط
التدفق���ات املالي���ة اخلارجية ،وعلى ه���ذا الأ�سا����س ي�صبح ال�س���ودان حتت وط�أة
مقاطعة فعلية تكاد تكون �شاملة(.((4
ي���رى الدكتور عبدا لوهاب عثمان �شيخ مو�سى �أ�سباب داخلية وخارجية ت�ؤكد على
م���ا ذكر �آنف ًا م���ع �إ�ضافة �أ�سباب �أخ���رى ،فيقول (هناك عوام���ل خارجية و�أخرى
داخلي���ة �أدت �إىل ف�ش���ل ال�س���ودان يف ا�ستغالل الإمكانيات الطبيعي���ة والب�شرية يف
(((4
�إ�صالح الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي وهي:

( ((4احتاد امل�صارف ال�سوداين ،ن�شرة املعلومات امل�صرفية ،يناير ،دي�سمرب � ،1995ص .96
( )2عدد الفروع مبا فيها املركز الرئي�سي وتاريخ الت�أ�سي�س.
(� * ((4أرقام عام  2000نف�سها.

296

العوامل اخلارجية

•احلرب الأهلية.
•موجة اجلفاف والت�صحر والكوارث الطبيعية كالأمطار وال�سيول والفيا�ضات
الت���ي �أدت �إىل تدم�ي�ر البنية الأ�سا�سي���ة يف القطاع���ات الإنتاجية واخلدمية
وتبعتها موجات نزوح جماعية لل�سكان من مناطق �إىل مناطق �أخرى مت�سببة
يف مزيد من ال�ضغوط على اخلدمات القائمة يف مناطق النزوح جنمت عنها،
ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع معدالت الفقر.
•ع���دم اال�ستق���رار ال�سيا�سي ال���ذي خلق نوع ًا م���ن املناخ الط���ارئ لال�ستثمار
املحل���ي والأجنبي �إىل جانب انع���دام املناخ املنا�سب ال�ستقرار احلكم ومتكني
اجلهاز التنفيذي من ر�سم �سيا�سات اقت�صادية ت�ؤدي �إىل ا�ستقرار اقت�صادي
ومنو م�ستدام.
•هج���رة العق���ول خارج الب�ل�اد �أدت �إىل نق�ص اخلربات وقل���ة الأيدي العاملة
املنتجة.
•انخفا����ض تدف���ق ر�ؤو�س الأم���وال اخلارجية م���ن قرو�ض ومعون���ات مما زاد
ال�ضغ���ط على احل�س���اب اخلارجي ،وبالت���ايل مزيد من اخلف����ض من توازن
االقت�صاد.

العوامل الداخلية

•نتيجة لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي مل جتد الدولة جما ًال لو�ضع برامج اقت�صادية
�شاملة مما �أدى �إىل اختالل توازن االقت�صاد الكلي والداخلي �أدى �إىل ارتفاع
معدالت الت�ضخم وانفراط يف نظم ال�صرف وتدهور قيمة العملة الوطنية.
•ا�ضطراب���ات هيكلي���ة االقت�صاد نتيج���ة ل�سيا�سات التحك���م يف �إدارة التجارة
الداخلية واخلارجية.
•تراكم مت�أخ���رات الديون اخلارجية ،فانح�سرت تدفقات القرو�ض اخلارجية
اجلديدة وتوقف ال�سحب من القرو�ض املتعاقد عليها.
•ع���دم تن���وع جم���ال الإنتاج �إذ م���ا زال���ت الزراعة ت�ش���كل �أكرث م���ن  %45من
الناجت املحلي.
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•تو�س���ع هائل يف الطلب الكل���ي (((4متت مقابلته بزيادة الكتل���ة النقدية نتيجة
لتموي���ل عج���ز املوازن���ة باال�ستدانة م���ن النظ���ام امل�ص���ريف �أو ت�سييل �صايف
الأر�صدة اخلارجية.
•و�ض���ع �سقوف���ات لأ�سع���ار ال�سلع واخلدم���ات وانعك����س �أثر ذلك عل���ى ميزان
املدفوعات ،وعلى تفاقم الت�شوهات يف االقت�صاد.
(((4
•دعم الن�شاط الهام�شي على ح�ساب الن�شاط الإنتاجي .

املطلب الثاين :تقيم جتربة امل�صرف املركزي ال�سوداين

�إذا �أردن���ا تقيي���م جتربة بنك ال�س���ودان فال بد م���ن اللجوء �إىل معاي�ي�ر ن�ستطيع
احلك���م من خالله���ا ،وتلك املعايري تتمثل يف الأه���داف املن�صو�ص عليها يف نظام
بنك ال�سودان لعام 2002م ،والتي تت�شابه مع �أهداف بنك ال�سودان لعام 1959م،
والتي �أ�شاد �إليها الباحث �سابق ًا ،وجنملها فيما يلي:
•�أن بن���ك ال�س���ودان ا�ستط���اع حتقي���ق ه���دف �إ�ص���دار النق���ود والت���ي حتظى
بالإب���راء القانوين ،كما ق���ام ب�إن�شاء مطبعة للعملة يف ع���ام  1995م ،ومتلك
 %99من قيمتها.
•�أن بنك ال�سودان قام بدوره كم�ست�شار ووكيل للدولة ف�ض ًال عن الإجناز البارز
يف �إط�ل�اق �شهادات (�سن���دات) لتمويل الدولة (�شم���م) و (�شهامة) و�إن�شاء
�شركة ال�سودان للخدمات املالية والتي تتوىل �إدارة مزادات البيع.
•ا�ستط����اع بنك ال�سودان �أخري ًا حتقي����ق اال�ستقرار النقدي واملحافظة على قيمة
العملة حيث وانخف�ض معدل الت�ضخم ،من (� )%14.2إىل ( )%8.1خالل عام
1999م2000 ،م و�إىل( )%7.4خ��ل�ال عام 2001م رغم ارتفاع حجم التمويل
املق����دم للقط����اع اخلا�ص م����ن (� )52.6إىل ( )96.4بليون دين����ار ()124.1
بليون دينار يف نوفمرب 2001م.

( ((4نعو�ش ،د� .صباح (�أزمة املالية واخلارجية يف الدول العربية) دار املهدي للثقافة والن�شر ،دم�شق ،الطبعة
الأوىل1998 ،م� ،ص .71
( ((4ينبغي التنويه على �أن احل�صار �شبه الر�سمي يت�أتى من �أبعاد دينية ،نظر ًا ال�ستيالء حكومة �إ�سالمية على
ال�سلطان بقيادة الفريق عمر الب�شري عام 1989م.
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•�ش���ارك بنك ال�سودان يف تدعيم التنمي���ة االقت�صادية؛ حيث بلغ معدل الناجت
القوم���ي ال�س���وداين احلقيق���ي  % 6.2يف ع���ام 1999م )% 8.3( ،يف ع���ام
2000م ثم ( )%9.5عام 2001م مقارنة بامل�ستهدف ( )%6.2و ( )%6.5و
( )% 6.5على التوايل.
•ا�ستط���اع بنك ال�سودان حتقيق كفاءة الإ�شراف على القطاع امل�صريف وتعزيز
�سالمت���ه ،و�إدارة االئتمان ،حيث نفذ العديد من الربامج والإجراءات ،حيث
�أ�ص���در يف عام 1991م قانون تنظيم العمل امل�صريف ،و�أعقبه بربنامج توفيق
الأو�ض���اع والذي ب���د�أ يف تنفيذه ع���ام 1994م ،وانتهي يف ع���ام 1998م ،ومع
بداية عام 1999م �شرع يف تنفيذ م�شروع �شامل لل�سيا�سات امل�صرفية للفرتة
م���ن 1999م �إىل 2002م ،وق���د هدف امل�ش���روع �إىل ت�أهي���ل اجلهاز امل�صريف
ال�س���وداين ك���ي يتغلب على نق���اط ال�ضعف الت���ي يعاين منها ،كم���ا توج بنك
ال�سودان �إجنازه ،بقانون عام 2002م.
•حقق بنك ال�س����ودان �إجناز ًا نحو ت�أ�سي�س م�ؤ�س�س����ات البيئة الو�سيطة ،ومتثلت
يف �إن�ش����اء الهيئة العلي����ا للرقابة ال�شرعي����ة ،و�إن�شاء �سوق اخلرط����وم للأوراق
املالي����ة ،وم�ؤ�س�س����ة الت�أمني على الودائ����ع ،و�شركة ال�س����ودان للخدمات املالية،
وبن����ك اال�ستثم����ار املايل ،وبالرغم من �أن تلك امل�ؤ�س�س����ات قد �أخذ ن�صيب ًا من
�صالحي����ات( ،بنك ال�سودان) �إال �أن بنك ال�س����ودان غلب النواحي امل�صلحية،
نحو �إن�شاء البنية التحتيه للنظام املايل والنقدي الإ�سالمي.
•ا�ستط���اع بنك ال�س���ودان من خالل �إجراءات���ه الإ�صالحي���ة ال�شاملة والنتائج
الإيجابي���ة التي متخ�ضت عنها م���ن �إعادة التوا�صل والتطبي���ع مع امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ،وم���ن �أبرزها �صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل للإن�شاء
والتعمري ،وا�ستعاد ال�سودان م�ؤخر ًا مقعدة فيها ومت اعتباره دولة متعاونة.
•�ساه���م بن���ك ال�سودان يف ع���ودة امل�ساع���دات العربي���ة وتدف���ق اال�ستثمارات
الأجنبية و�إن كان ب�شكل ن�سبي (.((4

