
1  
  

 

  زائرـة الجـعـجام
  كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري

  قسم علوم التسيري
  
  

  عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية
  حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية

 
 

  من الطالب
  سليمان ناصر

  
  

  :نة من أمام جلنة املناقشة املكّو
               .رئيساً ..…………… أمحد باشي/  األستاذ الدكتور  -      
   .مشرفاً ومقرراً .… عبد اجمليد قدي / األستاذ الدكتور  -      

   .عضواً ..……………  علي كسّاب /األستاذ الدكتور  -      

  .عضواً .……………………… اقحممد برّ/  الدكتور  -      

     .عضواً .………………… حسني رحيم/  الدكتور  -      

  
  

  2005 - 2004: السنة اجلامعية 



2  
  

 

 إهـداء   
  
  
بِّراً هبما ، واعترافاً جبميلهما ، والتماساً لرضامها ، داعيـاً هلمـا             ..  الكرميني   إىل والديَّ  •

  ". ارمحهما كما ربياين صغرياً ربِّ: " املوىل عز وجل 
  .نبع احلب الصايف ، وَمعني الوفاء الذي ال ينضب .. إىل زوجيت  •
  " .إهلام و يوسف " إِبناي .. إىل قّريت عيين  •
الذي كثرياً ما زودين بدعواته املباركـة بـالتوفيق     .. رمحه اهللا   " يوسف"إىل روح جدي     •

  .والنجاح 
إىل كل باحث يف شؤون الصريفة اإلسالمية ، يسعى إىل تقويتها ، ويشد من أزرهـا ،                  •
  .يعمل على نصرهتا ، مبا ميّده إياها من أفكار وأحباث و

  
  .                                         إىل هؤالء أهدي مثرة جهدي 

  
  

   أبو يوسف                                                  
  يمان ناصر                                                                      سل
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شكر و تقدير  
ربِّ أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علّي بإمتام هذا البحث، وعلى ما مننت به علّي مـن                  

  .عاب وتذليل العقباتة وقدرة على ختطي الّصتوفيق وسداد، وعلى ما منحتين إياه من صّح
يد املساعدة إلجناز هذا البحـث،      أوّد أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل كل من قدم يل            

بدءاَ بأستاذي املشرف الدكتور عبد اجمليد قدي، وذلك ملا أفادين به من خربته الواسعة وثقافته  العاليـة،                
  .ديدة، وملا عاملين به من معاملة األخ ألخيه األصغرإذمل يبخل علّي بنصائحه القّيمة وتوجيهاته الّس
 املسؤولني والباحثني يف املعهـد اإلسـالمي للبحـوث          كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل إخواين     
على ما قدموه يل من مـساعدات، وعلـى         ) السعودية  ( والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة       

الذي أعطى أوامره بتوفري كل ما أحتاج إليه،     ) مدير املعهد آنذاك    ( رأسهم الدكتور معبد علي اجلارحي      
ربوفيسور حممد عمر شابرا ، الذي رأيت فيه هرماً شاخماً وعلماً من أعـالم               بالذكر أيضاً ال   كما أخصّ 

ه يف ذلك تواضع جّم وأدب رفيع، فاهللا أدعو أن يبقيه ذخراً لإلسالم واملسلمني،              اإلقتصاد اإلسالمي، زادَ  
  .ومناراً وقدوة للشباب الباحثني

الباحثني مبركز أحباث اإلقتصاد    كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم اإلمتنان إىل إخواين املسؤولني و         
، وخاصة مدير املركز الدكتور حممد جنيب غـزايل  )السعودية ( امعة امللك عبد العزيز جبدة  جلاإلسالمي  

خياط، الذي وضع إمكانات املركز حتت تصريف، وكذا أمني املكتبة األستاذ طه حممدين، الذي أعطاين               
  .  ضع ودماثة خلق أهل السودان صورة مشرقة عن شهامة وتوا– يف تعامله معي –

مدير ( ، أدين بالفضل الكبري لألستاذ الدكتور حممد عبد احلليم عمر           )مصر  ( ويف أرض الكنانة    
، الذي كان يل    ) جامعة األزهر    –مركز صاحل كامل لإلقتصاد اإلسالمي وأستاذ احملاسبة بكلية التجارة          

له، ورعاين رعاية الوالد لولده، بعد أن سـّخر يل          معه لقاء فتعارف فمحبة صادقة يف اهللا، فغمرين بفض        
 من املوطئني أكنافاً، الذين يألفون      – على طبيعة املصريني     –مكتبة املركز ومكتبته اخلاصة يف بيته، وكان        

  .وُيؤلفون
مدير مركزي ببنك الربكـة     ( ويف اجلزائر، شكر خاص إىل الصديق واألخ الكرمي ناصر حيدر           

تأخر عن مساعديت فيما أحتاج إليه من معلومات ووثائق إلجناز الفصل التطبيقـي             ، الذي مل ي   )اجلزائري  
من هذا البحث، وقد كان ذلك امتداداً لتعاون وثيق و مثمر بيننا، وكذا صديقي وزميلـي يف العمـل                   

  .األستاذ حممد اجلموعي قريشي على ما قدمه يل من مساعدات أثناء مجع املادة العلمية
 وشد من أزري ولو بالكلمة الطيبة، شكراً للجميع وجزاكم اهللا عنا خري             شكراً لكل من شجعين   

  .   اجلزاء
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  مـقــدمـة عـــامـة
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  :متهيد 

إن املتأمل يف حركة البنوك اإلسالمية منذ نشأهتا يالِحظ وال شك تلك اإلجنازات الكبرية الـيت                
زمن، حيث يلمس حركة اإلنتشار الواسعة هلذه البنـوك يف          حققتها خالل ما يقارب الثالثة عقود من ال       

خمتلف البيئات واألقاليم، كما يسجل اخلبري املختص يف شؤوهنا تطوراً مستمراً يف طريقة عملها وحتـسناً                
  .مضطرداً يف آدائها وسعياً دؤوباً منها لتفادي أخطاء املاضي والتطلع إىل املستقبل ومواجهة حتدياته

د املالِحظ هلذه احلركة أهنا وحبكم حداتثها النـسبية الزالـت تعـاين بعـض               لكن باملقابل جي  
الصعوبات ويعترض طريقها عدد من املشكالت، واليت تتطلب من الباحثني واملختصني دراسات معمقة             
دعماً ملسرية هذه البنوك، ومساعدة هلا على مواجهة التطورات اهلائلة والسريعة يف جمال العمل املصريف،               

 من بني أهم هذه اإلشكاالت اليت مل حتسمها الدراسة والبحث بشكل كاف عالقة هذه البنـوك                 ولعل
  .اإلسالمية بالبنوك املركزية

  :أمهية البحث يف املوضوع 
يكتسي البحث يف موضوع العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية أمهية علمية وأكادميية             

لرقابة املصرفية ينظمان اجلهاز املصريف يف كل دولة، ومنه فإن النظام           بالغة، وذلك ألن البنك املركزي وا     
املصريف ألي بلد يعترب من مقومات تطّوره أو من مظاهر ختلّفه، كما أن البنك املركزي يعترب السلطة اليت                  

امـة  ترسم السياسة النقدية اليت هي جزء من السياسة اإلقتصادية العامة للبلد وإحدى أركاهنا واآلداة اهل              
كما تتجلى أمهية البحث يف هذا املوضوع أيضاً يف كونه يتناول مشكلة الرقابة على البنـوك                  . لتنفيذها

 إشكاالً ذو أوجه متعـددة، فهـي        – يف نظرنا    –اإلسالمية حلداثتها ولطبيعة عملها املتميز، واليت تعترب        
  .  جهة أخرىمشكل فكري وفين من جهة، كما أن هلا جوانب قانونية وإيديولوجية من

  :أهداف البحث 
  :يهدف هذا البحث إىل ما يلي 

 تشخيص واقع العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية وفق خمتلف النماذج والبيئات واألنظمة              -1
املصرفية عرب العامل، ومن مث الوقوف على أهم اإلشكاالت العالقة يف جمال الرقابة املصرفية على البنـوك                 

  .اإلسالمية
، والوظـائف   )*( حماولة وضع تصور إلطار العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي التقليـدي            -2

  .املفترضة هلذا األخري جتاه األوىل مبا يضمن النجاعة والفعالية للرقابة املصرفية عليها
                                                           

 .يدي املفهوم السليب أو املتخلف، و إمنا النموذج القائم حالياً للبنك املركزي يف أغلب البلدان و الذي نشأ منذ قرونال نقصد هنا بالتقل  -)*(
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مـع حتديـد     حماولة وضع تصور إلطار العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي اإلسـالمي،              -3
الشروط واملتطلبات الالّزمة لقيام نظام مصريف إسالمي، واليت تكفل لذلك البنك أداء واجبه يف الرقابـة                

  .املصرفية على أفضل وجه، مع التعرض بالتفصيل لوظائفه املفترضة جتاه البنوك اإلسالمية
  : أسباب اختيار املوضوع 

  .بني، موضوعي وآخر ذايتيعود اختيار هذا املوضوع من طرف الباحث إىل سب  
من وجهـة  –فأما املوضوعي فيتمثل يف كون العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي تعترب     

 من املواضيع اليت مل تنل نصيبها الكامل من الدراسة والبحث، خاصة يف ظل التطور اهلائل                -نظر الباحث 
  .أساليب الرقابة املصرفية يف ظلّها بوجه خاصواملستمر لتكنولوجيا العمل املصريف عموماً، وألنظمة و

وأما الذايت فلكون الباحث قد ختّصص يف مسائل البنوك اإلسالمية ومعامالهتا، بدءاً بأطروحـة                
املاجستري إىل األحباث املنشورة أو املقدمة إىل امللتقيات، وبالتايل يعترب هذا البحث تكملة ألعمال الباحث               

  .يف هذا اجملال
  :السابقة للموضوع الدراسات 

حسب اطالع الباحث ويف حدود ما توفر لديه، فإن موضوع العالقة بني البنـوك اإلسـالمية                  
 بكـل   –يف معظمهـا  –والبنـوك املركزية قد مت تناوله غالـباً كمقاالت أو كورقات حبثـية مل ِحتط             
  :ا على ما يلي جوانب املوضوع لتعقّده وتشّعبه، أما البحوث املعّمقة فقد اطلع الباحث منه

، حبث مقدم لنيل درجة     "تطوير منهج وأساليب رقابة البنك املركزي للرقابة على املصارف اإلسالمية          "-
صالح الدين عبد   "م، وفيه يقوم الباحث     1990املاجستري من معهد الدراسات اإلسالمية، القاهرة، سنة        

مدى مالءمتها للعمل املصريف اإلسالمي، مـع  بتقييم أساليب الرقابة املصرفية التقليدية و"العال حممد علي  
  .   اقتراح أساليب الرقابة املالئمة له من طرف بنك مركزي تقليدي

، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من كليـة التجـارة،           "الرقابة املصرفية على املصارف اإلسالمية     "-
بالنقد والتحليل أيـضاً    " صرالغريب نا "م، وفيه يتناول الباحث     1991جامعة عني مشس، القاهرة، سنة      

أساليب الرقابة املصرفية التقليدية على البنوك اإلسالمية، ويضع إطاراً مقترحاً للرقابة عليهـا يف  نظـام                 
  .، ويف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي أيضاً)بني التقليدي واإلسالمي(مصريف خمتلط 

، حبث منشور من طرف مركز صاحل عبد        "ةالبنوك املركزية ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالمي        "-
أمحد جابر  "م، وفيه يتناول الباحث     1999اهللا كامل لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة، سنة         

 تناوله يف الدراستني السابقتني مع التركيز على مدى إمكانية تطبيق األسـاليب املقترحـة               ما متّ " بدران
ر، كما يتعرض أيضاً بالنقد والتحليل لتجارب إقامة بنك مركـزي           للرقابة على البنوك اإلسالمية يف مص     
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إسالمي يف كل من باكستان، إيران، والسودان، وكذا جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إصـدار                
  .قانون خاص بالبنوك اإلسالمية

لرقابة على   أهنا ال تفرق يف األساليب املقترحة هبا ل        -يف عمومها -ويالَحظ على هذه الدراسات       
وهـو  (البنوك اإلسالمية بني ما يصلح منها يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، أي نظام مصريف خمتلط                 

، وما هو مالئم للتطبيق من طرف بنك مركزي إسالمي، أي يف ظـل نظـام مـصريف                  )األعم األغلب 
الفات شرعية، وقد   إسالمي كامل، وهو مامل يتجّسد حلد اآلن إالّ يف حاالت نادرة مع ما يشوهبا من خم               

، وهو ما حياول الباحث هنا أن يـستدركه  "الغريب ناصر"ُتستبَعد هذه احلالة الثانية متاماً كما يف دراسة       
  .       من خالل هذا البحث، وعلى ضوء اإلستفادة من التجارب السابقة يف كال احلالتني

  :إشكالية البحث 
 كل بلد، وقد ُخولت لـه مـن الـصالحيات           يوجد البنك املركزي على قمة اهلرم املصريف يف       

والوسائل ما ميكّنه من ممارسة الرقابة على أنشطة مجيع املصارف العاملة بالدولـة مبـا فيهـا البنـوك                   
  .اإلسالمية

 عن بقيـة     ملواردها وطبيعة عملها املختلف     اهليكلي تكوينلكن هذه البنوك اإلسالمية وحبكم ال     
املعاملة وُتطبَّق عليها نفس اإلجراءات، خاصة وأن معظم القـوانني ويف           البنوك، ال ميكن أن ُتعاَمل نفس       

  .أغلب البلدان تعترب البنوك اإلسالمية بنوكاً جتارية
 مشكلة  البنوك اإلسالمية األوىل هي اإلعتماد الشبه كلي على تقدمي متويالت ألجل              فإذا كانت 

  ؛غة من ربح مضمون وخال من املخاطرة تقريباً       ، نظراً ملا توفره هذه الصي     )*(قصري وخاصة بصيغة املراحبة   
  .هل يكفي هذا التشابه إلعتبار البنوك اإلسالمية بنوكا جتارية ؟ف

ميارس البنك املركزي وظيفة الرقابة على أنشطة البنوك خاصة التجارية منها مستخدماً يف ذلك              
 إعادة اخلصم، أو بعض الوسائل      اإلحتياطي القانوين أو حتديد سعر    بعض الوسائل الكمية كتحديد نسبة      

الكيفية كاإلقناع األدىب، أو بعض أدوات التدخل املباشر كتأطري اإلئتمان أو حتديد السقوف اإلئتمانية،              
وهي نفس الوسائل اليت يستخدمها مع البنوك اإلسالمية على إعتبار هذه األخرية بنوكا جتاريـة كمـا                 

  .ءم إمجاالً مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي ؟أسلفنا، لكن هل هذه األساليب واألدوات تتال
وإذا كانت البنوك اإلسالمية تتشابه أيضاً مع البنوك التجارية يف كون رأمساهلـا صـغري نـسبياً     
باملقارنة مع إمجايل الودائع، فإن اإلختالف بينهما يكمن يف كون ودائع اإلستثمار متثل اجلزء األكرب من                

للودائع اجلاريـة،    اإلسالمية عكس البنوك التجارية اليت يكون اجلزء األكرب فيها           إمجايل الودائع يف البنوك   
                                                           

، معهد العلوم "تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية:"   تناولنا هذا املوضوع بالبحث والتحليل يف رسالتنا للماجستري حتت عنوان-)*(
 .م1998 جامعة اجلزائر، اإلقتصادية،
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ولذلك حتاول البنوك اإلسالمية دائماً الظهور مبظهر البنوك الشاملة أي بنوك جتارية واستثمارية يف نفس               
  .الوقت

سالمية بنفس النسبة   وعلى هذا األساس فإذا طبقنا نسبة اإلحتياطي القانوين مثالً على البنوك اإل           
املطبقة على البنوك التجارية فإن هذه األخرية سوف تغطي هذه النسبة كاملة بالودائع اجلارية لديها، أما                
البنوك اإلسالمية ونظراً لقلة هذه الودائع لديها فإهنا تلجأ إىل تغطية جزء كبري من تلك النسبة بـالودائع                  

عي وهو تعطيل أموال املودعني عـن اإلسـتثمار، فكيـف    اإلستثمارية، مما جيعلها تصطدم مبحظور شر     
  . تتصرف إذن يف مثل هذه احلالة ؟

وقد يقول قائل إن هذه النسبة فُرضت أساساً حلماية أموال املودعني يف حال إفالس البنـك أو                 
ائـع  تعرضه خلسائر غري متوقعة، لكن املتفهم لطبيعة عمل البنوك اإلسالمية يعلم أن هذه البنوك تتلقى ود         

 ،اإلستثمار على أساس املضاربة، أي أن املودعني ميثلون رب املال والبنك اإلسالمي يعترب مضارباً بعمله              
وبالتايل يشترك الطرفان يف الربح واخلسارة، ومن أحكام املضاربة الشرعية أن املضارب يف حالة اخلسارة               

داء عمله، فكيف ُتفـرض إذن نـسبة        بت من جانبه التعدي أو التقصري يف أ       ثاليضمن رأس املال إال إذا      
  .اإلحتياطي القانوين على ودائع اإلستثمار محاية ألموال املودعني من وقوع اخلسارة ؟

ونفس الشيء ميكن قوله بالنسبة لسعر إعادة اخلصم الذي يسمح للبنوك التجارية بإعادة خصم              
 حال احلاجة إىل سيولة، إذ كيـف        أوراقها التجارية لدى البنك املركزي أو اإلقتراض منه هبذا السعر يف          

ميكن للبنك املركزي أن ميثل للبنوك اإلسالمية ملجأ أخرياً لإلقتراض إذا كانت ال تتعامل بالفائدة أخذاً                
  .أو عطاءاً ؟

وإذا كان البنك املركزي والقوانني املصرفية يف كثري من البلدان تفرض  على البنوك التجاريـة                
، واملسامهة يف رؤوس أموال الشركات؛ فكيف ميكن تطبيق هـذه النـسب             نسباً معينة لتوظيف األموال   

  .بنفس القيمة على البنوك اإلسالمية وقد رأينا أهنا بنوك جتارية وبنوك استثمار يف نفس الوقت ؟
كما أن الكثري من القوانني اإلئتمانية حتظر على البنوك التجارية متلّك عقـارات أو منقـوالت                

عمل، فكيف ميكن تطبيق هذه القوانني على البنوك اإلسالمية إذا كانـت طبيعـة              بأكثر من متطلبات ال   
عملها تقتضي هذا التملك وحبجم أكرب من بقية البنوك، خاصة بصيغة املراحبة، وكذلك بصيغ املشاركة               

  .و اإلجيار
 جند أنفسنا أمـام     – اليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث          –أمام هذه التساؤالت    

كيف ميكن للبنك املركزي التقليـدي      : اؤل جوهري يعترب حتصيل حاصل للتساؤالت السابقة وهو         تس
التعامل مع البنوك اإلسالمية بقوانني خاصة تراعي طبيعة عمل هذه البنوك من جهـة وتتماشـى مـع                  
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ويف حال قيام بنـك مركـزي       . التطورات احلديثة يف القطاع املصريف يف ظل العوملة من جهة أخرى ؟           
  .إسالمي، ما هي وظائفه املفترضة جتاه البنوك اإلسالمية ؟

  : فرضيات البحث 
  : يسعى هذا البحث إىل إثبات أو إختبار الفرضيات اآلتية 

  والبنوك اإلسالمية يتطلب وجود عالقة متميزة بني       التقليديةبني طبيعة عمل البنوك     اإلختالف  إن   –أوالً  
  .والبنوك املركزيةهذه األخرية 

 إن أدوات الرقابة املصرفية التقليدية ال تتالئم يف معظمها مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي نظراً                –ثانياً  
  .لإلختالف اجلذري يف األسس  و املعطيات

 بنـك    إمكانية سن قوانني خاصة للرقابة تتماشى و طبيعة عمل البنوك اإلسالمية يف ظل رقابـة               –ثالثاً  
  .ذلك مراعاة العتبارات سياسية و إجتماعية و دينية معينة، ومركزي تقليدي

 إمكانية قيام بنك مركزي إسالمي يف حال أسلمة النظام املصريف للبلد ذو األغلبيـة الـسكانية                 –رابعاً  
ـ                 ة اإلسالمية املطلقة، وبالتايل سن قوانني منظمة للبنوك على أساس العمل وفق آليـات وأسـس مالئم

  .ألحكام الشريعة اإلسالمية
  :منهجية البحث 

إختباراً للفرضيات السابقة، و نظراً لتعدد اجلوانب املتعلقة بإشكالية هذا البحث فإنه يعتمد على              
املنهج الوصفي التحليلي يف معظم أجزاء الباب األول، الذي  ميثل تقدمياً ألدوات وأسـس ومعطيـات                 

قي يف الباب الثاين وذلك لتبيان واقع احلال للرقابة املـصرفية علـى             املوضوع، كما يعتمد املنهج التطبي    
البنوك اإلسالمية يف خمتلف البيئات واألنظمة، وكذا من باب تشخيص اإلختالالت والسلبيات قبل البدء              
يف تقدمي العالج، خاصة عند دراسة عالقة بنك الربكة اجلزائري  ببنك اجلزائر، و مع آخر فـصل مـن                    

 يّتبع البحث منهجاً هو أقرب إىل املنهج اإلستقرائي، إذ وباإلعتماد على املنهجني الـسابقني               الباب الثاين 
يسعى الباحث إىل إستخالص النتائج اجلزئية مما سبق، ويقدم على ضوئها احللول اليت يراهـا مناسـبة،                 

البنوك املركزية سواء   ويضع تصوراً عاماً وتفصيلياً لكل مكونات العالقة بني البنوك اإلسالمية من جهة، و            
  . منها التقليدية أو اإلسالمية من جهة أخرى

كما حاول الباحث استخدام  املنهج املقارن ويف أكثر من موضع، وذلك لتوضيحٍ أكثر لـبعض                
املسائل، أو لفهم أكرب لبعض األسس واملعطيات، أو لتشخيص أعمق لبعض التجارب كما هي يف واقع                

تقليدية و اإلسالمية بشكل عام كما جتسَّد يف إحدى فصول البحث، أو بـني              احلال، سواء بني البنوك ال    
األنظمة املصرفية من خالل بيئات خمتلفة مع التركيز على تلك الدول اليت توفرت لنا بشأهنا املعلومـات                 

  .اجلزائر ، مصر ، ماليزيا ، فرنسا: مثل 
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  :ساليب اآلتية ومتاشياً مع هذه املناهج، إعتمد الباحث يف دراسته على األ
 أسلوب البحث األكادميي، الذي يعتمد على املراجع املختلفة مثل الكتب والـدوريات والبحـوث               -

املقدمة إىل امللتقيات، باعتبار أن هذه األخرية هي األكثر تناوالً للمواضيع املستجدة خاصـة يف جمـال                 
  .العمل املصريف اإلسالمي

ك الربكة اجلزائري و اإلطالع على خمتلف البيانات والوثـائق           األسلوب امليداين، وذلك عند زيارة بن      -
  .املتعلقة جبوانب الرقابة على  البنك من طرف بنك اجلزائر

 أسلوب املقابالت الشخصية، وذلك مع بعض الباحثني أو املسؤولني الذين الختصاصهم عالقة مباشرة              -
  .ا واقتراحاتنا عليهم إلبداء الرأي فيهامبوضوع البحث، لإلستفادة من آرائهم وخربهتم أو لعرض آرائن

 على منهجية هذا البحث، هو ابتعادها قدر اإلمكان عن اخلوض يف املسائل             ميكن مالحظته ومما  
قتصادية يف األساس، وإذا تطلب األمر شيئاً من ذلـك كانـت            االفقهية، وذلك على اعتبار أن الدراسة       

أو برأي إحدى هيئات الفتوى والرقابة الـشرعية للبنـوك          ،  )*(اإلستعانة بآراء أحد اجملامع الفقهية العاملية     
اإلسالمية، أو بتوصيات إحدى امللتقيات حول القضية موضوع البحث، على أساس أن هذه اآلراء متثل               

  . من اإلجتهاد الفردي– يف نظرنا –اجتهاداً مجاعياً، و هو أقوى حجة 
  .على ثالثة فصولقمنا بتقسيم هذا البحث إىل ثالثة أبواب وكل باب حيتوي 

فقد تعرضنا  ) األنظمة املصرفية التقليدية واإلسالمية يف ظل املتغريات الدولية احلديثة        (بالنسبة للباب األول    
يف فصله األول إىل التطورات اإلقتصادية العاملية وأثرها على كل من القطاع املايل العاملي بوجه عـام مث                  

  .وك اإلسالميةالقطاع املصريف بوجه خاص مبا يف ذلك البن
ويف الفصل الثاين تناولنا كل ما يتعلق بالبنك املركزي والرقابة املصرفية يف ظل املتغريات الدولية               

  .احلديثة، مع التعّرض بالتفصيل ألدوات هذه الرقابة ومدى فعاليتها يف السياسة النقدية احلديثة
قليدية و اإلسالمية من حيث املوارد      أما يف الفصل الثالث فقد جعلناه دراسة مقارنة بني البنوك الت          

  .و اإلستخدامات، مث النتائج املترتبة عن اإلختالفات بينهما من حيث ما هو واقع وما هو مفترض
فقد حاولنا من   ) العالقة بني البنوك اإلسالمية و البنك املركزي التقليدي       (أما بالنسبة للباب الثاين     

القة بني البنوك اإلسالمية و البنوك املركزية يف إطـار قـوانني   خالل فصله األول أن نبّين واقع احلال للع      
  .خمتلفة ووفق مناذج متعددة

بينما كان الفصل الثاين من هذا الباب دراسة تطبيقية حاولنا من خالهلا تشخيص العالقة بـني                
  ك بنـك الربكة اجلزائري وبنك اجلزائر، وذلك للوقـوف على أهم اإلشـكاالت العـالقة بني البنـو

                                                           

   .   ، والذي يعترب أكثر تلك اجملامع إفتاًء يف املسائل اإلقتصادية)السعودية(مثل جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة   -)*(
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  .          اإلسالمية والبنوك املركزية التقليدية، ويف ظل قانون مصريف موحد
أن نضع تـصوراً ألهـم      يف الفصل الثالث     حاولنا   ، وعلى ضوء نتائجه   وتبعاً للتشخيص السابق  

اجلوانب التفصيلية للعالقة بني البنوك اإلسالمية و البنوك املركزية التقليدية، وبالتايل الوظائف املفترضـة              
  .جتاه األوىل يف ظل نظام مزدوج القواننيهلذه األخرية 

فقد مّهدنا لـه يف     ) العالقة بني البنوك اإلسالمية و البنك املركزي اإلسالمي       (أما الباب الثالث    
الفصل األول بدراسة مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسالمي يف بلدان العامل اإلسالمي، حبيث وضعنا               

كونة له، مث الشروط و املتطلبات العامة ألسلمة النظـام املـصريف،            تصوراً عاماً هلذا البنك و اهليئات امل      
  .وذلك باعتبار أن إقامة ذلك البنك يعترب نتيجة مباشرة هلذه العملية

كما وضعنا يف الفصل الثاين تصوراً عاماً و تفصيلياً للوظائف املفترضة للبنك املركزي اإلسالمي              
تلف جوانب الرقابة على هذه البنوك، سواء مـا تعلـق منـها             جتاه البنوك اإلسالمية، و اليت تتناول خم      

  .باألنشطة املصرفية بشكل عام، أو حىت اإلجتماعية منها
تقييمية لبعض جتارب اإلشراف    بدراسة  يف الفصل الثالث     قمنا   ،لبحث عامة اوختاماً هلذا الباب و   

زات احملققة من طرف    التنسيق احمللية والدولية على أو بني البنوك اإلسالمية، وذلك بالتعرض ألهم اإلجنا           و
  .اإلستمرار اهليئات اليت أنشئت هلذا الغرض، سواء منها ما هو قائم أو ما مل يكتب له النجاح و

  :صعوبات البحث 
ال خيتلف األمر بالنسبة هلـذا      ال خيلو إجناز أي حبث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، و           

ة اليت تثين الباحث عن بلوع هدفه، ولعل أمهها         البحث، إال أن تلك الصعوبات مل تكن باحلجم أو الشدّ         
كان ندرة الكتب املتخصصة يف شؤون الصريفة اإلسالمية باملكتبات اجلزائرية، وكـذا قلـة امللتقيـات         
املنعقدة باجلزائر حول هذا املوضوع، إضافة إىل انعدام مراكز البحث املتخصصة يف اإلقتصاد اإلسالمي              

 عكس ما هو متوفر يف بلدان عربية و إسالمية، وهو ما            ،المية بوجه خاص  يف أنشطة البنوك اإلس   عامة و 
جعل الباحث يشّد الرحال إىل مثل هذه املراكز يف العديد من املرات، حماوالً أن جيمع منها أكرب قدر من                   

  .املعلومات يف حدود املتاح من الزمن و اإلمكانات
انت األحباث أو األرقـام و املؤشـرات        وإذا كنا نعيش عصر املعلومات و اإلتصاالت، و إذا ك         

اإلقتصادية تتميز بالتطور اهلائل و التجّدد املستمر؛ فإن املعلومات املتعلقة بالبنوك اإلسالمية مل تتوفر بعد               
بالشكل الكايف عرب هذه القنوات خاصة منها شبكة اإلنترنت، إالّ ما تعلق منها ببعض اهليئات الدوليـة                 

  .تلك البنوك، وهو األمر الذي حاول الباحث أن يستفيد منه قدر اإلمكانلإلشراف أو التنسيق بني 
نرجو أن نكون قد خطونا هبذا العمل خطوة يف سبيل البحث العلمي اجلاد، و أن يكون إضافة                 

   .جديدة تثري املكتبة اإلقتصادية اإلسالمية، و اهللا من وراء القصد و هو يهدي السبيل
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ȯَّوɉالباب ا  
  اɉنȚمة املصرفيَّة التقليديَّة واإلسالمية يف șلƍ املتغيِّرات الدوليَّة احلديثة

 Ƈتقد:  
يشهد العامل حتوŊالت كربى، وتطّورات هائلة ومتسارعة يف ظلƍ ما يسمَّى بالعوملـة، والـيت               

لنظام االقتصادي العـاملي    اجملال االقتصادي، فا  : مشلت خمتلف اجملاالت، ولعلƋ أمهƋها على اإلطالق      
اجلديد الذي بدأ يتشكƋل مع بداية العقد األخري من القرن املاضي هو إحدى نواتج العوملة، والسمة                

  .الرئيسيَّة هلا
يقوم هذا النظام على حترير التجارة العامليَّة والتحوŊل إىل آليات الـسوق، وتعميـق الثـورة         

عامل إىل قرية ختتفي فيها احلدود السياسيَّة للدول واجملتمعـات،          التكنلوجيَّة واملعلوماتيَّة، وحتويل ال   
وُيفسح فيها اجملال للتكتŊالت االقتصاديَّة الكربى، واملنظƋمات اإلقليميَّـة، والـشركات املتعـدِّدة             
اجلنسيَّة، وكلƌ ذلك يف إطار جديد من تقسيم العمل الدويل، وأشكال جديدة للعالقات االقتصاديَّة          

  .ةالدوليَّ
ُترى ما هي آثار كلƍ هذه التطوŊرات على القطاعني املايل واملصريف العامليني؟ وكيف تعاملت              
األنظمة املصرفيَّة مبختلف أشكاهلا مع هذه املتغيِّرات؟ وما هي نتائج هذه التطوŊرات على حمدِّدات              

. قة البنوك بالبنوك املركزيَّة؟   العالقة بني املكوِّنات والوحدات األساسيَّة للجهاز املصريف، خاصَّة عال        
  :ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه يف هذا الباب من خالل الفصول التالية

  .التطوŊرات االقتصاديَّة العامليَّة وأثرها على القطاع املايل واملصريف العاملي :الفصل األوَّل 
  . الدوليَّة احلديثةالبنك املركزي والرقابة املصرفيَّة يف ظلƍ املتغيِّرات: الفصل الثاين 

اإلختالفات اهليكليَّة والعمليَّة بني البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة احملدِّدة لطبيعة العالقة          : الفصل الثالث   
 .بني هذه البنوك والبنك املركزي
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ȯوɉصل اȦال  
Ʉواملصريف العامل ƃرها على القطاع املاǭرات االقتصاديَّة العامليَّة وأŊالتطو  

   :متهيد
يعترب القطاع املايل من أكثر القطاعات االقتصاديَّة قابليَّة للتطوŊر يف ظلƍ العوملة، وأكثرها تأثراً              

كما يعترب القطاع املصريف أهمَّ القطاعات الفرعيَّة للقطاع املايل إىل جانـب األسـواق              . مبفرزاهتا
  .املالية

ايل واملصريف العديد من التطوŊرات،     وإذا كانت متطلƋبات العوملة قد فرضت على القطاعني امل        
وجعلت األنظمة املصرفيَّة يف خمتلف بلدان العامل تعيد النظر يف أنظمتها الداخليَّـة، مبـا يؤهِّلـها                 
ملواجهة خماطر تلك التطوŊرات، سواء باإلندماج والتكتŊل، أو بالتقيŊد باملعايري الدوليَّة، خاصَّة فيمـا              

 أو بالتحوط ضدَّ املخاطر املختلفة بالتعامل يف املشتقƋات املالية، فإنƋ األمر            يتعلƋق بكفاية رأس املال،   
ـ  ـ أن نتناول كلƋ هذه التطوŊرات من حيث األسباب والنتـائج   كبداية هلذا البحث يتطلƋب منَّا 

 والظروف املصاحبة هلا، ِلما هلذه احليثيَّات من آثار على مكوِّنات هذا البحث، وعلـى منهجيَّـة               
  :التحليل يف فصوله الالحقة، وسنتناول ذلك من خالل املباحث التالية

 .التطوŊرات العامليَّة احلديثة وأثرها على القطاع املايل العاملي بوجه عام:  املبحث األوَّل -

 .التطوŊرات العامليَّة احلديثة وأثرها على القطاع املصريف العاملي بوجه خاص:  املبحث الثاين -

 .التطوŊرات العامليَّة احلديثة وأثرها على أعمال البنوك اإلسالميَّة: ث الثالث  املبح-

ȯَّوɉاملبحث ا  
  التطوŊرات العامليَّة احلديثة وأǭرها على القطاع املاƃ العاملɄ بوجه عام

شهد القطاع املايل عرب العامل تطوŊرات كربى اتَّسعت وتريهتا مع دخول العقد األخـري مـن      
اضي وال زالت مستمرَّة، ومتثƋلت أهمŊ هذه التطوŊرات يف الثورة التكنولوجيَّـة املطبَّقـة يف               القرن امل 

جمال االتِّصاالت، وظاهرة اإلقتصاد الرمزي، وممَّا ساعد يف تلك الثورة للمعلومات تدويل النشاط             
يف أنشطة األسواق املاليَّـة     املايل، وحترير جتارة اخلدمات املاليَّة، وهو ما نتج عنه يف النهاية اتِّساع             

  :         العامليَّة، وتزايد تعاملها باألدوات املاليَّة احلديثة، وسنتناول هذه النقاط بالتفصيل كما يلي
  . الثورة التكنولوجيَّة يف املعلومات واإلّتصاالت-أوَّال 

         Ŋالتكنولوجيا اليت يشهدها العامل يف جمال املعلومات واالتِّصاالت تعد Ƌثورة حقيقيَّة يف مساهتا   إن 
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وآثارها على القطاعني املايل واملصريف العامليني، بل أضحت صناعة جديدة يف اإلقتصاد الرأمسـايل،     
وأصبحت نظم التكنولوجيا ذات طابع عاملي تأيت الواليات املتَّحدة واليابان على قمَّة الدول املنتجة              

  .امل ولو بالطرق غري املشروعة كالنسǸ والقرصنةهلا، بينما يتمŊ استهالكها يف مجيع بلدان الع
ولقد استفاد اجلهاز املصريف عرب العامل من هذا التقدŊم التكنولوجي يف تطوير وسائل اإلتِّصال              
بني وحداته داخل البلد، أو بني فروعه القائمة يف خمتلف دول العامل، وكـذا تقـدمي اخلـدمات                  

:  ولعلƋ أهمَّ مسات هذه الثورة يف القطاعني املـايل واملـصريف           .املصرفيَّة بدقƋة وسرعة وكفاءة عالية    
  .النشاط املصريف عرب األنترنت، والتجارة اإللكترونيَّة

1-      Ǩاإلنترن Ǝبعد استعمال املـصارف وإصـدارها للبطاقـات البنكيَّـة     : العمل املصريف ع
ر حلقة يف تكنولوجيـا     والبطاقات الذكيَّة، سواء للدفع أو للسحب من أجهزة الصرف اآليل كآخ          

العمل املـصريف   “املصارف، دخلت البنوك عهد العمل املصريف عرب اإلنترنت، والذي يعرَّف بأنه            
الذي تكون فيه اإلنترنت وسيلة االتِّصال بني املصرف والعميل، ومبساعدة نظم أخـرى يـصبح               

صرفيَّة املختلفة الـيت    عميل املصرف قادراً على اإلستفادة من اخلدمات واحلصول على املنتجات امل          
يقدِّمها املصرف من خالل استخدام جهاز كمبيوتر شخصي موجود لديه يسمَّى باملضيف، أو من              
خالل استخدام مضيف آخر، وكلƌ ذلك عن بعد، وبدون احلاجة لالتِّصال املباشر بكادر املصرف              

  .)1(”البشري
عرب اإلنترنت على كافƋة اخلدمات     وتشتمل اخلدمات واملنتجات اليت يقدِّمها املصرف لعمالئه        

واملنتجات املقدَّمة هلم عرب الوسائل التقليديَّة، وتقوم بذلك املصارف من خالل فروعها القائمة عن              
طريق إجياد مواقع إلكترونيَّة خاصَّة هبا للتعامل عرب اإلنترنت، أو من خالل املصارف االفتراضـيَّة               

Virtual Banksمواقع خاصَّة ǜهلا اليت تنش .  
من جمموع البنوك العاملة فيها اخلدمات       %57ففي سويسرا على سبيل املثال يقدِّم أكثر من         

، ويف السويد وفنلندا فإنƋ حوايل ثلث       م2000املصرفيَّة عن طريق اإلنترنت حسب إحصائيَّات سنة        
 املتَّحـدة   عمالء البنوك يستخدمون اإلنترنت يف معامالهتم املصرفيَّة، بينما يوجـد يف الواليـات            

  .)2(2001األمريكيَّة Ʋو ثالثني بنكًا افتراضيŋا إىل غاية سنة 
  :أمَّا أهمŊ أسباب انتشار العمل املصريف عرب اإلنترنت فيمكن أن نوجزها فيما يلي

                                  
)1(-    ȇمكتبـة الرائـد العلميـة، عّمـان،          - الدار العربية للعلوم، بريوت    ،  1العمل املصريف عرب اإلنترنت، ط      : نادر آلفرد قاحو 

 .32 :م، ص2001هـ1421
، 93 اجمللƋـد    -  3 ، جملƋـة التمويـل والتنميـة، العـدد        )ات املعامالت املصرفيَّة اإللكترونيَّة   حتدِّي: ( صاحل نصويل وأندريا شاخيتر    -)2(

 .49: ، ص2002 سبتمرب
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حيث إنƋ املصارف تنظر إىل اإلنترنت على أهنا الوسيلة اليت تساعدها على اإلحتفاȗ             :  املنافسة   -
  .يِّني، واستقطاب عمالء جدد آخرينبعمالئها احلال

حيث أظهرت إحدى الدراسات أنƋ تكلفة املعاملة العادية للعميـل تبلـغ            :  ختفيض التكاليف    -
سنتńا عن طريـق     80، وتتكلƋف   )املشيَّد من احلجر والطوب   (دوالرńا واحدńا يف فرع البنك التقليدي       

  .)1(ن طريق االتِّصال املباشر باإلنترنتسنتا فقط ع 20املكاملة التلفونيَّة، بينما تتكلƋف 
حيث متكƍن اإلنترنت املصرف من التوسع يف تسويق وتقدمي خدماته ألكـرب            :  التوسŊع اجلغرايف    -

 .عدد من العمالء، ويف أكرب عدد من البلدان

حيث يرى اخلرباء أنƋ اإلنترنت تعمل على زيادة فرص اتصال العميل مبـصرفه،             :  تعميق الوالء    -
احلصول على خدماته ومنتجاته ضمن دائرة مكان وزمان أوسع، حيث يعمل ذلك على توطيـد               و

 .العالقة بني العميل واملصرف، وإنشاء نوع جديد من الوالء له

إالƋ أنƋ هناك من يرى العكس، وأنƋ اتِّساع فرص التعامل عرب اإلنترنت  يقلƍل مـن ارتبـاط                  
  .)2(عامل مع اإلنترنت هو األساس وليس املصرف حبدِّ ذاتهالعميل مبصرفه ووالئه له، ويصبح الت

وقد نتج عن انتشار العمل املصريف عرب اإلنترنت ازدياد التحدِّيات املرتبطة مبواضيع األمـن              
واحلماية، وتوفري األنظمة اليت ختدم هذا الغرض، فمع منوِّ أنشطة الصريفة اإللكترونيَّة طُرحت قضايا              

تصاعد إمكانيات اإلحتيال والغشِّ، وإمكانيَّـة عـدم تـوفري          : صارف، أمهƌها هامَّة أمام رجال امل   
ـƋة واألمان يف هذا النمط من التعامالت       كما أنƋ التوقيعات اإللكترونيَّة مـا زالـت قيـد          . السرِّي

النضج، وهي ختتلف من بلد آلخر، إضافة إىل إشكاالت قانونيَّة، قد تتمثƋل يف عدم معرفة البنـك                 
كما .  وتشريعات محاية عمالئه يف الدول األخرى اليت يقدِّم هلم خدماته فيها عرب اإلنترنت             لقوانني

أنƋ هناك حتدِّيات أخرى مثل حدَّة املنافسة يف صناعة اخلدمات املاليَّة اإللكترونيَّة، وافتقـار اإلدارة               
ه باإلضافة إىل املخاطر التقليديَّة     هذا كلƌ . والعاملني إىل اخلربة الالزمة ملواجهة املخاطر املذكورة آنفاً       

األخرى، مثل خماطر اإلئتمان والسيولة، وسعر الفائدة والسوق، حيث من شأن هـذه القنـوات               
  .)3(اإللكترونيَّة أن جتعل من هذه املخاطر أكثر تعقيدńا

ة ويف إطار التوسŊع اجلغرايف املشار إليه سابقاً، حذƋر اتِّحاد املصارف العربيَّـة مـن خطـور               

                                  
،  39 اجمللƋـد    -  3 ، جملƋة التمويل والتنميـة، العـدد      )حتدِّيات املعامالت املصرفيَّة اإللكترونيَّة   : (   صاحل نصويل وأندريا شاخيتر      -)1(

 .48 :، ص2002 سبتمرب
 .13: ، ص2001، سبتمرب 9 السنة - 3   جملƋة الدراسات املاليَّة واملصرفيَّة، العدد-)2(
، )احلكم املؤسَّسايت السليم يف املصارف واملؤسسات املاليـة       : من كتاب (الرقابة املصرفيَّة يف ظلƍ العوملة املالية       :  رمضان الشراح   -)3(

 . وما بعدها33 :، ص2002احتاد املصارف العربية، بريوت، 
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اختراق البنوك األجنبيَّة لألسواق العربيَّة، وذلك من خالل طرح خدماهتا على اإلنترنت، وأوضح             
 من عمالء املصارف العربيَّـة      %  5 مثالً من جذب Ʋو      م1998أنƋ هذه البنوك متكƋنت خالل عام       

العمالء يف  عن طريق اإلنترنت، وتعتزم البنوك األجنبيَّة تكثيف هذا النشاط لكسب عدد أكرب من              
  .)1(املنطقة العربيَّة، ممَّا يعترب حتدِّياً آخر أمام املصارف العربيَّة

وهي ممارسة العمل التجاري عرب اإلنترنت، وتعترب هذه التجارة مـع           :  التجارة اإللكترونيَّة    -2
العمل املصريف عرب اإلنترنت عنصران متكامالن، إذ يعترب هذا األخري وسيلة للتـسديد وحتويـل               

  .ألموال عن ُبعد عند إمتام صفقة يف التجارة اإللكترونيَّة، ممَّا ساهم يف منو وازدهار هذه التجارةا
 4 نقطة اإلنطالق للتجارة اإللكترونيَّة، حيث أنفق املـستهلكون حـوايل            م1998تعترب سنة   

يـون يف   بل 1,2بليون دوالر أمريكي من خالل اإلنترنت يف عطلة عيد امليالد هلذه السنة، مقابـل               
بليـون دوالر    43العام السابق له، كما وصل حجم التجارة اإللكترونيَّة بني املنشآت إىل حوايل             

  .)2(م1998 عام
 أكثر من ملياري معاملة جتاريَّة عرب اإلنترنت على املستوى العـاملي،  م2000كما سجَّل عام  

  .)3(وهذا الرقم ينمو بشكل خيايل ومتسارع
اإلنترنـت للتنميـة    ( هيئـة    م1999 املتَّحدة األمريكيَّة أنشأت سنة      ُيذكر هنا أنƋ الواليات   

، وذلك لنشر اإلنترنت والتجارة اإللكترونيَّة يف الدول النامية، وتأمني التعليم والتدريب            )االقتصاديَّة
ملتَّحدة الالزم لنموِّ وازدهار هذه التجارة، وذلك يف إطار حترير التجارة العامليَّة، اليت تعترب الواليات ا 

  .من أكرب الداعني هلا

  .  șاهرة االقتصاد الرمزي واإلنȦصاȯ املتزايد بني اإلقتصاد العيين واإلقتصاد املاǭ-ƃانياً 

، ويعين تزايد اإلهتمـام العـاملي       )*("دراكر"  اإلقتصادي   إىليرجع مفهوم اإلقتصاد الرمزي     
ملتزايد بني اإلقتصاد العيين املتمثƍل يف تـدفقات        باملعامالت املالية عن املعامالت العينيَّة، واإلنفصام ا      

السلع واخلدمات، واإلقتصاد املايل والنقدي املتمثƍل يف تدفƌق النقود واإلئتمان، حيث أخذت هـذه         
                                  

 جامعـة   -، جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي        )البنوك اإلسالميَّة واتفاقية  حترير اخلدمات املالية      : (حممَّد صفوت قايل    -)1(
 .175: م، ص2002 –هـ 1423، 6  السنة- 16 األزهر، العدد

 .12: ، ص2000رب ، سبتم8 السنة - 3جملƋة الدراسات املاليَّة واملصرفيَّة، العدد  -)2(
 .13: ، ص2001 ، سبتمرب 9 السنة - 3املرجع السابق، العدد   -)3(
)*(- Peter DRUCKER  م مث هاجر إىل بريطانيا مع احلرب العامليـة  1909 إقتصادي أمريكي من أصل منساوي ، ولد بالنمسا سنة

 Manageging for، و 1954 سـنة  The practice of Management: الثانية ومنها إىل الواليات املتحدة، أهم مؤلفاتـه  

Results  م1964 سنة .   
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املعامالت تكتسب استقالليَّة منذ النصف األوَّل من السبعينيَّات، أي أصبح هناك انفصام بني مـا               
اإلقتصاد الرمزي، وأصبحت هناك مفاضلة بني استخدام رأس املال يف          يسمَّى باإلقتصاد احلقيقي و   

الديون واستخدامه يف اإلنتاج، وأيضا بني املضاربة واإلستثمار، وأصبح الريع مفضَّال على الربح،             
  .والرمسلة على العائد السنوي، وأصبحت اجلماعات واملراكز املاليَّة أقوى من احلكومات

 تزايد اإلنفصام بني النظام املايل والنقدي       م1971 العامليَّة مع بداية     وبعد اهنيار أسعار الصرف   
من جهة، والتجارة من جهة أخرى، وقد قُدِّرت عمليات تبادل العمالت يف أهمِّ مراكز املـال يف                 

تريليـون   35مليار دوالر يوميŋا، أي ما يقـارب   150حبوايل ) دوالر يف لندن سوق اليورو(العامل  
  .)1(1992 نة، وذلك سنةدوالر يف الس

  :وُيستخلص من هذا نتيجتان هامتان
كرب حجم رأس املال غري املرتبط بالتجارة، واملستقل عنها فعليŋا، ويفوق حجـم رأس              :  األوىل -

  .املال الناتج منها
إنفصال أسواق رأس املال عن أسواق التجارة الدوليَّة، وأصبحت هلا دورهتا اخلاصَّة هبا،             :  الثانية -
  .صبحت حركة رأس املال يف األسواق الدوليَّة ال ترتبط حبجم التجارة الدوليَّةوأ

  .  تدويل النشاȓ املاƃ، وƠرير Ɵارة اƪدمات املالية-ǭالثاً 

 الناحية التارخييَّة جند أنƋ القوانني احلكومية تقسِّم قطاع اخلدمات املاليَّة إىل ثالثة قطاعات              مـن 
األسـواق  (، قطاع التأمني، املؤسَّسات املالية غري املـصرفيَّة         )البنوك(يف  القطاع املصر : فرعيَّة هي 

وبالرغم من أنƋ هذا التقسيم ال يزال ذا أمهƍـيَّة من حيث نوعيَّة اخلدمة إالƋ أنه ال يـساعد                  ). املالية
. تنظيميَّة بينـها  على حتديد األنواع املختلفة للمؤسَّسات املالية بدقƋة، حيث يتمŊ اآلن إزالة العوائق ال            

ونتيجة لسعي الشركات إىل توسيع أنشطتها وتنويعها فإنƋ العديد منها يقدِّم خدماته يف أكثر مـن                
  .نوع من اخلدمات املالية، وبعض الشركات العامليَّة تغطƍي قدراً كبرياً من هذه املنتجات

ـ  ق املالية احمللية بالعـامل  ـ إرتباط األسوا وهو أحد نواتج العوملة يعين تدويل النشاط املايل 
اخلارجي من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال لتصبح أسواق رأس املال أكثر ارتباطا               

   :)2(وتكامالً، وميكن اإلستدالل عليها مبظهرين
 تطوŊر حجم املعامالت عرب احلدود يف األسهم والسندات يف الدول الصناعيَّة املتقدِّمة، حيـث               -1

                                  
م، 2000 -هـ  1420،  )بدون دار النشر  (البنوك الشاملة وتطوير دور اجلهاز املصريف املصري        : رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل      -)1(

 .20،  19: ص
 .34: م، ص2003-2002مصر، /ية، اإلسكندريةالعوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامع:    عبد املطلب عبد احلميد -)2(
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 من النـاتج    %  10انات إىل أنƋ املعامالت اخلارجيَّة يف األوراق املالية كانت متثƍل أقلƋ من             تشري البي 
 يف كـلƊ مـن      %   100، بينما وصلت إىل ما يزيد عن        1980احمللƍي اإلمجايل يف هذه الدول عام       

 مـن فرنـسا    يف كـلƊ %  200م، وإىل ما يزيد عن 1996الواليات املتَّحد األمريكيَّة وأملانيا عام   
  .وإيطاليا وكندا لنفس العام

 تطوŊر تداول النقد األجنيب على الصعيد العاملي، حيث تشري اإلحصاءات إىل أنƋ متوسِّط حجم               -2
مليار دوالر أمريكـي يف منتـصف        200التعامل اليومي يف أسواق الصرف األجنيب قد ارتفع من          

 مـن   %    84، وهو ما يزيـد عـن        م1995عام  تريليون دوالر يف     1,2الثمانينيَّات، إىل حوايل    
ويعترب هذا مؤشِّرńا آخر على اإلنفصال بني       . اإلحتياطيات الدوليَّة جلميع بلدان العامل يف نفس العام       

  .النظام املايل العاملي وحجم التجارة الدوليَّة املشار إليه سابقاً
 ُمثƍلت  م1978املدفوعات لسنة   وكمثال آخر، ويف فرنسا جند أنƋ املعامالت اجلارية يف ميزان           

  من جمموع التدفƌقات املسجَّلة يف ميزان املدفوعات، بينما اإلستثمارات طويلـة             % 75يف حدود   
 مـن   %   23 مل تعد املعامالت اجلارية متثƍل أكثر مـن          م1994، ويف سنة     % 17املدى سجَّلت   

.  مـن اجملمـوع    %  74,5ألجل  جمموع التدفقات، يف حني مثƋلت حركة رؤوس األموال طويلة ا         
ويفسَّر هذا التزايد اجلنوين يف حركة رؤوس األموال ومعامالت الصرف حبركة التفكيك التشريعي             
يف اجملال املايل، وبنموِّ اإليداعات املالية؛ لذا ولغاية بداية الثمانينيَّات كان القيد اخلارجي املؤثƍر على               

جاري، أو رصيد العمليَّات اجلارية، أمَّا اآلن ويف ظـروف          الدولة يرتبط قبل كلƍ شيء بالرصيد الت      
  .)1(العوملة املالية، فإنƋ حركة رؤوس األموال هي اليت تلعب الدور األساسي يف التأثري

أمَّا حترير جتارة اخلدمات املالية فيعين رفع القيود الدوليَّة عن هذه اخلدمات، واليت يتمŊ تقدميها               
  :على شكلني 

خلدمات املالية بواسطة مؤسَّسة يف دولة ما إىل مستهلك هلذه اخلدمات يف دولة أخرى،               تقدمي ا  -أ
 .أي بيع البنوك خلدماهتا املالية خارج احلدود ولغري املقيمني

 تقدمي اخلدمات املالية من خالل إنشاء شركات تابعة أو فروع، أو وكاالت بواسطة هـذه                -ب
 .مني يف ذلك البلدالفروع يف بلد آخر للمقيمني وغري املقي

غـري  (وكمثال لتحرير اخلدمات املالية جند أنƋ حصَّة الشركات األجنبية من سوق التـأمني              
يف كندا تصل إىل ثلثي النشاط يف هذه السوق، بينما تتجاوز هـذه النـسبة               ) التأمني على احلياة  

ديَّة  يف العديــد مــن البلــدان األخــرى ملنظƋمــة التعــاون والتنميــة االقتــصا% 10 الـــ

                                  
 .99 :، ص2003املدخل إىل  السياسات االقتصاديَّة الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : عبد اجمليد قدي   -)1(
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O.C.D.E / O.E.C.D  خالل الفترة من Ŗ1(م1994 إىل 1987، وذلك كمتوسِّط عام(.  
لقد كان السبب الرئيسي يف تدويل النشاط املايل وحترير جتارة اخلدمات املالية رغبة الـدول               
العظمى يف حتقيق مكاسب اقتصاديَّة من وراء ذلك، والنظر إىل كثري من البلدان النامية على أهنـا                 

سواق مالية قد يكرب حجمها واستهالكها مستقبالً بفعل هذا اإلنفتاح، وهذا مـا أدَّى بالـدول                أ
الكربى إىل إدراج اخلدمات املالية ضمن مفاوضات جولة أورغواي، بعد  أن أصبحت تشكƍل مـا       

 كانـت تـنظƍم     م1947 يف سنة    GATT من حجم التجارة الدوليَّة، إذ إنƋ الغات         % 20يزيد عن   
رة يف السلع فقط، وتدخل اخلدمات املالية املراد تنظيمها كقطاع من اثين عشر قطاعاً خدميŋا               التجا

، ومن مبادئها األساسيَّة رفع القيـود عـن          GATSتشملها اإلتِّفاقيَّة العامَّة للتجارة يف اخلدمات       
ـƋة   املدفوعات الدوليَّة، وعدم تطبيق قيود على التحويالت، إالƋ للدول اليت تعاين م            ن مصاعب جدِّي

  .يف موازين مدفوعاهتا
،  OMC / WTOوإذا كانت جولة أورغواي قد أسفرت عن قيام املنظƋمة العامليَّة للتجارة            

فإنƋ ملحقها اخلاصَّ باخلدمات املالية، ونظراً لصعوبة الوصول إىل تفـاهم هنـائي حولـه، متƋـت                
لدول األعضاء حول اخلدمات املالية اليت ميكـن        اإلستعاضة عنه بتوقيع مذكƍرة تفاهم والتزام بني ا       

وقد انتـهت   . اإللتزام بتحريرها، من خالل استخدام أساليب التفاوض اليت تتيحها اتِّفاقيَّة الغات          
، مثƋ   28/07/1995 دولة على الربوتوكول املؤقƋت للخدمات املالية يف         47جولة املفاوضات بتوقيع    

، لتنتـهي بنجـاح وبتوقيـع        10/04/1997هذه اخلدمات يف    بدأت املفاوضات النهائيَّة بشأن     
 دولة، وليصبح نافذ املفعول يف مـارس        70، وباتِّفاق بني     12/12/1997الربوتوكول النهائي يف    

  .م1999
 من أنشطة البنوك وشركات التأمني واألوراق املاليـة         %  95ويغطي هذا اإلتِّفاق أكثر من      

  .)2(تطبيق شرط الدولة األوىل بالرعايةواملعلومات حول هذه القطاعات، مع 
يرى بعض اخلرباء أنƋ تدويل النشاط املايل وحترير جتارة اخلدمات املالية على املستوى العاملي              
ال خيلو من بعض املنافع، فهو يسهِّل تدفƌق رؤوس األموال من الدول ذات الفائض إىل الدول ذات                 

ستثمارات يف دول العجز، ويرفع من عوائد الدول ذات         العجز منها، مما خيفƍض من تكلفة فوائد اإل       
الفائض وتعاين من اƳفاض عوائد االستثمار نسبيŋا، كما قد يـساهم تـدفƌق رؤوس األمـوال يف                 
تساوي معدَّالت الفائدة بني الدول، ويبدو أنƋ ذلك قد حـدث بالفعـل بـني دول االتِّحـاد                  

                                  
، )بدون تـاريǸ  (مصر،  / يةالتطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على أعمال البنوك، الدار اجلامعيَّة، اإلسكندر        : طارق عبد العال محاد       -)1(

 .27 :ص
 .84 :، ص1999، مؤسَّسة األهرام، القاهرة، 139تبسيط الغات، كتاب األهرام االقتصادي، رقم : عادل حممَّد خليل  -)2(
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Ÿ1(األورو(.  
 إىل أنƋ وجـود     م1996 سنة   Goldstein وغولدشتاين   Turnerكما توصَّل الباحثان تورنر     

املؤسَّسات املالية األجنبيَّة قد ساعد على استقرار األنظمة املالية يف عدة بلدان عند ظهور األزمـة                
  . )2(، ومنع انتشارها إىل الدول األخرى1995-1994املكسيكيَّة 

اناً هلذا التدويل، ولعلƋ أوضح مثال علـى        إالƋ أنƋ الواقع أفرز نتائج سلبيَّة أخرى وخطرية أحي        
، حيث أنƋ اإلستثمارات األجنبيَّة يف السوقني املـايل واملـصريف           م1997ذلك األزمة اآلسيويَّة سنة     

 من األموال املتحرِّكة يف هذه األسواق، ويف ظلƍ حترير          %  40لبلدان جنوب آسيا وصلت إىل Ʋو       
 إستغلƋ الفرصة بعض املستثمرين واملضاربني يف أسواق        م1995 يناير   التجارة العامليَّة ابتداًء من أوَّل    

هذه الدول لزعزعة استقرارها املايل واإلقتصادي، والذي أصبح ينافس الغـرب، وعلـى رأسـه               
الواليات املتَّحدة، وذلك بتحويل مليارات من الدوالرات من رصيد هذه الدول إىل رصيد بعـض               

، إضافة إىل   “جورج سورس ”سهم األمريكي ذي األصل اجملري      كبار أولئك املضاربني، وعلى رأ    
أنƋ احلجم الكبري من اإلستثمارات األجنبيَّة يف السوق املايل أتاح الفرصة هلذه اإلستثمارات بـأن               
تتحكƋم يف أسعار األسهم والسندات والعمالت، وباستخدام الوسائل املشروعة وغري املـشروعة،            

 اإلجتاه الذي خيدم مصاحل أولئك املضاربني، كلƌ ذلك ويف ظلƍ عدم            لتوجيه حركة هذه األسعار إىل    
ضبط وضعف الرقابة على األسواق املالية عجَّل حبدوث اإلهنيارات املتتالية يف أسواق تلك البلدان              

  .)3(اآلسيويَّة

ليـة   اتساع أنشطة البورصات وأسواȧ املاȯ العامليَّة، وتزايد التعامـل يف اɉدوات املا            -رابعńا  
  ). التوريق واملشتقات املالية(احلديثة 

إنƋ التوسŊع املطƋرد يف أنشطة البورصات وأسواق املال العامليَّة كان نتيجة لتعاظم دورها على              
املستوى العاملي، خاصَّة بعد حتوŊل معظم الدول يف العامل Ʋو اقتصاد السوق احلرِّ، وتطبيق بـرامج                

مويل وتطوŊر وسائل اإلتصال احلديثة زادت حدَّة املنافسة بـني          ومع اتساع أسواق الت   . اخلوصصة
               Ɖا لتشابه اخلدمات املالية واملصرفيَّة اليت تقـدِّمها كـلńاملؤسَّسات املالية غري املصرفيَّة والبنوك، نظر
منهما من جهة، وبني البنوك نفسها على امتالك أكرب حصَّة من األسواق من جهة أخرى، وهو ما                 

  .بنوك إىل دخول األسواق املالية وبقوَّة أيضńاأدَّى بال
لقد ازداد حجم التعامالت يف األوراق املالية واملشتقƋات الدوليَّة بشكل كبري خالل العـشر              

                                  
 .33 :التطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال محاد  -)1(
 .41 :املرجع السابق، ص  -)2(
 . وما بعدها145 :، ص2000، )بدون دار النشر(النقود والبنوك واألسواق املالية، : حممَّد حافظ عبده الرهوان  -)3(
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 مليـار دوالر  100سنوات املاضية، فقد ارتفعت قيمة األوراق املالية اليت متƋ إصدارها من حـوايل             
، ممَّا جيعل ذلك أكثر أمهƍـيَّة من اإلقـراض         م1996ر عام    مليار دوال  500 إىل   م1987أمريكي عام   

  .)1(1996: مليار دوالر أمريكي يف ذلك العام، أي 400الدويل، والذي وصل إىل Ʋو 
ومل يقتصر التطوŊر والتوسŊع يف أعمال البورصات على التقليديَّة أو الكربى منها فقط، مثـل               

نكفورت، بل امتدَّ إىل الدول األخرى أيضńا، حيـث         بورصة نيويورك، لندن، طوكيو، باريس، فرا     
شهدت األسواق الناشئة تطوŊراً كبرياً يف الثمانينيَّات والتسعينيَّات، فعلى سبيل املثال بـدأ نـشاط               

مليار يوان، مثƋ ارتفـع هـذا احلجـم إىل           1,4 حبجم تعامل قدره     م1990البورصة يف الصني سنة     
صر بلغت مجلة رؤوس أموال الشركات املتداولة يف البورصـة  ويف م . م1993مليار يوان سنة     205
حـوايل  : أي (م1997 مليار جنيـه سـنة       24,4مليار جنيه، مثƋ ارتفع إىل       11 مبلغ   م1996سنة  
  .)2()مليار دوالر أمريكي 7,16

 حول عيِّنة من ستِّني بلدńا ناميـاً، تبــيَّن أنƋ           م1997ويف دراسة قام هبا البنك الدويل سنة        
 هذه العيِّنة من البلدان قد حقƋقت درجة مرتفعة من التكامل املايل يف أوائـل التـسعينيَّات،                 نصف

  .)3( مقارنة مع منتصف الثمانينيَّات%  50وميثƍل هذا التكامل زيادة بنسبة 
لقد صاحب التطوŊر يف أنشطة البورصات واتساع األسواق املالية على املستوى العاملي تزايد             

  .األوراق املالية احلديثة، مثل التوريق واملشتقات املاليةالتعامل يف 
حتويل أصول مالية غري سائلة مثل :  و يعين Securitizationالتسنيد : ويسمَّى أيضńا:  التوريق -1

قابلة للتداول يف أوراق رأس املال،      ) أسهم وسندات (القروض واألصول األخرى إىل أوراق مالية       
نات عينيَّة أو مالية ذات تدفƌقات نقديَّة متوقƋعة، وال تستند إىل جمـرَّد             وهي أوراق تستند إىل ضما    

  .)4(القدرة املتوقƋعة للمدين على السداد من خالل التزامه العام بالوفاء بالدين
إمكانيَّة احلصول على متويل جديد بضمان الديون املصرفيَّة القائمة، إمَّـا           : فالتوريق يعين إذن  

ول مالية جديدة، أو من خالل حتويل املوجودات من املقـرض الرئيـسي إىل              من خالل إنشاء أص   
مستثمرين آخرين، وحتويل القروض إىل أوراق مالية يعطي للدائن فرصة ترويج قروضه وحتويلـها              
إىل دائنني آخرين ببيع األوراق اليت متثلها وتداوهلا يف البورصة، ويتمŊ حتويل املوجودات املالية مـن                

الوسـيلة ذات   ”صلي إىل مستثمرين جدد عن طريق وسيط يتمثƋل يف شركات تسمَّى            املقرض األ 

                                  
 .19 :التطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال محاد  -)1(
 .22:  مرجع سابق، صالبنوك الشاملة،: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)2(
 .20 :املرجع السابق، ص: طارق عبد العال محاد  -)3(
 .237 :، ص2001أدوات وتقنيَّات مصرفيَّة، دار غريب، القاهرة، : مدحت صادق  -)4(
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اليت تشتري سندات الدين األصليَّة مـن  ) Special Purpose Vehicle) S.V.P“ الغرض اخلاص
الدائن األصلي، وهو البنك عادة، مثƋ تصدر سندات جديدة تطرح للبيع، مع انتقـال الـضمانات                

  .ن األصلي إىل السندات اجلديدةاملصاحبة لسندات الدي
 عندما بدأت هيئة الرهون العقاريَّـة       م1970ُعرفت عمليَّة التوريق يف الواليات املتَّحدة عام        

يف وضـع  ) Government National Mortagage Association) GNMAالوطنيَّة األمريكيَّة 
ن العقاريَّة، وقد شجَّع هذا الضمان      برنامج تضمن مبقتضاه سداد األصل والفوائد املترتِّبة على الديو        

املؤسَّسات املالية اخلاصَّة، كالبنوك ومؤسَّسات اإلدِّخار واإلقراض على بيع هذه الديون املضمونة            
يف شكل سندات، وقد أصبحت هيئة الرهون العقاريَّة الوطنيَّة األمريكيَّة تقـوم بـدور الوسـيط                

  ).SVP(الوسيلة ذات الغرض اخلاص : املسمَّى
بينما يذكر الباحث عبيد احلجازي بأنƋ أوَّل عمليَّة توريق كانت يف الواليات املــتَّحدة،              

 وهـي سـوق للـرهن    Freddie Macومرتبطة بالرهن العقاري دائماً، لكن عن طريق مؤسَّسة 
العقاري تتبع اجلهات اإلحتاديَّة، واليت استطاعت تعبئة أوراق مالية قابلة للتـداول يف سـوق وول                

  .)1(يت حللƍ أزمة اإلسكان يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّةستر
وقد انتشرت عمليَّات التوريق يف دول خمتلفة من العامل اعتبارńا من منتصف الثمانينيَّات مـن               
القرن املاضي، ومل تعد مقتصرة على القروض املضمونة برهون عقاريَّة، وإنَّما امتدَّت إىل جمـاالت               

. السيَّارات، والديون املترتِّبة على استخدام بطاقات اإلئتمان، وتأجري املعدَّات        قروض  : أخرى، مثل 
وتعترب عمليَّة التوريق مبثابة دمج بني أسواق اإلئتمان وأسواق رأس املال؛ ألهنا تزيل احلدود بـني                

  .القروض املصرفيَّة واألوراق املالية
حللƍ أزمة الديون بالنسبة للبلدان الدائنة،      كما انتقلت عمليَّات التوريق إىل املستوى الدويل، و       

فبعد انفجار أزمة املديونيَّة العامليَّة للبلدان النامية يف الثمانينيَّات إقترح وزير اخلزانة األمريكي آنذاك              
 خمطƋطًا لبيع جانب من الديون املستحقƋة على الـدول الناميـة            م1989سنة  “  BRADYبرادي  ”

تساهم فيها الدول الكربى، أي بإجراء توريق لديون الدول الناميـة ذات            بواسطة مؤسَّسة دوليَّة    
املديونيَّة املرتفعة عن طريق مبادلة هذه الديون بسندات ذات قيمة إمسيَّة أعلى أو بـنفس القيمـة                 

  .اإلمسيَّة، ولكن بأسعار فائدة منخفضة
لدوليَّـة، لوجـدنا أنƋ     ولو نظرنا إىل الوزن النسيب لعمليَّات التوريق يف أسواق التمويـل ا           

مليار  600 من إمجايل القروض اليت قدَّمتها األسواق األوروبيَّة، وقدرها          % 84السندات قد بلغت    

                                  
 .3 :، ص2001، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 2التوريق ومدى أمهƍـيَّته يف ظلƍ قانون الرهن العقاري، ط: عبيد علي حجازي  -)1(



 

23  
  

دوالر أمريكي، وأنƋ حجم القروض اليت متƋ توريقها يف السوق األمريكيَّة قد تضاعف مبعدَّل Ʀس               
  . )1(م1991 و1986مرَّات بني عامي 

ه يربط املقترضني بأسواق رأس املال مباشرة، متجاوزńا بذلك ما يسمَّى           ومن مزايا التوريق أن   
بالوساطة املالية اليت كانت متثƍل تكلفة زائدة على مصروفات القرض، ومتالفياً بذلك عجز البنوك              
التجاريَّة عن تدبري األموال الالزمة لإلقراض يف أوقات األزمات النقديَّة، كما يأيت كحـلƊ أمثـل                

عندما يتقاعس املدين عن الوفاء، ويصبح الدين مشكوكاً يف حتصيله ، فيقوم الدائن بتوريق              للدائن  
  .هذا الدين أو بيعه طالباً للسيولة، ويتفادى بذلك تكوين خمصَّصات له يف امليزانيَّة

أمَّا مساوئه فتبدو خاصَّة على املستوى الدويل، إذ قد يشترط الطرف املدين للموافقة علـى               
دين من طرف الدائن أن يتمَّ السداد بالعملة احمللƍـيَّة، واستثمار كامل قيمـة الـدين يف                توريق ال 

مشروعات داخل حدود الدولة، وهذه العمليَّة تبدو مغرية للدول املدينة، إالƋ أهنا قد يكون هلا أثـر                
ب علـى إنفاقهـا     بالغ على السياسة النقديَّة واملالية للدولة إذا كانت قيمة الدين كبرية، فقد يترتَّ            

Ǜم من مساوŊما حيمله التضخ ƍم، بكلŊ2(حدوث تضخ(.  
تنقسم األوراق املالية املتداولة يف أسواق املـال إىل         :  DERIVATIVES املشتقƋات املالية    -2

  :جمموعتني 
اجملموعة األوىل، وتتضمَّن السندات واألسهم بشقƋيها العادي واملمتاز، ومتثƍل عصب أسواق           

ـƋام              رأس امل  ال احلاضرة اليت يتمŊ فيها تسليم األوراق اليت تتضمَّنها الصفقة، وسداد قيمتها خالل أي
معدودة، كما أنƋ تلك األسواق احلاضرة واألصول املالية اليت ُتتداول فيها تعدŊ متطلƋبـا أساسـيŋا                

  .املشتقƋات: لوجود اجملموعة الثانية من األوراق املالية أي
عة الثانية، أي عقود املشتقƋات، وكما يدلƌ عليها امسها، فإنƋ وجود تلك العقـود،              أمَّا اجملمو 

وكذا قيمتها السوقيَّة تشتقŊ أو تتوقƋف كلƍـيَّة على القيمة السوقيَّة ألصل آخر ُيتـداول يف سـوق    
  .حاضرة

األصول : أي(نيَّة  لذلك تعرَّف املشتقƋات املالية بأهنا عقود تشتقŊ قيمتها من قيمة األصول املع           
، واألصول اليت تكوِّن موضوع العقد تتنوَّع ما بني األسهم والـسندات            )اليت متثƍل موضوع العقد   

إƀ، وتسمح املشتقƋات للمستثمر بتحقيـق مكاسـب أو خـسائر        ...والسلع والعمالت األجنبيَّة  
  .)3(اعتماداً على أداء األصل موضوع العقد

                                  
 . 6: التوريق ومدى أمهƍـيَّته يف ظلƍ قانون الرهن العقاري، مرجع سابق،  ص: عبيد علي حجازي  -)1(
 .49: املرجع السابق، ص  -)2(
 .5 :، ص2001مصر، / الدار اجلامعيَّة، اإلسكندرية) املفاهيم، إدارة املخاطر، احملاسبة(املشتقƋات املالية : طارق عبد العال محاد  -)3(
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  :شتقƋات املالية إالƋ أنƋ أمهƋها وأكثرها انتشاراً هيوبالرغم من تعدŊد أنواع امل
يتيح عقد اخليار للمشتري احلق، وليس اإللتزام، بشراء وبيـع           : OPTIONS عقود اخليارات    -أ

