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تقدمي
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني، وبعد: 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علمًا. 
املو�ســـوع الذي نحن كتابـــة مقدمته مو�سوع جديد وطريف ومهـــم للغاية. اأما اإنه 
جديـــد فقد ذكر الباحث يف مقدمة بحثه عنـــد ا�ستعرا�سه للدرا�سات اأنه ل توجد 
درا�ســـة جـــادة متكاملة من�سورة يف املو�ســـوع وكلما وجد هو حديـــث جزئي �سمن 

بع�ض الدرا�سات الأو�سع عن مو�سوعات عامة لالقت�ساد. 
اأمـــا اإنه طريف فاإن الإبحار يف قراءته ممتع للت�ساقه مبو�سوعات هامة يف حياة 

الأفراد واملجتمعات املالية. 
اأمـــا اإنه مهم للغاية فالأنه يتناول مو�سوعات مـــن اأهم مو�سوعات معرتك احلياة 
باأ�سرهـــا، وهو مو�سوع حفظ املال، وحفـــظ املال مكانه يف ال�سريعة كبري فهو اأحد 
ال�ســـرورات اخلم�ض، اأما مكانه يف حيـــاة الأمم وال�سعوب والأفراد اليوم فهي من 

الو�سوح بحيث ل حتتاج اإىل دليل، وهل يحتاج النهار اإىل دليل. 
لقد ن�ساأ القت�ساد الإ�سالمي مع بزوغ ر�سالة الإ�سالم، واأوله م�سادر الت�سريع من 
كتـــاب و�سنة واإجماع وقيا�ض ما ي�ستحق من مكانـــة، ولذلك امتالأت هذه امل�سادر 

بالقواعد الأ�سا�سية املنظمة لهذا احلقل واملعريف الهام يف حياة النا�ض. 
واأوله ر�سولنا �سلى اهلل عليه و�سلم الهتمام الكبري منذ بداية الر�سالة فقد اأوردت 
كتـــب ال�ســـري اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عندما و�ســـل املدينة مهاجرًا اأ�سار 
اإىل موقـــع حمـــدد وقال: �سعوا امل�سجد هنا، واأ�ســـار اإىل موقع اآخر يف نف�ض الوقت 
وبنف�ـــض الدرجة من الهتمام، وقال: �سعوا ال�سوق هنا، هذا هو مكان القت�ساد، 
ولأنـــه هـــذا ال�سلوك من ر�سول الإ�سالم �سلى اهلل عليه و�سلـــم والعناية باملال اأحد 
اأهـــم فروع القت�ســـاد، واحلديث عن البنك املركزي هـــو احلديث عن قمة جهاز 

احلفاظ على املال مبفهومه الوا�سع.
ومـــع تطور احل�ســـارات الإ�سالميـــة عرب الع�ســـور ازدهر الهتمـــام مبو�سوعات 
خمتلفة من القت�ساد الإ�سالمي بلغ اأوجه يف الدولة العبا�سية على يد ُكّتاب اأفذاذ 
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مثـــل اأبـــي يو�سف يف اخلراج واأبي عبيـــد يف الأموال وغريهم كثـــري، ولكن مل يكن 
تدفق الأموال كبريًا، ومل تكن هناك اأ�سواق مالية اأو عمليات مالية معقدة، ولذلك 

مل يرد اإنتاج علمي اأو تاريخ مهني وا�سح يف هذا املجال. 
ويف الع�سور املتاأخرة تراجع املد الإ�سالمي بل زاد الأمر �سوءًا فانت�سرت احلمالت 
ال�ستعماريـــة حتـــى اأطبقـــت على معظـــم اأفكار العـــامل الإ�سالمـــي ومل يكد ي�سلم 
منهـــا اإل النـــزر الي�سري، ومن �سلم مل يكن ميلك من مكـــدرات احلياة ما ي�ستهوي 
امل�ستعمرين وغابت النظم الإ�سالمية عن غالبية جمالت حياة امل�سلمني املغلوبني 

على اأمرهم. 
وجاء الن�سف الثاين مـــن القرن الع�سرين، فاجنلت غمة ال�ستعمار و�سهد العامل 
الإ�سالمي يف �ستى اأ�سقاعه �سحوة كبرية وعودة اإىل درا�سة كتاب اهلل و�سنة �سلى 
اهلل عليـــه و�سلـــم بعمق وحماولـــة لتحكيمه يف كثري من مناحـــي احلياة، ومن هذه 
املناحي منحى القت�ساد واملال، فبداأت الدرا�سات تتواىل يف القت�ساد الإ�سالمي، 
وحظـــي جانب امل�سارف الإ�سالمية الظهور ثـــم يف التكاثر حتى انت�سرت يف كافة 
اأ�سقـــاع العـــامل الإ�سالمي وغـــري الإ�سالمي، بل عمـــت املعمـــورة باأ�سرها، بل لقد 
ظهـــرت م�ســـارف اإ�سالمية يف دول ل يوجـــد بها �سوى اأقليـــات اإ�سالمية �سغرية، 
وتنوعـــت هـــذه امل�سارف مـــن م�ســـارف �ساملـــة اإىل م�ســـارف متخ�س�سة اإىل 

م�سارف ا�ستثمار. 
وظلـــت هذه امل�ســـارف الإ�سالمية حتكـــم بنظام م�سريف تقليـــدي يف الغالب ويف 

بع�ض الأحيان بقانون خا�ض بالبنوك الإ�سالمية. 
وعلـــى الرغـــم من وجود عدد كبري مـــن امل�سارف الإ�سالميـــة، ومن وجود عدد ل 
باأ�ـــض به منها يف الدولـــة الواحدة اإل اأن احلال ما زال على مـــا هو عليه فيما اأنها 

حتكم بالنظام امل�سرف التقليدي لكل دولة. 
اإن املتاأمـــل لن�ســـاأة فكـــرة البنك املركزي يف العـــامل احلديث يجد اأنهـــا كانت نتيجة 
�سرورية لن�ساأة البنوك التقليدية وانت�سارها مما ا�ستدعى �سرورة وجود جهاز منظم 

وم�سرف على عملها و�سمن مهام اأخرى، ولذلك ن�ساأ البنك املركزي التقليدي. 
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واملنطق نف�سه يقول: اإن امل�سارف الإ�سالمية قد انت�سرت وكرثت اإىل درجة اأ�سبح 
من ال�سروري وجود جهازمركزي ينظمها وي�سرف عليها ويكون مبنيًا ملبادئها. 

�سحيـــح اأن امل�ســـارف الإ�سالميـــة لي�ست يف دولـــة واحدة بـــل يف دول كثرية مما 
ي�سعـــب تلـــك املهمة، ولكن ال�سحيـــح اأي�سًا اأن يعلن الدول حتفـــل بكثري من هذه 
امل�سارف الإ�سالمية مما يوؤكد �سررة وجود ذلك اجلهاز احلاكم لأعمالها ويكون 

متبنيًا ملبادئها. 
وال�سحيـــح اأي�سًا اأن عامة جماهري الأمـــة الإ�سالمية تطلب الحتكام ل�سريعة اهلل 
يف جمـــال املـــال، وحتقيق ذلك املطلـــب ي�ستلزم وجود جهـــاز اإ�سالمي حاكم على 

القنوات املالية املختلفة. 
لقد كان وجـــود امل�سارف الإ�سالمية حلمًا يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين، 
وبدايـــات ن�سف الثاين، وقد حقق اهلل هذا احللم فرتعرع ومنا و�سب عن الطوق، 
وغدا يناف�ض الأجهزة املالية املختلفة من اأ�سواق لندن اإىل لك�سمربج اإىل نيويورك 

مرورًا ب�سوي�سرا وال�سرق الأق�سى. 
اإن هـــذا الكم الهائل من امل�ســـارف الإ�سالمية بحاجة ملحـــة اإىل جهاز اإ�سالمي 
حاكم لأعمالها، واإن احلاجة والرغبة لبع�ض الدول الإ�سالمية لوجود ذلك اجلهاز 
ت�ستدعي ال�ستعجال يف بروزه اإىل حيز الواقع، ويف ظل هذا الواقع والحتياج تربز 

اأهمية البحث.
اإن املبدعـــني يف خمتلـــف احلقـــول يف حيـــاة الب�سرية اإمنـــا حققـــوا اإ�سافات فذة 
مـــالأت حياة النا�ض باملنفعة والبهجة ب�سعـــة خيالهم وقدرة ت�سورهم على م�سائل 
واحتمـــالت اأن يراها الآخرون، وقد تتعر�ض اأفكارهـــم واآراوؤهم للنقد ولل�سخرية 
ولغـــري ذلك ردحًا مـــن الزمن، ولكن بعد ذلك اأثبت لنا التاريخ اأن تلك هي جتربة 

الرواد الذين اأ�سعدوا الب�سرية.
اإن اخلطوط العري�سة لأعمال امل�سرف املركزي الإ�سالمي تعتمد يف جوانب منها 
علـــى مقارنات مع عمليات قائمة يف الواقع واإعادة �سياغتها مبا يتفق مع ال�سريعة 
الإ�سالمية، والبع�ض الآخر منها يعتمد على تطوير اآليات جديدة تتفق مع ال�سريعة 



الإ�سالمية، وهذا التطوير يحتاج اإىل خيال املبدعني الذين اأثبت لنا التاريخ اأنهم ي�سلون 
بالب�سرية اإىل مدارج الإ�سعاد واإن تعّر�سوا يف اأول اأمرهم لبع�ض امل�ساكل.

لقـــد بذل الباحـــث جهدًا مميـــزًا يف مّل �ستات املو�سوع مـــن مظانه، و�سد ثغـــرة كبرية يف 
ميدان الدرا�سات املالية الإ�سالمية، وفتح الباب لبع�ض اأهل الخت�سا�ض ملزيد من تطوير 
اآليـــات العمل امل�سريف الإ�سالمي يف جمال امل�سرف املركزي، واأقام احلجة على اجلهات 
الر�سميـــة لإمكانية قيام امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي ووفائه باأغرا�سه يف حياة امل�سلمني 

امل�سرفية واملالية. 
�سكـــر اهلل للباحـــث هذا العمل اجلليل، ووفقـــه للم�سي يف هذا امل�سمـــار ومتابعة تطويره، 
وي�ســـر اهلل للباحثني ومراكز البحث يف القت�ســـاد الإ�سالمي متابعة هذا العمل، ومعاجلة 
مـــا ين�ساأ من مالحظات عن تطبيقه، ومد اهلل ف يالعمر واجلهد حتى نرى حلم امل�سرف 

املركز الإ�سالمي يتحقق مثل ما حتقق حلم امل�سارف الإ�سالمية. 
اأ�سلح اهلل النوايا، وبارك يف جهود املخل�سني ورفع راية الإ�سالم خفاقة حتى تهيمن على 

جميع مناحي احلياة. 
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

د. اأحمد بن علي الغامدي 
19 رم�سان 1424هـ
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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، �سيدنا 
حممـــد �سلى اهلل عليـــه و�سلم، وعلى اآل بيته الطيبـــني الطاهرين، وعلى �سحابته 

اأجمعني، وبعد: 

)اأ(
كانـــت جتربـــة اأوروبا مـــع )الدين(، جتربـــة بئي�ســـة اإىل اأق�سى حـــد، كان الدين 
بالن�سبـــة اإليها ظالمًا، وجهاًل، وا�ستبدادًا، وغلظًة، وان�سرافًا، عن عمارة الأر�ض 

)ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم(، )احلديد: 27(. 
ووقـــر يف ح�ض اأوروبـــا من خالل جتربتهـــا اخلا�سة اأن هـــذا هو)الدين(، ولذلك 
نفـــذت منه، ثم هاجمتـــه، واأبعدته عن واقع احلياة، وحب�ستـــه، يف نطاق �سيق يف 

�سمائر النا�ض، اإن بقي للنا�ض �سمائر، بعد اأن بعدوا عن الدين. 
واأوروبا يف هذا معذورة من ناحية، لكنها من ناحية اأخرى غري ذلك، فهي معذورة 
يف النفـــور من ديـــن الن�سرانية املحرفـــة وت�سلط الكني�سة يف الع�ســـور الو�سطي، 
لـــذا �سعـــت اإىل تقلي�ـــض نفوذه ونـــزع �سلطانه، وحب�ســـه يف اأ�سيق نطـــاق..... بل 
نبـــذه واخلروج عليه جهرة.... ولكنها غري معـــذورة، يف اأن يكون هذا موقفها من 

)الدين( بعامة، وال�سحيح منه بخا�سة )1(. 

)ب(
يف هـــذا اجلـــو امل�سحـــون )العلمـــاين(، ن�ســـاأ علـــم القت�ســـاد، واعتنـــق مار�سال 
)Marshall( وبيجو )Pigou(، وتابعهم روبنز )Robbins( فكرة اأن القت�ساد 
علـــم حمايد، يف الو�سائل والغايات، اأما كينـــز )Keynes( كبري القت�ساديني يف 
الع�ســـر احلديث فقد تاأرجح بني الراأيني، فادعـــى اأن القت�ساد، )علم حمايد(، 
ولكنـــه يف موا�سع اأخـــرى من كتاباته ذكر اأنه ل ميكن ف�سل القت�ساد، عن القيم 

واملعتقدات. 
الأوىل،  الطبعة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  للن�سر،  الوطن  دار  والإ�سالم(،  )العلمانيون  حممد  قطب،   )1(

1994م، �ض8. 
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اإن القول بحياد علم القت�ساد وا�ستقالله عن الأ�س�ض الفكرية، اأمر تعوزه احلجة 
الوا�سحة، واملنطق القومي. 

فالقـــول بعدم ال�ستقالل ي�ســـرتك فيه علماء درا�سة الأديـــان، وعلماء القت�ساد، 
وامل�ستغلـــون بالعلوم الجتماعية املختلفة، وكذلـــك الباحث، فالدين ب�سورة عامة 
عبـــارة عن )جمموعـــة من القواعـــد واملعتقـــدات، التي تنظـــم �سلـــوك الإن�سان، 
وعالقاتـــه بجميـــع الأطـــراف التـــي يتعامل معها(، ومبـــا اأن القت�ســـاد، هو ذلك 
العلم الجتماعي الذي يدر�ـــض �سلوك الإن�سان يف عالقاته مع املوارد القت�سادية 
املختلفة، �سواء ما يتعلق باإنتاجها اأو ا�ستهالكها اأو توزيعها، اأو غري ذلك، وكما هو 
وا�سح فاإن جمال القت�ساد واهتماماته، هو جزء من اهتمامات الدين وجمالته، 
فالقت�ساد يدر�ض ال�سلوك الإن�ساين يف اإطار معني؛ يف حني اأن الدين يعنى بذلك: 

ال�سلوك يف اإطارات متعددة. 
وجنـــد اآرثر �سميث )Arthur Smith(، ي�سخر مـــن اأولئك الذين يزعمون بحياد 

علم القت�ساد، عن اأ�سوله العقدية )الأيدلوجية(. 
ويري �سمويلز )Samaels(، ويتابعه منـــذر قحف: اأن الأو�ساط العلمية اأ�سبحت 
اليـــوم تـــرى، اأنه ل ميكـــن ف�سل العلـــوم الجتماعية ب�ســـورة عامة عـــن اأ�سولها 

الفكرية اأو العقدية. 
ويوؤكـــد دونالـــد )Donald،l(: اأن هناك حقيقة غدت م�ستقـــرة يف الأذهان، تلك 
هـــي اأنه ل ميكن ف�سل القت�ســـاد عن تاأثري العلوم الجتماعية الأخرى، ول ميكن 

ف�سلها عن تاأثري قيم ومعتقدات امل�ستغلني به )2(. 
اإن املوؤمنـــني مـــن اأ�سحـــاب القرار املـــايل والنقدي بحيـــاد علم القت�ســـاد قاموا 
با�ستن�ســـاخ القت�ســـاد الراأ�سمـــايل اأو ال�سرتاكـــي وموؤ�س�ساتهمـــا )العلمانية( يف 
العاملـــني العربـــي والإ�سالمـــي، والتـــي اأثبتت احلقبـــة الزمنية املا�سيـــة اأي خالل 
القـــرن الأخري، اأنها جتربة فا�سلة؛ حيث اأ�سيبت الهياكل القت�سادية لتلك الدول 
بالت�سوهات، وانخف�ست معدلت الإنتاج، والت�سدير، وازدادت معدلت ال�سترياد، 

)2( الغامدي، د. اأحمد، )القت�ساد الإ�سالمي بني التقعيد والتاأ�سيل(، بحث من�سور يف جامعة الإمام حممد بن �سعود 
الإ�سالمية، ق�سم القت�ساد الإ�سالمي، الريا�ض، 1993م، �ض 7. 
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والعجز الدائم مبيزان املدفوعات، وزيادة معدلت الدين العام، والبطالة، وزيادة 
فجوة الفقر، وانخفا�ض تخ�سي�ض املوارد القت�سادية. 

اأتت ن�ساأت امل�سارف الإ�سالمية التجارية)3(، كتاأكيد على اأن احلل يجب اأن ينبثق 
مـــن عقيدتنا واأنها قادرة على اإيجاد احللول املنا�سبة، والفاعلة مل�سكالتنا املالية، 
وامل�سرفيـــة، وقد اأثبتت التجربة التطبيقيـــة، اأن امل�سارف الإ�سالمية، قد حققت 
جناحات عدة، منها: الإنت�سار الوا�سع، حيث بلغت اأكرث من مائتي موؤ�س�سة مالية، 
وم�سرفيـــة، حتظى باعرتاف دويل، ومبجموع راأ�ـــض مال، واأ�سول تقدر باأكرث من 
ثالثمائة مليـــار دولر، اإل اأن تلك امل�سارف، عانت كثريًا من امل�سارف املركزية، 
يف بع�ـــض الـــدول العربية والإ�سالميـــة، والتي ترى اأن القت�ســـاد علم حمايد، ول 
دخـــل للعقيدة يف ذلك، وتعززت القناعة لدي من يـــرون حياد علم القت�ساد من 
اأ�سحـــاب القرار املايل والنقدي، حني ارتكبت اأخطاء اأثناء تطبيق النموذج املايل 

وامل�سريف الإ�سالمي، وهم معذورون، وغري معذورين يف ذلك. 

اإ�سالمي وهو م�سرف نا�سر الجتماعي كموؤ�س�سة عامة، تعمل خارج  اأول م�سرف  تاأ�س�ض �سنة 1971م،   )3(
بنظام  فوائد  بدون  وي�ستثمرها  الودائع  امل�سرف  يجمع  حيث  ومراقبته،  املركزي،  امل�سرف  �سلطة  نطاق 
امل�ساركة يف امل�سروعات واملقاولت ال�سغرية، ويف �سنة 1977م اأن�ساأ م�سرف في�سل الإ�سالمي امل�سري، 
اأخرى، ومنها امل�سرف الإ�سالمي  اإ�سالمية  و�سجل ك�سركة م�ساهمة م�سرية، وتعمل يف م�سر، م�سارف 
ومنها  اإ�سالمية،  فروعًا  )الربوية(  التقليدية  امل�سارف  اإن�ساء  عن  ف�ساًل  وال�ستثمار،  للتنمية  الدويل 
م�سرف النيل، وبنك التجارة والتنمية، وقد حتول بع�ض امل�سارف من التقليدية اإىل الأ�سلمة الكاملة ففي 
عام 1984م حتول م�سرف الأهرام تدريجيًا اإىل اأن اأ�سبح عام 1998م بنكًا اإ�سالميًا حمل ا�سم م�سرف 
م�سرف  وهو  1975م  عام  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  تاأ�س�ض  العربي  اخلليج  ويف  امل�سري،  ال�سعودي  التمويل 
دبي الإ�سالمي، ويف البحرين ظل اإطار قانونه ميتاز باملرونة، فقد اأن�ساأ م�سرف البحرين الإ�سالمي عام 
اأن�ساأ عام  اإ�سالمي  فاأول م�سرف  اأما قطر  الإ�سالمي،  تاأ�س�ض م�سرف في�سل  1979م، ويف عام 1983م 
1982م، وهو م�سرف قطر الإ�سالمي ثم م�سرف قطر الدويل عام 1990م، ويف الكويت اأ�س�ض م�سرف 
�سركة  وهو  اإ�سالمي  اأول م�سرف  فاأ�س�ض  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأما يف  الكويتي عام 1977م،  التمويل 
الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار عام 1988م، واجلدير بالذكر اأن امل�سرف الإ�سالمي للتنمية قد تاأ�س�ض يف 
جدة عام 1974م، اأما يف الأردن فقد اأ�س�ض فيها امل�سرف الإ�سالمي الأردين عام 1978م مبوجب قانون 
خا�ض، اأما يف تركيا فقد تاأ�س�ض م�سرف في�سل الإ�سالمي، ومقره اأنقرة ثم بيت الربكة الرتكي للتمويل 
عام 1985م، ويف ماليزيا �سادق الربملان وجمل�ض ال�سيوخ على قانون امل�سارف الإ�سالمية �سنة 1985م، ويف 
�سوي�سرا تاأ�س�ست دار املال الإ�سالمي عام 1981م، ويف الدمنارك، امل�سرف الإ�سالمي الدويل عام 1983م، 
اأما عن امل�سارف املركزية الإ�سالمية ف�سياأتي الإي�ساح ب�ساأن ن�ساأتها حيث هي مو�سوع البحث لحقًا، اإذ 
يف اإيران مت اأ�سلمة النظام امل�سريف عام 1983م مبوجب قانون، ويف الباك�ستان اأ�سلم النظام امل�سريف بني 
عام 1979م – 1980م، ويف ال�سودان عام 1983 م، انظر: بت�سرف، املالقى، عائ�سة ال�سرقاوي، )امل�سارف 

الإ�سالمية( املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، الطبعة الأوىل، 2000م، �ض 82.
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فهم معذورون، لأن حداثة جتربة امل�سارف الإ�سالمية، قد جتعل املخاطرة مبكان 
عنـــد تبنيها ثوريـــًا، اإل اأن ذلك ل يعفيهـــا من م�سوؤولية تطويرهـــا، والق�ساء على 
نقاط �سعفها، وهم غري معذورين يف اجلانب الآخر، لأنهم ملزمون بتنفيذ اأوامر 
ربهـــم، قال تعاىل{فال وربـــك ل يوؤمنون حتى يحكموك فيمـــا �سجر بينهم، ثم ل 

يجدوا يف اأنف�سهم حرجًا مما ق�سيت، وي�سلموا ت�سليما}، )الن�ساء: 65(.
وقال تعاىل {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اأحلت لهم، وب�سدهم 

عن �سبيل اهلل كثريًا، واأخذهم الربا وقد نهوا عنه}، )الن�ساء:161(. 
وقـــال �سلـــى اهلل عليه و�سلم: »لعـــن اهلل اآكل الربـــا، وموكلّه، و�ساهديـــه، وكاتبه« 

)رواه م�سلم: 1598(.

)ج(
يُعــــرف امل�سرف املركــــزي، باأنــــه: )موؤ�س�سة حكوميــــة غري ربحية، حتتكــــر اإ�سدار 
النقد، وتدير الكتلة النقدية مبا يحقق اأهداف ال�سيا�سة)4(النقدية، والقت�سادية(؛ 
فامل�ســــرف املركزي، منفذ لل�سيا�سة النقدية، وهي اأحد �سقي ال�سيا�سة القت�سادية 
والباحث، �ســــوف ينطلق من روؤيته القيمية لالقت�ســــاد الإ�سالمي، لدرا�سة مو�سوع 
امل�سارف املركزية، كجزء من م�سرية امل�سارف الإ�سالمية، يف اأطروحه لنيل درجة 
الدكتوراة با�سم )حتول امل�سرف املركزي الربوي اإىل م�سرف مركزي اإ�سالمي(. 
اإن هذا القت�ساد القيمي )القت�ساد الإ�سالمي(، هو الأقدر عل خلق املوؤ�س�سات، 
كامل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي، يعاي�ض ويلبي الحتيـــاج القت�سادي للمجتمعات 
الإ�سالميـــة، كما ي�ستجيب للمعطيـــات، والنتائج القت�سادية العقليـــة اأي�سًا، نحو 
تاأكيـــد هوية الأمة الإ�سالميـــة، وا�ستعادة دورها احل�ساري، كما اأن الباحث �سوف 
يراعـــي يف طرق منوذج امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي، ظـــروف الواقع، من حيث 
التـــدرج يف احلـــل، دون اإحداث هزات اقت�سادية، ومالية قـــد ل يتحملها اقت�ساد 
الـــدول العربيـــة، والإ�سالمية، دار�ســـًا جتارب امل�ســـارف املركزيـــة يف جمهورية 
)4( انظر: بت�سرف، حممد، يو�سف كمال، )امل�سرفية الإ�سالميةْ ال�سيا�سة النقديْة(، دار الن�سر للجامعات، 

الطبعة الأوىل، 1996م �ض 10. 
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الباك�ستـــان الإ�سالميـــة، وجمهورية اإيـــران الإ�سالمية، مع درا�ســـة مهمة لنموذج 
بنـــك ال�ســـودان، مع الإ�ســـارة للموؤ�س�سات املاليـــة، والنقديـــة، والرقابية الالزمة، 
فنجـــاح تطبيق النموذج يقت�سي اأي�سا الإ�سالح ال�سامـــل على امل�ستوى ال�سيا�سي، 

والقت�سادي، والت�سريعي. 
و�ستكـــون بع�ض وظائف امل�سرف املركزي يف ظـــل النظام الالربوي هي الوظائف 
نف�سهـــا التي يوؤديهـــا يف ظل مذهب القت�ساد الربـــوي؛ اإذ �سيقوم بوظيفة اإ�سدار 
النقود، و�سيكـــون امل�سرف املركزي، هو م�سرف الدولة، وتقوم موؤ�س�سات الدولة 
بفتـــح ح�ساباتهـــا فيه، ويقـــوم كذلك بعقد ال�سفقـــات مع الـــدول الأجنبية، وبكل 
الأمـــور النقدية الناجتة عن املعامالت مع هذه الدول، و�سيقوم امل�سرف املركزي 
بوظيفـــة م�سرف امل�سارف التجارية، كما تقوم امل�سارف التجارية اأي�سا بوظيفة 
التمويـــل، وال�ستثمار مع الأفراد ورجـــال الأعمال، حيث �ستقوم بفتح ح�سابات مع 

امل�سرف املركزي لالقرتا�ض منه عند ال�سرورة )5(. 
اإل اأن امل�سرف املركزي الإ�سالمي �سيتميز )6( بالآتي: 

• التـــزام امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي، يحتم عليـــه عدم التعامـــل بالفوائد 	
اإقرا�سًا، اأو اقرت�سًا، للحكومة اأو القطاع اخلا�ض. 

• التـــزام امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي، يحتـــم عليه اأن يحر�ض علـــى اإ�سدار 	
الكمية املنا�سبة من النقود، التي تفي باحتياجات الن�ساط القت�سادي. 

• التـــزام امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي، يجعله ي�ستخـــدم اأ�ساليب تختلف عن 	
الأ�ساليـــب التي يتحكم بها امل�سرف املركـــزي يف النظام الربوي، ويف حجم 

الئتمان واجتاهاته. 
• يلعــــب امل�سرف املركزي الإ�سالمــــي دورًا تنمويًا، وقائــــدًا لنت�سال اقت�سادات 	

العامل العربي، والإ�سالمي، من التخلف القت�سادي. 

)5( �سديقي، د. حممد جناة اهلل، ترجمة الدكتور اأحمد بن داود الزجاجي، )النظام امل�سريف الالربوي(، 
مركز اأبحاث القت�ساد الإ�سالمي، جدة، الطبعة الأوىل، عام 1985م، �ض 70. 

)6( اأحمد، اأحمد جمذوب )ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي( دار اللواء، اململكة العربية ال�سعودية، 
الطبعة الأوىل، عام 1989م، �ض 86. 
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)د(
تنبـــع اأهميـــة بحـــث ودرا�ســـة حتـــول امل�ســـارف املركزيـــة الربويـــة اإىل م�سارف 
مركزيـــة اإ�سالميـــة، اإىل عدة عوامل اأخـــرى، ف�ساًل عن ما ذكرنـــاه �سابقًا؛ حيث 
جند حمدودية درا�ســـة املو�سوع يف الدرا�سات العليا، ومل يقع الباحث على ر�سالة 
ماج�ستـــري اأو دكتوراه، اإل على واحدة م�سجلة بجامعـــة اأم القرى باململكة العربية 
ال�سعوديـــة حتت ا�ســـم )نحو م�سرف مركزي اإ�سالمـــي( للباحث يحيى التميمي، 
كمـــا جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأبحاث التي قام بها الربوف�سور د. حممد عمر �سابرا 
يف كتابـــه نحـــو اقت�ساد نقدي عـــادل واأبحاث اأخرى عديدة لـــه، وكذلك الأبحاث 
التـــي قام بها الربوفي�سور حممد جنـــاة اهلل �سديقي، واآخرون مثل: الدكتور معبد 
اجلارحي، والدكتور منذر القحف، يف ال�سيا�سة النقدية، قد اأثرت املكتبة العربية 

والإ�سالمية، وقد اعتمد الباحث على تلك املراجع ب�سكل كبري. 
اإن البحـــث، �ســـوف ي�سكل م�ساهمـــة تطبيقيـــة للدرا�سات، والأبحـــاث ال�سابقة يف 
القت�ســـاد الإ�سالمي والذي يفتقر اإىل درا�ســـات يف هذا املو�سوع، فما فتاأ مفكرو 
وخـــرباء القت�ساد الإ�سالمـــي، من التنظـــري ملوؤ�س�سات النظـــام النقدي، واملايل 
الإ�سالمـــي، واأن الباحـــث علـــى يقني بـــاأن اأبحاث امل�ســـارف الإ�سالميـــة ل بد اأن 
تتوجه اإىل تطوير النمـــاذج امليدانية، كما �سيكّون البحث اأحد النماذج اجلاهزة، 
حيـــث يفكر حاليـــًا العديد من الدول العربية، والإ�سالميـــة يف اإقامة اأنظمة نقدية 

اأ�سالمية، ب�سكل كامل، اأو جزئي. 

)هـ(
يت�سمن البحث خم�سة جوانب رئي�سة، هي: 

اأوال: عر�ـــض نظـــام امل�ســـرف املركـــزي يف النظـــام الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي مع 
الرتكيـــز على الأول، حيث يحتـــل حاليًا النموذج ال�سائد واملطبق يف الدول العربية 

والإ�سالمية.
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ثانياً: حتليل جتربة وبيئة امل�سارف املركزية يف العامل العربي والنامي، مع درا�سة 
املوؤ�س�ســـات النقدية العربية، متهيـــدًا لإي�ساح مدى احلاجـــة ملوؤ�س�سات القت�ساد 
الإ�سالمي، كامل�سرف املركزي الإ�سالمي، ومراعاة ذلك عند التطبيق، ومعاجلة 

تلك امل�سكالت والظروف الهيكلية املتعلقة بها. 
ثالثـــاً: التعـــرف على ال�سيا�ســـة النقدية الإ�سالمية، وبيـــان موقفها من امل�سارف 
املركزيـــة يف النظـــام الراأ�سمايل، وال�سرتاكي، مع التاأكيـــد على منوذج امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمـــي؛ حيـــث ل ميكـــن اأن يعمل الأخـــري اإل يف ظل �سيا�ســـة نقدية 

اإ�سالمية. 
رابعـــاً: اقرتاح منوذج امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي، املميـــز مبنطلقاته العقدية، 
والفكريـــة، الوا�سحة يف اأهدافه، مع ا�ستمرار تلـــك الأدوات والو�سائل والوظائف 

التي ل تتعار�ض مع ال�سريعة الإ�سالمية، واقرتاح و�سائل، ووظائف جديدة. 
خام�ســـاً: درا�ســـة منـــوذج بنك ال�ســـودان؛ حيث هـــو التجربة الوحيـــدة يف العامل 

العربي، التي طبقت جتربة امل�سارف املركزية الإ�سالمية، ب�سكلها ال�سامل. 
لقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي عند درا�سته للم�سارف املركزية يف النظام 
الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي، وكذلـــك امل�سارف املركزية يف الـــدول العربية ل �سيما 

منوذج بنك ال�سودان. 
كما ا�ستخدم الباحث املنهج التاريخي، عند درا�سة تاريخ ن�ساأة امل�سارف املركزية، 
واملنهـــج التحليلي، عنـــد درا�سة ال�سيا�سة النقدية يف الإ�ســـالم، وبيان موقفها من 
النظام امل�سريف املركزي الراأ�سمايل، وال�سرتاكي، وا�ستخدم املنهج ال�ستنباطي 
عند درا�سة منوذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي، وقد ي�ستخدم الباحث بع�ض من 

تلك املناهج ب�سكل جزئي يف اأحد الف�سول عندما تدعو احلاجة لذلك. 

)و(
ينق�سم البحث اإىل بابني، فالأول: تناول الباحث مو�سوعات تركز بالدرجة الأوىل 
على درا�ســـة التجربة امل�سرفية املركزية الراأ�سماليـــة، ففي الف�سل الأول: ق�سمه 
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الباحـــث اإىل خم�سة مباحث رئي�سة، ففي املبحـــث الأول: عرف الباحث امل�سرف 
املركـــزي الراأ�سمايل واأهدافه، ويف املبحث الثاين: ن�ساأة وتطور امل�سرف املركزي 
الراأ�سمـــايل، ويف املبحـــث الثالـــث: وظائف امل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمايل، ويف 
املبحـــث الرابع: ميزانيـــة امل�سرف املركـــزي الراأ�سمـــايل، ويف املبحث اخلام�ض: 

ا�ستقاللية امل�سرف املركزي الراأ�سمايل. 
اأمـــا الف�سل الثاين: فقد تناول الباحث التجربـــة امل�سرفية املركزية ال�سرتاكية، 
م�ستملة على ثالثة مباحث؛ حيث ت�سمن املبحث الأول: تعريف امل�سرف املركزي 
يف النظـــام ال�سرتاكـــي واأهدافـــه، ويف الثـــاين: ن�ســـاأة وتطور امل�ســـرف املركزي 

ال�سرتاكي ووظائفه، و ميزانية امل�سرف املركزي ال�سرتاكي. 
اأمـــا الف�ســـل الثالث: فقـــد تناول الباحـــث امل�ســـارف املركزية يف البلـــدان العربية 
النامية، وقد ت�سمن الف�سل ثالثة مباحث، الأول: ن�ساأة وتطور امل�سارف املركزية يف 
البلدان العربية الناميـــة، ويف الثاين: ال�سيا�سة النقدية، وجتربة امل�سارف املركزية 

يف البلدان العربية النامية، ويف الثالث: التكامل النقدي و�سندوق النقد العربي. 
اأما الف�سل الرابع: فقد تناول الباحث ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي، 
وموقفهـــا من امل�سارف املركزية يف النظامني الراأ�سمايل، وال�سرتاكي، والتكامل 
النقـــدي بني الدول الإ�سالميـــة، وق�سم الباحث الف�ســـل اإىل ثالثة مباحث، حيث 
ت�سمـــن املبحـــث الأول: ال�سيا�ســـة النقديـــة يف القت�ساد الإ�سالمـــي، ويف الثاين: 
موقـــف ال�سيا�سة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي من اأهداف ووظائف امل�سارف 
املركزيـــة الراأ�سماليـــة، وال�سرتاكيـــة ويف الثالـــث: التكامـــل النقـــدي بـــني الدول 

الإ�سالمية وجهود منظمة املوؤمتر الإ�سالمي. 
لقـــد �سعـــي الباحث اأن يكـــون الباب الثـــاين مت�سمنـــًا منوذج امل�ســـرف املركزي 
الإ�سالمـــي؛ والـــذي ق�ســـم الباحث فيـــه الف�ســـل الأول اإىل �ستة مباحـــث؛ ت�سمن 
املبحـــث الأول: تعريف امل�سرف املركزي الإ�سالمي واأهدافـــه، ويف الثاين: تاريخ 
النقـــود يف التاريخ الإ�سالمي ون�ساأة بيت مال امل�سلمني، وتطور امل�سرفية املركزية 
الإ�سالميـــة واأهميتها، والثالث: وظائف امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي و ميزانيته؛ 
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والرابـــع، عالقة امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي باملوؤ�س�سات النقديـــة والتمويلية 
الإ�سالمية والدولية. 

اأما الف�سل الثاين، فقد تناول الباحث متطلبات تطبيق منوذج امل�سرف املركزي 
الإ�سالمي، وقد ت�سمن ثالثة مباحث؛ فالأول: متطلبات اإ�سالح البيئة اخلارجية، 
والثـــاين: متطلبات اإ�ســـالح البيئة الو�سيطـــة، والثالث: متطلبـــات اإ�سالح البيئة 
الداخليـــة، وهي عبـــارة عن مطالـــب يهدف منها تهيئـــة البيئـــة املنا�سبة لتطبيق 

امل�سرف املركزي الإ�سالمي. 
اأمـــا الف�سل الثالث: فقد تنـــاول الباحث فيه امل�سرف املركـــزي ال�سوداين )بنك 
ال�ســـودان( منوذجًا تطبيقيًا، وقد ت�سمن اأربعـــة مباحث، ففي الأول: ن�ساأة وتطور 
امل�ســـرف املركزي ال�ســـوداين واأهدافـــه، ويف الثاين: وظائـــف امل�سرف املركزي 
ال�سوداين وا�ستقاللية وميزانيته، ويف الثالث: موؤ�س�سات البيئة الو�سيطة للم�سرف 

املركزي ال�سوداين، ويف الرابع تقييم جتربة امل�سرف املركزي ال�سوداين. 
ونخل�ـــض يف النهاية اإىل اأن الباحـــث يف البابني ال�سابقني، قـــام بدرا�سة التجربة 
الراأ�سماليـــة، وال�سرتاكيـــة للم�سارف املركزيـــة، وال�ستفادة من تلـــك الأدوات، 
والو�سائل والأهداف املحايدة، وكذلك درا�سة جتربة امل�سارف املركزية العربية، 
كي يتم التعرف على البيئة، ومقوماتها التي �سيعمل بها امل�سرف املركزي لحقًا، 
ثـــم تنـــاول ال�سيا�سة النقديـــة يف القت�ســـاد الإ�سالمي، التي هـــي الإطار الفكري 
القت�ســـادي، الـــذي �سينطلق منه بعد ذلـــك نحو بناء منـــوذج امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي، واملوؤ�س�ســـات التابعة له فنيًا، ثم درا�سة جتربـــة بنك ال�سودان ل�سمان 
حماولـــة التغلب على امل�سكالت، واملعوقات التي �ستواجه تطبيق النموذج امل�سريف 
املركـــزي الإ�سالمـــي، ثم اأختتـــم الباحث درا�ســـة باأهم النتائـــج املقرتحة وقائمه 

باملراجع امل�ستخدمة. 





الباب األول
امل�ســـرف املركـــزي يف النظـــام الراأ�سمـــايل وال�سرتاكـــي ويف البلـــدان العربيـــة النامية 

وال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي وموقفها منهما.
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متهيد:
 يعد الباب الأول مدخاًل علميًا للباب الثاين، حيث �ستتم درا�سة امل�سرف املركزي 
يف النظـــام الراأ�سمايل، وامل�سرف املركزي يف النظام ال�سرتاكي، مع تناول اأمثلة 
تطبيقيـــة لهمـــا، بغر�ـــض التعرف علـــى النظامني، لأنهمـــا اأحكمـــا م�ساحة كبرية 
مـــن النظرية والتطبيق يف عاملنـــا احلديث، ف�ساًل عن تطبيـــق العامل الإ�سالمي، 
والعربـــي، والنامي لتلك التجربـــة، كما اأن املوؤ�س�سات الدوليـــة والنقدية قد تبنت 
النظام الأول، وجعلته ذا مرجعية يف عاملنا املايل، والنقدي الناجح، مع اعرتافهما 

املحدود بوجود ق�سور يف هذا النظام. 
هـــذا.... وملحاولة التعرف على ظـــروف، وخ�سو�سية؛ تطبيق ذلكما النظامني يف 
عاملنا العربي، ومل�ساعدتنا لتهيئة ظروف تطبيق النموذج الإ�سالمي يف هذا الواقع 
النامـــي، واملتخلف اأحيانًا، فقـــد اأفرد الباحث ف�ساًل عـــن امل�سارف املركزية يف 
العـــامل العربي، والنامي؛ وحيث اإن امل�ســـرف املركزي حتت اأي نظام، ل ي�ستطيع 
اأن يعمـــل بحال بدون �سيا�سة نقديـــة، فكان ل بد اأن نتعرف على ال�سيا�سة النقدية 
يف القت�ســـاد الإ�سالمي، كمدخل لنموذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي، واإي�ساحًا 
ملوقـــف تلك ال�سيا�سة من النموذج الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي، والذي يتفق معها يف 
جوانـــب حمدودة يف الو�سائل والغايات، فعلم القت�ساد الإ�سالمي، ل يلغى الآخر، 

واإمنا يبني عليه.





الفصل األول 
المصرف المركزي

في النظام الرأسمالي





33

مقدمة: 
لبـــد اأن ن�سلـــم، باأن امل�سرف املركـــزي يف النظام الراأ�سمـــايل، بغ�ض النظر عن 
عيوبه يعتـــرب اإرث الب�سرية، من حيث البناء وتعقيد الأدوار؛ لذا فالباحث يف هذا 
الف�ســـل �سوف يتناول تعريـــف امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل واأهدافـــه ون�ساأته، 
ووظائفـــه، وميزانيتـــه، وا�ستقاللـــه، مـــع ذكر حـــالت تطبيقية؛ حيـــث مت درا�سة 
امل�سرف الحتياطي الفدرايل الأمريكي، وم�سرف اإجنلرتا، واللذين يعربان عن 

النفوذ، واحل�سور الدويل.
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املبحث الأول: تعريف امل�صرف املركزي الراأ�صمايل واأهدافه
املطلب االأول: تعريف امل�سرف املركزي الراأ�سمايل 

ال�ســـرف لغة: امل�سرف بك�سر الراء )ماأخوذ من ال�سرف(، وهو ا�سم مكان على 
وزن مفعـــل، وال�سرف ف�سل الدراهم على الدراهـــم، والدينار على الدينار؛ ولأن 
كل واحد منهما يعرف عن قيمة �ساحبة، وهو بيع الذهب بالف�سة، وهو من ذلك ل 
ين�ســـرف عن جوهر اإىل جوهر، والت�سريف يف جميع البياعات: اإنفاق الدراهم، 
وال�ســـراف، وال�سريف، وال�ســـرييف النقاد، وهو من امل�ســـارف وهو الت�سرف، 

واجلمع �سيارفه، و�سيارف، والهاء يف �سيارفه للن�سبة )1(.
)وال�ســـرف هو الوزن، اأو هو الكت�ساب ومنه قولـــه تعاىل )فما ي�ستطيعون �سرفا 
ول ن�سرا( وال�سرييف: املحتال يف الأمور، كال�سريف، و�سراف الدراهم، وجمعه 

�سيارفة()2(.
)�ســـرف �سرف الدنانري(: بدلها بدراهم، اأو دنانري �سواها �سرف ال�سيء: باعه، 
والـــكالم ا�ستق بع�ض مـــن بع�ض م�سارف، بادله، ا�سطـــرف الدراهم: اأي بدلها، 

تقول ا�سطرفت هذه الدراهم بدينار، اأي بدلتها وال�سرف الف�سل. 
ْرف(( اأي ف�سل؛ وال�سرافة حرفه ال�سراف،  يقال ))له على �سَ

وال�سريف، وال�سرييف جمعها �سيارفة: بّياع النقود بنقد )غريها()3(. 

ال�سرف عند الفقهاء: 
اختلف الفقهاء يف تعريف ال�سرف؛ فمنهم من اقت�سره على النقد، فقال هو بيع 

))النقد بالنقد(( كما يف جملة الأحكام العدلية)4(.
اأمـــا �ساحب املب�سوط؛ فقد تو�سع واأدخل غـــري النقدين، فقال )ال�سرف هو ا�سم 

لنوع بيع، وهو مبادلة الأثمان، بع�سها ببع�ض، والأموال(. 
)1( ابن منظور، الإمام اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم، )ل�سان العرب(، دار املعارف، القاهرة، 

الطبعة بدون، املجلد الرابع، �ض2436.
)2( الفريوز اآبادي، جمدالدين حممد بن يعقوب، )القامو�ض املحيط(، دار اجلليل، بريوت، جملد رقم)2(، �ض183. 

)3( املنجد، يف اللغة والإعالم، دار امل�سرق، بريوت، الطبعة ال�ساد�سة والثالثون، 1997م، �ض 423. 
)4( اللبناين، �سليم ر�ستم، )�سرح املجلة(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1986 م �ض68، �ض69. 
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واأنواعها ثالثة: 
• نوع منها يف العقد، ثمن على كل حال، وهو الدراهم، والدنانري. 	
• نوع منها، ما هو بيع على كل حال، وهو لي�ض من ذوات الأمثال من العرو�ض، 	

كالثياب، والدواب. 
• نوع هو ثمن من وجه، وبيع من وجه، كالكيل، واملوزون، فاإنها اإذا كانت معينة 	

يف العقود، تكون مبيعة، واإن مل تكن معينة، فاإن �ساحبها حرف الباء، وقابلها 
بيع، فهي ثمن، واإن مل ي�سحبها حرف الباء، وقابلها ثمن فهي مبيعة)5(. 

املركزي لغة:
 )املركـــز مبعنـــى الو�ســـط، ومركز الدائـــرة و�سطها، ومركز اجلنـــد، حيث اأمروا 

بالتجمع، ومركز الرجل حمله( )6(.

الراأ�سمالية:
)هي نظـــام اقت�سادي يتميـــز بامللكية اخلا�ســـة، لو�سائل الإنتـــاج، والتوزيع، كما 
يتميـــز باملناف�سة احلـــرة، وت�سعى الوحدات الإنتاجية فيـــه، اإىل حتقيق اأكرب عائد 

ممكن، وترتبط الراأ�سمالية مبفهوم اآخر هو القت�ساد احلر(. 
 ويعـــرف باأنه )النظام القت�سادي القائم على احلريـــة املطلقة وامللكية اخلا�سة 
لو�سائـــل الإنتاج ومبداأ املناف�ســـة واملبادرة الذاتية باعتبـــار اأي �سيا�سة اقت�سادية 
موجهة �ستق�ســـي على ديناميكية القت�ساد الراأ�سمـــايل القائم على نوع التنظيم 

العفوي اخلالق()7(. 
ويعرفها د. حمود الرحيلي، بقوله )نظام اقت�سادي ذو فل�سفة اجتماعية و�سيا�سية، 
يقوم على اأ�سا�ض اإطالق احلرية ال�سخ�سية للفرد فيما يعمل، وفيما يك�سب، وفيما 

ميلك، وفيما ينفق دون حدود، اأو قيود، ومن غري مراعاة لدين اأو خلق()8(. 
)5( ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد )املب�سوط( دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الأوىل، 2001 م، املجلد )12(، �ض 5.
)6( الفريوز اآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )القامو�ض املحيط( جملد رقم )2( مرجع �سابق. �ض 183. 
)7( اجلمعة، علي )معجم امل�سطلحات القت�سادية والإ�سالمية(، مكتبة العبيكان، الريا�ض، الطبعة الأوىل، 

2000م، �ض274. 
)8( الرحيلى، د. حمود )الراأ�سمالية وموقف الإ�سالم منها( دار العا�سمة، الريا�ض، الطبعة الأوىل، 1995م، �ض15
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تعريف امل�سرف املركزي عند االقت�ساديني: 
يعـــرف بع�ض القت�ساديني امل�سرف املركزي، مـــن حيث ال�سكل القانوين، حيث يقول 
توما�ض مايـــر)thomas mayer(، من جامعة كاليفرونيا، واآخرون، هو: )موؤ�س�سات 
حكومية ل تهتم بتحقيق اأق�سى ربحية، بل تهدف اإىل حتقيق بع�ض الأهداف لالقت�ساد 

باأكمله، مثل منع انهيار امل�سارف التجارية، ومنع البطالة وما اإىل ذلك()9(. 
ويعرفه د. �سياء جميد، بقوله: ))عبارة عن موؤ�س�سة مركزية نقدية، تقوم بوظيفة 
م�ســـرف امل�سارف، ووكيل مايل للحكومة، وم�سوؤوًل عن اإدارة النظام النقدي يف 
الدولـــة، وياأتي امل�سرف املركزي على راأ�ـــض املوؤ�س�سة امل�سرفية يف البالد وعالوة 
علـــى ذلك، مـــا عدا بع�ض ال�ستثناءات، يجب اأن ل يقـــوم امل�سرف املركزي بتلك 

الأعمال التي تقوم بها امل�سارف التجارية يف تعاملها مع اأفراد املجتمع(( )10(. 
وقد اختلف القت�ساديون يف تعريفاتهم للم�سرف املركزي، فمنهم من يذكر اأحد 
وظائفـــه دون الأخرى، ويف هـــذا ال�سدد يقول فريا �سمـبـــث)Fera Smith(: اأن 
التعريـــف الأول لل�سريفة املركزية هو )نظام �سرييف يتـــوىل فيه م�سرف واحد، 
 )Shaw( ويعـــرف �سو ،)اإمـــا اإحتـــكار كامل اأو جزئـــي لإ�ســـدار الأوراق النقدية
امل�سرف املركزي، باأنه )ذلك امل�سرف امل�سوؤول عن تنظيم حركة الئتمان()11(، 
يف حـــني يوؤكد هوتـــري )Hawtry( )على وظيفة امل�ســـرف املركزي كملجاأ اأخري 
لالإقرا�ـــض(،...... اأما �ستويتو�ض )Statutes(، من م�سرف الت�سويات الدولية، 
فيوؤكد علـــى )دور امل�سرف املركزي يف املجتمع بحق تنظيم حجم العملة، وحجم 
الئتمـــان يف البلـــد(، اأمـــا كي�ـــض )Kisch(، واألكـــن)Elkin(، فقد اعتـــربا )اأن 
الوظيفـــة الأ�سا�سيـــة، هـــي اأن امل�سارف املركزيـــة، م�سوؤولة عن حتقيـــق ا�ستقرار 

النظام النقدي()12(.

)9( ماير، توما�ض، واآخرون، ترجمة اأ.د ال�سيد اأحمد عبداخلالق، )النقود والبنوك والقت�ساد(، دار املريخ، 
الريا�ض، الطبعة الأوىل، 2002 م، �ض247. 

عام  بدون،  الإ�سكندرية،الطبعة  اجلامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  النقدي(،  )القت�ساد  �سياء،  د.  جميد،   )10(
1998م، �ض244. 

)11( الئتمان Credit: هو عملية مبادلة �سيء ذي قيمة اأو كمية من النقود يف احلا�سر، مقابل وعد بالدفع يف 
امل�ستقبل، اأنظر: اجلمعة، على، مرجع �سابق، �ض 21. 

)12( كوك.م، اأج، دي، )ال�سريفة املركزية(، دار الطليعة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1987م، �ض 19. 
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وتعـــرف الدكتورة زينب عو�ض اهلل، امل�سرف املركـــزي، باأنه: )الهيئة التي تتوىل 
اإ�سدار البنكنـــوت، وت�سمن بو�سائل �ستى �سالمة اأ�س�ـــض النظام امل�سريف، ويوكل 

اإليها، الإ�سراف على ال�سيا�سة الئتمانية يف الدولة()13(. 
كمـــا عرفه د. حممـــد بن على القـــرى، بقولـــه: )امل�سرف املركـــزي هو م�سرف 
احلكومـــة، وم�ست�سارها، وهـــو اجلهة امل�سرفة على ح�سن �ســـري النظام امل�سريف، 
وتوجيهـــه، نحـــو حتقيق اأهداف اأ�سا�سيـــة لالقت�ساد، وينه�ـــض امل�سرف املركزي 
بوظيفـــة التحكـــم يف الكتلـــة النقديـــة يف القت�ســـاد بطريقـــة متكن مـــن حتقيق 
ال�ستقـــرار يف الأ�سعـــار، وزيادة معدل العمالـــة، والنمو القت�ســـادي، اإل اأن اأهم 
وظائفه هي، اإ�سدار النقود، وامل�سرف املركزي يف اأكرث البلدان، موؤ�س�سة عامة ل 

ت�سعى لتحقيق الربح( )14(.
بعد ا�ستعرا�ض اأبرز تعريفات امل�سرف املركزي، ميكن اأن نخل�ض اإىل ما ياأتي: 

اأواًل: اأن امل�سرف املركزي، موؤ�س�سة حكومية غري ربحية. 
ثانيـــاً: اأن هـــدف امل�سرف املركزي، هو تنفيذ ال�سيا�ســـة النقدية من خالل اإدارة 

النقد، والئتمان، واملحافظة على �سالمة النظام امل�سريف وكفاءته. 
ثالثـــاً: اأن امل�ســـرف املركـــزي، يقوم بوظائـــف متعددة، تعطي اأهميـــة ن�سبية لكل 
وظيفة بح�سب ظروف الدولة القت�سادية، والجتماعية، ومن اأبرز تلك الوظائف 
اإ�ســـدار النقد، وم�سرف الدولة وم�ست�سارهـــا، والقيم على الحتياطيات النقدية 
للم�ســـارف التجاريـــة، والقيـــم علـــى احتياطيات الدولـــة من العمـــالت الدولية، 

والرقابة على الئتمان، وامللجاأ الأخري لالإقرا�ض. 
وعليــــه فاإن الباحث، يعرف امل�ســــرف املركزي، باأنه )موؤ�س�سة حكومية غري ربحية، 
حتتكر اإ�ســــدار الأوراق النقدية، وم�سوؤولة عن تنفيــــذ ال�سيا�سة النقدية، من خالل 
اإدارة الكتلة النقدية، والئتمان، واملحافظة على �سالمة النظام امل�سريف وكفاءته(. 

)13( عو�ض اهلل، زينب ح�سني )اقت�ساديات النقود واملال( دار اجلامعة، بريوت، الطبعة بدون، 1994 م، �ض 
ـ138. وانظر اأي�سًا يف: �سافعي، د. حممد زكي، )مقدمة يف النقود والبنوك(، دار النه�سة العربية، بريوت، 

الطبعة ال�سابعة، بدون تاريخ، �ض281. 
)14( القرى، 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، �ض 243. 



38

املطلب الثاين: اأهداف امل�سرف املركزي الراأ�سمايل 
يهدف امل�سرف املركزي الراأ�سمايل اإىل عدة اأهداف)15(منها: 

حتقيـــق العمالـــة املرتفعـــة: وهـــو هدف وا�ســـح لأي �سيا�ســـة اقت�ساد كلـــي؛ فاأن 
البطالة)16(تخلف ال�سقاء الإن�ساين، اأو على خ�سارة وتبديد الناجت الذي ت�سري اإليه. 
ا�ستقـــرار االئتمـــان: اإن ا�ستقـــرار الئتمـــان لـــه ارتبـــاط وثيق، مبعـــدلت الت�سخم، 
فالت�سخـــم �ســـوف يقـــود اإىل غـــالء يف م�ستويات الأ�سعـــار، وانخفا�ض قيمـــة العملة 
الوطنية، ف�ساًل عن تاآكل ال�ستثمارات، ويفقد القت�ساد الوطني قدرته على التوازن. 
�سعـــر �ســـرف مالئـــم: اإن اأ�سعار ال�ســـرف املالئمة هي ذلك ال�سعـــر الذي يحقق 

اأ�سعار معقولة للواردات، واأ�سعار معقولة لل�سادرات. 
النمـــو االقت�ســـادي: ي�سعـــى امل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمـــايل، اإىل تخطـــي عدة 
عوائـــق، منها: جتنب الذعر املايل، وا�ستقرار اأ�سعار الفائدة، واملحافظة على ثقة 
امل�ستثمريـــن والأجانب، حيث يقول، توما�ض مايـــر )THOMAS MAYER(، )اإن 
امل�ســـرف املركزي، ل يعمل كامل�سارف التجاريـــة، فهو موؤ�س�سة حكومية ل تهدف 
اإىل تعظيـــم الربـــح، بل تهـــدف اإىل حتقيق اأهداف حمـــدودة لالقت�ساد الوطني، 
ومنها حماية امل�سارف من الإفال�ض، وحتقيق اأعلى معدلت ت�سغيل للعمالة()17(.

ويجـــدر القول باأن جميـــع امل�سارف املركزية قد تتفق يف الأهداف العامة، اإل اأنها 
قد تختلف بالتف�سيالت والأ�ساليب ح�سب معايري منها: 

• مرحلة النمو القت�سادي العام للبلد. 	
• حجم املوارد املالية املتاحة. 	
• مدى ات�ساع وتطور �سوق املال و�سوق النقد. 	
• تركيب الهيكل؛ الئتماين، ال�سائد يف البلد. 	
• نوع النظام النقدي الذي يعمل امل�سرف املركزي يف ظله. 	
• طبيعة العالقات، املالية الدولية، للبلد ب�سورة عامة)18(.	

)15( ماير، توما�ض، واآخرون، مرجع �سابق، �ض 487. 
الو�سع القت�سادي،  ب�سبب  العاملة  اليد  ت�سغيل  اإمكانية  اأو عدم وجود  العمل  التوقف عن  البطالة هي   )16(

اجلمعة، على، مرجع �سابق، �ض112. 
 MAYER , THOmAS AND OTHERS , MONEY BANKING AND THE ECONOMY, NORTON, NEW YORK, )17(

 SI TH EDITION 1993,P.191

)18( رم�سان، د. زيادة )اإدارة الأعمال امل�سرفية( اجلامعة الأردنية، عمان، 1977م، �ض 245. 
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املبحث الثاين: ن�صاأة وتطور امل�صرف املركزي الراأ�صمايل
املطلب االأول: ن�ساأة امل�سارف التجارية املركزية )م�سرف اإجنلرتا( 

ن�ستعر�ض ن�ساأة امل�سارف التجارية)19(لأنها �سابقة للم�سارف املركزية، بل اإن بع�ض 
امل�سارف، لعب دور امل�سرف التجاري، واملركزي يف اآن واحد، وا�ستقاللية امل�سرف 

املركزي ب�سكله احلايل، جاء تطورًا عن امل�سرف التجاري ومنف�ساًل عنه. 
ويوؤكـــد ذلـــك د. زكريا با�ســـا بقوله: ))قد كانـــت امل�سارف املركزيـــة عند بداية 
ن�ساأتها، م�سارف جتارية، ت�ستخدم �سلطاتها املختلفة، من دعم احلكومات، مثلما 
حـــدث يف هولندا عام 1844م، وفرن�سا عـــام 1875 م، وال�سويد 1897 م، وم�سر 
عام 1898م، والوليات املتحـــدة الأمريكية عام 1914م، وا�سرتاليا عام 1924م، 

واإيطاليا عام 1926 م، وكندا عام 1935 م، واإيرلندا عام 1942 م(()20(. 
م�سرف اإجنلرتا: اأن م�سرف اإجنلرتا، مقبول دوليًا، عند درا�سة ن�ساأة امل�سارف 
املركزيـــة، فقد اأن�ساأ م�سرف اإجنلـــرتا، باكتتاب عام 1694 م، لغر�ض وا�سح، هو 
ت�سليـــف احلكومة، مقابل منحه امتيـــاز اإ�سدار الأوراق النقديـــة، مبوجب اأحكام 
قانون اأقره الربملان، ولقد كان هذا المتياز خا�سعًا لقيود و�سروط حمدده، حيث 
كان قابـــاًل للتجديـــد ب�سفة دوريـــة، وكان يجدد معه امتياز اإ�ســـدار النقد مقابل 

تقدمي قرو�ض اإ�سافية للحكومة)21(.

)19( اأول ظهور للم�سارف ب�سكلها احلديث كان على يد ال�ساغة، وال�سيارفة وكبار التجار يف اأوروبا واإيطاليا 
بق�سد  وال�سيارفة  ال�ساغة،  لدى هوؤلء  اأموالهم  يودعون  والتجار  الأعمال،  كان رجال  بالتحديد، حيث 
حفظها مقابل اإي�سالت يحررها هوؤلء ال�سيارفة وال�ساغة بق�سد حفظ حقوق هوؤلء املودعني، وهكذا 
ن�ساأت الوظيفة التقليدية الأوىل وهي اإيداع الأموال ثم بعد ذلك اإقرا�سها من جديد. وتنق�سم امل�سارف اإىل 
اأنواع: فمنها امل�سارف التجارية، وال�سناعية والعقارية والزراعية والإ�ستثمارية والدخار وي�سرف عليها 
م�سرف امل�سارف )امل�سرف املركزي(، انظر: احلزمي، يو�سف )اأ�سا�سيات العمل امل�سريف الإ�سالمي( 
حقيبة تدريبية، �سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار، مركز التدريب، الريا�ض، 1997 م �ض 8. ت�سري 
خولة الدجيلي، اأن امل�سلمني �سبقوا هوؤلء يف العمل امل�سريف، �سيما يف العراق يف القرن الرابع الهجري، 
حيث كتب �سيف الدولة احلمداين ورقة، موقعه اإىل �سراف مببلغ مائة دينار لأحد الأ�سخا�ض ف�سرفت له 
النقود عندما اأبرز الرقعة لل�سراف وهذا يدل على اأنهم ا�ستخدموا الإيداع وال�سيكات وغريها من الأعمال 

امل�سرفية. انظر، الدجيلي، خولة �ساكر )بيت املال( طبعة وزارة الأوقاف، العراق، 1976م، �ض 166. 
بكلية  والتدريب  البحوث  جلنة  اإ�سالمية(  نظر  وجهة  مع  وبنوك  )نقود  عبداحلميد  زكريا  د.  با�سا،   )20(

التجارة، جامعة الكويت، الطبعة الأوىل، عام 1989م، �ض 136. 
)21( كوك، دي، مرجع �سابق، �ض13.
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كمـــا كانت اأحد اأهم اأ�سباب اإن�ســـاء هذا امل�سرف، هو متويل احلرب التي ا�ستدت 
بـــني فرن�سا، واإجنلرتا عـــام 1689 م، والتي امتدت ردحًا من الزمان، مما ا�سطر 
اإجنلرتا، للبحث عن و�سائل منا�سبة لتمويل موقفها الع�سكري، فجاءت فكرة قيام 
�سركـــة م�ساهمة تقوم بهـــذا الدور، وهو اإقرا�ض احلكومة مبلغـــًا يزيد على مليون 

جنيه ا�سرتليني، مقابل منحه امتياز الإ�سدار )22(.
وبنـــاء على هذا المتياز اخلا�ض فقد اأ�سبحت اأحد اأهم وظيفة مل�سرف اإجنلرتا، 
هـــو توليه مهمة توجيه احلكومة فيما يخت�ض ب�سيا�ســـة الدولة املالية، والتاأكد من 
تطبيقها لهذه ال�سيا�سات، ف�ساًل عن مدها بالأموال الالزمة على �سبيل الإقرا�ض 
خـــالل فرتة احلـــرب التي ا�ستمرت حتى عـــام 1697 م، كما ذكرنـــا ذلك �سابقًا، 

والتي كانت تكلفتها اأكرب بكثري من اأن متول بال�سرائب املح�سلة)23(.
وبهذا التطور املهم الـــذي طبع به م�سرف اإجنلرتا موقفه العام كم�سدر للنقود، 
بالإ�سافـــة اإىل وظيفتـــه اجلديدة كم�سرف للحكومة ووكيلهـــا، ا�ستطاع امل�سرف 
اأن يك�ســـب ثقة الكثـــري من امل�سارف اخلا�سة التي بـــداأت تظهر يف القرن الثامن 
ع�ســـر، مما جعلها تعمـــل على الحتفاظ بح�ساب مع م�ســـرف اإجنلرتا؛ حيث اإنه 
امل�ســـرف الـــذي متتعت اأوراقـــه باأكرب قدر مـــن الثقة، والتداول، ممـــا مكنه عند 
ظهور امل�ســـارف الربيطانية ك�سركات م�ساهمة عام 1862 م، من اأن يكون القيم 
على الحتياطيات النقدية للم�سارف اخلا�سة، وبذلك يكون امل�سرف قد اأ�سندت 

اإليه مهمة م�سرف امل�سارف كما اأ�سبح امللجاأ الأخري لإقرا�سها)24(.
 ،)the bank charter act( ،ويف تطـــور مهـــم جدًا، �سدر قانـــون عـــام 1844م
ليعطي م�سرف اإجنلرتا احلق يف احتكار الإ�سدار النقدي يف نطاق دائرة ن�سف 
قطرهـــا)3( اأميال من مدينة لندن، ومل ي�سمـــح لأي م�سرف اآخر جديد بالقيام 
بهـــذه املهمة، كمـــا مت حتجيم امل�سارف امل�سمـــوح لها �سابقًا بالإ�ســـدار باأن تقوم 
بهـــذه العمليـــة يف اأ�سيق نطاق، كما �سمـــح قانون 1844 م، مل�ســـرف اإجنلرتا، اأن 
ي�ستمـــر يف اإ�ســـدار مـــا يعـــادل )14( مليونًا من اجلنيهـــات الإ�سرتلينيـــة دون اأن 

)22( عمر، د. ح�سني،)مبادئ علم القت�ساد(، دار الفكر العربي، بريوت، 1989 م، الطبعة بدون، �ض 466.
 F.E. perry,(the Elements of banking) , institute of bankers, 1978 p. 29 )23(

)24( كوك، دي، مرجع �سابق، �ض 14.
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يلتزم بتغطية ذلك بالذهب، ولكنه ملزم بتغطية ما يزيد على هذا املبـلغ، وهو ما 
 .)fiduciary issue(ي�سـمى

 وقـــد اأدت الأزمات التـــي وقعت يف الأعـــوام 1847م، 1857 م، 1866م، اإىل تويل 
م�ســـرف اإجنلرتا، م�سوؤولية ج�سيمـــة ل تتمثل فقط يف املحافظة على نقد البالد، 
واإمنـــا اأي�ســـًا علـــى اإدارة الئتمان على اأ�سا�ـــض �سليم، وقد فر�ست هـــذه الأزمات 
علـــى امل�ســـرف، اإدراك العالقـــة القويـــة بـــني النقد والئتمـــان؛ ولـــذا كان لزامًا 
عليـــه الحتفاظ بحد اأدين مـــن الحتياطي النقدي، مقابـــل الأوراق النقدية التي 
ي�سدرهـــا، ول يقـــف الأمر عند هـــذا احلد، بل عليه اأن ي�ستبـــدل اأوراقه النقدية، 
مب�سكـــوكات ذهبية عنـــد الطلب، كما ك�سفت تلك الأزمـــات املدى الذي ميكن اأن 
يتاأثر به و�سع امل�سرف بامل�ساربـــات، والتو�سع غري املربر لالئتمان، وتبعًا لذلك، 
مدى احلاجة لتخاذ خطوات حلماية احتياطياته الذهبية يف الوقت املنا�سب )25(. 
يف عـــام 1928م اأ�سبـــح م�سرف اإجنلـــرتا هو امل�سدر الوحيـــد للعملة يف اإجنلرتا 

ومقاطعة ويلز. 
ويعـــد م�سرف اإجنلرتا من اأكرث امل�ســـارف املركزية الأوربيـــة تبعة للحكومة ومل 
ي�ستطع اأن ي�سق طريقه نحو ال�ستقالل من �سيطرة احلكومة اإل بعد عام 1997م، 
حني قـــررت احلكومـــة الربيطانية اإجـــراء اإ�سالحات جذرية يف نظـــام امل�سرف 
املركـــزي، ممـــا منحه �سالحيـــات اأكـــرث لإدارة ال�سيا�سة النقديـــة، وقد جاء هذا 

الإ�سالح، نتيجة لتنفيذ اأحد وعود حزب العمال النتخابية)26(.

املطلب الثاين: ن�ساأة امل�سرف املركزي الراأ�سمايل اجلديد 
 خـــالل القرن التا�سع ع�سر قامت الدول يف العديد من الأقطار، اإما منح م�سرف 
موجـــود، حق اإ�سدار الأوراق النقدية لوحده، اأو تويل مهمة الإ�سدار الرئي�سة لها، 
اأو �ساعـــدت علـــى اإن�ساء م�سرف اإ�ســـدار جديد ب�سالحيـــات وامتيازات خا�سة، 

متوافقة مع �سيطرة ورقابة حكومية بدرجات متفاوتة. 

)25( كوك، دي، مرجع �سابق، �ض 14.
)26( العيا�ض د. غ�سان )امل�سرف املركزي والدولة( احتاد امل�سارف العربية، عمان، الطبعة بدون، 998 م، 

�ض 135. 
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فامل�ســـــرف املركــــزي ال�سـويــــدي)Riks bank(، انبثـــــق مـــن م�ســــرف خـا�ض 
موؤ�س�ض يف �سنة 1656م، واأعيد تنظيمه كم�سرف دولة يف �سنة 1668م، وقد اأعيد 

تثبيته ت�سريعيًا كمحتكر لإ�سدار النقد عام 1809م.
وم�سرف فرن�سا، الذي اأ�س�ض يف �سنة 1800م مب�ساعدة جزئية من اأموال الدولة، 
وب�سورة رئي�سة براأ�سمال خا�ـــض، اأ�سبح �سرييف احلكومة، وا�ستلم احلق الوحيد 
لإ�ســـدار الأوراق النقدية يف باري�ض، ومار�ست احلكومة م�ساركة يف ال�سيطرة على 

امل�سرف من خالل تعيني املحافظ، واإثنني من م�ساعدي املحافظ. 
وتاأ�س�ـــض امل�سرف الهولندي يف �سنة 1814م بعـــد اأن فقدت الثقة لأ�سباب عديدة 
مب�سرف اأم�سرتدام القدمي، ومنح حق اإ�سدار الأوراق النقدية و�سرييف احلكومة. 
اأمـــا امل�ســـرف الوطني النم�ســـاوي فقد تاأ�س�ـــض يف �سنة 1817م، مـــن اأجل اإعادة 
النظـــام للو�ســـع النقدي يف النم�سا الذي كان قد تدهور كثـــريًا نتيجة لتدين قيمة 

العملة، وا�ستلم امل�سرف امتياز اإ�سدار الأوراق النقدية. 
افتتـــح م�ســـرف الرنويج يف �سنـــة 1817م، وبداأ براأ�سمال خا�ـــض، ومت منحه حق 
اإ�ســـدار النقد، و�ســـرييف الدولة، اأما يف الدمنارك فقـــد تاأ�س�ض امل�سرف الوطني 
لكوبنهاجـــن براأ�سمـــال خا�ـــض �سنـــة 1818م، و�سيطرت الدولة عليـــه من خالل، 
تعيـــني املحافظ، واأ�س�ض امل�سرف الوطني البلجيكي يف �سنة 1850م، اأما م�سرف 
اأ�سبانيـــا فقد تاأ�س�ض �سنة 1829م، وعرف بهذا ال�سم يف �سنة 1856م، حيث كان 

ميكنه يف البداية الإ�سرتاك مع م�سارف املقاطعات يف اإ�سدار الأوراق النقدية. 
وكان م�ســـرف رو�سيـــا قـــد تاأ�س�ـــض �سنـــة 1860م، كم�سرف دولة بهـــدف توحيد 
التداول النقـــدي، وطرح قرو�ض الإمرباطورية الرو�سيـــة، اأما م�سرف الرايخ يف 
اأملانيـــا فكان تاأ�سي�سه يف �سنة 1875م، على م�ســـرف برو�سيا، الذي كانت ملكيته 
جزئيـــًا للدولة، ومت ت�سكيل م�ســـرف اليابان يف �سنة 1882م لإعـــادة النظام بعد 
ال�سطـــراب الذي �سار، ب�سبب اإ�سدار الكثري من الأوراق النقدية من قبل العديد 
مـــن امل�ســـارف الوطنية، وقد وجـــدت اأي�سًا م�ســـارف حمتكرة لإ�ســـدار الأوراق 
النقديـــة يف بلـــدان مثـــل: الربتغـــال، ورومانيـــا، وبلغاريـــا، تركيا، جـــاوه، م�سر، 

اجلزائر، خالل القرن التا�سع ع�سر.
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 اإن اأبـــرز حدث يف تاريخ امل�سارف املركزية يف القرن الع�سرين، هو املوؤمتر املايل 
الدويل الذي عقد يف بروك�سيل �سنة1920م، والذي اأ�سدر تو�سياته، و مفادها اأن 
علـــى كل البلدان التي مل تن�ساأ م�سرفًا مركزيًا بعـــد، اأن تبداأ يف اإن�سائه بال�سرعة 
املمكنـــة، لي�ض فقط لغر�ض ت�سهيل اإعادة ال�ستقـــرار لعمالتها ونظامها امل�سريف 

واملحافظة عليه، بل اأي�سًا من اأجل م�سلحة التعاون الدويل )27(.
منـــذ ذلك الوقـــت، وبعد تاأ�سي�ـــض م�سرف الحتياطـــي جلنوب اأفريقيـــا يف �سنة 
1921م، فقـــد جرى تاأ�سي�ـــض العديد من امل�سارف املركزيـــة يف البلدان امل�ستقلة 

حديثًا، والتي ح�سلت على ا�ستقاللها يف اخلم�سني �سنة الأخرية)28(.

)27( كوك، دي، مرجع �سابق، �ض 13. 
)28( حامد، �سيد، ترجمة ح�سن يا�سني )تطور النظام البنكي املركزي يف اململكة العربية ال�سعودية( مركز 

البحوث وال�ست�سارات، معهد الإدارة العامة، الريا�ض، الطبعة بدون، 1979م، �ض 39. 
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املبحث الثالث: وظائف امل�صرف املركزي الراأ�صمايل
يقوم امل�سرف املركزي بوظائف متعددة، ميكن تق�سيمها اإىل نوعني من الوظائف، 
الأول: وظائف رئي�سة: هي امل�سوؤولة عن كمية النقود الورقية و�سعر الفائدة، واأي�سًا 
منـــع انهيار امل�سارف)29(؛ ووظائف اأخرى روتينية: مثل اأن يكون م�ست�سارًا، ووكيل 

الدولة، والحتفاظ باحتياطيات امل�سارف، واإجراء املقا�سة بينهم)30(.

املطلب االأول: م�سرف االإ�سدار: 
كان اإ�سدار النقود، �ساريًا بني امل�سارف التجارية يف كثري من البلدان، قبل ن�ساأة 
امل�ســـارف املركزية، اأي قبل القرن الع�سريـــن، ومن بني تلك امل�سارف التجارية، 
م�سرف اإجنلرتا، والذي ا�ستطـــاع كما ذكرنا ذلك عند التطرق لن�ساأة امل�سارف 

املركزية، اإىل تاأ�سي�ض نقد الدولة.
وقـــد وجـــد اأن تركيز اإ�ســـدار النقود لدى جهة حمـــددة، له عـــدة اأ�سباب، وجيهة 

تتمثل يف:
• حتقيق رقابة اأف�سل. 	
• متاثل اأوراق النقد. 	
• الإ�سراف على التزام امل�سرف املركزي، قواعد اإ�سدار الأوراق النقدية. 	
• متكن الدولة من و�سيلة لإدارة ال�سيا�سة النقدية. 	

وممـــا ل �ســـك فيه، فـــاإن تركيز اإ�ســـدار النقد لدي جهة حمـــددة، وهي امل�سرف 
املركـــزي قد لقي قبوًل، وتاأييدًا كبريًا، بدًل مـــن اإ�سدراها من قبل احلكومة التي 
يخ�سى اأن ت�سيء ا�ستخدام تلك الإدارة دون �سابط، كما تعزز هذا الدور امل�ستقل 
يف الـــدول الدميقراطية؛ حيـــث ل �سلطة مطلقة على جمل�ـــض حمافظي امل�سرف 

املركزي اأو املحافظ.

)29( يعني اإفال�ض امل�سرف ويعرف اقت�ساديًا حينما تعلن املحكمة اأن فردًا اأو موؤ�س�سة باأنهم عاجزين عن 
بت�سفية  يقوم  امل�سفي  ي�سمي  املحكمة  تعينه  اإىل موظف  املفل�ض  تنتقل موجودات  وعلية  بدينيهما  الوفاء 

املوجودات وتق�سيمها بني الدائنني، اجلمعة، علي، مرجع �سابق، �ض 69. 
)30( ماير، توما�ض واأخرون، مرجع �سابق، �ض 248. 
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قواعد االإ�سدار: 
اإن قواعـــد الإ�ســـدار تنظـــم مبوجـــب قانـــون، وقد اختلفـــت القوانـــني التي تنظم 
الإ�ســـدار مـــن دولة اإىل اأخـــرى، ومن وقت لآخر؛ وكل القوانـــني تدور حول حتديد 
نوعيـــة الغطـــاء، الذي يجـــب اأن يحتفظ به امل�ســـرف املركزي يف مقابـــل اإ�سدار 
الأوراق النقدية، وهذا الغطاء قد يكون من ال�سندات احلكومية، والذهب، والعملة 
الأجنبية، والغر�ض من احتفاظ امل�سرف املركزي بهذه الأ�سول مقابل ما ي�سدره 

من اأوراق بنكنوت، هو: الإبقاء على النقد كي يقوم بوظائفه. 
وهناك فل�سفتان تقوم عليهما قواعد الإ�سدار:

القاعدة االأوىل:
تـــرى اإعطاء احلرية للم�سرف املركزي يف اإ�سدار مقـــدار البنكنوت يف اأي وقت، 
فكميـــة امل�ســـدر يحدده مقدار طلـــب املتعاملني، ففي اأوقات الـــرواج حيث تن�سط 
الأحوال التجارية، وتزداد امل�سروعات، ومن ثم يزداد طلب املتعاملني على النقود 
من امل�سارف التجارية ملقابلة الئتمان املتزايد، فيقوم امل�سرف املركزي، بزيادة 
الإ�ســـدار، ويف اأوقات الك�ساد؛ حيث يقل ن�ساط رجـــال الأعمال، وتقل املعامالت، 
وبالتـــايل يقـــل طلـــب امل�ســـارف، واملتعاملني الأفـــراد؛ فيقوم امل�ســـرف املركزي 
بتخفي�ض حجم امل�سدر من النقود، ووفقًا لأن�سار فل�سفة حرية الإ�سدار، يقولون 
منتقديـــن اإننـــا لـــو قيدنا اإ�ســـدار البنكنوت علـــى اأ�سا�ض ما يحتفـــظ به امل�سرف 
املركزي من ذهب، ولي�ض وفقًا لظروف الن�ساط القت�سادي ال�سائدة، �سيوؤدي اإىل 
اأنـــه يف اأوقات الرواج حيث يزداد الطلب على البنكنوت، وقيام امل�سرف املركزي 
بزيـــادة مقدار امل�سدر مـــن الأوراق �سيخ�سى منه اأن تزداد �ســـدة الرواج، وتتجه 
الأ�سعـــار نحو الرتفاع، حمدثتًا، حالة من الت�سخم ممـــا يوؤدى اإىل تدهور العملة 
الوطنيـــة، والعك�ض يف اأوقات الك�ساد، وبعبارة اأخـــرى فاإن هذه الفل�سفة توؤدي اإىل 

زيادة حالة الرواج �سدة، وزيادة حالة الك�ساد ق�سوة.
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القاعدة الثانية:
فـــريى اأ�سحابها تقييد الإ�سدار، حيث ل حرية كاملة للم�سرف املركزي، اإذ لدى 
امل�ســـرف من الو�سائل الأخرى، مثل متكني امل�سارف التجارية على خلق الودائع، 
فيـــزداد املعرو�ض من النقود يف اأوقـــات الرواج، والعك�ض يف اأوقات الك�ساد، متبعة 

�سيا�سة انكما�سية)31(. 
وقد مرت قواعد الإ�سدار بعدد من الأ�سكال: 

نظام الغطاء الذهبي الكامل:
ويق�ســـى هذا النظـــام باأن يكـــون احتياطي الذهـــب ملقدار ما ي�ســـدره امل�سرف 
املركـــزي من اأوراق البنكنـــوت )100 %( اأي اأوراق البنكنوت يف هذه احلالة تكون 

اأوراق نقدية نائية. 

نظام االإ�سدار بالن�سبة:
ويقوم هذا النظام على اأ�سا�ض منح امل�سرف املركزي حق اإ�سدار اأوراق البنكنوت 
بكميـــة معلومة بـــدون غطاء ذهبي، علـــى اأنـــه اإذا زاد مقدار امل�ســـدر من اأوراق 
البنكنوت عن هذه الن�سبة، فعلى امل�سرف املركزي اأن يغطي الزيادة بغطاء كامل 

من الذهب. 

نظام الغطاء املتنوع:
ويق�ســـي هذا النظـــام باأن يقوم امل�ســـرف املركزي بالحتفـــاظ بن�سبة معينة من 
مقـــدار امل�سدر من العملة الورقية كاحتياطي ذهـــب، على اأن يكون غطاء الن�سبة 
الباقيـــة من عنا�ســـر الغطاء الأخـــرى كال�سنـــدات احلكوميـــة والأوراق التجارية 
والأوراق املالية، وقد كانت اأملانيا اأول من اتبع هذا النظام، وتبعتها بعد ذلك دول 

كثرية، مثل: الوليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا. 

)31( انظر: بت�سرف، خليل، د.�سامي )النقود والبنوك( �سركة كاظمة للن�سر والرتجمة والتوزيع، الكويت، 
الطبعة الأوىل، عام1982م، �ض530. 
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نظام احلد االأق�سى لالإ�سدار:
يق�ســـي هـــذا النظام بتحديد حـــد اأق�سى ملقدار مـــا ي�ستطيع امل�ســـرف املركزي 
اإ�سداره من اأوراق البنكنوت، دون اأي غطاء ذهبي، وقد اتبعت فرن�سا هذا النظام 
قبـــل احلرب العامليـــة الأوىل، ول �سك اأن هذا النظام متيـــز باملرونة عن الأنظمة 
الأخـــرى، خا�سة واأن القانون اأجـــاز زيادة مقدار احلد الأق�ســـى وذلك بالرجوع 

اإىل الربملان. 

نظام االإ�سدار احلر:
اإن جميـــع النظـــم ال�سابقـــة ل تخلـــو من عـــدم املرونـــة، وت�سع بع�ـــض القيود على 
امل�ســـرف املركـــزي يف اإ�ســـدار اأوراق البنكنـــوت، وقـــد كانت هذه النظـــم لها ما 
يربرهـــا وفقًا لتطورات النظـــام النقدي، اأما الوقت احلا�ســـر فقد حظيت العملة 
الورقيـــة بالثقة الكاملة، بـــل اأ�سبحت الودائع امل�سرفية متثـــل اجلزء الغالب من 
النقـــود الورقية، وعلية فقد اأعطيـــت املرونة الكاملة يف اإ�ســـدار اأوراق البنكنوت؛ 
فاأ�سبـــح نظام الإ�سدار احلر الذي تتبعه معظم دول العامل؛ حيث مل يعد ي�سرتط 
علـــى امل�سارف املركزية الحتفاظ باأي مـــن احتياطي الذهب، واأ�سبح من الكايف 
اأن تكـــون اأنـــواع الأ�سول الأخرى من �سندات احلكومـــة، والأوراق املالية، والأوراق 
التجاريـــة غطاًء لالإ�سدار، وبذلـــك اأعطيت املرونة الكاملـــة للم�سارف املركزية 

لر�سم ال�سيا�سة النقدية مبا يتفق وظروف الدولة القت�سادية)32(.

املطلب الثاين: م�سرف احلكومة
يقـــوم امل�سرف املركزي مبهـــام م�سرف احلكومة، ووكيلهـــا، وم�ست�سارها، نظرًا 
لرتباطـــه، بوظيفة ال�سيا�ســـة املالية، والتي ميثلهـــا خزينة الدولة، اأمـــا ال�سيا�سة 
النقديـــة فممثلها امل�ســـرف املركزي )م�سدر النقـــود( وامل�سرف املركزي يتمتع 
مبهمـــة م�ستقلـــة، وعاليـــة، وموثوقة ومـــن اأبرز تلك املهـــام التي يقـــوم بها كوكيل 

وم�ست�سار احلكومة ما يلي: 

)32( قري�سة، د. �سبحي تادر�ض )النقود والبنوك( دار النه�سة العربية، بريوت، الطبعة بدون،1984م، �ض147.
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• الحتفــــاظ بح�سابات الدولــــة اإذ تودع احلكومة ح�سيلــــة اإيراداتها اأو قدر منها 	
يف ح�سابــــات خا�سة لدى امل�سرف املركزي؛ كما تقوم ب�سحب �سيكات على تلك 
احل�سابــــات، وح�سابات الدولة تعترب اإحدى الأدوات املهمة يف زيادة اأو تخفي�ض 
الئتمــــان امل�سريف، فاإذا رغبت يف متكني امل�سارف التجارية من زيادة قدرتها 
يف منح ائتمان، فاإنها تقوم بنقل جزء من ح�ساباتها من امل�سرف املركزي اإىل 

امل�سارف التجارية والعك�ض �سحيح. 
• يتوىل امل�سرف املركـــزي عمليه اإ�سدار القرو�ض العامة نيابة عن الدولة؛ فيقوم 	

بعملية تنظيم الإ�سدار، والكتتاب، وح�ساب الفوائد، واأق�ساط ال�ستهالك لحقًا. 
• يقــــوم امل�سرف املركزي بتقدمي القرو�ــــض املبا�سرة للحكومة، خا�سة يف اأوقات 	

العجز الطارئ. 
• اإدارة ر�سيـــد الدولة من الحتياطيات بالعمـــالت ال�سعبة اأو الذهب، واملعادن 	

النفي�سة. 
• تقــــدمي الن�سح، وامل�ســــورة للحكومة، فيما يتعلــــق بال�سيا�سة النقديــــة، واأحيانًا 	

اأخــــرى، القت�ساديــــة؛ فامل�ســــرف املركزي موؤهــــٌلٌ للعب هذا الــــدور، من حيث 
ا�ستقالليتــــه، واإ�سرافــــه علــــى امل�ســــارف التجاريــــة، و�ســــوق الأوراق املاليــــة، 

وامل�سارف املتخ�س�سة، وعالقاته مبوؤ�س�سات النقد واملال العاملية()33(. 

املطلب الثالث: م�سرف الت�سويات.
يقوم امل�سرف املركزي بوظيفة م�ســـرف الت�سويات؛ كونه يحتفظ بالحتياطيات 
النقدية وودائع امل�سارف التجارية، وامل�سارف الأخرى املتخ�س�سة اأو الأجنبية، 
مما يجعله قادرًا على اأن يجري املقا�سة بني تلك احل�سابات، كما هي عندما يودع 
الأفراد ودائعهم لدى امل�سارف التجارية، ل�سالح تلك امل�سارف، وبناء على طلبها 
وقـــد تطورت وظيفة املقا�سة والت�سوية املركزية اأوًل من قبل م�سرف اإجنلرتا، يف 
منت�سف القرن التا�سع ع�سر، ووفق ملا اأورد �سبد جنو )Sprdngue( اأنه يف �سنة 
1854م، مت تبنـــي خطة ت�سوية الفروقات بـــني امل�سارف املختلفة يف نهاية كل يوم 

تقا�ض بتحويالت تبني ح�سابات امل�سارف التجارية لدى م�سرف اإجنلرتا. 

)33( عو�ض اهلل، د. زينب ح�سني، مرجع �سابق، �ض 105. 
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ويوؤكـــد ويلي�ض)Willis(، على اأهمية نظام املقا�ســـة، ويعتربه و�سيلة ملعرفة درجة 
ال�سيولة التي يحتفظ بها النظام امل�سريف يف اأي وقت، وهي م�ساألة لبد اأن يعرفها 

امل�سرف املركزي من يوم لآخر )34(. 
ويعلـــق، كـــوك )koke(: )قـــد يكون يف ذلـــك، مبالغة يف و�سف عمليـــة املقا�سة، 
والت�سويـــة املركزيـــة كمقيا�ـــض لل�سيولة العامـــة يف املجتمع، ومع ذلك فـــاأن عملية 
املقا�ســـة، والت�سويـــة املركزية قد توفر فعـــاًل و�سيلة ثمينـــة للم�سرف املركزي يف 

التاأكد من الجتاهات الن�سبية ملعامالت امل�سارف كل على انفراد()35(. 

املطلب الرابع: امللجاأ االأخري وبنك اإعادة القطع
تطـــورت وظيفة اإعادة القطع )اخل�سم(، واآخر ملجـــاأ لالإقرا�ض، نتيجة ملا ذكره 
الباحث، من تركز احتياطيات وودائع امل�سارف التجارية لدى امل�سرف املركزي، 

وحق امل�سرف املركزي لإجراء الت�سويات واملقا�سة. 
وعرفت املو�سوعة القت�سادية، اإعادة القطع باأنه: )يطلق على اإحدى وظائف امل�سرف 
املركزي، ويق�سد به اأن امل�ســـارف التجارية التي تخ�سم الأوراق التجارية لعمالئها 
قـــد ت�سطر يف بع�ض الأحيـــان اإذا اأعوزتها النقـــود ال�سائلة، اأن تعيـــد خ�سم الأوراق 
التجارية التـــي يف حوزتها، لدى امل�سرف املركزي؛ ولذلك فاإن �سعر اإعادة اخل�سم؛ 
اأي �سعـــر امل�سرف، هو ال�سعر الذي يفر�سه امل�سرف املركزي، لإعادة �سراء الأوراق 
التجاريـــة تلك، وهو اأعلى عادة مـــن �سعر اخل�سم العـــادي، اأي ال�سعر الذي تفر�سه 

امل�سارف التجارية للخ�سم عند �سرائها الأوراق التجارية من عمالئها()36(.
ونالحـــظ مـــن التعريف مدى ارتباط وظيفـــة اإعادة القطع بوظيفـــة امللجاأ الأخري 
اأحيانًا ويعزز كوك )koke( ذلك بقوله: )ارتبطت وظيفة امللجاأ الأخري لالإقرا�ض 
تاريخيًا بتلك اخلا�سة باإعادة القطع، حيث كانت الوظيفة الأوىل، تنجز من خالل 
الوظيفة الثانية، ولقد �سبقت وظيفة اإعادة القطع وظيفة امللجاأ الأخري لالإقرا�ض، 
ويف العديـــد مـــن البلدان بقيت العـــادة، با�ستثنـــاء الظروف غـــري العتيادية، اأن 

)34( جميد، د. �سياء، مرجع �سابق، �ض 256. 
)35( د. كوك، دي، مرجع �سابق، �ض 103. 

)36( ح�سني، د. عمر، )املو�سوعة القت�سادية( دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1992م، �ض456. 
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يخ�ســـم )يقطع( امل�سرف املركـــزي امل�سارف كو�سيلة مالئمة لهـــا، ولي�ض اأمرًا 
يلجـــاأ اإليه فقـــط عندما ت�ستنفذ امل�ســـادر الأخرى املتوافرة لهـــا لتعزيز اأموالها، 
وميكـــن اأي�سًا اأن يعترب امل�سرف املركـــزي موؤديًا لوظيفة امللجاأ الأخري لالإقرا�ض، 
عندمـــا ترجع اإليـــه امل�سارف التجارية ملنـــح احلكومة ت�سهيـــالت يف اأوقات ندرة 
الأموال، ب�سراء الأوراق املالية، والكمبيالت يف ال�سوق املفتوح، وتوفري ائتمان اأكرث 
يف مثل هذه الظروف، مببادرة منه، حيث ميكنه الق�ساء على اأو التقليل من حاجة 
امل�ســـارف واملوؤ�س�سات املالية الأخرى لإعـــادة اخل�سم، وعليه فاإن وظيفتي اإعادة 
القطـــع وامللجاأ الأخري، ل متثالن دائما �سيئًا واحدًا، ولكن لأ�سباب تتعلق بالتوافق 

العام وارتباطهما التاريخي، ميكن اأن يعاجلا ب�سكل جيد معًا()37(. 
كمـــا يوؤكد ماير )Mayer( عند حديثه عـــن حيلولة امل�سرف املركزي دون انهيار 
امل�ســـارف )كملجـــاأ اأخري( بقوله: ))اأحـــد جوانب ال�سيطرة علـــى عر�ض النقود 
هـــو احلاجة اإىل توفري احلماية �ســـد انهيار امل�ســـارف..... اأي اأن تكون موؤ�س�سة 
امل�سرف املركزي قادرة وم�ستعدة لإقرا�ض امل�سارف التي تكون يف اأزمة حيثما ل 
تكون امل�سارف الأخرى م�ستعدة للقيام بذلك، واأن توفر ال�سيولة للنظام امل�سريف، 
ومن خـــالل عمليات ال�سوق املفتوحة....... ولكونه يقـــف دائما على ا�ستعداد لأن 
يقوم بدور املقر�ض الأخري فاإن هذه تعد وظيفة هامة للغاية، ومن ال�سهل اأن نن�سي 
ذلـــك، فاإن التهديد بالهلع املايل يكون نـــادرًا، وهكذا عندما ينظر املرء لالأن�سطة 
اليوميـــة للم�ســـرف املركزي فـــاإن وظيفته كمقر�ض، تبدو غـــري مالئمة، بل وغري 

هامة، ولكن ميكن اأن تقول نف�ض ال�سئ عن رجال الإطفاء مثال(()38(.

املطلب اخلام�س: الرقابة على االئتمان
تعترب الرقابة على الئتمان اأحدي اأهم وظائف امل�سرف املركزي يف الع�سر احلديث، 
نظـــرًا لأهمية ال�سيا�سة النقديـــة يف التاأثري على الن�ساط القت�سادي، �سيما يف العامل 
النامـــي، وميكن تق�سيـــم الرقابة الئتمانيـــة للم�سرف املركزي اإىل ثالثـــة اأنواع من 
الرقابـــة ينتمي كل نـــوع منها اإىل عدد من الأ�ساليـــب اأو ال�سيا�سات التي يختلف مدى 

)37( كوك، دي، مرجع �سابق، �ض 85. 
)38( ماير، توما�ض، مرجع �سابق، �ض 248. 
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اعتماد امل�سرف املركزي عليها باختالف الهياكل القت�سادية التي تزاول فيه، وتغري 
ظروف القت�ساد بني ال�ستقرار اأو الك�ساد اأو الت�سخم، وهي كما ياأتي: 

الرقابة الكمية على االئتمان: 
تهـــدف الرقابة الكمية على الئتمـــان اإىل التاأثري على حجم الئتمان امل�سريف يف 
جمموعه ب�سرف النظر عن توزيعه على خمتلف الأن�سطة القت�سادية، ومن اأبرز 

اأدوات الرقابة الكمية ما ياأتي: 

�سيا�سة �سعر اخل�سم:
تنبــــع اأهمية �سيا�سة �سعر اخل�ســــم من ارتباط �سعر اإعادة القطــــع باأ�سعار الفائدة 
ال�سائد يف ال�سوق على الأجل الق�سري، متاأثرة بها حيث ترتفع الفوائد بارتفاع �سعر 
اإعــــادة القطع، وتنخف�ض بانخفا�سه ومــــن هنا فاإن �سعر اخل�سم اإمنا يحكم اأ�سعار 
الفائدة التي تكــــون امل�سارف التجارية م�ستعدة لإقرا�ــــض عمالئهم على اأ�سا�سها، 
والفوائد التي تدفعها على الودائع لأجل وودائع الدخار وكذلك ال�سعر الذي ت�ستطيع 
احلكومة به اإ�سدار اأذونات اخلزانة العامة)39(؛ ولذا فاإن امل�سرف املركزي اإذا اأراد 
اأن يتو�ســــع يف الئتمان فاإنه يقوم بتخفي�ض اأ�سعار اخل�سم مما يوؤدي اإىل انخفا�ض 

اأ�سعار الفوائد، وبالتايل زيادة الأموال املقر�سة والعك�ض �سحيح. 
اإل اأن الدكتـــورة زينـــب ح�ســـني عو�ـــض اهلل تـــرى اأن تلـــك الأداة )�سيا�ســـة �سعـــر 
اخل�سم( فقدت اأهميتها بقولهـــا )فقد فقدت �سيا�سة اخل�سم للجزء الأكرب من 
اأهميتهـــا كاأداة يف رقابة الئتمان وعر�ض النقود وذلك ل�سبب ظهور اأدوات اأخرى 
لهـــذه الرقابة، اأكرث فعالية منها من جهة اأوىل وب�سبب عزوف امل�سارف التجارية 
عـــن اللجـــوء اإىل خ�ســـم الأوراق املاليـــة لـــدى امل�ســـرف املركـــزي اأو القرتا�ض 

منه()40(وتتوقف فعالية �سيا�سة �سعر اخل�سم على ما ياأتي: 

)39( تعرف اأذونات اخلزانة باأنها ورقة مالية ت�سدرها احلكومة عرب �سوق اخل�سم كو�سيلة لإقرتا�ض املال 
لأجال ق�سرية )ثالثة اأ�سهر( وتقوم امل�سارف التجارية ب�سراء معظم �سندات اخلزينة وحتتفظ بها كجزء 
من ن�سبة الأ�سول الحتياطية، راجع، الإيوبي، عمر، )معجم القت�ساد( اأكادمييا اإنرتنا�سينول، بريوت، 

الطبعة بدون، عام 1995م، �ض 418. 
)40( عو�ض اهلل، د. زينب ح�سني، مرجع �سابق، �ض 152. 
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• مدى ات�ساع �سوق النقد وخا�سة �سوق اخل�سم. 	
• مدى اأهمية �سعر الفائدة للنفقات الكلية لأنواع الن�ساط القت�سادي. 	
• حالة الن�ساط القت�سادي بوجه عام. 	
• مـــدى اعتماد امل�ســـارف التجارية على امل�سرف املركـــزي يف احل�سول على 	

نقود اإ�سافية )41(. 