( ((4الطلب �أو الإنفاق الكلي الفعال من جانب كل امل�شرتين لل�سع الر�أ�سمايل وال�سلع اال�ستهالكية يف �سوق
معني ،راجع ،عمر ،د .ح�سني ،مرجع �سابق� ،ص .320
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بالرغ���م من تلك النجاحات الكبرية التي حققها بنك ال�سودان �إال �أنه يواجه عدة
�صعوبات �أثناء تطبيقه لعمله ،منها:
•�أن حت���ول امل�صرف املركزي ال�سوداين �إىل م�صرف مركزي �إ�سالمي (نظام
امل�شاركة) �ألقي عليه بتبعات كبرية حيث من طبيعة الأدوات الإ�سالمية �سعة
تفاعلها مع القطاع املايل والنقدي بخالف الأدوات التقليدية(.((4
•بالرغ���م م���ن ن�سبة النمو يف الناجت املحلي احلقيق���ي �إال �أن اقت�صاد ال�سودان
ال ي���زال جزء من اقت�صاد العامل النام���ي واعتماده على م�صدر �أو م�صدرين
للدخ���ول ،وهما القطاع الزراعي والنفطي وافتقاده للتنوع ،كما �أن اال�ستقرار
ال�سيا�س���ي الذي حدث م�ؤخ���ر ًا هو ا�ستقرار ن�سبي فلم حت���ل م�شكلة اجلنوب
جذري ًا واحتمال تفجر العالقات باجلريان قد يحدث يف �أي وقت(.((4
•�ضحال���ة ال�سوق امل���ايل وافتقاده للعمق ،وميكن التع���رف على ذلك من حجم
العمليات ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ،وقلة منو حجم ال�شركات اجلديدة
(الإ�ص���دارات) ،ف�ض ًال ع���ن ح�سا�سيتها املرتفعة للإح���داث الإقليمية� ،أ�سوة
بالأ�سواق العربية.
•يع���اين القطاع امل�صريف بال�سودان من ارتفاع حج���م الديون املعدومة واملتعرثة،
�أ�ضف �إىل ذلك ارتفاع م�ستوى الت�ضخم بالن�سبة للمعدالت العاملية مما يرفع من
املخاطر امل�صرفية وعدم قدرتها على حتقيق �أرباح جمزية تغطي فيها تكاليفها.
•حدوث اخرتاقات عند �إيقاع العقوبات واجلزاءات على امل�صارف التي مل تلتزم
بقوانني الإ�صالح والإجراءات املرعية وت�أخر البع�ض الآخر يف الوفاء بالتزاماته.
•تع���اين امل�ص���ارف التجارية ال�سودانية م���ن ت�أخر وا�ضح يف ميكن���ة عملياتها
ملواجه���ة حتدي���ات العومل���ة املقبل���ة ،وتخلفه���ا عن بقي���ة الأ�س���واق امل�صرفية
العربية ،علم ًا ب�أن هناك جهود ًا حالية تبذل لإقامة نظام وطني للمدفوعات،
( ((4مو�سى ،د .عبدالوهاب عثمان �شيخ (منهجية الإ�صالح االقت�صادي يف ال�سودان) مطابع ال�سودان للعملة
املحدودة ،اخلرطوم ،الطبعة الثانية2001 ،م� ،ص .26
( ((4ح�سن� ،صابر حممد ،مقابلة ،جملة احتاد امل�صارف العربية ،احتاد امل�صارف العربية ،بريوت� ،سبتمرب
2002م� ،ص .12
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وحتديث الأنظمة امل�صرفية و�إقامة �شبكة معلومات للم�صرف املركزي.
•�أن الإجناز املحقق يف انخفا�ض ن�سب الت�ضخم هو �إجناز ملا �سبق فيما ال تزال
الن�سب احلالية هي �أعلى من الن�سب العاملية والتي ترتواح بني ( %2ــ.)%3
•تتمي����ز امل�صارف التجارية العاملة بال�سودان ب�أنها �صغرية احلجم ،فهي تفرط
يف ا�ستخ����دام ال�سب����ل التقليدي����ة لتقدمي خدماته����ا امل�صرفية وتوف��ي�ر التمويل
م����ع ما ينطوي على ذلك م����ن اعتماد متزايد على املوارد غ��ي�ر الذاتية (ودائع
اجلمهور) لذلك جند �أن هذه امل�صارف غري م�ؤهلة للقيام بالأعمال امل�صرفية
احلديثة ،مثل :ترتيب القرو�ض الكبرية وتوفري التحليالت االقت�صادية واملالية
الالزم����ة للم�ستثمر ،و�ضمان �أعمال االكتتاب يف �إ�صدارات الأ�سهم اجلديدة �أو
التعامل يف �سوق الأوراق املالية الدولية (.((4

( ((4تطور النظام النقدي حتت النظام النقدي الإ�سالمي بالإ�شارة �إىل جتربة بنك ال�سودان ،بحث ،غري
من�شور ،مكتبة بنك ال�سودان ،بدون تاريخ� ،ص .5