أصل مايل أو عيين يف تاريǸ الحق، وبسعر حمدَّد وفق التعاقد، وذلك نظري دفع عالوة للبائع عنـد                  
 التزام مشتري حقِّ اخليار على سداد قيمة العـالوة دون أن ميتـدَّ إىل               حترير العقد، ومن مثƋ يقتصر    

ضرورة تنفيذ البيع أو الشراء، ويف املقابل فإنَّه خيسر هذه العمولة يف حالة عدم استخدامه للعقـد،                 
عقد اختيار الـشراء،    : ، وله نوعان  )1(ولذلك يعترب عقد اخليار من أعلى أنواع املشتقƋات يف تكلفته         

  .اختيار البيعوعقد 
 عندما قـرَّرت    م1973ُيذكر أنƋ عقود اخليارات أصبحت تؤدِّي دورا مهمŋا ومميَّزńا منذ عام            

بورصة شيكاغو إنشاء جهاز أو قسم خاص بالتعامل باخليارات، واليت تعدŊ أحدث ما ابتكره الفكر               
  .)2(ختيارات ستَّة أسواق لإل6اإلستثماري حتَّى اآلن، وتوجد بالواليات املـتَّحدة 

، أُدخلت عقود اخليارات على األصول املاليـة بعـد أن           م1973كما أنه يف تلك السنة، أي       
كانت قاصرة على السلع الزراعية واملوارد الطبيعيَّة واملعادن النفيسة، كما أنƋ عقود اخليارات على              

داول هـذه العقـود يف      األسهم اليت كانت متاحة آنذاك تتداول يف سوق غري منظƋمة، أمَّا اآلن فتت            
  .)3(أسواق منظƋمة، وأصبحت هناك صور عديدة منها

هي عقود تعطي للمشتري احلقَّ يف شـراء أو   : FORWARD CONTRACTS العقود اآلجلة -ب
بيع أصل مايل أو عيين بسعر حمدَّد مسبقاً، حبيث يتمŊ تسليم األصل يف تاريǸ الحق، مثل عقود التـصدير           

ين أنه عند إبرام العقد يتمŊ اختيار سعر التسليم، حبيث تكون قيمة العقد اآلجل صفرńا               واإلسترياد، وهذا يع  
  .والعقود اآلجلة تعترب أبسط أنواع املشتقƋات، وال يتمŊ تداوهلا يف البورصات كثرياً. بالنسبة للطرفني

بأهنا اتِّفاق تعاقديŌ بني    تعرَّف عمليَّات املبادلة أو املقايضة       : SWAPS عقود املبادلة أو املقايضة      -جـ
، على أن يتمَّ تبادل عكسي هلـذا        )أصل مايل، أو نقود عادة    (طرفني على تبادل قدر معيَّن من األصول        

  .األصل يف تاريǸ معيَّن مستقبالً
  :وتطبَّق عقود املبادلة يف نوعني أساسيَّني مها

ملة ما وبيعها آجالً يف نفس الوقت       وجتمع هذه العمليَّة بني الشراء الفوري لع      :  مبادلة العمالت    -
                                  

 .46: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)1(
، 231، جملة االقتصاد اإلسـالمي، العـدد        )املشتقات املالية يف املمارسة العمليَّة ويف الرؤية الشرعيَّة       : (عبد احلميد حممود اليعلي     -)2(

 .40 :م، ص2000 سبتمرب-هـ1421مجادى الثانية 
املشتقات، العقود اآلجلة والعقود املستقبلية، منشأة املعارف،       ) اجلزء الثاين (الفكر احلديث يف إدارة املخاطر،      : هيم هندي منري إبرا   -)3(

 .6 :، ص2003مصر، /اإلسكندرية
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  .أو العكس، على أن تكون قيمة كلƊ من العقدين واحدة، ولكن يف تارخيني خمتلفني
وهي عقد صفقة ملبادلة فوائد مستحقƋة الدفع بـسعر ثابـت بـأخرى             :  مبادلة أسعار الفائدة     -

  .مستحقƋة بسعر متغيِّر أو العكس مقابل عمولة

الستالم أو بتسليم أصل معـيَّن  ) مقاصة(هي اتِّفاقيَّة بني مستثمر ومؤسَّسة تقاص : ة   العقود املستقبليَّ  -د
يف وقت الحق وبسعر حمدَّد سلفاً، وهذه االتِّفاقيَّة  ختتلف عن اإلتِّفاقيَّات األخرى من حيـث إمكانيَّـة                

  .)1(ن العقدحتويلها، فكلƌ طرف ميكن أن يبيع حقƋه يف اإلستالم أو التسليم خالل فترة سريا
تقوم بدور الوسيط بني املشتري والبائع، وتـضمن        ) أو بيت السمسرة  (إنƋ مؤسَّسة التقاص    

لكلƊ منهما حقƋه، وألجل ذلك فإنَّها تطلب من املشتري إيداع مبلغ معيَّن كهامش ابتدائي لضمان               
لتغيŊرات كسعر  تنفيذه شروط العقد، وقد تطلب هذا الضمان منهما معńا للحماية من خماطر بعض ا             

  .الصرف
والفرق بني العقود اآلجلة والعقود املستقبليَّة هو أنƋ كالŕ منهما ميثƍل اتِّفاقاً ببيع أو شراء أصل                
بسعر حمدَّد مسبقاً وتسليم الحق، إالƋ أنه يف العقود املستقبليَّة يندر تسليم األصل حملƍ التعاقد، وإنَّما                

  .ألسعارتتمŊ التسوية على أساس فروق ا
أمَّا الفرق بني العقود املستقبليَّة واخليارات فإنƋ هذه األخرية ال متثƍل التزاماً، بينمـا تكـون                

  .األوىل واجبة التنفيذ، كما أنƋ العقود املستقبليَّة منطيَّة عكس العقود اآلجلة
و التحوŊط ضدَّ خماطر    وتتمثƋل األمهƍـيَّة اإلقتصاديَّة لعقود املشتقƋات يف تقدمي خدمة التغطية أ         

التغيŊرات السعريَّة، كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفƌقات النقديَّة، وإقامة فرص استثمار جديـدة،             
وتساهم يف تسيري وتنشيط التعامل يف األصول املتداولة يف البورصات، وكلƌ هذا مـن شـأنه أن                 

  .ةيساهم يف سرعة ودقƋة التنفيذ لإلستراتيجيَّات اإلستثماريَّ
أمَّا املخاطر الكامنة يف التعامل باألدوات املالية املشتقƋة فهي نفـس املخـاطر الـيت ميكـن                 
مواجهتها يف األدوات املالية األخرى من خماطر ائتمانيَّة وخماطر السوق، ولكن بدرجة أكرب حجماً              

  .فترة قصرية من الزمنوتعقيداً، ألنƋ قيم األدوات املشتقƋة تكون أكثر قابليَّة للتقلƌبات، وخالل 
عندما حتوَّلت هذه املشتقƋات إىل أدوات استثماريَّة، وتوسَّع تداوهلا يف البورصـات العامليَّـة              
هبدف املضاربة وحتقيق الربح، زادت خماطرها اليت سبَّبت خسائر للعديد من املؤسَّسات املـصرفيَّة              

مليـار دوالر،    1,5جم خسائره إىل     البنك اإلجنليزي الذي وصل ح     BEARINGSالعامليَّة، ومنها   
 ماليني دوالر يف شـهر  4 األمريكي الذي تقدَّر خسائره بنحو KIDDER PEABODYوبنك 

                                  
 .185 :م، ص2002 –هـ 1422األردن، /، دار صفاء، عمَّان1 :األسواق املالية والنقدية، ط: مجال جويدان اجلمل  -)1(
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مليار دوالر مـن خـالل       1,8، ومؤسَّسة سوميتو اليابانيَّة اليت خسرت       م1994أغسطس من عام    
  .)1(مضاربات يف عقود Ʋاس مستقبليَّة خالل فترة عشر سنوات

ه يف هناية هذا املبحث هو أنƋ هناك العديد من األدوات املالية احلديثة اليت يـتمŊ                وما ميكن قول  
ابتكارها من حني آلخر، ومنها على سبيل املثال أداة حديثة إلدارة اخلـصوم يف ظـلƍ املنافـسة                  

يت  وال Euronotesالسعريَّة، واستخدام األدوات ذات الفائدة املعدمة، واآلجال القصرية اليت تسمَّى           
تتيح للمقترضني فرصة احلصول على مصدر متويل طويل األجل من خالل إصدار سلـسلة مـن                
األوراق قصرية األجل، وهو ما يفسِّر لنا ظاهرة تقصري اآلجال يف الوقت الراهن، واجلدير بالذكر               

كل أنƋ أغلب هذه اإلبتكارات يدخل ضمن البنود خارج امليزانيَّة، واليت تعاظمت أمهƍــيَّتها بـش              
وتبقى األسواق النقديَّة واملاليَّة العامليَّـة مرشَّـحة لظهـور          . )2(ملحوȗ خالل السنوات األخرية   

  .واستعمال املزيد من اإلبتكارات املالية احلديثة

  املبحث الثاين
ȋبوجه خا Ʉرها على القطاع املصريف العاملǭرات العاملـيَّة احلديثة وأŊالتطو  

   Ŋالتناول السابق للتطو Ƌرات العامليَّة وأثرها على القطاع املايل العاملي يشري يف بعض عناصره           إن
إىل أثر هذه التطوŊرات على القطاع املصريف باعتبار هذا األخري جزًءا من األوَّل، وسنتناول هـذا                

  .األثر بشيء من التفصيل يف هذا املبحث
ظام املصريف للدولـة، والـذي      وكما تعرَّضنا للقطاع املايل ومكوِّناته جيدر بنا أن نعّرف الن         

ويقـصد بالنظـام املـصريف جمموعـة        . تكّون جمموع وحداته ما يسمَّى بالنظام املصريف العاملي       
املؤسَّسات اليت تتعامل باإلئتمان، ومن مثƋ تكون وظيفة هذا النظام هي توفري اإلئتمان الالزم علـى                

  . )3(دينه آجاالً معيَّنة لدفع الدينالصعيدين الفردي والقومي، ويعين اإلئتمان منح الدائن مل
  :وتتمثƋل أهمŊ آثار التطوŊرات العامليَّة على النظام املصريف العاملي يف العناصر اآلتية 

 توسŊع التواجد اɉجنƑ وملكيَّته للقطاع املصريف يف أȡلب بلدان العاƁ، وزيادة عمليَّات             -أوَّالً  
  .ة انتقاȯاƪوصصة يف البلدان اليت مترŊ مبرحل

إنƋ التواجد األجنيب يف القطاع املصريف للعديد من الدول، وملكيَّته ألصول املصارف فيهـا،              

                                  
 .47: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: ي صاحل عبد الفتَّاح صاحلرشد  -)1(
، )احلكم املؤسَّسايت السليم يف املصارف واملؤسسات املاليـة       : من كتاب (الرقابة املصرفيَّة يف ظلƍ العوملة املالية       : رمضان الشراح   -)2(

 .19 :مرجع سابق، ص
 .158 :، ص1999مصر، /النقود والبنوك، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندريَّةمبادǛ : أسامة حممَّد الفويل،  جمدي حممود شهاب  -)3(
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ليست وليدة العوملة، بل اتَّسعت يف ظلƍها، وهي نتيجة حتميَّة لتدويل اإلقتـصاد وحتريـر جتـارة                 
  .اخلدمات املالية املشار إليها سابقاً

 يف كلƊ   %   80ة ألصول الصرافة، جند هذه امللكيَّة قد بلغت         وكمثال لتوسŊع امللكيَّة األجنبيَّ   
ـ      من هونغ   يف كل من الواليـات املــتَّحدة        %   20 كونغ وسنغافورة، كما تتجاوز نسبة ال

  .)1(األمريكيَّة واألرجنتني والشيلي يف منتصف التسعينيَّات
لنامية اليت تطبِّـق بـرامج      أمَّا خوصصة البنوك فهي أحد توابع العوملة، وهي خاصَّة بالدول ا          

اإلصالح اإلقتصادي والتحوŊل إىل آليَّات السوق، وأهمŊ دوافع هذه اخلوصصة هو التكيŊف مع مـا               
  .جاءت به اتِّفاقيَّة حترير جتارة اخلدمات املالية يف إطار اتِّفاقيَّة الغات واملنظƋمة العامليَّة للتجارة

 يف تنشيط سوق األوراق املالية، وتوسيع قاعـدة         وتتحدَّد أهداف اخلوصصة للبنوك خاصَّة    
امللكيَّة، وزيادة املنافسة يف السوق املصرفيَّة، وحتسني األداء االقتصادي، وحتديث اإلدارة، وزيـادة             
كفاءة أداء اخلدمات املصرفيَّة، وترشيد اإلنفاق العامِّ على املشاريع حبسن ختصيص املوارد، وإدارة             

  .أفضل للسياسة النقديَّة
  . șاهرة توجŊه البنوك يف أعماهلا Ʋو الشموليَّة-ǭانياً 

يعرَّف البنك الشامل بأنه مؤسَّسة ائتمان متارس العديد أو كلƋ املهن البنكيَّة يف آن واحـد،                
فهي تظهر يف العديد من األنشطة اليت ختتلف باختالف العمالء، وبالتـايل املنتجـات، املنـاطق                

 تأمني  -ات، وهي تتجاوز أحياناً املهن البنكيَّة احملضة بتطوير استراتيجيَّة بنك           اجلغرافيَّة، التكنولوجيَّ 
Bancassurance (2).  

كما ميكن تعريف البنوك الشاملة بأهنا تلك الكيانات املصرفيَّة اليت تسعى دائماً وراء تنويـع               
وظƍـف مواردهـا،    مصادر التمويل، وتعبئة أكرب قدر ممكن من املدَّخرات من كافة القطاعات، وت           

وتفتح ومتنح اإلئتمان املصريف جلميع القطاعات، كما تعمل على تقدمي كافة اخلـدمات املتنوِّعـة               
واملتجدِّدة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف، حبيث جندها جتمع ما بني وظائف البنوك التجاريَّـة                 

  .)3(لالتقليديَّة ووظائف البنوك املتخصِّصة، وبنوك اإلستثمار واألعما
خالل نصف قرن تقريباً كان شكل البنوك يبدو بسيطاً، باستثناء البنك املركزي كان هناك              
نوعان أساسيَّان من املؤسَّسات ميكن إحصاؤمها يف األنظمة البنكيَّة، أحدمها بنـوك الودائـع، أو               

                                  
 .25 :التطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال محاد  -)1(

(2)- Sylvie DE COUSSERGUES : Gestion de la banque ; du diagnostic à la stratégie, 3ème Ed. , DUNOD, 
Paris, 2002, p : 251. 

 .19 :، ص2000مصر، /البنوك الشاملة، عمليَّاهتا وإدارهتا، الدار اجلامعيَّة، اإلسكندرية: عبد املطلب عبد احلميد  -)3(
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ويل، وهي  اآلخر يتعامل يف األجل الط    . البنوك التجاريَّة، وكانت متخصِّصة يف العمل ألجل قصري       
 يف الواليـات  Investment banks اإلجنليزية، أو Merchant banksبنوك األعمال الفرنسيَّة، أو 

: املـتَّحدة األمريكيَّة، فقط أملانيا كانت من بني البلدان الكربى اليت شكƋلت استثناًء ببنكها املسمَّى             
  .(1)“بنك شامل”

لك يف معظم بلدان العامل، خاصَّة مع أواخر        وبالرغم من انتشار ظاهرة البنوك الشاملة بعد ذ       
القرن املاضي، إالƋ أننا جند البنوك التجاريَّة يف البلدان اإلجنلوسكسونية  ال زالت هـي املـسيطرة،                 

، (2)بينما جند يف أملانيا وسويسرا والبالد املنخفضة واليابان أنƋ البنوك الشاملة هي النموذج املسيطر             
سباب تارخييَّة، فأملانيا نشأت هبا البنوك الشاملة ألنƋ الثورة الصناعيَّة بدأت           ويبدو أنƋ ذلك يعود أل    

متأخِّرة هبا بنحو قرن عن بريطانيا، وأسندت تنمية الصناعات هبا إىل البنوك دون متييـز، والـيت                 
  .ارتبطت أنشطتها بتمويل خمتلف املشروعات الصناعيَّة

ة اليت كانت تأخذ بنظام الفصل إىل وقت قريب، جند          وبالنسبة للواليات املـتَّحدة األمريكيَّ   
“  Glass-Steagall Actغالس سـتيغال   ”أنƋ هذا الفصل كان بسبب تطبيق ما يعرف بقانون 

نتيجة حدوث أزمة   ) التجاريَّة واإلستثمار ( الذي أقام الفصل الكامل بني فرعي البنوك         م1933سنة  
امل، وإفالس الكثري من البنوك التجاريَّة بسبب تعاملها يف         يف البورصة آنذاك أدَّت إىل اهنيارها بالك      

البورصة، وشكƋل هذا القانون قيداً على مشاركة املصارف يف متويل األسـهم، إىل أن متƋ إلغـاؤه                 
  .م1999 سنة

  :ويف الوقت احلايل جند ثالثة مناذج للبنوك الشاملة يف األنظمة املصرفيَّة للدول، وهي
وهو النموذج اإلجنليزي، ويوجد أيضńا يف كندا، ويتمثƋـل يف قيـام البنـك              :  النموذج األوَّل    -

باألعمال املصرفيَّة التقليديَّة، بينما تقوم شركات فرعيَّة تابعة للبنك باألنشطة املاليـة األخـرى،              
كالتعامل يف األوراق املالية وأنشطة التأمني، وميكن أن يدخل هنا النموذج األمريكي الذي يكون              

 البنك على شكل شركة قابضة تتبعها شركات مستقلƋة، تقوم كلƌ شـركة بنـشاط مـصريف                فيه
  .تقليدي، أو بنوع من األنشطة املشار إليها

ويوجد فيه بنك رئيسي تكون له صالت ملكيَّة أكثر تـشابكاً مـع البنـوك               :  النموذج الثاين    -
 وهذا النموذج يتجسَّد خاصَّة يف الدول       األخرى، وُيسمح هلا مجيعاً مبمارسة خمتلف األنشطة املالية،       

  .كوريا اجلنوبيَّة واليابان: اآلسيويَّة، مثل

                                  
(1)- Huguette DURAND : De la banque universelle au retour de la banque spécialisée, (livre de : contrôle des 

activités bancaires et risques financiers), Ed. ECONOMICA, Paris, 1998, p : 19. 
(2)- Mabid AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked questions, 

1st Ed. Islamic Research and Training Institute/ IDB, Jeddah / K.S.A., 1422H - 2001, p: 21. 
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وفيه توجد البنوك الشاملة متاماً، واليت متارس خمتلف األنشطة املالية من خالل            :  النموذج الثالث    -
  .أقسام داخل البنك، وهو النموذج األملاين والسويسري

  :عماهلا Ʋو الشموليَّة إىل عدَّة أسباب أمهƌها وتعود ظاهرة توجŊه البنوك يف أ
شركات التأمني وصناديق االستثمار وغريها     :  منافسة املؤسَّسات املالية غري املصرفيَّة للبنوك، مثل       -

اليت أصبحت متارس خمتلف عمليَّات التمويل، خاصَّة بالنسبة لتلك القطاعات اليت كانت حكـراً              
تشاهبت أدوات تعبئة املوارد املتمثلة يف خمتلف أنواع الودائع بالنـسبة     على البنوك املتخصِّصة، كما     

للبنوك مع األوراق املالية اليت تصدرها تلك املؤسَّسات، خاصَّة وأنƋ هذه األخرية معفاة غالباً مـن                
بعض القيود املفروضة على البنوك، كالتزامها بإيداع احتياطي نقدي لدى البنك املركزي، ومبعايري             

  .ة رأس املالكفاي
 ظهور العديد من اإلبتكارات واألدوات املالية املستحدثة يف سوق رأس املال، موازاة مع اƳفاض               -

هامش الربح يف األنشطة التقليديَّة، أدَّى بالبنوك إىل توسيع أنشطتها إىل التعامل يف هـذه األدوات                
  .والتعامل يف األنشطة املتعلƋقة باألوراق املالية

 ، أو ثقافـة األسـواق   SUPER MARKET احمللƍي والعاملي لثقافة السوبر ماركت  اإلنتشار-
اجملمَّعة، حيث أصبح املستهلك املايل يفضِّل احلصول على خدماته املالية وغريها من مصدر واحـد          
قدر اإلمكان توفرياً للجهد والوقت، إضافة إىل أنƋ اخلدمات املالية من اخلدمات اليت يرتبط فيهـا                

  .)1(تهلك ارتباطاً كبرياً باسم وبسمعة مقدِّم اخلدمة، وكل ما يقدِّمه على تنوŊعهاملس
بنـوك  ( بالرغم من أمهƍـيَّة التمويل اإلستثماري طويل األجل الذي تقدِّمه البنوك املتخصِّـصة              -

عليَّتـها  ، إالƋ أنƋ ختصŊصها يف ذلك قد عرَّضها باستمرار إىل عدد من املشاكل حدَّت من فا               )التنمية
ودورها يف عمليَّة التنمية اإلقتصاديَّة يف كثري من الدول، ومن هذه املشاكل ارتباط مستقبل البنك               
مبستقبل النشاط الذي ختصَّص فيه، كما أنƋ البنوك فقدت خربهتا عن األحوال اإلقتصاديَّة العامَّـة               

، وهـذا الـسبب     )2(غريهـا للبالد، بسبب تركƌز دراستها على الفروع اليت ختصَّصت فيها دون           
باإلضافة إىل قلƋة  املوارد املتأتِّية من الودائع، جعل الكثري من هذه البنوك املتخصِّصة تقدِّم اإلئتمان                

  .قصري األجل، ومتارس بعض العمليَّات املصرفيَّة املتخصِّصة اليت متارسها البنوك التجاريَّة
دول العامل خاصَّة منها البلدان املتقدِّمة، تتمثƋل    جتدر اإلشارة هنا إىل أنƋ هناك ظاهرة يف بعض          

يف عودة البنوك أو تراجعها من السعي إىل الشموليَّة إىل السعي Ʋو العودة إىل التخصŊص، وذلـك                 
                                  

 .65: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)1(
، 0002 مؤسَّـسة الـوراق، عمَّـان،         ،  1إدارة املصارف؛ استراتيجيَّة تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان، ط       : محزة حممود الزبيدي    -)2(

 .201 :ص
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نتيجة عدَّة عوامل كالتأقلم مع الظروف اإلقتصاديَّة، واملخاطر اليت أنتجتها العوملة، وكذا الدخول             
فمثالً تعامل البنوك يف جمال العقار الـذي تـصاحبه          . ملألوفة بالنسبة للبنوك  يف بعض اجملاالت غري ا    

األزمات كان أهمَّ األسباب يف الصعوبات اليت عرفها النظـام املـصريف األمريكـي يف بدايـة                 
     Ńوالنظام املصريف الفرنسي الذي أُضعف بسبب       م1995 – 1994: التسعينيَّات، والياباين بني سنيت ،

، واخلسائر اليت تتكبَّدها البنوك يف أيِّ قطاع جتربها على تكوين خمصَّصات            م1997ة  هذه األزمة سن  
ملواجهة قروضها املشكوك يف حتصيلها، واألخطار البنكيَّة املعتربة أكرب من أن جتعلها تغامر بالعمل              

  .(1)يف جماالت غري معروفة لديها
ارد واالستǺدامات التقليديَّـة والتعامـل يف        توجŊه البنوك Ʋو تنويع أدواهتا يف ȡري املو        -ǭالثاً  

  .اɉدوات املالية احلديثة
إنƋ التنوŊع املالحظ يف موارد واستخدامات البنوك حالياً يرتبط يف معظمه بظاهرة توجŊه هذه              
 البنوك Ʋو الشموليَّة، واليت تناولناها بالتفصيل سابقاً، لكنَّ هذا ال يعين أنƋ ذلك التنوŊع يقتصر على               
البنوك الشاملة فقط، حيث رأينا حركة عكسيَّة تشهدها بعض البلدان املتقدِّمة، وهي العودة مـن               
الشموليَّة إىل التخصŊص يف العمل املصريف، لذلك ميكن القول بأنƋ هذا التنوŊع هو ظاهرة أمشـل يف                 

  .ظلƍ العوملة
ـƍية   تسعى البنوك حالياً إىل احلرص على تنويع مصادر احلصول على األ           موال واإليرادات املتأت

من قطاعات متعدِّدة عن طريق إدارة اخلصوم، وكذا التنويع يف اإلستخدامات والتوظيفات، خاصَّة             
منها اليت تقلƍل من خماطر نقص السيولة بالنسبة للبنك، وحتقƍق أكرب درجة مـن األمـان بالنـسبة                  

  .للمودعني
كثر إجيابيَّة كلƋما اتَّجه إىل ممارسة أنـشطة غـري          وتبدو استراتيجيَّة البنك يف اإلستخدامات أ     

مصرفيَّة، مثل إدارة صناديق اإلستثمار والتأجري التمويلي، أو القيام بوظيفة إصدار األوراق املاليـة              
ملشروعات األعمال، كما أنƋ إدارة البنك حملفظة أوراق املالية تعتمد كثرياً على التنويـع يف هـذه                 

لشركات واملؤسَّسات املصدرة هلا، وتواريǸ استحقاقها، وتباعدها جغرافيŋا،        األوراق، بني أنشطة ا   
  .مع ختفيض درجة ارتباطها ببعضها البعض، وكلƌ هذا يف سبيل ختفيض املخاطرة وتعظيم الرحبيَّة

ويف إطار استراتيجيَّات التنويع أصبحت البنوك تتعامل بقوَّة يف األنشطة املتعلƋقـة بأعمـال              
انيَّة؛ ألهنا ال تؤثƍر على عناصر ميزانيَّة البنك، ولكنَّها حتقƍق له إيرادات مع أهنا ال ختلو من          خارج امليز 

خماطر، وقد جتسَّد ذلك يف التعامل يف األدوات املالية احلديثة، مثل املشتقات املالية، وقد رأينا سابقاً                
Ŋقها للبنوك واملتعاملني عموماً هي التحوƍأهمَّ ميزة حتق Ƌط ضدَّ األخطار املستقبليَّةأن.  

                                  
(1)- Huguette DURAND : De la banque universelle au retour de la banque spécialisée, op. cit. , p : 35. 
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كما سامهت البنوك يف نشاط مبيعات القروض عن طريق بيع كلƊ أو جزء من قرض معيَّن،                
أي حتريك القرض من ميزانيَّة البنك وحتويله إىل سيولة عن طريق توريقه وحتويلـه إىل سـندات                 

وليس غريبـاً أن    . ا ألداة التوريق  وبيعها يف سوق األوراق املالية، وقد رأينا ذلك سابقاً عند تناولن          
قروض السيَّارات، وما يقرب من ربع      ) 7/1(جند أنƋ أكثر من ثلثي القروض احمللƍـيَّة، وحوايل ُسبع          

  .)1(مقبوضات بطاقات اإلئتمان املتداولة يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة قد متƋ توريقها
فيَّة للبنوك اƳفضت حصَّة البنوك من الودائـع،        وبسبب منافسة املؤسَّسات املالية غري املصر     

وأصبح عليها أن تتَّجه إىل مصادر أموال جديدة، فبعد أن كانت هذه البنوك تعتمد على الودائـع                 
التقليديَّة اضطرَّت إىل التوسŊع يف اإلعتماد على ما يسمَّى بشهادات اإليـداع القابلـة للتـداول                

Negotiable Certificate of Deposit (NCD)    فأصبحت من أهمِّ املصادر الرئيـسيَّة ملـوارد
               ƌالبنوك العامليَّة، وهي شهادات تصدر بفئات خمتلفة، وُتتداول يف أسواق رأس املال، ومدَّهتا ال تقل

ـƋام، ومتوسِّط أجلها Ʀسة أشهر        بلغت قيمة هذه الـشهادات يف       م1987ويف سنة   . عن سبعة أي
بليون يومياً، وأصبحت املـصدر   4 بليون دوالر، مبعدَّل تداول 325ة الواليات املـتَّحدة األمريكيَّ  

  .)2(الرئيسي للتمويل اإلضايف يف استخدامات املصارف األمريكيَّة
، وزاد استخدام شـهادات اإليـداع       )حتت الطلب (وقد قلƋ االعتماد على الودائع بالشيك       

، م1993 عام   %  33 إىل   م1960عام   %  2كمصدر من مصادر التمويل يف البنوك عرب العامل من          
 خـالل   % 23 وأصبحت   %   61ويف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة كانت الودائع بالشيك متثƍل         

  .)3(نفس الفترة
                Ƌسني بنكاً يف العامل أنƦ أمَّا يف جمال اإلستخدمات فقد اتَّضح من أحدث تقرير حول أكرب

تحقƋق من عمليَّات اإلئتمان املصريف، أي اإلقراض، بل من         املصدر الرئيسي ألرباح البنوك مل يعد ي      
األصول األخرى املدرَّة للدخل والعائد الكبري، ومن عمليَّات إدارة األصول اليت سحبت األعمـال              

  .)4(خارج امليزانيَّة
  . اإلندماǯ والتكتŊالت بني البنوك الكɁƎ يف العاƁ-رابعاً 

: ي كان سـائداً إىل وقـت قريـب هـو مـا يـسمَّى      إنƋ شكل التعاون بني البنوك والذ    
الذي ميثƍل تضافر جهود جمموعة مـن البنـوك   “  Consortium banksكونسورتيوم البنوك  ”

                                  
 .92: التوريق، مرجع سابق، ص: عبيد علي حجازي  -)1(
 .07 : م ص 8991 –ه ه8141  دار النشر للجامعات، القاهرة،  ،3املصرفيَّة اإلسالميَّة األزمة واملخرج، ط: يوسف كمال حممَّد  -)2(
 .111: ، مرجع سابق، صالبنوك الشاملة: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)3(
 .37: العوملة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد املطلب عبد احلميد  -)4(



 

32  
  

املستقلƋة لتخفيض بعض مواردها لتمويل مشترك، فهو تركƌز يف التوظيف وليس تركƌزńا يف رأس املال               
، ...)أشغال البناء الكربى، جممَّعات صـناعيَّة     بترول،  (يهدف إىل متويل مشروعات كربى حمدَّدة       

والسبب هو ضخامة املوارد النقديَّة اليت حتتاجها هذه املشروعات، واليت يعجز عنها بنك مبفرده، أو          
  .تعجز عنه السوق النقديَّة يف بلد ما

 أمَّا يف الشكل الذي اتسع نطاقه مؤخَّراً فهو اإلندماج املصريف الكلƍي، وهـو مـن اآلثـار                
اإلقتصاديَّة اهلامَّة للعوملة على النظام املصريف، ويتمثƋل يف موجة اندماجات مصرفيَّة، سـواء بـني               

  .البنوك الكبرية والصغرية، أو البنوك الكربى مع بعضها
هناك أنواع عديدة من اإلندماج املصريف، فمن حيث الشكل يوجد اإلندماج األفقي الـذي              

واإلندماج الرأسي الذي يتمŊ بني البنوك الـصغرية       .  يف نفس النشاط   يتمŊ بني بنكني أو أكثر يعمالن     
وهناك الدمج املختلط الذي يـتمŊ  . يف مناطق خمتلفة مع بنك رئيسي يوجد يف إحدى املدن الكربى          

  .بني بنكني أو أكثر يعمالن يف أنشطة خمتلفة غري مترابطة
ج الطـوعي أو اإلرادي، والـدمج       أمَّا من حيث العالقة بني األطراف املندجمة فهناك الـدم         

الالإرادي، ويطلق عليه أيضńا الدمج العدواين أو اإلستحواذ، والذي يواجه مبعارضة شـديدة مـن               
إدارة البنك املندمج أو املستهدف نتيجة لتدنِّي السعر املعروض من طـرف البنـك الـدامج، أو                 

  .للمحافظة على اإلستقالليَّة من طرف األوَّل
 Ŋل أهمƋاألسباب وراء ظاهرة اإلندماج املصريف يف وتتمث:  

 حتقيق اقتصاديَّات احلجم الكبري من جرَّاء خفض تكاليف اإلنتاج، وحتقيق معدَّل تركƌز عال يف               -
األسواق املصرفيَّة، وإىل زيادة مستوى اجلودة يف اخلدمات املقدَّمة، وفوق هذا كلƍه حتقيـق مبـدأ                

  .5 = 2 + 2وِّنة له، أو ما يعرف مببدأ زيادة الكلƍ على اجلزئيَّات املك
 سياسات اإلصالح اإلقتصادي يف العديد من دول العامل، والتحوŊل Ʋو آليات اقتصاد الـسوق               -

جعلت البنوك تسعى إىل اإلندماج لزيادة قدرهتا التنافسيَّة، ولكسب قوة أكثر يف حتمŊل األزمـات               
  .ومواجهة خماطر العوملة

 للبنك تنويع حمفظة التوظيف والتوسŊع يف استخدام األدوات املاليـة احلديثـة              جتميع املوارد يتيح   -
  .ذات التكاليف العالية، واليت تنخفض تكاليفها عند توزيعها

 حترير جتارة اخلدمات املالية اليت تعدŊ اخلدمات املصرفيَّة جزًءا منها يف إطـار املنظƋمـة العامليَّـة                  -
 رأس املال، كلƌ هذا أدَّى بالبنوك إىل اإلندماج لكسب موقع هلا يف             للتجارة، وتطبيق معايري كفاية   

ظلƍ هذه املتطلƋبات، وهذا السبب األخري كان وراء تأجيل الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة لدخوهلا             
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 ، وذلك لتسمح باملزيد من عمليَّات اإلندماج بني       م1997إىل املنظƋمة العامليَّة للتجارة إىل هناية سنة        
  .بنوكها

وقد سجَّل العامل العديد من عمليَّات اإلندماج بني البنوك، خاصَّة يف الدول العظمى، ففـي               
 Bank ofبنك أوف أمريكا  ” حدث اندماج بني م1995الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة، ويف سنة 

America  “و ” Security Pacific Bank  “  نتج عنه تكوين بنك جديـد باسـم :”Bank 

America Corporation  “    ثاين أكرب بنك من حيث املوجـودات يف العـامل سـنة Ŋوالذي يعد
 أخبار اإلندماج بني شركتني أمـريكيتني يف        م1998كما نقلت التقارير الصحفيَّة سنة      . )1(1998

مليار دوالر، ومها شركة سيتيكورب املـصرفيَّة العمالقـة          140اخلدمات املالية يف صفقة قيمتها      
: الضخمة للخدمات املالية، وذلك لتكوين شركة عاملية يطلق عليها        “  ترافلرز غروŞ  ”عة  وجممو

” Şدولة يف العامل، ونتيجـة      100مليون عميل يف     100، وستقدِّم خدماهتا ألكثر من      “سييت غرو 
 إىل حوايل   م1985ألف بنك سنة     12هلذا اإلندماج تراجع عدد البنوك يف الواليات املـتَّحدة من          

  . )2(، أي اƳفاض حبوايل الثلثم1994ف بنك سنة  آال8
ويف اليابان حدثت فيها أهمŊ عمليَّة اندماج على املستوى العاملي، وذلـك بانـدماج بنـك                

 والـذي   TOKYO-MITSUBISHI، لتكوين بنك    م1996ميتسوبيشي وبنك طوكيو يف أفريل      
  .مليار دوالر 700يعدŊ أكرب بنك يف العامل حلدِّ اآلن، بإمجايل أصول تتجاوز 

ــنة    ــدماج س ــدث ان ــدة ح ــة املتَّح ــني 2991ويف اململك       DNALDIMم   ب
BANKوHONG KONG SH. BANK CORP.       عن طريق شراء الثاين لألوَّل، وتكوين بنـك 

HSBC HOLDING              ا من حيث إمجايل املوجـودات سـنةŋوالذي يأيت يف املركز الثالث عاملـي 
1998)3(.  

بنكـا    626 إىل    م 0991 بنكا عام      108فسة تراجع عدد البنوك من      ويف فرنسا بسبب املنا   
 بنك خالل نفس الفترة، وكلƌ      127 بنك إىل    153، ويف هولندا تراجع عدد البنوك من        1994عام  

  .)4(ذلك نتيجة عمليَّات االندماج
هرة كلƌ هذه األرقام تبـيِّن أنƋ عمليَّات اإلندماج املصريف بشموهلا وسرعتها أصبحت ظـا            

 1,6 إىل   م1997عامليَّة تأثƋرت هبا كلƌ البنوك يف العامل تقريباً، حيث وصلت عمليَّات اإلندماج سنة              

                                  
 .03: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)1(
      .312 و002 :التطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على أعمال البنوك، مرجع سابق، ص: طارق عبد العال محاد  -)2(
 .13: املرجع السابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)3(
 .02 :الرقابة املصرفيَّة يف ظلƍ العوملة املالية، مرجع سابق، ص: رمضان الشراح  -)4(
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  .)1(تريليون دوالر على املستوى العاملي 2 إىل م1998تريليون دوالر أمريكي، وارتفعت سنة 
 دائماً، فقد بيَّنـت     نشري يف األخري إىل أنƋ عمليَّات اإلندماج بني البنوك ال يكتب هلا النجاح            

 حالة  115 ويف دراسة حول     %   75 إىل   50الدراسات أنƋ معدَّل جناح هذه العمليَّات يتراوح بني         
    Ƌ52اندماج ُوجد أن %             ƍعمليتني من كـل Ƌمنها انتهت بالفشل، بينما أوضحت دراسة أخرى أن 

  .)2(ثالث عمليَّات اندماج ال حتقƍق جناحا
  . املصريف وفق مقررات جلنة بازȯ يف أȡلب بلدان العاƁ تنȚيم القطاع-خامساً 

أوىل اخلرباء يف جمال البنوك اهتماماً متزايداً حبجم رأس املال، باعتباره خطƋ الدفاع األوَّل يف               
القـروض  : حالة تعرŊض البنك خلسائر بسبب توظيف أمواله يف عمليَّات ال ختلو من خماطر، مثـل            

  .قابل التزام هام، وهو ضمان أموال املودعنيوالتوظيفات األخرى، وذلك م
لذلك حاول اخلرباء وضع معايري لقياس كفاية رأس املال منذ وقت مبكƍر، وبأشكال خمتلفة،              
وأوىل املعايري املستخدمة يف هذا اجملال كان نسبة رأمسال البنك إىل إمجايل الودائع، وذلك منذ سنة                

ـ     م1914 املـيŋا، أي أن تكون الودائع تعادل عشرة أضعاف         ع %  10 ، وقد حددت هذه النسبة ب
  .، حيث ختلƋت عنه املصارف خاصَّة األمريكيَّة منهام1942رأس املال، وساد هذا املعيار إىل سنة 

بعد احلرب العامليَّة الثانية إستخدمت السلطات النقديَّة واملصارف معيار نسبة رأس املال إىل             
همَّ بالنسبة للبنك هو كيفيَّة استخدام األموال يف توظيفات خمتلفـة،           إمجايل األصول باعتبار أنƋ األ    
  .ومدى سيولة هذه األصول

تطوَّر األمر بعد ذلك إىل استخدام مؤشِّر رأس املال إىل إمجايل القـروض واإلسـتثمارات،               
مـن  باستثناء بعض األصول كالنقديَّة يف الصندوق واألوراق املالية احلكومية، والقروض املضمونة            

وقد ظهرت هذه الفكرة    . احلكومة على اعتبار أنƋ هذه األصول ليست فيها خماطرة بالنسبة للبنك          
  .)3( تقريبام1948منذ سنة 

وبعد أحباث وجتارب متƋ وضع نسبة عاملـيَّة لكفاية رأس املال تعتمد على نسبة هذا األخـري              
 وقد حدث %   8  النسبة بـإىل األصول حسب درجة خطورهتا، وبطريقة مرّجحة، وقدِّرت هذه     

ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون اخلارجيَّة للدول النامية، وتزايد حجم الـديون املـشكوك يف                
حتصيلها واليت منحتها البنوك العامليَّة، ممَّا سبَّب أزمات هلذه البنوك، إضافة إىل املنافسة القويَّة مـن                

                                  
 .24: العوملة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد املطلب عبد احلميد  -)1(
 .28 : ص ،9991 يوليو  ،12 السنة  ،532: العددجملة االقتصاد واألعمال،   -)2(
 7991 ،مـصر /األسواق واملؤسَّسات املالية، مركز اإلسكندرية للكتـاب، اإلسـكندرية        : رمسية قرياقص، عبد الغفار حنفي      -)3(

 .192 :ص
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كلƌ هذا  .األوروبيَّة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك      جانب البنوك اليابانيَّة للبنوك األمريكيَّة و     
:  وهيGroup of tenجعل السلطات اإلشرافيَّة يف أقطار جمموعة الدول الصناعيَّة العشرة الكربى 

بلجيكا، كندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، اململكـة املتَّحـدة، الواليـات              
لوكسمبورȟ وسويسرا، إىل تشكيل جلنة من خـرباء        :  باإلضافة إىل كلƊ من    املـتَّحدة األمريكيَّة، 

 Bankالسلطات النقديَّة والبنوك املركزيَّة يف هذه الدول جتتمع عادة يف مقرِّ بنك التسويات الدوليَّة 

of International Settlements (BIS)  السويسريَّة، وهبا تقع أمانتها العامَّـة، ) بازل(مبدينة بال 
 Basel Committee on Bankingجلنة بازل لإلشراف املصريف ”لذلك مسِّيت هذه اللجنة باسم 

Supervision  “ م1975عرفت توصياهتا مبقرَّرات جلنة بازل، وكان ذلك سنة.  
بعد سلسلة من اجلهود واإلجتماعات قدَّمت اللجنة توصيَّاهتا األوىل بشأن كفاية رأس املال،             

، ليصبح بعد ذلك اتِّفاقاًعاملـيŋا، وأوصـت       م1988، وذلك يف يوليو      Iق بازل   والذي ُعرف باتِّفا  
، ليـتمَّ ذلـك   م1992اللجنة من خالله على تطبيق النسبة املشار إليها سابقاً، اعتباراً من هناية عام        

، وكانت هذه التوصيَّات مبنيَّة على      م1990التطبيق بشكل تدرجيي خالل ثالث سنوات، بدًءا من         
 ، والذي أصبح بعد ذلك رئيساً هلذه اللجنـة، لـذلك            )*(" COOKEكوك  " حات تقدَّم هبا  مقتر

مسِّيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس املال بنسبة بال، أو نسبة كوك، ويسمِّيها الفرنسيŊون أيضńا               
 Ÿمعدَّل املالءة األوروRSE (1) .  

موعتني، األوىل متدنِّية املخاطر،    قامت مقرَّرات جلنة بازل على أساس تصنيف الدول إىل جم         
:  ، يضاف إىل ذلك دولتان مها      OCDE / OECDوتضمŊ دول منظƋمة التعاون االقتصادي والتنمية       

  .أمَّا اجملموعة الثانية فهي عالية املخاطر، وتضمŊ بقيَّة دول العامل. سويسرا واململكة العربيَّة السعوديَّة
  :إلعتبارات التالية وتتحدَّد كفاية رأس املال وفقا ل

 ربط احتياطيات رأس املال لدى البك باألخطار الناجتة عن أنشطته املختلفة، بغضِّ النظر عمَّا إذا               -
  .كانت متضمَّنة يف ميزانيَّة البنك أو خارج ميزانيَّته

  : تقسيم رأس املال إىل جمموعتني أو شرحيتني-
حتياطيات املعلنة واإلحتياطيـات العامَّـة      اإل+ يشمل حقوق املسامهني    :  رأس املال األساسي   -أ

  .األرباح غري املوزَّعة أو احملتجزة+ والقانونيَّة 
+ إحتياطيات إعادة تقيـيم األصـول       + يشمل إحتياطيات غري معلنة     :  رأس املال التكميلي   -ب

                                  
   . خبري مصريف إنكليزي ، كان حمافظاً لبنك إنكلترا املركزي سابقاً -)*(

(1)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies , Ed. 
ECONOMICA , Paris , 1995, p : 170. 
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ملالية األوراق ا + اإلقراض متوسِّط وطويل األجل من املسامهني       + إحتياطيات مواجهة ديون متعثƍرة     
  ).األسهم والسندات اليت تتحوَّل إىل أسهم بعد فترة(

  :وجيب احترام الشروط اآلتية يف رأس  املال
  .أالƋ يزيد رأس املال التكميلي على رأس املال األساسي -
أالƋ تزيد نسبة القروض اليت حيصل عليها البنك من املسامهني واليت تدخل ضمن هذا اإلطار عن                 -

  .ال األساسي من رأس امل% 50
ـ    %  2أالƋ تزيد املخصَّصات العامَّة كحدŖ أقصى عن         -  من األصـول    1,25  مرحلـيŋا، مثƋ حتدَّد ب

  .واإللتزامات العرضيَّة مرجَّحة اخلطر، ألهنا ال ترقى إىل حقوق امللكيَّة
تمـال   الح %   55خصم بنـسبة    (ختضع إحتياطيَّات إعادة التقييم لألصول العتبارات معيَّنة         -

يـتمŊ  (، وكذا األوراق املالية اليت تتحوَّل إىل أسهم         )خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع األصول      
  ).سدادها بعد حقوق املودعني وقبل املسامهني

ـƋة ضمن قاعدة رأس املال املساندة أن يكون موافَقًا عليهـا                - ُيشترط لقبول أيَّة احتياطيَّات سرِّي
الرقابيَّة، وأن تكون من خالل حساب األربـاح واخلـسائر، وأن ال            ومعتمدة من ِقبل السلطات     

  .خصِّص، وبعض الدول ال تسمح هبايكون هلا صفة امل
  :حتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لألصول كما يلي   

                             
  
  
  
  

 أوزان املخاطرة املرجحة لألصول حسب نسبة بال
          1: اجلدول رقم 
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  نوعيَّة اɉصوȯ  ملǺاȕرةدرجة ا
 )*(املطلوبات من احلكومات املركزيَّة والبنوك املركزيَّة واملطلوبـات       +  النقديَّة   -   صفر-

املطلوبـة أو   + بضمانات  نقديَّة وبضمان أوراق مالية صادرة من احلكومـات           
  .OCDEاملضمونة من حكومات وبنوك مركزيَّة يف بلدان 

  )حسبما يتقرَّر وطنيŋا(لوبات من هيئات القطاع العام احمللƍـيَّة  املط-  %   05إىل     01  -
النقديَّة يف  +   OCDE املطلوبات من بنوك التنمية الدوليَّة وبنوك دول منظƋمة          - % 02 -

  .الطريق 
  .قروض مضمونة برهونات عقاريَّة، ويشغلها مالƋكها % 05 -
مطلوبات من قطاع خاص    + القروض التجاريَّة    مجيع األصول األخرى مبا فيها       -  %  100   -

 ويتبقƋى على استحقاقها ما يزيد عن       OCDEمطلوبات من خارج دول منظƋمة      + 
مـسامهات يف شـركات     + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصاديَّة       + عام  

  .مجيع املوجودات األخرى+ أخرى 
  .حثحث باإلعتماد على املراجع املستعملة يف هذا البمن إعداد البا: املصدر 

  :كما يلي) التعهدات خارج امليزانية( ةحتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لإللتزامات العرضي  
بالنسبة هلذه االلتزامات يتمŊ ضرب معامل ترجيح اخلطر للتعهŊد خارج امليزانيَّة يف معامل التـرجيح               

الت الترجيح للتعهŊدات خارج امليزانيَّـة هـي        لإللتزام األصلي املقابل له يف أصول امليزانيَّة، ومعام       
  : يتآلاك

  أوزان املخاطرة املرجحة لعناصر خارج امليزانية
  2: اجلدول رقم 

  البنود  أوزان املǺاȕر
  ).مثل الضمانات العامَّة للقروض( بنود مثيلة للقروض - % 100 -
ذ عمليَّات  خطابات الضمان، تنفي  ( بنود مرتبطة مبعامالت حسن األداء       - % 50 -

  ).مقاوالت أو توريدات
اإلعتمـادات  ( بنود مرتبطة مبخاطر قصرية األجل تتمŊ بالتصفية الذاتيَّة          - % 20 -

  ).املستنديَّة
                                  

 .املطلوبات يقصد هبا القروض املمنوحة لتلك اجلهة، أو األموال املودعة لديها  -)*(
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  . من إعداد الباحث باإلعتماد على املراجع املستخدمة يف هذا البحث  :املصدر
  :يصبح معدَّل كفاية رأس املال حسب مقرَّرات جلنة بازل كما يلي 

% 8 ≥      )2الشرحية  + 1الشرحية (رأس املال     
  

    جمموع التعهدات واإللتزامات بطريقة مرجحة اخلطر
رأت املصارف بعد ذلك ضرورة إعادة النظر يف احتساب كفاية رأس املال لديها، وذلـك               

ات املاليـة   مقابل املخاطر املتنوِّعة اليت أصبحت تتعرَّض هلا، خاصَّة يف ظلƍ انتشار التعامل بـاألدو             
لذلك أصدرت جلنة بازل اتِّفاقيَّة خاصَّة الحتساب املالءة املتعلƋقـة مبخـاطر            . احلديثة كاملشتقƋات 
 نشرت جلنة بـازل     م1999ويف يونيو   .م1998، وهي مطروحة منذ سنة      م1996السوق فقط سنة    

حيلƌ حمـلƋ اتِّفاقيَّـة عـام       ) كفاية رأس املال  (إقتراحات أوَّليَّة إلطار جديد لقياس املالءة املصرفيَّة        
، وتدخل فيه معايري تأخذ يف اإلعتبار وبشكل أكثر دقƋة ومشوليَّـة معامـل املخـاطرة يف                 م1988

  ).IIبازل (ميزانيَّات املصارف، وهو الذي ُعرف باتِّفاقيَّة 
د  تقدَّمت جلنة بازل مبقترحات أكثر حتديدńا وتفصيالً حول اإلطار اجلدي          م2001 يناير   16ويف  

السابق ملعدَّل املالءة املصرفيَّة، وطلبت إرسال التعليقات عليها من املعنيِّني واملختـصِّني واهليئـات              
، وكان من املتوقƋع أن تـصدر اللجنـة         م2001قبل هناية شهر مايو     ) ومنها صندوق النقد الدويل   (

 واملالحظات متƋ متديـد     ، لكن لكثرة الردود   م2001النسخة النهائيَّة من هذا اإلتفاق قبل هناية عام         
  .2005مهلة التطبيق حتَّى عام 

  :يقوم اإلتفاق اجلديد على ثالثة أسس هي 
 طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال املرجح باملخاطر والالزم ملواجهة خماطر الـسوق               -1

 .وخماطر التشغيل وخماطر اإلئتمان

أن يكون للبنك أو غريه مـن املؤسَّـسات          ضمان وجود طريقة فعَّالة للمراجعة واملراقبة، أي         -2
املالية اخلاضعة إلشراف اجلهات الرقابيَّة اآللية للتقييم الداخلي لتحديد رأس املـال اإلقتـصادي،              

  .وذلك من خالل تقييم املخاطر املرتبطة بذلك
ة  نظام فاعل النضباط السوق والسعي إىل استقراره، وهذا يتطلƋب من أي بنك أو مؤسَّسة مالي               -3

أن تقوم باإلفصاح عن رأمساهلا ومدى تعرŊضها لألخطار، والطرق املتƋّبعة لتحديد حجم اخلطر حتَّى              
يكون عمالء هذه املؤسَّسات ودائنوها على علم هبا، وليتمكƋنوا من تقدير املخاطر اليت يواجهوهنـا               

 .نتيجة تعاملهم مع هذه املؤسَّسات

     Ƌة اجلديدة للبنوك بوضع مناذج داخلـيَّة لتحديد رأس        بالنسبة لكفاية رأس املال مسحت اخلط
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املال الالزم ملقابلة خماطر السوق، واليت قد ختتلف من بنك آلخر، كما منحـت هلـا املرونـة يف                   
التطبيق، إذ تعطي هذه االتفاقية املصارف حرية اختيار مناهج مبسَّطة أو أكثـر تعقيـداً يف هـذا         

ومع أنƋ االتفاق اجلديـد     . لى التعامل مع تلك املخاطر    التحديد حسب حجم املصارف وقدرهتا ع     
 إالƋ أنه أدخـل  م1988 لعام I كما ورد يف اتِّفاق بازل       %  8أبقى على معدَّل املالءة اإلمجاليَّة عند       

 :بعض التعديل على مكوِّنات النسبة كما يلي 

الثالثة لرأس املال،   مسح للبنوك بإصدار دين متأخِّر الرتبة قصري األجل ليدخل ضمن الشرحية            
الـشرحية  : وذلك ملواجهة جزء من خماطرها السوقيَّة، وهبذا يصبح رأس املال اإلمجايل يتكوَّن مـن           

رأس املـال   (الشرحية الثانيـة    ) + األرباح احملتجزة + اإلحتياطيات  + رأس املال املدفوع    (األوىل  
الدين متأخِّر الرتبة   (الشرحية الثالثة    + م1988وهذا كما هو حمدَّد يف اتِّفاقيَّة       ). املساند أو التكميلي  

 :رأس املال من الطبقة الثالثة جيب أن تتوفƋر فيه الشروط اآلتية : ، وهذا األخري، أي)قصري األجل

 أن يكون على شكل قروض مساندة هلا فترة استحقاق أصليَّة ال تقلƌ عن سنتني، وأن تكون يف                  -
  .طبقة األوىل املخصَّص لدعم املخاطر السوقيَّة من رأس مال البنك من ال% 250حدود 

  . أن يكون صاحلاً لتغطية املخاطر السوقيَّة فقط، مبا يف ذلك خماطر الصرف األجنيب-
 جيوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس املال، وذلك حتَّى نضمن احلدَّ وهـو                 -

250 % .  
نصŊ على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك            الذي ي ) التجميد( اخلضوع لنصِّ    -

  .الدفع سوف خيفƍض رأس مال البنك إىل حدِّ أدƅ من متطلƋباته الرأمسالية
وقد قرَّرت اللجنـة    . الشرحية الثالثة +  الشرحية الثانية    ≥ أن تكون الشرحية األوىل من رأس املال         -

  .نيَّةأن يكون هذا القيد رهناً باإلرادة الوط
عند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية للبنك يتمŊ إجياد صلة رقميَّة بـني خمـاطر االئتمـان                   

 مثƋ إضافة النـاتج إىل جممـوع        12,5وخماطر السوق عن طريق ضرب مقياس املخاطرة السوقيَّة يف          
  . األصول املرجحة ألوزان املخاطرة

خر فقد تضمَّنت مقترحات اللجنـة طرقـاً        ومبا أنƋ املخاطرة السوقيَّة قد ختتلف من بنك آل        
  .Value at Risk  ( VAR(إحصائيَّة منطيَّة لقياس هذه املخاطرة، منها القيمة املقدَّرة للمخاطرة 
 :تصبح إذن العالقة املعدَّلة حلساب كفاية رأس املال كما يلي 

% 8 ≥     ) 3شرحية  +2شرحية   +  1شرحية ( إمجايل رأس املال     
  

  1 2، 5× مقياس املخاطرة السوقيَّة + ل املرجحة بأوزان املخاطرة األصو



 

40  
  

لإلشارة فإنƋ اللجنة ترى أنه يتعيَّن على البنوك املستخدمة لنماذج داخلـيَّة أن يكون لديها              
نظام متكامل لقياس املخاطرة يعبِّر عن كلƍ خماطرها السوقيَّة، وبالتايل جيـب قيـاس املخـاطرة                

باستخدام النماذج الداخليَّة، أو باستخدام النموذج املوحَّد الـصادر         : د، أي باستخدام منهج واح  
 .)1(عن اللجنة

يتخلى عن التمييز بني املقترضني السياديِّني من منظƋمة       )IIبازل  (ويالحظ أنƋ اإلقتراح اجلديد     
رجيح املخاطر  التعاون االقتصادي والتنمية ومن غري األعضاء يف املنظƋمة والبنوك، وذلك بإرجاع ت           

 .)2(إىل النوعية وليس إىل عضويَّة املنظƋمة، كما يعترف االقتراح بتقنيَّات احلدِّ من خماطر االئتمان

كما نذكر يف األخري بأنه بالرغم من حرص الكثري من دول العامل على تطبيق مقرَّرات جلنة                
ة ال متلك صالحيَّات قانونيَّة لفـرض       ، إالƋ أنƋ هذه اللجن    )لكوهنا معايري مصادق عليها دوليŋا    (بازل  

توصيَّاهتا على الدول ولو كانت الدول األعضاء يف اللجنة، وبالتايل فإنƋ األمر يتطلƋـب اعتمـاد                
حمافظي البنوك املركزيَّة يف الدول للتوصيَّات الصادرة عن تلك اللجنة، ففي اجلزائر مثالً فرضـت               

 على البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس املال أكرب         29/11/1994 الصادرة يف    74/94 :التعليمة رقم 
، كما حدَّدت   م1999 تطبَّق بشكل تدرجيي، وحدَّدت آخر أجل لذلك هناية سنة           % 8أو تساوي   

 .)3(العناصر املكوِّنة لنسبة هذه املالءة بشكل مشابه لنسبة بال

توى العاملي فـإنƋ هنـاك      وإذا كانت معايري جلنة بازل هي األكثر شهرة وأمهƍـيَّة على املس          
معايري أخرى تطبِّقها البنوك يف تقييم أداهتا، واليت تعترب كفاية رأس املال جزًءا منها، وأهـمŊ هـذه                  

 .الذي يطبَّق بشكل واسع خاصَّة يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة )*( CAMELاملعايري نظام 
                                  

 .301: العوملة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد املطلب عبد احلميد  -)1(
 .33:  ص ،1002 ، مارس   83 اجمللد -   1جملة التمويل والتنمية، العدد   -)2(
 واملتعلقة بتحديد القواعد احلذرة لتسيري البنوك واملؤسسات املالية، املوا د             92/11/4991 الصادرة بتاريǸ      49-47التعليمة رقم     -)3(

 .14 إىل 3
  :الكلمة تعين باختصار ما يلي   -)*(

    -  latipaC C             كفاية رأس املال-    
 -stessA   A   نوعيَّة األصول-    
 tnemeganaM-M   اإلدارة أو التسيري-    
        gninraE-E             العائد أو الرحبيَّة-    

  ytidiuqiL-L   السيولة -                                      
 ..مقرَّرات جلنة بازل  ب  حس  % 8  بالنسبة لرأس املال يعترب كافياً إذا كان أكرب أو يساوي

غري ( 5،  )ضعيف( 4،  )معقول( 3،  )كايف( 2،  )ممتاز( 1: يتمŊ تقييم العناصر اخلمسة السابقة بإعطاء كلƍ عنصر رقما يبدأ من          
ňسة لتحديد موقع البنك            )كافƦ يقسَّم اجملموع على Ƌما اقترب البنك من اخلمسة فهذا يعين أنـه          . ، ُتجمع نتائج العناصر اخلمسة مثƋوكل

 .ل، وأنƋ هناك احتمال تعرŊضه لإلفالس على املدى القريبيعاين من مشاك
= 
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لبنوك املركزيَّة من التحكƌم يف السياسة       ترابȔ البنوك على املستوɁ الدوƃ وموفف ا       –سادساً  
 .النقديَّة يف șلƍ العوملة

إنƋ من نتائج العوملة وحترير جتارة اخلدمات املالية وفتح احلدود، إزدياد ترابط البنـوك علـى      
املستوى الدويل، وهذا الترابط كان على حساب سيادة البنك املركزي يف كلƍ دولة، فمثالً مـن                

نوك يف متويل العمليَّات الكربى املتخصِّصة يف إطار كونسورتيوم البنوك تـستطيع            خالل اشتراك الب  
هذه األخرية أن تدعم بعضها بعضńا عن طريق الودائع املتبادلة، وميكنها أن تتجاوز سياسة البنـك                
املركزي حول حتديد حجم السيولة وأسعار الفائدة، وتوجيه املوارد إىل قطاعـات معيَّنـة، بـل                

 .)1(أن تؤثƍر يف توازن ميزان املدفوعاتوميكنها 

كما أنƋ تطبيق  بعض الدول ملعايري متساهلة يف الرقابة املصرفيَّة أدَّى إىل تشجيع البنوك مـن                 
دول أخرى على تأسيس فروع هلا يف الدول األوىل تقوم من خالهلا بعمليَّات متويل بعيدة عن رقابة                 

طر اليت نتجت عن ضعف الرقابة، أثƋرت هذه البنوك بـشدَّة           البنوك املركزيَّة لدوهلا، وبسبب املخا    
 .على البنوك األمِّ، وبالتايل استقرار النظام املصريف العاملي

ومن اآلثار االقتصاديَّة اهلامَّة للعوملة املالية أيضńا إضعاف قدرة البنوك املركزيَّة يف الـسيطرة              
قابل الزيادة املستمرَّة يف قوَّة الشركات املتعـدِّدة  على النظام النقدي واملايل يف العديد من الدول، م 

اجلنسيَّات واملراكز املالية، واليت تتعامل يوميŋا يف مليارات الدوالرات يف عمليَّات الـشراء والبيـع               
واإلكتتاب واملضاربة على أسعار العمالت واألوراق املالية، مستخدمة يف ذلك أحـدث وسـائل              

وال وبسرعة فائقة، وقد كان هذا أحد أسباب اإلهنيـار املـايل يف دول              التكنولوجيا يف حتويل األم   
 .م1997جنوب شرق آسيا سنة 

وتتمثƋل أهمŊ مظاهر ضعف البنوك املركزيَّة يف التحكƌم يف السياسة النقديَّة أليِّ بلد، يف عجز               
مـوال علـى    هذه البنوك عن محاية العملة الوطنيَّة وسعر صرفها يف ظلƍ حرية حركـة رؤوس األ              

املستوى العاملي، وعجزها عن التأثري على سعر الفائدة، الرتباط سعر الفائدة قصري األجل احمللƍـي               
 .بأسعار الفائدة قصرية اجلل يف األسواق العامليَّة

هلذا ويف ظلƍ حترير حساب رأس املال، فإنƋ هناك احتماالت كبرية لفقد الدولـة لـسيادهتا                
                                                                                                          

=  
أنظمة الرقابة : وتعين   CAMELS :      فأصبحت الكلمة   هي   Sوقد أضيف يف السنوات األخرية إىل هذه الكلمة حرف 

   .    Sensitivity to risk  marketsاحلساسية ملخاطر السوق :  ، أو تعين أحيانأً أخرى Systems of Internal Controlالداخلية 
 
 م6991مـصر، /   ، دار املعرفة اجلامعيَّة، اإلسـكندرية          6: اقتصاديات النقود واملصارف واملال، ط    :  مصطفى رشدي شيحة    -)1(

 .485 :ص
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سة النقديَّة، خاصَّة إذا وقع اقتصادها القويŊ يف يـد املـضاربني املالــيِّني              الوطنيَّة يف جمال السيا   
العاملـيِّني، حيث تشري بعض الدراسات إىل أنه إذا ما اتَّفقت كافƋة البنوك املركزيَّة يف العامل فيمـا                 

 ميكن أن   بينها على اتِّخاذ موقف معيَّن حلماية عملة ما يف مواجهة هجوم املضاربني فإنƋ أقصى ما              
مليار دوالر يستطيع املضاربون املـاليون       800مليار دوالر يوميŋا مقابل      14جتمعه هذه البنوك هو     

 مرَّة البنوك املركزيَّة املوجـودة يف       55العامليŊون ضخَّها يف السوق، وهذا يعين أنƋ إمكانيَّاهتم تفوق          
 .)1(العامل جمتمعة

ة واإلǝتمانيَّة مع السياسات املالية يف الƎامǰ التنمويَّـة          زيادة ترابȔ السياسات النقديَّ    -سابعاً  
 .احلديثة

رأينا أنƋ من نتائج حترير جتارة اخلدمات املالية وحركة رؤوس األمـوال أن ازدادت درجـة                
اندماج وتكامل السوق املايل احمللƍي مع أسواق املال العامليَّة، ورأينا أنƋ من نتائج ذلك أيضńا ضعف                

على التحكƌم يف السياسة النقديَّة، ومن احملتمل جدŋا أن تفقد          ) ممثƋلة يف بنكها املركزي   (ولة  قدرة الد 
ـƋة  حركة  رؤوس األموال جتعـل املـستثمرين           الدولة سيادهتا يف جمال السياسة املالية، إذ إنƋ حرِّي

 خاصَّة وأنƋ هنـاك  يبحثون عن املناطق والدول اليت تنخفض فيها معدَّالت الضرائب على األرباح،         
وهـذا كلƌـه باإلضـافة إىل       . اجتاه عاملي خلفض الضرائب كوسيلة جلذب اإلستثمارات األجنبيَّة       

التزامات الدول بالتفكيك اجلمركي يف ظلƍ انضمامها إىل املنظƋمة العامليَّة للتجارة، وهو ما من شأنه               
 .ن تنفيذ براجمها التنمويَّةأن يزيد العجز يف موازنة الدولة وإجبارها على التخلƍي ع

لذلك كانت النتيجة املنطقيَّة هلذا الضعف من جانب الدول أن تسعى قدر اإلمكان إىل إجياد               
أكرب قدر من الترابط والتكامل بني سياستيها النقديَّة واملالية لعلƋ وعسى أن ميكƍنـها ذلـك مـن                  

 .مواجهة خماطر التدويل املايل يف ظلƍ العوملة

لقد أثبتت السياسة النقديَّة يف كلƍ مكان أهنا ذات مـدى           “: بري املصريف دي كوك   يقول اخل 
قصري فقط كوسيلة للمحافظة على اإلستقرار اإلقتصادي العام والنموِّ، وهو ما قيل بشكل واسـع               

ـ          ، أو تنسيقها مع، إجراءات      كهدف أساسي للسياسات االقتصاديَّة الوطنيَّة، وال بدَّ من تعزيزها ب
ية مصمَّمة لتأمني التعديالت املناسبة يف مستوى اإلستثمار العام والنفقات اجلاريـة، وكـذلك              مال

أمور الضرائب املفروضة على االستثمارات اخلاصَّة واإلستهالك، وباختصار مل تعد املسألة هي ما             
 .)2(”لسياسة املاليةميكن أن حتقƍقه السياسة النقديَّة حبدِّ ذاهتا، بل ما ميكن أن تفعله باإلشتراك مع ا

ال ريب يف أنƋ مدى مـا يتـهيَّأ         “: ويف هذا الصدد أيضńا يقول الدكتور حممَّد زكي شافعي        
                                  

 13: العوملة واقتصاديَّات البنوك، مرجع سابق، ص: عبد املطلب عبد احلميد  -)1(
 . 921: ، ص 7891،  دار الطليعة، بريوت، 1ركزيَّة، ترمجة عبد الواحد املخزومي، طالصريفة امل: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
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لسياسة البنك املركزي من نفاذ إنَّما يتوقƋف بالدرجة األوىل على مدى ما يالبسها مـن تناسـق                 
مثƋ يقدِّم لـذلك مثـاالً      . ”ن العام السياسة املالية مع اجتاهاهتا، وخاصَّة سياسة امليزانيَّة وسياسة الدي        

يوضِّح هذا أنƋ احلدَّ من مقدرة البنوك التجاريَّة على التوسŊع يف اإلئتمان عن طريق إلزامها               “: فيقول
مثالً باالحتفاȗ باحتياطي تكميلي من األوراق احلكوميَّة ال يتأتَّى له بلوȟ مقـصده مـن تقييـد                 

زانة يف إصدار األوراق احلكوميَّة بقصد متويل العجـز يف          اإلئتمان، إذا ما صاحب ذلك إمعان اخل      
 . )1(”ميزانيَّة الدولة

وإذا كانت هذه املقوالت قد قيلت يف زمن سابق للعوملة، فإنَّه يف ظلƍها وبالنظر إىل آثارهـا                 
 دولة يتوقƋع   ومفرزاهتا اليت تناولناها بالتحليل سابقاً، فإنƋ الترابط بني السياستني النقديَّة واملالية أليِّ           

  .له أن يزداد أكثر من أيِّ وقت مضى

  املبحث الثالث

  التطوŊرات العامليَّة وأǭرها على أعماȯ البنوك اإلسالميَّة
يعرَّف البنك اإلسالميŊ بأنه مؤسَّسة مالية تقوم باملعامالت املصرفيَّة وغريها يف ضوء أحكام             

م واألخالق اإلسالميَّة، وحتقيق أقصى عائد اقتـصادي        الشريعة اإلسالميَّة، هبدف احملافظة على القي     
وباختصار نعـين بـالبنوك يف النظـام        . اجتماعي لتحقيق احلياة الطـيِّبة الكرمية لألمَّة اإلسالميَّة      

اإلسالميِّ املؤسَّسات املالية اليت تقوم بعمليَّات الصرافة واستثمار األموال مبا يتَّفق وأحكام الشريعة              
 .)2(الغرَّاءاإلسالميَّة 

وتعترب البنوك اإلسالميَّة جزًءا من القطاع املصريف العاملي، ومتثƍل جزًءا هامŋا مـن الـسوق               
 املصرفيَّة يف الكثري من البلدان اإلسالميَّة، فما هي انعكاسات العوملة على هذه البنوك؟

  . الزيادة املطƋردة يف انتشار البنوك اإلسالميَّة عƎ العاƁ–أوَّالً 
وذلك بإنـشاء    ، م 5791كانت اإلنطالقة احلقيقيَّة للبنوك اإلسالميَّة مبفهومها احلديث سنة         

كلƊ من بنك دŸ اإلسالمي بدولة اإلمارات العربيَّة املتَّحدة، وهو بنك خاصŌ يتعامل مع األفـراد،                
ومي تـساهم يف    والبنك اإلسالمي للتنمية جبدَّة يف اململكة العربيَّة السعوديَّة، وهو بنك دويل حك           
 .رأمساله دول منظƋمة املؤمتر اإلسالمي، ويتعامل أساساً يف متويالته مع هذه الدول

                                  
 .773 ، 673   ص6891مقدمة يف النقود والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، :    حممَّد زكي شافعي-)1(
ة للكتـاب،    ، مركـز اإلسـكندري      3 ط النقود والبنوك يف النظـام اإلسـالمي،      : البنوك اإلسالميَّة : عوف حممود الكفراوي    -)2(

 .140 :، ص1998مصر، /اإلسكندرية
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 مثƋ   ، 6991 سـنة    بنكاً  661بعد حوايل عقد من الزمن بلغ عدد البنوك اإلسالميَّة يف العامل            
يل ودائع   مليار دوالر أمريكي، وبإمجا    7,3، وبإمجايل رؤوس أموال يصل إىل       م1997 سنة    بنكاً 176

 .(1)مليار دوالر 112,6تصل إىل 

نكاً ومؤسَّسة مالية إسالميَّة منتشرة عـرب       ب  002 بلغ هذا العدد Ʋو      م1002ومع هناية سنة    
مليـار   148 دولة، وموزَّعة عرب قارَّات العامل اخلمس، بإمجايل رؤوس أموال يصل إىل     40أكثر من   

مليار دوالر، وحتقƍق هذه البنوك منوŋا يتـراوح         300دوالر، كما بلغ حجم األموال اليت تتعامل هبا         
 .)2( سنويŋا% 20 و15بني 

  . زيادة عدد فروع املعامالت اإلسالميَّة أو التحوȯŊ الكلɄƍ إىل العمل املصريف اإلسالمǭ-Ʉانياً 
مصر بدأت ظاهرة فتح فروع أو نوافذ للمعامالت اإلسالميَّة بالبنوك التقليديَّة ألوَّل مرَّة يف              

على ترخيص من البنك املركزي     ) قطاع عام جتاري مصري   (، عندما حصل بنك مصر      م1980سنة  
، ومنها انتشرت إىل العديد من البلـدان        “ احلسني للمعامالت اإلسالميَّة   ”املصري الفتتاح فرع    
 .اململكة العربيَّة السعوديَّة وماليزيا: العربيَّة واإلسالميَّة، مثل

التجاريَّة التقليديَّة قد أحسَّت بقوَّة التيَّار املطالـب بأسـلمة التعـامالت            ويبدو أنƋ البنوك    
املصرفيَّة، وحرصا منها على منافسة البنوك اإلسالميَّة يف جذب الودائع، واكتساب قاعدة أكرب من              
العمالء، قامت بفتح فروع أو شبابيك أو نوافذ لتقدمي اخلدمات املصرفيَّة وفق أحكـام الـشريعة                

 .الميَّة، وقد تزايد عدد هذه الفروع باستمرار طيلة السنوات املاضية يف ظلƍ املنافسة والعوملةاإلس

  ارتفع العـدد     م0891ففي مصر مثالً وبعد السماح بإنشاء فرع للمعامالت اإلسالميَّة سنة           
ـ      م1996 يف سنة     فرعاً 75مثƋ وصل إىل    . )3(1981 فرعا سنة    35إىل     اً  تابعاً حلوايل عـشرين بنك

Ǹا، ويزيد هذا العدد عن فروع البنوك اإلسالميَّة نفسها والعاملة يف مصر يف ذلك التاريŋ4(جتاري(. 