�سيا�سة ال�سوق املفتوحة:
تعـــرف �سيا�سة ال�سوق املفتوحة بدخول امل�ســـرف املركزي يف �سوق الأوراق املالية 
بائعـــًا اأو م�سرتيـــًا لـــالأوراق املالية، وبالأخ�ـــض ال�سندات احلكوميـــة ذات الآجال 
املتعـــددة، وتختلـــف �سيا�ســـة ال�سوق املفتوحـــة عن �سيا�ســـة اإعادة اخل�ســـم، باأن 
امل�ســـرف املركزي يف الأوىل يتدخل يف ال�ســـوق موؤثرًا يف حجم الكتلة النقدية من 
خـــالل ال�سوق الذي يجمع اأطـــراف متعددة من امل�سارف التجاريـــة، واملوؤ�س�سات 
املالية الأخرى، والأفراد؛ لذا �سميت بال�سوق املفتوحة، اأما يف الثانية فاإن امل�سرف 

املركزي يتخذها �سيا�سة داخل امل�سرف املركزي ذاته. 
 وتوؤدي عمليات ال�سوق املفتوحة عند قيام امل�سرف املركزي ب�سراء الأوراق املالية 
اإىل زيـــادة الحتياطيات النقديـــة لدي امل�سارف التجاريـــة، يف حني توؤدي عملية 
البيع اإىل امت�سا�ض هذه الحتياطيات، ومن ال�سهل �سرح عملية ال�سوق املفتوحة؛ 
ففي حالة ارتفاع الأ�سعار، حيث تعترب م�سرة لالقت�ساد، يقوم امل�سرف املركزي 
بطـــرح الأوراق املالية احلكومية وغريها مـــن الأوراق املحتفظ بها يف حقيبته اإىل 
اجلمهـــور بائعًا، مت�سببًا بذلـــك يف تقليل العر�ض الكلي للنقـــود داخل القت�ساد، 
وباملقابـــل يقوم امل�سرتون اإىل دفع قيمة هـــذه الأوراق من ودائعهم لدى امل�سارف 
التجاريـــة، طاملا اأن امل�ســـارف التجارية حتتفـــظ باأر�سدة نقديـــة لدى امل�سرف 
املركـــزي فاإن قيام امل�سارف التجارية بت�سديد قيمة الأوراق املباعة اإىل امل�سرف 
املركـــزي �سيوؤدي اإىل تقليل حجم ودائعها لـــدى امل�سرف املركزي، واإن انخفا�ض 
اأر�سدتها النقدية يدفعها اإىل تقليل قرو�سها املمنوحة اإىل اجلمهور، وهكذا توؤدي 

)41( قري�سة، د. �سبحي تادر�ض،)النقود والبنوك(، مرجع �سابق، �ض 163. 
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عمليات ال�ســـوق املفتوحة اإىل ال�سيطرة على ارتفاع الأ�سعـــار، وي�ستطيع امل�سرف 
املركزي و�ســـع حد لنخفا�ض الأ�سعار داخل القت�ساد، عـــن طريق قيامة ب�سراء 

الأوراق املالية احلكومية وغريها يف ال�سوق املالية)42(. 
كما اأن �سيا�سة ال�سوق املفتوحة توؤثر يف اأ�سعار الفوائد، عندما توؤثر يف اأ�سعار الأوراق 
املاليــــة، فدخول امل�ســــرف املركزي بائعًا لــــالأوراق )�سندات حكوميــــة( يوؤدي اإىل 
تخفي�ض اأ�سعارها ال�سوقيــــة، وهذا يعني رفعًا لأ�سعار الفائدة، اأما دخول امل�سرف 
املركــــزي م�سرتيًا لالأوراق املالية كمــــا يحدث يف اأوقات الك�ساد، يكون مبثابة زيادة 
يف الطلب على هذه الأوراق، ومن ثم ترتفع اأ�سعارها ال�سوقية، وهذا يعني تخفي�سًا 
لأ�سعــــار الفائدة، ويــــرى البع�ــــض اأن تركز امل�ســــارف املركزية يف اأوقــــات الك�ساد 
عملياتهــــا يف ال�سوق املفتوحة علــــى الأوراق املالية طويلة الأجــــل، ف�سراء امل�سرف 
املركــــزي لالأوراق املالية طويلــــة الأجل يخف�ض اأ�سعار الفائــــدة طويلة الأجل، مما 
يكون م�سجعًا على زيادة معــــدل ال�ستثمار، وقد انتقد كينز )keynes( ال�سلطات 
النقديــــة الأمريكية لق�سرها عمليات ال�ســــوق املفتوحة على الأوراق ق�سرية الأجل 
يف الفــــرتة 1933 – 1934م، واقــــرتح عليها اأن تق�سر ا�ستعدادهــــا للبيع وال�سراء 

باأ�سعار حمددة لالأوراق املالية ذات ال�ستحقاق املتعدد)43(. 
وترى الدكتورة زينب ح�سني عو�ض اهلل اأن �سيا�سة ال�سوق املفتوحة هي اأكرث فعالية 
يف قب�ـــض الئتمـــان منها يف ب�سطه )فهذه ال�سيا�ســـة ل تكون ذات فعالية كبرية يف 
حالة النكما�ض لأن �سراء امل�سرف املركزي لل�سندات بهدف زيادة حجم الئتمان 
الذي متنحه امل�سارف التجارية يقابل باإحجام الأفراد عن طلب القرو�ض من هذه 
امل�ســـارف، ولذا فاإن هذه ال�سيا�سة تكون اأكرث فعالية يف حالة النتعا�ض، وحماربة 
الت�سخـــم، فبيـــع امل�سرف املركـــزي لل�سندات يهدف لإنقا�ض حجـــم الئتمان ول 
ي�سطـــدم بعقبـــة رفع �سعـــر الفائدة، نظرًا لرتفـــاع معدلت الأربـــاح التي تعو�ض 
الزيـــادة اخلا�ســـة يف اأ�سعار الفائدة من القرو�ض امل�سرفيـــة، كما اأن فعالية هذه 
الو�سيلـــة تتوقف على وجود اأ�سواق متقدمة ماليًا فاإذا مل توجه هذه ال�سوق اأ�ساًل، 

)42( جميد، د. �سياء، مرجع �سابق، �ض 266. 
)43( قري�سه. د. �سبحي تار�ض )النقود والبنوك( مرجع �سابق، �ض 164.
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اأو كانـــت �سوق بدائيـــة، وغري مندجمة متامًا يف القت�ساد بحيث ل توؤثر يف �سلوك 
الإفراد، فاأن عمليات ال�سوق املفتوحة �ستكون عدمية الأثر، اأو على الأقل حمدودة 

الأثر جدًا، وهذا الو�سع الغالب يف كثري من البالد، خا�سة النامية منها()44(.

1. �سيا�سة االحتياطي النقدي:
تعرف �سيا�ســـة الحتياطيات باأنها اإلزام امل�سرف املركـــزي، امل�سارف التجارية 
بالحتفـــاظ، بجزء اأو ن�سبة معينة من اأ�سولها لـــدى امل�سرف املركزي يف ح�ساب 
غـــري منتـــج للفوائد، بهـــدف التاأثري على ن�سبـــة ال�سيولة لدى امل�ســـارف بالتو�سع 
اأو النكما�ـــض الئتماين، فـــاإذا كان هناك ارتفاع يف املعدل املذكـــور )ن�سبه( فاإن 
حاجـــات امل�سارف التجارية لل�سيولة �سوف تـــزداد؛ ذلك لأنه يتوجب عليها زيادة 

احتياطياتها يف ح�سابها لدى امل�سرف املركزي)45(، والعك�ض �سحيح.
ويوؤكـــد د. �سامي خليل على اأهمية الحتيـــاط النقدي: )واأهمية تركيز الحتياطي 

النقدي تنح�سر يف الأتي:
• اأنـــه م�سدر قـــوة كبرية للنظام امل�سريف يف الدولة والـــذي �سيوؤدي اإىل زيادة 	

ثقة الأفراد. 
• ميكن اأن يتخذ اأ�سا�سًا لهيكل من الئتمان اأطول مدة واأكرث مرونة. 	
• ميكـــن البنك املركزي من اأن يوفر اأر�ســـدة اإ�سافية لتلك البنوك التي تواجه 	

م�ساكل موؤقتة. 
• ميكـــن البنـــك املركـــزي اأن يوؤثـــر واأن يدير ويراقـــب خلق الئتمـــان بوا�سطة 	

البنوك التجارية()46(. 
و�سيا�ســـة الحتياطيات هي من الأدوات الفاعلة، لتحقيق تغريات كبرية، وجذرية، 
يف الأجـــل الطويل، حيث تـــرى الدكتورة زينـــب ح�سني ذلك فتقـــول: )والواقع اأن 
�سيا�ســـة ال�سوق املفتوحة هـــي اأكرث فعالية من اأجل حتقيـــق التغريات الب�سيطة يف 

)44( ح�سني. د. زينب عو�ض اهلل، مرجع �سابق، �ض 156. 
)45( د. مالك، و�سام، )النقود وال�سيا�سات النقدية( دار املنهل اللبناين، بريوت، الطبعة الأوىل، عام 2000 

م، �ض 245.
)46( انظر بت�سرف، خليل، د. �سامي )النقود والبنوك( مرجع �سابق، �ض 542. 
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حالـــة الئتمان، يف حني اأن �سيا�سة الحتياطي النقدي والر�سيد النقدي هي اأكرث 
فعالية، مـــن اأجل حتقيق التغريات الكبرية واجلذريـــة يف الأجل الطويل، على اأنه 
وب�سفة عامة تظل �سيا�سة التغيري يف ن�سبة ال�سيولة اأكرث تاأثريًا يف الدول النامية، 

حيث تكون عمليات ال�سوق املفتوحة �سئيلة الأثر()47(.
2. الرقابة النوعية على االئتمان: 

اإن الهـــدف مـــن الو�سائـــل النوعيـــة للرقابـــة على الئتمـــان لي�ض هـــو التاأثري على 
كميـــة الئتمان ب�سكل عام، واإمنا هو التاأثري على اأنـــواع معينة منه، لتحقيق نتائج 

اقت�سادية مرغوب فيها. 
وقد يكون هذا عرب التمييز يف تكلفة احل�سول على الئتمان، اأو يف حجم القرو�ض 

واآجالها، ولعل من اأهم هذه الأدوات النوعية ما ياأتي: 
• حتديـــد اأ�سعار فائدة تختلف باختالف نـــوع الئتمان، فتكون منخف�سة بالن�سبة 	

للقرو�ض التي متنـــح لأن�سطة ت�سجعها الدولة، ومرتفعة بالن�سبة لالأن�سطة ذات 
الأهمية الأقل بالن�سبة للمجتمع. 

•  حتديـــد ح�س�ض ائتمانية خمتلفـــة لالأن�سطة القت�ساديـــة، فيزيد الئتمان 	
املقـــدم لل�سناعـــة يف دولـــة ت�ستهدف بنـــاء القاعـــدة ال�سناعيـــة، ويخف�ض 

الئتمان املقدم لال�ستهالك مثاًل. 
• حتديد اآجـــال خمتلفة ل�ستحقاق القرو�ض ح�سب اأوجـــه ا�ستخدامها؛ بحيث 	

تزداد اآجال القرو�ض املقدمة للتنمية. 
• ا�ســـرتاط احل�سول علـــى موافقة امل�سرف املركزي عندمـــا يتجاوز الئتمان 	

حدًا معينًا. 
وميكن القول ب�سكل عام اإن هذه الو�سائل ت�ستهدف و�سع قيود على ن�ساط امل�سارف 
التجارية بحيث متنع هذه امل�سارف من مزاولة عمليات معينة اأو توظيف مواردها 

يف بع�ض الأ�سول غري املرغوب فيها من وجهة نظر املجتمع)48(.

)47( عو�ض اهلل د. زينب ح�سني، مرجع �سابق، �ض 158. 
الريا�ض،  املريخ،  دار  والقت�ساد(  والبنوك  )النقود  واآخرين  من�سور،  طه  د.  ترجمة  باري،  �سيجل،   )48(

الطبعة العربية، 1987م، �ض 272. 
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3. االإقناع االأدبي:
يحـــاول �سانعو ال�سيا�ســـة النقدية كثـــريًا التاأثري على امل�ســـارف واملن�ساآت املالية 
الأخـــرى من خـــالل الإقناع الأدبي وكذلك ما ميكـــن اأن ن�سميه �سيا�سة امل�سارحة 
)open mouth policy( فمـــن خالل املقالت يف ال�سحف واملجالت واخلطب 
يف املنا�سبـــات املختلفـــة والتعليمات اخلطيـــة وامل�ساورات اجلانبيـــة يف املنا�سبات 
املختلفـــة يحاول امل�سوؤولـــون عن هذه ال�سيا�ســـة تغيري �سلوك املن�ســـاآت املالية اإىل 

الجتاه املرغوب فيه)49(. 

املطلب ال�ساد�س:الرقابة امل�سرفية. 
اإن الرقابـــة اإحـــدى اأهم وظائف امل�سرف املركزي؛ حيـــث تعترب هي امل�سوؤولة عن 
حتقيـــق، وجود جهاز م�سريف قوي، و�سليم ومناف�ـــض؛ فخالل الفرتة املحددة من 
عام 1975م - 1992م، �سهد العامل انت�سارًا كبريًا يف اأعمال امل�سارف، وتداخلها 
دوليـــًا، كما اأن امل�سارف قـــد تعر�ست لإع�سارات متكـــررة، نتيجة للتو�سع املفرط 
وازدياد املناف�سة، مما حدا اإىل تطوير الرقابة امل�سرفية من قبل ال�سلطات املالية 

والنقدية ملقابلة متطلبات املرحلة اجلديدة وحاًل لتلك امل�سكالت.
 وتهدف الرقابة امل�سرفية اإىل ما ياأتي: 

• التاأكـــد من �سالمة الو�سع املـــايل لكل م�سرف، اأو موؤ�س�ســـة مالية، وب�سورة 	
خا�ســـة التاأكـــد من الكفـــاءة املالية و�سمـــان ال�سيولة الالزمـــة، وقابلية تلك 
امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية على القيام بالتزاماتها واأعبائها، وعلى الأخ�ض 

املحافظة على اأموال املودعني. 
• تقييـــم املوجودات لـــكل م�سرف، وخا�ســـة الديون وال�سلفيـــات، واحل�سابات 	

املدينة الأخرى. 
• درا�سة امل�ساكل التي تواجه املوؤ�س�سات، وحماولة اإيجاد حلول لتلك امل�ساكل.	
• التحقـــق من اأن امل�ســـارف واملوؤ�س�ســـات املاليـــة، تتقيد بالقوانـــني والأنظمة 	

والتعليمات الر�سمية ال�سادرة عن امل�سرف املركزي. 

)49( املرجع نف�سه، �ض 275. 
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• تقـــدمي القرتاحـــات، وال�سبـــل التـــي ت�ساعـــد على حـــل امل�ساكل التـــي جتابه 	
امل�سارف التجارية، وطرق زيادة كفاءتها. 

وقـــد قامت الـــدول العربيـــة بتاأ�سي�ض جلان رقابيـــة على امل�سارف، اإمـــا بوا�سطة 
قوانـــني خا�ســـة، اأو اإعطاء الهيئـــات الر�سميـــة ال�سالحية بتعيني اللجـــان للقيام 

باأعمال الرقابة على امل�سارف، واملوؤ�س�سات املالية )50(. 
ويتطـــرق الدكتـــور عدنـــان الهنـــدي، اخلبـــري العربي امل�ســـريف لو�سائـــل الرقابة 

فيق�سمها اإىل اأربع و�سائل هي: 

الرقابة الوقائية:
تهـــدف الرقابة الوقائيـــة اإىل تخفي�ض املخاطر التي تتعر�ض لهـــا امل�سارف، اإىل 

اأدنى حد ممكن، ومن اأهم و�سائلها: 
احلد مــــن املناف�سة بني امل�ســــارف، وو�سع حدود دنيا لكفايــــة راأ�ض مال امل�سرف، 
واملحافظة على ن�سب معقولة مــــن ال�سيولة، وجتنب خماطر اأ�سعار الفائدة بتحقيق 
التواتر يف ال�ستحقاقات بني بنود املوجودات واملطلوبات، وحتديد الأن�سطة امل�سموح 
بها للم�سارف عرب قوانني، وحتديد حدود الإقرا�ض ب�سقوف، وتو�سع هذه ال�سقوف 
على �ســــكل ن�سبة مئويــــة من راأ�سمــــال امل�ســــرف، ومتطلبات ترخي�ــــض امل�سارف، 

والرتكيز يف الئتمان، وخماطر الدولة، وتوفري املعلومات والبيانات املالية. 

رقابة االأداء:
حيـــث تنح�سر مهمة امل�ســـارف املركزية، يف ا�ستعمال املعلومـــات والبيانات التي 
تبني نتائج اأداء امل�سرف، وياأتي ذلك من خالل قيام امل�سارف بتزويد امل�سارف 
املركزية بك�سوفات �سهرية اأو ف�سلية اأو �سنوية اأو من خالل املقابالت التي جتريها 

مع اإدارة امل�سرف. 

)50( اأبو �سقرا، وائل، بحث من�سور )الرقابة والتفتي�ض من قبل امل�سارف املركزية(، احتاد امل�سارف العربية، 
بريوت، الطبعة بدون، 1987م، �ض15. 
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الرقابة احلمائية:
وتهـــدف الرقابة احلمائيـــة اإىل تقدمي الدعم للم�سارف عنـــد تعر�سها لأية اأزمة 
مـــن خـــالل موؤ�س�سات حماية الودائـــع، التي تهدف اإىل حمايـــة �سغار املودعني يف 
امل�ســـارف، وبالتايل زيادة الثقة يف اجلهاز امل�ســـريف، وامللجاأ الأخري حيث يعترب 

امل�سرف املركزي م�سرف امل�سارف. 

الرقابة الت�سحيحية:
تقع م�سوؤولية الرقابة الت�سحيحية، على عاتق مدققي احل�سابات اخلارجية، الذين 

عليهم اأن يعدوا تقريرًا، حول الإجناز الفعلي والنتائج املالية للم�سارف)51(. 
واجلدير ذكره فاأن اأحد اأهم اأدوات الرقابة امل�سرفية، هي رقابة امل�سرف املركزي 
علـــى �سيولـــه امل�ســـارف التجارية )ن�سبـــة ال�سيولة( ويق�ســـد بال�سيولـــة باأنها قدرة 
امل�ســـرف على توفري الأمـــوال الالزمة ملواجهة التزاماته عنـــد ا�ستحقاقها ب�سكل ل 
يوؤثر على حقوق امل�ساهمني التي ميكن اأن تتاأثر نتيجة لبيع بع�ض موجودات امل�سرف 
ال�سائلـــة ب�سكل �سريـــع وباأقل من قيمتهـــا الدفرتية اأو جلوؤ امل�ســـرف اإىل القرتا�ض 
باأ�سعـــار فائدة اأعلـــى من اأ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�ســـوق وعلى هذا الأ�سا�ض فاإن 
املوجودات ال�سائلة التي تهدف ملواجهة ال�سيولة يجب اأن تتحلي باخل�سائ�ض الآتية: 

• ت�ستحق يف فرتة ق�سرية. 	
• ميكن ت�سويقها ب�سهولة وي�سر. 	
• ذات نوعية جيدة. 	
• ت�ستخدم بهدف توفري الأموال الالزمة للم�سرف عند احلاجة. 	

وتختلـــف اأ�ساليب الرقابة امل�سرفية التي متار�سها امل�سارف املركزية على �سيولة 
امل�ســـارف التجارية من دولـــة اإىل اأخرى فنجد اأن هناك بع�ـــض الدول )اأمريكا، 
كندا( ل ت�سع تعليمات حمددة للم�سارف التجارية فيما يتعلق ب�سيولتها بل ترتك 
اأمر ال�سيولة كلية اإىل مفت�سي امل�سرف املركزي الذين ي�سريون اإىل اأو�ساع �سيولة 

امل�سرف يف تقرير التفتي�ض. 

)51( الهندي، د. عدنان )الرقابة والتفتي�ض من قبل امل�سارف املركزية( احتاد امل�سارف العربية، بريوت، 
الطبعة بدون، 1987م، �ض 42. 
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بينمـــا اأن هناك دوًل اأخـــري )اأملانيا، �سوي�سرا( تفر�ض عـــددًا من الن�سب هدفها 
احلـــد من عدم التـــوازن يف بنود امليزانيـــة العمومية للم�ســـرف ويف حالت قليلة 
)فرن�ســـا، اإيطاليـــا( تتميز امل�ســـارف املركزية عنـــد فر�سها ن�ســـب ال�سيولة بني 
امل�سارف التي تقبل ودائع ق�سرية الأجل وبني امل�سارف التي تقبل ودائع متو�سطة 

وطويلة الأجل. 
وحتت�سب ن�سبة ال�سيولـــة كموجودات �سائلة )النقد يف ال�سندوق -والأر�سدة لدي 
امل�ســـرف املركـــزي وامل�سارف التجاريـــة وامل�ســـارف املرا�سلـــة- الأوراق املالية 

ق�سرية الأجل( اإىل الودائع بجميع اأنواعها)52(.

)52( املرجع نف�سه، �ض 68. 
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املبحث الرابع: ميزانية امل�صرف املركزي الراأ�صمايل 
لقد تناول الباحث وظائف امل�سرف املركزي، وهو اأنه م�سرف الإ�سدار وم�سرف 
احلكومة وم�ســـرف امل�سارف كملجاأ اأخري ومراقب لالئتمـــان بو�سائله املتعددة، 
ومنها: �سيا�سة ال�سوق املفتوحـــة والحتياطيات و�سيا�سة اإعادة اخل�سم )القطع( 
ف�ســـاًل عن الرقابة امل�سرفيـــة؛ ومما ل �سك فيه فاإن تلك الوظائف �سوف تنعك�ض 
بو�ســـوح على هيـــكل ميزانية امل�ســـرف املركزي، يف جانبية الأ�ســـول واخل�سوم، 

وميكن اأن نرى ذلك)53(. 
هيكل عام مليزانية امل�سرف املركزي الراأ�سمايل: 

اأ�سول
)Assets(

خ�سوم وح�سابات راأ�س املال
)Liabilities and capital(

بنكنوت امل�سرف املركزي�سندات حكومية واأذونات خزانة واأوراق قبول م�سرفية.

ودائع امل�سارف مبا فيها الحتياطياتقرو�ض خم�سومة.  

ح�سابات الذهب و�سهادات ال�سحب اخلا�سة
 (Sdr)

ودائع اخلزانة

ودائع اأخرى )مبا فيها الأجنبية(عملة

م�ستحقات �سائلةبنود �سائلة يف مرحلة التح�سيل
)لدى الغري يف التح�سيل(

خ�سوم اأخرى وح�سابات راأ�ض املال.اأ�سول اأخرى )مثل: املباين(

املجموع املجموع 

�سنتناول اأدناه تعريفًا موجزًا عن كافة البنود الواردة يف جانبي الأ�سول واخل�سوم 
وهي كما ياأتي:

)53( با�سا، د. زكريا عبداحلميد، مرجع �سابق، �ض 139. 
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 Assets اأواًل: االأ�سول
�سندات حكومية واأذونات خزانة واأوراق قبول م�سرفية: 

Government Securities, Treasurt Bills, and Bankers Acceptances

وميثـــل هذا البند مـــا ميتلكه امل�سرف اأو ما بحوزته مـــن الأوراق املالية املذكورة، 
ويتحكم امل�سرف يف اإجمايل قيمة هذه الأوراق عن طريق عمليات ال�سوق املفتوحة 
)اأي ممار�ستـــه لعمليـــات بيع و�سراء ال�سندات والأذونـــات يف ال�سوق املالية(، كما 
ميكن اأحيانًا اأن ي�سرتى مبا�سرة من اخلزانة، وميكن اأن متثل قيمة هذا البند وزنًا 
ن�سبيـــًا ملمو�سًا مقارنة بباقي الأ�سول الأخرى، خا�سة يف الدول التي تت�سم بوجود 
�ســـوق مالية متطورة، والتـــي تعتمد يف متويل عجز امليزانيـــة العامة على امل�سادر 
املحليـــة )اأي اقرتا�ـــض احلكومة من ال�سوق املحلية( والتـــي يطلق عليها م�سطلح 

 .)The Public Debt()الدين العام
:Discount Loans القرو�س املخ�سومة

وهـــي القرو�ض التي مينحها امل�سرف املركـــزي للبنوك التجارية، وتتوقف قيمتها 
علـــى ال�سيا�سة القرا�سية التي يتبناها امل�ســـرف املركزي، )اأي معدلت الفائدة 

التي يتقا�ساها امل�سرف املركزي من البنوك التجارية كثمن لهذه القرو�ض(. 

ح�سابات الذهب و�سهادات ال�سحب اخلا�سة: 
Gold and Special Drawing Rights Certificates Accounts 

ت�ســـدر حقوق ال�سحب اخلا�سة بوا�سطة �سندوق النقد الدويل )IMF( وت�ستخدم 
يف ت�سويـــة املعامـــالت والديـــون الدولية، وقـــد حلت هذه ال�سهـــادات حمل الذهب 
يف املبـــادلت املاليـــة، فعندما تقتني اخلزانـــة )The Treasury( ذهب اأو حقوق 
�سحـــب خا�سة، فاإنهـــا ت�سدر �سهـــادات بقيمتها للبنك املركـــزي وحتت�سب �سمن 
الأ�ســـول، يقابلهـــا يف جانب اخل�سوم وديعة م�ستحقة للخزانـــة بنف�ض القيمة، اأي 
اأن ح�سابات الذهب وحقوق ال�سحب اخلا�سة هي نتيجة لهذه ال�سهادات امل�سدرة 

بوا�سطة اخلزانة.
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 :Coin العملة
ومتثـــل عـــادة اأ�سغر بنـــود ميزانية امل�ســـرف املركـــزي، وت�سمل �سيولـــة اخلزانة 

)ومعظمها عمالت( لدي امل�سرف املركزي. 
بنود �سائلة يف مرحلة التح�سيل: 

 Cash Items in process of collection

وتتمثـــل يف ال�سيكات امل�ستحقة للبنـــك املركزي عند البنوك الأخرى، والتي يحتاج 
حت�سيـــل قيمتها من هذه البنوك اإىل بع�ض الوقت )رمبـــا يومان اأو ثالثة(، وقبل 
اأن تخ�ســـم قيمـــة هذه ال�سيكات من ودائـــع )اأو احتياطيـــات( امل�سرف التجاري 

)اأو البنوك( امل�سحوبة عليها، فاإنها تعترب كاأ�سول �سائلة يف مرحلة التح�سيل. 
االأ�سول االأخرى للبنك املركزي: 

وت�سمـــل العمالت الأجنبية املختلفة، اإ�سافة اإىل الأجهزة )كاحلا�سبات والأجهزة 
الآلية وم�ستلزمات الإدارات املختلفة( واملباين التي ميتلكها امل�سرف.

ثانياً: اخل�سوم وح�سابات راأ�س املال 
 )Liabilites and Capital Accounts(

 )The Central Bank Notes(:1. بنكنوت امل�سرف املركزي
هي عبارة عن ال�سيولة النقدية )النقود الورقية( ال�سادرة عن امل�سرف املركزي. 

 :)Bank Deposits( 2. ودائع البنوك
وهـــي ودائع البنوك لدى امل�سرف املركزي، وميكن اأن ت�ساوي )اأو يزيد( اإجمايل 
هـــذه الودائع عن الحتياطيات القانونية املطلوب من البنوك التجارية لالحتفاظ 
بهـــا ب�سورة �سائلة مقابـــل الودائع املختلفـــة، وب�سورة عامة، ميثـــل اإجمايل هذه 
الودائـــع وال�سيولـــة التي حتتفظ بها البنـــوك يف خزائنها، اإجمـــايل الحتياطيات 

القانونية والزائدة للبنوك. 
:)treasury Deposits( )3. ودائع اخلزانة )وزارة املالية

وهـــي الودائع التي حتتفظ بهـــا اخلزانة عند امل�سرف املركـــزي، والتي مبوجبها 
ت�سدر �سيكاتها املختلفة.
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)Foreign and other Depoits(:4. ودائع اأخرى مبا فيها الودائع االأجنبية
وت�سمل ودائع املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة، والودائع الأجنبية اإن وجدت. 

5. بنود �سائلة يف مرحلة التح�سيل: 
وهـــي عبارة عن تلـــك ال�سيكات املقدمة للبنك وامل�ستحقـــة للغري ومل يتم اإ�سافتها 
)حل�سابات امل�سرف التجاري مثال( بعد، ول ت�ستغرق عملية التح�سيل والإ�سافة 

اأكرث من يومني اأو ثالثة على اأبعد تقدير(. 

6. خ�سوم اأخرى وح�سابات راأ�س املال: 
وت�سمل جميع �سور اخل�سوم الأخرى املت�سمنة يف بند اأو اآخر من بنود اخل�سوم، 
مثـــل اأ�سول امل�سرف املركزي امل�سرتاة بوا�سطة بنـــك ع�سو يف اجلهاز امل�سريف، 
اإ�سافـــة اإىل ح�سابـــات راأ�ض املال التي ت�ساهـــم فيها احلكومة والبنـــوك التجارية 

وتكون ب�سورة ذهب اأو عمالت اأجنبية يف اأغلب الأحيان)54(. 

)54( با�سا، د. زكريا، مرجع �سابق، �ض 139. 
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املبحث اخلام�س: ا�صتقاللية امل�صرف املركزي الراأ�صمايل
املطلب االأول: تعريف ون�ساأة واأهمية ا�ستقاللية امل�سارف املركزية

تعـــرف ا�ستقاللية امل�سرف املركزي، باأنها )قـــدرة امل�سرف على اتخاذ قراراته 
مبعـــزل عـــن تاأثري احلكومـــة، ممثلة ب�سورة مبا�ســـرة يف وزارة املاليـــة واخلزينة 
اأو ال�سيا�سيـــة، كرئي�ض الدولة، اأو جمل�ض ال�سيوخ( كمـــا تنبع ا�ستقاللية امل�سرف 
املركزي، من ا�ستقاللية اأ�سخا�ض جمل�ض املحافظني، واملحافظ، وكبار التنفيذيني 
يف امل�ســـرف املركـــزي بالرغم مـــن اأن هـــوؤلء الأ�سخا�ض يعينون مـــن قبل رئي�ض 

الدولة، كما تن�ض علية بع�ض الت�سريعات.
ففـــي الفرتة التـــي �سبقت احلـــرب العامليـــة الأوىل، وبعدها بقليـــل، كانت الفكرة 
التـــي حتكم العالقة بني امل�ســـارف املركزية واحلكومات، تعتمـــد على الرغبة يف 
تغذيـــة ودعم ا�ستقاللية امل�سارف املركزية �سيا�سيـــًا، وعدم تدخل احلكومات يف 
اأعمـــال امل�سارف املركزية، وكذلك ملكيتهـــا، فكثري من امل�سارف املركزية كانت 
ملكيتهـــا خا�ســـة، وكان الغالب فيها م�سارف جتاريـــة، اأعطيت �سالحيات العمل 
كم�ســـارف مركزيـــة، وخ�سو�سًا يف جمال اإ�ســـدار النقود، وقـــد مت التاأكيد على 
اأهمية ا�ستقاللية امل�سارف املركزية خالل تلك الفرتة يف موؤمتر بروك�سل يف عام 
1920م وموؤمتـــره يف عـــام 1922م، ومما دعم هذا التوجـــه، النظام القت�سادي 
ال�سائـــد واملتبع يف منت�سف القـــرن التا�سع ع�سر؛ حيـــث كان النظام القت�سادي 
يعتمـــد على مبداأ احلرية القت�سادية وهو املبداأ املعـــروف )دعة يعمل دعه مير( 
و الـــذي يوؤكد على، عدم تدخل الدولـــة يف الن�ساط القت�سادي حيث وظيفتها هي 
املحافظة على الأمـــن الداخلي، والأمن اخلارجي، وتبعًا لذلك فاإنه اإذا مت تطبيق 

ذلك على امل�سارف املركزية فاإنها يجب اأن تكون م�ستقلة �سيا�سيًا. 
اأخذت العالقة بني امل�سارف واحلكومات منحى جديدًا بعد الك�ساد العاملي الكبري 
الـــذي حـــدث خـــالل الفـــرتة )1929 - 1933م(، والذي متثل يف زيـــادة معدلت 
البطالـــة وانخفا�ض معدلت منو الناجت املحلي الإجمـــايل)55(، وانهيار العديد من 

اأحد  املنتجة يف  واخلدمات  ال�سلع  لكل  الإجمالية  النقدية  القيمة  باأنه:  الإجمايل  املحلي  الناجت  يعرف   )55(
القت�ساديات يف فرتة �سنة واحدة، راجع:اليوبي، عمر، مرجع �سابق، �ض 183. 
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امل�ســـارف، وانهيـــار اأ�سعار الأ�سهـــم يف البور�سات، والتقلبات احلـــادة يف اأ�سعار 
ال�ســـرف، فـــاأدت كل الظروف لتخاذ معظم احلكومات، قـــرارات حاكمة، ب�ساأن 
امل�ســـارف املركزية، متثلت يف حتويل ملكية هذه امل�سارف اإىل ملكية الدولة بدًل 
مـــن ملكيتها للقطاع اخلا�ض، ومـــن اأمثلتها: حتول م�سرف كوبنهاجن الوطني يف 
عـــام 1936م، وتاأميـــم امل�سرف الحتياطـــي النيوزلندي، وم�ســـرف كندا، فيما 
قامت بع�ـــض الدول باملحافظة على امتالك القطاع اخلا�ض للم�سارف املركزية، 
اإل اأنهـــا �سعت للتدخل من خالل تعيني حمافظي امل�ســـارف املركزية، ويف اأحيان 
اأخرى تعيـــني املديرين مثل حكومة اليونان، واجلدير بالذكر اأن م�سرف اإجنلرتا 
كان يعتـــرب مـــن اأكرث امل�سارف ا�ستقـــالًل من الناحية القانونيـــة، ومع ذلك رحب 
حمافـــظ امل�سرف يف عام 1936م باأن يقوم بتنفيـــذ طلبات احلكومة، وتعليماتها 
واأ�سبح م�سرف اإجنلرتا اأداة فنية لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية كما تراها احلكومة. 
ا�ستمـــر ال�سغـــط احلكومي على امل�ســـارف املركزية مـــن ناحية اأخـــرى فقد زاد 
الطلـــب على القرتا�ض من امل�سارف املركزيـــة، يف اأوقات احلرب العاملية الثانية 
وذلـــك لتمويلهـــا، وفرتة ما بعد احلرب؛ وذلك بغر�ض اإ�ســـالح ما دمرته، ونتيجة 
لذلك مت تعديل ميزانية بع�ض امل�سارف املركزية، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بال�سماح 
باإقرا�ـــض احلكومـــة، ورفع ال�سقـــوف اإىل مداها الأعلى، فعلـــي �سبيل املثال خالل 
احلـــرب العامليـــة الثانيـــة قامـــت احلكومـــة يف نيوزلنـــدا بتحديد قـــدرة اأو �سلطة 
احلكومة )ممثلة بوزارة اخلزانة( على م�سرف الحتياط النيوزلندي، وذلك من 
خـــالل م�سرف الحتياط الذي عليه اأن ينفـــذ ال�سيا�سة والأوامر النقدية الأخرى 

التي تطلبها اأو حتددها وزارة اخلزانة )56(. 
هذا؛ وقد ا�ستملت القوانـــني احلديثة للعالقة بني امل�سارف املركزية واحلكومات 
علـــى درجة عالية من ال�ستقاللية كما هـــي يف اأملانيا و�سوي�سرا وبني درجة اأقل يف 
امل�سارف املركزية الأخرى، ففي اأوروبا با�ستثناء اإجنلرتا تلم�ض تلك ال�ستقاللية 
بو�ســـوح، بينما اليابان يف اآ�سيا تعاين من تدخل ال�سيا�سيني، و�سعف الت�سريعات، 

)56( ح�ساد، د. نبيل، مرجع �سابق، �ض 89. 
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اإل اأنـــه بعد عـــام 1998م، �سدر نظام جديد لتعزيز ا�ستقالليـــة امل�سرف)57(، اإل 
اأن الت�ســـاور والتن�سيق بـــني الطرفني هو ال�سائد يف معظم الـــدول با�ستثناء الدول 
الناميـــة التي ت�سهد تدخاًل �سافرًا من ال�سيا�سيني الذيـــن بيدهم القرار النهائي؛ 
مما انعك�ض �سلبًا على معدلت الت�سخم وزيادة حجم البطالة والتاأرجح الدائم يف 

قيمة النقود، وتهرب راأ�ض املال الوطني وتخوف راأ�ض املال الأجنبي. 

املطلب الثاين: معار�سو وموؤيدو ا�ستقاللية امل�سارف املركزية: 
قبـــل اأن نتطـــرق لـــراأي املعار�سني، واملوؤيديـــن، ينبغي التنويه علـــى اأن ا�ستقاللية 
امل�ســـارف املركزيـــة، هي ا�ستقالليـــة ن�سبيـــة، اأي اأنه ل يوجد م�ســـرف مركزًي 
م�ستقـــل باملطلـــق، كما اأنـــه ل يوجد م�ســـرف غري م�ستقـــل باملطلـــق، فامل�سرف 
الحتياطـــي الفيـــدرايل الأمريكي، يعترب من اأكرث امل�ســـارف املركزية عامليًا لديه 
جتربـــه ناجحـــة؛ حيـــث يقود اأكـــرب القت�ســـادات يف العـــامل، اإل اأننـــا جند بع�ض 
اخلـــرباء، يوؤكدون على تدخل ال�سيا�سة يف قراراته ب�ســـكل غري مبا�سر، �سواء من 
خـــالل الكوجنر�ـــض الأمريكي، اأو من خـــالل رئي�ض الوليات املتحـــدة الأمريكية، 
حيث يري ماير )Mayr( من جامعة كاليفورنيا العالقة اجلدلية بني ال�ستقاللية 

وعدمها بقوله: 
))اإن لـــدى امل�ســـرف الحتياطـــي الفيـــدرايل الكثري مـــن ال�ستقالليـــة اأكرث من 
اجلهـــات احلكوميـــة الأخرى، وبينمـــا الرئي�ض يقـــوم بعد موافقـــة جمل�ض النواب 
بتعيني املحافظني اجلدد، ويختار رئي�سًا لهم حيثما توجد اأماكن �ساغرة، فبمجرد 
اأن يتـــم ذلـــك ر�سميًا ل ي�سبـــح له اأي �سلطـــة عليهم على الإطـــالق؛ اإذ عليهم اأن 
يتجاهلـــوا رغبـــات الرئي�ض، والواقع خالف ذلك حيث علـــى املحافظني اجلدد اأن 
يتعاونـــوا، اأي عليهـــم اأن يقبلـــوا الآراء الفيدرالية ال�سائـــدة واأن املحافظني غالبًا 
ل يخرجـــون عن خـــط الحتياطي الفيدرايل، ومـــن الناحية الر�سميـــة اأي�سًا فاإن 
الكوجنر�ـــض ميكنـــه اأن يتحكم يف الحتياطـــي الفيدرايل، فاإن هـــذا الأخري خلق 
ليكون )خملوق الكوجنر�ض(، اإل اأن الكوجنر�ض لي�ض منظمًا بال�سكل الذي ميكنه 

 Hubbard R.Glenn, (money the financial system And the Ecnomy) , Wesley , third Edition,2000.p509 )57(
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مـــن اأن ميار�ض �سغطًا يوميًا عليه ول حتـــى يف اإطار الت�سريعات احلالية ميكن اأن 
يكون لديه احلق يف القيام بذلك((. 

ولإثبات تدخل ال�سيا�سيني يف امل�سرف الحتياطي الفيدرايل، قال )ولكن كما هو 
احلـــال فاإن الو�سع الر�سمي كما هو حمـــدد يف الت�سريع هو جزء فقط من الق�سة 
فـــاأوًل الرئي�ـــض والكوجنر�ض لهما قـــوى على الفيدراليني املحافظـــني من الناحية 
الفعليـــة واأن م�ســـدر تاأثري الرئي�ض هو الإقنـــاع الأدبي واأن املحافظـــني غالبًا، ما 
يرتددون يف معار�سة اآراء �سخ�ض مت انتخابه من قبل الأمة باأ�سرها، وهم يقومون 

بذلك اإذا ما �سعروا اأنهم لن يخلوا بوجباتهم(. 
)كما اأن املحافظني ثانيـــًا لديهم م�ساحلهم يف الكوجنر�ض، ويحاولون احل�سول 
على ت�سريعـــات، ت�ساعدهم اأن ينظموا امل�سارف، ويحاولوا منع اإ�سدار ت�سريعات 
اأخـــرى، لذا هـــي تريد دعـــم الرئي�ض يف تلـــك ال�سراعات اخلا�ســـة بالت�سريعات 

وهكذا فاإن لديها دافع اأن تبقى على وفاق مع الرئي�ض()58(. 

اأ.  االآراء املوؤيدة: 
 احلجـــة التي تطرح ب�ســـاأن ا�ستقاللية امل�ســـارف املركزية، يعنـــي بها م�سداقية 
ال�سيا�ســـة النقديـــة، وبالتـــايل قدرتها على حتقيـــق والإبقاء علـــى ا�ستقرار طويل 
الأجـــل لالأ�سعار مـــع حد اأدنى من التكاليف القت�سادية، وقـــد �سيغ هذا الأ�سا�ض 
الفكـــري لهـــذا الراأي يف وقـــت حديث ن�سبيـــًا، مرتبطـــًا مب�ساألة عـــدم ال�ستقرار 
الن�سبـــي لل�سيا�سة النقدية ويدافع هولء عن راأيهـــم بقولهم اأن ال�سيا�سيني اإذا ما 
اأعطـــوا الفر�سة لالختيار بـــني �سيا�سة نقدية غري ت�سخمية، علـــى الأجل الطويل 
واأخـــري ت�سخمية على الأجـــل الق�سري لختـــاروا الثانية كونهـــا ت�ستطيع اإحداث 
اأثـــر نقـــدي وا�سح مما يوؤثر علـــى الإنتاج والعمالة ولكن �ستقـــع اآثارها ال�سلبية يف 
امل�ستقبـــل دون معاجلة متدرجة ودون اآثار ت�سخمية كما يف ال�سيا�سة الأوىل اإل اأن 
ال�سيا�سيـــني غالبـــًا يحبذوا الأثر ال�سيا�سي الق�سري الأجـــل على الأثر القت�سادي 

طويل الأجل)59(. 

)58( ماير، توما�ض، واآخرون، مرجع �سابق، �ض 261. 
)59( انظر بت�سرف، ح�ساد، د. نبيل، مرجع �سابق، �ض 94. 
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ويوؤكد هذا، الرئي�ض ال�سابق للم�سرف املركزي الفدرايل الأمريكي، ال�سيد مارتني 
)Martin( بقوله )اإن نظام الحتياطي الفيدرايل امل�ستقل هو احلق الأ�سا�سي يف 
نظام امل�سروعات احلرة، وعندما ي�ستكني ل�سيا�سة اأو لعتبارات امل�سلحة الفردية 
فاإن قيمة العمل التي متت يف ال�سيا�سة النقدية لن يتم تعوي�سها فالعملية ال�سيا�سية 
عمليـــة ق�سرية النظر لأنها مرتبطة بالعمليـــة النتخابية املقبلة، وهكذا فهي غري 
راغبـــة يف ال�ســـرتاك يف اتخاذ قرارات غري �سعبية، والأكـــرث من ذلك فاإن رجال 
ال�سيا�ســـة من املحتمـــل اأن ي�ستخدموا امل�سرف املركـــزي لتمويل نفقات احلكومة 
املتزايـــدة دون اأن يزيدوا ال�سرائب، كما اأن جماعات ال�سغط تتجه لفر�ض اأعباء 
ت�سخميـــة علـــى �سيا�سات احلكومـــة؛ وهكذا فـــاإن امل�سرف املركـــزي امل�ستقل قد 
ي�ستقـــل عن ال�سغوط ال�سيا�سيـــة لكي يكفل توفري العدالـــة بالن�سبة لأولئك الذين 

يخ�سرون ب�سبب الت�سخم()60(. 

ب. االآراء املعار�سة: 
اإن بع�ض الدرا�سات التطبيقية توؤيد الراأي القائل باأن ا�ستقالل امل�سرف املركزي 
يعـــزز حت�سني الأداء يف جمال التحكـــم يف الت�سخم غري اأن الأدلة يف هذا ال�سدد 
لي�ســـت حا�سمـــة، فطاملا وجـــد ال�سيا�سيون طريقـــة للتاأثري على �سلـــوك امل�سرف 
املركـــزي ب�ســـكل مبا�سر اأو غـــري مبا�سر، فقد ذكـــر الباحث اآنفًا عـــن ا�ستقاللية 
امل�سرف املركزي الفيـــدرايل الأمريكي وعالقة الرئي�ـــض الأمريكي والكوجنر�ض 
)جمل�ـــض ال�سيـــوخ( يف التاأثـــري علـــى امل�ســـرف املركـــزي، وعليه فقـــد و�سح اأن 
ا�ستقالليـــة امل�ســـارف املركزية ل ميكـــن ح�سمها مـــن خالل الت�سريعـــات فقط؛ 
بـــل يتعـــدى ذلك اإىل املنـــاخ والن�سج ال�سيا�ســـي الذي تتمتع بـــه الدولة والظروف 
القت�سادية ال�سائدة ومدى كفاءة الأ�سخا�ض املعنيني بال�سيا�سة النقدية، وبالتايل 
فـــاإن دعوى ال�ستقاللية تكون دعـــوى مثريه للجدل ول ميكـــن الت�سليم بها مطلقًا 
�سيما اإذا كان ال�سيا�سيون لديهم روؤية اأو�سع، واأ�سهل يف روؤية امل�ساكل القت�سادية 
ويوؤكـــد هذا الدور روؤ�ساء الدول املنتخبني الذين يتحملون نتائج انعكا�سات الو�سع 

)60( ماير، توما�ض، واآخرون، مرجع �سابق، �ض 265. 
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القت�ســـادي، فكيف ميكـــن حتميلـــه امل�سئوليـــة، دون منحه ال�سالحيـــة لتحقيق 
التكامل بني الأدوار النقدية واملالية، والكتفاء باإعطائه دور امل�ست�سار فقط. 

واأخـــريًا: فـــاإن هذا اجلـــدل م�ستمر، واحلـــل الو�سط، هـــو اأن يكون هنـــاك ت�ساور 
دائـــم، وتفاعل م�ستمر من خـــالل الت�سريعني واملحافظـــني، وال�سيا�سيني للحفاظ 
علـــى ا�ستقاللية امل�سرف املركزي، مع اإعطـــاء مرونة كافية لال�ستجابة ملتطلبات 

ال�سيا�سة القت�سادية التي يقرتحها ال�سيا�سيون)61(. 

اخلال�صة:
عـــرف الباحـــث امل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمـــايل باأنـــه )موؤ�س�ســـة حكوميـــة غري 
ربحيـــة، حتتكر اإ�ســـدار الأوراق النقدية، وم�سوؤولة عن تنفيـــذ ال�سيا�سة النقدية، 
مـــن خـــالل اإدارة الكتلـــة النقديـــة، والئتمانيـــة واملحافظة على �سالمـــة النظام 

امل�سريف وكفاءته(. 
ووجـــد الباحث اأن اأهـــداف امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل، هـــي: حتقيق العمالة 
املرتفعة، وا�ستقرار الئتمان، و�سعر ال�سرف املالئم، وحتقيق النمو القت�سادي، 
كما ي�سعـــى امل�سرف لتخطي عوائق، منها: جتنب الذعـــر املايل وا�ستقرار اأ�سعار 

الفائدة، واحلفاظ على ثقة امل�ستثمرين الأجانب. 
اإن ن�ســـاأة امل�سرف املركزي الراأ�سمـــايل جاءت تطورًا للم�ســـارف التجارية التي 
كانت تقوم، بالإ�سافة اإىل ن�ساطها التجاري التقليدي، باحتكارها لإ�سدار النقود، 
وت�ستمد �سلطتها من دعـــم احلكومة مثل م�سرف اإجنلرتا، ثم تطورت وانف�سلت 
بعد ذلك، ولقد كان للموؤمتر الدويل املنعقد يف بر وك�سل عام 1920م اأثر كبري يف 

الإ�سراع باإن�ساء امل�سارف املركزية امل�ستقلة. 
يقـــوم امل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمـــايل بوظائـــف عديـــدة، منها:اإ�ســـدار النقد، 
وم�ســـرف احلكومـــة، وم�ســـرف الت�سويات وامللجـــاأ الأخري وبنك اإعـــادة القطع، 
والرقابة على الئتمان وي�ستخدم امل�سرف املركزي، الرقابة الكمية على الئتمان 

)61( ح�ساد، د. نبيل، مرجع �سابق، �ض 96.



با�ستخدام �سيا�سة �سعر اخل�سم، و�سيا�سة ال�سوق املفتوحة، و�سيا�سة الحتياطيات 
كما ي�ستخدم الرقابة النوعية با�ستخدام التمييز يف تكلفة احل�سول على الئتمان 
اأو يف حجـــم القرو�ـــض واآجالها وتدابري اأخرى، كما ت�سمـــل الرقابة على الئتمان، 

الإقناع الأدبي. 
يقوم امل�سرف املركزي اأي�سًا، بالرقابة امل�سرفية، والتي تهدف اإىل حتقيق، وجود 
جهاز م�سريف قوي، و�سليم ومناف�ض، وت�ستمل على الرقابة الوقائية، ورقابة الأداء، 
والرقابـــة احلمائية، والرقابـــة الت�سحيحية، ومن اأبـــرز اأدوات الرقابة امل�سرفية 
هـــي ن�سبـــة ال�سيولة، كما تنـــاول الباحث ميزانيـــة امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل 
والتي تعك�ـــض وظائف امل�سرف يف جانب الأ�سول واخل�ســـوم، اأما عن ا�ستقاللية 
امل�ســـرف املركزي الراأ�سمـــايل فقد عرفها الباحث باأنها )عـــدم تدخل احلكومة 
يف اأعمـــال امل�سرف وا�ستقالل جمل�ض املحافظني واملحافظ(، وقد ثار جدل كبري 
حـــول مفهوم ال�ستقاللية بـــني موؤيد ومعار�ض، اإمنا يتفق اخلـــرباء القت�ساديون 
على �سرورة الت�سامن امل�سرتك لتحقيق اأهـــداف ال�سيا�سة القت�سادية والتناغم 

بني ال�سيا�سة املالية والنقدية، وبني ال�سيا�سيني والقت�ساديني.



الفصل الثاني
المصرف المركزي

في النظام االشتراكي
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مقدمة:
بالرغـــم مـــن ال�سقـــوط املريـــع لتجربة النظـــام ال�سرتاكـــي بعد �سقـــوط الحتاد 
ال�سوفيتـــي، وما �سبق ذلك من ارتفاع ملعدلت البطالة وانخفا�ض معدلت اإجمايل 
النـــاجت الوطني، وتردي الإنتـــاج، وانخفا�ض ال�سادرات، وازديـــاد فجوات الفقر، 
وانت�ســـار الف�ســـاد القت�ســـادي افتقـــاد احلافـــز لالإبـــداع، والتطويـــر يف البلدان 
ال�سرتاكيـــة، كان ل بـــد لنا درا�سة النظم ال�سرتاكية ملا لهـــذا النظام من التاأثري 
غـــري املحدود يف النظام القت�سادي العاملي والراأ�سمايل بخا�سة، فمن الدول من 
ربـــط بني النظامني ليخلق نظامـــًا خمتلطًا كما هو يف ال�سني مثـــاًل اأو ال�ستفادة 
مـــن بع�ض النظم ال�سرتاكيـــة كنظام التاأمينات الجتماعيـــة، وتنظيم العمال يف 
نقابات، كما يوؤكد البع�ض من اأن النظرية ال�سرتاكية اإمنا هي نظرية فل�سفية غري 
�ساحلـــة للتطبيق واإمنا هي �ساحلة للنقد، ومراجعـــة النظام الراأ�سمايل، و�سوف 
يتناول الباحث تعريف امل�سرف املركزي يف النظام ال�سرتاكي، واأهدافه، ون�ساأته 
ووظائفـــه، وميزانيته مع اإعطاء منوذج تطبيقي وهو النظام يف الحتاد ال�سوفيتي 
ال�سابـــق حيث يعترب النمـــوذج املثايل يف التاريخ واأكرثها التزمـــًا باأدبيات النظام 

ال�سرتاكي. 
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املبحث الأول: تعريف امل�صرف املركزي يف النظام ال�صرتاكي واأهدافه 
املطلب االأول: تعريف امل�سرف املركزي اال�سرتاكي 

اإن امل�ســـرف املركـــزي يف النظـــام ال�سرتاكـــي)1(، تختلف طبيعتـــه عن امل�سرف 
املركـــزي يف النظام الراأ�سمايل، وقبل التعريف يجدر بنا التعرف على دور النقود 

يف النظام ال�سرتاكي حيث اإنه يرتكز على اأ�سا�سني رئي�سني، هما: 
اإن ملكيـــة و�سائـــل الإنتاج، هي ملكيـــة عامة، ولي�ست فرديـــة اأو خا�سة، لذلك فاإن 
حتقيـــق اأق�سى ربح ممكن، ل ميثل الهدف الأ�سا�ض من وراء الن�ساط القت�سادي 

وعليه فاأن الدولة ت�سيطر على كافة املوؤ�س�سات القت�سادية والجتماعية. 
العتماد على التخطيط املركزي ملختلف اأوجه الن�ساط القت�سادي.

لـــذا فاإن النقود يف ظل النظام القت�سادي ال�سرتاكي ت�ستخدم كو�سيلة لل�سيطرة 
علـــى الإنتـــاج وتوجيهـــه وتوزيعـــه مبا يتنا�ســـب والأهـــداف املو�سوعـــة يف اخلطة 
القوميـــة ال�ساملـــة؛ حيث تكون مبثابـــة اأداة ت�سهل اإنتاج وتوزيـــع ال�سلع واخلدمات 
وخا�ســـة ال�ستهالكية منها، باعتبار اأن ال�سلـــع واخلدمات الإنتاجية الإ�سرتاجتية 
تكـــون مق�سورة علـــى املوؤ�س�سات وامل�ساريع احلكومية، حيـــث ل ميلك الأفراد حق 
ال�ستثمـــار فيها، وتتم ت�سوية املدفوعـــات واملبادلت فيما بني املوؤ�س�سات الإنتاجية 
احلكومية بوا�سطة الت�سويات احل�سابيـــة الدفرتية ودون اللجوؤ ل�ستخدام النقود، 
وتداولهـــا كاأداة اأو و�سيـــط، للمبادلة، ف�ساًل عن ذلك فـــاإن الأ�سعار ملختلف اأنواع 
ال�سلـــع واخلدمـــات يتم حتديدهـــا من قبل الدولة وفـــق اأولويـــات ومعايري ت�سعها 
ال�سلطـــات القت�ساديـــة والتخطيطية، حيث تكـــون خطة الأ�سعـــار و�سيلة لتوجيه 

الإنتاج وال�ستثمار وتوزيعه. 
واجلديـــر ذكره فـــاإن دورة التدفقات النقدية الورقية، تبـــداأ من م�سرف الدولة، 
)1( ال�سرتاكية )Socialism(: هي جمموعة متكاملة من املفاهيم واملناهج التي تهدف اإىل الق�ساء على 
املجتمع الراأ�سمايل واإقامة جمتمع اأكرث كفاية وعدًل وحتقيق امل�ساواة بني جميع الأفراد والإخاء بني الأمم 
ومعايريها، هي: )اأ(املناداة بامللكية الجتماعية لو�سائل الإنتاج اجلماعية، )ب(املنادة باإدارة القت�ساد 
اإ�سباع  اإىل  تهدف  اجتماعية  اإدارة  اإىل  توؤدي  القت�ساد  )ج(اإدارة  �سيا�سي،  طابع  ذات  عليا  هيئة  عرب 
واملجتمع  القت�ساد  اإدارة  امل�سرفني على  اأكرث عدالة، )د(اعتناق  وبناء جمتمع  املجتمع  اأفراد  احلاجات 

ملبادئ ال�سرتاكية،اأنظر: اجلمعة، علي، مرجع �سابق، �ض55. 
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وتنتهي اإليه، فالأجور النقدية املدفوعة من قبل امل�سروعات واملوؤ�س�سات احلكومية 
املختلفـــة م�سدرهـــا م�سرف الدولـــة، وتتجه هـــذه الدخول ب�ســـورة مدفوعات، 
اإىل امل�سروعـــات التجاريـــة، اأو اأ�سواق املزارع التعاونيـــة، للح�سول على اخلدمات 
وال�سلـــع ال�ستهالكيـــة، ثم تتجه هذه املدفوعات بعد ذلـــك يف �سورة اإيداعات من 
امل�سروعات اإىل م�سرف الدولة، وهكذا ت�ستمر هذه الدورة من التدفقات النقدية 
الورقيـــة )لقد قدر اأن حوايل 90% مـــن الدخول النقدية ل�سكان الحتاد ال�سوفيتي 
تدفـــع عن طريق النقود الورقية امل�سحوبـــة من م�سرف الدولة، وهذا يعادل نف�ض 
ن�سبـــة الإنفـــاق ال�ستهالكي الـــذي ينتهي اإىل اإيـــرادات فروع امل�ســـرف املركزي 
مـــن النقود الورقية)2((، وعليـــه ميكننا القول باأن النقـــود يف النظام القت�سادي 

ال�سرتاكي اأقل اأهمية منها يف النظام القت�سادي الراأ�سمايل.
اإن امل�سارف املركزية يف الدول ال�سرتاكية توؤدي نف�ض وظائف امل�سارف املركزية 
يف الـــدول غري ال�سرتاكية، غري اأنها ل ت�ستخـــدم يف التاأثري على العر�ض والطلب 
النقـــدي كما هـــو احلال يف الدول التي تاأخـــذ بنظام املبادرة احلـــرة؛ اإذ اإن ذلك 
مـــن م�سوؤوليـــات جهـــاز التخطيـــط املركزي، ومن اأهـــم الختالفات بـــني النظام 
الراأ�سمـــايل والنظام ال�سرتاكـــي فيما يخت�ض باجلهاز امل�ســـريف هو عدم وجود 
امل�ســـارف التجاريـــة؛ ولـــذا فاإن امل�ســـرف املركزي يقـــوم مبهمة حفـــظ الودائع 
والت�سهيـــالت امل�سرفية )الت�سليف( ملختلـــف املوؤ�س�سات يف الدول ال�سرتاكية كما 
توجـــد م�سارف حكوميـــة خا�سة بالدخار وذلـــك لتنظيم ال�ســـرف على املوارد 
ال�ستهالكيـــة، وقد تكون م�ســـارف الدخار قائمة بذاتها كما يف اأغلب دول اأوروبا 
ال�سرقيـــة، اأو كجـــزء من امل�ســـرف املركزي كمـــا يف الحتـــاد ال�سوفيتي وال�سني 
ال�سعبيـــة، ومبعنـــي اآخر فـــاإن امل�سرف املركـــزي يف اأغلب احلـــالت هو امل�سرف 
الوحيد يف الدول ال�سرتاكية ويوؤدي وظائف امل�سرف املركزي الأ�سا�سية بالإ�سافة 

اإىل وظائف امل�سارف التجارية )3(. 

اجلمهورية  والن�سر،  للطباعة  الكتب  دار  مديرية  وامل�سارف(،  )النقود  نوري،  حممد  ناظم  ال�سمري،   )2(
العراقية، الطبعة بدون، عام 1987 م، �ض 46. 

)3( عبداهلل، د. حممد حامد، )النظم القت�سادية املعا�سرة(، �سوؤون املكتبات، جامعة امللك �سعود، الريا�ض، 
1997م، �ض 80. 
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اإن اجلو�ـــض بنـــك )امل�سرف املركـــزي ال�سرتاكـــي( بو�سفه امل�ســـرف التجاري 
الوحيد يف القت�سادي ال�سوفيتي يثري الت�ساوؤل عن مدى قدرته على خلق الئتمان 

�ساأن �سائر امل�سارف التجارية يف القت�سادي الراأ�سمايل. 
 )Vsoskin( وقد ذهب غالبية الكتاب القت�ساديون ال�سوفيت من اأمثال: فو�سكني
فوربييـــف)Vorobyev) اإىل تكييـــف ن�ساط اجلو�ض بنك على اأنـــه و�سيط ائتمان 
ولي�ـــض منتـــج ائتمـــان؛ حيث تتجمـــع لديه املـــوارد املاليـــة من خمتلـــف الوحدات 
القت�ساديـــة ثم يقـــوم بتوزيعها يف �ســـورة قرو�ض ملختلف الأغرا�ـــض؛ مبعنى اأن 
قدرة امل�سرف على منح الئتمان حتدده يف راأيهم مبا يف حوزته بالفعل من موارد 

ائتمانية، ومن ثم فاإنه ل طاقة له على خلق نقود الودائع. 
ومـــع ذلك فاإن للجو�ض بنـــك القدرة على خلق قوة �سرائيـــة جديدة �سواء مت ذلك 
باحتكاره اإ�سدار النقد متوياًل حلاجة املعامالت، اأو مبنا�سبة قيامه بفتح ح�سابات 
ائتمانية لديـــه واإ�سافة قيمـــة القرو�ض)4(التي مينحها للم�سروعـــات، واإذا تاأملنا 
ميزانيـــة امل�سرف املركزي ال�سرتاكـــي فاإننا �سوف نالحـــظ اأن الئتمان املمنوح 
يغت�سبه  القيمة  فائ�ض  من  جزءًا  متثل  اأنها  اأ�سا�ض  على  للفائدة  املارك�سي  الفكر  اإدانة  من  ))بالرغم   )4(
الراأ�سمايل من العامل، اإل اأنه من الناحية العملية فقد اأبقى القت�ساد ال�سرتاكي على الفائدة مع تغيري يف 
طبيعتها، اإذ هي يف ال�سرتاكية ت�ستدعيها حاجات اقت�سادية مو�سوعية منها تغطية جزء من نفقات، بنك 
لالإقرا�ض، وعماًل  املخ�س�سة  للمبالغ  الر�سيد  ال�ستخدم  املوؤ�س�سات على  ت�سجيع  الدولة وفروعه، ومنها 
باإيداع فوائ�ض  اأنه ي�سمح لالأفراد  على �سدادها للبنك يف مواعيد ال�سداد دون تاأخري، ي�ساف اإىل ذلك 
دخولهم يف �سناديق التوفري وت�سجيعًا لهم على ذلك فاإن الدولة تدفع لهم فائدة معينة(( انظر: خريي، 

ال�سامن )القت�ساد ال�سيا�سي لال�سرتاكية( دار التقدم، مو�سكو،الطبعة بدون، 1972م، �ض 270. 
اأنه من ال�سعب بل من املتناق�ض نظريًا  ويذهب الدكتور رفيق امل�سري بهذا ال�سدد اإىل القول ))يبدو   
هذا  يف  جدًا  �سريح   )marx( ومارك�ض  اخلا�سة،  امللكية  رف�ض  على  يقوم  نظام  يف  الفائدة  ت�سور 
للنظام  املميزين  وال�ستغالل  الغت�ساب  من  نوعًا  معًا  ويعتربها  بالربح،  الفائدة  ي�سبه  فهو  املو�سوع، 
الراأ�سمايل، وهو يرى اأنه يف الطور الأعلي من الثوره املارك�سية )عند اإلغاء اأو اختفاء الدولة( ت�سبح كل 
اأخرى عن  اأن يكون ثم جمال ل�ستغالل طبقة لطبقة  اأو جماعية، وعندها ل ميكن  ال�سلع ملكية م�ساعة 
طريق الفائدة والربح، هذه هي النظرية، فماذا حدث يف الواقع؟، يك�سف لنا التاريخ اأن الحتاد ال�سوفيتي، 
ال�سرقية، منذ نهاية  اأوروبا  البلدان ال�سرتاكية الأخرى يف  واأن معظم  منذ ثورة ت�سرين الأول، 1917م، 
احلرب العاملية الثانية، قادت التجربة، لتطبيق اأفكار مارك�ض باإقامة نظام اقت�سادي لي�ض للفائدة والربح 
من حق الذكر، وهذه التجربة دامت خم�سني �سنة اإىل اأن ل حظ القت�ساديون ال�سوفيت حالة من التبذير 
وعدم الفعالية يف النظام القائم واأعادوا العتبار ملبداأ الفائدة والربح كمعيار للفعالية، والكفاية الإدارية( 
والبنك(  والفائدة  الربا  يف  جديدة  حماولة  اأو  الإ�سالمي  التنمية  )م�سرف  رفيق  د.  امل�سري،  انظر: 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت الطبعة الثالثة، 1987م، �ض 67. 
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ملختلـــف امل�سروعات يظهر يف جانبه الأ�سول يف �ســـكل زيادة يف القرو�ض ق�سرية 
الأجل، كما يظهر يف جانبه اخل�سوم يف �سكل زيادة يف جمموع الودائع. 

وبعـــد ا�ستعرا�ـــض النظـــام النقـــدي ال�سرتاكـــي ودور النقود فيه ميكننـــا تعريف 
امل�ســـرف املركزي ال�سرتاكي باأنـــه )موؤ�س�سة حكومية غـــري هادفة للربح حتتكر 
اإ�ســـدار الأوراق النقديـــة وتعمل وكيـــاًل وم�ست�سارًا للدولة لكافـــة الوظائف املالية 
وي�سيطـــر على الئتمان الق�سري والطويل الأجل من خالله اأو من خالل امل�سارف 

املتخ�س�سة ويراقب ن�ساط امل�سروعات واملوؤ�س�سات العامة(()5(.

املطلب الثاين: اأهداف امل�سرف املركزي اال�سرتاكي
تنبـــع اأي�سًا اأهداف امل�سرف املركزي ال�سرتاكي مـــن طبيعة النظام القت�سادي 

ال�سرتاكي وما يتبع ذلك من دور النقود واأهميتها فيه، وهي كما ياأتي: 
•  اإ�سدار النقود واملحافظة على قيمتها. 	
• امل�ساهمة يف اإعــــداد اخلطة القت�سادية القومية املركزيــــة بالقيام بالتخطيط 	

املــــايل واملنبثق من املخطط العيني، والهــــادف اإىل حتقيق اأكرب قدر من اإ�سباع 
احتياجات املجتمع من ال�سلع واخلدمات. 

•  امل�ساهمـــة يف حتقيـــق اأهداف اخلطـــة القت�ساديـــة القومية)6(من خالل منح 	
الئتمان والرقابة وحما�سبة امل�سروعات. 

ونخل�ـــض اإىل القول باأن اأهداف امل�سرف املركـــزي ال�سرتاكي هي اأهداف تابعة 
وم�ساعـــدة للقطاعات الأخرى ))ترتكز يف حتقيق التـــوازن بني املوارد احلقيقية 

)5( انظر: بت�سرف، �سادق، د. مدحت )اجلهاز امل�سريف يف القت�ساد املخطط هيكله ودوره(، دار اجلامعات 
امل�سرية، الطبعة بدون، عام 1977 م، �ض 94. 

)6( تتكون اخلطة القومية من عدة اأق�سام تتمثل يف الآتي، اأوًل: ق�سم اإجمايل ويت�سمن املوؤ�سرات الرئي�سية 
ثانيًا: عدد من  زيادتة.  ت�ساعد علي  التي  العوامل  واأهمية  املادي  الإنتاج  اإيجاز معدل منو  تبني يف  والتي 
اأو ن�ساط اقت�سادي معني، مثل: تخطيط الإنتاج ال�سناعي وق�سم  الأق�سام التي يخت�ض كل منها بقطاع 
وق�سم  الغابات  اإنتاج  وتخطيط  الزراعي  الإنتاج  تخطيط  وق�سم  ال�سناعي  الإنتاج  التخ�س�ض يف  تطوير 
تخطيط النقل واملوا�سالت، ويتم حتقيق التنا�سق يف اخلطة وهو املعرب عنه مبدى ترابط خمتلف اأجزائها 
وذلك بتحقيق التنا�سق بني الأهداف والو�سائل، وعليه فاإن املخططني يلجئون اإىل نظام للموازين كاأدوات 
تخطيطية وتق�سم املوازنة من حيث م�ستواها اإىل ثالث فئات: )اأ( موازنة قوة عامله، )ب( موازنة �سلعية، 

)ج( موازنة قيميه، اأنظر. د. مدحت �سادق، مرجع �سابق، �ض 175. 
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املتاحـــة لت�سغيل الطاقات الإنتاجية القائمة وتنميتها وبني املوارد النقدية الالزمة 
لتمويلها، اأي حتقيق التوازن بني التيارات الإنفاقية وال�سلعية يف قطاع امل�سروعات 
ب�ســـكل رئي�ـــض، كما يقـــع على اجلهـــاز امل�سريف دور حتقيـــق التـــوازن يف القطاع 
ال�ستهالكـــي العائلـــي، اأي حتقيق التوازن بني القوة ال�سرائيـــة الكلية للم�ستهلكني 
)الطلب النقدي( والعر�ض املتاح من ال�سلع واخلدمات، لال�ستهالك عند م�ستوى 

معني من الأ�سعار(()7(.

)7( قري�سة، د. �سبحي تادر�ض )درا�سة يف النظم النقدية وامل�سرفية( معهد البحوث والدرا�سات العربية، 
الطبعة بدون، 1974م، �ض 97، وكذلك انظر، روميا نت�سيف، اأ. م، واآخرون، القت�ساد ال�سيا�سي )دليل 
الأوىل،  الطبعة  دم�سق،  دار  اأيوب،  فوؤاد  د.  ترجمة  ال�سوفيتي،  الحتاد  اأكادميية  الجتماعية(،  العلوم 

1986م، �ض 643. 
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املبحث الثاين: ن�صاأة وتطور ووظائف امل�صرف املركزي ال�صرتاكي
املطلب االأول: ن�ساأة وتطور امل�سرف املركزي اال�سرتاكي )امل�سرف املركزي الرو�سي(

اإن ظهـــور ال�سريفـــة املركزيـــة يف البـــالد ال�سرتاكية لي�ض ببعيـــد؛ فقد ظهر اإىل 
الوجـــود اأول م�ســـرف مركزي عـــام 1860م مع بدايـــة النه�ســـة الفكرية للنظام 

امل�سريف ككل. 
ولعـــل �سبب هـــذه النه�ســـة يرجـــع اإىل الإمرباطـــور الإ�سكندر الثاين الـــذي اأخذ 
مبناه�ســـة الراأ�سمالية وبداأ ما ي�سمـــى بالإ�سالحات الكربى يف رو�سيا وعلي �سوء 

ذلك كان اإن�ساء م�سرف الدولة لالإمرباطورية الرو�سية)8(. 
ن�ســـاأ امل�سرف املركزي الرو�سي يف اأول اأمره ومل يكن م�سرفًا مركزيًا على النحو 
الذي تعهده الآن امل�سارف املركزية اإل من جهة اأنه كان م�سرف الدولة، ولكنه كان 
يف الأ�ســـل م�سرفًا جتاريًا مينح القرو�ض ق�سرية الأجل وكان الهدف من اإن�سائه 
هـــو تن�سيـــط حركة التجـــارة وتقوية النظـــام الئتماين والنقـــدي، وكانت وظائفه 
مقت�سرة علـــى خ�سم الكمبيالت التجارية وبع�ض الأوراق املالية احلكومية وغري 
احلكوميـــة بفائـــدة مع قيامه ببيع و�سراء الذهب والف�ســـة، وكان مع ذلك ميار�ض 

الن�ساط امل�سريف التجاري التقليدي من قبول للودائع ومنح للقرو�ض وغريها.
وميكـــن تق�سيـــم اأن�سطة امل�ســـرف املركزي الرو�سي اإىل فرتتـــني: ففي الفرتة من 
1860 م اإىل 1894 م، كان هـــذا امل�ســـرف عبـــارة عـــن موؤ�س�ســـة م�ساعدة لوزارة 
املاليـــة وكانـــت معظم موارده عبـــارة عن متويل مـــن اخلزانة العامـــة وكانت جل 

اأرباحه موجهة لأغرا�ض خا�سة بتغطية العجز يف ميزانية اخلزانة العامة )9(. 
ويف الفـــرتة الثانية املمتدة من عام )1894 – 1898 م( بداأ امل�سرف ثورة نقدية 
باإدخال نظـــام املعدن الواحد ثم حاز تلقائيًا على �سلطة اإ�سدار النقد، وقد بداأت 
الفـــرتة الثانية هـــذه بتبني ميثاق امل�ســـرف اجلديد عام 1894م ثـــم بعد الأزمة 
النقدية التي �ساحبت احلـــرب الرو�سية اليابانية خالل )1905-1906م( اأ�سبح 

p:nwww.cbr.p.2 )8(
)9( املرجع نف�سه، �ض 2. 
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امل�ســـرف املركزي الرو�سي اأحد اأكرب موؤ�س�ســـات الئتمان املوؤثرة يف اأوروبا، ذلك 
نظـــرًا ل�سخامـــة احتياطياته من الذهب والتي مل تقل ن�سبتهـــا عن 93% با�ستثناء 

اأزمة عام 1906 م، وقد جتاوز متو�سط احتياطه %100. 

ن�ساأة م�سرف ال�سعب الرو�سي: 
ومـــع اإطاللة الثورة البل�سفية التي برزت اإىل الوجـــود يف الحتاد ال�سوفيتي �سابقًا 
عـــام 1917 م فقد و�سع البل�سفيـــون )10(مل�سرف الدولة املركـــزي يف البرت وقراد 

وا�ستولوا عليه واأعلنوا تاأميمه ر�سميًا يف دي�سمرب 1917 م. 
وبعد هـــذه اخلطوة قام البال�سفة بتاأميم املوؤ�س�ســـات الئتمانية اخلا�سة ودجمها 
يف م�ســـرف الدولة ومن ثم �سمي مب�سرف ال�سعب الرو�ســـي، ثم اأعيدت ت�سميته 
اإىل م�ســـرف ال�سعـــب بجمهوريـــة الحتـــاد ال�سرتاكـــي الفيـــدرايل ال�سوفييتـــي 
)RSFSR()11(وكانت وظيفته الأ�سا�سية اآنذاك هي الإ�سدار النقدي ثم ما لبث اأن 
اأقتفي اأثرًا جديدًا وهو دخوله لتعزيز الفكر البل�سفي الداعي اإىل حماربة اقت�ساد 
النقود وذلك بت�سميته م�سرف ال�سعب اإ�سارة اإىل القت�ساد اجلماعي الذي يتبناه 

املذهب البل�سفي.
ويف عـــام 1921م مت و�ســـع الأهـــداف العامـــة للم�ســـرف، واملتمثلـــة يف م�ساعدة 
التنميـــة ال�سناعيـــة والزراعية وحركـــة التجارة الكلية والتحكـــم يف معدل دوران 
النقـــود بوا�سطة الئتمان واملوؤ�س�سات امل�سرفية التي يديرها، وبالتايل فقد اأ�سبح 

امل�سرف جزء من وزارة املالية الرو�سية)12(.
ويف نهاية عام 1921م كان امل�سرف املركزي الرو�سي قد احتكر حق اإدارة العمليات 
اخلا�سة بالعمـــالت الأجنبية واملعادن النفي�سة، ويف منت�سف عام 1920م تغريت 
مهامه ووظائفه ب�سكل كبري، وكان ذلك ب�سبب املعدلت املت�سارعة لل�سناعة والتي 

كانت حتتاج اإىل راأ�سمال عاجل وا�ستثمارات �سخمة يف وقت ق�سري. 
الذي  الرو�سي  الجتماعي  الدميقراطي  احلزب  من  املتطرف  اجلناح  هم  البال�سفة  اأو  البل�سفيون   )10(
ا�ستويل علي ال�سلطة يف الثورة ال�سرتاكية )1917 – 1920م( وهم اأ�سحاب املذهب القا�سي بالإطاحة 

بالراأ�سمالية عن طريق العنف. 
)RUSSIAN SOVIET FEDRATIVE SOCIALIST REPUBLIC )11. وهي اخت�سار(

)12( املرجع ال�سابق، �ض 3. 
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وكان مـــن امل�ستحيل على رو�سيـــا اأن تنجز هذه املهام ال�سناعية ال�سخمة بالطرق 
التقليديـــة والو�سائل املعروفة كاملوارد املرتاكمة والقرو�ـــض الأجنبية ول �سيما اأن 
ال�سعب الرو�سي مل تكن لديه معدلت ادخارية عالية، ومل يكن يف الو�سع العتماد 
علـــى القرو�ض الأجنبية نظرًا لالأزمة القت�سادية العاملية اآنذاك، وبالتايل كان ل 
بد من ا�ستحداث و�سائل جديدة لتطوير ال�سناعة وتو�سيع قاعدتها وهو ما حدث 

 .)13( )MONEY EMISSION( فعاًل من خالل الإ�سدار النقدي
ويف يونية من عام 1927 م، ونتيجة للتنظيم املحكم يف حركة راأ�ض املال ق�سرية الأجل 
فقـــد قام امل�سرف املركزي مبراقبة النظـــام الئتماين ب�سفة يومية وجميع الأن�سطة 

التي تقوم بها املوؤ�س�سات الئتمانية ا�ستنادًا اإىل ال�سيا�سة الئتمانية اجلديدة )14(. 
ويف عـــام 1929 م مت تبنـــي اأول قانـــون ر�سمي للم�سرف املركـــزي، وقد عمل هذا 
القانـــون اإىل تنظيم وتقريـــر دور امل�سرف املركزي يف تنظيـــم ومراقبة والتحكم 
يف عر�ـــض و�سرعـــة دوران النقود وعمليـــات الئتمان ق�سرية الأجـــل مبا يتما�سى 
مـــع اخلطة القومية الرو�سية للتنمية ويف مار�ـــض 1931 م كانت وظائف امل�سرف 
املركزي قد تاأ�س�ست على اأ�سا�ض الئتمان ق�سري الأجل وكمركز للت�سويات النقدية 

بالن�سبة لالقت�ساد)15(.
وكنتيجـــة لالإ�سالح الئتمـــاين فقد ت�ساءلت عنا�سر الن�ســـاط امل�سريف التجاري 
للم�ســـرف املركزي الرو�سي واأ�سبـــح م�سرفًا للدولة ب�سفـــة ر�سمية وانح�سرت 
وظائفـــه يف الئتمـــان امل�ســـريف املخطط وال�سيطـــرة على �سرعـــة دوران وعر�ض 
النقـــود وخدمة املوازنـــة العامة واملدفوعـــات الدولية، ثم ما لبـــث اأن ا�ستقر هذا 

الو�سع على ما هو عليه ملا يربو على )55( �سنة بال تغيري )16(.
الحتـــاد  الئتمـــاين يف  النظـــام  لإعـــادة هيكلـــة  وكنتيجـــة  م،  عـــام 1987  ويف 
ال�سوفيتـــي ال�سابـــق مت اإن�ســـاء بع�ـــض امل�ســـارف املتخ�س�ســـة اجلديـــدة منهـــا 

)13( املرجع ال�سابق، �ض 4. 
)14( املرجع ال�سابق، �ض 4
)15( املرجع ال�سابق، �ض 5 

)16( املرجع ال�سابق، �ض 5. 
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)Vaeshekonombank( و)promstroibank( و)sperbank(، وبالتـــايل 
اجته امل�سرف املركزي نحو اأداء الوظائف الأ�سا�سية مل�سرف الدولة)17(. 

ويف العـــام 1988 م �سدر القانون الرابع للم�ســـرف املركزي الرو�سي والذي �سار 
امل�ســـرف مبوجبـــه هو امل�سدر الوحيـــد للعملة وتنظيم الئتمـــان واملنظم الوحيد 

ملدفوعات الدولة وعالقاتها القت�سادية.
ويف نهاية العام 1990م �سدر قانون امل�سرف املركزي الرو�سي ب�سورته احلالية، 
وذلـــك بعـــد انهيار النظـــام ال�سرتاكـــي يف الحتـــاد ال�سوفييتي، واجتـــه الرئي�ض 
ال�سوفييتـــي )غوربات�ســـوف( اإىل تبنـــي النظريـــة الراأ�سمالية، حيـــث قال )نحن 
نحتاج اإىل فرتة ق�سرية، �سهور قالئل لتخاذ بع�ض اخلطوات املهمة التي �ستعني 
يف احلقيقـــة النتقـــال اإىل اقت�ساد يقوم على قوى ال�ســـوق ب�سكل منظم، و�سنقوم 

بتفكيك ملكية الدولة ونوؤ�س�ض �سركات ميلكها حملة الأ�سهم()18(.
ومنـــذ بداية هذا التحول اأ�سبح امل�سرف املركزي ي�سمى م�سرف رو�سيا باعتباره 
م�ســـرف جمهورية رو�سيا الحتادية احلديثـــة، وقد نظم القانون اجلديد وظائف 
امل�ســـرف املركزي وح�سرهـــا يف تنظيم دورة النقود والتنظيـــم النقدي ومراقبة 

الن�ساط القت�سادي مع مراقبة امل�سارف التجارية والتعاونية الرو�سية)19(.
وبناًء على هذه التطورات فقد اأ�سدر امل�سرف الرو�سي عام 1992م قانون مراقبة 
امل�ســـارف التجارية وقانون تنظيم ومراقبة النقد الأجنبي، وذلك باعتباره وكياًل 

ماليًا لوزارة املالية الرو�سية )20(.
ويف عـــام 1995 م اأوقـــف امل�ســـرف املركزي الرو�ســـي متويل العجـــز يف امليزانية 
وركـــز قرو�سه على ال�سناعـــات الفردية، والقطاع اخلا�ـــض، وبدخول عام 1998 
م كان امل�ســـرف الرو�سي قد دخـــل يف مرحلة جديدة، وهي اإعادة هند�سة النظام 

)17( املرجع ال�سابق، �ض 5. 
الأوىل، 1990م،  القاهرة،الطبعة  والن�سر،  للطباعة  �ستابر�ض  العام(،  القت�ساد  يو�سف، )فقه  كمال،   )18(

�ض32. 
.www.cbr.p6 )19(
)20( املرجع نف�سه، �ض 7. 
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امل�سريف لتح�سني اأداء امل�ســـارف التجارية، وزيادة �سيولتها، حيث اأدخل برنامج 
اإعادة تنظيم املوؤ�س�سات الئتمانية Arco(( لتبني ال�سيا�سة النقدية الراأ�سمالية. 

املطلب الثاين: وظائف امل�سرف املركزي اال�سرتاكي
اإذا تناولنا امل�ســـرف املركزي الرو�سي على وجه التحديد ويف الفرتة التي �سبقت 
توجهـــه الأخري بعد عام 1990م، فاإنه ميكن اإجماًل تق�سيم الوظائف التي ي�سطلع 
بهـــا امل�سرف املركزي اإىل وظائف نقدية وائتمانية ووظائف رقابية يبا�سرها على 

ن�ساط الوحدات القت�سادية يف الدولة )21(.

اأواًل: الوظائف النقدية واالئتمانية 
ويف اإطـــار هـــذه الوظيفة ميار�ض امل�سرف املركزي ال�سرتاكـــي الدور نف�سه الذي 
ميار�ســـه نظـــريه الراأ�سمايل من احتكار لإ�ســـدار النقود وقيامـــه باأعمال �سرييف 
احلكومـــة ومن قيامه باإدارة احتياطيـــات الدولة من ال�سرف الأجنبي ول يختلف 
عما تقوم به امل�سارف املركزية يف هذا ال�سدد اإل يف اإطار �سيق، ومن اأمثلة ذلك 
الحتفـــاظ باحتياطيات امل�سارف التجارية لأنه مل تكـــن هناك م�سارف جتارية 
وقـــد كان امل�سرف املركزي اإىل وقت قريب ميار�ض دورًا اإ�سافيًا كبنك جتاري يف 

اجلمهوريات الرو�سية)22(.
ويتلخ�ـــض دور امل�ســـرف املركزي ال�سرتاكي من الناحيـــة النقدية والئتمانية يف 

النقاط التالية)23(: 
اأوًل: يعتـــرب امل�سرف املركزي الرو�سي مركز اإ�سدار النقد والعملة امل�ساعدة على 
نطـــاق الدولة، ويبا�سر تنظيم تداوله يف القت�ســـاد القومي من حيث حجم النقد 
و�سرعـــة تداوله وفقًا للخطط واملوازين املو�سوعة يف هذا ال�ساأن، كما يبا�سر كافة 

عمليات ال�سرف الأجنبي وال�سيكات والتحويالت بالعملة الأجنبية. 
)21( املرجع ال�سابق، �ض 96، ويرى الدكتور حممد زكي �سافعي اأن الوظيفة الأ�سا�سية للم�سرف �سواء كان 
ذلك امل�سرف راأ�سماليًا اأم ا�سرتاكيًا هي الرقابة علي تنظيم الئتمان وما �سوى ذلك تعترب وظائف مكملة 
الأوىل،  العربية، بريوت،الطبعة  النه�سة  دار  والبنوك(،  النقود  كتابه: )مقدمه يف  انظر  الوظيفة،  لهذه 

1952 م، �ض 284. 
)22( انظر: بت�سرف، �سافعي، د. حممد زكي، مرجع �سابق، �ض 325. 

)23( �سادق، د. مدحت، مرجع �سابق، �ض 96. 
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ثانيـــًا: يقـــوم امل�سرف املركـــزي بدور الوكيل املـــايل للحكومة فيقـــوم بالحتفاظ 
بح�ساباتهـــا لديه، ويتوىل عمليات ال�سرف والتح�سيـــل اخلا�سة مبيزانية الدولة 
كتح�سيـــل اإيرادات كل امليزانيات املختلفة وحتويـــل ال�ستقطاعات من ال�سرائب 

احلكومية والإيرادات اإىل امليزانيات املختلفة. 
ثانياً: الوظائف الرقابية.

واإن كان هنـــاك ثمـــة اختـــالف بـــني الوظائـــف الرقابيـــة يف امل�ســـرف املركـــزي 
ال�سرتاكي والراأ�سمايل فهي يف اإطار ما يتعار�ض مع طبيعة كل من القطاعني من 

ناحية تدخله اأو عدم تدخله يف الإنتاج والقت�ساد العام. 
ولئـــن كان امل�ســـرف املركـــزي يفر�ض رقابتـــه على �سائـــر الن�ســـاط القت�سادي 
مـــن خالل �سيطرته الكاملة علـــى امل�سارف التجارية وتعامالتهـــا الئتمانية فاإن 
للم�ســـرف املركـــزي ال�سرتاكـــي دورًا اأكـــرث تو�سعـــًا اإذ يطال �سائـــر امل�سروعات 
اململوكـــة للدولـــة مما يزيد من الرقعـــة الرقابية للم�سرف املركـــزي ومن اأعبائه 

العامة يف جمال الرقابة. 
وترجـــع هـــذه الوظيفة الإ�سافيـــة للم�سرف املركـــزي هنا اإىل طبيعـــة القت�ساد 
ال�سرتاكـــي واخل�سائ�ـــض التـــي يتميز بهـــا؛ فاملحافظة على امللكيـــة الجتماعية 
والنمـــو املخطـــط لالقت�ساد القومـــي يقت�سي بال�ســـرورة وجود رقابـــة على اأداء 
الوحـــدات القت�ساديـــة املختلفـــة العاملة يف القت�ســـاد للتاأكد مـــن اأن الأهداف 
املحـــددة يف اخلطة القومية يتـــم تنفيذها على النحو املطلـــوب �سواء من الناحية 

الكمية اأو النوعية. 
وميكـــن تلخي�ـــض اأهـــم املجـــالت الرقابيـــة التـــي يقـــوم بهـــا امل�ســـرف املركزي 

يف الآتي)24(:
• التاأكد من تنفيذ خطط الإنتاج وفقًا للكميات والأنواع املقررة. 	
• التاأكد من تنفيذ العمليات التي منح الئتمان امل�سريف من اأجلها. 	
• التاأكد من �سراء املواد الأولية الالزمة لتحقيق برامج الإنتاج املو�سوعة. 	

)24( �سادق، د. مدحت، مرجع �سابق، �ض 411.
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• تنفيذ خطة تكلفة الإنتاج. 	
• الك�سف عن ال�ستخدامات غري القانونية لالأ�سول املتداولة. 	
• متابعـــة نتائج ا�ستخـــدام امل�سروع لالئتمـــان املمنوح له ل�ستحـــداث اأ�ساليب 	

فنية جديدة.
• التاأكـــد من احـــرتام التعليمـــات امل�سرفية مثـــل اللتزام بالوفـــاء بالقرو�ض 	

امل�سرفية التي �سبق منحها للم�سروع يف موعدها. 
• دفـــع امل�سروعـــات �سيئـــة الأداء اإىل حت�ســـني اأدائها من خـــالل تطبيق بع�ض 	

اجلزاءات عليهـــا، وحتديد مدى النحراف عن الأهـــداف املخططة وحتليل 
اأ�سبابه واقرتاح �سبل وو�سائل عالجه. 

ومن هنا نالحظ مدى �سمول الرقابة امل�سرفية ال�سرتاكية عن تلك الرقابة التي 
ميار�سها امل�سرف املركـــزي يف اقت�ساد ال�سوق؛ ذلك لأن العتبارات العامة التي 
تفر�سهـــا الدول ال�سرتاكية على خطـــط الإنتاج تقت�سي التزام امل�سرف املركزي 
ووقوفـــه اإىل جانـــب تنفيذ اخلطـــة العامة للدولـــة، بينما يقت�ســـر دور امل�سارف 
التجاريـــة يف النظام الراأ�سمـــايل على التمويل القائم على مبـــداأ تعظيم الربحية 
ومالءمـــة ال�سمانـــات املقدمـــة اأكـــرث من نـــوع ووجهة وطبيعـــة امل�سروعـــات التي 

يراد متويلها.

املطلب الثالث: ميزانية امل�سرف املركزي اال�سرتاكي
لقد تناول الباحث امل�سرف املركـــزي ال�سرتاكي وهو امل�سرف املركزي الرو�سي 
)اجلو�ـــض بنـــك( والذي يعترب النمـــوذج الأمثل للتطبيق ال�سرتاكـــي، ول �سك اأن 
تلـــك الوظائف �ستنعك�ـــض ل حمالة يف �ســـكل امليزانية، )فاجلو�ـــض بنك( ي�ستمد 
مـــوارده املاليـــة )جانب اخل�سوم يف امليزانيـــة( من راأ�ض املـــال اخلا�ض به، ومن 
ودائع وفائ�ض امليزانية العامة للدولة، ومن اإيداعات امل�سروعات واملوؤ�س�سات ومن 
ح�سابات املواطنـــني لدي م�سارف الدخار، ومن ا�ســـرتاكات التاأمني الجتماعي 
التي متولها امل�سروعات اإليه، ثم من الإرباح التي يحققها امل�سرف نتيجة ن�ساطه. 
اأمـــا )جانب الأ�ســـول( يف ميزانية امل�ســـرف فيتكون من املعـــادن الثمينة والنقد 
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الأجنبي التي يحتفظ بها امل�سرف ومن النقد القائم يف خزائنه ثم من القرو�ض 
املمنوحة للم�سروعات. 

ميزانية اجلو�س بنك1)1(

اأ�سول
Assets

خ�سوم وراأ�س املال 
Liabilities and capital

معادن ثمينة ونقد اأجنبي.
النقد يف خزينة امل�سرف. 

قرو�ض ق�سرية الأجل ممنوحة 
للم�سروعات.

النقد يف التداول )البنكنوت(. 
ودائع امل�سروعات واملوؤ�س�سات واملزارع اجلماعية. 

ودائع املواطنني لدى م�سرف الدخار. 
ودائع وفائ�ض ميزانية الدولة. 

راأ�ض املال والحتياطيات. 
املجموع: املجموع: 
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اخلال�صة: 
عرف الباحـــث امل�سرف املركزي ال�سرتاكي باأنـــه )موؤ�س�سة حكومية غري هادفة 
للربـــح، حتتكـــر اإ�ســـدار الأوراق النقدية وتعمل وكيـــاًل وم�ست�ســـارًا للدولة، لكافة 
الوظائـــف املاليـــة وت�سيطر على الئتمان ق�سري الأجل وطويلـــة، من خالله اأو من 

خالل امل�سارف املتخ�س�سة وتراقب ن�ساط امل�سروعات واملوؤ�س�سات العامة(. 
ويهدف امل�سرف املركزي ال�سرتاكي اإىل: اإ�سدار النقود واملحافظة على قيمتها، 
)2( امل�ساهمـــة يف اإعداد اخلطة القت�سادية القومية املركزية، )3( امل�ساهمة يف 
حتقيـــق اأهداف اخلطة القت�سادية القومية من خالل منح الئتمان واملنبثقة عن 

اخلطط املالية للم�سروعات ثم الرقابة واملحا�سبة عليها. 
وقـــد تطـــرق الباحـــث اإىل ن�ســـاأة امل�ســـارف املركزيـــة يف النظـــام ال�سرتاكـــي، 
وبالتحديـــد )اجلو�ـــض بنك( يف الحتاد ال�سوفيتي، والـــذي اأ�س�ض عام 1917 اإبان 
الثـــورة البل�سفية، ويف عام 1921م مت تاأ�سي�ض الأهداف العامة للم�سرف واملتمثلة 
يف م�ساعـــدة التنميـــة ال�سناعية والزراعية وحركة التجـــارة اخلارجية، والتحكم 
يف معـــدل دوران النقـــود بوا�سطـــة الئتمـــان واملوؤ�س�سات امل�سرفيـــة التي يديرها 
وبالتـــايل فقد اأ�سبح امل�سرف جزء من وزارة املالية الرو�سية، ويف مار�ض 1931م 
كانـــت وظائف امل�سرف املركزي قد تاأ�س�ســـت على اأ�سا�ض الئتمان ق�سري الأجل، 
وكمركـــز للت�سويات النقديـــة بالن�سبة لالقت�ساد، ويف عـــام 1988م �سدر القانون 
الرابـــع للم�ســـرف املركـــزي الرو�سي والذي �ســـار امل�سرف مبوجبـــه هو امل�سدر 
الوحيد للعملـــة ومنظم الئتمـــان، واملنظم الوحيد ملدفوعـــات الدولة، وعالقاتها 

القت�سادية.
اأمـــا وظائف امل�سرف املركزي ال�سرتاكي فهي تنح�سر فيما ياأتي: )1(الوظائف 
النقديـــة والئتمانيـــة، )2( الوظائـــف الرقابيـــة، وقـــد وجد الباحـــث اأن ميزانية 
امل�ســـرف املركـــزي ال�سرتاكي تنق�ســـم اإىل جانب الأ�سول التـــي يت�سمن املعادن 
النفي�سة، والنقد يف اخلزينة والقرو�ض ق�سرية الأجل واملمنوحة للم�سروعات، اأما 
يف جانـــب اخل�سوم، فيت�سمن: النقـــد يف التدوال)البنكنوت( وودائع امل�سروعات 



واملوؤ�س�ســـات واملزارع اجلماعية، وودائع املواطنـــني لدي م�سرف الدخار، وودائع 
فائ�ض ميزانية الدولة وراأ�ض املال والحتياطيات. 

واجلدير بالذكر فاأن امل�سرف املركزي ال�سرتاكي ل يخلق الئتمان بل هو و�سيط 
بـــني مـــوارد الدولـــة وامل�سروعات املخططـــة ح�سب اخلطـــة القوميـــة، ويلعب هنا 
امل�ســـرف املركزي دورًا مراقبًا وحما�سبـــًا، واإ�سافة اإىل ذلك فاإن دوره النقد اأقل 
بكثـــري من دور امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل حيث ل تلعب النقـــود دورًا هامًا يف 

احلياة القت�سادية ال�سرتاكية.



الفصل الثالث
المصرف المركزي

في البلدان العربية النامية
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مقدمة: 
تنبـــع اأهمية الف�ســـل الثالث من خالل اإثبات اأن البيئـــة اخلارجية تلعب دورًا غري 
حمـــدود يف اأداء امل�سرف املركـــزي، فال يكفي اأن نتعرف علـــى التجارب الرائدة 
للم�ســـارف املركزية يف النظامـــني الراأ�سمايل وال�سرتاكي، ثـــم ن�سمم النموذج 
امل�ســـريف املركـــزي الإ�سالمي فح�ســـب، بل يتعدى ذلـــك لدرا�سة ظـــروف البيئة 
املحيطة بامل�سرف املركزي الإ�سالمي عند التطبيق، ومن هنا �سوف نتناول ن�ساأة 
امل�سارف املركزيـــة يف الدول العربية ووظائف تلك امل�سارف وتقومي جتربتها، ل 
�سيمـــا اأن ف�ســـل النظام النقـــدي العربي التقليدي نبع بع�سه مـــن ظروف التخلف 

احلالية. 
 كمـــا ناق�ـــض الباحث جتربـــة، التكامـــل النقدي العربـــي و�سندوق النقـــد العربي 
كموؤ�س�ســـة اإقليمية معنيـــة بالنظام النقدي العربي، ونقـــاط ال�سعف والقوة فيها، 

ومدي قدرتها على النجاح م�ستقباًل. 
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املبحث الأول: ن�صاأة وتطور امل�صرف املركزي يف البلدان العربية النامية
املطلب االأول: ن�ساأة وتطور امل�سارف املركزية يف البلدان العربية النامية

ارتبــــط التطور النقــــدي وامل�سريف يف الأقطار العربية املختلفــــة يف اأول الأمر طوال 
القــــرن التا�سع ع�سر وحتى نهايــــة احلرب العاملية الأوىل بتنظيــــم النقد وال�سرافة 
الأجنبيــــة، فلــــم يكن هنــــاك ا�ستقالل نقدي مطلقــــًا يف اأي قطر من هــــذه الأقطار، 
بل كان هنــــاك اندماج نقدي وم�ســــريف بل واقت�سادي كامــــل باقت�سادات البلدان 
امل�ستعمرة، ومل تكن درجة )تنقيدof monetization( Degree )( القت�سادات 
العربيــــة كبرية، اإذ مل يكن ا�ستعمــــال النقد �سائعًا على نطــــاق وا�سع يف اقت�سادات 
متخلفــــة ومفككــــة وذات دخــــول منخف�سة جدًا واأ�ســــواق حمدودة ب�ســــدة، ومل تكن 
تلــــك النظم ال�سئيلة بحاجة اإىل النقود وامل�سارف ومل حتــــاول تطويرها اأو اإ�ساعة 
ا�ستعمالها، بل كيفتها خلدمة اأغرا�سها املحدودة فح�سب، وملا كان ا�ستعمال النقود 
علــــى نطــــاق وا�سع كو�سيلة مبادلــــة واأداة لقيا�ــــض القيم، هو �سرط �ســــروري لتطور 
الئتمــــان وموؤ�س�ساته؛ فقد كان غياب هذا ال�سرط �سببــــًا مهمًا اآخر حد من التطور 
النقــــدي وامل�ســــريف يف ظل العهــــود ال�ستعمارية التي ا�ستمرت حتــــى نهاية احلرب 
العاملية الأوىل، ثم اتخذت لبو�سًا اآخر فيما بعد حتى نهاية احلرب العاملية الثانية. 
حدثت بعد احلرب العاملية الأخرية تطـــورات �سيا�سية واقت�سادية، حملية ودولية 
مهمـــة، نتج عنها، من بني اأ�سياء اأخـــرى، تطور نقدي وم�سريف مهم، فقد ظهرت 
م�سارف مركزية عربية م�ستقلة لأول مرة، بداأت يف العراق 1947 ويف م�سر عام 
1951 م، وال�سعوديـــة عـــام 1952 م، و�سوريـــة عام 1953م... الـــخ، وبذلك بداأت 
)نقود قطرية( عربية بالظهور حتت اأ�سماء خمتلفة بقيم متباينة، ووحدات قيا�ض 
متعـــددة، وبداأ ال�ستقالل النقدي يظهر للعيـــان ولي�ض بعيدًا عن الرتباط الكامل 
بنظـــم النقـــد وال�سريفـــة ال�ستعمارية فقط، واإمنـــا اأي�سًا ب�ســـكل انف�سام نقدي 

وم�سريف كامل بني كل قطر عربي واآخر.
يقـــول الدكتور عبداملنعم ال�سيد علي: )انتقلت البلـــدان العربية كلها ما عدا رمبا 
جيبوتـــي من اندماج نقـــدي كامل مع البلـــدان امل�ستعمرة يف القـــرن التا�سع ع�سر 
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وحتـــى نهاية احلرب العامليـــة الأوىل، ثم اإىل �سبه ا�ستقـــالل نقدي فيما بعد ذلك 
حيث متثل بلجان وجمال�ض النقد حتى اأواخر الأربعينات واأوائل اخلم�سينات حني 

بداأت حركة ا�ستقاللية نقدية تكاملت يف ال�سبعينات، ومتثلت بـ: 
• اإقامة موؤ�س�سات نقدية مركزية وطنية. 	
• اإ�سدار عمالت وطنية م�ستقلة. 	
• اإ�سدار قوانني نقدية و�سريفية خا�سة بها. 	
• تعريب اأو تاأميم)1(املوؤ�س�سات امل�سرفية واإخ�ساعها لرقابة واإ�سراف مركزيني.	

حتديد ن�سب غطاء العملة وتنويعة بني موجودات اأجنبية، واأخرى حملية، وحكومية 
وخا�سة، وقد زاد ذلك من درجة ال�ستقالل النقدي لهذه الأقطار، واأبعدها ن�سبيًا 
عن اخل�سوع كليًا لتعر�ض النقد فيها للتقلبات يف موازين مدفوعاتها تلك التقلبات 
التي تنتج عادة عن الأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف اخلارج، خ�سو�سًا يف بلدان 
العـــامل الراأ�سمـــايل املتقدمة، وقـــد اأدى ذلك اإىل زيادة املرونـــة يف كل من عر�ض 
النقد والإ�ســـدار النقدي طبقًا حلاجات القت�ساد املحلية ولي�ض تبعًا للتقلبات يف 
موازيـــن املدفوعات)2(، وبذلك ارتبطـــت مرونة عر�ض النقـــد باملتطلبات املحلية 
لالقت�ساديـــات الوطنيـــة بدًل مـــن ارتباطها باملوؤثـــرات اخلارجيـــة ب�سكل مطلق 
تقريبـــًا، كما كان عليه احلال يف ظل جلان العملة وجمال�ض النقد التي �سادت بني 

احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
واجلديـــر ذكره فاإن املوجـــودات الأجنبية مرتفعة جدًا ن�سبيـــًا يف الأقطار العربية 
النفطيـــة ب�سبب طبيعـــة اقت�ساداتها املعتمـــدة، يف الغالب، علـــى النفط كم�سدر 
اأ�سا�ض لرتاكمات موجوداتهـــا الأجنبية املتوافرة مبقادير كبرية ن�سبيًا عادة، ومع 
ذلـــك مل تربط هذه القت�ســـادات عمالتها مبوجوداتها الأجنبيـــة ب�سكل كلي، بل 
تركـــت لنف�سهـــا حرية حتديد الن�ســـب بينها وبني حجم عمالتهـــا امل�سدرة مبدى 
معـــني ل يقـــل عنه، يف حـــني �سمحت لتغطية اجلـــزء املتبقي من العملـــة امل�سدرة 
)1( تاأميم تعني حتول امللكية اخلا�سة لأي �سناعة معينة، اأو اأي م�سروع معني اإىل ملكية عامة، راجع، عمر، د. 