301

اخلال�صة:
�أن�ش���يء بن���ك ال�سودان ع���ام  1956م بع���د تو�صية اخل�ب�راء من البن���ك االحتياطي
الفي���درايل الأمريك���ي ،وقد �أن�ش�أ البن���ك م�صارف متخ�ص�ص���ة يف القطاع الزراعي
وال�صناع���ي والعق���اري ،وقد �شهدت ال�س���ودان حتو ًال ا�شرتاكي ًا ع���ام  1969م �أممت
امل�ص���ارف على �إثره���ا و�أ�صدر قانون  1973م ،و�أن�شيء جمل����س االدخار واال�ستثمار
والذي �أوكلت �إليه �سلطة الإ�شراف على امل�صارف.
ف�شلت التجربة اال�شرتاكية وعلية ففي عام  1976م انتهجت الدولة �سيا�سية االنفتاح
االقت�ص���ادي ،ث���م يف عام  1983م �صدر ق���رار مينع جميع امل�ص���ارف بال�سودان من
التعام���ل بالفائ���دة ثم رجعت عن ذلك بعد ع���ام  1989م ،ومع ثورة الإنقاذ ويف عام
 1991م �ص���در قانون تنظيم العمل امل�صريف ،ويف ع���ام  1994م �أن�ش�أ بنك ال�سودان
مطبع���ة العمل���ة ،ثم جاءت �س���وق الأوراق املالي���ة وم�ؤ�س�سة �ضم���ان الودائع وم�شروع
توحي���د النظام املحا�سب���ي عام  1995م ،ويف عام � 2002ص���در قانون بنك ال�سودان
الذي يعترب تطور ًا م�صرفي ًا كبري ًا.
ويه���دف بنك ال�سودان �أ�سوة بامل�صارف املركزية الأخرى� ،إىل� )1( :إ�صدار العملة،
(� )2إ�ص���دار ال�سن���دات النقدية والتمويلي���ة و�إدارتها )3( ،تنظي���م العمل امل�صريف
ورقابت���ه والإ�ش���راف علي���ه )4( ،العمل على حتقي���ق اال�ستق���رار االقت�صادي)5( ،
العمل كبنك وم�ست�شار للحكوم���ة )6( ،االلتزام ب�أداء �أغرا�ضه وفق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
يق���وم بنك ال�سودان ب����أداء وظائفه ،وه���ي )1( :م�صرف الإ�ص���دار )2( ،م�صرف
االحتياط )3( ،م�صرف امل�صارف ،وقد ا�ستخدم بنك ال�سودان �أداة حتديد هوام�ش
العق���ود ب���د ًال عن �سع���ر اخل�صم (الفائ���دة) )4( ،يراق���ب بنك ال�س���ودان االئتمان
با�ستخ���دام الأدوات النوعية ،و�أبرزها حتديد هوام�ش العقود و�إدارة عمليات ال�سوق
املفتوحة با�ستخدام ال�سندات الإ�سالمية (�شمم� ،شهامة) كما ي�ستخدم بنك ال�سودان
ً
ف�ض�ل�ا عن و�سائل
ال�سق���وف االئتماني���ة ون�س���ب ال�سيولة يف حتقيق الرقاب���ة الكمية
الإقناع الأدب���ي والتعليمات يف الرقابة املبا�شرة� ،أما ع���ن م�ؤ�س�سات البيئة الو�سيطة
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لبن���ك ال�س���ودان ،فهي :الهيئة العلي���ا للرقابة ال�شرعية والتي تق���وم مبهام الإ�شراف
عل���ى �أعمال بن���ك ال�سودان ،وكذلك تعت�ب�ر هيئة علي���ا لإدارات الرقابة ال�شرعية يف
امل�ص���ارف التجاري���ة ،ويف عام  1994م �صدر قانون �س���وق اخلرطوم للأوراق املالية
ث���م افتتح عام 1995م ال�س���وق الثانوية (�س���وق الإ�صدارات) وتعم���ل البور�صة وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويف العام ذاته �أي عام  1995م �أن�شئت �شركة ال�سودان
للخدمات املالية لت�سيري مزاد بنك ال�سودان الهادف �إىل �إدارة ال�سيولة.
�أم���ا عن ا�ستقاللية بن���ك ال�سودان فقد �أظه���ر قانون  1959م لبن���ك ال�سودان قدر ًا
معق���و ًال من اال�ستقاللي���ة �إال �أنه حدثت تعدي���ات عليه خا�صة يف امل���ادة ( )57حيث
�سمحت بزيادة اال�ستدانة �أو جتميد املديونية �أو �إعادة جدولتها لت�صبح طويلة الأجل
للقط���اع العام ،كما حدث تعد �آخر ع���ام  1973م ب�إن�شاء جمل�س االدخار واال�ستثمار
�أبان العه���د اال�شرتاكي؛ حيث �سلب بنك ال�سودان �سلط���ة الإ�شراف على امل�صارف.
كما يو�ضح القانون لعام  1959م تعدي ًا �آخر وهو عدم كفالة ا�ستمرار املحافظ لفرتة
طويل���ة كما ميكن �إقالته بق���رار من رئي�س اجلمهورية� ،أما قان���ون عام  2002م فقد
�أوج���د قدر ًا معقو ًال من اال�ستقاللية بتكوينه جمل����س لإدارة بنك ال�سودان �إال �أنه من
الوا�ض���ح �أن هناك ح�ضور ًا قوي ًا لوزير املالية من خالل وكيل وزارة املالية كما ير�شح
الوزير �أع�ضاء املجل�س لرئي�س اجلمهورية.
�أم���ا عن تقييم جتربة بنك ال�سودان ،ف�إن بنك ال�سودان يعي�ش �ضمن بيئة اقت�صادية
و�سيا�سي���ة نامية �إىل حد م���ا ،والتي تعاين من م�شكالت ع���دم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
ً
ف�ض�ل�ا عن احل�ص���ار االقت�صادي ،وبالرغم م���ن تلك البيئة ف�إن بن���ك ال�سودان قد
ا�ستط���اع من خ�ل�ال تنظي���م العمل امل�ص���ريف ع���ام  1991م ،وقانون ع���ام  2002م
�إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات النقدي���ة واملالية و�إجراء الإ�صالحات الداخلية (داخل
بن���ك ال�س���ودان) والإ�صالحات اخلا�صة بامل�صارف التجاري���ة ،ويبقى �أنه مل ي�ستطع
ال�سيطرة ب�شكل كام���ل على م�ستويات الت�ضخم وانخفا�ض قيمة العملة ،وحتقيق منو
م�ستقر وثابت يف التنمية االقت�صادية �إال يف �أعوام (1999م2000 ،م2001 ،م) حيث
ج���اءت النتائج ج���د ًا ممتازة يف ال�سيطرة على ن�س���ب الت�ضخم وحتقيق معدالت منو
يف الناجت القومي.
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�أو ًال� :إن امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل عميق التجربة حيث جاء تطور ًا للم�صارف
التجاري���ة التي كانت حتتكر �إ�صدار النقد مثل بن���ك �إجنلرتا عام  1694م ،وقبله
بن���ك ال�سوي���د ع���ام  1656م ويه���دف �إىل حتقي���ق العمال���ة املرتفع���ة ،وا�ستقرار
االئتم���ان ،و�سع���ر �ص���رف مالئم ومن���و اقت�صادي ،وق���د قام بوظائ���ف؛ م�صرف
الإ�ص���دار ،وم�صرف احلكوم���ة وم�ست�شارها وم�صرف الت�سوي���ات ،وامللج�أ الأخري
وم�ص���رف �إعادة القط���ع ،م�ستخدم ًا ع���دة و�سائ���ل للرقابة على االئتم���ان ومنها
الرقاب���ة الكمي���ة (�سيا�س���ة �سعر اخل�ص���م ،وعملي���ات ال�سوق املفتوح���ة ،و�سيا�سة
االحتياطي���ات) ،والرقابة النوعية (حتديد �أ�سعار الفوائد باختالف نوع االئتمان،
وحتديد ح�ص����ص ائتمانية خمتلفة للأن�شطة االقت�صادية ،وحتديد �آجال خمتلفة
ال�ستحق���اق القرو�ض) ،والرقابة املبا�شرة (الإقناع الأدبي ،والتعليمات املبا�شرة)
وامل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سم���ايل يعت�ب�ر يف ال���دول الغربي���ة من �أك�ث�ر امل�صارف
املركزي���ة ا�ستقال ًال ،وعلى ر�أ�سها (�أملانيا� ،سوي�سرا) ،وغالب ًا ما يكون هناك تعاون
بني ال�سلط���ة النقدية (امل�صرف املركزي الر�أ�سم���ايل) وال�سلطات املالية (وزارة
املالية) بغر�ض حتقيق التناغم يف ال�سيا�سة االقت�صادية.
وحق���ق امل�ص���رف املرك���زي الر�أ�سمايل ع���دة �أه���داف ،منها :النم���و االقت�صادي
والعمال���ة املرتفع���ة� ،إال �أنه افتقد �إىل حتقيق اال�ستق���رار االقت�صادي حيث وقع يف
�أزم���ات اقت�صادية حادة متالحقة ،وارتفاع املديونية ب�سبب �إتباعه لنظام الفائدة
الت���ي ه���ي �أحد �أ�س�س النظ���ام النقدي وامل���ايل الر�أ�سمايل بالرغ���م من حماوالت
املدار����س الفكري���ة االقت�صادي���ة (املدر�س���ة النقدي���ة – الكينيزي���ة – النقدي���ة
اجلديدة) والتي حققت جناحات م�ؤقتة لكن �سرعان ما يعود االقت�صاد �إىل حالة
من الركود وال يوجد حل يف الأفق مل�ستقبل االقت�صاد الر�أ�سمايل.
ثاني��� ًا� :إن امل�صرف املركزي اال�شرتاكي حدي���ث التجربة� ،أ�س�س �أول م�صرف عام
1917م (م�ص���رف ال�شع���ب الرو�س���ي) يف االحت���اد ال�سوفيتي ،وقد ج���اء لتحقيق
�أه���داف الثورة ال�شيوعي���ة .وامل�صرف املركزي اال�شرتاك���ي يقوم بدور حمدود يف
ظ���ل ت�ضا�ؤل دور النقود يف االقت�ص���اد اال�شرتاكي القائم على التخطيط املركزي.
ويهدف امل�ص���رف املركزي اال�شرتاكي �إىل لعب دور الو�سيط (ممول) بني املوارد
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ً
ف�ض�ل�ا عن الأه���داف الأخرى،
النقدي���ة املتاح���ة وامل�شاري���ع القومي���ة املخططة،
ومنه���ا (�إ�ص���دار النقود واملحافظة عل���ى قيمتها ،والقيام مبه���ام م�صرف الدولة
وم�ست�شاره���ا) ،ويفر�ض امل�صرف املركزي اال�شرتاك���ي رقابته ال�شاملة واملركزية
من خ�ل�ال �سيطرته على امل�صارف املتخ�ص�صة وتعامالته���ا االئتمانية بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع الدولة.
وبينما حقق امل�صرف املركزي اال�شرتاكي جناحات يف دوره كو�سيط ،لكنه ف�شل يف
حتقيق الرقابة ،وقد �أظه���رت النتائج االقت�صادية انخفا�ض الناجت القومي للدول
اال�شرتاكي���ة خا�صة يف القط���اع الزراعي ،وارتفاع مع���دالت البطالة وزيادة فجوة
الفق���ر وتف�شي الف�ساد امل���ايل ،وتدهورت العمل���ة وذلك راجع مل�ش���كالت الفل�سفة
اال�شرتاكية (بالرغم من �إلغاء الفائدة).
ثالث ًا� :إن امل�صارف املركزية العربية ،حديثة التجربة ،جاءت ن�ش�أتها بعد ا�ستقالل
الدول العربية حيث كانت النظم النقدية تقوم على عمالت الدول التي ا�ستعمرتها
و�أ�س����س �أول م�ص���رف مرك���زي عرب���ي يف العراق ع���ام 1974م ،م�ص���ر  1951م،
وال�سعودي���ة  1952م ،وت�سعى امل�صارف املركزية العربية لتحقيق الأهداف نف�سها
الت���ي تقوم بها امل�صارف املركزية الر�أ�سمالي���ة� ،إ�ضافة �إىل هدف حتقيق التنمية
االقت�صادي���ة ،م�ستخدم���ة وظائف و�أدوات امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل بالرغم
م���ن جتربة ع���دد حمدود منها للنظ���ام املايل اال�شرتاكي ،وق���د حققت امل�صارف
املركزية العربية بع�ض النجاحات ال�سيما دول الفائ�ض العربي (الدول اخلليجية)
ً
ف�ش�ل�ا يف امل�ساهمة يف حتقي���ق التنمية ،وذل���ك ل�سببني
�إال �أنه���ا جميع��� ًا حقق���ت
رئي�سي�ي�ن� :أحدهما� :أنها نقلت جتربة منوذج امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل والذي
يع���اين ذاته من ف�شل يف حتقيق اال�ستقرار ومعان���اة االقت�صادات الغربية لأزمات
ودورات اقت�صادية حادة ب�سبب نظام الفائدة ،وارتفاع ن�سبة املديونية ب�شكل هائل
كم���ا �أن منوذج امل�صرف املرك���زي الر�أ�سمايل ال يعمل �إال يف ظل بنية حتتيه مالية
نا�ضجة م���ن �أ�سواق مالية متطورة وم�ؤ�س�سات م�صرفية عمالقة وم�ؤ�س�سات مالية
غري م�صرفية متعددة ،وقاعدة نقدية كبرية يف جانبي العر�ض والطلب ،والثانية:
�أن امل�ص���ارف املركزي���ة العربية اعتم���دت على التمويل بالعج���ز لأغرا�ض التنمية
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خا�ص���ة يف الثمانينات ،وق���د �أدت �إىل نتائ���ج وخيمة من ارتف���اع املديونية وزيادة
مع���دالت العجز ف�ض ًال عن امل�ش���كالت الهيكلية يف االقت�ص���ادات العربية ،ومنها:
اله���در والف�ساد املايل ،واعتماد االقت�صاد على م�صدر وحيد كالنفط �أو الزراعة،
وانخفا����ض ا�ستخ���دام النقود وامل�ص���ارف (�ضحالة ال�س���وق النقدية) و�ضعف يف
الأ�س���واق املالي���ة وامل�ؤ�س�س���ات امل�صرفية وغ�ي�ر امل�صرفية ،ف�ض ًال ع���ن امل�شكالت
ال�سيا�سية والت�شريعية والقانونية .واجلدير بالذكر �أن امل�صارف املركزية العربية
تلعب دور ًا حمدود ًا معتمدة على �إدارة العر�ض النقدي فقط.
هذا ،وق���د ف�شلت م�ؤ�س�سات التعاون النقدي العرب���ي (�صندوق النقد العربي) يف
حتقيق التكامل النقدي العربي لعدة عوامل �أبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية.
رابع��� ًا� :إن ال�سيا�سة النقدي���ة الإ�سالمية تقوم على ع���دة مرتكزات ،منها :حترمي
التعامل بالربا (الفائدة) ،و�إحالل مبد�أ امل�شاركة يف الربح واخل�سارة حمل الربح
امل�ضمون ،وحتقيق اال�ستقرار النقدي بالتحكم بالكتلة النقدية (بالرغم من ت�شابه
�أفكار املدر�سة النقدية ب�أفكار ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد الإ�سالمي �إال �أنه لن
يكون هن���اك تبني ًا �ساذج ًا لها) ،ول���ن تكتفي ال�سيا�سة النقدي���ة الإ�سالمية بتبني
اال�سرتاتيجي���ة �أعاله فح�سب ،بل �ستلع���ب الدولة دور ًا مهم��� ًا و�إيجابي ًا يف �إ�صالح
املجتم���ع �إ�صالح ًا �إ�سالمي ًا و�ستتجه �سيا�ستها مب���ا فيها ال�سيا�سة املالية والنقدية،
و�سيا�سة الدخل �إىل االجتاه نف�س���ه ،ويجب احلد من العقود واملمار�سات الفا�سدة
و�أبرزه���ا االحتكار وبذل اجلهود لإزالة الت�صلب���ات البنيوية ،وت�شجيع كل العوامل
القادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية.
خام�س��� ًا� :إن امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالمي �س���وف يرتكز عل���ى ال�سيا�سة النقدية
الإ�سالمية يف بنائه ،وقبل �أن يتم التحول �إليه يحتاج �إىل عدة متطلبات� ،أي مبعنى
�أن عملي���ة التحول لن تكون ناجحة بال�ضرورة قبل �إحداث �إ�صالحات (متطلبات)
ومنه���ا� :إ�صالح البيئ���ة ال�سيا�سية والت�شريعي���ة والقانوني���ة واالقت�صادية و�إ�صالح
البيئة الو�سيطة ب�إن�شاء �سوق للأوراق املالية الإ�سالمية ،و�إن�شاء هيئة الت�أمني على
الودائع ،و�صندوق الت�أم�ي�ن وتعوي�ض اخل�سائر ،وهيئة املراقبة واملحا�سبة الوطنية
لال�ستثم���ار ،و�إعادة تنظيم دور وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية ،و�إن�شاء
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امل�ؤ�س�س���ات املالية غري امل�صرفية ،و�إن�شاء املرك���ز الوطني للمعلومات االقت�صادية
والإع�ل�ام املتخ�ص�ص ،كما �أن امل�صرف املركزي �سوف يقوم بت�شكيل جلنة لإدارة
عملية التحول من النظام الربوي �إىل النظام الإ�سالمي ،و�إن�شاء وتفعيل دور مركز
البحوث والدرا�س���ات املتخ�ص�صة ،و�إن�شاء �أو تفعيل و�إع���ادة �صياغة ا�سرتاتيجية
ت�أهيل وتدريب الكوارد املالية وامل�صرفـ ـ ـ ـ ــية املحرتفة.
م���ن امل�ؤكد �أن حتول امل�صرف املركزي الرب���وي �إىل م�صرف مركزي �إ�سالمي لن
يرتت���ب علي���ه خماطر ع���دم اال�ستقرار النق���دي ال�سيما �إذا كان حت���و ًال تدريجي ًا،
لكن���ه من غري امل�ؤكد �أن يلعب دور ًا تنموي ًا فاع ًال بدون �أن يكون �ضمن (جزء) من
�إ�صالحات �شاملة.
�ساد�س��� ًا� :إن عملية حتول امل�صرف املركزي الربوي �إىل م�صرف مركزي �إ�سالمي
له���ا م���ا يربرها �شرع��� ًا فنحن م�أم���ورون بتحقيق ان�سج���ام وعقيدتنا م���ع �سلوكنا
االقت�ص���ادي ،م�ؤمن���ون ب�أن ال�سل���وك االقت�صادي �سل���وك ًا قيمي ًا� ،أم���ا من الناحية
امل�صلحي���ة العقلية فقد ف�شل من���وذج امل�صرف املركزي الر�أ�سم���ايل واال�شرتاكي
يف حتقي���ق بع����ض �أهدافهما ،كما �أن تل���ك النماذج ال ت�صلح لبيئ���ة الدول العربية
النامي���ة ،وق���د �أثبت���ت النتائ���ج ال�سلبية ذل���ك ومنه���ا :ارتفاع حجم الدي���ن العام
ومع���دالت الت�ضخ���م وارتفاع مع���دالت البطالة وعجز مي���زان املدفوعات وامليزان
التج���اري وانخفا����ض مع���دالت الرفاهية ،وق���د �أثبت���ت معطي���ات الدرا�سة قدرة
امل�صرف املركزي الإ�سالمي املبني عل���ى مرتكزات ال�سيا�سية النقدية الإ�سالمية
وهو بدوره ال يختلف كثري ًا يف بع�ض �أهدافه ووظائفه مع �سائر امل�صارف املركزية،
�إىل :ال�سع���ي لتحقي���ق اال�ستق���رار االقت�ص���ادي ،وي�شم���ل ذل���ك ا�ستق���رار �أ�سعار
ال�ص���رف ،ورف���ع معدل التوظي���ف وامل�ساهمة يف حتقيق كف���اءة وا�ستقرار القطاع
امل�صريف ،وكفاءة تخ�صي�ص املوراد املالية وحتقيق التنمية االقت�صادية.
�سابع ًا� :إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي �ستكون وظائفه (ملتزم ًا ب�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمي���ة) م�صرف��� ًا للإ�ص���دار ،وم�صرف احلكوم���ة وم�ست�شاره���ا ،وم�صرف
االحتي���اط ،وي�ستخدم و�سائل عديدة يف الرقابة على االئتمان ،والتي انق�سمت �إىل
و�سائ���ل كمية حيث �سي�ستبدل ب�أداة �سعر اخل�صم �أدوات ،منها :م�شاركة امل�صرف
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املرك���زي الإ�سالمي يف تقدمي قرو����ض �إىل امل�صارف التي حتت���اج �إىل النقد على
�أ�سا����س امل�ضاربة (امل�شاركة يف الأرباح) ،وم�شارك���ة امل�صرف املركزي الإ�سالمي
يف تق���دمي قرو����ض ح�سن���ة ،والتمويل ع���ن طريق �ش���راء امل�ضارب���ات واملرابحات
وامل�شاركات ،وفتح ح�سابات (ودائع) لدى امل�صارف التي تعاين من �شح ال�سيولة،
و�ضب���ط ح���دود ن�سب���ة امل�شاركة يف الرب���ح واخل�س���ارة وعمليات ال�س���وق املفتوحة
با�ستخدام �أوراق مالية �إ�سالمية من �أ�سهم و�سندات.
�أما ع���ن و�سائله النوعية ،ف�سي�ستخدم امل�صرف املرك���زي �إلزام امل�صارف مبوانع
وح���دود التوظي���ف يف القطاع���ات ذات الأولوية لالقت�صاد الوطن���ي (الإ�سالمي)
وكذلك ا�ستخدام �أداة ن�سب ال�سيولة للغر�ض ذاته.
كما �سي�ستخ���دم امل�صرف املركزي الإ�سالمي �أ�س���وة بامل�صارف املركزية الأخرى
و�سائل الرقابة املبا�شرة من �إقناع �أدبي وتعليمات وتوجيهات.
ونالحظ �أن ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية قد �أقرت بع�ض الوظائف التي ال تتعار�ض
معه���ا و�ألغت �أخرى ال�سيما التي ترتبط بنظام الفائ���دة ،ومن هنا ن�ؤكد على �سعة
ومرونة االقت�صاد الإ�سالمي حيث �سي�ستفيد من التجارب الإن�سانية ال�سيما جتربة
امل�صرف املركزي الر�أ�سمايل.
ثامن��� ًا� :أظهر البح���ث �أن هناك توجه ًا كب�ي�ر ًا للنظام امل���ايل الإ�سالمي يف الدول
الإ�سالمية ب�شكل كلي وجزئي ،وكانت �أول جتارب التحول ال�شامل هي الباك�ستانية،
وتلته���ا التجرب���ة الإيرانية ،ثم التجرب���ة ال�سودانية ،و�أظهرت تل���ك التجارب �أنها
ا�ستطاع���ت حتقيق هدف التحول ال�شرع���ي (العقدي) كما مل يتعر�ض اقت�صادها
النقدي لأية هزات كبرية (نتيجة للتحول) �إال �أن غالبها مل ي�ستطيع حتقيق هدف
التنمي���ة االقت�صادية بال�شكل املرغوب فيه؛ وذلك ب�سب���ب عدم �أخذها مبتطلبات
التطبي���ق وهو الإ�ص�ل�اح ال�شامل �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وق�ضائي��� ًا و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات
والأ�سواق املالية املطلوبة ،من م�ؤ�س�سات البيئة الو�سيطة ،ف�ض ًال عن وقوعها �ضمن
بيئة متخلفة ونامية اقت�صاديا.
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تا�سع ًا� :إن امل�صرف املركزي الإ�سالمي ينبغي عليه التعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية
الإ�سالمية ،والتي ت�شاركه تلك الأهداف النبيلة ،و�أنه جزء من حركة �شاملة ال�سيما
يف مرحل���ة التح���ول ،ومن �أبرزها :هيئ���ة املحا�سبة واملراجع���ة الإ�سالمية ومقرها
البحري���ن ،والبنك الإ�سالمي للتنمية بجدة وجمل����س اخلدمات املالية الإ�سالمية
(الحق ًا) ،ف�ض ًال عن ملتقيات ممثل���ي امل�صارف املركزية بالعامل الإ�سالمي ،كما
ميك���ن له التع���اون مع امل�ؤ�س�س���ات الدولية (بالرغم من عيوبه���ا) ال�سيما �صندوق
النق���د الدويل ،والبنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،كم���ا جوز بع�ض العلماء (نزو ًال
عن���د ال�ضرورة) التعام���ل بالقرو�ض الربوية م�ؤقت ًا حلني قيام���ه بواجب الإ�صالح
االقت�صادي ال�شامل معتمد ًا على قدراته الوطنية.
عا�ش���ر ًا� :إن امل�ص���رف املرك���زي ال�سوداين قد جنح �إىل حد كب�ي�ر يف تبني فل�سفة
النظ���ام النقدي وامل���ايل الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساته خا�صة ،م���ن خالل م�شروع تكييف
الأو�ض���اع ،قانون تنظي���م العمل امل�صريف ،وقان���ون بنك ال�سودان لع���ام  2002م،
وكذل���ك �إن�ش���اء م�ؤ�س�سات البني���ة التحتية للقط���اع النقدي وامل���ايل ،ومنها� :سوق
اخلرط���وم للأوراق املالي���ة ،وال�شركة ال�سودانية للخدم���ات املالية ،وهيئة الرقابة
ال�شرعي���ة ،وبن���ك اال�ستثم���ار امل���ايل ،يف حني �أنه ف�ش���ل ب�سبب عوام���ل االقت�صاد
الوطن���ي ال�س���وداين (الذي متي���ز بالتخلف ك�أح���د دول العامل النام���ي وانخفا�ض
امل�ساعدات الأجنبية و�ضعف تدفق اال�ستثمار الأجنبي ،وكذلك الأزمات ال�سيا�سية
احل���ادة و�أبرزها م�شكل���ة اجلنوب والعالقات املتوترة م���ع جريانه) يف كبح جماح
الت�ضخ���م وحتقيق معدالت منو ثابتة وم�ستق���رة وت�شغيل كامل العمالة� ،إال �إنه بعد
عام 1998م تغريت ال�صورة كلي ًا حيث مت ال�سيطرة على ن�سب الت�ضخم وانخف�ضت
قيمة العملة ،وازداد معدل النمو يف الناجت الوطني ،وطر�أ حت�سن كبري على ميزان
املدفوعات وامليزان التجاري.
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التو�صيات
�أو ًال :ي�ؤك���د الباحث على �أهمية وج���ود درا�سات يف املو�ضوع ذاته تهتم با�ست�شراف
امل�ستقب���ل و�إعم���ال الدرا�س���ات الإح�صائية يف قيا�س �أثر تطبي���ق منوذج امل�صرف
املركز الإ�سالمي.
ثاني��� ًا :ينبغي على القائم�ي�ن على تطبيق عملية االنتقال القي���ام بزيارات ميدانية
وح���وارات مكثفة م���ع حمافظي امل�ص���ارف املركزي���ة يف ال���دول اال�شرتاكية التي
حتولت �إىل النظام الر�أ�سم���ايل واال�ستفادة من �آليات االنتقال ودرا�سة امل�شكالت
التطبيقية التي واجهتهم.
ثالث��� ًا :حبذا لو اعتمد تدري�س مادة امل�صارف املركزية بعامة وامل�صارف املركزية
الإ�سالمي���ة بخا�صة لطالب الدرا�سات اجلامعي���ة واملاج�ستري حيث ال يحظى هذا
املو�ضوع بالأهمية الكافية يف مادة متخ�ص�صة.
رابع��� ًا :بالرغم من اجلهود املبذولة م���ن �صندوق النقد الدويل لت�شجيع امل�صارف
املركزية العربية لالهتمام بال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية �إال �أن هذه اجلهود حتتاج
�إىل تعزيز �أكرب وم�شاورات مكثفة من خالل امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية واملهنية.
خام�س��� ًا� :إن املمار�س���ات اجلزئية وامل�ت�رددة وغري املدرجة �ضم���ن م�شروع �شامل
للتغ�ي�ر �سبب م�ش���كالت عديدة وعلي���ه ف����إن الإدارات املتخ�ص�ص���ة يف امل�صارف
املركزي���ة يف العامل العربي مطالبة يف و�ض���ع خطة ا�سرتاتيجية �شاملة للتعامل مع
مو�ضوع امل�صارف املركزية الإ�سالمية �إن كان حتو ًال جزئي ًا �أو �شام ًال واالبتعاد عن
احل�سا�سية املفرطة يف التعامل مع هذا امللف.
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املراجع
�أو ًال :املراجع الفقهية والتاريخية:

•�أبو طالب ،د.حامد ،النظام الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة
الأوىل.
•ال�سرخ�س���ي :حمم���د بن �أحمد (املب�س���وط) دار �إحياء ال�ت�راث العربي ،الطبع���ة الأوىل ،املجلد  ،12عام
 2001م.
•ال�شاطب���ي� ،إبراهيم بن مو�سي ،املوافقات :تعليق ال�شيخ عبداهلل دراز ،دار الكتب ،املجلد الثاين ،الطبعة
بدون ،عام 2001م.
•القا�سم ،د .عبدالرحمن ،الإ�سالم ،وتقنني الأحكام ،مطبعة ال�سعادة ،القاهرة1975 ،م.
•قط���ب ،حممد ،العلمانيون والإ�سالم ،دار الوطن للن�شر ،اململك���ة العربية ال�سعودية ،الطبعة الأوىل ،عام
1994م.
•اللبناين� ،سليم ر�ستم� ،شرح املجلة ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،عام  1986م.
•امل���اوردي� ،أبي احل�سن ،حتقي���ق �سمري م�صطفي رباب ،الأح���كام ال�سلطانية والوالي���ات الدينية ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،عام 2000م.
•الن���ووي ،حم���ي الدي���ن يحي بن �شرف ،املجم���وع �شرح املهذب ن�ش���ر زكريا علي يو�س���ف ،مطبعة الإمام،
القاهرة اجلزء ال�ساد�س.
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ثانياً :املراجع االقت�صادية

•االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية ،دليل البنوك الإ�سالمية ،دار الغد ،م�صر� ،إبريل عام 1990م.
•�أحم���د� ،أحمد جمذوب ،ال�سيا�سة النقدية يف الإقت�صاد الإ�سالمي ،دار اللواء ،اململكة العربية ال�سعودية،
الطبعة الأوىل ،عام 1989م،
•�أزق دان ،د� .صالح الدين ،التخلف ال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،دار النفائ�س ،بريوت ،الطبعة
الأوىل ،عام 2002م.
•�آلي���ة ،موري����س ،ال�ش���روط النقدي���ة لإحت���كار الأ�سواق من درو����س الأ�س����س �إىل �إ�صالحات الغ���د ،البنك
الإ�سالمي للتنمية ،جدة ،الطبعة الأوىل.
•با�ش���ا ،د .زكري���ا عبداحلمي���د ،نقود وبن���وك مع وجهة نظ���ر �إ�سالمية ،جلن���ة البح���وث والتدريب بكلية
التجارة ،جامعة الكويت ،الطبعة الأوىل ،عام 1989م.
•ب�سي�سو ،عدنان نور الدين ،النظام النقدي وامل�صريف يف البحرين ،مركز البحرين للدرا�سات والبحوث،
البحرين ،الطبعة بدون ،عام 1987م.
•الرتكم���اين ،عدنان خالد ،ال�سيا�سة النقدي���ة وامل�صرفية يف الإ�سالم ،م�ؤ�س�س���ة الر�سالة ،الطبعة بدون،
عمان ،عام 1988م.
•اجلارحي ،د .معبد ،ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية� ،صندوق النقد العربي� ،أبو ظبي ،عام 1996م.
•اجلارح���ي ،د معب���د ،نح���و نظام نقدي وم���ايل �إ�سالم���ي (الهيكل والتطبي���ق) ،االحتاد ال���دويل للبنوك
الإ�سالميه ،الطبعة بدون ،عام 1981م.
•حام���د� ،سيد ،ترجمة ح�سن يا�سني ،تطور النظ���ام البنكي املركزي يف اململكة العربية ال�سعودية ،مركز البحوث
والإ�ست�شارات ،معهد الإدارة العامة ،الريا�ض .الطبعة بدون1979 ،م.
•احلربي ،احمد بن �سعد اخلطابي ،التمويل الأجنبي وموقف الإ�سالم منه ،ر�سالة دكتوراه مقدمة جلامعة
�أم القرى ،ق�سم الدرا�سات ال�شرعية فرع االقت�صاد الإ�سالمي .مكة املكرمة.
•احل���زمي ،يو�س���ف� ،أ�سا�سيات العمل امل�ص���ريف الإ�سالمي ،حقيب���ة تدريبية� ،شرك���ة الراجحي امل�صرفية
للإ�ستثمار ،مركز التدريب ،الريا�ض ،عام  1997م.
•احل���زمي ،يو�س���ف عثمان� ،صي���غ اال�ستثمار والتموي���ل يف امل�ص���ارف الإ�سالمية ،حقيب���ة تدريبية� ،شركة
الراجحي امل�صرفية للإ�ستثمار ،مركز تدريب ،الريا�ض1997 ،م.
•ح�س���ن ،احمد حمي الدين� ،أ�س���وق الأوراق املالية و�أثارها الإمنائية يف اقت�ص���اد �إ�سالمي ر�سالة دكتوراه
مقدمة لق�سم الدرا�سات العليا ،ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،عام 1989م.
•ح�سن ،د� .صابر حممد ،ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية يف التطبيق املعا�صر ،ندوة التطبيقات االقت�صادية
والإ�سالمية املعا�صرة ،الدار البي�ضاء ،عام 1998م
•احلط���اب ،كمال توفيق ،نحو تكامل نق���دي �إ�سالمي ،ر�سالة ماج�ستري ،جامع���ة �أم القرى ،مكة املكرمة،
عام  1985م.
•حقيب����ة تدريبي����ة ب�أ�سم (�إ�سرتاتيجي����ات �إدارة املوارد الب�شري����ة يف امل�صارف الإ�سالمي����ة) امللتقي الإ�سالمي
الثاين ،املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،عمان ،الأردن ،عام1994م.
•حك���م املحكم���ة ال�شرعية الد�ستوري���ة الباك�ستانية ب�ش����أن الفائدة (الرب���ا)� ،سل�سلة ترجم���ان االقت�صاد
الإ�سالم���ي رق���م (ب) ،املعهد الإ�سالم���ي للبحوث والتدريب ،البن���ك الإ�سالمي للتنمي���ة ،جدة ،الطبعة
الأوىل ،عام 1995م.
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•احل���وراين ،د� .أحمد ،حما�ضرات يف النظ���م النقدية وامل�صرفية ،دار جم���دالوي ،عمان ،الطبعة بدون،
عام 1983م.
•خ���ان ،حم�سن ،وعبا�س مرياخ���ور ،النظام املايل وال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي� ،صندوق
النقد الدويل� ،إدارة البحوث ،وثيقة �صادرة عام 1985م.
•خلي���ل ،د� .سام���ي ،النقود والبن���وك� ،شركة كاظمة للن�ش���ر والرتجمة والتوزيع ،الكوي���ت ،الطبعة الأوىل،
عام 1982م.
•خريي ،ال�ضامن ،االقت�صاد ال�سيا�سي لال�شرتاكية ،دار التقدم ،مو�سكو ،عام 1972م.
•الدجيلي ،خولة �شاكر ،بيت املال ،العراق ،طبعة وزارة الأوقاف1976 ،م.
•ذك���ري ،د .رم���زي ،االقت�صاد العربي حتت احل�صار ،مرك���ز درا�سات الوحدة العربي���ة ،الطبعة الأوىل،
بريوت ،عام 1989م.
•رب���وي ،د .حمم���د ابراهيم ،امل�صرف املرك���زي يف النظام امل�صريف الإ�سالمي ،جامع���ة الأمارات ،حلقة
نقا�ش مقدمة للجنة اال�ست�شارية العليا لإ�ستكمال تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،الكويت1993 ،م.
•الرحيل���ى ،د .حم���ود ،الر�أ�سمالية وموقف الإ�سالم منه���ا ،دار العا�صمة ،الريا����ض ،الطبعة الأوىل ،عام
1995م.
•رم�ضان ،د .زيادة� ،إدارة الأعمال امل�صرفية ،اجلامعة الإردنية ،عمان ،عام 1977م.
•الزامل ،د .يو�سف بن عبداهلل و�آخرين ،النقود والبنوك والأ�سواق املالية ،اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة،
الإ�صدار الثامن ع�شر ،الطبعة الأوىل ،عام 2001م.
•�سراج ،د .حممد �أحمد ،النظام امل�صريف الإ�سالمي ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عام 1982م.
•�سلف���ا ت���وري ،رو�سي و�آخرين ،التكامل النق���دي العربي ،مركز درا�سات الوح���دة العربية� ،صندوق النقد
العربي ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1986 ،م.
•�شابرا ،د .حممد عمر ،ترجمة د .حممد ال�سمهوري ،الإ�سالم والتحدي االقت�صادي ،املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي ،واملعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�صرفية ،عمان ،الطبعة الأوىل1996 ،م.
•�شاب���را ،د .حممد عمر ،ترجمة د� .سيد حممد �سكر( ،نح���و اقت�صاد نقدي عادل) ،املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي ،وا�شنطن ،الطبعة الثانية ،عام 1990م.
•�شافعي ،د .حممد زكي ،مقدمة يف النقود والبنوك ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،الطبعة ال�سابعة ،بدون
تاريخ.
•ال�شم���ري ،ناظم حمم���د نوري ،النق���ود وامل�ص���ارف ،مديرية دار الكت���ب للطباعة والن�ش���ر ،اجلمهورية
العراقية،الطبعة بدون ،عام  1987م.
•ال�ص���ادق ،د .عل���ي توفيق و�آخرون ،ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية� ،صندوق النقد العربي� ،أبو ظبي،
الطبعة الأوىل.1996 ،
•�ص���ادق ،د .مدح���ت ،اجله���از امل�صريف يف االقت�ص���اد املخطط هيكل���ه ودورة ،دار اجلامع���ات امل�صرية،
الطبعة بدون ،عام  1977م.
•�صالح ،د� .صاحلي ،ال�سيا�سة النقدية واملالية يف �إطار نظام امل�شاركة يف الإقت�صادالإ�سالمي ،دار الوفاء،
اجلمهورية امل�صرية ،الطبعة الأوىل ،عام  2001م.
•ال�ص���در ،حممد باقر ،البنك الالربوي يف الإ�سالم ،دار التع���ارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثامنة،
عام 1983م.
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•�صديقي ،الربف�سور حممد جناة اهلل ،امل�صارف املركزية يف �إطار العمل الإ�سالمي ،جزء من كتاب الإدارة
املالية يف الإ�سالم ،م�ؤ�س�سة �آل بيت ،عمان ،الطبعة بدون ،عام بدون.
•�صديق���ي ،الربف�سور حممد جن���اة اهلل ،النظام امل�صريف الالربوي ،مركز �أبح���اث االقت�صاد الإ�سالمي،
جدة ،الطبعة الأوىل ،عام 1985م.
•ع���ارف ،د .جمد ،ال�سيا�س���ة النقدية يف اقت�صاد �إ�سالم���ي ال ربوي (طبيعتها ونطاقه���ا) ،املركز العاملي
لأبحاث االقت�صاد الإ�سالمي ،جدة ،عام 1982م.
•عبداحلمي���د ،د .م�ستعني ،ال�سيا�س���ة التمويلية للم�صارف الإ�سالمية ال�سوداني���ة ،و�أثرها على الإقت�صاد
ال�سوداين ،ر�سالة دكتوراه ،مقدمة جلامعة �أم القرى ق�سم الدرا�سات العليا ،عام 1991م.
•عب���داهلل ،د .حممد حامد ،النظم االقت�صادية املعا�صرة� ،شئ���ون املكتبات جامعة امللك �سعود ،الريا�ض،
عام 1997م.
•عب���داهلل ،حممد ن���ور علي و�آخرين ،قوانني البن���وك الإ�سالمية الإ�س�س ال�شرعي���ة واملعايري االقت�صادية،
الكويت ،عام  2002م.
•عل���ى ،د .عبداملنع���م ال�سي���د ،التط���ور التاريخي للأنظم���ة النقدية يف الأقط���ار العربية� ،صن���دوق النقد
العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الثالثة1986 ،م.
•عل���ي ،د .عبدا ملنعم ال�سي���د ،دور اجلهاز امل�صريف والبنك املركزي يف تنمي���ة الأ�سواق املالية يف البلدان
العربي���ة ،مركز الأمارات للدرا�سات والبح���وث اال�سرتاتيجية ،الأمارات العربية املتحدة ،الطبعة الأوىل،
عام 1998م.
•عمر .د .ح�سني ،مبادئ علم االقت�صاد ،دار الفكر العربي ،بريوت ،الطبعة بدون ،عام 1989م.
•عو����ض اهلل ،د .زينب ح�سني ،اقت�صاديات النقود واملال ،دار اجلامعة ،بريوت ،الطبعة بدون ،عام 1994
م.
•العيا����ش د .غ�س���ان .امل�ص���رف املركزي والدول���ة ،احتاد امل�ص���ارف العربية ،عمان ،الطبع���ة بدون ،عام
1998م.
•القح���ف ،د .من���ذر ،ال�سيا�سات املالية ودوره���ا و�ضوابطها يف االقت�صاد الإ�سالم���ي ،دار الفكر املعا�صر،
بريوت ،الطبعة الأوىل ،عام 1998م.
•الق���رى ،د .حمم���د علي ،مقدمة يف النقود والبن���وك مع تطبيقات علي اململكة العربي���ة ال�سعودية وعناية
باملفاهيم الإ�سالمية ،مكتبة دار جدة ،الطبعة الأوىل ،عام  1996م.
•قري�صة ،د� .صبحي تادر�س ،النقود والبنوك ،دار النه�ضة العربية ،بريوت ،الطبعة بدون ،عام  1984م.
•قلعاوي ،د .غ�سان ،امل�صارف الإ�سالمية �ضرورة ع�صرية ،دار املكتبة دم�شق ،الطبعة الأوىل1998 ،م.
•الكف���راوي ،د .ع���وف حمم���ود ،النق���ود وامل�ص���ارف يف النظ���ام الإ�سالم���ي دار اجلامع���ات امل�صري���ة،
م�صر1987،م.
•كمال ،يو�سف ،فقه االقت�صاد العام� ،سينا بر�س للطباعة والن�شر ،القاهرة ،عام 1990م.
•املالق���ى ،عائ�شة ال�شرقاوي ،امل�صارف الإ�سالمية املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل،
عام 2000م.
•جميد ،د� .ضياء ،االقت�صاد النقدي ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية ،الطبعة بدون ،عام  1998م.
•حمم���د ،يو�سف كمال ،امل�صرفية الإ�سالمية (ال�سيا�س���ة النقدية) ،دار الن�شر للجامعات ،م�صر ،الطبعة
الأوىل ،عام 1996م.
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•حممد ،يو�سف كمال ،فقه االقت�صاد النقدي ،دار ال�صابوين ،القاهرة ،الطبعة الأوىل ،عام 1993م.
•امل���دين ،د .عبداحلكيم ،دور اململكة العربية ال�سعودية يف خدم���ة الإ�سالم ،ر�سالة دكتوراه ،دار ال�سالم،
الريا�ض ،الطبعة الأوىل ،عام 2003م.
•امل�ص���ري ،د .رفي���ق يون�س ،بحوث يف امل�صارف الإ�سالمي���ة ،دار املكتب �سوريا ،دم�ش���ق ،الطبعة الأوىل،
عام  2001م.
•امل�صري ،د .رفيق يون�س� ،أ�صول الإقت�صادالإ�سالمي ،الدار ال�شامية ،بريوت ،ودار القلم ،دم�شق ،الطبعة
الأوىل ،عام 1989م.
•امل�صري د .رفيق يون�س ،الإ�سالم والنقود ،دار املكتبي ،دم�شق ،الطبعة الأوىل ،عام 2001م.
•امل�ص���ري ،د .رفي���ق يون����س ،م�صرف التنمي���ة الإ�سالمي �أو حماولة جدي���دة يف الربا والفائ���دة والبنك،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت الطبعة الثالثة ،عام 1987م.
•معاي�ي�ر املحا�سب���ة واملراجع���ة وال�ضواب���ط للم�ؤ�س�س���ات املالي���ة الإ�سالمية ،هيئ���ة املحا�سب���ة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،عام 1999م.
•معتوق ،د� .سهري ،النظريات وال�سيا�سات النقدية ،الدار امل�صرية اللبنانية ،عام 1989م
•مالك ،د .و�سام ،النقود وال�سيا�سات النقدية .دار املنهل اللبناين ،بريوت ،الطبعة الأوىل ،عام  2000م.
•مالك ،د .و�سام ،الظواهر النقدية على امل�ستوي الدويل ،دار املنهل ،بريوت الطبعة بدون.
•املنيع ،ال�شيخ عبداهلل ،الورق النقدي (حقيقته – تاريخه – قيمته –حكمة) ،الطبعة الثانية ،الريا�ض،
عام 1984م.
•مو�س���ي ،د .عبدالوهاب عثمان �شي���خ ،منهجية الإ�صالح االقت�صادي يف ال�سودان ،مطابع ال�سودان للعملة
املحدودة ،اخلرطوم ،الطبعة الثانية ،عام 2001م.
•مول���وي ،ال�شي���خ في�صل ،نظام الت�أمني وموقف ال�شريعة من ،دار الر�ش���اد الإ�سالمية ،الطبعة الأول ،عام
1988م.
•النابل�س���ي ،د .حمم���د �سعي���د ،الت�صحيح امل���ايل والنق���دي يف اململكة الأردني���ة الها�شمية ب�ي�ن احلا�ضر
وامل�ستقبل ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية ،الأردن ،عمان ،الطبعة بدون ،عام 1997م،
•النجار ،د� .أحمد ،حركة البنوك الإ�سالمية (حقائق الأ�صل و�أوهام ال�صورة) ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
عام 1993م.
•نعو����ش ،د� .صباح� ،أزمة املالي���ة واخلارجية يف الدول العربية ،دار املهدي لثقافة والن�شر ،دم�شق ،الطبعة
الأوىل ،عام 1998م.
•الهن���دي ،د .عدن���ان ،الرقابة والتفتي�ش م���ن قبل امل�صارف املركزية� ،إحتاد امل�ص���ارف العربية ،بريوت،
الطبعة بدون ،عام 1987م.
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ثالثاً :الأبحاث والدرا�سات واملقاالت:

•�أب����و �شقرا ،وائل ،التدقيق والرقابة والتفتي�ش الداخلي ،بحث من�شور (الرقابة والتفتي�ش من قبل امل�صارف
املركزية)� ،إحتاد امل�صارف العربية ،بريوت ،عام 1987م.
•�أحم����د� ،أحمد حم����ي ،دور البنك املركزي بالن�سبة للم�ص����رف الإ�سالمي ،ملف امل�ص����رف املركزي ،مكتبة
جمموعة دلة الربكة ،جدة ،بدون تاريخ.
•�أحم����د ،حمم����د عثمان ،البن����ك املركزي ب��ي�ن التبعي����ة واال�ستقاللي����ة ،جملة امل�ص����ريف ،الع����دد ال�ساد�س،
اخلرطوم ،مار�س 1996م.
•انطالق ال�سوق الإ�سالمية العاملية يف البحرين� ،صحيفة ال�شعب اليومية ،موقع على االنرتنت ،ال�صني ،عام
 2002مwww.llarabic.people.com.cn ،
•�آلية ،موري�س ،من االنهيار �إىل االزدهار ،ترجمة الدكتور رفيق امل�صري ،جملة بحوث االقت�صاد الإ�سالمي،
اجلمعية الدولية للإقت�صاد الإ�سالمي ،لندن ،املجلد الأول1991 ،م.
•بنك ال�سودان ،نظام بنك ال�سودان لعام 2002م� ،ص  ،1موقع على الإنرتنت www.bankafsudan.org
•تط����ور النظ����ام النقدي حتت النظ����ام النقدي الإ�سالم����ي بالإ�ش����ارة �إىل جتربة بنك ال�س����ودان ،بحث غري
من�شور ،مكتبة بنك ال�سودان ،بدون تاريخ.
•تقري����ر� ،صادر عن ميدل �إي�ست �أون ال ين – القاهرة ،عل����ى موقع االنرتنت www.muslimworldleague.
org