ومل يقتصر األمر على العاملني العرŸ واإلسالمي فقط، فقد حرصت الكثري من املؤسَّـسات              
إلقبال الكـبري علـى   املصرفيَّة واملالية الدوليَّة على تبنِّي العمل املصريف اإلسالمي بعد أن الحظت ا   

التعامل به، وذلك من خالل التواجد يف أسواقه وبأشكال متعدِّدة، مثل حالـة تـشيس ماهنـاتن                 
 Le والقـرض السويـسري   UBSاألمريكي، ودويتش بانك األملاين، وبنك االحتاد السويسري 

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions: International Association of Islamic Banks , 

Jeddah, K.S.A.,1997, p : 1. 
  .3:  ص ،2002  ، يناير ،  11جملة املستثمرون، العدد   -)2(
 -ه ه4041، ربيع الثاين      43: ، جملة البنوك اإلسالميَّة، العدد    )فروع املعامالت اإلسالميَّة ما هلا وما عليها      : (مسري مصطفى متويل    -)3(

 .21: م، ص1984فرباير 
 .933 : ، ص م6991 ـ 7141   دار  أبوللو، القاهرة ،   ،1أصول املصرفيَّة اإلسالميَّة وقضايا التشغيل، ط:  الغريب ناصر  -)4(
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Crédit Suisse ،Ǹاألوَّل يف زيوري Ŋوافتتح فروعـه   يف سويسرا، وهذه البنوك السويسريَّة يقع مقر
، وذلك خلدمة عمالئه من العـرب       م1985للمعامالت املالية اإلسالميَّة يف وقت مبكƍر نسبيŋا سنة         

أمَّا الثاين فقد فتح فرعاً لنفس الغرض تابعاً لفرعه         . واملسلمني، وهو البنك األكثر شهرة يف سويسرا      
  .(1)يف لندن

األمريكيَّة ملصرف إسالمي “ سييت غروŞ ”أمَّا أشهر مثال يف هذا الصدد فهو إنشاء مؤسَّسة       
، م1996بالبحرين سنة   “ سييت بانك اإلسالمي  ”مستقل متاما لكنَّه مملوك بالكامل للمؤسَّسة، وهو        

 .)2( مليون دوالر أمريكي20برأس مال قدره 

دة، وكما ذكرنا سابقاً فإنƋ ممارسة البنوك التقليديَّة للعمل املصريف اإلسالمي اختذ صوراً متعدِّ            
إمَّا بإنشاء وحدة أو إدارة خاصَّة باألعمال املصرفيَّة اإلسالميَّة، مثل احلالة اليت ذكرناها يف كلƊ من                
الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة وأملانيا وسويسرا، أو نافذة للتعامل املصريف اإلسالمي مثل أغلـب             

فيَّة اإلسالميَّة مثل احلالة املصريَّة،     مصارف ماليزيا، أو فرع متكامل أو متخصِّص يف األعمال املصر         
وقد يتَّخذ هذا العمل شكل املصرف اإلسالمي املستقل واململوك للبنك األمِّ، مثل حالة سييت بانك               

 .)3(اإلسالمي بالبحرين

وبالرغم من أنƋ هذه التجارب قد تكون هلا إجيابيَّاهتا، إالƋ أهنا ال ختلو من بعض الـسلبيَّات،                 
يث عنها يف فصل قادم حبول اهللا عند تناولنا لوظائف البنـك املركـزي التقليـدي       وسنعود للحد 

 .املفترضة جتاه البنوك اإلسالميَّة

وباإلضافة إىل فتح فروع للمعامالت املالية اإلسالميَّة، فإنƋ بعض البنوك التقليديَّـة قـرَّرت              
صَّة منها تلك العاملة يف الـبالد       التحوŊل الكلƍي إىل العمل املصريف اإلسالمي وبشكل تدرجيي، خا        

العربيَّة واإلسالميَّة، فعلى سبيل املثال قرَّر بنك اجلزيرة السعودي التحوŊل التدرجيي Ʋـو العمـل               
 فرعاً يف مدن اململكة، وقد متƋت أسلمة فرع مدينـة بريـدة             15اإلسالمي، وهو البنك الذي ميثƍل      

 .)4(بالكامل

أخرى حذت حذو بنك اجلزيرة السعودي، حيث أعلن بنك الشارقة ويبدو أنƋ بنوكاً تقليديَّة     
 .)5(الوطين عن رغبته األكيدة يف التحوŊل إىل مصرف إسالمي

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , Editions RAMSAY , Paris , 1989, p : 12 

et 27. 
 .05: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)2(
، الـدار   ”بيقـات االقتـصاديَّة اإلسـالميَّة املعاصـرة       التط“التمويل املصريف اإلسالمي، حبث مقدَّم إىل ندوة        :  الغريب ناصر   -)3(

 م1998/هـ1419املغرب، /البيضاء
 .99: ، ص2002 يوليو  ،952: جملة احتاد املصارف العربيَّة، العدد  -)4(
ي، جامعـة   جملة مركز صاحل كامل لالقتـصاد اإلسـالم       ) البنوك اإلسالميَّة واتِّفاقية حترير اخلدمات املالية     : (حممَّد صفوت قابل    -)5(

= 
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 Ʈاولة مسايرة البنوك اإلسالميَّة للتطوŊرات التكنولوجيَّة احلديثـة يف القطـاع املـاǭ-              ƃالثاً  
  .واملصريف

 املعامالت املالية واملصرفيَّة أمر     يفلتكنولوجيَّة احلديثة    للتطوŊرات ا  اإلسـالميَّة إنƋ مسايرة البنوك    
تفرضه متطلƋبات العصر ومتغيِّرات العوملة، إلجياد مساحة هلا يف حقل يشتدŊ فيه التنافس، ويف عصر               

 .ال يرضى إالƋ بالقوَّة واجلودة

خدام أدوات التعامل   وهكذا وبعد جماراة العديد من البنوك اإلسالميَّة للبنوك التقليديَّة يف است          
احلديثة، كإصدار بطاقات اإلئتمان العامليَّة، وبطاقات الصرف اآليل وتوفري األجهزة اخلاصَّة هلـا،             

 ومقرŊه البحرين، يف خطوة جريئة وطموحة عن نيته يف ممارسة العمـل             أعلن بيت التمويل اخلليجي   
        Ŗمع عدد من الـشركاء،       املصريف عرب اإلنترنت مع عمالئه، وذلك بتأسيس بنك إسالمي Ŗافتراضي 

والذين يتمثƋلون يف بنوك وهيئات، وسيقدِّم كافƋة اخلدمات املصرفيَّة عرب اإلنترنت، واملتوافقة مـع              
أحكام الشريعة اإلسالميَّة، مع مراعاة كافƋة وسائل األمان يف إعداد أنظمة البنك اليت متƋ تأسيـسها                

لعامليَّة، واليت تولƋت إعداد صفحات البنك وعناوينه علـى         باإلستعانة بكربى شركات الكمبيوتر ا    
الشبكة الدوليَّة، وميرŊ البنك حاليا مبراحل التأسيس النهائيَّة بعد احلصول على موافقة مؤسَّسة نقـد               

 ).البنك املركزي لدولة البحرين(البحرين 

ان من املفترض أن    مليون دوالر أمريكي، وك     ،422وقد بلغ رأس مال البنك املدفوع بداية        
إالƋ أنƋ التحضريات تأخَّرت مع تسجيل زيـادة يف رأس مـال            . )1(2000يبدأ أعماله مع هناية سنة      

 .)2( مليون دوالر40البنك ليصل إىل 

               Ŋـيَّة هذا البنك اإلسالمي اإلفتراضي يف كونه األوَّل من نوعه عرب العامل، ويعـدƍى أمهƋوتتجل
نوك اإلسالميَّة، إذ يعتمد أساساً على التقدŊم التكنولوجي العاملي وتوظيفـه           نقطة حتوŊل يف مسرية الب    

 .يف خدمة زبائن البنك وعمالئه، كما يعترب مؤشِّرا على والدة جيل جديد من هذه البنوك

 . Ʈاولة البنوك اإلسالميَّة مسايرة القطاع املصريف العاملɄ يف املعايري احلديثة اɉخرɁ-رابعاً 

جماراة البنوك اإلسالميَّة للبنوك التقليديَّة يف استخدام أدوات التعامل احلديثة، بـل            مل تقتصر   
امتدَّت إىل املعايري احلديثة األخرى، كمحاولة إنشاء البنوك اإلسالميَّة على شكل شركات قابـضة   

 وحماولـة   عمالقة، مع بعض حماوالت اإلندماج، وحماولة التقيŊد مبعايري كفاية رأس املال الدوليَّـة،            
                                                                                                          =  

 .143: م، ص2002 –هـ 1423، 6 السنة - 16: األزهر، العدد
  .01:     ص ،0002ـ نوفمرب  ه1241 ، شعبان    332: جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد  -)1(
 .41:  ص ،2002، يناير  11: جملة املستثمرون ، العدد  -)2(
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توحيد املعايري احملاسبيَّة بني هذه البنوك واملؤسَّسات املالية اإلسالميَّة، وسنتناول هذه العناصر بشيء             
 .من التفصيل

1-  ǯالشركات القابضة وعمليات اإلندما: 

أوضح مثال على جمموعة البنـوك      ) السعوديَّة(تعدŊ شركة دلƋة الربكة الدوليَّة، ومقرŊها جدَّة        
كات املالية اإلسالميَّة اليت تكوِّن فيما بينها شركة قابضة، وهي تعترب حاليـاً مـن كـربى                 والشر

، وهلـا   م1969 سنة   )*(اجملموعات التجاريَّة يف الشرق األوسط، أسَّسها الشيǸ صاحل عبد اهللا كامل          
 ألف شخص، بينما يتجـاوز حجـم        70 شركة عرب العامل، وتوظƍف ما يزيد عن         260أكثر من   
 .)1( دولة40مليار دوالر أمريكي، وتنتشر أعماهلا يف أكثر من  16ا اإلمجاليَّة أصوهل

أمَّا املثال الثاين فهو جمموعة دار املال اإلسالمي، وهي شركة قابضة متارس أنشطتها علـى               
، ويرأسها  (2) برأس مال مرخص به يبلغ مليار دوالر أمريكي        م1981املستوى الدويل، أنشئت سنة     

، وهي معتمدة من ِقبل قوانني كومنولـث الباهامـاس،          )سعودي(د الفيصل آل سعود     األمري حممَّ 
وتستفيد يف هذا اإلطار من امتيازات ضريبيَّة ممنوحة من ِقَبل هذا البلد، كما متلك مقرŋا آخـر يف                  

 ، وتتبعها جمموعة من البنوك واملؤسَّسات املالية اإلسالميَّة عرب العامل، مثل بنـوك            )سويسرا(جنيف  
 .فيصل يف كلƊ من مصر والسودان والبحرين

وهو بنـك   ) السعوديَّة(وبغري هذين النموذجني، وإذا استثنينا البنك اإلسالمي للتنمية جبدة          
دويل حكومي فإنƋ معظم البنوك اإلسالميَّة تعدŊ من احلجم الصغري مقارنة حبجم البنوك التقليديَّـة               

 .العمالقة

  UBSبأنه يف الوقت الذي تبلـغ فيـه أصـول بنـك              )*(يرى الباحث حممَّد عمر شابرا    
 بليون وميتسو بيـشي     697,5 بليون دوالر أمريكي، وسييت غروŞ األمريكي        698,6السويسري  

 بليـون دوال    137,1 بلغـت    1996 بنكا إسالميŋا سـنة      166 بليون، فإنƋ أصول     653,4الياباين  
يف عمليَّاهتا، وذلـك ألنـه يف حالـة         أمريكي، ويؤدِّي صغر حجم هذه البنوك إىل ضعف كامل          

                                  
 و بشغل حالياً منصب رئيس اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املاليـة            ،)الربكة(  سعودي اجلنسية وهو رئيس هذه اجملموعة الدولية          -)*(

   . اإلسالمية بالبحرين
 .93:    ص ،3002 / 8 / 1:    بتاريǸ ،8731: جملة الوطن العرŸ، ا لعدد  -)1(

(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion ,op.cit., p : 107. 
م، يعترب من أعالم اإلقتصاد اإلسالمي وله أحباث و مؤلفات عديدة يف هذا اجملال،              1933صل باكستاين ولد سنة     سعودي من أ     -)*(

م، عمل سـابقاً مستـشاراً      1989الذي حاز به على جائزة امللك فيصل العاملية سنة          " Ʋو نظام نقدي عادل   : "أشهرها كتاب 
اً باحثاً باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية          اقتصادياً مبؤسسة النقد العرŸ السعودي، ويعمل حالي      

 ). السعودية(جبدة 
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 .(1)حدوث هزَّة حملƍـيَّة أو خارجيَّة فإنƋ البنوك الصغرية أكثر عرضة للفشل من البنوك الكبرية

كما يرى الباحث فؤاد العمر بأنƋ البنوك اإلسالميَّة مؤسَّسات صغرية احلجـم ال يتجـاوز               
احلدŊ األدƅ املناسب ألصول بنك يودŊ أن        مائة مليون دوالر، وهو      مم1996 منها عام    % 60أصول  

 .)2(يعمل يف السوق املايل

مؤسِّس أوَّل جتربة للبنوك اإلسالميَّة يف ريف       (أمحد النجَّار   وإذا كان بعض املفكƍرين ومنهم      
يرى بأنƋ البنوك اإلسالميَّة إذا أرادت فعالً أن تعمل بـروح إسـالميَّة، فمـن               ) م1963مصر سنة   

وريِّ أن تكون على شكل مؤسَّسات صغرية حملƍـيَّة، أي سلـسلة مؤسَّـسات ال مركزيَّـة     الضر
؛ فإننا نرى أنƋ هذا الرأي هو وليد زمانه وجـاء           (3)تتقاسم مهامَّ وخصائص البنك اإلسالمي احمللƍي     

ج أو  يف زمن سابق للعوملة والتكتŊالت، ونرى أن ال خيار أمام البنوك اإلسالميَّة سـوى أن تنـدم                
 .تتحالف استراتيجيŋا لضمان بقائها ضمن منافسة شديدة ذات أوجه متعدِّدة

واحلقيقة أنƋ الكثري من املفكƍرين واخلرباء يؤيِّدون هذا الرأي، ويرون أنƋ البنوك اإلسالميَّة ال              
دور زالت صغرية لكي تستفيد أو حتَّى تشارك فعالً يف العوملة وإجراءاهتا، ولن تستطع لعـب أيِّ                 

ذي داللة بسبب صغر حجمها؛ لذا فإنƋ املطلوب منها أن حتاول اإلندماج واإلنصهار مع بعضها،               
 .(4)أو على األقلƍ تأسيس مؤسَّسات تابعة أو موافقة

كما جاء يف توصيات املؤمتر الثاين للمؤسَّسات املالية اإلسالميَّة يف الكويت والذي انعقد يف              
 :ما يلي “ ماج وحتدِّيات العوملةاإلند”:  حتت شعار2002أفريل 

دعوة املؤسَّسات املالية املصرفيَّة إىل التكامل والتحالف والتعاون والتنسيق فيما           : 10البند  “
بينها، والعمل على تكامل اخلدمات اليت تقدِّمها للجمهور الكرمي للوقوف يف وجه العوملة وحتدِّياهتا              

، وصوالَ إىل االندماج فيما بينها إذا ما دعت احلاجـة لـذلك،             من ِقبل املؤسَّسات املالية العامليَّة    
  .)5(”لإلستفادة من مميِّزات اقتصاديَّات احلجم الذي متتاز به البنوك واملؤسَّسات املالية العامليَّة

ويبدو أنƋ بعض البنوك اإلسالميَّة قد تفطƋنت فعالً ملزايا اإلندماج مع ما تكتنفه من صعوبات،               
  :احملاوالت احملتشمة يف هذا اجملال، نذكر منها على سبيل املثال فقامت ببعض 

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
استشراف تأثري اتِّفاقيَّة اجلات وملحقاهتا على مستقبل الصناعة املصرفيَّة اإلسالميَّة، جملة دراسات اقتصاديَّة             : (فؤاد عبد اهللا العمر     -)2(

 .57: م، ص1998 -هـ1419، رجب 6 اجمللد - 1إسالميَّة، العدد 
(3)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, 1er Ed., Institut Islamique de recherches et 

de formation, BID, Jeddah /R.A.S , 1417H - 1996, p : 19. 
(4)- Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, Institut 

Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1419H - 1998, p : 56. 
  .11: ،  ص 2002، مايو  31: ، العدد“املستثمرون”جملة   -)5(
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 عمليَّة اإلندماج اليت حدثت بني بنك فيصل اإلسالمي بالبحرين، والشركة اإلسالميَّة لإلستثمار             -
يف أواسط التسعينيَّات، وكالمها يتبع جمموعة دار املال اإلسـالمي،          ) اإلمارات(اخلليجي بالشارقة   

 .ملؤسَّستان مصرف البحرين الشاملوقد كوَّنت ا

وشركة املستثمر الـدويل للخـدمات      ) السعوديَّة( وقƋعت جمموعة الربكة الدوليَّة، ومقرŊها جدَّة        -
 حول دمج أصول الربكـة      م2001املالية اإلسالميَّة، ومقرŊها الكويت، على مذكƍرة تفاهم يف يونيو          

 وافق مسامهو املستثمر    م2001ثمر الدويل، ويف يوليو     من تسع وحدات مصرفيَّة تابعة هلا، مع املست       
 متƋ توقيع اتِّفاق اإلندماج من ِقبل الطرفني، لُيعرف         م2001الدويل على صيغة اإلندماج، ويف أكتوبر       

 .القابضة“ الربكة املستثمر الدويل”: الكيان اجلديد باسم

ن اجلديد سيكون أكرب كيـان       إنƋ الكيا  ":هذا احلدث   يف شأن    الشيǸ صاحل كامل     القوقد  
 3 مليون دوالر أمريكي، فيما تبلغ جمموع أصوله Ʋو          350اقتصادي إسالمي، إذ يبلغ رأمساله قرابة       

مليار دوالر، متمنِّيا أن يكون الكيان بداية انطالقة جديدة للبنوك اإلسالميَّة، لكي تدخل عـصر               
  .)1( "اإلندماجات

لنجاح، إذ وبعد عشرة أشهر من توقيع مذكƍرة التفـاهم          إالƋ أنƋ هذا اإلندماج مل يكتب له ا       
  .)2(األوَّلـيَّة حول اإلندماج أعلن عن حلƍه

، متƋ اإلعالن عن توقيع مـذكƍرة       م2002وبعد أن متƋ اإلعالن عن اإلنفصال السابق يف أفريل          
وعة دلة الربكة الدوليَّة، تفاهم جديدة بني شركة التوفيق للصناديق االستثماريَّة اإلسالميَّة التابعة جملم

وهو مصرف استثماري ماليزي، وذلك لتكوين      “ كومريس إنترناشيونال مريشانت بانكرز   ”وبنك  
  .)3(أوَّل حتالف استثماري دويل لتنفيذ اإلستثمارات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة

2 - ȯاملا ȃاية رأȦك :  
 أمهƍـيَّة كربى لنسبة كفاية رأس املال، لكن مـع          مل تكن البنوك اإلسالميَّة يف السابق تويل      

مرور الزمن ويف ظلƍ املتغيِّرات الدوليَّة احلديثة، ورغبةً منها يف التقيŊد باملعايري الدوليَّة الواردة يف هذا                
  .الشأن بدأت هتتمŊ هبذا اجلانب

ميŋا، تبيَّن أنƋ معـدَّل      بنكا إسال  22ففي دراسة قام هبا االحتاد الدويل للبنوك اإلسالميَّة حول          
 سـنة  % 5,7هـ، مثƋ 1408 سنة % 5قد بلغ   ) إمجايل األصول / حقوق امللكيَّة   (كفاية رأس املال    

                                  
 .12 :، ص2001، يوليو 23 السنة - 259: جملة االقتصاد واألعمال، العدد  -)1(
  .4: ، ص2002 ، أفريل 12: ، العدد“املستثمرون”جملة   -)2(
 .39: ، ص2003 / 8 / 1: ، بتاري1378Ǹ: ، ا لعدد“الوطن العرŸ”جملة   -)3(
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، وهو ما يثبـت ذلـك       )1()م1990-89(هـ  1410 سنة   % 5,9، مثƋ   )م1989-88(هـ  1409
  .اإلهتمام املتزايد

للبنوك الكربى يف العامل سـنة      ويف دراسة أخرى حول نسبة رأس املال إىل إمجايل األصول           
  :(2) تبـيَّن ما يليم1996

  .% 4,8 بالنسبة للبنوك العشرة األوىل يف العامل تبلغ النسبة -
  .% 4,2 بالنسبة للبنوك العشرة األوىل يف آسيا تبلغ النسبة -
  .% 7,6 بالنسبة للبنوك العشرة األوىل يف الشرق األوسط تبلغ النسبة -
  .% 9,7سالميَّة العشرة األوىل يف العامل تبلغ النسبة  بالنسبة للبنوك اإل-

ويالحظ هنا أنƋ نسبة كفاية رأس املال بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة عي األعلى مقارنة بـالبنوك         
  .الكربى يف العامل

 مصرف األوىل يف العامل العـرŸ، كـان         100وحسب تصنيف احتاد املصارف العربيَّة لـ       
وهي من كربى الشركات املالية اإلسالميَّة، ومقرŊهـا        (ملصرفيَّة لإلستثمار   ترتيب شركة الراجحي ا   

 عاملـيŋا لنفس العام، وهو البنك اإلسـالميŊ        182، ويف املرتبة    م2001 سنة   11يف املرتبة   ) السعوديَّة
س األوَّل الذي يصل إىل هذا الترتيب، وهذا التصنيف يعتمد على عدَّة مؤشِّرات، أمهƌها كفايـة رأ               

الذي وصل بالنسبة هلذا البنك خـالل نفـس الـسنة إىل         ) إمجايل األصول / حقوق امللكيَّة   (املال  
12,98 % )3(.  

ـ  ـ مـن   ولو مبفهومه البسيط أو التقليدي ويف نظرنا فإنƋ هذا اإلهتمام بكفاية رأس املال 
ر مبفهومـه احلـديث،     جانب البنوك اإلسالميَّة، سوف يسهِّل على هذه البنوك اإللتزام هبذا املعيا          

ـ  ـ لتناول هذا املوضوع  حبول اهللا ونقصد بذلك ما تتضمَّنه مقرَّرات جلنة بازل، وسوف نعود 
  .عند احلديث عن وظائف البنك املركزي التقليدي املفترضة جتاه البنوك اإلسالميَّة

  :ة  Ʈاولة توحيد املعايري اǂاسبيَّة للبنوك واملؤسَّسات املالية اإلسالميَّ- 3
على غرار ما قامت به اهليئات الدوليَّة املختصَّة بالنظام املصريف من إنشاء هيئة املعايري احملاسبيَّة 

، قامت اهليئات املختصَّة بالنظام املصريف اإلسالمي بإنشاء هيئة احملاسبة واملراجعـة             IASCالدوليَّة  
، وذلك حماولة منها لتوحيد أسـلوب       م1991للمؤسَّسات املالية اإلسالميَّة، ومقرŊها البحرين سنة       

                                  
 .180: هـ، ص1413 السنة األوىل، ربيع األوَّل -ة املعامالت اإلسالميَّة، العدد الثالث جمل  -)1(

(2)- Mabid AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking , op. cit.,  p: 30. 
  .27 و 23: ، ص2002، سبتمرب 261: جملة احتاد املصارف العربيَّة، العدد  -)3(
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احملاسبة واملراجعة لدى هذه البنوك تسهيالً لعمليَّات الرقابة والتفتيش، وبالتايل عمليَّـات التقـيم،              
 يشدِّد على ضرورة وجود طريقة فعَّالة للمراجعة واملراقبة لدى البنـوك،            IIخاصَّة وأنƋ اتِّفاق بازل     

يثة يف اإلفصاح عن البيانات، وهذا ال يتأتَّى إالƋ بالتقيŊد مبثل هذه            وكذا اإلعتماد على األساليب احلد    
وسوف نعود إىل دراسة كلƍ ما يتعلƋق باهليئة السابقة واملنشأة من طرف البنـوك              . املعايري املوحَّدة 

  .اإلسالميَّة واهليئات املختصَّة بأنشطتها يف آخر فصل من هذا البحث
أنƋ على هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسَّسات املالية أن تطـوِّع          وتكملة للخطوة السابقة، نرى     

معايريها مع املعايري اليت وضعتها هيئة املعايري احملاسبيَّة الدوليَّة قدر اإلمكان، مع مراعاة اخلصوصيَّة              
اإلسالميَّة لتلك املعايري، وذلك حتَّى تستفيد البنوك اإلسالمية من تقييمات وكـاالت التـصنيف              

 لدرجة املالءة املالية، وتصنيف وكالة موديز Capital Intelligence وليَّة، مثل تصنيف مؤسَّسةالد
 للمالءة املالية أيضńا، إضافة إىل حماولة اإللتزام Moody’s Investors Serviceأنفيستورس سريفس 
نـوك اإلسـالميَّة    قدر اإلمكان، وذلك حتَّى ال تبقى هذه البII وIاإلتفاق  : مبعايري جلنة بازل، أي   

  .ومن ورائها الدول اإلسالميَّة اليت حتتضنها مهمَّشة يف ظلƍ النظام العاملي اجلديد

  :خالصة الȦصل 
تناولنا يف هذا الفصل التطوŊرات العامليَّة وانعكاساهتا على القطاع املايل العاملي، واليت متثƋلـت              

االتِّصاالت واليت سـامهت يف انتـشار ظـاهرة        أساساً يف الثورة اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات و       
اإلقتصاد الرمزي، وانفصال الرأمسال املايل عن الرأمسال التجاري، وكذا تدويل النـشاط املـايل،              
وحترير جتارة اخلدمات املالية يف ظلƍ العوملة، واليت أدَّت بدورها إىل اتِّساع أنـشطة البورصـات                

  . فيها التعامالت بأدوات مالية حديثة كالتوريق واملشتقƋات املاليةوأسواق املال العامليَّة، اليت تزايدت
 ونظرńا لكونه جزًءا من القطاع املايل، فقد تأثƋر القطاع املصريفƌ عرب العامل بإفرازات العوملة،              

ت واليت تعدَّدت مظاهرها وجتلƋت يف تزايد امللكيَّة األجنبيَّة يف هذا القطاع بعد حترير جتارة اخلـدما               
املالية وحركة رؤوس األموال، وتوجŊه البنوك يف أعماهلا Ʋو الشموليَّة مع تنويع أدواهتا يف املـوارد                
واإلستخدامات احلديثة، إضافة إىل حرص معظم الدول يف العامل على اإللتزام باملعايري املوضـوعة              

س املال، وهذا ما أدَّى إىل      لتنظيم القطاع املصريف من طرف جلنة بازل، واملتعلƍقة أساساً بكفاية رأ          
ترابط البنوك على املستوى الدويل، وعجز البنوك املركزيَّة عن التحكƌم يف أدوات السياسة النقديَّة              
بعد هذا التحرير املايل العاملي، وحرصها على ربط سياساهتا النقديَّة واإلئتمانيَّة مع السياسات املالية              

  .قت مضىللدولة قدر اإلمكان وأكثر من أيِّ و
ويف األخري تناولنا انعكاسات العوملة على أعمال البنوك اإلسالميَّة بصفتها جزًءا من القطاع             
املصريف العاملي، واليت سجَّلت تزايدńا مطƋردا يف عددها وانتشارها اجلغرايف، مع زيادة يف عدد البنوك               
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ت بعض حاالت التحوŊل الكلƍي إىل العمل       اإلسالميَّة التابعة للبنوك التقليديَّة، هذه األخرية اليت سجَّل       
متوقعها على  : وقد حاولت البنوك اإلسالميَّة مواجهة متغيِّرات العوملة بكلƊ من        . املصريف اإلسالمي 

شكل شركات كربى قابضة مع حماوالت قليلة لإلندماج والتكتŊل، حماولة الرفع من كفايـة رأس               
  .سبيَّة يف الصريفة اإلسالميَّةاملال، مثƋ حماولة توحيد املعايري احملا
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  الȦصل الثاين
  البنȬ املركزي والرقابة املصرفيَّة يف șلƍ املتغيِّرات الدوليَّة احلديثة

  :متهيد 
يقف البنك املركزي على قمَّة اهلرم املصريف يف كلƍ دولة، وخيوَّل له القيام بوظائف هامَّـة،                

يله القيام بـإدارة    كإصدار النقد، وتنظيم تداوله، والرقابة على املصارف واإلئتمان، إضافة إىل ختو          
  .السياسة النقديَّة وتنفيذها يف معظم الدول كنتيجة للمهامِّ السابقة

فما هو البنك املركزي ؟ وكيف نشأ وتطوَّر تارخييŋا ؟ وما هي وظائفه ؟ وما هـي طبيعـة                   
 العالقة اليت تربطه بالدولة وبالبنوك األخرى من خالل ممارسته لوظائفه ؟ وما هي أهـمŊ مميِّزاتـه                

؟ وما هي األدوات اليت يستعملها البنك املركزي يف ممارسة الرقابـة علـى البنـوك                 وخصائصه
؟  واإلئتمان، أو ممارسة السلطة النقديَّة بشكل عامŖ من خالل إدارة وتنفيذ السياسة النقديَّة للدولة             

  ذلك مـا سـنحاول       ؟ وما مدى فعاليَّة بعض أدوات الرقابة املصرفيَّة يف السياسة النقديَّة احلديثة          
  :اإلجابة عنه بالتفصيل من خالل هذا الفصل، والذي حيتوي على املباحث التالية 

  .البنك املركزي، نشأته، تطوŊره، وظائفه، مميِّزاته وخصائصه:  املبحث األوَّل -
  .الرقابة املصرفيَّة وأدواهتا:  املبحث الثاين -
  .لرقابة املصرفيَّة يف السياسة النقديَّة احلديثةمدى فعاليَّة بعض أدوات ا:  املبحث الثالث -

ȯَّوɉاملبحث ا  
  البنȬ املركزي، نشǖته، تطوŊره، وșاȦǝه، ưيِّزاته وخصاǝصه

  .  البنȬ املركزي، املȦهوم والنشǖة-أوَّالً 
يعرَّف البنك املركزي بأنه مؤسَّسة مركزيَّة نقديَّة تقوم بوظيفة بنك البنوك، ووكيل مـايل              

يأيت البنك املركزي على رأس     : مة، ومسؤول عن إدارة النظام النقدي يف الدولة، وباختصار        للحكو
ـ  ـ جيب أن ال يقـوم   ما عدا بعض اإلستثناءات املؤسَّسة املصرفيَّة يف البالد، وعالوة على ذلك 

  .)1(عالبنك املركزي بتلك األعمال اليت تقوم هبا البنوك التجاريَّة يف تعاملها مع أفراد اجملتم
نشأت البنوك املركزيَّة كبنوك جتارية، مثƋ حتوَّلت إىل بنوك عامَّة متلكها الدولة، ويعترب البنك               

                                  
 .244: ، ص1993االقتصاد النقدي، دار الفكر، اجلزائر، : ويضياء جميد املوس  -)1(
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أقدم البنوك املركزيَّة يف العامل، حيث تأسَّس سنة )  Riks Bankبنك ريكس (املركزي السويدي 
ترا الذي أُسِّس سنة ، ولكن مع ذلك فإنƋ بنك إجنلم1668، وأعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة   م1656
 يعترب أوَّل من طبَّق مبادǛ ووظائف البنك املركزي، ويرجع إليه الفضل يف تطوير املبـادǛ                م1694

  .اليت يقوم عليها فنŊ الصريفة املركزيَّة
ولقد تواىل بعد ذلك إنشاء البنوك املركزيَّة يف العامل خاصَّة يف أوروبا، حيث أنـشǜ بنـك                 

، مثƋ الـدامنارك    م1817، مثƋ النمـسا     م1814، مثƋ هولندا سنة     م1811فنلندا  ، مثƋ   م1800فرنسا سنة   
  .)1(م1850، مثƋ بلجيكا م1818

، وبنك اليابان سـنة     م1860أمَّا يف بقيَّة دول العامل فقد أنشǜ البنك احلكومي الروسي سنة            
 األمريكيَّة لتقوم مبهـامِّ     ، بينما متƋ تأسيس بنوك اإلحتياطي الفيدرايل يف الواليات املـتَّحدة         م1882

  .م1934، مثƋ بنك كندا يف هناية سنة م1914 و1913البنك املركزي ما بني سنة 
وخالل القرن العشرين إستمرَّ تأسيس البنوك املركزيَّة عرب العامل، وأهمŊ حدث ساعد علـى              

، والذي أوصـى يف     م1920إنشاء هذه البنوك هو املؤمتر املايل العاملي الذي انعقد يف بروكسل عام             
تقريره اخلتامي بأن تقوم الدول اليت مل تؤسِّس بنوكاً مركزيَّة بإنشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت،                
ال لغرض تثبيت وإعادة االستقرار املصريف يف األنظمة املصرفيَّة والنقديَّة فحسب، بل لصاحل التعاون              

  .)2(النقدي الدويل أيضńا
 هو اثنان فقط كما رأينا، فقـد        م1700املركزيَّة يف العامل سنة     لذا وبعد أن كان عدد البنوك       

  .)3( بنكا مركزيŋا161 عدد م1990بلغ سنة 

  .  التطوŊرات اليت شهدهتا أعماȯ البنوك املركزيَّة يف العاǭ-Ɓانياً 
  :إنƋ أهمَّ دافعني كانا وراء نشأة البنوك املركزيَّة مها 

مثل بنك إجنلتـرا سـنة      (ومة سواء من خالل بنوك خاصَّة        احلصول على التمويل الالزم للحك     -
 ).م1817 سنة Prussion State Bankبنك الدولة الربوسي : مثل(أو بنوك تابعة للدولة ) م1694

، وإدارة ومحاية احتياطي الدولة من الـذهب        )األوراق النقديَّة ( توحيد عمليَّة إصدار البنكنوت      -
، وباإلضـافة إىل املنـافع      )سويسرا وإيطاليـا وأملانيـا    : مثل (واملعادن، وحتسني نظام املدفوعات   

                                  
 . وما بعدها28: ، ص1994إستقاللية البنوك املركزيَّة بني التأييد واملعارضة، إحتاد املصارف العربيَّة، بريوت، : نبيل حشاد  -)1(
 .196، 195: إدارة املصارف، مرجع سابق، ص: محزة حممود الزبيدي  -)2(
 .197: مبادǛ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: د الفويل،  جمدي حممود شهابأسامة حممَّ  -)3(



 
 

55  

اإلقتصاديَّة من وراء هذا التوحيد، كانت له أيضńا دوافع سياسيَّة وبصفة خاصَّة لتسهيل احلـصول               
 .)1(على موارد للحكومة من خالل بنك النقود

القرن التاسـع   بقي دور البنك املركزي منحصراً يف هذين اجملالني خالل النصف األوَّل من             
عشر وبداية القرن العشرين، مثƋ تطوَّر دوره ليشمل وظيفة بنك البنوك حبكم وضعه القانوين كبنك               

  .للحكومة، وكمحتكر إلصدار العملة
ومع بداية القرن العشرين بدأت تربز احلاجة إىل دور البنوك املركزيَّة يف إدارة الكتلة النقديَّة،               

ادي على املستوى الكلƍي، األمر الذي حدا بالدولة إىل أن تـتحكƋم            هبدف حتقيق اإلستقرار اإلقتص   
بشكل صارم يف أعمال البنوك املركزيَّة، خاصَّة يف الثالثينيَّات وحتت تـأثري األزمـة اإلقتـصاديَّة                
الكربى، وأصبح ُينظر إىل السياسة النقديَّة باعتبارها جزًءا من أدوات السياسة االقتصاديَّة بـصفة              

. عن تنفيذ هذه السياسة النقديَّـة     ) يف معظم الدول  ( وإىل البنك املركزي باعتباره املسؤول       عامَّة،
  .وسنعود اآلن إىل دراسة وظائف البنك املركزي وبتفصيل أكرب من خالل العنصر املوايل

  .  وșاǝف البنȬ املركزي-ǭالثاً 
إمجال هذه الوظائف يف يقوم البنك املركزي يف أيِّ نظام مصريف بوظائف عديدة، لكن ميكن       

  :أربعة أساسيَّة هي

  : بنȬ اإلصــدار - 1
مع مرور الزمن، ومع تزايد عدد املصارف املؤسَّسة يف كلƍ دولة واليت كانت تصدر األوراق               
النقديَّة، إنتشر استعمال هذه األوراق بشكل واسع مع التزايد السريع للتجارة؛ لذلك دعت احلاجة              

داولة، وإىل تنظيم أحسن إلصدار هذه األوراق، ممَّا دفع كلƋ البلدان تقريباً إىل             إىل متاثل األوراق املت   
سنِّ تشريعات متنح مصرفاً واحداً إمَّا احتكارńا كلƍـيŋا إلصـدار األوراق النقديَّـة ، أو احتكـاراً            

  .جزئـيŋا لقسم هامŖ من تلك العمليَّة
، وقد تعزَّز دوره يف     م1694لترا الذي أنشǜ سنة     إنƋ أوَّل بنك لإلصدار يف العامل كان بنك إجن        

 الذي ينادي بأن تكون النقود املصدرة ممثƍلـة         م1844اإلصدار بعد صدور قانون روبرت بيل سنة        
  .(2)فعلـيŋا لكمِّـيَّة الذهب املوجودة يف خزائن البنك، مع كمِّـيَّة مغطƋاة بالسندات احلكوميَّة

ـ ليس كبنك حكومي، بل كمؤسَّسة ذات امتياز  كما أشرنا سابقاً ـ بنك إجنلترا أنشǜ  و

                                  
  .198:  صمبادǛ النقود والبنوك، مرجع سابق، : د الفويل،  جمدي حممود شهابأسامة حممَّ  -)1(

(2)- Claude SIMON: Les banques , Editions La découverte , Paris , 1984, p : 20. 
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خاصŖ، لتمكينها من إقراض احلكومة، ومقابل ذلك مسحت له احلكومة باحتكار جزئي إلصـدار              
 أعلن أنƋ أوراقه النقديَّة هي العملة القانونيَّة        م1833األوراق النقديَّة، ومبوجب التشريع الصادر سنة       

 متƋ تأميم بنك إجنلترا وأصبح      م1946بعد ذلك هو بنك اإلصدار الوحيد، ويف عام         الوحيدة، فأصبح   
وكان تعريف النقد يف بريطانيا هو اجلزء الذي اليدفع فوائد من قـروض             . جزًءا من جهاز الدولة   

  .)1(احلكومة
ر  ُيعـطَ امتيـاز احتكـا   مل، إالƋ أنه م1800أمَّا يف فرنسا فبالرغم من إنشاء بنك فرنسا سنة    

، والذي كان إىل هذا التاريǸ حكراً على بنك اإلصدار الباريسي التـابع             م1848اإلصدار إالƋ سنة    
  .(2)للدولة

وقد كانت األسباب الرئيسيَّة حلصر إصدار األوراق النقديَّة يف مجيع البلدان تقريبـاً لـدى               
  :البنك املركزي تتمثƋل يف 

 .وحدة النقد شكالً ومن مجيع اجلوانب -

اء العملة قبوال عامŋا أكرب وبقوَّة القانون، عندما تصبح عملة التـداول القـانوين مبوجـب                 إعط -
 .تشريع

 .تأمني رقابة حكوميَّة فعَّالة على العملة املتداولة، ومحايتها من عمليَّات الغشِّ والتزوير -

مان، إذ مـع تزايـد      متكني البنك املركزي من رقابة البنوك التجاريَّة، خاصَّة يف جمال منح اإلئت            -
استعمال نقود الودائع اليت تنشئها البنوك التجاريَّة، تنافست هذه البنوك يف التوسŊع غري املـربَّر يف                

 .منح االئتمان

من وضع وتنفيذ السياسة النقديَّة، والـيت  ) املمثƋلة يف البنك املركزي عادة  (متكني السلطة النقديَّة     -
 ȗعلى سعر صرف العملةتبقى من أهمِّ أهدافها احلفا. 

  :يلجأ البنك املركزي إىل إصدار النقود املركزيَّة القانونيَّة، أو حتَّى الكتابيَّة يف حالتني 
 يصدر البنك املركزي نقوداً دون عالقة مع حاجة البنوك إىل سيولة، أي نقود مركزيَّـة غـري                 -1

  :مقترضة يف حاالت
، وذلك عن طريق سلف مباشـرة       ) والتشغيل نفقات اإلستثمار ( العجز يف نفقات الدولة      -أ

  .للخزينة العامَّة، أو عن طريق شراء سندات الدولة من البنك املركزي

                                  
 .35 :م، ص1993 -هـ 1413، بريوت،  ، دار النفائس3البنوك يف العامل؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، ط: جعفر اجلزار  -)1(

(2)- Claude SIMON: Les banques ,op. cit. , p : 20. 



 
 

57  

 عند وجود فائض يف ميزان املدفوعات، أي دخول رؤوس األموال قـصرية وطويلـة               -ب
 .األجل، وفائض يف امليزان التجاري

ك إىل الـسيولة، أي النقـود املركزيَّـة          يصدر البنك املركزي نقوداً من أجل سدِّ حاجة البنو         -2
املقترضة، وتلجأ البنوك إىل ذلك بإعادة خصم سنداهتا أو إىل ا لسوق النقدي، وهنا يقرضها البنك                

  .املركزي مقابل شروط معيَّنة
وتعترب ديون البنك املركزي على اخلزينة العامَّة هي املصدر األساسي إلصدار وإنشاء النقود             

سكسونية، حيث األمهƍـيَّة البالغة للديون العامَّة والسندات العامَّة، والـيت متثƍـل            يف الدول األجنلو  
  .)1(الوسائل الرئيسيَّة يف السوق النقدي

ويف ختام حديثنا عن اإلصدار نذكƍر بأنƋ املؤسَّسات اليت تقوم هبذه الوظيفة عرب العامل، ميكن               
  :(2)تصنيفها إىل منوذجني

الشتراكيَّة جند مؤسَّسة اإلصدار تقوم بدور البنك التجاري، فمثالً يف اإلحتاد           يف أغلب البلدان ا    -أ
، وأيـضاً    GosbankفإنƋ مدَّخرات املؤسَّسات توظƋف إجباريŋا لدى مؤسَّـسة         ) سابقاً(السوفيايت  

، حيتكر كلƋ العمليَّات البنكيَّة لألفراد واملؤسَّسات داخل إقليم الـوطن ) بنك الشعب(الصني حيث  
واإلحتكار املمنوح ملؤسَّسة اإلصدار هنا ميثƍل أحد الوسائل إلخضاع املتعاملني اإلقتصاديِّني للسلطة            

 .املركزيَّة

العكس يف البلدان الرأمساليَّة ال توجد مؤسَّسة إصدار، بل بنوك جتاريَّة ذات رؤوس أمـوال                 -ب
  ).كنشاط ملحق(قديَّة يف التداول خاصَّة تتكفƋل بالقيام بأنشطة ملحقة، منها وضع األوراق الن

 والقاعدة العامَّة يف الدول الرأمساليَّة أو على األقل يف معظمها هناك فصل واضح بـني                 
البنوك التجاريَّة العادية ومؤسَّسة اإلصدار، هذه األخرية متارس الرقابة على البنوك، وتفرض عليها             

إعادة خصم أوراقها لديه، أو مـن الـسوق         بعض القوانني، وتسمح هلا بإعادة التمويل عن طريق         
وباستثناء احلاالت اليت ال ختضع هلذه القاعدة فهي ال تقبل الودائع من األشـخاص، وال               . النقديَّة

 .تعطي القروض بصفة مباشرة، فهي إذن ال تنافس البنوك التجاريَّة

  : بنȬ الدولة ومستشارها - 2
كيل الدولة ومستشارها يف املسائل املاليـة، إذ        يقوم البنك املركزي يف كلƍ الدول بوظيفة و       

                                  
 .103 :، ص2000تقنيات وسياسات التسيري املصريف، ديوان املطبوعات اجلامعيَّة، اجلزائر، : فريدة Ɲراز يعدل  -)1(

(2)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde , 1er Ed, (Que Sais-je ?) P.U.F., Paris , 1979, p :9, 10. 
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يدير البنك املركزي احلسابات املصرفيَّة للدوائر واهليئات احلكوميَّة، ويقـدِّم قروضـا للحكومـة          
بانتظار جباية الضرائب واإليرادات األخرى هلا، كما يقوم بوظيفة القيِّم على احتياطيات الدولة من 

بشراء وبيع العمالت األجنبيَّة هلا، ومراقبة التحويل اخلارجي، وذلك         العمالت األجنبيَّة، حيث يقوم     
كوسيلة للحفاȗ على استقرار سعر الصرف للعملة الوطنيَّة، وكذا تسيري القروض اخلارجيَّة للدولة،          
إضافة إىل كونه ممثƍال هلا يف العالقات املالية اخلارجيَّة، سـواء بـالبنوك املركزيَّـة األخـرى، أو                  

. صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، وبنك التسويات الدوليَّة       : سات النقديَّة الدوليَّة، مثل   باملؤسَّ
كما يقوم أيضńا مبساعدة الدولة يف تنفيذ السياسات النقديَّة املختلفة لعالج املـشاكل واألزمـات               

  .“بنك الدولة”اإلقتصاديَّة، ومن هنا جاءت تسمية 

  : بنȬ البنوك - 3
 هيمنة  البنك املركزيميارسه على قمَّة اهلرم املصريف يف اجلهاز البنكي أليِّ بلد، حبكم تواجد

على خمتلف البنوك العاملة يف الدولة، إذ حيتفظ بأرصدة احتياطيَّة قانونيَّة للبنوك التجاريَّـة لديـه،                
وذلك محاية ألموال املودعني من خطر إفالس هذه البنوك، كما حيتفظ حبسابات جاريـة لتلـك                

  .كƍنه من تنفيذ عمليَّات املقاصَّة بني حساباهتا، واليت تنشأ عن التعامل فيما بينهاالبنوك مت
ويدخل ضمن هذه الوظيفة أيضńا قيام البنك املركزي جتاه البنوك بوظيفة ما يسمَّى بامللجـأ               
األخري لإلقراض، حيث تقوم البنوك التجاريَّة بإعادة خصم األوراق التجاريَّة لديه بـسعر إعـادة               
اخلصم، أو حتصل منه على قروض وسلفيات بسعر فائدة معيَّن، وذلك عند حاجتها إىل سـيولة،                
وهبذه الطريقة ميكن للبنك املركزي أن يتحكƋم يف أسعار الفائدة ولو بشكل غري مباشر، وسـوف                

  .نرى ذلك عند التطرŊق إىل كيفيَّة استعمال أداة سعر إعادة اخلصم يف الرقابة املصرفيَّة
هو أوَّل من صاȟ تعبري امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة لبنك إجنلترا سـنة              )*(ر أنƋ باجيو  يذك

، ومتƋ اإلعتراف بذلك من هذا األخري بشكل ال يقبل اللبس، وأصبحت هذه الوظيفة متبنَّاة               م1873
ركزيَّـة،  من ِقبل بنوك إصدار مشاهبة يف بلدان أخرى، وأصبحت تعترب شيئاً ال بدَّ منه للصريفة امل               

ُدعي بنك اإلحتياطي   ) م1923 – 1921(فعلى سبيل املثال وخالل السنتني األćولـَييŃن من إنشائه         
جلنوب إفريقيا لتحمŊل مسؤوليَّاته كملجأ أخري لإلقراض عند تعرŊض أحد أكرب املصارف لصعوبات             

  .)1(خطرية، وفعل ذلك دون تردŊد وبشكل ناجح

                                  
)*(- Walter BAGEHOT م ، وهو مـن  1877م وتويف سنة 1826 إقتصادي إنكليزي ينتمي إىل الكالسيك املعاصرين، ولد سنة

   .األوائل الذين حبثوا يف شؤون البنك املركزي 
 .89 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)1(
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  : الرقابة على اإلǝتمان - 4
رأينا أن من أهداف توحيد اإلصدار وحصره لدى البنك املركزي، متكينه من مراقبة حجـم               
اإلئتمان الكلƍي الذي متنحه البنوك، خاصَّة وأنƋ البنوك التجاريَّة تشتهر مبا يسمَّى بالتوسŊع النقـدي               

  .أرباح أكثرواشتقاق الودائع، وبالتايل منح أكرب قدر من القروض واإلئتمان، سعياً وراء حتقيق 
                  Ƌهناك فرقاً بني الرقابة على البنوك والرقابة علـى اإلئتمـان، إذ إن Ƌجتدر اإلشارة هنا إىل أن
األوىل تنظر إىل كلƍ بنك على حدة، بينما تنصبŊ الثانية على الناحية اإلمجاليَّة، بغضِّ النظر عـن                 

بنوك تعاž السياسة التسليفيَّة هلذه البنوك،      املركز املايل لكلƍ بنك من البنوك القائمة، والرقابة على ال         
بينما تعاž الرقابة على اإلئتمان الظواهر النقديَّة املنبثقة عن هذه السياسة، بغضِّ النظر عن سـيولة                

  .األصول املصرفيَّة وقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماهتا، أو على استيفاء قروض مدينيها
 ترد أية إشارة خاصَّة يف األنظمة األساسيَّة للبنوك املركزيَّة          قبل عشرينيَّات القرن العشرين مل    

إىل موضوع الرقابة على اإلئتمان، وكان ذلك يف الواليات املـتَّحدة عند صدور قـانون بنـوك                
، ومع ذلك وخالل أواخر تلك العشرينيَّات فإنƋ األنظمة األساسية          م1913اإلحتياطي الفيدرايل سنة    

ة أو معاد تركيبها يف أوروبا الشرقيَّة نصَّت على قيامها مبمارسة الرقابة علـى              لبنوك مركزيَّة جديد  
  .)1(اإلئتمان والعملة، وكذلك األمر بالنسبة للبنوك املركزيَّة اليت أنشئت خالل الثالثينيَّات

 نذكّر يف األخري وبعد تناولنا لوظائف البنك املركزي بأنƋ هذا األخري ميكن أن ميارس استثناًء  
بعض األعمال املصرفيَّة اخلاصَّة بالبنوك التجاريَّة، وبالرغم من أنƋ هناك نصوصاً صرحية يف قـوانني               
معظم الدول متنع البنك املركزي من مزاولة األعمال املصرفيَّة اليت تؤدِّيها البنوك التجاريَّة، فهنـاك               

مال، وهلذا فـإنƋ بنـك      بعض الدول مثل فرنسا تسمح للبنك املركزي بأن يقوم مبعظم هذه األع           
  .)2(فرنسا له ما يزيد عن Ʀسمائة فرع يف مجيع أƲاء الدولة

وطبقا لبعض الوظائف السابقة، فإنَّه ميكننا مالحظة أهمِّ البنود يف ميزانيَّة البنك املركزي أليِّ 
:                 ل اآليت دولة، واليت ميكننا ربطها بتلك الوظائف، إذ جند أنƋ هذه امليزانيَّة هي تقريباً بالشك

  ميزانية البنك املركزي
  03: اجلدول رقم 

ȯصــوɉصــوم  اƪا  

                                  
 .109 :سابق، صالرجع امل  -)1(
 .267: النقود والبنوك واألسواق املالية، مرجع سابق، ص: حممَّد حافظ عبده الرهوان  -)2(
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  . ذهب وعمالت أجنبية-
  . سندات مالية-
  . قروض للبنوك التجاريَّة-
  . قروض أخرى وديون على اخلارج-
  . أموال ونقود حتت الطلب يف اخلارج-
  . ديون على اخلزينة العامَّة-
  .نقود جاهزة -
  . أصول أخرى-

  ).موجودة يف التداول( النقود املصدرة -
  . أرصدة البنوك التجاريَّة-
  . حسابات البنوك واملؤسَّسات األجنبية-
  . حسابات دائنة خارجيَّة-
  . حساب جاري للخزينة العامَّة-
  . احلسابات الدائنة للوحدات املالية-
  . أرصدة خمتلفة-
  .يَّات رأس املال واإلحتياط-

  .من إعداد الباحث باإلعتماد على املراجع املستعملة يف هذا البحث: املصدر 

  .  ưيزات وخصاȌǝ البنȬ املركزي-رابعاً 
               ƍقد خيتلف البنك املركزي من حيث الشكل والوظائف من دولة ألخرى، لكنَّه يتميَّز يف كل

 معظم البنوك املركزيَّـة يف العـامل إالƋ         األحوال ببعض امليزات واخلصائص األساسيَّة اليت تتوفƋر يف       
  :استثناًء، وهي 

  : وحدة البنȬ املركزي -1
إنƋ املالحظ عملـيŋا يف البنوك املركزيَّة ملعظم الدول يف العامل وحدهتا، أي وجود بنك وحيد               
 خموَّل له سلطة إصدار النقد وتنظيم التداول النقدي واإلئتمان، وإن وجدت بنـوك مركزيَّـة يف               
احملافظات أو املقاطعات أو الواليات، فهي ال تعدو كوهنا فروعاً للبنك املركـزي األمِّ املتواجـد                

Ƌبالعاصمة، وذلك لتسهيل املهامِّ والعمل ليس إال.  
لكن مع ذلك قد يتعدَّد البنك املركزي، وتكاد الواليات املــتَّحدة األمريكيَّـة تـشكƍل               

 مؤسَّسة إقليميَّة لإلصدار النقدي، رغم أنƋ       12ذ يوجد هبا حوايل     اإلستثناء الوحيد يف هذا اجملال، إ     
ذلك ال يعين سوى تقسيماً للعمل أيضńا، وال ينفي مبدأ وحدة البنك املركـزي، فجميـع هـذه                  
املؤسَّسات ختضع لسلطة مركزيَّة معيَّنة هي احتاد هذه البنوك ضمن ما يسمَّى بنظـام اإلحتيـاطي                

، وهذا االحتاد يعترب السلطة املخوَّل هلا اختـاذ القـرارات،   Federal Reserve Systemالفيدرايل 
  .ورسم السياسة املتعلƋقة بشؤون النقد واإلئتمان، وهي ملزمة لكل وحدات إصدار النقد
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  : ملكيَّة البنȬ املركزي للدولة - 2
َبـل   كان هناك عدد قليل فقط من البنوك املركزيَّة مملوك بالكامـل مـن قِ    م1936قبل سنة   

 جرى تأميم البنوك املركزيَّة يف بعض البلدان، بينما كـلƌ           م1945 و 1936الدولة، وفيما بني سنيت     
البنوك املركزيَّة اجلديدة تقريباً واليت أسِّست خالل تلك الفترة قد أنشئت منذ البدايـة كهيئـات                

  .)1(ملركزيَّة بشكل واسعحكوميَّة، وبعد احلرب العامليَّة الثانية اتَّسعت عمليَّة تأميم البنوك ا
وبالرغم من هذا االجتاه ال زالت هناك بعض البلدان اليت مل تؤمَّم فيها بنوكها املركزيَّـة، أو                 
على األقلƍ ليس كلƍـيŋا، أو مبعƖ آخر هناك بنوك مركزيَّة قامت مبلكيَّة خاصَّة أو حكوميَّة مشتركة                

 يومنا هذا، ومل يؤثƍر وجود امللكيَّة اخلاصَّة على         مع القطاع اخلاص، واستمرَّت على هذا الوضع إىل       
  .قيام البنوك املركزيَّة بوظيفتها على أفضل وجه

واجلدول التايل يبـيِّن لنا بعض األمثلة من البنوك املركزيَّة يف العامل، واليت ال زالت ملكيَّـة                
  :خاصَّة، أو ملكيَّة مشتركة

  املركزية يف العاملأمثاة للملكية اخلاصة واملشتركة للبنوك 
  04: اجلدول رقم 

  الدولـــة  نوع امللكــيَّة
مملوك للبنـوك األعـضاء يف النظـام        :  الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة   -  ملكيَّة خاصَّة

  .اإلحتياطي الفيدرايل
 والباقي للقطـاع    % 63مملوك للمقاطعات السويسريَّة بنسبة     :  سويسرا -

  .اخلاص
  . جنوب إفريقيا-

  ة مشتركةملكيَّ
 متثƍل النسبة املئويَّة %(

  )مللكيَّة احلكومة

، )% 10(، اليونان   )% 50(، شيلي   )% 50(، بلجيكا   )% 50(أستراليا  
مملـوك  (، إيطاليـا    )% 25(، تركيا   )% 50(، املكسيك   )% 55(اليابان  

  )لشركات عامَّة

  .197 :بنوك، صمبادǛ النقود وال: أسامة حممَّد الفويل، جمدي حممود شهاب: املصدر
وهناك أمثلة أخرى للبنوك اليت تقوم على أساس امللكيَّة املشتركة كباكستان، وفƕويال، كما             

                                  
 .261 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)1(
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أنƋ هناك أمثلة أخرى للبنوك املركزيَّة اليت متتلك فيها احلكومـة حـصص األقليـة كالربتغـال                 
  .واإلكوادور

  :ستقالليَّة البنȬ املركزي إ - 3
لبنك املركزي يف منحه اإلستقالل الكامل يف إدارة السياسة النقديَّة          يتمثƋل مفهوم استقالليَّة ا   

من خالل عزله عن أية ضغوط سياسيَّة من قبل السلطة التنفيذيَّة من ناحية، ومن خـالل منحـه                  
ـƋة الكاملة يف وضع وتنفيذ السياسة النقديَّة من ناحية أخرى، وهذا هو املفهوم األكثر ارتباطاً         احلرِّي

  .البنوك املركزيَّة لعملها يف الوقت احلايلمبمارسة 
قبل احلرب العامليَّة األوىل وبعدها بقليل كان اإلجتاه السائد آنذاك هو تقوية ودعم استقالليَّة              
ـƋة اإلقتصاديَّة الذي كان سائدńا منذ نشأة البنـوك                البنوك املركزيَّة، وكان ذلك امتدادńا ملبدأ احلرِّي

ـ     املركزيَّة وحتَّى منتص   ، وقد متƋ التأكيـد     “دعه يعمل دعه ميرŊ   ”ف القرن التاسع عشر واملعروف ب
  .م1922 مثƋ مؤمتر جنوة م1920على هذه اإلستقالليَّة يف مؤمتر بروكسل 

أخذت العالقـة بـني البنـوك       ) م1933-1929(لكن يف أعقاب األزمة اإلقتصاديَّة العامليَّة       
 يف تأميم البنوك املركزيَّة القائمة، أمَّا اليت أنشئت بعد ذلك           املركزيَّة واحلكومات منحى جديدńا متثƋل    

  .فكانت ملكيَّتها ختضع للدولة
مثƋ حدث بعد ذلك تطوŊر هامŌ جدŋا متثƋل يف تدخŊل احلكومات يف إدارة البنوك املركزيَّة بتعيني                

حلكومات يف أعمال البنوك    حمافظي هذه البنوك ومديريها، وقد أدَّى هذا التدخŊل إىل زيادة تدخŊل ا           
املركزيَّة بسبب اضطراب املوقف املايل لكثري من الدول بسبب األزمة العامليَّة، وكذلك التخلƍي عن              
قاعدة الذهب ممَّا أدَّى إىل زيادة اإلقتراض احلكومي من البنوك املركزيَّة، مثƋ ليتعزَّز هـذا الـضغط                 

ة الثانية، وهنا برزت احلاجة ملحَّة يف معظـم الـدول    أكثر باإلقتراض لتغطية نفقات احلرب العامليَّ     
لتحديد طبيعة العالقة بني احلكومات والبنوك املركزيَّة يف قوانني هذه األخرية، وكانت نيوزيلنـدا              
من أوائل الدول يف العامل اليت متƋ فيها حتديد العالقة قانونيŋا بني احلكومة والبنك املركزي، مثƋ تتبعها                 

  .)1(خرى، إالƋ أنƋ درجة االستقالليَّة بقيت خمتلفة بني دولة وأخرىالدول األ
ويضاف هنا سبب آخر لتدخŊل احلكومات يف أعمال البنوك املركزيَّة، وهو سياسات التنمية             
اإلقتصاديَّة اليت حرصت البالد املتخلƍفة اقتصاديŋا على تنفيذها منذ أواسط القرن العـشرين، ممَّـا               

  Ŋوالنظام النقدي  (ال أكرب من حكومات هذه البلدان يف خمتلف اجملاالت اإلقتصاديَّة           اقتضى معه تدخ

                                  
 . وما بعدها89: صاستقاللية البنك املركزي بني التأييد واملعارضة، مرجع سابق، : نبيل حشاد  -)1(
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  .)1(بغية حتقيق التقدŊم االقتصادي) واإلئتماين جزء منها
وتكاد تتَّفق معظم الدراسات اليت أجريت يف موضوع استقاللية البنـك املركـزي حـول               

  :)2(زن النسيب، وهيجمموعة من املعايري، مع اختالف يف الترتيب أو الو
 مدى التزام البنك املركزي بتمويل العجز يف اإلنفاق احلكومي، وكذا مدى التزامه بشراء أدوات             -

  .الدين احلكوميَّة بشكل مباشر، ومدى التزامه مبنح تسهيالت ائتمانيَّة للحكومة وهيئاهتا
 جمالس إدارهتـا، ومـدَّة       مدى سلطة احلكومة يف تعيني وعزل حمافظي البنوك املركزيَّة وأعضاء          -

واليتهم، ومدى استقرارهم يف مناصبهم، ومدى متثيل احلكومة يف هذه اجملالس، وكذا كيفيَّة هذا              
التمثيل يف مدى املشاركة يف املناقشات، وحقِّ التصويت واإلعتراض على القرارات، أو توقيفهـا              

كذا سلطة احلكومة بشأن ميزانيَّـة      حلني عرضها على وزير املالية، أو جملس الوزراء عند اللزوم، و          
  .البنك املركزي

 هدف احملافظة على استقرار األسعار وقيمة العملة، هل هو اهلدف الوحيد؟ أم هدف رئيسي مع                -
  .أهداف أخرى؟ ومدى قدرة البنك املركزي على حتقيق ذلك

  . مدى خضوع البنك املركزي للمحاسبة واملساءلة-
   Ɗمن أملانيا وسويسرا والواليات املـتَّحدة األمريكيَّة  هي أكثـر           وتعترب البنوك املركزيَّة لكل 

النماذج من حيث اإلستقالليَّة وفقا لغالبيَّة الدراسات اليت أجريت يف هذا املوضوع، وهذا نظـراً               
لقدم التشريعات اخلاصَّة هبا، وكذلك جتربة نيوزيلندا اليت تعزَّزت أكثر وفق القانون الصادر سـنة               

ليت تعترب منوذجاً حديثا للدول األخرى الراعية يف حذوها، إضافة إىل التنظيم اخلـاصِّ              ، وا م1989
 الذي يعترب منوذجاً أكثر تقـدŊما       م1992عام  “ ماسترخيت”بالبنك املركزي األوروŸ وفقا ملعاهدة      

  .يف تأكيد استقالليَّة البنوك املركزيَّة

4 -ơ املركزي اإلشراف على السياسة ا Ȭلنقديَّة ويل البن:  
ُتعرَّف السياسة النقديَّة باملفهوم الواسع بأهنا موقف السلطة السياسة جتاه النظـام النقـدي              

بأهنا إدارة النظام النقدي من أجل الوصـول إىل         ) باملفهوم الضيِّق (للمجتمع الذي حيكمه، وُتعرَّف     
سؤولة عن وضع وتطبيـق     أهداف معيَّنة حتقƍق رفاهية الشعب ككل، والبنك املركزي هو اجلهة امل          

                                  
م، 1983النقود والبنوك والعالقات االقتصاديَّة الدولية، دار النهضة العربيَّة، بريوت،          :  مدحت حممَّد العقƋاد  . ، د  صبحي تادرس قريصة    -)1(

 .155:  ص
 .235، 234: مبادǛ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص:  أسامة حممَّد الفويل، جمدي حممود شهاب  -)2(
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  .)1(السياسة النقديَّة
  :وتتمثƋل أهداف السياسة النقديَّة يف 

 .احملافظة على استقرار األسعار الداخليَّة، أي كبح مجاح التضخŊم -

 .حتقيق أكرب معدَّالت لتشغيل العمالة -

فع مـستوى   زيادة معدَّالت النمو االقتصادي، وبالتايل زيادة الناتج والدخل القومي، من أجل ر            -
 .معيشة األفراد

 .احلفاȗ على قيمة العملة وسعر صرفها -

 .احملافظة على توازن ميزان املدفوعات اخلارجيَّة -

جتدر اإلشارة هنا إىل أنƋ اعتبار البنك املركزي سلطة نقديَّة مرتبط مبدى إدارتـه للـسياسة                
بل هيئات غري البنك املركزي، كمـا       النقديَّة للبلد، أي هناك إمكانيَّة ملمارسة السلطة النقديَّة من ق         

، حيث كان بنك إجنلترا يكتفي بوضـع اإلطـار العـام            م1997كان سائدńا يف بريطانيا قبل سنة       
للسياسة النقديَّة السنويَّة ضمن ما ُيعرف باإلستراتيجيَّة املالية متوسِّطة األجل اليت يتمŊ اإلعالن عنها              

وقت اليت يتمŊ فيه اإلعالن عن املوازنة  العامَّـة، ويف سـنة             سنويŋا من قبل وزارة اخلزانة يف نفس ال       
  .)2( أسندت مهام إدارة السياسة النقديَّة إىل بنك إجنلترا بشكل مستقلم1997

إنƋ وجهة النظر اليت كانت سائدة منذ الثالثينيَّات، وحتَّى السبعينيَّات من القـرن املاضـي               
ا دورńا مساعدńا، وكانت هتتمŊ بالسياسة اإلقتصاديَّة للحكومة، كانت تنظر إىل السياسة النقديَّة بأنƋ هل     

  :إىل غاية السبعينيَّات حيث ُوضع حدŌ لالتِّجاه السابق بسبب 
 حرص البنك املركزي على جعل استقرار األسعار اهلدف األوَّل لسياسته النقديَّة، ممَّـا جعـل                -

أقلƋ معدَّالت تضخŊم مقارنة مـع أقرانـه األوروبـيِّني          اإلقتصاد األملاين حيقƍق أكرب معدَّالت منوŖ، و      
 .واألمريكيِّني

وذلك  وكارل برونار    )*(ميلتون فريدمان   :  اإلسهام الرئيسي ملدرسة اإلقتصاديِّني النقديِّني، أمثال      -

                                  
 .179: ، ص1992حماضرات يف النقود والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، :  عبد اخلالق، كرمية كرميهدجو  -)1(
 .92 و57 :املدخل إىل  السياسات االقتصاديَّة الكلية، مرجع سابق، ص: عبد اجمليد قدي  -)2(
)*(-  Milton FRIEDMAN  م، يعترب مـن  1976م، حائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد سنة 1912 ولد سنة إقتصادي أمريكي

 Studies in the Quantity Theory of: مـن مؤلفاتـه   ، رواد مدرسة شيكاغو النقدية واجملددة لفكر الكالسيك يف النقود

Money  وCapitalism and Freedom  . 



 
 

65  

سعار هو اهلدف الرئيسي    بإقناع غريهم من اإلقتصاديِّني وصنَّاع السياسة بضرورة جعل استقرار األ         
للسياسة النقديَّة، وأنƋ استمراريَّة التضخŊم تعود إىل عامل العرض النقدي وهو عامل ميكن التحكƌم              

 .فيه من خالل السياسة النقديَّة أكثر ممَّا تعود إىل العوامل األخرى مثل ارتفاع األجور وغريها

ألسعار هو هدفهم الرئيسي، فأصبح بذلك      بعدها قرَّر السياسيون جعل احلفاȗ على استقرار ا       
  .)1(أهمَّ هدف للسياسة النقديَّة إن مل يكن اهلدف الوحيد هلا

وممَّا ساعد أكثر على تبنِّي فكرة النقديِّني اهنيار قاعدة قابليَّة حتويل العمالت الوطنيَّة بالذهب              
) وبالتايل مستوى األسعار  ( للنقود   وفقا ملعدَّل صرف ثابت، وأصبح احملدِّد الرئيسي للقيمة التبادليَّة        

  .يف غياب مقياس خارجي للقيمة، هو معدَّل التوسŊع النقدي يف حدِّ ذاته

 Ǌاملركزي-خامسا Ȭف البنǝاșيِّزات ووư Ȑاإلنتقادات املوجَّهة إىل بع :  
بشكل عام،  بعد أن رأينا أهمَّ املميِّزات واخلصائص اليت تتميَّز هبا البنوك املركزيَّة عرب العامل و             

وكذا وظائفها األساسيَّة، نودŊ أن Ƴتم هذا املبحث مبناقشة بعض اإلنتقادات املوجَّهة إىل بعض هذه               
  .اخلصائص والوظائف، بعد أن لقيت تأييداً من جانب ومعارضة من جانب آخر

  : توحيد اإلصدار وحصره لدɁ البنȬ املركزي - 1
نقدي لدى البنك املركزي، وتـسمَّى بنظريَّـة        هناك نظريَّة تدعو إىل عدم حصر اإلصدار ال       

البنك احلر، ويرى أنصار هذه النظرية أنƋ البنك املركزي جاء تارخييŋا كنتيجة لتدخŊل الدولة، وليس               
نتيجة لتطوŊر النظام البنكي، وهو مفروض بالقوَّة السياسيَّة لتمويل العجز يف ميزانيَّة الدولة، لذلك              

ن أنƋ توفري القاعدة النقديَّة جيب أن ال يكون حمتكراً سياسيŋا، ويـرون أنƋ              فهو غري مفيد، وهم يرو    
الذي حيدِّد مقدرة كلƍ بنك يف إصدار       ) الذهب والفضَّة (احللƋ هو إعادة تأسيس اإلحتياطي املعدين       

، ويف نظر هؤالء يعترب هذا النظام       م1993 سنة   Selgin و م1984 سنة   Whiteالنقود حسبما يقوله    
سيكون متوازنا تلقائيŋا، ويتفادى الوقوع يف التضخŊم، ويرون أنƋ ما يـضمن تقليـل األوراق               أو  

املتداولة بدال من توحيدها هو توفƌر شرط قابليَّة إبداهلا بالذهب عند إجراء عمليَّة املقاصَّـة بـني                 
  .(2)البنوك

هيب، وهو شيء ال ميكـن      ومعƖ ذلك أنƋ هذه النظريَّة تدعو للعودة إىل نظام اإلحتياطي الذ          
تطبيقه واقعيŋا بعد أن قطعت معظم الدول أو كلها قابليَّة إبدال عمالهتا بالذهب، منـذ احلـرب                 

                                  
 . وما بعدها209: مبادǛ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: أسامة حممَّد الفويل، جمدي حممود شهاب  -)1(

(2)- Sylvie DIATKINE : Théories et politiques monétaires, Ed. ARMAND COLIN, Paris, 1995, p: 170,171. 