ح�سني، مرجع �سابق، �ض 105. 
البيان  هو  اأخري  بعبارة  اأو  اخلارجي  والعامل  املجتمع  بني  احل�ساب  ك�سف  على  امل�سطلح  هذا  يطلق   )2(
الإجمايل ال�سنوي الذي ي�سور اإيرادات الدولة من اخلارج ومدفوعات الدولة اإىل اخلارج، راجع، عمر، د. 

ح�سني، مرجع �سابق، �ض 493. 
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مبوجودات حملية؛ مما ل يزال ي�سفي على الإ�سدار النقدي، وبالتايل على عر�ض 
النقد، درجة ن�سبية من املرونة املطلوبة. 

كمـــا تختلف نظم ال�ســـرف من قطر لآخر ح�سب طبيعة اقت�ســـاده وامل�ساكل التي 
يواجهها وو�سع ميزان املدفوعات واجتاهاته الفل�سفية والجتماعية والقت�سادية، 
وقد رواحت هذه النظم بني رقابة حمكمة وكاملة كما يف العراق، اإىل حرية كاملة 

كما يف لبنان اأقطار اخلليج العربي)3(.
املطلب الثاين: اهداف ووظائف امل�سارف املركزية يف البلدان العربية النامية

تت�سابه معظم امل�سارف املركزية العربية النامية يف وظائفها؛ فمن ناحية الأهداف 
فاإنهــــا تتمحور حول اأهــــداف ال�سيا�سة القت�سادية يف البلــــدان العربية كغريها يف 
العديد من البلدان النامية، ومتثل ال�سيا�سة النقدية عن�سرًا مهمًا يف حتقيق ذلك، 
كمــــا ميكن ح�سر اأهداف ال�سيا�ســــة النقدية يف البلدان العربية من خالل التعرف 

على الأغرا�ض املن�سو�ض عليها يف تلك الت�سريعات، والتي ت�سمل الآتي: 
• حتقيق ال�ستقرار النقدي. 	
• قابلية ال�سرف واملحافظة على قيمة العملة. 	
• ت�سجيع النمو القت�سادي. 	
• امل�ساهمة يف اإيجاد �سوق نقدي ومايل متطور. 	
• دعم ال�سيا�سة القت�سادية للدولة. 	
• حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي )4(.	

ومن تلك الت�سريعات ما حددته املادة )70( من قانون النقد والت�سليف مع التعديل 
الذي اأدخل عليها من مهام م�سرف لبنان العامة، وهي: 

• املحافظة على ال�ستقرار القت�سادي. 	
• املحافظة على �سالمة النقد اللبناين. 	
• املحافظة على �سالمة اأو�ساع النظام امل�سريف. 	

)3( انظر، بت�سرف: ال�سيد علي، د. عبداملنعم، )التطور التاريخي لالأنظمة النقدية يف الأقطار العربية(، 
�سندوق النقد العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 1986م، �ض 393. 

)4( ال�سادق، د. علي توفيق، واآخرون، )ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية(، �سندوق النقد العربي، اأبو ظبي، 
الطبعة الأوىل، 1996م، �ض34. 
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• تطوير ال�سوق النقدي واملايل )5(.	
اأمـــا عن وظائـــف امل�سارف املركزيـــة فاإنها اأي�ســـًا تت�سابه؛ ففي اململكـــة العربية 

ال�سعودية تزاول موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الأن�سطة الرئي�سة التالية: 

اإ�سدار االأوراق النقدية ومعاجلة �سوؤون النقد 
الأعمال امل�سرفية )م�سك احل�سابات الرئي�سية واأر�سدة الدولة ون�سب الحتياطي 
التـــي حتتفظ بها امل�سارف التجاريـــة يف خزانة املوؤ�س�سة، كما يفتح عدد قليل من 
احل�سابـــات اخلا�ســـة لبع�ـــض العمالء، و�سراء وبيـــع العمالت الأجنبيـــة للحكومة 

وامل�سارف التجارية(.
• اأعمال املقا�سة. 	
• الإ�سراف على امل�سارف. 	
• التعامل بالنقد الأجنبي. 	
• القيام باأعمال م�سرف الدولة. 	
• التدريب على اأعمال امل�سارف )6(.	

كمـــا ن�ض قانـــون النقود والت�سليف اللبنـــاين على الوظائـــف الأ�سا�سية للم�سرف 
املركزي، وهي: 

اإ�سدار النقد. 
التعـــاون مع الدولة )للم�ســـرف اأن يقرتح على احلكومة التدابري التي يري اأن من 
�ساأنهـــا التاأثري املفيد على ميزان املدفوعـــات وحركة الأ�سعار املالية العامة، وعلي 
النمـــو القت�سادي عامة كما يطلـــع امل�سرف احلكومة على الأمـــور التي يعتربها 
م�سرة بالقت�ســـاد والنقد، ويوؤمن عالقات احلكومة باملوؤ�س�سات املالية والدولية، 
كما ت�ست�سري احلكومة امل�سرف يف الق�سايا املتعلقة بالنقد وتدعو حاكم امل�سرف 

لال�سرتاك يف مذاكراتها حول هذه الق�سايا(. 
• ثبات القطع. 	

)5( مالك، د. و�سام، مرجع �سابق، �ض 60. 
)6( حامد، �سيد حممد، مرجع �سابق، �ض 69. 
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• التاأثري على ال�سيولة امل�سرفية وعلي حجم الت�سليف. 	
• مهام خمتلفة اأخرى، منها: 	
•  حتديث و�سائل الدفع.	
•  اإدارة نظـــم املعلومـــات اخلا�ســـة بعمليـــات املقا�سة ونظام الت�ســـالت ما بني 	

امل�سارف. 
• �سبط املخاطر يف اأنظمة التبادل ويف العمليات الكربى ذات املبالغ الكربى. 	
• احلر�ض على اإ�سافة املزيد من الثقة على و�سائل الدفع وعمليات التزوير. 	
• مراقبة النظام امل�سريف واأ�سواق الر�ساميل)7(.	

كما يحدد قانون النقد مبملكة البحرين وظائف موؤ�س�سة النقد مبا يلي: 
•  اإ�ســــدار النقد، والذي ا�سرتطت املــــادة )29( من القانون رقم )23( �سرورة 	

األ يقــــل مقدار الحتياطي اخلارجي الالزم للتغطية ب�سفة دائمة عن املائة يف 
املائة من قيمة النقد املتداول. 

•  القيـــام باأعمال وكيـــل مايل للحكومـــة وذلك بالحتفاظ بح�ســـاب احلكومة 	
وتقدمي اخلدمات امل�سرفية لها واإ�سدار �سندات التنمية نيابة عنها. 

• القيام بعمل م�سرف احلكومة با�ستثناء بع�ض العمليات بالعملة املحلية التي 	
تقوم بها امل�سارف الوطنية. 

• القيـــام بـــاإدارة ا�ستثمـــارات احلكومـــة �ســـواء بالإيـــداع مـــع طـــرف اأو اإدارة 	
الحتياطي اخلارجي. 

• القيام بوظيفة م�سرف امل�سارف. 	
• القيـــام بدور املقر�ـــض الأخـــري ل �سيما بالن�سبـــة للبنوك الوطنيـــة التجارية 	

العاملة يف البحرين. 
• القيـــام بالإ�ســـراف ومراقبة اأعمـــال امل�سارف عن طريـــق التفتي�ض وفح�ض 	

البيانات املالية. 
• تنظيـــم املهنـــة امل�سرفيـــة وعملية الرتخي�ـــض ملوؤ�س�سات الئتمـــان والبنوك، 	

وكذلك مهنة ال�سرافة والو�ساطة املالية)8(.

)7( مالك، د. و�سام، مرجع �سابق، �ض 64. 
)8( ب�سي�سو، عدنان نور الدين،)النظام النقدي وامل�سريف يف البحرين(، مركز البحرين للدرا�سات والبحوث، 

البحرين، الطبعة بدون، 1987م، �ض 19. 
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املبحث الثاين: ال�صيا�صة النقدية العربية وجتربة امل�صارف 
املركزية يف البلدان العربية النامية

املطلب االأول: ال�سيا�سة النقدية يف البلدان العربية
يق�ســـد بال�سيا�ســـة النقديـــة )تنظيم كمية النقـــود، املتوفـــرة يف املجتمع، بغر�ض 
حتقيق اأهـــداف ال�سيا�سة القت�ساديـــة، املتمثلة يف حتقيق التنميـــة القت�سادية، 
بالق�ســـاء على البطالـــة، وحتقيق التـــوازن يف ميزان املدفوعـــات واملحافظة على 

ا�ستقرار امل�ستوى العام لالأ�سعار(()9(. 
وقــــد ظهرت يف هــــذا القرن ثالث مدار�ض فكريــــة لل�سيا�سة النقديــــة التي ينفذها 
امل�ســــرف املركزي بخالف املدر�سة املارك�سية ال�سرتاكيــــة، فاملدر�سة الأوىل: هي 
املدر�ســــة الكال�سيكية التي ت�ســــورت النظام القت�سادي، يتحــــرك باأيد خفية واأن 
اأي تدخــــل م�ســــر به، فقوي ال�ســــوق كفيلة باإ�سالح كل خلل، حتــــى كانت اأزمة �سنة 
)1930م( ومــــا تالها من ك�ســــاد وبطالة، فكانت املدر�سة الثانيــــة بعد هذه الأزمة 
ممثلــــة يف الفكر الكنزى، الداعي اإىل دور اأكرب للدولــــة عن طريق ال�سيا�سة املالية 
والنقديــــة، ولو عن طريق الإنفاق بالعجز الذي ي�ســــدد بالإ�سدار النقدي اأو الدين 
العام، وقد بنى كينز نظريته على جمود الأ�سعار والأجور يف الأجل الق�سري، و�سكه 
يف كفاءة تالوؤم ال�سوق مع ال�سدمات، مما دفعه اإىل عالج هذه الو�سع بالت�سخم، 
فتعامل مع الحتكار كاأمر واقع، وعالج داء الحتكار بداء الت�سخم، ثم كانت اأزمة 
ال�سبعينــــات حيث عجــــزت الأدوات الكينزيــــة، عن عالج الختــــاللت التي �سبقها 
�سنوات ظهــــور الت�سخم الركودى منذ 1970م، اأما املدر�ســــة الثالثة كانت مدر�سة 
النقدية اإلتي حركت بندول الفكر للخلف مرة اأخرى اإىل فكر الكال�سيك، والدعوة 
اإىل حتديد اأدوار الدولة، وال�سيا�سة املالية، والتحكم يف عر�ض النقود دون التدخل 
يف حركــــة �سعر الفائدة وبانتخاب )تات�ســــر( يف بريطانيا �سنة 1979م، و)ريجن( 
لرئا�سة الوليات املتحدة الأمريكية �سنة 1980م، فقد تخلى الفكر الكينزي القيادة 
للمدر�سة النقديــــة الثالثة ثم حتدث القت�ساديون بعدها عن نك�سة النقدية؛ حيث 

)9( جميد، د. �سياء، مرجع �سابق، �ض 174. 
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بداأت ترتاكم م�ســــكالت التطبيق من ك�ساد وبطالة ثم عاد رئي�ض الوليات املتحدة 
الأمريكية، الرئي�ض بيل كلينتون للمدر�سة الكينزية مرة اأخرى. 

وميكن ح�سر اأهداف ال�سيا�سة النقدية يف البلدان العربية من خالل التعرف على 
الأغرا�ض املن�سو�ض عليها يف تلك الت�سريعات، والتي، ت�سمل الآتي: 

• حتقيق ال�ستقرار النقدي. 	
• �سمان قابلية ال�سرف واملحافظة على قيمة العملة. 	
• ت�سجيع النمو )10(القت�سادي. 	
• امل�ساهمة يف اإيجاد �سوق نقدي ومايل متطور. 	
• دعم ال�سيا�سة القت�سادية للدولة. 	
• حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي. 	

وتبدو معظم اأهداف املوؤ�س�سات النقدية العربية، اأنها نف�سها الأهداف التي ت�سعي 
الدول النامية اإىل حتقيقها لالقت�ساد ككل. 

غـــري اأن الـــدور التنمـــوي لل�سيا�ســـة النقديـــة العربيـــة، كان يف ال�سبعينـــات، غري 
وا�ســـح يف الأذهـــان، مع �سيـــوع العتقاد باأنـــه ل بد من بع�ـــض الت�سخم، لتحقيق 
النمـــو القت�سادي، واأن ال�سيا�سات الت�سخمية، تعطي فر�سة للحكومات، لتحقيق 

عائدات ميكن اأن ت�ستخدم يف اإقامة م�سروعات تنموية، يف اإطار امللكية العامة. 
اإل اأن هذا التوجه انح�سر يف الدول العربية، مع الإح�سا�ض بالآثار ال�سلبية للت�سخم 
الــــذي مرت به الدول العربية، )خالل ال�سبعينــــات( ومع تزايد احلاجة اإىل اإعادة 
تقييم اجلوانب املوؤ�س�سية وال�سرتاتيجية للتنمية يف الن�سف الثاين من الثمانينات 

يف �سبيل و�سع برامج لت�سحيحه ملواجهة الأداء القت�سادي ب�سفة عامة. 
يقول الدكتـــور معبد اجلارحي: )اأظهر العقد املن�سرم مـــن منت�سف الثمانينات 
اأن ال�سيا�ســـة الت�سخميـــة مل تكن عامـــاًل م�ساعدًا للتنمية، كمـــا اأنه ا�ستخدم تلك 
ال�سيا�سات لتمويل قطاع عام رائد للتنمية مل يكن موفقًا، بل �ساحبه هدر للموارد 

اأو منطقة ما،  اأن ي�ستخدم �سعب دولة ما،  )10( التنمية القت�سادية، تعرب عن العملية التي ميكن مبوجبها 
موارده املتاحة له يف حتقيق زيادة مطردة يف الدخل القومي ويف ن�سيب كل فرد، يف املتو�سط من ال�سلع 

واخلدمات، ومبا يحقق الرفاه القت�سادي، راجع، عمر، د. ح�سني، مرجع �سابق، �ض 149. 
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وت�سوهـــات يف تخ�سي�سها، ومن هنـــاك حتتاج الدول العربيـــة اإىل مراجعة لدور 
ال�سيا�سة النقدية كواحدة من اأحد ال�سيا�سات القت�سادية بهدف توفري املتطلبات 
املوؤ�س�سيـــة، والظروف املو�سوعية التي ميكـــن لل�سلطات النقدية العربية من و�سع 

�سيا�ستها املو�سع املالئم، وحتقيق اأق�سي مردود ممكن من وراء تطبيقها()11(.
ومـــن اأبـــرز التجارب التـــي مرت بهـــا الـــدول العربية، جتربـــة، اململكـــة الأردنية 
الها�سميـــة، حيث يقول الدكتور حممد �سعيد النابل�ســـي )حمافظ البنك املركزي 
الأردين �سابقـــًا(: )عندمـــا اأو�ســـك عقد الثمانينـــات على النتهـــاء وقبل النهيار 
املـــايل والنقـــدي الذي جت�ســـد خـــالل عـــام 1988م و1989م، اأ�سبـــح القت�ساد 
الأردين يعـــاين ب�سدة وبحدة غـــري م�سبوقة يف تاريخه من عدم التوازن والإختالل 

يف اجلوانب التالية: 
• عجـــز كبري جدًا يف امليزانية العامة للدولة بحيـــث جتاوزت ن�سبة هذا العجز 	

)با�ستثناء املنح اخلارجية( 20% من الناجت املحلي الإجمايل.
• تزايـــد الفجـــوة يف امليزان التجـــاري)12(، ل�سيما يف فجـــوة احل�ساب اجلاري 	

اخلارجـــي، وبالتـــايل الهبـــوط احلـــاد يف احتياطيـــات البنـــك املركـــزي من 
العمالت الأجنبية. 

• ارتفاع املديونية اخلارجية والداخلية بن�سب مت�سارعه؛ حيث بلغت 212% من 	
اإجمايل الناجت املحلي. 

•  ارتفاع م�ستمر يف ن�سبة البطالة. 	
• تال�سي قدرة القت�ساد الأردين. 	

هـــذا، وا�ستهدفت عمليات الت�سحيح القت�سادي التي �ســـرع بها اعتبارًا من عام 
1989م )مبوجب برامج اإ�سالحية مع �سندوق النقد الدويل( �سملت ما ياأتي:

• معاجلـــة الختالل يف املالية العامة وخف�ض العجـــز الكبري بني املوارد املالية 	
والنفقات املالية. 

اأبو ظبي،  )11( ال�سادق، د. علي، واآخرون، )ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية(، �سندوق النقد العربي، 
العدد الثاين، 1996م، �ض 25. 

)12( يعرف امليزان التجاري باأنه: بيان بتجارة دولة بال�سلع )جتارة منظورة( مع بقية دول العامل يف فرتة من 
الزمن، راجع، الأيوبي، عمر، مرجع �سابق، �ض 38. 
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• معاجلـــة اخللل الكبري يف ال�سيا�سة النقدية عـــن طريق كبح ال�سيولة النقدية 	
الكبرية املتف�سية يف القت�ساد الوطني. 

• معاجلة اخللل يف التوازن اخلارجي )املدفوعات(.	
• حماولة احتواء املعدلت املرتفعة للت�سخم، ومن ثم تنزيلها عن طريق التحكم 	

يف �سيا�سة الطلب وعن طريق حتقيق ا�ستقرار ن�سبي يف اأ�سعار ال�سرف. 
• حتقيق حد اأدين من احلماية للطبقات وال�سرائح الجتماعية الفقرية.	

كما اأن البنك املركزي قام بعدة اإجراءات اأخرى، من اأبرزها: 
• تقلي�ض �سيا�سات الدعم التي مار�ستها احلكومات الأردنية املتعاقبة. 	
• حترير القت�ساد من خمتلف اأنواع القيود التي كانت ت�سوه حركة القت�ساد. 	
• توفري درجة اأعلى من التح�سري واإطالق الطاقات الكامنة لقت�ساد ال�سوق. 	
• دعم الحتياطيات من العمـــالت الأجنبية عن طريق برامج التمويل امل�سماة 	

برامج دعم موازين املدفوعات)13(. 
املطلب الثاين: امل�سارف املركزية يف البلدان العربية النامية

اإن امل�ســـارف املركزيـــة يف البلـــدان العربيـــة الناميـــة تعـــاين مـــن عـــدة ظروف 
وم�سكالت، كما تتميز باأمور اأخرى، منها: 

اأن ال�سيولـــة الكليـــة يف الأقطـــار العربيـــة الناميـــة يف الغالب جمـــرد دالة لعر�ض 
النقد)14(، ويعود ذلك لأنها ل متلك يف قطاعها النقدي والئتمان بناًء ماليًا مهمًا، 
موؤلفـــًا نظـــام متمايـــز الرتكيب كما هو احلـــال يف الأقطار املتقدمـــة ماليًا ونقديًا 
وم�سرفيـــًا، كاأوربـــا الغربية والوليـــات املتحـــدة الأمريكية، ولذا فـــاإن ال�سلطات 
النقديـــة العربية متار�ض عمومًا تاأثريًا �سئيـــاًل على عر�ض النقد يف غياب و�سائل 
نقديـــة كميـــة عامة، فعالـــة مثل متطلبات دنيـــا من الحتياطي النقـــدي وعمليات 
ال�ســـوق املفتوحة يف الأوراق املالية احلكومية والتغريات الدورية يف �سعر اخل�سم، 

احلا�سر  بني  الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  والنقدي  املايل  �سعيد،)الت�سحيح  حممد  د.  النابل�سي،   )13(
وامل�ستقبل(، الكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية، الأردن، عمان، الطبعة بدون، 1997م، �ض 4. 

واملعدنية  الورقية  العملة  من  تتكون  وهي  اقت�سادي،  جمتمع  اأي  يف  التداول  يف  املطلقة  النقود  كمية   )14(
والودائع امل�سرفية، حتت الطلب، راجع، عمر، د. ح�سني، مرجع �سابق، �ض 329. 
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وبالتـــايل لن ت�ستطيع هذه ال�سلطات يف ظل الظروف اأن تنظم حجم عر�ض النقد 
ب�ســـورة فعالـــة وتبقى العوامل الرئي�ســـة املوؤثرة يف عر�ض النقـــد م�ستقلة اإىل حد 

كبري عن ال�سيا�سة النقدية متمثلة بالإنفاق احلكومي املحلي ال�سايف )15(. 
اأن العـــادات امل�سرفيـــة غـــري متوافـــرة بكـــرثة، وبذا ي�سبـــح من ال�سعـــب تعبئة 

املدخرات يف املجتمعات التي تعطل اأداة مهمة يف يد امل�سارف املركزية )16(. 
اأن موؤ�س�سات النقد املركزية العربية هي على العموم لي�ست م�ستقلة متامًا يف �سنع 
�سيا�ستها النقدية، ذلك اأنها جتد نف�سها واقعة حتت تاأثري عوامل تقع خارج نطاق 

حتكمها ومنها: 
عدم حتكم الدول العربية يف اإيراداتها مثل الدول النفطية العربية يف حجم اإنتاج 
�سادراتهـــا النفطيـــة، وحجم اإنتاج و�ســـادرات املنتجات الزراعيـــة واملواد الأولية 
بالن�سبة للبلدان غري النفطية، بالإ�سافة اإىل �سيا�سات الأجور والتغريات يف حجم 
وتركيـــب قـــوة العمل وال�سيا�ســـات املالية للحكومة وحجـــم ميزانياتها مبا يف ذلك 

خطط التنمية. 
 تلعـــب معظم احلكومـــات العربيـــة دورًا مهمـــًا يف التاأثري على اجلهـــاز امل�سريف 
وخ�سو�ســـًا اأنها توؤثر على ال�سيا�سات النقدية والئتمانية واأ�سعار الفائدة، بل اإنها 
يف كثري من الأحيان هي التي حتدد اأ�سعار �سرف عملها مقابل العمالت الأجنبية. 
 تدخـــل احلكومـــة يف ال�سيا�ســـة الئتمانية وبدرجة كبرية يف توجيـــه اأو تخ�سي�ض 
الئتمـــان، وذلك بغر�ض ت�سجيع عمليات التنميـــة القت�سادية يف القطاعات ذات 

الأولوية القت�سادية مما قد يوؤثر على القطاع امل�سريف �سلبًا.
جلـــوؤ احلكومـــات العربية كثريًا اإىل القرتا�ض من ال�ســـوق املحلي، وخ�سو�سًا من 

بنوكها املركزية، نظرًا لل�سعف الذي يعرتي كثريًا موؤ�س�ساتها املالية )17(. 

)15( ال�سيد علي، د. عبداملنعم، )التطور التاريخي لالأنظمة النقد العربية(، مرجع �سابق، �ض 288. 
)16( انظر، احلوراين، د. اأحمد،)حما�سرات يف النظم النقدية وامل�سرفية( دار جمدلوي، عمان، الطبعة 

بدون، 1983م، �ض 95. 
)17( ح�ساد، د. نبيل، مرجع �سابق، �ض 120. 
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تـــوؤدي اإدارة البنـــك املركزي دورًا مهمًا يف جناحه وحتقيقـــه للنتائج املرجوة مثل 
اأن تكـــون اإدارة البنك املركزي على درجة عالية مـــن الكفاءاه وتقييم اأمور البنك 
بطريقـــة مو�سوعية تتنا�سب مع الظروف التي يعي�ض فيها وعدم دخوله يف اأن�سطة 
تتميـــز بدرجـــة عالية من املخاطـــرة، اإل اأن امل�ســـارف املركزيـــة يف بع�ض الدول 
العربيـــة تعاين مـــن �سوء الإدارة وذلـــك يرجع اإىل �سعـــف الأداء الإداري ملجال�ض 
الإدارة مـــن الناحيتني املهنية والفنية، ويوؤكد هذا الـــراأي ال�سيد / كولينز �سارلز 
بقوله: )ومن الأ�سباب التي توؤدي اإىل عدم اأهمية قيام م�سارف مركزية يف الدول 
الناميـــة، هو العجز يف توفري الطاقات الب�سرية العاملة ذات الكفاءة، يف مثل هذه 
املوؤ�س�ســـات، خا�سة الوظائف التـــي تتطلب خربة مالية، مثـــل الإ�سراف امل�سريف 

والبحوث القت�سادية(. 
تت�ســـف الأ�ســـواق املالية ومنها اجلهاز امل�سريف يف كثري مـــن الدول العربية باأنها 
اأ�ســـواق غـــري منظمـــة وغري متطـــورة وتعاين من نق�ـــض �سديد يف حجـــم الأوراق 

املالية)18(. 
تركيـــز اجلهاز امل�سريف على الئتمان ق�سري الأجـــل خا�سة يف الن�ساط التجاري 

والحتفاظ بن�سب مالية من ال�سيولة)19(. 

�سندوق  والتنمية،  التمويل  النامية(، جملة  البلدان  املركزية يف  البنوك  )بدائل  �سارلز  كوليز،  انظر:   )18(
النقد الدويل، الوليات املتحدة الأمريكية، وا�سنطن، 1983م، �ض42. 

)19( انظر: احلوراين، د. اأحمد، مرجع �سابق، �ض95. 
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املبحث الثالث: التكامل النقدي و�صندوق النقد العربي
املطلب االأول: التكامل النقدي العربي

يعـــرف التكامل النقدي باأنه )كافة التدابري والرتاتيب الهادفة اإىل حترير انتقال 
و�سائل الدفع، وبالتايل عنا�سر الإنتاج بني عدد من الدول، بغية الو�سول اإىل عملة 

موحدة(.
ويق�سم القت�ساديون التكامل النقدي اإىل نوعني: 

• التكامل النقدي الكلي: ويق�سد به وجود عملة واحدة م�سرتكة بني عدة دول. 	
• التكامل النقـــدي اجلزئي: ويظهر يف حالة عدم وجود العملة الواحدة، واإمنا 	

ي�سمل اإ�سكاًل واأ�ساليب عديدة، منها: 
احتـــاد املدفوعـــات: وميكـــن بوا�سطتـــه ت�سويـــة املدفوعات عـــن طريق  -

املقا�سة متعددة الأطـــراف بني جمموعة الدول امل�سرتكة، وقد يت�سمن 
قدر من الئتمان. 

جتميع الحتياطيات: تقوم الدول الأع�ساء باإيداع جزء من احتياطياتها  -
النقديـــة لدي جهة معينة ت�ستخدمها يف تقدمي ت�سهيالت ملن يعاين من 

عجز يف ميزان املدفوعات.
تن�سيـــق اأ�سعار ال�سرف: باإتبـــاع �سيا�سات م�سرتكة مـــن �ساأنها حتديد  -

املدى الـــذي ميكن اأن تتقلب فيـــه اأ�سعار ال�سرف، بـــني عمالت الدول 
الأع�ســـاء، بحيـــث اإذا انحرفـــت الأ�سعار عن هذا املـــدى وجب التدخل 

لو�سع حد لهذا النحراف. 
التن�سيـــق النقـــدي: عن طريق التفاق علـــى ال�سيا�ســـات النقدية، التي  -

تتبعها الدول الأع�ساء، وحتقيقها لعدة اأهداف. 
ا�ستخـــدام عملـــة موازيـــة: كعملـــة مكملـــة للعمـــالت املحليـــة للـــدول  -

الأع�ســـاء، ولي�ســـت بديـــاًل عنها، وذلـــك لأداء دور نقـــدي حمدد كدور 
الوحدة احل�سابية.
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تكامل الأ�سواق املالية: عن طريق الإلغاء، اأو التخفي�ض التدريجي لقيود  -
ال�ســـرف، وغريها من اأنـــواع القيـــود، والعقبات الأخـــرى التي تعرقل 

ان�سياب روؤو�ض الأموال. 
اإتبـــاع �سيا�ســـات م�سرتكة، يف مواجهـــة تدفقات راأ�ض املـــال بني الدول  -

الأع�ساء واخلارج )20(. 
ويرتبـــط بالحتاد النقدي نتيجتان هامتـــان، وتتمثل اأولهما يف اأنه مادامت اأداره 
اأيـــة عملـــة لبـــد واأن يكون طرف مـــا، م�سوؤول عنهـــا؛ لذلك فاإن الحتـــاد النقدي 
ي�ستطيـــع بال�ســـرورة اإن�ساء �سلطة نقدية مركزية، وعادة مـــا تتخذ �سكل م�سرف 
مركزي، اأما النتيجة الثانية فتتمثل يف اأنه ما دامت الرقابة على ال�سرف تت�سمن 
فر�ـــض قيود على حـــق التحويل من عملة اإىل اأخرى، لذلك لـــن تكون هناك رقابة 

على ال�سرف يف داخل منطقة موحدة نقديًا )21(.
وتنبع اأهمية التكامل النقدي فيما ياأتي: 

• ا�ستبعـــاد التدفقات غري امل�ستقـــرة بني البلدان الأع�ســـاء والتكاليف املتعلقة 	
بال�سيطـــرة عليها، كما يقلل مثل هذا النـــوع من التدفقات بني منطقة العملة 

وبني العامل اخلارجي. 
• زيادة حترك راأ�ض املال على �سعيد تلك املنطقة. 	
• تن�سيط تبادل التجارة داخل املنطقة املعينة، عن طريق خف�ض املخاطر التي 	

تخ�ض هذه التجارة. 
• تعزيـــز الكفاءة النقديـــة، ويعدد مندل )mundell( تلـــك الكفاءة على اأنها 	

توفري ا�ستخدام الحتياطي. 
لقـــد ح�سمت اتفاقيـــة �سندوق النقـــد العربي اخليـــار الأ�سا�ـــض يف التكامل حيث 
اأكـــدت الدول العربية يف هـــذه التفاقية على اأن اإن�ساء ال�سندوق يعرب عن رغبتها 
)يف اإر�ســـاء املقدمـــات النقدية للتكامـــل القت�سادي العربي ودفـــع عجلة التنمية 

القت�سادية يف جميع الدول العربية(. 
)20( احلطاب، كمال توفيق،)نحو تكامل نقدي اإ�سالمي(، ر�سالة ماج�ستري، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، 

1985 م، �ض 20. 
)21( �سلفا توري رو�سي، واآخرون، )التكامل النقدي العربي(، مركز درا�سات الوحدة العربية، �سندوق النقد 

العربي، بريوت، الطبعة الثالثة، 1986 م، �ض 43. 
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وال�سحيح اأن اإقامة التكامـــل النقدي �ستظل اأماين ل ي�سندها الواقع القت�سادي 
وال�سيا�سي، وذلك لالأ�سباب التالية: 

•  التبايـــن يف عدد من الظروف والأو�ســـاع القت�سادية الأ�سا�سية بني الأقطار 	
العربيـــة، ومن ذلـــك التباين يف نظم �سيا�ســـات التجـــارة اخلارجية، وتطور 

الأ�سواق املالية �سيما بني الدول النفطية وغري النفطية. 
• اأن الظــــروف ال�سيا�سية التي متر بها عالقات الأقطار العربية، ت�سهم يف عدم 	

توافر الإرادة ال�سيا�سية لتحقيق التكامل النقدي. 
• اإن جتـــارب التكامل النقدي يف املناطـــق الأخرى من العامل )الحتاد الأوربي 	

احتـــاد اأمريـــكا الالتينيـــة( ت�ســـري اإىل اأن التكامل النقـــدي الكامل ل يجري 
اللتجـــاء اإلية والعمل علـــى تطبيقه اإل كخطوة نهائية وبعيـــدة، بعد اأن يكون 

التكامل القت�سادي، قد قطع �سوطًا كبريًا بني الدول الأع�ساء. 
• التعجيل بالتكامل املايل )22(.	

اأما عن عوامل جناح تطبيق التكامل النقدي، فهي: 
توفـــر الإرادة ال�سيا�سية املواتية لدى حكومات الدول الأع�ساء؛ حيث اإن كل عملية 
تكامـــل حتتاج وتقت�سي التنازل اإىل درجة ما عن ممار�سة كل من الدول الأطراف 
جلزء من �سيا�ستهـــا وحتويلها لالأجهزة امل�سوؤولة عن العمل امل�سرتك، ويتعزز دور 
الإرادة ال�سيا�سية عندما يجري التكامل النقدي بني البالد النامية، ومرجع ذلك 
لي�ـــض فقط اإىل حدة وقـــوة ال�سعور الوطنـــي ب�سبب حداثة ا�ستقاللهـــا بل امل�سكلة 
الأكرب يف ا�ستمرار تبعية تلك الدول احلديثة اقت�ساديًا للدول امل�ستعمرة والأقطار 

ال�سناعية املتقدمة. 
التكامـــل القت�سادي)23(بـــني الدول الأع�ساء مـــن حيث تكامل الأ�ســـواق بتحرير 
التبـــادل التجاري وحركة عنا�سر الإنتاج بني جمموعة الـــدول اأو باعتباره تكاماًل 

)22( �سلفاتوري رو�سي، واآخرون، )التكامل النقدي العربي(، مرجع �سابق، �ض 547. 
)23( التكامل القت�سادي بني الدول ي�سري اإىل نوع من املالءمة بني اأحد عنا�سر الإنتاج املتوفرة عند دولة 
مع باقي العنا�سر عند الدولة الأخرى مما يدفع العملية ال�سناعية والتنموية ويوؤدي اإىل حتقيق التنمية 

ال�ساملة، راجع، اجلمعة، علي، مرجع �سابق. 
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اإمنائيـــا، يتحقق مبقت�ساه ترابط ع�ســـوي بني امل�سروعات الإنتاجيـــة والت�سويقية 
والتمويليـــة ب�سفة عامة عن طريق تن�سيق عمليـــة التنمية وتخطيطها واإقامة قدر 

من امل�سروعات امل�سرتكة. 
وهنـــا يتكرر �سوؤال عـــن حظوظ التكامل النقدي بني الـــدول العربية، حيث يذهب 
البع�ض اإىل القـــول باأن حظوظ التكامل النقدي الكامل هي متوافرة لدول اخلليج 
العربـــي فقط)24(التي جتمعهـــا ظروف اقت�ساديـــة و�سيا�سية واحـــدة، فيما تبقي 
اإمكانيـــة التعاون بني الدول العربيـــة الأخرى لتطبيق التكامل النقدي اجلزئي من 

خالل ما ياأتي: 
•  اإن�ســـاء احتاد مدفوعات وتطوير وتكامل الأ�ســـواق املالية العربية كاإجراءات 	

اأ�سا�سيـــة لت�سيري وتعزيز اإمكانيـــات التبادل التجـــاري واإمكانية انتقال جزء 
مـــن فوائ�ض روؤو�ض الأموال العربية مما يعـــزز التكامل القت�سادي والتنمية 

التكاملية فيما بينها. 
• تطويـــر الدينـــار العربي احل�سابي عن طريق تو�سيع الـــدور الذي يقوم به من 	

جمرد اأداة ح�سابية ليكون هو الأ�سا�ض الذي يربط عمالت الدول العربية)25(.

املطلب الثاين: �سندوق النقد العربي
اتفقت البلدان العربية على تاأ�سي�ض )�سندوق النقد العربي( وهو امل�سروع الذي وافق 
علية بعدئذ وزراء املال والقت�ساد العربي يف موؤمترهم يف الرباط يف ني�سان / اأبريل 
1976 م - وذلـــك براأ�سمال قدره )250( مليون دينـــار عربي ح�سابي؛ حيث ي�ساوي 

)24( بالفعل تخطط دول اخلليج العربى لالندماج النقدي، وقد اأعلن ذلك يف قمة ملوك وروؤ�ساء دول اخلليج 
العربي لعام 2002م، وقد علق على ذلك الأ�ستاذ ح�سن العايل بقوله )اأما يف جمال التعاون املايل والنقدي، 
ت�سريع  و�سع  مهمتها  لال�ستثمار  اإقليمية  هيئة  اإن�ساء  اإىل  الدعوة  اخلليني  اخلرباء  من  لعدد  �سبق  فقد 
الأ�ساليب  كافة  تطوير  على  والعمل  ال�ستثمارية،  بالن�سطة  املتعلقة  الوطنية  القوانني  لكافة  موحد  اإقليمي 
والأنظمة واأدوات واآليات ال�سوق ال�ستثماري، كذلك اإن�ساء بنك مركزي اإقليمي مهمته الإ�سراف على كافة 
اإ�سدار العملة املوحدة  البنوك و�سناديق الئتمان واملحافظ ال�ستثمارية والدخار والعمل على الإ�سراع يف 
اإيجاد �سوق لالأوراق املالية( انظر: العايل، ح�سن، م�سرية التعاون  لدول جمل�ض التعاون.... بالإ�سافة اإىل 
 www.alwatan.com مقالة(، ق�سية وراأي، جريدة الوطن، 2003/1/1م، �ض)1( على موقعها بالإنرتنت(

)25( �سلفاتوري، رو�سي، واآخرون، )التكامل النقدي العربي(، مرجع �سابق، �ض 31. 
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هـــذا الدينـــار ثالث وحدات من حقـــوق ال�سحب اخلا�سة ومقره مدينـــة )اأبو ظبي( 
بدولة الإمـــارات العربية املتحدة، وقد وزع راأ�ض املال بني البلدان العربية من اأهمها 
البلدان العربية النفطية وهي �سبعة اأقطار )ال�سعودية العراق ليبيا الكويت الإمارات 
العربيـــة املتحـــدة اجلزائر قطر( وواحد غري نفطي وهو م�ســـر، وقد احتفظت هذه 

الدول مبعظم احل�س�ض اأي مبا يعادل )74 %( من جمموع احل�س�ض)26(. 
ولقد عهد باإدارة ال�سندوق اإىل جمل�ض املحافظني الذين هم يف العادة وزراء املالية 
اأو حمافظو امل�سارف املركزية يف الأقطار العربية ويتفرع عن جمل�ض املحافظني، 
جمل�ض لالإدارة مكوننًا من ثمانية اأع�ساء ممثلني من خمتلف املجموعات العربية، 
وتتخـــذ القرارات باأغلبية امل�سوتني مع حـــق املدير العام يف ترجيح الت�سويت اإذا 
ت�ساوت الأ�سوات، ومتلك كاًل من اجلزائر وال�سعودية والعراق احلق يف و�سع مدير 
عنها يف ال�سندوق، ويجوز زيادة راأ�سمال ال�سندوق بثالثة اأرباع قوته الت�سويتية، 
اإذا كان ل يرتتـــب علـــى الزيادة تغيري يف املراكز الت�سويـــت، وي�ستطيع ال�سندوق 
اأن يقرت�ـــض �سعفـــي راأ�سماله من الأ�ســـواق املالية والدولية لتلبيـــة ال�سيا�سة التي 
تخـــدم اأهدافه، ومن املهم القول اإن ال�سندوق ل ي�ستطيع اقرتاح خف�ض راأ�سماله 
امل�ســـرح بـــه مطلقًا وبغ�ض النظر عن املدفوع من راأ�ض مـــال، فيحق لل�سندوق اأن 
ين�ســـئ احتياطيًا عامًا كما يجوز له اأن ين�سئ احتياطيات خا�سة، يحددها جمل�ض 
املحافظـــني من حيـــث حجمها والغر�ض منهـــا عند اإن�سائها ويت�ســـح من ن�سو�ض 
اتفاقيـــة التاأ�سي�ض اأنها قد �سكتت عن حتديد حجم الحتياطي العام، ويبدو اأنه ل 
حـــدود لهذا الحتياطي لأن التفاقية ل تن�ض على اأي توزيع لالأرباح، بل اإن توزيع 
الأرباح قد ا�ستبعد �سراحة، منذ اجتماعات بغداد، حتى ل يكون هذا التوزيع عبئًا 
علـــى اأن�سطة ال�سندوق مـــا دام ال�سندوق يقدم ت�سهيالته ب�سروط مي�سرة، وتبدو 
اأهميـــة الحتياطي يف اأن ال�سنـــدوق ي�ستطيع اأن يقرت�ض �سعفي راأ�سماله، كما اأن 
التفاقيـــة تن�ض على اخت�سا�ـــض جمل�ض الإدارة تف�سري اأي ن�ـــض من ن�سو�سها، 
وللع�سو حـــق العرتا�ض على هذا التف�سري اأمام جمل�ض املحافظني ولل�سندوق اأن 

يعمل بقرار جمل�ض الإدارة حلني �سدور قرار جمل�ض املحافظني. 

)26( علي، د. عبداملنعم ال�سيد،)التطور التاريخي لالأنظمة النقدية العربية(، مرجع �سابق، �ض 407. 
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ولل�سندوق اأن يوقف ع�سوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها، وباملقابل 
يجوز للع�سو اأن ين�سحب من ال�سندوق بعد مرور خم�ض �سنوات من ع�سويته، كما 
لل�سندوق اأن ينهي عملياته بقرار تتخذه ثالثة اأرباع القوة الت�سويتية لالأع�ساء. 
وياأتـــي اإن�ســـاء �سندوق النقد العربـــي ليتكامل جهده يف جمـــال التكامل والتوحيد 
القت�ســـادي بني البـــالد العربية، مع جهـــود كل من جمل�ض الوحـــدة القت�سادية 
العربيـــة، وال�سنـــدوق العربـــي لالحتـــاد القت�ســـادي والجتماعـــي، لت�سكل هذه 
املوؤ�س�ســـات الناميـــة التكامـــل القت�ســـادي والعربـــي للـــدول التي تعمـــل يف نطاق 
اجلامعـــة، مبوجـــب ا�سرتاتيجيـــة اجلامعـــة العربية للعمـــل القت�ســـادي العربي 

امل�سرتك، ويهدف ال�سندوق العربي طبقًا للمادة الرابعة من النظام اإىل: 
• ت�سحيح الختالل يف موزاين مدفوعات الأع�ساء. 	
• ا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف بني العمالت العربية وحتقيق قابليتها للتحويل فيما 	

بينها والعمل على اإزالة القيود على املدفوعات اجلارية بني الأع�ساء. 
• اإر�ســـاء ال�سيا�سات واأ�ساليـــب التعاون النقدي العربي، مبـــا يحقق املزيد من 	

خطـــى التكامـــل القت�ســـادي العربي، ودفع عجلـــة التنميـــة القت�سادية بني 
الدول الأع�ساء. 

• اإبداء امل�سورة فيما يت�سل بال�سيا�سات ال�ستثمارية اخلارجية للموارد النقدية 	
للدول الأع�ساء، على النحو الذي يوؤمن املحافظة على القيمة احلقيقية لهذه 

املوراد، ويوؤدي اإىل تنميتها حيثما يطلب منه ذلك. 
• تطوير الأ�سواق املالية العربية. 	
• درا�ســـة �سبل ا�ستعمال الدينار العربـــي احل�سابي وتهيئة الظروف املوؤدية اإىل 	

اإن�ساء عملة عربية موحدة. 
• تن�سيـــق مواقف الدول الأع�ساء يف مواجهة امل�ســـكالت النقدية والقت�سادية 	

الدوليـــة مبا يحقـــق م�ساحلها امل�سرتكـــة ومبا ي�سهم يف الوقـــت ذاته يف حل 
امل�سكالت النقدية العربية. 

• حركـــة 	 يعـــزز  مبـــا  الأع�ســـاء  الـــدول  بـــني  اجلاريـــة  املدفوعـــات  ت�سويـــة 
املبادلت التجارية.
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• تقـــدمي معونات وخدمـــات فنية يف املجالت النقدية واملاليـــة للدول الأع�ساء 	
التـــي تعقد اتفاقيـــات اقت�سادية ت�ستهـــدف الو�سول اإىل احتـــاد نقدي بينها 

كمرحلة من مراحل حتقيق اأهداف ال�سندوق. 
لقد حتدثت املادة اخلام�سة من التفاقية فاأظهرت و�سيلة اأو اأكرث لتنفيذ كل هدف 
مـــن هذه الأهـــداف، ويف �سوء ذلك اأ�ســـارت التفاقية اإىل الو�سائـــل التالية، على 

�سبيل التمثيل ل احل�سر:
• تقـــدمي الت�سهيالت ق�ســـرية ومتو�سطة الأجل للدول الأع�ســـاء للم�ساعدة يف 	

متويـــل العجز الكلي يف موازيـــن مدفوعاتها مع باقـــي دول العامل اخلارجي، 
الناجـــم عن تبـــادل ال�سلع واخلدمـــات، ومبالـــغ التحويالت وانتقـــال روؤو�ض 

الأموال.
• اإ�ســـدار الكفالت ل�سالح الـــدول الأع�ساء تعزيزًا لقرتا�سهـــا من امل�سادر 	

املالية الأخرى من اأجل متويل العجز الكلي يف موازين مدفوعاتها.
• التو�ســـط يف اإ�ســـدار القرو�ض يف الأ�ســـواق املالية العربيـــة والدولية حل�ساب 	

الدول الأع�ساء وب�سماناتها. 
• تن�سيـــق ال�سيا�سات النقدية للـــدول الأع�ساء وتطوير التعـــاون بني ال�سلطات 	

النقدية يف هذه الدول. 
• حتريـــر وتنمية املبادلت التجارية واملدفوعات اجلارية وت�سجيع حرية انتقال 	

روؤو�ض الأموال بني الدول الأع�ساء. 
• يخ�س�ـــض ال�سندوق ما يكفي من مـــوارده املدفوعة بعمالت الدول الأع�ساء 	

لتقدمي الت�سهيالت الئتمانية الالزمة وت�سوية املدفوعات اجلارية بني الدول 
الأع�ســـاء وفقـــًا للقواعد والنظم التي يوفرها جمل�ـــض املحا فظني، ويف اإطار 

ح�ساب خا�ض يفتحة ال�سندوق لهذا الغر�ض. 
• اإدارة اأيـــة اأمـــوال تعهد بها اإليـــه دولة ع�سو، اأو دول اأع�ســـاء ل�سالح اأطراف 	

اأخـــرى عربية اأو غري عربية مبا يتفق مع اأهداف ال�سندوق وي�سع ال�سندوق 
بالتفاق مع الدولة الع�سو اأو الدول الأع�ساء ذات العالقة الرتتيبات الالزمة 

لإدارة هذه الأموال ويفتح ح�سابات خا�سة لهذا الغر�ض. 
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• عقـــد م�ســـاورات دوريـــة مـــع الـــدول الأع�ســـاء ب�ســـاأن اأحوالهـــا القت�سادية 	
وال�سيا�ســـات التـــي تنتهجهـــا مبـــا ي�ساعـــد على حتقيـــق اأهـــداف ال�سندوق 

والدول املعنية.
• القيام بالدرا�سات الالزمة لتحقيق اأهداف ال�سندوق. 	
•  تقدمي املعونات الفنية لالأجهزة النقدية وامل�سرفية يف الدول الأع�ساء. 	

 وحتدثـــت املادة ال�ساد�ســـة عن تعاون الدول الأع�ساء فيمـــا بينها باعتبار اأن هذا 
التعاون و�سيلة من و�سائل حتقيق اأهداف ال�سندوق، فاأ�سارت اإىل اأن على كل دولة 

اأن تعمل ب�سفة خا�سة على:
• الإقالل من القيود على املدفوعات اجلارية بني الدول الأع�ساء، وكذلك على 	

انتقال روؤو�ض الأموال وعوائدها فيما بينها. 
• العمـــل على حتقيق القدر ال�سروري من التن�سيق بني ال�سيا�سات القت�سادية 	

ل�سيما املالية والنقدية منها مبا يخدم التكامل القت�سادي)27(. 
وقــــد واجهت ال�سندوق عدة �سعوبات ومعوقات عند التطبيق، منها: �ساآلة راأ�سمال 
ال�سنــــدوق فلو اأخذنا عــــام 1979م كمثال على مقدار العجــــز يف موازنة مدفوعات 
البلدان العربية غري املنتجة للنفط بعد اأخذ التحويالت النفرادية العامة واخلا�سة 
بعــــني العتبار راأينــــا اأن جمموع العجز يف موازين مدفوعــــات ت�سمل اأقطار )م�سر 
ال�سودان ال�سومال تون�ض اليمن املغرب اجلزائر مورتيانيا( قد بلغ يف العام املذكور 
ما يزيد على )6037( مليون دولر، مبا فيها )1162( مليون دولر مثلت مدفوعات 
الفائــــدة على ديونهــــا اخلارجية، ويدل ذلك على مدى حاجــــة تلك الأقطار العربية 
اإىل العــــون القت�ســــادي �سواء ملواجهة متطلبــــات التنمية فيها مبا�ســــرة اأو مواجهة 
العجــــوزات يف موازين املدفوعات ب�سكل غري مبا�سر وهو بدوره دليل وا�سح على اأن 

املوارد املالية التي اتيحت لل�سندوق هي اأقل بكثري من املطلوب )28(. 
من امل�ساعب اأي�سًا، التي تواجه ال�سندوق، هو ا�سطراره اإىل اإيفاد بعثات للمعاونة 
يف جمع البيانات عندما تتقدم الدول العربية بطلب قر�ض من ال�سندوق بالرغم 

)27( �سلفاتوري رو�سي، اآخرون، )التكامل النقدي العربي(، مرجع �سابق، �ض 241. 
)28( ال�سيد علي، د. عبداملنعم،)التطور التاريخي لالأنظمة النقدية العربية(، مرجع �سابق، �ض 410. 
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مـــن اأن اأغلب هـــذه البيانات يتم جمعها عـــادة لأغرا�ض �سنـــدوق النقد الدويل، 
غـــري اإن بع�ض م�سئويل الدول العربية التـــي تقدمت بطلبات القرتا�ض لل�سندوق 
العربي يلمح مل�سوؤويل ال�سندوق اإىل اأنه من غري املقبول اأن يح�سل ال�سندوق على 

القدر ذاته من املعلومات التي يح�سل عليها ال�سندوق الدويل. 
اأما ال�سعوبـــة الثالثة والأخرية فتت�سل باآراء ال�سنـــدوق واملتعلقة ب�سفة التي�سري 
الـــذي يجب اأن تت�سم به ت�سهيالته؛ حيث ميكن القـــول اإن اأية ا�سرتاطات اإ�سافية 
ي�سعهـــا ال�سندوق العربي على ا�سرتاطات �سندوق النقد الدويل اإمنا متثل زيادة 

يف العبء على الدولة املقرت�سة)29(. 
ويالحـــظ الباحث افتقـــاد �سندوق النقد العربـــي من حيث الروؤيـــة اإىل افرتا�ض 
وجـــود نظـــام م�سريف مركزي اإ�سالمي، كمـــا ا�ستبعد ال�سنـــدوق اأي من الأدوات 
والو�سائـــل النقدية واملالية الإ�سالمية لتحقيق اأهـــداف ال�سيا�سة النقدية، كما اأن 
ال�سنـــدوق مل يعط امل�سارف املركزية الإ�سالمية وال�سيا�سات النقدية الإ�سالمية 
اأهميـــة تذكر من ناحية البحـــث العلمي، واجلدير بالذكر اأنه بالرجوع اإىل النظام 
الأ�سا�ســـي لل�سنـــدوق فاإن ل يوجـــد مانع قانـــوين اأو نظامي مينـــع ال�سندوق من 

تطوير نقاط ال�سعف تلك. 

)29( �سلفاتوري رو�سي، واآخرين، )التكامل النقد العربي(، مرجع �سابق، �ض 261. 
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اخلال�صة:
ارتبـــط التطور النقدي وامل�سريف يف الأقطـــار العربية يف اأول الأمر )وذلك طوال 
القرن التا�سع ع�سر وحتى نهاية احلرب العاملية الأوىل( بتنظيم النقد وال�سرافة، 
الأجنبية، فلم يكن هناك ا�ستقالل نقدي مطلقًا يف اأي قطر من الأقطار العربية، 
وبعـــد احلرب العاملية الثانية حدثت تطـــورات �سيا�سية واقت�سادية، حملية ودولية 
نتج عنها تطور نقدي وم�سريف مهم، فقد ظهرت م�سارف مركزية عربية م�ستقلة 
لأول مرة بداأت يف العراق 1947م، ويف م�سر 1951م، ويف ال�سعودية عام 1952م، 
و�سوريـــة عام 1953م، وبذلك بداأت )نقود قطريـــة( عربية بالظهور حتت اأ�سماء 
خمتلفـــة، وبعد احلرب العاملية الثانية بداأت عملية تطور نقدي وم�سريف مركزي، 
وجتـــاري متخ�س�ض، على نطاق وا�سع يف جميع الأقطار العربية، وقد ا�ستمر هذا 
التطور يف ال�سبعينات، وقد �ساحب ذلك تطورات اجتماعية و�سيا�سية مهمة دفعت 
ببع�ـــض الأقطار العربية اإىل تاأميم اأجهزتهـــا امل�سرفية كليًا اأو جزئيًا واأخرى اإىل 

تعريبها كليًا اأو جزئيًا. 
وتت�سابـــه معظـــم امل�سارف املركزية العربيـــة يف وظائفهـــا واأغرا�سها املن�سو�ض 
عليهـــا يف ت�سريعاتهـــا، والتي �سملت: )1( حتقيق ال�ستقـــرار النقدي، )2(قابلية 
�ســـرف العملـــة واملحافظـــة على قيمتهـــا، )3( ت�سجيـــع النمو القت�ســـادي، )4( 
امل�ساهمـــة يف اإيجاد �سوق نقـــدي ومايل متطور، )5( دعـــم ال�سيا�سة القت�سادية 

للدولة، )6( حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي. 
اأمـــا عـــن ال�سيا�ســـة النقدية وجتربـــة امل�ســـارف املركزيـــة يف البلـــدان العربية، 
فال�سيا�ســـة النقديـــة منبثقة عن ال�سيا�سة القت�سادية يف البلـــدان العربية، والتي 

تهدف اإىل:
• توفري ال�ستقرار القت�سادي الذي هو جزء من املناخ املالئم لعملية التنمية.	
• امل�ساهمة يف الو�سول اإىل كفاءة تخ�سي�ض املوارد وجتنب الت�سوهات الفنية.	
• توفـــري امل�ستلزمـــات التـــي ت�سهـــل تو�سيـــع القاعـــدة الإنتاجية وزيـــادة معدل 	

ا�ستخدامها مما يكون له اأثر مبا�سر على �سرعة التنمية. 
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اإن الـــدور التنمـــوي لل�سيا�سة النقدية غري وا�سح، فقد �ســـاع العتقاد باأن التمويل 
بالت�سخـــم يعطي فر�ســـة للحكومات العربية لتحقيق عائـــدات ميكن اأن ت�ستخدم 
يف اإقامـــة م�سروعات تنمويـــة يف اإطار امللكية العامة؛ وقد بـــداأ هذا بالنح�سار يف 
الدول العربية مع الإح�سا�ض بالآثار ال�سلبية للت�سخم الذي مرت به الدول العربية 
خـــالل ال�سبعينـــات، ومع تزايـــد احلاجـــة اإىل اإعادة تقييـــم اجلوانـــب املوؤ�س�سية 
والإ�سرتاتيجية للتنمية يف الن�سف الثاين من الثمانينات؛ حيث تاأكد اأن ا�ستخدام 
تلك ال�سيا�سات لتمويل قطاع رائد للتنمية، مل يكن موفقًا بل �ساحبه هدر للموارد 
وت�سوهـــات يف تخ�سي�سهـــا، وعليه بـــداأ يف حماربة الت�سخم، مـــن خالل �سغط، 
الإنفـــاق احلكومي واحلد مـــن ال�ستهالك، وزيادة ال�ســـادرات واتخاذ اإجراءات 
اأكرث انفتاحًا، وخ�سخ�سة القطاعات احلكومية املربحة، واإعادة هيكلة القت�ساد 
اجلزئـــي وحتفيزه، وقـــد ا�ستعانت بع�ض الـــدول العربية ب�سنـــدوق النقد الدويل 
للت�سحيـــح، وقد جنحت بع�ـــض تلك الربامج وف�سلـــت يف دول اأخرى، حيث زادت 
املديونيـــة واأ�سيب القت�ساد العربـــي بحالة ك�ساد عـــام وزادت معدلت البطالة، 
واجلديـــر بالذكر فاإن ال�سيا�ســـة النقدية قد عملت يف و�ســـع �سيا�سي �سيئ، نظرًا 
لالأزمـــات الع�سكريـــة ال�سيا�سيـــة غري امل�ستقـــرة يف الوطن العربي داخـــل البلدان 
وخارجهـــا �سيما احلرب العراقيـــة الإيرانية واحلرب العراقيـــة الكويتية، والأزمة 
ال�سيا�سيـــة والع�سكرية الدائمة مع العـــدو الإ�سرائيلي والتـــاأزم ال�سيا�سي والديني 

داخل الأقطار العربية. 
اأمـــا عـــن املوؤ�س�سات النقدية واملاليـــة والئتمانية فهي ل توجـــد كما يف تلك الدول 
املتقدمـــة مثـــل اأوروبـــا والوليـــات املتحـــدة الأمريكية، لـــذا ل ت�ستطيـــع ال�سيا�سة 
النقديـــة اأن ت�ســـع يف اعتبارها تلـــك املوؤ�س�سات )املاليـــة والنقدية( عند تخطيط 
�سيا�ستهـــا النقديـــة، اأ�سف اإىل ذلـــك اأن املوؤ�س�سات النقديـــة املركزية يف البلدان 
العربيـــة، لي�ست م�ستقلـــة متامًا يف �سنـــع �سيا�ستها النقدية، وجتـــد نف�سها واقعة 
حتـــت تاأثري عوامل تقع خارج نطاق حتكمها مثل اإيراداتها ومداخيلها حيث حجم 
اإنتـــاج وت�سدير النفـــط واأ�سعاره بالن�سبة للبلدان العربيـــة النفطية وحجم واإنتاج 
و�ســـادرات املنتجات الزراعية واملوارد الأوليـــة لغري الدول النفطية، وهكذا ميكن 
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القـــول اأن ال�سلطات النقديـــة العربية متار�ض عمومًا تاأثـــريات �سئيلة على عر�ض 
النقـــد يف غياب و�سائل نقدية كميـــة عامة فعالة مثل متطلبات الحتياطي النقدي 
القانـــوين وعمليات ال�سوق املفتوحـــة والتغريات الدورية يف �سعـــر اخل�سم وتبقي 
العوامـــل الرئي�ســـة املوؤثرة يف عر�ـــض النقد م�ستقلـــة اإىل حد كبري عـــن ال�سيا�سة 

النقدية متمثلة بالإنفاق احلكومي وو�سع ميزان املدفوعات.
اأمـــا عن التكامل النقدي العربي فقد عرفه الباحـــث باأنه )كافة التدابري الهادفة 
اإىل حترير وانتقال و�سائل الدفع وبالتايل عنا�سر الإنتاج بني عدد من الدول بغية 

الو�سول اإىل عملة موحدة(. 
ويق�ســـم القت�ساديون التكامل النقدي اإىل نوعني، اأولهما:التكامل النقدي الكلى، 
ويق�ســـد به وجود عملة واحدة م�سرتكة بني عـــدة دول، والثاين: التكامل اجلزئي 
ويظهـــر يف حالـــة عدم وجود عملة واحـــدة، واإمنا ي�سمل اأ�ساليـــب عدة منها: )1( 
احتاد املدفوعـــات )2( جتميع الحتياطيات، )3( تن�سيـــق اأ�سعار ال�سرف، )4( 
ا�ستخدام عملة موازية، )5( تكامل الأ�سواق املالية، )6( اإتباع �سيا�سات م�سرتكة 

يف مواجهة تدفقات راأ�ض املال بني الدول الأع�ساء واخلارج.
وتنبـــع اأهميـــة التكامل النقدي فيما ياأتـــي: )1( ا�ستبعاد التدفقـــات النقدية غري 
امل�ستقـــرة، )2( زيادة حترك راأ�ض املال، )3( تن�سيط تبادل التجارة، )4( تعزيز 

الكفاءة النقدية. 
اإن اإقامـــة تكامل نقدي عربي تواجهه م�ساعب، منهـــا: )1( التباين يف الظروف 
والأو�ســـاع القت�سادية بـــني الدول العربيـــة، )2( عدم توفـــر الإرادة ال�سيا�سية، 
وين�ســـح الباحـــث يف اإن�ســـاء تكامـــل نقدي كامـــل بني الـــدول العربيـــة اخلليجية 
حيـــث تتوافـــر الإرادة ال�سيا�سية والت�سابـــه يف الظروف ال�سيا�سيـــة والقت�سادية، 

وال�ستمرار يف دعم التكامل اجلزئي بني الأقطار العربية الأخرى.
اإن �سندوق النقد العربي اأ�س�ض عام 1976م، ومقره )اأبو ظبي( براأ�سمال )250(

مليون دينار عربـــي ح�سابي، وله جمل�ض املحافظني الذي يعهد الإدارة اإىل ثمانية 
اأع�ســـاء، وياأتي تاأ�سي�ـــض ال�سندوق لتعزيـــز التكامل النقدي اجلزئـــي بني الدول 
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العربيـــة، ويهـــدف اإىل مـــا ياأتي: )1( ت�سحيـــح الختالل يف موازيـــني مدفوعات 
الأع�ســـاء، )2( ا�ستقـــرار اأ�سعـــار ال�ســـرف بني العمـــالت العربيـــة، )3( اإر�ساء 

ال�سيا�سات واأ�ساليب التعاون النقدي، )4( تطوير الأ�سواق املالية العربية. 
لكن ال�سندوق يواجه عدة �سعوبات، منها: )1( �ساآلة راأ�ض املال، )2( عدم تعاون 
الدول العربيـــة امل�ستفيدة منه من تقدمي املعلومات والبيانات الكافية لأداء عملة، 
)3( ال�سغـــوط ال�سيا�سيـــة لتخفي�ض �سروط احل�سول علـــى القرو�ض، وقد لحظ 
الباحث افتقاد ال�سندوق لفرتا�ض وجود موؤ�س�سات مركزية اإ�سالمية، ف�ساًل عن 

�سعف تعاطيه لأدوات ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية اأو الت�سجيع على تطويرها. 





الفصل الرابع
السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي

وموقفها من المصارف المركزية في النظامين الرأسمالي 
واالشتراكي والتكامل النقدي بين الدول اإلسالمية





119

مقدمة:
�سنتنـــاول يف الف�سل الرابع ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي؛ وذلك لأن 
امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي )النموذج( �ســـوف ينبثق عن هذه الفل�سفة الفكرية 
القت�ساديـــة، ومرتكزاتها، ثـــم �سيتناول الباحـــث موقف تلـــك ال�سيا�سة النقدية 
مـــن امل�سارف املركزية يف النظام الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي، بغر�ض ا�ستبعاد تلك 
الوظائف والأدوات التي تتعار�ض معها، وال�ستفادة من الوظائف والأدوات الأخرى 
املحايـــدة عند ت�سميم منوذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي، كما اأن الباحث يوؤكد 
علـــى الأهمية لتلك التجـــارب والقابلة للتعميـــم وال�ساحلة قيميـــًا وم�سلحيًا، ثم 
�سنختـــم الف�سل مببحث ثالث وهو جتربة التكامل بـــني الدول الإ�سالمية، وجهود 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف ذلك. 
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املبحث الأول: ال�صيا�صة النقدية يف القت�صاد الإ�صالمي 

املطلب االأول: تعريف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�ساد االإ�سالمي
�سبـــق اأن تناول الباحـــث ال�سيا�سة النقدية واأدواتها مبفهومهـــا الراأ�سمايل عندما 
تنـــاول ال�سيا�ســـة النقديـــة يف البلـــدان العربيـــة، و�ستبقـــي ال�سيا�ســـة النقدية يف 
القت�ســـاد الإ�سالمي لها تلك الأهمية وخا�ســـة حينما تكون متكاملة مع ال�سيا�سة 

املالية لتحقيق اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية للدولة الإ�سالمية.
 تعـــرف ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي علـــى اأنها )جمموعة القرارات 
والإجـــراءات والتدابـــري التي تتخذها ال�سلطـــات املالية والنقديـــة لإدارة والتاأثري 
علـــى الكتلة النقديـــة بغر�ض حتقيق الأهداف القت�سادية ومبـــا ل يخالف اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية(. 
ومن التعريف ميكن لنا اأن نخرج بعده اإي�ساحات، منها: 

اأن ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي �سوف تركز على الكتلة النقدية)1(، 
ولي�ض على م�ستوى معدلت الفائدة. 

اأن الأهـــداف القت�ساديـــة �سوف تلتـــزم بالقيـــم الروحية والعدالـــة القت�سادية 
والجتماعيـــة، واإن كانـــت ظاهـــرًا اأو �ســـكاًل ل تختلف عـــن مثيالتهـــا يف النظام 

الراأ�سمايل، ومن اأبرز تلك الأهداف: 
• رفاهية اقت�سادية عامة، وعمالة كاملة، ومعدل اأمثل للنمو القت�سادي. 	
• عدالة اقت�سادية واجتماعية وتوزيع عادل للدخل والرثوة. 	
• ا�ستقـــرار قيمة النقود لكـــي تكون وا�سطة التبادل، وكوحـــدة ح�سابية موثوقة 	

)1( يق�سد بها جمموعة و�سائل الدفع املمكن ا�ستعمالها وتداولها مبا�سرة وبدون اأية عمليات حتويلية م�سبقة 
يف اقت�ساد بلد من البلدان وتتاألف من عدد من العنا�سر: )1( الوفرات النقدية، العملة املعدنية، الودائع 
و�سناديق  الربيدية  ال�سيكات  اإىل  اإ�سافة  العامة  اخلزينة  ويف  املالية،  واملوؤ�س�سات  البنوك  يف  املوجودة 
الدخار، )2( التوظيفات ال�سائلة اأو لأجل ق�سري ويرمز اإليها بـ )m1( اأما )m2( فهي مما يو�سع يف 
البنوك على اأ�سا�ض دفرت توفري، وودائع اأجل تديرها البنوك اأو اخلزينة، ومن �سندات ت�سدرها البنوك اأو 
الدولة، وتتاألف من توظيفات الدخار، )3( �سبه العملة فهي عبارة عن الودائع لأجل، ويرمز اإليها بالرمز 

)m3(، راجع، اجلمعة، علي، مرجع �سابق، �ض 434. 
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ومقيا�ســـًا عادًل للمدفوعات املوؤجلة، وم�ستودعـــًا ثابتًا للقيمة ول ميكن بحال 
ا�ستخدامها ك�سلعة يف حد ذاتها. 

•  تعبئة وا�ستثمار املدخرات يف التنمية القت�سادية بطريقة توؤمن عائدًا عادًل 	
لكافة الأطراف املعنية. 

•  تقدمي كل اخلدمات املتوقعة عادة من النظام امل�سريف بطريقة فعالة. 	
• اللتـــزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وهذا مـــا �سيحقق الرتكيز على الكتلة 	

النقدية؛ حيث يحرم الإ�سالم الفائدة )الربا( وكل الأدوات النقدية املرتبطة 
بها ثـــم �ستعطي الأهـــداف القت�سادية واملاليـــة والنقدية البعـــد القيمي اأي 

امل�سمون والأثر املرغوب)2(. 
هـــذا، و�سوف تت�ســـح ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي عندمـــا يتناول 
الباحث مرتكزات ال�سيا�سة النقدية يف املطلب الثاين، وعلينا عند درا�سة ال�سيا�سة 
النقديـــة يف القت�ســـاد الإ�سالمي، مالحظـــة اأن ال�سيا�سة النقديـــة يف القت�ساد 
الراأ�سمـــايل قـــد مرت بقرنني من الزمـــان ما جعل فل�سفتهـــا و نظرياتها واأدواتها 
تت�سح ب�سكل اأكرث و�سوحًا عنها يف ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي وهي 
حديثـــة العهد بالدرا�سات املعمقة، ف�ساًل عـــن �سح جتربتها يف امليدان التطبيقي، 

وذلك لنكو�ض امل�سلمني يف الأزمنة املتاأخرة عن القيام بواجبهم احل�ساري. 

املطلب الثاين: مرتكزات ال�سيا�سة النقدية يف االقت�ساد االإ�سالمي
ترتكـــز ال�سيا�سة النقدية على مبادئ قيمية واأخـــرى تطبيقية اأي اأن اأدواتها قابلة 
للتطـــور، وحتى التبدل وفق م�سلحة املجتمـــع الإ�سالمي، اإل اأنها غري م�ستقلة عن 

تلك املبادئ القيمة، ومنها ما ياأتي: 

اأواًل: حترمي التعامل بالربا )الفائدة(
الربـــا يف اللغـــة والفقه: الزيـــادة والنماء والعلـــو، ويطلق يف ال�سريعـــة على زيادة 

خم�سو�سة واإليها ين�سرف املعني اإذا اأطلق لفظه. 

)2( �سابرا، د. عمر، ترجمة �سيد حممد �سكر، )نحو اقت�ساد نقدي عادل(، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 
وا�سنطن، الطبعة الثانية، 1990م، �ض47. 
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 وهو يف امل�سطلح الفقهي، نوعان: 
اأحدهمـــا: ربـــا اجلاهليـــة، وي�سمى ربا الديـــون وربـــا الن�سيئة والربـــا اجللي، وله 
�سورتان: الأوىل: اأن يتقدر يف ذمة �سخ�ض لآخر دين، �سواء اأكان من�سوؤه قر�سًا اأو 
بيعـــًا اأو غري ذلك، فاإذا حل الأجل طالبه رب الدين، فقال املدين: ردين يف الأجل 
اأزدك يف الدراهـــم ففعـــل، والثانية: اأن يقر�ض �سخ�ض اآخـــر ع�سرة دراهم باأحد 

ع�سر، ونحو ذلك اإىل اأجل. 
والنـــوع الثاين: ربا البيع وي�سمى الربا اخلفي، وهو ثابت التحرمي بقوله �سلى اهلل 
عليـــه و�سلم: ))الذهب بالذهب والف�ســـة بالف�سة والرب بالرب، وال�سعري بال�سعري، 
والتمـــر بالتمر وامللح بامللـــح مثاًل مبثل، �سواء ب�سواء، يدًا بيـــد، فاإذا اختلفت هذه 
الأ�سنـــاف فبيعوا كيف �سئتم، اإذا كان يـــدًا بيد((، �سحيح م�سلم و�سنن الرتمذي 
احلديـــث )1161(، وهو ق�سمان: ربا ف�ســـل، وربا ن�ساء، فاإذا باع ال�سخ�ض غريه، 
درهمـــًا بدرهمـــني اأو �ساعـــًا من متر ب�ساعـــني منه مع تعجيـــل البدلني كان ذلك 
ربـــا ف�سل، واإذا باعه دينارًا بع�ســـرة دراهم اأو �ساعًا من متر ب�ساع من �سعري مع 

تاأخري اأحد البدلني، كان ذلك ربا ن�ساء)3(. 
اأدلة حترمي الربا: 

حرم الإ�ســـالم الربا بقوله تعاىل {الذيـــن ينفقون اأموالهم بالليـــل والنهار، �سرًا 
وعالنيـــة فلهم اأجرهم عنـــد ربهم ول خوف عليهم ول هم يحزنون، الذين ياأكلون 
الربـــا ل يقومـــون اإل كما يقوم الذي يتخبطه ال�سيطان من امل�ض، ذلك باأنهم قالوا 
اإمنـــا البيع مثل الربـــا، واأحل اهلل البيع وحـــرم الربا، فمن جـــاءه موعظة من ربه 
فانتهـــى فلـــه ما�سلـــف واأمـــره اإىل اهلل ومن عاد فاأولئـــك اأ�سحاب النـــار هم فيها 
خالدون، ميحق اهلل الربا ويربي ال�سدقات، واهلل ل يحب كل كفار اأثيم. اإن الذين 
اآمنـــوا وعملوا ال�ساحلات واأقاموا ال�سالة واآتوا الزكاة لهم اأجرهم عند ربهم ول 
خـــوف عليهـــم ول هم يحزنون. يا اأيهـــا الذين اآمنوا اتقـــوا اهلل وذروا ما بقي من 
الربا اإن كنتم موؤمنني فاإن مل تفعلوا فاأذنوا بحرب من اهلل ور�سوله، واإن تبتم فلكم 

الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  الفقهاء(  لغة  يف  القت�سادية  امل�سطلحات  )معجم  نزيه  د.  حماد،   )3(
وا�سنطن، الطبعة الثالثة، 1995م، �ض 176. 
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روؤو�ض اأموالكم ل تظلمون ول تظلمون})البقرة 274- 279(.
ويف ال�سنـــة النبويـــة: عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلـــم اأنه قال: ))راأيت الليلة 
رجلني اأتياين فاأخرجاين اإىل اأر�ٍض مقدمة فانطلقنا حتى اأتيا على نهٍر من دم فيه 
رجل قائم، وعلى و�سط النهر رجل بني يديه حجارة، فاأقبل الرجل الذي يف النهر، 
فاإذا اأراد الرجل اأن 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 راأيته 

يف النهر اآكل الربا((، رواه البخاري. 
وقـــد اأجمـــع علماء ال�سلـــف واخللف على حتـــرمي الربا، ومن الهيئـــات واملنظمات 
العلميـــة املعتـــربة والتي قالـــت بتحرمي الربـــا �سواء علـــى قرو�ـــض ال�ستهالك اأو 
ال�ستثمـــار بفائدة قليلة اأو بفائدة كبـــرية، هم: هيئة كبار العلماء باململكة العربية 
ال�سعوديـــة، وهيئة علماء الأزهر ال�سريف، وجممع البحوث الفقهية التابع لالأزهر 
ال�سريف، وعلماء جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي، وجممع 
الفقـــه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتـــر الإ�سالمي، والذي يلتئم فيه ممثلي العامل 

الإ�سالمي والأقليات من علماء وفقهاء. 

االآثار ال�سلبية للفائدة:
اإن الإ�سالم حينما يحرم الربا فاأنه ل يحرمه ديانًة فح�سب بل اأن الربا )الفائدة( 

قد ثبت علميًا اآثارها ال�سلبية واليك بع�ض من تلك ال�سواهد:
ت�ســـري الدرا�ســـات التـــي اأجراها البنـــك الدويل )تقريـــر التنميـــة يف العامل لعام 
1989م( اإىل اأنـــه قـــد ل توجد عالقة بـــني الدخار وارتفاع اأ�سعـــار الفوائد فجاء 
يف التقرير )ولذا فاإن تاأثري اأ�سعار اأعلى للفائدة لي�ض موؤكدًا على الإطالق، وفيما 
يتعلـــق بالدرا�ســـات التطبيقية التي اأجريت ب�ساأن اختبـــار مرونة الدخار بالن�سبة 
ل�سعـــر الفائدة يف البـــالد املتقدمة تبني اأن هذه املرونة منعدمـــة، واأن العائد على 

املدخرات ياأتي يف ختام العوامل التي توؤثر على قرارات الأفراد بالدخار(. 
اإن �سعـــر الفائـــدة يتمثـــل تكلفة الإنتـــاج، فاإما اأن يتحملـــه املنتج واإمـــا اأن يتحمله 
امل�ستهلـــك، وهـــو ينعك�ـــض اإما على نق�ـــض ال�ستثمار اأو نق�ـــض ال�ستهالك اأو هما 
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معًا، والنظرية احلديثة ترى اأن هناك عالقة عك�سية بني �سعر الفائدة وال�ستثمار 
فارتفـــاع اأ�سعـــار الفائدة يوؤدي اإىل وقـــف ا�ستثمار كل امل�ساريـــع التي تعطي عائدًا 

�سافيًا اأقل منه. 
اإن الفائـــدة �سبب اأويل ورئي�ض يف الأزمـــات والدورات القت�سادية املتعاقبة، يقول 
هابرلـــر )Habrler( )بعد درا�سة وافية جلميع نظريـــات الأزمات فهو الإقرا�ض 

بفائدة من البنوك، يف اأوقات الرواج وقلته يف اأوقات الك�ساد(. 
اإن الفائـــدة توؤدي اإىل ت�سخم النفقات نظـــرًا ارتفاع تكلفة القرتا�ض، وهذا يدفع 
باأ�سعـــار العديد من ال�سلع واخلدمات نحو الرتفاع، يقول املوؤرخ القت�سادي جون 
يل كنـــج: ))قـــد كتبت كثريًا عن اأن الفائدة هي ال�سبـــب الوحيد لرتفاع الأ�سعار؛ 
حيث تدخل يف عمق كل �سعر ي�سرتى، ولكن هذه الفكرة رغم �سحتها مل تنل حظها 
مـــن القبول، فنجـــد اأن )9( تريليون من الدين املحلي للوليات املتحدة الأمريكية 
مبعـــدل 10% فوائد هـــو )900( بليون دولر هو ارتفاع اأ�سعـــار، وهو ما يعادل %4، 
التي هي معدل الت�سخم احلايل كما يراه املخت�سون، واأنا اأعتقد دائمًا اأن الفائدة 
املركبـــة، اآلة تدمري خفية، وهي تعمل الآن، ولهذا يجب علينا اأن نتخل�ض من هذا 

الكابو�ض((. 
العامـــل الأكـــرب يف �سوء توزيع الدخـــل يف العامل هو �سعر الفائـــدة التي ت�ساهم يف 
حتويـــل الدخل مـــن املحتاجني للتمويل اإىل املالكني له، تقـــول مار جريت كينيدي: 
))العامـــل الأكـــرب يف �سوء التوزيـــع يف اأملانيا الغربية هو الفائـــدة التي ت�ساهم يف 
حتويـــل )1100( بليـــون مارك من الذيـــن يعملون اإىل الذين ميلكـــون راأ�ض املال، 
ورغـــم اأن احلكومة حتـــاول اإلغاء هذا الأثر مـــن خالل ال�سرائب فـــاإن التوازن ل 
يتحقـــق، ول زال ن�ســـف عدد ال�ســـكان ميتلكـــون )4%( والن�ســـف الآخر ميلكون 
)96%( من الرثوة النقدية، واإذا نظرنا اإىل العامل الثالث جند اأن الدول املتقدمة 
�سناعيًا تت�سلم يوميًا )200( بليون دولر فوائد عن ديونها من العامل الثالث التي 
تزيـــد عن )1000( بليـــون دولر �سنة 1986م ثلثها ي�ستخدم يف �سداد الفوائد عن 
ديون �سابقة، وما تدفعه من فوائد يوميًا يعادل �سعف ما يعلن عنه من م�ساعدات، 
فنحـــن قريبـــون من حرب عامليـــة ثالثة �سالحها �سعـــر الفائدة و�ســـروط التجارة 
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الدولية املجحفة اإنها حرب تدفع النا�ض للرذيلة والإرهاب والإجرام لتف�سي الفقر 
والبطالـــة، والفائـــدة تن�سر البوؤ�ض يف داخل البالد ال�سناعيـــة، وهي تن�سره اليوم 
فيمـــا يزيد عـــن ن�سف �سكان العامل، ول ميكـــن حل هذا املع�ســـل اإل باإلغاء ديون 

العامل الثالث((. 
يعتـــرب بع�ـــض القت�ساديـــني اأن توزيـــع الإنفاق بني عنا�ســـر الإنتـــاج يف �سوق حر 
لتحقيـــق اأكرب ربح هـــو ال�سمان حل�ســـن تخ�سي�ض املوارد)4(، ولكـــن هناك خطاأ 
كبـــري وهذا اخلطـــاأ قام على اإعطـــاء �ساحب املـــال الفائدة واملنظـــم الربح رغم 
اعرتافهـــم، باأن املنظم اليوم ياأخذ اأجرًا ل ربحـــًا، يقول �سابرا ))اإن الدليل على 
الـــراأي القائل باأن تخ�سي�ض املوارد يف القت�سادات الربوية تخ�سي�ض فعال اإمنا 
هـــو دليل �سعيـــف بل هناك يف الواقع دليل م�ساد ومقنـــع فقد جتمعت الأدلة لدي 
اإنزلـــر كونراد وجون�ســـون )Gonson( لكي يتو�سلوا اإىل اأن راأ�ض املال احلايل قد 

اأ�سيئ تخ�سي�سه ورمبا اإىل حد خطري بني قطاعات القت�ساد( )5(. 
كمــــا ذهبت الدرا�ســــات )6(، على التاأكيد اأن �سعر الفائــــدة لي�ض �سالحًا ذو حدين، 
مبعنــــي اأنــــه ل يفعل يف مرحلتي الت�سخــــم والنكما�ض على قدم امل�ســــاواة، اإذ يبدو 
اأن �سعــــر الفائــــدة اأكــــرث اقتــــدارًا كو�سيلــــة م�ســــادة للت�سخــــم منــــه كاأداة م�سادة 
لالنكما�ــــض كما اأن هذا القتدار اأي�سًا، من جانب �سعــــر الفائدة حتى يكون و�سيلة 
م�ســــادة للت�سخــــم هو مو�سع �سك، حيث منت اأ�س�ض نظريــــة وعملية قوية نوعًا ما، 
ينطلــــق منهــــا الإمياء باأن الزيادة يف اأ�سعار الفائدة قــــد ل تعمل على تثبيط الطلب 
ال�ستثمــــاري، وقد ل حتد من توفــــر الأموال ب�سورة ملمو�ســــة، واأ�سعار الفائدة قد 
ت�ســــل يف ارتفاعهــــا اإىل امل�ستوى الذي ل يعود ممكنًا معــــه اأن يتجاهل امل�ستثمرون 
ارتفاع تكلفة اأموال ال�ستثمار والذي مل يعد معه ممكنًا اأن تف�ض املوؤ�س�سات املالية 
)4( يق�سد بها: اجتاه املوارد نحو اأف�سل ال�ستخدامات اإنتاجية، اأي مبا ي�سمن اأق�سي الإ�سباع اأو املك�سب الذي 
املوارد، راجع، عمر، د. ح�سني،  اأو اجلماعة، يف �سدر تخ�سي�سها لهذه  املن�ساأة  اأو  الفرد،  يح�سل علية 

مرجع �سابق، �ض 113. 
)5( انظر، بت�سرف، حممد، يو�سف كمال )فقه القت�ساد النقدي( دار ال�سابوين، القاهرة، الطبعة الأوىل، 

1993م، �ض 65. 
طبيعتها  لربوي  اإ�سالمي  اقت�ساد  يف  النقدية  الراوي،)ال�سيا�سة  نبيل  د.  ترجمة،  حممد،  د.  عارف،   )6(

ونطاقها(، املركز العاملي لأبحاث القت�ساد الإ�سالمي، جدة، 1982م، �ض 14. 
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الطــــرف عــــن اخل�سائر الراأ�سماليــــة الحتمالية، ويجــــب التاأكيد علــــى اأن امل�ستوى 
املرتفــــع لأ�سعــــار الفائدة )7(، هو عبء ثقيل الوطاأة على الدين العام؛ ذلك اأن �سعر 
الفائــــدة الأكرث ارتفاعًا يرفع من تكاليف خدمة الديــــن، الأمر الذي يت�سمن عبئا 
�سريبيــــًا اأثقــــل وطاأة وتوزيعــــًا للدخل واأكرث بعدًا عن العدالــــة، مما يكون يف �سالح 
الدائنني الذين يفرت�ض اأنهم الأح�سن حاًل، من بني اأفراد املجتمع، كما اأن امل�ستوى 
املرتفــــع ل�سعر الفائدة، يعمل علــــى دعم وتنمية القطاع الحتــــكاري يف القت�ساد، 
وهو القطاع الــــذي ينعم بو�سع اأف�سل، ي�سمح له بتحويل الزيادة يف تكلفة الئتمان 
للم�ستهلكــــني، يف �سكل زيادة يف اأ�سعار املنتجات، وهو اأي�سًا القطاع الذي ينعم باأن 
يكون يف متناوله، و�سائل بديلة للتمويل هي اأي�سر مما يح�سي به القطاع املناف�ض. 

ثانياً: اإحالل مبداأ امل�ساركة يف الربح واخل�سارة حمل الربح امل�سمون )الفوائد الربوية( 
اإن ال�سيا�ســـة النقديـــة يف القت�ســـاد الإ�سالمي ل ترتكز على حتـــرمي الربا فقط 
كاإجراء �سلبي بل يتعدى ذلك بخلق وتدعيم نظام امل�ساركة كنظام بديل عن �سعر 

الفائدة، ولنظام امل�ساركة عدة مزايا )8(منها: 
 يحقـــق نظام امل�ساركـــة الفاعلية يف التخ�سي�ـــض مع هدف اإقامـــة ال�سركة، وهو 
حتقيـــق الربح املـــادي املتوقع غري امل�سمـــون وعليه فاإن �ساحب املـــال يحر�ض كل 
احلر�ـــض على فح�ض امل�سروع وتقدير اإنتاجيتـــه مما يدفعه، اإىل اختيار امل�ساركة 
يف امل�سروعـــات التي حتقق اأكرب قدر ممكن من الربـــح )غري اأننا جند اأن فاعلية 
املـــال يف ظـــل النظام الربوي تكون ح�سب مالءة املقتدريـــن، ل على اأ�سا�ض ربحية 
امل�سروع(، اأما من جانب املقرت�سني )امل�ساربني( فاإنهم ي�سعون بكل طاقاتهم اإىل 
زيادة عائداتهم من امل�سروع، ويف هاتني اجلهتني يظهر لنا ت�سافر خربة اأ�سحاب 
الأموال مع خربة العمل يف تاأمني اإدارة فعالة حري�سة على زيادة الإنتاجية، وهنا 
تظهـــر اأهميـــة )9(توفري الدولـــة واملجتمع مل�سروعـــات وفر�ـــض ا�ستثمارية ق�سرية 

)7( املرجع نف�سه، �ض 13. 
الطبعة  الر�سالة، عمان،  الإ�سالم( موؤ�س�سة  النقدية وامل�سرفية يف  الرتكماين، عدنان خالد )ال�سيا�سة   )8(

بدون، 1988م، �ض 184. 
)9( اأحمد، اأحمد املجذوب، مرجع �سابق، �ض 232. 
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وطويلـــة الأجل بدرجـــات متفاوتة مـــن املخاطرة لكافـــة امل�ستثمرين �ســـواء كانوا 
ممن يرغبون يف حتمـــل املخاطر العالية الدرجة اأو املنخف�سة حيث يعو�ض معدل 
العائـــد املخاطرة املتوقعة، واأل �سوف يوؤدي حمدودية الفر�ض ال�ستثمارية وحرمه 

التعامل بالربا اإىل الكتناز. 
زيـــادة حجم ال�ستثمـــار: ففي النظام الربوي يلتزم املقرت�ـــض برد املال املقرت�ض 
مـــع فائدة ت�سكل قيدًا ثقيـــاًل على اإرادته يف املخاطرة، لعـــدم اإمكانية القيام باأي 
م�ســـروع، اإل اإذا كان حمققـــًا ربحًا يغطي الفائدة الربويـــة اإىل جانب تغطية راأ�ض 
املـــال مع اجلهـــود التي بذلها يف اإدارة امل�سروع وكل هذا ي�ســـكل عائقًا اأمام عملية 
ال�ستثمـــار، وهـــذا بخالف ما عليه احلال يف نظام امل�ساركـــة اإذ تبقى اللتزامات 
مبعـــدل ثابت ويبقي جهده قا�سرًا على احل�سول على الربح الذي ميثل مكافاأة يف 

�سكل ح�سة من الأرباح. 
يحقــــق عدالة توزيع الرثوة بني اأفراد املجتمع: لأن النظام الربوي يعتمد على طرف 
رابح دائمًا واأبدًا وفائدة الآخر حمتملة اإذ قد يخ�سر وقد يربح وهذا ظلم وا�سح)10(. 

ثالثاً: حتقيق اال�ستقرار النقدي باالإدارة والتحكم بالكتلة النقدية.
اإن تف�سيل ال�سيولة النا�سئ عن دافع امل�ساربة على اأ�سعار الفوائد ل بد واأن يكون ذا 
اأهميـــة مهملة يف القت�ساد الإ�سالمي، ذلك، لأن الطلب على الأموال ل�ستثمارها 

بامل�ساهمة )امل�ساركة( ي�سكل جزءًا من الطلب الإجمايل على ال�سفقات. 
ويعتمـــد ذلك على الظـــروف القت�سادية، واملعدل املتوقع للربـــح، الذي ل يتحدد 
م�سبقـــًا، وملا كانت التوقعات اخلا�سة مبعـــدلت الربح، على خالف توقعات معدل 
الفائـــدة ل تتقلب يوميًا ول اأ�سبوعيًا فـــاإن الطلب الكلي على احتياجات ال�سفقات 

قد مييل لأن يكون اأكرث ا�ستقرارا من الناحية الن�سبية. 
ويتحدد ذلك ب�سفة اأ�سا�سية بقيمة الإنتاج اجلمعي، مع اإعطاء وزن منا�سب لتوزيع 
الدخـــل، وهـــو الذي يتح�ســـن تدريجيًا يف القت�ســـاد الإ�سالمي تبعـــًا ملدي التزام 
احلكومة بهذا الهـــدف وال�سيا�سات التي تتخذها لتحقيقـــه، والزيادة الن�سبية يف 

)10( �سابر، د. عمر )نحو اقت�ساد نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 248. 
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ال�ستقرار يف الطلب على النقود لل�سفقات، قد متيل اإىل ن�سر مزيد من ال�ستقرار 
يف �سرعـــة النقد الداخلية خالل مرحلة معلومة من الدورة التجارية يف القت�ساد 
الإ�سالمـــي، وي�سبح من املمكن التنبـــوؤ بهذا ال�ستقرار، وبهذا فـــاإن املتغري الذي 
ت�ســـاغ علـــى اأ�سا�سه ال�سيا�سة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي هو الكتلة النقدية 
ولي�ض م�ستوى معدلت الفائـــدة، ونخل�ض بالقول، اإن احلكومة الإ�سالمية حكومة 
غـــري متدخلة ب�سكل كبري يف القت�ساد، ويعنـــي عدم التدخل الكبري عدم احلاجة 
اإىل قيام احلكومة باإنفاق كبري جدًا ملعاجلة عدم ا�ستقرار القطاع اخلا�ض اأو عدم 
مقدرتـــه على توفري معظم حاجات املجتمع اأو عـــدم عدالة التوزيع ب�سكل خطري، 
ويعـــود ذلـــك اإىل ما يتميز به القت�ســـاد الإ�سالمي من ال�ستقـــرار وملا يت�سف به 
القطاع اخلا�ض من التكامل، وملا يوؤكد عليه الإ�سالم من مبداأ احلرية وال�ستقالل 
والختيـــار، وهـــذا املبداأ يت�سمـــن اأن ال�سيا�سة النقدية يف الإ�ســـالم ل بد اأن تكون 
�سيا�ســـة نقدية حمايـــدة يف معظم الأوقات، ويرتتب على ذلـــك اأن تكون ال�سيا�سة 
النقديـــة م�ستقـــرة وتقت�ســـر على حتديد معدلت منـــو نقدية ثابتـــة وم�ستقلة من 
معـــدلت النمو القت�سادية امل�ستقـــرة لالقت�ساد الإ�سالمي، ومـــع ذلك ت�ستدعي 
بع�ـــض الأوقـــات والظـــروف ال�ستثنائية اأن تلجـــاأ احلكومـــة اإىل ال�سيا�سة النقدية 
الفعالـــة )املتدخلة( ملجابهة تغـــريات حملية اأو دولية طارئـــة كاأوقات احلروب اأو 

رواج �سائعات قوية قد تخل بالثقة وتزعزع النظام امل�سريف اأو ما �سابه ذلك. 
وهـــذا املبداأ يف ا�سرتاتيجية ال�سيا�سة النقديـــة يتوافق يف احلاجة مع ما تنادي به 
املدر�ســـة النقدية يف القت�سادات الراأ�سمالية من حتييـــد وتقلي�ض حجم الإنفاق 
احلكومي حتت مظلة ال�سيا�سة النقدية الثابتة امل�ستقلة بدًل من ال�سيا�سة النقدية 
الكنزيـــة املتدخلة، والتي اأظهـــرت نتائج هذه ال�سرتاتيجيـــات اإىل دعم للدورات 

القت�سادية بدًل من حتقيق ال�ستقرار القت�سادي)11(. 

ال�سعودية  اجلمعية  املالية(  والأ�سواق  والبنوك  واآخرون)النقود  عبداهلل  بن  يو�سف  د.  الزامل،  اأنظر:   )11(
للمحا�سبة، الإ�سدار الثامن ع�سر، الطبعة الأوىل، عام 2001م، �ض 184. 
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ي�ســـري اإىل ذلـــك الدكتور �سابرا )12(، بقولـــه )اإن ال�سرتاتيجية امل�سار اإليها اأعاله 
تعـــرتف يقينًا باأهمية تنظيـــم منو عر�ض النقـــود يف الإدارة الناجحة لالقت�ساد، 
فـــاإن ذلك ل ي�ستلزم بال�سرورة تبنيًا �ساذجـــا لطريقة )املدر�سة النقدية(، اأو اأي 
التـــزام بهالتها الأيدلوجيـــة )13(، ولي�ض هناك اأي افرتا�ض باأنـــه اإذا ما مت تنظيم 
النمـــو يف عر�ـــض النقود تنظيمـــًا مالئمًا، فـــاإن قوى ال�ســـوق اإذا تركـــت وحدها، 
تكـــون قـــادرة على توليد منو م�ستمـــر غري ت�سخمي، وعلى الق�ســـاء على البطالة، 
واحلـــد من اختاللت التوازن اخلارجيـــة، وامل�ساعدة يف حتقيق الأهداف الأخرى 
املن�سودة، ويتعني التاأكيد يف احلقيقة على اأنه من اأجل التحقيق الكامل لالأهداف 
الإ�سالميـــة، فاإنه لي�ض من املحتم اإ�سالح القت�ســـاد، واملجتمع اإ�سالحًا اإ�سالميًا 
فح�سب، بل من ال�سروري اأي�سًا اأن تلعب الدولة دورًا اإيجابيًا، واأن تتجه �سيا�ساتها 

مبا فيها ال�سيا�سات املالية. 
 والنقديـــة و�سيا�ســـات الدخـــل اإىل الجتـــاه نف�سه، ويجـــب احلد مـــن املمار�سات 
الحتكاريـــة)14(، وبذل كل جهـــد لإزالة الت�سلبات البنيويـــة، وت�سجيع كل العوامل 
القـــادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سلـــع واخلدمات الأ�سا�سية لكي تلعب 

دورها الطبيعي.

)12( �سابرا، د. عمر، )نحو اقت�ساد نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 252. 
)13( هو و�سف مبالغ فية يف �سياق الو�سف هذا فاليدلوجيا يعني بها العقيدة وهي التعليم العتقادي املنهجي 
مقابل املنهج العلمي التحليلي البتكاري والعقيدة هي اأي�سًا ما يعلم وما يقرر اأنه �سحيح يف مو�سوعات 
الطبعة  اللبناين، بريوت،  الفكر  دار  الفل�سفية(،  امل�سطلحات  د. خليل )معجم  راجع، خليل،  اإعتقادية، 

الأوىل، 1995م، �ض 126. 
)14( يقال يف اللغة: احتكر فالن ال�سيء، اإذا جمعه وحب�سه يرتب�ض به الغالء وعند الفقهاء، �سراء ما يحتاج 
القت�ساديني  عند  اأما  حمرم،  وهو  ثمنه  وارتفاع  لغالئه،  انتظارًا  وحب�سه  ونحوه  طعام  من  النا�ض  اإليه 
فيعرف باأنه عندما يكون العر�ض الكلي لأية �سلعة يف حوزة فرد واحد، اأو عدد من الأفراد، راجع، عمر، د. 

ح�سني، مرجع �سابق، �ض 19، وكذلك، حماد، د. نزية، مرجع �سابق، �ض 38. 
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املبحث الثاين: موقف ال�صيا�صة النقدية يف القت�صاد الإ�صالمي من 
اأهداف ووظائف امل�صارف املركزية يف النظام الراأ�صمايل وال�صرتاكي

املطلب االأول: موقف ال�سيا�سة النقدية يف االقت�ساد االإ�سالمي من اأهداف 
ووظائف امل�سارف املركزية يف النظام الراأ�سمايل 

بعـــد درا�ستنـــا لل�سيا�ســـة النقدية يف العـــامل العربي كدول ناميـــة وتقييم جتربتها 
يف امليـــدان التطبيقي، وكذلـــك درا�سة ال�سيا�سة النقديـــة يف القت�ساد الإ�سالمي 

ومركزاتها، فقد ا�ستنتجنا ما ياأتي: 
•  اأن احلاجـــة لـــالأدوات النقديـــة الراأ�سماليـــة تنخف�ض يف اقت�ســـاد اإ�سالمي 	

تتوافـــر فيـــه اأ�س�ض ال�ستقرار وتثبـــط فيه وحتظر العوامـــل امل�سببة للتذبذب 
القت�ساد )كالفائدة واملقامرة(. 

• اأن الأدوات النقديـــة الراأ�سمالية ل تعالـــج م�سكالت واقت�سادات نامية تتعلق 	
اأكـــرث م�ساكلها يف جانب العر�ـــض الكلي، كما اأن الـــدول العربية والإ�سالمية 

تعاين من نق�ض يف تطور الأنظمة املالية والتنظيمية. 
• اأن تطبيـــق اأدوات ال�سيا�ســـة النقديـــة الراأ�سماليـــة يف الـــدول العربية قد نتج 	

عنـــه م�سكالت متفاقمة يف معدلت الناجت الوطني وازدياد معدلت البطالة، 
واختـــالل ميـــزان املدفوعات وامليـــزان التجـــاري �سلبـــًا، وانخفا�ض معدلت 
الدخار)15(والتكويـــن الراأ�سمـــايل وانخفا�ض معدلت دخـــل الأفراد وازدياد 

حجم الدين العام وارتفاع معدلت ال�سرائب.
• ف�ســــل الــــدول العربية يف حتقيــــق تكامل نقدي عربــــي وامتد هــــذا الف�سل اإىل 	

املوؤ�س�سات النا�سئة عنه؛ وذلك لالأ�سباب العديدة التي اأوردها الباحث �سابقًا. 
• اأن نظريات واأدوات ال�سيا�ســـة النقدية يف النظام الراأ�سمايل ا�ستطاعت اإىل 	

حد مـــا حتقيق جناح حمدود ولكن جعل النظام الراأ�سمايل برمته يف دورات 
اقت�سادية متعاقبة انخفا�سًا وارتفاعًا م�سببًا عدم ا�ستقرار مايل ونقدي مع 

الدخار  ال�ستهالك احلايل وميثل  ي�سرف على  ل  الذي  الدخل  ن�سبة  اأو  التوفري  هو  بالدخار  يق�سد   )15(
�سحبًا من منوذج التدفق الدائري للدخل القومي، راجع الأيوبي، عمر، مرجع �سابق، �ض 372. 
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تعاظم كبري وهائل حلجم الدين العام)16(. 
وبعـــد ا�ستعرا�ض هذا الإطار العام درجة وحجمًا، واأهمية الأدوات املالية، وعالقة 
ذلـــك باأو�ساع الدول امل�سلمة املعا�سرة وخططها التنموية يتجه التحليل اإىل تقومي 
جزئـــي لـــكل الأدوات املالية الراأ�سماليـــة يف اإطار ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ساد 

الإ�سالمي، ومدي اإمكانية ال�ستفادة منها بعد معاجلة م�ساكلها. 