•تقري����ر جمل�����س الفكر الإ�سالم����ي ،ب�ش�أن �إلغ����اء الفائدة م����ن اقت�صاد باك�ست����ان ،املركز العامل����ي للأبحاث
االقت�صاد ،جدة ،الطبعة بدون عام 1982م.
•ح�س����ان ،امل�ست�ش����ار احمد �أمني ،الأم��ي�ن العام لبنك في�ص����ل الإ�سالمي امل�صري ،بح����ث يف ملف امل�صارف
املركزية بجموعة دلة الربكة ،جدة ،الطبعة بدون ،التاريخ بدون.
•ح�س����ن ،د� .صابر حممد (ال�سيا�س����ة النقدية الإ�سالمية يف التطبيق املعا�صر) ندوة التطبيقات االقت�صادية
الإ�سالمية املعا�صرة ،الدار البي�ضاء ،عام 1998م.
•ح�سن ،د� .صابر حممد ،مقابلة ،جملة �إحتاد امل�صارف العربية� ،إحتاد امل�صارف العربية ،بريوت� ،سبتمرب
2002م.
•خوجلي ،عبدالعزيز خليفة (ا�ستقالل بنك ال�سودان يجب �أن يكلفله الد�ستور) جريدة الأيام يوم  28مار�س
1988م.
•الدور الرقابي لبنك ال�سودان ،ندوات وم�ؤمترات ،جملة امل�صريف ،العدد احلادي ع�شر يونيو 1997م.
•ال�سيا�س����ة امل�صرفية ال�شاملة للجهاز امل�صريف ال�س����وداين لعام 2002م ،تكامل ال�سوقني امل�صرفية ،واملالية
يف ال�س����ودان ،تقريري����ن من�شورين ،جمل����ة �إحتاد امل�ص����ارف العربية� ،إحت����اد امل�ص����ارف العربية ،بريوت،
�سبتمرب 2002م.
•ال�شوي����ري ،يو�سف ،ال�ش����ورى والليربالية والدميقراطية يف الوطن العربي (�آلي����ات االنتقال) ،مقالة مبجلة
امل�ستقبل العربي ،العدد 2003/3 ،289م.
•�صديق����ي ،حمم����د جن����اة اهلل ،م�ش����كالت البنوك الإ�سالمي����ة يف الوق����ت احلا�ضر ،بحث م����ن �ضمن بحوث
(ق�ضاي����ا يف النقود والبنوك وامل�ساهمة يف ال�شركات) البنك الإ�سالم����ي للتنمية ،معهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب ،جدة ،عام 1993م.
•عبدالرحم����ن ،عبدالرحم����ن حمم����د� ،أدوات ال�سيا�س����ة النقدي����ة يف ال�س����ودان ب��ي�ن النظام��ي�ن التقلي����دي،
والإ�سالمي ،جملة امل�صريف ،العدد التا�سع ع�شر ،عام 1999م.
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•عبدالق����ادر ،عبدالق����ادر من�ص����ور ،تنظيم ال�سوق النقدي وامل����ايل من قبل البنوك املركزي����ة ،مقالة مبجلة
امل�صارف العربية ،ني�سان 1991م.
•علي ،د .عواطف يو�سف ،و�أخرين ،دور بنك ال�سودان يف �إدارة اجلهاز امل�صريف لفرتة من 1960م 1997 -
م ،درا�س����ة مقدم����ة من �أمانة البح����وث والتوثيق ،املعهد الع����ايل للدرا�س����ات امل�صرفية،واملالية ،اخلرطوم،
1997م.
•الغام����دى،د� .أحمد ،االقت�صاد الإ�سالمي بني التقعي����د والت�أ�صيل ،بحث من�شور يف جامعة الأمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ،ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،الريا�ض1993 ،م.
•الغ����زاىل ،د .عبداحلمي����د ،بحث من�شور يف كتاب جترب����ة البنوك الإ�سالمية ،كتاب الأه����رام الإقت�صادي،
م�صر ،العدد1990 ،م.
•قان����ون تنظيم العمل امل�ص����ريف لعام 1991م من�شورات بنك ال�سودان ،اخلرطوم ،من موقعة على الإنرتنت،
www.bankofSudan.org
•قري�ص����ة� ،صبحي تار�س ،درا�سة يف النظ����م النقدية وامل�صرفية ،معهد البحوث والدرا�سات العربية الطبعة
بدون1974 ،م.
•ق�ضاي����ا معا�ص����رة يف النق����ود والبنوك وامل�ساهم����ة يف ال�شركات ،وقائ����ع الندوة التي عق����دت يف مقر البنك
الإ�سالم����ي للتنمي����ة ،بجدة ،بالتعاون ب��ي�ن املعهد الإ�سالمي للبح����وث والتدريب ،وجمم����ع الفقه الإ�سالمي
بجدة1993 ،م.
• كوليز� ،شارلز ،بدائل البنوك املركزية يف البلدان النامية ،جملة التمويل والتنمية� ،صندوق النقد الدويل،
الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�شنطن1983 ،م.
•هيئ����ة املحا�سب����ة واملراجع����ة للم�ؤ�س�سات املالي����ة الإ�سالمية واملعه����د الإ�سالمي للبح����وث والتدريب (البنك
الإ�سالمي التنمية) ،البحرين 2001 ،م.
•حمف����وظ ،فاروق ،امل�ص����ارف املركزية وامل�صارف التجاري����ة ،وعالقتها مب�ؤ�س�سات �ضم����ان الودائع ،املجلة
العربية العدد  139املجلد الثاين ع�شر ،يوليو 1992م.
•حمم����د ،املاح����ي� ،أ�ضواء على �سيا�س����ات بنك ال�سودان ال�ساري����ة ،م�شروع �إ�صدار �شه����ادات م�شاركة البنك
املركزي ،جملة امل�صريف ،العدد اخلام�س ع�شر يونيو  1998م.
•حمم����د خري ،عثمان حمد ،درا�سة عن جتربة �إ�صدار �شه����ادات م�شاركة البنك املركزي (�شمم) و�شهادات
امل�شاركة احلكومية (�شهامة) اخلرطوم ،الطبعة بدون ،التاريخ بدون.
•مريغنى ،عبدالرحيم ،ا�ستقالل بنك ال�سودان ،جريدة الأيام يوم  8مايو 1988م.
•الو�سيلة ،عبداهلل املهتدي ،حول �إن�شاء م�ؤ�س�سة ل�ضمان الودائع امل�صرفية بال�سودان ،جملة امل�صريف ،العدد
الأول ،اخلرطوم1994 ،م.
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رابعاً :املراجع الأجنبية واملرتجمة:

•بي���ار� ،شريي���ل ،ترجمة �أحمد ف����ؤاد بلبع ،البن���ك الدويل درا�س���ة نقدية� ،سين���ا للن�شر ،الطبع���ة الأوىل،
القاهرة ،عام  1994م.
•رومي���ا نت�سي���ف� ،أ .م ،و�آخري���ن ،االقت�ص���اد ال�سيا�سي (دلي���ل العل���وم االجتماعي���ة) ،اكادميية االحتاد
ال�سوفيتي ،ترجمة ،د .ف�ؤاد �أيوب ،دار دم�شق ،الطبعة الأوىل1986 ،م.
•�ستماد نيجنكو ،ترجمة الدكتور ،حممد عزيز ،الأزمة النقدية يف النظام الر�أ�سمايل (�أ�صلها وتطورها)،
جامعة بغداد ،بغداد ،الطبعة بدون1979 ،م.
•�س���وزان كالف���رت وبتري كالف���رت ،ترجمة د .عب���دا هلل الغامدي ،ال�سيا�س���ة واملجتمع يف الع���امل الثالث،
مقدمة ،جامعة امللك �سعود ،الطبعة الأوىل ،عام 2002م.
•�س���وزان وروز �أكرم���ان ترجم���ة ،ف�ؤاد �سروج���ي ،الف�ساد واحلك���م (الأ�سباب ،العواق���ب ،الإ�صالح) ،دار
الأهلية ،عمان ،الطبعة الأوىل ،عام 2003م.
•�سيجل ،باري ،ترجمة د .طه من�صور ،و�آخرين ،النقود والبنوك واالقت�صاد ،دار املريخ ،الريا�ض ،الطبعة
العربية1987 ،م.
•كوك.م� ،أج ،دي ال�صريفة املركزية ،دار الطليعة ،بريوت ،الطبعة الأوىل1987 ،م.
•ماي���ر ،توما�س ،و�آخرين ،النقود والبنوك واالقت�صاد ،ترجم���ة �أ.د ال�سيد �أحمد عبدا خلالق ،دار املريخ،
الريا�ض ،الطبعة الأوىل2002 ،م.
•MAYER , THOMAS AND OTHERS , MONEY BANKING AND THE ECONOMY, NORTON, NEW YORK,
.SIXTH EDITION 1993,P.191
•.F.E. Perry, The Elements of banking , institute of bankers 1978 p. 29
•.Hubbard R.Glenn, Money the financial system And the Econmy, Wesley ,Third Edition ,2000.p509
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خام�ساً :القوامي�س واملو�سوعات:

•ابن منظور ،الإمام �أبي الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار املعارف ،القاهرة بدون
�سنة طبع ،املجلد الرابع.
•اجلمع���ة ،علي ،معجم امل�صطلحات االقت�صادي���ة والإ�سالمية ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل،
عام 2000م.
•حماد ،د .نزية ،معجم امل�صطلحات االقت�صادية يف لغة الفقهاء ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،الطبعة
الثالثة ،عام 1995م.
•الع�ل�اق ،د .ب�شري ،املعج���م املوجز مل�صطلحات التموي���ل وامل�صارف ،دار زهران ،عم���ان ،الطبعة بدون،
عام 2000م.
•عمر ،د .ح�سني ،املو�سوعة االقت�صادية ،دار الفكر العربي،القاهرة ،الطبعة الرابعة1992 ،م.
•الفريوز بادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القامو�س املحيط ،دار اجلليل ،بريوت ،جملد رقم (.)2
•املنجد ،يف اللغة والإعالم ،دار امل�شرق ،بريوت ،الطبعة ال�ساد�سة والثالثون1997 ،م.
•مو�سوع���ة البنوك الإ�سالمية ،االحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمي���ة ،القاهرة ،اجلزء الأول ،القاهرة ،عام
1982م.

(� )3أثن���اء طباع���ة الكتاب حدث تطور كبري يف امل�صاحل���ة الوطنية بني احلكومة
ال�شرعية واملتمردين اجلنوبيني قد ت�سفر عن حل نهائي و�شامل.
( )1انظر :ال�سيا�سة امل�صرفية ال�شاملة للجهاز امل�صريف ال�سوداين لعام 2002م،
(تكام���ل ال�سوقني ،امل�صرفي���ة ،واملالية يف ال�سودان) ،تقري���ران من�شوران ،جملة
�إحت���اد امل�صارف العربية ،احتاد امل�صارف العربية ،بريوت� ،سبتمرب 2002م� ،ص
 ،46 ،24وكذلك انظر :عبداحلمي���د ،د .م�ستعني (ال�سيا�سة التمويلية للم�صارف
الإ�سالمي���ة ال�سودانية ،و�أثرها على االقت�صاد ال�سوداين) ر�سالة دكتوراه ،مقدمة
جلامعة �أم القرى ،ق�سم الدرا�سات العليا1991 ،م� ،ص .546

()Footnotes
(� )1صادق ،د .مدحت ،مرجع �سابق� ،ص .99
( )1انظر :تقرير مقدم من احتاد امل�صارف العربية( ،ماذا �سيكون �شكل اجلهاز
امل�ص���ريف ال�سوداين ع���ام 2002م) ،جملة احتاد امل�ص���ارف العربية� ،2002 ،ص
.47
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قالوا عن الكتاب :
فق���د �سعدت �سعادة غام���رة بعملكم اجلليل ح���ول حتول امل�صرف املرك���زي التقليدي �إىل
مرك���ز م�صريف �إ�سالمي بع���د الإ�شارة �إىل دور امل�صارف املركزي���ة يف النظام الر�أ�سمايل
واال�شرتاك���ي ويف البل���دان العربي���ة النامي���ة وال�سيا�س���ة النقدية يف االقت�ص���اد الإ�سالمي
وموقفهما منهما.
و�إين لأن���وه مب���ا خ�ص�صت���م ل���ه الف�ص���ل الث���اين م���ن بي���ان متطلب���ات تطبي���ق من���وذج
امل�ص���رف املرك���زي الإ�سالم���ي وذك���ر النم���وذج التطبيقي لذل���ك يف امل�ص���رف املركزي
الإ�سالمي ال�سوداين.
د .حممد احلبيب ابن اخلوجة  /الأمني العام ملجمع الفقه الإ�سالمي .
ف�أود �أن �أثني على جهدكم املتميز يف �إ�صدار هذا الكتاب القيم الذي يرثي مكتبة ال�صريفة
الإ�سالمية.
نبيل عبدالإله ن�صيف  /امل�ست�شار امل�س�ؤول عن �إدارة الأ�صول بالبنك
الإ�سالمي للتنمية.
غني عن التعبري مدى حاجتنا يف الوقت احلا�ضر ملثل هذه امل�ؤلفات التي ت�ضيف �إىل املكتبة
الإ�سالمي���ة معلومات غزيرة وقيمة و�أف���كار تبني للمهتمني ال�سبل للو�صول �إىل �أقوم الطرق
لن�شر العمل امل�صريف الإ�سالمي وتطبيقه كواقع عملي.
عبدالرزاق املحمد اخلريجي  /م�ساعد املدير العام لإدارة اخلدمات
امل�صرفية الإ�سالمية بالبنك الأهلي.
وجدته���ا عم ًال علمي ًا متميز ًا يجمع ب�ي�ن الأ�صالة والتجديد النافع امللتزم ،ولبنة من لبنات
الفتي� .أثابكم اهلل.
البناء االقت�صادي الإ�سالمي ّ
ف�ضيلة �أ.د .عبدالكرمي نا�صر العقل.
يف الواقع يعترب �إ�ضافة متميزة يف �أدبيات برامج التحول نحو االقت�صاد الإ�سالمي
�أ .د .ع�صام بني يحيى الفياليل  /جامعة امللك عبدالعزيز.
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