 
 

66  

، وذلك ألسباب عديدة، أمهƌها نقص الذهب لدى الكثري مـن           م1971العامليَّة الثانية إىل غاية سنة      
ثر استقراراً من النظـام النقـدي       الدول، وكونه قيداً من قيود اإلصدار، وإن كان ذلك النظام أك          

  .احلايل

  : إسناد وșيȦة الرقابة على البنوك إىل البنȬ املركزي – 2

البنك املركزي بدأت تلقى معارضة من بعض اخلرباء         إىلالبنوك   علـى إنƋ إسناد وظيفة الرقابة     
 النقديَّة لإلدارة   مع أواخر القرن العشرين، وحيث مييل اإلجتاه السائد دوليŋا Ʋو فصل إطار السياسة            

اإلقتصاديَّة الكلƍـيَّة عن القضايا اإلقتصاديَّة اجلزئـيَّة املتعلƋقة بسالمة النظام املصريف، ونتيجة هلـذا             
الفصل، تتمŊ الرقابة املصرفيَّة مبعزل عن السياسة النقديَّة، وتكلƋف هبا سلطة ختتصŊ هبـذه املهمَّـة،                

، م1998أحدثها وأمهƌها فصل الوظائف الرقابيَّة لبنك إجنلترا عـام          وهناك أمثلة عدَّة هلذا اإلجراء،      
  .)1(وإنشاء هيئة اخلدمات املالية لتتولƋى مسؤوليَّة الرقيب الرئيسي

وقد تنامى هذا اإلجتاه نتيجة للتداخل الشديد بني وظيفيت الرقابة وإدارة الـسياسة النقديَّـة               
 يضع عائقاً أمام البنك املركزي ألداء الـوظيفتني معńـا           والتعارض بينهما يف بعض األحيان، ممَّا قد      

  .وعلى أكمل وجه
               Ƌم، إذا أراد البنك املركزي التقليص يف عرض النقود واإلئتمان، فـإنŊفمثالً يف أوقات التضخ
ذلك قد يهدِّد سالمة بعض الوحدات املصرفيَّة، وهنا يضطرŊ البنك املركزي إىل التغاضي عن بعض               

لرقابيَّة، أو عندما يقوم البنك املركزي بوظيفة امللجأ األخري لإلقراض، فيدعِّم أحـد             املستلزمات ا 
البنوك العاجزة بالسيولة، ولكن إذا استمرَّ هذا العجز، وكان بسبب سوء استخدام لألموال مـن               
طرف البنك أو مبعƖ آخر بسبب ارتفاع األصول الرديئة لديه، تورَّط البنك املركزي يف دعم بنك                

  . يعاين من عجز مؤقƋت يف السيولة، بل من خلل مالءتهال
ويرى بعض اخلرباء ومنهم الفويل وشهاب بأنƋ احتفاȗ البنك املركزي مبهمَّة الرقابة من شأنه              
أن يهزَّ صورته اليت جيب أن يكون عليها حتَّى حيتفظ بثقة احلكومة وثقة الرأي العام، فإذا اهنارت                 

املصرفيَّة فمن احملتَّم أن يتمَّ إقحام البنك املركزي وحتميله جـزًءا مـن            أو تعثƋرت إحدى الوحدات     
املسؤوليَّة، باعتباره املراقب واملشرف على مجيع الوحدات، إضافة إىل أنƋ هذا التعثƌر قد يعطي املربِّر               

  .)2(ةللحكومة للتدخŊل يف أنشطة البنك املركزي وعمليَّاته، األمر الذي يهدِّد مبدأ اإلستقالليَّ
                                  

، املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب   1الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالميَّة، ط    :  طارق اهللا خان   حممَّد عمر شابرا ،       -)1(
 .47: م، ص2000 –هـ 1421السعوديَّة، / التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدَّة 

 . وما بعدهاǛ :221 النقود والبنوك، مرجع سابق، صمباد: أسامة حممَّد الفويل، جمدي حممود شهاب  -)2(
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وƲن نرى أنَّه وإن مل يتمَّ فصل وظيفة الرقابة عن البنك املركزي، فليتمَّ توزيعها بني هـذا                 
األخري وهيئات أخرى خمتصَّة، يتولƋى كلƉ منهما جانباً من جوانب هذه الرقابة، وهناك دول تتوزَّع               

  .فيها الرقابة بني البنك املركزي وجلنة الرقابة البنكيَّة مثل فرنسا
ويرى املؤيِّدون هلذه الفكرة بأن يتمَّ تكليف البنك املركزي بوضع القواعد اخلاصَّة مبستويات             
السيولة الالزمة، ومبستلزمات اإلحتياطي الواجب مراعاهتا مقابل اإللتزامات النقديَّة للمؤسَّـسات           

ها إىل هيئة أخرى، وهـو      املصرفيَّة، على أن تستند اجلوانب الرقابيَّة األخرى املتعلƋقة باملالءة وغري         
الوضع الذي يوجد بالفعل يف بعض الدول، كما تبنَّته اتِّفاقيَّة بازل صراحة عند تنظيمهـا للعمـل           
املصريف على املستوى الدويل، حيث نصَّت اإلتفاقية بالنسبة لفروع البنوك األجنبيَّة أنƋ مـن حـقِّ          

ما تعطي للدولة اليت يوجد هبا املقـرŊ الرئيـسي          الدولة املضيفة رقابة اجلوانب اخلاصَّة بالسيولة، بين      
  .)1(السلطة الرقابيَّة بصفة عامَّة فيما تشمله من جوانب خاصَّة باملالءة) أو موطنه(للبنك األجنيب 

  : مدɁ استقالليَّة البنȬ املركزي – 3
ها وهي من املوضوعات اليت كثر اجلدل حوهلا حديثا، خاصَّة بعد السمعة احلسنة اليت اكتسب             

 بفضل استقالليَّته، والربط بني تلك اإلستقالليَّة وما حقƋقـه          Bundesbankالبنك املركزي األملاين    
  .اإلقتصاد األملاين على مدار العقود األربعة األخرية من القرن العشرين

ومعلوم أنƋ الذين يدعون إىل استقالليَّة البنك املركزي خيشون من خضوعه للحكومة، خاصَّة             
 تقوم على أساس حزŸ، وبالتايل فإنƋ سياسة البنك سوف ختضع للمآرب احلزبيَّة، ممَّا يضرŊ        تلك اليت 

باملصلحة اإلقتصاديَّة العامَّة، كما يرون أنƋ خضوع البنك املركزي للحكومة سوف يقدِّم هلـا أداة               
ا يهدِّد بإحداث تضخŊم طيِّعة للحصول على ما حتتاجه من نقود لتغطية عجز مستمرŖ يف ميزانيَّتها، ممَّ           

  .نقدي، قد يقود إىل تدهور وزعزعة الثقة يف قيمة العملة
لذلك أصبح احلرص على استقالليَّة البنك املركزي من مؤشِّرات الرقيِّ والتحضŊر اإلقتصادي            
منذ زمن، وخاصَّة يف الدول املتقدِّمة، ففي فرنسا مثالً حاول رئيس الوزراء أن يضغط على البنك                

كزي وأن يدفعه لزيادة إصدار النقد الورقي بدون تغطية فعليَّة، فما كان من حمافظ البنك إالƋ أن                 املر
وجَّه رسالة مفتوحة إىل رئيس الدولة على صفحات اجلرائد، ويف اليوم التايل سقطت احلكومـة،               

  .)2(وكانت حكومة فرنسا قبل احلرب العامليَّة الثانية
من اخلرباء واملفكƍرين الذين يبدون حتفƌظات يف مبدأ استقالليَّة البنك          وباملقابل فإنƋ هناك فريقاً     
                                  

 .226: سابق، صالرجع امل  -)1(
 .81: البنوك يف العامل؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر اجلزار  -)2(
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  :املركزي، أو على األقلƍ يعارضون توفƌرها بصفة مطلقة، وأهمŊ حتفƌظاهتم ما يلي 
 تقوم غالبيَّة الدراسات الستقالليَّة البنك املركزي على ما هو وارد يف نصوصها التشريعيَّة، ولكن         -

األحيان ختتلف اإلستقالليَّة كما هي واردة يف النـصوص التـشريعيَّة عـن درجـة               يف كثري من    
اإلستقالليَّة كما هي يف الواقع العملي، األمر الذي يؤدِّي إىل نتائج خاطئة، لذلك وجد كيوكريمان     

Cukirman              معامل اإلرتباط بني املؤشِّر التشريعي واملؤشِّر العملي لإلستقالليَّة ال يزيـد عـن Ƌأن  
 بالنسبة للبالد املتخلƍفة، األمر الذي دفعه       0,06 بالنسبة للبالد الصناعيَّة املتقدِّمة، ويتدنَّى إىل        0,33

إىل استخالص أنƋ املؤشِّر التشريعي ال يفيد إطالقاً يف دراسة استقالليَّة البنك املركزي، خاصَّـة يف                
  .الدول املتخلƍفة

قيَّة قد أثبتت وجود عالقة عكسيَّة بني استقالليَّة البنـك           إذا كانت العديد من الدراسات التطبي      -
املركزي ومعدَّل التضخŊم، وإذا كانت حماربة التضخŊم تعدŊ من أولويَّات أهداف السياسة اإلقتصاديَّة     
بصفة عامَّة، والسياسة النقديَّة بصفة خاصَّة، فإنƋ التضخŊم يف الدول النامية باألخص يعود ألسباب              

ة اقتصاديَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة يف األساس، حبيث يصعب اعتباره مبثابة ظاهرة نقديَّة حبتـة              هيكليَّ
مرتبطة بعرض النقد واإلئتمان، لذلك فإنƋ التهافت على اإلستقالليَّة يف البلدان النامية حتَّـى وإن               

ج خميِّبة بالنـسبة ملعـدَّالت    كان يتَّفق مع توصيَّات صندوق النقد الدويل، فإنَّه يؤدِّي عادة إىل نتائ           
  .التضخŊم

 حتَّى بالنسبة للدول املتقدِّمة فالبنك املركزي الياباين يعترب أقلƋ استقالالً من اإلحتياطي الفيدرايل              -
األمريكي املشهور باستقالليَّته، ومع ذلك متكƋنت اليابان من حتجيم معدَّالت التضخŊم إىل مستويات 

  .يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّةأقلƋ ممَّا هو موجود 
 يتحفƋظ البعض على استقالليَّة البنك املركزي بكون مسؤويل املصارف املركزيَّة معيَّنني وليـسوا      -

، )أي السياسة النقديَّـة   (منتخبني، ومبا أهنم يقومون بتحديد عنصر أساسي يف السياسة اإلقتصاديَّة           
  .)1(فň ملبادǛ الدميوقراطيةفهذا ُينظر إليه أحياناً على أنه منا

ـ    ǐحجج الداعني إىل استقالليَّة البنك املركزي هي األقـوى، إذ Ƌوكمـا أشـرنا    ويبدو أن
ـ فإنƋ مصداقـيَّة السياسة النقديَّة، وبالتايل قدرهتا على حتقيق واإلبقاء على استقرار طويل              سابقاً

، يرى أغلب اخلرباء أنƋ إجيابيَّاهتا وفعاليتـها        األجل لألسعار مع حدŖ أدƅ من التكاليف اإلقتصاديَّة       
سوف تتحسَّن إذا كانت صياغتها بيد مسؤولني بعيدين عن السياسة، ويف استطاعتهم النظـر إىل               

  .املدى البعيد
                                  

 .95: لتأييد واملعارضة، مرجع سابق، صإستقاللية البنك املركزي بني ا: نبيل حشاد  -)1(
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:  بدراسـة حتـت عنـوان   Bade and Parkinوإثباتاً لذلك فقد قام كلƉ من باد وباركني 
الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة،   :  دولة، وهي    12مشلت  “ ديَّةقوانني البنك املركزي والسياسة النق    ”

بريطانيا، أملانيا، اليابان، فرنسا، إيطاليا، كندا، سويسرا، أستراليا، السويد، بلجيكا، هولندا، لبحث           
العالقة بني درجة استقالليَّة البنوك املركزيَّة ومعدَّالت التضخŊم هبا خالل فترة ما بعد بريتون وودز               

، وقد متƋ قياس درجة العالقة بني استقالليَّة سياسة البنوك املركزيَّة والناجتـة             )م1944 أي بعد عام  (
عن تأثري احلكومة على سياسة البنك ومعدَّالت التضخŊم، وأثبتت الدراسة أنƋ هناك عالقة وثيقة بني 

ركـزي تكـون مـصحوبة      اإلثنني، وهي عالقة عكسيَّة، مبعƖ ارتفاع درجة استقالليَّة البنك امل         
مبعدَّالت تضخŊم منخفضة، والعكس صحيح؛ وكمثال لذلك، أظهرت نتائج الدراسة أنƋ معدَّالت            
التضخŊم يف كلƊ من أملانيا وسويسرا، واليت تتمتَّع بنوكها بأعلى درجة من اإلستقالليَّة كانت تلك               

  .)1(املعدَّالت هي األقل يف دول اجملموعة اليت متƋت دراستها
وكخالصة هلذا املوضوع نرى أنƋ اإلستقالليَّة بالنسبة للبنك املركزي، وإن مل تتوفƋر بـشكل              
مطلق، جيب أن تتوفƋر بقدر معقول، أو على األقلƍ حبدŖ أدƅ، وخاصَّة يف البلدان النامية أين يتعاظم                 

 يكون مستقالŕ متاماً    وقد أثبتت الدراسات أنƋ أيَّ بنك مركزي ال       . الدور التنموي للبنك املركزي   
عن احلكومة ، إذ يوجد دائماً عدد من القنوات الرمسيَّة وغري الرمسيَّة تستطيع احلكومات من خالله                

  .التأثري على السياسة النقديَّة
إنƋ من الواضح عدم أحقƍـيَّة البنـك       “: ولعلƋ هذا ما يقصده اخلبري املصريف دي كوك بقوله        

قالل عن احلكومة، وبصورة خاصَّة يف أمور السياسة النقديَّـة وسياسـة            املركزي باملطالبة باإلست  
، فقد أوضـحت    )مستقل داخل احلكومة  (التحويل اخلارجي، فال بدَّ من متكينه باإلحتفاȗ بوضع         

التجربة أنƋ مثل هذا الوضع شبه املستقل، بالترابط مع تعاون خملص ومنتظم وتشاور بـني البنـك              
 اإلقتصاد الوطين، أو ذو أمهƍـيَّة عظيمـة لـألداء الفعَّـال للوظـائف              املركزي واحلكومة لصاحل  

والواجبات اخلاصَّة للبنك املركزي، وبصورة خاصَّة للمحافظة على الثقة بعملة وائتمـان البلـد              
  .)2(”خارجيŋا وداخليŋا

  املبحث الثاين
  الرقابة املصرفيَّة وأدواهتا

كزي إصدار النقود، وتنظيم تداول الكتلـة النقديَّـة،         رأينا سابقاً أنƋ من وظائف البنك املر      
                                  

 .114  و113: سابق، صالرجع امل   -)1(
 .272، 271 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(



 
 

70  

والرقابة على البنوك، والرقابة على اإلئتمان، واملالحظ أنƋ البنك املركزي عند قيامه هبذه الوظائف              
  .فهو ميارس الرقابة املصرفيَّة

  .  مȦهوم الرقابة املصرفيَّة وأمهƍـيَّتها يف النȚام اإلقتصادي للبلد–أوَّالً 
يناط هبا احملافظة على سـالمة املراكـز        ) عادة(ك املركزيَّة هي أجهزة حكوميَّة مركزيَّة       البنو

املالية للبنوك، ومحاية أموال املودعني فيها، وتوجيه النشاط املصريف والتمويلي والنقدي يف اإلجتـاه              
املصرفيَّة هي الوسـيلة    الذي خيدم السياسة اإلقتصاديَّة للمجتمع، وحيقƍق أهدافه اإلئتمانيَّة، والرقابة          

  .)1(لتحقيق كلƍ هذه األهداف
وتتجلƋى أمهƍـيَّة الرقابة املصرفيَّة يف النظام االقتصادي للبلد يف كون اهلدف األساسي هلـذه              
الرقابة هو احلفاȗ على اإلستقرار وصيانة الثقة املوضوعة من طرف العموم يف النظام املايل، وذلك               

  .قد تصيب املودعني ألمواهلم لدى البنوك والدائنني اآلخرينلتقليص خطر اخلسارة اليت 
كما أنƋ اهلدف من الرقابة املصرفيَّة عموماً يتمثƋل يف إجياد توازن بني الكتلـة النقديَّـة، أي                 
جمموع وسائل الدفع املتاحة من نقد وائتمان من جهة، واإلنتاج الوطين من السلع واخلدمات مـن                

وي بالنسبة لإلقتصاد الوطين لتجنŊب التضخŊم وأضراره، والذي يؤدِّي         جهة أخرى، وهو توازن حي    
  .)2(حتماً إىل تدهور قيمة العملة احمللƍـيَّة وقدرهتا الشرائيَّة

وُيالَحظ من هذا أنƋ هناك تداخالً بني الرقابة املصرفيَّة والسياسة النقديَّة من حيث األهداف،              
خرية قد تنصبŊ على جممل اإلقتصاد الوطين، كرفـع معـدَّالت           إالƋ أنƋ جممل األهداف بالنسبة لأل     

التشغيل، وزيادة الناتج القومي، وتوازن ميزان املدفوعات، بينما تنصبŊ أغلب أهداف األوىل على             
القطاع املصريف كما رأينا سابقاً، مع وجود أهداف مشتركة كالعمل على محاية قيمـة العملـة                

  .ةواحلفاȗ على قدرهتا الشرائيَّ
لذلك فعندما نتناول هنا أدوات الرقابة املصرفيَّة، فهناك من يعبِّر عنها بـأدوات الـسياسة               

  .النقديَّة، وهذا على أساس ذلك التداخل

  .  أدوات الرقابة املصرفيَّة–ǭانياً 
هناك العديد من أدوات الرقابة املصرفيَّة اليت نشأت وتطوَّرت مع تطوŊر األنظمة البنكيَّة، مع              

                                  
 .227 :ع سابق، صأصول املصرفيَّة اإلسالميَّة وقضايا التشغيل، مرج: الغريب ناصر  -)1(
/ ، الدار البيـضاء   Ÿ، املركز الثقايف العر   1البنوك اإلسالميَّة؛ التجربة بني الفقه واالقتصاد والتطبيق، ط       : عائشة الشرقاوي املالقي    -)2(

 .118 :، ص2000املغرب، 



 
 

71  

تالف يف عددها ويف كيفيَّة استعماهلا من نظام بنكيŖ آلخر، وأهمŊ أدوات الرقابة اليت استعملت               اخ
  :أو ال زالت مطبَّقة حلدِّ اآلن هي 

  : اɉدوات الكمِّـيَّة – 1
ويقصد هبا تلك الوسائل اليت يتمŊ هبا التأثري على احلجم الكلƍي لإلئتمان املصريف دون اإلهتمام         

  :خدامه، وهي مبجاالت است

  : معدȯَّ اإلحتياɄȕ القانوين -أ
، ظهر مبدأ   م1914بتأسيس بنك اإلحتياطي الفيدرايل يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة سنة          

جديد فيما خيصŊ احتياطيَّات املصارف، وهو نصŌ قانوين يلزم املصارف األعضاء باإلحتفاȗ لدى             
دŖ أدƅ يعتمد على مقدار الودائع اجلارية والثابتة لـديها،           مصارف اإلحتياط املعنيَّة برصيد دائن حب     

وقد ُضمِّن هذا املفهوم بشكل أو بآخر يف قوانني العديد من البنوك املركزيَّة اليت أسِّست فيما بعد                 
يف مجيع أƲاء العامل، وكذلك يف بعض قوانني املصارف املركزيَّة األقدم، وبصورة عامَّة ميكن القول               

 أصـبحت البنـوك     -إن مل يكن بسبب نصŖ قانوين     -اب تتعلƋق باملالءة واملنفعة املتبادلة      بأنه ألسب 
  .التجاريَّة يف كلƍ مكان تودع احتياطياهتا النقديَّة لدى البنك املركزي

وقد كانت الواليات املـتَّحدة هي أوَّل من طبَّق هذه األداة بشكل متغيِّر، حبيث وضـعت               
ملصارف التجاريَّة اإلحتفاȗ حبدŖ أدƅ من األرصدة الدائنة حلساباهتا لدى البنك شروطاً قانونيَّة تلزم ا 

، م1933املركزي، ومنحت لنظام االحتياطي الفيدرايل سلطة تغيريها وفق حدŖ أدƅ وحدŖ أعلى سنة           
  .)1( من أجل منع التوسŊع أو التقلƌص يف اإلئتمانم1935وجرى توسيعها سنة 

احتياطي خمتلفة على نفس الوديعـة حـسب حجمهـا يف الواليـات             وحالياً تفرض نسبة    
 حسب حجم   % 12  و % 2املـتَّحدة، حبيث ترتفع النسبة مع ارتفاع قيمة الوديعة، وتتراوح بني           

  .)2(الوديعة ونوعها
أمَّا يف دول أخرى، وخاصَّة الدول النامية جند أنƋ نسبة اإلحتياطي القانوين موحَّدة على كافƋة               

الودائع، ولكنَّها قد ختتلف باختالف نوع الوديعة، وقد تفرض بنسبة واحدة على كافƋـة              أحجام  
  .أنواع وأحجام الودائع

كان الغرض األساسي من هذه السياسة تارخييŋا هو ضمان السيولة للبنـوك، واإلسـتجابة              
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ة يف الدول املتقدِّمة فلـم      الفوريَّة لطلبات املودعني حفاظاً على ثقتهم، أمَّا يف النظم املصرفيَّة احلديث          
يعد هذا هو اهلدف األساسي من هذه السياسة، لوجود أسواق ماليَّة متَّسعة ومتقدِّمة تضمن هـذه         
السيولة، وكذا وجود نظام التأمني على الودائع، لذلك أضحى اهلدف األساسي هلذه السياسة هو              

ة كالتضخŊم وحجم اإلئتمان، أمَّا يف الدول       استخدامها كأداة للتأثري على املتغيِّرات النقديَّة املختلف      
النامية حيث ال توجد أسواق ماليَّة نشطة وال أنظمة للتأمني على الودائع، فـال زالـت سياسـة                  
اإلحتياطي القانوين تلعب دوراً هامŋا يف احلفاȗ على سيولة البنك واحلفاȗ على حقوق املـودعني،               

  .النامية عادة أكثر ارتفاعاً منها يف الدول املتقدِّمةولذلك تكون نسبة هذا اإلحتياطي يف الدول 

  : سعر إعادة اƪصم -ب
بأنَّه عبارة عن سعر الفائـدة الـذي        ) ويسمَّى أيضńا سعر البنك   (ُيعرَّف سعر إعادة اخلصم     

يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجاريَّة عند قيامه بإعادة خصم ما تقدِّمه له من السندات، كما               
ƍا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي على القروض اليت يقدِّمها للبنوك التجاريَّةميثń1(ل أيض(.  

تعترب أداة سعر إعادة اخلصم أقدم أدوات السياسة النقديَّة على اإلطالق، حيث كانت األداة              
ع عشر وأوائل القرن األساسيَّة اليت يستخدمها البنك املركزي يف التأثري على اإلئتمان يف القرن التاس

العشرين، ولكن بعد انتشار سياسة السوق املفتوحة يف الثالثينيَّات فقدت هذه السياسة أمهƍـيَّتها،             
، وكان بنك إجنلترا أوَّل من طوَّر سـعر اخلـصم           م1914وهناك من ُيرجع بداية تراجعها إىل سنة        

ألوَّل ) Bank Rate باسم املعروف(كوسيلة للسيطرة على اإلئتمان، حيث استعمل سعر خصمه 
  .)2(م1839مرَّة سنة 

ومعلوم أنƋ البنك املركزي يستعمل أداة سعر إعادة اخلصم كوسـيلة للـتحكƌم يف حجـم                
اإلئتمان، حبيث يرفعه يف حاالت التضخŊم ليقلƍل من جلوء البنوك التجاريَّة إىل إعادة خصم أوراقها               

علها ترفع من سعر إقراضها وخصمها للجمهور، ويف حاالت         التجاريَّة لديه أو اإلقتراض منه، ممَّا جي      
  .الكساد واإلنكماȇ خيفƍضه البنك املركزي طلبا للتأثري العكسي

لكن اعتباراً من سبعينيَّات القرن املاضي، لوحظ أنƋ أسعار الفائدة على القروض اليت متنحها              
إعادة اخلصم أو اإلقراض الـذي حيـدِّده        البنوك التجاريَّة مل تعد وثيقة الصلة أو اإلرتباط مع سعر           

البنك املركزي، حيث إنƋ األوَّل ميكن أن يتغيَّر دون حدوث أيِّ تغيري يف الثـاين، ويف حـاالت                  

                                  
، 1992اجلزائـر،   / أسعار صرف العمالت؛ أزمات العمالت يف العالقات النقديَّة الدوليَّة، دار اهلدى، عني مليلة            : مروان عطون   -)1(
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الركود أو الكساد ميكن للبنوك التجاريَّة أن متنح قروضاً بسعر فائدة يقلƌ عن سعر إعادة اخلـصم،                 
  .)1(ن والتوسŊع فيهاأو سعر البنك وتشجيعاً لعمليَّات اإلئتما

ولقيام البنك املركزي بوظيفة امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة للبنوك سواء يف حاالت الذعر             
املايل أو العجز املؤقƋت يف السيولة يستعمل هذه األداة بشقƋيها، أي بإعادة خصم ما لدى البنوك من                 

ملباشر والقصري األجل هلذه البنوك ملواجهة       أوراق جتاريَّة أو ماليَّة بسعر إعادة خصم، أو باإلقراض ا         
  .عجز السيولة املؤقƋت بضمان أصل من أصوهلا، خاصَّة األوراق املاليَّة والتجاريَّة

وكما رأينا أنه هذا ليس من الضروريِّ أن يكون سعر البنك أقلƋ من سعر إقـراض البنـوك                  
نوك، فكذلك ميكن أن يكـون سـعر        للجمهور، بل ميكن أن يكون هذا األخري أقلƋ برغبة من الب          

البنك أعلى من سعر إقراض البنوك، وذلك يف حالة كونه جزائيŋا أو عقابيŋا للبنك الذي ال حيـسن                  
استغالل سيولته، أو يف حالة كونه قيدńا أمام البنوك ومنعاً هلا لإلفراط يف استخدام هذه الوسـيلة ،                  

  .قراضها أكثر من سعر الفائدة السائد يف السوقخاصَّة إذا كان يف غري مقدرة البنوك رفع سعر إ
كما قد جند يف بعض األنظمة البنكيَّة اختالفاً بني سعر إعادة اخلصم وسعر البنـك اللـذين                 
حيدِّدمها البنك املركزي، ففي فرنسا مثالً مل يكن هناك متويل نقدي باملفهوم الصحيح من طـرف                

طريقة إعادة اخلـصم بـني أيِّ بنـك والبنـك         هذا األخري، حيث كان التمويل مباشرة بواسطة        
                ƍاملركزي، وهذا األخري كان يتدخَّل بالتأثري على سعر إعادة اخلصم أو الكميات حيث حيدِّد لكـل

  .بنك سقف اخلصم املسموح به
 أصبح بنك فرنسا يتدخَّل يف السوق النقديَّة بطريقة جتعل معدَّل           م1971لكن ابتداء من سنة     

اً من معدَّل اخلصم، ممَّا ال يشجِّع البنوك على طلب إعادة اخلـصم مـن البنـك                 فائدته أقلƋ دائم  
  .(2)املركزي

ǯ- توحةȦامل ȧعمليَّات السو :  
وهي تعين دخول البنك املركزي إىل السوق املاليَّة بائعاً أو مشترياً لبعض األصول، خاصَّـة               

كود اإلقتصادي يقوم البنـك املركـزي       منها األوراق املاليَّة احلكومية، ففي حالة اإلنكماȇ أو الر        
بشراء هذه األوراق ليزيد من حجم النقود ووسائل الدفع، وبالتايل حجم اإلئتمـان، ويف حالـة                

  .التضخŊم يقوم بالبيع، وبالتايل إحداث تأثري عكسي
إنƋ الطريقة اليت ظهرت يف األيام األوىل Ɲصوص عمليَّات السوق املفتوحة كانت سـحب              
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السوق بصورة رئيسيَّة بواسطة ما ُعرف ببيع السندات احلكوميَّة نقدńا وشرائها علـى             األموال من   
ـ             ، وكان يـشار    19احلساب، وقد متƋ تبنِّي هذه الطريقة ألوَّل مرَّة خالل الثالثينيَّات من القرن ال

 ، وكذلك ما ُعرف باإلقتراض من السوق، ويعين       “اإلقتراض على السندات احلكوميَّة   ”إليها باسم   
ببيع السندات احلكوميَّة املوحَّـدة     ) أي بنك إجنلترا أين ظهرت الطريقة     (اإلجراء األوَّل قيام البنك     

مقابل دفع الثمن نقدńا ويف نفس الوقت إعادة شرائها على احلساب، بينما قُصد بـاالقتراض مـن                 
قابل رهن سندات   السوق قيام بنك إجنلترا باإلقتراض من بيوت اخلصم ووكالء األوراق التجاريَّة م           

حكوميَّة، واحملصِّلة النهائيَّة كانت واحدة، وهي ختفيض احلجم الكلƍـي لألمـوال املتواجـدة يف               
  .)1(السوق

ومعلوم أنƋ عمليَّات السوق املفتوحة تعين مبفهومها الضيِّق شـراء أو بيـع األوراق املاليَّـة                
اسع التعامل يف أصول أخرى كـاألوراق       احلكوميَّة طويلة وقصرية األجل، بينما تعين مبفهومها الو       

  .التجاريَّة والعمالت األجنبيَّة والذهب
وتستخدم سياسة السوق املفتوحة عادة مصحوبة بسياسة سعر إعادة اخلصم أو سعر البنـك    
يف نفس االجتاه، وذلك حتَّى ال تقوم البنوك يف حالة شرائها لألوراق املاليَّة ونقص أرصدهتا املاليَّة                

Ŋم إىل البنك املركزي للحصول على موارد نقديَّة تعوِّضهابالتقد.  
كما أنه من املالحظ أنƋ تدخŊل البنك املركزي يف السوق املفتوحة تصاحبه تأثريات معيَّنـة،               
فعندما يبيع البنك أوراقاً ماليَّة يزيد عرضها يف السوق ممَّا يؤدِّي إىل اƳفـاض أسـعارها اإلمسيَّـة                

ائدهتا، مع مالحظة تركيز البنوك املركزيَّة عمليَّاهتا على األوراق املاليَّة طويلـة            وارتفاع يف أسعار ف   
األجل، وعند شراء هذه األوراق سوف يؤدِّي ذلك إىل ارتفاع أسعارها واƳفـاض يف أسـعار                

  .)2(الفائدة طويلة األجل، ممَّا يشجِّع على زيادة معدَّالت اإلستثمار املايل املباشر
 أهمŊ وأشهر وسائل الرقابة الكمِّـيَّة لتنظيم اإلئتمـان وتطبيـق الـسياسة             وإذا كانت هذه  

  :النقديَّة، فهناك وسائل كمِّـيَّة أخرى، منها 
 إلزام البنك املركزي للبنوك التجاريَّة بأن تبقى لديها نسبة معيَّنة من قيمة القرض الذي تقدِّمـه                 -

 ومبلغ القرض   % 20 = ا افترضنا أنƋ هذه النسبة    للعميل، وال ُيسمح له باستعمال هذه النسبة، فإذ       
: دوالر فقط، والبـاقي، أي     80000دوالر، فإنƋ املقترض يستطيع استعمال       100000اإلمسي هو   

 يبقى لدى البنك، وتعديل هذه النسبة حسب الظروف ميكن أن يؤثƍر بشكل هـامŖ علـى            20000
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 فإنƋ املقترض سيدفع    % 10فائدة اإلمسي هو    حجم االئتمان، فحسب املثال السابق إذا كان سعر ال        
دوالر، وبذلك يصبح سعر     80000دوالر كفائدة، بينما مل حيصل فعالً سوى على مبلغ           10000

، لذلك فإنƋ هذا األسلوب يؤدِّي إىل ارتفاع سعر الفائدة           % 12,5 بل   % 10الفائدة الفعلي ليس    
Ƴفاض حجم اإلئتمانالفعلي، أي زيادة تكلفة االقتراض، وبالتايل ا.  

ففي فرنسا مثالً يتوجَّب على البنوك قانوناً أن تودع لدى بنك فرنسا احتياطيات إجباريَّـة               
تساوي نسبة معيَّنة من قيمة القروض اليت تقدِّمها، لقد متƋ البدء بالعمل هبذا األسـلوب يف أفريـل                  

 من  % 4 رفع هذه النسبة إىل       متƋ م1972، لكن منذ أفريل      % 0,25 بنسبة ضئيلة جدŋا هي      م1971
  . من القروض اليت ستقدَّم بعد هذا التاريǸ% 15القروض السابقة املقدَّمة قبل هذا التاريǸ، و

 ُسمح لبنك فرنسا أن يزيـد هـذه   م1972ومبوجب قرار اجمللس الوطين لإلئتمان يف أكتوبر      
ؤثƍر بشكل كبري للغاية علـى       من القروض، وبذلك فإنƋ تعديل هذه النسبة ي        % 50النسبة إىل غاية    

  .)1(حجم اإلئتمان الذي تقدِّمه البنوك
 قيام البنك املركزي بتحديد النسب الواجب توافرها بني رأس املال واإلحتياطيات من جهـة،               -

  .من جهة أخرى) مبا فيها القروض(وإمجايل األصول 

  : اɉدوات الكيȦـيَّة – 2
إلئتمان من حيث نوعيتـه وجمـاالت اسـتخدامه         وهي الوسائل اليت تستخدم للتأثري على ا      

  :وأمهƌها

  : اإلقناع اɉدŸ -أ
يستطيع البنك املركزي التأثري على البنوك التجاريَّة باإلقناع األدŸ لكي تتصرَّف يف اإلجتـاه              
الذي يرغب فيه، أي إقناعها بالتضامن معه لتنفيذ سياسة معيَّنة كاحلدِّ أو التوسŊع يف اإلئتمـان، أو                 

ويل قطاعات اقتصاديَّة معيَّنة على حساب أخرى، ويتوقƋف مدى فاعليَّة هذه الوسيلة على مدى              مت
هيبة البنك املركزي، إذ هو بنك البنوك، وميثƍل قمَّة اهلرم يف النظام املصريف، وعلى مدى التـضامن             

  . هلابينه وبني البنوك التجاريَّة على أساس اعتباره امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة
اسُتخِدم اإلقناع األدŸ بشكل منتظم من ِقبل البنوك املركزيَّة اجلديدة اليت تأسَّست خـالل              
العشرينيَّات من القرن املاضي، ومع ذلك فإنƋ اتِّجاه البنوك املركزيَّة بصورة عامَّة منذ الثالثينيَّـات               

 الصالحيَّات القانونيَّة للـسيطرة     منه كان باإلعتماد األقلƍ على اإلقناع األدŸ، والركون أكثر إىل         
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على اإلئتمان، واليت زادت مع مرور الوقت، إالƋ أنه وبالرغم من هذه الصالحيَّات، فـإنƋ بعـض                 
البنوك املركزيَّة األقدم إستمرَّت يف تنفيذ واجباهتا ومسؤوليَّاهتا باإلقناع األدŸ واإلتفاق الطوعي مع             

ركزيَّة األكثر حداثة هذا األسلوب أيضńا يف بعض األحيـان،          املصارف، كما تبنَّت بعض البنوك امل     
بنك كندا، بنك اإلحتياطي األسترايل، وبنك االحتياطي جلنوب إفريقيا، وذلـك ألن هـذه              : مثل

الطريقة ُوجدت بأهنا أكثر مالءمة لتأمني التعاون املخلص والفعَّال للمؤسَّسات املـصرفيَّة املعنيَّـة              
  .)1(ياسة املطلوب حتقيقهامباشرة مع روح وشكل الس

وإذا كان البنك املركزي يتبع سياسة اإلقناع األدŸ مع البنوك فإنƋ عليه أن يتَّبع أيضńا هـذه                 
السياسة مع احلكومة إذا أراد أن يضع سياسة نقديَّة تأخذ باإلعتبار الـسياسة املاليَّـة للحكومـة                 

  .ع بقدر كبري من اإلستقالليَّة عنهاوسياساهتا اإلقتصاديَّة األخرى، خاصَّة إذا كان يتمتَّ

  : هامȈ الضمان املطلوب -ب
ميثƍل هامش الضمان املطلوب ذلك املقدار من األموال اليت ميكن أن حيصل عليها العمالء من               
البنوك التجاريَّة لشراء األوراق املاليَّة كقرض من هذه البنوك والباقي يدفعه العمالء مـن أمـواهلم                

ى هامش الضمان، فإذا رأى البنك املركزي أنƋ البنوك التجاريَّة قد توسَّعت يف منح              اخلاصَّة، ويسمَّ 
اإلئتمان، خاصَّة منه املتَّجه للمضاربة فإنَّه يأمر برفع هامش الضمان، وبالتايل ختفـيض هـامش                

  .الضمان املطلوب
 األوراق املاليَّـة    طُبِّقت هذه السياسة يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة مبوجب قانون بورصة         

، وهي أداة انتقائيَّة ملراقبة اإلئتمان املستعمل للمضاربة باألوراق املاليَّة، حيث ُخـوِّل             م1934سنة  
جملس احملافظني بتحديد القواعد واألنظمة فيما خيصŊ مبالغ اإلئتمان الذي ميكن تقدميه مـن قبـل                

 األوراق املاليَّة الوطنيَّة لغرض القيام باملتـاجرة  املصارف مقابل األوراق املاليَّة املسجَّلة يف بورصات   
للقروض من قبل الوسـطاء والـسماسرة       ) اإلحتياطيات(مبثل هذه األوراق، وفيما خيصŊ اهلوامش       

  .لعمالئهم
وقد طبِّقت هذه الطريقة أيضńا يف اليابان، وهي أداة للسيطرة على اإلئتمان ميكن تربيرها فقط         

ها اجتاه قويŌ للمضاربات احلادَّة الدوريَّة يف األوراق املاليَّة، بتأثريات مربكة           يف البلدان اليت يسود في    
للنشاط اإلقتصادي، مثل الواليات املـتَّحدة اليت ثبت فيها أنƋ املضاربة باألوراق املاليَّـة خمرِّبـة               

 النـشاط يبـدو     لإلستقرار االقتصادي؛ لذا يرى األمريكيŊون أنƋ شكالً قويŋا من الرقابة على هذا           
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  .)1(ضروريŋا

ǯ- Ʉالبيع االستهالك ȓالرقابة على شرو :  
حيتاج األفراد يف الكثري من اجملتمعات، خاصَّة يف الدول املتقدِّمة إىل الـسلع اإلسـتهالكيَّة               
املعمرة، ويف حال عدم القدرة على شرائها فإنَّهم يلجأون إىل البنك من أجـل احلـصول علـى                  

هبدف احلدِّ من الطلب على هذه السلع، خاصَّة يف أوقات التضخŊم يتـدخَّل             تسهيالت القتنائها، و  
البنك املركزي بوضع شروط ملراقبة اإلئتمان االستهالكي، كاشتراط دفع نسبة من قيمة الـسلعة              

أو عدم جتاوز هذه القـروض نـسبة        /أو حتديد قيمة األقساط وعددها، و     /مسبقاً والتأثري عليها، و   
  .البنكمعيَّنة من أصول 

طُبِّق هذا النظام يف الواليات املـتَّحدة األمريكيَّة مبوجب أمر تنفيذي صدر عـن رئـيس               
، والذي خوَّل جملس حمافظي اإلحتياطي الفيدرايل تنظيم األحكام         م1941 أغسطس   9اجلمهوريَّة يف   

ȗ بالـسلع   واملدد اليت ميكن مبوجبها تقدمي اإلئتمان الذي يسدَّد بأقساط لقاء شـراء أو اإلحتفـا              
  .اإلستهالكيَّة الدائمة

 كانت الواليات املـتَّحدة قد ختلƋت عنه تقريباً بسبب تغيŊر الظـروف مـن     م1957يف مايو   
احلرب إىل السلم، إالƋ أنƋ هذه السياسة أصبحت مطبَّقة أيضńا يف العديد مـن البلـدان، خاصَّـة                  

ستمرَّت هذه البلدان يف اسـتخدام هـذه        األوروبيَّة منها، وعلى عكس الواليات املـتَّحدة فقد ا       
  .)2(السياسة كأدة للسيطرة على اإلئتمان، ومواجهة اإلجتاهات التضخŊميَّة احلادَّة

  : الرقابة على شروȓ الرهن العقاري -د
إذا أرادت احلكومة التوسŊع يف برامج السكن حللƍ مشكلة اإلسكان واستخدام اليد العاملـة              

 املركزي الذي يصدر تعليمات تسمح بتشجيع احلـصول علـى القـروض             فإنَّها تلجأ إىل البنك   
العقاريَّة، وذلك بتسهيل شروط الرهن العقاري، أي ختفيض املبلغ املقدَّم كرهن، وتقليص فترة هذا              
               Ŋهذا التشجيع خاصَّة إذا كان اإلقتصاد مير Ŋالرهن، وختفيض سعر الفائدة، ومتديد فترة السداد، ويتم

  .و انكماȇبفترة ركود أ
وهذا وميكن أن يستخدم البنك املركزي وسائل أخرى ملراقبة اإلستخدام النوعي لإلئتمـان،          
كاشتراط موافقة البنك املركزي على بعض العمليَّات، وحتديد آجال خمتلفة الستحقاق القـروض             
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حسب أوجه استخدامها، ومن جهة أخرى ميكن أن ُتستخدم نسبة اإلحتياطي القـانوين كـأداة               
رقابة النوعيَّة لإلئتمان، مثل تشجيع أن تكون معظم القروض موجَّهة لتمويل الزراعة أو تربيـة               لل

املاشية، أو معدَّات اإلنتاج، كما هو احلال يف املكسيك، أو اإلسكان كما هـو يف الـسويد، أو                  
وراق تصدير السلع الرأمساليَّة كما يف العديد من البلدان، وذلك بالسماح للمصارف باحتساب األ            

وقد طُبِّق ذلك بشكل مماثل علـى احتـساب         . التجاريَّة أو القروض املعنية كموجودات احتياطيَّة     
أنواع معيَّنة من األوراق املاليَّة احلكوميَّة ضمن نسبة اإلحتياطي كوسيلة للتثبŊت من حدŖ أدƅ مـن                

األدƅ لإلكتتـاب يف    مسامهة القطاع املصريف يف متويل احلكومة، كما سنرى عند دراسة احلـدِّ             
  .السندات العموميَّة

  : أدوات التدخŊل املباشر-3
وهي تلك األدوات اليت يستخدمها البنك املركزي كوسيلة للتدخŊل املباشـر يف عمليَّـات              

  :البنوك والتأثري عليها، وأمهƌها 

  : الرقابة والتȦتيȈ -أ
 عن طريق موظƋفيه بإجراء فحص      وُتدعى أيضńا باألسلوب امليداين، حيث يقوم البنك املركزي       

  :دوري وميداين لسجالƋت البنك وكشوفاته، ومراقبة عمليَّاته، وذلك هبدف 
التحقƌق من مدى سالمة البيانات الدوريَّة اليت تقدَّم من البنوك إىل البنك املركزي، وأنَّها تعكس                -

  .األرصدة القائمة يف سجالƋهتا
عرŊف على السياسة اإلئتمانيَّة للبنك بفحـص عيِّنـة مـن           فحص نظام وإجراءات العمل، والت     -

 .القروض وملفƋات العمالء املدينني

 .التحقƌق من مدى كفاءة القائمني على إدارة البنك وصالحيَّتهم للقيام بالعمل املصريف -

واملدينـة،  التحقƌق من مدى التزام البنوك بأسعار اخلدمات املصرفيَّة، وكذا أسعار الفائدة الدائنة              -
 .خاصَّة عندما كان يتمŊ حتديدها من طرف البنك املركزي

  : التعليمات املباشرة -ب
جيد البنك املركزي يف بعض احلاالت ضرورة للتدخŊل بصورة صرحية وحازمة عـن طريـق               
 إصدار التعليمات واألوامر املباشرة للبنوك التجاريَّة، وذلك للتأثري على حجم اإلئتمان أو التحكƌم            

  .يف اتِّجاهاته بالشكل املرغوب فيه، وإىل القطاعات اإلقتصاديَّة املراد متويلها وإعطاء األولويَّة هلا
األسلوبني املباشرين توقيـع جـزاءات أو       وغالباً ما يـصحب تطبيـق هـذين        
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عقوبات يف حالة املخالفة ضماناً لفاعليَّتهما، كما أنƋ تطبيقهما يعتمد على مـدى هيبـة البنـك                 
زي وطبيعة عالقته بالبنوك؛ لذلك كان تطبيق هذين األسلوبني دائماً على حـساب وسـيلة               املرك

Ÿأخرى هي اإلقناع األد.  

ǯ-ري اȕǖتمانيَّة إل سياسة تǝتمان أو السقوف االǝ:  
وهي إجراء تنظيمي تستعمله السلطات النقديَّة عندما يكون اإلقتصاد يشكو من درجة عالية             

 لتطوŊر القروض املمنوحة من قبل البنوك التجاريَّـة بكيفيَّـة إداريَّـة             من التضخŊم بتحديد سقوف   
مباشرة كأن ال تتجاوز القروض املوزَّعة نسبة معيَّنة خالل فترة زمنيَّة حمدَّدة، ومبدأه التأثري علـى                

  .املصدر األساسي إلنشاء النقود، أي منح القروض من طرف البنوك واملؤسَّسات املاليَّة
 هي فرنسيَّة األصل، بـدأ تطبيقهـا يف   Encadrement du Créditئتمان إلري اوسياسة تأط

 وهي سياسة جاءت إلنصاف البنوك اخلاصَّة يف فرنسا علـى           م،1965 و 1963امليدان ما بني سنيت     
 كانت معايري   م1982حساب الكربى، خاصَّة منها املؤمَّمة أو اليت هلا طابع تعاوين، وإىل غاية سنة              

منح القروض توضع حسب حجم البنك، لكن بعد هذه السنة أصبح وضع هذه السياسة           التطوŊر يف   
  .(1)يتغيَّر أكثر حسب طبيعة القرض

 م1957إالƋ أنƋ دي كوك يرى بأنƋ هذه الطريقة طُبِّقت من طرف بنك إجنلترا ألوَّل مرَّة سنة                 
 وبالضبط يف   م1971ويف سنة   . يمن القرن املاض   وعاد إليها يف مناسبات متعدِّدة خالل الستِّينيَّات      

شهر سبتمرب قّرر إلغاء سقوف اإلئتمان املوجودة؛ وذلك إلزالة األغالل اليت كانت تعرقـل روح               
املبادرة واإلبتكار يف تقدمي اخلدمات املاليَّة، والسماح للمصارف مبدى أوسع للمنافسة باإلبتعاد عن      

طريقة أكثر عموميَّة للسيطرة والرقابة، حيث يتقرَّر       نظام قائم على تقييدات كمِّـيَّة، والتحوŊل إىل        
بينما ال يعترض الباحث نبيل حشاد على نسبة هـذه          . )2(بشكل مبدئي ختصيص اإلئتمان بكلفته    

  .)3(الطريقة إىل بنك إجنلترا، ولكن تطبيقها ألوَّل مرَّة كان خالل القرن التاسع عشر
  :يَّة تطبَّق على عدَّة أشكال، أمهƌها شكالن وُيالَحظ عمليŋا أنƋ سياسة السقوف االئتمان

تتمŊ فيه نسبة اإلئتمان املصريف إىل متغيِّر أو عنصر من عناصر املركز املايل             : سقف ائتماين نسيب     -أ
  .للبنك كإمجايل الودائع أو إمجايل رقم امليزانيَّة أي حجم األصول كما رأينا سابقاً

 أقصى يتعيَّن أالƋ يتعدَّاه رقم اإلئتمان يف فترة زمنيَّة ما أو            يتمŊ وضع حدŖ  : سقف ائتماين مطلق     -ب
                                  

(1)- Claude SIMON: Les banques , op. cit., p : 79 et après. 
 .211 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
 .83: استقاللية البنك املركزي بني التأييد واملعارضة، مرجع سابق، ص: نبيل حشاد  -)3(
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 .يف نقطة زمنيَّة حمدَّدة

الصورة األوىل ميكن أن تكون عامَّة، أي تطبيقها على مجيع البنوك، وهي األكثر تطبيقـاً يف                
ميكن أن يكون   السقوف اإلئتمانيَّة، أمَّا الصورة الثانية فيغلب عليها تطبيق رقم خاص لكلƍ بنك، و            

  .ذلك بتحديد مبلغ إمجايل للقروض مثƋ توزيعه على البنوك
وكما رأينا استعمال سياسة تأطري اإلئتمان أو السقوف االئتمانيَّة كوسيلة للرقابة الكمِّـيَّة،            
فيمكن استعماهلا كوسيلة كيفيَّة، إذ ميكن أن تسعى السلطات النقديَّة أحياناً إىل التأثري على توزيع               

قروض يف اتِّجاه القطاعات املعتربة أكثر حيويَّة بالنسبة للتنمية، أو اليت تتطلƋـب مـوارد ماليَّـة                 ال
  .)1(كبرية

ويف بعض الدول، وعندما ال تصل البنوك إىل حدِّها األقصى يف منح القروض خالل شـهر                
هر املوالية زيادة على    معيَّن مثالً، ُيسمح هلا أن تستخدم القدر املتبقƍي يف توزيع القروض خالل األش            

احلدِّ املقرَّر، كما أنه ميكن للبنوك املرتاحة يف احلدِّ املقرَّر هلا التخلƍي للبنوك األخرى عن حقƍهـا يف                  
  .)2(توزيع القروض املتبقƍية

 مطبَّقة فقط على    م1989ففي اجلزائر مثالً كانت سياسة تأطري اإلئتمان وإىل غاية هناية سنة            
ة لتمويل اإلستثمارات للمؤسَّسات العموميَّة، مثƋ أصـبحت القـروض األخـرى            القروض املوجَّه 

  .(3)املمنوحة من البنوك معنية هبذه السياسة بعد ذلك

4 – Ɂأدوات أخر :  
ويقصد باألدوات األخرى تلك الوسائل اليت قد متزج بني مميزات األدوات السابقة، أي قد              

و إىل جانب كوهنا كذلك قد تكون أداة للتـدخŊل أو           تكون أداة كمية ونوعيَّة يف نفس الوقت، أ       
  :التأثري املباشر، وقد تكون أداة خاصَّة ذات طبيعة خمتلفة متاما، وأمهƌها 

  : نȚام سقف اƪصم -أ
               ƍحيدِّد البنك املركزي أحياناً سقفاً خلصم األوراق التجاريَّة لديه، واملقدَّمة له من طرف كـل

يَّنا ال ميكن جتاوزه، وميثƍل مبلغ األوراق املراد إعادة خصمها لديه وملـدَّة  بنك، حبيث حيدِّد مبلغا مع 
  .زمنيَّة معيَّنة

                                  
 .80 :الكلƍـيَّة، مرجع سابق، صاملدخل إىل  السياسات االقتصاديَّة : عبد اجمليد قدي  -)1(
 .169 :تقنيات وسياسات التسيري املصريف، مرجع سابق، ص: فريدة Ɲراز يعدل  -)2(

(3)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire (référence à l'Algérie), Editions DAHLAB, 
Alger, 1997, p: 63. 
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يف اجلزائر مثالً ال خيتلف األمر، حيث حيدِّد البنك املركزي سنويŋا مبلغاً كحدŖ أقصى للخصم               
                Ƌهذا السقف ال ميكن للبنك أن يعيد خصم أوراق أخرى إال ȟبنك، وعند بلو ƍأجل   لكل ȟبعد بلو

استحقاق األوراق املقدَّمة سابقاً إللغاء السقف احملدَّد، وبعدها ميكن البدء يف إعادة اخلـصم مـن                
حيدِّد لكلƍ بنك وبشكل جزئي     ) البنك املركزي اجلزائري  (جديد، مع اإلشارة إىل أنƋ بنك اجلزائر        
  .(1)سقفاً إلعادة اخلصم يف بداية كلƍ ثالثي

قد استخدم تارخييŋا   ) ئتمانTويدخل ضمن نظام حصص ا    (م سقف اخلصم    وقد ُوجد أنƋ نظا   
مع أواخر القرن الثامن عشر كأداة للسيطرة على اإلئتمان من قبل بنك إجنلترا، الذي وضع حدودńا                
على خصمه أليِّ بيت من بيوت اخلصم، أو رفض قسم من كلƍ طلب خصم يقدَّم له كلƋما جتاوز                  

  .ي كان البنك مستعدŋا خلصمه يف أيِّ يوم عملجمموع الطلب املبلغ الذ
 يف التطبيق، حيث بدأ بنك إجنلترا باإلعتماد على         م1844وعندما متƋ وضع قانون البنك لسنة       

كسالح رئيسي، عندئذ تقرَّر عدم اإلستمرار يف نظام حصص اإلئتمان، سواء           ) اخلصم(سعر البنك   
لترا يتطوَّر باجتاه قبول موقعه كملجـأ أخـري         كبديل أو كإضافة لسعر البنك، حيث بدأ بنك إجن        

لإلقراض، إذ وجد أنƋ نظام حصص االئتمان، أو األشكال اإلعتباطيَّة األخرى يف حتديد اإلئتمـان               
وقت األزمات كانت تعترب من األمور اليت تصعب املواءمة بينها وبني واجب ومـسؤوليَّة امللجـأ                

  .األخري لإلقراض
إلستثنائيَّة اليت أعقبت احلرب العامليَّة األوىل طُبِّق نظام حـصص          وبسبب الظروف الصعبة وا   

اإلئتمان بشكل أو بآخر يف بعض البلدان، ويف مناسبات عديدة من قبل البنوك املركزيَّـة هلـذه                 
  .)2(البلدان

  :Plancher d'effets publics  لɌكتتاب يف السندات العموميَّة ƅد نȚام احلدِّ اɉ-ب
ركزيَّة ويف كثري من الدول على البنوك اإلحتفاȗ وباستمرار حبجم معيَّن من            تفرض البنوك امل  

السندات العموميَّة حسب التزاماهتا جتاه الغري، أو ميثƍل عادة نسبة مئويَّة من رقم احملفظة اإلمجايل من                
ا وهذا لضمان حدŖ األوراق املاليَّة للبنك، وبالتايل ال ميكن للبنوك أن حتوِّهلا إىل سيولة قبل استحقاقه  

أدƅ ملسامهة اجلهاز املصريف يف متويل احلكومة، وأيضا لتقليل فرص املصارف يف التخلƌص من هذه               
السندات احلكوميَّة من أجل زيادة قروضها لألغراض التجاريَّة العامَّة، أي اعتبارهـا أداة إضـافيَّة               

  .للتحكƌم يف سيولة البنوك
                                  

(1)- Ammour BENHALIMA : Pratiques des techniques bancaires, Editions DAHLAB, Alger, 1997, p: 43 
et 55. 

 .207 ، 206 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
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 أكتـوبر  1 يف Le plancher de bonsوَّل مرَّة حتـت اسـم   يف فرنسا طُبِّق هذا النظام أل
أمَّا يف اجلزائـر    . ، وهو يعين إجبار البنوك على توظيف جزء من ودائعها يف أذونات اخلزانة            م1948

ـ      م1990 ديسمرب   31وإىل غاية    من ودائعها يف شكل      %  7  كانت البنوك جمربة على اإلكتتاب ب
  .(1)م1991 يناير 1 اإلجراء ألغي ابتداء من أذونات اخلزانة، إالƋ أنƋ هذا

ǯ- زينةƪالنقديَّة( معامل ا: (  
، وكان جيـرب    م01/01/1961 وبدأ تطبيقه يف     م06/10/1960أُسِّس هذا النظام يف فرنسا يف       

ها، وحيسب معامـل    قاروأ ةظفحممن  البنوك على أن حتتفظ بنسبة دنيا بني ودائعها وبعض العناصر           
  :)2(كما يليعادة النقديَّة 

  .حساب البنك لدى البنك املركزي  +    النقود املتاحة معدنيَّة أو ائتمانيَّة 
  )جمموع الودائع حتت الطلب والقابلة للسداد يف أيِّ وقت(املستحقƋات 

وتسّمى هذه النسبة أحياناً بالرصيد النقدي، وهو حيسب بطريقة مشاهبة ملعامل النقديَّـة أو              
 البسط، أمَّا يف املقام فيتكوَّن من إمجايل الودائع باإلضافة إىل التزامات            اخلزينة، أي نفس العناصر يف    

أخرى، وهي البنود اليت تقترب من صفة الودائع، حبيث يتعيَّن على البنك الوفاء هبا إمَّا حاالً أو يف                  
ك، الشيكات واحلواالت واإلعتمادات مستحقƋة الدفع، واألرصدة املستحقƋة للبنو: وقت قريب، مثل  

  .)3(إضافة إىل املبالغ املقترضة من البنك املركزي
  :ومعامل اخلزينة أو النقديَّة يستجيب حلاجتني 

الرغبة يف إدخال البنوك حتت تبعيَّة البنك املركزي؛ ألنƋ دفع هذا املعدَّل يعين إجبار البنوك على                 -أ
  .صدارإعادة اخلصم جلزء من حمفظتها، وبالتايل اخلضوع لشروط مؤسَّسة اإل

 Mobilisationالرغبة يف تغيري تركيبة احملفظة البنكيَّة، حبيث تشجِّع القروض القابلة للتحريك             -ب
 .على حساب الغري قابلة لذلك

  : معامل السيولة -د
تستخدم كلمة السيولة يف تسيري البنوك للتعبري عن قدرة البنك على مواجهة طلبات عمالئه              

 أو منح التسهيالت اإلئتمانيَّة، ممَّا يتطلƋب من البنك توفري النقد           باستمرار، سواء يف سحب ودائعهم    

                                  
(1)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 58 , 59. 

 .60املرجع السابق، ص   -)2(
 .297: االقتصاد النقدي، مرجع سابق، ص:  املوسويضياء جميد  -)3(
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السائل يف أيِّ وقت من األوقات، إىل جانب استخدام جزء من موارده يف أصول تتميَّز بإمكانيَّـة                 
  .)1(حتويلها إىل نقديَّة واسترداد قيمتها بسرعة دون حتقيق خسائر عند احلاجة إليها

نƋ معامل السيولة حيسب بنسب وأشكال خمتلفة، حيث ميكن حـسابه           ومن املالحظ عمليŋا أ   
  : (2)حسب املعدل اآليت

  القروض املمنوحة يف األجل القصري+ إمجايل املتحصِّالت  =معدَّل السيولة 
  إمجايل األصول أو إمجايل الودائع        

 غري القابلـة    وحسب هذا التعريف فإنƋ تثبيت هذا املعدَّل جيرب البنوك على ختفيض القروض           
 ، وبالعكس الرفع من قروض اخلصم، وبالتايل ميكن Les crédits non mobilisablesللتحريك 

  .اعتباره وسيلة رقابة كيفيَّة؛ ألهنا ال جترب البنوك على ختفيض احلجم اإلمجايل لقروضها املمنوحة
  :و يسمِّى هذا املعدل أحياناً بنسبة السيولة العامَّة، وحتسب كما يلي

  األصول غري النقديَّة شديدة السيولة + بسط نسبة الرصيد النقدي  =سبة السيولة العامَّة ن
  إلتزامات أخرى+   إمجايل الودائع           

وتتمثƋل األصول غري النقديَّة شديدة السيولة يف تلك العناصر اليت ميكن حتويلـها إىل نقـد                
الذهب، الشيكات واحلـواالت،    :  مثل بسرعة أو احلصول بضماهنا على نقد من البنك املركزي،        

األوراق املاليَّة وأذونات اخلزانة، أوراق جتاريَّة خمصومة تستحقŊ الدفع خالل ثالثة شهور، املستحق             
  .اƀ...على البنوك

بينما تتمثƋل اإللتزامات األخرى يف تلك املذكورة يف مقام نسبة الرصيد النقدي، باإلضافة إىل              
  .من خطابات الضمان، وكمبياالت املراسلني املقبولة يف اإلعتمادات املستنديَّةالقيمة غري املغطƋاة 

  :بينما يضع الفرنسيŊون نسبا أخرى حلساب السيولة منها 
النقديَّات وما يقترب منها وما يشاهبها يف درجـة         (أن تكون األصول اجلاهزة للبنك التجاري        -

  .(3) العمالء والبنوك األخرى ألقلƍ من ثالثة أشهر من استحقاقات% 70متثƍل على األقل ) السيولة
ألقلّ من ثالثة أشهر، على الودائع ألقـل مـن          ) أو اإلستخدامات (القروض  : أن تكون النسبة   -

                                  
 .356: ، ص1999مصر، / أسواق املال، الدار اجلامعيَّة، اإلسكندريَّة: رمسية قرياقص  -)1(

(2)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 61. 
(3)- Bruno MOSCHETTO et Jean ROUSSILLON: La banque et ses fonctions, (Que sais- je ?) , P.U.F., Paris 

1988, p: 75. 
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 وبعبارة أخرى جيب أن يتجاوز متويل الودائع قصرية األجـل           % 60ثالثة أشهر أكرب أو تساوي      
  . (1) % 40إستخدامات تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر نسبة 

ومهما اختلفت طرق وعناصر احلساب فإنƋ الكثري من البلدان تشترط فيها السلطات النقدية             
 من الودائع، مع اعتبار الودائع حتـت        % 40 و 25على البنوك اإلحتفاȗ بنسبة سيولة تتراوح بني        

  .)2(الطلب هي العنصر األساسي فيها

  : نȚام املعدَّالت أو القواعد احلذرة -هـ
 هي تلك القواعد اليت تـضعها   Les règles prudentiellesد احلذرة أو اإلحترازيَّة القواع

  :(3)السلطة النقديَّة للبنوك، وهتدف إىل حتقيق ما يلي
  .تفادي خطر التركيز يف التعهŊدات على مستفيد واحد، أو جمموعة من املستفيدين -
دعني بتأمني حدŖ أدƅ من التغطية الدائمـة        منع اإلضرار مبعدَّل مالءة البنك، وضمان ودائع املو        -

 .للقروض املوزعة بأمواله اخلاصَّة

 .إحداث توافق بني عمليَّات القطاع البنكي واملايل، ومالءمتها مع املعايري املطبَّقة عاملـيŋا -

واستناداً إىل هذا التعريف فإنَّه ميكن تقسيم املعدَّالت اليت تدخل ضمن القواعد احلـذرة إىل               
  :ني قسم
وهي املعدَّالت اليت يهدف تطبيقها إىل تفادي تركƌز اخلطر على زبون           :  معدَّالت تقسيم اخلطر   -أ

، حيث يف حالة إعسار هذا الزبون سيصبح البنك يف وضعية ماليَّة صعبة جـدŋا،               )مقترض(واحد  
  : (4)وأهمŊ هذه املعدَّالت املطبَّقة

شخص طبيعي  (على مقترض   )  يف معدَّل كوك   حتسب درجة خطورته بالترجيح كما    (أي تعهد    *
 . من األموال اخلاصَّة للبنك املقرض% 25جيب أالƋ يتجاوز ) أو معنوي

وهناك من جيعـل بدايتـها       (% 25 و 15واليت تتراوح نسبتها بني     ) القروض(جمموع التعهŊدات    *
م األموال اخلاصَّة هلذا     مرَّات حج  8من األموال اخلاصَّة للبنك، جيب أالƋ يتجاوز        )  % 10بتجاوز  

 .البنك، مهما كانت هذه التعهŊدات على شخص واحد أو جمموعة من األشخاص

مع مالحظة أنƋ النسبة األوىل قد تزيد قليالً بالنسبة لبنوك اإلستثمار والبنوك املتخصِّـصة يف               
                                  

(1)- Claude SIMON: Les banques , op. cit., p : 75. 
 .189 :م، ص1996 –هـ 1417 ، دار النفائس، بريوت، 1، ط)مبسطة ومفصلة(العمليَّات البنكية : جعفر اجلزار  -)2(

(3)- Farouk BOUYACOUB : L'entreprise et le financement bancaire, Casbah Editions, Alger, 2000, p: 28. 
(4)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies, op. cit., p: 172. 
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 .بعض البلدان

وم مـالءة رأس املـال يف       أو مالءة رأس املال، وقد سبق تناول مفه       :  معدَّالت تغطية اخلطر   -ب
  :الفصل السابق، وأهمŊ هذه املعدَّالت 

 5التعهŊدات ألكثـر مـن      /  سنوات   5موارد ألكثر من    + األموال اخلاصَّة   : (أن تكون العالقة   -
  . % 60 > )سنوات

أن تكون نسبة األموال اخلاصَّة للبنك إىل جمموع أصوله وتعهداته املرجحة بـأوزان املخـاطر                -
، وهي نسبة عاملـيَّة تعرف بنسبة بال أو كوك، وقد سـبق شـرحها               % 8ى األقل   تساوي عل 
  .بالتفصيل

ويضاف أيضńا إىل القواعد احلذرة يف كثري من البلدان حتديد مسامهة البنوك يف رؤوس أموال               
 الشركات، جتنŊباً ملخاطر جتميد أموال البنك، حبيث حتدَّد هذه املسامهة بنسبة من الرأمسال اخلـاص              

م مـسامهة البنـوك     1990للبنك عادة، ويف اجلزائر مثالً حدِّد قانون النقد واإلئتمـان لـسنة             
واملؤسَّسات املاليَّة يف رؤوس أموال الشركات، مبا ال يتجاوز يف جمموعه نصف األموال اخلاصَّـة               

  .، وقد ألغي هذا القيد بعد ذلك كما سنرى الحقاً(1)لتلك البنوك

  :عمليَّات اإلسترياد  اإليداع املشروȓ يف -و
ويستخدم هذا األسلوب لدفع املستوردين إىل إيداع املبلغ الالزم لتسديد ƣن الـواردات يف              
صورة ودائع لدى البنك املركزي ملدَّة حمدَّدة، وكذلك عند التحويل اخلارجي، ومبا أنƋ املستوردين              

         Ƌذلك سـيدفعهم إىل اإلقتـراض       يف الغالب يكونون غري قادرين على جتميد أمواهلم اخلاصَّة، فإن 
املصريف لضمان األموال الالزمة لإليداع، وهذا من شأنه التقليل من حجـم القـروض املمكـن                
توجيهها لباقي قطاعات اإلقتصاد، كما يعترب أسلوباً إضافيŋا لتقييد اإلسترياد خالل فترات العجز يف              

  .ميزان مدفوعات البلد
رب العامليَّة الثانية، وكان تأثريها على املصارف هو نفس         وقد تطوَّرت هذه الطريقة منذ احل     

ويعود تطبيقها ألوَّل مرَّة إىل بعض بلدان       . التأثري الذي يترتَّب عن زيادة متطلƋبات اإلحتياطي منها       
أمريكا الالتينية وآسيا، ملعاجلة عجز خطري يف موازين مدفوعاهتا لفترة ما بعد احلرب العامليَّة الثانية،               

، مثƋ انتشرت هذه الطريقة     م1951-1950استعملت أيضńا يف أملانيا الغربيَّة لنفس الغرض خالل         كما  
خالل اخلمسينيَّات والستِّينيَّات من القرن املاضي يف أجزاء واسعة من العامل، إالƋ أنƋ هذه الطريقـة                

                                  
(1)- Dominique DUFOUR: Réglementation prudentielle, économie du découvert et conventions de 

financement, (livre de: contrôle des activités bancaires et risques financiers), op. cit., p: 235. 
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خـالل الـسنوات    كأداة للسيطرة على اإلئتمان أظهرت اجتاهاً متناقصاً يف العديد من البلـدان             
  .)1(األخرية

  : احلدŊ اɉقصى لسعر الȦاǝدة -ز
إنƋ البنوك التجاريَّة عادة ال تدفع فوائد على احلسابات اجلارية، يف حني تتلقƋى فوائد علـى                

، لذا فإنƋ زيادة ما لدى البنـوك مـن          )أذونات اخلزانة : مثل(أصول ذات درجة عالية من السيولة       
أرباحها، وهو ما جيعلها تتنافس فيما بينها من أجل املزيد من الودائع، ويف             ودائع يؤدِّي إىل زيادة     

سبيل هذا التنافس قد تلجأ إىل منح فوائد حتَّى على الودائع اجلارية لديها، بل قد يؤدِّي ذلك إىل                  
دفع سعر الفائدة إىل معدَّالت عالية جدŋا، لذلك قد يضع البنك املركزي حدŋا أعلى علـى سـعر                  

دة املمنوح للودائع اجلارية ال ميكن أن تتعدَّاه البنوك التجاريَّة، وذلك قصد التحكćُم أكثـر يف                الفائ
  .حجم االئتمان

  : النشر واإلعالن -ح
يعترب النشر واإلعالن أداة نوعيَّة غري مباشرة من أدوات السياسة النقديَّة، وتتمثƋـل يف قيـام                

جاريَّة اليت تظهر تطوŊر أصول وخصوم البنوك التجاريَّـة         البنك املركزي بنشر ميزانيَّات البنوك الت     
بصفة دوريَّة، أسبوعيَّة أو شهريَّة، موازاة مع قيام البنك املركزي بنشر بيانات إحصائيَّة عن بعض               

عرض النقود ومستويات األسـعار واألجـور، ومعـدَّالت         : املتغيِّرات النقديَّة واإلقتصاديَّة، مثل   
وهذه الطريقة تعترب مبثابة وضع ضغط أدŸ على البنوك التجاريَّـة،           . اƀ...التوظف وحجم اإلنتاج  

واهلدف منها هو جعل اجلمهور على معرفة ودراية بالسياسات اليت يتبعها البنك املركزي والبنوك              
  .التجاريَّة يف ضوء الظروف اإلقتصاديَّة واملاليَّة اليت مترŊ هبا الدولة

  املبحث الثالث
 Ɂأدوات الرقابة املصرفيَّة يف السياسة النقديَّة احلديثةفعاليَّمد Ȑة بع  

رأينا يف املبحث السابق العديد من أدوات الرقابة املصرفيَّة املطبَّقة يف األنظمة البنكيَّة ملختلف              
الدول، ورأينا أنƋ تطبيق هذه األدوات قد خيتلف من بلد آلخر، وأيضاً من زمن آلخر، ويعود ذلك                 

اختالف النظرة إىل كلƍ وسيلة ومدى فعاليتها يف سبيل حتكƌم أكرب يف اإلئتمان، وتطبيق              أساساً إىل   
  .سياسة نقديَّة بأكرب قدر من الفعالية والنجاح

                                  
 .221 ، 220 :الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)1(
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لذا سوف نتناول يف هذا املبحث مدى فعالية بعض أدوات الرقابة املـصرفيَّة أو الـسياسة                
كثر منها تأثرياً، والذي ينعكس على مدى تطبيقها        النقديَّة بشكل عامŖ، مع التركيز على أمهƍها واأل       

  .يف امليدان

  . سياسة معدȯَّ االحتياɄȕ القانوين–أوَّالً 
  : األخذ بعني اإلعتبار األمور اآلتية  اإلحتياطي القانوينجيب عند تطبيق سياسة معدَّل

 تقتصر فقط علـى      إنƋ مدى جناح تطبيق هذه السياسة يعتمد على افتراض أنƋ احتياطيات البنوك            -
اإلحتياطي القانوين، وبالتايل فأيŊ تغيري يف نسبة اإلحتياطي القانوين ال بدَّ أن تستجيب له البنـوك                

أمَّا إذا كانت البنوك حتتفظ باحتياطيات إضافيَّة جبانب اإلحتياطي         . بسرعة، وإالƋ تعرَّضت لعقوبات   
بة اإلحتياطي القانوين قد ال يؤثƍر كثرياً على        القانوين وهو ما حيدث بالفعل، فإنƋ زيادة أو خفض نس         

عرض النقود، أو على األقل بنفس القدر املستهدف، وبالتايل فإذا رفع البنـك املركـزي نـسبة                 
اإلحتياطي القانوين فإنƋ إمجايل احتياطي البنوك لن يتغيَّر، وإنَّما ما يتغيَّر فقط هو إعادة توزيع هذا                

  .دى البنك املركزي، واختياري مودع لدى البنكاإلمجايل بني قانوين مودع ل
تؤثƍر هذه األداة على كافƋة البنوك أيŋا كان حجمها، فال فرق بني البنوك الكبرية والصغرية، لذلك                 -

تفرض بعض الدول النسبة بدرجة تصاعديَّة تبعا حلجم الودائع، ممَّا يعطي ميـزة نـسبيَّة للبنـوك                 
جتعل البنوك حتصل على سعر فائدة على ما حتتفظ به من أرصـدة             الصغرية، كما أنƋ بعض الدول      

لدى البنك املركزي، بل قد متيز بعض الدول يف هذه النسبة بني أنواع الودائع ودرجة استقرارها،                
 .حيث تقلƌ النسبة يف حالة الودائع ألجلٍ، نظرńا لتمتŊعها باإلستقرار

 أوقات التضخŊم، حيث ال جتد البنوك مفرŋا من ختفيض          تعترب هذه السياسة فعَّالة إىل حدŖ كبري يف        -
حجم القروض والسلفيَّات، وختفيض حجم الودائع لـديها للوصـول إىل احلـدِّ األدƅ لنـسبة                
اإلحتياطي املقرَّرة واحملتفظ هبا لدى البنك املركزي، أمَّا يف أوقات اإلنكماȇ فإنƋ هذه السياسة ال               

نƋ ختفيض هذه النسبة وزيادة مقدرة البنوك على منح اإلئتمان قـد ال             تكون فعَّالة، وذلك نظراً أل    
، حيث  )1(يقابله طلب مكافǜ على القروض، وتكون النتيجة وجود طاقة متويليَّة عاطلة لدى البنوك            

من املعلوم أنƋ حجم اإلئتمان يتأثƋر عموماً بالظروف اإلقتصاديَّة واملاليَّة السائدة، مثـل حـاالت               
فإذا كانت دولة ما مترŊ بفترة ركود اقتصادي        . اƀ...لركود االقتصادي واألرباح املتوقƋعة   الرواج وا 

بكلƍ ما يصاحبه من مظاهر، ورغبة من البنك املركزي يف إنعاȇ اإلقتصاد وتوفري السيولة للبنوك،               
                                  

، 1998مصر، / ، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندريَّة  )مدخل مقارن (إدارة املصارف التقليديَّة واملصارف اإلسالميَّة      : حممَّد سويلم   -)1(
 .141: ص
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تمان، فـإذا   فإنَّه يقوم بتخفيض نسبة اإلحتياطي القانوين لزيادة مقدرة هذه األخرية على منح اإلئ            
كانت نظرة املستثمرين متشائمة Ɲصوص مستقبل اإلقتصاد فلن يؤدِّي ذلك إىل حتقيـق اهلـدف               

 .املطلوب

ميكن للبنوك التجاريَّة إلغاء تأثري نسبة اإلحتياطي القانوين ببعض اإلجراءات، ففي حالة زيـادة               -
ملاليَّة، لتعويض ما ينقصها    هذه النسبة قد تعمل البنوك على طرح سندات للبيع يف سوق األوراق ا            

 .من سيولة، وبالتايل احلفاȗ على حجم ما متنحه من ائتمان

قد ال تعطي سياسة اإلحتياطي القانوين اآلثار املطلوبة؛ ألنƋ هناك الكثري من املؤسَّسات املاليَّة غري  -
 من الوظائف   املصرفية ال ختضع لإلحتياطي اإلجباري، ومع ذلك فإن هذه املؤسسات تقوم بالعديد           