�سيا�سة �سعر اخل�سم: 
تعـــرف �سيا�سة �سعر اإعادة اخل�سم باأنها �سعر الفائدة، اأي، ال�سعر الذي يتقا�ساه 
امل�سرف املركزي مقابل اإعـــادة خ�سم الأوراق التجارية، املخ�سومة لديه واأذون 
اخلزينـــة املوجودة لـــدى امل�ســـارف التجارية لزيـــادة ن�سبة ال�سيولـــة لديها، وقد 

تناولها الباحث بالتف�سيل �سابقًا يف الف�سل الأول)17(. 
ف�ســـاًل عـــن عدم فعاليـــة اإدارة �سيا�سة �سعـــر اخل�سم يف الـــدول النامية لأ�سباب 
عديـــدة ذكرناها �سابقـــًا ومنها اأن تلك الأداة تعمل يف ظل �سوق راأ�سمالية نا�سجة 
ماليـــًا ونقديًا �سيما يف جانب الطلب النقدي، ويوؤكد ذلك الأ�ستاذ اأحمد املجذوب 
بقولـــه: اإن هـــذا الأ�سلـــوب )�سعـــر اإعـــادة اخل�سم( يقـــوم علـــى افرتا�سني غري 

متحققني دائمًا واأبدًا، وهما:
اأن امل�ســـارف التجاريـــة حتـــدد اأ�سعـــار فائدتها التـــي تتقا�ساها مقابـــل اإقرا�ض 

عمالئها، تبعًا لتغري �سعر اإعادة اخل�سم. 
ارتبـــاط عر�ـــض وطلـــب القرو�ـــض بتغـــريات �سعـــر الفائدة ولكـــن قابليـــة هذين 

الفرتا�سني للتحقيق لي�ست موؤكدة دائمًا، وذلك ب�سبب ما يلي:
فاالفرتا�ـــس االأول: ل يتحقـــق اإل اإذا كانت امل�سارف التجارية يف حاجة �سديدة 
لالقرتا�ـــض من امل�سرف املركـــزي، اأما اإذا كانت لديها اأر�سدة نقدية كبرية فهي 

ل تلجاأ اإىل تغيري اأ�سعار فائدتها بناء على تغريات �سعر اخل�سم. 

)16( الأموال التي تقرت�سها احلكومة يف اأوقات خمتلفة لالإنفاق الذي ل ميكن تغطيته بالإيرادات العادية وقد 
تكون املبالغ التي تقر�سها احلكومة مل�سروعات اإنتاجية اأو لأغرا�ض غري اإنتاجية كتمويل املجهود احلربي، 

عمر، د. ح�سني، مرجع �سابق، �ض 220. 
)17( معتوق، د. �سهري )النظريات وال�سيا�سات النقدية( الدار امل�سرية اللبنانية، 1989م، �ض 209. 
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اأمـــا االفرتا�ـــس الثـــاين: فهـــو لي�ض باأح�سن حاًل مـــن �سابقه، فقـــد ترتفع اأ�سعار 
الفائدة ول يقل الطلب على القرو�ض. وذلك لرتفاع معدل الكفاية احلدية لراأ�ض 
املـــال خا�سة يف اأوقات النتعا�ض؛ لأن الأرباح املحققـــة تغطي �سعر الفائدة وتزيد 
عليـــه، اأمـــا يف اأوقـــات الك�ساد فمهما انخف�ـــض �سعر الفائدة فـــاإن ذلك لن ي�سجع 
رجـــال الأعمال على ال�ستثمار نظرا لظروف الك�ســـاد ولأن احتياطيات امل�سارف 
التجاريـــة تكـــون اأ�سا�سا فائ�سة على الطلب عليها ولي�ســـت يف حاجة اإليها خلف�ض 
�سعر اخل�ســـم لزيادة هذه الحتياطيات كما يورد الباحـــث عدة اعتبارات اأخرى 

على عدم فعالية �سيا�سة �سعر اخل�سم:
• تناق�ض حجم الأدوات التجارية ك�سورة من �سور الئتمان التجاري. 	
• اأدى ازديـــاد ن�سبـــة اأذونات اخلزينـــة وال�سكوك احلكوميـــة يف اأ�سول امل�سارف 	

التجارية اإىل عزوفها عن حاجة ل�سيا�سة �سعر اخل�سم. 
• بفعل تركز امل�سارف ظهرت اإىل الوجود موؤ�س�سات م�سرفية �سخمة ذات موارد 	

هائلة ل ت�سعر باحلاجة اإىل امل�سرف املركزي. 
• �ساهمـــت زيادة النفقات العامة يف القت�ســـادات املتقدمة اإىل تدعيم �سيولة 	

اجلهاز امل�سريف وتوفري ما يحتاجة من موارد. 
• اأثبتـــت التجارب اأن �سعر الفائدة لي�ض مب�ستوى احل�سا�سية الذي ت�سوره �سيا�سة 	

اإعادة اخل�سم وتغري �سعـــر اخل�سم ل تنعك�ض اآثاره ب�سرعة على اأ�سعار الفائدة 
التي تتعامل بها امل�سارف التجارية. 

• طاملـــا اأن امل�ســـارف التجارية ت�ستطيع حتميل العميـــل الراغب يف القرتا�ض 	
الزيادة يف �سعر الفائدة، فاإن �سعر اخل�سم لن يقلل من قدرتها على التو�سع 

يف الئتمان )18(. 
وبعد تبني اإلغاء الفائدة واختيار النظام املايل والنقدي الإ�سالمي وحتديد التعامل 
بالربا ف�ساًل عن املربرات التطبيقية التي ذكرناها اآنفًا، فاأنه �سوف تلغى �سيا�سة 
�سعـــر اخل�سم، وحتل حملها معدل امل�ساركة يف الربح واخل�سارة وفق ال�سيغ التي 

�سيتم تناولها عند تناول منوذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي. 

)18( جمذوب، د. اأحمد، مرجع �سابق، �ض 169. 
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عمليات ال�سوق املفتوحة:
يق�ســـد بعمليات ال�سوق املفتوحة )قيـــام م�سرف الدولة ب�ســـراء وبيع ال�سندات، 
ول �سيما ال�سنـــدات احلكومية من واإىل املوؤ�س�سات املاليـــة وغريها من املوؤ�س�سات 
الأخرى، وامل�ستثمرين من غري املوؤ�س�سات، وتتم املبيعات عند وجود �سيولة مفرطة 
يف القت�ســـاد الوطني، يف حني جتري امل�سرتيات عندما يرغب امل�سرف املركزي 

يف حقن قدر من ال�سيولة يف القت�ساد الوطني(. 
ومـــع اإلغاء الفائدة، ت�سبـــح حافظة الأوراق املالية للم�ســـرف املركزي، مع مرور 
الزمن، خالية من الأوراق احلكومية ذات الفائدة الثابتة، وعلي ذلك فاإن عمليات 
ال�سوق املفتوحة، مبعناها التقليدي، لن تكون لها عالقة يف اإطار �سيا�سة امل�سرف 
املركـــزي يف الرقابة على الئتمـــان، ومع هذا فقد يكون مـــن املجدي، بعد اإدخال 
النظـــام الالربـــوي، اأن ي�ســـدر امل�ســـرف املركزي �سنداتـــه الإ�سالميـــة)19(، واأن 
ي�ستخدمهـــا يف عمليات ال�سوق املفتوحة، وقد ي�سارك حملة ال�سندات مع امل�سرف 

املركزي يف الربح واخل�سارة النا�سئة عن عملياته املحلية. 
يجـــدر بنا اأن نو�سح اأن �سلطة م�سرف الدولة يف اإ�سدار �سنداته لن تكون اإ�سافة 
جديدة اإىل �سلطات امل�سرف املركزي املعروفة؛ لأن الكثري من امل�سارف املركزية 
الأخـــرى، كمـــا يف �سريالنـــكا، وكوريـــا، والفلبـــني، ودول عديدة مـــن دول اأمريكا 
الالتينيـــة، تتمتع حاليًا ب�سلطة اإ�سدار �سنداتها وبيعها اأو اإعادة �سرائها لأغرا�ض 
توفـــري ال�ستقرار النقـــدي، والفارق الرئي�ض هو اأن ال�سنـــدات التي ت�سدرها هذه 
امل�ســـارف املركزية هي �سنـــدات حتمل فائدة، يف حني اأن املقـــرتح اإ�سدارها من 

م�سرف الدولة �سوف تكون على اأ�سا�ض امل�ساركة يف الربح واخل�سارة )20(. 

)19( �سياأتي لحقًا يف منوذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي التعرف باأ�سكال ال�سندات الإ�سالمية واأنواعها عند 
تناول الرقابة على الئتمان. 

من  اإلغاء  ب�ساأن  الإ�سالمي،  الفكر  جمل�ض  )تقرير  عبدالعليم،  من�سي،  ترجمة:  بت�سرف،  انظر:   )20(
الباك�ستان(، املركز العاملي لإبحاث القت�ساد، جدة، الطبعة بدون، 1982م، �ض 83. 
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من  االإ�سالمي  االقت�ساد  يف  النقدية  ال�سيا�سة  موقف  الثاين:  املطلب 
امل�سارف املركزية يف النظام اال�سرتاكي.

قبـــل احلديث عن موقف ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي من امل�سارف 
املركزيـــة يف النظام ال�سرتاكي ي�ستدعي ذلك التعر�ـــض لالإخفاقات يف ال�سيا�سة 

القت�سادية ال�سرتاكية التي قامت عليها ال�سيا�سة النقدية. 
اإن ال�سرتاتيجيـــة املارك�سيـــة، يف مرحلة مـــا بعد الثورة قامت علـــى ملكية الدولة 
لو�سائـــل الإنتاج والتخطيط املركزي والتي تاأملت حتقيق ذلك القدر من الكفاءة، 
والعدالة يف تخ�سي�ض املوارد بحيث يتحقق حلمها املتمثل بـ )من كل ح�سب قدرته 
لكل ح�سب حاجته( وكان التربير امل�سوغ لذلك هو اأنه عندما تتم اإزالة المتيازات 
التي توفرها امللكية اخلا�سة فاإن اآلية الدولة �سوف تتمكن من اإنهاء حالت الت�سوه 
واإ�ساءة التخ�سي�ض والظلـــم التي تفرزها حركة ال�سوق العمياء، لكن هذا الأمل، 
كان يف غـــري مو�سعه عند التطبيـــق العملي، وذلك ب�سبب العيـــوب اخلطرية التي 

انطوى عليها ذلك التفكري. 
ويقـــول �سابـــرا)21( )افرت�ســـت ال�سرتاكيـــة �ساأنهـــا �ســـاأن الراأ�سمالية عـــددًا من 
الفرتا�سات اخلاطئة ب�ساأن الظروف اخللفية التي اأدى غيابها اإىل اإحباط حتقيق 

الكفاءة والعدالة على حد �سواء( ومنها: 

افرتا�س �سعف الثقة بقدرة االأفراد: 
• اإن التحليـــل املارك�ســـي يفرت�ض �سمنيًا عـــدم الثقة بقدرة الب�ســـر على اإدارة 	

امللكيـــة اخلا�ســـة �سمـــن نطـــاق قيـــود اخلـــري الجتماعـــي واأنه بعـــد تطبيق 
ال�سرتاكية يفرت�ض اأن: 

• العمـــال �سيعملون بكفاءة واأمانة وباإنكار الذات بـــدون حافز املكافاآت املادية 	
التناف�سيـــة، ومديـــرو امل�ساريـــع �سيديـــرون اأعمالهـــم بكفـــاءة دون اأن يكـــون 

بو�سعهم خدمة م�سلحتهم اخلا�سة. 

)21( �سابرا، د. حممد عمر، ترجمة: د. حممد ال�سمهوري، )الإ�سالم والتحدي القت�سادي( املعهد العاملي 
للفكر الإ�سالمي، واملعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية، عمان، الطبعة الأوىل، 1996م، �ض 113. 



135

وجنـــد اأن الفرتا�ض كان بعيد عن الواقعية ففـــي نظام علماين يفتقر اإىل مفهوم 
)احل�ســـاب اأمـــام اهلل العليم القديـــر( وحيث ل يتجاوز منظور حيـــاة الفرد املدة 
الزمنية املحدودة لهذه الدنيا فاإنه من ال�سذاجة اأن نتوقع اأن الأفراد �سيتجاهلون 

م�سلحتهم املادية. 

افرتا�س ان�سجام امل�سالح:
افرتا�ـــض اأن جهاز الدولة �سيتوىل اإدارته فئـــة من الأ�سخا�ض تن�سجم م�ساحلهم 
مع م�سالح املجتمع ككل ولي�ض لهم م�سلحة ذاتية، غري اأنه حتى الدولة ال�سمولية 
)ال�سرتاكيـــة( ل ميكـــن اأن تخلو من تعدديـــة امل�سالح والمتيـــازات النا�سئة عن 
عنا�ســـر مثل عنا�سر املركز يف هياكل ال�سلطة وعامل العرق واملنطقة اجلغرافية، 
وحتـــى يف اقت�ســـاد التخطيـــط املركـــزي فـــاإن التخ�سي�ـــض بناء علـــى الأهداف 
الجتماعيـــة يحتـــاج، اإىل اللجـــوء اإىل اأحـــكام قيميـــة جماعية عـــالوة على تعبري 
امل�ستهلكني عن اختياراتهم، ثم من الذي �سيحدد هذه الأهداف ويوفر هذه القيم 
؟ ويقول كارل مانهيامي )Carl Mannheim( )من الذي يخطط للمخططني( ؟ 
فـــال يوجد م�سوغ �سليم لإعطاء بع�ض اأفراد احلق يف حتديد ما يجب على املجتمع 

كله اأن ينتجه.

اإفرتا�س املعلومات: 
افرتا�ـــض اأنـــه �سيكون حتـــت ت�سرف جهـــاز التخطيط املركزي جميـــع املعلومات 
املتعلقـــة بـــاأذواق امل�ستهلكني وتكاليـــف الإنتاج والأ�سعـــار التي لبـــد منها لتخاذ 
العديـــد مـــن القرارات بيـــد اأن تلك املعلومـــات ل وجود لها، فـــال ميكن احل�سول 
علـــى تلك املعلومات بـــدون التفاعل بـــني العر�ض والطلب يف ال�ســـوق من هنا قال 
هايـــك )Hayek( )اإن احلل ال�سرتاكي مل�سكلة تخ�سي�ض املوارد غري ممكن من 
الناحيـــة العملية ملجرد اأن املعرفة التامة بجميـــع املعلومات ذات ال�سلة باملو�سوع 

لن تكون متاحة لل�سلطات(.
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افرتا�س فائدة االإعانات:
افرتا�ـــض اأن الإعانـــات العامة الكبرية التـــي يت�سمنها نظام الأ�سعـــار ال�سوفيتي، 
مـــن �ساأنها اأن تعني الفقراء، لكـــن تبني اأن هذا خطاأ اأي�سًا فاإلعانات العامة تفيد 
الأغنيـــاء واأ�سحـــاب المتيـــازات اأكرث من الفقـــراء مب�سرتاوتهم املحـــدودة، ويف 
حـــني اأن هذه الإعانات تفيد الأغنياء اأكـــرث من غريهم فاإنها تكون مبثابة العقوبة 
بالن�سبـــة للمزارعني الذين يح�سلون علـــى اأ�سعار اأدنى ملح�سولهم مما يوؤدي اإىل 
قتـــل حوافزهم للعمل الكفء ولزيادة الإنتاج ولقد ولـــدت الإعانات الكبرية هدرًا 
اإجراميـــًا للموارد النـــادرة، وميكن ت�سور مدى هذا الهدر مـــن ت�سريح ميخائيل 
جوربات�ســـوف يف اأحد موؤمتراته ال�سحفية )قد يرى املـــرء اأطفاًل يلعبون برغيف 

من اخلبز بدًل من الكرة(. 

افرتا�س كفاءة املزارع وامل�ساريع الكبرية:
افرتا�ـــض اأن املـــزارع الحتكاريـــة وم�ساريـــع الدولـــة �ستعمل بكفاءة رغـــم العائد 
ال�سلبـــي للحجم )اأي الهـــدر املقرتن اأحيانـــًا بفخامة امل�سروعـــات( وبالرغم من 
انعـــدام املناف�ســـة وغياب موؤ�سرات ال�ســـوق، وقد ظهر اأن هـــذا اأي�سًا غري �سحيح 
فقـــد كانت املزارع الكبرية تزرع عـــادة العديد من املحا�سيل وتربي اأنواعًا عديدة 
مـــن املوا�ســـي وتوزع قوة عاملة كبـــرية على عدد كبري من القـــرى الكبرية والقرى 
ال�سغرية، الأمر الذي جعل مهمة الإ�سراف بالغة ال�سعوبة، اإن الفالح حني يكون 
مالـــكًا اأو املـــزارع حني يكون م�ســـاركًا، يف املح�سول فاإنه يقـــوم بالعمل كما ينبغي 
عليـــه، لأنه معنـــي مبا�سرة بالنتيجة، وق�ض ذلك بامل�ساريـــع الأخرى الكبرية، على 
م�ستوى الفالح اأو املديـــر الذي يفقد ال�سيطرة على املداخالت واملخرجات؛ حيث 
هـــو غري م�سوؤول عنها وتاأمني م�سوؤوليتها لدي جهاز التخطيط املركزي؛ ففي حني 
اأن قطـــع الأر�ـــض اخلا�ســـة كانت ت�سكل ن�ســـف الواحد باملائة فقـــط من امل�ساحة 
الزراعيـــة يف جمهوريات الحتاد ال�سوفيتي يف عام 1989م، فاإنها كانت تغطي27 

% من جمموع الإنتاج الزراعي. 
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لقـــد اأظهـــرت النتائج غري القابلة للت�سكيـــك، اأن ال�سيا�ســـة القت�سادية ال�سرتاكية 
قـــد اأدت اإىل تخ�سي�ـــض غـــري كفـــوؤ للمـــوارد القت�ساديـــة وتوزيع غري عـــادل، فقد 
بقـــي العامـــل الـــذي ل ميلك �سيئًا عامـــاًل ل ميلك �سيئـــًا، وبدًل اأن يكـــون م�ستخدمًا 
لـــدى فرد راأ�سمـــايل؛ فقد اأ�سبح م�ستخدمـــًا لدى مالك، اأقوى نفـــوذًا، وهو موؤ�س�سة 
الدولـــة الحتكارية، وقد بني كرو�سالند )Crosland( وهو دميقراطي ا�سرتاكي اأن 
)احلقيقـــة الكامنة لغرتاب العمال وبعدهم عن و�سائل الإنتاج ل تزال قائمة، وهذا 
يعـــود اإىل اأن مركز ال�سيطرة مف�سول عـــن العمال، كما اأن اأمكان ال�ستغالل وجميع 
ال�سمات الأخرى املقرتنة بالنظام الراأ�سمايل ل تزال موجودة، وت�ستمر اأي�سًا حالت 
عدم امل�ساواة الجتماعية والفروق الطبقية بكامل قوتها وكما لحظ موراي يانوفي�ض 

)moray yanowith( )ميكن و�سف املجتمع ال�سوفيتي باأنه نظام طبقي(. 
اإن جميـــع الدرو�ـــض امل�ستقاة من التجربـــة ال�سوفيتية كعدم الكفـــاءة القت�سادية 
والبريوقراطية )22(والهرمية وال�ستبداد، وما اأ�ساب مبادرة القواعد ال�سعبية من 

اإحباط تكاد تكون كلها �سلبية. 
وعليـــه ميكننـــا القول بـــاأن ال�سيا�ســـة النقدية ال�سرتاكيـــة ارتكزت علـــى �سيا�سة 
اقت�ساديـــة حتمل يف طياتها اإفرتا�سات خاطئـــه ناق�سها الباحث اأنفًا قد اأدت اإىل 
ف�ســـل تطبيقها يف اأر�ض الواقع مما اأثر هذا الف�ســـل يف البيئة القت�سادية العامة 
اإىل ف�سل امل�سرف املركـــزي ال�سرتاكي، اأما ممار�سته الفنية من خالل، وظائفه 

واأهدافه فقد اأدى اإىل ما ياأتي: 
• جنح امل�ســـرف املركزي ال�سرتاكـــي يف اأداء بع�ـــض اأدواره التقليدية كما يف 	

النظـــام الراأ�سمايل والنظام الإ�سالمي من حيث احتـــكار اإ�سدار العملة واأن 
يعمل وكياًل وم�ست�سارًا للدولة واإجراء املقا�سة بني املتعاملني. 

• ف�سل امل�سرف املركـــزي ال�سرتاكي يف لعب دور الو�سيط بني املوارد املتاحة، 	
وامل�ساعـــدة يف تخ�سي�ـــض املـــوارد وفـــق اخلطة املركزيـــة والرقابـــة عليها؛ 

)22( تعني حكم املكاتب وت�ستخدم منذ نحو 200 عام للتعبري عن حكم وحتكم املكاتب واملوظفني يف احلياة 
الجتماعية، راجع، الكيالين، د. عبدالوهاب، مو�سوعة ال�سيا�سة(، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، 

بريوت، الطبعة الثانية، 1985م، �ض 644. 
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حيـــث ف�سلت �سيا�ســـة الإعانـــات احلكومية والئتمـــان املوجـــه للم�سروعات، 
لفتقـــار احلافز اخلا�ض وتف�سي الف�ساد يف اأجهـــزة الدولة املركزية واملنفذة 
للم�سروعات، ف�ساًل عن افتقاد البيانات واملعلومات ال�سحيحة والقدرة على 

التحقق منها وما �ساير ذلك من بريوقراطية. 
• افتقـــدت ال�سيا�ســـة النقديـــة ال�سرتاكيـــة اإىل و�سائـــل مهمـــة يف التحفيـــز 	

القت�سادي، ومنها: �سيا�سة ال�سوق املفتوحة وت�سجيع الئتمان اخلا�ض وتعبئة 
الدخار والت�سجيع على ال�ستثمار من خالل امل�سارف التجارية اخلا�سة. 

• اأن اأهداف ال�سيا�سة النقدية مت�سائلة اإىل حد كبري يف القت�ساد ال�سرتاكي، 	
والذي ل يحتاج اإىل النقود كو�سيط للتعامل وخمزن للعملة، وبالتايل افتقدت 

وعطلت ال�سيا�سة القت�سادية اأحد اأهم اأدواتها. 
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املبحث الثالث: التكامل النقدي بني الدول الإ�صالمية وجهود 
منظمة املوؤمتر الإ�صالمي

املطلب االأول: التكامل النقدي بني الدول االإ�سالمية 
�سبـــق اأن تنـــاول الباحث التكامـــل النقدي واأهميتـــه واأنواعه عند تنـــاول التكامل 
النقـــدي بـــني الدول العربيـــة، واأعـــود لأذكر بالقـــول: اإن التكامـــل النقدي ح�سب 
تعريـــف ماكلوب )23(هـــو )اتخاذ الرتتيبـــات التي ت�سهل املدفوعـــات الأجنبية من 

خالل اإحالل عملة م�سرتكة بدًل من العمالت الوطنية املنف�سلة(. 
واأو�سح الباحث اأن التكامل يكون على م�ستويني اأحدهما جزئي، وهو اأي �سكل من 
اأ�ســـكال العمل النقـــدي امل�سرتك الذي ي�سم اأية جمموعة مـــن البلدان التي متلك 

عمالت خمتلفة، اأما التكامل ال�سامل فهو امل�سار اإليه بالتعريف اأنفًا. 
والتكامـــل النقـــدي بني الـــدول الإ�سالميـــة ينطلق مـــن مفهوم عقدي بـــاأن الدول 
الإ�سالميـــة يجمعهـــا رابطة الدين، قـــال تعاىل {واأن هذه اأمتكم اأمـــة واحدة واأنا 
ربكم فاعبدون} )الأنبياء: 92(، كما اأن هناك واجب واأمر �سرعي بالحتاد قال تعاىل 

{واعت�سموا بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا} )اآل عمران: 103(. 
 وقولـــه �سلـــى اهلل عليه و�سلـــم )مثل املوؤمنـــني يف توادهم وتراحمهـــم وتعاطفهم 
كمثل اجل�سد اإذا ا�ستكي منه ع�سو تداعي له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمي( رواه 

البخاري يف كتاب الأدب. 
هـــذا، وقد �سبـــق اأن تنـــاول الباحث، النظـــام النقـــدي ومرتكزاتـــه يف القت�ساد 
الإ�سالمي يف هذا الف�سل، وعلية فاإن التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية �سوف 

ي�ستند اإىل تلك املرتكزات ذاتها ووفقها. 
وتنبـــع اأهمية التكامل النقـــدي الإ�سالمي بني الدول الإ�سالميـــة، اإ�سافة اإىل هذا 
البعد العقيدى املوؤدي اإىل حتقيق الت�سامن والتكافل الإ�سالمي، على، ما ياأتي)24(: 

• حتقيـــق العدل يف املعامالت القت�سادية؛ فف�ساًل عـــن الظلم الذي يقع على 	

)23( �سلفتاوري رو�سي، واآخرين، )التكامل النقدي العربي(، مرجع �سابق، �ض 43. 
)24( احلطاب، كمال توفيق، مرجع �سابق، �ض 151. 
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معظم الدول النامية والدول الإ�سالمية والتي حتتل الن�سبة الأكرب منها، عند 
مـــا اأ�س�ض النظام النقدي العاملي احلديث، من خالل �سندوق النقد الدويل، 
والـــذي و�سع اأحكامـــًا و�سروطـــًا جمحفة لل�سنـــدوق راعت م�سلحـــة الدول 
الكـــربى، فاإن الدول الإ�سالميـــة ميكنها من و�سع و�سيط ثابت للتبادل يحمي 
اأ�سعـــار �سرفها مـــن التقلبات ف�ساًل عـــن املزايا الأخرى التـــي متثلها منافع 

التكامل النقدي. 
• دعــــم التكامل القت�ســــادي والتنمية القت�سادية؛ فــــاإن التكامل النقدي ي�سرع 	

عملية التكامــــل القت�سادي؛ حيث اأن تن�سيق اأ�سعــــار ال�سرف وترتيب �سروط 
الئتمــــان، بــــني الــــدول الإ�سالميــــة يــــوؤدي اإىل تن�سيــــق ال�سيا�ســــات والأو�ساع 
القت�ساديــــة؛ وي�سهــــم التكامــــل النقــــدي ب�ســــكل مبا�ســــر يف عمليــــة التنميــــة 
القت�سادية؛ وذلــــك بتو�سيع نطاق الأ�سواق اأمام ت�سريــــف املنتجات وت�سجيع 
التخ�سي�ــــض يف الإنتــــاج؛ حيــــث ت�سعف احلاجــــة اإىل حتقيق الكفايــــة الذاتية 
بالن�سبــــة لعدد كبــــري من املنتجات وتتــــوزع عنا�سر الإنتاج ب�ســــكل اأف�سل وفقًا 
لعن�سري الكفــــاءة وال�ستخدام الأمثل، كما اأنه �سيحقق انتقال روؤو�ض الأموال 
والعمالة بني الدول الإ�سالمية والتخل�ض من التبعية القت�سادية للعامل الغربي 
والــــذي اأثر ب�سكل مبا�سر، يف املعاناة التي ي�سعر بها كل م�سلم واأن ال�ستقاللية 
القت�سادية �سيعزز الت�سامن والتكامل الإ�سالمي مما يجعل امل�سلمني اأ�سحاب 

قوة وثقل دويل كي ن�ستطيع الدفاع وحماية م�ساحلنا امل�سرتكة.
واجلديـــر ذكره اأن التكامـــل النقدي الإ�سالمي، وبالرغم مـــن اجلهود التي بذلت 
والتـــي �سوف نذكر بع�ض منها اأدناه، اإل اأنها قـــد اأ�سيبت بالف�سل نظرًا للمعوقات 
ذاتها، التي اعرت�ست التكامل النقدي العربي واأبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية. 
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املطلـــب الثـــاين: جهـــود منظمـــة املوؤمتـــر االإ�سالمـــي يف حتقيـــق التكامـــل 
النقدي بني الدول االإ�سالمية.

�ســـدر قرار وزراء خارجيـــة الدول الأع�ساء باإن�ســـاء الأمانة العامـــة ملنظمة املوؤمتر 
الإ�سالمـــي عـــام 1970م، يف مدينة )جدة( ويف عام 1972 م، مت التوقيع على ميثاق 
املنظمـــة؛ وذلك يف موؤمتـــر وزراء اخلارجية الثالث واملنعقـــدة يف جدة؛ وقد ت�سمن 
امليثـــاق تعزيـــز الت�سامن الإ�سالمـــي، ودعم التعـــاون يف جميع املجـــالت ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية وغريها، وقد عملت منظمة املوؤمتر الإ�سالمي على حتقيق 
اأهدافها يف كافة املجالت من خالل القرارات التي اتخذها جمل�ض وزراء اخلارجية 

امل�سلمني ووزراء املالية والقت�سادية، ولعل اأبرز ما يتعلق مبو�سوعنا ما ياأتي: 
تاأ�سي�س امل�سرف االإ�سالمي للتنمية: 

اأن�ســـئ امل�سرف الإ�سالمي )25(للتنمية بناء على قرار موؤمتر وزراء خارجية الدول 
الإ�سالميـــة الثالـــث عام 1972م، وموافقـــة موؤمتر وزراء مالية الـــدول الإ�سالمية 
الأول على هذا القرار عام 1973 م، وموافقة وزراء مالية الدول الإ�سالمية الثاين 

على اتفاقية التاأ�سي�ض عام 1975م. 
ويعتـــرب امل�سرف اإحدى املوؤ�س�سات املالية املتخ�س�سة املنبثقة عن املنظمة، حيث 
بلغ عدد الدول املوقعة على اتفاقية التاأ�سي�ض اثنتني وع�سرين دولة، واأ�سبح عددها 

يف نهاية عام 1984م، ثالث واأربعون دولة ثم زاد العدد اإىل �ست واأربعني دولة. 
وقـــد بينت اتفاقيـــة التاأ�سي�ض الهدف مـــن اإن�سائه وهو النهو�ـــض مب�ستوى معي�سة 
�سعوب الـــدول الإ�سالمية، عن طريق تنمية اقت�ساديـــة متجان�سة ومتوازنة للدول 
الإ�سالميـــة على اأ�سا�ض املبادئ واملثل الإ�سالميـــة؛ كما اأو�سحت هذه التفاقية اأن 
اأف�ســـل ال�سبل لتحقيق التنمية هو التعاون املـــايل والقت�سادي املتبادل بني الدول 
الإ�سالميـــة والأع�ساء يف املوؤمتر، ويتكون اجلهـــاز الإداري للم�سرف من: جمل�ض 
املحافظـــني، الذي يتكون من وزراء مالية الـــدول الأع�ساء، ومن جمل�ض املديرين 
الـــذي يتكون مـــن ع�سرة اأع�ســـاء اأربعة منهـــم ميثلون الـــدول �ساحبة احل�س�ض 

عام  الثالثة،  الطبعة  دم�سق،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الإ�سالمية(،  التنمية  )م�سرف  رفيق،  د.  امل�سري،   )25(
1987م، �ض383. 
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الكـــربى، وينتخب ال�ستة الباقـــون كل ثالث �سنوات، وقد بلـــغ راأ�ض مال امل�سرف 
األـــف مليـــون دينار اإ�سالمـــي، والدينـــار الإ�سالمي هو وحدة احل�ســـاب للم�سرف 

ويعادل وحدة واحدة من حقوق ال�سحب اخلا�سة.
اجتماعات حمافظي امل�سارف املركزية يف الدول االإ�سالمية)26(:

 انطالقًا من اأهـــداف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي للو�سول اإىل الت�سامن الإ�سالمي 
بني الدول الإ�سالمية يف املجال النقدي عقدت عدة اجتماعات ملحافظي امل�سارف 
املركزيـــة يف الـــدول الإ�سالمية، كان مـــن بينها الجتماع ال�ساد�ـــض الذي عقد يف 
مدينـــة )دكا( عا�سمة بنجالدي�ض عام 1985م، وقد نوق�ست يف هذه الجتماعات 
عـــدة اأبحاث ودرا�ســـات متعلقة بال�ســـوؤون النقدية، و�سبل تطورهـــا والتن�سيق بني 
الـــدول الإ�سالميـــة فعلى �سبيل املثـــال ا�ستعر�ـــض الجتماع الأخـــري درا�سات عن 
اأ�ســـواق راأ�ض املال يف الدول الإ�سالمية، وعن ترتيبات الدفع بني الدول الإ�سالمية 
ونظام امل�سارف الإ�سالميـــة واإمكانية اإحالله حمل امل�سارف الربوية وغري ذلك 
مـــن الق�سايا النقديـــة، اأما عن ترتيبات الدفـــع بني الدول الإ�سالميـــة فقد اأ�سار 
املحافظون اإىل ما اأعدته اللجنة الدائمة للتعاون القت�سادي والتجاري، املنبثقة، 

عن املوؤمتر حيث وافقت هذه اللجنة على اجتماع لدرا�سة جدوى ما يلي: 
• ت�سهيالت متويل طويلة الآجل. 	
• برنامج اإقليمي ل�سمان ائتمان الت�سدير. 	
• احتاد مقا�سة اإ�سالمي متعدد الأطراف. 	

جهود دولة ماليزيا االحتادية: 
يف خطـــوة نحو اإن�ساء عملة اإ�سالمية موحده اأجرى رئي�ـــض وزراء ماليزيا ال�سيد/ 
مهاتـــري حممد، الذي تبني فكرة عودة الدينار الذهبي، حمادثات ثنائية مع عدد 
مـــن الـــدول الإ�سالمية على مـــدار عـــام 2002م، بهدف تبني الدينـــار الإ�سالمي 
كو�سيلـــة للدفع �سمن ترتيبات التجارة الثنائية بني هذه الدول: )البحرين، ليبيا، 

املغرب، اإيران(.

)26( احلطاب، كمال توفيق، مرجع �سابق، �ض 256. 
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ويقـــول الدكتـــور عمر فاديلـــو موؤ�س�ض منظمـــة املرابطني الدولية عـــام 1983م يف 
جنـــوب اأفريقيـــا، والتي تعتقـــد اأن وحدة العـــامل الإ�سالمي ل ميكـــن حتقيقها اإل 
بالعمـــل القت�سادي املوحد: اإن نظـــام الدينار الذهبي ي�ستهـــدف تقلي�ض هيمنة 
الـــدولر الأمريكي، واإعادة ا�ستخدام الذهب كعملـــة دولية يف العامل بدًل منه لأن 
اأ�سعـــار العمالت الورقية يف تذبـــذب م�ستمر، ولي�ض كالذهب الذي يحتفظ بقيمته 
وثمنه من خالل امتالكه كمعدن ثمني، ويق�سى النظام باأن تتبناه احلكومات على 
اأن يجري ا�ستغالل هذا الذهب يف ت�سوية احل�سابات التجارية بني تلك احلكومات 

بدًل من ال�ستعانة باأ�سواق ال�سرف الأجنبي واملوؤ�س�سات املالية الغربية.
هـــذا، و�ستبداأ ماليزيا يف منت�سف عـــام 2003 م يف جمال جتارتها اخلارجية يف 

تطبيقه مع بع�ض الدول بدًل من الدولر الأمريكي )27(. 

اخلال�صة:
عرف الباحث ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي باأنها )جمموعة القرارات 
والإجـــراءات والتدابـــري التي تتخذها ال�سلطـــات املالية والنقديـــة لإدارة والتاأثري 
علـــى الكتلة النقديـــة بغر�ض حتقيق الأهداف القت�سادية ومبـــا ل يخالف اأحكام 
ال�سريعـــة الإ�سالمية( ثـــم تطرق اإىل مرتكـــزات ال�سيا�سة النقديـــة يف القت�ساد 

الإ�سالمي، وهي: 
)1( حتـــرمي التعامل بالربا، )2( اإحالل مبداأ امل�ساركة يف الربح واخل�سارة حمل 
الربح امل�سمـــون )الفوائد الربوية(، )3( حتقيق ال�ستقرار النقدي باإدارة الكتلة 

النقدية والتحكم بالكتلة النقدية. 
وبالرغـــم من الت�سابـــه يف ذلك مع املدر�ســـة النقدية اإل اأن ال�سيا�ســـة النقدية يف 
القت�ســـاد الإ�سالمي لن تلتزم حرفيًا بها فهناك اأدوار اأخرى �سوف تلعبها الدولة 
يف الإ�ســـالح الجتماعي والقت�سادي، اإ�سالحـــًا اإ�سالميًا يتعدى بدوره اإىل احلد 
مـــن املمار�ســـات الحتكارية والق�ساء علـــى الت�سلبات البنيويـــة وتدعيم العوامل 
الإنـــرتنـــت  مــوقــع  ــى  عــل  )1( �ـــض  الـــقـــاهـــرة،  يــــن،  ل  اأون  ــت  ــس ــ� اإي مــيــدل  عـــن  �ـــســـادر  ــر،  ــري ــق ت  )27(

 www.muslimworldleague.org
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القـــادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سلـــع واخلدمات الأ�سا�سية لكي تلعب 
دورها الطبيعي.

اإن احلاجـــة لـــالأدوات النقديـــة والراأ�سماليـــة تنخف�ض يف القت�ســـاد الإ�سالمي، 
ف�ســـاًل عن امل�ســـكالت الكبرية التي نتجت عـــن تطبيقاتها يف اقت�ســـادات الدول 
العربيـــة النامية، وقـــد كانت لل�سيا�ســـة النقديـــة يف القت�ساد الإ�سالمـــي موقفًا 
اإلغائيـــا ل�سيا�سة �سعر اخل�سم، وقـــد ا�ستبدلتها، باإعادة التمويل عن طريق معدل 
امل�ساركة يف الربح، والتمويل عن طريق �سراء امل�ساربات والرابحات وامل�ساركات، 
و�سبـــط حدود ن�سبـــة امل�ساركـــة يف الربح واخل�ســـارة، وعمليات ال�ســـوق املفتوحة 
خا�سة ا�ستخدام، ال�سندات والأ�سهـــم الربوية، وا�ستبدلتها بال�سندات الإ�سالمية 
القائمـــة على اأ�سا�ض امل�ساركة يف الربح واخل�سارة، فيما اأكدت على ال�ستفادة من 
بقية الأدوات، والو�سائل التي ل تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية و�سوف يتم 

التعرف عليها عند تناول عن امل�سرف املركزي الإ�سالمي. 
اأمـــا عن موقـــف ال�سيا�سة النقديـــة الإ�سالمية من امل�ســـارف املركزية يف النظام 
ال�سرتاكي فقد مت نق�ض الفرتا�سات الفكرية التي قامت عليها ال�سيا�سة النقدية 
ال�سرتاكيـــة، والتـــي تلعـــب دورًا مهمـــًا يف القت�ســـاد ال�سرتاكي؛ حيـــث نوق�ست 
تلـــك الفرتا�سات ومنها عدم الثقـــة يف قدرة الب�سر علـــى اإدارة امللكية اخلا�سة، 
وافرتا�ـــض ان�سجـــام م�سالح مديـــري امل�سروعـــات ومراكز ال�سلطة مـــع م�سلحة 
ال�سعـــب، وافرتا�ض كفاءة املزارع وامل�ساريع الكبرية، وقد وجد الباحث اأن كل تلك 
الفرتا�سات قد ف�سلت يف اأر�ض الواقع، حيث افتقد العامل والفالح اإىل احلافزية 
والت�سجيع وانت�سر الف�ساد يف اأو�ساط مراكز ال�سلطة، وانخف�ست معدلت الإنتاج، 
و�ساحـــب ذلك هـــدر وا�سع للمـــوارد القت�سادية، وف�سل تخ�سي�سهـــا تخ�سي�سًا 
اأمثـــل، اأما عن التكامل النقدي بني الدول الإ�سالمية، فقد عرف الباحث التكامل 
النقـــدي باأنـــه )جمموعة الرتتيبـــات التي ت�سهـــل املدفوعـــات الأجنبية من خالل 
اإحـــالل عملة م�سرتكة بدًل من العمالت الوطنيـــة(، واأن التكامل نوعان اأحدهما: 
جزئـــي والآخر كلـــي، واأن هناك منافع عديدة لأهميـــة التكامل النقدي بني الدول 
الإ�سالمية، من بينها: )1( حتقيق العدل ورفع الظلم عن الدول الإ�سالمية، )2( 
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دعم التكامل القت�سادي التنمية القت�سادية بني الدول الأع�ساء. 
اإن التكامـــل النقدي بني الدول الإ�سالمية، وبالرغم من الدوافع الروحية واملنافع 
القت�سادية، اإل اأنه ف�سل بالرغم من اجلهود التي بذلت �سيما من منظمة املوؤمتر 
الإ�سالمـــي؛ وذلـــك لالأ�سبـــاب ذاتها التي ف�ســـل فيهـــا التكامل النقـــدي العربي، 

واأبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية. 





الباب الثاني
امل�سرف املركزي الإ�سالمي ومتطلبـــات تطبيقه وامل�سرف املركزي الإ�سالمي ال�سوداين 

كنموذج تطبيقي.
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مقدمة: 
اإن البـــاب الثاين، ي�سكل جهد الباحث، التطبيقي، حيث ق�سمه الباحث، اإىل ثالثة 
ف�سول، تناول يف الف�سل الأول: امل�سرف املركزي الإ�سالمي، ويف الف�سل الثاين: 
متطلبـــات تطبيـــق النموذج الإ�سالمـــي، اأما الثالـــث: فقد تنـــاول الباحث منوذج 
امل�ســـرف املركزي ال�ســـوداين )بنك ال�سودان( كنموذج تطبيقـــي، والباب الثاين 
قـــد جاء ولدة طبيعية للباب الأول فكان من غري املمكن ت�سميم منوذج امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمي، دون درا�سة جتـــارب العامل الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي، والتي 
اأ�سرت اإىل اأنها اإرث ب�سري كبري، ثم درا�سة جتارب ال�سيا�سية النقدية وامل�سارف 
املركزيـــة يف العامل العربي النامي، ثم ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي، 
والنموذج الذي اقرتحه الباحث يقوم على تلك املرتكزات، وعلى بع�ض من جتربة 
امل�ســـرف املركزي الراأ�سمايل علـــى الأخ�ض، كما اأنه يراعي البيئة التي يعمل بها 
)العامل العربي النامي( فقد يتم تطبيق النموذج الإ�سالمي، فيف�سل، وذلك لعدم 
مراعاة عوامل البيئة اخلارجية، والو�سيطة، والداخلية، ومتطلباتها كما قد يف�سل 
تطبيق النمـــوذج، ب�سبب حداثة التجربة، وعدم ال�ستفـــادة من التجارب املطبقة 

وعلى راأ�سها جتربة )بنك ال�سودان(. 





الفصل األول
المصرف المركزي اإلسالمي
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مقدمة: 
يتناول الباحث يف الف�سل الأول �ستة، مباحث، ففي املبحث الأول: عرف امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمي بالعتماد على اآراء اخلرباء والباحثني، ثم �سيخل�ض الباحث 
اإىل تعريـــف موحد له، وكذلـــك اأهدافه ثم املبحث الثاين حيث اإن الأطروحة جزء 
مـــن درا�سات علم القت�ســـاد الإ�سالمي، فـــكان لبد من الرجوع اإليـــه بالتعريف 
بالنقـــود وبيـــت املـــال يف التاريـــخ الإ�سالمـــي، ون�ساأة وتطـــور امل�ســـرف املركزي 
الإ�سالمـــي، واإن كان لي�ـــض له تاريخًا بعيـــدًا، مركزين على التجربـــة الباك�ستانية 
والإيرانيـــة، وبع�ض التجـــارب اجلزئية، يف اململكـــة الأردنية الها�سميـــة، واململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة وكذلـــك اأهمية امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي اأمـــا يف املبحث 
الثالـــث فتناول الباحـــث وظائف امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي، والرابع ميزانية 
امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي مقارنة مبيزانيـــة امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل، 
وال�سرتاكـــي، وهي تعترب انعكا�سا عن وظائـــف امل�سرف املركزي الإ�سالمي، ويف 
املبحث اخلام�ض تطرق الباحث لعالقـــة امل�سرف املركزي الإ�سالمي باملوؤ�س�سات 

النقدية، والتمويلية الدولية. 
وُيرى مـــن ترتيب املباحث البعد التاريخي والفنـــي، والإجرائي، والبعد الإقليمي، 

والدويل يف التعاطي مع منوذج امل�سرف املركزي الإ�سالمي.
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املبحث الأول: تعريف امل�صرف املركزي واأهدافه
املطلب االأول: تعريف امل�سرف املركزي االإ�سالمي

يعرف الدكتور معبـــد اجلارحي، امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي)1(، بقوله: )ي�سري 
تعبـــري الهيكل امل�سريف عادة اإىل امل�سرف املركزي، الذي ميثل ال�سلطة النقدية، 
ومـــا يتبعه من م�سارف جتارية تعمل حتت اإ�سرافه، هذا بالإ�سافة اإىل امل�سارف 
املتخ�س�ســـة، والو�سطاء املاليني، اإل اأنه يف النظام القت�سادي غري الربوي، لبد 
لذلك الهيكل من اأن يتغري، وخ�سو�سًا من ناحية وظائف املوؤ�س�سات العاملة فيه... 
وعرف امل�سرف املركزي باأنه )املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن تنظيم عر�ض النقود، والتي 

ت�سمل اأ�سا�سًا اإ�سدار العملة الورقية، والرقابة على امل�سارف التجارية(. 
ويعرفـــه، الأ�ستـــاذ عبدالقادر من�ســـور، مدير عام م�سرف التنميـــة التعاوين )2( 
)املوؤ�س�سة الرئي�سية، امل�سوؤولـــة عن تنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدول، م�ستخدمة كل 

الو�سائل، والأدوات املتاحة، ب�سرط األ تتعار�ض مع التعاليم الإ�سالمية(. 
ويعرف الدكتور حممد جناة اهلل �سديقي)3(، امل�سرف املركزي الإ�سالمي، بقوله 
)فثمـــت حاجـــة للم�ســـارف املركزية، من اأجـــل مراقبة عر�ض النقـــد والئتمان، 
ومـــن اأجـــل تنظيم ال�سوق املايل القائـــم على اأ�سا�ض امل�ساركـــة يف الأرباح، وتوقف 
القت�ســـاد القائـــم على اأ�سا�ـــض املديونية اأو زوالـــه مما �سيـــوؤدي اإىل تغري اأدوات 
ال�سيا�ســـة النقديـــة(، كما عرفـــه يف م�سدر اآخـــر )4(، بقوله )ل بد مـــن اأن يكون 
امل�ســـرف املركزي حتت اإ�سراف الدولـــة، ليتمكن من اإدارة الن�ساط القت�سادي، 
والإ�سراف على امل�ســـارف التجارية.... وتوجيهها.... وفـــق ال�سيا�سات النقدية، 

)1( اجلارحي، د معبد)نحو نظام نقدي ومايل اإ�سالمي الهيكل والتطبيق(، الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية 
القاهرة الطبعة بدون عام 1981، �ض 29. 

املركزية( مقالة مبجلة  البنوك  قبل  واملايل من  النقدي  ال�سوق  )2( عبدالقادر، عبدالقادر من�سور)تنظيم 
امل�سارف العربية، ني�سان 1991م، �ض 42. 

)3( �سديقي، حممد جناة اهلل )امل�سارف املركزية يف اإطار العمل الإ�سالمي( جزء من كتاب )الإدارة املالية 
يف الإ�سالم( موؤ�س�سة اآل بيت، عمان، الطبعة بدون، عام بدون، �ض 33. 

املجل�ض  الالربوي(  امل�سريف  )النظام  �سالمة  احمد  د. عابدين  ترجمة  د. حممد جناة اهلل،  )4( �سديقي، 
العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز، جدة، الطبعة بدون، 1985م، �ض 70. 
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والتجاريـــة، واملالية للدول، ول يهدف بذلـــك اإىل حتقيق الربح، بل عليه اأن ي�سعى 
للحفاظ على امل�سلحة العامة(. 

ويعرفـــه الأ�ستاذ اإبراهيـــم العمر، باأنه )موؤ�س�سة حكوميـــة م�ستقلة، تكون م�سوؤولة 
عن حتقيق الأهـــداف القت�سادية، والجتماعية لالقت�ساد الإ�سالمي، يف احلقل 

النقدي وامل�سريف(. 
كما يعرفــــه الأ�ستاذ اأحمد جمــــذوب اأحمد)5(بقوله )ميثل امل�ســــرف املركزي قمة 
اجلهــــاز امل�سريف يف املجتمــــع القت�سادي، وميكننا اأن نعتربه تطــــورًا طبيعيًا 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�سة فيما يتعلق 
بحفظ اأموال الدولة، والنيابة عنها يف ا�ستيفاء احلقوق، والوفاء باللتزامات((. 

ويعرفـــه الدكتور يو�سف الزامـــل باأنه )6()املوؤ�س�سة املاليـــة، والنقدية العامة، التي 
تعنى بكفاءة وا�ستقرار وتطوير القطاعات البنكية، والنقدية، واملالية، واحلكومية 
واخلا�ســـة، وذلك باعتمـــاده على الأ�س�ض واملبادئ ال�سرعيـــة للمجتمع الإ�سالمي، 

و�سعيًا لتحقيق اأهداف ا�ستقراره وتنميته وتطويره(. 
وميكن ا�ستخال�ض ما ياأتي من التعريفات ال�سابقة: 

• اأن امل�سرف املركزي الإ�سالمي موؤ�س�سة حكومية ل تهدف اإىل الربح. 	
• اأنه املوؤ�س�سة التي يناط بها م�سوؤولية اإ�سدار النقد والرقابة عليها. 	
• اأنه املوؤ�س�سة التي يناط بها الإ�سراف امل�سريف واإدارة الئتمان والأ�سواق املالية.	
• ي�سعى امل�سرف املركزي اإىل حتقيق ال�ستقرار النقدي، واملايل. 	
• يهـــدف امل�سرف املركزي مـــن كل ذلك اإىل حتقيق اأهـــداف النظام النقدي 	

واملايل يف القت�ساد الإ�سالمي. 
• وعليه ميكننا اخللو�ض اإىل تعريف امل�سرف املركزي باأنه، )موؤ�س�سة حكومية، 	

م�ستقلـــة، ل تهدف اإىل الربح، حتتكر اإ�سدار النقد، وتنفذ ال�سيا�سة النقدية 
الإ�سالمية، بغية حتقيق الأهداف القت�سادية، والجتماعية للدولة(.

)5( جمذوب، اأ. اأحمد، مرجع �سابق، �ض 254. 
)6( الزامل، د. يو�سف بن عبداهلل، مرجع �سابق، �ض 146. 
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املطلب الثاين:اأهداف امل�سرف املركزي االإ�سالمي. 
ي�ســـرتك امل�سرف املركزي الإ�سالمي، مع غريه مـــن امل�سارف املركزية الأخرى، 
يف معظـــم الأهـــداف العليا، ومن ذلـــك: ال�سعي لتحقيق ال�ستقـــرار القت�سادي، 
وي�سمل ذلك ا�ستقـــرار الأ�سعار، واأ�سعار ال�سرف، وارتفاع معدل التوظيف؛ وهذا 
هـــو الهدف الأ�سا�ض واجلوهري لأي من امل�ســـارف املركزية يف العامل، ويلي هذا 
الهدف امل�ساهمة يف كفاءة، وا�ستقرار القطاع امل�سريف، وكفاءة تخ�سي�ض املوارد 
املاليـــة بـــني خمتلف املتطلبـــات القت�ساديـــة واإ�سافة اإىل هذه الأهـــداف العاملية 
امل�سرتكـــة، فاإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي، ي�سرتك اأي�سًا مع دول العامل الثالث 
الناميـــة، وي�سع هدف التنمية القت�سادية كاأولوية يتطلبها وقوع العامل الإ�سالمي 
�سمن دائرة دول العامل النامية، ويتميز امل�سرف املركزي الإ�سالمي بو�سع هدف 
�سرعية املعامالت املالية وامل�سرفية، وي�سعى لتحقيق الأمانة والعدالة والكفاءة يف 

الأن�سطة وامل�ساريع املالية والقت�سادية للقطاع املايل وامل�سريف )7(. 

)7( الزامل، د. يو�سف بن عبداهلل، مرجع �سابق، �ض 146. 
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املبحث الثاين: النقود يف التاريخ الإ�صالمي ون�صاأة وتطور 
امل�صرف املركزي الإ�صالمي

املطلب االأول: تاريخ النقود وبيت املال يف التاريخ االإ�سالمي
اإن النقود)8(املتدوالـــة عند العـــرب قبل الإ�سالم، هي: الدينـــار الذهبي والدرهم 
الف�سي، وكالهما ي�ساوي مثقاًل من �سنفه، وهي لي�ست م�سكوكة داخليًا، بل كانت 
تـــرد من الدول القوية املجاورة، حيـــث ياأتي الدينار الذهبي، من قي�سرية الروم، 
بينمـــا ياأتي الدرهـــم الف�سي، من البـــالد الفار�سية )الك�سرويـــة( وبالتايل يعترب 

الدينار والدرهم من اأهم العمالت املتدوالة)9(. 
اأما يف الع�سر الرا�سدي، فقد اأمر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، بالتعامل بالنقود 
املوجـــودة يف اجلزيـــرة العربية ويف خالفة عمر بن اخلطـــاب ر�سي اهلل عنه، ويف 
ال�سنة الثامنة ع�سرة من الهجرة، �سرب الدرهم الك�سروي، بحيث اأ�ساف كلمات 
متعـــددة على تلـــك الدراهم، تربز ال�سعـــار والطابع الإ�سالمـــي وملا جاءت خالفة 

عثمان ر�سي اهلل عنه، �سرب الدراهم ونق�سها)10(. 
هـــذا، وقد تطورت النقـــود)11(يف الع�سر الأموي، والعبا�ســـي، والعثماين، حيث مت 
ا�ستعمـــال النقود املنقو�سة بالكلمات الإ�سالمية علـــى العمالت القدمية، ويف �سنة 
76 مـــن الهجرة، يف عهد عبدامللك بن مروان، �سرب الدنانري والدراهم، و�سبط 

وزن الدرهم ال�سرعي )12(. 

)8( تعرف النقود: باأنها النقود القانونية التي تقبل التداول ولها قوة اإبراء غري حمددة لت�سوية الديون، راجع: 
بدون،  الطبعة  عمان،  زهران،  دار  وامل�سارف(  التمويل  مل�سطلحات  املوجز  )املعجم  ب�سري  د.  العالق، 

2000م، �ض 76. 
)9( �سالح، �ساحلي )ال�سيا�سة النقدية واملالية يف اإطار نظام امل�ساركة يف القت�ساد الإ�سالمي( دار الوفاء، 

م�سر، الطبعة الأوىل، 2001 م، �ض 9. 
)10( الكفراوي، د. عوف حممود )النقود وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي( دار اجلامعات امل�سرية، م�سر، 

1987م، �ض 34. 
)11( �سالح، د. �ساحلي، مرجع �سابق، �ض 10. 

)12( الدرهم من وحدة ال�سك الإ�سالمية الف�سية، اأخذ اأ�سمة من الدراخمة اليونانية، وقد تعامل به العرب 
دراهم  بخ�ض  بثمن  ))و�سروه  تعاىل:  قال  الكرمي  القراآن  يف  وجل  عز  اهلل  وذكره  وغريهم،  والفر�ض 
معدودة(( يو�سف الآية )20(، وقد تعامل العرب قبل الإ�سالم ويف الع�سر الإ�سالمي الأول بدراهم متعددة 
منها: البغلية ن�سبة اإىل راأ�ض البغل، وهو من ملوك فار�ض، والدراهم الطربية، وال�سا�سانية، وقيل اإنه كان 
وحدة وزن توزن به الف�سة، انظر:. القري، د. حممد، مرجع �سابق )مقدمة يف النقود والبنوك(، �ض 72. 
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وتطورت النقود امل�سروبة اأواخر العهد الأموي والعبا�سي وكذا العثماين بحيث كانت 
يف اأواخــــر العهد العثماين، معظم الأقطار امل�سكلة للخالفة ت�ستقل ب�سرب نقودها، 
واإن كانــــت ت�سرتك يف ال�سعارات اأحيانــــًا، والكلمات املختارة، وبداأت يف هذه الفرتة 

تت�سرب النقود املغ�سو�سة، وظهرت نظرية العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة. 
بعـــد ذلك خ�سعـــت معظـــم البـــالد الإ�سالميـــة لال�ستعمـــار ال�سامـــل، وانت�سرت 
نقـــود الدول ال�ستعماريـــة، كل يف منطقة هيمنتها، كالفرنـــك الفرن�سي، واجلنيه 

الإ�سرتليني، كاأبرز دول م�ستعمرة يف ذلك الوقت. 
وبعـــد ا�ستقـــالل الـــدول الإ�سالميـــة احلديثة، قامـــت باإ�ســـدار عملتهـــا الوطنية 
واخلا�ســـة اإل اأنـــه ا�ستمـــر ارتباط تلـــك العمالت بالـــدول الكربى الغربيـــة، تبعًا 

لتبعيتها القت�سادية. 
اأما عن تاريخ النقد الورقى)13(يف التاريخ الإ�سالمي، فقد ورد يف الأثر عن احل�سن 
ر�ســـي اهلل عنه قولـــه )ولقد كان عمر بن اخلطاب قال: هممت اأن اأجعل الدراهم 
من جلود الإبل، فقيل له، اإذًا ل بعري، فاأم�سك(، ومثله قول الإمام مالك ).... ولو 
اأن النا�ـــض، اأجازوا بينهم اجللود، بحيث يكون لهـــا �سكة، وعني، لكرهتها اأن تباع 

بالورق نظره(. 
فلقـــد اأراد اخلليفة عمر بن اخلطاب، ر�سي اهلل عنه، النتقال من النقود الورقية 
املعدنيـــة، اإىل نقـــود اأخرى، ت�سبه النقـــود الورقية من جلود الإبـــل، وهذا يعني اأن 
اخلليفـــة عمـــر مل يكن يعجبه ا�ستخـــدام النا�ض للذهب والف�ســـة كنقود، بل بحث 
عـــن �سيء اأخر لي�سنـــع منه النقود، يكون غري ذي قيمة كبـــرية كجلد الإبل مثاًل، 
وقـــد يكون ل�ستخـــدام ال�سكوك يف �سداد الديـــون ويف تنفيـــذ اللتزامات اأثر يف 
رغبـــة اخلليفة عمـــر ر�سي اهلل عنه تغيـــري النقود لتكون يف �ســـكل رقاع من جلود 
الإبل، ك�سكوك الديون، فقد كان اخلليفة عمر ر�سي اهلل عنه اأول من اأمر بكتابة 

�سكوك من قراطي�ض تدون فيها العطايا والأرزاق ثم تختم يف اأ�سفلها. 

)13( العمر، اإبراهيم بن �سالح، مرجع �سابق، �ض 72. 
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واجلديـــر ذكره اأنه عند تنـــاول تاريخ النقـــود يف التاريخ الإ�سالمـــي، فاإنه ينبغي 
التعريف ببيت مال امل�سلمني، حيث يقول د. رفيق امل�سري: )بيت املال يعني بيوت 
اأمـــوال الدولـــة، �سواء كانت هذه الأمـــوال منقولة )كالنقـــود، والعرو�ض(، اأو غري 
منقولـــة )كالأرا�ســـي(، و�سواء كانت هـــذه الأموال، جمـــادات اأو حيوانات ولذلك 
يجـــب اأن ل يفهم منا بيت املال، اأنه جمرد �سندوق، اأو خزانة، تو�سع فيها النقود 
ومـــا �سابهها، اإن بيت املال ميتد مفهومة لي�سمل اأرا�سي الدولة، وخمازن احلبوب 

وخمازن الأ�سلحة... وغريها. 
فله موجودات )اأ�سول(، وعليه مطالب )خ�سوم(، وهو اأ�سبه بال�سخ�سية املعنوية 
منه باملكان احل�سى، واأ�سبه بال�سجل منه بال�سندوق، ولعل هذا ما يعنيه املاوردي 

بقوله )بيت املال عبارة عن اجلهة ل عن املكان(. 
وبيوت املال ثالثة، تختلف باختالف م�سارف املال: 

• بيت مال الزكاة: وم�سارفه معروفة حمددة يف �سورة التوبة الآية )60(. 	
• بيت مال امل�سالـــح، وموارده: الفيء، واخلراج، وخم�ـــض الغنيمة وم�سارفه، 	

الرواتـــب، الأجـــور، الأرزاق، يف الثغـــور، بنـــاء امل�ساجد، القناطـــر، اجل�سور 
والطرق، الفقراء، امل�ساكني ولدعم بيت مال الزكاة عند احلاجة. 

• بيت مال ال�سوائع، وموارده: من اللقطات، والزكاة، التي ل مرياث لها، ومن 	
ديـــات القتلى الذين ل اأوليـــاء لهم، وم�سارفه: اللقطـــاء، والفقراء الذين ل 

اأولياء لهم، يكفن منها موتاهم وتعقل فيها جنايتهم()14(.

املطلب الثاين: ن�ساأة وتطور امل�سرف املركزي االإ�سالمي
اإن امل�ســـارف املركزية الإ�سالمية حديثـــة الن�ساأة اإذا ما قارنها بتجربة امل�سارف 
املركزيـــة الراأ�سمالية، ولالأ�سف فاإن اأغلب العـــامل الإ�سالمي والعربي، يعمل وفقًا 
لتلـــك التجربة الأخرية، با�ستثناء)15( التجربة الباك�ستانية والإيرانية وال�سودانية، 

وهي جتارب جادة و�ساملة و�سوف نتحدث عنها مبزيد من التف�سيل. 

)14( امل�سري، د. رفيق يون�ض )اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي( دار العلم، دم�سق، الطبعة الأوىل، 1989م، �ض48. 
)15( �سراج، د. حممد اأحمد )النظام امل�سريف الإ�سالمي( دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الطبعة بدون، 1982م �ض61. 
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وغنـــي عن الذكر، اأن العامل الإ�سالمي يزخر بتجارب م�سرفية مركزية اإ�سالمية 
حمـــدودة، يف �ســـكل نظـــام جزئـــي وخمتلـــط كالتجربـــة املاليزيـــة، والبحرينية، 
والأردنيـــة والكويتيـــة، وغريهـــا، كما يحاول اآخـــرون اإ�سدار ا�ستثنـــاءات يف �سكل 

قوانني مل�سارف اإ�سالمية بعينها. 
جتربة امل�سرف املركزي الباك�ستاين: 

ن�ـــض الد�ستور الباك�ستاين )16(عـــام 1973م على وجوب اإلغاء الربا من املعامالت 
امل�سرفيـــة وغريها، اإل اأنه مل تتخـــذ اخلطوات العملية الالزمة لو�سع هذا الن�ض 
الد�ستـــوري، مو�سع التنفيذ اإل يف عام 1977م، فيما كلف رئي�ض احلكومة اآنذاك، 
حممـــد �سياء احلق، جمل�ض الفكر الإ�سالمي باإعداد خطة مف�سلة لإلغاء التعامل 
بالربـــا يف مدة معينة، وكـــّون املجل�ض بدوره جلنة لإعـــداد اخلطة، وقامت اللجنة 
بتقدمي تقريرها يف عام 1978م، وت�سمن التقرير اإلغاء الربا خالل ثالث �سنوات، 

واأوجب بالكف عن التعامل بالربا يف ثالث موؤ�س�سات مالية، هي: 
• الحتاد املايل لوحدات ال�ستثمار الوطني.	

 )national Investment unit trust(
• ال�سركة الباك�ستانية لال�ستثمار.	

(Investment corporation of Pakistan(
• �سركة متويل بناء امل�ساكن. 	

 )House Binildnig corporation(
 وبالفعـــل، وافقـــت احلكومـــة علـــى التقرير وعلـــى اإلغـــاء التعامل بالربـــا يف هذه 
املوؤ�س�سات يف يونية 1979م، وقد اجتهت اجلهود، اإىل اكت�ساف �سيغ متويلية تتفق 
مع الأحكام ال�سرعية، ف�سدرت �سهادات امل�ساركة املوؤجلة يف يونية 1980م، وتقوم 
هـــذه ال�سهادات علـــى اأ�سا�ض ال�سرتاك يف الربح واخل�ســـارة، بدًل من القرتا�ض 
بفائدة حمددة، كما �سدر مر�سوم �سركات امل�ساربة عام 1980م لتنظيم التمويل 

على اأ�سا�ض امل�ساربة، بدًل من اأ�سلوب القر�ض بالفوائد الثابتة. 
اأمني، الأمني العام لبنك في�سل الإ�سالمي امل�سري، بحث يف ملف امل�سارف  )16( ح�سان، امل�ست�سار اأحمد 

املركزية بجموعة دلة الربكة، جدة، الطبعة بدون، التاريخ بدون، �ض 200. 
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ويف منت�ســـف عام 1984م، اأعلنـــت احلكومة عزمها على اإلغـــاء اأنواع احل�سابات 
الربويـــة حينها، وهـــو ما حدث بالفعل يف اأول ينايـــر 1985 م، بحيث مل يبق �سوى 
ح�ســـاب امل�ساركـــة يف الأربـــاح واخل�سائر يف امل�سارف جميعهـــا، وبهذه اخلطوات 
املحـــددة حلت و�سائل التمويـــل ال�سرعية حمل و�سائل التمويـــل الربوية، وحتددت 
مالمـــح النظام اجلديـــد، وقد حدد امل�ســـرف املركزي يف توجيهاتـــه للم�سارف 

التجارية، واملتخ�س�سة، اثني ع�سر اأ�سلوبًا للتمويل، من بينها: 
• القرتا�ـــض: مـــع اإ�سافة ر�سم اخلدمة، وا�ستبعاد ما يقابـــل تكلفة راأ�ض املال، 	

وبدل ما ميكن ا�سرتداده من هذه القرو�ض. 
• القر�ـــض احل�ســـن: الـــذي ل ي�ســـاف اإليـــه عنـــد ا�ســـرتداده �سيء مـــن ر�سم 	

اخلدمة اأو غريه.
• بيع املرابحة: اأو البيع املوؤجل للب�سائع التي ي�سرتيها امل�سرف ويبيعها لعمالئه. 	
• بيـــع احلطيطة: ومعناه �سراء ال�سكـــوك، والوثائق التجارية واأذون العتماد، 	

بحيث يقابل الأجل يف الثمن. 
• بيـــع الوفـــاء: ومعناه �سراء امل�ســـرف �سلعة من العميل، مـــع التفاق على حق 	

العميل يف �سرائها يف وقت معني، اأو اإذا قدر على رد الثمن. 
• التاأجري. 	
• بيع ال�ستغالل، ومعناه ا�ستثمار �سلعة مع وعد ب�سرائها، والتفاق على اإدخال 	

النق�ض يف الأجرة، كلما وفى العميل ب�سيء من الثمن. 
• امل�ساركة. 	
• �سهادات امل�ساركة املوؤجلة. 	

�سركـــة امللك: ب�سراء �سيء وال�سرتاك فيما يدره من ريع اأو غلة، ويتوىل امل�سرف 
املركـــزي تعيـــني احلدود العليـــا والديـــن لن�سبة الربـــح امل�ستحقة للم�ســـارف، اأو 
اخل�سائر؛ فيجري توزيعها، وفقـــًا لن�سبة ال�سرتاك يف روؤو�ض الأموال، وقد اأثارت 
دوائـــر العلماء، والفقهاء كثريًا مـــن ال�سكوك حول م�سروعية بع�ض اأدوات التمويل 

�سابقة الذكر)17(. 

)17( �سراج، د. حممد اأحمد، مرجع �سابق. �ض 63. 
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جتربة امل�سرف املركزي االإيراين 
وافـــق الربملـــان الإيراين يف اأغ�سط�ض 1983 م، على م�ســـروع قانون متكامل لإلغاء 
الربا من املعامالت امل�سرفية يف امل�سارف التجارية الإيرانية وامل�سرف املركزي 
الإيراين غري اأن هذا القانون مل يو�سع مو�سع التطبيق اإل يف مار�ض 1984م، وقد 
اقت�ســـي ذلك قيام امل�ســـارف ب�سياغة اأعمالها على اأ�س�ـــض جديدة غري الأ�سا�ض 

الربوي الذي كانت تقوم عليه معامالتها، فما يتعلق بالإيداع وال�ستثمار. 
وت�سري الدار�سة التي اأعدها الدكتور �سياء الدين اأحمد، حول التطورات امل�سرفية 

التي �سهدتها اإيران اإىل متيز هذه التجربة بعدد من ال�سمات، من بينها: 
اأجـــاز هذا القانون للم�سارف التجارية التعامل يف نوعني من احل�سابات، اأولهما: 
الودائـــع الئتمانية غري الربوية: وت�سمل كال من: ودائع ال�ستثمار ق�سرية الأجل، 
والودائـــع اجلارية وهـــذه الودائع م�سمونة على امل�ســـارف، بحيث يلتزمون الوفاء 
بهـــا، كما اأن اأ�سحابهـــا ل ي�ستحقون �سيئًا مـــن اأرباحها، واإن جـــاز للم�سارف اأن 
تثيبهـــم بجوائـــز نقديـــة اأو عينيـــة لت�سجيعهـــم علـــى الدخـــار، والثـــاين: الودائع 
ال�ستثمارية طويلة الأجل، ويق�سي القانون بجواز كفالة امل�سرف، و�سمانه لأ�سل 

هذه الودائع، دون عائدها اأو ربحها. 
 اأما اأمناط التمويل التي حددها هذا القانون فال تخرج عن نظائرها املعروفة يف 

تقرير جمل�ض الفكر الباك�ستاين، وهي:
• امل�ساركة يف امل�سروعات الزراعية، اأو ال�سناعية، اأو التجارية. 	
• ــــــوال يف 	 ــة، مبـــا يــحــقــق الــتــعــاون بـــني اخلــــربة واأ�ـــســـحـــاب الأم ــارب ــ�ــس امل

م�سروعات التنمية. 
• املعاملة بالتق�سيط، وتقابل ما يعرف يف الفقه بالبيع املوؤجل. 	
• الإجارة ب�سرط التمليك. 	
• بيع ال�سلف )ال�سلم(. 	
• اجلعالة. 	
• املزارعة وامل�ساقاة يف متويل امل�سروعات الزراعية. 	
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• ال�ستثمار املبا�سر يف م�سروعات ين�سئها امل�سرف باأمواله ويديرها، حل�سابه. 	
 وقد اأعطـــي هذا القانون مل�سرف اإيران املركزي �سلطـــة الإ�سراف والرقابة على 

اأعمال امل�سارف التجارية، وامل�سارف املتخ�س�سة، عن طريق الأدوات التالية: 
• للم�ســـرف املركزي احلـــق يف فر�ض ن�سبة احلد الأدنـــى والأق�سى، لن�سيب 	

امل�ســـرف مـــن الأرباح املحتملـــة التي يحققهـــا باأ�سلوب امل�ساركـــة، على نحو 
يختلف باختالف ال�ستثمار واأنواعه واملخاطرة التي تكتنفه. 

• للم�سرف املركزي تعيني ن�سبة احلد الأدنى والأق�سى من الأرباح املحتملة التي 	
قد حتققها امل�سارف يف التعامل بالبيع املوؤجل. 

• للم�ســـرف املركزي اأن يحدد اأمناط اجلوائز العينيـــة والنقدية التي توزعها 	
امل�سارف على املودعني يف احل�سابات اجلارية. 

• يحـــق للم�ســـرف املركـــزي، اأن يعـــني احلـــد الأدنـــى والأق�ســـى، للتمويل يف 	
امل�سروعات املختلفة، واأمناط التمويل املنا�سبة لهذه امل�سروعات)18(. 

واجلديـــر ذكـــره فاإن امل�ســـرف املركـــزي الإيـــراين �سابقـــَا للم�ســـرف املركزي 
ال�سوداين، والذي �سنتحدث عنه بالتف�سيل لحقًا عند احلديث عن بنك ال�سودان 

كاأمنوذج تطبيقي للم�سارف املركزية الإ�سالمية. 
جتربة اململكة االأردنية الها�سمية 

�سبق اأن ذكر الباحث يف املقدمة اأن هناك دوًل اإ�سالمية لديها نظامًا خمتلطًا، اأو 
جزئيـــًا، بحيث يعمل بالنظام الراأ�سمايل الربوي، والنظام املايل الإ�سالمي؛ ومن 
تلك الـــدول اململكة الأردنية الها�سمية، والذي اأ�ســـدرت القانون رقم )28( ل�سنة 
2000)19(م، حتت ا�سم قانون امل�سارف، والذي �سم قانون للم�سارف الإ�سالمية 
العاملـــة يف الأردن؛ حيـــث عرف امل�سرف الإ�سالمي باأنـــه )ال�سركة التي يرخ�ض 
لهـــا مبمار�ســـة الأعمـــال امل�سرفيـــة، مبا يتفق مـــع اأحـــكام ال�سريعـــة الإ�سالمية، 
ومبادئهـــا، واأي اأعمال، واأن�سطـــة اأخرى، وفق اأحكام هـــذا القانون( وقد ن�ض يف 

)18( �سراج، د. حممد اأحمد، مرجع �سابق، �ض 69. 
)19( عبداهلل، حممد نور علي واآخرون )قوانني البنوك الإ�سالمية الأ�س�ض ال�سرعية واملعايري القت�سادية( 

الكويت، 2002 م، ملحق رقم 3. 
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املادة رقم )50( باأن امل�سرف الإ�سالمي يهدف اإىل ما ياأتي: 
• تقـــدمي اخلدمات امل�سرفيـــة، وممار�سة اأعمال التمويـــل وال�ستثمار القائمة 	

على غري اأ�سا�ض الفائدة اأخذ اأو اإعطاء يف جميع ال�سور والأحوال. 
• تطويـــر و�سائل اجتـــذاب الأموال، واملدخـــرات، وتوجيهها نحـــو امل�ساركة يف 	

ال�ستثمار امل�سريف القائم على غري اأ�سا�ض الفائدة. 
• تقدمي اخلدمـــات الهادفة اإىل اأحياء �سور التكافـــل الجتماعي، املنظم على 	

اأ�سا�ـــض املنفعة امل�سرتكة؛ وقد ن�ض يف املادة رقم)51( باأنه: يجوز للم�سرف 
املركزي، دون اإخـــالل بالأحكام اخلا�سة بامل�ســـارف الإ�سالمية، اأن ي�سدر 
الأوامـــر التي يراهـــا �سرورية، لو�سع �سوابـــط وقيود، ون�ســـب خا�سة يلتزم 
امل�ســـرف الإ�سالمي مبراعاتها، عند ممار�سة اأعماله واأن�سطته، وفق اأحكام 

هذا القانون. 

جتربة اململكة العربية ال�سعودية
من الدول التي اأ�سدرت ا�ستثناء خا�سًا لإن�ساء م�سرف اإ�سالمي دون النوعني من 
الـــدول التي تبنت النظام املـــايل والنقدي الإ�سالمي ال�سامـــل، والدول التي تبنت 
نظامـــًا جزئيًا كمـــا ذكر الباحث �سابقـــًا اململكة العربية ال�سعوديـــة؛ فبالرغم من 
جتربتها الرائـــدة يف تطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية منـــذ ن�ساأتها)20(، وتبنيها 
للدعـــوة الإ�سالميـــة، كاأ�سلوب حياة عملـــي، وخدمة احلرمـــني ال�سريفني ورعاية 
م�سالح امل�سلمني يف العامل، وكذلك ما ن�ض عليه )21(، نظام موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي من حترمي التعامل بالفائدة، اأخذًا اأو عطاء كما ورد يف املر�سوم ال�سادر 
باجلريـــدة الر�سميـــة، جريـــدة اأم القرى لعـــدد )2586( ال�ســـادر يف ربيع الأول 
1395هــــ، والتي ن�ست املادة الأوىل علـــى اأن )موؤ�س�سة النقـــد العربي ال�سعودية، 
هـــي موؤ�س�سة حكوميـــة، تقوم على راأ�ـــض النظام امل�سريف يف اململكـــة وتعمل وفقًا 
لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فال يجوز لها دفع اأو قب�ض فائدة، اأو مبا�سره، اأي عمل 

)20( اإن الدور الرائد للمملكة العربية ال�سعودية ا�ستحق اإعداد ر�سالة دكتواره، انظر املدين، د. عبداحلكيم، 
تقدمي معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ )وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد 
الريا�ض،  ال�سالم،  دار  الإ�سالم،  خدمة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  دور  ال�سعودية(،  العربية  باملمكة 

الطبعة الأوىل، 2003م، �ض 465. 
)21( الكفراوي، حممود )البنوك الإ�سالمية( مرجع �سابق، �ض 271. 
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يتعار�ـــض مع قواعد ال�سريعة الإ�سالمية( اإل اأن ال�ستثناء الوحيد لإن�ساء م�سرف 
اإ�سالمـــي، �ســـدر بتاأ�سي�ـــض �سركة الراجحـــي امل�سرفية لال�ستثمار، مـــع العلم اأن 
اململكـــة ت�سهد حاليًا انت�سارًا وا�سعًا للخدمـــات امل�سرفية الإ�سالمية يف امل�سارف 
التجاريـــة التقليدية ف�سال عن اأن اأكرب املوؤ�س�ســـات املالية الإ�سالمية الدولية ذات 

روؤو�ض اأموال �سعودية خا�سة.
 تقـــول د. عائ�ســـة املالقـــي )ويت�ســـاءل اجلميـــع، عـــن الو�سعيـــة يف اململكـــة العربية 
ال�سعوديـــة التي مازالت ر�سميًا خارج حركة )البنوك الإ�سالمية(، رغم اأنها اأول من 
وقف وراء هذه احلركة يف العامل، واأغلب روؤو�ض الأموال التي متول العمل )امل�سريف 
الإ�سالمـــي(، تاأتها منها.... وميكن اعتبار )�سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار( 
اأول بنك جتاري خا�ض اإ�سالمي، تعرفه الدولة، ولكنها مل تاأ�س�ض يف الأ�سل بنكًا، واإمنا 
جـــاءت نتيجة حتول ال�سركة الأ�سلية اأي �سركة ال�سرافة ال�سعودية )الراجحي( اإىل 
)م�ســـرف اإ�سالمي( يف فرباير 1988م، ومبوافقة ال�سلطات النقدية، التي رخ�ست 

)الراجحي( �سنة 1987م بتحويل �سركتهم اإىل بنك جتاري عادي( )22(.
يقـــول الدكتور عبدا ملح�سن بـــن عبداهلل بن حممد اآل ال�سيـــخ )اإن نظام موؤ�س�سة 
النقـــد العربـــي ال�سعودي قد ن�ض علـــى اأنه ل يجـــوز للموؤ�س�سة مبا�ســـرة اأي عمل 

يتعار�ض مع قواعد ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء(. 
اإل اأن هناك بع�ض العمليات التي تقوم بها املوؤ�س�سة تخالف مقت�سي هذا الن�ض، وهي: 

• ا�ستثمـــار اأمـــوال الدولة، املوكلة بهـــا، يف �سندات مالية اأجنبيـــة، وودائع لدي 	
امل�ســـارف يف اخلـــارج، وال�ستثمـــار يف هذيـــن املجالـــني يت�سمـــن الفائـــدة 

الربوية املحرمة.
• فتـــح ح�سابات ا�ستثمارية للم�سارف التجارية، تقوم مبوجبها هذه امل�سارف 	

بتوظيف جزء من اأموالها لدى املوؤ�س�سة مقابل فائدة حمددة. 
• اإ�سدار ال�سندات احلكومية امل�ستملة على الفائدة املحرمة()23(.	

)22( املالقي، عائ�سة ال�سرقاوي، مرجع �سابق، �ض 73. 
)23( اآل ال�سيخ، د. عبداملح�سن )امل�سارف وال�سناديق املتخ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية، ودورها يف اإن�ساء 
نظام م�سريف اإ�سالمي( ر�سالة دكتوراة، جامعة اأم القرى، كلية ال�سريعة، مكة املكرمة، عام 1989م، �ض 328. 
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املطلب الثالث: اأهمية امل�سرف املركزي االإ�سالمي
تنبع اأهمية امل�سرف املركزي الإ�سالمي من عدة اأمور، اأبرزها ما ياأتي:

اأن تاأ�سي�ـــض امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي، جزء من التزامنـــا بقيمنا الإ�سالمية، 
املبنيـــة علـــى كتاب اهلل الكرمي و�سنـــة الر�سول �سلى اهلل عليـــه و�سلم، قال تعاىل: 
{فـــال وربك ل يوؤمنون حتى يحكمونـــك فيما �سجر بينهم ثم ل يجدوا يف اأنف�سهم 
حرجـــًا مما ق�سيت وي�سلموا ت�سليما} )الن�ساء: 65(، وقال تعاىل: {اليوم اأكملت 
لكم دينكـــم واأمتمت عليكم نعمتي ور�سيت لكم الإ�ســـالم دينا} )املائدة:131(، 
وقال تعاىل: { الذين ياأكلون الربا ل يقومون اإل كما يقوم الذي يتخبطه ال�سيطان 
مـــن امل�ـــض ذلك باأنهم قالـــوا اإمنا البيع مثـــل الربا واأحل اهلل البيـــع وحرم الربا} 
)البقـــرة: 275(، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم ))لعن اهلل اآكل الربا وموؤكله وكاتبه 
و�ساهديه(( رواه م�سلم وقال �سلى اهلل عليه و�سلم يف خطبة الوادع ))اإل واأن ربا 
العبا�ض مو�سوع حتت قدمي(( رواه الرتمذي وبن ماجه والإمام اأحمد يف م�سنده.
 فاإن اللتزام بتلك القيم �سوف يحقق املناط من خلق الإن�سان، قال تعاىل: {وما 
خلقـــت اجلن والإن�ض اإل ليعبدون} )الذاريات: 56(، ثم اإننا نوؤمن بيوم احل�ساب 
قـــال تعاىل: {يـــوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتـــي اهلل بقلب �سليم} )ال�سعراء: 
88(، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم ))ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�ساأل عن 
اأربـــع، وفيها: عـــن ماله من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقـــه(( رواه الرتمذي والدارمي، 
اإذن، اإذا قـــام امل�سوؤولـــون يف الدولة الإ�سالمية بالواجـــب يف التاأ�سي�ض للم�سرف، 
املركزي الإ�سالمي، يف اإطـــار القت�ساد الإ�سالمي، ونظامه املايل والنقدي، فاإنه 

ين�سجم مع اإميانهم والتزامهم بالإ�سالم، وعقيدة البعث واليوم الآخر.
واإذا مل تعتمـــد تلـــك القناعـــة الإميانية لـــدى العاملني يف الدولـــة الإ�سالمية فمن 
حـــق عامة امل�سلمني اأن تن�سجم موؤ�س�ساتهـــم القت�سادية والجتماعية والإعالمية 

وغريها من املوؤ�س�سات مع دينهم. 
اإن النموذج الراأ�سمايل، والنظام النقدي واملايل املتبع يف اأغلب الدول الإ�سالمية، 
ثبـــت ف�سله يف التطبيق العملـــي يف الدول العربية، كما اأنه ف�ســـل ن�سبيًا يف موطنه 
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الأ�سلـــي، وقـــد عرب عن هـــذا الف�سل ب�سكل وا�ســـح ومبا�سر عـــامل القت�ساد)24(، 
)موري�ض اآلية(:

)يهـــدف الن�ســـاط القت�ســـادي ب�ســـورة رئي�ســـة، اإىل اإ�سباع احلاجـــات الب�سرية 
غـــري املحدودة، وعمليًا باملوارد املحدودة املتاحـــة، ولكن بكل اأ�سف اإذا نظرنا اإىل 
القت�ساد العاملي، وحللناه ل من حيث احلا�سر فقط، بل اأي�سًا من حيث املا�سي، 
ل �سيمـــا العقـــود الزمنيـــة الأخـــرية، دلتنا التجربـــة على اأن هـــذه املهمة ل ميكن 

حتقيقها حتى الآن ل �سيما على ال�سعيد النقدي واملايل(. 
فامل�ســـكالت الكربى، لقت�سادات الأ�سواق ال�سريبية التي مل حتل حتى اليوم، هي 
التقلبات القت�سادية، وتغـــريات القيمة احلقيقية للنقود، الأمر الذي يعيق يف اآن 
واحـــد كفاءة القت�ساد، وعدالة توزيع الدخول، و�سمان ا�ستخدام املوارد، واأخريًا 

ال�سالم الجتماعي. 
اإن عـــدم ال�ستقرار القت�ســـادي ونق�ض الإنتـــاج، والظلم ونق�ـــض الت�سغيل، وما 
يرافـــق ذلك من �سنك، وبوؤ�ض، هـــي امل�سائب الكربى لقت�سادات الأ�سواق، وهي 
التـــي ت�سكل اأ�سل النتقادات التي واجهت بحـــق اقت�سادات الأ�سواق القائمة على 
احلرية القت�سادية، وامللكية اخلا�سة، وكل هذه النتقادات ذات �سلة باملوؤ�س�سات 

النقدية واملالية يف القت�سادات الغربية. 
اإن تقلبـــات القيمـــة احلقيقيـــة للنقود، جتعل مـــن امل�ستحيل متامـــًا اأي عمل فعال 
وعـــادل لقت�ســـاد الأ�سواق، ومـــن ثم يوجه ال�ســـك اإىل الأ�سا�ـــض الأخالقي، لهذا 
القت�ســـاد، ول �سيما من حيـــث الالمركزية، والقدرات، وامللكيـــة اخلا�سة ومبداأ 

التملك اخلا�ض للفوائ�ض. 
احلقيقة اأن املظامل الكربى التي ت�سكو منها جمتمعاتنا الغربية، اإمنا تاأتي اإىل حد 

كبري من ت�سوهات توزيع الدخول، النا�سئة من تغريات القيمة احلقيقية للنقود. 
واأكـــد هـــذا الراأي امل�ست�سار هلمـــوت �سميت؛ رئي�ض وزراء �سابـــق جلمهورية اأملانيا 
الحتادية، يف مقالة )هيكل الناجت العاملي(، املن�سورة يف فورين اأفريز عام 1984م 
البنك  الغد(  اإ�سالحات  اإىل  الأم�ض  درو�ض  من  الأ�سواق  لحتكار  النقدية  )ال�سروط  موري�ض  اآلية،   )24(

الإ�سالمي للتنمية، جدة، الطبعة الأوىل، �ض 13. 
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بقولـــه )لقد دخل القت�ساد العاملي، مرحلة من عـــدم ال�ستقرار غري العادي.... 
ومل يعد م�ساره امل�ستقبلي موؤكدًا على الإطالق(.

وذهب مع هذا الراأي، هـــرني كي�سنجر وزير خارجية الوليات املتحدة �سابقًا، يف 
مقالتـــه )اإنقاذ القت�ساد العاملي(، واملن�سور يف نيوزويك عام 1983م عدد يناير، 
بقولـــه: )لي�ـــض ثمة اأي نظريـــة �سابقة، تبدو قـــادرة على تف�سري الأزمـــة احلالية، 

لالقت�ساد العاملي(. 
وال�ســـوؤال املطـــروح واملكرر هـــو.... ملاذا هذا التقليـــد الأعمى لتجربـــة قال عنها 
منظروها واأربابها، اإنها قد ف�سلت يف حتقيق اأهدافها القت�سادية، والجتماعية؟! 
اإن ال�سيا�ســـة النقديـــة وجتربـــة امل�سارف املركزيـــة العربية كمـــا تناولها الباحث 
يف الف�ســـل الثالث، املبحث الثاين )ال�سيا�سة النقديـــة العربية وجتربة امل�سارف 
املركزيـــة يف البلـــدان العربيـــة النامية( قـــد اأو�سحت اإىل حد كبري اأمـــورًا مهمة، 

ومنها:
• ف�ســـل ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية، اأن تلعـــب الدور التنموي مع �سيوع 	

العتقـــاد، باأن لبد مـــن الت�سخم لتحقيق النمو القت�ســـادي، ولقد بداأ هذا 
الراأي بالنح�سار يف الـــدول العربية، مع الإح�سا�ض بالآثار ال�سلبية للت�سخم، 

وارتفاع املديونية اخلارجية، وت�سوهات يف قطاعات القت�ساد املختلفة. 
• اأن ال�سيا�ســـة النقدية، وامل�سارف املركزية العربية، مل ت�ستطيع توجيه الن�ساط 	

القت�سادي اإىل تنويع م�سادر الدخل، بل ظل القت�ساد يعتمد على مورد واحد 
اأو اأكرث من املوارد الطبيعية، وتعر�ض القت�ساد الوطني للتقلبات القت�سادية.

• ا�ستمرار حالة التبعية املالية والنقدية لالقت�سادات الغربية. 	
• �سعـــف �سوق الأوراق املاليـــة والنقدية، وكرثت القطاعـــات، التي ل ت�ستخدم 	

النقـــد علـــى نطاق وا�ســـع، كو�سيلة دفـــع اأو ادخار، خالفًا لالأقطـــار املفتوحة 
ماليـــًا ونقديًا، والتي ت�ستطيع العتماد علـــى اأنواع خمتلفة وحجوم كبرية من 

املوجودات النقدية. 
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• تف�سيـــل امل�سارف التجارية لالئتمـــان التجاري، وهي �سيا�سة تالءم حاجات 	
التخلـــف املحـــدودة، وما انعك�ض علـــى قدرة امل�سارف التجاريـــة على الدفاع 
مـــن ناحية، والعمل على حتقيق ربحية و�سيولة و�سمان القرو�ض من الناحية 
الأخـــرى، وقد جاء ذلك على ح�ساب الئتمان التنموي للقطاعات ال�سناعية 

والزراعية والعقارية.
�سرنى من البحث اأن ال�سيا�سة النقدية وامل�سرف املركزي الإ�سالمي، قادران على 

حل امل�سكالت املالية والنقدية للدول العربية، واأنهما �سوف يوؤديان اإىل ما ياأتي:
• اإن ال�سيا�ســـة النقديـــة يف القت�ســـاد الإ�سالمي، لن تركز علـــى جتربة الربا 	

)الفائـــدة( كاإجـــراء �سلبي، فقـــط بل يتعدى ذلـــك اإىل خلـــق وتدعيم نظام 
امل�ساركـــة كنظام بديل عن �سعر الفائدة، و�سيـــوؤدي اإىل فاعلية التخ�سي�ض، 

وزيادة حجم ال�ستثمار، وحتقيق عدالة توزيع الرثوة بني اأفراد املجتمع. 
•  حتقيـــق ال�ستقرار النقدي باإدارة الكتلـــة النقدية والتحكم، وهو املبداأ الذي 	

تقـــوم عليه املدر�سة النقدية ومن تبني �ســـاذج لها مع قيام الدولة الإ�سالمية 
بلعـــب دورًا تنمويًا وتوجيهيًا مهمـــًا يف الوقت ذاته، وعدم تدخل الدولة ب�سكل 
كبـــري يف القت�ساد، واإمنـــا ترتك ال�سيا�سة النقدية تنمـــو على الأجل الطويل 

وفق معدلت النمو املرغوبة. 
• كمـــا اإننـــا نوؤكـــد اأن جتربـــة امل�ســـارف املركزيـــة يف الـــدول الإ�سالمية، يف: 	

باك�ستـــان، واإيـــران، وال�ســـودان، وكذلك بع�ض التجـــارب للتحـــول الكلي، اأو 
اجلزئي، قد اأثبتت اأنهـــا جتارب ناجحة اإىل حد ما، وقادرة على ال�ستمرار، 
والتطـــور، بالرغـــم من الق�سور يف اأدائها، خالف عـــن التهويل ال�سابق لتلك 

التجارب، والتخويف من التخلي عن النظام املرتبط بالفائدة. 



170

املبحث الثالث: وظائف امل�صرف املركزي الإ�صالمي
املطلب االأول: م�سرف االإ�سدار

لقـــد ا�ستقر العمل بالنظـــام النقدي احلديث، وكما اأو�ســـح الباحث ذلك يف املطلب 
الأول )وظائـــف امل�ســـرف الراأ�سمايل، م�ســـرف الإ�سدار( من املبحـــث الثالث يف 
الف�سل الأول، وكيف اأن الإ�سدار قد ن�ساأ يف امل�سارف التجارية حتى اأ�سبح من مهام 
امل�سرف املركزي للدولة، واأنه يعرب عن �سيادة الدولة، واإ�سدار النقود يف القت�ساد 
الإ�سالمـــي تعترب من الأمور التي حتكمها القواعـــد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، التي 
و�سعـــت لتحقيـــق م�سالح العباد؛ ولهـــذا فاإن اأمـــر حتديد كمية النقـــود يف املجتمع 
الإ�سالمي يدخل حتت باب امل�سلحة، واملق�سود بامل�سلحة التي يراعيها ال�سرع)25(. 
ويقـــول اأبـــو احل�سن املـــاوردي )26(، يف كتاب )ت�سهيـــل النظر( )وليعلـــم امللك اأن 
الأمـــور التـــي يعم نفعهـــا اإذا �سلحت، ويعـــم �سررها، اإذا ف�سدت اأمـــر النقود من 
الدرهـــم، والدينـــار، فاإن ما يعود علـــى امللك من نفع �سالحها ل�سعـــة دخله، وقلة 
خرجـــه، اأ�سعـــاف ما يعود مـــن نفعها على رعيتـــه ).....( فاإن �سامـــح يف غ�سها، 
واأرخ�ـــض يف مزجهـــا بالف�ســـة بغريهـــا، مل يـــف نفـــع �سالحهـــا ب�ســـرر ف�سادها 
).......( ثـــم اإذا طـــال مكثها، وكرث مل�سهـــا، قبحت عند النا�ـــض، وجتنبوا قب�ض 
قبيحهـــا، ورغبوا يف طريهـــا ومليحها ).......( ويتجنب النا�ـــض قب�ض الدراهم، 
وميتنعون من بيع الأمتعه اإل بالعني )......( وا�ستحدثوا ملعامالت املهن، نوعًا من 
غـــري النقود املاألوفة، يدفعون به الأقوات، وينالون به احلاجات، وبطلت معامالت 
النا�ـــض ).....(، فعند ذلك تدعـــوا احلاجة اإىل تغيري ال�ســـرب، فاإن ُغري مبثله، 
كانـــت حالهمـــا واحدة، وكان حكمـــه يف امل�ستقبل حكمـــه يف الأول، واإذا عرف من 
ال�سلطان تغري �سربه يف كل عام، عدل النا�ض عن �سربه، اإىل �سرب غريه، �سررًا 

من الو�سيعة واخل�سران، وكان عدولهم اإىل �سرب غريه موهنًا لل�سلطان. 

)25( للمزيد من املعلومات، انظر: �ستماد نيجنكو، ترجمة الدكتور، حممد عزيز، )الأزمة النقدية يف النظام 
الراأ�سمايل اأ�سلها وتطورها(، جامعة بغداد، بغداد، الطبعة بدون، 1979م، �ض 315. 

)26( ال�ساطبي، اإبراهيم بن مو�سي )املوافقات( تعليق ال�سيخ عبداهلل دراز، دار الكتب العملية، املجلد الثاين، 
بريوت، بدون عام 2001، الطبعة �ض 26. 



171

واإذا كان النقد �سليمًا من غ�ض، وماأمونًا من تغري، �سار هو املال املرخو�ض، فدارت 
بـــه املعامالت نقدًا ون�ساًء، فعم النفع، ومت ال�ســـالح، وقد كان املتقدمون يجعلون 
ذلـــك دعامة مـــن دعائم امللك، ولعمـــري اإن كان ذلك كذلك، لأنـــه القانون الذي 
يـــدور عليه الأخذ والعطـــاء، ول�ست جتد ف�ساده يف العرف اإل مقرتنًا بف�ساد امللك، 
فلذلـــك �سار مـــن دعائم امللك، وجاء يف املجموع )27(: قـــال ال�سافعي، والأ�سحاب 
رحمهم اهلل، يكره لالإمام �سرب الدراهم املغ�سو�سة، للحديث ال�سحيح اأن ر�سول 
اهلل �سلـــى اهلل عليـــه و�سلم، قال: )من غ�سنا فلي�ض منـــا( رواه البخاري، لأنه فيه 
ف�ساد النقود، واأ�ســـرارًا بذوي الدخول، وغالء الأ�سعار، وانقطاع الأحالب، وغري 
ذلك من املفا�سد، قال اأ�سحابنا: ويكره لغري الإمام �سرب املغ�سو�ض، ملا ذكرنا يف 

الإمام، ولأنه فيه افتئاتًا على الإمام فيغرت به النا�ض، خالف �سرب الأمام. 
قال القا�سي اأبو الطيب، يف املجدد وغريه من الأ�سحاب، قال اأ�سحابنا: ويكره لغري 

الإمام �سرب الدراهم، والدنانري، واإن كانـت خال�سة، لأنه ل يوؤمن فيها الغ�ض. 
والـــذي يت�سح، اأن �سبـــط الكمية امل�سدرة من النقود، يعتـــرب حقًا من حقوق ويل 
الأمـــر، وهو الذي يحدد ذلك، بناء على حق وليته، ومعرفته بالواقع القت�سادي، 

وذلك لأنه لكل جمتمع كمية النقود التي تنا�سب حجم ناجتة القومي. 
واملق�ســـود بـــويل الأمر، ال�سلطـــات النقدية، وهـــي بناء علـــى تخ�س�سها يف هذا 
املجـــال، والتزامهـــا الإ�سالمـــي، حتدد كمية النقـــود التي تتنا�ســـب وحجم الناجت 

القومي، ودرجة منوه، وتدفع بعجلة الن�ساط القت�سادي اإىل الأمام)28(. 
اإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي، �سيقوم)29(مبا ياأتي: 

• اإ�سدار النقد، والنقود امل�ساعدة، وامل�سكوكات بالفئات التي يحددها القانون 	
وينظمها ومنع اأي جهة اأخرى من ممار�سة هذه الوظيفة. 

)27( امل�سري د. رفيق )الإ�سالم والنقود( دار املكتبي، دم�سق، الطبعة الأوىل، 2001م �ض 65. 
)28( النووي، حمي الدين يحي بن �سرف )املجموع �سرح املهذب( ن�سر زكريا علي يو�سف، مطبعة الإمام، 

القاهرة، اجلزء ال�ساد�ض، عام 2001، �ض 10 
)29( اجلارحي، د. معبد علي )نحو نظام نقدي ومايل اإ�سالمي( مرجع �سابق، �ض 62. 
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• تزويـــد كافة القطاعات القت�سادية بحاجاتها من النقد )املحلي والأجنبي( 	
وال�سيولة ب�سكل م�ستمر عن طريق امل�سارف التجارية وامل�سارف املتخ�س�سة 

وموؤ�س�سات التمويل الأخرى. 
• الحتفـــاظ باحتياطيات كافيـــة من النقد املحلي، والأجنبـــي، وذلك ملواجهة 	

الحتياجيات امل�ستقبلية. 
• �سحب الأوراق النقدية التالفة وغري ال�ساحلة لال�ستخدام، واإ�سدار بدائل لها. 	
• الحتفـــاظ باحتياطيـــات كافيـــة من الذهـــب، والف�سة، والعمـــالت الأجنبية 	

)العمالت ال�سعبة( كغطـــاء للنقد امل�سدر، وذلك من اأجل اإعطاء قوة اأكرب 
للنقـــود الورقية بجانـــب قوة الإبراء القانـــوين التي تكت�سبها مـــن قوة الدولة 
ذاتهـــا، و�سلطانها، حيث كان النظام النقـــدي الإ�سالمي، مبنيًا على النظام 

املعدين)الذهب والف�سة(. 
• و�ســـع القوانني، وال�سوابـــط، والإجراءات الأمنية، التي متنـــع وتقي من عمليات 	

التزييف، وغ�سيل الأموال، واجلرائم النقدية الأخرى. 