 .املشاهبة ملا متارسه البنوك التجاريَّة طبقاً لظاهرة الشموليَّة اليت رأيناها سابقاً

إنƋ استخدام البنك املركزي ألداة اإلحتياطي اإللزامي بكثرة قد يؤدِّي إىل حدوث ارتباك يف أداء             -
ركزيَّة باستخدامها يف مجيـع     البنوك التجاريَّة ألعماهلا؛ لذلك ينصح اخلرباء بأن ال تقوم البنوك امل          

األوقات، ولكن يف األوقات الضروريَّة خاصَّة عند رغبة البنك املركزي يف إحداث تغيري كـبري يف                
ويرى كيƕ أنƋ استخدام البنوك املركزيَّة ألداة اإلحتياطي اإللزامي بكثرة قد يـؤثƍر             . حجم اإلئتمان 

دث حالة من عدم التأكƌد لدى البنوك التجاريَّة؛ ولذا يرى          سلباً على األسواق املاليَّة، نظراً ألنه ُيح      
بأنƋ على البنوك املركزيَّة أن تعلن مسبقاً عن نيتها يف تغيري نسبة اإلحتياطي اإللزامي، حتَّى تستطيع                
البنوك التجاريَّة أن تتهيَّأ هلذا التغيري، وجيب أن تكون نسب التغيري منخفـضة حتَّـى تـستوعبها                 

 .)1(البنوك

ومع ذلك جتب اإلشارة هنا إىل أنƋ هذه األداة تعدŊ من أشدِّ وسائل الرقابة علـى اإلئتمـان                  
فعاليَّة يف الدول النامية، نظرńا لعدم توفƌر الظروف املناسبة الستعمال السياسات األخرى، وخاصَّـة              

  .عدم تطوŊر واتِّساع األسواق النقديَّة واملالية يف هذه الدول

  .  سعر اƪصم سياسة–ǭانياً 
وُيقصد هبا عمليَّة اخلصم اليت تتمŊ بني البنوك التجاريَّة والبنك املركزي، وهو ما متƋ التعبري عنه                

  :سابقا بأداة سعر إعادة اخلصم، وتتوقƋف فعالية هذه السياسة على األمور اآلتية 
 إذ يف هذه احلالة قد جند أنƋ        قد يكون لسياسة أسعار الفائدة تأثرياً ضعيفاً يف احلدِّ من التضخŊم،           -

                Ƌي ويزيد على اإلرتفاع يف سعر الفائدة، لـذلك فـإنƍاألسعار واألرباح ترتفع ارتفاعاً كبرياً يغط
                                  

 .78: ملعارضة، مرجع سابق، صاستقاللية البنوك املركزيَّة بني التأييد وا: نبيل حشاد  -)1(
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  .اإلرتفاع يف سعر الفائدة أو اخلصم قد ال مينع األفراد من اإلستمرار يف طلب القروض
حجم اإلئتمان يعتمد علـى مرونـة       نƋ جناح البنك املركزي يف استعمال سعر اخلصم لتقليص           إ -

الطلب اإلستثماري جتاه التغيŊرات يف سعر الفائدة، ففي حالة التضخŊم قد يكون هذا الطلب غـري                
مرن مبا فيه الكفاية، إذ عندما يكون املنظƍمون متفائلني كثرياً، وتكون اإلنتاجيَّة احلدية لإلسـتثمار               

القروض من البنوك التجاريَّة جملرَّد ارتفاع بسيط يف        عالية، عندئذ ال ميكن أن ينخفض الطلب على         
 .سعر خصم البنك املركزي

إذا كان تأثري سعر اخلصم على التضخŊم ضعيفاً، فإنَّه يكون يف حالة الكساد أضـعف، إذ قـد                   -
يؤدِّي الكساد إىل سوء نظرة رجال األعمال واملستثمرين إىل السوق وعدم تفاؤهلم باملستقبل، لذا              

لطلب على القروض عدمي املرونة كثرياً جتاه التغيŊرات يف سعر الفائدة، وإن أصـبح هـذا                يصبح ا 
 .األخري صفراً، ما مل يتوفƋر الدافع إىل اإلستثمار، وهو الربح

 إنƋ سعر الفائدة يف كثري من املشاريع ال ميثƍل إالƋ جزًءا ضئيالً من جمموع تكاليف الوحدة املنتجة؛       -
ذه املشاريع يعترب الطلب على قروض البنوك عدمي املرونة جتاه التغيŊرات يف سـعر              لذلك ويف مثل ه   

 .الفائدة

إنƋ اƲسار فعاليَّة سياسة سعر اخلصم يعود إىل بعض أسباب، منها تنـاقض عمليَّـات خـصم                  -
األوراق التجاريَّة كوسيلة إلعادة التمويل بسبب تناقص أمهƍـيَّة هذه األوراق كصورة من صـور              
اإلئتمان، وملا أصبحت علية البنوك من كرب يف احلجم وضخامة يف املوارد، ممَّا يقلƍل من جلوئها إىل                 

 .البنك املركزي أو السوق النقديَّة للحصول على أموال

من مظاهر التناقض يف هذا اجملال، أنƋ رفع سعر الفائدة يزيد من إيداعات األفراد واملـشروعات                 -
ى عائد مرتفع، ممَّا يزيد من سيولة البنوك التجاريَّة ويرفع من قدرهتا على             لدى البنوك للحصول عل   

 .)1(منح القروض والتوسŊع يف اإلئتمان دون اإلعتماد على البنك املركزي

خاصَّـة يف   (يرى بعض الباحثني ومنهم حممد عفر أنƋ من أسباب عدم فعالية سعر الفائدة حالياً                -
الدولة يف احلياة االقتصاديَّة، وازدياد حجم نفقاهتا العامَّة، ممَّـا أدَّى إىل            زيادة دور   ) البلدان النامية 

توفƌر سيولة كبرية للنظام املصريف ، فضالً عن أنƋ الدولة متيل عادة إىل اإلحتفاȗ بسعر الفائدة عند                 
 .)2(مستوى منخفض نسبيŋا خلفض تكلفة اقتراضها من خالل الدين العام

                                  
 .223 :اقتصاديات النقود واملصارف واملال، مرجع سابق، ص:  مصطفى رشدي شيحة  -)1(
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وحترير حركة رؤوس األموال تصبح أسعار الفائدة احمللƍـيَّة مرتبطة بشكل كـبري             يف ظلƍ العوملة     -
بأسعار الفائدة يف األسواق العامليَّة، خاصَّة منها القصرية األجل، كما رأينا يف الفصل السابق، وهذا               

 .ما يؤدِّي إىل حمدوديَّة أثر هذه األداة يف ظلƍ التطوŊرات العامليَّة األخرية

القول، وإذا كان سعر اخلصم كبري األثر يف السابق، خاصَّة عند اسـتخدامه مـن               وخالصة  
طرف الدول إلعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات؛ فقد أثبت الواقع أنƋ ذلك كان بسبب تبين هذه                
الدول لنظام قاعدة الذهب، وبالتايل فإنƋ تقليص دور سعر اخلصم تزايد أكثر بعد إلغاء نظام قاعدة                

  .)1(بالذه
ويرى اخلبري املصريف دي كوك أنه إذا كان ال بدَّ من اإلعتراف بأنƋ دور أسعار الفائـدة يف                  
اإلقتصاد قد تراجع، وتبعاً لذلك نقص نطاق سياسة سعر اخلصم عمَّا كان عليه احلال يف السابق؛                

 ضروريَّة وهامَّـة  فإنƋ التجربة احلديثة أظهرت أنƋ سياسة اخلصم للبنك املركزي ما زالت هلا وظيفة      
  .تؤدِّيها سويَّة مع إجراءات السيطرة األخرى

يف احملافظة علـى، أو     ) سعر البنك (وباختصار ميكن أن تسهم تغيريات سعر اخلصم الرمسي         
إعادة التوازن اإلقتصادي إىل احلدِّ الذي جيلب معه أو يساعد على حتقيق تغريات مناسبة يف أسعار                

ا مباشرة أو بصورة غري مباشرة، وأن تعمل تغيريات سعر الفائـدة علـى              الفائدة بصورة عامَّة، إمَّ   
  .)2(تصحيح أو تعديل اإلتِّجاهات الضارَّة يف اإلقتصاد

  .  سياسة السوȧ املȦتوحة–ǭالثاً 
  :تتميَّز سياسة السوق املفتوحة مقارنة بغريها ببعض املميِّزات، أمهƌها 

السوق املفتوحة على غريها من أدوات السياسة النقديَّة؛        هناك اتِّفاق ملحوȗ على تفوŊق سياسة        -
ذلك ألهنا بيد البنك املركزي الذي يقرِّر هذه السياسة وتطبيقها يف اجتـاه معـيَّن توسـيعي أو                  
انكماشي، وهو األمر الذي ال ينطبق على سياسة سعر إعادة اخلصم مثالً ألهنا جزئيŋا بيد البنـوك                 

يتوقƋف على درجة جلوء البنوك التجاريَّة إىل البنك املركزي إلعادة اخلصم        التجاريَّة، ومدى فعاليتها    
  .أو االقتراض منه

إنƋ اتِّباع هذه السياسة يف أوقات الكساد يؤدِّي إىل اƳفاض سعر الفائدة الذي ينشِّط اإلقتصاد،                -
ـ  ي ذلك إىل ارتفاع ـ عند شراء البنك املركزي لألوراق املاليَّة سوف يؤدِّ وكما أشرنا سابقاً إذ 
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ومبا أنƋ البنك املركزي يركƍز عادة يف عمليَّاته على األوراق          . أسعارها واƳفاض أسعار الفائدة عليها    
املاليَّة طويلة األجل فإنƋ ذلك سيؤدِّي إىل اƳفاض أسعار الفائدة طويلة األجل، ممَّا يـشجِّع علـى                 

ئدة قصري األجل، إذ من املعلوم أنƋ هنـاك عالقـة        اإلستثمار، ونفس األثر أيضńا يقع على سعر الفا       
طرديَّة بني سعر الفائدة يف سوق النقد وسعر الفائدة يف سوق رأس املال، فإذا ارتفع سعر الفائـدة                  

يف السوق اƳفضت القيمة اإلمسيَّة للسندات، وارتفع معدَّل الفائدة عليهـا           ) قصري األجل (اجلاري  
 اƳفاض قيمتها، وذلك لثبات نسبة الفائدة إىل القيمة اإلمسيَّة هلـذه            بالنظر إىل الفترة السابقة على    

 .السندات

تتميَّز هذه السياسة بالدقƋة يف حتقيق التغيŊر املستهدف يف عرض النقد، سواء كان التغيŊر بالزيادة                -
ه يـستطيع  عرض النقود مبقدار مليون جنيه فإنَّ) أو خفض(أو النقصان، فمثالً إذا أراد البنك زيادة   

ألذونات اخلزانة وأوراق ماليَّة    ) أو بائعاً (حتقيق ذلك بقدر كبري من الدقƋة عن طريق دخوله مشتريńا           
حكوميَّة مبقدار مليون جنيه، أمَّا إذا جلأ إىل سياسة نسبة اإلحتياطي القانوين، أو سياسة سعر إعادة                

 .)1(من الدقƋةاخلصم، فليس هناك ما يضمن حتقيق هذا اهلدف، وبنفس احلجم 

تتمتَّع سياسة السوق املفتوحة باملرونة، حيث ميكن للبنك املركزي أن يغيِّر مـن اجتـاه هـذه                  -
السياسة خالل فترة قصرية، أي يتحوَّل من بائع ألذونات اخلزانة مثالً إىل مشترٍ هلا أو العكـس،                 

كزي واملختصِّني يف هـذا     دون أن يشعر بذلك سوى عدد حمدود من املتتبِّعني لسياسات البنك املر           
 .اجملال، وهذه املرونة غري متوفƍرة عند استخدامه األداتني الكمِّـيَّتني األخريني

لكنَّ درجة تأثري وفعالية هذه السياسة يتوقƋف على األخذ بعني االعتبـار بعـض األمـور                
 :واملتغيِّرات، أمهƌها 

لى مشكلة التأثري يف مزاج السوق، حيث       ال تتغلƋب هذه السياسة مثل ما سبقها من سياسات ع          -
يف أوقات الكساد يسود التشاؤم وال جتدي كثرياً السياسات التوسيعيَّة، ويف وقت الرواج يـسود               
التفاؤل وال جتدي كثرياً السياسات التقييديَّة، وبالتايل فإنƋ جلوء البنك املركزي إىل السوق املفتوحة              

لبنوك التجاريَّة قد ال يؤدِّي إىل زيادة حجم اإلئتمان، طاملـا أنƋ            لزيادة االحتياطيات النقديَّة لدى ا    
املستثمرين ال يرغبون يف اإلقتراض حتَّى لو عمدت البنوك التجاريَّة إىل اتِّباع سياسة إقراض سهلة،               

، حيث ارتفع حجم الودائع لـدى       م1933-1932وهو ما حدث بالفعل يف إنكلترا خالل الفترة         
 مليون جنيه إسترليين، يف حني اƳفضت قروضها املقدَّمة إىل العمالء           214قدار  بنوك مقاصة لندن مب   
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 .)1( مليون جنيه إسترليين77مبقدار 

يعتمد جناح هذه السياسة، خاصَّة يف حالة الرواج، على ما ميلكه البنك من أوراق ماليَّة، ومدى                 -
         Ƌقدرة احلكومة على إصدار أوراق ماليَّة جديدة، وحتَّى إن مت         Ƌب على هـذا املـشكل فـإنƌالتغل 

األسواق املاليَّة اليت تتَّسم بضعفها وضيقها وقلƋة تطوŊرها ال حتتمل العمليَّات الكبرية مـن جانـب                
البنك املركزي، كما هو احلال يف معظم البلدان النامية؛ ألن ذلك قد يؤدِّي إىل تقلƌبات عنيفـة يف                  

ي إىل زعزعة الثقة يف املراكز املاليَّة للبنوك، ويف النظام املايل للدولـة             أسعار األوراق املاليَّة، ممَّا يؤدِّ    
 .بشكل عام

إنƋ مصلحة الدولة كمصدر لألوراق املاليَّة احلكوميَّة تتعارض أحياناً مع اجتاه السياسة النقديَّـة،               -
 احلكومة من خـالل   حيث رأينا أنƋ التأثري على سعر الفائدة بالرفع يؤدِّي إىل ارتفاع تكلفة إقراض            

الدين العام، وكذلك للعبء الذي يقع عليها باƳفاض ƣن األوراق املاليَّة عند البيع، وارتفاعه وقت               
 .الشراء

ميكن للبنوك التجاريَّة عند بيع البنك املركزي لألوراق املاليَّة قصد امتصاص فـائض الـسيولة،                -
 ذات البنك من أجل إعادة خصمها لتـستعيد         والتقليل من قدرهتا على منح اإلئتمان، أن تلجأ إىل        

قدرهتا على منح اإلئتمان، ومن مثƋ احملافظة على رحبيتها اليت تتأثƋر بتراجع مستوى القروض، وحيدث               
هذا خاصَّة إذا مل يربط البنك املركزي عند التطبيق بني سياسيت السوق املفتوحة وسـعر إعـادة                 

 .اخلصم كما أشرنا سابقاً

عمليَّات السوق املفتوحة من قبل البنك املركزي قد يكون مقيَّداً يف بعض األوقـات              إنƋ نطاق    -
بفعل قوى معاكسة متعدِّدة، ليس فقط فيما خيصŊ عرض النقود وائتمان املصارف، بل أيضńا الطلب            

  .عليها
بب آخر، أو          فمثالً إنƋ نزوح رأس املال أو وضعاً صافياً غري مالئم مليزان املدفوعات أليِّ س             

سحب أوراق نقديَّة لتزايد احلاجة إىل العملة، أو ألغراض اإلكتناز، أو صايف حتويالت لألمـوال               
احلكوميَّة إىل البنك املركزي، ميكن أن حتيِّد جزئيŋا أو كلƍـيŋا التأثري على عرض النقد واإلحتياطيات          

ليَّة من قبل البنك املركزي، أو قد تربز أكثر         النقديَّة للمصارف التجاريَّة الناتج عن شراء األوراق املا       
 .)2(تأثري مبيعات األوراق املاليَّة

يضاف إىل هذا كلƍه درجة الوعي املصريف، ومدى تعامل األفراد مع البنوك، ومدى اعتمـادهم                -
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م على الشيكات يف إجراء مقبوضاهتم ومدفوعاهتم، كلƌ هذا يؤثƍر أيضńا يف هذا اجملال، ذلك أنƋ قيا               
األفراد ببيع أو شراء األوراق املاليَّة ميكن أن يؤثƍر على حجم اإلحتياطيَّات النقديَّة لـدى البنـوك                 
بشكل كبري فقط عندما يقوم هؤالء األفراد بإيداع املبالغ اليت حتصَّلوا عليها نتيجة البيـع لـدى                 

 .ن حساباهتم لدى البنوكالبنوك، أو عندما يقومون بسداد قيمة األوراق املاليَّة اليت اشتروها م

لكن بالرغم من كلƍ ذلك تبقى سياسة السوق املفتوحة من أكثر أدوات الـسياسة النقديَّـة            
  .فعاليَّة، وخصوصاً يف الدول املتقدِّمة اليت متلك أسواقا ماليَّة متطوِّرة، كسوقي لندن ونيويورك

  .  اɉدوات النوعيَّة–رابعاً 
وعيَّة على اإلئتمان تضمن للبنك املركزي تدخŊالً فعَّـاالً يف توجيـه            إنƋ الرقابة الكيفيَّة أو الن    

السياسة اإلئتمانية خاصَّة يف البلدان املتخلƍفة، وبشكل يعمل على دعم اجلهاز اإلنتاجي فيهـا، وال               
شكَّ أنƋ اإلدارة الرشيدة لإلئتمان تضمن دفع القطاعات األساسيَّة يف اقتصاديَّات هذه الدول عـن               

 تنميتها، أي أنƋ البنك املركزي ميكن أن يساهم يف استراتيجية إجيابيَّة لإلستثمارات يف البلدان            طريق
  .)1(النامية

ويتوقف جناح الرقابة الكيفيَّة على قيام املقترضني باستعمال القروض يف األوجه احملدَّدة هلـا،              
ضني بإحالل ما حيصلون عليـه      واملتوقف عليها عند احلصول على القروض، إذ إنƋ قيام بعض املقتر          

من قروض حملƋ مواردهم اخلاصَّة يف متويل ما يقرŊه البنك املركزي من وجوه اإلستعماالت املختلفة               
لإلئتمان وحتويل تلك املوارد إىل متويل ما ال يقرŊه من الوجوه يؤدِّي إىل عدم فعالية الرقابة الكيفيَّة                 

  .إىل حدŖ كبري
عض أدوات هذه الرقابة جند مثالً أنƋ فعالية وسيلة اإلقناع األدŸ تعتمد            وإذا أخذنا أمثلة من ب    

على شخصيَّة حمافظ البنك املركزي وعالقته برؤساء البنوك، وعلى مدى التضامن بني هذه البنوك              
  .والبنك املركزي

أمَّا وسيلة هامش الضمان املطلوب فيتوقƋف جناحها على مدى تسرŊب اإلئتمـان ألغـراض              
اربة، إذ كلƋما زاد معدَّل تسرŊب اإلئتمان لتلك األغراض أتت هذه السياسة بنتائجها بـشكل               املض

أقوى، كما أنƋ الرقابة على شروط البيع االستهالكي تعدŊ من أكثر أدوات السياسة النقديَّة فعاليـة                
تضخŊم، حيـث  يف تنظيم اإلئتمان اخلاص باستهالك السلع املعمرة، خاصَّة خالل فترات الرواج وال           

تؤدِّي هذه األداة إىل التأثري على حجم اإلئتمان مباشرة، بينما تتطلƋب األدوات األخـرى بعـض                

                                  
 .155 :، ص2000، دار الثقافة العربيَّة، القاهرة، 4اقتصاديَّات النقود والبنوك، ط : حممَّد أمحد الرزاز  -)1(
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حتَّى يظهر أثرها، لكنَّها مع ذلك تبقى حمدودة التأثري؛ ألهنا          ) أو ما يسمَّى بالفجوة الزمنيَّة    (الوقت  
  .لى الرقابة على شروط الرهن العقاريتغطƍي حقالً ضيِّقاً يف اإلقتصاد، وهو ما قد ينطبق أيضńا ع

  .  أدوات التدخŊل املباشر–خامساً 
بالنسبة ألدوات التدخŊل املباشر، فال أحد ميكن أن جيادل يف مدى فعالية الرقابة والتفتـيش               
امليداين، أمَّا أسلوب التعليمات املباشرة فمن املالحظ أنƋ هذا األسلوب قد يفيد يف عالج حـاالت         

 بينما قد يكون عدمي اجلدوى يف حالة الكساد، حيث إنَّه من املمكن عمليŋا إجبار البنوك                التضخŊم،
  .)1(على اإلمساك عن منح القروض، لكنَّه من الصعب عمليŋا إجبارها على التوسŊع يف منحها

أمَّا بالنسبة ألهمِّ هذه األدوات، وهي سياسة تأطري اإلئتمان، أو السقوف االئتمانية، فهـي              
ياسة بسيطة وفعالة، كما أنƋ أثرها سريع، ألن البنوك مقيَّدة مبعدَّل سنوي أقصى لتزايـد مـنح                 س

  :القروض، إالƋ أنƋ هلذه الطريقة سلبيَّات قد حتدŊ من فعاليتها، منها 
حتديد تقديري ملعدَّل تزايد اإلئتمان يكون مالئماً مع احملافظة على التوازن النقدي، ومسموح به               -

كما أنƋ سياسة تأطري اإلئتمان لن متنع تزايد الكتلة         . ف اإلقتصاد الوطين، ليس باألمر السهل     من طر 
النقديَّة بالنظر إىل تطوŊر املصادر األخرى هلذا التزايد، فهذه السياسة حتمل ثغرة تتمثƋل يف كوهنا ال                

  .(2)تراقب سوى مصدر واحد لعرض النقود، وهو القروض املقدَّمة لإلقتصاد
تطبَّق هذه السياسة على مجيع البنوك دون متييز، أي أنƋ هذا اإلجراء يعاقب املؤسَّسات األكثـر                 -

حيويَّة، ويعيقها عن أداء عملها بصورة طبيعيَّة، كما يشوِّه السري العادي لقواعد املنافسة، وجيعـل               
 سرعان ما يصطدم    غري جمدية، إذ إنƋ البنك    ) سعر الفائدة (هذه املنافسة عن طريق خفض األسعار       

  .بسقف هذا التأثري
ـ   يف         ومن جهة أخرى تعترب هذه السياسة عامل ظلم للمؤسَّسات الصغرية، إذ إنƋ البنـوك 

ـ تفضِّل منح قروضها لزبون مهمŖ، أمَّا املؤسَّسات اجلديدة يف الـسوق فقـد               ظلƍ تأطري اإلئتمان  
 .يكون حظƌها يف احلصول على القروض معدوماً

عند حتديد مبلغ القروض اليت ُيسمح لكلƍ بنك أن يقدِّمه مبوجب هذه السياسة، ويف حالة العلم                 -
أسـعار  (هبا قد يؤدِّي ذلك إىل املنافسة بني الزبائن ممَّا يؤدِّي إىل ارتفاع أسعار هـذه القـروض                  

                                  
ساليب رقابة البنك املركزي للرقابة على املـصارف اإلسـالميَّة، رسـالة            تطوير منهج وأ  : صالح الدين عبد العال حممَّد علي       -)1(

 .49: م، ص1990-هـ1410مقدَّمة إىل معهد الدراسات اإلسالميَّة، القاهرة، ) غري منشورة(ماجستري 
(2)- Ammour BENHALIMA : Monnaie et régulation monétaire, op. cit., p: 65. 
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 .)1(، وبالتايل ارتفاع تكلفة اإلئتمان)الفائدة

ن ميكن أن تستخدم كأداة نوعيَّة، إالƋ أنه من الصعب إداريŋا التمييز            رأينا أنƋ سياسة تأطري اإلئتما     -
بني القطاع األساسي من غريه، وعدم وجود ضمانات بكون التسهيالت املقدَّمة لقطاعات معيَّنـة              

، كما أنƋ التمييز غري العقالين بـني        )كما أشرنا من قبل يف الوسائل النوعيَّة      (سوف تستخدم فيها    
من التسهيالت اإلئتمانيَّة، سـوف     ) ليست بالضرورة هي األحسن   (مكني قطاعات   القطاعات بت 

 .)2(يؤدِّي إىل عدم الكفاءة يف ختصيص املوارد

هلذه األسباب كلها ُيالَحظ تارخييŋا أنƋ تطبيق سياسة السقوف اإلئتمانيَّة، أو حصص اإلئتمان             
إلقتصادي، وخاصَّة اإلتِّحاد الـسوفيايت     طبِّقت كثرياً يف الدول اليت كانت تتبع سياسة التخطيط ا         

، وكذلك الدول النامية اليت اتَّبعت نفس السياسة، وذلـك لتحقيـق أهـداف اخلطƋـة                )السابق(
اإلقتصاديَّة العامَّة، وال تستخدم هذه األداة كثرياً يف الوقت الراهن من قبل الدول اليت تتبƖ نظامـاً               

ري من دول العامل الذي يتَّجه معظمه إىل تطبيق اقتصاد السوق            وكذلك يف كث   ،)3(اقتصاديŋا رأمساليŋا 
  .احلر

  .  اɉدوات اɉخرɁ–سادساً 
تعترب األدوات األخرى يف معظمها وسائل مساعدة للتحكƌم أكثر يف حجم اإلئتمان، وتطبيق             

ثل هـذه   أفضل للسياسة النقديَّة؛ لذا سوف نتناول هنا بعض األمثلة منها على سبيل بيان فعاليَّة م              
  .األدوات

فبالنسبة ملعامل السيولة مثالً ، فقد فُرض يف البداية لضمان سيولة البنوك ومحايـة حقـوق                
املودعني خالل العشرينيَّات والثالثينيَّات من القرن املاضي، وذلك تبعاً ملا يترتَّب على فرضها مـن               

اليت يدخلها املشرِّع يف حساب     إقبال البنوك التجاريَّة على استثمار جانب من مواردها يف األصول           
أمَّا اليوم فإنƋ تقرير نسبة السيولة ُيتَّخذ بالدرجة األوىل أداة للرقابة على مقـدرة              . النسبة املذكورة 

، وهو ما رأيناه سابقاً يف معدَّل اإلحتيـاطي القـانوين           )4(البنوك التجاريَّة على التوسŊع يف اإلئتمان     
  ،.أيضńا

 فعالية هذه األداة هو أهنا تتطلƋب تقييماً مستمرŋا ملا يف الصندوق وما التـزم             إالƋ أنƋ ما حيدŊ من    

                                  
 .102: ، ص1999ود، ديوان املطبوعات اجلامعيَّة، اجلزائر، العملة والنق: أمحد هين  -)1(
 .83 :املدخل إىل  السياسات اإلقتصاديَّة الكلية، مرجع سابق، ص: عبد اجمليد قدي  -)2(
 .83: ستقاللية البنك املركزي بني التأييد واملعارضة، مرجع سابق، صإ: نبيل حشاد  -)3(
 .364: ، ص1986د والبنوك، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، مقدِّمة يف النقو: حممَّد زكي شافعي  -)4(
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به البنك، إضافة إىل حساب العناصر األخرى اليت تدخل ضمن مفهوم السيولة، وهذا التقييم يقع               
  .)1(رةدوريŋا، ويف املدد اليت تفصل عمليتني للتقييم يستطيع البنك جتاوز احلدِّ األدƅ للسيولة املقرَّ

أمَّا بالنسبة لإليداع املشروط يف عمليَّات اإلسترياد فقد أظهر استعماله اجتاهـاً متناقـصاً يف               
                   Ōتـأثري وقـيت Ƌالعديد من البلدان خالل السنوات األخرية، فهي طريقة ال ميكن أن يكون هلـا إال

مواجهة اإلسـترياد   وحمدود، وجيب بناء على ذلك أن تعترب إجراًء أخرياً لدعم الطرق األخرى يف              
  .)2(الزائد عن احلاجة بشكل عام، أو السلع غري األساسيَّة بشكل خاص

وفيما خيصŊ سياسة النشر واإلعالم فإنƋ جناح هذه األداة يف حتقيق أهدافها يعتمد على درجة               
حتَّـى يف الـدول     الثقافة اإلقتصاديَّة واملاليَّة اليت يتمتَّع هبا األفراد، وُيالَحظ يف الواقع العملي أنه             

املتقدِّمة فإنƋ هذه الثقافة لدى األفراد تكون حمدودة، ولذلك تعترب أداة النشر واإلعالم غري فعَّالة يف                
  .)3(واقع األمر، وحمدودة األثر بشكل كبري

  .  اإلجراءات العامَّة لضمان فعالية أكƎ يف تنȦيذ السياسة النقديَّة–سابعاً 
أن نورد بعض القواعد واإلجراءات العامَّة املطلـوب تطبيقهـا          خالصة هلذا املبحث ميكننا     

  :لضمان فعالية أكرب يف تنفيذ السياسة النقديَّة، أمهƌها 
إنƋ السياسة النقديَّة واإلئتمانيَّة الفعَّالة تتمثƋل يف تلك اليت تستخدم توليفة من وسـائل الرقابـة                 -

حتقيق األهداف العامَّة هلذه السياسة، والـيت تكـون         الكمِّـيَّة والكيفيَّة، وبالدرجات اليت تكفل      
كما أنƋ حتديد األهداف يساعد بشكل كبري       . مشتقƋة من األهداف العامَّة للسياسة اإلقتصاديَّة للبلد      

على حتديد الوسائل الناجعة، ففي اململكة املتَّحدة مثالً يتمŊ التحديد الكمِّـي املباشـر لإلئتمـان                
واحملقƍقة هلذا اهلـدف    ) غري املباشر (صرية، مثƋ يتمŊ حتديد وسائل ضبط اإلئتمان        املصريف خالل فترة ق   

  .)4(الكمِّي
       ُيذكر أنƋ استخدام جمموعة من أدوات السياسة النقديَّة يف وقت واحـد يـدعى بالـصفقة                

 .Package dealاإلمجاليَّة 

ة واألهداف الوسطيَّة لتحقيقهـا، فمـثالً        لتنفيذ أيِّ سياسة نقديَّة جيب حتديد األهداف النهائيَّ        -
ختفيض عرض النقود يعترب هدفاً وسيطيŋا من أجل ختفيض معدَّل التضخŊم كهدف هنائي، ولكـن               

                                  
 .99: العملة والنقود، مرجع سابق، ص: أمحد هين  -)1(
 .221: الصريفة املركزيَّة، مرجع سابق، ص: دي كوك. ج. أ. م  -)2(
 .85: استقاللية البنوك املركزيَّة بني التأييد واملعارضة، مرجع سابق، ص: نبيل حشاد  -)3(
 .176: اقتصاديَّات االئتمان املصريف، مرجع سابق، ص: حممَّد كمال احلمزاوي  -)4(
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هناك خصائص معيَّنة جيب أن تتميَّز هبا األهداف الوسيطيَّة املختارة حتَّى ميكن اإلعتماد عليهـا يف          
  :)1(حتقيق األهداف النهائيَّة منها

 يكون من املمكن للبنك املركزي أن يتحكƋم يف األهداف الوسيطيَّة من خالل اسـتخدامه                أن -1
  .ألدوات السياسة النقديَّة

 أن يتمَّ التأكƌد من وجود عالقة وثيقة بني األهداف الوسيطيَّة واألهداف النهائيَّـة للـسياسة                -2
فع أو خفض عرض النقود أو سـعر        النقديَّة، حبيث يكون توجيه اهلدف الوسيط يف اجتاه معيَّن كر         

 .الفائدة، يؤدِّي إىل توجيه اهلدف النهائي كمعدَّل التضخŊم أو معدَّل البطالة يف اإلجتاه املرغوب فيه

إنƋ مدى جناح البنك املركزي يف حتقيق أهدافه من خالل تطبيق السياسة النقديَّة يتوقƋف علـى                 -
، )كما أشرنا يف الفـصل الـسابق      (اليَّة بصفة عامَّة    مدى تناسق سياسته مع اجتاهات السياسة امل      

وخاصَّة سياسة امليزانيَّة وسياسة الدين العام، فمثالً ال يكون مستساغاً أن يهدف البنك املركـزي               
إىل تقييد اإلئتمان يف وقت متعن فيه اخلزينة يف إصدار األوراق احلكومية بقصد متويـل العجـز يف                  

  .)2(امليزانيَّة

   :خالصة الȦصل
تطرَّقنا يف هذا الفصل إىل كلƍ ما يتعلƋق بالبنك املركزي والرقابة املصرفيَّة يف ظلƍ املتغيِّـرات                
الدوليَّة احلديثة، وتناولنا بالتفصيل مفهوم البنك املركزي، ونشأته، وأهم وظائفـه، إىل جانـب              

لبنـوك، ورأينـا أنƋ بعـض       املميِّزات واخلصائص اليت يتميَّز هبا البنك املركزي عن بقيَّة أنـواع ا           
خصائصه، إىل جانب احتكاره لبعض الوظائف، قد أثار وال يزال جدالً بني اخلرباء والبـاحثني يف                
               Ƌظات واإلعتراضات الواردة يف هذا الشأن، وانتـهينا إىل أنƌجمال البنوك، وقد ناقشنا بعض التحف

  .ةبعضها ُولد مرجوحاً، والبعض اآلخر ميكن قبوله بصفة نسبيَّ
مثƋ تناولنا بالشرح والتفصيل معظم أدوات الرقابة املصرفيَّة الكمِّـيَّة منها والنوعيَّة، وكـذا             
أدوات التدخŊل املباشر واألدوات األخرى، مع إشارة تارخييَّة لتطبيق كلƍ أداة، ورأينا أنƋ ما يعبَّـر                

ت السياسة النقديَّة على أساس التـداخل يف       عنه بأداة الرقابة املصرفيَّة ميكن التعبري عنه إمجاليŋا بأدوا        
ويف األخري حاولنا أن نبيِّن مدى فعاليَّة معظم تلك األدوات يف السياسة النقديَّة احلديثة،              . األهداف

مع تبيان بعض القواعد العامَّة لضمان أكرب لتلك الفاعليَّة، واليت ميكن بعد دراستها الوصـول إىل                
  :بعض النتائج، أمهƌها 

                                  
 .187: حماضرات يف النقود والبنوك، مرجع سابق، ص:  عبد اخلالق، كرمية كرميهجود  -)1(
 .154 :، ص1997صر، م/ النقود والصريفة والنظريَّة النقديَّة، الدار اجلامعيَّة، اإلسكندرية: عبد النعيم مبارك، أمحد الناقة  -)2(
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 *Ƌل من استخدام األدوات ذات التأثري املباشر         إنŊحصص اخلصم   سقوف اإلئتمان، نسبة السيولة،   ( التحو 
سـعر  (إىل استخدام األدوات ذات التأثري غري املباشـر         ) لكلƍ بنك، إضافة إىل هامش الضمان املطلوب      

لعامِّ Ʋو اقتصاد الـسوق     ، جاء يف سياق اإلجتاه ا     )اخلصم، اإلحتياطي القانوين، عمليَّات السوق املفتوحة     
احلر، وختفيف القيود، وحترير كافƋة أدوات السياسات اإلقتصاديَّة واملاليَّة والنقديَّة، واإلبتعاد عن أسلوب             

  .)1(التوجيهات والقرارات اإلداريَّة اليت حتكمه
ألسباب عديدة  قد اƲصرت أيضńا    ) أي األدوات الكمِّـيَّة  (كما أنƋ فاعليَّة هذه األدوات األخرية       * 
 :)2(منها
  .زيادة سيولة البنوك التجاريَّة -
 .جلوء املشروعات إىل التمويل الذايت، أو حتميل املستهلك عبء ارتفاع أسعار الفائدة -
  .التراجع االستراتيجي لسعر الفائدة كمحدِّد لالئتمان -

  
  
  

                                  
 .216: مبادǛ النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: أسامة حممَّد الفويل، جمدي حممود شهاب  -)1(
 .234 :اقتصاديات النقود واملصارف واملال، مرجع سابق، ص: مصطفى رشدي شيحة  -)2(
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  الȦصل الثالث
اإلختالفات اهليكليَّة والعمليَّة بني البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة اǂدِّدة لطبيعة العالقة 

  بني هذه البنوك والبنȬ املركزي 

  :متهيد 
إذا كان هذا البحث يتناول بشكل عامŖ العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة، بني ما               

يف أنظمة مصرفيَّة خمتلفة ومتباينة كما سنرى الحقاً، وما هو مفتـرض أن يكـون               هو واقع عمليŋا    
حسب تقديرنا باقتراح وظائف للبنك املركزي ميارسها جتاه هذه البنوك مبا يتالءم وطبيعة العالقـة               
بينهما؛ فإنƋ ذلك يستدعي دراسة أهمِّ أوجه اإلختالف يف موارد واستخدامات كلƊ من البنـوك               

ة وبقيَّة أنواع البنوك، حتَّى ميكن اإلثبات بضرورة وجود عالقة خاصَّة ومتميِّزة بني البنك              اإلسالميَّ
  .املركزي والبنوك اإلسالميَّة

مثƋ نقارهنا  ) بأهمِّ أنواعها (وحتَّى ميكننا إثبات ذلك، سنتناول بالتفصيل موارد البنوك التقليديَّة          
      Ƌمنـهما،          يف األخري مع موارد البنوك اإلسالميَّة، مث Ɗنقوم بالعمل نفسه بالنسبة الستخدامات كـل 

لنصل إىل نتائج اإلختالف بينهما، سواء منها ما هو واقع، أو ما هو مفترض، ومنها ما أردنا إثباته                  
  :كما أشرنا سابقاً، وستتمŊ دراسة هذه العناصر من خالل املباحث التالية 

  .رد يف البنوك التقليديَّة واإلسالميَّةالطبيعة اهليكليَّة للموا:  املبحث األوَّل-
  .الطبيعة اهليكليَّة واإلختالفات العمليَّة يف استخدامات البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة:  املبحث الثاين-
  النتائج املترتِّبة عن اإلختالف بني موارد واستخدامات كلƊ من البنوك التقليديَّة:  املبحث الثالث-

  .   واإلسالميَّة على طبيعة عمل هذه األخرية، بني ما هو واقع وما هو مفترض                 

ȯَّوɉاملبحث ا  
  الطبيعة اهليكليَّة للموارد يف البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة

قصد بالبنوك التقليديَّة مجيع البنوك األخرى غري البنوك اإلسالميَّة، أمَّا أصل التـسمية فـال            ُي
 كما قد يتبادر إىل بعض األذهان، بل أُطلقت على أساس تـارخيي             ا هو عصري  ُيقصد هبا نقيض م   

حمض، إذ من املعلوم أنƋ أوَّل بنك تقليدي باملفهوم احلديث نشأ يف مدينة البندقيَّة بإيطاليـا سـنة                  
  .م1975، بينما قامت البنوك اإلسالميَّة بشكلها احلديث ألوَّل مرَّة سنة م1587

  :ع البنوك التقليديَّة، وبالتايل مواردها يف وتتمثƋل أهمŊ أنوا
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  .  البنوك التجاريَّة–أوَّالً 
ـ  ـ بأهنا عبارة  ”بنوك الودائع“ويطلق عليها أيضńا اصطالح  ميكن تعريف البنوك التجاريَّة 

عن مؤسَّسات ائتمانيَّة غري متخصِّصة تضطلع أساساً بتلقƍي ودائع األفراد القابلة للـسحب لـدى               
  .)1( بعد أجل قصري، والتعامل بصفة أساسيَّة يف اإلئتمان قصري األجلالطلب أو

وتعترب البنوك التجاريَّة أقدم البنوك نشأة، ومن ثَمَّ فهي متثƍل الركيزة األساسيَّة للنظام املصريف              
 حبكم عددها وحجمها؛ لذا يشبَّه أيŊ نظام مصريف باهلرم الذي ميثƍل قمََّته البنك املركزي، بينمـا               

  .تتمثƋل قاعدته يف البنوك التجاريَّة
رأس املال والودائع والديون الناجتة عـن اإلقتـراض،         : تتمثƋل أهمŊ موارد البنك التجاري يف     

وبالنسبة لرأس املال فهو يتكوَّن من قيمة األسهم العادية للبنك مضافاً إليها اإلحتياطيَّات واألرباح              
  .ت املاضيةغري املوزَّعة أو احملتجزة من السنوا

  :وتتمثƋل أمهƍـيَّة رأس املال بالنسبة للبنك التجاري يف وظائفه اليت ميكن حصر أمهƍها يف 
محاية أموال املودعني ضدَّ خماطر اƳفاض قيمة األصول، أي امتصاص اخلسائر اليت قد حتدث يف                -

  .األصول
قƍق فيها خسائر، على أالƋ تتجاوز      مساعدة البنك على اإلستمرار والبقاء حتَّى يف احلاالت اليت حي          -

 .هذه اخلسائر حدŋا معيَّناً

 .إتاحة الفرصة للبنك للدخول يف عمليَّات أكثر خطورة، مثل اإلستخدامات يف األوراق املاليَّة -

 .العقارات، اآلالت واملعدَّات الالزمة لتشغيل البنك: متويل شراء األصول الثابتة، مثل -

   ƍا صغر رأس مال البنك التجاري مقارنـة            وبالرغم من هذه األمهŋـيَّة، فإنَّه من املالَحظ عملي
،  % 7مع إمجايل املوارد األخرى، حيث ال تتجاوز نسبة رأس املايل إىل إمجايل األصول هلذا البنك                

، )املودعني والـدائنني  ( من أصول البنك التجاري متوَّل عن طريق الغري          % 93وهذا يعين أنƋ نسبة     
وبشكل عام فإنƋ نسبة رأس     . )2( من أصول البنك   % 85 متّول الودائع لوحدها ما يقرب من        بينما

 كحدŖ أقصى يف معظم البنوك، خاصَّـة وأنƋ         )15 إىل   1(املال إىل إمجايل األصول متثƍل حوايل نسبة        
  .املعايري احلديثة لكفاية رأس املال تدعو إىل زيادته

النسيب األكرب يف موارد البنك التجاري، فإنƋ الودائـع حتـت      وإذا كانت الودائع متثƍل الوزن      
                                  

 .232: مقدِّمة يف النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: حممَّد زكي شافعي  -)1(
 .179 :األسواق واملؤسَّسات املالية، مرجع سابق، ص: د الغفار حنفيرمسية قرياقص،  عب  -)2(
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 من  %  60تشغل اجلزء األعظم منها، حبيث إنƋ هذا النوع من الودائع ميثƍل حوايل             ) اجلارية(الطلب  
  .)1(إمجايل موارد البنك

ـ     ) بعناصره الثالثة (أمَّا مبقارنة رأس املال أو حقوق املسامهني         إنƋ مع إمجايل حجم الودائع، ف
، )أي الودائع Ʀسني ضـعف رأس املـال        (% 2هذه النسبة يف البنوك التجاريَّة تتراوح عادة بني         

  .)2()أي أقصى حجم للودائع هو عشرة أضعاف رأس املال (% 10و
وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أنƋ حقوق املسامهني قد يتجاوز فيها اإلحتياطي قيمة رأس املال               

، كما يوجد نوع من     )سواء منه القانوين أو اإلختياري    (البنوك القدمية الناجحة    يف  ) األسهم(األوَّيل  
اإلحتياطيَّات ال يظهر يف امليزانيَّة ويسمَّى باالحتياطيَّات السريَّة، وهي تنشأ عادة عـن التـدنِّي يف    

  .تقدير قيمة األصول

  .  بنوك االدِّخار–ǭانياً 
القرن التاسع عشر يف أوروبا الغربيَّـة وأمريكـا         صناديق اإلدِّخار األوىل أنشئت مع بداية       

الشماليَّة، وهي ُتعƖ بتنمية الوعي اإلدِّخاري، ووضع اخلدمات املاليَّة حتت تصرŊف اجلمهـور يف              
  .(3)األماكن الشعبيَّة

بالدرجة األوىل، واليت تكون    ) صغار املدَّخرين (هذه البنوك ختتصŊ بتجميع مدَّخرات األفراد       
مستحقƋة عند الطلب، وتأخذ شكل دفتر ادِّخار، قد تكون تلك املـدَّخرات ألجـل،              يف الغالب   

وعندئذ تأخذ شكل سندات، إالƋ أنƋ اجلزء األعظم من موارد هذه الصناديق أو البنوك يتأتَّى مـن                 
  .املبالغ املودعة من أصحاب دفاتر التوفري

نƋ بنوك اإلدِّخار الشعبيَّة لعبـت      وقد تطوَّرت بنوك اإلدِّخار يف العامل بشكل كبري، حيث إ         
دورńا هامŋا يف إعادة بناء اإلقتصاد األملاين بعد احلرب العامليَّة الثانية، ويوجد هبـا حاليـاً حـوايل                  

ومن مصارف اإلدِّخار مثالً يف بريطانيا      . )4( فرع 19000بنك ادِّخار، يصل عدد فروعها إىل        750
 واليت تعمل من خالل عدَّة مكاتب منـها  National Saving Banksمصارف اإلدِّخار القومي 

  .مكاتب الربيد

                                  
 .113: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)1(
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، ط         : مجال الدين عطيَّة    -)2( الـشرعيَّة  ، رئاسة احملاكم    1البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي

 .92: م، ص1987-هـ1407والشؤون الدينيَّة، قطر، 
(3)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde, op. cit., p: 69. 

 .56: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)4(
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  .  البنوك التعاونيَّة–ǭالثاً 
بنوك اإلئتمان املشترك أو    ”ظهرت هذه البنوك يف فرنسا خالل القرن التاسع عشر حتت إسم            

، وذلك بسبب تزايد البؤس والتفاوت الطبقي، حيث كانت البنوك متـوِّل الـشركات              “التعاوين
سَّسات الكربى، ومل تكن متوِّل العمَّال والفالƋحني لسدِّ حاجاهتم اليوميَّة، ويف ظـلƊ قـانون               واملؤ

Chaplier     احلر، مارست          م1791 الذي صدر عام Ÿوالذي منعت به الثورة الفرنسيَّة التنظيم النقا 
  .منشآت اإلئتمان املشترك يف فرنسا العمل سرŋا دون رخصة قانونيَّة

 يف إنشاء صناديق يـساهم هبـا األفـراد          Raiffeisenعود الفضل إىل رايفسن     ويف أملانيا ي  
، ومل تـدخل    م1849ابتداء من عام    ) أي بدون أخذ رهن منهم    (ويقترضون منها بضمان شخصي     

ـ  ، مثƋ تطوَّرت بعـد ذلـك   م1893ـ إالƋ من عام  اليت حاربتها كما رأينا هذه الفكرة إىل فرنسا 
  .)1( من حيث األمهƍـيَّة املصرفيَّة يف فرنسام1978املركز السادس عام بشكل كبري حبيث احتلƋت 

فالبنوك التعاونيَّة إذن هي بنوك اجتماعيَّة تقدِّم اخلدمات املصرفيَّة التقليديَّة، إالƋ أنƋ ما مييِّزها              
بطة را(عن البنوك األخرى كون خدماهتا قاصرة على أعضائها فقط، والذين تربطهم رابطة معيَّنة              

  .، وقد تكون رابطة إقليميَّة)مهنيَّة عادة
) من حيث العدد  (يكون رأس مال البنك التعاوين موزَّعاً حبيث ال يوجد من يسيطر بأسهمه             

على البنك، كما يكون رأمساله مفتوحاً غري حمدَّد يف حدوده العليا إالƋ أنƋ له حدŋا أدƅ، وقد تودع                  
اهم يف إقراضه مبلغاً حمدَّداً بفائدة منخفضة، وميكن للبنـك أن           السلطة جزءاً من رأس املال، أو تس      

  .)2(حيصل على قروض وإيداعات من أشخاص غري مسامهني يف نشاطه

  . بنوك اɉعماȯ–رابعاً 
، وتقتصر عمليَّاهتا علـى     )ليس هلا مجهور كبري من املتعاملني     (وهي بنوك ذات طبيعة خاصَّة      

 األخرى عن طريـق إقراضـها أو اإلشـتراك يف رأمساهلـا، أو              املسامهة يف متويل وإدارة املنشآت    
وخاصَّـة  (اإلستحواذ عليها، فهي تعمل إذن يف سوق رأس املال يف حني تتعامل البنوك األخـرى        

  .يف سوق النقد أساساً) التجاريَّة
 بنك األعمال ليست له مقرَّات جهويَّة وال وكاالت أو فروع، وإنَّما مقرŌ واحد، كما أنƋ له               
. اتِّصاالً بعدد حمدود من العمالء يكون خمتاراً ومنتقى، ويتكوَّن من شركات ورجال أعمال أثرياء             

                                  
 .34: ، ص1989ة، اجلزائر، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعيَّ: شاكر القزويين  -)1(
 .176: البنوك يف العامل؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر اجلزار  -)2(
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  .وقد كانت بنوك األعمال مع البنوك التجاريَّة هي املوجودة فقط خالل القرن التاسع عشر
رأس مال  موارد ذاتيَّة، أو    (أمَّا موارد بنك األعمال فتتكوَّن من رأس مال ذي أمهƍـيَّة كربى            

، إضافة إىل موارد حمدودة من الودائع، وهي توضع حتت تصرŊف البنك لعدد من السنوات،               )خاص
أي هي موارد متوسطة أو طويلة األجل، وهي بالتايل تسمح للبنك بتقدمي قروض طويلة األجـل                

كات وأفراد  متكƍنه من الدخول إىل اإلستثمار الصناعي، خاصَّة وأن هذه الودائع متأتية أيضńا من شر             
  .(1)أثرياء

  .  بنوك اإلستثمار والبنوك املتǺصِّصة–خامساً 
وهي بنوك اإلئتمان متوسِّط وطويل األجل، وعمليَّاته موجَّهة ملن يسعى لتكوين أو جتديـد              

ـ  يف  رأس املال الثابت، لذا فهي حتتاج إىل أموال غري قابلة للطلب مىت شاء املودع، أي أهنا تعتمد 
، وعلـى   )الذي ُيفترض فيه أن يكون كبرياً نسبيŋا      (ـ على رأمساهلا بالدرجة األوىل       إقراضها للغري 

، وأخرياً تعتمد تلك البنوك على      )أي السندات (الودائع ألجل وعلى اإلقتراض من الغري لفترة معيَّنة         
اريǸ معروفة  املنح احلكوميَّة، أي كل املوارد اليت جيمع بينها كوهنا غري مستحقƋة الطلب إالƋ بعد تو              

  .)2(مقدَّمńا
               Ŋا بنوك التنمية، فهي يف األصل بنوك اسـتثمار ختـتصńأمَّا البنوك املتخصِّصة، وتسمَّى أيض
بقطاع معيَّن، وهي من املؤسَّسات املاليَّة الواسعة اإلنتشار يف العامل حالياً، وتتولƋى متويل النشاطات              

عة والصناعة والبناء، وهي عادة ال تقبل الودائـع مـن    يف القطاعات اإلقتصاديَّة املهمَّة، وهي الزرا     
اجلمهور، أو أنƋ الودائع متثƍل مصدر متويل ثانوي يف املصارف املتخصِّصة، حيث إنƋ مصدر التمويل               

ملكيَّـة أو   (األساسي هلذه املصارف هو رأس املال أيضńا، والذي حتصل عليه عادة مـن الدولـة                
دولة مصارف التنمية التابعة للقطاع اخلاص قرضاً بدون فائدة ملدَّة          قروض، فمثالً يف اهلند منحت ال     

  .)3(، إضافة إىل اإلقتراض من املؤسَّسات املاليَّة األخرى) سنة30
وكما رأينا أنƋ هناك تداخالً بني بنوك اإلستثمار وبنوك التنمية، فإنƋ هناك تداخالً أيضńا بني               

جند أنƋ البنوك الصناعيَّة يف فرنـسا تكـون يف إحـدى            البنوك املتخصِّصة وبنوك األعمال، حيث      
أشكاهلا بنوكًا لألعمال، تقوم باإلشتراك يف مؤسَّسات بطريقة طويلة األجل ومبنحها قروضńا ألجل             

                                  
(1)- Janine BREMOND et Albert COHEN et Marie-Christine FERRANDON: Comprendre les problèmes 

monétaires, Tome1, HATIER, Paris, 1979, p: 43. 
 .31: حماضرات يف اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: لقزويينشاكر ا  -)2(
ـ 1415، دار احلكمة اليمانيَّة، صنعاء،      1أساسيَّات إدارة املصارف، ط   : حسني عبد اهللا التميمي، عبد اهللا عبد اهللا السنفي          -)3( -هـ

 .233: م، ص1995
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  .(1)طويل، وذلك باإلعتماد على رؤوس أموال خاصَّة كبرية، وعمالء بأعداد قليلة وبودائع كبرية
ملصارف التنمية ختتلف بشكل    ) رأس املال (إىل امللكيَّة   )  الغري اإلقتراض من (إنƋ نسبة الديون    

 10كبري يف الواقع العملي، فعلى سبيل املثال إنƋ املصرف الصناعي يف اليابان ميكنـه اإلقتـراض                 
 مـرَّات رأس املـال      5مرات رأمساله، وشركة التمويل الصناعي يف اهلند ميكنها اإلقتراض لغايـة            

وجد هناك قيد قانوين على اإلقتراض بالنسبة ملصرف التنميـة الـصناعيَّة يف             واإلحتياطيَّات، وال ي  
  .1 إىل 3تركيا، وقد حدَّد البنك الدويل هذا النسبة بـ 

  .  البنوك اإلسالميَّة مقارنة بالبنوك السابقة–سادساً 
لـى  ال ختتلف موارد البنوك اإلسالميَّة كثرياً عن البنوك األخرى، فهي تعتمد يف مواردها ع             

، الودائع مبختلـف أنواعهـا      )األرباح غري املوزَّعة  + اإلحتياطيات  + األسهم  (كلƊ من رأس املال     
، وكذلك هنالك بعض األموال اليت قد تنتج عن اإلقتراض، إالƋ أنƋ ما             )اجلارية، التوفري، اإلستثمار  (

  :مييِّز البنوك اإلسالميَّة يف مواردها عن البنوك األخرى يتمثƋل يف 
  :  صغر رأس املال مقارنة مع احلجم اإلمجايل لألصول أو الودائع -1

وهذه امليزة وإن كان البنك اإلسالمي خيتلف فيها كلƍـيَّة عن بنك األعمال أو االسـتثمار               
  .فهو يتشابه فيها كثرياً عن البنك التجاري

 ليمتـد    بلدان أجرهتا شركة بانكينغ أنـاليزيس      9 مصرف ونيِّف يف     100يف دراسة ألكرب    
Banking Analysis Ltd يف % 6,1، كانت نـسبة رأس املـال إىل األصـول    م1981 يف عام 

 يف  % 2 يف املـصارف اليابانيَّـة، و      % 2,5 يف املصارف األملانيَّة، و    % 3,2املصارف الربيطانيَّة، و  
ات املصارف الفرنسيَّة، وكان هناك هبوط مستمرŌ يف هذه النسبة لدى أغلب املصارف يف الـسنو              

اليت أعقبت ذلك العام، توافق مع تدهور ملحوȗ يف نوعيَّة أصوهلا، وتآكل يف قوَّهتا، وملا كانـت                 
 إىل 5ذات نسبة عالية من رأس املال، فإنƋ ضياع ) التزاماهتا جتاه الغري(اقتراضات املصارف التجاريَّة 

 بعـض املـصارف      فقط من قروضها قد ميسح رأمساهلا، وهذا هو يف احلقيقة سبب إفالس            % 10
  .)2(الكبرية

وهلذا السبب أيضńا سارعت البنوك الغربية إىل اإلتفاق على حدŖ أدƅ لرأس املال وفق معـايري      
  .دولية متفق عليها، كما تناولنل بالتفصيل يف الفصل األول من هذا الباب

                                  
(1)- Jean RIVOIRE: Les banques dans le monde, op. cit., p: 36. 

، )مكتـب القـاهرة   (، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي      3سيد حممَّد سكر، ط   : Ʋو نظام نقدي عادل، ترمجة    : حممَّد عمر شابرا    -)2(
 .124 :م، ص1992هـ1412
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س املال كما   أما بانسبة للبنوك اإلسالمية، وبالرغم من اإلهتمام النسيب الذي أولته لكفاية رأ           
أشرنا سابقاً، حيث رأينا بالنسبة للعشرة بنوك األوىل يف العامل تبلغ نسبة رأس املـال إىل إمجـايل                  

، بينما بلغت هذه النسبة للعشرة بنوك اإلسـالميَّة األوىل يف العـامل             م1996 سنة   % 4,8األصول  
حتـاد الـدويل للبنـوك       يف نفس السنة، لكن باالعتماد على األرقام الواردة يف دليـل اال            % 9,7

 بنكا إسالميŋا، تبـيَّن لنا أنƋ نسبة جمموع رأمساهلـا          176، ويف دراسة حول     1997اإلسالميَّة لسنة   
  . % 5إىل جمموع أصوهلا ال يتجاوز 

 مرَّة  15ويف دراسة أخرى حول عيِّـنة من البنوك اإلسالميَّة، تبـيَّن أنƋ حجم الودائع ميثƍل              
  .(1)ة هلذه البنوكحجم األموال اخلاصَّ

  : الودائع اجلارية أقلƌ حجما من ودائع التوفري واإلستثمار-2
إذا كان البنك اإلسالميَّة يتشابه مع البنك التجاري يف اإلعتماد الكبري على الودائع عموماً،              
فهو خيتلف عنه يف طبيعة تكوين هذه الودائع، حيث أنƋ معظمها يف البنك اإلسالمي هي ودائـع                 

ار مع حجم قليل من الودائع اجلارية، وهنا يتشابه مع بنك اإلستثمار الذي ال ُيـسمح لـه                  استثم
  .بتلقƍي الودائع حتت الطلب و يعتمد على رأمساله وعلى ودائع اإلستثمار

وقد ُسجلت هذه الظاهرة على البنوك اإلسالمية منذ السنوات األوىل لبداية عملها، فعلـى              
حـول  ) سـابقاً (سنوية اليت يقوم هبا اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسـالمية          سبيل املثال ويف الدراسة ال    

 مـن جممـوع     % 8ميزانيات أعضائه، تبني أن حجم احلسابات اجلارية ال يشكل سوى حوايل            
 جملمـوع   % 70م، مقابل حـوايل     1983 بنكاً إسالمياً سنة     18املوارد يف امليزانية اجملّمعة لـ      

ى هذه البنوك خالل نفس السنة، يف حني مل تتجاوز نسبة الودائع            حسابات اإلدخار واإلستثمار لد   
م، مقابل ثبات حجـم الودائـع اإلدخاريـة         1986 سنة   % 11 بنكاً إسالمياً    20اجلارية لـ   

   .(2)واإلستثمارية يف نفس النسبة السابقة خالل هذه السنة
نة، يكلƍفه زكـاة    واحتفاȗ املودع بأرصدة نقديَّة مملوكة له على شكل حسابات جارية دائ          

 عن تلك األرصدة مىت بلغت النصاب وحال عليها احلول، وذلك إذا أُذن للبنك              % 2,5مال بنسبة   
اإلسالمي يف ذلك، وهذا ما يفسِّر ضعف األمهƍـيَّة النسبيَّة للودائع حتـت الطلـب يف البنـوك                 

يف حسابه اجلاري إالƋ الرصـيد  ؛ ولذلك حياول املودع أن ال يترك (3) اإلسالميَّة مقارنة بالتجاريَّة 

                                  
(1)- Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op. cit., 

p : 52. 
(2)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , Ed. ECONOMICA , Paris , 1990, p: 218. 

(3)-   Munawar IQBAL, Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op.cit., p : 
52.     
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  .الذي يسهِّل له معامالته عن طريق الشيكات
  : طريقة تكوين املخصَّصات -3

خمصَّص الديون املشكوك يف حتصيلها، كما تكوِّن       : تكوِّن البنوك التقليديَّة خمصَّصات، وأمهƌها    
ها مواردها، مع فرق جوهري     البنوك اإلسالميَّة خمصَّصات خماطر عمليَّات اإلستثمار اليت توظƋف في        

وهو أنƋ البنوك التقليديَّة تكوِّن املخصَّصات اقتطاعاً من إيردات البنك وصوالً إىل صايف األربـاح               
القابلة للتوزيع على أصحاب رأس املال، بينما املخصَّصات يف البنوك اإلسالميَّة يـرتبط تكوينـها               

 يتحقƋق عن هذه التوظيفات من أربـاح يـتمŊ          بتوظيف أموال املودعني يف استثمارات خمتلفة، وما      
املودعون باإلضافة إىل املـسامهني يف رأس مـال         (توزيعها على أصحاب األموال املستثمرة فيها       

أمَّا بقيَّـة املخصَّـصات، مثـل اخلاصَّـة         . ، أي باإلقتطاع من األرباح العامَّة بعد حتقƌقها       )البنك
  .باإلهتالكات فال فرق يف ذلك

  لثايناملبحث ا
  ختالفات العمليَّة يف استǺدامات البنوك التقليديَّة واإلسالميَّةTالطبيعة اهليكليَّة وا

إذا كانت البنوك مبختلف أنواعها ختتلف يف طبيعة مواردها ويف تكوينها اهليكلـي، فهـي               
وتتمثƋـل  ختتلف أيضńا يف أنشطتها واستخداماهتا، وبالتايل يف نوعيَّة األصول اليت متيز كالŕ منـها،               

  :استخدامات كلƊ منها يف 

  .  البنوك التجاريَّة–أوَّالً 
  :من املعلوم أنƋ البنوك التجاريَّة تقوم بوظيفتني أساسيتني مها 

وهي يف ذلك ال ختتلف عن املؤسَّسات اإلئتمانيَّة األخـرى، إالƋ أنƋ تركيـز              : الوساطة املاليَّة    -أ
  .إلئتمان قصري األجلعمليَّاهتا أساساً يكون على تقدمي ا

ونقصد هنا النقود اخلطƍـيَّة أو الكتابيَّة، وتكاد تكون امليزة األساسيَّة الـيت            : )*(إنشاء النقود  -ب
متيِّز البنوك التجاريَّة عن سائر الوسطاء املاليِّني، وذلك على أساس تلقƍيها حلجم كبري من الودائـع                

 .حتت الطلب

                                  
)*(-               Ƌأننا نرى أن Ƌلق النقود، إالƝ وظيفة اخللق ال ينبغي نسبتها لغري اخلـالق سـبحانه           جرت العادة أن يتمَّ التعبري عن هذه الوظيفة 

 .وتعاىل، لذا نفضل عادةً استعمال عبارات أخرى يف هذا الصدد كإتشاء النقود أو اشتقاق الودائع 
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  .  بنوك االدِّخار–ǭانياً 
Ƌفكرة تأسيس مصارف اإلدِّخار كانت تقوم على أساس أن تقوم هذه املصارف بإيـداع               إن 

ادِّخارات األفراد يف مصارف أخرى مبعدَّل فائدة معيَّنة، وهذه الفائدة تعاد إىل املودعني حـسب               
حجم الوديعة، وقد تطوَّر عمل هذه املصارف يف الوقت احلاضر، حيث أصبحت متـنح قروضـاً                

، وتقوم بالكثري من مهامِّ املصارف التجاريَّة، فهي تقوم بتزويد العمـالء بـدفاتر              ملختلف اآلجال 
الشيكات، وتفتح هلم حسابات ادِّخار أو استثمار، وبعضها يقدِّم التسهيالت املصرفيَّة لشراء السلع             

 يف صورة قيم    اإلستهالكيَّة، لكنَّ االستخدام األهمَّ حالياً يف الكثري من بنوك االدِّخار هو اإلستثمار           
  .أو قروض عقاريَّة، واليت أصبحت أكرب مزوِّد هلا

  .  البنوك التعاونيَّة–ǭالثاً 
إنطالقاً من الطابع اإلجتماعي للبنوك التعاونيَّة تقوم هذه البنوك بتمويل املنشآت الـصغرية             

 ومنذ عام واملتوسِّطة، وتقرض العائالت؛ وذلك بقصد التخفيف عن اإلنسان يف العمل ويف اجملتمع،      
 خوَّهلا القانون يف فرنسا حقَّ إقراض اهليئات احمللƍـيَّة، وكذلك إقراض األعضاء بأجل طويل    م1976

  .)1(لبناء املساكن

  .  بنوك اɉعماȯ–رابعاً 
تستخدم بنوك األعمال أمواهلا يف الصناعات الكربى، كالنقل بالسكك احلديديَّـة، النقـل             

، التأمينات، العقارات واألراضي، وهي تستثمر إمَّا       ...)غاز والكهرباء كال(اجلوِّي، اخلدمات العامَّة    
               Ƌبتقدمي قروض طويلة األجل، أو بشراء أسهم شركات واملسامهة يف تسيريها ومراقبتها، كمـا أن
بنوك األعمال تقرض احلكومات أيضا، خاصَّة األجنبيَّة منها، باإلضافة إىل هذا كلƍه فـإنƋ بنـوك                

ر وتتعامل يف معظم األحيان يف بورصة القيم املنقولة، أي السوق املاليَّة، وذلك لكي              األعمال تستثم 
تدعم أسعار األوراق املاليَّة اخلاصَّة بالشركات الصناعيَّة اليت تساهم فيها، كما أهنا تضارب أيـضńا               

  .(2)يف هذه البورصات وعلى نطاق واسع

  .  بنوك اإلستثمار والبنوك املتǺصِّصة–خامساً 
بنوك اإلستثمار تتبنَّى املشروعات اإلستثماريَّة طويلة األجل يف خمتلف القطاعات وتـدعمها            
ماليا، ويدخل ضمن اختصاصها القيام بدراسة وحتليل فـرص اإلسـتثمار واإلمكانـات املاليَّـة               

                                  
 .34: حماضرات يف اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: شاكر القزويين  -)1(

(2)- Janine BREMOND et Albert COHEN et Marie-Christine FERRANDON: Comprendre les problèmes 
monétaires, op. cit., p: 43. 
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وقها للمستثمرين، كما تدير حمافظ األوراق املاليَّة وتتعامل يف كافƋة األسواق املاليَّة، حبيـث تـس              
  .وتديرها حلساب ولصاحل أصحاهبا

ـ  ــ يف   كما رأينا سابقاً وال ختتلف بنوك التنمية أو املتخصِّصة كثرياً عن بنوك اإلستثمار 
كوهنا ختتصŊ بتمويل قطاع معيَّن، وهذا اإلختصاص فرضته حمدوديَّة املوارد من جهة، واملخـاطرة              

يت جتعل من متويل مصرف التنميـة هلـا مـع           اليت تتميَّز هبا بعض القطاعات من جهة أخرى، وال        
قطاعات أخرى وبكفاءة أمراً صعباً، لذلك غالباً ما تكون هذه املـصارف مملوكـة للدولـة  أو                  

  .مدعومة منها، رغم أهنا قد متوِّل املشاريع احلكوميَّة واخلاصَّة معا
طيع مـصرف   كما أنƋ مصارف التنمية ال ختتلف كثرياً عن بنوك األعمال األخرى، إذ يست            

التنمية إذا متƋ ختويله مبوجب القانون تقدمي رأس املال للمشاريع على هيئة قروض أو علـى هيئـة                  
حصَّة يف امللكيَّة، واإلقراض عادة يكون على هيئة قروض متوسِّطة وطويلة األجل، ويف الواقع ميثƍل               

رف التنميـة، باسـتثناء بعـض       النشاط اإلقراضي اجلزء األكرب من النشاطات املاليَّة لغالبيَّة مصا        
  .)1(مصارف التنمية املتخصِّصة بإنشاء وإدارة املشاريع اجلديدة

  .  البنوك اإلسالميَّة مقارنة بالبنوك السابقة–سادساً 
ختتلف البنوك اإلسالميَّة اختالفاً شبه كلƍي عن البنوك السابقة يف طبيعة اسـتخداماهتا، ويف              

امات، وقد نتج عن ذلك اإلختالف بعض اخلصائص واملميِّزات الـيت           البنية اهليكليَّة لتلك اإلستخد   
متيَّزت هبا البنوك اإلسالميَّة عن غريها، إضافة إىل بعض املبادǛ األساسيَّة اليت تقوم عليها أنـشطة                

  :هذه البنوك، ويتمثل كلƌ ذلك يف 

  : اإلستǺدامات اɉساسيَّة للبنوك اإلسالميَّة – 1
األساسيَّة للبنوك اإلسالميَّة يف صيغ التمويل واإلسـتثمار املعروفـة يف           تتمثƋل اإلستخدامات   

الفقه واإلقتصاد اإلسالمي، مع اإلشارة إىل أنƋ هذه البنوك ال تطبِّق كلƋ تلك الصيغ بل معظمهـا،                 
  :والذي يتمثƋل يف 

يتَّجر به علـى    أن يعطي الرجلُ الرجلَ املال على أن        “: يعرِّفها ابن رشد كما يلي    :  املضاربة   -أ
  .)2(”جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال، أّي جزء كان ممَّا يتَّفقان عليه ثلثًا أو ربعńا أو نصفًا

أي أهنا تقدمي املال من طرف والعمل من طرف آخر، على أن يتمَّ اإلتفاق على كيفيَّة تقسيم                 
                                  

 .229: أساسيَّات إدارة املصارف، مرجع سابق، ص: حسني عبد اهللا التميمي، عبد اهللا عبد اهللا السنفي  -)1(
 .234 :م، ص1952-هـ1371، مطبعة االستقامة، القاهرة، 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ج: ابن رشد  -)2(
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لتقصري من جانب العامل أو املضارب      الربح، واخلسارة على صاحب املال، إالƋ إذا ثبت التعدِّي أو ا          
ويتلقƋى البنك اإلسالمي األموال من املدخرين بصفته مضارباً، بينما         . فإنَّه يضمن رأس مال املضاربة    

  .يدفعها إىل املستثمرين بصفته ربŋا للمال، وهذا ما يسمَّى بإعادة املضاربة
ل على أن يتمَّ اإلتفاق على كيفيَّـة        وهي اشتراك طرفني أو أكثر يف املال أو العم        :  املشاركة   -ب

تقسيم الربح، أمَّا اخلسارة فيجب أن تكون حسب نسب املشاركة يف رأس املال، ويطبِّق البنـك                
اإلسالمي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو جمموعة أطراف يف متويل املشاريع، مع               

  .اشتراكه يف إدارهتا ومتابعتها
 أن يقوم البنك اإلسالمي بشراء بضاعة أو جتهيزات للعميل بطلب منـه، مثƋ              وهي:  املراحبة   -جـ

يعيد بيعها له مع هامش ربح معيَّن ومتَّفق عليه، ويعترب الباحث سامي محود أوَّل من طوَّر هـذه                  
، وأدخلها إىل النظام املصريف     )رضي اهللا عنه  (الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب األمِّ لإلمام الشافعي          

  .المياإلس
وهو اإلسم الذي ُعرفت به يف كتب الفقه اإلسالمي، أمَّا البنوك اإلسالميَّة فتطبِّقـه     :  اإلجارة   -د

أحياناً باسم اإلجيار أو التأجري، وهو ال خيتلف كثرياً عن التأجري التمويلي الذي تطبِّقـه البنـوك                 
  . Leasing وباإلجنليزيَّة Crédit-bailاألخرى، والذي ُيعرف بالفرنسيَّة 

وهو أن يطلب العميل من البنك اإلسالمي صناعة شيء معيَّن غري متـوفƍر يف              :  اإلستصناع   -هـ
السوق، وأفضل جمال يطبِّق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإجناز مـسكن                

  .يصفه العميل مثƋ يبيعه إيَّاه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقاً
وهو يشبه املراحبة يف جمال تطبيقه من طرف البنك اإلسالمي، لكنَّه خيتلف عنـه يف               : م   السَّلǈ -و

تقدمي ƣن السلعة عند طلبها من البنك، على أن يتمَّ التسليم الحقاً، وقد ُشرع أساسـاً يف جمـال                   
  .الزراعة قدمياً، لكنَّه أصبح حالياً يطبَّق يف جماالت أخرى كالتجارة والصناعة

هو عقد بني طرفني أحدمها املقرض والثاين املقترض، يتمŊ مبقتضاه دفع مـال             : حلسن   القرȏ ا  -ز
بردِّه أو ردِّ مثله إىل املقـرض يف        ) املقترض(مملوك للمقرض إىل املقترض على أن يقوم هذا األخري          

  .)1(الزمان واملكان املتَّفق عليهما
س املال، إالƋ أنه تضاف عادة كلمـة        ورغم أنƋ هذا التعريف ليس فيه ما يفيد الزيادة على رأ          

                                  
ـ 1410األردن،  /املعامالت املاليَّة يف اإلسالم، دار املستقبل للنشر والتوزيـع، عمَّـان          : مصطفى حسني سلمان وآخرون     -)1( -هـ

 .51 :م، ص1990
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إىل القرض لكي يتمَّ التفريق بينه وبني القرض بفائدة، واليت تعترب ربا، أي زيادة حمرَّمة يف                “ حسن”
  .اإلسالم

               Ƌالبنوك اإلسالميَّة ال تقدِّم القروض احلسنة إال Ƌوعلى هذا األساس أي عدم وجود العائد، فإن
من العمالء، كما أنƋ معظمـه يوجَّـه ألغـراض اجتماعيَّـة أو             على نطاق ضيِّق ولعدد حمدود      

استهالكيَّة، إالƋ أنƋ بعض البنوك اإلسالميَّة تقدِّمه ألغراض إنتاجيَّة، فيصبح مـن صـيغ التمويـل                
  .بالنسبة هلا

وإذا كانت هذه أهمَّ صيغ التمويل اليت متيِّز البنوك اإلسالميَّة عن غريها، فإنƋ هذه البنوك من                
هة أخرى تقدِّم خدمات مصرفيَّة ال ختتلف فيها عن البنوك التجاريَّة، وذلك لعدم تعارضها مـع                ج

  :مبادǛ الشريعة اإلسالميَّة، وأهمŊ هذه اخلدمات 
فتح احلسابات اجلارية وما يتعلƋق هبا من إصدار الشيكات والبطاقات اإلئتمانيَّة، أو احلـسابات               -

  .اإلدِّخاريَّة واالستثماريَّة
 .حتصيل األوراق التجاريَّة -

 .التحويالت الداخليَّة واخلارجيَّة -

 .بيع وشراء العمالت األجنبيَّة واملعادن الثمينة -

 ).األسهم دون السندات(عمليَّات األوراق املاليَّة  -

 .تأجري اخلزائن احلديديَّة -

 .إصدار خطابات الضمان -

 .فتح اإلعتمادات املستنديَّة -

ستشارات ودراسات اجلدوى اإلقتصاديَّة، ويف هذا اجملال ال ختتلف البنوك اإلسـالميَّة            تقدمي اإل  -
 .عن بنوك االستثمار

  
  . )1( % 20وتقدَّر نسبة عائد اخلدمات املصرفيَّة إىل إمجايل عوائد البنك اإلسالمي حبوايل 

 للزكـاة يكـون     ُيذكر أنƋ العديد من البنوك اإلسالميَّة تدير ضمن خدماهتا أيضńا صـندوقاً           
مستقالŕ عن ميزانيَّة البنك، أي عن موارد واستخدامات البنك العادية؛ ألنَّه من املعلوم أنƋ الزكـاة                

                                  
 .60 :، القاهرة، ص)بدون دار النشر وال تاريǸ(حماسبة املصارف اإلسالميَّة، : حسني حسني شحاتة  -)1(
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  .فريضة ماليَّة إسالميَّة هلا وعاؤها الذي جتبـى منه وهلا أيضńا مصارفها الشرعيَّة احملدَّدة

  : “ الغنم بالغرم  ” عدم التعامل بالȦاǝدة أخذاً أو عطاءă والتعامل بقاعدة– 2
تنصŊ معظم القوانني األساسيَّة أو اتِّفاقيَّات التأسيس للبنوك اإلسالميَّة على أنƋ تعاملها يكون             
وفق أحكام الشريعة اإلسالميَّة، وبالتايل عدم تعامل هذه البنوك بالفائدة أخذاً أو عطـاًء، إذ مـن                 

  .اإلسالم مهما قلƋ أو كثراملعلوم أنƋ عنصر الفائدة يعترب ربńا حمرَّما يف 
ويعترب بعض اخلرباء أنƋ عدم تعامل البنوك اإلسالميَّة بالفائدة يعطيها الدافع القوي للدخول يف     
جمال املعامالت املاليَّة دون التقيŊد حبدود مرسومة للفائدة، قد ال تتحكƋم فيها الدولـة نفـسها أو                 

 اقتصاديَّة وسياسيَّة خارجيَّة، ما يقيِّد حجـم املعـامالت          البنوك املركزيَّة، بل تتحكƋم فيها تيَّارات     
ويعقƍد أساليبها، ويزيد من خماطرها، خاصَّة يف ظلƍ التغيŊرات اإلقتصاديَّة والسياسيَّة الـيت حتكـم               

  .)1(العامل
وإذا كانت البنوك اإلسالميَّة ال تتعامل بالفائدة فإنَّها تعمل بنظـام املـشاركة يف الـربح                

ة، ومعƖ ذلك أنƋ استحقاق الربح يعتمد على حتمŊل املخاطرة، فإذا دخل عنصر من عناصر               واخلسار
اإلنتاج إىل العمليَّة اإلنتاجيَّة على أساس املشاركة يف الربح الناتج ال على أساس األجرة، فعليه أن                

 لنصيب مـن    يقبل املخاطرة، أي يضمن ما قد حيدث من نتائج سلبيَّة، ويتحمَّلها مقابل استحقاقه            
الربح إذا حتقƋق، وهذا هو معƖ الغنم بالغرم، أي املشاركة يف أخذ الغنم إذا حصل ال بدَّ أن يكون                   

  .مقابالً لتحمŊل الغرم أو اخلسارة إذا حدثت

  : إرتباȓ عمليَّات التمويل يف البنوك اإلسالميَّة بعمليَّات إقتصاديَّة حقيقيَّة – 3
والـيت  (تمويل واإلستثمار املستخدمة من طرف البنوك اإلسالميَّة        إنƋ املالِحظ لطبيعة صيغ ال    

جيد أنƋ التمويل يرتبط ارتباطاً وثيقاً باجلانب املـادي لإلقتـصاد، أو باإلنتـاج          ) تعرَّضنا هلا سابقاً  
  .احلقيقي الذي يضيف شيئاً جديداً إىل اجملتمع، وذلك ألنه متويل سلعي وليس متويالً بالقروض 

تمويل التقليدي يف أغلب احلاالت يعتمد على ذمَّة املستفيد، ويقدَّم على أسـاس             فإذا كان ال  
قدرته على السداد، فإنƋ التمويل اإلسالميَّ يقدَّم على أساس مشروع استثماري معيَّن متƋت دراسته              
 ودراسة جدواه ونتائجه املتوقƋعة، أي أنƋ التمويل يشمل معرفة الغرض منه وكيفيَّـة اسـتخدامه،              
ومدَّته لتفادي خطر عدم القدرة على السداد، ومصدر هذا السداد إن كان من املشروع نفسه أو                

                                  
 املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مركز صاحل عبد اهللا كامل لالقتصاد اإلسـالمي،                البنوك: أمحد جابر بدران    -)1(

 .20 :، ص1999جامعة األزهر، القاهرة، 



112  

  

  .من موارد أخرى، مثƋ أخرياً حتديد املبلغ املطلوب، وإنشاء العالقة التمويليَّة بني املتعاقدين
ة حقيقيَّـة؛   بينما جند أنه يف التمويل التقليدي ال يشترط فيه أن يكون مرتبطاً بعمليَّة إنتاجيَّ             

توجَّـه  ) خاصَّة يف الغرب  (ولذلك جند أنƋ الكثري من عمليَّات التمويل اليت تقدِّمها البنوك التقليديَّة            
 يف بورصات السلع أو األوراق املاليَّة، ويف أغلب األحيـان تكـون هـذه               )*(ألغراض املضاربة 

  .ا ال تتعلƋق بعمليَّات إنتاجيَّة حقيقيَّةالعمليَّات عبارة عن عقود ومهيَّة فيها الكثري من الغرر؛ ألهن
ويترتَّب على االلتزام هبذا املبدأ يف التمويل بالصيغ اإلسالميَّة نتيجة هامَّة، وهي أنƋ العائـد               

ـ والذي يتحصَّل عليه املموِّل يرتبط ارتباطاً أصليَّا بنتيجة املشروع الذي            خاصَّة إذا كان رحباً    ـ
  .)1(ر التمويل وال بذمَّة املستفيد من هذا التمويلمتƋ متويله، وليس مبقدا

عدم ضمان رأȃ املـاȯ إالƋ  ( قبوȯ البنوك اإلسالميَّة ɉمواȯ املودعني على أساȃ املضاربة          – 4
  ) :يف حالة التعدِّي أو التقصري

رأينا عند تعريف املضاربة أنƋ من أهمِّ أحكامها حتمŊل صاحب املال للخسارة اليت قد حتدث،               
فقا ملبدأ الغنم بالغرم، إالƋ إذا ثبت التعدِّي أو التقصري من جانب العامل أو املضارب فإنَّه يـضمن                  و

  .رأس مال املضاربة، وذلك بإمجاع الفقهاء
وإذا كان البنك اإلسالمي يتلقƋى األموال من املودعني بصفته مضارباً، فما هي احلاالت اليت              

  زمه بضمان أموال املودعني؟تثبت التقصري من جانبه، وبالتايل تل
يورد الباحث علي حميي الدين القرة داغي بعض احلاالت واألمثلة اليت جيب فيها الـضمان               

  :)2(على البنك، وهي
  خمالفة التصرŊفات اليت يقتضيها عقد الشركة واملضاربة، حيث بيَّن الفقهاء ما جيوز منها وما                -)1

  :ذه التصرŊفات يكون ضامناً، ومنها ال جيوز، فإذا خالف املضارب أو الشريك ه
 إذا باع البنك بالدين أو بالتقسيط، وترتَّب عن ذلك أنƋ العميل مل يردَّ الدين، فإنَّـه ضـامن                   -أ

مطلقاً، إالƋ إذا ُوجد نصŌ يف العقد على إجازة البيع بالتقسيط، بناء على رأي مجهور الفقهاء عـن                  
  .عدم التعامل بالدين

                                  
 .تعين الشراء عند اƳفاض السعر والبيع عند ارتفاعه قصد حتقيق الربح) باملفهوم اإلقتصادي(املضاربة هنا   -)*(
فقه الشركات بالشريعة اإلسالميَّة يف منو الفكر املايل واملصريف املعاصر يف اإلسالم، حبث مقـدَّم إىل ملتقـى                  دور  : منذر قحف   -)1(

 .م1990-هـ1411، اجلزائر، )االقتصاد اإلسالمي وحتقيق التنمية الشاملة(الفكر اإلسالمي الرابع والعشرين 
بتصرŊف (م،  2002-هـ1423، دار البشائر اإلسالميَّة، بريوت،      1مي، ط حبوث يف االقتصاد اإلسال   : علي حميي الدين القرة داغي      -)2(
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ن أو التقسيط، ووجد اإلذن الصريح بذلك، ولكنَّ البنك مل يأخذ اإلحتياطات             إذا باع بالدي   -ب
الكافية حلماية أموال املستثمرين، كأن مل يقم بدراسة حالة العميل، أو مل يأخذ منـه الـضمانات                 

  .الكافية حسب عرف البنوك، فيكون ضامناً للخسارة إذا حتقƋقت
ودعني املستثمرين، ومل يكن يف العقـد اإلذن         إذا ضارب البنك مع شخص آخر بأموال امل        -جـ

إىل غري  ... الصريح بذلك فإنَّه يكون ضامناً، وكذلك لو شارك أو ارهتن، أو ُحّول عليه، أو ضمن              
  .ذلك
 إذا قام باألمور السابقة وهو مأذون له فيها لكنَّه مل يقم باإلحتياطات الالزمـة فإنَّـه يكـون                   -د

  .ضامناً
    ńا أنه إذا جتمَّعت لدى البنك اإلسالميِّ األموال الكثرية، ومل يقـم   كما يرى هذا الباحث أيض

جملس إدارته باستكمال إنشاء الشعب الفنِّـيَّة ومركز للدراسات والبحوث واملعلومات، فإنƋ ذلك             
  .يعترب تقصرياً يترتَّب عليه الضمان

، ويضرب لذلك أمثلـة      تسجيل البنك اإلسالمي للتعدِّي أو اإلمهال يف حفظ أموال املودعني          -)2
  :حسب أنواع التعدِّي، وهي 

 خمالفة اللوائح والنظام األساسي للبنك، فلو نصَّ النظام األساسي مثالً على منع تقـدمي متويـل             -أ
ألعضاء جملس اإلدارة أو أقارهبم أو أقارب املدير، فخالف املدير أو جملس اإلدارة ذلك فهو ضامن                

  .هلذا التصرŊف
، فلو اشترط ربŊ املال على املضارب أن ال         )أي عقد املضاربة  (وط املقترنة بالعقد     خمالفة الشر  -ب

إƀ، ...ميشي ليالً خوفاً من اللصوص، أو ال يتاجر يف سلعة معيَّنة، أو أن ال يتاجر يف بلـد معـيَّن                   
  .فخالف املضارب ذلك وحدثت اخلسارة فإنَّه يتحمَّلها لوحده دون ربِّ املال

ف التجاري، حيث يقتضي هذا العرف احلذر واحليطـة، واإلستفـسار عـن              خمالفة العر  -جـ
الشركات أو املتعاملني، وعدم التعامل يف مناطق غري مأمونة لألموال، أو مع أشخاص ُسـمعتهم               
سيِّئة، وذلك بالسؤال عنهم عن طريق البنوك األخرى، وكذلك الشركات واملتعاملني الذين هـم              

  .على وشك اإلفالس
ة، وهي كلƌ نية سيِّئة للمضارب ُيراد هبا اإلضرار مبال املضاربة، وتترجم هذه النية مـن                 اخليان -)3

خالل التالعب واإلختالس والتآمر على مصلحة البنك، فهذه األمور حمرَّمة يف حدِّ ذاهتا وموجبـة               
  :للضمان، ويدخل يف اخليانة ما يلي 

  . الغشŊ واإلختالس والتالعب بأموال البنك-أ
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  .آمر ضدَّ مصاحل البنك، وأموال املودعني الت-ب
  . إعطاء معلومات مضلƍلة وبيانات خاطئة-ج
 نشر ميزانيَّة خاطئة بقصد تضليل اآلخرين، وتصوير اخلسائر فيها وكأهنا أرباح، أو Ʋو ذلـك                -د

  .من وسائل اخلداع اليت تؤثƍر يف قرار املودع سلباً أو إجياباً
  .علومات املؤثƍرة التزوير يف األوراق أو امل-هـ
ـ  -و مبـا ال يتعـارض مـع      التحايل على النظام األساسي أو القانون املتَّبع لدى الـشركات 

  .ـ حبيث يتجاوزمها من خالل احليل والعقود الشكليَّة والصوريَّة وƲوها الشريعة

 التمويل  يف إȕار عملها ببعȐ صيȠ    ) عقار أو منقوȯ  ( متلȬƌ البنوك اإلسالميَّة ɉصوǭ ȯابتة       – 5
  :اإلسالميَّة 

إمـتالك العقـار واملنقـول إالƋ يف    ) يف أغلب األنظمة املصرفيَّة(ُيحظَر على البنوك التجاريَّة  
حاالت خاصَّة، كأن يكون إلدارة أعمال البنك ولفائدة موظƋفيه، أو أن يؤول إليه وفـاء لـدين                 

  .نة حيدِّدها القانونمعيَّن، على أن يتخلƋص منه بالبيع أو التصفية خالل مدة معيَّ
وهذا احلظر تفرضه متطلƋبات احليطة واحلذر ومقتضيات السيولة، وميليه املنطق، إذ تـرتبط             
العمليَّات اخلاصَّة مبنح اإلئتمان والتوظيف بتلقƍي الودائع، ومعظمها يستحقŊ الدفع عند الطلـب أو              

هذه الودائع حمالŕ لإلستثمار قصري     بعد أجل قصري ال يتجاوز السنة عادة، ومن املفروض أن تكون            
األجل، حيث ُيحظر جتميدها يف عقار أو منقول يتعذƋر التخلƌص منه عند آجال الودائـع املقابلـة                 

  .)1(هلا
لكنَّ املالَحظ عمليŋا أنƋ البنوك اإلسالميَّة مقارنة بغريها من البنوك قد تتملƋك بعض األصول              

  .ا، سواء بشكل مؤقƋت أو ألجل أطول نسبيŋاالثابتة بصورة تقتضيها طبيعة عمله
ـ  ـ ال بدَّ  كما سنرى الحقاً ففي صيغة املراحبة اليت تطبِّقها البنوك اإلسالميَّة بشكل واسع 

أن يتملƋك البنك اإلسالمي البضاعة املشتراة يف هذا اإلطار قبل بيعها إىل العميل، وذلك حتَّـى ال                 
  .ال ميلكيقع يف حمظور شرعيŖ، وهو بيع ما 

كما أنƋ دخول البنك اإلسالمي شريكاً يف بعض املشاريع مع عمالء أو شركات يتطلƋب منه               
متلƌك عقارات ومنقوالت يف إطار تلك املشاركة، ومن املعلوم أنƋ الكثري من القوانني املصرفيَّة تضع               

                                  
تطوير منهج وأساليب رقابة البنك املركزي للرقابة على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق،            : صالح الدين عبد العال حممَّد علي       -)1(

 .31 :ص
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وهو جتميد األمـوال    حدŋا أقصى ملسامهة البنوك يف رؤوس أموال الشركات خوفاً من اخلطر ذاته،             
من جهة، وتفادياً خلطر إفالس تلك الشركات من جهة أخرى يف حالة تركيز التوظيف عليهـا،                
                  Ƌما مع طبيعة العمل باملشاركة يف البنوك اإلسـالميَّة، بـل إن Ŗوهو الشيء الذي يتعارض إىل حد

           Ƌالبنك اإلسالمي يستثمر    إحدى صيغ التوظيف يف هذه البنوك تعتمد على اإلستثمار املباشر، أي أن 
أمواله وأموال املودعني لديه يف مشاريع يقيمها بنفسه، وبتمويل كامل منه دون الدخول شـريكاً               

  .فيها مع طرف آخر، وبالتايل تكون حتت إدارته ورقابته املباشرة
ـ               ف ونفس األمر تتمŊ مالحظته أيضńا عند عمل البنوك اإلسالميَّة بصيغة اإلجيار، واليت ال ختتل

فيها عن البنوك التقليديَّة األخرى، إذ أنƋ البنك يتملƋك األصل طول فترة بقائه أو عمره اإلنتـاجي                 
  .بالرغم من اإلنتفاع به من قبل الغري

 إعتماد البنوك اإلسالميَّة الكبري يف عمليَّاهتا على التمويل قصري اɉجل وخاصَّـة بـصيغة               – 6
  :املراحبة 

قتصاد اإلسالمي التابع للمصرف اإلسالمي الـدويل لإلسـتثمار         يف دراسة قام هبا مركز اإل     
، تبـيَّن أنƋ نسبة التوظيف قصري ومتوسِّـط        م1985 بنكاً إسالميŋا سنة     20والتنمية بالقاهرة حول    

  .)1( % 91األجل إىل إمجايل حجم التوظيف بلغت كمعدَّل عام بني هذه البنوك 
 قام هبا االحتاد الدويل للبنوك اإلسالميَّة بالقـاهرة          بنكاً إسالميŋا  22ويف دراسة أخرى حول     

م، تبـيَّن أنƋ نسبة التوظيف قصري األجل إىل إمجايل التوظيفات بأنواعها           90،  89-هـ1410سنة  
، 89 -هــ   1410 سـنة    % 75,4م، و 89،  88 -هـ  1409 سنة   % 75,6املختلفة قد بلغت    

  .)2(م90
اإلسالميَّة إىل التمويل قصري األجل، فإننـا جنـد أنƋ          ومبا أنƋ صيغة املراحبة هي أقرب الصيغ        

اإلعتماد الكبري للبنوك اإلسالميَّة على التمويل قصري األجل يتجسَّد يف معظمه يف التمويل بـصيغة               
  .)3( من أصوهلا% 95املراحبة وبشكل مفرط، حيث وصل استثمار بعض البنوك فيها إىل 

 م1996 بنكا إسالميŋا سنة 166يل للبنوك اإلسالميَّة حول ويف الدراسة اليت قام هبا اإلحتاد الدو   

                                  
، 1988سـتثمار والتنميـة، القـاهرة،       إلمركز االقتصاد للمصرف اإلسالمي الدويل ل     : ةاملؤشِّرات املاليَّة للمصارف اإلسالميَّ     -)1(

 .27 :ص
 .180 :هـ، ص1413 السنة األوىل، ربيع األوَّل –جملة املعامالت اإلسالميَّة، العدد الثالث   -)2(
 الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، القـاهرة،        تقومي مسرية البنوك اإلسالميَّة، حبث مقدَّم إىل ندوة إسهام        : مجال الدين عطيَّة    -)3(

 .م1988-هـ1409
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 كمعدَّل عامŖ بالنسبة لصيغ التمويل األخرى،       % 40,30تبـيَّن أنƋ هذه البنوك تطبِّق املراحبة بنسبة        
 بنكـاً   176 ومن خالل الدراسة اليت قام هبا حول         م1997 للمضاربة مثالً، ويف سنة      % 7,2مقابل  

 من إمجايل حجم التمويل مقابـل       % 37ن أنƋ املعدَّل العامَّ لتطبيق صيغة املراحبة بلغ         إسالميŋا، تبـيَّ 
  .(1) فقط بالنسبة للمضاربة% 6

وبالرغم من حماولة البنوك اإلسالميَّة ختفيف اعتمادها الكبري على صيغة املراحبة يف متويالهتـا              
ن اإلفراط يف استعمال هذه الـصيغة،       ـ فإنَّها ال زالت تعاين م      كما يبدو من األرقام السابقة     ـ

  :ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب والظروف، أمهƌها 
 أنƋ العمل بصيغة املراحبة ميكƍن البنك اإلسالمي من حتديد الربح الناتج عن التمويل مسبقاً، وهو        -1

تمويـل  ما ال يتوفƋر يف بعض الصيغ األخرى، كاملضاربة واملشاركة، إضـافة إىل توثيـق هـذا ال                
  .بالضمانات املختلفة

 أنƋ العمل بصيغة املضاربة واملشاركة واإلستثمار املباشر من طرف البنك اإلسالمي ميثƍل خماطرة             -2
يف جمال اإلستثمار نظرا لعدم إمكانيَّة حتديد الربح مسبقاً من جهة، ولكون هذه الصيغ أميـل إىل                 

 هي األقرب إىل التمويل قصري األجل، كمـا         التمويل طويل األجل من جهة أخرى، بينما املراحبة       
 .رأينا سابقاً، وبالتايل ليس فيها جتميد كبري لألموال؛ ألنƋ دورهتا املاليَّة تكون أقصر

 إختاذ سعر الفائدة السائد يف السوق كمؤشِّر لتحديد الربح من طرف البنـوك اإلسـالميَّة،                -3
 متيل إىل التمويل قصري األجل، كاملراحبة أو متوسِّط         وحتديد الربح ال يتأتَّى إالƋ يف بعض الصيغ اليت        

 .Leasingاألجل كاإلجيار التمويلي 

 عدم وجود إمكانيَّة لدى البنوك اإلسالميَّة لتطبيق النظريَّة احلديثة إلدارة اخلصوم، واليت تطبِّقها              -4
تمثƋل يف اإلستخدام األمثل    البنوك التجاريَّة، حيث ترى هذه النظريَّة أنƋ حلƋ مشكل توفري السيولة ي           

للموارد أو اخلصوم، وخاصَّة الودائع، وإذا كانت طلبات السحب تفوق حجم الودائع فعلى البنك              
أن يقترض من السوق النقديَّة، أي أن يشتري السيولة لكي يستخدم هذه األموال املقترضة ملواجهة               

 مرتفعاً عن القروض املمنوحة يتجاوز ما طلبات القروض، وال يضرŊ ذلك بالبنك ما دام يتقاضى ƣناً 
، وهذا ما ال يتوفƋر للبنك اإلسالمي لعدم متكƌنه من اللجوء إىل السوق النقديَّة )2(يدفعه ƣناً لإلقتراض  

لإلقتراض عند الضرورة وخاصَّة من البنك املركزي، نظراً لعدم تعامله بالفائدة كما رأينا سابقاً، أو               
 .أ أخري لالقتراض أمام البنوك اإلسالميَّةعدم وجود ملج: باختصار

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 3. 

مـصر،  / الوجيز يف االقتصاد النقدي واملصريف والبورصات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندريَّة            : مصطفى رشدي شيحة    -)2(
 .134 :ص، 1998
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 عدم توفƌر سوق ماليَّة إسالميَّة أمام البنوك اإلسالميَّة لتسييل أصوهلا الطويلـة األجـل عنـد                 -5
الضرورة أو احلاجة إىل سيولة، حيث إنƋ تطوŊر وتوسŊع األسواق املاليَّة جعل البنـوك التقليديَّـة ال                 

 أصول طويلة األجل، وذلك إلمكانيَّة حتويلها إىل سيولة عند الضرورة           حتجم عن استثمار أمواهلا يف    
أي السوق (يف هذه األسواق، ومن املعلوم أنƋ العديد من األدوات املاليَّة اإلسالميَّة قد توفƋرت حاليŋا        

دوات، كما  ، ولكن مل تتوفƋر حلدِّ اآلن وبالشكل الكايف األسواق الثانويَّة لتداول هذه األ            )األوَّلـيَّة
 .سنرى الحقاً

ُيضاف إىل هذه األسباب كلƍها وجود فائض كبري للسيولة لدى العديد من البنوك اإلسالميَّة،              
خاصَّة منها تلك اليت تعمل يف بيئة تتميَّز بالتدفƌقات النقديَّة الكبرية كالبيئة اخلليجيَّة، ممَّا جعل هذه                

  .لربح، واألقلّ خماطرةالبنوك تفكƍر يف توظيفها بالسبل األضمن ل

  املبحث الثالث
النتاǰǝ املترتِّبة عن اإلختالف بني موارد واستǺدامات كلƊ من البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة  

ȏترȦخرية بني ما هو واقع وما هو مɉبيعة عمل هذه اȕ على  
مع غريها من البنوك رأينا من خالل املبحثني السابقني أنƋ البنوك اإلسالميَّة وإن كانت تتشابه 

يف بعض اجلوانب، فهي ختتلف عنها يف جوانب أخرى متعدِّدة، وهذا اإلختالف تترتَّب عنه نتائج               
تلعب دوراً هامŋا يف حتديد العالقة بني هذه البنوك واملتعاملني معها من جهة، وبينها والـسلطات                

ـ  ذه النتائج منها ما هو واقع وجمسَّد كما أنƋ ه. ـ من جهة أخرى خاصَّة البنك املركزي الرقابيَّة 
ميكن مالحظته واستنتاجه، ومنها ما هو مفترض أي تفرضه طبيعة ذلك اإلختالف، واليت جتعلنـا               
نبين عليها معظم آرائنا واقتراحاتنا فيما خيصŊ عالقة البنوك اإلسالميَّة بالبنوك املركزيَّة، بعد ذلـك               

  :من خالل هذا البحث، وأهمŊ هذه النتائج 

  : ما هو واقع -أ

  ).وقاǝمة الدخلامليزانيَّة (املاليَّة  اإلختالف يف العناصر املكوِّنة للقواǝم –أوَّالً 
إنƋ اإلختالف الذي رأيناه سابقاً بني البنـوك اإلسـالميَّة والتقليديَّـة خاصَّـة يف جمـال                 

بة لألوىل خاصَّة يف نوعيَّـة      اإلستخدامات، يترتَّب عليه بالتأكيد اختالف يف عناصر امليزانيَّة بالنس        
  .األصول وتركيبتها اهليكليَّة، ووزن كلƍ عنصر من عناصرها بالنسبة للمجموع

كما أنƋ ذلك اإلختالف ينعكس أيضńا على طبيعة البنوك يف قائمة الدخل أو ما يسمَّى عندنا                
يديَّة يف الفوائد احملـصَّلة     جبدول حسابات النتائج، حيث تتمثƋل أهمŊ بنود اإليرادات عند البنوك التقل          
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من تقدمي القروض، إضافة إىل جزء من إيرادات اخلدمات املصرفيَّة، بينما تتمثƋل أهمŊ بنود اإليرادات               
  :يف البنوك اإلسالميَّة يف 

إيرادات البنك من استثمار أموال املودعني بصفته مضارباً، وقد رأينا أنه يأخذ نصيباً من األرباح                -
 .من استثمار هذه األموال، ومتَّفق على نسبتها مسبقاً بني املودعنياحملقƋقة 

 ).حقوق امللكيَّة(إيرادات البنك من استثمار أمواله الذاتيَّة  -

 .إيرادات البنك من تقدمي اخلدمات املصرفيَّة -

دعني، وإذا كانت أهمŊ بنود املصروفات يف البنوك التقليديَّة تتمثƋل يف الفوائد املدفوعة للمـو             
: إضافة إىل املصاريف العامَّة، فإنƋ مصاريف البنك اإلسالمي تتمثƋل إمجاالً يف املصاريف العامَّة، مثل             

  .إىل غري ذلك... األجور، تسديد الفواتري املختلفة، اإلجيارات، اإلهتالكات

  .ةقدرة البنوك اإلسالميَّة على تعبǞة املدَّخرات أكثر من البنوك التقليديَّ –ǭانياً 
تتفوَّق البنوك اإلسالميَّة على غريها من البنوك يف تعبئة املدَّخرات، خاصَّـة يف اجملتمعـات               
اإلسالميَّة، وذلك بفضل العامل الديين الذي جيعل الكثري من املودعني يتحرَّج من وضع أمواله لدى               

ة يف دليل اإلحتاد الدويل     البنوك التقليديَّة وأخذ الفوائد عنها، وال أدلƋ على ذلك من األرقام الوارد           
، والذي أُجنز كدراسة حول معظم البنوك اإلسالميَّة املنتشرة عـرب           م1997للبنوك اإلسالميَّة لسنة    

 إىل  م1993 مليـار دوالر سـنة       41,6العامل، إذ تزايد حجم الودائع لدى هذه البنوك من حوايل           
 خـالل أربـع     % 170اد بنسبة   ، أي أنƋ هذا احلجم إزد     م1997 مليار دوالر سنة     112,6حوايل  
وقد بلغ إمجايل حجم األموال اليت تتعامل هبا البنوك اإلسالميَّة عـرب العـامل حـوايل                . (1)سنوات

  .)2( م2001مليار دوالر مع هناية سنة  300
 بنكـاً   166 حسب الدليل السابق     م1996وإذا كانت البنوك اإلسالميَّة اليت بلغ عددها سنة         

 مليار دوالر،   101,2ه البنوك متكƋنت يف تلك السنة من جذب مدَّخرات بقيمة           عرب العامل، فإنƋ هذ   
يف حني أنƋ البنوك العربيَّة اليت تعدŊ باآلالف داخل الوطن العرŸ والذي يعدŊ جـزءاً مـن العـامل                   

ومعƖ ذلـك   . (3) مليار دوالر خالل نفس السنة     270,4اإلسالمي قد حقƋقت رقم ودائع يصل إىل        
 من إمجايل حجم الودائع اليت متكƋنت البنوك العربيَّة من          % 37,5بنوك اإلسالميَّة مجعت نسبة     أنƋ ال 

لكن جيب اإلعتراف باملقابل أنƋ البنوك اإلسالميَّة مل تتمكƋن من اإلستخدام األمثل            . تعبئتها جمتمعة 

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 1. 

 .3: ، ص2002، يناير 11: جملة املستثمرون، العدد  -)2(
(3)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 4. 
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  .هلذه املوارد الضخمة كما أسلفنا، مقارنة مع غريها من البنوك ولو بشكل نسيب

  . قدرة البنوك اإلسالميَّة اǂدودة على إنشاء النقود أو التوسŊع يف اإلǝتمان–ǭالثاً 
رأينا أنƋ إنشاء النقود واشتقاق الودائع هو إحدى الوظائف األساسيَّة للبنوك التجاريَّة، لكنَّ             

  . وظيفةالسؤال الذي يثري اجلدل عادة هو مدى قدرة البنوك اإلسالميَّة على القيام هبذه ال
من خالل دراستنا لطبيعة املوارد واإلستخدامات لدى البنوك اإلسالميَّة ميكننا أن نعتـرف             
بإمكانيَّة قيام هذه البنوك بإنشاء النقود اخلطƍـيَّة أو الكتابيَّة اليت تعترب جزًءا هامŋا من إمجايل الكتلة                

الميَّة على القيام هبذه الوظيفـة تكـون        النقديَّة يف اجملتمع كما هو معلوم، لكنَّ قدرة البنوك اإلس         
  :حمدودة مقارنة بالبنوك التجاريَّة، وذلك لعدَّة أسباب أمهƌها 

اليت تعترب املصدر األساسي لتوليد النقود لدى البنـوك         ) الودائع اجلارية (أنƋ الودائع حتت الطلب      -
فس الوزن بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة،     التجاريَّة حبكم وزهنا النسيب الكبري لدى تلك البنوك، ال متثƍل ن          

 .بل حجما ضئيالً مقارنة حبجم ودائع االدِّخار والودائع االستثماريَّة

أنƋ متويالت البنوك اإلسالميَّة ترتبط بعمليات اقتصاديَّة حقيقيَّة كما رأينا، أي هـي متـويالت                -
 والصورة الوحيدة اليت تكون على      سلعيَّة، وليست متويالت بالقروض كما هي يف البنوك التجاريَّة،        

شكل إقراض هي القرض احلسن، وهي صيغة متويليَّة تطبِّقها البنوك اإلسالميَّة بـشكل ضـعيف،               
سواء منها اإلنتاجي أو اإلستهالكي، لعدم وجود العائد فيها، والكثري منها ال يقدِّم هذا النوع من                

تعتمد يف ذلك كثرياً على الودائع اجلارية، والـيت         القروض، وحتَّى بالنسبة للبنوك اليت تقدِّمها فهي        
 .هي ذات وزن ضعيف أصالً لدى هذه البنوك

ويرى الباحث حممَّد جناة اهللا صديقي بأنƋ أساليب التمويل اإلسالميَّة قد ينتج عنها أحيانـاً               
ميَّة ليـست   إقالل من عرض النقود وليس توسŊعاً نقدياً، إذ إنƋ ودائع اإلستثمار لدى البنوك اإلسال             

مضمونة األصل كما هي الودائع ألجل والودائع اإلدِّخاريَّة لدى البنوك التقليديَّة، فيمكن للمودع             
يف البنك اإلسالمي أن حيصل يف هناية املدَّة على مبلغ أقلّ ممَّا أودعه، األمر الذي يقلƍل من عـرض                   

 البنك التقليـدي لرجـال األعمـال        النقود الحقاً، أو من ناحية أخرى فإنƋ القروض اليت مينحها         
مضمون ردŊها مع الفوائد، أمَّا التمويل املبين على املشاركة يف األرباح واخلسائر فإنƋ مردوده يكون               
حسب نتيجة املشروع، ففي حالة فشل املشروع فإنƋ املبلغ الذي يردŊه العميل املستثمر إىل املصرف               

  .)1( إىل اإلقالل من عرض النقوديكون أقلƋ ممَّا استلمه، ممَّا يؤدِّي
                                  

ي بالنسبة للمصرف اإلسالمي، حبث مقدَّم إىل حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيـق  دور البنك املركز : حممَّد جناة اهللا صديقي     -)1(
 .م1993 –هـ 1413أحكام الشريعة اإلسالميَّة، الكويت، 
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ـ    علـى   ونرى أنƋ الصيغ أو العمليَّات اليت قد متكƍن البنوك اإلسالميَّة من توليـد النقـود 
  :ـ تتمثƋل يف  حمدوديَّتها

 .منح القروض احلسنة بفتح حساب يتمŊ السحب منها عن طريق الشيكات -

االً على سبيل املضاربة أو املشاركة، فيتمŊ       عندما يضع البنك اإلسالمي حتت تصرŊف العميل أمو        -
السحب منها عن طريق الشيكات، أو بغري ذلك على فترات متباعدة، ممَّا يعطي الفرصـة للبنـك        

 .لإلستفادة من بعض ذلك الرصيد يف متويالت أخرى

وميكن أن ُيضاف هنا مصدر آخر هو صندوق الزكاة، إذ إنƋ انتشار فروعه داخل اجملتمـع                
مرشَّحاً ليقوم مبهمَّة اإلئتمان النقدي ذي الطبيعة اإلسالميَّة، أي تقدمي القروض على أسـاس              جتعله  

إنشاء النقود وتوليد الودائع حتت الطلب، بشرط أن تكون تلك القروض جمَّانيَّة وال يشارك البنك               
ـ              سة لتقـدمي   يف أرباحها، حتَّى ولو قدَّمها على أساس املضاربة؛ وذلك ألنƋ صندوق الزكاة مؤسَّ

اخلدمات وليس للقيام باملشاريع اليت تدرŊ عليه أرباحاً، مع جواز فرض رسـم بـسيط لتـسديد                 
  .)1(التكاليف املباشرة وغري املباشرة لعمليَّة اإلقراض

ويرى الباحث عدنان التركماين بأن صندوق الزكاة قد ُيسمح له مبنح اإلئتمـان ال علـى                
 موارده املستقبليَّة بشكل دقيق، فال ميكن هبذه الـسياسة أن           أساس موارده احلالية، بل على أساس     

يوجد النقود اخلطƍـيَّة على هواه بل حسب قدراته وطاقاته احملدَّدة؛ وبذلك لن تـزداد كمِّــيَّة                
  .)2(النقود يف اجملتمع، ولن يؤدِّي األمر بطبيعة احلال إىل ارتفاع األسعار والسري يف طريق التضخŊم

 ما سبق فإنƋ هناك عامالً قد يلعب دوره أيضńا يف توليد النقود من طرف البنوك                باإلضافة إىل 
اإلسالميَّة، وهي عادات املتعاملني مع هذه البنوك، إذ إنƋ األموال املتجمِّعة يف حسابات اإلستثمار              

كما لدى هذه البنوك ُتستثمر يف خمتلف القطاعات اإلقتصاديَّة على أساس املشاركة يف األرباح، و             
أنƋ هذه األموال تعطى لبعض الناس كأجور وأƣان ملوادَّ خام وإجيار وغري ذلك، فإنƋ بعضها جيـد                 
طريقه عائداً إىل البنوك، ومقدار ذلك يعتمد على عادات التعامل املصريف للناس مع البنوك، والنسبة   

بات اإلستثمار تعتمد كـذلك     اليت ُتوزَّع هبا النقود العائدة إىل البنوك بني احلسابات اجلارية وحسا          
  .)3(على ميول معيَّنة هلؤالء الناس

                                  
 .161 :م، ص1979 –هـ 1399، دار القلم، الكويت، 1االقتصاد اإلسالمي، ط: حممَّد منذر قحف  -)1(
 .258 :م، ص1988 –هـ 1409ة واملصرفيَّة يف اإلسالم، مؤسَّسة الرسالة، بريوت، السياسة النقديَّ: عدنان خالد التركماين  -)2(
، شـوال   95: ، جملƋة االقتصاد اإلسالمي، العدد    )هل تؤدِّي أساليب التمويل اإلسالميَّة إىل التوسŊع النقدي؟       : (حممَّد جناة صديقي    -)3(

 .43، 42 :م، ص1989 مايو -هـ1409
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وكما ثار اجلدل هو إمكانيَّة قيام البنوك اإلسالميَّة بتوليد النقود والتوسŊع يف اإلئتمان، ثـار               
اجلدل أيضńا بني املعترفني هبذه اإلمكانيَّة حول مدى مشروعيَّة هذا العمل، فهناك من يرى بأن قيام                

تقاق النقود عمل غري مشروع، إذ إنه يلحق الضرر بالكثريين، واحللƌ يتمثƋل يف حتكƌـم               البنوك باش 
الدولة حتكƌما حقيقيŋا يف حجم اإلئتمان، بل هناك من نادى بضرورة تأميم املصارف، لتصبح عمليَّة             

  .)1(إصدار النقود بأنواعها ملكاً للدولة وحتت رقابتها الكاملة
 أنه يف ظلƍ اإلزدواجيَّـة      -ومنهم الباحث عبد الرمحن يسري    –ى باملقابل   إالƋ أنƋ هناك من ير    

يعطـي البنـوك    ) عمل البنوك اإلسالميَّة مع البنوك التقليديَّة داخل نفس اجملتمـع         : أي(املصرفيَّة  
التقليديَّة ميزة يف نشاط التمويل، خاصَّة قصري األجل ال ميكن للبنوك اإلسالميَّة أن حتصل عليها أو                

وِّضها من جمال آخر، ومن مثƋ تبقى أقلƋ قدرة على منافستها، فإذا مل يثبت لنا أنƋ عمليَّـة توليـد         تع
النقود املصرفيَّة فيها خمالفة شرعية، وإذا أمكان إدارهتا بآليَّة املشاركة يف الـربح، فكيـف ميكـن                 

  .)2( ؟ إمهاهلا
مصارف التجاريَّة بإنشاء الودائع    كما يرى الباحث حممَّد عمر شابرا بأنه ميكن اإلعتراف لل         

  :يف النظام اإلسالمي بشرطني 
 إختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان إنشاء الودائع املشتقƋة طبقاً الحتياجات اإلقتصاد التمويليَّة غري             -1

  .التضخŊميَّة
 .)3(فقط أن يعود الربح املتحقƍق من الودائع املشتقƋة للمجتمع ككلƊ، ال إىل أصحاب النقود -2

وكخالصة هلذا النقاȇ، فنحن نرى أنه ال ميكن منع البنوك يف اقتصاد إسالمي مـن إنـشاء       
بتأميم هذه البنوك ألنƋ ذلك أمر جتاوزه الزمن، أو بأيِّ وسيلة أخرى، بـل              ) نقود الودائع (النقود  

 طبيعة عملها من    جيب اإلعتراف هلا بذلك حملدوديَّته من جهة، وألنه أمر واقع ال مفرَّ منه وتقتضيه             
ـ  ــ الوجهـة    إن حدث جهة أخرى، بل جيب التفكري يف كيفيَّة توجيه هذا التوسŊع اإلئتماين 

الصحيحة اليت حتافظ على سالمة النظام املصريف واالقتصادي، وحتقƍق املصلحة العامَّة، وبالـشكل             
  .دمةالذي يعود بالنفع على اجملتمع، وهو ما سنحاول إبرازه خالل الفصول القا

                                  
التطبيقـات االقتـصاديَّة    : السياسة النقديَّة يف التطبيق اإلسالمي املعاصر، حبث مقدَّم إىل نـدوة          : مَّد احلسن صابر حم :  نقالً عن   -)1(

 .م1998 –هـ 1419املغرب، /اإلسالميَّة املعاصرة، الدار البيضاء
املصريَّة ومقترحات للمـستقبل،    أثر النظام املصريف التقليدي على النشاط املصريف اإلسالمي؛ التجربة          : عبد الرمحن يسري أمحد     -)2(

 .م1998 –هـ 1419املغرب، /التطبيقات االقتصاديَّة اإلسالميَّة املعاصرة، الدار البيضاء: حبث مقدَّم إىل ندوة
 .Ʋ :211 ،212و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص: حممَّد عمر شابرا  -)3(
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  . قدرة البنوك اإلسالميَّة على تكريș Ȅاهرة الشموليَّة أكثر من البنوك التقليديَّة–رابعاً 
إذا كانت البنوك الشاملة تقدِّم متويالهتا ملختلف القطاعات، ومتنح اإلئتمان ملختلف األجيال،            

صŊصه يف ظلƍ العوملـة؛     وإذا كان العديد من البنوك التقليديَّة حياول أن يكون بنكاً شامالً، بإلغاء خت            
فإنƋ البنوك اإلسالميَّة نشأت منذ بدايتها كبنوك شاملة؛ وذلك حبكم أنƋ صيغ التمويل اإلسـالميَّة               
ميكن استخدامها يف خمتلف القطاعات اإلقتصاديَّة، كما أنƋ كالŕ منها ميكن تطبيقه خـالل أجـل                

  .معيَّن، من القصري إىل املتوسِّط إىل الطويل األجل
إنƋ قدرة البنوك اإلسالميَّة على تكوين ظاهرة الشموليَّة يتناقض مع ما ورد            : وقد يقول قائل  

يف املبحث السابق من اعتماد هذه البنوك على التمويل قصري األجل، خاصَّة بصيغة املراحبة، وبالتايل         
نƋ ذلك ميكـن    فإنƋ هذه النتيجة تصلح أن تكون مع ما هو مفترض ال مع ما هو واقع، واحلقيقة أ                

  :نفيه كما يلي 
كمـا  (إنƋ البنوك اإلسالميَّة حتاول قدر اإلمكان التخفيف من اعتمادها على صيغة املراحبة             :  أوَّالً -      

 يبـيِّن أنƋ   م1997، والدليل على ذلك أنƋ دليل اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالميَّة لسنة            )ذكرنا سابقاً 
 إىل  م1994  سنة % 41,54ة املراحبة من طرف هذه البنوك قد اƳفض من          املعدَّل العامَّ لتطبيق صيغ   

، وهو اƳفاض حمسوس بالنظر إىل كون هذا الدليل يـضمŊ كـلƋ البنـوك      (1) م1997 سنة   % 37
  .اإلسالميَّة املوجودة يف العامل تقريباً، أي مل تتمَّ هذه الدراسة على عيِّنة صغرية منها

ة ال تعين التنوŊع يف آجال التمويل فقط، بل أيـضńا التنـوŊع يف القطاعـات                إنƋ الشموليَّ :  ثانياً -
اإلقتصاديَّة املستفيدة من هذا التمويل، وقد جاءت املعدَّالت العامَّة للتوزيع على هذه القطاعات من         

  :خالل الدليل السابق كما يلي 
  م1997نة توزيع التمويالت يف البنوك اإلسالمية على القطاعات اإلقتصادية س

  05: اجلدول رقم 

  النسبة املǞوية  القطاع
  % 32  التجارة
  % 6  الزراعة
  % 17  الصناعة
  % 12  اخلدمات

                                  
(1)- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions, op. cit., p: 3. 
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  % 16  إجناز العقارات
  % 16  قطاعات أخرى
  % 100  اجملموع

 ، مع مالحظة أن اجملموع مت . Directory of Islamic Banks and Financial Institutions , p : 2: املصدر 
  . بسبب األجزاء أو الفواصل 100تقريبه إىل 

وتفسَّر حيازة قطاع التجارة حلوايل ثلث متويالت البنوك اإلسالميَّة باعتمادها على صـيغة             
املراحبة، أي أنƋ هذا التوزيع مرتبط إىل حدŖ ما بالتوزيع السابق، ويف رأينا أنه كلƋما متƋـت حماولـة                   

نعكس ذلك على التوزيع الثاين، ومع ذلـك يالَحـظ التوزيـع            تصحيح اخللل يف التوزيع األوَّل إ     
املتكافǜ للتمويل على بقيَّة القطاعات اإلقتصاديَّة باستثناء قطاع الزراعة، والذي كثريا ما ُتحجـم              

  .البنوك التقليديَّة أيضńا عن متويله للمخاطر املرتبطة به
 تتفطƋن لذلك Stéphanie PARIGIثة ولعلƋ مشوليَّة العمل يف البنوك اإلسالميَّة جعلت الباح

بنك جتـاري، بنـك     : عندما نقول بنك إسالمي فكأننا نقول ضمنيŋا      “: يف وقت مبكƍر، إذ تقول    
  .(1)”أعمال، بنك تنمية، وبنك استثمار، أي صفات عديدة لنشاطات عديدة

جديـدة  تنشأ اآلن معامل بنوك     “: ويقول الشيǸ صاحل عبد اهللا كامل أيضńا عن هذه الظاهرة         
جتمع بني وظائف البنوك التجاريَّة واإلستثماريَّة واملتخصِّصة والصناديق اإلستثمارية، وذلك ضمن           

إنƋ منـهج ومفهـوم     : ما اصطُلح على تسميته بالبنوك الشاملة، ولعلƍي ال أضيف جديداً إذا قلت             
  .)2(”البنوك الشاملةوجماالت عمل البنوك اإلسالميَّة ما هو إالƋ ترمجة عمليَّة حمسوسة لفكرة 

  : ما هو مȦترȏ -ب

ضرورة وجود عالقة متميِّزة للبنوك املركزيَّة مع البنوك اإلسالميَّة واسـتǺدام أدوات            : أوَّالً  
  .خاصَّة للرقابة على هذه البنوك

إنƋ اإلختالف والتميŊز يف طبيعة عمل البنوك اإلسالميَّة والذي تناولناه بالتفصيل يف املبحـث              
 يفرض على البنك املركزي يف أيِّ دولة أن يتعامل بطريقة خاصَّة ومتميِّزة أيضńا مع هـذه                 السابق،

البنوك دون أن يعين ذلك خروجها عن دائرة رقابته، بل املطلوب هو استخدام أدوات وأسـاليب                
تميِّـزة  خاصَّة هلذه الرقابة تتالءم وطبيعة عملها، وأهمŊ اجلوانب اليت جيب أن تشملها هذه الرقابة امل              

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 34. 

، 179: ، جملة االقتـصاد اإلسـالمي، العـدد       )تقدير منو القطاع املصريف وآثاره على ساحة املال العامليَّة        : (صاحل عبد اهللا كامل     -)2(
 .51: ، ص1996مارس، /فرباير
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  :هي 
نسبة اإلحتياطي القانوين، على أساس قدرة البنوك اإلسالميَّة احملدودة علـى إنـشاء أو توليـد      -

 .النقود

 . نسبة السيولة والعناصر املكوِّنة هلا، على أساس اإلختالف يف طبيعة األصول-

ودائـع   مسامهة البنوك اإلسالميَّة يف رؤوس أموال الشركات، على أسـاس زيـادة حجـم ال               -
 .اإلستثماريَّة عن الودائع اجلاريةلديها، وتلقƍي األوىل على أساس املضاربة

 .متلƌك البنوك اإلسالميَّة للعقار واملنقول يف إطار عمليَّاهتا التمويليَّة -

 وباإلضافة إىل اجلوانب الرقابيَّة السابقة، يتطلƋب األمر من البنك املركزي القيـام بوظيفـة              
 لإلقراض بطريقة تتالءم وطبيعة عمل البنوك اإلسالميَّة، على أساس عدم تعامل هـذه    امللجأ األخري 

  .البنوك بالفائدة أخذاً أو إعطاًء
كما ميكن أن نضيف هنا جانباً هامŋا من جوانب الرقابة املصرفيَّة، والذي يلقـى اهتمامـاً                

ƳصŊ بالذكر هنا ما ينظƍم كفايـة       متزايداً يف السنوات األخرية، وهو ما يتعلƋق بالقواعد احلذرة، و         
  .رأس املال

فمن املعلوم أنƋ رأس املال يف البنوك التقليديَّة يقوم بـوظيفتني أساسـيَّتني، فهـو درع واقٍ               
للمودعني ضدَّ خماطر تعرŊض البنك للخسائر، كما أنه مصدر لتمويل اإلستثمارات، مثƋ أضيف إليه              

  .)1(وظيفة ثالثة هي محاية محلة السندات
وبالرغم من تضاؤل أمهƍـيَّة الوظيفة األوىل على أساس أنƋ البنك يتلقƋى الودائع على سـبيل               
املضاربة يف معظمها، وال ُيستثƖ من ذلك إالƋ الودائع اجلارية وحجمها صغري أصالً، وبالرغم مـن                

ى، بسبب أنƋ البنك يـضمن      انتفاء الوظيفة الثالثة، فإنƋ لرأس املال يف البنك اإلسالمي أمهƍـيَّة كرب          
الودائع اإلستثماريَّة يف حالة اإلمهال أو التقصري، وكذلك فإنƋ أموال املسامهني عادة مـا تكـون                
مستثمرة بصيغ فيها درجة أعلى من املخاطرة كاملضاربة واملشاركة، لذلك يرى اخلـرباء أنƋ رأس               

  .)2(لمال البنك اإلسالمي جيب أن يكون أكرب من بنك تقليدي مماث

                                  
مـصر،  /املكتب العرŸ احلديث، اإلسـكندريَّة    : شبهة الربا يف معامالت البنوك  التقليديَّة واإلسالميَّة، نشر        : منري إبراهيم هندي    -)1(

 .76 :، ص2003دار النهضة العربيَّة، القاهرة، : توزيع
  .77: املرجع السابق، ص  -)2(
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  .ضرورة وجود ȕريقة عادلة لتكوين املǺصَّصات واإلحتياȕيات يف البنوك اإلسالميَّة: ǭانياً 
رأينا سابقاً أنƋ املخصَّصات يف البنوك التقليديَّة يتمŊ اقتطاعها من إيرادات البنك وصـوالً إىل               

ة يرتبط تكوينها بتوظيـف     صايف األرباح القابلة للتوزيع على املسامهني، بينما يف البنوك اإلسالميَّ         
أموال املودعني وما يتحقƋق عن هذا التوظيف من أرباح عامَّة ُتقتطع منها هذه املخصَّصات قبـل                
توزيعها على املودعني واملسامهني، وما ينتج عن ذلك هو أنƋ املخصَّصات يف البنوك التقليديَّة تكون               

عه يف عام تالٍ وهكذا، وكلƌ ما ميكن أن ينتج عن           تقديريَّة، وما ال يتمŊ اقتطاعه يف عام ميكن اقتطا        
عدم دقƋة التقديرات عند تكوين املخصَّصات هو ُتحمَّل سنة مبا خيصŊ غريها، ومع ذلك يبقى تأثري                

  .ذلك فيما يوزَّع على املسامهني يف السنوات املختلفة
ما تكون خالل فترات ماليَّـة      أمَّا يف البنوك اإلسالميَّة فإنƋ خمصَّصات خماطر اإلستثمار غالباً          

غري تلك اليت أجريت فيها التوظيفات ومتƋ خالهلا توزيع األرباح على أصـحاب  الودائـع الـيت                  
استخدمت يف تلك التوظيفات، ومن هنا كانت احلاجة واسعة للبحث حـول أسـس تكـوين                

، سواء بني أصـحاب     خمصَّصات خماطر اإلستثمار مبا حيقƍق أكرب قدر من العدالة يف توزيع األرباح           
  .)1(حسابات اإلستثمار، أو بينهم وبني أصحاب رأس املال

ومن ناحية أخرى فإنƋ بعض البنوك اإلسالميَّة تقوم بتكوين احتياطي خاصŖ لضمان قيمـة              
الودائع الثابتة والودائع بإخطار ووقاية هلا من اخلسارة، واحلقيقة أنƋ اإلحتياطيَّات ليست لـضمان              

 اإلستثماريَّة، وإنَّما وقاية لرأس املال، وتأكيداً لقوَّة مركزه املايل، وال يطبق عـادة أن               قيمة الودائع 
يكون ضماناً للودائع، وإن نصَّ على ذلك يف عقود البنك كان خمالفاً ملبدأ املـشاركة يف الـربح                  

 هلـم   واخلسارة، واإلحتياطيَّات عادة ختصŊ أصحاب األسهم وتؤخذ من صايف أرباحهم، وال شأن           
  .)2(بأرباح املودعني

  .ضرورة وضع سقف للتعامل بصيغة املراحبة: ǭالثاً 
رأينا سابقاً أنƋ البنوك اإلسالميَّة تعاين من اإلفراط يف استعمال صيغة املراحبة ألسباب عديدة              
 متƋ توضيحها يف حينها، وƲن نرى أنه جيب على السلطات الرقابيَّة املشرفة على هذه البنوك يف أيِّ                
نظام مصريف أن تتدخَّل لوضع سقف للتعامل هبذه الصيغة؛ ألن البنوك اإلسـالميَّة وإن حاولـت                
جهدها التخفيف وبشكل كبري من اإلعتماد على التمويل باملراحبة كما رأينا، فإنَّه ينبغي عليها أن               

                                  
، مجادى  55: ، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد    )قارنة بالبنوك التقليديَّة  موارد واستخدامات البنوك اإلسالميَّة م    : (إمساعيل حسن   -)1(

 .35: ، ص1986 فرباير –هـ 1406الثانية 
 .27: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)2(
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يا الشموليَّة اليت   تتعاون مع السلطات اإلشرافيَّة يف معاجلة هذه الظاهرة، وذلك حتَّى تستفيد من مزا            
توفƍرها صيغ التمويل اإلسالميَّة يف حال استخدامها بشكل متوازن من جهة، وأيضńا لتقوم بالـدور       
التنموي املنوط هبا، واملرغوب فيه من وراء إنشائها من جهة أخرى، وهو ما ال يتحقƋق باإلقتصار                

لنسبة منوذجيَّة ومعقولة لتطبيق املراحبة     على استخدام صيغة املراحبة، ونرى أنƋ حتديد البنك املركزي          
من طرف البنوك اإلسالميَّة، ومراقبة مدى التقيŊد هبا من طرف هذه البنوك، ميكن أن يدخل ضمن                

  .ما ميكن تسميته بقواعد احلذر اإلسالميَّة
كثر احلديث عن استعمال صيغة املراحبـة       “: يقول الباحث مجال الدين عطيَّة يف هذا الشأن         

ام عنصر املخاطرة فيها من الناحية الشرعيَّة، خصوصاً إذا فصل بني الشراء والبيع حلظـات               وانعد
فإذا أخذنا يف اإلعتبار أنƋ املخاطرة هي شرط اسـتحقاق الـربح            ... كما يتمŊ يف السوق الدوليَّة،      

يَّة، وجدنا أنƋ كال    شرعاً، وأنƋ البالد اإلسالميَّة حباجة إىل استثمار هذه األموال يف مشروعاهتا التنمو           
اإلعتبارين الشرعي واإلقتصادي يدعو إىل احلدِّ من استخدام صيغة املراحبة بالصورة املستعملة هبا،             
وحتديد نسبة ال تتعدَّاها البنوك اإلسالميَّة يف استعمال هذه الصيغة، حتَّى تضطرَّ إىل اإلقدام علـى                

ة واألكثر نفعاً من الناحية اإلقتصاديَّة وإن كانت        استخدام الصيغ األخرى األبعد عن الشبهة الشرعيَّ      
  .)1(”أكثر خماطرة وأصعب تطبيقاً

إنƋ عدم التركيز على قاعدة الغنم      “: كما يقول الشيǸ صاحل عبد اهللا كامل يف هذا اخلصوص         
 يف  بالغرم من الناحية النظريَّة، وإغفاهلا بالكامل يف معظم عمليَّات املصارف اإلسالميَّة، والتوسŊـع            

استخدام الصيغ مضمونة رأس املال والعائد، جعل العامَّة يف حرية، ومـن هـذه الثغـرة متكƋـن                  
املتشكƍكون من التلبيس على الناس، بل وفتح اجملال واسعاً الستخدام العديد من احلجج املنطقيَّـة               

 يف هذا اإلجتاه فـستفقد      ظاهراً لتربير وحتليل الفوائد املصرفيَّة، وأعتقد جازماً أننا لو استمرَّ حالنا          
  .)2(”البنوك اإلسالميَّة األساس النظري والعملي لقيامها واستمرارها

  .ضرورة مراعاة البنوك اإلسالميَّة للجوانب اɉخرɁ اليت متيِّزها عن البنوك التقليديَّة: رابعاً 
ة كما سـنرى  هناك جوانب أخرى جتب مراعاهتا من ِقبل البنوك اإلسالميَّة أو اهليئات الرقابيَّ  

الحقاً، وهي ناجتة أيضńا عن اإلختالف يف طبيعة العمل بني تلك البنوك والبنوك التقليديَّة، وميكـن                
  :جانبني ) على سبيل األمهƍـيَّة(أن نذكر منها 

                                  
يَّة، حبث مقدَّم إىل ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصر، القـاهرة،             تقومي مسرية البنوك اإلسالم   : مجال الدين عطيَّة    -)1(

 .1988-هـ1409
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي للبحوث والتدريب       1تطوŊر العمل املصريف اإلسالمي؛ مشاكل وآفاق، ط      : صاحل عبد اهللا كامل     -)2(

 .15 :، ص1997-هـ1418ة، السعوديَّ/ التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدَّة 
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  : ضرورة وجود رقابة شرعيَّة مركزيَّة مع الرقابة املصرفيَّة -1
 أساساً على اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسـالميَّة،        رأينا أنƋ عمليَّات البنوك اإلسالميَّة تستند     

وهذا يتطلƋب رقابة شرعية موازية للرقابة املصرفيَّة، وهذا ما يتجسَّد بالفعـل يف هيئـات الرقابـة           
الشرعيَّة اليت حترص معظم البنوك اإلسالميَّة على وجودها ضمن هيكلها اإلداري، مع اختالف يف              

دد أعضائها وطبيعة تكوينهم أو ختصŊصهم، وهو األمر الذي ستتمŊ          طريقة تكوين هذه اهليئات، وع    
  .مناقشته يف فصل الحق

لكن مبا أنƋ عضو هيئة الرقابة الشرعيَّة يفيت للمصرف ويتقاضى أجرة منه، فإنƋ هذا ال يـوفƍر              
ها عن الترخŊص غري    للمفيت اإلستقالليَّة اإلداريَّة واملاليَّة الالزمة حلسن سري الفتوى واستقامتها، وُبعدِ         

املربَّر، ومحاية املفيت وحصانته من احتماالت اإلستغناء عن خدماته واستبداله بغريه، هلذه األسباب             
قد يكون من املناسب إجياد هيئة رقابة شرعية مستقلƋة عن املصارف اإلسالميَّة وتتقاضى مكافآهتـا               

  .)1(من خارج هذه املصارف
ـ  ـ أنƋ تكون هذه اهليئة ضمن هيئات البنك املركزي،  رينكما يرى بعض املفكƍ لذا نرى 

يرى الباحث حممَّد عمر شـابرا       يف هذا الشأن     حيث تتم تسميتها هبيئة الرقابة الشرعيَّة املركزيَّة، و       
بأنه متاشيńا مع املمارسة العامَّة للمراجعني اخلارجيِّني الذين يصدرون الشهادات حبسن سري العمـل              

ة، فقد يفضَّل أن تقوم هيئة شرعيَّة خارجيَّة مستقلƋة بإصدار الشهادات بأنƋ            احملاسيب والعمليَّات املاليَّ  
أعمال هذه البنوك تتَّفق وأحكام الشريعة اإلسالميَّة، وليس هناك أفضل من البنك املركزي للدولة              

ة لألعمـال   املعنيَّة يف أن يضمَّ مثل هذه اهليئة الشرعيَّة، فالبنك املركزي يقوم بعمليَّة الفحص العادي             
املصرفيَّة للتأكƌد من سالمة البنوك، وتقيŊدها بالنŊظُم والقواعد املصرفيَّة؛ لذلك من املمكن أن يقـوم               

  .(2)البنك أيضńا بالتأكƌد من تقيŊد البنوك مبقتضيات الشريعة

  : ضرورة مراعاة البنوك اإلسالميَّة لدورها اإلجتماعɄ يف أنشطتها-2
اليت ختتلف فيها البنوك اإلسالميَّة عن التقليديَّـة أنƋ األوىل هلـا دوراً             من بني أهمِّ اجلوانب     

اجتماعياً تقوم به داخل اجملتمع، وأنƋ هذا الدور يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورها التنموي املنوط هبـا،                
هي قروض  فقد رأينا على سبيل املثال أنƋ البنوك اإلسالميَّة تقدِّم ضمن متويالهتا القروض احلسنة، و             

بدون عائد ُتمنح أساساً ألغراض اجتماعيَّة، كاملساعدة يف تغطية نفقات الزواج، أو اسـتهالكيَّة              
                                  

، مركز النشر العلمي جلامعة امللـك عبـد العزيـز،           1املصارف اإلسالميَّة، دراسة شرعية لعدد منها، ط      : رفيق يونس املصري    -)1(
 .9: م، ص1995-هـ1416السعوديَّة، /جدَّة

(2)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 
“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
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كتأثيث املنـزل أو شراء بعض املستلزمات الضروريَّة للحياة، وإن كانت البنوك اإلسالميَّة متنحها             
  .على نطاق ضيِّق كما رأينا

ير صندوقا خاصŋا بالزكاة، واملستفيدون مـن هـذا         كما أنƋ العديد من البنوك اإلسالميَّة تد      
ـ  ـ يالَحظ أنƋ متويلهم هـو خدمـة اجتماعيَّـة     الذين متƋ حتديدهم بنصوص شرعيَّة الصندوق 
  .بالدرجة األوىل

إالّ أن ما ُيفترض هنا هو التوسع يف إنشاء مثل هذه الصناديق اخلاصة بـالقروض احلـسنة                 
ة، ألن الواقع ليس كما هو مرغوب فيه هبذا الشأن، كما سنرى يف         والزكاة بالنسبة للبنوك اإلسالمي   

  .الفصول الɈحقة
ومن جهة أخرى فإن على البنوك اإلسالميَّة مراعاة للجانب اإلجتماعي يف تقييمها للمشاريع             
اليت ترغب يف متويلها باملوازاة مع اجلانب اإلقتصادي، واملعايري اإلجتماعيَّة اليت جيب أخذها بعـني               

  :عتبار عند متويل أيِّ مشروع هي اإل
التأكƌد من أنƋ املشروع اإلستثماري يزاول نشاطاً يتَّفق مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة، وال ينتج               -

 .السلع احملرَّم استعماهلا أو تداوهلا

يَّـات مثƋ   اإللتزام باألولويَّات اإلسالميَّة يف إشباع حاجات اجملتمع، بدًءا بالـضروريَّات مثƋ احلاج            -
 .التحسينيَّات كما يرتِّبها الفقهاء

احلرص على مسامهة املشروع يف زيادة الدخل القومي للمجتمع، وبالتايل نصيب الفـرد منـه؛                -
 .وذلك لتحسني الوضع املعيشي له وحماربة الفقر

رار احلرص على حتقيق أكرب معدَّل من التشغيل وحماربة البطالة، واملسامهة يف تثبيـت اإلسـتق               -
 .اإلقتصادي واإلجتماعي

 :)1(ويضيف الباحث محدي عبد العظيم معايري أخرى منها

 .اإلهتمام بالرحبيَّة اإلجتماعيَّة قبل الرحبيَّة اإلقتصاديَّة يف حالة طرح بدائل -

طول العمر اإلفتراضي للمشروع، حبيث تطول فترة استفادة األجيال احلالية واملستقبليَّة من إنتاج              -
 .ت املشروع يف حالة طرح بدائل أيضńاأوخدما

تأثري املشروع على املستوى احلضاري، والقيم والعادات والتقاليد اإلسالميَّة، ومـدى توافقـه              -
                                  

، )مكتب القـاهرة  (، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي      1دراسات اجلدوى االقتصاديَّة يف البنك اإلسالمي، ط      : محدي عبد العظيم      -)1(
 .108 و 59م، ص1996 -هـ 1417القاهرة، 
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 .معها

 .مسامهة املشروع يف نقل التكنولوجيا املناسبة للمجتمع اإلسالمي -

  :خالصة الȦصل 
اإلختالف بني كلƊ من البنوك التقليديَّة      تناولنا بالتفصيل من خالل هذا الفصل أوجه التشابه و        

والبنوك اإلسالميَّة فيما يتعلƋق جبانب املوارد من جهة، وطبيعة اإلستخدامات من           ) مبختلف أنواعها (
جهة أخرى، وانتهينا إىل أنƋ البنوك اإلسالميَّة ال ختتلف كثرياً عن غريها مـن البنـوك يف طبيعـة                

     ƍعنصر من عناصرها، بينما تكاد البنوك اإلسالميَّة ختتلف اختالفاً          املوارد، بل يف الوزن النسيب لكل 
كلƍـيŋا عن البنوك األخرى يف طبيعة اإلستخدامات؛ وذلك بسبب اإلختالف يف طبيعـة صـيغ               
التمويل الذي تقدِّمه البنوك اإلسالميَّة من جهة، وللمبادǛ واألسس اليت حتكم هذا التمويل مـن               

  .جهة أخرى
أنƋ هناك نتائج عديدة نتجت عن هذا اإلختالف، منها ما هـو واقـع وجمـسَّد                ولقد رأينا   

بالفعل، ومنها ما هو مفترض وتقتضيه الضرورة، ولعلƋ أهمَّ النتائج املفترضة اليت أثبتناها من خالل               
هذا الفصل هي ضرورة وجود عالقة متميِّزة للبنوك املركزيَّة مع البنوك اإلسـالميَّة، واسـتخدام               

ت خاصَّة للرقابة على هذه البنوك تتالءم وطبيعة عملها، وهي إثبات أيضńا ألوىل فرضيَّات هذا               أدوا
  .البحث

وإذا كانت العالقة املتميِّزة هي واقع فعلي يف بعض البيئات أو الدول فقد أدرجناها ضمن ما                
  : لسببني -يف رأينا-هو مفترض 

 جدŋا باملقارنة مع العدد الكبري من البلدان اليت تتواجد          أنƋ هذه الدول تشكƍل عدداً ضئيالً     : األوَّل   -
فيها هذه البنوك اإلسالميَّة ويف بيئات خمتلفة؛ وبالتايل فإنƋ معظم تلك البنوك تفتقر إىل تلك العالقة                

 .املتميِّزة

 ما عليهـا،  أنƋ الدول اليت يتجسَّد فيها ذلك الواقع الفعلي متثƍل جتارب هلا ما هلا، وعليها         : الثاين   -
وسنحاول دراستها ونقدها يف الباب املوايل، وبالتايل فإنƋ ما يوجَّه إليها من انتقادات قد يـدخل                

 .ضمن ما هو مفترض
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  الباب الثاين
  العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنȬ املركزي التقليدي

 Ƈتقد:  
إنƋ العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة واليت نتناوهلا بالدراسة والتحليل من خالل             

وفق مناذج  هذا البحث تتَّسم بالتشعŊب حيناً، وبالتعقيد أحياناً أخرى، ذلك ألن هذه العالقة ختتلف              
وبيئات خمتلفة، فهناك النظام املصريف اإلسالمي الكامل، وهناك النظام الذي تعمل فيـه البنـوك               
اإلسالميَّة مع البنوك التقليديَّة لكن مع اختالف القوانني واألنظمة املنظƍمة لكلƊ منـهما، وهنـاك               

 وبالتايل ختضع فيها مجيـع البنـوك        أنظمة مثل النظام السابق لكنَّها ال تتميَّز بازدواجيَّة القوانني؛        
  .لقوانني موحَّدة، كما ختتلف هذه العالقة بني ما هو واقع وما هو مفترض

وسنحاول يف هذا الباب أن ندرس العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنك املركزي كما هـي               
راسة تلـك العالقـة     يف الواقع من خالل دراسة خمتلف النماذج والبيئات املشار إليها سابقاً، مثƋ د            

بتفصيل أكرب وفق منوذج البنك اإلسالمي الذي يعمل يف ظلƍ نظام مزدوج القوانني، وهي دراسـة          
تطبيقيَّة حول عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر، مثƋ نتقدَّم يف األخري بتصوŊرنا ألهمِّ حمدِّدات               

ليدي، والوظائف املفترضة هلذا األخري جتاههـا،       العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنك املركزي التق      
  :وذلك يف الفصول التالية 

  العالقة احلالية بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة يف إطار قوانني وبيئات: الفصل األوَّل  •
  .                          خمتلفة

  نظƍمة لعمل البنوك التقليديَّةدراسة لبنك إسالمي يعمل يف إطار القوانني امل: الفصل الثاين  •
  ).دراسة تطبيقيَّة حول عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر                         (

 .وظائف البنك املركزي التقليدي املفترضة جتاه البنوك اإلسالميَّة: الفصل الثالث  •



 

132
 

ȯَّوɉصل اȦال  
  وك املركزيَّة يف إȕار قوانني وبيǞات ƯتلȦةالعالقة احلالية بني البنوك اإلسالميَّة والبن

  :متهيد 
سنتناول يف هذا الفصل العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة من خـالل بيئـات               
خمتلفة، وهي عبارة عن جتارب قانونيَّة وتنظيميَّة هلذه العالقة، مع حماولة نقد هذه التجارب الـيت                

  .نت وفق نفس النموذجختتلف من دولة ألخرى، وإن كا
وإذا كنا نتناول يف هذا الباب عالقة البنوك اإلسالميَّة بالبنك املركزي التقليدي وفق ما هـو         
واقع وما هو مفترض، فقد ال يكون من املالئم أن ندرس هنا منوذج النظام املـصريف اإلسـالمي                  

 ذلك إلبراز خمتلف النماذج     الكامل، والذي ُيفترض فيه وجود بنك مركزي إسالمي، لكنَّنا تعمَّدنا         
يف فصل واحد، وهو ما قد يساعد القارǛ على اكتشاف مواطن اخلالف بينها، ومـا دام هـذا                  
النموذج ال يعدو يف تطبيقه على الثالثة بلدان فهو إذن من باب تغليب الكلƍ على اجلزء، هذا من                  

ين أو السوداين لـيس هـو       جهة، ومن جهة أخرى فقد يكون البنك املركزي الباكستاين أو اإليرا          
البنك املركزي اإلسالمي النموذجي الذي نتصوَّره من خالل هذا البحث، وبالتايل تبقـى تلـك               
التجارب حماوالت لتحقيق ذلك اهلدف، إذ سنرى من خالل استعراضنا لتلك التجـارب أنƋ هلـا                

  :لفصل املباحث التالية إجيابيَّاهتا كما أنƋ هلا سلبيَّاهتا مثل بقيَّة التجارب، ويضمŊ هذا ا
  .منوذج نظام مصريف إسالمي متكامل:  املبحث األوَّل -
  منوذج نظام ذي قوانني خاصَّة ملراقبة أعمال كلƊ من البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة:  املبحث الثاين -