املطلب الثاين:م�سرف احلكومة وم�ست�سارها
يقـــوم امل�سرف املركـــزي الراأ�سمـــايل بوظيفة م�ســـرف احلكومـــة وم�ست�سارها، 
والتحـــول اإىل م�سرف مركـــزي اإ�سالمي لن يوؤثر كثريًا علـــى هذه الوظيفة؛ حيث 
�سي�ستمر امل�سرف املركزي الإ�سالمي باأدائها مع بع�ض ال�سوابط ال�سرعية، وهي: 
الحتفـــاظ بح�سابـــات الدولـــة اإذا اأودعـــت احلكومـــة اإيراداتهـــا اأو قـــدر منها يف 
ح�سابـــات خا�سة لدى امل�سرف املركزي حيث تقوم بال�سرف من تلك احل�سابات 

وفق احتياجاتها )30(. 
 واجلديـــر بالذكر اأن تلك احل�سابـــات ميكن ا�ستخدامها كاأحـــد الأدوات النقدية 
املهمـــة يف القت�ســـاد اخلـــايل مـــن الفائدة، وبـــدًل عن اإعـــادة اخل�ســـم �سيقوم 
امل�سرف املركزي باإيداع بع�ض من ح�سابات الدولة لدى اأحد امل�سارف التجارية، 

)30( ربوي، د. حممد اإبراهيم )امل�سرف املركزي يف النظام امل�سريف الإ�سالمي( جامعة الأمارات، حلقة 
نقا�ض مقدمة للجنة ال�ست�سارية العليا ل�ستكمال تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، الكويت، عام 1993م، �ض 5.
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عندما يحتاج اإىل ال�سيولة كمقر�ض اأو ملجاأ اأخري، ويقول �سابرا )31(: )اأن الودائع 
احلكومية لدى امل�ســـارف التجارية وعمليات املقاي�سة يف العمالت الأجنبية التي 
يجريها امل�ســـرف املركزي مع امل�سارف التجاريـــة وال�سناديق امل�سرتكة )اتفاق 
تعـــاوين بـــني امل�ســـارف التجارية حتـــت رعاية امل�ســـرف املركزي لتوفـــري العون 
للم�سارف يف حالة النق�ض يف �سيولتها( فريى اأن هذه جميعًا اأكرث قدرة على خلق 
اأثـــر مبا�سرة يف الحتياطيات النقدية للم�ســـارف التجارية اأكرث من اأثر اخل�سم 

ومن عمليات ال�سوق املفتوحة(.
يتـــوىل امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي عملية اإ�ســـدار ال�سندات واأ�سهـــم امل�ساركة 
وامل�ساربـــة )الإ�سالميـــة( نيابة عن الدولة، حيـــث يقوم بعملية تنظيـــم الإ�سدار 

والكتتاب وح�ساب الإيرادات، لتمويل عجز الدولة احلايل اأو امل�ستقلبي. 
اإدارة ر�سيد الدولة من الحتياطيات بالعمالت ال�سعبة اأو الذهب واملعادن النفي�سة: 
اإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي ل يختلف عن امل�سارف املركزية الأخرى يف كونه 
يقـــوم باإدارة املوجودات الأجنبية واحتياطياتها، مـــن العمالت: �سعبة اأو ذهب اأو 

معادن نفي�سة اأمنا عليه اأن يلتزم باأحكام ال�سرف ال�سرعي.

Transaction )Spot( :التعاقد الفوري
اإن اأكـــرث عقـــود امل�سارفـــة �سيوعًا هي التعاقـــد الفوري وتعرف علـــى اأنها )عبارة 
عـــن عقد ل�ســـراء اأو بيع كميـــة حمددة من عملـــة اأجنبية حق الت�سويـــة الفورية اأو 
حق الت�سليـــم الآين()32(وقد اأجازه العلماء، حيث تتوافر فيه اإىل حد كبري �سروط 
ال�سرف والتي فيها التقاب�ض �سرطًا يف �سحة العقد، ومنعًت تاأجيل اأحد البدلني، 
اأو املواعـــدة عليـــه بدعوة ملزمة يقـــول ال�سيخ عبد اهلل املنيع )كمـــا جاءت اأحكام 
ال�ســـرف)33(يف ال�سريعـــة الإ�سالميـــة من�سبًة علـــى الدرهم والدينـــار، والذهب 
)31( يعلق الدكتور �سديقي )لي�ض من املهم اأن حتتفظ موؤ�س�سات الدولة بح�ساباتها فقط يف البنك املركزي، 
واإمنا ميكن اأن حتتفظ بها يف البنوك التجارية... كما هو احلال يف الوليات املتحدة الأمريكية( انظر، 

�سديقي، د. حممد جناة اهلل )النظام امل�سريف الالربوي( مرجع �سابق، �ض 70. 
)32( �سابرا د. حممد عمر، )نحو نظام نقدي عادل(، مرجع �سابق، �ض 204. 

عمان،  وامل�سرفية،  املالية  للعلوم  العربية  الأكادميية  الأجنبية(،  العمالت  )اأ�سواق  وجدي،  خمامرة،   )33(
الطبعة الأوىل، عام 1992، �ض 15
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والف�سة، لأنها عمالتهم يف ذلك الوقت، فاإن اإجماع العلماء املتاأخرين على تنزيل 
هـــذه الأحـــكام على العمالت الورقيـــة واعتبار كل عملة جن�ســـًا م�ستقال؛ فالدولر 
جن�ـــض والريال جن�ض، واجلنيه جن�ـــض.... اإلخ وينطبق على تبادل جن�ض مع جن�ض 

ما ينطبق تبادل الدرهم بالدينار من اأحكام �سرعية(.
اإن هذا القول ي�ستلزم اأحكامًا �سرعية، اأ�سري اإىل بع�سها فيما ياأتي:

جريـــان الربـــا بنوعيـــه )34(فيه، كمـــا يجري الربـــا بنوعيه، يف النقـــد بني الذهب 
والف�ســـة، وما جري جمراهما يف الثمنية، كالفلو�ض لدي املحققني من اأهل العلم، 

وهذا يقت�سي ما ياأتي:ـــ 
ل يجـــوز بيـــع بع�سه ببع�ض، اأو بغريه من الأجنا�ـــض الثمينة الأخرى، من ذهب، اأو 
ف�ســـة، اأو فلو�ـــض ن�سبية، مطلقًا؛ اأي ل يجـــوز مثاًل بيع ريـــال ورق بريال ف�سة، اأو 
بع�سرين قر�ســـًا ن�سيئة، كما ل يجوز بيع الدولر الأمريكي بخم�سة ريالت �سعودية 
مثاًل، اأو اأقل منها اأو اأكرث ن�سيئة، ول يجوز بيع خم�سني رياًل بجنيه ذهب ن�سيئة. 

ل يجـــوز بيع اجلن�ض الواحد منه، بع�سه ببع�ض متفا�ساًل، �سواء كان ذلك ن�سيئة، 
اأو يدًا بيد، فال يجوز مثاًل بيع خم�سة ع�سر رياًل �سعوديًا ورقًا ن�سيئة، بع�سر ريالت 

�سعوديًا ورقًا.
يجوز بيع بع�سه ببع�ض من غري جن�سه مطلقًا، اإذا كان ذلك يدًا بيد فيجوز بيع الريال 
الف�ســـة ال�سعـــودي بريالني اأو اأكـــرث، اأو اأقل من الورق النقدي ال�سعـــودي، وبيع اللرية 
ال�سوريـــة، اأو اللبنانية مثاًل، بريال �سعودي ف�سة كان، اأو ورقًا، وبيع الدولر الأمريكي 

بخم�ض ريالت �سعودية مثاًل، اأو اأقل منها اأو اأكرث، اإذا كان بيع ذلك يدًا بيد.

Forward Exchange contracts :)عقود ال�سرف االآجلة )امل�ستقبلية
ذكــــر الباحــــث باأنه ميكن تداول العملة على اأ�سا�ض حا�ســــر )spot( اأو على اأ�سا�ض 
اآجل )Forward( وتعرف الأخرية على اأنها )عملية �سراء اأو بيع يتم التفاق عليها 
الآن علــــى اأن تنفذ يف وقت ما يف امل�ستقبل، والعقــــد الآجل كما ي�سري اإليه ال�سم هو 

)34( املنيع، ال�سيخ عبداهلل، الورق النقدي )حقيقته.. تاريخه.. قيمته.. حكمه(، الطبعة الثانية، الريا�ض، 
1984م �ض 126. 
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عبــــارة عن اتفاقيــــة تعاقدية ملزمة بــــني طرفني – بني اأحد امل�ســــارف وبني عميل 
غــــري م�سريف اأو بــــني م�سرفيني – وعند عقد التفاقية، فــــاإن العميل ملزم بتنفيذ 

�سروطها ول ميكنه الرتاجع عنها اإل من خالل التفاق مع امل�سرف املتعاقد()35(.
ترتبط عمليات التغطية يف الن�ساط امل�سريف اأ�ساًل بعمليات ال�سترياد والت�سدير؛ 
حيث يتطلب الأمر اأن يحتاط التاجر امل�ستورد اأو امل�سدر لتذبذب اأ�سعار ال�سرف 
خـــالل املدة بـــني تاريخ التعاقد ودفـــع اأو ت�سلم الثمن بالعمـــالت الأجنبية؛ فيربم 
اتفاقـــا مع البنك بتاريخ التعاقـــد اأو فتح العتماد امل�ستفيدين، ي�سرتي اأو يبيع فيه 
املبلغ املطلوب �سداده اأو قب�سه يف تاريخ القب�ض اأو ال�سداد حاليًا، ويرى بع�سهم اأن 
هذه العملية ميكن اأن تكيف على اأنها مواعدة )وعد( بال�سرف على اأ�سا�ض ال�سعر 
احلا�ســـر، ويرجح اأ�سحاب هذا الراأي جواز قيام امل�سرف الإ�سالمي بها ل�سالح 
عمالئـــه نظرًا للمنفعـــة اأو امل�سلحة املعتـــربة التي حتققها هـــذه العملية للعمالء 

الذين يرغبون يف التحوط ومبا يحققه من اطمئنان وا�ستقرار يف التعامل)36(. 
يف حـــني يقول الدكتور غ�سان قلعاوي: )ويبدو يل اأن هـــذا التكييف يحاول اإخراج 
عمليـــة التغطيـــة هذه من نطـــاق البيع اأو ال�ســـراء الآجل للنقود، وهـــو تعامل غري 
جائـــز...... ومما يوؤيد راأينا هـــذا ما ذهبت اإليه النـــدوة القت�سادية الإ�سالمية 

التي انعقدت يف املدينة املنورة من 27 – 30 يونية 1983م()37(. 
 ويذهـــب الدكتـــور حممد القـــرى )38(اإىل هذا الـــراأي بقوله: ))وقد بـــدا ملن قال 
بجـــواز مثـــل هذه املعامالت اأن املرحلة الثانية )اأي بيـــع عملة اأملانيا يف امل�ستقبل( 
هـــي مواعـــدة يتاأجل فيها البدلن، واأنهـــا غري ملزمة، والواقع خـــالف ذلك، فاأن 
امل�ستثمر عند �سرائه العملة الأملانية يقب�سها، وت�سجل يف ح�ساب م�سريف با�سمه، 
ولي�ض له حرية الت�سرف فيها، فهذا ح�ساب جممد طول مدة العقد، ويرتتب على 
ذلـــك اأن الإلـــزام مل يعد له معنـــى، لأن البائـــع مل يزل م�سلطًا علـــى تلك النقود، 

)35( يق�سد ربا الف�سل وربا الن�سيئة )الأجل(.
)36( خمامرة، وجدي، مرجع �سابق، �ض 75.

)37( مو�سوعة البنوك الإ�سالمية، الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية، اجلزء الأول، القاهرة، عام 1982م، 
�ض 41. 

)38( قلعاوي، د. غ�سان، مرجع �سابق، �ض 190. 
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ويتاأكـــد مـــن وفاء امل�ستثمر بوعده )اإن جاز اأن ن�سمية وعدًا( لأن اأمواله حتت يده، 
فهـــي اإذًا لي�ســـت مواعدة غري ملزمـــة، يتاأجل فيها البدلن، بـــل هي عملية �سرف 

تاأجل فيها بدل واحد، فهي غري جائزة(.
كما يذهب الباحث اإىل ما ذهب اإليه الدكتور غ�سان قلعاوي، والدكتور حممد القري 

من اأن عملية ال�سرف الآجل افتقدت يف حقيقتها اإىل �سروط ال�سرف ال�سرعية. 
تقـــدمي الن�سح وامل�ســـورة للحكومة فيما يتعلق بال�سيا�ســـة النقدية، واأحيانًا اأخرى 
القت�ساديـــة؛ فامل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمي موؤهاًل للعب هـــذا الدور، من حيث 
ا�ستقالليتـــه وعالقتـــه التي يقيمها؛ وي�ســـرف عليها اأحيانًا اأخـــرى؛ مع امل�سارف 
التجاريـــة والأ�ســـواق املالية وامل�سارف املتخ�س�سة، واملوؤ�س�ســـات املالية والنقدية 
الدوليـــة ل�سنـــدوق النقد الدويل وال�سنـــدوق الدويل لالإن�ســـاء والتعمري، والبنك 

الإ�سالمي للتنمية، و�سندوق النقد العربي وغريهم. 

املطلب الثالث: م�سرف االحتياطي.
اإن امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي �سيكون م�سرف الحتياطـــي، اأ�سوة بامل�سارف 
املركزيـــة الأخرى، اإل اأن هـــذه الوظيفة �سوف تلعب دورًا كبـــريًا بعد اإلغاء وظيفة 
اأو اأداة �سعـــر اخل�سم، نظرًا لرتباطهـــا بالفائدة املحرمة �سرعًا مع وجود البديل 
عنهـــا وهو حتديد اأرباح امل�ساركة وامل�ساربة، والذي �سيتناولها الباحث لحقًا)39(، 
وميكننـــا القول اإن ا�ستخدام اأداة الحتياطي، هي اأجنح اأي�سًا من ا�ستخدام �سعر 
اخل�ســـم، يف القت�سادات النامية والتي منها الـــدول العربية، وقد ورد يف تقرير 
جمل�ض الفكر الإ�سالمي ب�ساأن اإلغاء الفائدة من اقت�ساد باك�ستان ما ياأتي:)يتمتع 
م�سرف الدولة ب�سلطـــة مطالبة امل�سارف الأخرى بالحتفاظ لديه بن�سبة �سيولة 
دنيا من التزاماتها حتت الطلب حمددة الأجل، كما اأنه يتمتع اأي�سًا ب�سلطة تغيري 
هـــذه الن�سبـــة كلما كان ذلـــك �سروريًا، ول يدفـــع م�سرف الدولة اأيـــة فائدة اإىل 
امل�ســـارف على هذه الحتياطيات النقدية التي تودعها لديه، ويف الوقت احلا�سر 

تبلغ الن�سبة 5 % على كل من اللتزامات حتت الطلب اأو لأجل(.
التي عقدت يف مقر البنك  الندوة  ال�سركات، وقائع  النقود والبنوك وامل�ساهمة يف  )39( ق�سايا معا�سرة يف 
الإ�سالمي  الفقه  وجممع  والتدريب،  للبحوث  الإ�سالمي  املعهد  بني  بالتعاون  بجدة،  للتنمية،  الإ�سالمي 

بجدة، 1993م، �ض 271. 
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ويوؤكد الدور الذي تلعبـــه وظيفة م�سرف الحتياط الدكتور)40(، حممد جناة اهلل 
�سديقـــي بقوله: ))اإذا رغب امل�سرف املركـــزي يف احلد من الئتمان، فاإنه يزيد 
ن�سبـــة الحتياط النقدي القانوين، فت�سطر امل�ســـارف التجارية لزيادة اأر�سدتها 
النقديـــة، ويجربها على بيـــع الأ�سهم اأو �سحب جزء من املبالـــغ املقرت�سة لرجال 
الأعمـــال مـــن امل�ســـارف التجارية، ف�سيكون هنـــاك انخفا�ض يف حجـــم الودائع، 
ممـــا يوؤدي اإىل تقلي�ض عمليـــة توليد الئتمان، واإذا رغـــب امل�سرف املركزي، يف 
تو�سيـــع الئتمان، فاإنه يخف�ض ن�سبة الحتياط النقدي، فنجد امل�سارف التجارية 
بحوزتهـــا فوائ�ـــض نقدية لي�ست بحاجـــة اإليها، ورمبا تقوم ب�ســـراء اأ�سهم اأو تقدم 
الأمـــوال اإىل رجـــال الأعمال على اأ�سا�ـــض امل�ساربة، لتتخل�ض مـــن هذه الأر�سدة 
النقديـــة... ولتحقيـــق اأرباح مـــن هذه الأر�ســـدة الفائ�سة ومـــع التو�سع يف عر�ض 
النقـــود: فاإن ودائع امل�سارف التجارية تتو�سع، وتبداأ عملية توليد النقود، وميكننا 
اأن ن�ستنتـــج اأنـــه يف ظل اقت�ســـاد ل ربوي، ميكـــن اأن يزيد امل�ســـرف املركزي، اأو 
يخف�ض عر�ض النقود، من خالل تخفي�ض اأو زيادة ن�سبة الحتياط النقدي اأي اأن 
امل�سرف املركزي ميكن، بو�سفه م�سيطرًا على ن�سبة الحتياط النقدي، اأن ينظم 

بفعالية عر�ض النقود(. 

املطلب الرابع: الرقابة على االئتمان 
اإن كميـــة النقود يف القت�ساد، ت�سمل: النقـــود الورقية )اأوراق البنكنوت( والنقود 
املعدنية )النقـــود امل�ساعدة( والأوراق الإليكرتونية، ونقـــود الودائع، ويتم اإ�سدار 
النقـــود الورقيـــة واملعدنية وت�سمـــي النقود الأوليـــة عن طريق امل�ســـرف املركزي 
الإ�سالمي؛ كما تناول الباحث ذلك يف املطلب الأول، والذي يتحكم يف كميتها ب�سكل 
مبا�ســـر، بينما نقود الودائع تولدها امل�سارف التجارية عن طريق عملية الئتمان 
امل�سريف، والتي تخلق من خاللها اأرباحًا، ولذلك فمن م�سلحة امل�سارف التو�سع 
يف توليـــد النقود الئتمانية ب�سكل م�ستمـــر، م�ستعملة فائ�ض الطاقة الإيداعية؛ اأي 
تلك الأموال والودائع التي ل يحتاجها املودعني يف املدى املتو�سط والطويل غالبًا، 

)40( ترجمة: من�سي، عبدالعليم، )تقرير جمل�ض الفكر الإ�سالمي ب�ساأن اإلغاء الفائدة من اقت�ساد باك�ستان(، 
مرجع �سابق، �ض 104. 
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ومـــن هنـــا ت�سبح ال�ســـرورة ملحة لتدخل امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمي، بطرق 
واأدوات متنوعـــة للتاأثـــري يف حجم وكمية النقود )عر�ـــض النقود( مبا يتنا�سب مع 

منو الن�ساط القت�سادي )41(. 
وقبـــل تنـــاول تلـــك الأدوات، ل بـــد مـــن التطـــرق، اإىل اآراء بع�ـــض القت�ساديـــني 
الإ�سالميني، والذين يروا اأن عملية توليد)42(النقود والئتمان يف النظام امل�سريف 
الإ�سالمـــي غـــري حمبـــذة، وعلى الدولـــة الإ�سالميـــة ال�سيطرة كاملـــة على عملية 
التوليد، من خالل اإن�ساء م�سارف ائتمانية متخ�س�سة، متلك الدولة راأ�ض مالها 
)100 %( وتنت�ســـر يف املحافظـــات والأقاليـــم، وتخ�سع تلك الفـــروع يف �سيا�ستها 
الإئتمانيـــة مل�ساعدة، ال�سلطات النقدية )امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي(، اأما عن 
م�ســـادر متويل تلـــك الفروع فهي: راأ�ض املال وودائع امل�ســـرف املركزي، والودائع 
ال�ستثمارية لالأفراد وال�سركات، والودائع الدخارية، واجلارية، واأرباح امل�سارف 
الئتمانيـــة املتخ�س�سة عرب ن�ساطها ال�ستثماري والزكاة، ويوؤكد ذلك على اأهمية 
ال�سيطـــرة علـــى الئتمان، )موري�ض اآليـــة( بقوله: ))اإن اآليـــة الئتمان، كما تعمل 
اليـــوم، تعتمد على الغطاء اجلزئـــي لودائعه، وعلى خلق النقود من ل �سيء، وعلى 
الإقرا�ـــض لأجل طويـــل اأموال مقرت�سة لأجـــل ق�سري، كل هذا مـــن �ساأنه اإحداث 
زيـــادة ج�سيمـــة يف اأوجه اخللل املالحظة، فالواقع اأن جميـــع الأزمات الكربى، يف 
القـــرن التا�سع ع�سر والع�سرين قد ن�ساأت من فـــرط تزايد الئتمان ووعود الدفع، 
وحتويلهـــا اإىل نقود، كمـــا ن�ساأت من امل�ساربـــة، التي اأثارت هـــذا التزايد وجعلها 
ممكنـــة، و�ســـواء تعلق الأمر باأ�سعـــار ال�ســـرف اأو باأ�سعار الأ�سهـــم، فاإنه يالحظ 
غالبـــًا، انف�سام بـــني معطيات القت�ســـاد احلقيقي، وبني الأ�سعـــار ال�سمية التي 
حتددهـــا امل�ساربـــة، ويف كل مكان فاإن امل�ساربة امل�سعـــورة واملحمومة، قد اأتاحها 
وغذاها، و�سخها الئتمان على ال�سورة التي يعمل بها اليوم، ومل تبلغ يف اأي وقت 

م�سى، هذا املبلغ(()43(وي�ستند اأولئك القت�ساديون اإىل حجج منها ما ياأتي: 

)41( �سديقي، الربفو�سري حممد جناة اهلل )النظام امل�سريف الالربوي(، مرجع �سابق، �ض 75. 
)42( �سالح، �ساحلي، مرجع �سابق، �ض 39. 

نقدي  د. معبد، )نحو نظام  وانظر: كذلك اجلارحى،  �سابق �ض 239،  اأحمد جمذوب، مرجع  اأحمد،   )43(
ومايل اإ�سالمي(، مرجع �سابق �ض 47. 
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• اأن اإ�ســـدار النقـــود عمل من اأعمال ال�سيادة، فيجـــب األ يتمتع بها جهة �سوى 	
امل�سرف املركزي، بحكم اأنه �سخ�ض اعتباري ميثل الدولة. 

• عن طريق م�سرف اإحداث الئتمان يف امل�سارف الئتمانية احلكومية، ميكن 	
حتديد كمية و�سائل الدفع )النقود(، والتي تتنا�سب مع منو الناجت القومي. 

• اأن امل�ســـرف املركـــزي ل ي�ستطيع التحكم بفاعليـــة يف الئتمان الذي حتدثه 	
امل�ســـارف التجاريـــة، واأنها تتو�سع يف فرتات الـــرواج القت�سادي، وتقلل من 

قرو�سها يف فرتات الك�ساد. 
• اإن التو�ســـع يف الئتمـــان يوؤدي اإىل حتقيق اأرباح طائلـــة، وذلك لأنه يوؤدي اإىل 	

ت�سخم رووؤ�ض اأموال امل�سارف التجارية التي ميلكها بع�ض الأفراد مما يوؤدي 
اإىل عدم عدالة توزيع النمو. 

• حماربـــة اجتاه امل�سارف التجارية التي تتعامل مـــع الغني دون الفقري، حيث 	
يعطي الأولوية للموؤ�س�سات الكبـــرية، ذات القدرة على امل�ساومة، والقرتا�ض 

وتقدمي ال�سمانات.
 وميكن الرد على هذا الراأي مبا ياأتي: 

اأن امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي لـــن يتخلى عن اإدارتـــه ورقابته علـــى الئتمان 
م�ستخدمـــًا اأدوات ذات فعاليـــة، ومنهـــا: عمليات ال�سوق املفتوحـــة، وحتديد ن�سبة 
الحتياطيات ون�سبة ال�سيولة، والقر�ض احل�سن، ف�ساًل عن التوجيه الأدبي وامللزم 
يف اأحيـــان اأخرى لتحديد ن�سب امل�ساركة وامل�ساربة وتخ�سي�ض الئتمان وتوجيهه 

ناحية القطاعات القت�سادية ذات الأولوية. 
اأن فل�سفـــة النظـــام امل�ســـرف الإ�سالمـــي تقـــوم علـــى مرتكـــزات منهـــا احلرية 
القت�ساديـــة وحريـــة ال�ســـوق يف حتديـــد العر�ض والطلـــب النقـــدي دون التدخل 

املبا�سر، كي جتعل القطاع اخلا�ض يلعب دورًا مهمًا يف التنمية القت�سادية. 
اأن الـــدول العربية والنامية بحاجة اإىل توجيه القت�ساد ب�سكل موجه، ولكن ثبتت 
التجـــارب التاريخية، مثلما تناول الباحث جتربة امل�سرف املركزي ال�سرتاكي اأن 
ف�سلها يف قدرتها على حتقيق هذا الهدف ال�سامي وهو نظريًا جيد، ولكن ي�سعب 
تطبيقـــه لعدة عوامـــل، منها: اأن النظـــام احلكومي نظـــام بريوقراطي فال متلك 
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الدولة احل�ض التجـــاري، واحلافز يدفع اإىل كفاءة الإنتاج والأداء، كما اأن النظام 
البريوقراطي بطيء يف عملية التخطيط وجمع املعلومات وحتليلها وح�سن التعامل 
معهـــا، ف�ساًل عـــن اأن النظام امل�ســـريف احلكومي عر�ســـة للف�ســـاد واملح�سوبية، 
وامل�سارف املتخ�س�سة التي متلكها الدول النامية والعربية اأكرب دليل على ذلك. 
ميكن اللجوء، اإىل و�سائل اأكرث فعالية من ال�سيطرة املبا�سرة، لتحقيق اإعادة توزيع 
الـــرثوة وتخفي�ض ا�ستئثار مالك امل�ســـارف التجارية بالأرباح، حيث ميكن للدولة 
يف النظام امل�سريف الإ�سالمي فر�ض �سرائب على الأرباح تتنا�سب وكميتها بحيث 
ل توؤثـــر على اإدارة امل�ســـارف، كما ميكن لها اأن تفتت ملكيـــة امل�سارف التجارية 
مـــن خـــالل و�سع �سوابط �سادقـــة للتملك يف روؤو�ض الأموال مـــن خالل جعل تلك 

امل�سارف �سركات م�ساهمة وتكون اآثارها التوزيعية اأ�سمل.
يعلق الأ�ستاذ يو�ســـف كمال دفاعًا عن خلق الئتمان لدي امل�سارف التجارية على 
ذلـــك بقولـــه )اإن اآلية الئتمان يف ظل نظام امل�ساركـــة، �ستختلف عن اآليته يف ظل 
الفائدة، ويكفي اأنه �سريتبط بالن�ساط القت�سادي مع ارتباطه بربحية امل�سرف، 
كما اأن الئتمان لي�ض عماًل من اأعمال ال�سيادة، فرتا�سي النا�ض على و�سائل لعقد، 
ال�سفقـــات كال�سيـــكات، ل يعني اإعطاوؤهـــم، �سلطة اإ�سدار نقـــود قانونية، كما اأن 
الئتمـــان لي�ض وهمًا؛لأن �سمـــان البنك لالئتمان ي�سع اأ�سولـــه كلها، رهنًا بنتائج 

هذا الئتمان وف�سله يعني نق�ض ربحه اأو نق�ض راأ�ض ماله()44(.
ويف�ســـل الباحث التفكري باأ�ساليب اأقـــل تدخاًل مبا�سرًا كمـــا اأورد اآنفًا، ومن تلك 
الأفـــكار املوؤثرة ما ذهب اإليه الربوف�سور)45(حممد جناة اهلل �سديقي، فيما يتعلق 
بكون امل�سرف التجاري ي�ستاأثر بالودائع حتت الطلب، فيقرتح اأن تقدم يف مقابل 
ذلـــك قرو�ـــض ح�سنة بقولـــه )اإن امل�سارف التجاريـــة ملزمة باأن تقـــوم باإقرا�ض 
ن�سبـــة من ودائعها اجلارية على اأن تكون الن�سبـــة )50 %،( واأطلقنا عليها )ن�سبة 
الإقرا�ـــض( ول ي�ســـرتط اأن تتبع كل امل�ســـارف هذه الن�سبة ب�ســـورة حمددة، اإذ 

القت�ساد  بحوث  جملة  الزدهار(،  اإىل  النهيار  )من  امل�سري،  رفيق  الدكتور  ترجمة  موري�ض  اآليه،   )44(
الإ�سالمي، اجلمعية الدولية لالقت�ساد الإ�سالمي، لندن، املجلد الأول، 1991م، �ض 66. 

)45( حممد، يو�سف كمال )فقه القت�ساد النقدي( مرجع �سابق، �ض 394. 
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ميكـــن لبع�سها اأن تقر�ض ن�سبة اأعلي ل حت�سل على فوائد منها، لذلك فلي�ض من 
املتوقع اأن تقوم امل�سارف التجارية باإقرا�ض ن�سبة اأعلى من ن�سبة الإقرا�ض، ومبا 
اأن هذه القرو�ض املوؤقتة ي�ستلزم تقدميها �سمانات حتكم اإعادتها، فيتوقع بالرغم 
مـــن اأنهـــا ل حتمل فائدة اأن يكون الطلـــب عليها قليل، واأن يف�ســـل رجال الأعمال 
اأمـــوال امل�ساربـــة عليهـــا، وينبغي مراقبة تنفيـــذ هذه الالئحة مـــن خالل مراقبة 
الن�سبـــة بني ودائع القرو�ض، والقرو�ض املقدمة منها يوميًا، ول ي�سرتط اأن تراعي 
الن�سبـــة حرفيـــًا كل يوم(، واأردف قائاًل عند احلديث علـــى ت�سييل تلك القرو�ض، 
فاإذا كانت امل�سارف التجارية يف حاجة اإىل نقد، بالإ�سافة اإىل مواردها، ملواجهة 
طلبات اجلمهور، والنقد فيمكن اأن تربز �سهادات القرو�ض التي قدمتها للجمهور، 

للم�سرف املركزي لتح�سل مقابل هذه ال�سهادات على قرو�ض منه. 
والقرو�ـــض املقدمة بوا�سطة امل�سارف التجارية �سنطلق عليها )ن�سبة القرتا�ض( 
ونقرتح اأن تكون هذه الن�سبة )25 %( على األ ي�سمح بهذا القرتا�ض اإل يف حالت 
الطلـــب غري العـــادي على النقود، ولـــن ي�سمح يف احلالت التـــي حتتاج امل�سارف 
التجاريـــة ملزيد مـــن النقد ملقابلـــة الزيادة يف ن�سبـــة الحتياط النقـــدي بو�ساطة 
امل�سرف املركزي، وتقدم هذه القرو�ض ملدة مقيدة )اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني اأو ثالثة 
اأ�سابيـــع( وميكن زيادتهـــا اإذا كان الطلب على النقود غري عـــادي، وتقلبات طلب 
النقـــود لدى اجلمهور يف معظمها موؤقتة ولفرتة ق�ســـرية، اأما عندما تكون هناك 
زيـــادة دائمة يف الطلب على النقـــود، فاإن على امل�سارف املركزيـــة اأن تعالج هذه 
احلالة بتقدمي املزيد مـــن النقود للنظام امل�سريف ككل مقابل �سرائه الأ�سهم من 

امل�سرف التجاري(. 
واأو�سح اخلبري اأن لهذه الأداة فعالية يف توجيه الئتمان باتخاذ الأولوية والأهداف 
القت�سادية للنمو بقوله )وميلك امل�سرف املركزي �سلطة تعديل ن�سبة القرتا�ض 
مقابل الكمبيالت التجاريـــة بفر�ض التاأثري على الئتمان وتو�سيع الئتمان لبع�ض 
القطاعـــات واإخ�ساعها لل�سيطرة، فيمكن مثاًل حتديـــد ن�سبة القرتا�ض يف قطاع 

الزراعة بـ 30% مقابل 20% لتجارة القطن(. 
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ولـــدى الدكتـــور �سابـــرا راأي اآخر فهـــو: ين�سح بتوزيـــع الودائع اجلاريـــة بالبنوك 
التجاريـــة ح�سب مـــا يلي: )5 - 10( % احتياطي �سيولـــة، )10-15( % ي�ستثمرها 
البنك املركزي، ليغطى م�ساريفه، )25( % للحكومة ت�ستثمرها ويعود ربحها على 
املجتمـــع، )40-50( % تعطـــى ملوؤ�س�سات متويل غري البنـــوك ي�ستثمرها م�ساركة، 
وي�ستخدم عائدها، يف اخلدمات الجتماعية، )10- 15( % اإقرا�ض ق�سري الأجل 
يف حالـــة حاجـــة عمالء البنك، ويرى التاأمني على هـــذه الودائع، وعدم اإعطاء اأي 

عائد ملودعيها()46(.
املركـــزي  للم�ســـرف  النقديـــة  ال�سيا�ســـة  واأ�ساليـــب  اأدوات  تق�سيـــم  وميكـــن 

الإ�سالمي كالآتي:
االأداوت واالأ�ساليب الرقابية الكمية: 

يق�ســـد بـــالأدوات والأ�ساليب الرقابيـــة الكمية هي تلـــك الأدوات التي ي�ستخدمها 
امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي يف التاأثـــري على حجـــم الئتمان، ومـــن اأبرز تلك 
الأدوات التـــي تناولهـــا الباحث يف املطلـــب الثاين والثالث، ا�ستخـــدام الحتياطي 
القانوين، وحتديد هوام�ض واأرباح العقود الإ�سالمية كامل�ساركة وامل�ساربة والإيجار 

واملرابحة وغريها، و�سهادات القرو�ض، وكذلك عماليات ال�سوق )47(املفتوحة. 
م�ساركـــة امل�ســـرف املركزي)48(الإ�سالمـــي يف تقدمي قرو�ـــض اإىل امل�سارف التي 
حتتـــاج اإىل النقـــد على اأ�سا�ـــض امل�ساربة )امل�ساركـــة يف الأربـــاح( فلقد ت�سمنت 
اأنظمة امل�سرف املركزي الباك�ستاين وتعليماته بنودًا تتعلق بتوفري اأموال امل�ساربة 
للم�ســـارف التجاريـــة بعـــد اأن انتقل اإىل النظـــام امل�سريف الإ�سالمـــي، ويف هذه 
احلالة تكون ن�سبة الأرباح التي تدفعها امل�سارف التجارية م�ساوية لن�سبة الأرباح 
التـــي يدفعها امل�ســـرف املقرت�ض على ح�سابـــات التوفري لديه عـــن ن�سف ال�سنة 
املعينة، اأما اإذا حتمل امل�سرف خ�سائر يف تلك املدة فاإن الأرباح التي ح�سل عليها 

)46( �سديقي، الربف�سور جناة اهلل )النظام امل�سريف الالربوي( مرجع �سابق، �ض 73، كذلك ميكن النظر 
للموؤلف نف�سه يف كتاب،)امل�سارف املركزية يف اإطار العمل الإ�سالمي( مرجع �سابق، �ض 49. 

)47( حممد، يو�سف كمال )فقه القت�ساد النقدي( مرجع �سابق، �ض 397.
)48( ح�سن، د. �سابر حممد )ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية يف التطبيق املعا�سر( ندوة التطبيقات القت�سادية 

الإ�سالمية املعا�سرة، الدار البي�ساء، 1998م، �ض 6. 
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امل�ســـرف املركزي الباك�ستاين عن تلـــك املدة تعاد لذلك امل�ســـرف ويتم تق�سيم 
اخل�سائر بني اأ�سحاب روؤو�ض الأموال بالن�سبة والتنا�سب مع التمويل الذي قدموه. 
م�ساركـــة امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي يف تقـــدمي قرو�ـــض ح�سنـــة )جمانية( 
للم�سارف التجارية مع حتمل امل�ســـرف التجاري ر�سوم تكلفة امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي لإدارة تلك ذلك القرو�ض، وهذا الأ�سلوب جلاأت اإليه معظم امل�سارف 
املركزية الراأ�سمالية عند حاجة امل�سرف التجاري اإىل النقد خا�سة يف الأزمات، 
وينبغـــي عـــدم التو�سع يف ذلـــك اأو اللجوء اإليـــه اإل بعد ا�ستنفـــاذ الأدوات الأخرى 
التـــي حتدث الباحث عنهـــا، مثل اأن تكون ن�سبـــة اإعادة التمويـــل، مرتبطة بن�سبة 
الإقرا�ـــض، وهـــي تلـــك الن�سبة املئوية مـــن الودائع حتـــت الطلب لـــدى امل�سارف 
التجاريـــة، )اقرتاح الدكتور حممد جنـــاة اهلل �سديقي(، واقرتاح الدكتور حممد 
عمـــر �سابرا، حيث امل�ســـارف التجارية تلتـــزم بتقدمي قرو�ض ح�سنـــة للحكومة، 
وبالتايل يكون من حق امل�سرف الذي قدمها، اأن يح�سل على ن�سبة منها يف اإطار 

اإعادة متويله من امل�سرف املركزي. 
التمويـــل عن طريق �سراء امل�ساربات واملرابحـــات وامل�ساركات؛ ففي حالة احتياج 
امل�ســـارف التجارية للتمويل، وقد ا�ستنفذت الطرق ال�سابقة، ميكنها اأن تلجاأ اإىل 

بيع م�ساركاتها اأو مرابحاتها اأو م�سارباتها للم�سرف املركزي. 
�سبط حدود ن�سبة امل�ساركة يف الربح واخل�سارة، بغر�ض التحكم يف حجم الئتمان 
ودرجـــة التو�سع املطلوبة، ويتطلـــب الأمر حتديد احلد الأدنى واحلد الأعلى لن�سب 
امل�ساركـــة يف الأربـــاح بـــني امل�سارف التجاريـــة وامل�ستثمرين، ويـــرتك للم�سارف 

التجارية هام�ض احلركة واحلرية يف ذلك املجال بني احلدين الأدنى والأعلى. 
ويذهـــب الأ�ستـــاذ عبدالقادر من�ســـور اإىل التاأكيـــد على فعالية حتديـــد هوام�ض 
امل�ساركات وامل�ساربات بقوله: )اإن التغيري يف هوام�ض املرابحات، ون�سيب الإدارة 
يف اأربـــاح امل�ساركات، ميكـــن اأن يلعب دورًا وا�سحًا، يف توزيـــع وتخ�سي�ض املوارد 
املتاحة يف القت�ســـاد، يف �سوء اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية املعلنة، واإذا ما قيل 
اإن العالقـــة البينيـــة بني هذه الهوام�ض وقـــرارات ال�ستثمار، تبـــدو غري مبا�سرة، 
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ومـــن ثـــم ل ميكن التحديد بدقة لالآثـــار الناجتة عنها، فـــاإن احلجة نف�سها ميكن 
اأن تـــورد يف حالـــة اأ�سعـــار الفائـــدة و�سعر اإعـــادة اخل�سم، وهذا يف حـــد ذاته، ل 
يلغـــي اأهميـــه هـــذه الأدوار، اأو الدور الذي ميكـــن اأن تلعبـــه يف تخ�سي�ض املوارد، 
واإمنـــا يوؤكد على �سرورة ا�ستخدام حزمة كاملة من الأدوار، ل�سمان حتقيق الأثر 
النهائـــي املطلوب()49(، وي�سكك بع�ض اخلرباء بجـــدوى حتديد ن�سبة امل�ساركة يف 
الربـــح واخل�سارة كاأداة فاعلـــة يف التحكم بالئتمان، ولذا يقـــول الدكتور حم�سن 
�ـــض. خان، وعبا�ض مرياخور: )اأنه من املمكن للم�سرف املركزي اأن يقوم بتنظيم 
ن�سب امل�ساركة، بـــني امل�سارف التجارية واملقرت�سني مـــن ناحية، وبني امل�سارف 
التجاريـــة، واملودعني من الناحية الأخرى، وتوؤدي التغـــريات يف هذه الن�سب، اإىل 
التغـــري مبعدل العائد، وميكن اأن ينتج عنها نف�ـــض الأثر، الذي ينتج عن اأداة �سعر 
الفائـــدة على تدفقات املوارد املاليـــة على امل�ستويني القطاعـــي وال�سامل، غري اأن 
هنـــاك جدًل، حول مدي �سالحية مثل هذه ال�سيا�ســـة، حيث اأنها ت�سكل قيدًا على 
حريـــة التعاقد، ورمبا ل تكون من�سفة، و�ستثور م�ساألة عدم الإن�ساف يف حالة ما 
اإذا فر�ســـت قواعد امل�ساركة يف الربح التي ي�سيفها امل�سرف املركزي، مثل عائد 

اأعلى للربح يقل عن ح�سة امل�ساركة يف اخل�سارة()50(.

يف  القت�ساد  من  الفائدة  اإلغاء  ب�ساأن  الإ�سالمي  الفكر  جمل�ض  وتقرير  عبدالعليم،  من�سي،  ترجمة:   )49(
الباك�ستان، مرجع �سابق، �ض91.

)50( عبدالقادر، من�سور )تنظيم ال�سوق النقدي واملايل من قبل البنوك املركزية(، مرجع �سابق، �ض 43. 
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عمليات ال�سوق املفتوحة: 
يق�ســـد بعمليـــات ال�ســـوق املفتوحة )دخـــول امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي بائعًا 
اأو م�سرتيـــًا لالأوراق املاليـــة والنقدية باأنواعهـــا كال�سندات الإ�سالميـــة والأ�سهم، 
وذلـــك للتاأثـــري على الن�ســـاط القت�سادي عن طريـــق التاأثري يف حجـــم الأر�سدة 
النقديـــة احلا�سرة واملوجودة لدى امل�ســـارف التجارية والأفراد، من اأجل التو�سع 
اأو التقلي�ـــض يف حجـــم الن�ســـاط الئتمـــاين وال�ستثمـــاري للم�ســـارف التجارية، 

واملوؤ�س�سات املالية، وال�ستثمارية، والأفراد(.
واجلديـــر بالذكـــر اأن بيـــع و�ســـراء الأوراق املاليـــة الإ�سالمية �سي�ســـكل بدياًل عن 
عمليـــات ال�ســـوق املفتوحة يف النظـــام امل�سريف الربوي، ويتوقـــع اأن تكون احلاجة 
اإليهـــا متدنية يف اقت�ساد اإ�سالمـــي م�ستقر ف�ساًل عن ذلك فـــاإن البلدان العربية 
النامية تتميز ب�سحالة �سوقها املايل، مما يدعم الت�سكيك باأهمية عمليات ال�سوق 
املفتوحـــة وحمدوديتها يف احلد من التقلبات القت�سادية )51(، وميكن تق�سيم تلك 

الأوار ق املالية التي �ستعمل يف �سوق لالأوراق املالية الإ�سالمية اإىل)52(ما ياأتي: 

االأدوات املالية القائمة على امللكية 
تقـــوم فكرة الأوراق املالية املنبثقة من مبداأ امللكية على تداول وثائق اأو م�ستندات 

التملك فم�ستندات التملك اإمنا متثل ملكية لأعيان حمددوه ومعروفة)53(. 
وي�ستند تداول هذه امل�ستندات اإىل مبداأ القب�ض ال�سرعي الذي يفتي به عند قب�ض 
امل�ستنـــد والذي ميثـــل امللكية وحيث اأن الأعيان اململوكة تخ�ســـع لعوامل ال�سوق يف 
حتديـــد اأ�سعارها لذلـــك ميكن بيع هذه امل�ستنـــدات باأ�سعار ال�ســـوق �سواء قلت اأم 

زادت عند �سرائها اأو اإ�سدارها للمرة الأوىل. 
اأمـــا العائـــد الذي ين�ساأ عن هـــذه امل�ستندات فهو ما ين�ساأ عـــن الأعيان نف�سها من 

)51( خان، حم�سن �ض، وعبا�ض مرياخور )النظام املايل وال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي( �سندوق 
النقد الدويل، اإدارة البحوث، وثيقة �سادرة عام 1985م، �ض 16.

)52( عفر، د. حممد عبداملنعم، )ال�سيا�سة القت�سادية يف الإ�سالم( املطبعة العربية احلديثة، مرجع �سابق، �ض133. 
الفكر  دار  الإ�سالمي(  القت�ساد  يف  و�سوابطها  ودورها  املالية  )ال�سيا�سات  منذر  د.  القحف،   )53(

املعا�سر،،بريوت الطبعة الأوىل 1998م، �ض70. 
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اإيـــراد وي�سمـــى بالعائـــد الإيرادي اإ�سافة اإىل مـــا ين�ساأ عن التغـــريات ال�سوقية يف 
اأ�سعار الأعيان نف�سها وهو ما ي�سمى بالعائد الراأ�سمايل.

واأمـــا درجة املخاطـــرة فتتفـــاوت ح�سب الأعيـــان نف�سهـــا والأحـــوال القت�سادية 
وال�سيا�سيـــة والأمنية ال�سائـــدة يف البلد طيلة مدة التمويـــل بالتملك، وكذلك فاإن 
درجـــة املخاطـــرة تتاأثر بنـــوع الأداة التمويليـــة امل�ستخدمـــة واأهم اأنـــواع الأدوات 
املاليـــة القائمة، على التملك �سكوك الإيجارة واأ�سهـــم امل�ساركة واأ�سهم امل�ساربة 

وح�س�ض الإنتاج )54(. 

الفقه الإ�سالمي عن  اأ�ستاذ  العبادي  التطبيقات ل�سندات املقار�سة ما ذكره د. عبدال�سالم  اأبرز  )54( ومن 
جتربة اململكة الأردنية الها�سمية ممثلة بدائرة الأوقاف من اإ�سدار �سندات مقار�سة بقانون بقوله)وقد 
عرف قانون �سندات املقار�سة رقم )10( ل�سنة 1981م: �سندات املقار�سة يف املادة )2( فقرة )اأ( باأنها: 
الوثائق حمددة القيمة التي ت�سدر باأ�سماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها ل�ساحب امل�سروع بعينه 
فكرة  تو�سيح  املادة  هذه  من  )ب(  الفقرة  يف  وجاء  الربح.  وحتقيق  وا�ستغالله  امل�سروع  تنفيذ  بق�سد 
اأي  اأرباح امل�سروع ول تنتج �سندات املقار�سة  ال�سندات على ن�سبة حمدودة من  ال�سندات: يح�سل مالكو 

فوائد كما ل تعطي مالكها احلق يف املطالبة بفائدة �سنوية حمددة. 
اأما عن �سمان اأ�سل قيمة ال�سند متماثلة اأن ل يتعر�ض املكتتبني للخ�سارة وتتحملها اجلهة امل�سدرة لل�سند   
اأو  نق�ض  املقدرة دون  الإطفاء  الأ�سلية يف مواعيد  ال�سند  قيمة  لللمكتتب  الأحوال  يعاد يف جميع  وبحيث 
خ�سارة وذلك ت�سجيعًا لالكتتاب يف هذا النوع من ال�سندات فقد جاء يف املحتوى: ومبا اأن وزارة الأوقاف 
مبقت�سى املادة الرابعة من قانون الأوقاف رقم )26( ل�سنة 1966م لها �سخ�سية معنوية وا�ستقالل مايل 
واإداري، ومبا اأن لها �سرعًا حكم املتويل على الوقف، ومبا اأنه يجوز �سرعًا للحكومة مبا لها من ولية عامة 
اأن ترعى �سوؤون املواطنني، ولها اأن ت�سجع اأي فريق على القيام مبا يعود على املجموع باخلري وامل�سلحة فاإن 
جلنة / لفتوى وامل�سرتكني معها يف هذا الإجماع يرون اأنه بعد حتقيق كفاية احلكومة فاإن الن�ض على حتمل 

املكتتبني للخ�سارة مل يعد واردًا ول لزوم له، فاإننا نقرر ما يلي: 
جواز كفالة احلكومة ل�سندات املقار�سة املخ�س�سة لعتماد اأرا�سي الأوقاف باعتبار اأن احلكومة طرف   

ثالث وذلك على اأ�سا�ض الوعد امللزم. 
من  ي�سيبهم  ما  املكتتبون  يتحمل  اأن  على  الغاية  لهذه  املقار�سة  �سندات  للن�ض يف  عدم احلاجة حينئذ   

اخل�سارة. 
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 اأوراق الدين النقدي: 
وهـــي تعتمد على القر�ـــض اأو بيع املرابحة وبيـــع ال�ست�سناع فيمكـــن للحكومة اأن 
ت�سدر �سندات مرابحة و�سندات ا�ست�سناع مقابل ما حت�سل عليه من �سلع ولوازم 

من القطاع اخلا�ض مع مالحظة ال�سروط املعروفة يف كل من هذين العقدين. 
وميكـــن اأن ت�سدر هذه ال�سندات بوحدات �سغـــرية ولأجال ا�ستحقاق متتالية مما 
يخفـــف مـــن اآثار عدم تداولها علـــى برجمة ال�سيولة لدي حامليهـــا، كما ميكن اأن 
تقبـــل احلكومـــة ا�ستعمالها يف �سداد ال�سرائب ويف دفـــع التاأمينات واحلقوق لدى 
اأجهـــزة احلكومة اأو القطاع اخلا�ض، ويالحظ اأن هذه الأدوات تربط الدين العام 
بتقدمي ال�سلعة اأو اخلدمة للحكومة اأو موؤ�س�ساتها، وبالتايل فاإن تطبيقها يقلل من 
احتمـــالت �ســـرف الدين العام على غريها، ومن جهة اأخـــرى فاإن �سندات الدين 
النقدي ميكن اأن تكون ق�سرية اأو متو�سطة اأو طويلة الأجل كما ميكن اأن ت�سدرها 

احلكومة اأو الهيئات العامة التابعة لها. 
وينبغـــي اأن نالحـــظ اأن عدم قابلية هـــذه ال�سندات للتدوال بغـــري قيمتها ال�سمية 

يجعلها اأداة قا�سرة يف الأ�سواق املالية )55(. 

 اأوراق الدين العيني: 
وهـــي اأوراق تكـــون فيها مديونية احلكومـــة عينية، وتن�ساأ هـــذه الديون على ثالث 
معامـــالت �سرعية هي: ال�سلـــم)56(، ال�ست�سناع والإجارة اأمـــا فكرة هذه الأدوات 

فهي كالآتي: 
التـــزام من قبـــل احلكومة بتقدمي �سلـــع وخدمات خا�سة حلامـــل ال�سند يف تاريخ 
م�ستقبلـــي معلن، وقد تكون هذه ال�سلع معيارية ممـــا يجوز فيه ال�سلم، كاملنتجات 
الزراعية، كالقمح اأو م�سنعة كال�سكر اأو مادة خام كالبرتول اأو تكون غري معيارية، 
مما ميكن تو�سيفها بدقه كبيوت ال�سكن، كما ميكن اأن تكون اخلدمات التي تلتزم 
احلكومـــة اأو املوؤ�س�سات العامة تقدميها يف امل�ستقبل منافع من نوع ما ي�سمى عادة 

باخلدمات العامة مثل: كمية حمددة من الكهرباء، اأو اخلدمة الهاتفية. 
)55( القحف، د. منذر، منذر )ال�سيا�سة املالية دورها و�سوابطها يف القت�ساد الإ�سالمي( مرجع �سابق، �ض 83. 
)56( القحف، د منذر، ال�سيا�سة املالية، دورها، و�سوابطها يف القت�ساد الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض 84. 
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اأما عـــن اخل�سائ�ض القت�ساديـــة لأدوات التمويل القائمة علـــى املديونية، فاإنها 
تتطلـــب التزامات بالوفاء، من قبل الدولة لذلـــك ل بد فيها من اللجوء اإىل زيادة 
يف ال�سرائب، كما ل ميكن فيها التمويل اجلديد لأن اإعادة جدولة الديون النا�سئة 
عنهـــا غري ممكن وميكـــن ا�ستعمال هذه الأدوات يف التمويل ذي الأجل الق�سري اأو 
الطويـــل، كما ميكن ا�ستعمال اأدوات الديـــن النقدي للتمويل الداخلي اأو اخلارجي 
علـــى حد �ســـواء اأما اأدوات الدين العينـــي، فما كان من نوع ال�سلـــم، وال�ست�سناع 

ينا�سب اأي�سًا التمويل اخلارجي)57(. 

االأدوات واالأ�ساليب الرقابية النوعية )االنتقائية(: 
يق�ســـد بـــالأدوات والأ�ساليـــب الرقابيـــة النوعية تلـــك الأدوات التـــي ي�ستخدمها 
امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي يف التاأثري على نوع الئتمـــان، وهي موجهة للتاأثري، 

على ا�ستخدامات الئتمان، وهي:
اإلـــزام امل�ســـارف مبوانع وحـــدود التوظيف يف قطاعات معينـــة، حيث يتم حتديد 
ال�سقـــوف الئتمانيـــة، حلـــدود التمويل لعمـــالء اأو لعميـــل بعينه اأو قطـــاع اأو عدة 
قطاعـــات، واجلديـــر بالذكـــر اأن تلـــك ال�سيا�ســـة تواجـــه مبعار�ســـه، مـــن بع�ض 

القت�ساديني)58(الإ�سالميني م�ستندين على حجج، هي: 
• اأن امل�سارف التجارية يف النظام امل�سريف الإ�سالمي ل تخلق ائتمانًا.	
• اأن امل�ســـارف التجارية ل تتاجر يف الديون، واإمنا تتعامل يف �سلع وموجودات 	

ملمو�سة وبالتايل فال ينتج عن ن�ساطها اآثار ت�سخمية.
• ل يجـــوز �سرعًا حتديد �سقـــوف ائتمانية لل�سرر النا�سئ عنهـــا، ولأنها تقييد 	

للمالك يف ملكه. 

قيمتها  ال�سلم  �سكوك  ت�سمى  اإ�سالمية  �سكوك  اإ�سدار  يف  املا�سي،  العام  منت�سف  يف  البحرين  بداأت   )57(
قيمتها  �سنوات  خم�سة  مدتها  اإجارة  اأذون  اأي�سًا  طرحت  كما  �سهري،  ب�سكل  دولر،  مليون   )25(
ال�سوق  انطالق  اأعمال  راجع،  املنطقة،  بنك مركزي يف  ي�سدرها  التي  الأوىل  وهي  دولر  مليون   )100(
بالإنرتنت  موقعها  على  2002م،  ال�سني،  اليومية،  ال�سعب  �سحيفة  البحرين،  يف  العاملية  الإ�سالمية 

.http:llarabic.people.com.cn

)58( القحف، د. منذر، املرجع نف�سه، �ض 85.



189

ول اأعتقـــد اأن هذه احلجج كافية للمناداة بعدم و�ســـع �سقوف متويلية للم�سارف 
التجاريـــة يف النظـــام امل�ســـريف الإ�سالمـــي، فامل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي 
عليـــه التدخـــل يف توجيـــه الئتمان اإىل قطاعـــات تنموية ذات اأهميـــة لالقت�ساد، 
وهـــي مـــن اأهـــم الأدوات يف القت�ســـادات الناميـــة، لكن على امل�ســـرف املركزي 

الإ�سالمي ما يلي:
• املرونـــة يف تطبيق نظام ال�سقوف الئتمانية )التوظيفات( وحتديد املعدلت، 	

بالت�ســـاور مـــع امل�سارف التجارية، بعـــد مراعاة طبيعـــة عملياتها والظروف 
القت�سادية ال�سائدة. 

• اأن تفر�ـــض يف اإطـــار ال�سيا�ســـات القت�سادية املر�سومـــة وامل�ستقرة بحيث ل 	
تخ�سع للتغيري والتبديل املفاجىء، واملربك لعمليات امل�سرف التجاري. 

وميكـــن عن طريق هـــذه الأداة توجية الئتمـــان نحو ا�ستخدامـــات مثلي، قطاعيًا 
وزمنيـــًا ومكانيًا، اإذ باإمكان امل�سرف املركـــزي اإيجاد �سلة من الإجراءات، ت�ساغ 
�سمـــن خطـــة يتم تنفيذهـــا بالتن�سيق مـــع اجلهاز امل�ســـريف التجـــاري، ومن بني 
الإجـــراءات التي يتم بوا�سطتها توزيع الئتمان توزيعـــًا يتنا�سب مع طبيعة الو�سع 
القت�ســـادي ال�سائـــد عن طريق ربط مكونات الحتيـــاط النقدي باأنواع وجمالت 
الئتمان املقدم من قبل امل�سارف، بحيث ترتفع ن�سبة املكونات غري املرغوب فيها 

قطاعيًا اأو زمانيًا، بغية ت�سجيع اجتاه، الئتمان اإىل ال�ستخدامات املطلوبة)59(. 
اأدوات واأ�ساليب التدخل املبا�سر: 

اإن اأدوات التدخـــل املبا�ســـر للم�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي �ســـوف تكـــون اأ�سوة 
بامل�ســـارف املركزية الراأ�سمالية والتي تناولها الباحث �سابقًا يف منوذج امل�سرف 

املركزي الراأ�سمايل ومنها:
• الإقناع الأدبي. 	
• الرقابة امل�سرفية. 	

)59( اأحمد، اأحمد حميي )دور البنك املركزي بالن�سبة للم�سرف الإ�سالمي( ملف امل�سرف املركزي، مكتبة 
جمموعة دلة الربكة، جدة، بدون تاريخ، �ض 7. 
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ولـــن تتاأثر بتحول امل�ســـرف املركزي الراأ�سمايل اإىل م�ســـرف مركزي اإ�سالمي، 
والتـــي مـــن تلك الأ�ساليـــب دعـــم الأدوات الكميـــة والنوعية بغية حتقيـــق اأهداف 

ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية. 
غـــري اأن التغيري الرئي�سي هو يف ا�ستخدام )ن�سبـــة ال�سيولة( كاأحد اأدوات الرقابة 
امل�سرفية من قبل امل�سرف املركزي: ويق�سد بن�سبة ال�سيولة )اللتزام القانوين، 
لكل م�ســـرف بالحتفاظ بن�سبة مئوية معينة من جممـــوع التزاماته حتت الطلب 
اأو لأجـــل )ودائـــع ا�ستثمارية( يف �ســـورة نقد، مبا يف ذلك الأر�ســـدة املودعة لدى 
امل�سرف املركزي الإ�سالمي، اأو الذهب اأو الأوراق املالية، وي�سمن هذا املطلب اأن 
حتوز امل�سارف اأ�سوًل �سائله يف البالد، تكفي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها(. 
فكـــون امل�ســـارف التجارية الإ�سالميـــة لها طبيعتهـــا ال�ستثماريـــة اخلا�سة فمن 
املحبذ فر�ض ن�سبـــة ال�سيولة على الودائع اجلارية ولي�ض على الودائع ال�ستثمارية 
ذلك اأن فر�سها على الودائع ال�ستثمارية يوؤثر تاأثريًا �سلبيًا على اأن�سطة امل�سرف 
الإنتاجيـــة ودوره يف عملية متويـــل التنمية ويوؤكد ذلك �سابـــرا بقوله )لي�ض هناك 

حاجه ملطلب ال�سيولة للودائع ال�ستثمارية حيث ي�سبهها باأ�سهم املالك(. 

املطلب اخلام�س: الرقابة ال�سرعية. 
تنبـــع اأهميـــة هيئة الرقابـــة ال�سرعية للم�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي من جت�سيد 
التـــزام امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي باأحـــد مرتكـــزات ال�سيا�ســـة النقديـــة يف 
الإ�سالم، وهي اللتـــزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ثم اإن العاملني لي�سوا غالبًا 
علـــى قدر من املعرفة ال�سرعيـــة با�ستنباط الأحكام والفتوى؛ ولـــذا اأمرنا بالعودة 
لأهـــل الخت�سا�ض يف قوله تعـــاىل: ))فا�ساألوا اأهل الذكـــر اإن كنتم ل تعلمون(( 
)النحل: 43(، كما يتاأكد دور هيئة الرقابة ال�سرعية يف تلك الأو�ساع التي مير بها 
امل�ســـرف املركزي من حتول وانتقال، من امل�سرف املركزي الربوي اإىل م�سرف 
مركـــزي اإ�سالمي، وتعـــرف هيئة الرقابة ال�سرعيـــة )60(، )باأنها جهاز م�ستقل من 
الفقهـــاء املتخ�س�سني يف فقه املعامالت، ويجـــوز اأن يكون اأحد الأع�ساء من غري 

)60( �سالح، د. �ساحلي، رجع �سابق �ض 54. 
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الفقهـــاء على اأن يكون مـــن املتخ�س�سني يف جمال املوؤ�س�ســـات املالية الإ�سالمية، 
وله اإملام بفقه املعامالت، ويعهد لهيئة الرقابة ال�سرعية، توجيه ن�ساطات املوؤ�س�سة 
ومراقبتهـــا، والإ�ســـراف عليهـــا للتاأكد مـــن التزامها باأحـــكام ومبـــادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية، وتكون قراراتها ملزمة للموؤ�س�سة(. 
وقد ا�ستحدثت هيئة الرقابة ال�سرعية )61(وجودها القانوين، من القوانني املنظمة 

للبنوك الإ�سالمية. 
فمثاًل جند اأن القانون الأ�سا�سي مل�سرف في�سل الإ�سالمي امل�سري، تلزمه املادة 
)40( منـــه باإحداث هذه الهيئة وا�سرتط تكوينها من اأ�سخا�ض يتم اختيارهم من 
طـــرف اجلمعية العمومية ملدة )3(، �سنـــوات واأن يكون عددهم )5( على الأكرث، 
واأن يكونـــوا من علمـــاء ال�سرع وفقهـــاء القانون املقارن املوؤمنـــني بفكرة امل�سرف 
الإ�سالمـــي، وعلى هذا املنهج �سار بنك في�سل الإ�سالمـــي ال�سوداين مع اختالف 
ب�سيـــط يف عدد اأع�ساء الهيئة اإذا جعل لهم حد اأدين هو )3( اأع�ساء، وحد اأعلى 
هـــو )7( اأع�ســـاء، واأي�سًا بنـــك التنمية التعـــاوين الإ�سالمي ال�ســـوداين با�ستثناء 

اجلهة املخت�سة بالتعيني اإذ منح القانون هذا احلق ملجل�ض الإدارة. 
ومتار�ـــض هيئـــة الرقابـــة ال�سرعيـــة للم�سرف املركـــزي الإ�سالمي املهـــام نف�سها 
تقريبـــًا التـــي متار�سها الرقابـــة ال�سرعيـــة يف امل�ســـارف الإ�سالمية، ومـــن اأبرز 

مهامها)62( ما ياأتي:
• تقـــدمي امل�سورة واإبداء الراأي و املراجعة فيمـــا يتعلق بتطبيق اأحكام ال�سريعة 	

الإ�سالمية، ويكون لها ما ملراقبي احل�سابات من و�سائل واخت�سا�سات. 
• ال�سرتاك مع امل�سوؤولني بامل�سرف املركزي يف و�سع مناذج العقود والتفاقيات 	

والعمليـــات العائدة جلميع معامالت امل�سرف مـــع املركزي، والتاأكد من خلو 
تلك العقود والتفاقيات والعمليات املذكورة من املحظورات ال�سرعية. 

واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  وال�سوابط  واملراجعة  املحا�سبة  معايري   )61(
للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 1999م ملحق )ج(، �ض 3. 

)62( املالقي، عائ�سة ال�سرقاوي، مرجع �سابق، �ض 155. 
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• تقدم الهيئة دوريًا وعندما يقت�سي الأمر تقاريرها ومالحظاتها اإىل كل من: 	
املحافظ، وجمل�ض املحافظني. 

• تقـــدم الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية، تقريـــرًا �سنويًا يف�سح عن مدى التزام 	
امل�سرف املركزي باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

 ومتار�ـــض هيئـــة الرقابة ال�سرعيـــة للم�سرف املركـــزي الإ�سالمي املهـــام نف�سها 
تقريبـــًا التي متار�سهـــا الرقابة ال�سرعيـــة يف امل�سارف التجاريـــة الإ�سالمية، اإل 
اأنهـــا تعترب اأعلـــى هيئة رقابية �سرعية، ول ميتد �سلطاتهـــا على امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي فح�ســـب، واإمنا متتـــد �سلطاتهـــا اأي�سًا لهيئـــات الرقابـــة ال�سرعية يف 
امل�ســـارف الإ�سالميـــة التجاريـــة، واملوؤ�س�سات املاليـــة الأخرى، ويذهـــب الأ�ستاذ 
/ حممـــد نـــور على عبداهلل اإىل هذا الـــراأي بقوله)63( )يجـــب اأن يت�سمن القانون 
املنظم لأعمال امل�سارف الإ�سالمية على وجود هيئة عليا للرقابة ال�سرعية بحيث 
يكون لها كامل ا�ستقالليتها، ول يتعار�ض ذلك مع جعل تبعيتها الإدارية للم�سرف 
املركـــزي، ومن اأبرز مهام الهيئة العليا، ممار�سة دور الرقابة ال�سرعية مع هيئات 
الرقابـــة ال�سرعيـــة يف امل�سارف واملوؤ�س�ســـات املالية الإ�سالميـــة كاأداة من اأدوات 
الرقابـــة ال�سرعيـــة، والتدقيـــق بغر�ض التثبت مـــن �سالمة الإجـــراءات املتبعة يف 
عمليـــة اإ�سدار الفتوى وممار�سة الرقابة ال�سرعيـــة على اأعمال امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي، اإىل جانـــب ال�سعـــي يف التوفيـــق بـــني الجتاهـــات الفقهيـــة والفتاوى 
ال�ســـادرة عن الهيئات ال�سرعية، وذلك دون التدخل يف التاأثري على ذات الفتوى، 
اأو م�سادرتهـــا ما دامت وفق املعايري العلمية واملو�سوعيـــة العامة، ووفقًا للقاعدة 
الفقهيـــة )الجتهاد ل ينق�ض مبثله(، كما ت�سطلع الهيئـــة العليا برفع احلرج عن 
اأع�ســـاء الرقابة ال�سرعيـــة واملتمثل يف منح املخ�س�سات املاليـــة لهم، والذي يعد 
يف كثـــري من الأحيان قادحًا من قوادح ال�ستقالليـــة للفتوى والرقابة ال�سرعية يف 

امل�سارف التجارية الإ�سالمية(. 
وهيئـــة الرقابة ال�سرعية يف حالتنا هذه، �ســـوف تعني اإما من وزير املالية، اأو وزير 
العدل، اأو من رئي�ض جمل�ض الوزراء، اأو اأي من �سلطة اأعلى من امل�سرف املركزي 

)63( الكفراوي، عوف حممود )النقود وامل�سارف يف النظام الإ�سالمي( مرجع �سابق، �ض 266. 
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الإ�سالمـــي، وكما اأ�سلفت فاإن هيئـــة الرقابة ال�سرعية يجب اأن ي�سدر عنها تقرير 
�سنوي يظهر العنا�سر الرئي�سية)64(والأ�سا�سية التالية: 

• عنوان التقرير. 	
• اجلهة التي يوجه اإليها التقرير. 	
• الفقرة الفتتاحية اأو التمهيدية. 	
• فقـــرة نطاق عمل هيئة الرقابـــة ال�سرعية وحتتوي على و�ســـف طبيعة العمل 	

الذي مت اأداوؤه. 
• فقرة الراأي، وحتتوي على اإبداء الراأي ب�ساأن التزام املوؤ�س�سة باأحكام ومبادئ 	

ال�سريعة الإ�سالمية. 
• تاريخ التقرير. 	
• توقيع اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية. 	

اأمـــا عن واقـــع هيئات الرقابة ال�سرعيـــة، فيذهب البع�ـــض اإىل الت�سكيك بدورها، 
ومنهـــم: الربوفي�سور حممد جناة اهلل �سديقـــي )65(بقوله )وجدت هيئات الرقابة 
ال�سرعيـــة يف اأكـــرث امل�ســـارف الإ�سالمية لت�سحيـــح امل�سار، وك�سب ثقـــة النا�ض، 
وقـــد ن�سر عدد من امل�ســـارف الإ�سالمية بع�ض فتاوى هـــذه الهيئات، الأمر الذي 
ي�ستحق الثناء، مبا اأثرى به مكتبة القت�ساد الإ�سالمي، ولكن ل تزال اأعمال هذه 
الهيئـــات، وموقف اإدارة امل�سارف منها، حماطـــة ب�سيء من الغمو�ض، كما تفتقد 
هـــذه الهيئات مهمة التن�سيـــق بينها وت�سعى لرفع اخلـــالف يف الفتوى يف اأمورهم 
جميعهـــا، مثل الوعد امللـــزم يف املرابحة، اأو البيع وال�ســـراء املوازيان يف العمالت 
الأجنبيـــة، والتجارة يف الأ�سهم، وحكم اأ�سهم ال�سركات، التي ل تخلو اأعمالها من 

التعامل بالفوائد امل�سرفية.....اإلخ(. 

مرجع  القت�سادية(  واملعايري  ال�سرعية  الأ�س�ض  الإ�سالمية  البنوك  )قوانني  علي  نور  حممد  عبداهلل،   )64(
�سابق، �ض 9. 

)65( معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، مرجع �سابق، �ض 4. 
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وكذلك الدكتور رفيق يون�ـــض امل�سري)66(بقوله )اإن ما مييز امل�سارف الإ�سالمية 
عـــن غريها، هو التزامها باأوامـــر ال�سريعة، ونواهيها، فاإذا حتررت وان�سلخت من 

هذا اللتزام فكيف تكون اإ�سالمية ؟! 
وقـــد يتربم بع�ض املديرين بالفتاوى ال�سرعيـــة امل�سرفية، ورمبا يرجع ذلك لعدم 
معرفتهـــم بال�سريعـــة والتزامهم بهـــا، اأو يرجع لأن خرباتهـــم امل�سرفية املكت�سبة 
قـــد ت�سكلت يف نطاق امل�سارف التقليدية، وقـــد ي�ستد ظهور هذا التربم من بع�ض 
امل�ســـارف التي دخلت اأخريًا يف �ساحة العمـــل امل�سريف الإ�سالمي لغر�ض جتاري 
حم�ـــض، فتتناف�ض مـــع غريها يف اجتذاب اأمـــوال امل�سلمني امللتزمـــني، وم�ساعفة 
طاقاتهـــا املالية، وترى يف الأحكام ال�سرعية قيودًا، وتتظاهر يف اأنها تطبق العقود 
ال�سرعيـــة، ول يكـــون تطبيقهـــا اإل من باب ال�ســـور وال�سكليـــات، فتجه�ض العمل 

امل�سريف الإ�سالمي من جدته، ومقا�سده(. 

الوقت احلا�سر( بحث من �سمن بحوث  الإ�سالمية يف  البنوك  )66( �سديقي، حممد جناة اهلل )م�سكالت 
للبحوث  الإ�سالمي  للتنمية، املعهد  الإ�سالمية  البنك  ال�سركات،  والبنوك وامل�ساهمة يف  النقود  ق�سايا يف 

والتدريب، جدة، 1993م.، �ض 287. 
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املبحث اخلام�س: ميزانية امل�صرف املركزي الإ�صالمي مقارنة 
بامل�صرف املركزي الراأ�صمايل وال�صرتاكي 

املطلب االأول: ميزانية امل�سرف املركزي االإ�سالمي
لقـــد تطرقنـــا اإىل وظائف امل�سرف املركزي الإ�سالمي، ولكـــي نوؤكد انعكا�ض تلك 
الوظائف فالبد اأن نظهر ذلك يف ميزانية امل�سرف املركزي الإ�سالمي مع التعليق 

عليها:
ميزانية امل�سرف املركزي الإ�سالمي)67(

االأ�سول
 Assts

اخل�سوم وراأ�س املال
Liabilities and Capital

نقد اأجنبي. 	•
ا�ستثمارات. 	•
�سهادات وودائع ت�سدرها م�سارف 	•

مركزية اإ�سالمية اأخرى. 
�سندات حكومية واأوراق مالية اإ�سالمية. 	•
ح�سابات الذهب وحقوق ال�سحب اخلا�سة. 	•
بنود �سائلة حتت التح�سيل. 	•
اأ�سول اأخرى)مباين(. 	•

 بنكنوت امل�سرف املركزي. 	•
 �سهادات ودائع، واإقرا�ض مركزية للموؤ�س�سات 	•

املالية والبنوك التجارية. 
 �سهادات، وودائع مركزية للم�سارف التجارية. 	•
�سهادات ا�ستثمار وودائع ل�سالح احلكومة 	•

واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى. 
الحتياطيات الإلزامية والنظامية.	•
 بنود �سائلة م�ستحقه حتت التح�سيل. 	•
خ�سوم اأخرى، وح�سابات راأ�ض املال. 	•

املجموع: املجموع:

وملزيـــد مـــن الإي�ساح لبنـــود الأ�ســـول واخل�ســـوم يف ميزانية امل�ســـرف املركزي 
الإ�سالمي، �سنتناول تعريف كل بند اأدناه ح�سب ما ياأتي: 

)67( امل�سري، د. رفيق يون�ض )بحوث يف امل�سارف الإ�سالمية( دار الكتب �سورية، دم�سق، الطبعة الأوىل، 
2001م، �ض117. 
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)1( االأ�سول:
نقـــد اأجنبـــي: يحتفـــظ امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي مبوجـــودات اأجنبية لعدة 
اأغرا�ـــض، من بينهـــا: متويل التجـــارة اخلارجية، وميكن ا�ستثمـــار ذلك النقد يف 

اأدوات اإ�سالمية ق�سرية ومتو�سطة.
�سهادات وودائع ت�سدرها م�سارف مركزية اإ�سالمية اأخرى. 

�سنـــدات حكوميـــة واأدوات ماليـــة اأخـــرى اإ�سالميـــة: وميثل هذا البنـــد، ما ميلكه 
امل�سرف املركزي الإ�سالمي دومًا بحوزته من الأوراق املالية من �سندات حكومية، 
واأ�سهـــم اإ�سالمية، ويتحكم امل�سرف يف اإجمايل قيمة الأوراق، عن طريق عمليات 

ال�سوق املفتوحة. 
ح�سابـــات الذهـــب: يقتني امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي، ذهب اأو �سهادات ذهب، 
واإن كانـــت بكميـــات غري كبرية، حيـــث لزالت بع�ض الـــدول الإ�سالمية تعطي ثقة 

لعملتها الوطنية ب�سبب ال�سعور النف�سي لمتالك الدولة للذهب. 
حقـــوق ال�سحـــب اخلا�سة: ت�سدر حقوق ال�سحب اخلا�سة بوا�سطة �سندوق النقد 
الـــدويل )IMF(، وت�ستخدم يف ت�سويـــة املعامالت والديون الدولية، وقد حلت هذه 

ال�سهادات حمل الذهب يف املبادلت املالية الدولية.
بنـــود �سائلـــة حتـــت التح�سيل: وهـــي عبارة عـــن ال�سيكات امل�ستحقـــة للم�سرف 
ل  املركـــزي الإ�سالمي على القطاع امل�سريف، واملايل اخلا�ض، والأفراد، ومل حت�سّ
بعد، وحتتاج اإىل يومني اأو ثالثة، وقد تخ�سم من ح�سابات امل�سارف، واملوؤ�س�سات 

املالية، اأو احلكومية. 
اأ�سول اأخرى: من اأجل مزاولة امل�سرف املركزي الإ�سالمي اأعماله فعليه اأن يقوم 
بامتالك املباين، وال�سيارات والأجهزة الأخرى، والتي لي�ست لأغرا�ض ال�ستثمار، 

وهي ل ت�سكل مبلغًا كبريًا يف امليزانية. 

)2( اخل�سوم:
البنكنـــوت، وهـــو عبارة عـــن ال�سيولـــة النقدية )النقـــود الورقيـــة( ال�سادرة عن 

امل�سرف املركزي الإ�سالمي. 
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االحتياطيـــات االإلزاميـــة والنظاميـــة: وهـــي ودائـــع امل�ســـارف لـــدى امل�ســـرف 
الإ�سالمي، وميكن اأن يت�ساوى اأو يزيد اإجمايل قيمة هذه الودائع عن الحتياطيات 
القانونيـــة املطلوبة، من امل�ســـارف التجارية الحتفاظ بها ب�ســـورة �سائلة مقابل 

الودائع املختلفة. 
�سهـــادات وودائـــع مركزيـــة واإقرا�ـــس للم�ســـارف التجارية: قد تقـــوم امل�سارف 
التجاريـــة، واملوؤ�س�ســـات املالية الأخـــرى باإقرا�ـــض امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي 
وفـــق نظام ي�سدره امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي خا�سة لتلـــك الودائع املجانية 
)اجلارية( وفق ن�سبة حمددة، كما قد تودع تلك اجلهات من خالل �سهادات ودائع 

بنظام امل�ساركة يف الربح واخل�سارة.
�سهـــادات وودائـــع حكومية: وهي الودائع التـــي حتتفظ بها اخلزانة عند امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمـــي والتي مبوجبها ت�ســـدر �سيكاتها املختلفـــة، وكذلك �سهادات 

ال�ستثمار )�سكوك(. 
ودائـــع اأخـــرى مبـــا فيها الودائـــع االأجنبيـــة: وت�سمل ودائـــع املوؤ�س�سات احلكومية 

املختلفة، والودائع الأجنبية اإن وجدت. 
بنـــود �سائلـــة م�ستحقـــة حتت التح�سيـــل: وهي عبارة عن تلـــك ال�سيكات املقدمة 

للم�سرف وامل�ستحقة للغري، ومل تتم اإ�سافتها. 
وت�سجـــل جميـــع �ســـور اخل�سوم الأخـــرى يف بند جممـــع وخا�سة لتلـــك اخل�سوم 

ال�سغرية وكذلك ح�سابات راأ�ض مال امل�سرف املركزي الإ�سالمي.
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بامل�سرف  مقارنة  االإ�سالمي  املركزي  امل�سرف  ميزانية  الثاين:  املطلب 
املركزي الراأ�سمايل.

اإذا قمنـــا باملقارنة، وذلك لإظهار اأثر ال�سيا�سة النقدية يف النظام املايل والنقدي 
الإ�سالمـــي، علـــى امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي، مقارنـــة بامل�ســـرف املركزي 

الراأ�سمايل، �سنجد ما ياأتي: 
• اختفاء ال�سنـــدات والأوراق املالية الربوية واإحالل مكانها ال�سندات والأوراق 	

املالية الإ�سالمية القائمة علـــى امل�ساركة، والعقود الإ�سالمية الأخرى، والتي 
مت تناولها �سابقًا. 

• اأن كافـــة الودائع يف جانبي الأ�ســـول واخل�سوم هي ودائع اإما ا�ستثمارية وفق 	
مبداأ امل�ساركة وامل�ساربة اأو جارية، وانتفاء وجود الودائع ذات العائد الثابت 
وامل�سمـــون، وهذا يحقق التـــزام امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي بر�سالة بعدم 

التعامل بالفائدة اأخذًا اأو عطاًء. 
• ظهـــور اأدوات نقديـــة جديـــدة ذات ثقل مهـــم يف ميزانية امل�ســـرف املركزي 	

الإ�سالمي ومنها: القرو�ض احل�سنة و�سهادات الودائع الإ�سالمية. 
• يتفق امل�سرف املركزي الإ�سالمي مع امل�سرف املركزي الراأ�سمايل على بنود 	

هـــي يف دائرة املبـــاح، ومنها: ح�سابات الذهب، وحقـــوق ال�سحب اخلا�سة يف 
جانب الأ�سول وراأ�ض املال يف جانب اخل�سوم، والأ�سول الثابتة وغريها. 
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املبحث ال�صاد�س: عالقة امل�صرف املركزي الإ�صالمي باملوؤ�ص�صات 
النقدية والتمويلية الدولية

النقدية  باملوؤ�س�سات  االإ�سالمي  املركزي  امل�سرف  عالقة  االأول:  املطلب 
والتمويلية العربية واالإ�سالمية

اإن امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمي ينبغـــي اأن يفتح التعاون مـــع املوؤ�س�سات العربية 
املاليـــة والنقدية، بـــل ويتعدى دوره اإىل ن�ســـر الوعي لدى الـــدول العربية الأخرى 
لتو�سيـــح اأهمية النمـــوذج امل�سريف الإ�سالمي، في�سعـــى اإىل ت�سويق مبادئ وعقود 
و�سيـــغ ونتائج التطبيق النظام املـــايل والنقدي الإ�سالمي، كمـــا ي�سعى اإىل اإقناع 
املوؤ�س�ســـات العربية التمويلية كال�سناديق اخلليجيـــة والعربية التمويلية و�سندوق 
النقـــد العربي باعتمـــاد ال�سيغ الإ�سالميـــة يف التمويل وتو�سيح الآثـــار الإيجابية 

والقت�سادية والتنموية لها. 
كما اأن امل�سرف املركزي الإ�سالمي �سوف ي�سعى لتعميق وتوثيق ال�سلة مع البنك 
الإ�سالمـــي للتنمية، تناوله الباحث عنه يف ف�سل �سابـــق، وكذلك هيئة املحا�سبة، 
واملراجعة الإ�سالمية واحتاد امل�سارف الإ�سالمية واللذان �سنتحدث عنهما ب�سيء 

من التف�سيل لحقًا. 
ويحتاج امل�سرف املركزي الإ�سالمي لتلك املوؤ�س�سات لتقدمي التمويل وال�ست�سارات 
املتخ�س�ســـة، بـــل يتعـــدى هـــذه امل�ساركـــة اإىل اإدخـــال عنا�سر خمتـــارة من تلك 
املوؤ�س�ســـات، كاأع�ســـاء جلان فاعلة يف عمليـــة التحول، كما اأن جمـــال التعاون مع 
تلك املوؤ�س�سات قد ميتد اإىل اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات الإ�سالمية املركزية مثل 
امل�سرف املركزي الإ�سالمي الـــدويل، وهيئة التاأمني على الودائع واإعادة التاأمني 
الإ�سالمية، عطفًا على ذلك فاإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي وبالتعاون مع املعهد 

امل�سريف الذي افرت�سناه، �سوف يتعاون يف تدريب الكوادر الب�سرية. 
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هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية)68(:
مت اإن�ساء هيئة املحا�سبـــة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبوجب اتفاقية 
التاأ�سي�ـــض املكونة من عـــدد من املوؤ�س�سات املالية الإ�سالميـــة يف غرة �سفر 1410 
هــــ املوافق 26 فربايـــر 1990 م، يف اجلزائر، وقد مت ت�سجيـــل الهيئة يف البحرين 
ب�سفتهـــا هيئة عاملية ذات �سخ�سية معنوية م�ستقلة ل ت�سعى اإىل الربح، وقد تغري 
متويـــل الهيئة؛ ففي املا�ســـي كان متويل الهيئة يتم عن طريـــق م�ساهمات يدفعها 
الأع�ســـاء املوؤ�س�ســـون )البنك الإ�سالمـــي للتنمية، جمموعة دار املـــال الإ�سالمي، 
�سركـــة الراجحـــي امل�سرفيـــة لال�ستثمـــار، جمموعـــة دلـــة الربكة، بيـــت التمويل 
الكويتـــي(، وقـــد ن�ض النظام الأ�سا�ســـي املعدل على اإن�ساء مـــال )وقف و�سدقة( 
ت�ساهـــم فيـــه املوؤ�س�ســـات الأع�ســـاء يف الهيئة بدفع ر�ســـم ع�سوية )مـــرة واحدة 
فقط( ويتم متويل ن�ساطـــات الهيئة من ريع هذا الوقف ور�سم ال�سرتاك ال�سنوي 
والتربعـــات والو�سايـــا، واأية م�ســـادر متويل اأخـــرى، وتتكون الهيئـــة من: جمعية 
عمومية، وجمل�ض اأمناء، وجمل�ض معايري املحا�سبة واملراجعة، واملجل�ض ال�سرعي، 

واللجنة التنفيذية والأمانة العامة. 
وتهدف الهيئة اإىل ما ياأتي: 

• تطويـــر فكر املحا�سبة واملراجعة يف املجالت امل�سرفية ذات العالقة باأن�سطة 	
املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 

• ن�سر فكـــرة املحا�سبة واملراجعة املتعلقة باأن�سطة املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 	
وتطبيقاتـــه عن طريـــق التدريب وعقد النـــدوات واإ�سدار الن�ســـرات الدورية 

واإعداد الأبحاث والتقارير، وغري ذلك من الو�سائل. 
• اإعـــداد واإ�سدار معايـــري املحا�سبة واملراجعـــة للموؤ�س�سات املاليـــة الإ�سالمية 	

للتوفيق ما بني املمار�سات املحا�سبية التي تتبعها املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
يف اإعداد قوائمها املالية، وكذلك التوفيق بني اإجراءات املراجعة التي تتبع يف 

مراجعة القوائم املالية التي تعدها املوؤ�س�سات املالية. 

)68( انظر قلعاوي، د. غ�سان، مرجع �سابق، �ض 175، وكذلك انظر: اجلارحي، د. معبد )نحو نظام نقدي 
ومايل اإ�سالمي الهيكل والتطبيق(، مرجع �سابق، �ض 111. 
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• مراجعـــة وتعديل معايري املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�ســـات واملالية الإ�سالمية 	
لتواكـــب التطـــور يف اأن�سطـــة املوؤ�س�ســـات املاليـــة والتطور يف فكـــر وتطبيقات 

املحا�سبة واملراجعة. 
• اإعـــداد واإ�ســـدار ومراجعة وتعديل البيانـــات والإر�سادات اخلا�ســـة باأن�سطة 	

املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، فيما يتعلق باملمار�سات امل�سرفية وال�ستثمارية 
واأعمال التاأمني. 

• ال�سعـــي ل�ستخدام وتطبيـــق معايري املحا�سبة واملراجعـــة والبيانات والإر�سادات 	
املتعلقة باملمار�سات امل�سرفية وال�ستثمارية واأعمال التاأمني التي ت�سدرها الهيئة 
مـــن قبل كل من اجلهـــات الرقابية ذات ال�سلة، واملوؤ�س�ســـات املالية الإ�سالمية، 

وغريها ممن يبا�سر ن�ساطات مالية واإ�سالمية ومكاتب املحا�سبة واملراجعة.

احتاد امل�سارف االإ�سالمية
اتفقت اإرادة )69(املوؤ�س�سني للبنوك الإ�سالمية على اإن�ساء جهاز دويل با�سم الحتاد 
الدويل للبنوك الإ�سالمية، حيث مت تو�سيع اتفاقية اإن�سائه يف �سهر رم�سان املبارك 
عام 1397 هـ،املوافق �سهر اأغ�سط�ض عام 1977م، وانتخب املوؤ�س�سون �سمو الأمري 

حممد بن الفي�سل اآل �سعود رئي�سًا لالحتاد. 
وقـــد رحب موؤمتـــر وزراء اخلارجيـــة الإ�سالمي باإن�ســـاء الحتاد الـــدويل للبنوك 
الإ�سالميـــة؛ حيث ت�سمن قرار املوؤمتر رقم )9/11( ال�سادر عن الدورة التا�سعة 
ملوؤمتـــر وزراء اخلارجيـــة الإ�سالمـــي املنعقـــد )بـــدكا( اأبريـــل 1978 م، الإ�سارة 
باإن�ســـاء احتاد عام للبنـــوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالميـــة، ويف الجتماع العا�سر 
ملوؤمتر وزراء اخلارجية الإ�سالمي 1979م طلب املوؤمتر بقرار رقم )10/14( اإىل 
الحتاد اأن ينظم اإىل اجتماعات جمل�ض حمافظي امل�سارف املركزية، وال�سلطات 

النقدية، واأن يعر�ض برنامج عمله على جمل�ض املحافظني. 
وميكن تلخي�ض اأهداف الحتاد فيما ياأتي: 

وال�سوابط  واملراجعة  املحا�سبة  معايري  والإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة   )69(
للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية، البحرين 1999م، �ض 5. 
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• تقـــدمي املعونة الفنيـــة واخلربة للمجتمعات الإ�سالمية التـــي ترغب يف اإن�ساء 	
م�سارف اإ�سالمية وامل�ساعدة على تطويرها.

• متابعـــة اإجراءات اإن�ســـاء امل�سارف الإ�سالمية علـــى امل�ستوى املحلي والدويل 	
وت�سجيع ن�ساطها وامل�ساعدة على تطويرها. 

• و�ســـع اأ�س�ض التعـــاون والتن�سيـــق وتبادل اخلـــربات بني البنـــوك الإ�سالمية، 	
وتبادل املعلومـــات والبيانات اخلا�سة مبراكز العمالء مـــع اللتزام بال�سرية 
الكاملـــة ب�ساأنهـــا، وعدم تداولها خـــارج نطاق امل�سارف الأع�ســـاء، ومعاونة 
امل�ســـارف الأع�ساء يف تذليل ال�سعوبات والتغلب علـــى امل�ساكل التي تعوقها 

دون التدخل يف �سوؤونها التنفيذية. 
• متثيل امل�سالح امل�سرتكة للبنوك الإ�سالمية على جميع امل�ستويات والدفاع عن 	

م�سالح امل�سارف الإ�سالمية الأع�ساء. 

)هـ( ال�سعي لتحقيق �سمان حرية انتقال االأموال بني امل�سارف االإ�سالمية 
• العمل على تن�سيق وتوحيد نظم العمل والنماذج امل�سرفية والقواعد اخلا�سة 	

باأن�سطة امل�سارف الإ�سالمية الأع�ساء. 
• النهو�ض مب�ستوى العاملني بامل�سارف الإ�سالمية، والأع�ساء. 	
• اإبداء امل�سورة واإعداد الدرا�سات فيما يتعلق بامل�سروعات اخلا�سة بامل�سارف 	

الإ�سالمية، واقرتاح و�سائل تدبري املوارد ودور امل�سارف الإ�سالمية يف ذلك. 
• القيـــام بهذه الو�ساطة اأو التحكيم بني امل�سارف الإ�سالمية وفقًا لنظام ي�سع 	

�سيغته جمل�ض اإدارة الحتاد. 
• بحث م�ســـاكل النقد والئتمان وامل�سارف علـــى ال�سعيدين املحلي والدويل، 	

وتقدمي املقرتحات املنا�سبة لتمكـــني امل�سارف الإ�سالمية من تقدمي احللول 
ملواجهة هذه امل�ساكل. 

• القيـــام بحمـــالت توعيـــة للمجتمعـــات، لن�ســـر فكـــرة التعامل علـــى الأ�س�ض 	
الإ�سالمية.

واجلدير ذكره فاأن الحتاد قد متت ت�سفيته وحله واإن�ساء جمل�ض اخلدمات املالية 
الإ�سالمية بدًل عنه. 
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جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية
اأ�س�ـــض املجل�ـــض يف نوفمـــرب عـــام 2002م ووقعت اتفاقيـــة التاأ�سي�ـــض يف العا�سمة 
املاليزيـــة كوالملبور واجلدير بالذكر فاأن املجل�ض بـــداأ بفكرة اأطلقها بنك تياجرا 

ماليزيا وقادها للتنفيذ رئي�ض وزراء ماليزيا ال�سيد/ مهاتري حممد. 
واملجل�ض يعتـــرب اإحتاد وتعاون بني ال�سلطات النقدية والبنـــوك املركزية والهيئات 
والحتـــادات املعنيـــة بالأنظمـــة والقوانني املتعلقـــة باملوؤ�س�سات املاليـــة وال�سناعة 
امل�سرفية الإ�سالمية بغر�ـــض رعاية وتطوير واإ�سدار القوانني املتعلقة بامل�سارف 

الإ�سالمية وامل�سارف املركزية. 
هذا.... فـــاأن الدول املوؤ�س�ســـة والأع�ساء يف املجل�ض هي )البحريـــن، اإندوني�سيا، 
اإيـــران، الأردن، الكويت، ماليزيا، باك�ستان، قطـــر، ال�سعودية، ال�سودان( اأما عن 
الهيئـــات الأخرى فهي )البنك الإ�سالمي للتنميـــة(، وللمجل�ض �سكرتارية يراأ�سها 
الدكتـــور رفعت اأحمد عـــني من املجل�ض ملـــدة ثالثة �سنوات كمـــا اأن املجل�ض ميول 

ميزانيته من ا�سرتاكات الأع�ساء)70(.

النقدية  باملوؤ�س�سات  االإ�سالمي  املركزي  امل�سرف  عالقة  الثاين:  املطلب 
واملالية الدولية

اإن امل�ســـرف املركزي الإ�سالمي يعي�ض �سمـــن بيئة دولية يتعاون معها فيما يحقق 
م�سلحة الدولة الإ�سالمية، ودرء مفا�سد تلك املوؤ�س�سات الدولية التي تن�ساأ �سمن 

ظروف واأهداف خا�سة للدول املنت�سرة بعد احلرب العاملية الثانية. 
فقد �سرعت ال�سلطات النقدية الأنكلو �سك�سوين يف العام 1942م باإعداد اخلطط 
ال�سروريـــة لإعـــادة �سياغة نظام نقـــدي دويل جديـــد؛ فامل�ســـروع الأول تقدم به 
املفكـــر القت�ســـادي الربيطاين كينـــز)Keynes( اأما امل�سروع الثـــاين فقد اأعده 
اأحـــد كبار موظفي اخلزينة الأمريكية وايت)White( وقد كان للم�سروعني هدفًا 
م�ســـرتكًا وهـــو الإ�سهام يف حتقيق ال�ستخدام الكامل مـــن خالل تطوير العالقات 
القت�ساديـــة الدوليـــة؛ ففي حني كان يرمي م�سروع كينـــز )Keynes( اإىل اإن�ساء 

)70( الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية، دليل البنوك الإ�سالمية، دار الغد، م�سر، اأبريل 1990م، �ض 7 3.
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م�سرف امل�ســـارف املركزية )Clearing unin( تتحـــدد مهامه بتقدمي قرو�ض 
 )Bancor( للبلدان املدينه، على اأن تفتح لها ح�سابات حمررة بنقد دويل يعرف بـ
فـــاإن م�سروع وايت )White( ح�سر املوؤ�س�ســـات الدولية باأجهزة للتعاون الإداري 
وبذلـــك فقـــد ا�ستبعـــد اإمكانية خلق نقـــد دويل، وكر�ـــض تفوق الـــدولر على باقي 

العمالت الأخرى. 
واأثناء موؤمتر بريتون وودز الذي انعقد ما بني )4، 22( متوز 1944م، و�سارك فيه 
)44( بلـــدًا فقد مت اعتمـــاد م�سروع وايت)White) واأقر اإن�ســـاء موؤ�س�سات نقدية 

ومالية دولية. 
وهـــي حتديدًا �سنـــدوق النقد الدويل، والبنـــك الدويل، لإعـــادة الأعمار والتنمية 
وبنـــك الت�سويات الدولية الـــذي كان قد تاأ�س�ض يف بـــايل 1930م، من اأجل ت�سهيل 
ت�سديد التعوي�سات التي توجبت للحلفاء على اأملانيا، وهذا اجلهاز الأخري مل ي�سر 
اآليـــه يف اتفاقيـــات )بريتـــون وودزم( وبالرغم من ذلـــك اأدرج يف النظام النقدي 

الدويل اجلديد، كما واأنها قد اأن�ساأت جلان نقدية ومالية اأخرى دولية )71(. 

�سندوق النقد الدويل 
لقـــد �ســـم �سنـــدوق النقد الـــدويل عنـــد تاأ�سي�ســـه 1944م البلـــدان املنت�سرة يف 
احلـــرب، بعد ذلك ان�سمت اإليه البلـــدان املحايدة، ثم تبعتهـــا البلدان املنهزمة، 
والبلـــدان امل�ستعمرة �سابقـــًا والتي نالت ويف وقت لحـــق ا�ستقاللها، وقد بلغ عدد 

اأع�ساء )180( بلدًا بنهاية عام 1995م. 
ويرتكز تنظيم ال�سندوق على ما ي�سمى باحل�س�ض )quotas( وهي متثل روؤو�ض 
الأمـــوال التي يجـــب على البلدان الأع�ســـاء اأن جتعلها بت�ســـرف ال�سندوق وتلك 
الروؤو�ـــض حتـــدد عدد الأ�سوات املعطاة لـــكل ع�سو، بالإ�سافـــة اإىل طبيعة واأهمية 
القرو�ـــض التـــي ميكن لهذا الأخـــري اأن يح�ســـل عليها ففي العـــام 1944م، كانت 
هـــذه احل�س�ض قد حتددت بالـــدولر الأمريكي، ويف وقت لحق اأعيد حتديد هذه 

احل�س�ض بحقوق ال�سحب اخلا�ض، اأما قيمتها فقد قررت تبعًا للتايل: 

www.IFsb.org 71( جمل�ض اخلدمات املالية الإ�سالمية من موقعه على النرتنت(
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• م�ساهمة البلدان الأع�ساء الن�سبية يف املبادلت التجارية. 	
• حجم الناجت الداخلي الإجمايل. 	
• اعتبارات اأخرى ذات طابع �سيا�سي. 	

ويـــدار �سندوق النقد الدويل مـــن خالل اأجهزة ثالثة: جمل�ـــض احلكام، وجمل�ض 
الإدارة، واملديرين العامني، وتتلخ�ض اأهداف ال�سندوق فيما يلي:

• تنمية التعاون الدويل يف املجالت النقدية واملالية. 	
• اإقامـــة نظام دويل للمدفوعات متعدد الأطـــراف يهدف اإىل تنظيم العمليات 	

اجلاريـــة بني البلـــدان واإىل احلد من الإجـــراءات التي حتقق منـــو اخل�سارة 
الدولية. 

• اإتخـــاذ كافة الإجراءات ال�سرورية لتن�سيـــط التجارة الدولية وتطويرها على 	
اأ�س�ض متوازنة. 

• تر�سيخ ال�ستقرار النقدي. 	
• متكـــني البلدان الأع�ساء مـــن ال�ستفادة على وجه موؤقت مـــن املوارد العامة 	

لل�سندوق. 
• تاأمني و�سائـــل ال�سيولة الدوليـــة ال�سرورية ملجابهة ال�سطرابـــات املوؤقتة يف 	

موازين املدفوعات يف فرتة عدم التوازن)72(. 
يقـــول الدكتور نبيـــل ح�ساد )قام �سنـــدوق النقد الدويل بـــدور ملحوظ يف جمال 
اإ�ســـالح القطاع املـــايل يف العديد من الـــدول النامية من خـــالل �سيا�ستني، هما: 
)1( �سيا�ســـة حت�سني نظام الرقابة النقدية، )2( �سيا�سة حت�سني تعبئة املدخرات 

املحلية وتخ�سي�سها()73(.

 البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري
جمموعـــة البنك الدويل ت�سمـــل البنك الدويل لالإن�ساء والتعمـــري )IBRD( الذي 
اأن�ســـئ عـــام 1946م، واملوؤ�س�سة الئتمانيـــة الدولية )IFC( التـــي تاأ�س�ست يف عام 

1960م واملوؤ�س�سة املالية الدولية )IDA( التي ترجع اإىل عام 1956م. 

)72( اأنظر، عمر، د. ح�سني، مرجع �سابق، �ض 294. 
)73( انظر: مالك، د. و�سام )الظواهر النقدية على امل�ستوى الدويل( مرجع �سابق، �ض 396. 
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امل�ســـرف الدويل لالإن�ساء والتعمري)74(يقدم القرو�ض ب�سروط تقليدية ن�سبيًا وممثليه 
هـــم حملة الأ�سهـــم، اأي البلدان الأع�ساء املائـــة وت�سع وثالثون دولـــة، الذين يتمتعون 
بحقوق يف الع�سوية، حيث تتنا�سب مع ما ميلكون من اأ�سهم وقد بلغ راأ�ض املال املكتتب 
قرابـــة )37( مليـــار دولر يف عـــام 1981 م، وي�ستخـــدم ُع�سر راأ�ض مالـــه ال�سهمي يف 
عمليـــات البنك، اأما اجلزء املتبقي من راأ�ض املال )الت�سعة اأع�سار( فهو راأ�سمال قابل 
لالأداء، ول ميكن ا�ستخدامه اإل ك�سمان ملقر�سي البنك، ويف يناير 1980 م قرر جمل�ض 
حمافظـــي البنك م�ساعفة راأ�ـــض املال ال�سهمي املعتمد، ولكن مل ي�سدد اإل )75%( من 
الكتتـــاب يف اإل �سهـــم اجلديدة، يف حـــني اأن اجلانب الأكرب من اأمـــوال البنك القابلة 
لالإقرا�ض يجري اقرتا�سها من اأ�سواق راأ�ض املال ومن احلكومات وامل�سارف املركزية، 
وبف�ســـل ما ميثله راأ�ض مال البنك من �سمان، فاإنه ي�ستطيع القرتا�ض باأ�سعار مواتية 
للغاية قريبة من الأ�سعار ال�سائدة على الأوراق املالية حلكومات البلدان التي يبيع فيها 
�سنداته، اأو مطابقة لهذه الأ�سعار، والبنك الدويل من املتعاملني الرئي�سني يف الأ�سواق 

العاملية، كما يعد اأكرب مقرت�ض يف اأغلبية البلدان التي يقوم فيها باإ�سداراته. 
والبنـــك يقرت�ـــض اأ�سا�سًا من البلدان التي لديها فوائ�ـــض يف موازين مدفوعاتها، لأن 
القرتا�ض منها اأي�سر تكلفة، وخالل الأعوام الع�سرة الأوىل لوجوده، كان البنك اأ�سا�سًا 
م�سرفـــًا )دولريًا(، وهو مـــا كان انعكا�سا لقوة اقت�ساد الوليـــات املتحدة وهيمنتها 
على البنك الدويل، مع تزايد قوة القت�سادات الأوربية وم�ساكل ميزان املدفوعات يف 
الوليـــات املتحدة الأمريكية، اأ�سبحت م�ســـادر القرتا�ض اأكرث �سيوعًا من جمهورية 

اأملانيا الحتادية، واليابان، وبع�ض الدول الأمريكية و�سوي�سرا يف ال�سبعينات.
وتعتـــرب قرو�ـــض البنك الدويل جذابـــة للمقرت�سني لأنها تتم باأ�سعـــار فائدة ثابتة 
لفـــرتات طويلة ن�سبيًا، وذلك خروجًا على املتعـــارف عليه حاليًا يف ال�سوق الدولية 
التـــي جتريها امل�ســـارف التجارية على اأ�سعار الفائـــدة العائمة، التي تتغري خالل 
حيـــاة القرو�ض املختلفة طبقًا لتكلفة الأمـــوال التي تتحملها امل�سارف، كما تتميز 
قرو�ـــض البنك الدويل بطول فرتات، القرتا�ض، والتي متكن الدول من �سدادها، 

واإعادة جدولتها يف اأحيان اأخرى وفق النمو املحدود يف ناجتها القومي. 
)74( ح�ساد، د. نبيل، مرجع �سابق، �ض 138. 
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اأما املوؤ�س�سة الإمنائية الدولية )75(فقد اأن�سئت يف عام 1960م، حيث اأنقذت البنك 
الدويل مـــن اأزمة كانت تهددها ومتعلقـــة بفاعليتها، كما اأن اإن�ســـاء املوؤ�س�سة كان 
و�سيلـــة للت�سدي ملطلب بلدان العامل الثالث باإيجـــاد وكالة اأكرث راديكالية لتقدمي 
القرو�ـــض املي�ســـرة اأو املنح حتت اأ�سراف الأمم املتحـــدة، وهو مطلب كان احلافز 
عليه بدرجة كبرية، ب�سبب ال�ستياء من �سيا�سات الإقرا�ض املحافظة التي ينتهجها 
البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري، وكانت اأويل الوكالت املقرتحة للقرو�ض املي�سرة 
هي �سندوق الأمم املتحدة اخلا�ـــض للتنمية القت�سادية )Sunfed( ولكن اإدارة 
البنـــك التي كانت يف البداية معار�سة لفكرة وجـــود وكالة للقرو�ض املي�سرة، ومع 
اإحلاح امل�سوؤولني الأمريكيني لإن�ســـاء الوكالة هذه، ملقاومة فكرة التعبئة ل�سندوق 
الأمم املتحـــدة اخلا�ض للتنميـــة القت�ساديـــة مت اإن�ساوؤها، وللموؤ�س�ســـة الإمنائية 
الدوليـــة د�ستورهـــا اخلا�ض الذي يعلـــن اأنها: )كيان م�ستقـــل ومتميز عن البنك( 
ولكنهـــا جمرد ح�ساب م�ستقل يديره م�سوؤولو البنك وموظفوه، ويقوم بتمويل نف�ض 
امل�سروعـــات التي ميولها البنك، والتي يتم اختيارها وفقًا للمعايري نف�سها، وتعترب 
الع�سوية يف البنك �سرطًا للع�سوية يف املوؤ�س�سة، وقد كان لالإبراز املتعمد للطبيعة 
امل�ستقلة للموؤ�س�سة اأمرًا �سروريًا، لطماأنة اأ�سواق راأ�ض املال التي تعرت�ض فيها على 

البنك، واأن اأموالها لن تتعر�ض للمخاطر ب�سبب الوكالة ذات القرو�ض املي�سرة. 
وتاأتـــي اأمـــوال املوؤ�س�ســـة بالكليـــة تقريبًا مـــن احلكومـــات الأع�ساء الفئـــة الأوىل 
)امل�ســـدرة لراأ�ـــض املـــال( مـــع ن�سبـــة �سئيلـــة مـــن الهدايا التـــي يقدمهـــا البنك 
الـــدويل لالإن�ســـاء والتعمري من اأرباحـــه املحتجزة التي ل توزع علـــى حملة اأ�سهمه 
)وائتماناتـــه( واملوؤ�س�سة هي من الناحية الر�سمية قرو�ـــض يتعني �سدادها، ولكن 
ل تفر�ـــض عليها اأية فائـــدة )فيما عدا ر�سمًا اإداريًا مقداره )0.75%( فقط، وقد 
اأقـــر اأخريًا ن�سبة مقدارها )0.5%( على الئتمانات غري املوزعة، وفرتتا ال�سماح 
وال�سداد فيها طويلتان جدًا ت�سل بني ع�سرة، لفرتة ال�سماح، وخم�سني عامًا لفرتة 

ال�سداد، اأي اأنها من الناحية العملية منحة يف �سورة معونة. 

الطبعة  القاهرة،  للن�سر،  �سينا  نقدية(  درا�سة  الدويل  )البنك  بلبع  فوؤاد  اأحمد  ترجمة  �سرييل،  بيار،   )75(
الأوىل، عام 1994 م، �ض 35. 
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بنك الت�سديدات الدولية
اأ�س�ـــض بنك الت�سديدات الدولية )76(عـــام 1930م يف مدينة )Bale( ال�سوي�سرية، 
وذلـــك لأجـــل اإدارة تعوي�ســـات احلرب التـــي كان يتوجـــب على اأملانيـــا ت�سديدها 
للحلفـــاء، دون اأن يـــوؤدي ذلك اإىل ال�سطراب يف اأ�ســـواق راأ�ض املال، وبعد اأن زال 
هـــذا الهدف حتول ن�ســـاط امل�سرف ب�سكل ي�سجع التعـــاون النقدي بني امل�سارف 
املركزيـــة وب�سفته م�سرفـــًا مركزيًا للم�سارف املركزية يتلقـــى بنك الت�سديدات 
الدوليـــة جزءًا من ودائع امل�سارف امل�ساركة م�سددًا بالذهب والعمالت الأجنبية، 
كمـــا واأنـــه مينح هـــذه امل�ســـارف الت�سليفات وي�ســـع �سيولتها يف ال�ســـوق النقدي، 
و�سمـــن اإطار نظـــام ال�ســـرف الثابت، �ساهم هـــذا امل�ســـرف يف اتفاقيات دعم 
اجلنيه الإ�سرتليني، والفرنك الفرن�سي، وي�سارك امل�سرف يف اتفاقيات القرو�ض 

املتقاطعة )Swaps( مع الوليات املتحدة الأمريكية. 
يدار بنك الت�سويات الدولية بوا�سطة جهازين: جمل�ض اإدارة، وجمعية عمومية. 

ويتكون جمل�ض الإدارة من حكام امل�سارف املركزية للبلدان اخلم�سة املوؤ�س�سة )اأملانيا، 
بلجيكا، فرن�سا، اإيطاليا، بريطانيا( يختار كل من هوؤلء احلكام مديرًا ثابتًا من نف�ض 

اجلن�سية، بعد ذلك يختار هوؤلء ثالثة حكام من باقي امل�سارف املركزية امل�ساركة. 
وت�ســـم اجلمعيـــة العموميـــة، اأكـــرث من ثالثـــني ممثاًل مـــن امل�ســـارف املركزية 
الأع�ســـاء، اأما ح�سة الع�سوية فهي تختلف تبعـــًا ولأهمية ال�سرائح املكتتب بها اأو 

امل�سمونة من قبل هذه امل�سارف. 
هذا... وقد وجهت عدة انتقادات )77(لتلك املوؤ�س�سات الدولية، منها: 

• ا�ستخـــدام تلك املوؤ�س�سات الدولية، كاإحـــدى الأدوات القت�سادية التي تخدم 	
ال�سيا�ســـة اخلارجيـــة للدول الكـــربى لل�سغـــط القت�سادي وحتقيـــق التبعية 

القت�سادية وال�سيا�سية للدول امل�ستفيدة. 
• اأن تلـــك املوؤ�س�ســـات مل تراع الظـــروف والبيئة اخلا�سة لـــدول العامل الثالث، 	

)76( بيار، �سرييل، مرجع �سابق، �ض 44. 
)77( مالك، د. و�سام )الظواهر النقدية علي امل�ستوي الدوىل( مرجع �سابق، �ض 41. 
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والعـــامل النامـــي حيث لديهـــا و�سفة حمـــددة وثابتة ومثال علـــى ذلك طلبها 
املتكـــرر رفع الدعم عن ال�سلع الأ�سا�سية، واإلغاء قوانني احلد الأدنى لالأجور، 
وتخفي�ـــض قيمة العملة وقد ثبت اأن تلك ال�سيا�سة عمقت مديونية الدول، ومل 

توؤدي تلك اخلطط اإىل النتائج املرغوبة. 
• مهدت تلك املوؤ�س�سات، لل�سركات متعددة اجلن�سية والكربى لال�ستثمار يف الدول 	

النامية مـــع اإزالة احلواجز القت�سادية، وتزايد الإعفاءات ال�سريبية، مبا يعود 
بالفائدة اأ�سا�سًا على تلك ال�سركات لتاأكيد �سيطرتها على التجارة الدولية. 

• الإ�ســـرار على اأن يكون ال�ســـراء من العطاءات الدوليـــة املفتوحة، التي تكون 	
عـــادة ل�سالح كربي ال�ســـركات متعددة اجلن�سيـــة )78(، ومعار�ســـة كل اأنواع 
احلمايـــة للم�سروعـــات ال�سناعيـــة، اأو التجاريـــة التـــي ميثلهـــا املواطنـــون، 
وت�سجيـــع ال�سيا�سات املحلية التي تنكر علـــى الفقراء احلق يف ال�سيطرة على 
املوارد الأ�سا�سية، وتخ�سي�سها لل�سركات متعددة اجلن�سية، والنخبة املحلية 

املتعاونة معها. 
وقـــد ذهب الدكتـــور اأحمـــد احلربـــي)79(اإىل تعداد اإيجابيـــات و�سلبيـــات التمويل 

الأجنبي وو�سائل العالج مبا ياأتي: 

اإيجابيات التمويل االأجنبي: 
ق�ســـم التمويل الأجنبي اإىل التمويل املبا�سر من خالل القرو�ض والق�سم الثاين هو 
ال�ستثمار الأجنبي، وقد عدد تلك الإيجابيات ومنها: اأنها عززت املوارد الأجنبية 
للنمـــو يف بع�ـــض البلـــدان الإ�سالميـــة، و�ساعدتها علـــى التكيـــف القت�سادي كما 
�ساهمـــت يف نقـــل التقنية، وخففت من اآثار الكـــوارث الطبيعية واحلروب، ووفرت 
العمـــالت الأجنبية ال�سعبـــة، وفتحت اأ�سواق جديدة لت�سديـــر املنتجات الوطنية 

وبالتايل زادت الإيرادات العامة. 

)78( بيار، �سرييل، مرجع �سابق، �ض 24. 
)79( هي �سركة تنتج وتبيع منتجاتها يف عدد من الدول متييزًا لها عن ال�سركة التي تنتج يف بلد واحد وت�سدر 
بلدان  يف  اإنتاج  وحدات  اإن�ساء  يف  مبا�سرة  اجلن�سيات  املتعددة  ال�سركات  ت�ستثمر  اخلارجية،  لالأ�سواق 

خارجية ب�سبب ارتفاع فعالية التكاليف والربحية، راجع، الأيوبي، عمر، مرجع �سابق، �ض 279. 
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�سلبيات التمويل االأجنبي: 
اإن التمويـــل الأجنبي قد زاد ن�سبة خدمة الدين اإىل ال�سادرات، ون�سبة الدين اإىل 
اإجمـــايل النـــاجت القومي، وقد اأثر الدين على القـــدرة الذاتية لال�سترياد يف بع�ض 
الـــدول الإ�سالميـــة، وكان له اأثـــر �سالبي على ميزان املدفوعـــات وزاد من التدخل 
اخلارجـــي يف ال�سيا�ســـات الوطنية، وتبع ذلك اإعمال لإ�سالحـــات داخلية بتاأجيل 
امل�سكلـــة، ودعم وتعميق التبعية للدول املتقدمة، كمـــا اأن امل�ستثمر الأجنبي �سخم 
مـــن الأربـــاح الكلية لل�ســـركات الأم، وحدث تناف�ـــض بني ا�سرتاتيجيـــات امل�ستثمر 
الأجنبـــي، وا�سرتاتيجية التنميـــة يف البلد امل�سيف، وبالرغم مـــن نقل التقنية اإل 
اأن ذلـــك النقل مل ي�ساعد تلك الـــدول على بناء تقنياتها الوطنيـــة بل ا�ستهلكتها، 
اإ�سافـــة اإىل اأن التمويـــل الأجنبي قد اأثر تقنيًا علـــى القيم، وقد مار�ض ممار�سات 

غري نظامية. 
ويـــرى الدكتـــور احلربي اأنه بالرغم من الفوائد والإيجابيـــات التي حتققها الدول 
العربية الإ�سالمية، من التمويل الأجنبي، اإل اأن �سلبيات ذلك التمويل تفوق بكثري 

تلك الإيجابيات ثم طرح و�سائل لعالج تلك امل�سكلة: 
• اإتبـــاع املنهج الإ�سالمـــي يف التنمية والتي حتقق العبوديـــة هلل وحده، و�سبط 	

الإنتـــاج وال�ستهـــالك، وتـــوؤدي اإىل ا�ستغالل املـــوارد ب�سكل اأكفـــاأ، مع عدالة 
التوزيع والعناية الكبرية بالتنمية الب�سرية. 

• اإ�ســـالح القوانـــني املطبقـــة يف الـــدول الإ�سالميـــة، وت�سجيـــع طـــرق التمويل 	
ال�سرعية. 

• اإ�سالح الإدارة احلكومية. 	
• تطبيق مبداأ )الأولويات( الإ�سالمية. 	
• حتقيق التكامل والتعاون بني الدول الإ�سالمية. 	
• تعديل و�سع موؤ�س�سات التمويل يف الدول الإ�سالمية. 	
• دعم امل�سروعات الإ�سالمية امل�سرتكة. 	
• دعم الجتاه نحو اإقامة احتادات للمنتجني وامل�ستهلكني. 	
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كمـــا يذهب الدكتـــور احلربي اإىل رف�ـــض القرو�ـــض املرتكزة على الربـــا وتطبيق 
املعايري ال�سرعية عليها، اأما ال�ستثمارات الأجنبية فيمكن التعامل معها يف الدول 
الإ�سالميـــة وفق ال�سوابط ال�سرعية الدقيقة كي حتمـــي املجتمع امل�سلم من الآثار 

ال�سلبية العديدة التي تنتج عنها. 
وبهذا ال�سدد فقد وجه �سوؤاًل ورد يف حكم املحكمة ال�سرعية الحتادية الباك�ستانية 
ب�ســـاأن الفائدة )الربا( ويف مداولته )هل يجوز وفق التعاليم الإ�سالمية، التعامل 
بالربـــا بني دولتني م�سلمتني اأو بني دولة م�سلمة واأخرى غري م�سلمة ؟( وقد اأجاب 

العلماء باإجماع على عدم جواز ذلك. 
اأمـــا عن ا�ستـــدلل البع�ـــض على جـــواز التعامل الربوي مـــع الدول غـــري امل�سلمة، 
مبذهـــب الإمام اأبي حنيفة، و�ساحبه الإمام حممد، باأن التعامل بالربا بني م�سلم 
وكافـــر يجوز يف دار احلرب، فقد اأجاب العلماء على اأن ذلك للم�سلم الذي يعي�ض 
يف دولة كافرة، فالإمام اأبو حنيفة و�ساحبه الإمام حممد قال بجواز الربا والعقود 
الفا�ســـدة الأخرى داخل حدود دار احلرب بني الكافر احلربي وامل�سلم الذي دخل 
دارهم باأمـــان )تاأ�سرية( اأما يف اجلانب الآخر، فالإمـــام مالك والإمام ال�سافعي 
والإمـــام اأحمـــد، و�ساحب الإمام اأبي حنيفة الإمام اأبـــي يو�سف، وجمهور الفقهاء 
واملحدثـــني قالوا باأن الربا والقمـــار والعقود الفا�سدة الأخرى حـــرام على امل�سلم 
مطلقـــًا دون متييز، اأو تفريق بـــني احلربي وغري احلربي وبـــني دار الإ�سالم ودار 
احلـــرب ويقـــول د. جنـــاة اهلل �سديقي )ل يجـــوز اأخذ فائدة علـــى املعامالت بني 
دولتـــني م�سلمتـــني اأو بني دولة م�سلمة واأخرى غري م�سلمـــة ول تباح املحظورات اإل 
ال�ســـرورة ول ت�ستثنى الفائدة من ذلك، فاإذا مل يكـــن من معاملة ومل يوجد اإليها 
�سبيـــل اإل ا�ستخـــدام ت�سهيـــل اأ�سا�سه على الفائـــدة فيجوز ا�ستخدامـــه حتى يتهياأ 

�سبيل ل ربوي حالل()80(.

)80( احلربي، اأحمد بن �سعد اخلطابي )التمويل الأجنبي وموقف الإ�سالم منه( ر�سالة دكتوراه مقدمة جلامعة 
اأم القرى، ق�سم الدرا�سات ال�سرعية فرع القت�ساد الإ�سالمي. مكة املكرمة، التاريخ بدون، �ض 662. 
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اخلال�صة:
عـــرف الباحث امل�ســـرف املركزي الإ�سالمـــي باأنه )موؤ�س�سة حكوميـــة م�ستقلة ل 
تهدف اإىل الربح، حتتكر اإ�ســـدار النقد، وتنفذ ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية بغية 

حتقيق الأهداف القت�سادية والجتماعية للدولة(.
ويهـــدف امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي، الذي ي�ســـرتك مع غريه مـــن امل�سارف 
املركزيـــة يف معظم الأهداف العليـــا، ويختلف معها يف بع�ـــض الأدوات وامل�سمون 

فيما ياأتي: 
• حتقيق ال�ستقـــرار القت�سادي با�ستقرار الأ�سعـــار واأ�سعار ال�سرف وارتفاع 	

معدل التوظيف. 
• ا�ستقرار القطاع امل�سريف وزيادة فاعليته وكفاءته. 	
• دعم التنمية القت�سادية. 	
• حتقيق الأمانـــة والعدالة والكفاءة يف الأن�سطة وامل�ساريع املالية والقت�سادية 	

للقطاع املايل وامل�سريف. 
وقد وجد الباحث يف التاريخ الإ�سالمي اأن امل�سلمني عرفوا النقود واأخذوا بها منذ 
عهد �سيدنا عمر بن اخلطاب، وتعزز ذلك ب�سكل م�ستقل يف الع�سر الأموي، ثم اإن 
امل�سلمـــني عرفوا مفاهيم متقدمة يف نظريـــة النقود، مثل: النقود الورقية والقيمة 

املعنوية والإبراء القانوين للنقود. 
اأمـــا عـــن اأول التجارب املركزيـــة امل�سرفيـــة يف �سكلها احلديث فقـــد �سجلت اأول 
جتربـــة يف دول الباك�ستـــان عـــام 1973م، واأزالت الربا مـــن املعامالت امل�سرفية 
اإبـــان حكومة اجلرنال حممد �سياء احلق، ويف اإيـــران عام 1983م مبوجب قانون 
متكامـــل لإلغاء الربـــا يف امل�سارف التجارية والبنك املركـــزي الإيراين... و�سوف 
يتطرق الباحث اإىل جتربة بنك ال�سودان، وهي التجربة الوحيدة يف العامل العربي 

يف �سكلها ال�سامل. 
وتنبـــع اأهمية امل�سرف املركزي الإ�سالمي من التزامنا بقيمنا الروحية وامل�ستمدة 
مـــن الكتاب وال�سنة النبوية وعلى راأ�سها حرمة الربا، كما اأن النموذج الراأ�سمايل 
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قـــد ف�ســـل يف اأغلب الدول العربية والإ�سالمية يف التطبيـــق العملي، فيما ال�سيا�سة 
النقديـــة وامل�ســـرف املركزي الإ�سالمي قـــادران اإىل حد كبـــري يف تقدمي احللول 

العملية والتطبيقية لتلك امل�ساكل. 
اأما عن وظائف امل�سرف املركزي الإ�سالمي ف�سيكون م�سرف الإ�سدار، حمتكرًا 
لإ�ســـدار النقود، وكذلك م�سرف احلكومـــة وم�ست�سارها؛ حيث �سيلجاأ اإىل اأدوات 
اإ�سالميـــة نقدية ومالية عند رغبة احلكومـــة يف متويل عجزها من خالل الأدوات 
املالية القائمة على امللكية من ال�سندات والأ�سهم والأدوات النقدية العينية واأدوات 
الديـــن النقدي، كمـــا اأن امل�سرف �سيقوم باإدارة ر�سيـــد الدولة من الحتياطيات 
بالعمـــالت ال�سعبة، والذهب واملعادن النفي�ســـة، وفق �سوابط ال�سرف ال�سرعي، 

واأخريًا تقدمي الن�سح وامل�سورة فيما يتعلق بال�سيا�سة النقدية. 
اإما الوظيفـــة الثالثة ف�سيكون امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي م�سرف الحتياطي، 
اأ�ســـوة بامل�سارف املركزيـــة الأخرى اإل اأنه لـــن ي�ستخدم وظيفة اإعـــادة القطع اأو 
احل�ســـم بالرغم مـــن ارتباط الوظيفتني؛ حيث يحرم الإ�ســـالم الفائدة وهي اأحد 
مرتكـــزات ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمـــي و�سي�ستعي�ض عنها بتحديد 
هوام�ض العقود، ومن اأبرزها عقود املرابحة وامل�ساركة وامل�ساربة يف حدها الأدنى 
والأعلـــى بالرغم من الن�سيحة التـــي تقدم بعدم التمادي يف ا�ستخدام تلك الأداة 
والكتفاء يف الظروف الطبيعة با�ستخدام ن�سبة الحتياطي والتي هي اأكرث فعالية 
وكفـــاءة �سيمـــا يف العـــامل النامـــي، والوظيفة الرابعة هـــي الرقابة علـــى الئتمان 
با�ستخـــدام الأدوات والأ�ساليب الكمية والنوعيـــة والإقناع الأدبي، و�سوف ي�ستبعد 
ا�ستخـــدام اأ�سعار الفائدة من الأ�ساليب الكمية مع الحتفاظ با�ستخدام ال�سندات 
والأ�سهـــم الإ�سالمية يف عمليات ال�ســـوق املفتوحة، وقد تناول الباحث النقا�ض عن 
مركزية الئتمان وخلق النقود فبالرغم من دعاوى اإلغاء خلق النقود من امل�سارف 
التجاريـــة اإل اأن الباحث وجد اأن ذلك ل ي�سنده دليـــل �سرعي، اأو م�سلحي، بينما 
الإبقـــاء على خلق النقود من قبل امل�ســـارف التجارية هو اأنفع لالقت�ساد الوطني 
مع الأخذ بعني العتبار املحاذير التي تناولها الباحث واملربرات من اأجل الق�ساء 

على خلق النقود من قبل امل�سارف التجارية. 
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كما اأورد الباحث بع�ض الأدوات الكمية التي مل يتطرق لها، مثل: م�ساركة امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمـــي يف تقدمي قرو�ـــض اإىل امل�سارف التجارية �ســـواء ا�ستثمارية 
علـــى اأ�سا�ض امل�ساركـــة يف الأرباح اأو قرو�ض ح�سنة، واأخـــريًا فاإن حتديد ال�سقوف 
الئتمانيـــة اإحـــدى الدوات املهمـــة يف الرقابة الئتمانية �سيمـــا يف الدول النامية، 

والتي ي�سعى اإىل تخ�سي�ض مواردها تخ�سي�سًا اأمثل. 
وكيمـــا ينجـــح امل�سرف املركزي الإ�سالمي فال بد من وجـــود رقابة �سرعية فاعلة 
جت�ســـد التزام امل�ســـرف مبرتكزات ال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي، 
وقـــد عـــرف الباحث هيئـــة الرقابـــة ال�سرعية )باأنهـــا جهاز م�ستقل مـــن الفقهاء 
املتخ�س�ســـني يف فقه املعامالت، ويجوز اأن يكـــون اأحد الأع�ساء من غري الفقهاء 
علـــى اأن يكـــون مـــن املتخ�س�سني يف جمـــال املوؤ�س�ســـات املاليـــة والإ�سالمية، وله 
اإملـــام بفقه املعامـــالت ويعهد لهيئة الرقابـــة ال�سرعية توجيـــه ن�ساطات امل�سرف 
املركزي ومراقبتها والإ�سراف عليـــه للتاأكد من التزامه باأحكام ومبادئ ال�سريعة 

الإ�سالمية، وتكون قراراتها ملزمة(. 
هـــذا، وقد وجـــد الباحـــث اأن ميزانيـــة امل�سرف املركـــزي الإ�سالمـــي تتكون من 
جانـــب الأ�سول التي حتتوي على النقد الأجنبـــي، وال�ستثمارات و�سهادات وودائع 
ت�سدرهـــا م�ســـارف مركزية اإ�سالمية اأخـــرى، و�سندات حكوميـــة، واأوراق مالية 
اإ�سالميـــة وح�سابـــات الذهب، وحقـــوق ال�سحب اخلا�ســـة، والعملة، وبنـــود �سائلة 
حتـــت التح�سيـــل، واأ�ســـول اأخـــرى، بينما جانب اخل�ســـوم يحتوي علـــى بنكنوت 
امل�سرف املركـــزي، وودائع امل�سارف، مبا فيها الحتياطيـــات و�سهادات، وودائع 
اإقرا�ض مركزية للموؤ�س�سات احلكومية، و�سهادات، وودائع مركزية لدى امل�سارف 
الأع�ســـاء، وح�سابات ا�ستثمار ل�سالح احلكومـــة، واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى، 

وبنود �سائلة م�ستحقة حتت التح�سيل، وخ�سوم اأخرى، وح�سابات راأ�ض املال. 
ثم قـــارن الباحث بني ميزانيـــة امل�سرف املركزي الإ�سالمـــي بامل�سرف املركزي 
الراأ�سمـــايل، وقـــد اأظهرت املقارنة اختفـــاء الأ�سول واخل�ســـوم التي حتتوي على 

عقود ربوية وظهور اأ�سول وخ�سوم اأخرى. 
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ويف عالقـــة امل�سرف املركزي الإ�سالمي باملوؤ�س�ســـات النقدية والتمويلية الدولية، 
ومنهـــا العربية والإ�سالمية والدوليـــة، فاإن على امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي اأن 
يفتح التعـــاون مع تلك املوؤ�س�ســـات وخا�سة هيئة املحا�سبة واملراجعـــة للموؤ�س�سات 
املالية الإ�سالمية، والبنك الإ�سالمي للتنمية، �سيما يف مرحلة التحول وال�ستفادة 
مـــن عنا�سرهما الب�سرية، واإدخالها يف عملية التغيـــري، بالإ�سافة اإىل ال�ست�سارة 
الفنية، وقد عرف الباحث ب�سكل موجز عن تلك املوؤ�س�ستني، وعن احتاد امل�سارف 
الإ�سالميـــة وجمل�ض اخلدمـــات املالية الإ�سالمية، اأما عن التعـــاون مع املوؤ�س�سات 
الدوليـــة فقـــد عـــرف الباحث �سنـــدوق النقد الـــدويل والبنـــك الـــدويل لالإن�ساء 
والتعمري وبنـــك الت�سويات فبالرغم من اأن تاأ�سي�ض تلك املوؤ�س�سات عربت عن قوة 
ونفـــوذ الدول الغالبة املنت�ســـرة بعد احلرب العاملية الثانيـــة اإل اأن جمال التعاون 
يبقـــى مهمًا مـــع الأخذ بعني العتبـــار ال�سوابـــط ال�سرعية يف ذلـــك، ومنها: منع 
التعامـــل بالإقرا�ض اأو القرتا�ض اإل عند وقوع ال�سرورة، وكذلك حتقيق امل�سلحة 
الوطنيـــة من عدم الندفاع والت�سرع يف التعاون غـــري املدرو�ض؛ حيث اأظهر تاريخ 
تلك املوؤ�س�سات �سلبيات عديدة يف واقع الدول النامية اإل اأنه ينبغي ال�ستفادة من 

بع�ض اإيجابياتها.





الفصل الثاني
متطلبات تطبيق

نموذج المصرف المركزي اإلسالمي
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مقدمة: 
�سبـــق اأن اأكد الباحث علـــى اأن خلق منوذج امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي ل يكفي 
وحـــده ل�سمـــان جناح عمليـــة التحول، بـــل ينبغي اأن يتعـــدى ذلـــك اإىل متطلبات 
اأخـــرى، وقد ق�سمهـــا الباحث اإىل ثالثة مباحث، فـــالأول: متطلبات اإ�سالح البيئة 
اخلارجيـــة، ويعني بها تلـــك العوامل املتعلقة بحالة املجتمع ب�سكل عام من اإ�سالح 
البيئة ال�سيا�سية واإ�سالح البيئة الت�سريعية والنظامية واإ�سالح البيئة القت�سادية 
اأما الثاين: فهو متطلبات اإ�سالح البيئة الو�سيطة، وعنا بها الباحث تلك املوؤ�س�سات 
املاليـــة والنقديـــة التي لها الت�ســـاق كبري ووا�ســـح باملعرف املركـــزي الإ�سالمي، 
ومنهـــا: املوؤ�س�ســـات املاليـــة امل�سرفيـــة و�ســـوق الأوراق املاليـــة وهيئـــة املحا�سبـــة 
واملراجعـــة الوطنية، وهيئة تاأمني الودائع و�سنـــدوق تعوي�ض اخل�سائر واملوؤ�س�سات 
املالية غري امل�سرفيـــة واملوؤ�س�سات املالية امل�سرفية، و�سركات ال�ستثمار، واملركز 
الوطنـــي للمعلومات القت�ساديـــة، والإعالم املتخ�س�ض اأما املبحـــث الثالث فقد 
�سمـــل تلـــك العوامل املوؤثرة يف عملية التحول وهي حتـــت نطاق م�سوؤولية امل�سرف 
املركزي، وهي جلنة اإدارة حتول امل�سرف املركزي، وتطوير الأبحاث والدرا�سات 

املتخ�س�سة، واإن�ساء معهد الدرا�سات املالية وامل�سرفية.
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املبحث الأول: متطلبات اإ�صالح البيئة ال�صيا�صية 

املطلب االأول: اإ�سالح البيئة ال�سيا�سية 
تعـــاين املجتمعات يف العامل النامي، والعربية منهـــا، م�سكالت عديدة يف نظامها 

ال�سيا�سي، ومن تلك امل�سكالت ما ياأتي: 
اأواًل: اأن اأغلـــب احلكومات العربيـــة تفتقد لل�سرعية ال�سيا�سيـــة املتمثلة يف و�سول 
اأنظمـــة احلكم عن طريق النقـــالب الع�سكري والدعم وامل�سانـــدة من قوى دولية 

حققت لها التبعية ال�سيا�سية. 
ثانياً: افتقاد معظم الدول العربية للم�ساركة ال�سيا�سية من خالل برملان اأو جمال�ض 
�سورى منتخبة اأو جمال�ض تعرب عن م�سالح �سعوب العامل العربي وطموحاتها)1(. 
ثالثـــاً: عـــدم احرتام معظـــم الدول العربيـــة، حلقوق الإن�ســـان و�سيانة حريته يف 
التعبـــري عن الـــراأي، وال�سيطـــرة املبا�سرة على و�سائـــل الإعالم ومراكـــز التاأثري 

والت�سال اجلماهريي.
رابعاً: انت�سار الف�ساد والر�سوة واملح�سوبية، وا�ستغالل النفوذ ال�سيا�سي يف حتقيق 

ثروات طائلة وغري م�سروعة على ح�ساب التنمية. 
خام�ســـاً: ف�سل معظـــم احلكومات العربية يف حتقيق تنميـــة مقبولة، وكفالة احلد 
الأدنـــى للعي�ـــض الكرمي، بل ازدادت فجـــوة الفقر، واملر�ض، وانت�ســـار الأمية حيث 

ت�سل ن�سبتها اأحيانًا اإىل 30 % من اإجماإىل عدد ال�سكان.
�ساد�ســـاً: قادت معظم الدول العربية جمتمعاتها وفـــق مناهج ونظريات م�ستوردة 
مـــن بيئات ا�سرتاكيـــة اأو راأ�سماليـــة دون تقديـــر لتاريخ ومعتقدات تلـــك ال�سعوب 
وارتباطهـــا بالإ�ســـالم، بـــل اإن النقـــل كان م�سوهـــًا وتقليديًا و�سطحيـــًا دون حتى 
ا�ستـــرياد اجلوانب الإيجابية يف التجربة ال�سرتاكية والراأ�سمالية، ومل تطور حتى 

منوذجها العلماين اخلا�ض. 

القت�ساد  ترجمات  �سل�سلة  )الربا(،  الفائدة  ب�ساأن  الباك�ستانية  الد�ستورية  ال�سرعية  املحكمة  حكم   )1(
الإ�سالمي رقم )ب(، املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب، البنك الإ�سالمي للتنمية، جدة، الطبعة الأوىل، 

عام 1995م، �ض427. 
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�سابعـــاً: قمع املعار�سة الداخليـــة واللجوء اإىل ا�ستخدام القـــوة والبط�ض والتنكيل 
وال�سجن والتعذيب، دون ال�ستماع لالآراء املعار�سة وخا�سة الوطنية منها والقبول 

بالنقد الهادف، ف�ساًل عن ال�سماح لها بحرية التنظيم.
ثامنـــاً: التدخل ال�سيا�ســـي، وال�سافر اأحيانًا، يف ال�ستثمـــارات الوطنية والأجنبية 

مل�سالح نخبوية بل تعدى ذلك اإىل تكوين اإقطاعيات متخ�س�سة. 
تا�سعـــاً: انت�سار حركة العنف ال�سيا�ســـي واملعار�سة الع�سكرية امل�سلحة والتخريب، 
تعبـــريًا عن احلنق اجتـــاه �سلوك الدول العربية ال�سيا�سيـــة وافتقاد و�سائل التعبري 

عن الراأي من جانب اآخر )2(. 
عا�ســـراً: ف�ســـل الدول العربية يف حل امل�سكالت القوميـــة والإ�سالمية، مثل: ق�سية 

فل�سطني والعراق موؤخرًا. 
اإن تلك امل�سكالت اأدت اإىل ارتفاع معدلت املخاطرة ال�سيا�سية مما اأدى اإىل هروب 
ال�ستثمــــارات الوطنية اإىل خارج البلدان العربية، والتي تقدر بنحو ت�سعمائة مليار 
دولر وفــــق الأرقام املعلنة غري ال�ستثمــــارات الراأ�سمالية الأخرى، ف�ساًل عن تردد 
دخول ال�ستثمارات الأجنبية ملعظم الدول العربية؛ حيث ت�سري الإح�ساءات اإىل اأن 
ن�سيب الدول العربية من ال�ستثمارات الأجنبية الدولية ل يتعدى ن�سبة 2% فقط. 
وتعـــرف املخاطـــرة ال�سيا�سيـــة باأنها )وجـــود ت�سرفـــات حكومية، وغالبـــًا بدافع 
�سيا�ســـي، جتاه ال�ستثمارات، وميكـــن لالأخطار الناجتة عن هـــذه الت�سرفات اأن 
تنعك�ـــض يف اأكرث من اأ�سلوب تبـــداأ بعمليات امل�سايقة املحدودة اإىل التقييدات على 

حتويل العمالت وتنتهي بامل�سادرة الكلية لال�ستثمار(. 
 وتعتمـــد املراجـــع املاليـــة علـــى عـــدة و�سائـــل لقيا�ـــض ودرا�ســـة خماطـــر النظام 

ال�سيا�سي، منها:
• تكرار تغيري احلكومة. 	
• تكرار حوادث العنف. 	

)2( ال�سويري، يو�سف )ال�سورى والليربالية والدميقراطية يف الوطن العربي( )اآليات النتقال(، مقالة مبجلة 
امل�ستقبل العربي، العدد 289، 2003/3م، �ض 87. 
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• النزاع مع الدول الأخرى.	
• الع�سيان امل�سلح. 	
• الوفيات العنيفة اأو الغام�سة. 	
• الفوارق والفوا�سل بني املجموعات العرقية والدينية يف البلد الواحد. 	
• التطرف يف ال�سعور الوطني. 	
• الظروف الجتماعية غري املالئمة. 	

اأ�ســـف اإىل ذلـــك اأن ارتفـــاع تلـــك املخاطـــر ال�سيا�سيـــة اأدى اإىل زيـــادة املخاطر 
القت�ساديـــة بانخفا�ـــض قيمـــة العملـــة الوطنية، وارتفـــاع حجـــم املديونية حيث 

تقرت�ض الدول العربية الأموال من الأ�سواق الدولية باأ�سعار فائدة مرتفعة.
اإن ما اأ�ساب امل�سلمون والعرب من تخلف �سيا�سي تعبريًا �سادقًا عن تخليهم)3(عن 

دينهم، وتبنيهم العلمانية يف مناحي احلياة ال�سيا�سية.
واحلـــل الوحيـــد واملقبـــول واملطلـــوب �سعبيًا هو تطبيـــق �سريعة اهلل عـــز وجل، يف 
كافـــة مناحي احلياة، وتذكري القادة ال�سيا�سيـــني يف الوطن العربي باليوم الآخر، 
واأن هنـــاك يوم قيامـــة، �سي�ساألون و�سيحا�سبون فيه، قال تعـــاىل: {يوم تذهل كل 
مر�سعـــة عن ما اأر�سعت وت�سع كل ذات حمل حملها وترى النا�ض �سكارى وما هم 
ب�ســـكارى ولكن عذاب اهلل �سديد} )احلج: 2( وقال تعاىل: {يوم ل ينفع مال ول 
بنـــون اإل من اآتي اهلل بقلب �سليم} )ال�سعراء: 88- 89( وعلى القادة ال�سيا�سيني 
ال�ستجابة لدعوة اهلل قال تعاىل: {فال وربك ل يوؤمنون حتى يحكموك فيما �سجر 
بينهـــم ثـــم ل يجدوا يف اأنف�سهم حرجـــًا مما ق�سيت وي�سلمـــوا ت�سليما} )الن�ساء: 

 .)65
)اإن تلـــك الدعوة دعـــوة اإىل الكتاب وال�سنـــة كم�سدر للت�سريـــع ل تعني اجلمود، 
وا�ستعـــادة املا�ســـي بكل حذافـــريه، كما يدعي البع�ـــض، بل الدعـــوة اإىل التم�سك 
باملبـــادئ واملنطلقـــات ال�سرعية امل�ستمدة مـــن الكتاب وال�سنة وتبقـــي الأدوات يف 

)3( انظر: �سوزان كالفرت وبتري كالفرت، ترجمة د. عبداهلل الغامدي )ال�سيا�سة واملجتمع يف العامل الثالث(، 
فوؤاد  ترجمة:  اأكرمان  وروز  �سوزان  وانظر:  2002م،  عام  الأوىل،  الطبعة  الريا�ض،  �سعود،  امللك  جامعة 
�سروجي )الف�ساد واحلكم الأ�سباب، العواقب، الإ�سالح(، دار الأهلية، عمان، الطبعة الأوىل، عام 2003م. 
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معظمها يف دائرة الجتهاد والإباحة، فيمكن الأخذ مبزايا التجربة الدميقراطية 
يف امل�ساركة ال�سيا�سيـــة والنتخاب واإن�ساء اأحزاب، وو�سائل اإعالم حرة، واحرتام 
حلقوق الإن�سان، والتي اأكرر اأنها يف غالبها ل ت�سطدم مع قيم الإ�سالم، من حيث 
الو�سائل كما ميكن ابتكار و�سائل واأ�ساليب خا�سة مبا يحقق كرامة الإن�سان()4(. 
وقد ورد يف القراآن الكرمي بع�ض وظائف الدولة الإ�سالمية، يف الآيات التي تخاطب 
النبي �سلى اهلل عليـــه و�سلم بو�سفه ويل الأمر، كالآيات التي تاأمر باأخذ ال�سدقة 

)الزكاة(، اأو بال�سورى، اأو بنظام معني مل�سارف الزكاة اأو الغنيمة اأو الفيء. 
كذلـــك يف ت�سرفات الر�ســـول �سلى اهلل عليه و�سلم هنـــاك ت�سرفات بحكم تبليغ 
الر�سالـــة، وت�سرفات بحكـــم الأمانـــة، فت�سرفاته �سلى اهلل عليـــه و�سلم ب�سفته 

اإمامًا تدخل يف وظائف الدولة. 
وقد اهتم امل�سنفـــون امل�سلمون القدامى بواجبات الإمام اأو ال�سلطان اأو امللك، يف 

كتبهم التي �سميت بكتب الأحكام ال�سلطانية، اأو ما قابلها من الكتب. 
وقد ق�سم اجلويني )ت 478 هـ( وظائف الدولة )5( )فيما يناط بالأئمة والولة من 

الأحكام اإىل الإمام كالتايل. 
نظر االإمام يف فروع الدين: 

• النظر يف اأ�سل الدين )حفظ الدين(. 	
النظر يف فروع الدين:

• العبادات البدنية. 	
• املعامالت والت�سرفات املالية. 	

نظر االإمام يف الدين: 
• ما يتعلق بالكلي: الأمن )الداخلي، واخلارجي(. 	

)4( ينبغي التنويه على اأن هذا التخلي يف معظمه ل يخرج امل�سلمني ل قدر اهلل من الإ�سالم، كما تدعيه بع�ض 
جماعات التكفري، وحقوق امل�سلم بهذا م�سانة �سرعًا. 

)5( انظر: بت�سرف: د. �سالح الدين اأزق دان )التخلف ال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر( دار النفائ�ض 
بريوت، الطبعة الأوىل، عام 2002م، �ض 123.
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ما يتعلق باجلزئي: 
• ف�سل اخل�سومات. 	
• اإقامة ال�سيا�سات والعقوبات )احلدود والتعزيزات(. 	
• رعايـــة امل�سرفـــني علـــى ال�سيـــاع )الإمـــام ويل مـــن ل ويل له، مـــن الأطفال 	

واملجانني، وي�سد حاجات املحتاجني(.
وحدد املاوردي واأبو يعلى لالإمام ع�سر وظائف، هي: 

• حفظ الدين. 	
• تنفيذ الأحكام بني املت�ساجرين، وقطع اخل�سام بني املتنازعني. 	
• حمايـــة البي�ســـة، والذب عن احلـــرمي )احلرمـــات واملحرمـــات( ليت�سرف 	

النا�ض يف املعاي�ض، ولينت�سروا يف الأم�سار اآمنني من تغرير بنف�ض اأو مال. 
• حت�سني الثغور. 	
• جهاد من عادى الإ�سالم. 	
• جباية الفيء وال�سدقات. 	
• تقديـــر العطايا وما ي�ستحق يف بيـــت املال من غري �سرف ول تقتري، ودفعه يف 	

وقت ل تقدمي فيه ول تاأخري. 
• ا�ستكفاء )طلب كفاية( الأمناء، وتقليد )تولية( الأ�سحاء فيما يفو�ض اإليهم 	

من الأعمـــال، ويكله اإليهم من الأمـــوال لتكون الأعمـــال بالكفاءة م�سبوطة، 
والأموال بالأمناء حمفوظة. 

• اإقامة احلدود. 	
• اأنه يبا�سر بنف�سه م�سارفة الأمور، والأموال لينه�ض ب�سيا�سة الأمة وحرا�سة امللة، 	

ول يعول على التفوي�ض، ت�ساغاًل بلذة اأو عبادة، فقد يخون الأمني ويغ�ض النا�سح. 
اأما عن �سفات الإمام وتوليته، فهي: 

• العدالة على �سروطها اجلامعة. 	
• العلم املوؤدي اإىل الجتهاد يف النوازل والأحكام. 	
• �سالمة احلوا�ض يف ال�سمع والب�سر والل�سان لي�سح معهما مبا�سرة ما يدرك به. 	
• �سالمة الأع�ساء من نق�ض مينع من ا�ستيفاء احلركة و�سرعة النهو�ض. 	
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• الراأي املف�سي اإىل �سيا�سة الرعية وتدبري امل�سالح. 	
• ال�سجاعة والنجدة املوؤدية اإىل حماية البي�سة وجهاد العدو)6(. 	

والباحـــث حينما يذكر بع�ض اأدبيـــات الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي، يود التاأكيد على 
اأن هـــذا الفكـــر قد مر بفرتة طويلة من اجلمود، ويحتاج اإىل جهود علمية اإبداعية 
ل�ستيعاب تاريخ الأمة العربية والإ�سالميـــة، وتطوراتها التاريخية الجتماعية مع 
ر�ســـوخ علمي �سرعي للخروج بنماذج تطبيقية للفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ت�ستطيع 
انت�سالهـــا مـــن حالة التخلف كما اأن حماولة التطبيـــق املبا�سر ب�سورته املثالية قد 

تاأتي بعواقب جدًا وخيمة. 

املطلب الثاين:اإ�سالح البيئة الت�سريعية والقانونية.
اإن اإ�ســـالح الق�ساء واإقامـــة العدل من الأهمية مبكان ل �سيمـــا ارتباطهما الوثيق 
بالقت�ســـاد، فال ميكن اأن يكون هناك اقت�ســـادًا ناميًا دون ق�ساء يت�سف بالعدل 
والإن�ســـاف وال�سفافية، مراعيًا حاجات النا�ـــض وم�ساحلهم دون متيز طائفي اأو 

عن�سري اأو ديني. 
هذا، ويعاين الق�ساء والت�سريع بالوطن العربي من عدة اأمور، منها: 

• عدم ا�ستقالل الق�ساء وتدخل ال�سيا�سيني بالرتغيب والرتهيب، وعدم تقدمي 	
ح�سانة للق�ساة واملحامني. 

• �سعف الت�سريع والقوانني وتخلفها عن مواكبة التطورات الع�سرية، والقانون 	
التجاري بخا�سة. 

• النق�ـــض يف تاأهيـــل الق�ســـاة وانف�سالهـــم عـــن واقـــع التطـــورات الت�سريعية 	
والق�سائية املحلية والدولية. 

• �سعـــف ال�سفافية يف الق�ساء بعـــدم اإعالن م�سوغات احلكـــم ون�سر ال�سوابق 	
الق�سائية)7(.

)6( امل�سري، د. رفيق يون�ض)اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي( الدار ال�سامية، بريوت، ودار القلم، دم�سق، الطبعة 
الأوىل، 1989م، �ض 66. 

املكتبة  الدينية(  والوليات  ال�سلطانية  )الأحكام  رباب  م�سطفي  �سمري  حتقيق  احل�سن،  اأبي  املاوردي،   )7(
الع�سرية، بريوت، الطبعة الأوىل،2000م، �ض 14. 
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• ازدواجيـــة جهات التقا�ســـي، والتي قد تكـــون غري �سرعيـــة ونظامية، ومنها 	
املحاكم الع�سكرية، التي تعمل ب�سكل اأكرب يف حالة اإعالن القوانني العرفية)8(.

هـــذا، وقد بنّي الفقهاء، ومن اأبرزهم )املـــاوردي( ال�سروط التي ي�سح فيه تقليد 
القا�سي، وهي �سبعة: 

• اأن يكـــون رجـــاًل، وهذا ال�سرط يجمع �سفتـــني: البلوغ، والذكوريـــة، وقال اأبو 	
حنيفة يجوز اأن تق�سي املراآة فيما ت�سح فيها �سهادتها. 

• العقــــل: الــــذي يتعلق بــــه التكليف من علمــــه باملدركات ال�سروريــــة حتى يكون 	
�سحيــــح التمييــــز جيد الفطنة بعيدًا عــــن ال�سهو والغفلة، يتو�ســــل بذكائه اإىل 

اإي�ساح ما اأ�سكل، وف�سل ما اأع�سل. 
• احلرية:لأن نق�ض العبد عن ولية نف�سه مينع من انعقاد وليته على غريه. 	
• الإ�سالم: لكونه �سرطًا يف جواز ال�سهادة، وقال اأبو حنيفة بجواز تقليد الكافر 	

الق�ساء بني اأهل دينه. 
• العدالـــة: وهي �ســـرط يف كل ولية، والعدالة اأن يكون �ســـادق اللهجة وظاهر 	

الأمانـــة، عفيفًا عن املحـــارم، متوقيًا للماآثـــم، بعيدًا عن الريـــب، ماأمونًا يف 
الر�سا والغ�سب، م�ستعماًل مروءته يف دينه ودنياه. 

• ال�سالمة يف ال�سمع والب�سر. 	
• اأن يكـــون عاملـــًا باأحـــكام ال�ســـر يعـــه، وعلمـــه بهـــا ي�سمـــل علـــم اأ�سولهـــا 	

والرتباط بفروعها. 
وقـــد ا�ستويف عمـــر بن خطاب ر�سي اهلل عنـــه يف عهده اإىل اأبـــي مو�سي الأ�سعري 
�ســـروط الق�ساء وبـــنّي اأحكام التقليد، فقـــال فيه: اأما بعد، فـــاإن الق�ساء فري�سة 
حمكمـــة و�سنـــة متبعة، فافهـــم اإذا اأديل اإليك، فاإنه ل ينفع تكلـــم بحق ل نفاذ له، 
واآ�ســـى بني النا�ض يف وجهك وعدلك وجمل�سك حتى ل يطمع �سريف يف حيفك ول 
يياأ�ـــض �سعيـــف من عدلك، البينة على من ادعى واليمـــني على من اأنكر، وال�سلح 
جائز بني امل�سلمني، اإل �سلحًا اأحل حرامًا اأو حرم حالًل، ول مينعك ق�ساء ق�سيته 
اأم�ـــض فراجعـــت اليوم عقلك وهديت فيه لر�ســـدك اأن ترجع اإىل احلق، فاإن احلق 

)8( انظر: القا�سم، د. عبدالرحمن )الإ�سالم وتقنني الأحكام( مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1975م، �ض 369.
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قـــدمي ومراجعة احلق خري من التمـــادي يف الباطل، الفهم فيما جتمح يف �سدرك 
ممـــا لي�ض يف كتـــاب اهلل تعاىل ول �سنة نبيـــه، ثم اعرف الأمثـــال والأ�سباه، وق�ض 
الأمور بنظائرها واجعل ملن ادعى حقًا غائبًا اأو بينة اأمدًا ينتهي اإليه، فمن اأح�سر 
بينتـــه اأخذت له بحقه، واأل ا�ستحلـــت الق�سية عليه، فاإن ذلك اأنف�ض لل�سك واأجلى 
للعمـــى، وامل�سلمون عـــدول بع�سهم على بع�ـــض اإل جملودًا يف حـــد اأو جمربًا عليه 
�سهـــادة زور، اأو خفيـــًا يف ولء اأو ن�سب، فاإن اهلل عفا عن الأميـــان ودراأ بال�سبهات 
واإيـــاك والقلق والعجز والتاأفف باخل�سوم فـــاإن احلق يف مواطن احلق يعظم اهلل 

به الأجر ويح�سن به الذكر، وال�سالم )9(.

املطلب الثالث: اإ�سالح البيئة االقت�سادية
تعـــاين الدول العربية من م�سكالت هيكلية يف اقت�ساداتها)10(�سبق التطرق لبع�ض 

منها يف ف�سول �سابقة، ومن تلك امل�سكالت )11(ما ياأتي: 
الت�ســـوه يف الهيـــاكل القت�ساديـــة لالأقطـــار العربيـــة وطغيـــان ظاهـــرة الثنائية، 
واإغراقهـــا يف التنمية املظهرية والأن�سطة الطفولية على ح�ساب الأن�سطة املنتجة، 

وهي ما ي�سمى بالنمو امل�سوه، ومن مظاهره: 
• اعتماد الدخل القومي على �سلعة واحدة اأو على عدد حمدود من ال�سلع. 	
• اإهمال ا�ستغالل املوارد ال�سناعية و�سعف الناجت الزراعي وال�سناعي. 	
• ت�سخـــم اأن�سطـــة اخلدمـــات كال�ستثمار يف القطـــاع ال�سياحي وهـــو ا�ستثمار 	

ياأتـــي �سمن اأولوية متاأخرة يف �سلم اأولويـــات التنمية املتوازنة يف ظل ظروف 
العجز الغذائي.

)9( انظر: اأبو طالب،د. حامد )النظام الق�سائي يف اململكة العربية ال�سعودية(، دار الفكر العربي، القاهرة، 
الطبعة الأوىل، بدون رقم وتاريخ، �ض 124. 

)10( املاوردي، اأبي احل�سن، مرجع �سابق، �ض 88. 
ال�سعوبة مبكان  اأنه من  اإىل  يذهبون  الذين  واملفكرين  القت�ساديني  اتفاقي مع كرث من  اأبدي  اأن  اأود   )11(
اأن نتحدث عن اقت�ساد عربي واحد واإن كان من املمكن اأن نتحدث عن اقت�سادات لأقطار عربية توجد 
بينها درجات كبرية من التفاوت، انظر: الدكتور رمزي ذكري، )القت�ساد العربي حتت احل�سار( مركز 

درا�سات الوحدة العربية، الطبعة الأوىل، بريوت، 1989م �ض 28. 
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• تركيز اخلدمات يف املدن ب�سكل يزيد يف تو�سيع الفجوة احل�سارية بينها وبني 	
الريف، وي�سارك يف تفاقم ظاهرة النزوح نحو املدن والنفجار ال�سكاين. 

• الإنفاق ال�سخم على اأجهزة الأمن والت�سلح. 	
• هجرة الأموال العربية للخارج. 	
•  بالرغـــم مـــن معـــدلت النمـــو املرتفع لبع�ـــض الأقطـــار العربيـــة يف اإجماإىل 	

النـــاجت الإجمايل اإل اأنه مل يطراأ حت�ســـن ملمو�ض يف م�ستوى الرفاه ال�سا�سى 
واحلقيقـــي للمواطـــن العربـــي اأو حت�سن يف �ســـورة توزيع الـــرثوة والدخل اأو 

حتقيق الأمن القت�سادي)12(. 
• ت�سري نتائج معظم القت�سادات العربية نحو املزيد من التبعية للدول املتقدمة 	

والرتباط بها مع تدين الرتابط والتكامل فيما بينها.
• اإن احلـــل يكمـــن يف الرجوع اإىل اأ�س�ـــض القت�ساد الإ�سالمـــي كمنطلق فكري 	

يتميـــز باإ�ســـالح �سامـــل، وعلى الدولـــة، اأن تقـــوم بالق�ساء علـــى املمار�سات 
القت�سادية)13(الفا�سدة: 

• الق�ساء على الربا يف �ستى مناحي التعامالت احلكومية واخلا�سة.	
• منـــع القمار واملقامرة والرهن واملراهنـــة، فجوهر املقامرة هو قبول خماطر 	

خلقـــت ق�ســـدًا، اأو الت�سرف على نحو يف�ســـي اإىل خماطر لي�ست من طبيعة 
الن�ساط القت�سادي من اأجل احل�سول على الربح الناجت عنها. 

)12( قلعاوي، د. غ�سان، مرجع �سابق، �ض 91. 
اجلهد  النجاح يف  مدى  اأن  اإىل  الإمنائية  وم�سممو اخلطط  القت�سادية  القرارات  �سانعو  نظر  )لقد   )13(
التنموي يقا�ض مبدى))الت�سيق(( الذي يحدث يف الفجوة املوجودة بني م�ستويات املعي�سة يف دول الغرب 
التو�سع يف  مدى  هو  ذلك  لقيا�ض  الالزم  املزعوم  واملعيار  وطننا،  ال�سائد يف  املعي�سة  وم�ستوى  ال�سناعي 
اقتناء ال�سلع ال�ستهالكية املعتمدة وخدمات الرفاه التي يتمتع بها �سكان البلدان الراأ�سمالية ال�سناعية، 
خطاأ  للتنمية  والثاين  الأول  العقدين  نتائج  واأثبتت  الفرد،  دخل  متو�سط  يف  زيادة  من  ذلك  يتطلبه  وما 
القت�سادي  يكتبها  التي  الكلمات  اأ�سدق  ما  هنا  من  حتقيقها،  ا�ستحالة  بل  املقايي�ض  وتلك  الهدف  هذا 
اأن  وهي  واحدة  مقارنة  اأذكر جمرد  اأن  )ا�سمحوا يل  يقول:  املعروف حمبوب احلق، حينما  الباك�ستاين 
ت�ساوي  واحد  الأمريكية يف عام  املتحدة  الوليات  للفرد يف  بالن�سبة  الإجمايل  القومي  الناجت  الزيادة يف 
الزيادة التي ميكن للهند اأن حتاول حتقيقها يف قرابة مائة عام، وبذلك فاإن التفكري يف اأهداف التنمية من 
زاوية م�ستويات املعي�سية الغربية، واأن الرتكيز على فجوة الدخل املتزايد الت�ساع بني الدول الغنية والدول 
الفقرية لي�ض له معنى على الإطالق �سوى اأن يجعل الدول الغنية ت�سعر بعدم املراقبة من حني لأخر واأن 

يجعل الفقراء يح�سون بالآ�سي على اأنف�سهم(( انظر الدكتور رمزي زكريا، مرجع �سابق، �ض 32. 
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• الن�ســـب )الغ�ض( ول �سيما عند احل�سول على �سعر اأعلى بكثري من الأ�سعار 	
الرائجة بال�سوق.

• الغ�ض )الحتيال( ول �سيما ما يتعلق مبزايا املنتجات. 	
• ال�سرر )الفعل املوؤذي(. 	
• الإكراه )الإجبار(. 	
• بيع امل�سطر )ا�ستغالل احلاجة( باحل�سول على اأ�سعار باهظة جدًا. 	
• النج�ض )رفع الأ�سعار مب�ساربات غري حقيقية(. 	
• الغـــرر )خماطـــر و�سكوك تثار حـــول ال�سلع من حيث الكميـــة وال�سعر وموعد 	

ال�سراء وموعد الت�سليم وما اإىل ذلك(. 
• اجلهل املف�سي اإىل النزاع )الغمو�ض الذي ي�ساور النا�ض حول ال�سلع وكمياتها 	

واأ�سعارها(. 
اإن هـــذه القائمـــة مبا حوته من املخالفـــات، واأخرى غريها، تت�ســـل ات�سال وثيقًا 
باحلياة القت�سادية حتتاج اإىل منعها من خالل اإ�سدار ت�سريعات خا�سة؛ وكذلك 

ن�سر الوعي يف اأو�ساط املواطنني بحرمتها وفر�ض اجلزاءات على مرتكبيها. 
ويقـــول الدكتـــور )�سابرا(: هنالك حاجـــة لتخاذ عدد من اخلطـــوات اإىل جانب 
الإ�ســـالح الجتماعـــي والقت�سادي للمجتمـــع الإ�سالمي؛ وذلـــك لتحويل النظام 
النقدي وامل�سريف التقليدي اإىل النظام الإ�سالمي؛ وهاكم بع�ض اخلطوات املهمة 

يف هذا ال�سدد: 
• يجـــب اإعالن عدم م�سروعية الفائـــدة واإعطاء فرتة اإمهـــال يت�سامح خاللها 	

بوجودهـــا علـــى اأنها �ســـر ل بد منه، ولكن بعـــد انق�سائها يجـــب اإلغاوؤها من 
كافة ال�سفقات الداخلية، واإدخال تعديالت منا�سبة على كافة القوانني ذات 

العالقة، خا�سة تلك القوانني املت�سلة باملوؤ�س�سات املالية وال�سركات. 
• زيـــادة ن�سبة راأ�ض املـــال اإىل القرو�ـــض يف الأقطار الإ�سالميـــة، زيادة كبرية 	

لتغيري طابع القت�ساد عن العتماد على القرو�ض اإىل العتماد على امللكية. 
• اإن اإ�سالح النظام ال�سريبي ي�ساعد دون �سك على الإ�سراع بهذه العملية. 	
• اإن زيـــادة راأ�ـــض مـــال امل�ساركة على م�ستـــوى القت�ساد كلـــه ت�ساعد يف تعبئة 	
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الأموال الراكدة ومن اأهم اخلطوات، اإعادة تنظيم �سوق الأ�سهم على اأ�سا�ض 
اإ�سالمي غري م�ساربي )14(. 

• خ�سخ�ســـة م�ساريع القطـــاع العام كافـــة، القابلة للربح التجـــاري، ومن ثم 	
للم�ساركـــة يف الربح واخل�سارة، يتم حتويلها اإىل و�سع يخفف من عبئها على 

اخلزانة العامة. 
• يتعني اإزالـــة الفائدة من موؤ�س�سات الئتمان املتخ�س�ســـة التي ت�سرف عليها 	

احلكومـــة، وتعمل يف قطاعات خمتلفة مـــن القت�ساد وحتويلها للعمل بنظام 
امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر. 

• يتم التحويل التدريجي لكافة املوؤ�س�سات املالية الربوية، بغ�ض النظر عما اإذا 	
كان من�ساأ هذه املوؤ�س�سات حمليًا اأو اأجنبيًا اإىل موؤ�س�سات م�ساركة يف الأرباح، 
والطريق الأف�ســـل لإجناز هذا التحول هو متكني جميع املوؤ�س�سات املالية من 
تخفي�ض اأ�سولها وخ�سومهـــا )موجوداتها ومطالبها( الربوية بن�سبة معينة، 
وزيادة اأ�سولها خ�سومها امل�ساركة يف الربح واخل�سارة زيادة مقابلة حتى يتم 
التحول الكامل خالل عدد متفق عليه من ال�سنني، وقد ي�سمح يف هذه املرحلة 
الأوليـــة للموؤ�س�ســـات املالية باأن تلجاأ بن�سبة اأكـــرب اإىل الأ�ساليب البديلة )15(، 

ب�سرط اأن يكون هناك �سمان باأن تقل اأهميتها تدريجيًا. 
• يجـــب ال�ســـروع يف اإن�ساء عدد من املوؤ�س�ســـات املالية امل�ساعـــدة لت�سهيل توظيف 	

اأمـــوال القطاع اخلا�ـــض، ودعم عمليـــات امل�سارف، ومن املمكـــن اأن ت�سم تلك 
املوؤ�س�ســـات اأمناطًا خمتلفة مـــن املوؤ�س�سات املالية غـــري امل�سرفية، مبا يف ذلك 
�سركات اأو م�سارف ال�ستثمار والعتمادات الئتمانية واجلمعيات التعاونية)16(. 

)14( �سديقي، د. حممد جناة، )امل�سارف املركزية يف اإطار العمل الإ�سالمي(، مرجع �سابق، �ض 46. 
)15( يق�سد بامل�ساربة: قيام التجار واملتعاملون يف �سوق البور�سة بتحقيق اأرباح اآنية نتيجة ارتفاع اأ�سعار الأ�سهم 
وال�سندات وبيع ما لديهم منها وخف�ض اأ�سعارها بغر�ض �سراء ما متوفر فيها يف ال�سوق، وهم بذلك يحققون 
راجع،  وال�سندات،  لالأ�سهم  احلقيقية  والقيمة  ال�سوقية  القيمة  بني  الفرق  يف  تتمثل  اعتيادية  غري  اأرباحًا 
العالمة، د. ب�سري، )املعجم املوجز مل�سطلحات التمويل وامل�سارف(، دار زهران، عمان، 2000 م، �ض 122.

)16( يق�سد الأدوات الإ�سالمية النقدية، مثل: عقد املرابحة والبيع بالتق�سيط مثاًل. 
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املبحث الثاين: متطلبات اإ�صالح البيئة الو�صيطة
املطلب االأول: �سوق االأوراق املالية االإ�سالمية

اإن انتقـــال امل�ســـرف املركـــزي الربوي اإىل م�ســـرف مركزي اإ�سالمـــي، وبالتايل 
العتماد على التمويل بامل�ساركة ي�ستدعي وجود �سوق اأوراق مالية اإ�سالمية كفوؤة. 
ويف هـــذا ال�سدد يقول الدكتور �سابرا)17(: )اإن زيـــادة جلوء القت�ساد الإ�سالمي 
اإىل التمويـــل بامل�ساركـــة، يجعل من ال�سروري، اإيجاد تنظيـــم اأكرث كفاءة لكل من 
الأ�سواق املالية الأولية والثانوية مل�ساعدة املن�ساآت التجارية على الو�سول اإىل املال 
دون �سعوبة، وتقدمي ال�سيولة للم�ستثمرين، الذين ل ي�ستطيعون الحتفاظ باأ�سهم 
امل�ساركـــة التـــي ا�سرتوها، اأو ل يرغبون يف ذلك، ومـــن ال�سعب تطوير �سوق اأولية 
فعالـــة بدون تطويـــر �سوق ثانوي يف الوقـــت نف�سه( وت�سطدم باإن�ســـاء �سوق اأولية 

وثانوية فعالة عدة عقبات )18(منها: 
• اأن معظـــم الأ�ســـواق املالية الأولية العربية هي اأ�ســـواق منتظمة، اأما الأ�سواق 	

الثانويـــة فمتفاوتـــة، بحيـــث اإن بع�سها قـــد اأ�سبح منظمـــًا وبع�سها الآخر يف 
طريقه اإىل التطور. 

• توؤدي الأ�سواق القائمة دورًا حمدودًا يف توفري التمويل متو�سط الأجل وطويلة، 	
نظـــرًا ل�سيقها وحمدودية الأوراق املالية املتداولة فيها، و�ساآلة الطلب عليها 
ب�سبب انخفا�ض عوائدها ن�سبيـــًا مقارنة بو�سائل ال�ستثمار الأخرى، غري اأن 

حمدودية عر�ض الأوراق املالية تختلف من �سوق اإىل اأخرى. 
• قلـــة اأدوات ال�ستثمـــار املايل نوعًا وحجمـــًا وكونهـــا اأدوات ا�ستثمارية حملية 	

ولي�ست اإقليمية. 
�سعف موؤ�س�سات الو�ساطة املالية املتخ�س�سة اأو غيابها يف التعامل من خالل هذه 
الأ�ســـواق، مـــع اأهميتها و�سرورتها الكبـــرية املا�سة، وب�سكل عـــام، ميكن اأن يعزى 

�سعف الأ�سواق املالية العربية اإىل اأ�سباب عديدة، لعل من اأهمها: 

)17( �سابرا، د. حممد عمر )نحو اقت�ساد نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 303. 
)18( �سابرا، د. حممد عمر )نحو نظام نقدي عادل(، مرجع �سابق، �ض 132. 
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• �ساآلة الن�سج املايل لالقت�سادات العربية ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأن الدولة ل 	
تـــزال توؤدي دورًا رئي�سيًا فيها، مع عدم ا�ستقرار اجتاهاتها العامة اقت�ساديًا 
واجتماعيًا، رغم بروز العديد مـــن التوجهات النفتاحيه فيها موؤخرًا، وامليل 
التقليدي لأ�سحابها نحو ال�ستثمار النقدي والعقاري بعيدًا عن اأ�سواق املال، 

والذي يحد من تطور هذه الأ�سواق نوعًا وحجمًا. 
• عـــدم انت�ســـار ال�ســـركات امل�ساهمـــة التي يتـــم متويلها من خـــالل اإ�سدارات 	

الأ�سهـــم وال�سنـــدات، والجتـــاه نحـــو ال�ســـراكات اأو ال�ســـركات ال�سغرية اأو 
امل�سروعات العائلية التي تف�سل امللكية والإدارة ويجري متويلها ذاتيًا. 

• �سيطرة عدد حمــــدد من كبار امل�ستثمرين �سواء كانــــوا موؤ�س�سات اأو اأ�سخا�ض 	
على ح�س�ض كبرية من اأ�سهم ال�سركات القائمة واحتفاظهم بها، ملدة طويلة، 
مما يوؤدي اإىل ركود تداولها، وقد تكون ال�سيغة العائلية �سببًا يف انغالق كثري 
مــــن ال�ســــركات اأمام م�ساهمني جدد، ممــــا يحد من تــــداول الأوراق املالية اأو 
حت�ســــر اأ�سواقها يف حدود �سيقة، كما متار�ض الدولة دورًا كبريًا يف ذلك من 

خالل ملكيتها العامة للعديد من امل�سروعات الإنتاجية.
• غياب الفهم العام ملعايري ال�ستثمار وندرة التحليل ال�ستثماري ال�سليم وندرة 	

املعلومـــات وقلة الإف�ساح املايل الدقيق عن واقع ال�سركات ون�سر بيانات غري 
دقيقة عنها اأحيانًا. 

• ا�ستمرار وجود قوانني جتارية غري مالئمة، وعدم توافر اإطار قانوين منا�سب 	
لتطور الأ�سواق املالية. 

• تـــردد ال�سلطـــات يف ال�سمـــاح با�ستخـــدام اأدوات اقرتا�ـــض جديـــدة واعتماد 	
ال�سركات على م�ساردها الداخلية لتمويل ن�ساطاتها وا�ستثماراتها التو�سعية. 

• تركيز امل�ستثمرين على اأ�سهم ال�سركات التي توزع اأرباحًا �سنوية وهي مرتفعة 	
غالبًا، ولي�ض على ال�سركات ذات راأ�ض املال الوا�سع واحتمالت النمو الكبرية. 
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ويذهـــب الدكتور اأحمد ح�سن)19(اإىل ذكر �سلبيات �سوق الأوراق املالية العربية من 
وجهة نظر اإ�سالمية فيقول: 

• ن�ســـاأة هذه الأ�ســـواق معتمدة على املنهـــج الراأ�سمايل الربـــوي، وبالتايل فاإن 	
التجربـــة تعتـــربا انعكا�ســـًا لـــه دون تطويـــع ليـــالءم الظـــروف القت�ساديـــة 

والجتماعية للبالد الإ�سالمية ومعتقدات �سكانها.
ارتبطـــت الأ�سواق املالية القائمة يف البالد الإ�سالمية مع الأ�سواق املالية الغربية، 
وتكاملـــت معها قبل اأن ت�ستبني خ�سائ�سها ومالحمهـــا الذاتية فاأف�سي ذلك اإىل 

ما ياأتي:
• تبعيـــة �سبه مطلقة من حيث الهيـــاكل ومنط الإدارة وتركيـــب العمليات ونوع 	

الأوراق املالية املطروحة. 
• الهتمام بتطوير خمتلف اأنواع ال�سندات التي تغذي ال�سوق املالية يف حني اأن 	

الأوراق املالية الإ�سالمية مل جتد الهتمام. 
• اعتمـــاد معظـــم البـــالد الإ�سالمية علـــى الأ�ســـواق املالية الدوليـــة يف متويل 	

عجـــوزات موازيـــن مدفوعاتهـــا وم�سروعاتهـــا وبراجمها التنمويـــة، وكذلك 
اعتمـــاد البالد الإ�سالمية ذات الفائ�ـــض على الأ�سواق املالية يف توظيف تلك 
الفوائ�ض؛ وهكذا اأ�سبحت الأ�سواق املالية املحلية جمرد و�سيط بالعمولة بني 
الأ�سواق املالية الدولية وبني املقرت�سني، وامل�ستثمرين من البالد الإ�سالمية. 

• ح�سا�سية اأ�سواق الأوراق املالية يف البالد الإ�سالمية جتاه القرارات والأحداث 	
القت�سادية وال�سيا�سية التي حت�سل يف الدول الغربية. 

• عدم م�ساركتها باأعباء وا�سحة يف اأحداث التنمية القت�سادية ودفع معدلت 	
الناجت القومي وعدم ت�سجيعها لإ�سدار وتداول الأ�سول املالية املنتجة. 

ويرى الدكتور اأحمد ح�سن )اأن جناح ال�سوق الأولية يف ت�سويق الإ�سدارات اجلديدة 
ومتويـــل امل�سروعـــات املطروحة لالكتتاب يجـــب اأن ت�سكل معيـــارًا اأ�سا�سيًا لكفاءة 
البلدان  يف  املالية  الأ�سواق  تنمية  يف  املركزي  والبنك  امل�سريف  اجلهاز  )دور  ال�سيد  عبداملنعم  علي،   )19(
الأوىل،  الطبعة  املتحدة،  العربية  الإمارات  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإمارات  العربية( مركز 

عام 1998م، �ض 18. 
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ال�ســـوق املاليـــة، اإذا يعني ذلك قدرتهـــا على جذب مدخرات الأفـــراد واملوؤ�س�سات 
وتوجيههـــا نحو امل�سروعات، وبالتـــايل قيامها بوظيفتها التنمويـــة، ول يعني ذلك 
عـــدم اأهميـــة ن�ساط �سوق التداول بـــل اإن زيادة ن�ساط ال�ســـوق الثانوية مطلوب يف 
جنـــاح ال�سوق الأولية، ولكـــن ق�سدنا اأن نوؤكد على اأن قواعـــد الفقه الإ�سالمي يف 
جمـــال املعامـــالت ت�سجع الن�ســـاط الذي يوجد منافـــع حقيقيـــة للمجتمع ب�سورة 
مبا�ســـرة اأو غـــري مبا�سرة، ول ت�سجع التداول الطفيلي الـــذي يحقق اأرباحًا نقدية 
لبع�ض الأفـــراد دون اإ�سافة حقيقية لالقت�ساد القومي يف املجتمع(، ولتعزيز دور 

الأ�سواق املالية بعد معاجلة اأوجه الق�سور املختلفة، فاإنه يرى ما ياأتي: 
• اإقـــرار برنامج ل�سمانـــات الإ�سدار و�سمانات التـــداول يطمئن املتعاملني يف 	

ال�سوقني الأولية والثانوية ويكفل قيام �سوق م�ستقرة وناجحة. 
• التو�سع يف اإن�ساء م�سارف ال�ستثمار واإيجاد رابطة تكامل بينها وبني الأ�سواق 	

املالية حتى ي�سهما معًا يف زيادة قاعدة امل�سروعات املنتجة. 
• اإقرار برنامج لتطور الت�سريعات املحلية يف خمتلف البالد الإ�سالمية. 	
• اإن�ســـاء احتاد لالأوراق الإ�سالمية املالية حتى ميكن اأن يزيد من فاعلية الدور 	

الذي تقوم به الأ�سواق املاليـــة يف تن�سيق اجلهود اجلماعية خلدمة الأهداف 
التنمويـــة اجلزئية لكل بلد اإ�سالمي وخلدمة التكامـــل والتنمية القت�سادية، 

وميكن اأن ي�سطلع الحتاد مبا يلي: 
• قيادة الدعوة اإىل اأ�سلمة معامالت اأ�سواق الأوراق املالية بطرح روؤى اإ�سالمية 	

عملية ناجحة. 
• تنمية اخلربات املتخ�س�سة يف القطاع املايل بقيام معهد اإ�سالمي للدرا�سات 	

والبحوث والتدريب. 
• العمل على التو�سع يف اإقامة اأ�سواق الأوراق املالية يف معظم املدن. 	
• دعـــم الأ�ســـواق القائمـــة والعمل على اأ�سلمتهـــا وتطويرها لتجمـــع بني ن�ساط 	

الإ�سدار ون�ساط التداول، حتى تكون مراكز لين�ساب منها التمويل اإىل فر�ض 
ال�ستثمار القائمة. 
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• قيادة التن�سيـــق بني الت�سريعات املحليـــة النقدية واملاليـــة والقت�سادية التي 	
ت�ستهدف تطوير التعاون بني اأ�سواق الأوراق املالية يف البالد الإ�سالمية. 

هذا... وقد انطلق تاأ�سي�ض ال�سوق الإ�سالمية العاملية يف البحرين، حيث اأ�سدر ملك 
البحرين ال�سيخ حمد بن عي�سي اآل خليفة مر�سومًا بتاأ�سي�ض ال�سوق املالية الإ�سالمية 
العامليــــة التي تهدف لتوفري ال�سيولة الكافية للبنــــوك الإ�سالمية، وقال م�سوؤولون اإن 
القرار خطوة اأخرية لإقامة ال�سوق، ووافقت البحرين، وهي املركز امل�سريف واملايل 
يف منطقة اخلليج، على اتفاقيــــة لإن�ساء ال�سوق، ومع ماليزيا واإندوني�سيا وال�سودان 

وبنك التنمية الإ�سالمي، ومقره ال�سعودية، يف نوفمرب 2001م. 
ويف يونيـــة مـــن العـــام نف�سه اجتمـــع يف البحريـــن م�سرفيون منها ومـــن ماليزيا 
واإندوني�سيا وبروناي وال�سودان والبنك الإ�سالمي للتنمية ملراجعة اجلوانب التقنية 
املتعلقـــة باإن�ساء ال�ســـوق للتعامل فيما بـــني البنوك الإ�سالميـــة، واأجرت البحرين 
وماليزيـــا حمادثـــات حـــول اختيـــار اأحدهما ليكـــون مركـــزًا لهذه ال�ســـوق، والتي 
ت�ستهـــدف )200( بنك وبيت متويل اإ�سالمي يخدمون )1.2( مليار م�سلم، وقدر 
حجـــم ال�سوق الإ�سالمية يف العامل بنحو)180( مليار دولر، ويقول م�سرفيون اإن 
مـــن اأهم امل�ساعـــب التي تواجه امل�ســـارف الإ�سالمية هو غيـــاب الو�سائل لإدارة 

ال�سيولة والحتياجات اليومية()20(. 

املطلب الثاين:هيئة التاأمني على الودائع و�سندوق تعوي�س اخل�سائر. 
تنامـــي الهتمـــام مبوؤ�س�ســـات )21(و�سناديق �سمـــان الودائع وعالقتهـــا مع كل من 
امل�ســـارف املركزيـــة وامل�ســـارف التجارية لأجل تدعيـــم التكامل والتعـــاون فيما 
بينهمـــا بغية تعزيز الثقة باجلهاز امل�سريف، ودفـــع عجلة القت�ساد الوطني الذي 
يرتكـــز اأ�سا�سًا على هذا اجلهاز، ومن اأبرز تلك التجارب، موؤ�س�سة �سمان الودائع 
الفيدراليـــة ))Fdicالأمريكية والتي تاأ�س�ســـت يف عام 1934م بعد �سدور القانون 
ر�سالة  الإ�سالمي(  القت�ساد  الإمنائية يف  واآثارها  املالية  الأوراق  )اأ�سواق  الدين  اأحمد حميي  )20( ح�سن، 
دكتوراه مقدمة لق�سم الدرا�سات العليا، ق�سم القت�ساد الإ�سالمي، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، عام 

1989م، �ض 538. 
ال�سعب  البحرين(، �سحيفة  العاملية يف  الإ�سالمية  ال�سوق  ن�سر حتت عنوان )انطالق  تقرير  )21( جزء من 

اليومية، مرجع �سابق، �ض1. 
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املنظـــم النهائـــي لها عام 1933م، والذي مت تعديلـــه لحقًا يف عام 1935 م، وكان 
مـــن اأهم اأهدافها �سمان اأموال املودعني، ويالحظ اأن �سمان الودائع يف الوليات 
املتحدة الأمريكية هو اإلزامي بالن�سبة للم�سارف الوطنية وامل�سارف الأع�ساء يف 
امل�ســـرف املركزي )Federal Reserve( اأما م�ســـارف الوليات غري الأع�ساء 
فاإن ال�سرتاك يف موؤ�س�سة �سمان الودائع هو اختياري، وقد اأعطيت ملوؤ�س�سة �سمان 
الودائـــع الفيدراليـــة �سلطات رقابية علـــى امل�سارف املوؤمنة، وحتـــى غري املوؤمنة، 
كمـــا اأن لديهـــا �سالحيات لإجراء اأيـــة رقابة خا�سة على كافـــة امل�سارف العاملة 
يف الوليـــة، اأو اأية موؤ�س�ســـات �سقيقة اأو تابعة للم�ســـارف املوؤمنة، وتقوم املوؤ�س�سة 
بو�ســـع تقارير �سنوية عن اأعمالها وترفعهـــا اإىل الكونغر�ض الأمريكي يف اأوائل كل 
عـــام، كما يوجد لدى املوؤ�س�سة مفو�ـــض للحكومة الفيدرالية، وهو خمول بالإطالع 
علـــى كافة امل�ستندات والوثائق التي تتعلق باأعمالها وهو يرفع بدوره تقارير �سنوية 
اإىل ال�سلطـــات املخت�سة تت�سمن الو�سع املـــايل وح�سابات النتائج املالية وم�سادر 

وا�ستخدامات الأموال ومالحظاته اخلا�سة بالتجاوزات عن القوانني املرعية. 
اأمـــا اإدارة املوؤ�س�ســـة فتتاألف من ثالثة اأع�ساء اأحدهـــم )مراقب العملة الوطنية( 
والع�سويـــن الآخرين يجب اأن يكونا من مواطني الوليـــات املتحدة الأمريكية يتم 
تقديهما من رئي�ض الوليات املتحدة الأمريكية بناء على اقرتاح من حاكم الولية 
ملـــدة �ست �سنوات وعلي الأع�ساء عـــدم ممار�سة اأي عمل يف اأي م�سرف ع�سو يف 
املوؤ�س�ســـة طيلة مدة وليتهم وخالل فرتة ال�ست من تاريخ انتهائها ويتوجب عليهم 

عدم امل�ساهمة يف هذه امل�سارف.
ولهـــذا فاإن النظـــام امل�سريف القائم علـــى امل�ساركة اإذا ما بدا جـــذره بالمتداد، 
وجب اأن يكون قاباًل للبقاء كما النظام امل�سريف الربوي، وعلية م�سوؤولية يف تعميق 

اإميان املتعاملني من خالل التاأمني. 
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التاأمني على الودائع احلالة: 
 ن�سلـــم اأنه من املمكن لأ�سحـــاب الودائع احلالة )22(، الذين ل ي�ساركون، يف اأرباح 
م�ســـارف امل�ساربة، اأن يتخوفوا من خطر ظاهري، ل حقيقي، وهو تاآكل ودائعهم 
مـــن خالل اخل�سائر التي تعاين منها م�سارف امل�ساربـــة، وقد يف�سلون لذلك اأن 
يكتنـــزوا مدخراتهم، وملا كان ذلك اأمر غري مرغوب فيه ومنافيًا للم�سالح طويلة 
الأمد للمجتمع الإ�سالمي، فقد يكون مفيدًا اأن تتم وقاية الودائع حتت الطلب من 
قبـــل هـــذه املخاطر، �سريطة اأن تكـــون هيئة تاأمني الودائع هيئـــة م�ستقلة ل تبتغي 
الربـــح، وتعمل بكفالة احلكومة، وباإ�سراف امل�سرف املركزي الإ�سالمي، ول تقدم 
لهـــا احلكومة، خم�س�سات ملوازنتها اإل يف املرحلة الأوىل حيث تتلقي فيها قر�سًا 
بـــال فائدة ت�سدده مـــن الحتياطيات املرتاكمة لديها خالل عـــدة �سنوات، ويتكون 

دخل هيئة تاأمني الودائع من:
• ر�سوم مفرو�سة على جميع امل�سارف التجارية لن�سبة مئوية قليلة من متو�سط 	

الودائع احلالة بعد تنزيل بع�ض املبالغ والقتطاعات. 
• عائــــد ا�ستثمــــار احتياطيات الهيئــــة، وعلي احلكومــــة اأن تدفع ق�ســــط التاأمني 	

علــــى ن�سبة الودائع احلالة التــــي حت�سل عليها يف �سكل قر�ض بال فائدة، وعلي 
امل�ســــرف املركــــزي اأن يدفع ق�سط التاأمــــني على الحتياطيــــات القانونية)23(، 
ويقول �سابرا )اإن حمدودية موارد هيئة تاأمني الودائع يف اأول الأمر قد جتربها 

على اأن ت�سع حدًا ملقدار الودائع التي توؤمن عليها ل�سالح �سغار املودعني(.

التاأمني على ودائع امل�ساربة: 
ميكـــن لهيئة تاأمني الودائع اأن تن�سئ �سندوقًا خا�سًا )�سندوق تعوي�ض اخل�سائر( 
حتـــت مظلتها وحتت اإدارتها بامل�ساركة مع اأع�ســـاء اآخرين من القطاع امل�سريف، 
ويهـــدف ال�سنـــدوق اإىل حمايـــة اأموال املودعـــني باقتطاع ن�سبـــة معينة من حجم 

)22( حمفوظ، فاروق )امل�سارف املركزية وامل�سارف التجارية، وعالقتها مبوؤ�س�سات �سمان الودائع( املجلة 
العربية العدد )139( املجلد الثاين ع�سر، يولية 1992م، �ض 52. 

)23( الودائع احلالة هي: الودائع حتت الطلب والتي كيفها بع�ض العلماء على اأنها قر�ض ح�سن م�سمون الدفع 
عند الطلب، وعليه فاإن املودع ل يتقا�سى اأية اأرباح بل ميكن اأن يدفع م�ساريف فتح احل�ساب اجلاري. 
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الودائـــع )امل�ساربة()24(وتودعها ال�سندوق كي تكون هـــي، اأحد املوارد الرئي�سة، 
كاحتياطيـــات، ونظـــرًا ل�سغر حجم تلـــك الحتياطيات فاإنها ت�ستطيـــع اأن تغطي 
جزءًا ل باأ�ض به من الودائع ال�ستثمارية )امل�ساربة(، ويف�سل اأن يكون ال�سندوق 
اختياريًا، فاإن امل�سارف �ستكون لها امل�سلحة يف ك�سب ثقة املتعاملني باللجوء اإىل 

التاأمني يف هذا ال�سندوق. 
وقد يثور �سوؤال وجيه حول من تذهب اإليه الحتياطيات اإذا تعدت الأموال املطلوبة، 
اأو عنـــد حل ال�سندوق، وميكـــن الإجابة على ذلك باأنه ميكـــن توجيه الأموال اإىل 
الأعمـــال اخلريية يف تلك الدولة، وممـــا ل�سك فيه فاإن �سندوق تعوي�ض اخل�سائر 
قـــد يجابه باعرتا�ض اأن م�سادره هي م�سادر امل�ساربني ولن تعود عليهم، وميكن 
الإجابة على ذلك باأن هناك م�سلحة �سرعية من تدعيم نظام امل�ساركة وامل�ساربة 
الإ�سالميـــة، ولبد لأفراد املجتمع من الت�سحيـــة مب�سلحتهم، اخلا�سة للم�سلحة 

العامة، وكما هو معروف يف النظام الإ�سالمي )امل�سالح املر�سلة(. 
واجلديـــر بالذكـــر اأن التاأمـــني التعاوين يختلف عـــن التاأمني التجـــاري، فالتاأمني 
التعـــاوين )ا�سرتاك جمموعة من النا�ـــض يف اإن�ساء �سندوق لهـــم ميولونه بق�سط 
حمـــدد يدفعه كل واحد منهم، وياأخذ كل منهم من هـــذا ال�سندوق ن�سيبًا معينًا 
اإذا اأ�سابـــه حادث، والفارق بينه وبني التاأمـــني التجاري، اأن الأموال املجتمعة من 
الأق�ســـاط تبقـــى متكاملـــة للجميع بدل اأن تـــوؤول اإىل اأ�سحاب ال�سركـــة، فهو بهذا 

ال�سكل نوع من اأنواع التكامل(. 

املطلب الثالث: هيئة املراقبة واملحا�سبة الوطنية لال�ستثمار
اإن الرقابـــة القت�ساديـــة احلديثـــة علـــى الأ�سواق املاليـــة وهي ت�سعـــى اإىل تعامل 
نزيـــه، واإىل اإلغـــاء الربا والقمار واملمار�سات الأخرى غـــري الإ�سالمية �سوف تقوم 
مبهمـــة �ساقة �سائكة تتطلب عناية خا�سة من ال�سلطات الجتماعية، واأحد الأبعاد 
الهامة لهذه املهمة ين�سرف اإىل التاأكيد على �سرورة احتفاظ م�ستخدمي الأموال 
والو�سطـــاء املاليـــني، بح�سابات منظمـــة، ففي النظـــام القت�ســـادي القائم على 

)24( �سابرا، د. حممد عمر )نحو نظام نقدي عادل( مرجع �سابق �ض 240. 
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اأ�سا�ـــض امل�ساركة يف الأرباح، ل يتطور العائد على الأموال املتاحة فقط، بل يتطور 
اأي�ســـًا اإىل �سداد هذه الأموال عندما تبا�سر املوؤ�س�سات فعليًا الأعمال التي اأ�س�ست 
يف �سبيلها، وميكن حماية م�سالح ماليـــني املودعني وم�سرتي �سهادات ال�ستثمار 
اأو الأ�سهـــم عن طريق التدقيق الأ�سويل للح�سابات اخلا�سة بامل�ساريع واملوؤ�س�سات 
وامل�ســـارف وال�ســـركات امل�ساهمة واملوؤ�س�ســـات املالية الأخـــرى، و ينبغي اأن تكون 
احل�سابـــات ومهمـــة تدقيقها يف غايـــة التنظيم لدرجة تبعت ثقـــة يف نفو�ض جميع 
املتعاملـــني، ونن�ســـح باأن تكـــون هذه الوظيفـــة يف املجتمع الإ�سالمـــي القائم على 
اأ�سا�ـــض امل�ساركة يف الأرباح حتـــت رعاية امل�سرف املركزي، غـــري اأنه من املمكن 
تاأ�سي�ـــض وكالـــة متخ�س�سة ملبا�سرة هـــذه الوظيفة، تقـــوم بالتن�سيق مع امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمي، بو�سع املعايـــري املنا�سبة لإجراءات التدقيـــق خ�سو�سًا فيما 
يتعلق بتقييـــم الأ�سول واحت�ساب الإ�ستهالك )25(، ومعاجلـــة الأرباح الراأ�سمالية، 

ويف هذا ال�سياق مت اقرتاح املوؤ�س�سة للتدقيق يف ال�ستثمار )26(. 
)وهـــذه الهيئـــة موؤ�س�ســـة حكوميـــة تق�ســـم م�ساريفهـــا علـــى املوؤ�س�ســـات املاليـــة 
ح�ســـب �سيغـــة معينة تقـــوم على فر�ض ر�سم عـــام، على جمموع �سلـــف امل�ساربة، 
وا�ستثمـــارات امل�ساهمـــة ور�سم معني على حالت خا�ســـة مت مراجعتها حل�ساباها 
وكذلـــك امل�ستثمـــرون الأفراد الذين يحيلون م�سروعًا، حمـــددًا للمراجعة، يفر�ض 

عليهم ر�سم خدمة على طبيعة املراجعة املطلوبة ومداها(.
اإن الباحث يقرتح اإمكانية اأن تكون الهيئة تابعة جلمعية املحا�سبني الوطنية، والتي 
تت�ســـكل عادة وتنتخب من مكاتب املراجعـــة القانونية يف املجتمع الإ�سالمي، حيث 
�سيكون لها نف�ض احليادية وعليه �ستكون ذات اأهداف ربحية، دون حتميل الودائع 
ال�ستثماريـــة، واملنتجات الأخرى وتكـــرار الر�سوم، كما يف تاأ�سي�ـــض هيئه التاأمني 

)25( وديعة امل�ساربة هي: تلك الودائع التي يدفعها املودع )رب املال( اإىل امل�سرف )امل�سارب( ل�ستثمارها 
وفق ال�سيغ ال�سرعية وقد تكون منفردة اأو خمتلطة مع اأموال اأخرى ك�سناديق ال�ستثمار وهنا تخ�سع تلك 

املعاملة لعقد امل�ساربة وقاعدة الغنم بالغرم.
الفرتات  على عدد  الثابت  لالأ�سل  احلقيقية  القيمة  لتق�سيم  و�سيلة حما�سبية  اأنه  بال�ستهالك  يق�سد   )26(
املحا�سبية التي تقابل احلياة املقدرة لالأ�سل، ويقيد يف ح�ساب املتاجرة والربح واخل�سارة، راجع، الأيوبي، 

مرجع �سابق، �ض 110. 



240

على الودائع و�سنـــدوق تعوي�ض اخل�سائر )الهيئة( ومنهـــا اأي�سًا اإمكانية التن�سيق 
مع امل�سرف املركزي الإ�سالمي، هيئة املراجعة واملحا�سبة الإ�سالمية يف البحرين 

والتي �سبق اأن تناولها الباحث �سابقًا يف الف�سل الأول، املبحث ال�ساد�ض. 
واجلدير بالذكر اأن هذه الهيئة هي جهد اإ�سايف ومو�سوعي ول تغني عن رقابة امل�سرف 
املركزي الإ�سالمي ومكاتب املراجعة واملحا�سبة القانونية التي يفرت�ض على املوؤ�س�سات 

املالية واملتخ�س�سة والو�سطاء وجودها كاأحد ال�سروط لن�ساأة تلك املوؤ�س�سات. 

املطلب الرابع: املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية 
اإن املوؤ�س�ســـات املالية امل�سرفية الإ�سالمية )امل�سارف التجارية( �سيختلف دورها 
عن امل�ســـارف التجارية الربوية تبعـــًا لختالف طبيعتها والـــدور والأهداف التي 

ت�سعى اإليها، ومنها: 
• الجتاه اإىل اإبراز عن�سر العمل الب�سري يف الن�ساطات امل�سرفية بو�سفه م�سدر 	

دخـــل، فبينما امل�سرف ميار�ـــض عمله بو�سفه �سخ�سيـــة راأ�سمالية، ويركز على 
دخلـــه بهذا الو�سف فـــاإن امل�سرف الالربـــوي ميثل اجتاهًا ناحيـــة التاأكيد على 
العمولة بو�سفها اأجرة عمل واهتمامه بتو�سيع نطاق دخله القائم على العمولت. 

• الجتـــاه اإىل الحتفـــاظ مهما اأمكن بـــروح الو�ساطة يف الـــدور الذي ميار�سه 	
امل�سرف بني املودعني وامل�ستثمريـــن و�سياغة موقفه القانوين منهم ب�سورة 

جت�سد الو�ساطة. 
• ا�ستعداد امل�سرف الالربوي لتحمل اأعباء التجربة اجلديدة يف �سبيل اإ�ساعة 	

الروح الإ�سالمية يف نظام امل�سرف الالربوي، والت�سحية ب�سيء من الربح اأو 
املخاطرة حيث يتطلب اإجناح الأطروحة قدرًا من ذلك)27(. 

• التـــزام امل�سرف الالربوي باأحكام ال�سريعـــة الإ�سالمية وحترميه للربا، وما 	
�سينجـــم عنه من الآثار الإيجابية التنموية لالقت�ساد الوطني ودخوله، لعبًا 

رئي�سيًا تبعًا لدوره يف النظام القت�سادي القائم على امل�ساركة)28(. 

)27( �سديقي، د. حممد جناة اهلل، امل�سارف املركزية يف اإطار العمل الإ�سالمي، مرجع �سابق �ض 42. 
)28( �سابرا، حممد عمر )نحو نظام نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 244. 
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• اإن امل�سارف الالربوية، م�ســـارف �ساملة اأو متعددة الأغرا�ض ولي�ست م�سارف 	
جتارية متخ�س�سة فهي كيان مركب من امل�سارف التجارية وم�سارف ال�ستثمار 
مـــن �ســـركات ال�ستثمار وموؤ�س�ســـات اإدارة ال�ستثمار، وميكنهـــا اأن تقدم ت�سكيلة 
وا�سعـــة من اخلدمات اإىل عمالئهـــا وتقيم معهم عالقات طويلـــة الأجل فمعظم 
متويلها متجه اإىل م�سروعات اأو خماطرات معينة، اأما ا�ستثمارتها بامل�ساركة فال 
ت�سمح لها بالقرتا�ض الق�سري ول القرتا�ض الطويل وهذا ما يجعلها اأقل عر�سة 

من امل�سارف الراأ�سمالية)29(. 
• ومـــن هنا ميكننا القول اإن امل�سرف الإ�سالمـــي لي�ض تاجرًا للديون اأو النقود 	

كما هـــو احلال يف امل�سرف الربوي، واإمنا هو موؤ�س�سة اقت�سادية واجتماعية 
ومالية وم�سرفية تهدف اإىل تعبئة مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو ال�ستثمار 
احلقيقـــي يف نطـــاق اأحكام ال�سريعـــة يف املعامالت ومبا يخـــدم بناء جمتمع 
التكامل وعدالـــة التوزيع ومن ثم ت�سحيح وظيفة املال يف املجتمع وو�سعه يف 

امل�سار ال�سحيح)30(.
اإن امل�ســـرف التجـــاري الإ�سالمـــي �ســـوف ي�ستخـــدم عـــدة اأ�سكال و�سيـــغ وعقود 

ا�ستثمارية حتقق تلك الأهداف، ومن اأبرزها: 

 عقد امل�ساركة:
اأ�ســـل ال�سركـــة يف اللغـــة: توزيع ال�ســـيء بني اثنـــني فاأكرث على جهـــة ال�سيوع، ويف 
ال�سطـــالح الفقهي: هي اختالط ن�سيبـــني ف�ساعدًا بحيث ل يتميز اأحدهما عن 
غـــريه، ثم اأطلق ا�سم ال�سركة على العقد، واإن مل يوجد اختالط الن�سيبني، وقيل: 

)هي اجتماع �سخ�سني فاأكرث يف ا�ستحقاق اأو ت�سرف(. 

)29( ال�سدر، حممد باقر )البنك الالربوي يف الإ�سالم( دار التعارف للمطبوعات، بريوت، الطبعة الثامنة، 
1983م، �ض 11. 

الأوىل،  الطبعة  دم�سق،  املكتبي،  دار  ع�سرية(  �سرورة  الإ�سالمية  )امل�سارف  غ�سان  د.  قلعاوي،   )30(
1998م، �ض 25. 
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عقد امل�ساربة: 
امل�ساربة يف اللغة مفاعلة من ال�سرب: وهو ال�سري يف الأر�ض، وتطلق يف ال�سطالح 
الفقهـــي على: دفع مال معني معلوم ملن يتجر فيه بجزء م�ساع معلوم له من ربحه، 

واأهل العراق ي�سمون هذه املعاقدة م�ساربة واأهل احلجاز ي�سمونها قرا�سًا. 

االإجارة: 
الإجارة يف اللغة ا�سم لالأجرة، وهي ككراء الأجري، اأما يف ال�سطالح الفقهي فهي 

متليك املنافع بعو�ض، �سواء اأكان ذلك العو�ض عينًا اأو دينًا اأو منفعة. 

االإيجار املنتهي بالتمليك: 
الإيجار املنتهي بالتمليك هـــو عقد مركب من عقدين، فالأول: عقد اإيجارة يلتزم 
فيـــه املوؤجـــر بوعد ملزم بـــاأن امل�ستاأجر له حق خيار �سراء العـــني يف اآخر املدة اإذا 
رغب وتنقل، ملكية العني املوؤجرة عند انتهاء �سداد الأق�ساط )الأجرة(، علمًا باأن 

الإيجار املدفوع للموؤجر �سوف يتنا�سب مع القيمة الباقية من قيمة الأ�سل)31(.
يف الفكر املعا�سر هو عقد واحد ثالثي الأطراف ي�سمي عقد الإيجار التمويلي بني 
مالـــك للعني وجهة متويل ت�سرتي العني منـــه وعميل ي�ستاأجر العني من املمول ومع 
وعـــد من املوؤجر بتمليـــك العني يف نهاية مدة الإجارة و�ســـداد الأق�ساط ووعد من 
امل�ستاأجر بتمليك العني اأما يف التطبيق امل�سريف الإ�سالمي فهو عقدين منف�سلني 

)عقد اإجارة - عقد وعد بالتمليك والتملك(. 

املرابحة: 
املرابحـــة لغًة من الربح: وهو النماء والزيادة، يقـــال رابحته على �سلعته مرابحًة، 
اأي اأعطيته ربحًا واأعطاه ماًل مرابحة، اأي على اأن الربح بينهما، اأما بيع املرابحة 
يف ال�سطـــالح الفقهي: فهو بيـــع ما ملكه مبا قام عليه ويف�ســـل، فهو بيع للعر�ض 

)ال�سلعة( بالثمن الذي ا�سرتى به مع زيادة �سيء معلوم من الربح. 

)31( �سابرا، د. حممد عمر، )نحو اقت�ساد نقدي( عادل، مرجع �سابق �ض 206. 
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اال�ست�سناع: 
ال�ست�سناع يف اللغة: �سوؤال ال�سنع اأو طلبه ويف ال�سطالح الفقهي عرفه �ساحب 
مر�ســـد احلـــريان: باأنه طلـــب عمل �سيء خا�ـــض، على وجه خ�سو�ـــض، مادته من 
ال�سانـــع فـــاإذا قال �سخ�ض لآخـــر من اأهـــل ال�سنائع: ا�سنـــع يل ال�سيء الفالين 

بالأو�ساف التالية بكذا درهمًا وقبل ال�سانع ذلك كان ذلك ا�ست�سناعًا. 

ال�سلم: 
ال�سلم يف اللغة: يرد مبعنى الإعطاء والرتك والت�سليف، اأما يف ال�سطالح الفقهي: 

فهو عبارة عن بيع مو�سوف يف الذمة ببدل يعطى عاجاًل.

البيع بالتق�سيط: 
تق�سيـــط الدين يف اللغة: جعله اأجزاء معلومة، من الق�سط وهو احل�سة والن�سيب 
وجمعـــه اأق�ساط، وبيع التق�سيـــط هو لون من األوان بيع الن�سيئـــة فهو بيع يتفق فيه 
علـــى تعجيل املبيع وتاأجيل الثمن كله اأو بع�سه على اأق�ساط معلومة لآجال معلومة، 
وهـــذه الآجـــال قد تكون منتظمة املدة يف كل �سهر مثاًل ق�سط اأو يف كل �سنة اأو غري 

ذلك، كما اأنها قد تكون مت�ساوية املقدار اأو متزايدة اأو متناق�سة)32(. 
واأخريًا يقول �سابرا: )املعايري النهائية للحكم على فاعلية امل�سارف الإ�سالمية لي�ست 
هـــي جمرد الدرجة التي تتو�ســـل اإليها يف اإلغاء الفائـــدة يف عملياتها ول الربح الذي 
تك�سبه، بـــل اأي�سًا املدى، الذي تبلغـــه يف حتقيق الأهـــداف القت�سادية والجتماعية 
املن�ســـودة للمجتمـــع الإ�سالمـــي من بني هذه الأهـــداف ميكن ذكر تعبئـــة املدخرات، 
وت�سجيـــع اإدارة امل�سروعـــات ذات القاعـــدة العري�سة، وفاعلية ا�ستخـــدام املدخرات 
لتلبيـــة احلاجـــات الأ�سا�سية للمجتمع الإ�سالمي، واحلد مـــن تركيز الرثوة وال�سلطة، 
والإ�سهـــام يف ال�ستقـــرار املايل، ول يتوقـــع اأن تكون امل�سارف قـــادرة على اإجناز كل 
ذلك يف مدة ق�سرية لكن عليها على الأقل اأن حتاول حتقيقه على املدى البعيد()33(.

)32( الغزاىل، د. عبداحلميد، بحث من�سور يف كتاب )جتربة البنوك الإ�سالمية(، كتاب الأهرام القت�سادي، 
م�سر، العدد، 1990م، �ض 184. 

)33( انظر، احلزمي، يو�سف عثمان )�سيغ ال�ستثمار والتمويل يف امل�سارف الإ�سالمية( حقيبة تدريبية، �سركة 
الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار، الريا�ض1، 1997م، �ض 30. 
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واجلديـــر ذكره اأن امل�سارف الإ�سالمية ومب�ساعـــدة امل�سرف املركزي الإ�سالمي 
واأدواته الكمية والنوعية والأدبية �سوف تدعم ذلك التوجه لتحقيق تلك الأهداف. 

املطلب اخلام�س: املوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية
ت�ستخدم عبارة املوؤ�س�سات املالية هنا للدللة على �سركات اأو م�سارف ال�ستثمار، 
واحتادات الئتمان، واجلمعيات التعاونية واأ�سحاب ر�ساميل املخاطرة، وجمموعة 
اأخـــرى من موؤ�س�سات اإدارة ال�ستثمار، وتقوم تلك املوؤ�س�سات بتعبئة املدخرات من 
خـــالل اأ�سهم راأ�ض املـــال وودائع امل�ساربـــة واإتاحتها للم�ستثمر، كمـــا تدير اأمواًل 
خا�سة يودعها لديها عمالوؤهـــا وت�ساعد اأ�سحاب امل�ساريع من اأفراد اأو ال�سركات 
يف احل�ســـول على متويل امل�ساركة اأو امل�ساربة، وبذلـــك تلعب هذه املوؤ�س�سات دور 
الو�سيـــط يف م�ساعـــدة املدخرين على اإيجـــاد �سبل مربحة ملدخراتهـــم واأ�سحاب 

امل�ساريع على اإيجاد الأموال الالزمة لتو�سعة اأعمالهم )34(. 
ول يوجـــد �سكل قانوين حمدد مل�ســـارف ال�ستثمار، فهي قد تكون �سركة م�ساهمة 
عامة اأو �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، وقد تكون �سركة خا�سة اأو عامة اأو خمتلطة 
وقـــد تكون �سركة بني اأكرث من دولة واحـــدة، وتن�ساأ وفقًا لإ�سراف وتن�سيق وتوجيه 

امل�سرف املركزي وقد ت�ستثنى من بع�ض اأحكامه. 
ولقـــد ن�ســـاأت م�سارف ال�ستثمـــار يف العامل لتحقيق اأهـــداف خمتلفة تن�سجم مع 
احتياجـــات كل دولـــة، ويف اإطـــار منـــاخ اقت�ســـادي واجتماعي، تختلـــف من دولة 
لأخرى، فيما كر�ست بع�ض امل�سارف جهودها خلدمة امل�سروعات احلكومية، قام 
عـــدد اآخر بتقدمي خدمات للقطاعني العام واخلا�ـــض، وبينما اقت�سر دور بع�سها 
علـــى التمويل جمع البع�ض بـــني التمويل وامل�ساهمة يف رووؤ�ض اأمـــوال امل�سروعات، 
و�ساهمـــت بع�ض م�ســـارف ال�ستثمار يف متويـــل ال�سناعات الكبـــرية واملتو�سطة 
بينمـــا اهتم بع�سها بتنمية ال�سناعات ال�سغرية، وميكن اأن نلخ�ض دور م�سارف 

ال�ستثمار فيما ياأتي: 

)34( حماد، د. نزيه )معجم امل�سطلحات القت�سادية يف لغة الفقهاء( املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، الطبعة 
الثالثة، 1995م، �ض 30، �ض 123، �ض 201، �ض 276، �ض 302، �ض 312. 
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• التعرف على فر�ض ال�ستثمار والرتويج لها. 	
• اإعداد درا�سات اجلدوى. 	
• تاأ�سي�ـــض امل�سروعـــات وامل�ساهمـــة يف راأ�سمالهـــا ومتويلهـــا، ويف تهيئـــة املناخ 	

ال�ستثماري. 
• متابعة امل�سروعات املمولة. 	
• اإدارة وت�سويق الإ�سدارات اجلديدة وتوزيعها والتعهد بتغطيتها)35(. 	

ومـــن تلك املوؤ�س�سات غـــري امل�سرفية م�ســـارف الدخار، فالغر�ـــض الأ�سا�ض من 
اإن�ساءهـــا، هو الحتفاظ مبدخرات فئات املجتمـــع ذات الدخول املنخف�سة، حيث 
ي�ستفيـــد املودعون مما يح�سلون عليه من اأرباح، وحتقق تلك امل�سارف الرفاهية 
العامـــة، ذلـــك لأن املكتنزات ال�سغرية من الأر�ســـدة املعطلة �سوف جتمع يف هذه 
امل�ســـارف، وتكون متوافرة للتمويل فاملدخـــرات التي ل ي�ستطيع اأ�سحاب الدخول 
املنخف�سة ا�ستثمارها، باأمان ب�سبب عدم توافر املعلومات واخلربة الالزمة ميكن 
مل�سارف الدخار، اأن تقوم بتمويلها، واجلدير بالذكر فاأن راأ�سمال هذه امل�سارف 
ل يوجـــد وكذلك امل�ساهمة ولكـــن بال�سرورة لها جمل�ـــض اإدارة، ولكن نظرًا لعدم 
وجـــود م�ساهمة لختيار اأع�ساء جمل�ض الإدارة فـــاإن جمل�ض الإدارة املذكور يكون 

دائمًا ذاتيًا ومكون من الأفراد الذين قاموا باإن�ساء امل�سرف)36(. 
ويوؤكـــد هذا الدور املهم مل�سارف الدخار يف البلـــدان العربية، تلك الدرا�سة التي 
اأجرتهـــا جملـــة )Ecnomist( الربيطانيـــة يف عددهـــا ال�ســـادر يف 25 �سبتمرب 
1993م، لأربعـــة ع�ســـر قطرًا ناميًا يف عقـــد ال�سبعينات والثمانينـــات، حول مدى 
م�ساهمـــة القطـــاع املايل يف متويـــل امل�سروعات، فوجد اأن معظـــم الدخار املحلي 
الذي تدفق نحو الأ�سواق املالية جاء من الدخار الأ�سري الذي بلغ )12.9%( من 

الناجت املحلي الإجمايل)37(. 

)35( �سابرا، د. حممد عمر، )نحو اقت�ساد نقدي عادل(، مرجع �سابق، �ض 234. 
)36( �سابرا، د. حممد عمر )نحو اقت�ساد نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 236. 

)37( ح�سن، د. اأحمد حمي الدين، مرجع �سابق، �ض 484. 
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و�ستخ�ســــع تلــــك املوؤ�س�ســــات غــــري امل�سرفيــــة للمراجعة مــــن قبل هيئــــة املراجعة 
واملحا�سبــــة الوطنيــــة لال�ستثمــــار اأ�ســــوة باملوؤ�س�ســــات امل�سرفية واملاليــــة الأخرى، 
وينبغــــي اأن ت�سجــــع تلك املوؤ�س�ســــات ل�سيما م�سارف الدخار علــــى تر�سيد النظام 
ال�سريبي املفرو�ض عليها؛ وكذلك يف الت�سريعات والقوانني املطبقة، فالهدف لي�ض 
تعبئة املدخرات فح�سب بل يتعدى ذلك اإىل تربية املجتمع الإ�سالمي على الدخار، 

والبتعاد عن ال�ستهالك التظاهري مما �سيوؤدي اإىل نتائج تتعدي ال�ستثمار. 
وقـــد يعرت�ض على الدور املقرتح للموؤ�س�ســـات املالية غري امل�سرفية، باأنه قد يوؤدي 
اإىل تركيـــز الرثوة ممثلة للم�سارف التقليدية يف املجتمعـــات الراأ�سمالية فمع اأن 
خطـــر الرتكز من خالل الهرم املقلوب لتمويل القرو�ـــض وروؤو�ض الأموال، وتوفري 
املـــوارد الكبـــرية للمقرت�سني املميزين يكون قـــد متت اإزالتـــه، اإل اأن هذا اخلطر 
�سيبقـــى يف املوؤ�س�ســـات املاليـــة غـــري امل�سرفية لكن مـــن املمكن تقليلـــه بعدد من 

الإجراءات، منها: 
• تكبـــري عدد املوؤ�س�سات غري امل�سرفية وعـــدم ال�سماح لأي منها بالتو�سع اأكرث 	

من حجم معني يحدده امل�سرف املركزي. 
• تقـــدمي التمويل الالزم لعدد كبـــري من اأ�سحاب امل�سروعـــات دون اأن يتجاوز 	

التمويل املمنوح، لأي من�ساأة اأو اأ�سرة بن�سبة ق�سوى من مواردها. 
• عـــدم ال�سماح لهذه املوؤ�س�سات متلك مقدار من الأ�سهم ميكنها من ال�سيطرة 	

على من�ساآت الأعمال. 
• ل يجـــوز لأي مديـــر من مديـــري املوؤ�س�ســـات املالية غري امل�سرفيـــة اأن يكون 	

مديرًا يف من�ساأة اأخرى. 
• يجـــب اأن ين�سب جهد هـــذه املوؤ�س�سات علـــى اجلمع بني املمولـــني واأ�سحاب 	

امل�سروعات حتى ل متتلك اأ�سهم راأ�ض املال ملدة طويلة. 
• توزيع راأ�ض مالها اخلا�ض على اأ�سا�ض عري�ض. 	
• اأن يكون مبجل�ض اإدارتها ع�سوًا من امل�سرف املركزي)38(. 	

)38( خليل د. �سامي )النقود والبنوك( مرجع �سابق، �ض 334. 
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املطلب ال�ساد�س: املركز الوطني للمعلومات االقت�سادية واالإعالم املتخ�س�س
تعاين الـــدول العربية من نق�ض يف املعلومات و�سفافيتها عـــن الأ�سواق املالية، وحالة 
القت�ســـاد العاملـــي والوطني، وذلك النق�ـــض قد يرجع اإىل اأ�سبـــاب منطقية، ومنها: 
انخفا�ض الن�سج املايل وال�ستثماري لدى املجتمع وحمدودية الطلب عليها، وقد يكون 
لأ�سبـــاب اأخرى غري منطقية ومتعمدة للتحايل ومتريـــر �سفقات وقرارات ا�ستثمارية 
حتقـــق منافـــع وم�سالـــح اأقلية اأو تعرت�ـــض عن ف�ساد داخـــل تلك املوؤ�س�ســـات، ف�ساًل 
عـــن خف�ض دور الأجهـــزة الرقابية واملحا�سبية، والأجهـــزة احلكومية الأخرى املعنية 
بالتنمية القت�سادية، ون�سري فيما يلي اإىل اأهم جوانب الق�سور يف جمال املعلومات: 

• كثـــري مـــن البالد العربية مل تن�ســـاأ فيها اأ�سواق مالية منظمـــة؛ حيث ل توجد 	
معلومات دورية اأو غري دورية عن تداول الأ�سهم وال�سندات واأدوات ال�ستثمار 
الأخـــرى، ول توجد جهة ما تعني بحركة الر�ســـد، كما اأنه ل توفر الكثري من 

املعلومات عن اأو�ساع ال�سركات العاملة بال�سوق.
• ُت�سدر ال�سركات امتثاًل لقوانينها تقارير مالية �سنوية عن امليزانية العمومية، 	

وح�سابات الأرباح واخل�سائر وتقريـــر توزيع الأرباح، وم�سادر وا�ستخدامات 
الأموال اإل اأنها ل تتاح للجمهور اإل متاأخرة، فبع�سها تن�سر متاأخرة من ثالثة 
اإىل �ستة �سهور وبع�سها يحجب با�ستثناء خا�ض، كما اأن تلك التقارير ل توفر 

معلومات عن روؤية الإدارة وتوقعاتها حول م�ستقبل ال�سركة. 
• نق�ـــض املوؤ�س�ســـات املتخ�س�ســـة بجمـــع وحتليـــل ون�ســـر املعلومـــات املاليـــة 	

والقت�سادية. 
• نق�ـــض كبري يف البيانات واملعلومات والفر�ض ال�ستثمارية ومواقعها وتكلفتها 	

مما اأدى اإىل اإحجام وتردد ن�سبة كبرية من التوقعات ال�ستثمارية. 
• ل يوجد اإعالم كاف عن القت�ساد الوطني وتوجهاته وحتليل القت�ساد الكلي؛ 	

وكذلك عن املوؤ�س�سات والقطاع اخلا�ض وتوجهات امل�ستثمرين وامل�ستهلكني. 
• ل يوجـــد �سحافة متخ�س�ســـة حمرتفة واأغلب من يعمل بهذا القطاع هم من 	

الهواة، وكتاب بع�ض الزوايا التي ل تعرب عن راأي مهني، اقت�سادي ومايل بل 
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عن اآراء وانطباعات عامة)39(. 
• تهديد املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لو�سائل الإعالم املتخ�س�سة باحلرمان 	

مـــن الإعالنات و�سراء ال�سحـــف واملجالت اإذا قامت بن�ســـر معلومات ت�سر 
مب�سالح الفئات النافذة داخل القت�ساد الوطني. 

• نق�ض الوعي باأهمية الإعالم املتخ�س�ض والتعاطي معه من خالل املوؤ�س�سات 	
احلكومية اخلا�سة وال�سعور الدائم باأن الإعالم عدو م�ساغب ومتعب ويجلب 

العديد من امل�سكالت. 
وحلل جوانب الق�سور تلك فاإن احلاجة تزداد اإىل وجود جهاز متخ�س�ض، ت�سارك 
يف راأ�ـــض مالـــه املوؤ�س�سات القت�ساديـــة احلكومية واخلا�ســـة وجمعية ال�سحفيني 

الوطنية يقوم مبا ياأتي: 
• تاأ�سي�ـــض مكتبة اقت�سادية ومالية متخ�س�ســـة ي�ستطيع امل�ستثمر اخلا�ض من 	

املوؤ�س�سات والأفـــراد احل�سول على تلك املعلومات بو�سائل الت�سال احلديثة 
من خالل الإنرتنت اأو الت�سال املبا�سر. 

• اإ�سدار جمـــالت اقت�سادية وماليـــة متخ�س�سة يف القطاعـــات القت�سادية 	
املختلفة.

• اإن�ساء حمطة تلفزيون اقت�سادية ومالية متخ�س�سة، مثل: حمطات بلوم برج.	
• اإ�سدار �سحيفة يومية اقت�سادية ومالية متخ�س�سة ت�ساعد يف ن�سر البيانات 	

والإي�ساح عنها وحتليلها.
• عقد النـــدوات والدورات التدريبيـــة وامللتقيات التي تناق�ـــض ق�سايا الأ�سواق 	

املالية والقت�ساد الوطني. 
• اقـــرتاح القوانني والأنظمـــة والإجراءات التـــي ت�ساعد علـــى الإف�ساح املايل 	

ون�ســـر البيانات بعد اإجراء ال�ستق�ساءات امل�سممة ملعرفة توجهات ورغبات 
امل�ستثمرين ورفعها بعد ذلك للجهات املخت�سة. 

• ترجمـــة الكتب واملقالت والتقارير والن�سرات ال�سادرة من املوؤ�س�سات املالية 	

البلدان  يف  املالية  الأ�سواق  تنمية  يف  املركزي  والبنك  امل�سريف  اجلهاز  )دور  ال�سيد  عبداملنعم  علي،   )39(
العربية( مرجع �سابق، �ض 33. 
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والقت�سادية الدولية. 
• تقـــدمي العـــون وال�ست�ســـارات لل�سركات النا�سئـــة ومراكز الأبحـــاث الوطنية 	

الراغبة يف دخول قطاع املعلومات القت�سادية واملالية املتخ�س�سة. 
• تدريب وتاأهيل الكوادر ال�سحفيـــة واملالية يف التعامل مع املعلومات وحتليلها 	

لإظهارها. 
• مكافحـــة الف�ســـاد الإداري واملايل والظواهر القت�ساديـــة ال�سيئة يف املجتمع 	

بف�سحها اإعالميًا وتقدمي النقد الالزم لها. 
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املبحث الثالث: متطلبات اإ�صالح البيئة الداخلية

املطلب االأول: جلنة اإدارة حتول امل�سرف املركزي 
اإن ت�سكيل جلنة اإدارة حتول امل�سرف املركزي الربوي اإىل م�سرف مركزي اإ�سالمي 
تعــــد اأهم القرارات يف عملية التحــــول، وهو تعبري عن النية ال�سادقة للتخل�ض من 
الربــــا، حيــــث �ست�سكل اللجنــــة بقرار ملكــــي اأو رئا�سي اأو جمهــــوري، ويت�سمن هذا 

الت�سكيل اأهداف اللجنة واأع�سائها، واملدة الزمنية املخ�س�سة لأعمالها. 

ع�سوية اللجنة: 
اإن اختيـــار اأع�ســـاء اللجنـــة �سيحـــدد م�سداقية وجنـــاح اللجنـــة اأو ف�سلها ل قدر 
اهلل بعـــد ا�ستعرا�ـــض اأ�سماء اأع�سائها وعليه ينبغـــي اأن يراعي عند اختيار اللجنة 
التخ�س�سيـــة، واملهنية، وامل�ساركة الفعالة من كافة قطاعـــات الدولة واملوؤ�س�سات 
الدينيـــة والأكادميية وقطـــاع امل�سارف ورجال الأعمال، ويقـــرتح الباحث اأع�ساء 

مفرت�سني علمًا باأن لكل دولة تقييم ظروفها القت�سادية: 
• ع�ســـوان من هيئة الرقابة ال�سرعيـــة للم�سرف املركزي يكون اأحدهما ع�سو 	

بارز يف هيئة كبار العلماء اأو دار الإفتاء تتميز فيهم القوة ال�سرعية و الإحاطة 
بفقة املعامالت. 

• ع�ســـوان مـــن الإكادمييـــني يف تخ�س�ـــض القت�ســـاد الإ�سالمـــي وامل�سارف 	
الإ�سالميـــة، ويكـــون لهما �سابق خربة يف تقدمي ال�ست�ســـارات امل�سرفية كاأن 
يكونـــا ع�سوين يف جلنة الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية القائمة يف 

تلك الدولة. 
• ع�سو هيئة التاأمـــني على الودائع و�سندوق تعوي�ض اخل�سائر اأو ع�سو بارز يف 	

�سركات التاأمني التعاوين. 
• ع�سو من امل�سارف التجارية وامل�سارف املتخ�س�سة واملوؤ�س�سات غري امل�سرفية 	

ويكون ع�سوًا منتدبًا اأو مديرًا عامًا لأحد امل�سارف الإ�سالمية القائمة. 
• ثالثة اأع�ساء من امل�سرف املركزي، وهم حمافظ امل�سرف املركزي، ونائب 	

املحافظ للرقابة امل�سرفية، ومدير اإدارة النظم والإجراءات. 
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• ع�ســـو من امل�ســـرف الإ�سالمـــي للتنميـــة )دائرة معهـــد الدرا�ســـات املالية 	
وامل�سرفية(. 

• ع�سو من هيئة املحا�سبة واملراجعة الإ�سالمية. 	
• ع�سو من اأحد امل�سارف الإ�سالمية املركزية كاأن يكون من جمهورية الباك�ستان 	

الإ�سالمية ولديه ممار�سة �سابقة يف عملية التحول. 
• ويراأ�ـــض اللجنـــة حمافـــظ امل�ســـرف املركـــزي، وينوب عنـــه نائبـــه للرقابة 	

امل�سرفية. 

 مهام اللجنة: 
اإن القرار امللكي اأو اجلمهوري اأو الرئا�سي الذي �سيحدد مهام اللجنة، فيما ياأتي:

• درا�ســـة جتارب الـــدول الإ�سالمية التي حتولت من نظـــام امل�سرف املركزي 	
الربوي اإىل نظام امل�سرف املركزي الإ�سالمي. 

• درا�سة واقع النظام امل�سريف احلايل. 	
• اقرتاح نظام م�سريف اإ�سالمي يف �سورة م�سروع قرار لرفعه للجهات املخت�سة 	

يف اإ�سدار القوانني، كاأن يكون الربملان اأو جمل�ض ال�سورى اأو جمل�ض الوزراء.
• و�سع الأهداف املرحلية والآليات املنا�سبة للتحول وفق ثالث مراحل:	

املرحلة الأوىل: وتكون �ساملة للقرارات التي ميكن اتخاذها دون التاأثري  -
�سلبيًا وب�سكل مبا�سر على عمل امل�سرف املركزي والقت�ساد الوطني. 

املرحلة الثانيـــة: وتكون �ساملة للقرارات التي ميكن اتخاذها، واملتعلقة  -
بـــالأدوات وال�سيا�ســـات اجلديـــدة مثـــل: اإ�ســـدار ال�سنـــدات والأ�سهـــم 
الإ�سالمية بحيث يكون النظام امل�سريف واملايل نظامًا خمتلطًا يف هذه 
املرحلـــة، وخالل هـــذه املرحلة �سيتم التعرف على اأثـــر تلك ال�سيا�سات 
واملعوقات التي واجهتها يف التطبيق، و�سبل حل تلك املعوقات وتذليلها. 

املرحلـــة الثالثـــة: وت�سمـــل القـــرارات املتعلقة باإلغـــاء الفائـــدة والبيوع  -
املحرمة من النظام امل�سريف واملايل الوطني. 
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• ت�سكيــــل اللجان الفرعيــــة التي �ستقوم بدار�سة ال�سيا�ســــات والأدوات اجلديدة 	
واإلغاء ال�سيا�سات والأدوات الربوية، وكذلك النظم والإجراءات املتعلقة بهما.

• واجلـــداول 	 التنفيـــذ  عـــن  امل�سوؤولـــة  واجلهـــات  التحـــول  مراحـــل  حتديـــد 
الزمنية املقرتحة.

املدة الزمنية: 
تقوم اللجنة بتحديد الإطار الزمني للجنة التحول، وميكن اأن تكون بني ثالث اإىل 
خم�ض �سنـــوات، ويراعى يف ذلك التدرج والإحـــالل التدريجي وقيا�ض اأثر التحول 

وتعديله كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

املطلب الثاين: تطوير االأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة
بالرغم من تعدد الدرا�ســـات والأبحاث املتعلقة بامل�سارف املركزية يف القت�ساد 
الإ�سالمـــي يف اأق�ســـام القت�ساد الإ�سالمي، واملعاهد الأخـــرى، كمركز القت�ساد 
الإ�سالمـــي بجدة والتابـــع جلامعة امللك عبدالعزيـــز، ومعهد الدرا�ســـات بالبنك 
الإ�سالمـــي للتنمية، ف�ساًل عن الكتابات ال�ســـادرة عن �سندوق النقد الدويل، اإل 
اأن تلـــك الدرا�ســـات تت�سم بالنظريـــة وحتتاج اإىل اإعمالهـــا يف القت�ساد الوطني، 
وعلية فاإنه �ســـوف ين�ساأ مركز لالأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة وامل�سرفية منها 
بخا�ســـة ويتبـــع للم�سرف املركـــزي، ويقوم بال�ستفـــادة من ذلـــك الإرث الثقايف 
واإعمالـــه على القت�ســـاد الوطني، وتطبيقـــًا بالتن�سيق والتعاون مـــع جلنة، اإدارة 
التحـــول املذكـــورة يف املطلب الأول ل�سيمـــا، يف ال�سنـــوات الأوىل لتاأ�سي�سه وميكن 
لهـــذا املركـــز ال�ستفادة، وتفعيـــل الطاقـــات القت�سادية باجلامعـــات ف�ساًل عن 

تكليف جهات ا�ست�سارية خا�سة للقيام ببع�ض تلك الأبحاث ول�ساحله. 
ويف�ســــل اأن يكــــون مدير املركز علــــى �سلة اأو ع�سو يف جلنــــة اإدارة التحول، كما اأن 
مركــــز الأبحاث والدرا�سات املتخ�س�سة �سيقوم بدرا�سة الآثار املرتتبة على عملية 
التحــــول ومتابعتهــــا ميدانيًا من خــــالل، ال�ستق�ساءات والإح�ســــاءات واملقابالت 
ال�سخ�سيــــة و�سياغة تلــــك الآثار واقرتاح بدائل عالجهــــا اأو تعزيز دورها يف �سكل 
تقارير ترفــــع للجهات امل�ستفيدة، وعلى راأ�سها امل�سرف املركزي الإ�سالمي وجلنة 
اإدارة التحول ووزارة التخطيط واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اإذا دعت احلاجة لذلك.
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املطلب الثالث: تاأهيل وتدريب الكوادر املالية وامل�سرفية املحرتفة
اإن التنميـــة الب�سرية بالتعليم والتدريب وفق املنهـــج الإ�سالمي حث عليه الإ�سالم 
وجعلهـــا قبل ذلك حمور التنمية، وف�سل اهلل العلـــم والعلماء بقوله تعاىل: {يرفع 

اهلل الذين اآمنوا منكم والذين اأتوا العلم درجات} )املجادلة:11(. 
ويقـــول �سلى اهلل عليه و�سلم: ))ف�سل العامل على العابد كف�سلي على اأدناكم((، 
رواه، �ســـنن الدرامـــي حديـــث )291(، ثم قال ر�ســـول اهلل �سلـــى اهلل عليه و�سلم 
)مالئكتكم واأهل ال�سموات والأر�ض حتى النملة يف جحرها وحتى احلوت لي�سلوا 

على معلمي النا�ض اخلري( رواه الرتمذي.
وي�سنف العلم املاأمور به )40(اإىل ثالثة اأق�سام: 

• علم الدين. 	
• علوم الدنيا املفيدة يف كافة نواحي احلياة وا�ستقرار الفرد واملجتمع. 	
• التدريب واكت�ساب اخلربات. 	

ويقـــول �سابـــرا )41(: )ثم اإجمـــاع الآن على العـــرتاف مبا للتعليـــم والتدريب من 
م�ساهمـــة ل تقـــدر بثمـــن يف حت�ســـني نوعيـــة الب�سر وزيـــادة العدالـــة الجتماعية 
والقت�ساديـــة وت�سريـــع النمو..... ويجب التاأكيد بالدرجـــة الأوىل يف التعليم على 
اإيجـــاد اإن�ســـان )طيـــب( و منتج، وهـــذا �سي�ساعـــد يف ح�سد خمزونـــات احلما�ض 
واملواهب التي تبقي غري م�ستثمرة، يف البلدان الإ�سالمية، فينبغي تعلم كل م�سلم 
ف�سائل امل�سلم احلقيقـــي وتزويده، باحلوافز القوية لكت�ساب تلك الف�سائل، لكن 
هـــذا ل يكفي، بل لبد لـــه اأي�سًا من تعلم املهارات املطلوبـــة، واأكرث تقنيات لإنتاج 
والإدارة والت�سويـــق فاعلية...... اإن نظـــام التعليم العلماين يف البلدان الإ�سالمية 
مل يف�ســـل فقـــط يف جعل الطـــالب ب�سرًا اأف�ســـل ترثيهم ف�سائـــل امل�سلم احلقيقي 
ويدركـــون م�سوؤولياتهم نحو املجتمـــع، بل ف�سل اأي�سًا يف جعلهـــم اأكرث اإنتاجية من 

خالل تعليمهم املهارات املطلوبة(.

)40( انظر: �سابرا، د. حممد عمر )نحو اقت�ساد نقدي عادل( مرجع �سابق، �ض 238. 
)41( ح�سن، د. اأحمد حميي الدين، مرجع �سابق، �ض 370. 
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عنـــد حتليل اأ�سباب اإخفاق جتارب بع�ض امل�سارف املركزية والتجارب الإ�سالمية 
�سنجـــد اأن اأحد اأ�سبابها العن�ســـر الب�سري فاإما اأن يكـــون العاملون غري مقتنعني 
بالنظـــام امل�سريف الإ�سالمي اأ�ســـاًل وقد فر�ض عليهم، اأو اأنهم مل يتلقوا التدريب 
والتعليم الكايف لنتقالهم اإىل نظام م�سريف هو غريب عليهم يف املمار�سة العملية 

من حيث التقنيات والأدوات والإجراءات امل�ستخدمة. 
ولذلك نالحظ ذلك التلفيق الوا�سح يف التطبيق حيث الأدوات اإ�سالمية واملمار�سة 

احتيال وتالعب والتفاف على تلك الأدوات واأهدافها الإ�سالمية والتنموية)42(. 
لـــذا فاإن تاأ�سي�ـــض معهد م�ســـريف اإ�سالمي متخ�س�ـــض �سوف يـــوؤدي دوره ب�سكل 
حا�ســـم ل �سيما يف مرحلة النتقال والتحول من التاأهيل وتدريب الكوادر القدمية 
يف امل�سرف املركزي واملوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية الأخرى على النظام امل�سريف 
الإ�سالمـــي وكذلـــك ا�ستقطـــاب كـــوادر جديدة مـــن خريجـــي اأق�ســـام القت�ساد 
الإ�سالمـــي وامل�سارف الإ�سالمية وتزويدهم باملهـــارات املطلوبة مع فرتات كافية 
للتدريـــب على راأ�ض العمل و�سخهم يف القطاع امل�سريف اجلديد، ولكي تلتزم تلك 
امل�ســـارف بالتدريب فيجـــب اأن ي�ستقطع جزء من �ســـايف اأرباحها كن�سبة للمعهد 
امل�سريف يف مقابل تدريب عدد من موظفي تلك املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية، ول 
بد اأن ت�سمم برامـــج التاأهيل والتدريب وفق روؤية جلنة اإدارة التحول والدرا�سات 
املالية وامل�سرفية املتخ�س�سة، كما على موؤ�س�سي املعهد الرجوع اإىل جتربة معهد 
الدرا�ســـات امل�سرفيـــة التابع للبنـــك الإ�سالمـــي للتنمية واملعهد الـــدويل للبنوك 
والقت�ساد الإ�سالمي )قرب�ـــض( ويجدر التنويه اإىل اجلهود املخل�سة التي بذلها 
الدكتـــور اأحمـــد النجـــار يف تاأ�سي�سه اأي الأخـــري ودواعي ذلك بقولـــه )من خالل 
املحـــاولت التي بذلت من اأجل اإدخـــال منهج لتدري�ض القت�ســـاد الإ�سالمي على 
املقررات الدرا�سية باجلامعـــات، ومن خربة الدورات التدريبية التي كان يعقدها 
الحتـــاد للعاملني بامل�ســـارف الإ�سالمية الأع�ساء بالحتـــاد، ومن خيبة الأمل يف 
اأمـــكان اإقامة معهـــد على الوجه الـــذي اأت�ســـوره، بالتعاون مع البنـــك الإ�سالمي 
للتنميـــة.... تبلـــورت اأمـــام عينيي جمموعـــة من الق�سايـــا ل يحلها �ســـوى اإقامة 

)42( عفر، د. حممد عبدا ملنعم )ال�سيا�سة القت�سادية يف الإ�سالم( مرجع �سابق، �ض 195. 
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معهـــد مبوا�سفـــات واأ�سلوب عمل خا�ـــض.... كي يحـــل املع�سلـــة الأ�سا�سية، وهي 
�سياغـــة وتكوين وبناء ال�سخ�سيـــة املرجوة حلمل عبء العمل يف املوؤ�س�سات املالية 
الإ�سالميـــة ب�سماتهـــا اخلا�ســـة، كانت تلـــك الق�سايا التي تبلـــورت يف ذهني �سبع 

ق�سايا، اأجملها فيما يلي:
• اإن كتب الفقه الإ�سالمي واإن كانت مليئة بالأفكار القت�سادية املختلفة ل�سيما ما 	

يتعلق بتحرمي الربا اأو الحتكار اأو حتديد الأ�سعار، وحكم �سركات الأموال وتنظيم 
ال�سوق وما اإىل ذلك مـــن امل�سائل القت�سادية.... اإل اأن هذه الأفكار والتطبيقات 
القت�سادية ل تزال متناثرة بني ف�سول كتب الفقه وغريها من الكتب التي تبحث 

الأحكام، دون اأن تدر�ض كمو�سوع م�ستقل قوامه )القت�ساد الإ�سالمي(.
• اإن اإطـــراء التطبيقـــات وات�ســـاع دوائرها ل بـــد واأن ت�سفر بطبيعـــة احلال عن 	

م�ســـكالت جديـــدة تولدها املمار�ســـة، ول بد من اأن جند لهـــا احللول املنا�سبة 
التي تتفق مع الأ�سول الإ�سالمية. 

• اإن ممار�ســـة التطبيـــق ما مل يواكبه تنظـــري فكري وتاأ�سيـــل اإ�سالمي لبد واأن 	
يف�سي اإىل اختناقات تهدد التطبيق اأو يف اأقل القليل تعوق م�سريته. 

• اإن امل�سلمـــني امل�ستغلني بالقت�ســـاد الإ�سالمي تعوزهم الدرا�ســـات الإ�سالمية 	
املتعمقـــة ويخلـــو تكوينهم الفكري من الأ�سا�ض الفقهـــي، الأمر الذي يجعل من 
ال�سعـــب عليهم، منفرديـــن، التو�سل اإىل حلول للم�ســـاكل املالية والقت�سادية 

املعا�سرة. 
• اإن امل�ستغلـــني بالفقه والأ�سول تعوزهم الدرا�ســـات القت�سادية الغنية ومن ثم 	

فاإنهـــم يجدون منفرديـــن �سعوبة يف التو�ســـل اإىل حلول ع�سريـــة للم�سكالت 
القت�سادية عندما ي�ساألون اأو ي�ستفتون. 

• اإن املحاولت التي بذلت داخل اجلامعات وخارجها لعالج هذا املوقف مل ت�سفر 	
اإل عن جناحات جزئيـــة ل تفي مبتطلبات املمار�سة والتطبيق الذي يت�سع يومًا 

بعد يوم. 
• ياأتي على راأ�ض ذلك كله اأن ات�ساع دائرة التطبيق مهددة تهديدًا كاماًل بافتقار 	

امليدان اإىل العنا�سر الب�سرية القادرة على التطبيق ال�سليم. 
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ويف �ســـوء تلك الق�سايا ال�سبع، وا�ستب�سارًا مبـــا ينجم عنها من اآثار، وتطويقًا ملا 
ميكـــن اأن حتدثـــه من نتائج، عقدت العـــزم م�ستعينًا باهلل علـــى ال�سعي بكل �سبيل 
لإن�ســـاء معهد متخ�س�ض ل�سد الثغرات التي �سلفـــت الإ�سارة اإليها، وعلى الأخ�ض 
اإعـــداد جيـــل يجمع بني الثقافـــة الإ�سالمية واخلـــربة الفنية النظريـــة العملية يف 
املجال القت�سادي، بحيث ي�ستطيع هذا اجليل اأن ينه�ض بعلم واقتدار مب�سوؤوليات 

التطبيق يف املجال القت�سادي)43(. 

)43( �سابرا، حممد عمر )الإ�سالم والتحدي القت�سادي( مرجع �سابق، �ض 216. 
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اخلال�صة: 
تعـــاين الدول العربية من م�سكالت عديدة يف نظامهـــا ال�سيا�سي، ومن اأبرزها اأن 
اأغلب احلكومات العربية تفتقد لل�سرعيـــة ال�سيا�سية، فال توجد م�ساركة �سيا�سية 
اأو احـــرتام حلقوق الإن�سان و�سيانة حريتـــه يف التعبري عن الراأي وانت�سار الر�سوة 
واملح�سوبيـــة وف�ســـل معظم احلكومات العربية يف حتقيق تنميـــة مقبولة، وكل تلك 
امل�ســـاكل ترفع م�ستـــوى املخاطرة ال�سيا�سيـــة والتي عرفها الباحـــث باأنها )وجود 
ت�سرفـــات حكوميـــة وغالبًا بدافـــع �سيا�سي جتـــاه ال�ستثمارات وميكـــن لالأخطار 
الناجتة عن هذه الت�سرفات اأن تنعك�ض يف اأكرث من اأ�سلوب تبداأ بعمليات امل�سايقة 
املحدودة اإىل التقييدات على حتويل العملة وتنتهي بامل�سادرة الكلية لال�ستثمار(، 
وارتفـــاع م�ستوى املخاطرة ال�سيا�سيـــة يوؤثر �سلبًا على قيمـــة العملة وارتفاع حجم 
املديونيـــة، ولذلك فـــاإن من اأهم عوامل جنـــاح تطبيق منـــوذج امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي هو القيـــام بالإ�سالح يف البيئـــة اخلارجية والو�سيطـــة والداخلية واإن 
احلـــل للم�سكالت ال�سيا�سية يكمن يف تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية بروح الع�سر مع 
ثوابـــت املبادئ امل�ستمدة مـــن الكتاب وال�سنة، كما تناول الباحث يف املطلب الثاين 
من اإ�ســـالح البيئة اخلارجية وهو اإ�سالح البيئـــة الت�سريعية والقانونية يف الوطن 
العربي التي تعاين من عدة م�سكالت اأي�سا، منها: عدم ا�ستقاللية الق�ساء وتدخل 
ال�سيا�سيني و�سعف الت�سريع وتخلفه عن مواكبة التطورات القت�سادية والتجارية 
والبريوقراطيـــة وازدواجية جهات التقا�سي وانت�سار الف�ساد والر�سوة واملح�سوبية 
يف اجل�ســـم الق�سائـــي، والطامة الكربى هـــي تنحية �سرع اهلل وحتكيـــم القوانني 
الو�سعيـــة باأ�سلوب انتقائـــي ومل تطور حتى منوذجها العلمـــاين اخلا�ض، اأما على 
�سعيـــد امل�ســـكالت القت�سادية فاإن البلدان العربية تعـــاين من الت�سوه يف هياكلها 
القت�ساديـــة ومل يطراأ حت�ســـن يف م�ستوى الرفاه الأ�سا�ســـي، وت�سري نتائج معظم 
القت�سادات العربية نحو املزيد مـــن التبعية للدول املتقدمة اقت�ساديًا، والباحث 
يـــري احلـــل يف الرجوع اإىل مرتكـــزات واأ�س�ـــض القت�ساد الإ�سالمـــي الذي يتميز 
بنظـــام ال�ستخـــالف ونظام اإ�سباع احلاجـــات ونظام توزيع الدخـــل ونظام العمل 
والإنتـــاج وامللكية وتداول الرثوة يف الإ�ســـالم، كما اأن على الدولة اإذا تبنت اخليار 
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القت�ســـادي الإ�سالمي اأن تقوم بالق�ساء علـــى املمار�سات القت�سادية الفا�سدة، 
ومن اأبرزها: الربا. 

اأما متطلبـــات اإ�سالح البيئة الو�سيطة، فقد �سمل �سوق الأوراق املالية حيث تعاين 
الأ�سواق املالية العربية من عدة م�سكالت، من اأبرزها: اأن الأ�سواق املالية القائمة 
توؤدي دورًا حمدودًا يف توفري التمويل املتو�سط والطويل وندرة موؤ�س�سات الو�ساطة 
املاليـــة وقلة اأدوات ال�ستثمار املايل نوعًا وحجمـــًا و�سيطرة عدد حمدود من كبار 
امل�ستثمريـــن علـــى ال�سوق ويذهـــب الدكتور اأحمد ح�ســـن اإىل ذكـــر �سلبيات �سوق 
الأوراق املالية العربية من وجهة نظر اإ�سالمية اإىل: اأن ن�ساأة هذه الأ�سواق معتمدة 
علـــى املنهج الراأ�سمايل الربـــوي وارتباط هذه الأ�سواق وتبعتهـــا لالأ�سواق الدولية 
الغربيـــة كذلك عدم م�ساركتهـــا باأعباء وا�سحة يف اأحـــداث التنمية القت�سادية، 
ويرى الدكتور اأحمد ح�سن احلل يف اإقرار برنامج ال�سمانات والإ�سدار و�سمانات 
التـــداول، والتو�سع يف اإن�ساء م�سارف ال�ستثمار، واإيجاد رابطة تكامل بينها وبني 
الأ�سواق املالية وتطوير الت�سريعات املحلية واإن�ساء احتاد لالأوراق املالية الإ�سالمية.
اإن هيئة التاأمني على الودائع و�سندوق تعوي�ض اخل�سائر هما اأحد اأهم املوؤ�س�سات 
التي ينبغي العناية بهما يف البيئة الو�سيطة، وذلك ملا يحققانه من اأهداف تكافلية 
ل�سيما يف القت�ساد الإ�سالمـــي القائم على امل�ساركة حيث املخاطرة تكون اأكرب، 
ومنهـــا ميكـــن التاأمني على الودائـــع احلالة حيث تكون هيئة التاأمـــني على الودائع 
هيئـــة م�ستقلة ل تبغي الربح وتعمل بكفالـــة احلكومة وباإ�سراف امل�سرف املركزي 
الإ�سالمـــي ويتكون دخـــل هيئة الـتاأمني من ر�سوم مفرو�ســـة على جميع امل�سارف 
التجاريـــة بن�سبـــة قليلة عن متو�ســـط الودائع احلالـــة، وكذلك عائـــد ا�ستثمارات 
احتياطيـــات الهيئـــة، ومن املمكـــن يف بداية تاأ�س�ـــض الهيئة اأن ت�سمـــل فقط �سغار 
املودعـــني، كمـــا اأن هيئـــة تاأمـــني الودائـــع �ستن�ساأ �سندوقـــًا خا�سًا حتـــت مظلتها 
بامل�ساركة مع اأع�ساء اآخرين من القطاع امل�سريف حلماية اأموال املودعني باقتطاع 
ن�سبة معينة من حجم ودائع امل�ساربة تكون اأحد املوارد احتياطيات تغطي ن�سبة ل 

باأ�ض بها من الودائع ال�ستثمارية. 
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اإن الرقابـــة القت�ساديـــة احلديثـــة على الأ�ســـواق املالية ل تكتفي فقـــط بالتاأمني 
بـــل ل بـــد من الرقابة املبكرة من خـــالل اإن�ساء هيئة املراقبـــة واملحا�سبة الوطنية 
لال�ستثمار، والتي �سوف تكفل دقة تنظيم احل�سابات واملراكز املالية و�سمان عدم 
خيانـــة الأمانـــة من خالل معايري ومبـــادئ واأ�سول، و�ستكون هـــذه الهيئة حكومية 
تق�ســـم م�ساريفهـــا على املوؤ�س�ســـات املالية من خالل فر�ض ر�ســـم معني، ويقرتح 
الباحـــث بهذا ال�سدد اأن ت�سارك جمعية املحا�سبـــني ومكاتب املراجعة واملحا�سبة 
القانونيـــة يف جمل�ض اإدارتها لكفالـــة فاعلية الإدارة وا�ستقالليتهـــا ويبقي التنويه 
علـــى اأن جهود هـــذه الهيئـــة اإ�سافة اإىل اجلهـــود التي يبذلها امل�ســـرف املركزي 

الإ�سالمي من خالل الرقابة امل�سرفية. 
اإن املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية �سوف تعلب دورًا رئي�سًا يف حتقيق اأهداف امل�سرف 
املركـــزي الإ�سالمي من خالل قدرتها على خلق النقـــود فتمنح الئتمان امل�سريف 
املتناغـــم مع اأهداف ال�سيا�سية النقديـــة التنموية، واعتمادها على نظام امل�ساركة 
والتي يهمهـــا بال�سرورة اأن تكون م�سارف ا�ستثمار لهـــا عالقات وثيقة بامل�ساريع 
واأ�سحابها، وبالرغم من الواقـــع ال�سعيف لدور امل�سارف الإ�سالمية حاليًا والتي 
ما لبثـــت اأن كر�ســـت م�سمون العمـــل امل�سريف التقليـــدي )الربـــوي( باعتمادها 
علـــى �سيغ الديـــن )املرابحة( وابتعادها عن الدور التنمـــوي اإل اأن تطبيق منوذج 
امل�سرف املركزي الإ�سالمي وحتويـــل القت�ساد ب�سكل عام اإىل اقت�ساد اإ�سالمي 
قـــد ي�سعها اأمـــام احلقيقة وعليـــه فاإنه يجب علـــى امل�سرف املركـــزي الإ�سالمي 
اتخـــاذ الإجـــراءات املنا�سبـــة ل�سمـــان خلـــق الودائع امل�ستقـــة طبقـــًا لحتياجات 
القت�ســـاد التمويليـــة غري الت�سخميـــة وكذلك اأن يعود الربح املحقـــق من الودائع 

امل�ستقة للمجتمع ككل ل اإىل اأ�سحاب النفوذ فقط. 
اأمــــا املوؤ�س�ســــات املالية غري امل�سرفيــــة فاملجال اأمامها لتعبئــــة الدخارات وخا�سة 
ال�سغرية وتوفري وتدبري الأموال للم�سروعات الكبرية وال�سغرية على حد �سواء كما 
يتعدى ذلك اإىل اأهداف اأخرى، منها: التعرف على فر�ض ال�ستثمار والرتويج لها، 
واإعــــداد درا�سات اجلدوى، وتاأ�سي�ض امل�سروعات وامل�ساهمة يف راأ�سمالها ومتويلها، 

ومتابعة امل�سروعات املمولة، واإ�سدار وت�سويق وتوزيع الإ�سدارات اجلديدة. 



تعـــاين الـــدول العربية من نق�ـــض يف املعلومات القت�سادية ف�ساًل عـــن �سفافيتها ل �سيما 
فيما يتعلق بالأ�سواق املالية واملحلية وحالة القت�ساد الوطني، ولذا تدعو احلاجة لتاأ�سي�ض 
)املركـــز الوطني للمعلومات القت�ساديـــة والإعالم املتخ�س�ض( للقيام مبا ياأتي: تاأ�سي�ض 
مكتبة اقت�سادية ومالية متخ�س�ســـة متكن امل�ستثمرين والباحثني بالرجوع لها من خالل 
و�سائـــل الت�سال احلديثـــة، واإ�سدار جملة اقت�سادية وماليـــة متخ�س�سة، واإن�ساء حمطة 
تلفزيونيـــة اقت�سادية وماليـــة، واإ�سدار �سحيفة يومية اقت�ساديـــة ومالية، وعقد الندوات 

والدورات التدريبية وامللتقيات، واقرتاح القوانني والأنظمة والإجراءات القت�سادية. 
اإن اإ�ســـالح البيئـــة الداخليـــة هو لـــب الإ�سالح ونواته حيـــث �ستوؤ�س�ض جلنـــة لإدارة حتول 
امل�ســـرف املركزي الربوي تت�سكل ع�سويتها من علمـــاء واأكادمييني ومهنيني تتوافر فيهم 
�ســـروط امل�سداقية والقـــدرة، ويراأ�ـــض هذه اللجنة حمافـــظ امل�سرف املركـــزي وي�سدر 
ن�ساأتهـــا اأمـــر ملكـــي اأو رئا�سي اأو جمهـــوري وتقوم باملهـــام التالية: درا�سة جتـــارب الدول 
الإ�سالميـــة التي حتولـــت من النظام امل�ســـريف الربوي اإىل النظام امل�ســـريف الإ�سالمي، 
ودرا�ســـة واقـــع النظام امل�سريف احلـــايل، واقرتاح احللول والبدائـــل املتاحة للتحول، وفق 
ثالث مراحل متدرجة، ويبقى التاأكيد على اأهمية الدرا�سات والبحوث القت�سادية يف هذا 
الوقـــت بالتحديد)التحول( نظـــرًا حلاجة تلك اللجنة وامل�ســـرف املركزي الإ�سالمي اإىل 
جهـــاز متخ�س�ض للقيام باأدوار عديدة، مـــن اأبرزها: متابعة اأثر التحول ور�سد واكت�ساف 

املعوقات وتذليلها. 
يبقـــى اأخـــريًا التاأكيد على اأن العن�ســـر الب�سري هو العن�سر املغـــري والفاعل يف عملية اأي 
تطويـــر اأو حتديث، ولذا فـــاإن اإن�ساء معهد متخ�س�ـــض للتاأهيل والتدريـــب ل�سيما املوارد 
الب�سريـــة القيادية منهـــا والو�سطي والتنفيذية عرب اإعادة تاأهيلهـــم وفق املنهج الإ�سالمي 
والنظـــام النقدي واملايل الإ�سالمي، كذلك �سي�ساهـــم يف تاأهيل وا�ستقطاب كوادر جديدة 

ل�سيما من اأق�سام القت�ساد الإ�سالمي وامل�سارف الإ�سالمية باجلامعات.



الفصل الثالث
المصرف المركزي اإلسالمي 
السوداني كنموذج تطبيقي
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املقدمة:
�سنتنـــاول امل�سرف املركزي ال�سوداين )كنموذج تطبيقـــي( وهو ي�ستحق اأن يكون 
منوذجـــًا حيث مرت على جمهورية ال�سودان مراحل �سيا�سية ا�ستخدم من خاللها 
املنهـــج ال�سرتاكي واملنهـــج الراأ�سمايل ثم الإ�سالمي، وقـــد �سمل الف�سل مباحث 
اأربعة ت�سمنـــت ن�ساأة وتطور امل�سرف املركزي ال�ســـوداين واأهدافه ووظائف بنك 
ال�سودان وا�ستقالليته وميزانيته وموؤ�س�سات البيئة الو�سيطة مل�سرف ال�سودان من 
�سوق الأوراق املالية والرقابة ال�سرعيـــة و�سندوق �سمان الودائع و�سركة ال�سودان 
للخدمـــات املاليـــة واملوؤ�س�ســـات امل�سرفية، ثـــم تقييم جتربة بنك ال�ســـودان، وقد 
متيـــزت املرحلة الإ�سالمية بـــرثاء الأفكار املطروحة وا�ستفادتهـــا ب�سكل كبري من 

اأدبيات النظام النقدي واملايل الإ�سالمي. 
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املبحث الأول: ن�صاأة وتطور امل�صرف املركزي ال�صوداين واأهدافه

املطلب االأول: ن�ساأة وتطور امل�سرف املركزي ال�سوداين
انح�ســـرت تركيبـــة اجلهاز امل�سريف لفرتة مـــا قبل ال�ستقالل بفـــروع امل�سارف 
الأجنبيـــة وبعـــد ال�ستقـــالل، واإىل عـــام 1956م، بالتحديد اأن�ســـاأت جلنة العملة 
الوطنيـــة والتـــي كانـــت تتبـــع وزارة املالية، كما مت خـــالل تلك الفـــرتة افتتاح اأول 
فـــرع مل�سرف عربـــي وهو امل�سرف العربـــي الأردين، وقد متيـــزت مرحلة ما قبل 
اإن�ساء بنك ال�سودان بهيمنة فـــروع امل�سارف الأجنبية والتي مثلت م�سالح الدول 

امل�ستعمرة اأ�سوة ببقية الوطن العربي. 
ويف اأواخـــر دي�سمـــرب 1956م مت ت�سكيل جلنة من ثالثة خـــرباء من بنك ال�سودان 
والحتياطـــي الفيـــدرايل الأمريكـــي لعمـــل درا�سة لإمكانيـــة اإن�ساء بنـــك مركزي 
بال�سودان وقدمت تقريرها يف 1957م، حيث وافقت عليه ال�سلطات املخت�سة، ويف 
عام 1960م مت افتتاح امل�سرف التجاري ال�سوداين كاأول بنك وطني بالبالد، كما 
�سهـــدت الفرتة نف�سها اإن�ساء م�سارف تنموية تقـــوم مبنح التمويل متو�سط الأجل 
للقطـــاع الزراعـــي وال�سناعـــي والعقاري، ومنهـــا: امل�سرف الزراعـــي ال�سوداين 
1957م، وامل�ســـرف ال�سناعي عام 1967م، والبنك العقـــاري 1967م، كما اأن�ساأ 

بنك ال�سودان معهد الدرا�سات امل�سرفية عام 1964م. 
�سهـــدت الفـــرتة 1970م 1975م تطورات مهمـــة �ساحبـــت اأداء اجلهاز امل�سريف 
ال�ســـوداين، ففـــي هـــذه الفـــرتة انتهـــت اخلطـــة الع�سريـــة للتنميـــة القت�ساديـــة 
والجتماعيـــة 1960م – 1969م، كمـــا جـــاءت حكومة جديـــدة يف 1969م )ثورة 
مايـــو( وكانت ا�سرتاكية املالمح، وقـــد مت يف 1970م، تاأميم خم�سة من امل�سارف 

التجارية العاملة بالبالد، وكان عددها �سبعة م�سارف. 
يف �سنـــة 1973م �ســـدر قانون تنظيم امل�سارف والدخـــار ومبوجبه مت اإن�ساء بنك 
الدخـــار ال�سوداين، وقـــد �سلب هذا القانون عددًا مـــن �سالحيات بنك ال�سودان، 
نذكر منها على �سبيل املثال: اإن�ساء جمل�ض الدخار وال�ستثمار، والذي اأوكلت اإليه 

�سلطة الإ�سراف على عمل امل�سارف التجارية.
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ومبوجـــب القانـــون نف�سه دجمت امل�ســـارف، واأ�سبحت عدد امل�ســـارف التجارية 
العاملـــة خم�ســـة م�ســـارف مملوكة للدولة، وهـــي: بنك اخلرطوم، بنـــك النيلني، 
وبنك الوحـــدة، وامل�سرف التجاري ال�سوداين، وبنك ال�سعـــب التعاوين بالإ�سافة 

للبنوك املتخ�س�سة.
بعـــد ف�سل التجربة ال�سرتاكية، يف عـــام 1979م، انتهجت الدولة �سيا�سة النفتاح 
القت�ســـادي، ومت اإ�ســـدار قانـــون ت�سجيع ال�ستثمـــار ل�سنـــة 1976م، وتعترب تلك 
الفـــرتة من اأكرث الفرتات امل�ستقرة �سيا�سيـــًا وانعك�ست ب�سورة اإيجابية على تدفق 

القرو�ض واملعونات الأجنبية. 
لقد �سجعت �سيا�سة النفتاح القت�سادي افتتاح العديد من امل�سارف الإ�سالمية، 
ويعتـــرب بنك في�ســـل الإ�سالمي ال�ســـوداين امل�ســـرف الوحيد الذي اأن�ســـاأ بقانون 

خا�ض، وقد �سهدت هذه الفرتة اأي�سًا تو�سعًا يف عدد امل�سارف. 
يف عـــام 1983م، �سدر قرار مينع جميع امل�سارف بال�سودان من التعامل بالفائدة 
علـــى الودائع والقرو�ـــض، واألزمـــت امل�سارف بالتعامـــل وفق ال�سيـــغ الإ�سالمية 

للتمويل. 
يف عـــام 1985م، ومع نهاية حكومة ثورة مايو وبداية حكم الأحزاب، ترك اخليار 
للم�ســـارف للعمـــل اإما وفق نظام الفائدة اأو ال�سيـــغ الإ�سالمية، وقد �سهدت هذه 
الفرتة زيـــادة ملحوظة حيث اأن�ســـاأت امل�سارف التالية )بنـــك الربكة ال�سوداين، 
امل�سرف الإ�سالمي لغـــرب ال�سودان، امل�سرف ال�سعودي ال�سوداين، بنك ال�سمال 

الإ�سالمي(. 
يف عام 1989م، ومع ثورة الإنقاذ مت تعميم اأ�سلمة جميع امل�سارف بال�سودان، ويف 
عـــام 1990م �سدر الربنامج الثالثي لالإنقاذ القت�سادي، والذي انتهجت الدولة 

خالله �سيا�سة التحرير القت�سادي. 
يف عـــام 1991م، مت اإ�ســـدار قانـــون تنظيـــم العمل امل�ســـريف، وقد جـــاء القانون 
)م�ســـروع تكييف الأو�ســـاع للم�ســـارف واملوؤ�س�ســـات املالية( بح�ســـب التو�سيات 
ال�ســـادرة مـــن بنك ال�ســـودان يف املجـــالت املالية والفنيـــة والإداريـــة والقانونية 
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ومبوجب املن�سور رقم )152( ال�سادر عام 1992م، ولقد تقرر اأن تقوم امل�سارف 
ال�سودانيـــة بتوفيق اأو�ساعها وفق متطلبات امل�سروع خـــالل فرتة زمنية، اأق�ساها 
ثالث �سنـــوات ابتداء من 1994/7/1م، ويف حالة ف�سل اأي بنك، تطبق عليه عدد 

من اجلزاءات اأق�ساها الإنذار ب�سحب الرخ�سة. 
يف عـــام 1993م، مت اإن�ســـاء: بنك ال�سفا وبنك الـــرثوة احليوانية وبنك اأم درمان 
الوطني، وقد مت خالل هذه الفرتة دمج العديد من امل�سارف اململوكة لدولة، كما 

قدمت درا�سات لإمكانية اإن�ساء م�سارف فيدرالية وولئية. 
يف عـــام 1994م، �ساهـــم بنـــك ال�ســـودان بن�سبـــة 99% يف اإن�ســـاء مطبعـــة العملة 
ال�سودانيـــة، كما زاولت �سوق الأوراق املالية، عملهـــا يف 1995م، واأن�سئت موؤ�س�سة 
�سمـــان الودائـــع، ومت توحيـــد النظـــام املحا�سبـــي واإعـــداد املر�ســـد الفقهي لعمل 
امل�ســـارف، كما اأن�ساأت غرفـــة مقا�سة للنقد الأجنبي، ويف عـــام 1996م با�سرت 
اللجنـــة الفنيـــة الدائمة بني بنك ال�ســـودان، وجمل�ض املحا�سبـــني القانونني عملها 
يف اإعـــداد كافـــة نظم العمـــل املحا�سبي، كما مت خـــالل هذه الفـــرتة ترفيع معهد 
الدرا�ســـات امل�سرفية ليكـــون املعهد العايل للدرا�سات امل�سرفيـــة واملالية، ومينح 
درجـــة البكالوريو�ـــض يف العلـــوم امل�سرفيـــة وقد �ساهـــم احتاد امل�ســـارف وبنك 

ال�سودان واملعهد يف اإقامة العديد من امللتقيات. 
يف عام 1996م، اأعاد بنك ال�سودان تنظيم هيكله الإداري واأوىل مو�سوع الفيدرالية 
عناية خا�سة مت على اإثرها قرار بزيادة فروع امل�سرف املركزي، وزود امل�سرف تلك 
الفـــروع بكوادر اإداريـــة وو�سيطة، وعليا، رفعًا لكفاءة العمـــل بها، كما �سهدت الفرتة 

اأي�سًا اإعادة هيكلة بع�ض امل�سارف التجارية ومنها بنك: اخلرطوم، وبنك في�سل. 
يف عام 2002م، �سدر قانون بنك ال�سودان والذي يعترب تطورًا م�سرفيًا اإ�سالميًا، 
روعي يف اإعداده ال�ستفادة من جتارب العامل الإ�سالمي، كما قدم حلوًل م�ستفادة 

من جتربة بنك ال�سودان خالل النظام الراأ�سمايل وال�سرتاكي)1(. 

امللتقى  الإ�سالمية(  امل�سارف  يف  الب�سرية  املوارد  اإدارة  )ا�سرتاتيجيات  با�سم  تدريبية  حقيبة  انظر:   )1(
الإ�سالمي الثاين، املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية، عمان، الأردن، 1994م، �ض 16. 
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املطلب الثاين: اأهداف امل�سرف املركزي ال�سوداين
اأ�ستمل نظام بنك ال�سودان عام 2002 م )2(على املهام التقليدية التي تقوم بها كل 

امل�سارف املركزية، وميكن تلخي�سها فيما يلي: 
• اإ�سدار العملة باأنواعها وتنظيمها ومراقبتها والإ�سراف عليها.	
• اإ�ســـدار ال�سيا�ســـات النقدية والتمويليـــة واإدارتها، بالت�ساور مـــع الوزير، مبا 	

يحقق الأهداف القومية لالقت�ساد الوطني. 
• تنظيـــم العمل امل�سريف ورقابته والإ�سراف عليه والعمل على تطويره وتنميته 	

ورفع كفاءته مبا يحقق التنمية القت�سادية والجتماعية املتوازنة. 
• العمـــل على حتقيق ال�ستقـــرار القت�سادي، وا�ستقرار �سعـــر �سرف الدينار 	

ال�سوداين. 
• العمـــل باعتبـــاره بنكًا للحكومـــة وم�ست�سارًا ووكيـــاًل لها يف ال�ســـوؤون النقدية 	

واملالية. 
• اللتـــزام يف اأدائه لواجباته وحتقيـــق اأغرا�سه وممار�ســـة �سلطانه واإ�سرافه 	

على النظام امل�سريف باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

)2( النجار، د. )اأحمد، حركة البنوك الإ�سالمية، حقائق الأ�سل واأوهام ال�سورة(، القاهرة، الطبعة الأوىل، 
1993م، �ض 493. 
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املبحث الثاين: وظائف امل�صرف املركزي ال�صوداين وا�صتقالليته 
وميزانيته

املطلب االأول: وظائف امل�سرف املركزي ال�سوداين
م�سرف االإ�سدار: 

يحتكر بنك ال�سودان اإ�سدار العملة اأ�سوة بامل�سارف املركزية الأخرى، وفى قانون 
بنك ال�سودان لعام 2002م، وحتت بند العملة القانونية، حددت مواده ما ياأتي:

• تكون اأوراق النقد التي ي�سدرها البنك اأو يعيد اإ�سدارها عملة قانونية مربئة 	
للذمة يف جمهورية ال�سودان. 

• تكون النقود املعدنية التي ي�سدرها البنك عملة قانونية يف جمهورية ال�سودان 	
بالقدر الذي يحدده املحافظ من وقت لآخر ما مل تكن قد تعر�ست ل�ستعمال 
غـــري م�سروع وفقًا لأحكام املادة )26( )1( على اأنه يجوز للبنك بعد موافقة 
جمل�ض الوزراء اأن ي�سدر نقودًا معدنية اأو ورقية لأغرا�ض خا�سة وتكون تلك 

النقود عملة قانونية لأي مبلغ يحدده. 
• علـــى الرغم من اأحكام البندين )1( و)2( تكون للبنك ال�سلطة بعد الإعالن 	

يف اجلريـــدة الر�سميـــة اأن ي�سحـــب من التداول اأيـــًا مـــن الأدوات النقدية اأو 
النقـــود املعدنية مقابل دفـــع قيمتها ال�سمية واأي اأوراق نقـــد اأو نقود معدنية 
�ســـدر ب�ساأنها ذلك الإعالن يبطل اعتبارها عملـــة قانونية عند انق�ساء مدة 

الإعالن. 
وحتت البند )النقود التي تعر�ست لال�ستعمال غري امل�سروع(:

• تعتـــرب النقود املعدنية اأنها تعر�ست ل�ستعمـــال غري م�سروع اإذا حلقها التلف 	
اأو اأ�سبحـــت اأ�سغر حجمـــًا اأو اأخف وزنًا ل�سبب غري ال�ستهالك العادي اأو اإذا 

�سوهت. 
• يجوز للبنـــك اأن ي�سحب اأي نقود معدنية تعر�ست ل�ستعمال غري م�سروع واأن 	

يق�سها اأو يك�سرها اأو يعدمها. 
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وحتت البند )ا�سرتداد العملة املفقودة اأو امل�سوهة اأو املعيبة( اأورد النظام: 
• ل يحـــق لأي �سخ�ض اأن ي�سرتد من البنـــك اأي اأوراق نقد مفقودة اأو م�سروقة اأو 	

م�سوهة اأو معيبة، وللبنك احلق املطلق يف اأن يقرر الظروف التي يجوز مبوجبها 
ا�سرتداد قيمة اأوراق النقد املعيبة اأو امل�سوهة وذلك ح�سب ال�سروط ويف احلدود 

املقررة يف اللوائح)3(.
م�سرف االحتياط: 

ي�ستخدم بنك ال�ســـودان ن�سبة الحتياطي النقدي كاأداة جوهرية ل�سبط التمويل، 
واأنـــه ل ي�سمن ح�سابات ال�ستثمـــار عند، احت�ساب هذه الن�سبة، ففي عام 1997م 
مت رفـــع ن�سبـــة الحتياطي القانوين، مـــن 25% يف عـــام 1996م، اإىل 30% يف عام 
1997م، وتق�ســـم اإىل 26% من جملـــة الودائع )عدا ال�ستثمارية( بالعملة املحلية، 

4% من جملة الودائع )عدا ال�ستثمارية بالعمالت الأجنبية()4(. 
كذلك يقوم بنك ال�سودان مبراجعة ودائع امل�سارف التجارية مرة كل �سهر لتحديد 
حجم اأر�سدتها النقدية الواجب الحتفاظ بها لدى امل�سرف املركزي كاحتياطي 
نقـــدي، غري اأنه ي�ستخدم هذه الأر�سدة يف تغطية عجز تلك احل�سابات، واإذا اأدى 
ذلـــك اإىل انخفا�ض ح�ساب الحتياطي القانوين دون الن�سبة املقدرة للم�سرف يف 
ذلـــك ال�سهر، ويتم و�سع غرامة علـــى ذلك امل�سرف التجاري تتزايد بتزايد فرتة 

املخالفة ومقدارها )5(.
ويف قانـــون بنك ال�سودان ل�سنـــة 2002م، ن�ض يف الف�ســـل ال�سابع )العالقات مع 
امل�ســـارف( وحتت بنـــد حتديد الحتياطي القانوين للم�ســـارف على: )1( يجوز 
للبنـــك اأن يطلب من امل�سارف اأن حتتفـــظ باحتياطي يف �سورة ودائع لدى البنك 
اأو يف اأي �سورة اأخرى يحددها على اأن يكون الحتياطي بن�سبة معينة اإىل خ�سوم 
تلك امل�سارف �سواء كانت التزامات عند الطلب اأو التزامات لأجل، )2( يجب اأن 

)3( بنـــك ال�ســـودان )نظـــام بنـــك ال�ســـودان لعـــام 2002م(، اخلرطـــوم، �ـــض 1، موقـــع علـــى الإنرتنـــت 
WWW.Bankofsudan.org

)4( املرج نف�سه، �ض2. 
)5( بنك ال�سودان )نظام بنك ال�سودان لعام 2002م( مرجع �سابق، �ض 5.
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تخطـــر امل�سارف يف وقت مبكر قبل اأن يوجه اإليها اأول طلب مبوجب اأحكام البند 
)1( اأو اأن تعطـــى فـــرتة كافية لتوفيق اأو�ساعها مع الطلـــب، )3( يجوز للبنك اأن 
يعدل من وقت لآخر ن�سبة الحتياطي الالزمة واأن يحدد ن�سبًا خمتلفة لاللتزامات 
عند الطلـــب واللتزامات لأجل )4( اإذا اأغفل اأي م�سرف الحتفاظ بالحتياطي 
املطلوب يخ�سع للجزاءات املالية والإدارية ح�سبما حتدده القرارات التي ي�سدرها 

املحافظ من وقت لآخر وفقًا للوائح)6(.

م�سرف امل�سارف: 
ي�سمـــى امل�سرف املركزي مب�سرف امل�سارف اأو م�ســـرف اخل�سم، وقد ن�ض قانون 
بنك ال�سودان يف ظل النظام التقليدي يف املادة )42(، )43( على ذلك بقوله )يحدد 
امل�ســـرف ويعلن من وقت لآخر اأ�سعـــار اخل�سم اأو اإعادة اخل�سم و�سعر الفائدة على 
القرو�ـــض وال�سلفيـــات وله اأن يحـــدد اأ�سعار تتبايـــن بح�سب اأنواع العمليـــات املختلفة 
وتواريخ ال�ستـــالم(، كما )يجوز للم�سرف اأن يبيع اأو يخ�سم للبنوك يف ال�سودان اأو 
يف اخلـــارج اأيًا من وثائق الئتمان التي يكـــون قد ح�سل عليها نتيجة للعمليات املبينة 

يف الفقرتني )اأ(، )ب(، من املادة )41(، اأو ي�سدر خ�سم مل�سرف الوثائق( )7(. 
غري اأن فاعلية هذه الو�سيلة يف ال�سودان ف�ساًل عن اإلغاء الربا املن�سو�ض عليه يف 
نظـــام بنك ال�سودان لعام 2002م، ل ت�سلح يف اقت�ساد نامي ف�ساًل عن العتقاد 
باأنـــه اإذا مت رفـــع �سعـــر اخل�سم، فـــاإن امل�ســـارف التجارية بدورها �ســـوف ترفع 

اأ�سعارها بنف�ض الن�سبة مما يلغي العبء يف النهاية على املقرت�سني)8(. 
لقد ا�ستخدم بنك ال�سودان اأداة حتديد هوام�ض الأرباح للمرابحة وامل�ساركة وامل�ساربة 
عو�ســـًا عن اإدارة �سعر اخل�سم للتحكـــم يف اإدارة �سيولة امل�سارف التجارية، وبالتايل 

حجم التمويل، وعر�ض النقود مبقت�سى ال�سيا�سة النقدية املعلنة يف كل �سنة. 

التقليدي  النظامني  بني  ال�سودان  يف  النقدية  ال�سيا�سة  )اأدوات  حممد  عبدالرحمن  عبدالرحمن،   )6(
والإ�سالمي( جملة امل�سريف، العدد التا�سع ع�سر، 1999م، �ض 4. 

 – اإدارة اجلهاز امل�سريف لفرتة من 1960م  ال�سودان يف  واأخرون )دور بنك  يو�سف،  )7( علي، د. عواطف 
واملالية،  امل�سرفية،  للدرا�سات  العايل  املعهد  والتوثيق،  البحوث  اأمانة  من  مقدمة  درا�سة  م(   1997

اخلرطوم، 1997م، �ض 50. 
)8( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض 6.
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فاإذا اأراد امل�سرف املركزي زيادة ال�سيولة يف امل�سارف التجارية، وبالتايل زيادة 
قدرتهـــا علـــى منح التمويـــل، فيمكنه خف�ض تكلفـــة التمويل، املمنـــوح منه للبنوك 
التجاريـــة )املرابحـــات وامل�ساربات وامل�ساركات( والتنـــازل عن جزء من هوام�ض 
اأرباحـــه اأي زيادة ن�سيب امل�ســـارف التجارية من هذه الأربـــاح والعك�ض يف حالة 

رغبته يف تخفي�سه يف القت�ساد. 
كمـــا ميكن تعزيز هـــذه ال�سيا�سة عن طريق التحكم يف عـــالوة الإدارة يف عمليات 
امل�ساركة بـــني امل�سرف املركزي وامل�سارف التجاريـــة لتخفي�ض تكلفة التمويل اأو 

زيادتها. 
واجلدير ذكره فاإن بنك ال�سودان مل ينجح يف اأداء دوره كمقر�ض للجهاز امل�سريف 
بتقـــدمي متويل للم�ســـارف التجارية ب�سيغ املرابحـــة اأو امل�ساركة وا�ستخدم فقط 
�سيغـــة امل�ساربة املقيدة حلالت بع�ض امل�سارف التجارية، وقد اأجه�ست التجربة 

ب�سبب ف�سل هذه امل�سارف يف اإعادة حتى روؤو�ض اأموال امل�ساربة )9(. 
لذا اكتفى بنك ال�سودان با�ستخدام هوام�ض املرابحات ون�سب امل�ساركات، للتحكم 
و�سبط التمويل املقدم من امل�سارف التجارية لعمالئها، والتمييز بني القطاعات 
وال�ستخدامـــات املختلفة ل�سبط التوزيع والرقابـــة الكيفية على التمويل اإل اأن اأثر 
تلـــك الآليـــة كان �سعيفًا كما حدث يف عام 1996م عندمـــا رغب بنك ال�سودان يف 
احلـــد من التمويـــل، وذلك لأنها اأدنى من معدل الت�سخـــم وبالتايل يقدم العمالء 

على التمويل باعتباره رخي�سًا مقارنة مبعدل الت�سخم)10(. 
وقـــدر ورد يف قانـــون تنظيم العمل امل�سريف لعـــام 1991م )11(، يف الف�سل الثالث 
)اأعمـــال امل�ســـارف( وحتت بند )قيـــد على هوام�ـــض الأرباح والر�ســـوم( )يقوم 
بنـــك ال�سودان مبوجـــب اأمر بتحديد هوام�ض الأرباح والعمـــولت والر�سوم وكيفية 
احت�ســـاب وتوزيـــع الأرباح مبا ل يتعار�ض مع اأحكام ال�سريعـــة الإ�سالمية، بالرغم 
مـــن اأحكام البنـــد )1( يجوز لبنك ال�ســـودان اإذ اقتنع اأن هناك �سببـــًا معقوًل اأن 

)9( قانون بنك ال�سودان 1959م، مرجع �سابق �ض 19. 
)10( عبدالرحمن، عبدالرحمن حممد، مرجع �سابق، �ض 42. 

)11( علي، عواطف يو�سف واآخرون، مرجع �سابق، �ض 49. 
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يحـــدد لأي م�ســـرف هام�ـــض ربـــح اأو عمولـــة اأو ر�سم مبـــا ل يتعار�ض مـــع اأحكام 
ال�سريعة الإ�سالمية، كما ن�ض قانون بنك ال�سودان لعام 2002م يف الف�سل ال�سابع 
)العالقـــات مع امل�ســـارف( وحتت بند )حتديد ن�سب الأربـــاح( )يجوز للبنك اأن 
يحدد ويعلن للم�سارف واجلهات غري امل�سرفية املعتمدة منه من وقت لآخر ن�سبة 
الربح وق�سمته يف املعامالت وال�سيـــغ املختلفة، ون�سبة م�ساهمة ال�سريك يف راأ�ض 

املال امل�ساركات وكل ما ي�سبط ويخدم امل�سلحة العامة يف هذا ال�ساأن(()12(.

الرقابة على االئتمان: 
يقـــوم بنك ال�ســـودان بوظيفة الرقابـــة على الئتمـــان اأ�سوة بامل�ســـارف املركزية 
الأخـــرى اإل اأن اأدواته تخلو من التعامل بالفائدة، وقـــد تناول الباحث �سابقًا اأداة 
هوام�ـــض الأربـــاح كاإحـــدى الأدوات الكمية، فيمـــا تبقي عمليات ال�ســـوق املفتوحة 

والرقابة النوعية والإقناع الأدبي. 

عمليات ال�سوق املفتوحة: 
قـــام بنك ال�سودان باإ�ســـدار �سندات اإ�سالمية بديلة لل�سنـــدات الربوية تقوم على 
اأ�سا�ـــض امل�ساركـــة بحيـــث ل ت�سمن حلاملهـــا اأي اأرباح م�سبقـــة اأو ت�سمن له عدم 
اخل�ســـارة وتتحقق فيها يف الوقت نف�سه �سروط العقـــود ال�سرعية وتت�سم باملرونة؛ 
ولهذا جاء القرار باإ�سدار �سهادات امل�ساركة احلكومية )�سمم( واأعقبه قرار اآخر 

باإ�سدار �سهادات امل�ساركة احلكومية )�سهامة(. 

�سهادة م�ساركة امل�سرف املركزي )�سمم(: 
تعـــرف �سهادة )�سمم( باأنها �سهادة م�ساركة تتيح حلاملها م�ساركة بنك ال�سودان 
ووزارة املاليـــة يف املنفعة التي تتحقق من ال�ستثمار يف امل�سارف اململوكة، كليًا اأو 
جزئيًا، التي اأقرت من الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية للجهاز امل�سريف واملوؤ�س�سات 

املالية، وقد مت اتخاذ الإجراءات والتدابري التالية لإ�سدارها: 

)12( عبدالرحمن، عبدالرحمن حممد، مرجع �سابق، �ض 43. 
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• مت ح�ســـر ملكية بنك ال�ســـودان ووزارة املالية يف امل�سارف التجارية اململوكة 	
لهمـــا، كليـــًا اأو جزئيـــًا، واأن�ســـئ مبوجبهـــا �سندوقـــًا م�ستقاًل مملـــوكًا لبنك 

ال�سودان.
• اإ�ســـدار بنـــك ال�ســـودان عـــدد معلومًا مـــن ال�سهـــادات ا�ستنادا علـــى القيمة 	

املحا�سبيـــة )13(لل�سنـــدوق، والتي متثل فقـــط قيمة حقـــوق امل�ساهمني، اأراد 
بذلـــك اإعـــادة تقييم �ســـايف اأ�سول وخ�ســـوم النقد الأجنبي للبنـــوك املكونة 

ل�سندوق ال�سراكة. 
• ي�سبـــح م�سرتي ال�سهادات م�ساركًا يف ال�سندوق بن�سبة تعادل قيمة �سهاداته 	

للقيمـــة الكلية لل�سنـــدوق اأو ن�سبة عـــدد ال�سهادات اململوكـــة للم�سرتي لعدد 
ال�سهادات الكلي. 

مت حتديـــد القيمة املحا�سبية، فاأ�سبح قيمة ال�سندوق مببلغ )39.4( بليون جنيه 
�ســـوداين، ويف اأبريل عام 1998م، مت اإ�سدار )3940( �سهـــادة بقيمة ا�سمية تبلغ 
مليـــون دينار لل�سهـــادة الواحدة، حيـــث �ستظل هـــذه القيمة ال�سميـــة ثابتة لعدد 
ل�سهاداتـــه امل�سدرة مهما تغـــريت القيمة املحا�سبية، �سعـــودًا اأو هبوطًا، فالقيمة 
املحا�سبيـــة �ستتاأثر �سهريـــًا �سلبًا اأو اإيجابًا باأي تغـــريات يف �سعر ال�سرف وكذلك 
يف �ســـايف اأ�سول وخ�سوم النقد الأجنبي، وت�ســـاف اإىل هذه التغريات ما ي�ستحق 
مـــن اأرباح ل�سالح بنك ال�ســـودان اأو وزارة املالية، وكذلك زيادة حقوق امل�ساهمني 
بزيـــادة راأ�ض املـــال، والأرباح غري املوزعة، وعليه فاإن النمـــو يف القيمة املحا�سبية 

ملجموعة امل�سرف �سينعك�ض على قيمة ال�سهادة عند بيعها. 
اإذا اأراد امل�ســــرف املركزي، زيــــادة ال�سيولة يف القت�ســــاد الوطني، ف�سوف يطلب 
من امل�سارف تقدمي عرو�ض لبيع �سهادات م�ساركة امل�سرف املركزي، و�سوف يتم 
حتديــــد ال�سعر وفقًا لنتيجــــة املزاد، و�سيكون ال�سعر الأعلى الــــذي يقابل اآخر طلب 
يجعل املجموع الرتاكمي لل�سهادات م�ساويًا، ملا يرغب امل�سرف املركزي يف �سرائه، 
وكما اأ�سري �سابقًا ميكن حلامل ال�سهادات بيعها اأو اإعطاءها اإىل اآخرين، كما يحق 

)13( قانون تنظيم العمل امل�سريف لعام 1991م من�سورات بنك ال�سودان، اخلرطوم �ض 3، من موقعة على 
 WWW.BankofSudan.org ،الإنرتنت
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لــــه بيعهــــا لبنك ال�ســــودان دون الدخول يف عطــــاء، وهذا يعني اأن هــــذه ال�سهادات 
تقرتب كثريًا من ال�سيولة الكاملة التي تتمتع بها النقود، وهي ت�سكل م�سدر دخول 
امل�ســــارف نتيجــــة للفرق بني �سعــــر البيع وال�ســــراء، وت�سكل هذه ال�سهــــادات وعاًء 
ا�ستثماريــــًا خا�سة للودائع غــــري امل�ستقرة، والتي اإن ا�ستخدمــــت يف متويل م�ساريع 
ق�ســــرية اأو متو�سطة املدى، تخلفًا كثريًا من ال�سغــــوط على امل�سارف، ويف الوقت 
نف�سه لو تركت دون ا�ستخدام تكون قد حملت قوائمها املالية �سغوطًا دون عائد)14(.

 secoritg اإن اإ�ســـدار �سهادات م�ساركة مقابل اأ�ســـول يعترب عملية تعريف اأ�سول
 .))ation of assets

وهـــذا يعني يف حد ذاته اأن مالك هذه الأ�ســـول ميكنه احل�سول على موارد مالية 
دون بيـــع الأ�ســـول، واإذا كان الأمر كذلك فاإنه ميكن للموؤ�س�ســـات القت�سادية يف 
ال�ســـودان التي متتلـــك اأ�سوًل اأن ت�ســـدر �سهادات م�ساركة للح�ســـول على موارد 
ماليـــة حقيقية من اجلمهور لتمويل م�ساريعها الإنتاجيـــة، كما تقوم باإعادة �سراء 
هـــذه ال�سهادات باأ�سعار تعك�ض القيمة املحا�سبيـــة لهذه الأ�سول وهذا ما قامت به 

ال�سكك احلديد، واخلطوط ال�سودانية مثال. 

�سهادات امل�ساركة احلكومية )�سهامة(
قامـــت وزارة املالية والقت�ساد الوطني يف عـــام 1999م، وبعد اإقرار الهيئة العليا 
للرقابـــة ال�سرعية، بطرح اأول اإ�ســـدار ل�سهادات امل�ساركـــة احلكومية )�سهامة(، 
عن طريـــق �سركة ال�سودان للخدمات املالية، وقد بلغـــت القيمة ال�سمية لل�سهادة 
الواحدة خم�سمائة األف دينار، والتي متثل ن�سيبًا يف �سايف حقوق امللكية يف بع�ض 

املوؤ�س�سات وال�سركات اململوكة كليًا اأو جزئيا للدولة. 
وتتيـــح ال�سهـــادة حلاملهـــا امل�ساركـــة يف الربح الـــذي يتحقق من اأعمـــال جمموع 
ال�ســـركات واملوؤ�س�سات التـــي يكون ال�سندوق الـــذي اأ�سدرت مقابلـــة ال�سهادات، 
وت�سفـــى هذه امل�ساركة بعـــد عام واحد من �ســـراء ال�سهـــادات ومبوجبها يح�سل 

حامل ال�سهادة على قيمتها ون�سيبه من الأرباح التي حتققت. 

)14( قانون بنك ال�سودان، لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض6. 
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لهذا اأ�سدرت وزارة املالية لبنك ال�سودان تفوي�سًا غري قابل للنق�ض اأو الإلغاء بخ�سم 
قيمة ال�سهادات والأرباح من ح�ساب احلكومة الرئي�ض واإ�سافتة حل�ساب خا�ض ت�سدد 

منه قيمة اللتزامات املالية جتاه حاملي ال�سهادات يف تاريخ ت�سفية امل�ساركة. 
وتهدف احلكومة من اإ�سدار تلك ال�سهادات الأ�سباب التالية: 

• اإدارة ال�سيولـــة علـــى م�ستـــوى القت�ســـاد الكلـــي عـــرب مـــا يعـــرف بعمليـــات 	
ال�سوق املفتوحة. 

• تغطية جزء من العجز يف املوازنة)15(الذي كان من املعتاد تغطيته بطباعة اأوراق 	
نقدية بوا�سطة بنك ال�سودان اأو ما ي�سمى بال�ستدانة من امل�سرف املركزي. 

• جتميـــع املدخـــرات وت�سجيـــع ال�ستثمار عـــن طريـــق ن�سر الوعـــي الدخاري 	
بني اجلمهور )16(.

وقد ن�ض قانون بنك ال�سودان لعام 2002م يف الف�سل ال�سابع )العالقات مع امل�سارف( 
وحتــــت بند اإدارة ال�سيولة )يجوز للبنك اأن: )اأ( ي�سدر وي�سرتي ويبيع �سكوك التمويل 
باأنواعها لغر�ض اإدارة ال�سيولة وتنظيمها، )ب( ميول اأو ي�سمن عند احلاجة امل�سارف 

بال�سيغ ال�سرعية املنا�سبة مقابل ال�سمانات وال�سروط التي يحددها يف كل حالة(. 
كمـــا ن�ـــض يف الف�سل الثامن )العالقـــة باحلكومة( وحتت بنـــد )اإ�سدار �سكوك 
التمويـــل احلكوميـــة واإدارتها( على اأنـــه )ت�سند اإىل البنك مهمـــة اإ�سدار �سكوك 
التمويـــل احلكوميـــة واإدارتهـــا وفقـــًا للن�سو�ـــض وال�ســـروط التي يتفـــق عليها بني 
احلكومـــة والبنك( وكذلـــك حتت بند )التعامل يف �سكـــوك التمويل( من الف�سل 
ذاتـــه )يجـــوز للبنك اأن ي�ســـرتي ويبيع �سكـــوك التمويل التـــي ت�سدرها احلكومة 

وتطرحها لالكتتاب العام اأو تكون جزءًا من اإ�سدار مطروح()17(. 

)15( يق�سد بها تلك القيمة امل�سجلة دفرتيًا يف ال�سجالت املحا�سبية ملالك ال�سهم اأو ال�سند وهي قيمة تاريخية 
لالأ�سل تتاأثر بناجت قوائم املتاجرة.

)16( انظر: بت�سرف، حممد خري، عثمان حمد )درا�سة عن جتربة اإ�سدار �سهادات م�ساركة البنك املركزي 
حممد،  اأي�سًا،  وانظر  �ض3،  تاريخ،  بدون  اخلرطوم  »�سهامة«(  احلكومية  امل�ساركة  و�سهادات  »�سمم« 
املاحي)اأ�سواء على �سيا�سات بنك ال�سودان ال�سارية(، م�سروع اإ�سدار �سهادات م�ساركة البنك املركزي(، 

جملة امل�سريف، العدد اخلام�ض ع�سر يونية 1998م، �ض20. 
ول  العامة،  النفقات  تغطية  عن  العامة  الإيرادات  تق�سري  اإجراء  من  عجز  حتت  الدولة  ميزانية  تقع   )17(
ت�ستقيم اإل حتى ت�ساوي املجموع العام لالإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات املر�سودة يف بنودها، راجع، 

اجلمعة، علي، مرجع �سابق، �ض 374. 
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ال�سقوف االئتمانية ون�سب ال�سيولة: 
يعتمـــد بنـــك ال�ســـودان يف و�سائلـــه النوعيـــة للرقابة علـــى الئتمان علـــى �سيا�سة 
ال�سقوف الئتمانية ون�سب ال�سيولة. ولقد ا�ستمرت ال�سيا�سة التمويلية يف العتماد 
علـــى حتديـــد ال�سقـــوف التمويلية لـــكل بنك ح�سب راأ�ـــض مال امل�ســـرف وموارده 
املالية، وفروعه حتى �سدور ال�سيا�سة التمويلية وال�سادرة يف يونيه 1994م؛ حيث 
مت اإلغـــاء ال�سقـــوف التمويليـــة، واأبقى على ال�سقـــوف القطاعية، حيـــث األزم بنك 
ال�سودان، امل�سارف التجاريـــة بتوجيه )90%( من اإجمايل �سقوفها التمويلية اإىل 
القطاعـــات ذات الأولوية، وهي التي تنتج اأو ت�ستـــورد ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية 

حلياة الإن�سان، وت�سمل هذه القطاعات: 
• القطاع الزراعي. 	
• قطاع ال�سادرات. 	
• القطاع ال�سناعي. 	
• قطاع النقل والتخزين. 	
• قطاع احلرفيني. 	
• قطاع �سغار املنتجني واملهنيني. 	
• قطاع التعدين. 	
• قطاع العقارات ال�سكنية اجلماعية. 	
• ا�سترياد الدواء وخدماته. 	

ومل يتـــم حتديـــد ن�سبة لكل من هـــذه القطاعات علـــى حدة �ســـوى الزراعة والتي 
تـــرتاوح ن�سبة متويلها بـــني )40%( اإىل )30%( كحد اأدين من ال�سقف املخ�س�ض 
للقطاعـــات ذات الأولويـــة، ويفر�ض بنك ال�سودان غرامـــات مالية على امل�سارف 

التي تتجاوز ال�سقوف التمويلية )18(. 
التوجيه والرقابة املبا�سرة: 

ظـــل بنـــك ال�سودان ميار�ض نوعـــًا من الرقابـــة والإ�سراف على اجلهـــاز امل�سريف 
مبوجـــب ن�ض قانون ل�سنـــة 1959م، اإىل اأن اأعطاه قانون تنظيـــم العمل امل�سريف 
ل�سنـــة 1991م �سالحيـــات اأو�ســـع مكنه مـــن ممار�ســـة دوره الرقابـــي والإ�سراف 

)18( انظر: بت�سرف، حممد، عثمان حمد، املرجع نف�سه، �ض 6. 
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الكامـــل، حيث اعتـــرب قانون تنظيم العمل امل�سريف ل�سنـــة 1991م خمالفات بنك 
ال�سودان خمالفات اإدارية يجوز توقيع جزاءات اإدارية ومالية عليها. 

ويخدم الدور الرقابي لبنك ال�سودان الأهداف التالية: 
• احلفاظ علـــى �سالمة اجلهاز امل�سريف وحماية املودعـــني بغر�ض خلق جهاز 	

م�سريف قوي. 
• توفري و�سائل حلماية موجودات امل�سارف. 	
• التحقـــق من �سحـــة ودقـــة البيانـــات واملعلومات املتعلقـــة بالعمـــل واللتزام 	

بال�سيا�سات والقوانني والتوجيهات. 
• اكت�ساف املخالفات وت�سحيحها واحلد من حالت الغ�ض والتزوير 	
• التحقـــق من كفـــاءة اأ�سلـــوب الرقابـــة وال�سبـــط الداخلي لتعريـــف الأعمال 	

امل�سرفية. 
• النواحي الإجرائية للعمل واكتمال الدورة امل�ستندية. 	
• كفاءة وكفاية الإدارة العليا والإدارات الو�سيطة. 	
• التحقـــق من �سالمـــة العمليـــات امل�سرفيـــة وتوافقها مـــع املوجهـــات العامة 	

لالقت�ساد. 
وقـــد ن�ـــض قانون بنك ال�ســـودان لعـــام 2002م يف الف�سل ال�سابـــع )العالقات مع 
امل�ســـارف( وحتـــت البند )احلد مـــن التمويـــل امل�سريف( )1( يجـــوز للمحافظ 
اإذا راأي ذلـــك �سروريـــًا اأن: )اأ( يطلـــب من امل�ســـارف اأن تقـــدم للموافقة جميع 
الطلبات املقدمة لها للح�سول على متويل يزيد عن املقدار املحدد من وقت لآخر، 
وذلـــك للموافقة على تلـــك الطلبات، )ب( يقرر احلد الأق�ســـى لتمويل العمليات 
ال�ستثمارية املمنوحة من كل م�سرف وذلك لأوجه الن�ساط املختلفة التي ت�ستعمل 
فيهـــا، يقرر احلد الأق�سى للقيمـــة الإجمالية لتمويل العمليـــات ال�ستثمارية التي 
مينحهـــا اأي من امل�ســـارف، م�ستحقة الدفع يف اأي وقـــت )2( كل م�سرف يجاوز 
اأيـــًا من احلدود التـــي يقررها املحافظ مبوجـــب اأحكام البنـــد )1( يكون عر�سة 

للجزاءات الإدارية واملالية التي حتددها اللوائح)19(. 

)19( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض7. 
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ويتخذ بنك ال�سودان و�سائل لأحكام الرقابة، منها: 
• القيـــام بالتفتي�ض ال�سامل واملحدود لتدارك اخللـــل يف الأداء العام اأو لغر�ض 	

اللتزام بتوجيهات امل�سرف املركزي. 
• درا�ســـة ومتابعـــة امليزانيات ال�سهريـــة للبنوك لتحديد التطـــورات التي تطراأ 	

عليهـــا مع اإفـــادة امل�ســـارف باملالحظـــات واأخذهـــا يف العتبار عنـــد و�سع 
ال�سيا�سات اأو اإجراءات تفتي�ض لتلك امل�سارف. 

• و�سع ال�سوابط الالزمـــة والت�سديق على اإن�ساء امل�سارف وانت�سار م�سارف 	
الفـــروع وتعيني املديرين واملوافقـــة على تر�سيحات اأع�ســـاء جمال�ض الإدارة 

و�سبط التمويل املمنوح لهم وال�سركات التابعة للم�سارف واحلكومات. 
• املوافقـــة علـــى تعيـــني املراجـــع اخلارجـــي واإلزامـــه بتقـــدمي تقريـــر ي�سمـــل 	

بنودًا معينة. 
• اإجـــراء اللقاءات والت�سالت مع اإدارات امل�سارف واحتاد امل�سارف بغر�ض 	

الت�ساور يف كيفية معاجلة اأي خلل )20(. 
وقـــد ن�ض نظـــام بنك ال�ســـودان لعـــام 2002م يف الف�سل ال�سابـــع )العالقات مع 
امل�ســـارف( وحتـــت البنـــد )حق طلـــب املعلومـــات مـــن امل�ســـارف(: )1( يجوز 
للمحافـــظ اأو مـــن يفو�سه اأن يطلب مـــن امل�سارف اأن تقدم لـــه: )اأ( خالل اأربعة 
اأ�سهـــر مـــن نهاية ال�سنة املالية ن�سخـــة معتمدة من امليزانية التـــي قام مبراجعتها 
مراجعـــون قانونيون م�سحوبة بن�سخة معتمدة من تقارير املراجعني، )ب( خالل 
ثالثـــني يومًا مـــن نهاية كل �سهر بيانًا معتمدًا باأ�ســـول امل�سرف املعني وخ�سو�سًا 
عند نهاية ال�سهر ال�سابق وذلك بال�سكل الذي يقرره املحافظ، )جـ( اأي معلومات 

اأخرى يطلبها املحافظ اأو من يفو�سه(. 
وحتـــت البنـــد )�سلطة اإ�ســـدار التوجيهـــات والتعليمات للم�ســـارف( من الف�سل 
ذاته، )يكـــون للمحافظ اأو من يفو�سه �سلطة اإ�ســـدار التوجيهات والتعليمات لأي 
م�سرف اأو اأي �سخ�ض يقوم بعمل م�سريف اأو جزء منه ويجب على ذلك امل�سرف 

اأو ال�سخ�ض اللتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها()21(.
)20( علي، عواطف، واآخرون، مرجع �سابق، �ض50. 

)21( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض 6. 
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م�ست�سار احلكومة ووكيلها:
يقـــوم بنـــك ال�سودان بوظيفـــة م�ست�سار احلكومـــة ووكيلها، وقد ن�ـــض قانون بنك 
ال�ســـودان لعـــام 2002م الف�سل الثامن )العالقة باحلكومـــة( وحتت البند )بنك 
احلكومـــة ووكيلها املايل(: )يكون البنـــك بنكًا للحكومة وم�ست�ســـارًا ووكياًل ماليًا 
لها، وحتت البند )م�سك ح�سابات احلكومة(: )1( تودع اأموال احلكومة بالبنك، 
)2( يقـــوم البنك با�ستالم اأموال احلكومة وم�سك ح�ساباتها، وحتت بند )اإ�سدار 
�سكـــوك التمويل احلكومية واإدارتهـــا(، )ت�سند اإىل البنك مهمـــة اإ�سدار �سكوك 
التحويـــل احلكوميـــة واإدارتهـــا وفقـــًا للن�سو�ض وال�ســـروط التي يتفـــق عليها بني 
احلكومـــة والبنك( وحتت البند)قيـــام البنك مبهام اأخـــرى نيابة عن احلكومة( 
)يجـــوز للبنـــك اأن يعمل وكيـــاًل للحكومـــة وفقًا للن�سو�ـــض وال�ســـروط التي يتفق 
عليهـــا بني احلكومة والبنك علـــى اأن يكون ذلك وفق اأحكام هذا القانون(، وحتت 
بنـــد )منح متويل للحكومـــة( )1( يجوز للبنـــك اأن مينح متويـــاًل موؤقتًا للحكومة 
بال�ســـروط التـــي يقررها علـــى األ يجاوز التمويـــل يف اأي وقـــت )10%( من تقدير 
الإيرادات العامة للحكومة يف ال�سنة املالية التي مينح فيها التمويل، على اأن ي�سدد 
كل التمويـــل خالل مدة ل جتاوز ال�ستة اأ�سهر التالية لنهاية ال�سنة املالية التي منح 
فيهـــا، )2(اإذا مل ي�ســـدد التمويـــل كلـــه اأو بع�سه خالل املـــدة املن�سو�ض عليها يف 

)البند 1( تتم معاجلتة بالكيفية التي يتفق عليه بني البنك واحلكومة(. 
وحتت البند )التعامل يف �سكوك التمويل( )يجوز للبنك اأن ي�سرتي ويبيع �سكوك 
التمويـــل التـــي ت�سدرهـــا احلكومة وتطرحها لالكتتـــاب العام اأو تكـــون جزءًا من 
اإ�سدار مطروح(، وحتت بند )حتديد اإقرا�ض احلكومة( )با�ستثناء ما ن�ض عليه 
يف املـــواد )46، 47، 48( ل يجـــوز للبنـــك بطريق مبا�سر اأو غـــري مبا�سر اأن يقدم 
قرو�ســـًا اأو متوياًل للحكومة على اأنه يجوز للبنك اأن يظل حمتفظًا مبا يت�سلمه من 

جلنة العملة ال�سودانية من اأذون اخلزانة غري قابلة التمويل()22(.

)22( الدور الرقابي لبنك ال�سودان، ندوات وموؤمترات، جملة امل�سريف، العدد احلادي ع�سر، اخلرطوم، يونية 
1997م، �ض 50. 
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 املطلب الثاين: ا�ستقاللية امل�سرف املركزي ال�سوداين
�سبق اأن تناول الباحث ا�ستقاللية امل�سرف املركزي وقد عرفها باأنها )حرية امل�سرف 
املركـــزي يف تنفيذ اأهدافه والتي تو�سع بوا�سطة ال�سلطة ال�سيا�سية دون تاأثري اأي جهة 
حكوميـــة اإل يف حالت حمـــدودة ومبا تقت�سيه امل�سلحة العامـــة(، وكما يقول �سيفنيل 
)svenl( )ل يوجد بنك مركزي م�ستقل بالكامل عن احلكومة، ويف هذا الإطار، يجب 

التمييز بني ال�ستقاللية داخل الإطار احلكومي وال�ستقاللية عن احلكومة( )23(.
تبعـــًا لقانـــون بنك ال�سودان ل�سنـــة 1959م بتعديالته املختلفة فـــاإن بنك ال�سودان 
يعتـــرب م�ستقاًل عن احلكومة، اإذ اإن اإدارتـــه اأ�سندت اإىل جمل�ض اإدارة م�سوؤول عن 

ر�سم �سيا�سة امل�سرف واإدارة �سوؤونه العامة واأعماله)24(. 
كمـــا اأ�سنـــدت اإدارة �سوؤون امل�ســـرف اليومي للمحافظ ويكون م�ســـوؤوًل عنها اأمام 
املجل�ـــض )25(وذلـــك مـــع الن�ـــض علـــى اأن بنك ال�ســـودان هيئـــة قائمـــة بذاتها لها 
�سخ�سية، اعتبارية و�سفة تعاقبية، وخامت عام، ويجوز التقا�سي با�سمها ب�سفتها 

مدعية اأو مدعي عليها )26(. 
وقد حدثت تعديالن على قانون بنك ال�سودان العام 1959م )27(منها: 

• تعديـــالت املـــادة )57( مـــن القانون، والتـــي مكنت القطاع العـــام من زيادة 	
ال�ستدانة اأو جتميد املديونية اأو اإعادة جدولتها. 

• قانون تنظيم امل�سارف والدخار ل�سنة 1973م والذي اأعطى ملجل�ض الدخار 	
وال�ستثمار �سلطة الإ�سراف على امل�سارف. 

• قـــرار اإن�ساء الـــوزارات املركزية وحتديد اخت�سا�ساتهـــا مبوجب القرار رقم 	
)30( لعام 1985م، والذي اأعطـــى وزارة املالية �سالحيات حتديد ال�سيا�سة 

العامة للدولة مبا فيها ال�سيا�سة النقدية. 

)23( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض7. 
)24( قانون بنك ال�سودان لعام 2002م، مرجع �سابق، �ض7. 

ال�ساد�ض،  العدد  امل�سريف،  جملة  وال�ستقاللية(  التبعية  بني  املركزي  )البنك  عثمان  حممد  اأحمد،   )25(
اخلرطوم، مار�ض 1996م،�ض7. 

)26( املادة )11( من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م. 
)27( املادة )12( من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م. 
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• اإعفـــاء حمافظ بنك ال�سودان قبل انتهاء مدة خدمته املن�سو�ض عليها قانونًا 	
بقرار من رئي�ض اجلمهورية. 

• وكل ما ذكره اأعاله يعترب تهديًا على اإ�ستقاللية بنك ال�سودان. 	
وقد جاء يف الف�سل الثالث )الإدارة( من قانون بنك ال�سودان لعام 2002م ما ياأتي:

اأواًل: بند )اإن�ساء املجل�س وت�سكيله( ين�س على اأنه:  
)اأ( ين�ساأ جمل�ض لإدارة البنك، وي�سكل على الوجه الآتي:
رئي�سًا املحافظ بحكم من�سبه   

نائبًا للرئي�ض  النائب الأول للمحافظ بحكم من�سبه  
ع�سوًا وكيل وزارة املالية والقت�ساد الوطني  
ع�سوًا رئي�ض الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية  

رئي�ض اجلمهورية خم�سة اأ�سخا�ض من ذوى الكفاءة يعينهم 
اأع�ساء بالت�ساور مع الوزير    

)ب(  يخ�سع املجل�ض لإ�سراف رئي�ض اجلمهورية.
ثانياً: بند )اخت�سا�سات املجل�س و�سلطاته( ين�س على اأنه: 

)اأ( تكون للمجل�ض الخت�سا�سات وال�سلطات الآتية:
• تنظيم �سيا�سة البنك مبا يحقق اأغرا�سه، واإدارة �سوؤونه العامة واأعماله على 	

اأ�س�ض �سليمة. 
•  حتديد ال�سيا�سات النقدية والتمويلية وحتديد �سيا�سات �سعر �سرف الدينار 	

بتو�سيـــة من املحافظ وبالت�ساور مع الوزير اأو مـــا يقدمه اأع�ساء املجل�ض من 
مبادرات يف هذا ال�ساأن. 

• حتديـــد الحتياطي الذي يحتفـــظ به البنك من وقت لآخـــر وفق اأحكام هذا 	
القانون.

• اإن�ساء الوظائف بالبنك واإلغائها.	
• و�سع لوائح �سروط خدمة العاملني بالبنك وحما�سبتهم.	
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• اإجازة املوازنة واحل�سابات اخلتامية للبنك. 	
•  ت�سكيل جلنة اأو جلان دائمة اأو موؤقتة وحتديد اخت�سا�ساتها و�سلطاتها.	
• اإ�سدار لئحة داخلية لتنظيم اأعماله.	
• اأي اخت�سا�سات اأو �سلطات اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأغرا�ض البنك.	

)ب(  يجوز للمجل�ض اأن يفو�ض �سلطاته اأو اخت�سا�ساته لرئي�سه اأو اأي من نوابه اأو 
لأي ع�سو من اأع�سائه اأو اأي جلنة، وفقًا لل�سروط وال�سوابط التي يراها منا�سبة.

ثالثاً: بند )تعيني املحافظ ونائبه و�سروط خدمتهم( ين�س على اأنه:
)اأ(  يعـــني رئي�ـــض اجلمهوريـــة بالت�ســـاور مع الوزيـــر، املحافظ ونائبيـــه من ذوي 

املوؤهالت واخلربة والكفاءة،  ويحدد �سروط خدمتهم.
 )ب(  تكـــون مـــدة املحافـــظ خم�ض �سنوات، كمـــا تكون مدة اأي مـــن نائبيه ثالث 

�سنوات ويجوز اإعادة تعيينهم. 
رابعاً: بند )واجبات املحافظ ونائبيه( ين�س على اأنه:

)اأ( يجب على املحافظ ونائبيه اأن يخ�س�سوا كل وقتهم املهني خلدمة البنك، ول 
يجـــوز لهم اأثناء �سغلهـــم املن�سب اأن ي�سغلوا اأي من�سب اآخـــر اأو يقوموا باأي عمل 
اآخـــر، �سواء باأجر اأو بدون اأجر، ومع ذلك يجوز لـــكل منهم بت�سديق من املجل�ض 

اأن يعمل:
• ع�سوًا، يف اأي جمل�ض اإدارة اأو اأي جلنة ت�سكلها احلكومة.	
• حمافظـــًا اأو حمافظًا مناوبًا اأو مديرًا اأو ع�ســـوًا يف اأي جمل�ض اأيًا كان و�سفه 	

لأي بنـــك دويل اأو اأي هيئـــة مالية دولية مما ين�ساأ مبوجـــب اتفاق اأو معاهدة 
تكون احلكومة قد ان�سمت اإليها اأو وافقت عليها.

• ع�ســـوًا يف جمل�ـــض اإدارة اأي موؤ�س�ســـة ماليـــة ت�سهم فيها احلكومـــة اأو البنك 	
مبوجب اأحكام  املادة )54(.

)ب( يقـــوم  املحافظ بـــاإدارة �ســـوؤون البنك اليوميـــة، ويكون م�ســـوؤوًل عنها اأمام 
املجل�ض ويبا�سر �سلطة الت�سرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له 

اأن يفو�ض هذه ال�سلطة لأي من نائبيه اأو لغريهما من العاملني يف البنك.
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•  يف حالـــة غياب املحافـــظ يقوم النائب الأول، وفى حالـــة غياب الأخري يقوم 	
النائـــب الثـــاين، باإدارة �ســـوؤون البنـــك اليومية، وتكـــون لهمـــا ذات �سلطات 

املحافظ وم�سوؤولياته املن�سو�ض عليها يف البند )2(.
• ل يجـــوز  للمحافظ اأو لأي من نائبيه، بدون موافقة املجل�ض اأن ي�سغل من�سبًا 	

اأو اأن يقبـــل اأن تكون لـــه م�سلحة وافرة يف اأي م�سرف اآخر اأو يف اأي موؤ�س�سة 
مـــن املوؤ�س�ســـات املالية الأخـــرى اإل بعد انق�ساء فرتة �سنـــة واحدة للمحافظ 
و�ستـــة  اأ�سهـــر لنائبيه  من تاريخ التخلي عن املن�ســـب يف البنك على اأن يظل 

متمتعًا بكامل خم�س�ساته خالل الفرتة املذكورة.
ونالحظ من خالل قانون عام 2002 لبنك ال�سودان ما ياأتي: 

• ل زال املحافظ واملجل�ـــض يرتبطان برئي�ض اجلمهورية، ونوؤكد على اأن العامل 	
النامي هو اأقرب لتخاذ قرارات التدخل ال�سلبية، وعليه فاإن الباحث يرى اأن 

يرتبط جمل�ض اإدارة بنك ال�سودان باملجل�ض الت�سريعي.
• ل زال رئي�ـــض اجلمهوريـــة ميلـــك �سالحية اإقالة حمافظ بنـــك ال�سودان قبل 	

نهاية مدته القانونية، وهذا اإخالًل بال�ستقاللية. 
• اأن وزيـــر املالية يحتفظ بتاأثري غري مبا�سر وقـــوي على بنك ال�سودان من خالل 	

تر�سيحاتـــه للمحافظ، وبع�ـــض اأع�ساء جمل�ـــض اإدارة بنك ال�ســـودان مبا يكفل 
ح�سوره الأدبي ب�سكل كبرية اأ�سف اإىل ذلك الوجود املبا�سر لوكيل وزارة املالية. 

• واأخـــريًا: ينبغي الإ�ســـارة اإىل اأن قانون بنك ال�سودان لعـــام 2002م، اأحتفظ 	
ب�ســـكل ن�سبي با�ستقالليـــة بنك ال�سودان، كونه جهـــة م�ستقلة، وله �سخ�سيته 
العتباريـــة كما اأن له اتخـــاذ قراراته املنا�سبة عرب جمل�ـــض اإداراته املرتبط 

برئي�ض 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 )28(. 

)28( املادة)4( من قانون بنك ال�سودان لعام 1959م. 
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املبحث الثالث: موؤ�ص�صات البيئة الو�صيطة للم�صرف املركزي 
ال�صوداين

املطلب االأول: الرقابة ال�سرعية
�ســـدر قانون بنك ال�ســـودان �سنة 1959م، فال نتوقع وجـــود ن�ض فيه عن اللتزام 
باأحـــكام ال�سريعة الإ�سالمية، ولكن ال�سيء امل�ستغرب هو اأن القانون ا�ستمر العمل 
بـــه من غـــري اأن ي�سدر مـــا ي�ســـري اإىل تعديله مبا يلـــزم البنك بتطبيـــق ال�سريعة 
الإ�سالميـــة حتى �سنـــة 1991م؛ حيث �سدر قانـــون تنظيم العمـــل امل�سريف ل�سنة 
1991م، مت�سمنـــًا التـــزام بنـــك ال�ســـودان يف املـــواد )3( و)4( و)20( باأحـــكام 
ال�سريعة الإ�سالمية، ولكن مل يرد يف هذا القانون ذكر لإن�ساء هيئة �سرعية للبنك 
اإىل اأن �سدر من وزير املالية والتخطيط القت�سادي القرار الوزاري رقم )184( 

ل�سنة 1992م باإن�ساء: 
الهيئـــة العليا للرقابة ال�سرعية للجهاز امل�ســـريف واملوؤ�س�سات املالية، وجاء يف اأول 

ذلك القرار: 
ا�ستنـــادًا على اأحكام املادة الثانية من قانون تنظيم العمل امل�سريف ل�سنة 1991م 
ومت�سيـــًا مع القرارات ال�سادرة باإلغاء ال�سيغة الربوية يف معامالت الدولة املالية 
والقت�ساديـــة، ويف اإطـــار اأ�سلمـــة النظام امل�ســـريف واإزالة كل اأ�ســـكال املعامالت 
الربويـــة يف املعامالت املالية يف بنك ال�ســـودان وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي 

متار�ض اأعماًل م�سرفية.
اأ�ســـدر وزير املالية والتخطيـــط القت�سادي بالت�ساور مع حمافـــظ بنك ال�سودان 
القـــرار الآتـــي ن�ســـه: )ت�سمن هـــذا القرار اإن�ســـاء الهيئـــة وتكوينهـــا، واأهدافها 

واخت�سا�ساتها، و�سلطاتها( على النحو التايل:
• املـــادة )2( تن�ساأ هيئة عليـــا للرقابة ال�سرعية للجهاز امل�ســـريف واملوؤ�س�سات 	

املاليـــة يف بنـــك ال�ســـودان يكون لهـــا الأهـــداف والخت�سا�ســـات وال�سلطات 
الواردة يف هذا القرار. 
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ون�ض يف املادة )3( على تكوين الهيئة: 
• ويالحـــظ علـــى هـــذا التكويـــن للهيئـــة اأن ن�سف الأع�ســـاء مـــن ال�سرعيني، 	

ون�سفهـــم من القت�ساديني، مقارنة مع اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية لبنك 
في�سل الإ�سالمي اخلم�سة الذين كانوا كلهم من ال�سرعيني، ووا�سح من هذه 

املادة اأن اأع�ساء الهيئة يعينهم وزير املالية والتخطيط القت�سادي. 
ن�ض القرار يف املادة )4( منه على اأن اأهداف الهيئة وهي: 

• مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك ال�سودان وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي 	
متار�ض اأعماًل م�سرفية تطبيق ال�سيغ ال�سرعية الإ�سالمية. 

• تنقية النظام امل�سريف من ال�سوائب الربوية يف املعامالت املالية والقت�سادية 	
يف اإطار اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

• ويالحـــظ اأن هـــذه الهيئـــة هي هيئـــة رقابة �سرعيـــة لبنك ال�ســـودان وجلميع 	
امل�ســـارف الأخرى، ومما جتـــدر الإ�سارة اإليه اأن اإن�ســـاء هيئة رقابة �سرعية 
للبنوك التجارية يف ال�سودان �سبقت اإن�ساء هيئة رقابة �سرعية لبنك ال�سودان. 

كما ن�ض )املادة 5( من القرار على الآتي: 
تكون للهيئة يف �سبيل حتقيق اأهدافها الخت�سا�سات وال�سلطات التالية: 

• ال�سرتاك مـــع امل�سوؤولني بالبنك يف و�سع منـــاذج العقود والتفاقيات جلميع 	
معامـــالت البنك وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي متار�ض اأعماًل م�سرفية 

للتاأكد من خلوها من املحظورات ال�سرعية. 
• اإبـــداء الـــراأي وامل�سورة فيما يعهد اإليها من البنـــك اأو املحافظ من معامالت 	

البنك اأو امل�سارف واملوؤ�س�سات التي متار�ض اأعماًل م�سرفية. 
• مراقبـــة معامـــالت البنـــك وامل�ســـارف واملوؤ�س�ســـات املالية وتقـــدمي ما تراه 	

منا�سبـــًا من امل�ســـورة ال�سرعية اإىل حمافظ بنك ال�ســـودان يف اأي من الأمور 
اخلا�ســـة مبعامـــالت البنك اأو امل�ســـارف واملوؤ�س�ســـات املاليـــة التي متار�ض 

اأعماًل م�سرفية.
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• درا�ســـة امل�ساكل ال�سرعية التي تواجه البنك اأو امل�سارف اأو املوؤ�س�سات املالية 	
واإبداء الراأي فيها. 

• اإ�سدار الفتاوى ال�سرعية يف املو�سوعات التي تطلب يف �ساأنها فتوى �سرعية. 	
• مراجعـــة القوانـــني واللوائـــح واملن�ســـورات التـــي تنظـــم عمل بنـــك ال�سودان 	

وامل�ســـرف واملوؤ�س�ســـات املالية التي متار�ـــض اأعماًل م�سرفيـــة بغر�ض اإزالة 
مـــا بها مـــن تعار�ض مـــع اأحكام ال�سريعـــة الإ�سالميـــة، وذلـــك بالتن�سيق مع 

اجلهات املختلفة.
• مراقبة مراعاة التزام وتقيد البنك وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي متار�ض 	

اأعماًل م�سرفية باجلوانب ال�سرعية يف جميع اأعمالها امل�سرفية واملالية.
• معاونـــة اأجهزة الرقابـــة الفنية على امل�ســـارف يف اأداء مهامها وفقًا لأحكام 	

ال�سريعة الإ�سالمية. 
• م�ساعـــدة اإدارة بنـــك ال�ســـودان يف و�ســـع برامـــج تدريـــب العاملـــني بالبنك 	

وامل�ســـارف واملوؤ�س�سات املالية التي لديها اأعمـــال اأعماًل م�سرفية مبا يوؤدي 
ل�ستيعاب ال�سيغ الإ�سالمية واجلوانب الفقهية وال�سرعية يف املعامالت. 

• اإعـــداد البحـــوث والدرا�سات التي تـــوؤدي اإىل اإثـــراء اإتباع النهـــج الإ�سالمي 	
يف القت�ساد.

• تقدمي تقرير �سنوي لوزير املالية والتخطيط القت�سادي عن ال�سالمة ال�سرعية 	
ملعامالت البنك وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي متار�ض اأعماًل م�سرفية. 

• اأي اخت�سا�سات اأخرى تراها الهيئة ال�سرعية لزمة لتحقيق اأهدافها.	
• اإ�سدار لئحة لتنظيم اأعمالها وحتديد اجتماعاتها. 	

ون�ست املادة )6( على اأن تكون للهيئة يف �سبيل حتقيق الخت�سا�سات املن�سو�ض 
عليها يف املادة )5( من هذا القرار ال�سلطات الآتية:

• الإطالع على اأي م�ستندات اأو وثائق اأو �سجالت اأو عقود اأو مكاتبات ترى اأنها 	
لزمة و�سرورية لتمكينها من اأداء مهامها. 

• تفتي�ض اأعمال بنك ال�سودان وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التي متار�ض اأعماًل 	
م�سرفية بغر�ض التاأكد من �سالمة تطبيق اجلوانب ال�سرعية يف اأعمالها.
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•  وقد ن�ض القرار على اإلزامية فتوى الهيئة يف املادة )7(:	
•  جاء فيها تكون الفتوى ال�سادرة من الهيئة يف امل�سائل ال�سرعية ملزمة.	
• ون�ست املادة )8( من القرار على اأن وزير املالية والتخطيط القت�سادي هو 	

الـــذي يحدد بالت�ساور مع حمافظ بنك ال�سودان خم�س�سات رئي�ض واأع�ساء 
الهيئة و�سروط خدمة الأمني العام. 

• واألزمـــت املـــادة )9( بنـــك ال�ســـودان بتجهيز املقـــر للهيئة وتوفـــري امليزانية 	
الالزمة لأداء اأعمال الهيئة)29(. 

املطلب الثاين: �سوق االأوراق املالية
�ســـدر قانون �سوق اخلرطوم لالأوارق املاليـــة يف عام 1994م، وجاءت املادة )ب( 
منـــه على مبدئية اللتـــزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وهديهـــا على اأن يف�سرها 
القانون واللوائح ال�سادر مبوجبه وفقًا لذلك؛ ويعترب باطاًل كل تف�سري اأو ت�سرف 
بخـــالف ذلـــك، كما ن�ست املـــادة )15( من القانـــون على اأن تكـــون لل�سوق هيئة 
للرقابـــة ال�سرعية تت�سكل من ثالثـــة اأع�ساء من علماء ال�سريعـــة، ممن لهم اإملام 
باملعامـــالت املاليـــة تختارهـــم اجلمعية العموميـــة وتخت�ض الهيئـــة بالرقابة على 
اأعمـــال ال�ســـوق والتاأكد من التزامها باأحـــكام ال�سريعة الإ�سالميـــة، ووفقًا للمادة 

)10( نف�سها تكون ع�سوية ال�سوق اإلزامية للجهات التالية:
• بنك ال�سودان.	
• امل�ســـارف املرخ�سة وموؤ�س�ســـات التمويل املتخ�س�سة القائمـــة اأو التي تن�ساأ 	

يف امل�ستقبل. 
• �سركات امل�ساهمة العامة امل�سجلة، القائمة اأو التي تن�ساأ يف امل�ستقبل. 	
• الوكالء املرخ�سني وفقًا لهذا القانون. 	
• اأية هيئة اأو موؤ�س�سة اأو �سلطة حملية مدرج قيد اأوراقها املالية بال�سوق.	
• اأية جهة حكومية ذات �سخ�سية اعتبارية تطرح �سكوكًا لالكتتاب العام.	

)29( اأحمد، حممد عثمان، مرجع �سابق، �ض 9. 
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هـــذا، وقد بداأ العمل يف ال�ســـوق الأولية )�سوق الإ�سدارات( يف العا�سر من اأكتوبر 
1994، ويف الثـــاين مـــن ينايـــر 1995م مت افتتاح الثانوية )�سوق تـــداول الأ�سهم( 
للم�ساهمـــة يف دفـــع عجلة القت�ســـاد ال�سوداين، ونالحظ من اجلـــدول التايل اأن 
�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية �سهد ن�ساطًا ملحوظًا يف حجم التعامل يف الأ�سهم، 
حيـــث مت تـــداول )103( مليون �سهم بقيمـــة اإجمالية بلغـــت )262(مليون دينارًا 
�سودانيـــًا، وذلـــك خالل الفـــرتة من يناير حتـــى 30 �سبتمـــرب 1995 م، وقد بلغت 
الأ�سهـــم املتداولـــة يف قطاع امل�ســـارف 99% من جمموع الأ�سهـــم املتداولة كاأعلى 

ن�سبة، يليه القطاع التجاري بن�سبة 0.5 % )30(. 
التعامل يف �سوق اخلرطوم لالأوراق املالية بالقطاعات

بنهاية �سبتمرب 1995 )مباليني الدينارات(
قيمة االأ�سهم املتداولةعدد االأ�سهم املتداولةعدد ال�سركات املدرجةالقطاع

10103080559250امل�سارف
71111024.7قطاع التاأمني

55210513.8التجاري
3458170.8ال�سناعي

ــــــ1الزراعي
32101112.5اأخرى

29103968640261.8املجموع

املطلب الثالث: �سندوق �سمان الودائع امل�سرفية
يتميـــز م�سروع موؤ�س�سة �سمان الودائع ال�سودانية عـــن غريه من التجارب القائمة 
علـــى اأنه يعمـــل وفقـــًا لفل�سفة النظـــام املايل والنقـــدي الإ�سالمي، وقـــد كان من 

مربرات اإن�ساء املوؤ�س�سة، ما يلي:
• اخللفيـــة اله�سة لن�ساأة بع�ـــض امل�سارف جعلتها تركز علـــى خدمة املوؤ�س�سني 	

على ح�ساب املودعني، ولتحقيق ذلك جلاأت تلك البنوك اإىل ارتكاب جتاوزات 
وخمالفات عديدة ل�سيا�سات وتوجيهات بنك ال�سودان. 

.wwwBankof sudan ،30( موقع بنك ال�سودان على الإنرتنت(
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• اأن التو�ســـع الكبـــري يف ال�ستثمـــار يف اجلهـــاز امل�ســـريف وحريـــة النت�سار يف 	
ال�سبكـــة امل�سرفية اأدي اإىل خلـــق مناف�سة �سارة بني البنوك نتج عنها جتاوز 

ل�سيا�سات بنك ال�سودان. 
• عدم كفاية روؤو�ض اأموال البنوك)31( قلل من مقدرتها لتحمل املخاطر. 	
• التو�سع يف الئتمان الزراعي مما قد يزيد من املخاطر على اجلهاز امل�سريف. 	
• عـــدم تاأهيـــل الأجهزة الرقابيـــة بنك ال�ســـودان لتواكب التو�ســـع يف الأجهزة 	

امل�سرفية )32(. 
• وب�سبـــب تلك املربرات ت�سجع بنك ال�ســـودان لإن�ساء موؤ�س�سة ل�سمان الودائع، 	

و�ســـدر قانون على اإثرها ي�سمـــى )�سندوق �سمان الودائـــع امل�سرفية( عام 
1996م، ومتثلت اأغرا�ض ال�سندوق يف الأتي: 

• �سمان الودائع بامل�سارف وفقًا لأحكام املادة )19( من القانون. 	
• حمايـــة حقـــوق املودعـــني وا�ستقـــرار و�سالمة امل�ســـارف امل�سمونـــة وتدعيم 	

الثقة فيها.
• جرب الأ�سرار عند وقوعهـــا بتعاون وتكافل بني ال�سلطات النقدية وامل�سارف 	

واملودعني اأنف�سهم. 
• اإن�ساء واإدارة حمافظ التكافل الآتية: 	
• اأوًل: حمفظة التكافل ل�سمـــان الودائع اجلارية والدخارية، وتكون امل�ساهمة 	

فيها للم�سارف واحلكومة والبنك فح�سب. 
• ثانيـــًا: حمفظـــة التكافـــل ل�سمـــان ودائـــع ال�ستثمار وتكـــون امل�ساهمـــة فيها 	

لأ�سحاب ودائع ال�ستثمار فح�سب. 

)31( ال�سرير، الربوفي�سور ال�سديق حممد الأمني، )الهيئات ال�سرعية تاأ�سي�سها، اأهدافها، واقعها(، املوؤمتر 
املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة،  هيئة  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  ال�سرعية  للهيئات  الأول 
الإ�سالمية واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب )البنك الإ�سالمي التنمية(، البحرين، 2001 م، �ض 16. 

)32( علي، د. عواطف واأخرون، مرجع �سابق، �ض 83. 
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• ثالثـــًا: حمفظة جلرب حـــالت الإع�سار املايل النهائي، وتكـــون امل�ساهمة فيها 	
للم�سارف واحلكومة والبنك فح�سب )33(. 

وتقرر وفقًا لن�ض املادة )15( من القانون اأن تكون ع�سوية امل�سارف يف ال�سندوق 
اإلزامية، كما تتمثل موارد ال�سندوق املالية يف الآتي: 

• راأ�ض مال ال�سندوق ويتكون من: 	
• م�ساهمة احلكومة التي تدفعهـــا وزارة املالية وقدرها خم�سة وع�سرون مليون 	

دينار �سوداين. 
• م�ساهمة البنك املركزي وقدرها اأربعون مليون دينار �سوداين. 	
• م�ساهمات امل�سارف والبالغ قدرها مليون دينار �سوداين لكل م�سرف م�سجل يف 	

ع�سويـــة ال�سنـــدوق وبغ�ض النظر عن حجم ودائعه علـــى اأن تدفع هذه امل�ساهمة 
عند اإخطار امل�سرف بالت�سجيل)34(. 

• امل�ساهمات ال�سنوية املن�سو�ض عليها. 	
• العائد من ا�ستثمار اأموال ال�سندوق. 	
• اأي موارد يوافق عليها املجل�ض )35(. 	
• اأما الودائع التي ي�سملها ال�سمان فاإن ال�سندوق يلتزم ب�سمان جملة الودائع 	

بالعملة املحلية با�ستثناء: 
• الودائع املوجودة ك�سمان اأو تاأمني لعمليات م�سرفية. 	
• ودائـــع رئي�ـــض واأع�ســـاء جمل�ـــض الإدارة واملديريـــن العاملـــني لأي م�ســـرف 	

م�سمون. 
• ودائـــع اأي م�ساهمني يت�ســـح لل�سندوق حتملهم لأيـــة م�سوؤولية بالن�سبة لعدم 	

�سالمة اأو�ساع امل�سرف املعني. 

)33( يعني بكفاية روؤو�ض اأموال البنوك باأنها تلك الن�سبة التي تعرب عن ن�سبة راأ�ض املال اإىل اإجمايل موجودات 
اإجمايل موجودات امل�سرف اخلطرة، راجع،  اإىل  املال  راأ�ض  ن�سبة  البع�ض على  امل�سرف فيما يق�سدها 

)الرقابة والتفتي�ض من قبل امل�سارف املركزية(، احتاد امل�سارف العربية، مرجع �سابق، �ض 89. 
)34( الو�سيلة، عبداهلل املهتدي،)حول اإن�ساء موؤ�س�سة ل�سمان الودائع امل�سرفية بال�سودان( جملة امل�سريف، 

العدد الأول،اخلرطوم، 1994م، �ض 8. 
)35( قانون �سندوق �سمان الودائع 1996م: املادة )29(. 
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• ودائع املحا�سبني القانونيني املعينني ملراجعة ح�سابات امل�سرف املعني.	
• ودائع الأزواج والأولد الق�سر لالأ�سخا�ض امل�سار اإليهم يف )2، 4(.	
• اأي ودائع يقرر املجل�ض اأنه قد مت احل�سول عليها بو�سائل غري قانونية. 	
• اأي ودائع اأخرى يرى املجل�ض ا�ستثناءها. 	

املطلب الرابع: �سركة ال�سودان للخدمات املالية. 
مت اإن�ساء �سركة ال�سودان للخدمات املالية لت�سيري مزاد بنك ال�سودان الهادف اإىل 
اإدارة ال�سيولـــة من خالل اإ�سدار الأوراق املالية؛ حيث تنازلت كل من وزارة املالية 
وبنك ال�سودان عن اأ�سولها يف امل�سارف اململوكه )99%( بوا�سطة بنك ال�سودان، 
و )10%( بوا�سطـــة وزارة املالية ومت ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل العام لل�سركات 

حتت قانون ال�سركات عام 1925م. 
يبلغ راأ�ض املال ال�سمي ل�سريحة )ب( لل�سركة مبلغ )10( ماليني دينار، �ساهمت 
فيـــه وزارة املالية وبنك ال�ســـودان، اأما راأ�ض املال املدفوع فهـــو )2( مليون دينار، 
وتقوم ال�سركة بدور املدير مل�ســـروع �سهادات م�ساركة امل�سرف املركزي، وت�سرف 
على طرح ال�سهادات يف العطاء وحتديد الفائزين ثم تقوم بتقدمي ال�سهادات لهم، 
وحتتفـــظ ب�سجل لكل مالك، كما اأن الإ�ســـدارات الالحقة �ستكون متاحة ل�سركات 
التاأمـــني و�سناديق التاأمينـــات واملعا�سات بالإ�سافة للبنوك كمـــا قد تتاح الفر�سة 

للجمهور يف وقت لحق ل�سراء هذه ال�سهادات )36(. 

املطلب اخلام�س: املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية. 
مـــرت املوؤ�س�ســـات املاليـــة امل�سرفيـــة ال�سودانيـــة بعدة تطـــورات واأحـــداث �سلبية 
واإيجابيـــة، وكمـــا تناول الباحث عند التطـــرق لن�ساأة القطـــاع امل�سريف ال�سوداين 
يف الف�سل الأول اأن امل�ســـارف التجارية الوطنية ن�ساأت وتطورت بعد ال�ستقالل، 
ثم مرحلة التاأميـــم والدمج امل�سريف وبعدها �سيا�سة النفتاح القت�سادي واأخريًا 
اأ�سلمة القطاع امل�سريف بعد عام 1990م، وا�ستطاعت امل�سارف التجارية بالرغم 
من ال�سغوط ال�سيا�سية والقت�ساديـــة التي واجهتها ال�سودان، حتقيق العديد من 

)36( قانون �سندوق �سمان الودائع 1996: املادة )22(. 



292

م�ساريع الإ�سالح بداأ من قانون تنظيم العمل امل�سريف عام 1991م وم�سروع توفيق 
الأو�ساع وفق مقرارات جلنة بازل 1994م، �سوق اخلرطوم لالأوراق املالية وتكوين 
كيانـــات مالية جديدة مثل �سركة ال�سودان للخدمات املالية وبنك ال�ستثمار املايل 

اأ�سف اإىل ذلك ارتفاع الوعي امل�سريف وال�ستثماري. 
اإن امل�ســـارف التجارية )37( )القطـــاع امل�سريف( موؤهلة اأكرث مـــن اأي وقت م�سي 
ل�ستيعـــاب حتديـــات وا�ستحقاقـــات املرحلـــة القادمـــة، بالتوفيق مـــع الجتاهات 
الراهنـــة واملرتقبـــة يف ال�سناعة امل�سرفية علـــى امل�ستوى العاملـــي، كما اأ�سبحت 

قادرة على خدمة القت�ساد الوطني ودعم التنمية )38(. 
وقـــد بلغ عدد امل�ســـارف واملوؤ�س�سات املالية العاملة يف ال�ســـودان اإىل )32( بنكًا، 
تت�سمـــن )6( موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية، كمـــا اأن تلك امل�سارف لها )696( 

فرعًا بالإ�سافة اإىل بنك ال�سودان وفروعه املختلفة)39(. 
ويقــــول الأ�ستاذ ح�سني حممد عمر املفتي رئي�ض احتــــاد امل�سارف ال�سودانية )لقد 
اجتازت امل�سارف ال�سودانية بنجاح برنامج توفيق الأو�ساع الذي �سدر عام 1994م 
يف مرحلتــــه الأوىل اخلا�سة بتطبيق معيار كفاية راأ�ــــض املال خالل الفرتة الزمنية 
التــــي قررت لــــه بف�سل التعــــاون والتن�سيق بني البنــــك املركزي واحتــــاد امل�سارف 

بالرغم من الظروف القا�سية وامل�ساعب التي تواجهها امل�سارف واملتمثلة يف: 
�سعـــف العائد علـــى امل�ساهمـــات الراأ�سمالية يف امل�سارف مقارنـــة بال�ستثمارات 

الأخرى. 

�سح ال�سيولة والركود االقت�سادي
هذا، بالإ�سافة اإىل اأ�سباب اأخرى بطاأت منو اجلهاز امل�سريف كما ينبغي اأهمها: 

• ارتفاع ن�سبة الديون املتعرثة. 	
• ارتفاع التكلفة الإدارية للعمل امل�سريف )40(.	

)37( قانون �سندوق �سمان الودائع 1996م: املادة )23(. 
)38( حممد خري، الأ�ستاذ عثمان حمد، مرجع �سابق، �ض 7. 

)39( جدول رقم)1( هيكل القطاع امل�سريف ال�سوداين ورقم )2( جدول رقم )2( ميزانيات القطاع امل�سريف. 
)40( جدول رقم )3( يو�سح متويل اجلهاز امل�سريف ح�سب ال�سيغ. 
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جدول رقم )1( هيكل اجلهاز امل�سريف ال�سوداين )41(حتى عام 1995م. 
14 البنك ال�سعودي ال�سوداين 118.1986جمموعة بنك اخلرطوم 1913.

13 بنك املزارع 40.1992جمموعة بنك النيلني للتنمية 1964
10 بنك العمال والوطني 19.1988 البنك التجاري ال�سوداين 1960.

1 بنك ال�سفا 28.1993بنك في�سل الإ�سالمي 1978.
30 بنك الدخار ال�سوداين 17.1975 البنك الأهلي ال�سوداين 1981.

24 بنك الرثوة احليوانية 19.1993 بنك ال�سوداين الفرن�سي 1978.
7 بنك اأم درمان الوطني 28.1993 بنك الت�سامن الإ�سالمي 1983.

1 بنك ابفوري 4.1994 بنك النيل الأزرق 1982.
1 بنك الق�سارف لال�ستثمار 7.1995 البنك الوطني للتنمية ال�سعبية 1982

1 بنك اأبو ظبي الوطني 1976. البنك العقاري ال�سوداين 1967.
1 �سيتي بنك 33.1978 بنك الربكة ال�سوداين 1984.
1 بنك امل�سرق 27.1979 بنك الغرب الإ�سالمي 1984.

1 حبيب بنك 32.1982بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي 1983
116 البنك الزراعي ال�سوداين 391975البنك الإ�سالمي ال�سوداين 1983.

15 بنك ال�سمال الإ�سالمي 1989.

البنـــوك املتخ�س�سة: وت�سمل: البنك الزراعي، البنك العقاري، م�سرف الدخار 
والتنمية الجتماعي بجانب بنك ال�ستثمار املايل الذي اأن�سيء حديثًا.

احتاد  جملة  دائم(،  تقدم  ال�سودانية  )امل�سارف  العربية،  امل�سارف  احتاد  من  مقدم  تقرير  انظر:   )41(
امل�سارف العربية، عدد ملحق، 2002م، �ض 31. 
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جدول رقم )2( ميزانيات امل�سارف التجارية الوطنية لعام 2001م
قرو�س ا�سم البنك 

وت�سليفات 
موجودات = 
مطلوبات 

ودائع 
العمالء 

حقوق 
�سايف الربح امل�ساهمني 

غ.م 300396.1709055.5460009.642272.4بنك اأم درمان الوطني 

231911.1472994.0334892.427658.12658.1بنك اخلرطوم 

89712.3398619.9253494.537588.59091.5البنك ال�سوداين الفرن�سي 

غ. م غ. م 97990.0336530.0187060.0بنك النيلني 2*

109772.5235599.8114860.327239.91162.4بنك املزارع 

122497.1221195.7112940.520340.33848.4بنك الت�سامن الإ�سالمي 

93703.8212372.1148802.121448.221448.2بنك الرثوة احليوانية 

ـــ47387.0158202.5138261.8180.1.48683.6بنك ال�سمال الإ�سالمي 

34667.7148304.386029.725604.13138.6البنك ال�سعودي ال�سوداين 

ـــ15695.9ـــ82835.6143043.030770.94944.1البنك الزراعي ال�سوداين 

53295.9141826.486029.725604.14672.6البنك الإ�سالمي ال�سوداين 

47106.0136964.697411.712954.73111.1بنك في�سل الإ�سالمي ال�سوداين 

56960.2127344.877348.112090.6البنك الأهلي ال�سوداين 

48170.8114978.582890.83233.63111.1 بنك الربكة ال�سوداين 

35779.793477.559972.113298.2928.4بنك التنمية التعاوين ال�سوداين 

41850.069320.039910.022020.0226.2م�سرف الدخار والتنمية الجتماعية 

غ. م 730.068440.011770.08770.0بنك الغرب الإ�سالمي 

غ. م 17183.536184.823195.87616.8بنك العمال الوطني 

6732.530691.725365.01073.81058.5بنك النيل الأزرق 

5593.126382.011498.86018.485.1البنك العقاري ال�سوداين 

ـــ15280.418985.710981.21081.9670.3بنك الق�سارف لال�ستثمار 

247.29288.3368.95184.2969.9بنك ال�ستثمار املايل 

ـــ748.9ـــ519.16564.23383.9388.2بنك اإي فوري 

1540321.13916365.43437400.03193744.76643.6املجاميع 
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جدول رقم )3( تدفق التمويل امل�سريف ح�سب ال�سيغ التمويلية. 
يف جانـــب الأ�سول �سجـــل بند التمويل اأكرب ن�سبة ارتفاع بلغت )40.5%( اإذ ارتفع 
ر�سيـــد التمويـــل املمنوح من قبـــل البنوك التجاريـــة مـــن )79.22( مليون دينار 
بنهايـــة عـــام 2000 م، اإىل )111.340( مليـــون دينار بنهاية عـــام 2001 م، كما 

�سجل ح�ساب املرا�سلني باخلارج ارتفاعا بالن�سبة بلغت )21.8 %(. 
انخف�ض النقد املحلي انخفا�سًا طفيفًا قدره )60( مليون دينار بن�سبة )%4.5(، 
كذلـــك انخف�ض ر�سيد بند البنوك الأخرى بن�سبـــة )30.1%( من )594( مليون 

دينار يف عام 2000 م اإىل )4.151( مليون دينار بنهاية عام 2001 م. 
واجلدول يبني ذلك ح�سب الآتي:

)مباليني الدينارات( 
الن�سبة %2001الن�سبة %2000ال�سيغةم
34188.233.757869.439.5املرابحة1
43446.142.945329.431.0امل�ساركة2
3554.93.59147.96.2امل�ساربة3
3396.63.47298.75.0ال�سلم4
16738.716.526736.618.3اأخرى5

101324.5100146381.9100اإجماإىل التمويل
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املبحث الرابع: تقييم جتربة امل�صرف املركزي ال�صوداين
املطلب االأول: بيئة امل�سرف املركزي ال�سوداين االقت�سادية واملالية

يعـــدُّ ال�ســـودان من البلدان الأقـــل منوًا يف العامل حيث يعاين مـــن اأزمة اقت�سادية 
وماليـــة �سابقًا قوامها انكما�ض الناجت املحلي الإجمايل، وارتفاع معدلت الت�سخم 
والبطالـــة وتدهور القيمة التعادليـــة للجنيه وللدينار لحقـــًا، وب�سبب هذه احلالة 
حت�ســـل ال�سودان على م�ساعدات خارجية خا�سة ب�سكل مواد غذائية واأدوية متنح 
مـــن قبل الـــدول ال�سناعية والعربية، ولكـــن انخف�ست هـــذه امل�ساعدات وهبطت 
حتويالت العمال املهاجرين، وتقل�ست ال�ستثمـــارات الأجنبية املبا�سرة ونق�ست 
ح�سيلـــة ال�ســـادرات عما كانـــت فاأدت اإىل اإ�سعـــاف قابلية الدولـــة على مواجهة 
اأعبائهـــا املالية الناجتة عن ديونها اخلارجية واإىل تـــردي العالقات الدبلوما�سية 

وت�ساعد احلرب الأهلية التي دمرت اقت�ساد البلد. 
مـــن الناحية ال�سكلية ل يخ�ســـع ال�سودان حل�سار دويل، لكـــن العوامل ال�سيا�سية 
التـــي اأدت اإىل تدهـــور العالقات مـــع البلدان الغربية واملجـــاورة توؤثر على امليزان 
التجاري، الذي يعاين اأ�ساًل من عجز مزمن، كما اأف�ست هذه العوامل اإىل هبوط 
التدفقـــات املاليـــة اخلارجية، وعلى هـــذا الأ�سا�ـــض ي�سبح ال�ســـودان حتت وطاأة 

مقاطعة فعلية تكاد تكون �ساملة)42(. 
يـــرى الدكتور عبدا لوهاب عثمان �سيخ مو�سى اأ�سباب داخلية وخارجية توؤكد على 
مـــا ذكر اآنفًا مـــع اإ�سافة اأ�سباب اأخـــرى، فيقول )هناك عوامـــل خارجية واأخرى 
داخليـــة اأدت اإىل ف�ســـل ال�ســـودان يف ا�ستغالل الإمكانيات الطبيعيـــة والب�سرية يف 

اإ�سالح الو�سع القت�سادي والجتماعي وهي:)43(

)42( احتاد امل�سارف ال�سوداين، ن�سرة املعلومات امل�سرفية، يناير، دي�سمرب 1995، �ض 96. 
)2( عدد الفروع مبا فيها املركز الرئي�سي وتاريخ التاأ�سي�ض. 

)43( * اأرقام عام 2000 نف�سها. 
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العوامل اخلارجية
• احلرب الأهلية. 	
• موجة اجلفاف والت�سحر والكوارث الطبيعية كالأمطار وال�سيول والفيا�سات 	

التـــي اأدت اإىل تدمـــري البنية الأ�سا�سيـــة يف القطاعـــات الإنتاجية واخلدمية 
وتبعتها موجات نزوح جماعية لل�سكان من مناطق اإىل مناطق اأخرى مت�سببة 
يف مزيد من ال�سغوط على اخلدمات القائمة يف مناطق النزوح جنمت عنها، 

ارتفاع معدلت البطالة وارتفاع معدلت الفقر. 
• عـــدم ال�ستقـــرار ال�سيا�سي الـــذي خلق نوعًا مـــن املناخ الطـــارئ لال�ستثمار 	

املحلـــي والأجنبي اإىل جانب انعـــدام املناخ املنا�سب ل�ستقرار احلكم ومتكني 
اجلهاز التنفيذي من ر�سم �سيا�سات اقت�سادية توؤدي اإىل ا�ستقرار اقت�سادي 

ومنو م�ستدام. 
• هجـــرة العقـــول خارج البـــالد اأدت اإىل نق�ض اخلربات وقلـــة الأيدي العاملة 	

املنتجة. 
• انخفا�ـــض تدفـــق روؤو�ض الأمـــوال اخلارجية مـــن قرو�ض ومعونـــات مما زاد 	

ال�سغـــط على احل�ســـاب اخلارجي، وبالتـــايل مزيد من اخلف�ـــض من توازن 
القت�ساد. 

 العوامل الداخلية
• نتيجة لعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي مل جتد الدولة جماًل لو�سع برامج اقت�سادية 	

�ساملة مما اأدى اإىل اختالل توازن القت�ساد الكلي والداخلي اأدى اإىل ارتفاع 
معدلت الت�سخم وانفراط يف نظم ال�سرف وتدهور قيمة العملة الوطنية. 

• ا�سطرابـــات هيكليـــة القت�ساد نتيجـــة ل�سيا�سات التحكـــم يف اإدارة التجارة 	
الداخلية واخلارجية. 

• تراكم متاأخـــرات الديون اخلارجية، فانح�سرت تدفقات القرو�ض اخلارجية 	
اجلديدة وتوقف ال�سحب من القرو�ض املتعاقد عليها. 

• عـــدم تنـــوع جمـــال الإنتاج اإذ مـــا زالـــت الزراعة ت�ســـكل اأكرث مـــن 45% من 	
الناجت املحلي.
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• تو�ســـع هائل يف الطلب الكلـــي )44(متت مقابلته بزيادة الكتلـــة النقدية نتيجة 	
لتمويـــل عجـــز املوازنـــة بال�ستدانة مـــن النظـــام امل�ســـريف اأو ت�سييل �سايف 

الأر�سدة اخلارجية. 
• و�ســـع �سقوفـــات لأ�سعـــار ال�سلع واخلدمـــات وانعك�ـــض اأثر ذلك علـــى ميزان 	

املدفوعات، وعلى تفاقم الت�سوهات يف القت�ساد.
• دعم الن�ساط الهام�سي على ح�ساب الن�ساط الإنتاجي)45(. 	

املطلب الثاين: تقيم جتربة امل�سرف املركزي ال�سوداين
اإذا اأردنـــا تقييـــم جتربة بنك ال�ســـودان فال بد مـــن اللجوء اإىل معايـــري ن�ستطيع 
احلكـــم من خاللهـــا، وتلك املعايري تتمثل يف الأهـــداف املن�سو�ض عليها يف نظام 
بنك ال�سودان لعام 2002م، والتي تت�سابه مع اأهداف بنك ال�سودان لعام 1959م، 

والتي اأ�ساد اإليها الباحث �سابقًا، وجنملها فيما يلي: 
• اأن بنـــك ال�ســـودان ا�ستطـــاع حتقيـــق هـــدف اإ�ســـدار النقـــود والتـــي حتظى 	

بالإبـــراء القانوين، كما قـــام باإن�ساء مطبعة للعملة يف عـــام 1995 م، ومتلك 
99% من قيمتها.

• اأن بنك ال�سودان قام بدوره كم�ست�سار ووكيل للدولة ف�ساًل عن الإجناز البارز 	
يف اإطـــالق �سهادات )�سنـــدات( لتمويل الدولة )�سمـــم( و )�سهامة( واإن�ساء 

�سركة ال�سودان للخدمات املالية والتي تتوىل اإدارة مزادات البيع. 
• ا�ستطــــاع بنك ال�سودان اأخريًا حتقيــــق ال�ستقرار النقدي واملحافظة على قيمة 	

العملة حيث وانخف�ض معدل الت�سخم، من )14.2%( اإىل )8.1%( خالل عام 
1999م، 2000م واإىل)7.4%( خــــالل عام 2001م رغم ارتفاع حجم التمويل 
املقــــدم للقطــــاع اخلا�ض مــــن )52.6( اإىل )96.4( بليون دينــــار )124.1( 

بليون دينار يف نوفمرب 2001م. 

)44( نعو�ض، د. �سباح )اأزمة املالية واخلارجية يف الدول العربية( دار املهدي للثقافة والن�سر، دم�سق، الطبعة 
الأوىل، 1998م، �ض 71. 

)45( ينبغي التنويه على اأن احل�سار �سبه الر�سمي يتاأتى من اأبعاد دينية، نظرًا ل�ستيالء حكومة اإ�سالمية على 
ال�سلطان بقيادة الفريق عمر الب�سري عام 1989م. 
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• �ســـارك بنك ال�سودان يف تدعيم التنميـــة القت�سادية؛ حيث بلغ معدل الناجت 	
القومـــي ال�ســـوداين احلقيقـــي 6.2 % يف عـــام 1999م، )8.3 %( يف عـــام 
2000م ثم )9.5%( عام 2001م مقارنة بامل�ستهدف )6.2%( و )6.5%( و 

)6.5 %( على التوايل. 
• ا�ستطـــاع بنك ال�سودان حتقيق كفاءة الإ�سراف على القطاع امل�سريف وتعزيز 	

�سالمتـــه، واإدارة الئتمان، حيث نفذ العديد من الربامج والإجراءات، حيث 
اأ�ســـدر يف عام 1991م قانون تنظيم العمل امل�سريف، واأعقبه بربنامج توفيق 
الأو�ســـاع والذي بـــداأ يف تنفيذه عـــام 1994م، وانتهي يف عـــام 1998م، ومع 
بداية عام 1999م �سرع يف تنفيذ م�سروع �سامل لل�سيا�سات امل�سرفية للفرتة 
مـــن 1999م اإىل 2002م، وقـــد هدف امل�ســـروع اإىل تاأهيـــل اجلهاز امل�سريف 
ال�ســـوداين كـــي يتغلب على نقـــاط ال�سعف التـــي يعاين منها، كمـــا توج بنك 

ال�سودان اإجنازه، بقانون عام 2002م. 
• حقق بنك ال�ســــودان اإجنازًا نحو تاأ�سي�ض موؤ�س�ســــات البيئة الو�سيطة، ومتثلت 	

يف اإن�ســــاء الهيئة العليــــا للرقابة ال�سرعيــــة، واإن�ساء �سوق اخلرطــــوم لالأوراق 
املاليــــة، وموؤ�س�ســــة التاأمني على الودائــــع، و�سركة ال�ســــودان للخدمات املالية، 
وبنــــك ال�ستثمــــار املايل، وبالرغم من اأن تلك املوؤ�س�ســــات قد اأخذ ن�سيبًا من 
�سالحيــــات، )بنك ال�سودان( اإل اأن بنك ال�ســــودان غلب النواحي امل�سلحية، 

نحو اإن�ساء البنية التحتيه للنظام املايل والنقدي الإ�سالمي. 
• ا�ستطـــاع بنك ال�ســـودان من خالل اإجراءاتـــه الإ�سالحيـــة ال�ساملة والنتائج 	

الإيجابيـــة التي متخ�ست عنها مـــن اإعادة التوا�سل والتطبيـــع مع املوؤ�س�سات 
املالية الدولية، ومـــن اأبرزها �سندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لالإن�ساء 

والتعمري، وا�ستعاد ال�سودان موؤخرًا مقعدة فيها ومت اعتباره دولة متعاونة. 
• �ساهـــم بنـــك ال�سودان يف عـــودة امل�ساعـــدات العربيـــة وتدفـــق ال�ستثمارات 	

الأجنبية واإن كان ب�سكل ن�سبي )46(. 

اأو الإنفاق الكلي الفعال من جانب كل امل�سرتين لل�سع الراأ�سمايل وال�سلع ال�ستهالكية يف �سوق  )46( الطلب 
معني، راجع، عمر، د. ح�سني، مرجع �سابق، �ض 320. 
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بالرغـــم من تلك النجاحات الكبرية التي حققها بنك ال�سودان اإل اأنه يواجه عدة 
�سعوبات اأثناء تطبيقه لعمله، منها: 

• اأن حتـــول امل�سرف املركزي ال�سوداين اإىل م�سرف مركزي اإ�سالمي )نظام 	
امل�ساركة( األقي عليه بتبعات كبرية حيث من طبيعة الأدوات الإ�سالمية �سعة 

تفاعلها مع القطاع املايل والنقدي بخالف الأدوات التقليدية)47(. 
• بالرغـــم مـــن ن�سبة النمو يف الناجت املحلي احلقيقـــي اإل اأن اقت�ساد ال�سودان 	

ل يـــزال جزء من اقت�ساد العامل النامـــي واعتماده على م�سدر اأو م�سدرين 
للدخـــول، وهما القطاع الزراعي والنفطي وافتقاده للتنوع، كما اأن ال�ستقرار 
ال�سيا�ســـي الذي حدث موؤخـــرًا هو ا�ستقرار ن�سبي فلم حتـــل م�سكلة اجلنوب 

جذريًا واحتمال تفجر العالقات باجلريان قد يحدث يف اأي وقت)48(. 
• �سحالـــة ال�سوق املـــايل وافتقاده للعمق، وميكن التعـــرف على ذلك من حجم 	

العمليات ب�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية، وقلة منو حجم ال�سركات اجلديدة 
)الإ�ســـدارات(، ف�ساًل عـــن ح�سا�سيتها املرتفعة لالإحـــداث الإقليمية، اأ�سوة 

بالأ�سواق العربية. 
• يعـــاين القطاع امل�سريف بال�سودان من ارتفاع حجـــم الديون املعدومة واملتعرثة، 	

اأ�سف اإىل ذلك ارتفاع م�ستوى الت�سخم بالن�سبة للمعدلت العاملية مما يرفع من 
املخاطر امل�سرفية وعدم قدرتها على حتقيق اأرباح جمزية تغطي فيها تكاليفها. 

• حدوث اخرتاقات عند اإيقاع العقوبات واجلزاءات على امل�سارف التي مل تلتزم 	
بقوانني الإ�سالح والإجراءات املرعية وتاأخر البع�ض الآخر يف الوفاء بالتزاماته. 

• تعـــاين امل�ســـارف التجارية ال�سودانية مـــن تاأخر وا�سح يف ميكنـــة عملياتها 	
ملواجهـــة حتديـــات العوملـــة املقبلـــة، وتخلفهـــا عن بقيـــة الأ�ســـواق امل�سرفية 
العربية، علمًا باأن هناك جهودًا حالية تبذل لإقامة نظام وطني للمدفوعات، 

)47( مو�سى، د. عبدالوهاب عثمان �سيخ )منهجية الإ�سالح القت�سادي يف ال�سودان( مطابع ال�سودان للعملة 
املحدودة، اخلرطوم، الطبعة الثانية، 2001م، �ض 26. 

)48( ح�سن، �سابر حممد، مقابلة، جملة احتاد امل�سارف العربية، احتاد امل�سارف العربية، بريوت، �سبتمرب 
2002م، �ض 12. 
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وحتديث الأنظمة امل�سرفية واإقامة �سبكة معلومات للم�سرف املركزي. 
• اأن الإجناز املحقق يف انخفا�ض ن�سب الت�سخم هو اإجناز ملا �سبق فيما ل تزال 	

الن�سب احلالية هي اأعلى من الن�سب العاملية والتي ترتواح بني )2% ـــ%3(. 
• تتميــــز امل�سارف التجارية العاملة بال�سودان باأنها �سغرية احلجم، فهي تفرط 	

يف ا�ستخــــدام ال�سبــــل التقليديــــة لتقدمي خدماتهــــا امل�سرفية وتوفــــري التمويل 
مــــع ما ينطوي على ذلك مــــن اعتماد متزايد على املوارد غــــري الذاتية )ودائع 
اجلمهور( لذلك جند اأن هذه امل�سارف غري موؤهلة للقيام بالأعمال امل�سرفية 
احلديثة، مثل: ترتيب القرو�ض الكبرية وتوفري التحليالت القت�سادية واملالية 
الالزمــــة للم�ستثمر، و�سمان اأعمال الكتتاب يف اإ�سدارات الأ�سهم اجلديدة اأو 

التعامل يف �سوق الأوراق املالية الدولية )49(. 

)49( تطور النظام النقدي حتت النظام النقدي الإ�سالمي بالإ�سارة اإىل جتربة بنك ال�سودان، بحث، غري 
من�سور، مكتبة بنك ال�سودان، بدون تاريخ، �ض 5. 
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اخلال�صة:
اأن�ســـيء بنـــك ال�سودان عـــام 1956 م بعـــد تو�سية اخلـــرباء من البنـــك الحتياطي 
الفيـــدرايل الأمريكـــي، وقد اأن�ساأ البنـــك م�سارف متخ�س�ســـة يف القطاع الزراعي 
وال�سناعـــي والعقـــاري، وقد �سهدت ال�ســـودان حتوًل ا�سرتاكيًا عـــام 1969 م اأممت 
امل�ســـارف على اإثرهـــا واأ�سدر قانون 1973 م، واأن�سيء جمل�ـــض الدخار وال�ستثمار 

والذي اأوكلت اإليه �سلطة الإ�سراف على امل�سارف.
ف�سلت التجربة ال�سرتاكية وعلية ففي عام 1976 م انتهجت الدولة �سيا�سية النفتاح 
القت�ســـادي، ثـــم يف عام 1983 م �سدر قـــرار مينع جميع امل�ســـارف بال�سودان من 
التعامـــل بالفائـــدة ثم رجعت عن ذلك بعد عـــام 1989 م، ومع ثورة الإنقاذ ويف عام 
1991 م �ســـدر قانون تنظيم العمل امل�سريف، ويف عـــام 1994 م اأن�ساأ بنك ال�سودان 
مطبعـــة العملـــة، ثم جاءت �ســـوق الأوراق املاليـــة وموؤ�س�سة �سمـــان الودائع وم�سروع 
توحيـــد النظام املحا�سبـــي عام 1995 م، ويف عام 2002 �ســـدر قانون بنك ال�سودان 

الذي يعترب تطورًا م�سرفيًا كبريًا. 
ويهـــدف بنك ال�سودان اأ�سوة بامل�سارف املركزية الأخرى، اإىل: )1( اإ�سدار العملة، 
)2( اإ�ســـدار ال�سنـــدات النقدية والتمويليـــة واإدارتها، )3( تنظيـــم العمل امل�سريف 
ورقابتـــه والإ�ســـراف عليـــه، )4( العمل على حتقيـــق ال�ستقـــرار القت�سادي، )5( 
العمل كبنك وم�ست�سار للحكومـــة، )6( اللتزام باأداء اأغرا�سه وفق اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية. 
يقـــوم بنك ال�سودان بـــاأداء وظائفه، وهـــي: )1( م�سرف الإ�ســـدار، )2( م�سرف 
الحتياط، )3( م�سرف امل�سارف، وقد ا�ستخدم بنك ال�سودان اأداة حتديد هوام�ض 
العقـــود بـــدًل عن �سعـــر اخل�سم )الفائـــدة(، )4( يراقـــب بنك ال�ســـودان الئتمان 
با�ستخـــدام الأدوات النوعية، واأبرزها حتديد هوام�ض العقود واإدارة عمليات ال�سوق 
املفتوحة با�ستخدام ال�سندات الإ�سالمية )�سمم، �سهامة( كما ي�ستخدم بنك ال�سودان 
ال�سقـــوف الئتمانيـــة ون�ســـب ال�سيولة يف حتقيق الرقابـــة الكمية ف�ســـاًل عن و�سائل 
الإقناع الأدبـــي والتعليمات يف الرقابة املبا�سرة، اأما عـــن موؤ�س�سات البيئة الو�سيطة 
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لبنـــك ال�ســـودان، فهي: الهيئة العليـــا للرقابة ال�سرعية والتي تقـــوم مبهام الإ�سراف 
علـــى اأعمال بنـــك ال�سودان، وكذلك تعتـــرب هيئة عليـــا لإدارات الرقابة ال�سرعية يف 
امل�ســـارف التجاريـــة، ويف عام 1994 م �سدر قانون �ســـوق اخلرطوم لالأوراق املالية 
ثـــم افتتح عام 1995م ال�ســـوق الثانوية )�ســـوق الإ�سدارات( وتعمـــل البور�سة وفقًا 
لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ويف العام ذاته اأي عام 1995 م اأن�سئت �سركة ال�سودان 

للخدمات املالية لت�سيري مزاد بنك ال�سودان الهادف اإىل اإدارة ال�سيولة. 
اأمـــا عن ا�ستقاللية بنـــك ال�سودان فقد اأظهـــر قانون 1959 م لبنـــك ال�سودان قدرًا 
معقـــوًل من ال�ستقالليـــة اإل اأنه حدثت تعديـــات عليه خا�سة يف املـــادة )57( حيث 
�سمحت بزيادة ال�ستدانة اأو جتميد املديونية اأو اإعادة جدولتها لت�سبح طويلة الأجل 
للقطـــاع العام، كما حدث تعد اآخر عـــام 1973 م باإن�ساء جمل�ض الدخار وال�ستثمار 
اأبان العهـــد ال�سرتاكي؛ حيث �سلب بنك ال�سودان �سلطـــة الإ�سراف على امل�سارف. 
كما يو�سح القانون لعام 1959 م تعديًا اآخر وهو عدم كفالة ا�ستمرار املحافظ لفرتة 
طويلـــة كما ميكن اإقالته بقـــرار من رئي�ض اجلمهورية، اأما قانـــون عام 2002 م فقد 
اأوجـــد قدرًا معقوًل من ال�ستقاللية بتكوينه جمل�ـــض لإدارة بنك ال�سودان اإل اأنه من 
الوا�ســـح اأن هناك ح�سورًا قويًا لوزير املالية من خالل وكيل وزارة املالية كما ير�سح 

الوزير اأع�ساء املجل�ض لرئي�ض اجلمهورية. 
اأمـــا عن تقييم جتربة بنك ال�سودان، فاإن بنك ال�سودان يعي�ض �سمن بيئة اقت�سادية 
و�سيا�سيـــة نامية اإىل حد مـــا، والتي تعاين من م�سكالت عـــدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، 
ف�ســـاًل عن احل�ســـار القت�سادي، وبالرغم مـــن تلك البيئة فاإن بنـــك ال�سودان قد 
ا�ستطـــاع من خـــالل تنظيـــم العمل امل�ســـريف عـــام 1991 م، وقانون عـــام 2002 م 
اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات النقديـــة واملالية واإجراء الإ�سالحات الداخلية )داخل 
بنـــك ال�ســـودان( والإ�سالحات اخلا�سة بامل�سارف التجاريـــة، ويبقى اأنه مل ي�ستطع 
ال�سيطرة ب�سكل كامـــل على م�ستويات الت�سخم وانخفا�ض قيمة العملة، وحتقيق منو 
م�ستقر وثابت يف التنمية القت�سادية اإل يف اأعوام )1999م، 2000م، 2001م( حيث 
جـــاءت النتائج جـــدًا ممتازة يف ال�سيطرة على ن�ســـب الت�سخم وحتقيق معدلت منو 

يف الناجت القومي.
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النتائج





307

اأوًل: اإن امل�سرف املركزي الراأ�سمايل عميق التجربة حيث جاء تطورًا للم�سارف 
التجاريـــة التي كانت حتتكر اإ�سدار النقد مثل بنـــك اإجنلرتا عام 1694 م، وقبله 
بنـــك ال�سويـــد عـــام 1656 م ويهـــدف اإىل حتقيـــق العمالـــة املرتفعـــة، وا�ستقرار 
الئتمـــان، و�سعـــر �ســـرف مالئم ومنـــو اقت�سادي، وقـــد قام بوظائـــف؛ م�سرف 
الإ�ســـدار، وم�سرف احلكومـــة وم�ست�سارها وم�سرف الت�سويـــات، وامللجاأ الأخري 
وم�ســـرف اإعادة القطـــع، م�ستخدمًا عـــدة و�سائـــل للرقابة على الئتمـــان ومنها 
الرقابـــة الكميـــة )�سيا�ســـة �سعر اخل�ســـم، وعمليـــات ال�سوق املفتوحـــة، و�سيا�سة 
الحتياطيـــات(، والرقابة النوعية )حتديد اأ�سعار الفوائد باختالف نوع الئتمان، 
وحتديد ح�س�ـــض ائتمانية خمتلفة لالأن�سطة القت�سادية، وحتديد اآجال خمتلفة 
ل�ستحقـــاق القرو�ض(، والرقابة املبا�سرة )الإقناع الأدبي، والتعليمات املبا�سرة( 
وامل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمـــايل يعتـــرب يف الـــدول الغربيـــة من اأكـــرث امل�سارف 
املركزيـــة ا�ستقالًل، وعلى راأ�سها )اأملانيا، �سوي�سرا(، وغالبًا ما يكون هناك تعاون 
بني ال�سلطـــة النقدية )امل�سرف املركزي الراأ�سمـــايل( وال�سلطات املالية )وزارة 

املالية( بغر�ض حتقيق التناغم يف ال�سيا�سة القت�سادية. 
وحقـــق امل�ســـرف املركـــزي الراأ�سمايل عـــدة اأهـــداف، منها: النمـــو القت�سادي 
والعمالـــة املرتفعـــة، اإل اأنه افتقد اإىل حتقيق ال�ستقـــرار القت�سادي حيث وقع يف 
اأزمـــات اقت�سادية حادة متالحقة، وارتفاع املديونية ب�سبب اإتباعه لنظام الفائدة 
التـــي هـــي اأحد اأ�س�ض النظـــام النقدي واملـــايل الراأ�سمايل بالرغـــم من حماولت 
املدار�ـــض الفكريـــة القت�ساديـــة )املدر�ســـة النقديـــة – الكينيزيـــة – النقديـــة 
اجلديدة( والتي حققت جناحات موؤقتة لكن �سرعان ما يعود القت�ساد اإىل حالة 

من الركود ول يوجد حل يف الأفق مل�ستقبل القت�ساد الراأ�سمايل.
ثانيـــًا: اإن امل�سرف املركزي ال�سرتاكي حديـــث التجربة، اأ�س�ض اأول م�سرف عام 
1917م )م�ســـرف ال�سعـــب الرو�ســـي( يف الحتـــاد ال�سوفيتي، وقد جـــاء لتحقيق 
اأهـــداف الثورة ال�سيوعيـــة. وامل�سرف املركزي ال�سرتاكـــي يقوم بدور حمدود يف 
ظـــل ت�ساوؤل دور النقود يف القت�ســـاد ال�سرتاكي القائم على التخطيط املركزي. 
ويهدف امل�ســـرف املركزي ال�سرتاكي اإىل لعب دور الو�سيط )ممول( بني املوارد 



308

النقديـــة املتاحـــة وامل�ساريـــع القوميـــة املخططة، ف�ســـاًل عن الأهـــداف الأخرى، 
ومنهـــا )اإ�ســـدار النقود واملحافظة علـــى قيمتها، والقيام مبهـــام م�سرف الدولة 
وم�ست�سارهـــا(، ويفر�ض امل�سرف املركزي ال�سرتاكـــي رقابته ال�ساملة واملركزية 
من خـــالل �سيطرته على امل�سارف املتخ�س�سة وتعامالتهـــا الئتمانية بالإ�سافة 

اإىل م�ساريع الدولة. 
وبينما حقق امل�سرف املركزي ال�سرتاكي جناحات يف دوره كو�سيط، لكنه ف�سل يف 
حتقيق الرقابة، وقد اأظهـــرت النتائج القت�سادية انخفا�ض الناجت القومي للدول 
ال�سرتاكيـــة خا�سة يف القطـــاع الزراعي، وارتفاع معـــدلت البطالة وزيادة فجوة 
الفقـــر وتف�سي الف�ساد املـــايل، وتدهورت العملـــة وذلك راجع مل�ســـكالت الفل�سفة 

ال�سرتاكية )بالرغم من اإلغاء الفائدة(.
ثالثًا: اإن امل�سارف املركزية العربية، حديثة التجربة، جاءت ن�ساأتها بعد ا�ستقالل 
الدول العربية حيث كانت النظم النقدية تقوم على عمالت الدول التي ا�ستعمرتها 
واأ�س�ـــض اأول م�ســـرف مركـــزي عربـــي يف العراق عـــام 1974م، م�ســـر 1951 م، 
وال�سعوديـــة 1952 م، وت�سعى امل�سارف املركزية العربية لتحقيق الأهداف نف�سها 
التـــي تقوم بها امل�سارف املركزية الراأ�سماليـــة، اإ�سافة اإىل هدف حتقيق التنمية 
القت�ساديـــة، م�ستخدمـــة وظائف واأدوات امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل بالرغم 
مـــن جتربة عـــدد حمدود منها للنظـــام املايل ال�سرتاكي، وقـــد حققت امل�سارف 
املركزية العربية بع�ض النجاحات ل�سيما دول الفائ�ض العربي )الدول اخلليجية( 
اإل اأنهـــا جميعـــًا حققـــت ف�ســـاًل يف امل�ساهمة يف حتقيـــق التنمية، وذلـــك ل�سببني 
رئي�سيـــني: اأحدهما: اأنها نقلت جتربة منوذج امل�سرف املركزي الراأ�سمايل والذي 
يعـــاين ذاته من ف�سل يف حتقيق ال�ستقرار ومعانـــاة القت�سادات الغربية لأزمات 
ودورات اقت�سادية حادة ب�سبب نظام الفائدة، وارتفاع ن�سبة املديونية ب�سكل هائل 
كمـــا اأن منوذج امل�سرف املركـــزي الراأ�سمايل ل يعمل اإل يف ظل بنية حتتيه مالية 
نا�سجة مـــن اأ�سواق مالية متطورة وموؤ�س�سات م�سرفية عمالقة وموؤ�س�سات مالية 
غري م�سرفية متعددة، وقاعدة نقدية كبرية يف جانبي العر�ض والطلب، والثانية: 
اأن امل�ســـارف املركزيـــة العربية اعتمـــدت على التمويل بالعجـــز لأغرا�ض التنمية 
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خا�ســـة يف الثمانينات، وقـــد اأدت اإىل نتائـــج وخيمة من ارتفـــاع املديونية وزيادة 
معـــدلت العجز ف�ساًل عن امل�ســـكالت الهيكلية يف القت�ســـادات العربية، ومنها: 
الهـــدر والف�ساد املايل، واعتماد القت�ساد على م�سدر وحيد كالنفط اأو الزراعة، 
وانخفا�ـــض ا�ستخـــدام النقود وامل�ســـارف )�سحالة ال�ســـوق النقدية( و�سعف يف 
الأ�ســـواق املاليـــة واملوؤ�س�ســـات امل�سرفية وغـــري امل�سرفية، ف�ساًل عـــن امل�سكالت 
ال�سيا�سية والت�سريعية والقانونية. واجلدير بالذكر اأن امل�سارف املركزية العربية 

تلعب دورًا حمدودًا معتمدة على اإدارة العر�ض النقدي فقط.
هذا، وقـــد ف�سلت موؤ�س�سات التعاون النقدي العربـــي )�سندوق النقد العربي( يف 

حتقيق التكامل النقدي العربي لعدة عوامل اأبرزها افتقاد الإرادة ال�سيا�سية.
رابعـــًا: اإن ال�سيا�سة النقديـــة الإ�سالمية تقوم على عـــدة مرتكزات، منها: حترمي 
التعامل بالربا )الفائدة(، واإحالل مبداأ امل�ساركة يف الربح واخل�سارة حمل الربح 
امل�سمون، وحتقيق ال�ستقرار النقدي بالتحكم بالكتلة النقدية )بالرغم من ت�سابه 
اأفكار املدر�سة النقدية باأفكار ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي اإل اأنه لن 
يكون هنـــاك تبنيًا �ساذجًا لها(، ولـــن تكتفي ال�سيا�سة النقديـــة الإ�سالمية بتبني 
ال�سرتاتيجيـــة اأعاله فح�سب، بل �ستلعـــب الدولة دورًا مهمـــًا واإيجابيًا يف اإ�سالح 
املجتمـــع اإ�سالحًا اإ�سالميًا و�ستتجه �سيا�ستها مبـــا فيها ال�سيا�سة املالية والنقدية، 
و�سيا�سة الدخل اإىل الجتاه نف�ســـه، ويجب احلد من العقود واملمار�سات الفا�سدة 
واأبرزهـــا الحتكار وبذل اجلهود لإزالة الت�سلبـــات البنيوية، وت�سجيع كل العوامل 

القادرة على توليد العرو�ض املتزايدة من ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية. 
خام�ســـًا: اإن امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمي �ســـوف يرتكز علـــى ال�سيا�سة النقدية 
الإ�سالمية يف بنائه، وقبل اأن يتم التحول اإليه يحتاج اإىل عدة متطلبات، اأي مبعنى 
اأن عمليـــة التحول لن تكون ناجحة بال�سرورة قبل اإحداث اإ�سالحات )متطلبات( 
ومنهـــا: اإ�سالح البيئـــة ال�سيا�سية والت�سريعيـــة والقانونيـــة والقت�سادية واإ�سالح 
البيئة الو�سيطة باإن�ساء �سوق لالأوراق املالية الإ�سالمية، واإن�ساء هيئة التاأمني على 
الودائع، و�سندوق التاأمـــني وتعوي�ض اخل�سائر، وهيئة املراقبة واملحا�سبة الوطنية 
لال�ستثمـــار، واإعادة تنظيم دور وا�سرتاتيجية املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية، واإن�ساء 
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املوؤ�س�ســـات املالية غري امل�سرفية، واإن�ساء املركـــز الوطني للمعلومات القت�سادية 
والإعـــالم املتخ�س�ض، كما اأن امل�سرف املركزي �سوف يقوم بت�سكيل جلنة لإدارة 
عملية التحول من النظام الربوي اإىل النظام الإ�سالمي، واإن�ساء وتفعيل دور مركز 
البحوث والدرا�ســـات املتخ�س�سة، واإن�ساء اأو تفعيل واإعـــادة �سياغة ا�سرتاتيجية 

تاأهيل وتدريب الكوارد املالية وامل�سرفــــــــــية املحرتفة.
مـــن املوؤكد اأن حتول امل�سرف املركزي الربـــوي اإىل م�سرف مركزي اإ�سالمي لن 
يرتتـــب عليـــه خماطر عـــدم ال�ستقرار النقـــدي ل�سيما اإذا كان حتـــوًل تدريجيًا، 
لكنـــه من غري املوؤكد اأن يلعب دورًا تنمويًا فاعاًل بدون اأن يكون �سمن )جزء( من 

اإ�سالحات �ساملة.
�ساد�ســـًا: اإن عملية حتول امل�سرف املركزي الربوي اإىل م�سرف مركزي اإ�سالمي 
لهـــا مـــا يربرها �سرعـــًا فنحن ماأمـــورون بتحقيق ان�سجـــام وعقيدتنا مـــع �سلوكنا 
القت�ســـادي، موؤمنـــون باأن ال�سلـــوك القت�سادي �سلـــوكًا قيميًا، اأمـــا من الناحية 
امل�سلحيـــة العقلية فقد ف�سل منـــوذج امل�سرف املركزي الراأ�سمـــايل وال�سرتاكي 
يف حتقيـــق بع�ـــض اأهدافهما، كما اأن تلـــك النماذج ل ت�سلح لبيئـــة الدول العربية 
الناميـــة، وقـــد اأثبتـــت النتائـــج ال�سلبية ذلـــك ومنهـــا: ارتفاع حجم الديـــن العام 
ومعـــدلت الت�سخـــم وارتفاع معـــدلت البطالة وعجز ميـــزان املدفوعات وامليزان 
التجـــاري وانخفا�ـــض معـــدلت الرفاهية، وقـــد اأثبتـــت معطيـــات الدرا�سة قدرة 
امل�سرف املركزي الإ�سالمي املبني علـــى مرتكزات ال�سيا�سية النقدية الإ�سالمية 
وهو بدوره ل يختلف كثريًا يف بع�ض اأهدافه ووظائفه مع �سائر امل�سارف املركزية، 
اإىل: ال�سعـــي لتحقيـــق ال�ستقـــرار القت�ســـادي، وي�سمـــل ذلـــك ا�ستقـــرار اأ�سعار 
ال�ســـرف، ورفـــع معدل التوظيـــف وامل�ساهمة يف حتقيق كفـــاءة وا�ستقرار القطاع 

امل�سريف، وكفاءة تخ�سي�ض املوراد املالية وحتقيق التنمية القت�سادية. 
�سابعًا: اإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي �ستكون وظائفه )ملتزمًا باأحكام ال�سريعة 
الإ�سالميـــة( م�سرفـــًا لالإ�ســـدار، وم�سرف احلكومـــة وم�ست�سارهـــا، وم�سرف 
الحتيـــاط، وي�ستخدم و�سائل عديدة يف الرقابة على الئتمان، والتي انق�سمت اإىل 
و�سائـــل كمية حيث �سي�ستبدل باأداة �سعر اخل�سم اأدوات، منها: م�ساركة امل�سرف 
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املركـــزي الإ�سالمي يف تقدمي قرو�ـــض اإىل امل�سارف التي حتتـــاج اإىل النقد على 
اأ�سا�ـــض امل�ساربة )امل�ساركة يف الأرباح(، وم�ساركـــة امل�سرف املركزي الإ�سالمي 
يف تقـــدمي قرو�ـــض ح�سنـــة، والتمويل عـــن طريق �ســـراء امل�ساربـــات واملرابحات 
وامل�ساركات، وفتح ح�سابات )ودائع( لدى امل�سارف التي تعاين من �سح ال�سيولة، 
و�سبـــط حـــدود ن�سبـــة امل�ساركة يف الربـــح واخل�ســـارة وعمليات ال�ســـوق املفتوحة 

با�ستخدام اأوراق مالية اإ�سالمية من اأ�سهم و�سندات. 
اأما عـــن و�سائله النوعية، ف�سي�ستخدم امل�سرف املركـــزي اإلزام امل�سارف مبوانع 
وحـــدود التوظيـــف يف القطاعـــات ذات الأولوية لالقت�ساد الوطنـــي )الإ�سالمي( 

وكذلك ا�ستخدام اأداة ن�سب ال�سيولة للغر�ض ذاته. 
كما �سي�ستخـــدم امل�سرف املركزي الإ�سالمي اأ�ســـوة بامل�سارف املركزية الأخرى 

و�سائل الرقابة املبا�سرة من اإقناع اأدبي وتعليمات وتوجيهات.
ونالحظ اأن ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية قد اأقرت بع�ض الوظائف التي ل تتعار�ض 
معهـــا واألغت اأخرى ل�سيما التي ترتبط بنظام الفائـــدة، ومن هنا نوؤكد على �سعة 
ومرونة القت�ساد الإ�سالمي حيث �سي�ستفيد من التجارب الإن�سانية ل�سيما جتربة 

امل�سرف املركزي الراأ�سمايل. 
ثامنـــًا: اأظهر البحـــث اأن هناك توجهًا كبـــريًا للنظام املـــايل الإ�سالمي يف الدول 
الإ�سالمية ب�سكل كلي وجزئي، وكانت اأول جتارب التحول ال�سامل هي الباك�ستانية، 
وتلتهـــا التجربـــة الإيرانية، ثم التجربـــة ال�سودانية، واأظهرت تلـــك التجارب اأنها 
ا�ستطاعـــت حتقيق هدف التحول ال�سرعـــي )العقدي( كما مل يتعر�ض اقت�سادها 
النقدي لأية هزات كبرية )نتيجة للتحول( اإل اأن غالبها مل ي�ستطيع حتقيق هدف 
التنميـــة القت�سادية بال�سكل املرغوب فيه؛ وذلك ب�سبـــب عدم اأخذها مبتطلبات 
التطبيـــق وهو الإ�ســـالح ال�سامل �سيا�سيًا واقت�ساديًا وق�سائيـــًا واإن�ساء املوؤ�س�سات 
والأ�سواق املالية املطلوبة، من موؤ�س�سات البيئة الو�سيطة، ف�ساًل عن وقوعها �سمن 

بيئة متخلفة ونامية اقت�ساديا. 
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تا�سعًا: اإن امل�سرف املركزي الإ�سالمي ينبغي عليه التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية 
الإ�سالمية، والتي ت�ساركه تلك الأهداف النبيلة، واأنه جزء من حركة �ساملة ل�سيما 
يف مرحلـــة التحـــول، ومن اأبرزها: هيئـــة املحا�سبة واملراجعـــة الإ�سالمية ومقرها 
البحريـــن، والبنك الإ�سالمي للتنمية بجدة وجمل�ـــض اخلدمات املالية الإ�سالمية 
)لحقًا(، ف�ساًل عن ملتقيات ممثلـــي امل�سارف املركزية بالعامل الإ�سالمي، كما 
ميكـــن له التعـــاون مع املوؤ�س�ســـات الدولية )بالرغم من عيوبهـــا( ل�سيما �سندوق 
النقـــد الدويل، والبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري، كمـــا جوز بع�ض العلماء )نزوًل 
عنـــد ال�سرورة( التعامـــل بالقرو�ض الربوية موؤقتًا حلني قيامـــه بواجب الإ�سالح 

القت�سادي ال�سامل معتمدًا على قدراته الوطنية.
عا�ســـرًا: اإن امل�ســـرف املركـــزي ال�سوداين قد جنح اإىل حد كبـــري يف تبني فل�سفة 
النظـــام النقدي واملـــايل الإ�سالمي وموؤ�س�ساته خا�سة، مـــن خالل م�سروع تكييف 
الأو�ســـاع، قانون تنظيـــم العمل امل�سريف، وقانـــون بنك ال�سودان لعـــام 2002 م، 
وكذلـــك اإن�ســـاء موؤ�س�سات البنيـــة التحتية للقطـــاع النقدي واملـــايل، ومنها: �سوق 
اخلرطـــوم لالأوراق املاليـــة، وال�سركة ال�سودانية للخدمـــات املالية، وهيئة الرقابة 
ال�سرعيـــة، وبنـــك ال�ستثمـــار املـــايل، يف حني اأنه ف�ســـل ب�سبب عوامـــل القت�ساد 
الوطنـــي ال�ســـوداين )الذي متيـــز بالتخلف كاأحـــد دول العامل النامـــي وانخفا�ض 
امل�ساعدات الأجنبية و�سعف تدفق ال�ستثمار الأجنبي، وكذلك الأزمات ال�سيا�سية 
احلـــادة واأبرزها م�سكلـــة اجلنوب والعالقات املتوترة مـــع جريانه( يف كبح جماح 
الت�سخـــم وحتقيق معدلت منو ثابتة وم�ستقـــرة وت�سغيل كامل العمالة، اإل اإنه بعد 
عام 1998م تغريت ال�سورة كليًا حيث مت ال�سيطرة على ن�سب الت�سخم وانخف�ست 
قيمة العملة، وازداد معدل النمو يف الناجت الوطني، وطراأ حت�سن كبري على ميزان 

املدفوعات وامليزان التجاري. 
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التو�صيات 
اأوًل: يوؤكـــد الباحث على اأهمية وجـــود درا�سات يف املو�سوع ذاته تهتم با�ست�سراف 
امل�ستقبـــل واإعمـــال الدرا�ســـات الإح�سائية يف قيا�ض اأثر تطبيـــق منوذج امل�سرف 

املركز الإ�سالمي. 
ثانيـــًا: ينبغي على القائمـــني على تطبيق عملية النتقال القيـــام بزيارات ميدانية 
وحـــوارات مكثفة مـــع حمافظي امل�ســـارف املركزيـــة يف الـــدول ال�سرتاكية التي 
حتولت اإىل النظام الراأ�سمـــايل وال�ستفادة من اآليات النتقال ودرا�سة امل�سكالت 

التطبيقية التي واجهتهم. 
ثالثـــًا: حبذا لو اعتمد تدري�ض مادة امل�سارف املركزية بعامة وامل�سارف املركزية 
الإ�سالميـــة بخا�سة لطالب الدرا�سات اجلامعيـــة واملاج�ستري حيث ل يحظى هذا 

املو�سوع بالأهمية الكافية يف مادة متخ�س�سة. 
رابعـــًا: بالرغم من اجلهود املبذولة مـــن �سندوق النقد الدويل لت�سجيع امل�سارف 
املركزية العربية لالهتمام بال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية اإل اأن هذه اجلهود حتتاج 
اإىل تعزيز اأكرب وم�ساورات مكثفة من خالل املوؤمترات وامللتقيات العلمية واملهنية. 
خام�ســـًا: اإن املمار�ســـات اجلزئية واملـــرتددة وغري املدرجة �سمـــن م�سروع �سامل 
للتغـــري �سبب م�ســـكالت عديدة وعليـــه فـــاإن الإدارات املتخ�س�ســـة يف امل�سارف 
املركزيـــة يف العامل العربي مطالبة يف و�ســـع خطة ا�سرتاتيجية �ساملة للتعامل مع 
مو�سوع امل�سارف املركزية الإ�سالمية اإن كان حتوًل جزئيًا اأو �ساماًل والبتعاد عن 

احل�سا�سية املفرطة يف التعامل مع هذا امللف. 
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املراجع

اأواًل: املراجع الفقهية والتاريخية:
• اأبو طالب، د.حامد، النظام الق�سائي يف اململكة العربية ال�سعودية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة 	

الأوىل. 
• ال�سرخ�ســـي: حممـــد بن اأحمد )املب�ســـوط( دار اإحياء الـــرتاث العربي، الطبعـــة الأوىل، املجلد 12، عام 	

2001 م. 
• ال�ساطبـــي، اإبراهيم بن مو�سي، املوافقات: تعليق ال�سيخ عبداهلل دراز، دار الكتب، املجلد الثاين، الطبعة 	

بدون، عام 2001م. 
• القا�سم، د. عبدالرحمن، الإ�سالم، وتقنني الأحكام، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1975م.	
• قطـــب، حممد، العلمانيون والإ�سالم، دار الوطن للن�سر، اململكـــة العربية ال�سعودية، الطبعة الأوىل، عام 	

1994م. 
• اللبناين، �سليم ر�ستم، �سرح املجلة، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، عام 1986 م. 	
• املـــاوردي، اأبي احل�سن، حتقيـــق �سمري م�سطفي رباب، الأحـــكام ال�سلطانية والوليـــات الدينية، املكتبة 	

الع�سرية، بريوت، الطبعة الأوىل، عام2000 م. 
• النـــووي، حمـــي الديـــن يحي بن �سرف، املجمـــوع �سرح املهذب ن�ســـر زكريا علي يو�ســـف، مطبعة الإمام، 	

القاهرة اجلزء ال�ساد�ض. 
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ثانياً: املراجع االقت�سادية 
• الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية، دليل البنوك الإ�سالمية، دار الغد، م�سر، اإبريل عام 1990م. 	
• اأحمـــد، اأحمد جمذوب، ال�سيا�سة النقدية يف الإقت�ساد الإ�سالمي، دار اللواء، اململكة العربية ال�سعودية، 	

الطبعة الأوىل، عام 1989م، 
• اأزق دان، د. �سالح الدين، التخلف ال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي املعا�سر، دار النفائ�ض، بريوت، الطبعة 	

الأوىل، عام 2002م.
• اآليـــة، موري�ـــض، ال�ســـروط النقديـــة لإحتـــكار الأ�سواق من درو�ـــض الأ�س�ـــض اإىل اإ�سالحات الغـــد، البنك 	

الإ�سالمي للتنمية، جدة، الطبعة الأوىل. 
• با�ســـا، د. زكريـــا عبداحلميـــد، نقود وبنـــوك مع وجهة نظـــر اإ�سالمية، جلنـــة البحـــوث والتدريب بكلية 	

التجارة، جامعة الكويت، الطبعة الأوىل، عام 1989م. 
• ب�سي�سو، عدنان نور الدين، النظام النقدي وامل�سريف يف البحرين، مركز البحرين للدرا�سات والبحوث، 	

البحرين، الطبعة بدون، عام 1987م. 
• الرتكمـــاين، عدنان خالد، ال�سيا�سة النقديـــة وامل�سرفية يف الإ�سالم، موؤ�س�ســـة الر�سالة، الطبعة بدون، 	

عمان، عام 1988م. 
• اجلارحي، د. معبد، ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية، �سندوق النقد العربي، اأبو ظبي، عام 1996م.	
• اجلارحـــي، د معبـــد، نحـــو نظام نقدي ومـــايل اإ�سالمـــي )الهيكل والتطبيـــق(، الحتاد الـــدويل للبنوك 	

الإ�سالميه، الطبعة بدون، عام 1981م. 
• حامـــد، �سيد، ترجمة ح�سن يا�سني، تطور النظـــام البنكي املركزي يف اململكة العربية ال�سعودية، مركز البحوث 	

والإ�ست�سارات، معهد الإدارة العامة، الريا�ض. الطبعة بدون، 1979م. 
• احلربي، احمد بن �سعد اخلطابي، التمويل الأجنبي وموقف الإ�سالم منه، ر�سالة دكتوراه مقدمة جلامعة 	

اأم القرى، ق�سم الدرا�سات ال�سرعية فرع القت�ساد الإ�سالمي. مكة املكرمة.
• احلـــزمي، يو�ســـف، اأ�سا�سيات العمل امل�ســـريف الإ�سالمي، حقيبـــة تدريبية، �سركـــة الراجحي امل�سرفية 	

لالإ�ستثمار، مركز التدريب، الريا�ض، عام 1997 م. 
• احلـــزمي، يو�ســـف عثمان، �سيـــغ ال�ستثمار والتمويـــل يف امل�ســـارف الإ�سالمية، حقيبـــة تدريبية، �سركة 	

الراجحي امل�سرفية لالإ�ستثمار، مركز تدريب، الريا�ض، 1997م. 
• ح�ســـن، احمد حمي الدين، اأ�ســـوق الأوراق املالية واأثارها الإمنائية يف اقت�ســـاد اإ�سالمي ر�سالة دكتوراه 	

مقدمة لق�سم الدرا�سات العليا، ق�سم القت�ساد الإ�سالمي، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، عام 1989م.
• ح�سن، د. �سابر حممد، ال�سيا�سة النقدية الإ�سالمية يف التطبيق املعا�سر، ندوة التطبيقات القت�سادية 	

والإ�سالمية املعا�سرة، الدار البي�ساء، عام 1998م 
• احلطـــاب، كمال توفيق، نحو تكامل نقـــدي اإ�سالمي، ر�سالة ماج�ستري، جامعـــة اأم القرى، مكة املكرمة، 	

عام 1985 م. 
• حقيبــــة تدريبيــــة باأ�سم )اإ�سرتاتيجيــــات اإدارة املوارد الب�سريــــة يف امل�سارف الإ�سالميــــة( امللتقي الإ�سالمي 	

الثاين، املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية، عمان، الأردن، عام1994م.
• حكـــم املحكمـــة ال�سرعية الد�ستوريـــة الباك�ستانية ب�ســـاأن الفائدة )الربـــا(، �سل�سلة ترجمـــان القت�ساد 	

الإ�سالمـــي رقـــم )ب(، املعهد الإ�سالمـــي للبحوث والتدريب، البنـــك الإ�سالمي للتنميـــة، جدة، الطبعة 
الأوىل، عام 1995م.
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• احلـــوراين، د. اأحمد، حما�سرات يف النظـــم النقدية وامل�سرفية، دار جمـــدلوي، عمان، الطبعة بدون، 	
عام 1983م. 

• خـــان، حم�سن، وعبا�ض مرياخـــور، النظام املايل وال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي، �سندوق 	
النقد الدويل، اإدارة البحوث، وثيقة �سادرة عام 1985م. 

• خليـــل، د. �سامـــي، النقود والبنـــوك، �سركة كاظمة للن�ســـر والرتجمة والتوزيع، الكويـــت، الطبعة الأوىل، 	
عام 1982م. 

• خريي، ال�سامن، القت�ساد ال�سيا�سي لال�سرتاكية، دار التقدم، مو�سكو، عام 1972م. 	
• الدجيلي، خولة �ساكر، بيت املال، العراق، طبعة وزارة الأوقاف، 1976م.	
• ذكـــري، د. رمـــزي، القت�ساد العربي حتت احل�سار، مركـــز درا�سات الوحدة العربيـــة، الطبعة الأوىل، 	

بريوت، عام 1989م. 
• ربـــوي، د. حممـــد ابراهيم، امل�سرف املركـــزي يف النظام امل�سريف الإ�سالمي، جامعـــة الأمارات، حلقة 	

نقا�ض مقدمة للجنة ال�ست�سارية العليا لإ�ستكمال تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، الكويت، 1993م. 
• الرحيلـــى، د. حمـــود، الراأ�سمالية وموقف الإ�سالم منهـــا، دار العا�سمة، الريا�ـــض، الطبعة الأوىل، عام 	

1995م. 
• رم�سان، د. زيادة، اإدارة الأعمال امل�سرفية، اجلامعة الإردنية، عمان، عام 1977م. 	
• الزامل، د. يو�سف بن عبداهلل واآخرين، النقود والبنوك والأ�سواق املالية، اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة، 	

الإ�سدار الثامن ع�سر، الطبعة الأوىل، عام 2001م. 
• �سراج، د. حممد اأحمد، النظام امل�سريف الإ�سالمي، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عام 1982م.	
• �سلفـــا تـــوري، رو�سي واآخرين، التكامل النقـــدي العربي، مركز درا�سات الوحـــدة العربية، �سندوق النقد 	

العربي، بريوت، الطبعة الثالثة، 1986 م. 
• �سابرا، د. حممد عمر، ترجمة د. حممد ال�سمهوري، الإ�سالم والتحدي القت�سادي، املعهد العاملي للفكر 	

الإ�سالمي، واملعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية، عمان، الطبعة الأوىل، 1996م. 
• �سابـــرا، د. حممد عمر، ترجمة د. �سيد حممد �سكر، )نحـــو اقت�ساد نقدي عادل(، املعهد العاملي للفكر 	

الإ�سالمي، وا�سنطن، الطبعة الثانية، عام 1990م. 
• �سافعي، د. حممد زكي، مقدمة يف النقود والبنوك، دار النه�سة العربية، بريوت، الطبعة ال�سابعة، بدون 	

تاريخ. 
• ال�سمـــري، ناظم حممـــد نوري، النقـــود وامل�ســـارف، مديرية دار الكتـــب للطباعة والن�ســـر، اجلمهورية 	

العراقية،الطبعة بدون، عام 1987 م. 
• ال�ســـادق، د. علـــي توفيق واآخرون، ال�سيا�سة النقدية يف الدول العربية، �سندوق النقد العربي، اأبو ظبي، 	

الطبعة الأوىل، 1996. 
• �ســـادق، د. مدحـــت، اجلهـــاز امل�سريف يف القت�ســـاد املخطط هيكلـــه ودورة، دار اجلامعـــات امل�سرية، 	

الطبعة بدون، عام 1977 م. 
• �سالح، د. �ساحلي، ال�سيا�سة النقدية واملالية يف اإطار نظام امل�ساركة يف الإقت�سادالإ�سالمي، دار الوفاء، 	

اجلمهورية امل�سرية، الطبعة الأوىل، عام 2001 م. 
• ال�ســـدر، حممد باقر، البنك الالربوي يف الإ�سالم، دار التعـــارف للمطبوعات، بريوت، الطبعة الثامنة، 	

عام 1983م. 
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• �سديقي، الربف�سور حممد جناة اهلل، امل�سارف املركزية يف اإطار العمل الإ�سالمي، جزء من كتاب الإدارة 	
املالية يف الإ�سالم، موؤ�س�سة اآل بيت، عمان، الطبعة بدون، عام بدون. 

• �سديقـــي، الربف�سور حممد جنـــاة اهلل، النظام امل�سريف الالربوي، مركز اأبحـــاث القت�ساد الإ�سالمي، 	
جدة، الطبعة الأوىل، عام 1985م. 

• عـــارف، د. جمد، ال�سيا�ســـة النقدية يف اقت�ساد اإ�سالمـــي ل ربوي )طبيعتها ونطاقهـــا(، املركز العاملي 	
لأبحاث القت�ساد الإ�سالمي، جدة، عام 1982م. 

• عبداحلميـــد، د. م�ستعني، ال�سيا�ســـة التمويلية للم�سارف الإ�سالمية ال�سودانيـــة، واأثرها على الإقت�ساد 	
ال�سوداين، ر�سالة دكتوراه، مقدمة جلامعة اأم القرى ق�سم الدرا�سات العليا، عام 1991م. 

• عبـــداهلل، د. حممد حامد، النظم القت�سادية املعا�سرة، �سئـــون املكتبات جامعة امللك �سعود، الريا�ض، 	
عام 1997م. 

• عبـــداهلل، حممد نـــور علي واآخرين، قوانني البنـــوك الإ�سالمية الإ�س�ض ال�سرعيـــة واملعايري القت�سادية، 	
الكويت، عام 2002 م. 

• علـــى، د. عبداملنعـــم ال�سيـــد، التطـــور التاريخي لالأنظمـــة النقدية يف الأقطـــار العربية، �سنـــدوق النقد 	
العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 1986م. 

• علـــي، د. عبدا ملنعم ال�سيـــد، دور اجلهاز امل�سريف والبنك املركزي يف تنميـــة الأ�سواق املالية يف البلدان 	
العربيـــة، مركز الأمارات للدرا�سات والبحـــوث ال�سرتاتيجية، الأمارات العربية املتحدة، الطبعة الأوىل، 

عام 1998م. 
• عمر. د. ح�سني، مبادئ علم القت�ساد، دار الفكر العربي، بريوت، الطبعة بدون، عام 1989م.	
• عو�ـــض اهلل، د. زينب ح�سني، اقت�ساديات النقود واملال، دار اجلامعة، بريوت، الطبعة بدون، عام 1994 	

م. 
• العيا�ـــض د. غ�ســـان. امل�ســـرف املركزي والدولـــة، احتاد امل�ســـارف العربية، عمان، الطبعـــة بدون، عام 	
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قالوا عن الكتاب :

فقـــد �سعدت �سعادة غامـــرة بعملكم اجلليل حـــول حتول امل�سرف املركـــزي التقليدي اإىل 
مركـــز م�سريف اإ�سالمي بعـــد الإ�سارة اإىل دور امل�سارف املركزيـــة يف النظام الراأ�سمايل 
وال�سرتاكـــي ويف البلـــدان العربيـــة الناميـــة وال�سيا�ســـة النقدية يف القت�ســـاد الإ�سالمي 

وموقفهما منهما.
واإين لأنـــوه مبـــا خ�س�ستـــم لـــه الف�ســـل الثـــاين مـــن بيـــان متطلبـــات تطبيـــق منـــوذج 
امل�ســـرف املركـــزي الإ�سالمـــي وذكـــر النمـــوذج التطبيقي لذلـــك يف امل�ســـرف املركزي 

الإ�سالمي ال�سوداين.
د. حممد احلبيب ابن اخلوجة / الأمني العام ملجمع الفقه الإ�صالمي .

 فاأود اأن اأثني على جهدكم املتميز يف اإ�سدار هذا الكتاب القيم الذي يرثي مكتبة ال�سريفة 
الإ�سالمية.

نبيل عبدالإله ن�صيف / امل�صت�صار امل�صوؤول عن اإدارة الأ�صول بالبنك 
الإ�صالمي للتنمية.

غني عن التعبري مدى حاجتنا يف الوقت احلا�سر ملثل هذه املوؤلفات التي ت�سيف اإىل املكتبة 
الإ�سالميـــة معلومات غزيرة وقيمة واأفـــكار تبني للمهتمني ال�سبل للو�سول اإىل اأقوم الطرق 

لن�سر العمل امل�سريف الإ�سالمي وتطبيقه كواقع عملي.
عبدالرزاق املحمد اخلريجي / م�صاعد املدير العام لإدارة اخلدمات 

امل�صرفية الإ�صالمية بالبنك الأهلي.

وجدتهـــا عماًل علميًا متميزًا يجمع بـــني الأ�سالة والتجديد النافع امللتزم، ولبنة من لبنات 
البناء القت�سادي الإ�سالمي الفتّي. اأثابكم اهلل.

ف�صيلة اأ.د. عبدالكرمي نا�صر العقل.

يف الواقع يعترب اإ�سافة متميزة يف اأدبيات برامج التحول نحو القت�ساد الإ�سالمي
اأ. د. ع�صام بني يحيى الفياليل / جامعة امللك عبدالعزيز.