  ).نظام مزدوج القوانني                    (
  .لبنوك اإلسالميَّة للقوانني املنظƍمة لعمل البنوك التقليديَّةمنوذج نظام ختضع فيه ا:  املبحث الثالث -

ȯَّوɉاملبحث ا  
  ƴوǯǽ نȚام مصريف إسالمɄ كامل

قامت بعض الدول يف العامل اإلسالمي بأسلمة نظامها املصريف بشكل كامل، حبيث أصبحت             
 ألحكام الـشريعة    معامالت البنوك مع األفراد ومعامالهتا مع البنك املركزي للدولة خاضعة كلّها          

  :اإلسالميَّة، وهذه الدول تتمثƋل يف ثالث هي 
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  . باكستان–أوَّالً 

  : مراحل أسلمة النȚام املصريف يف باكستان -1
ورثت الباكستان نظاما اقتصاديŋا قائماً على الفائدة عند انفصاهلا عن اهلند وقيامها كدولـة              

م كانت تفكƍر يف إلغاء الربا مـن        1956م، ومنذ أن وضعت دستوراً خاصاً هبا سنة         1947سنة  
نظامها اإلقتصادي، لكنَّ الوضع استمرَّ على تلك احلال قرابة الثالثني عامńا، إىل أن تولƋى الـرئيس                

م حيث قرَّر أسلمة النظام املصريف واملايل، ويف سبتمرب         1977 يوليو   5حممَّد ضياء احلق احلكم يف      
بإعداد برنـامج   ) ويسمَّى أيضńا جملس الشؤون اإلسالميَّة    (م كُلƍف جملس الفكر اإلسالمي      1977

  .أوَّيل اقتصادي خالٍ من الفائدة
ومل يكتف الرئيس بذلك بل حدَّد أيضńا مدة ثالث سنوات إللغاء الفائدة من اقتصاد الدولة،               
وفضالً عن ذلك جعل هذا البيان اجلمهوري يأخذ شكل النصِّ الدستوري، وذلك مـن خـالل                

لدستور ينصŊ على أنƋ استبعاد القوانني املـتَّصلة باألمور املاليَّة من دائـرة اختـصاص              تعديل يف ا  
احملاكم الشرعيَّة سوف يبقى ساري املفعول ملدة ثالث سنوات فقط، أي بعد هذه املـدة ميكـن                 

  .)1(للمحاكم الشرعيَّة أن حتكم يف املسائل املاليَّة حسب أحكام الشريعة اإلسالميَّة
 خبريا اقتصاديŋا ومصرفيŋا لوضـع برنـامج        15 الفكر اإلسالميَّة بتكوين جلنة من       قام جملس 

م، وكان تقريراً مؤقƋتـاً     1978 يناير   2اخلطƋة املطلوب، وانتهت هذه اللجنة من إعداد تقريرها يف          
م، 1980ألسلمة ثالث مؤسَّسات ماليَّة، مثƋ سلمت تقريراً ختاميŋا جمللس الفكر اإلسالمي يف فرباير           

م، والذي تنـاول أربعـة      1980 يونيو   15وقد أقرَّ اجمللس هذا التقرير مع بعض التعديالت يف          
  :)2(اختيارات، مع األخذ بعني االعتبار تكوين خطة عمل وهي

 البدء يف إقامة بنك منوذجي يتعامل بعيداً عن الفوائد، وعلى أساس اخلربة النامجة عن تـشغيله                 -أ
    ƍـي          ميكن بعد ذلك تنظيم كلƍاإلجراءات والعمليَّات اخلاصَّة مبؤسَّسات التمويل على أساس التخل 

  .عن الفوائد
ـ -ب ـ إىل نظام اقتصادي خيلو من الفوائد،  دفعة واحدة  إعداد مشروع شامل للتحوŊل الكامل 

 .وميكن فيما بعد حتديد التوقيت املناسب ملثل هذا التحوŊل

                                  
املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسـالمي،      : ، نشر 2تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان، ط      : إلغاء الفائدة من االقتصاد     -)1(

 .16: ، ص)من مقدِّمة التقرير بتصرŊف(م، 1984 –هـ 1404السعوديَّة، /جامعة امللك عبد العزيز، جدَّة
 مـايو   -هــ   1407، رمـضان    60: ، جملة البنوك اإلسالميَّة، العدد    )ة يف باكستان  أسلمة الصريفة الداخليَّ  : (عزيز احلق . م  -)2(

 .29، 28 :، ص1988
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  .ن الفوائد على مراحل ميكن ختليص النظام اإلقتصادي م-جـ
ميكن البدء بإنشاء أقسام يف املصارف التجاريَّة املوجودة تعمل بالنظام الالربوي، وتتواجد إىل              - د

جانب الوحدات األصليَّة اليت تعمل على أساس النظام الربوي، على أن يعطَى املودعـون حـقَّ                
 .س املشاركة يف الربح واخلسارةالربوي والالربوي الذي يبƖ على أسا: اإلختيار بني النظامني

وقد قام اجمللس بتبنِّي اإلختيار الثالث، ويف نفس الوقت فإنَّه يقرŊ نظاماً للعمل جيمع بني مـا                 
  .بني اإلختيارين الثالث والرابع

وفيما خيصŊ اجلدول الزمين، فقد ُخطƍط لذلك ثالث سنوات تتمŊ فيها عمليَّة التخلƌص مـن               
م، ولكن أظهرت الضرورة أثناء     1981م إىل هناية ديسمرب     1979من أوَّل يناير    نظام الفوائد تبدأ    

تنفيذ الربنامج أن متتدَّ الفترة من ثالث إىل ستِّ سنوات، وتأخَّرت البداية ستَّة أشهر، فأصـبحت                
م إىل أوَّل يوليـو     1981م بدالً من يناير، وهكذا امتدَّت من آخر ديـسمرب           1979أوَّل يوليو   

  : متƋ تنفيذ اخلطƋة حسب اجلدول الزمين التايل م، وقد1985
شـركة الباكـستان    : م، وذلك بأسلمة كلƊ مـن     1979بداية من أوَّل يوليو     : املرحلة األوىل    -

 .لإلستثمار، اإلحتاد الوطين لالستثمار، مؤسَّسة متويل املساكن

ذه املرحلـة أضـيفت     م، ويف ه  1984 يونيو   30م إىل   1981من أوَّل يناير    : املرحلة الثانية    -
 :للمجموعة األوىل Ʀسة بنوك جتاريَّة وطنيَّة، وهي 

 . بنك باكستان املنتظم-           

 . بنك حبيب احملدود-           

 . البنك اإلسالمي التجاري احملدود-           

 . بنك باكستان الوطين-           

 . بنك اإلحتاد احملدود-          

م، تنفيذاً ملا أعلنه وزيـر املاليَّـة        1985م إىل أوَّل يوليو     1984من أوَّل يوليو    : الثة   املرحلة الث  -
أصدر بنك الدولة الباكستاين التعليمات الضروريَّة إىل كلƍ الشركات املـصرفيَّة الـيت تعمـل يف                

 :باكستان أن تبدأ نظام الصريفة اإلسالميَّة كما يلي 

نƋ التمويل الذي متنحه املـصارف للحكومـة الفيدراليَّـة أو           م فإ 1985 بداية من أوَّل أفريل      -أ
للحكومات احمللƍـيَّة، أو لشركات القطاع العامِّ، أو للشركات املسامهة، ال بدَّ أن يتَّخـذ أحـد                

  .األساليب اليت تدخل ضمن قنوات التمويل اإلسالميَّة
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ى أساس الفوائد، ولكنَّها تقبل     م لن تقبل املصارف أيَّ ودائع عل      1985 بداية من أوَّل يوليو      -ب
مجيع الودائع على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة، أمَّا ودائع احلسابات اجلارية فإنَّهـا تقبـل                

  .حسب النظم القائمة، حيث إنƋ اللوائح تنصŊ على أهنا ال تعطي أرباحاً
 باكستان، كما أهنا ال      ال تسري التعليمات السابق ذكرها على ودائع احلسابات األجنبيَّة يف          -جـ

  .تسري أيضńا على القروض األجنبيَّة، حيث تسري عليها الشروط اليت تنصŊ عليها القروض
م تلغى الفائدة من كلƍ األنظمة املصرفيَّة يف باكستان، فبما          1985وهكذا فمنذ بداية يوليو     
  .عدا القناتني السابق ذكرمها

امليدان، حيث متƋ اإلعالن مرَّة أخرى عن خطوة جديدة         ويبدو أنƋ ذلك مل يتحقƋق فعلـيŋا يف        
 أشـهر، تبـدأ يف      6لتغيري النظام املصريف جذريŋا إىل النظام اإلسـالمي يف فتـرة ال تتجـاوز               

  .(1)م31/12/1985م وتنتهي يف 1/7/1985

  : بعȐ جوانب العالقة بني البنȬ املركزي والبنوك اإلسالميَّة يف باكستان -2
أنƋ عـدداً كـبرياً مـن أدوات        ) بنك الدولة الباكستاين  (ركزي لباكستان   وجد املصرف امل  

السياسة النقديَّة، مثل حتديد نسبة اإلحتياطي ونسبة السيولة وحتديد سقوف اإلئتمـان املـصريف،              
             ،Ÿوتعيني أهداف إلزاميَّة لإلئتمان املصرفيَّة، وإصدار التعليمات املباشرة للبنـوك، واإلقنـاع األد

  ƌالنظام اجلديد     ستظل ƍق بسعر إعادة اخلصم، والذي كان يستعمله         . أدوات فعَّالة يف ظلƋأمَّا ما يتعل
املصرف املركزي كأداة فعَّالة للسيطرة على املعدَّل العامِّ للسيولة لدى املصارف التجاريَّـة، فقـد               

ة إىل هذه املصارف    جرى استبداله بنظام املشاركة يف األرباح واخلسائر عند تقدميه مساعدات ماليَّ          
واملؤسَّسات املاليَّة األخرى، حيث أُعطيت للبنك املركزي صالحية حتديد نسبة اقتـسام الـربح              

عند (واخلسارة على األموال اليت يقدِّمها املصرف املركزي للبنوك التجاريَّة وتغيريها من حني آلخر              
ستطيع البنك احلصول عليهـا مـن       ، وكذلك حتديد حدŖ أدƅ أو أعلى لنسبة الربح اليت ي          )احلاجة

  .نشاطاته مع العمالء، ويف كلƍ احلاالت تتوزَّع اخلسارة حسب نسبة املسامهة يف التمويل
م، أُعلن عن إلغاء معدَّل البنك وأنه سيتمŊ تقدمي األمـوال           1985لذا واعتبارńا من أوَّل يناير      

ويل التنمية الوطنيَّة سيكون الربح الذي      للبنوك بدون فوائد، وأُعلن أنه يف حالة البنوك ومؤسَّسة مت         
ُيدفع لبنك الدولة نظري ما يوفƍره هلا من مساعدات مؤقƋتة مساوياً ملعدَّل العائد الذي سيدفعه البنك                
الذي أخذ التمويل على الودائع اإلدِّخاريَّة لديه، وإذا مل يكن للبنك املتلقƍي ملساعدة بنك الدولـة                

ـƋة ودائ   ع ادِّخاريَّة، يكون معدَّل الربح الذي يدفعه لبنك الدولة مقابل مساعدته نفس            الباكستاين أي
                                  

(1)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , op.cit. , p: 206. 
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  .معدَّل العائد الذي يدفعه هذا البنك على الودائع لستَّة شهور
ويف حالة حتقيق البنك خلسارة خالل السنة احملاسبيَّة، ُيعاد الربح الذي تلقƋاه منه بنك الدولة               

  .)1(اخلسارة مجيع املموِّلني، كلƉ حسب حصَّته يف التمويلخالل تلك الفترة إليه، ويتقاسم 
وبالنسبة ملعدَّالت األرباح املفروضة على العمليَّات التجاريَّة واإلستثماريَّة فهي تتراوح بـني            

، وبعض العمليَّات مل حيدَّد هلـا حـدŌ          % 20، وحدŖ أقصى يبلغ     )أي ليس هلا حدŌ أدƅ    (الصفر  
  .(2)أقصى

  :حȚات املسجَّلة على النȚام املصريف اإلسالمɄ يف باكستان  بعȐ املال-3
حول تقييم أسلمة النظام املصريف يف      ) صديقي.ن.منهم م (يف دراسة قام هبا فريق من الباحثني        

تطبيق القوانني املستمدة من الشريعة اإلسالمية علـى        "م حتت عنوان    1998باكستان ُنشرت سنة    
بحث أنƋ عمليَّة التحوŊل إىل النظام اإلسالمي قـد متƋـت بيـسر             ، وجد فريق ال   "األعمال املصرفية 

ومرونة، فلم ينتج عن التحوŊل خروج األموال أو اƳفاض حجم الودائع، أو تدنِّي النشاط املصريف               
  .أو النشاط اإلقتصادي املعتمد على التمويل املصريف، وذلك باإلعتماد على إحصائيَّات رمسيَّة

 أنƋ هناك عدداً من الدالئل تشري إىل أنƋ عمليَّة التحوŊل قد متخَّـضت              كما وجد فريق البحث   
عن زيادة ملموسة يف معدَّل تعامل اجلمهور مع املصارف وزيادة يف قدرهتا على اجتذاب ودائـع                

-1982 يف الفتـرة     % 34جديدة، فقد حقƋقت الودائع الزمنيَّة لدى املصارف معدَّل منوŖ قدره           
1986  Ŗإلغاء      1982-1977 خالل الفترة    % 21 قدره   م مقابل منو Ƌم، كما وجدت الدراسة أن

الفائدة مل يؤدِّ إىل اƳفاض الودائع اإلستثماريَّة، بل الحظت زيادة نسبة تلك الودائع إىل اجملمـوع                
             Ƌالبنوك التجاريَّة استطاعت خالل الفترة اليت مت Ƌفيها  العامِّ للودائع اجلارية واآلجلة، كما سجَّلت أن 

:  للفترة ما بني   % 27التحوŊل أن حتقƍق معدَّالت أعلى من األرباح، فكان معدَّل النموِّ يف أرباحها             
  .)3(م1980-1977:  خالل الفترة% 7م مقابل ما ال يزيد عن 1980-1986

لكن باملقابل أثبتت هذه الدراسة أنƋ مجيع املعامالت احلكوميَّة تقريباً ما زالت تقـوم علـى                
ئدة، وتشمل هذه سندات اخلزانة، واألموال اليت تتلقƋاها اخلزانة لإليداع، والقروض املطروحـة             الفا

                                  
 تطبيقيـة علـى     تطبيق القوانني املستمدة من الشريعة اإلسالمية على األعمال املصرفية؛ دراسة         :  درويش صديق جستنية وآخون      -)1(

: م، ص 1998هـ1419السعودية ،   / ، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة          1النظام املصريف الباكستاين، ط   
130  .   

(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , International Monetary Fund , Washington . 
D.C. , 1987, p : 19. 

 . وما بعدها198 :سابق، صالرجع امل: يش صديق جستنية وآخروندرو  -)3(
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يف السوق، والقروض املباشرة اليت تأخذها اخلزانة من بنك الدولة، وبرامج اإلدِّخـار الـصغرية،               
  .والقروض بني اجلهات احلكوميَّة وأرصدة صندوق اإلدِّخار والتقاعد

م طُلب من البنـوك أن تـستثمر يف الـسندات           1986-1985مل املايل   واعتباراً من العا  
  .)1(واألسهم احلكوميَّة وسندات اخلزينة اليت تقوم مجيعها على الفائدة

م لتحـلƋ   1980حيدث هذا بالرغم من أنه تقرَّر إصدار شهادات املشاركة ألجل يف يونيو             
، وهـذا لتمويـل العجـز يف        ) األسلمة قبل البدء يف  (حملƋ السندات اليت تصدرها احلكومة سابقاً       
  .)2(امليزانيَّة، أو لتوفري غطاء لإلصدار النقدي

أمَّا جملس الفكر اإلسالمي الباكستاين الذي كُلƍف بوضع خطـة األسـلمة فهـو جهـاز                
يف (استشاريŌ، وليس لتوصيَّاته قوَّة إلزام بالنسبة للحكومة؛ لذلك فإنƋ عمل هذه األخـرية كـان                

  :بعكس ما أوصى به اجمللس، ومن أهمِّ ما قامت به احلكومة يف هذا الصدد) دةنواح متعدِّ
 . عدم إلغاء الفائدة من املعامالت احلكوميَّة، رغم إمكانيَّة توفري البدائل اإلسالميَّة-

على ) كاملراحبة واملشاركة يف األرباح   (قصر استخدام صيغ التمويل األخرى املـتَّصلة بالتجارة         -
 .القطاعات االقتصاديَّةقليل من 

 .إلغاء الفائدة من جانب األصول قبل إلغائها من جانب اخلصوم -

ـ  الذين اختربوا بصورة فرديَّة اإلجراءات العمليَّة ألسلمة النظام املصريف يف  كما أنƋ العلماء 
طبيقـات  اليت تـتمŊ فيهـا الت     ) وأمهها املعامالت احلكومية  (ـ سجَّلوا أنƋ بعض اجملاالت     باكستان

وحديثاً ويف إحدى حماكمات احملـاكم      . املصرفيَّة الفعلية متثƍل اƲرافاً عن مبادǛ الشريعة اإلسالميَّة       
البنكيَّة، وهي احملكمة الفيدراليَّة للشريعة، أشارت إىل أنƋ النظام املايل الذي يقوم علـى هـامش                

  .(3) مع مبادǛ اإلسالمالربح، والذي تطبِّقه البنوك يف باكستان غري مالئم أو متطابق
يف هذا اإلطار أيضńا، يرى الباحث حممَّد عمر شابرا أنƋ إجراءات األسلمة يف باكـستان مل                
حتقƍق املقصود منها، فمن احملتمل أهنا قد متƋت دون أن تستصحب األهداف اإلجتماعيَّة واإلقتصاديَّة              

ألـف روبيَّـة     100لودائع اليت تقلƌ عن     لإلسالم، ويستدلƌ على ذلك ببعض األرقام، فمثالً فإنƋ ا        
م، أصبحت متثƍل   1979 أي ثالثة أرباع إمجايل ودائع البنوك التجاريَّة عام          % 74,6كانت متثƍل   

 من إمجايل الودائع، وباملقابـل فـإنƋ        % 43م حوايل   1994عاماً من األسلمة يف سنة       15بعد  
                                  

 .74:  صتطبيق القوانني املستمدة من الشريعة اإلسالمية على األعمال املصرفية؛: درويش صديق جستنية وآخون   -)1(
 .142: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)2(

(3)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 41. 
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كانت متثƍل  )  هبا القروض أو التمويالت الصغرية     ويقصد(ألف روبيَّة    100السلفيَّات اليت تقلƌ عن     
 يف  % 4,37 من إمجايل سلفيَّات البنوك التجاريَّة يف التاريǸ األوَّل، أصبحت متثƍل فقد             % 18,9

 27,4 من املوارد الـيت قـدَّمها   % 55,6كما جند من مظاهر اإلختالل أيضńا أنƋ        . التاريǸ الثاين 
 مقترض متميِّز فقط، ومل تنجح جمموعة الـنظم         4703ىل  م قد ذهبت إ   1994مليون مودع عام    

  .(1)م يف تصحيح هذه اإلختالالت1992والقواعد اليت صدرت عام 
ويبدو أنƋ كلƋ اإلجراءات السابقة يف سبيل أسلمة النظام املصريف يف باكستان مل تأت بثمارها   

لشأن على كثرهتا، ممَّا حدا باحملكمة      املرجوَّة بسبب عدم اجلدية أو الصرامة يف تطبيق القوانني هبذا ا          
        Ǹالقوانني املخالفـة       2001 يونيو   30العليا يف هذا البلد إىل حتديد تاري ƍم كآخر موعد إللغاء كل

 عاماً، رغـم  22، وهو ما يعين أنƋ إجراءات األسلمة قد امتدَّت إىل )2(للشريعة اإلسالميَّة وتغيريها 
  .تان حلد اآلنبعض بقايا التعامل الربوي يف الباكس

  : إيـــران –ǭانياً 

  : مراحل أسلمة النȚام املصريف يف إيران -1
جاءت أسلمة النظام املصريف يف إيران مع التغيŊرات اليت جاءت هبا الثورة اإلسـالميَّة، وقـد       

م، وتقلـيص عـدد   1979تأميم املصارف مبوجب قانون سنة : حدث حينها تغيŊران هامَّان، مها  
 مجعيَّات إىل ستَّة بنوك جتاريَّـة،       10 مؤسَّسة ادِّخار و   16 بنكاً و  36من  )  اندماجها بفعل(البنوك  

  . Post-bank (3)وثالثة بنوك متخصِّصة، مث أضيف إليها بعد ذلك بنك متخصِّص هو 
م على مشروع قانون متكامل إللغاء الفائدة       1983 أغسطس   30وافق الربملان اإليراين يف     

 مارس  21ة للبنوك التجاريَّة والبنك املركزي، ومل يوضع حيِّز التنفيذ إالƋ يف            من املعامالت املصرفيَّ  
م، وختتلف جتربة إيران عن باكستان يف حتويل النظام املصريف إىل نظام إسالمي يف أنƋ إيران                1984

إستخدمت املنهج الشامل واملتكامل يف التقنني، وإن اتبعت املنهج التدرجيي يف التطبيـق، بينمـا               
  .اتبعت باكستان هذا املنهج األخري يف التقنني والتطبيق

ُوضعت مرحلة انتقالية ألسلمة النظام املصريف يف إيران مدَّهتا ثالثة سـنوات، وقـد حـدَّد                

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
 .39: م، ص2000 أفريل –هـ 1411، حمرم 226: جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد  -)2(

(3)- Ali YASSERI : Islamic Banking Contracts as Enforced in IRAN; Implication for the Iranian Banking 
Practices, A paper presented to the fourth international conference on Islamic economics and banking 

(Islamic Finance Challenges and Opportunities in the twenty-first century) Loughborough /Leicestershire 
– U.K., 2000. 
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القانون آجاالً للتحوŊل، حيث طالب البنوك بتحويل ودائعها إىل التعامل وفق أحكـام الـشريعة               
اهتا خالل ثالث سنوات من تاريǸ املصادقة علـى القـانون،    اإلسالميَّة خالل سنة، وجمموع عمليَّ    

وبعد مرور املرحلة اإلنتقاليَّة حتوَّل نظام الفوائد يف إيران إىل نظام املشاركة يف األرباح، حتت رقابة                
  .)1(البنك املركزي الذي خوَّله القانون حقَّ وضع احلدود العليا لألرباح املسموح هبا

م، حيـث يف    1983مة قد بدأت فعلـيŋا قبل املصادقة على قانون         ويبدو أنƋ خطوات األسل   
م إختذ البنك املركزي اإليراين بعض اخلطوات اإلداريَّة إللغاء الفائدة من املعـامالت             1981فرباير  

 كحدŖ أقـصى لتغطيـة أعبـاء        % 4البنكيَّة، ومن مجيع الصفقات والتعامالت، وُعوِّضت بنسبة        
 كحدŖ أدƅ وكنسبة ربح، وذلك حسب طبيعـة النـشاط           % 8 و 4 اخلدمة، ونسبة تتراوح بني   

  .(2)اإلقتصادي، أمَّا الفائدة على الودائع فقد متƋ حتويلها إىل حدŖ أدƅ مضمون من الربح

  : بعȐ جوانب العالقة بني البنȬ املركزي والبنوك اإلسالميَّة يف إيران -2
لى للنقد واإلئتمان، وهو الـذي يقـوم        توضع السياسة النقديَّة يف إيران من طرف جملس أع        

بسياسة توجيه اإلئتمان بالتعاون والتشاور مع األطراف الفاعلة يف اإلقتصاد، والبنك املركزي ميكن             
أن يتحكƋم أكثر يف هذا التوجيه عن طريق تغيري اإلحتياطيات، اإلقناع األدŸ، التدخŊل يف عمليَّات               

 من أصوهلا يف سندات حكوميَّـة قـصرية         % 30لبة جبعل   السوق املفتوحة، حيث إنƋ البنوك مطا     
  .)3(األجل مبعدَّل عائد ثابت

وهكذا ويف ظلƍ النظام اجلديد ُخوِّل البنك املركزي صالحيَّات واسـعة ملراقبـة عمليَّـات               
البنوك، حبيث استخدم كلƋ وسائل السياسة النقديَّة التقليديَّة اخلالية من الربا مع استخدام وسـائل               

  :يدة لتطهري عمليَّات البنوك من الفائدة، ومن بني هذه الصالحيَّات جد
 .حتديد معدَّالت العائد األدƅ واألقصى املقرَّرة من وراء تقدمي التسهيالت البنكيَّة -

حتديد الربح األدƅ واألقصى للبنوك يف نشاطات املضاربة واملشاركة، وكذلك يف عمليَّات البيع              -
 . املنتهي بالتمليكبالتقسيط والتأجري

حتديد معدَّالت العمولة القصوى اليت ميكن أن تأخذها البنوك مقابل ما تقدِّمه مـن خـدمات                 -
 .بنكيَّة

 .حتديد القطاعات الواجب على البنوك أن توظƍف فيها أمواهلا -
                                  

 . وما بعدها86 :البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص:  املالقيعائشة الشرقاوي  -)1(
(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 9. 

 .14: املرجع السابق، ص   -)3(
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 .حتديد احلدِّ األقصى للتسهيالت اليت ميكن أن تقدَّم لكلƍ زبون -

عدَّة صيغ متويلية إسالمية للعمليَّات الواجب تطبيقها يف صـفقات          م  1983لقد قدم قانون    
البنوك املاليَّة، كما نصَّ على وجوب أن ختصِّص البنوك جزًءا من مواردها ملنح القروض احلـسنة،                

  .(1)وذلك للمسامهة يف إجناز األهداف اإلقتصاديَّة واإلجتماعيَّة للبلد واحملدَّدة يف الدستور

  :ت املسجَّلة على النȚام املصريف اإلسالمɄ يف إيران  بعȐ املالحȚا-3
) ومنها دراسة ضياء الدين أمحد    (إنƋ الدراسات التقييميَّة حول أسلمة النظام املصريف يف إيران          

بيَّنت أنƋ البنوك اإليرانيَّة قد تأقلمت جيِّداً مع النظام اجلديد، كما أنƋ من نتائج هذا النظام إعـادة                  
 البنكيَّة يف إيران Ʋو حتقيق األهداف اإلقتصاديَّة ذات الطابع اإلجتماعي اإلسالمي،            توجيه األنشطة 

وقد اسُتعمل النظام املصريف كأداة إلعادة هيكلة اإلقتصاد احملفƍز لإلنتاج على حساب اخلـدمات              
ج بأغلب  واإلستهالك، كما أنƋ البنوك قد خفƋضت من متويل إنتاج السلع الكماليَّة والسلع اليت تنت             

املوادِّ املستوردة، وباملقابل رفعت من متويل إنتاج السلع الضروريَّة والوسيطيَّة بـشكل حمـسوس،              
  .وأعطت أمهƍـيَّة لتمويل قطاع الزراعة

كما أنƋ النظام املصريف قام بإعطاء أمهƍـيَّة للقروض احلسنة كوسيلة لـدعم الفئـات ذات               
لفة املنخفضة، لتمويل األنشطة الفالحيَّة، والتعاونيَّـات       الدخل الضعيف، لبناء املساكن ذات التك     
  .)2(واملؤسَّسات الصناعيَّة ذات احلجم الصغري

وبفعل سياسة تقييديَّة للبنك املركزي اإليراين مع سياسة ضريبيَّة تقييديَّة أيضńا سجل اإلقتصاد  
م إىل  1983 سـنة    % 17,7اإليراين بعض املؤشرات احلسنة مثل اƳفاض معدَّل التضخŊم مـن           

  .(3)م1984 سنة 10,5
لكن باملقابل فإنƋ أهمَّ السلبيَّات املسجَّلة عن هذا النظام هو أنه مل توجد حلدِّ اآلن أية حماولة                 
ألسلمة العمليَّات املصرفيَّة واملاليَّة الدوليَّة، كما أنƋ احلكومة استمرَّت يف قرض البنوك على أساس              

 يف هذا الشأن أنƋ العمليَّات املاليَّة بني وحدات القطاع املصريف العامِّ، مبا             العائد الثابت، حيث تقرĉَر   
فيها البنك املركزي والبنوك التجاريَّة اليت أمِّمت بالكامل ميكن أن تكون على أساس العائد الثابت،     

  .(4)وال يعترب ذلك اختراقاً للقانون
ـ   احلكوميَّة اليت جتَبر البنوك التجاريَّـة  ـ أنƋ السندات وكمثال على ذلك وقد رأينا سابقاً 

                                  
(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 42, 43. 

 .45 ،44: املرجع السابق، ص   -)2(
(3)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 14. 

(4)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 44 et 59. 
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على أن تستثمر فيها جزًءا من أمواهلا تكون مبعدَّل فائدة، كما رأينا أنƋ هذه البنوك اليت تعمل حتت                  
رقابة البنك املركزي قد حتول فيها معدَّل الفائدة على الودائع إىل حدŖ أدƅ مضمون الربح، وهـذا                 

و املشاركة يف الربح واخلسارة، وباإلضافة إىل هذا أيضńا، وخمالفةً لنفس           خمالف ملبدأ الغنم بالغرم، أ    
  .)1(املبدأ فإنƋ القانون يسمح للبنوك بضمان رأس املال يف ودائع اإلستثمار ألجل

كما جتدر اإلشارة يف األخري إىل أنƋ فروع البنوك اإليرانيَّة خارج إيران تتعامـل بالفائـدة                
) اإلمارات( يف دSaderat    Ÿاملصريف اإليراين، فمثالً فرع بنك صادرات       بالرغم من أسلمة النظام     

بالرغم من أنƋ البلد املستقبل لنشاطه مسلم، ويتعامل أساساً مع التجَّار اإليرانيِّني املقيمني بدŸ، فإنَّه               
  .(2)يتعامل مع عمالئه بالفائدة

  : الســــودان –ǭالثاً 

  : السودان  مراحل أسلمة النȚام املصريف يف-1
م بإنشاء بنك فيـصل اإلسـالمي       1978بدأت جتربة املصارف اإلسالميَّة يف السودان سنة        
  .السوداين بقانون خاصŖ، مثƋ تبعه بعد ذلك ثالثة بنوك

إنƋ أسلمة النظام املصريف يف السودان بشكل كامل مل تكن وفق مسار مرن ومتدرِّج، حيث               
م التقليدي إىل اإلسالمي بصدور قرار مجهوري منع البنوك         م بدأ التحوŊل من النظا    1981يف سنة   

املتخصِّصة من استخدام الفوائد يف عمليَّاهتا واستبداهلا أدوات إسـالمية كاملـضاربة واملـشاركة              
  .واملراحبة

م، بدأت السلطة الـسودانيَّة     1983م وبداية سنة    1982ويف الفترة املتراوحة من هناية سنة       
ني بشكل عامŖ، فصدر كلƉ من القانون املدين اإلسالمي، والقانون اجلنـائي            تعمل على أسلمة القوان   

اإلسالمي، وقانون اإلجراءات اإلسالميَّة، وحرَّمت هذه القوانني كلƌها العمل بالربا، ومنعت احلكم            
م صدر قرار حيظر على مجيع البنوك       1983، ويف سبتمرب    )3(به لصاحل املرابني فرادى أو مؤسَّسات     

  .)4(لة بالسودان التعامل بسعر الفائدةالعام
مل يتَّخذ البنك املركزي السوداين أي إجراء لتكريس احملاوالت السابقة، إىل أن أحلƋت عليـه               

                                  
  .42: املرجع السابق، ص  -)1(

(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 171. 
 . وما بعدها93: البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي املالقي  -)3(
إدارة البحوث ببنك السودان، جملƋـة احتـاد        ): ورغوايدور بنك السودان يف تطوير وحترير اخلدمات املصرفيَّة يف إطار جولة أ           (  -)4(

 .83 :، ص2002، سبيتمرب 262 :املصارف العربيَّة، العدد
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                 Ǹرة بتـاريƍة يف املـسألة، فأصـدر مـذكƋـ السلطات املختصَّة الختاذ خطوات أكثـر جدِّيـ
أساس العقود اإلسالميَّة، ويف نفـس      م تطالب كلƋ البنوك مبمارسة عمليَّاهتا على        10/12/1984

السنة أرسل رئيس اجلمهورية إخطاراً إىل البنوك مدَّته شهران للتحوŊل إىل النظام اإلسـالمي، ومل               
  .(1)م بتغيŊر احلكومة1985حيدث أيضńا حتوŊل يستحقŊ اإلهتمام، وانتهى األمر سنة 

سوم الرئاسي السابق يبدو أنه فاجأ      لكن مع ذلك مل تتوقƋف إجراءات األسلمة، حيث أنƋ املر         
البنوك، وجعلها ختتار األسلوب األسهل واألسرع للتطبيق، وهو املراحبة لتمويل التجارة، ممَّا جعل             

م لفرض احترام   08/11/1986: يصدر تعليمة بتاريǸ  ) البنك املركزي السوداين  (بنك السودان   
  .(2)السقوف اإلئتمانيَّة املمنوحة هبذه الصيغة

م أبدت نيتها يف أن تكون اجلهود يف سبيل         1985غم من أنƋ احلكومة اليت جاءت بعد        وبالر
ـƋة وبطريقة أحسن تنظيماً، إالƋ أنƋ األمر ظلƋ يقتصر على بعـض                 أسلمة النظام املصريف أكثر جدِّي

 م، وأعلنـت أنƋ الـشريعة     1989التدخŊالت اجلانبيَّة، إىل أن جاءت حكومة اإلنقاذ الوطين سنة          
              Ŗاإلسالميَّة ستكون أساس القوانني يف الدولة، ولكن البنك املركزي مل يواكب احلركة بشكل جدِّي

  .وواضح
م أُعلن عن العودة إىل أسلمة النظام املصريف مرَّة ثانيـة، ويف نـوفمرب              1990ويف ديسمرب   

الدولـة  م صدر قانون تنظيم العمل املصريف وفق أحكام الشريعة اإلسالميَّة، ضمن هنـج              1991
ألسلمة اإلقتصاد الكلƍي، وقد خوَّل هذا القانون البنك املركزي تنظيم املعامالت املـصرفيَّة علـى               
األساس السابق، مثƋ تبع ذلك إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعيَّة على مجيع البنوك واملؤسَّسات املاليَّة،               

حوŊل من النظام اإلقتـصادي واملـصريف       تتولƋى تأهيل القطاع اإلقتصادي واملصريف فقهيŋا خالل الت       
  .)3(التقليدي إىل النظام اإلسالمي

  : بعȐ جوانب العالقة بني البنȬ املركزي والبنوك اإلسالميَّة يف السودان -2
قام بنك السودان بإلغاء استخدامه للفائدة كأسلوب من أساليب الرقابة املصرفيَّة، وكـذلك             

اليب الرقابيَّة الباقية كنسبة اإلحتياطي النقدي ونـسبة الـسيولة          أسعار اخلصم، إالƋ أنƋ أغلب األس     
م استمرَّت كمـا    1980والسقوف اإلئتمانيَّة، واليت كانت تطبَّق قبل األسلمة، واعتباراً من سنة           

                                  
(1)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
(2)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 34. 

التطبيقات االقتـصاديَّة اإلسـالميَّة     ”السياسة النقديَّة يف  التطبيق اإلسالمي املعاصر، حبث مقدَّم إىل ندوة            : صابر حممَّد احلسن    -)3(
 .م1998-هـ1419املغرب،  / البيضاء الدار،“املعاصرة
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، وهذا ما جعل املصارف اإلسالميَّة السودانيĉَة تشتكي من تلك اإلجراءات، وهي ال تطالب              )1(هي
  :ب الرقابيَّة بل بتطويرها لتراعي خصائص املصارف اإلسالميَّة، فمثالًبإلغاء هذه األسالي

 تطبيق السقوف اإلئتمانيَّة أدَّى إىل توقƌف النموِّ يف حجم التمويل الذي تقدِّمه البنوك اإلسالميَّة،               -
د خـارج   وبالتايل توقƌفها عن قبول ودائع استثماريَّة جديدة، ممَّا أدَّى إىل تسرŊب مثل هذه املـوار              

 .نطاق اجلهاز املصريف

تطبيق نسبة اإلحتياطي القانوين مل يفرِّق يف البداية بني طبيعة الودائع من حيث كوهنا جارية أو                 -
استثماريَّة، ممَّا أدَّى إىل احتجاز نسبة من الودائع اإلستثماريَّة وجتميدها تغطيةً هلـذه النـسبة، ويف                

 .زَّعالنهاية تدنِّي العائد احملقƋق واملو

ويبدو أنƋ بنك السودان قام بتصحيح الوضع بعد ذلك من خالل سياسته النقدية املعلنة لسنة               
م، حيث فرض على املصارف اإلحتفاȗ باحتياطي نقدي قانوين بالعملة احمللية بنـسبة ال              2002

 من مجلة ودائع املصرف بغري ودائع اإلستثمار وما يف حكمها، ونفس الـشروط              % 14تقلƌ عن   
  .ملعدَّل بالنسبة لإلحتياطي بالعملة األجنبيَّةوا

كما فرض بنك السودان على كلƍ مصرف اإلحتفاȗ بسيولة داخلـيَّة نقداً يف مجيع فروعه              
 من إمجايل الودائع، ونظرńا لɈثار السلبيَّة       % 10ملواجهة سحوبات العمالء اليوميَّة حبدŖ أدƅ يعادل        

       Ƌمن السيولة الداخليَّة علـى           اليت تنتج عن عجز السيولة، فإن ƅأد Ŗبنك السودان يتدخَّل بفرض حد
املصارف اليت تفشل يف إدارة سيولتها الداخليَّة، باإلضافة إىل توقيع جزاءات ماليَّة وإداريَّة، وحفاظاً              
على السيولة دائماً جيوز للمصارف اإلحتفاȗ بأصول سائلة إضافيَّة يف شكل شهادات مـشاركة              

، وأسهم الشركات املـسجَّلة     )شهامة(، وشهادة مشاركة حكومة السودان      )مشم(ي  البنك املركز 
  .)2(يف سوق اخلرطوم لألوراق املاليَّة

م أصدر بنك السودان منشوراً جلميع البنوك العاملة يف السودان، واليت يفتـرض             1987يف عام    -
العائد “: ل ثابت حيدَّد مسبقاً أمساه    أهنا قد حتوَّلت إىل العمل بالصيغ اإلسالميَّة، يطالبها بتطبيق معدَّ         

، يراعى أن يتمَّ حتديده كلƋ فترة يف ضوء معدَّالت التضخŊم يف السودان، وقد قيل تربيراً                ”التعويضي
 .إنه يهدف إىل تعويض املودعني عمَّا ميكن أن يلحقهم من ضرر بسبب ذلك: لذلك

النظام التقليدي، وأوضـحت كـلƌ      وقد انتقدت احلكومة هذا املنشور، واعتربته عودة إىل         
البنوك اإلسالميَّة القائمة آنذاك يف السودان بأنƋ هذا اإلجراء يتعارض مبدئيŋا مع الوثائق التأسيـسيَّة               

                                  
  . 163: البنوك املركزية ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص : أمحد جابر بدران   -)1(
 .38: ، ص2002، سبتمرب 262: جملة احتاد املصارف العربيَّة، العدد):  يف السودان2002السياسة النقديَّة التمويليَّة لعام (  -)2(
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هلا، وال ميكن تطبيقه إالƋ إذا أقرَّته هيئات الرقابة الشرعيَّة بتلك البنوك، وقد اجتمعت تلك اهليئات                
ليس أمراً ملزماً   “ العائد التعويضي ”درت فتوى شرعيَّة تعترب أنƋ      بعد ذلك وناقشت املوضوع، وأص    

  .)1(للبنوك يف السودان، بل هلا اإلختيار يف تطبيقه أو اإلستمرار يف عملها على أساس الوضع احلايل
م إىل البنـوك    1984وإضافة إىل ما سبق فإنƋ البنك املركزي عندما أصدر مذكƍرة ديسمرب            

ل ودائع على أساس الفائدة، والتمويل بالصيغ اإلسالميَّة، ترك للبنوك أنƋ ختتار            طالباً منها عدم قبو   
 .)2(نسب أرباحها دون توجيهات مفصَّلة أخرى

  : بعȐ املالحȚات املسجَّلة على النȚام املصريف اإلسالمɄ يف السودان -3
لمة، فعلـى   سجل النظام املصريف السوداين بعض املؤشرات احلسنة يف السنوات األوىل لألس          

م، إرتفعت نسبة الزيادة الـسنويَّة      1984سبيل املثال وتبعاً إللغاء العمل بنظام الفوائد يف ديسمرب          
  .م1985 عام % 65,9 إىل % 35,8يف إمجايل حسابات الودائع ارتفاعاً كبرياً من 

م إزداد حجـم    1997-89كما أنه وبعد التحوŊل إىل األسلمة الكاملة ، وخالل الفتـرة            
 32395,43 مليون جنيـه سـوداين إىل        265,13ائع اإلمجايل يف املصارف السودانية من       الود

، كما متكƋنت هذه املصارف خالل نفس  % 12119س أي بزيادة حقيقيَّة بلغت نسبة    .مليون ج 
 مليـون  4922,57 مليون جنيه سـوداين إىل  32,36الفترة من زيادة رأمساهلا واحتياطيَّاهتا من      

 .)3( % 15112 حقيقيَّة بلغت نسبة س أي بزيادة .ج

ـ  ـ فإنƋ التحوŊل من النظام املصريف التقليـدي إىل اإلسـالمي مل    وكما أشرنا سابقاً لكن 
م 1984ُتراَع فيه املرونة والتدرŊج، فإلغاء العمل بالفائدة وفق قانون املعامالت املدنيَّة يف ديسمرب              

املصرفيَّة اإلسالميَّة بطريقة شـكليَّة يف دفاترهـا وتقاريرهـا       جعل البنوك التقليديَّة تطبِّق التقنيَّات      
اخلاضعة ملراقبة البنك املركزي، وكان املسؤولون يف هذا األخري معارضني هلذا التغيري يف النظـام               
املصريف هبذه الطريقة، واليت جاءت مفروضة بقرار سياسي دون أن يكون ذلك مسبوقاً بدراسـة               

  .(4)ضروريَّة ومفصَّلة
يبدو أنƋ هذا كان خمالفاً ملا كان معلناً، حيث إنƋ تـصرحيات وزيـر املاليَّـة والتخطـيط                  و

                                  
 .165: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)1(
جتربة املصارف اإلسالميَّة يف السودان، حبث مقدَّم إىل ندوة صيغ متويل التنمية يف اإلسالم، اخلرطوم،               : عبد الرحيم حممَّد محدي     -)2(

 .م1993-هـ1413
التطبيقات االقتـصاديَّة اإلسـالميَّة     ”السياسة النقديَّة يف  التطبيق اإلسالمي املعاصر، حبث مقدَّم إىل ندوة            : حلسنصابر حممَّد ا    -)3(

 .م1998-هـ1419املغرب، /، الدار البيضاء“املعاصرة
(4)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 45. 
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م، جاء فيها أنƋ خطƋة الدولة      1982اإلقتصادي أمام جملس الشعب أثناء مناقشة املوازنة العامَّة لعام          
 اإلسالمي، وبالكيفيَّـة    وبرناجمها هو التحوŊل املتدرِّج واملتأنِّي من النظام الربوي إىل النظام املصريف          

  .)1(اليت ال حتدث هزَّة يف نظام البالد االقتصادي
ويرى الباحث حممَّد عمر شابرا بأن العودة إىل تطبيق نظام األسلمة يف السودان مرَّة ثانية يف                

م كان دون إعداد كبري من حيث التجريب والبنية األساسيَّة القانونيَّة واملؤسَّساتيَّة،            1990ديسمرب  
ورمبا الظروف اليت كانت مترŊ هبا البالد كانت غري مواتية هلذه العمليَّة، حيث كانـت يف خـضمِّ                  
حرب أهليَّة مدمِّرة، مع ما رافقها من جفاف وجماعة وحظر أمريكي، وقد كان هلذه الظروف أثر                

 إىل 1ما بني  مدمِّر وبصورة خطرية على اإلقتصاد، فاحلرب األهليَّة يف اجلنوب كانت تكلƍف البالد             
م 1990-80 سنويŋا خـالل الفتـرة       % 39,1 مليون دوالر يوميَّا، كما بلغ معدَّل التضخŊم         2

   .(2) يف السنوات املوالية هلذه الفترة% 100ليتجاوز بعد ذلك 

  املبحث الثاين
      ƴوǯǽ نȚام ǽي قوانني خاصَّة ملراقبة أعماȯ كلƊ من البنوك التقليديَّة واإلسالميَّة      

  )نȚام مزدوǯ القوانني(
عندما بدأ العمل املصريف اإلسالمي يف بعض دول العامل اإلسالمي، رأت هذه الدول الـيت               
رخَّصت بإنشاء البنوك اإلسالميَّة ضرورة سنِّ قوانني خاصَّة ملراقبة أعمال هذه البنـوك؛ وذلـك               

عالقتها مع البنوك املركزيَّة هلـذه      حماولة منها حللƍ بعض اإلشكاالت اليت قد تقع فيها، خاصَّة ف            
  :الدول، واليت تكاد تكون حمصورة العدد، وأمهƌها حسب التسلسل التارخيي لتلك املبادرة 

  : ماليزيا –أوَّالً 
قام رئيس وزراء ماليزيا بعد مساعي من بعض املؤسَّسات والشخصيَّات املاليزيَّة بتشكيل جلنة 

ـ      المي، وقـد قـدَّمت هـذه اللجنـة تقريرهـا بتـاريǸ             التوجيه القومي إلنشاء البنك اإلس
م متضمِّنا عدَّة توصيات، من بينها ضرورة إنشاء بنك يعمل وفق أحكام الشريعة             01/07/1982

اإلسالميَّة، وكذلك ضرورة إصدار قانون للبنوك اإلسالميَّة لتنظيم الترخيص هلا واإلشراف عليها،            
ل جملس رقابة شرعيَّة لإلشراف علـى مطابقـة         خاصَّة من طرف البنك املركزي، ووجوب تشكي      
  .البنك اإلسالمي يف عمليَّاته للشريعة اإلسالميَّة

                                  
هــ،  1402، شوال   25: ، جملة البنوك اإلسالميَّة، العدد    )السودان منطقة شبه خالية من املعامالت الربويَّة      (: موسى يعقوب   -)1(

 .42: ، ص1982أغسطس 
(2)- M. Umer CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, Paper presented to the seminar on 

“Contemporary Applications of Islamic Economics”, Casablanca /Morocco, 1419H-1998. 
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كما ُخوِّل البنك املركزي بأن يعدَّ حبثا سياسيŋا عن جدوى إقامة البنك اإلسالمي يف ماليزيا،               
  .)1(قابالً للتطبيقوقد كانت توصياته إجيابيَّة هبذا الشأن، وأنƋ إنشاء بنك إسالمي يعترب اقتراحاً 

بعد موافقة احلكومة على تقرير اللجنة السابق، أصدر الربملان وجملس الشيوخ قانون البنـوك              
  .م07/04/1983م، وُنشر باجلريدة الرمسيَّة للدولة يف 1982 يف هناية عام 276اإلسالميَّة رقم 

البنوك اإلسالميَّة من قبل    وقد تضمَّن القانون املذكور تنظيماً لعمليَّة التصريح واإلشراف على          
البنك املركزي بصورة مشاهبة ملا يتمŊ مع البنوك األخرى، مع بعض التعديالت اليت تقتضيها طبيعة               
نشاط البنك اإلسالمي، مع مالحظة احتفاȗ هذا القانون بصفة رئيسيَّة بقواعد احليطة واحلـذر يف      

) بعد خـصم الزكـاة والـضرائب      (نك  األعمال املصرفيَّة، وكذلك اخلصم من الربح الصايف للب       
  .)2( من رأس املال املدفوع% 100إحتياطي سنوي إىل أن يصل جمموعه إىل 

بعد ذلك وافقت احلكومة املاليزيَّة على إنشاء أوَّل بنك إسالمي يف ماليزيا، هو بنك إسـالم                
ة كوالملبور، ولـه    م ومقرŊه العاصم  1983 الذي بدأ عمليَّاته يف أوَّل يوليو        BIMBماليزيا بريهارد   

 فرعاً، وقد تبنَّت السلطات برناجماً يسري Ɲطى متدرِّجة لكي حتقƍق اهلدف من 68شبكة تتكوَّن من 
م 1983تطوير نظام العمل املصريف اإلسالمي؛ لذلك تقرَّر أنه وملدَّة عشر سنوات إبتداء من سنة               

 وأنه مع وجود بنك واحد قائم       جيب أن يكون هناك بنك إسالمي واحد هو البنك املذكور سابقاً،          
  .)3(باخلدمة يكون من السهل تطوير واختبار هذا النظام

وموازاة مع ذلك سعت الدولة إىل إجناح هذه التجربة بأن تفي مبتطلƋبـات نظـام مـصريف                 
  :)4(حقيقي وناجح، وهي ثالثة

 نظام العمل املصريف    ، وقد حقƋقته بعد ذلك بالتوسŊع إىل      )املؤسَّسات( عدد كبري من املتعاملني      -1
 . IBSالالربوي 

 أداة إسـالميَّة    21 عدد كبري أو تشكيلة متنوِّعة من األدوات أو املنتجات، وقد متƋ تطـوير               -2
 .م1993بنجاح مع بداية سنة 

                                  
دور البنك املركزي يف حتديد سياسات ونظم العمل املصريف يف ماليزيا واإلطار الرقاŸ له، حبث مقدَّم                :  عبد القادر  فحممَّد راز   -)1(

 .1996، الكويت، ”التجربة املاليزيَّة يف العمل املصريف اإلسالمي“إىل ملتقى 
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: ن عطيَّةمجال الدي  -)2(  .48 :البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي
)3(-   ƚالتجربـة  “اعتبارات السياسة النقديَّة عند تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف بيئة تقليديَّة، حبث مقدَّم إىل ملتقـى                 : حيدر حي

 .1996، الكويت، ”املصريف اإلسالمياملاليزيَّة يف العمل 
دور البنك املركزي يف حتديد سياسات ونظم العمل املصريف يف ماليزيا واإلطار الرقاŸ له، حبث مقدَّم                :  عبد القادر  فحممَّد راز   -)4(

 .1996، الكويت، ”التجربة املاليزيَّة يف العمل املصريف اإلسالمي“إىل ملتقى 
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 سوق مال إسالمي بني البنوك اإلسالميَّة، وقد متƋ إدخاهلا فعلـيŋا يف النظام املصريف املاليزي يف                -3
 .م03/01/1994

م، كان أمام البنك املركزي ثالثة خيارات       1993بعد مضيِّ فترة عشر سنوات، أي يف سنة         
  :بالنسبة لزيادة عدد املؤسَّسات اليت تقدِّم اخلدمات املصرفيَّة اإلسالميَّة وهي 

  .هو السماح بإنشاء البنوك اإلسالميَّة: األوَّل  -
وجودة بإنشاء فروع هلا لتقدمي اخلـدمات املـصرفيَّة         هو السماح للمؤسَّسات املاليَّة امل    : الثاين   -

 .اإلسالميَّة

هو السماح للمؤسَّسات املاليَّة املوجودة بتقدمي خدمات مصرفيَّة إسالميَّة مستخدمة يف           : الثالث   -
 .ذلك بنيتها املوجودة وفروعها

يـار  وقد وقع اإلختيار بعد دراسة مستفيضة من طرف البنك املركزي للموضوع علـى اخل             
ـ  واليت تقـدِّم   الثالث، ومبوجب هذا اخليار متƋ تطوير مشروع يسمح للمؤسَّسات املاليَّة املوجودة 

 مـارس   4ـ بأن تقدِّم خدمات مصرفيَّة إسـالميَّة، وبـدأ املـشروع يف              أيضńا منتجات تقليديَّة  
  .)IBS )1م، وهو ما يعرف مبشروع العمل املصريف الالربوي 1993

، وحيقƍـق   أنƋ النشاط املصريف اإلسالمي يف ماليزيا يسجِّل جناحـا مطƋـرداً          ويرى املراقبون ب  
  . )2(  سنويŋا% 7معدَّالت منوŖ عالية تصل إىل حوايل 

  : تركـــيا –ǭانيńا 
م أمسته بيوت التمويل اخلاصَّة     1983أصدرت تركيا قانوناً ينظƍم عمل البنوك اإلسالميَّة سنة         

Special Finance Houses  ، 7506/83وذلك باملرسوم رقم  Ǹ12 – 16 الصادر بتـاري –
م عن جملس الوزراء،    1984 – 03 – 15 الصادر بتاريǸ    7833/84م واملرسوم رقم    1983 

وقد حدَّد القانون طبيعة عمل هذه البنوك وعالقتها باألجهزة املختصَّة خاصَّة البنـك املركـزي،               
يتناسب وطبيعة عمل هذه املصارف، وعلى ضـوء        وكذا إجراءات التأسيس واإلدارة والتصفية مبا       

بيت الربكة للتمويل التركي، ومؤسَّسة فيصل      : هذا التنظيم نشأت البنوك اإلسالميَّة يف تركيا، مثل       
للتمويل يف البداية، مثƋ بيت األوقاف الكوييت التركي بعد ذلك، وقد افتتحت هذه البنوك فروعاً هلا                

                                  
)1(-   ƚالتجربـة  “لسياسة النقديَّة عند تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف بيئة تقليديَّة، حبث مقدَّم إىل ملتقـى                اعتبارات ا : حيدر حي

 .1996، الكويت، ”املاليزيَّة يف العمل املصريف اإلسالمي
هـ 1415، ذو القعدة    168: ، جملة االقتصاد اإلسالميَّة، العدد    )جتربة البنوك اإلسالميَّة من أجنح التجارب     : (عبد امللك احلمر    -)2(

 .9 :م، ص1995 أفريل -
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  .يف خمتلف املدن التركيَّة
املزايا اليت توفƋرت للبنوك اإلسالميَّة يف تركيا كوهنا ال ختضع لـنفس قيـود الرقابـة                 ومن  

املفروضة على البنوك التجاريَّة، وهذا يعطيها مقدرة تنافسيَّة أكرب يف السوق من حيث احلـصول               
لد، حيث  على مصادر التمويل، وتقدمي التسهيالت اإلئتمانيَّة، والقيام باستثمارات متنوِّعة داخل الب          

أهنا ال تلتزم بنفس اإلحتياطي القانوين املفروض على البنوك األخرى، وال مبعيار كفاية رأس املال،               
باإلضافة إىل قيامها باألنشطة التجاريَّة احملظورة على البنوك، وهي أيضńا غـري ملزمـة باحلـدود                

  .)1(القصوى عند منح اإلئتمان
 البنوك اإلسالميَّة بتركيا بأهنا أكثر مرونـة مـن          كما توصف الشروط اليت تنظƍم السيولة يف      

مثيالهتا يف البنوك األخرى، وتتمثƋل هذه الشروط يف إلزام البنوك اإلسـالميَّة باإلحتفـاȗ بنـسبة                
  من هـذا     % 10 من إمجايل احلسابات اجلارية كسيولة، وأن تودع لدى البنك املركزي            % 10

  .)2(األخرى املفروضة على البنوك % 30اإلمجايل عوض 
لكن ما يؤخذ على القانون املنظƍم ألعمال البنوك اإلسالميَّة يف تركيا أنه أعطـى للخزانـة                

، وهـو الـدور     )3(التركيَّة دوراً هامŋا يف مراقبة أعمال بيوت التمويل اخلاصَّة أي البنوك اإلسالميَّة           
 سلطة التفتيش عليها يف أيِّ      الذي ُيفترض أن ينسب إىل البنك املركزي، كما يتولƋى رئيس الوزراء          

  .)4(وقت

  : اإلمـــارات –ǭالثًا 
صدر بدولة اإلمارات العربيَّة املتحدة قانون خاصŌ باملصارف واملؤسَّسات املاليَّة والشركات           

 ربيع الثاين   3م الصادر بتاريǸ    1985 لسنة   6اإلستثماريَّة اإلسالميَّة، وهو القانون اإلحتادي رقم       
م، وقد تناول تعريف املصرف اإلسالمي، وتقنني عالقاته        1985 ديسمرب   15هـ املوافق   1406

  .)5(وأغراضه، وطريقة تكوين رأمساله، ونظام إدارته، وذلك على جهة اإلستقالل
                                  

 .91: البنوك الشاملة، مرجع سابق، ص: رشدي صاحل عبد الفتَّاح صاحل  -)1(
 .128 :البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي املالقي  -)2(
، 208 :ة، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد    سياسات املصرف املركزي يف تنظيم عمليَّات الصريفة اإلسالميَّ       : مؤيد وهيب آل زيد     -)3(

 .43: م، ص1998 يوليو –هـ 1419ربيع األوَّل 
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: مجال الدين عطيَّة  -)4(  .51 :البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي

  : ما يلي1 الفقرة 3فمثالً جاء يف املادة   -)5(
 للمصارف اإلسالميَّة احلقŊ مباشرة مجيع أو بعض اخلدمات والعمليَّات املصرفيَّة والتجاريَّة واملاليَّة واالسـتثماريَّة، كمـا                 يكون

 لـسنة   10يكون هلا احلقŊ يف مباشرة مجيع أنواع اخلدمات والعمليَّات اليت تباشرها املصارف املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم                   
= 
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م جندها حتظـر علـى      1980 لسنة   10 من القانون رقم     90فإذا نظرنا إىل أحكام املادة      
يَّة، وبوجه خاصŖ ممارسة التجـارة أو الـصناعة أو          املصارف التجاريَّة أن تزاول أعماالً غري مصرف      

امتالك البضائع أو املتاجرة هبا حلساهبا اخلاص، ما مل يكن ذلك وفاء لدين هلا على الغري، وأن تقوم                  
بتصفيتها خالل املدة اليت حيدِّدها احملافظ، وكذلك شراء العقارات ما مل تكن للسبب السابق على               

وات، وكذلك متلƌك أسهم الشركات ما مل يكن لـنفس الـسبب،            أن تبيعها يف غضون ثالث سن     
 من أموال املصرف اخلاصِّ، على أن يبيع الزيادة خالل سنتني من تـاريǸ             % 25وذلك يف حدود    

  .متلƌكها
واملستثناة منها البنوك اإلسالميَّة فهي تنصŊ على تقيŊد        ) 96(من املادة   ) هـ(أمَّا أحكام البند    

  .)1(ة بأسعار الفائدة املدينة والدائنة الذي يقرِّره جملس إدارة البنك املركزيالبنوك التجاريَّ
ومن الثغرات املوجودة يف قانون املصارف اإلسالميَّة باإلمارات عدم توضـيحه لألسـاليب             

ـ       ة واألدوات املطبَّقة يف الرقابة املصرفيَّة على البنوك اإلسالميَّة، ممَّا يعين تطبيق نفس األدوات اخلاصَّ
  .)2(بالبنوك التقليديَّة، بالرغم من عدم مالءمتها يف أغلب األحيان

 من صايف   % 1كما أنƋ النظام املعمول به يف اإلمارات يفرض على البنوك اإلسالميَّة احتجاز             
أرباحها ألغراض التدريب املصريف شأهنا يف ذلك شأن املصارف التقليديَّة، رغم وجـود معاهـد               

) التقليدي(الميَّة، ممَّا يعين عدم استفادة هذه األخرية من هذا التدريب املصريف            خاصَّة بالبنوك اإلس  

                                                                                                          
=  

ون للمصارف اإلسالميَّة أيضńا احلقŊ يف تأسيس الشركات واإلسهام يف مشاريع قائمة أو حتت التأسيس بشرط أن يكون                  ويك... 1980
  .نشاطها متَّفقا مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة

  : ما يلي4كما جاء يف املادة 
يت تؤسَّـس يف الدولـة، وفـروع ومكاتـب املـصارف       تستثƖ املصارف واملؤسَّسات املاليَّة والشركات االستثماريَّة اإلسالميَّة ال     -1

) 90(من املـادة    ) أ(واملؤسَّسات املاليَّة والشركات االستثماريَّة اإلسالميَّة األجنبيَّة اليت يرخَّص هلا بالعمل داخل الدولة من أحكام البند                
 . املشار إليه1980 لسنة 10من القانون االحتادي رقم ) 96(من املادة ) هـ(والبند 

، ملشار إليه مبا ال يتعارض      1980 لسنة   10من القانون االحتادي رقم     ) 90(من املادة   ) ب( وتستثƖ تلك اجلهات من أحكام البند        -2
 .مع أحكام التشريعات املعمول هبا يف اإلمارات املعيَّنة

   
يف شـأن املـصرف     ة  لدولة اإلمارات العربية املتحد    1980 لسنة   10 من القانون االحتادي رقم      96 و 90نظر أحكام املواد    أ  -)1(

 .املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفيَّة
وختضع هذه املصارف واملؤسَّـسات والـشركات للقـانون         : من هذا القانون ما يلي    ) 2(من املادة   ) 2(حيث جاء يف الفقرة       -)2(

 والنظم املعمـول   ، املشار إليهما ولغريمها من القوانني     1984 لسنة   8، والقانون االحتادي رقم     1980 لسنة   10االحتادي رقم   
 .)2(هبا يف الدولة ولقواعد العرف السائدة، وذلك كلƌه فيما مل يرد يف شأنه نصŌ خاصŌ يف هذا القانون



 

150
 

  .)1(نظراً لطبيعة العمل املختلف، وهذا إجحاف يف حقƍها

  : اليـــمن –رابعńا 
م، أصـبحت   1996 يوليـو    2 بشأن املصارف اإلسالميَّة يف      21بعد صدور القانون رقم     

ات العربيَّة املتَّحدة ورابع دول إسالميَّة بعـد ماليزيـا وتركيـا            اليمن ثاين دولة عربية بعد اإلمار     
واإلمارات تصدر قانونا عامŋا للبنوك اإلسالميَّة، ويف ضوء هذا القانون تأسَّست ثالثة بنوك إسالميَّة              

م، مثƋ بنك سبأ اإلسـالمي      1996البنك اإلسالمي اليمين، وبنك التضامن اإلسالمي يف سنة         : هي
  .مث تبعها البنك الرابع وهو بنك اليمن والبحرين الشاملم، 1997سنة 

واجلدير بالذكر أنƋ هذه البنوك األربعة متثƍل ثلث هيكل النظام املصريف اليمين الذي يتكـوَّن               
، وبنك التضامن اإلسالمي حيتلƌ     )زراعي وإسكان ( بنكا جتاريŋا آخر، وبنكني متخصِّصني       11من  

  .)2( األصول بني مصارف اليمناملرتبة الثالثة من حيث حجم
من اإلمتيازات اليت منحها قانون املصارف اإلسالميَّة يف اليمن هلذه املصارف القيام بكافƋـة              
املعامالت وأعمال التمويل واإلستثمار الالزمة لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانني النافذة مبا ال يتعارض             

شركات يف خمتلف اجملاالت، واملسامهة يف الشركات   مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة، ومنها تأسيس ال      
القائمة، املسامهة يف رأس مال أيِّ مصرف داخلـيŋا أو خارجـيŋا يعمل وفق أحكـام الـشريعة                
اإلسالميَّة، متلƌك األصول الثابتة واملنقولة الالزمة لتنفيذ مشاريع اإلستثمار الداخلة يف أغراضها أو             

  .)3(بغرض تأجريها
هذا القانون إىل عدم خضوع املصارف اإلسالميَّة لسعر اخلصم، لكونه يقوم على            كما أشار   

، وباملقابل نصَّ القانون على حقِّ البنك املركزي يف التفتيش على املصرف للتأكƌد             )4(أساس الفائدة 
  .)5(من إدارة أعماله بشكل سليم وفقاً لقانون تأسيسه وقانون البنوك وقانون البنك املركزي

على خـضوع املـصارف     ) البند أ  (13ا يؤخذ على هذا القانون هو نصŊه يف املادة          لكن م 
اإلسالميَّة لنفس نسبة اإلحتياطي املفروضة على البنوك األخرى حسب ما هو منصوص عليـه يف               

                                  
دراسة حول قانون املصارف واملؤسَّسات املاليَّة والشركات االستثماريَّة باإلمارات، جملة االقتصاد اإلسالمي، : عبد العظيم بدران  -)1(

 .35: م، ص1986 أكتوبر –هـ 1407، صفر 63: العدد
دور املؤسَّسات املصرفيَّة   ”تطوير عالقة البنوك اإلسالميَّة بالبنك املركزي يف اليمن، حبث مقدَّم إىل مؤمتر             : لطف حممَّد السرحي    -)2(

 .م2002 –هـ 1423، )اإلمارات(، الشارقة “اإلسالميَّة يف االستثمار والتنمية
 .، الفقرات ج، د، هـ5، املادة  لدولة اليمن بشأن املصارف اإلسالميَّة1996 لسنة 21القانون رقم   -)3(
 . ، الفقرة ب13القانون السابق، املادة   -)4(
  .24القانون السابق، املادة   -)5(
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  .)1(قانون البنوك، شريطة أن ال يستخدمها البنك املركزي على أساس الفائدة
إىل استعمال الودائع اجلاريـة والودائـع ألجـل يف هـذا            وقد اضطرَّت البنوك اإلسالميَّة     

بعد ذلك ما يدعو البنك املركـزي       ) 2 الفقرة (4اإلحتياطي، وبعد إحلاح منها متƋ إدراج يف املادة         
إىل استثمار احتياطيات البنوك اإلسالميَّة يف اخلارج أوالداخل وفق آليَّات تتَّفق وأحكام الـشريعة              

  .)2(اإلسالميَّة
ان البنك املركزي اليمين قد متكƋن من حلƍ مشكلة امللجأ األخري لإلقـراض بالنـسبة               وإذا ك 

 من قانونه، وذلك بتقدمي تسهيالت ماليَّة للبنوك اإلسالميَّة يف حالة           40للبنوك اإلسالميَّة يف املادة     
 تقلƌ عن   احتياجها للسيولة عن طريق اإليداع اإلستثماري لديها لفترات ال تتجاوز ستَّة أشهر وال            

شهر، وحيصل البنك املركزي على عائد منها يف هناية السنة، على أن تكون هذه التسهيالت مغطƋاة                
بأية ضمانات متاحة للبنوك اإلسالميَّة ؛ فإن املشكل يبقى يف تطبيق نفس نسبة السيولة ومكوِّناهتا               

يَّة يف هذه النسبة كأذونـات      مع البنوك األخرى، ورغم عدم تعامل البنوك اإلسالميَّة بعناصر أساس         
  .)3(اخلزانة

نشري يف آخر هذا املبحث إىل أنƋ هناك دوالً أخرى سنِّت قانونأً خاصŖا بالبنوك اإلسالميَّة بعد               
  .م 2004م، مث لبنان خالل سنة 2003الدول املذكورة، ونعين بذلك الكويت خالل سنة 

  املبحث الثالث
  يَّة للقوانني املنƍȚمة لعمل البنوك التقليديَّةƴوǯǽ نȚام ơضع فيه البنوك اإلسالم

إذا نظرنا إىل العدد الكبري من البنوك اإلسالميَّة اليت تعمل داخل العامل اإلسالمي وخارجـه،               
وإذا استثنينا ثالث دول متثƍل النموذج األوَّل من األنظمة اليت تعمل فيها هذه البنوك، وبعض دول                

رأينا بالتفصيل سابقاً، لوجدنا أنƋ األغلبيَّة الساحقة من البنوك اإلسالميَّة          جتƍّسد النموذج الثاين كما     
  .يف العامل متثƍل هذا النموذج وختضع هلذا النظام

  .  اƪصاȌǝ العامَّة هلذا النموǯǽ–أوَّالً 
نـوك  يتمثƋل هذا النموذج يف األنظمة املصرفيَّة للبلدان اليت تعمل فيها البنوك اإلسالميَّة مع الب             

التقليديَّة يف ظلƍ نظام قانوين موحَّد يطبَّق على مجيع البنوك، أي أنƋ البنوك اإلسالميَّة متƋ إنشاؤها يف                 
                                  

 .، مرجع سابق1996 لسنة 21 من القانون رقم 13انظر أحكام املادة   -)1(
دور املؤسَّسات املصرفيَّة   ”البنك املركزي يف اليمن، حبث مقدَّم إىل مؤمتر         تطوير عالقة البنوك اإلسالميَّة ب    : لطف حممَّد السرحي    -)2(

 .م2002 –هـ 1423، )اإلمارات(، الشارقة “اإلسالميَّة يف االستثمار والتنمية
 .املرجع السابق  -)3(
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هذه البلدان بترخيص خاصŖ، أو بقانون استثنائي أحياناً، لكن دون سنِّ قانون لتنظـيم عمليَّاهتـا                
  .دة األنظمة الرقابيَّةوالرقابة عليها، ممَّا يعين أنƋ هذه البلدان تسعى إىل وح

ومع ذلك فقد توجد بعض اإلختالفات من دولة ألخرى حتَّى داخل هذا النموذج، وذلـك           
  :ما ُيالحظ من خالل خصائصه املتمثƍلة يف 

  . عدم سنِّ قانون خاصŖ لتنظيم اإلشراف والرقابة على البنوك اإلسالميَّة وسري العمل فيها-
ة ال ختضع لرقابة البنك املركزي للدولة ولو كانت تنتمي هلـذا            قد توجد بعض البنوك اإلسالميَّ     -

النموذج، وهي تتراوح بني اإلعفاء الكلƍي من الرقابة، كما هو الـشأن بالنـسبة لبنـك ناصـر                  
بيت التمويل الكوييت   : اإلجتماعي يف مصر نظراً لطبيعة عمله اإلجتماعيَّة، واإلعفاء شبه الكلƍي مثل          

والذي ال خيضع لرقابة البنك املركزي فيما بتعلƋـق         ) رف اإلسالمية بالكويت  قبل سن قانون املصا   (
باألعمال املصرفيَّة احمللƍـيَّة، أمَّا العمليَّات اخلارجيَّة فيلتزم البيت بإمداد البنك املركزي باملعلومات            

 .)1(الالزمة عنها

بنوك األخرى، فمنحتها بعـض     هناك دول تفهَّمت طبيعة عمل البنوك اإلسالميَّة املختلفة عن ال          -
اإلستثناءات واإلعفاءات اليت ختتلف يف حجمها أو درجتها، وقد يكون ذلـك باإلتفـاق علـى                
أسلوب معيَّن يف جانب من جوانب الرقابة املصرفيَّة، أو اإلعفاء من تطبيق أحد بنود القانون العام                

نتناول أمثلة منها خالل هـذا      عند تعارضه مع بند يف عقد تأسيس البنك أو قانونه األساسي، وس           
 .املبحث

  .  بعȐ البلدان اɉوروبيَّة كمثاȯ هلذا النموǭ–ǯǽانياً 
إختلفت البلدان األوروبية يف تعاملها مع فكرة البنوك اإلسالميَّة منذ نشأهتا وحماولة التوسŊـع              

دǛ خمالفـة   إىل أراضيها، فإذا كانت فرنسا مثالً ترفض باستمرار إنشاء بنك إسالمي  يعمل مببـا              
للنظام املصريف الغرŸ، فقد وافقت الدامنارك يف وقت مبكƍر على إنشاء املصرف اإلسالمي الدويل              

م، وقد كان ذلـك بعـد   18/04/1983م وبدأ البنك عمله يف 10/09/1982بالدامنارك يف   
 مفاوضات صعبة بني مسؤويل الشركة القابضة الدوليَّة للمصرف اإلسالمي يف لوكسمبورȟ الـيت            

  .متلك البنك، والتابعة لبيت التمويل الكوييت، ووزير الصناعة وجلنة املراقبة البنكية يف الدامنارك
وقد كان الدافع من وراء هذا اإلنشاء هو رغبة السلطات الدامناركيَّة يف تطوير التبادل بـني                

ـƋة التعامل حسب الطرق ا            إلسالميَّة والتقليديَّة  مؤسَّساهتا وبلدان اخلليج العرŸ، وقد ُمنحت له حرِّي

                                  
 .162:  صالبنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق،: أمحد جابر بدران  -)1(
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العمل وفق القوانني املصرفيَّة الدامناركيَّة ولو تعارضت مع        : يف نفس الوقت، لكن مع شروط أمهƌها      
 صيغة كلƌها متَّفقة مـع      20، ومع ذلك استطاع البنك تطبيق حوايل        (1)أحكام الشريعة اإلسالميَّة  

  .)2(امناركي أيضńاأحكام الشريعة اإلسالميَّة، ومع القانون املصريف الد
أمَّا يف بريطانيا فقد قامت شركة الربكة لإلستثمار والتنمية يف جدَّة بشراء أسـهم شـركة                

م قرَّرت اجلمعية العموميَّة للشركة تغـيري       12/11/1982، ويف   “هارغريف سيكيورينيز ليمتد  ”
جيعل مجيع ما تقـوم   لندن، وتعديل نظامها األساسي بشكل     -“الربكة الدوليَّة احملدودة  ”امسها إىل   

به الشركة اجلديدة من أعمال مطابقاً للشريعة اإلسالميَّة من جهـة، وغـري خمـالف للقـوانني                 
والتنظيمات املعمول هبا يف الدولة املضيفة مع اإللتزام بكلƍ ما تطلبه سلطات الرقابة فيها من جهـة                 

  .أخرى
 املصريف اإلسالمي، إذ مل يـسمح       ولقد اختذ البنك املركزي الربيطاين موقفاً حذراً من العمل        

للبنك اإلسالمي اجلديد بالتمتŊع بالقواعد السارية على اهليئات املرخَّص هلا، أو اليت تتلقƋى األمـوال               
من اجلمهور، كما رفض تسجيل أية مؤسَّسة ماليَّة إسالميَّة يف صنف البنوك، وبذلك ظلƋت البنوك               

عد اإلستثماريَّة والتمويليَّة املوازية للقوانني البنكيَّة، ورغـم        اإلسالميَّة يف هذه الدولة خاضعة للقوا     
حسب ما ورد يف إحـصائيات اإلحتـاد الـدويل للبنـوك      (النتائج احلسنة اليت حقƋقها هذا البنك       

والفروع اليت فتحها يف أƲاء الدولة، إالƋ أنƋ البنك املركزي الربيطاين قرَّر إغالقه سـنة               ) اإلسالمية
تجاجه على ملكيَّة البنك وإدارته وتركيببة اجملموعة املالكة، وهي أسباب إداريَّة حبتة،            م الح 1993

ويبدو أنƋ البنك واصل نشاطه بعـد فتـرة         . )3(مل تقترن بأسباب عمليَّة أو فنِّـيَّة يف ذلك الوقت        
 للبنوك  قصرية، حيث أحصيت نشاطاته ضمن أنشطة البنوك اإلسالميَّة الواردة بدليل اإلحتاد الدويل           

  .ومقرŊها لندن“ دلة الربكة أوروبا احملدودة”: م حتت اسم1997 و1996اإلسالميَّة لسنوات 
وأخريا فإنƋ لسويسرا موقفاً متميِّزاً من العمل املصريف اإلسـالمي، فهـي حتتـضن املقـر                

 اإلسالمي اليت   اإلجتماعي إلحدى أكرب وأهمِّ الشركات املاليَّة اإلسالميَّة يف العامل، وهي دار املال           
م بعقد تأسيس خاضع لقوانني وأنظمة كومنولث الباهاماس، وهـي تتمتَّـع            1981أنشئت سنة   

بالشخصيَّة املعنوية، وتستفيد من خمتلف اإلمتيازات واإلعفاءات الضريبيَّة اليت متنحها هذه القوانني،            
ما رأينا سابقاً   وك. م1982وُسجِّلت يف جنيف كشركة دولية قابضة ، وقد بدأت نشاطها سنة            

أنƋ بنوكاً سويسريَّة كربى أصبحت تقدِّم اخلدمات املاليَّة اإلسالميَّة للعرب واملـسلمني املقـيمني              

                                  
(1)- Stéphanie PARIGI: Des banques islamiques argent et religion , op. cit., p: 185. 

ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: مجال الدين عطيَّة  -)2(  .56 :البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي
 .84 ، 83 :سالميَّة، مرجع سابق، صالبنوك اإل: عائشة الشرقاوي املالقي  -)3(
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  .بأراضيها، دون أن يعين ذلك خروج هذه البنوك عن القوانني املصرفيَّة السويسريَّة

  .  أمثلة لبعȐ اإلستثناءات املمنوحة يف هذا النموǭ–ǯǽالثاً 
 يف بداية هذا املبحث إىل اخلصائص العامَّة هلذا النموذج، ورأينا أنƋ منها استثناءات              لقد أشرنا 

وإعفاءات متنح للبنوك اإلسالميَّة يف بعض الدول بالرغم من وحدة القـوانني الرقابيَّـة هبـا، وإن                 
  :اختلفت هذه اإلعفاءات شكالً وحجماً، ونأخذ منها األمثلة اآلتية 

  : البحـــــرين -1
ترب البحرين من أصغر البلدان اإلسالميَّة مساحة وسكاناً، ومع ذلك فهي حتتـضن عـدداً               تع

  ).مقارنة مع حجمها(كبريا من البنوك والشركات املاليَّة اإلسالميَّة 
م وهو بنك البحرين اإلسالمي، ومنذ ذلـك        1979أنشǜ بالبحرين أوَّل بنك إسالمي عام       

م، مبجموع أصول   1997 مصرفاً إسالميŋا مع هناية      12إىل  التاريǸ بدأ عددها يتزايد حتَّى وصل       
، كما بلغ أصول املؤسَّسات املصرفيَّة اإلسالميَّة       )1( بليون دوالر أمريكي   3,4وأموال مدارة بلغت    

 مؤسَّسة، يف حني    16م، موزَّعة على    2000 بليون دوالر أمريكي يف هناية سبتمرب        4,3بالبحرين  
 مليـون دوالر    525لصناديق اإلستثماريَّة اإلسالميَّة فيهـا حـوايل        بلغ إمجايل أصول احملافظ وا    

  .، ويقارب عدد هذه املؤسسات بالبحرين حالياً العشرين مؤسسة)2(أمريكي
بضرورة تطـوير األنظمـة     ) البنك املركزي للدولة  (وانطالقاً من إميان مؤسَّسة نقد البحرين       

م إنشاء  1986نشاط املصارف اإلسالميَّة، فقد متƋ يف سنة        اإلشرافيَّة والرقابيَّة اليت تتالءم مع طبيعة       
إدارة خاصَّة للرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالميَّة هبذه املؤسَّسة، ونظراً لطبيعة عمل هذه البنوك              
املتميِّزة، فقد قامت املؤسَّسة بتطوير أنظمة خاصَّة بالتراخيص للمصارف اإلسالميَّة، تويل مبوجبها            

  :)3(ة خاصَّة لعدد من األمور اهلامَّة، واليت تشمل ما يليأمهƍـيَّ
الذي جيب مراعاة كفايته وتوفري مالءة مناسبة لألهداف اليت سينشأ مـن أجلـها              :  رأس املال    -أ

  .البنك
  .اليت يلزم فيها أن تكون إسالميَّة:  أغراض املصرف -ب

                                  
التطبيقات االقتصاديَّة اإلسـالميَّة    “الرقابة املصرفيَّة املركزيَّة على املصارف اإلسالميَّة، حبث مقدَّم إىل ندوة           : أنور خليفة السادة    -)1(

 .م1998 –هـ 1419، الدار البيضاء املغرب، ”املعاصرة
 .1: ، ص2001فرباير ، العدد الرابع، ”املستثمرون“جملة   -)2(
التطبيقات االقتصاديَّة اإلسـالميَّة    “الرقابة املصرفيَّة املركزيَّة على املصارف اإلسالميَّة، حبث مقدَّم إىل ندوة           : أنور خليفة السادة    -)3(

 .م1998 –هـ 1419 املغرب، -، الدار البيضاء ”املعاصرة
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 املؤسَّسة تقوم بدراسة الوضع املـايل        إذا كان املصرف أجنبيŋا أو فرعاً ملصرف أجنيب، فإنƋ         -جـ
للمصرف الرئيسي أو الشركة األم واجلهة اليت تقوم باإلشراف عليه، أمَّا إذا كان املصرف املزمـع                

  .إنشاؤه مقيماً يف البحرين، فإنƋ املؤسَّسة تقوم بتقييم الوضع املايل للمؤسَّسات املاليَّة للمصرف
  .رف كفاءة وخربة اإلدارة العليا للمص-د

  . عدد أعضاء اللجان الشرعيَّة والفنِّـيَّة وخربة أعضائها يف جمال املصارف اإلسالميَّة-هـ
وتتمتَّع البنوك اإلسالميَّة يف دولة البحرين مبعاملة تفضيليَّة هتمŊ باألساس اجلانـب الـضرييب،              

يـع الـشركات الـيت      حيث تعفى من كلƍ األعباء الضريبيَّة اليت تنصŊ عليها القوانني يف الدولة مج            
  .)1(اختارت إنشاء هذه البنوك فيها

  : اɉردن -2
تأسَّس أوَّل بنك إسالمي يف األردن، وهو البنك اإلسالمي األردين للتمويـل واإلسـتثمار              

  :م، وقد تضمَّن هذا القانون عدَّة تدابري، أمهƌها 1978 لسنة 13مبوجب قانون خاصŖ حتت رقم 
صرفيَّة املختلفة حسب األعراف والقواعد املتَّبعة لدى البنوك املرخَّصة،         ممارسة البنك لألعمال امل    -

باستثناء ما يتعارض منها مع التزام البنك بالعمل على غري أساس الربا، أي ما خالف هذا اإللتـزام                  
 .من قرارات ولوائح سيكون غري قابل للتنفيذ

صة من ضوابط، مثل اإلحتفـاȗ باإلحتيـاطي        يتقيَّد البنك اإلسالمي مبا تتقيَّد به البنوك املرخَّ        -
النقدي ونسب السيولة املقرَّرين، كما يتقيَّد البنك بالتعليمات الصادرة للبنوك فيما يتعلƋق بتنظـيم              

 .كمِّـيَّة اإلئتمان ونوعيَّته وتوجيهه حسب اإلطار املرغوب فيه للتنمية الوطنيَّة

يالته فيما خيصŊ كلƋ املسائل اليت مل يتعرَّض هلـا          أنه يبقى خاضعاً ألحكام قانون الشركات وتعد       -
 .هذا القانون

وقد نصَّ هذا القانون على أنƋ جملس الوزراء يصدر األنظمة الالزمة لتنفيـذ أحكـام هـذا           
  .)2(القانون

وحتدِّد العالقة بني البنك املركزي األردين والبنك اإلسالمي األردين حسب مـا ورد مـن               
اإلسالمي، إضافة إىل ما ورد يف قانون البنك املركزي وقـانون البنـوك،             نصوص يف قانون البنك     

وخيتلف تفسري وتطبيق التعليمات الصادرة للبنك اإلسالمي حسب طبيعة العالقة بـني مـسؤويل              
                                  

 .59: جع سابق، صالبنوك اإلسالميَّة، مر: عائشة الشرقاوي املالقي  -)1(
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: مجال الدين عطيَّة  -)2(  .28 :البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي
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  .املصرفني، وحسب تفهŊم األجهزة التنفيذيَّة يف البنك املركزي لطبيعة عمل املصرف اإلسالمي
نحت للبنك اإلسالمي األردين، أنƋ البنك املركزي األردين يفـرض          ومن اإلستثناءات اليت م   

بالعملة ) ودائعها( من التزاماهتا    % 15على البنوك التقليديَّة أالƋ يزيد ما لديها من نقود أجنبيَّة عن            
األجنبيَّة أو مليون دينار أردين أيŊهما أكثر، وأن تبيع ما يزيد عن ذلك لـه، وقـد كـان البنـك         

 تفهŊما من البنك إلبقاء أرصدة يف       % 35 ُيستثƖ من ذلك، وُيسمح له باالحتفاȗ بنسبة         اإلسالمي
حسابات البنك اإلسالمي يف اخلارج لدى البنوك املراسلة جتنŊبا لدفع الفوائد يف حالة انكشاف هذه               

البنـك  احلسابات، إالƋ أنه وبعد سنوات قليلة من بداية نشاط البنك وبسبب تغري املسؤولني، سعى               
  .)1(املركزي إىل إلغاء ذلك اإلستثناء وفرض نفس القيود املفروضة على البنوك التقليديَّة

كما نشري هنا إىل استثناء آخر يتعلƋق بنسبة السيولة وكيفيَّة حساهبا، حيث ختـضع البنـوك                
ر اإلسالميَّة لنفس معامل السيولة املفروض علـى البنـوك التقليديَّـة يف األردن، والـذي يقـدَّ                

من عناصر السيولة للبنـك     ) مثالً(، ومع ذلك إعترب البنك املركزي األردين األسهم          % 30 بـ
اإلسالمي األردين، وحتسب ضمن بسط نسبة السيولة القانونيَّة، نظراً لغياب السندات احلكوميَّـة             

  .)2(وأذونات اخلزانة لدى البنك اإلسالمي

  : مصـــر – 3
مصر لنفس القوانني املنظƍمة للبنوك واإلئتمان، ومع ذلك فهـي          ختضع البنوك اإلسالميَّة يف     

تستفيد من بعض اإلعفاءات، وقد رأينا سابقاً أنƋ بنك ناصر االجتماعي، الـذي تأسَّـس سـنة                 
م ال خيضع لرقابة البنك املركزي لطبيعته اإلجتماعيَّة، كما أنه متتَّع بإعفاءات ضريبيَّة محت              1971

يفه املتعلقة بأجور التقاعد والقروض املمنوحة من كل ضـريبة أو رسـم،     أمواله ومداخيله ومصار  
 163وهو القانون رقم    ) السائد آنذاك (باإلضافة إىل استثنائه من اخلضوع لقانون البنوك واإلئتمان         

م، فضالً عن أنƋ له حقَّ امتياز على أموال مدينيه بالنسبة لألموال املستحقƋة علـيهم،               1957لسنة  
 Ŋ3(استخدام احلجز اإلداري لتحصيلهاوله حق(.  

بنك فيصل اإلسالمي املصري الـذي تأسَّـس        : أمَّا بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة األخرى مثل     
م، فقد استفاد يف بداية نشاطه من عدَّة إعفـاءات،          1977 لسنة   48مبوجب القانون اخلاصِّ رقم     

                                  
 .156: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)1(
، )بدون دار النشر  (،  )البنك اإلسالمي األردين   (7املوسوعة يف تاريǸ اجلهاز املصريف األردين، اجمللƋد        : بد اجمليد املالكي  عبد اهللا ع    -)2(

 .260: ، ص1996
 .58 :البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي املالقي  -)3(
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قد األجنيب واهليئات واملؤسَّـسات العامَّـة أو        إعفاء البنك يف القوانني املنظƍمة للرقابة على الن       : مثل
شركات القطاع العام، وكذلك أحكام قانون الشركات املسامهة فيما ورد به نصŌ خاصŌ يف هذا               
القانون، وكذا إعفاء أموال البنك وأرباحه وعمليَّاته من كافƋة أنواع الـضرائب والرسـوم ملـدَّة                

  .سنة 15
قليديَّة اليت وجدت يف هذه اإلعفاءات منافسة غري مشروعة         وقد أثار ذلك حفيظة البنوك الت     

 لـسنة   142هلا، فتحرَّكت مطالبة بسحب هذه اإلعفاءات، وهو ما متƋ فعالً بـصدور القـانون               
 5م الذي سوَّى بني البنوك العاملة يف مصر، وخفƋض اإلعفاء الضرييب املـشار إليـه إىل                 1981

  .)1( سنة15سنوات بدالً من 
إلستثناءات اليت ُمنحت للبنوك اإلسالميَّة يف مصر جند أنƋ قانون البنوك واإلئتمـان        ومن بني ا  

ينصŊ على أالƋ يتجاوز ما ميلكه البنك من أسهم شركة ما           ) م2003 لسنة   88القانون رقم   (احلايل  
هم جمموع   من رأمساهلا املدفوع، على أالƋ تتجاوز القيمة االمسيَّة ملا ميلكه البنك من أس             % 40نسبته  

رأمساله املدفوع واحتياطياته، وقد طُبَّق هذا القيد على بنك فيصل اإلسالمي املصري باعتباره بنكاً              
  .جتاريŋا، ومل يطبَّق على املصرف اإلسالمي الدويل لإلستثمار والتنمية باعتباره بنك استثمار وأعمال

املصرف أو لغري موظƋفيه، والـذي      أمَّا بالنسبة حلظر التعامل يف العقار واملنقول لغري أغراض          
ينصŊ عليه القانون أيضńا فقد أعفي منه البنكان، فيم مل ُيعَف املصرفان من نسبيت اإلحتياطي النقدي                
والسيولة املطبَّقتان على جمموع املصارف، يف حني ينصŊ القانون على أالƋ يتجاوز جمموع القروض              

بعد استبعاد أنواع معيَّنة من القروض، وقد طبِّق ذلك         ) الودائع وحقوق امللكيَّة  ( من إمجايل    % 60
  .على األوَّل ومل يطبَّق على الثاين

 من قيمة العمالت األجنبيَّة لدى البنك املركـزي    % 15أمَّا فيما خيصŊ نصَّ القانون بإيداع       
بلها بالعملة  ، فقد متƋ اإلتفاق مع األوَّل على حصول البنك املركزي على مقا           )*(بسعر فائدة الليبور  

احمللƍـيَّة الستثمارها على أساس املضاربة، ومع الثاين على أساس تبادل الودائع بينه وبـني البنـك    
  .)2(املركزي، وكلƌ ذلك مقابل التخلƍي عن الفائدة

                                  
ـƋة     : مجال الدين عطيَّة    -)1(  ومـا   23 :والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص       البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي

 .بعدها
 فهو وسيلة لتحديد سعر الفائدة عن طريق النقط London International Best Offerd Rate خمتصر لعبارة LIBORالليبور   -)*(

:  أنظر.  تقوم على أساس من أصول الشركة وفقاً ملعايري Moody وStandared and Poors: من خالل هيئات متخصِّصة مثل
 .20 :التوريق، مرجع سابق،، ص: عبيد علي احلجازي

 .168: الرقابة املصرفيَّة على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: الغريب ناصر  -)2(
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                Ǹكما يدخل ضمن أشكال اإلعفاء مثالً قرار البنك املركـزي املـصري الـصادر بتـاري
فاء بنك فيصل اإلسالمي املصري من اإللتزام باحلدَّين املقرَّرين         م باملوافقة على إع   14/01/1993

بشأن نسبة اإلحتياطي والسيولة باجلنيه املصري لفترة معيَّنة، وذلك حلني تعليمات أخرى يف هـذا               
  .)1(الشأن

  : الȦلـبـني -4
أنشǜ بنك األمانة يف الفلبني بتشريع خاصŖ، وقد أوضح نظامه األساسـي طريقـة عمـل                

رف اإلسالميَّة وطبيعتها املتميِّزة وطبيعة عالقتها بالبنك املركزي، وممَّا يدلƌ على تفهŊم هـذا              املصا
  :)2(النظام لطبيعة عمل املصارف اإلسالميَّة ما يلي

عرَّفت نصوص النظام معƖ العمل املصريف اإلسالمي بأنه العمل املصريف الذي يهدف إىل عـدم                -
، كما عرَّف القانون الزكـاة واملفـاهيم        ) تعريف الربا مبعناه الشرعي    باإلضافة إىل (التعامل بالربا   

 .اإلسالميَّة األخرى اليت جيري العمل مبقتضاها

حدَّد النظام األساسيŊ للبنك نوع املعامالت اليت يقوم هبا حسب منهجيـة العمـل املـصريف                 -
 .اإلسالمي

ملشاركة فيها، يف اجملـاالت التجاريَّـة       نصَّ النظام صراحة على قيام البنك بإنشاء شركات أو ا          -
 .والزراعيَّة والصناعيَّة، تأكيداً على الوظيفة اإلستثماريَّة للمصارف اإلسالميَّة

حدَّد النظام النسب الالزمة يف التسهيالت التمويليَّة يف جمال االستثمار، مراعياً الظرف اخلاصَّـة               -
 .بطبيعة نشاط البنك اإلسالمي

معƖ القرض من املنظور اإلسالمي بأنه القرض احلسن، حبكم أنƋ البنك اإلسالمي ال             حدَّد النظام    -
 .يتعامل بنظام الفائدة

حدَّد النظام العالقة بني البنك املركزي والبنك اإلسالمي فيما يتَّصل بفتح حسابات خاصَّة لدى               -
 .ت النقديَّةالبنك املركزي وبنك األمانة فيما يتعلƋق بنسبة السيولة واإلحتياطيا

حبكم أنƋ النظام األساسـي     (أعفى النظام بنك األمانة من تطبيق نصوص قانون البنك املركزي            -
، خاصَّة النصوص ذات الـصلة      )للبنك يغطƍي جوانب نشاط البنك، وينظƍم عالقته بالبنك املركزي        

 .بالفوائد والقروض، أو أي أداة حتمل طابع الفائدة
                                  

 .282 :البنوك اإلسالميَّة، ص: عوف حممود الكفراوي  -)1(
 .137: وك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، صالبن: أمحد جابر بدران: نقالً عن   -)2(
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كافƋة عمليَّات بنك األمانة للتفتيش واملراجعة والفحص من جانب البنك          أخضع النظام األساسي     -
املركزي، األمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة لدى أصحاب احلسابات اإلستثماريَّة وأصحاب رأس            

 .املال

  : اإلƠاد النقدي لغرب إفريقيا – 5
أغلبيَّة سـكƋانيَّة    ، منها دول ذات     )*( سبع دول  UMOAيضم اإلحتاد النقدي لغرب إفريقيا      

  ..النيجر ومايل والسنغال : مسلمة مثل 
م، وبعد تقدمي طلب من إدارة جمموعة دار املال اإلسالمي بفتح مؤسَّـسات             1982يف سنة   

ماليَّة إسالميَّة يف غرب إفريقيا، قام البنك املركزي لدول احتاد غرب إفريقيا النقدي بتشكيل جلنـة         
 يونيـو إىل    13عمل البنوك اإلسالميَّة يف دول اإلحتاد، وذلك ما بني          جلمع معلومات عن إمكانيَّة     

 إىل  22م، وبعد تقدمي هذه اللجنة لتقريرها أصدر جملس الوزراء لإلحتاد يف            1982 أغسطس   13
م تعديالً على الفقرة الثالثة من املادة الثانية من القانون اإلطـار للتنظيمـات              1982 سبتمرب   23

 إفريقيا النقدي، والذي يسمح للحكومـات مبـنح اإلسـتثناءات الالزمـة             البنكيَّة الحتاد غرب  
  .(1)للمؤسَّسات املاليَّة اإلسالميَّة

  :ومبوجب ذلك ظهرت املؤسَّسات اآلتية 
 .م1983 فرباير 22 بنك فيصل اإلسالمي للنيجر يف -                   

 .م1983 مارس 9ر يف الشركة اإلسالميَّة لإلستثمار للنيج -                   

 .م1983 فيفري 22بنك فيصل اإلسالمي للسنغال يف  -                   

 .م1983 مارس 9الشركة اإلسالميَّة لإلستثمار للسنغال يف  -                   

وقد تفهَّم اإلحتاد النقدي لغرب إفريقيا طبيعة عمل البنوك اإلسـالميَّة، فحـاول منحهـا               
ض القوانني املعمول هبا بعد وضعها حتت املراقبة ملدَّة سنة للتأكƌد مـن سـالمة               استثناءات من بع  

  :(2)وممَّا متƋ اإلتفاق عليه النصŊ على ما يلي. أعماهلا ومحايةً ألموال املودعني
فيما خيصŊ املؤسَّسات اليت ال تعمل مبعدَّل فائدة، وإنَّما تعتمد على نظام املـشاركة يف الـربح                  -

 ميكن أن تستفيد من استثناءات من هذا القانون بعد املوافقة عليها من وزير املاليَّة الـذي          واخلسارة

                                  
  .النيجر، مايل، السنغال، البنني، ساحل العاج، غينيا، الغابون :   وهي -)*(

(1)- Hamid ALGABID: Les banques islamiques , op. cit , p: 209. 
(2)- Hamid ALGABID, Les banques islamiques , op. cit., p: 210. 



 

160
 

 .يستشري البنك املركزي

جمموعة دار املال اإلسالمي اليت أمضت اتفاقاً مع حكوميت كلƊ من النيجر والسنغال على إنشاء                -
 مـن رأس املـال هلـذه        % 51بنك وشركة استثمار يف كلƊ من هذين البلدين، جيب أن يكون            

 . من أشخاص طبيعيَّة أو معنويَّة، عامَّة أو خاصَّة يف هذين البلدين% 49اجملموعة، و

نصَّت هذه اإلتفاقات أيضńا على أن حتترم قوانني اإلحتاد النقدي لغرب إفريقيـا، واإللتزامـات                -
 .الدوليَّة للحكومات املعنية

ميَّة املذكورة قد استفادت من تلك اإلستثناءات، بينما        ونشري يف األخري إىل أنƋ البنوك اإلسال      
مل تستفد منها شركات اإلستثمار، بسبب عدم التصنيف القانوين هلا مع البنوك يف كلƊ من النيجر                

  .والسنغال

  :خالصة الȦصل 
لقد تناولنا من خالل هذا الفصل أوجه العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة مـن               

ل استعراضنا ملختلف البيئات اليت تعمل فيها البنوك اإلسالميَّة، وجلميع النماذج أو األنظمة اليت        خال
  :حتكم هذا العمل وفق أطر قانونيَّة خمتلفة ، وقد رأينا أنƋ هذه النماذج ميكن تصنيفها إىل ثالثة 

 وحتت إشـراف بنـك      منوذج تعمل فيه البنوك اإلسالميَّة يف ظلƍ نظام مصريف إسالميŖ كامل،           -
مركزي ُيفترض فيه أن يكون إسالميŋا أيضńا، وذلك يف كلƊ من باكستان وإيران والسودان، وقـد                
تبـيَّن لنا أنƋ البنوك املركزيَّة هلذه الدول مل تتخلƋص متاماً وحلدِّ اآلن من بعض املعامالت الربويَّة يف                 

 .يت تقع حتت رقابتهاأعماهلا، وكذا يف عمليَّات البنوك اإلسالميَّة ال

منوذج تعمل فيه البنوك اإلسالميَّة يف ظلƍ نظام مزدوج القوانني، أي هلا قوانينها اليت حتكم عملها                 -
ماليزيا، تركيا، اإلمارات،   : وللبنوك التقليديَّة قوانينها أيضńا، وهذا النظام جتسَّد يف بعض الدول منها          

 .اليمن

ة يف ظلƍ نظام موحَّد القوانني، أي ختضع لنفس القوانني املنظƍمة           منوذج تعمل فيه البنوك اإلسالميَّ     -
لعمل البنوك التقليديَّة، وقد رأينا دوالً كمثال وفق هذا النموذج متنح استثناءات خاصَّـة للبنـوك                
اإلسالميَّة بعد أن تفهَّمت طبيعة عملها، مع اختالف كبري يف طبيعة هذه اإلستثناءات ويف حجمها               

 .ما ُيالحظ أنƋ أغلب هذه البلدان اليت أُخذت كمثال تنتمي إىل دول العامل اإلسالميأيضńا، ك

ا ميكن استنتاجه أيضńا من دراسة هذه النماذج، هو أنƋ العالقة بني البنوك املركزيَّة والبنوك               وم
واإلشـكاالت  اإلسالميَّة بوضعها احلايل تتَّسم بالكثري من التنوŊع من جهة، وبالكثري من التعقيـد              
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، ممَّـا   الفصل القادم من خالل    أكثر كما سيتأكƋد     خاصَّة النموذج الثالث   ،العالقة من جهة أخرى   
ـ                ت ايفتح الباب واسعاً للدراسة واإلجتهاد يف سبيل تطوير هذه العالقة، وإجياد حدŖ أدƅ من اآللي

  .املشتركة هلا
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  الȦصل الثاين
دراسة على بنȬ إسالمɄ يعمل يف إȕار القوانني املنƍȚمة لعمل البنوك التقليديَّة            

  )دراسة تطبيقيَّة حوȯ عالقة بنȬ الƎكة اجلزاǝري ببنȬ اجلزاǝر(

  :متهيد 
وك إستعرضنا بالدراسة والتحليل خمتلف النماذج واألنظمة القانونيَّة اليت تعمل يف إطارها البن           

اإلسالميَّة، ورأينا أنƋ أغلب البنوك اإلسالميَّة يف العامل تعمل يف ظلƍ النظام القـانوين املوحَّـد، أي                
وسوف Ʋاول من خالل هذا الفـصل       . ختضع يف أعماهلا لنفس النظام املطبَّق على البنوك التقليديَّة        

، وهي دراسة تطبيقيَّة حـول      دراسة وبتفصيل أكرب ملثال آخر من هذا النموذج أي النظام املوحَّد          
، وذلك للوقوف أكثر علـى      )البنك املركزي اجلزائري  (عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر       

اإلشكاالت العالقة والعوائق التنظيميَّة والقانونيَّة اليت تعاين منها البنوك اإلسـالميَّة يف ظـلƍ هـذا     
  .النظام

ي بنك الربكة اجلزائري وبنك اجلزائر، سوف نركƍز        وبعد التعريف بكلƊ من طريف العالقة، أ      
يف دراستنا هذه على أهمِّ جوانب العالقة بني الطرفني على أساس أنƋ عالقة البنك املركزي بالبنوك                
تكون متعدِّدة اجلوانب، ونعين بذلك املؤشِّرات التطبيقيَّة اليت تربز أهمَّ اإلشكاالت والعوائق وفـق              

  :ل ذلك من خالل املباحث التالية هذا النموذج، وسنتناو
 .تعريف موجز ببنك الربكة اجلزائري:  املبحث األوَّل-

 .تعريف موجز ببنك اجلزائر مع حملة عن عالقته بالبنوك اجلزائريَّة:  املبحث الـثاين -

 .بعض املؤشِّرات التطبيقيَّة يف عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر:  املبحث الثالث -

  بحث اɉوȯَّامل
  تعريف موجز ببنȬ الƎكة اجلزاǝري

يؤسَّـس يف   ) بني القطاع العامِّ واخلاصِّ   (بنك الربكة اجلزائري هو أوَّل بنك إسالمي مشترك         
    Ǹبتاري ǜالقـانون  ( كشركة مسامهة، يف إطار قانون النقد واإلئتمان         م1991 مايو   20اجلزائر، أنش

  ).م1990 أفريل 14 الصادر يف 90 -10رقم 
جيمع بنك الربكة اجلزائري بني البنك التجاري، وبنك األعمال واإلستثمار، حيث خيـضع             

الفقرة  (3م بصفته األوىل، وتنظƍم أعماله املادَّة       1990 من قانون النقد واإلئتمان لسنة       114للمادَّة  
  .من قانونه األساسي بصفته الثانية) 8
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سهم،  500 000 مقسَّمة إىل    )*(ر جزائري  مليون دينا  500يبلغ رأس املال اإلجتماعي للبنك      
  :دج، ويشترك فيها مناصفة كلƉ من 1000قيمة كلƍ سهم 

) السعوديَّة والبحرين /شركة سعوديَّة مقرَّاهتا بني جدَّة    (شركة دلة الربكة القابضة الدوليَّة        -
 . % 50بنسبة 

 . % 50بنسبة ) بنك عمومي جزائري (BADRبنك الفالحة والتنمية الريفيَّة   -

يقدِّم البنك لعمالئه خمتلف اخلدمات املصرفيَّة اليت تقدِّمها البنوك التقليديَّة مع التقيŊد بأحكام             
 :الشريعة اإلسالميَّة، ويف جمال الودائع يفتح البنك لألفراد واملؤسَّسات احلسابات اآلتية 

ني، وهي حسابات جاريـة     ُتفتح لألشخاص الطبيعيِّني واملعنويِّ   : حسابات الودائع حتت الطلب      -
بالدينار اجلزائري، لتسيري شؤوهنم التجاريَّة واملاليَّة باإليداع والسحب، كما يفتح البنك حسابات            

 .جارية بالعملة الصعبة ألغراض السياحة والتجارة

ُتفتح لألشخاص الطبيعيِّني حبدŖ أدƅ من الرصـيد ال يقـلƌ عـن             : حسابات التوفري أو االدِّخار    -
دج، وُيمنح صاحبها دفتراً تسجَّل فيه عمليَّات السحب واإليداع، ويكافأ احلساب علـى              2000

 .أساس الرصيد املتوسط السنوي جبزء من أرباح البنك

وهي حسابات متكƍن أصحاهبا من استثمار أمواهلم يف مشروع         : حسابات اإلستثمار املخصَّص     -
 .أو عدَّة مشاريع خيتاروهنا، وتكون معرفة لديهم

 .وتستثمر أمواهلا يف مشاريع عامَّة ومشتركة): غري املخصَّص(حسابات اإلستثمار املشتركة  -

تتحصَّل حسابات اإلستثمار على أرباح وفق نسب ُيتَّفق عليها مسبقاً، كما ال يقلƌ رصيدها              
  .دج 10000عن حدŖ أدƅ هو 

ئيس ونائب له، كما أنƋ للبنك      يدير البنك جملس إدارة يتكوَّن من ƣانية أعضاء حتت رئاسة ر          
  .مديراً عامŋا وثالثة نواب، ويراقب عمليَّاته مراقبان للحسابات ومراقب شرعي

   :)*(ميلك البنك عدداً من الشركات الفرعيَّة أو الشركات اليت ساهم يف رأمساهلا، وهي
 . SATIMشركة النقد اآليل والعالقات التلقائيَّة بني البنوك   -

 .  SIBF املصارف للتكوين شركة ما بني  -

                                  
 .م21/03/2004 دج   ،  بتاريǸ 91.66=  يورو  1 - دج  74.69=  دوالر أمريكي 1  -)*(

 .الثالث من هذا الفصل يف املبحث 10: أنظر نسب مسامهة البنك يف هذه الشركات من خالل اجلدول رقم   -)*(
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 ).مؤسَّسة يف حالة تصفية (ALSHIPالشركة اجلزائريَّة للخدمات البحريَّة   -

 ).شركة تأمني إسالميَّة(شركة الربكة واألمان للتأمني وإعادة التأمني   -

 .شركة الربكة للتطوير العقاري  -

 .مسامهة يف شركة خدمات لإلدارة العقارية  -

عشرة فروع يف خمتلف أƲاء اجلزائر، يديرها مقرŊ اإلدارة الرئيسي باجلزائر           ميلك البنك حالياً    
  .العاصمة، والسنة املاليَّة ألعمال البنك هي السنة امليالديَّة

 م2002 مليون دينار جزائـري سـنة        25723) جمموع امليزانيَّة (بلغت جمموع أصول البنك     
 مليون دينـار    19429 تعبئة ودائع تصل إىل      كما متكƋن من  . م2001 عن سنة    % 35بزيادة نسبتها   

 مليون دج حقƋق البنك عائـداً       1764، وبإمجايل حقوق ملكيَّة يتجاوز      م2002جزائري خالل سنة    
 % 19,6وقد ارتفعت هذه النـسبة إىل  . )1( خالل نفس السنة% 16على حقوق امللكيَّة يتجاوز    

   . )2( دج خالل هذه السنة32 525 589 139م، كما بلغ جمموع أصوله 2003خالل سنة 

  املبحث الـثاين
 تعريف عام ببنȬ اجلزاǝر مع ǂة عن عالقته بالبنوك اجلزاǝريَّة

 ويف ظلƍ االحتالل الفرنسي نشأ بنك اجلزائر كبنك إصدار وبنك ائتمان يف             م1851يف سنة   
 م1900 ومنذ سنة    .آن واحد، وبعد نصف قرن من إنشائه بدأت وظيفته الثانية تتقلƋص شيئاً فشيئاً            

  .مع نقل مقرِّه إىل باريس" بنك اجلزائر وتونس"ظلƋ يعمل حتت إسم 
 فقد حقَّ اإلصدار  بالنسبة لتونس بعد        م1958 متƋ تأميم هذا البنك، مث يف عام         م1946يف سنة   

 حيـث ورثـه     م31/12/1962، وظلƋ يعمل إىل تاريǸ      "بنك اجلزائر "استقالهلا، وعاد امسه  جمدَّدا      
داًء من اليوم املوايل البنك املركزي اجلزائري، بعد أن نالت اجلزائر استقالهلا يف اخلامس من يوليو              ابت

  .م1962
  :لذا ال ميكن القول بأن كان للجزائر بنك مركزي قبل اإلستقالل، وذلك لعدَّة أسباب، منها

نما كانت اجلزائر آنذاك يف     أنƋ البنك املركزي هو رمز من رموز السيادة الوطنيَّة يف كلƍ دولة، بي             -
، فلم يكن أكثر من بنك تابع لفرنسا        “بنك اجلزائر ”ظلƍ اإلحتالل، وإن كان فيها بنك حيمل إسم         

 .ويف خدمة أهداف املستعمر
                                  

  .8 و 2: ، صم2002التقرير السنوي لبنك الربكة اجلزائري لسنة   -)1(
 .م 2003إعتماداً على األرقام الواردة يف وثائق البنك لسنة   -)2(
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مل تكن لبنك اجلزائر وسائل الرقابة الفعَّالة على البنوك، ومل تكن هذه األخرية يف حاجة إليه عند                  -
 . كانت تلجأ يف هذه احلالة إىل مراكزها الرئيسيَّة يف فرنسااحتياجها إىل سيولة، بل

ـƋة تداول رؤوس األموال بني اجلزائر وفرنسا عائقاً حبدِّ ذاهتا أمام ممارسـة بنـك                 - كانت حرِّي
اجلزائر لعمله كمسؤول عن السياسة النقديَّة والقاعدة النقديَّة للبالد، إذ كانت تقلƌبات اإلئتمان يف              

 .)1(ل فوراً إىل اجلزائرفرنسا تنتق

  : نشǖة البنȬ املركزي اجلزاǝري وتطوŊره -1
:  الـصادر بتـاريǸ    62/144تأسَّس البنك املركزي اجلزائري مبوجـب القـانون رقـم           

 وقد ورث فعاليات بنك اجلزائر السابق، وهو من الناحية القانونيَّة مؤسَّسة عامَّـة              م،13/12/1962
 مليون فرنك جديد ومملوك بالكامل للدولة،       40ستقالل مايل، رأمساله    وطنيَّة هلا شخصيَّة معنوية وا    

يرأسه حمافظ ومدير عامŌ يتمŊ تعيينهما مبرسوم من قبل رئيس الدولة، وباقتراح من وزيـر املاليَّـة،                 
وإدارة البنك منوطة مبجلس إدارة يتكوَّن من احملافظ، رئيس اجمللس، املدير العام، وعشرة إىل ƣانية               

عضواً من كبار املسؤولني واملختصِّني، ويتمŊ تعيينهم لثالث سنوات مبرسوم رئاسي أيـضńا،             عشر  
  .وطبقاً لقانون تأسيسه له حقŊ فتح فروع يف البالد حسب احلاجة، وله فرع يف كلƍ والية

تقرير اخلصم وشروطه، حتديد نسبة الفائـدة، إصـدار         : إختصاصات اجمللس واسعة، منها   
وقد (ورقيَّة، وهو املسؤول عن التداول النقدي والسياسة النقديَّة والغطاء النقدي           وسحب النقود ال  

 غـرام مـن     0,18 على أساس غطاء ذهيب يعادل       م1964 أفريل   10متƋ إصدار الدينار اجلزائري يف      
، وهو املسؤول عن توزيع اإلئتمان وشـروطه ونـسب اإلحتيـاطي القـانوين              )الذهب للدينار 

رض األخري للنظام اإلئتماين، وهو بنك الدولة يف مجيـع أمورهـا املتعلƋقـة              للمصارف، وهو املق  
بالقروض والضمانات واإلستشارات املاليَّة واإلقتصاديَّة، كما أنه الرقيب على التحويل اخلـارجي            

  .ومراقبة ميزان املدفوعات
 واحملاسيب، وهؤالء   وللبنك أيضńا مراقبون هلم دور الرقابة على احلسابات ومراقبة التسيري املايل          

  .املراقبون يتمŊ تعيينهم مبرسوم من قبل رئيس الدولة أيضńا
وقد جاء إصدار الدينار اجلزائري ألوَّل مرَّة يف التاريǸ املذكور، أي بعد حوايل سنتني مـن                
اإلستقالل لوضع حدŖ هلروب رؤوس األموال، وقد كان عملة غري قابلة للتحويل ومرتبطة بالفرنك              

 يف البداية، وبعدها بدأت اجلزائر تقطع عالقاهتا تدرجييŋا بالنظام املصريف الفرنسي، ومـع              الفرنسي

                                  
 .52: حماضرات يف اقتصاد البنوك، مرجع سابق، ص: شاكر القزويين  -)1(
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  .)1(هناية الستِّيـنيَّات من القرن املاضي مل تبق هناك أية عالقة بني الدينار والفرنك
 بنكـاً،   20ومن بني ما ورثته اجلزائر عن النظام اإلستعماري نظام بنكي يتكوَّن من حوايل              

 من األهداف األساسيَّة للدولة بعد اإلستقالل تأسيس نظام بنكي وطـين تـسيطر عليـه،                 وكان
، وقـرَّرت   م1966ويضطلع بتمويل التنمية الوطنيَّة، لذا متƋ اختاذ قرار تأميم البنوك األجنبيَّة سـنة              

ية،  لتمويل اإلقتصاد وأعباء التنم    % 100احلكومة إنشاء بنوك برأس مال جزائري  عمومي بنسبة          
وحترير البنك املركزي من هذه املهمَّة واختصاصه بإصدار ومراقبة العملة، وهو ما متƋ بالفعل حيث               

 والـذي   م7/5/1963بعد إنشاء البنك املركزي اجلزائري متƋ إنشاء الصندوق اجلزائري للتنمية يف            
  .م1966حتوَّل فيما بعد إىل بنك، مثƋ جمموعة من البنوك العموميَّة ابتداء من سنة 

إستمرَّ الوضع على هذا احلال إىل هناية الستِّينـيَّات، غري أنه مع انطالق املخطƋط الربـاعي               
وبفعل الضمان الذي كانت متثƍله املوارد النفطيَّة عاد البنك املركزي مـع            ) م1973-1970(األوَّل  

إىل حتويل البنوك التجاريَّـة إىل      اخلزينة العموميَّة إىل الصدارة يف عمليَّة متويل اإلقتصاد، وأدَّى ذلك           
هيئات إداريَّة تقوم بتنفيذ ما تقرِّره اخلزينة، حتَّى أصبح البنك املركزي متخصِّصاً يف إعادة متويـل                
هذه البنوك، ومتخلƍياً عن القواعد التقليديَّة يف إصدار العملة، كما أصبح هيئـة تنفيـذ للخطƋـة                 

  .ري وإدارة العملة واإلئتماناإلقتصاديَّة للبلد أكثر من هيئة لتسي
 الشكل اجلديد لعالقات التمويـل وطـرق متويـل          م1971لقد حدَّد اإلصالح املايل لسنة      

اإلستثمارات املخطƋطة، حبيث يتمŊ التمويل البنكي للمؤسَّسات العموميَّة بتوطني كلƍ عمليَّاهتا لدى            
ابة املصرفيَّة فقـد أنـشǜ تنظيمـان هلـذا          بنك من البنوك التجاريَّة العموميَّة، أمَّا من حيث الرق        

  :(2)الغرض
، ودوره تقـدمي آراء     )01املـادَّة    (م30/06/1971أنـشǜ بـأمر     :  اجمللس الوطين لإلئتمان     -1

وتوضيحات ومالحظات حول النقود واإلئتمان ويساعد احلكومة يف وضع السياسة اإلئتمانيَّـة،            
فظ البنك املركزي كنائب له، وهو يتشكƋل من ممثƍلـي          وهذا اجمللس يرأسه وزير املاليَّة مبساعدة حما      
 .الوزارات القطاعيَّة واملؤسَّسات العموميَّة

 ومهمَّتها مراقبـة    م30/06/1971 الصادر يف    71-74أنشئت باألمر   :  اللجنة التنفيذيَّة للبنوك     -2
وهي تتكـوَّن   مدى تطبيق التعليمات من طرف البنوك، ويرأسها حمافظ البنك املركزي اجلزائري،            

من أعضاء أكثر ختصŊصاً من اجمللس السابق؛ لذلك كانت أشبه باجلمعيَّة املهيمنة، فهي تضمŊ املدراء               

                                  
 .67: ، ص1993 ديوان املطبوعات اجلامعيَّة، اجلزائر، ،2إقتصاد اجلزائر املستقلƋة، ط: أمحد هين  -)1(

(2)- Ammour BENHALIMA: Pratique des techniques bancaires , op. cit., p: 37,38. 
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 BADالبنـك اجلزائـري للتنميـة       : العامِّني للبنوك العموميَّة واملؤسَّسات املاليَّة املتخصِّصة، مثل      
وزارة املاليَّة، إضـافة إىل مـسؤول    ومدير اإلئتمان بCNEPوالصندوق الوطين للتوفري واإلحتياط    

Ÿنقا. 

وبالرغم من أنƋ هاتني اهليئتني تعمالن حتت سلطة وزارة املاليَّة، إالƋ أنƋ اللجنة التقنيَّة للبنـوك                
بدأت تستقلƌ تدرجييŋا عن سلطة هذه الوزارة، وهذا ما جعلها تتمكƋن من حلƍ العديد من املشاكل                

  .(1)رفيَّة يف اجلزائر آنذاكاليت عاشتها املنظومة املص
لقد بيَّنت النصوص بدقƋة ووضوح مسؤوليَّات البنك املركزي يف تلك املرحلة، ولكنَّ الوقائع             
أثبتت أنƋ البنك املركزي مل تكن له سلطة فعليَّة تسمح له بتكريس هذه املهامِّ يف امليدان، فـالبنوك                  

 حتت سلطته كبنك للبنوك، كما أنƋ اخلزينة مل تكن          التجاريَّة كانت حتت سلطة وزارة املاليَّة وليس      
فقط ال ختضع لسلطته، بل كانت سبباً مباشراً يف التوسŊع النقدي، وعنصرńا رئيسيŋا يف رسم السياسة    

  .)2(اإلقراضيَّة وتنفيذها
 حاولت السلطات اجلزائريَّة القيام بإجراءات هتـدف إىل إعـادة الـدور             م1980ومنذ سنة   

نوك يف تعبئة اإلدِّخار الوطين ومتويل التنمية، وحترير اخلزينة العموميَّة من األعباء الـيت              احلقيقي للب 
  .تتحمَّلها، ورجوعها إىل ممارسة دورها كصندوق للدولة

 املتعلƍق بنظـام البنـوك والقـرض،        86 – 12 صدر القانون رقم     م1986 أغسطس   19يف  
  : الوظيفة البنكيَّة حيث جاء القانون مبا يليومبوجب هذا القانون متƋ إدخال إصالح جذري على

ستعادة البنك املركزي لدوره كبنك للبنوك، وأصبح يتكفƋل باملهامِّ التقليديَّة للبنوك املركزيَّة من              إ -
حيث الرقابة واإلشراف عليها، وإن كانت هذه املهامŊ تبدو يف أحيان كثرية مقيَّدة ألهنا مل تتعـزز                 

 .دان خاصة يف ظل النظام اإلقتصادي املوجهبتطبيق صارم يف املي

وضع نظام بنكي ذي مستويني، ومبوجب ذلك متƋ الفصل بني البنك املركزي كملجـأ أخـري                 -
 .لإلقراض وبني نشاطات البنوك التجاريَّة

ستعادة مؤسَّسات التمويل لدورها داخل النظام املصريف اجلزائري من خالل تعبئـة اإلدِّخـار               إ -
 .وض يف إطار املخطƋط الوطين للقرضوتوزيع القر

 .تقليل دور اخلزينة يف نظام التمويل، وتغييب الطابع املركزي للموارد املاليَّة -

                                  
(1)- Abdelkrim NAAS : Le système bancaire algérien . de la décolonisation à l'économie de marché, Editions 

INAS, Paris, 2003, p: 75. 
)2(-  ȇ186: ، ص2001تقنيَّات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعيَّة، اجلزائر، : الطاهر األطر. 
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إنشاء هيئات رقابة على النظام البنكي، وهيئات إستشاريَّة أخرى، حيث نصَّ القـانون علـى                -
والقروض وإجناز خطƋة وطنيَّـة يف      إنشاء جملس أعلى للقرض، مهمَّته ضبط التطوŊر يف ميدان النقود           

، م1971هذا اجملال، كما متƋ تأسيس جلنة مراقبة أعمال البنوك لتحلƋ حملƋ اللجنة التقنية للبنوك سنة                
 .وقد أوكلت هلا نفس املهام

 واملتـضمِّن القـانون التـوجيهي       م1988 يناير   12 يف   88 – 01ومع صدور القانون رقم     
قتصاديَّة يف اجلزائر، كان من الضروريِّ صدور قـانون نقـدي يـسمح             للمؤسَّسات العموميَّة اإل  

 ينـاير   12 يف   88 – 06بانسجام البنوك كمؤسَّسات مع هذا القانون، وفعالً صدر القانون رقـم            
  :)1(، وأهمŊ ما جاء يف هذا القانون ما يلي86 – 12 املعدِّل واملتمِّم للقانون رقم م1988

ويَّة جتاريَّة ختضع ملبدأ اإلستقالليَّة املاليَّة والتوازن احملاسيب، وهذا يعـين           عتبار البنك شخصيَّة معن    إ -
أنƋ نشاط البنك خيضع ابتداء من هذا التاريǸ للقواعد التجاريَّة، وجيب أن يبƖ نشاطه على مبـدأ                 

 .الرحبيَّة واملردوديَّة

وظيف املايل كاحلصول على أسهم أو      مبكن للمؤسَّسات املاليَّة غري املصرفية أن تقوم بعمليَّات الت         -
سندات صادرة عن مؤسَّسات تعمل داخل التراب الوطين أو خارجه، وميكن أيـضńا ملؤسَّـسات               
القرض أن تلجأ إىل اجلمهور من أجل اإلقتراض على املدى الطويل، كما ميكنها أن تلجأ إىل طلب                 

 .ديون خارجيَّة

سياسة النقديَّة أي الدور الذي استعاده من خالل قانون         متƋ تدعيم دور البنك املركزي يف تسيري ال        -
، وذلك بعدم متويل اخلزينة العمومية دون ضوابط، والـتحكم أكثـر يف شـؤون النقـد                 م1986

 .واإلئتمان

 متƋ إنشاء الـسوق     م1990ومتهيداً لإلصالحات الكربى يف النظام املصريف اجلزائري يف سنة          
، واليت فتحت اجملال للمؤسَّسات املاليَّة غري املصرفيَّة للتدخŊل         م1989  يونيو 18النقديَّة يف اجلزائر يف     

ـ  بعد أن كانت حكراً على اخلزينـة   يف هذه السوق بصفتها مقرضة، كما مسحت هذه العمليَّة 
ـ للبنك املركزي مبراقبة هذه السوق وذلك باستعمال  أسعار للخصم تفـوق أسـعار                العموميَّة
  .الفائدة

   :1990زاǝر يف șلƍ إصالحات  بنȬ اجل– 2
بعد ختلƍي اجلزائر عن نظام اإلقتصاد املوجَّه، ودخوهلا مرحلة انتقاليَّة Ʋو اقتصاد السوق احلرِّ،              

                                  
)1(-  ȇ195: تقنيَّات البنوك، مرجع سابق، ص: الطاهر األطر. 
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سارعت ضمن إجراءات اإلصالح اإلقتصادي إىل إصدار تشريع لإلصالح املصريف، وهو ما جتسَّد             
 املتعلƍق بالنقد واإلئتمان، والذي ُيعترب مـن        م1990 أفريل   14 املؤرَّخ يف    90 – 10يف القانون رقم    

التشريعات األساسيَّة لإلصالحات، إذ يعكس حبقŖ اعترافاً بأمهƍـيَّة املكانة والدور الذي جيـب أن              
  :يقوم به النظام البنكي لبناء اقتصاد حرŖ ومتطوِّر، وتتمثƋل أهمŊ مبادǛ هذا القانون فيما يلي

ة على أساس أهداف السياسة النقديَّة ال على أساس األهداف الكمِّــيَّة            ختاذ القرارات النقديَّ   إ -
لإلقتصاد، حيث إنه يف ظلƍ التخطيط املركزي لإلقتصاد مل تكن هناك أهداف نقديَّة حبتة، بل كان                
اهلدف هو تعبئة املوارد لتمويل الربامج املخطƋطة للتنمية، ويف ظلƍ قانون النقد واإلئتمان أصـبحت               

 .ارات ُتـتَّخذ على أساس أهداف حتدِّدها السلطة النقديَّةالقر

الفصل بني عمل البنك املركزي كسلطة نقديَّة وعمله كمموِّل خلزينة الدولة، حيـث كانـت                -
اخلزينة يف النظام السابق تلعب دوراً هامŋا يف تدبري التمويل الالزم مليزانيَّة الدولة عن طريق اإلصدار                

لƋ قانون النقد واإلئتمان مل تعد هذه العمليَّة تتميَّز بالتلقائيَّة وبال حدود، بـل              النقدي اجلديد، وظ  
أصبحت ختضع لبعض القواعد، فمثالً القروض أو التسبيقات اليت ميكن أن تستفيد منها اخلزينـة               

ـ    ) كحدŖ أقصى ( فقط   % 10خالل سنة ماليَّة معيَّنة تكون يف حدود         ة من اإليرادات العادية مليزانيَّ
 يوماً متتالية   240الدولة املسجَّلة يف السنة املاليَّة السابقة، وجيب أن ال تتجاوز مدة هذه التسبيقات              
 .)1(أو غري متتالية خالل السنة الواحدة، كما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنة

شراء علـى   كما ميكن أن يتدخĉَل البنك املركزي يف السوق النقديَّة إلجراء عمليَّات بيع أو              
سندات عامَّة ُتستحقŊ يف أقلّ من ستة أشهر، وال جيوز أن يتعدَّى املبلغ اإلمجايل هلـذه العمليَّـات                  

 من اإليرادات العادية للدولة املسجَّلة يف ميزانيَّة السنة املاليَّة السابقة، وال جيوز يف أيِّ حال                % 20
  .)2(و لصاحل اجلماعات املصدرة للسنداتمن األحوال أن تتمَّ هذه العمليَّات لصاحل اخلزينة أ

تناقص التزامات اخلزينة يف متويل اإلقتصاد مقابل استعادة البنوك واملؤسَّسات املاليَّة لوظيفتـها              -
التقليديَّة يف منح القروض، وبصالحيَّات واسعة يف تنوŊعها ملختلف القطاعات اإلقتصاديَّة وملختلف            

ال خيضع لقواعد إداريَّة، وإنَّما على مفهوم اجلدوى اإلقتصاديَّة         اآلجال، كما أصبح توزيع القروض      
 .للمشاريع

إلغاء التعدŊد يف مراكز السلطة النقديَّة وتوحيدها، إذ بعد أن كانت هذه السلطة مشتَّتة بني ثالثة                 -
حتكـاره  وزارة املاليَّة، اخلزينة العموميَّة، البنك املركزي الذي ال ميلك سوى امتياز ا           : أطراف هي 

                                  
 .، واملتعلƍق بالنقد واالئتمان1990 / 04 / 14 املؤرَّخ يف 90 - 10 من القانون رقم 78: املادة  -)1(
 . من القانون السابق 77 و 76: اداملو  -)2(
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إلصدار النقود، جاء قانون النقد واإلئتمان ليعيد السلطة النقديَّة إىل سلطة وحيدة ومستقلƋة هـي               
، والـذي   )1(“بنك اجلزائـر  ”البنك املركزي اجلزائري الذي حتوَّل إمسه مبوجب هذا القانون إىل           

 .أصبح ميارس هذه السلطة عن طريق هيئة جديدة هي جملس النقد واإلئتمان

دة الصالحيَّات الكاملة للبنك املركزي ليمارس دوره كبنك للبنوك، وتوفري األدوات الالزمة            إعا -
ملراقبة نشاطها وعمليَّاهتا، واستغالل مركزه كملجأ أخري لإلقراض بالنسبة هلذه البنوك يف توجيـه              

 .سياساهتا اإلقراضيَّة Ʋو خدمة األهداف العامَّة لسياسته النقديَّة

بنك (لنقد واإلئتمان أيضńا تغيَّرت اهليئات اإلداريَّة والرقابيَّة بالبنك املركزي          ومبوجب قانون ا  
  :، وبالتايل تغيَّرت بعض مهامِّ وصالحيَّات اهليئات القائمة من قبل، وأصبحت كما يلي)اجلزائر

ن نوابـه   يعيَّن احملافظ مبرسوم من رئيس اجلمهوريَّة ملدَّة ست سنوات، كما يعيَّ          : احملافظ ونوابه   * 
الثالثة بنفس الطريقة وملدَّة Ʀس سنوات، وال ميكن جتديد والية احملافظ ونوابه إالƋ مرَّة واحدة، وال          

 .)2(ميكن إقالتهم من وظائفهم إالƋ مبرسوم رئاسي يف حالة العجز الصحِّي أو اخلطأ الفادح

ي، كما يقوم بتمثيله لـدى      وتتمثƋل املهامŊ األساسيَّة للمحافظ يف إدارة أعمال البنك املركز        
السلطات العموميَّة والبنوك املركزيَّة التابعة للدول األخرى واهليئات املاليَّة الدوليَّة، كما تستـشريه             

  .احلكومة يف كافƋة املسائل املتعلƋقة بالنقد واإلئتمان
ىل املهامِّ والصالحيَّات   وُيعترب أهمَّ هيئة بالبنك املركزي اجلزائري بالنظر إ       : جملس النقد واإلئتمان    * 

وظيفة جملس إدارة بنك اجلزائر، ووظيفة      : الواسعة اليت ُمنحت له، ويؤدِّي هذا اجمللس وظيفتني مها        
ونوابه الثالثة وثالثة مـوظƋفني     ) رئيساً(السلطة النقديَّة يف البالد، ويتكوَّن هذا اجمللس من احملافظ          

 ذوي اخلـربة والكفـاءة يف الـشؤون املاليَّـة        سامني يعيَّنون مبرسوم من رئيس احلكومـة مـن        
 .)3(واإلقتصاديَّة

 من قانون النقد واإلئتمان املهامَّ اإلداريَّة جمللس النقد واإلئتمان،          43 و 42ولقد حدَّدت املواد    
  : من القانون صالحيَّات اجمللس كسلطة نقديَّة واليت ميكن تلخيصها يف44كما حدَّدت املادة 

 .إصدار النقد -

وضع املعايري والشروط اخلاصَّة بعمليَّات البنك املركزي من خصم وإيداع ورهـن الـسندات               -
                                  

 .، واملتعلƍق بالنقد واالئتمان1990 / 04 / 14 املؤرَّخ يف 90 - 10 من القانون رقم 12: املادة  -)1(
 .   من القانون السابق22  إىل 91من : املواد   -)2(
 .  من القانون السابق32: املادة   -)3(
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 .إƀ...العموميَّة واخلاصَّة

 .وضع األهداف اخلاصَّة بتطوŊر املكوِّنات املختلفة للكتلة النقديَّة وحجم القروض واإلئتمان -

 .ةوضع الشروط اخلاصَّة بإنشاء البنوك واملؤسَّسات املاليَّ -

وضع الشروط اخلاصَّة بفتح مكاتب التمثيل اخلاصَّة بالبنوك واملؤسَّسات املاليَّـة األجنبيَّـة يف               -
 .اجلزائر

حتديد القواعد والنسب املطبَّقة على البنوك واملؤسَّسات املاليَّة، السيما يف جمال تغطية املخـاطر               -
 . النظام املايلوتوزيعها، ونسب السيولة واملالءة، وما يتعلƋق بسري وأمن

 .مراقبة الصرف وتنظيم سوقه -

علـى إنـشاء جلنـة    ) 90 – 10القانون رقم (نصَّ قانون النقد واإلئتمان    : جلنة الرقابة البنكيَّة    * 
مصرفيَّة مكلƋفة مبراقبة حسن تطبيق القوانني واألنظمة اليت ختضع هلا البنوك واملؤسَّـسات املاليَّـة               

  .ةومبعاقبة املخالفات املثبت
وتتكوَّن اللجنة املصرفيَّة من احملافظ أو من نائبه الذي حيلƌ حملƋه كرئيس ومن أربـع أعـضاء        

  :هم
قاضيان ينتدبان من احملكمة العليا يقترحهما الرئيس األوَّل هلذه احملكمة بعد اسـتطالع               -

 .رأي اجمللس األعلى للقضاء

املصرفيَّة واملاليَّة واحملاسبية، يقترحهما    عضوان يتمŊ اختيارمها نظراً لكفاءهتما يف الشؤون          -
 .)1(الوزير املكلƋف باملاليَّة

فهذه اللجنة إذن باإلضافة إىل ختويلها مراقبة الوضعية املاليَّة للبنوك واملؤسَّسات املاليَّة ومدى             
تتراوح مـن   تطبيقها للتنظيمات البنكيَّة، فهي خموَّلة أيضńا بإصدار العقوبات يف حالة املخالفة واليت             

  .)2(التنبيه إىل إلغاء الترخيص مبمارسة العمل
وهي مصلحة أسِّست يف إطار قانون النقد واإلئتمان، وهتـدف إىل مـساعدة      : مركزية املخاطر * 

النظام البنكي على مواجهة املخاطر املرتبطة بالقروض، حبيث تكلƋف هذه املصلحة جبمـع أمسـاء               
القروض املمنوحة واملبالغ املسحوبة والضمانات املعطـاة       املستفيدين من القروض وطبيعة وسقف      

لكلƍ قرض من مجيع البنوك واملؤسَّسات املاليَّة، وتفيد هبذه املعلومات أّي بنك أو مؤسَّسة ماليَّـة                
                                  

 .1990 / 04 / 14 املؤرَّخ يف 90 - 10 من القانون رقم 144 و 143: املواد  -)1(
 . من القانون السابق156املادة   -)2(
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بشروط معيَّنة، وهذه األخرية تكون ملزمة باإلƳراط يف مركزية املخاطر وتساهم يف متويلها، وقد              
النقد واإلئتمان إعداد القواعد اخلاصَّة بتنظيم سري هذا املركز وطرق متويله من            ترك القانون جمللس    

 .)1(قبل البنوك واملؤسَّسات املاليَّة

 :وهناك هيئات أخرى أنشأها بنك اجلزائر مبوجب تنظيمات خاصَّة مثل

ث تقوم  وهي مصطلحة يعترب عملها مكمِّالً لعمل مركزية املخاطر، حبي        : مركزيَّة عوارض الدفع    * 
بتنظيم املعلومات املرتبطة بكلƍ احلوادث واملشاكل اليت تظهر عند استرجاع القروض أو اليت هلـا               
عالقة باستعمال خمتلف وسائل الدفع، وتبليغها إىل الوسطاء املاليِّني الذين جيـب علـيهم مجيعـاً                

 .)2(اإلنضمام إليها

جلهاز على جتميع املعلومات املرتبطة     ويعمل هذا ا  : جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد       * 
بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، وتبليغ هذه املعلومات إىل الوسطاء املاليِّني املعنـيِّني،              
وهو يهدف إىل تطهري النظام البنكي من الغشِّ يف املعامالت، وإعادة الثقة إىل أحد أهمِّ وسـائل                 

 .)3(الدفع يف اإلقتصاد املعاصر

 90 – 10 املعدِّل للقانون رقم     م2001 فرباير   27 املؤرَّخ يف    01 – 01 مبوجب األمر رقم     و
 املتعلƍق بالنقد واإلئتمان، إنبثقت عن جملس  النقد واإلئتمان هيأتـان            م1990 أفريل   14املؤرَّخ يف   

   :)4(مها
 :للنقد واإلئتمان، أي يتكوَّن من له نفس تركيبة اجمللس السابق : جملس اإلدارة لبنك اجلزائر* 

 .حمافظ البنك املركزي املعيَّن من طرف رئيس اجلمهوريَّة -

 .ثالث نواب للمحافظ يعيَّنون مبرسوم رئاسي -

 .ثالثة موظƋفني سامني يعيَّنون مبرسوم من رئيس احلكومة -

ـ  5(ونوابـه   )  سنوات 6(ومبوجب هذا األمر ألغيت مدة عمل كلƊ من احملافظ           ، )نوات س
  .ويتولƋى هذا اجمللس مهمَّة التنظيم واإلدارة الداخليَّة لبنك اجلزائر

                                  
 .1990 / 04 / 14 املؤرَّخ يف 90 - 10 من القانون رقم 160املادة   -)1(
 . املتعلƍق بتنظيم وعمل مركزيَّة عوارض الدفع1992 / 03 / 22 املؤرَّخ يف 92 – 02:  من التنظيم رقم4 و 3 و 1: املواد  -)2(
 املتعلق بالوقاية ومكافحة إصـدار      1992 / 03 / 22 املؤرخ يف    92-03: راجع املواد املنظمة هلذا اجلهاز من التنظيم رقم         -)3(

 .   الشيكات بدون رصيد
 املعـدل واملـتمم     27/02/2001:  املَؤرخ يف    01-01:  من األمر رق     10 إىل   01من  :   راجع هذا التعديل ضمن املواد        -)4(

   .، واملتعلق بالنقد واإلئتمان90-10: للقانون رقم



 

173  
 

 :وخيتلف عن اجمللس السابق رغم أنه حيمل نفس اإلسم من ناحيتني : جملس النقد واإلئتمان * 

أنƋ هذا اجمللس لن يتوىل بعد هذا اإلصالح مهمَّة إدارة وتنظيم بنك اجلزائر والـيت                -
 . اإلدارةأوكلت إىل جملس

يتكوَّن هذا اجمللس من نفس أعضاء جملس اإلدارة، أو باألحرى نفس أعضاء جملس              -
النقد واإلئتمان السابق، إضافة إىل ثالث شخصيَّات مستقلƋة تعيَّن مبرسوم من رئيس 

 .اجلمهوريَّة

ـ               ى ويتوىل هذا اجمللس مهمَّة السلطة النقديَّة، واهلدف من إدخال هذا التركيب اجلديـد عل
  .(1))بنك اجلزائر(اجمللس هو التكريس واحلفاȗ على مبدأ استقالليَّة البنك املركزي 

بعد اهنيار وإفالس بعض البنوك العاملة باجلزائر مثل بنك اخلليفة، وبداية الصعوبات املاليـة              
 ، كانت احلاجة إىل مراجعة القوانني BCIAللبعض اآلخر مثل البنك التجاري والصناعي اجلزائري     

م املتعلق بالنقد واإلئتمان، والـذي      26/08/2003 بتاريǸ   11-03لقائمة، فصدر األمر رقم     ا
كان أكثر تشدداً مع املسؤولني يف البنوك إذا تسببوا يف مشاكل مالية هلا مبخالفات أو بـسوء يف                  

  )2(التسيري
  :ومن أهم ما ورد يف هذا األمر من تعديالت مايلي

  :من ) ليت مت تعديلهاا( تتكون هيئات البنك املركزي -
  :)3(جملس إدارة بنك اجلزائر، ويتكون من * 

  .                                                        احملافظ رئيساً-              
  .  نواب احملافظ الثالثة -              
  حبكم كفاءهتم يف اجملالني ثالثة موظفني سامني يعينون مبرسوم من رئيس اجلمهورية -              

  .                اإلقتصادي واملايل
   :)4(جملس النقد واإلئتمان ويتكون من* 

                                  
(1)- Abdelkrim NAAS: Le système bancaire algérien de la décolonisation à l'économie de marché, op. cit., 

p: 176. 
   .م، واملتعلق بالنقد واإلئتمان26/08/2003 املؤرخ يف 11-03 من األمر رقم 137 إىل 131:    راجع املواد من-)2(
   . من األمر السابق 18   املادة -)3(
   .م، واملتعلق بالنقد واإلئتمان26/08/2003 املؤرخ يف 11-03 من األمر رقم 58   املادة -)4(
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.                                                                   أعضاء جملس إدارة بنك اجلزائر-
قتصادية والنقدية، وتعينان مبرسوم               شخصيتني ختتاران حبكم كفاءهتما يف املسائل اإل-

  .من رئيس اجلمهورية

  : اللجنة املصرفية، وتتكون من * 

.                                                                                      احملافظ رئيساً-
.                           واملايل واحملاسيب ثالثة أعضاء خيتارون حبكم كفاءهتم يف اجملال املصريف-
 قاضيني ينتدبان من احملكمة العليا، خيتارمها الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استشارة -

   .ويعني رئيس اجلمهورية أعضاء هذه اللجنة ملدة Ʀس سنوات. اجمللس األعلى للقضاء

ًء على الوثائق ويف عني املكان، ويكلّف بنك ختوَّل اللجنة مبراقبة البنوك واملؤسسات املالية بنا
  .اجلزائر بتنظيم هذه املراقبة حلساب اللجنة بواسطة أعوانه

صالحيات واسـعة يف الرقابـة      ) مثل جلنة الرقابة البنكية السابقة    (وقد منحت هذه اللجنة     
  .)1(تمانوتوقيع العقوبات، واليت قد تصل إىل سحب اإلعتماد مثلما هو خمول جمللس النقد واإلئ

وتتألف من مراقبني يعينان مبرسوم من رئيس اجلمهورية، ويكونـان خـبريين يف             : هيئة املراقبة   * 
الشؤون املالية واحملاسبية املتصلة بالبنوك املركزية، ويرفعان تقريراً إىل الوزير املكلف باملالية خـالل              

  . )2(األشهر األربعة اليت تلي السنة املالية

ارياً على النظام املصريف اجلزائري مبا ورد فيه من تعديالت، أّما ما عداها ويبقى هذا األمر س
  .فيبقى سارياً حسب أحكام القوانني السابقة

  املبحث الثالث
 بعȐ املؤشِّرات التطبيقيَّة يف عالقة بنȬ الƎكة اجلزاǝري ببنȬ اجلزاǝر

 البنوك والرقابـة علـى      يف إطار ممارسة البنك املركزي لبعض وظائفه، خاصَّة منها وظيفيت         
. اإلئتمان تتشكƋل أهمŊ معامل العالقة بني البنك املركزي وبقيَّة البنوك اليت تقع حتت إشرافه ورقابته              

ومبا أنƋ هذه العالقة تكون متعدِّدة اجلوانب فسوف نقتصر من خالل هذه الدراسة التطبيقيَّة علـى                
ظيمات املعمول فيها يف النظام املصريف اجلزائـري،        أهمِّ حمدِّدات تلك العالقة حسب القوانني والتن      

                                  
   . من األمر السابق 114 ، 108 ، 106:    راجع املواد -)1(
   . من األمر السابق27 و 26   املواد -)2(
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  :وهي 

  .  Ơديد نسبة اإلحتياɄȕ القانوين–أوَّالً 
 كلƋ ما يتعلƋق بكيفيَّة حساب نسبة اإلحتياطي القانوين من          2001 – 01حدَّدت التعليمة رقم    

وأيضاً معدَّل الفائدة   حيث نوعيَّة الودائع اخلاضعة هلذا اإلحتياطي، وكذا املعدَّل املفروض تطبيقه،           
على أساس أنƋ اجلزائر من الدول اليت مينح بنكها املركزي عائداً على            (املمنوح على هذا اإلحتياطي     

  ).نسبة اإلحتياطي القانوين
فالودائع اخلاضعة لنسبة اإلحتياطي القانوين هي الودائع بالدينار اجلزائري مـن أيِّ طبيعـة              

  :)1(كانت، وهي
 .طلبالودائع حتت ال  -

 .الودائع ألجل  -

 .الودائع اإلدِّخاريَّة املمثƋلة بدفتر توفري  -

 ).سندات الصندوق(الودائع املمثƋلة بسندات   -

 .الودائع األخرى  -

ُيضاف إىل هذه العناصر املتوسِّط اليومي للنقدّية يف الصندوق ممثƋلة بأوراق نقديَّـة وقطـع               
  .لƍ شهرمعدنيَّة، ويتمŊ التصريح باجلميع خالل ك

 معـدَّل اإلحتيـاطي     2001 – 01 واملعدِّلة للتعليمة رقم     2002 – 06حدَّدت التعليمة رقم    
ـ  ـ      % 6,25 القانوين ب ، وال تزال هذه النسب     )2( % 2,5 : ومعدَّل الفائدة على هذا اإلحتياطي ب

  .مطبَّقة حلدِّ اآلن
 م2004 يناير   15:  للفترة من  فمثالً قام بنك الربكة اجلزائري حبساب نسبة اإلحتياطي القانوين        

  : كما يليم2004 فرباير 14إىل 
  مثال حلساب نسبة اإلحتياطي القانوين لبنك الربكة اجلزائري

  06: اجلدول رقم 

                                  
 . املتعلƍقة بنظام اإلحتياطي القانوين2001 فرباير 11ملؤرَّخة يف  ا2001 – 01 من التعليمة رقم 2املادة   -)1(
م واملتعلقة بنظـام    11/12/2002 املؤرخة يف    2001-01 املعدلة للتعليمة رقم     2002-06 من التعليمة رقم     2و1   املواد     -)2(

 .اإلحتياطي القانوين
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  )دǯ( املبلȠ   نوع الوديعة
   5 345 752  415.60  الودائع حتت الطلب
   2 008 084 084.37  الودائع ألجل

   7 432 921 600.00  ودائع ممثƋلة بسندات
   4 550 482 104.46  ودائع دفتر التوفري
   5 099 835 396.14  ودائع أخرى

  .وثائق التصريح لبنك الربكة اجلزائري لدى بنك اجلزائر: املصدر 
: مبلغ املتوسِّط الشهري للنقديَّة يف الصندوق البالغ      ) جمموع الودائع (ُيطرح من هذا اجملموع     

:  مات بنك اجلزائر، فيبقـى اجملمـوع الـصايف هـو          دج وذلك حسب تعلي    405 257 582.24
ــوع  24 031 818 018.33 ــذا اجملم ــرب ه ــد ض ــغ% 6,25×  دج، وعن ــد املبل :  جن
  .دج 1 501 988 626.15

) بنك اجلزائـر  (ومعƖ ذلك أنƋ حساب بنك الربكة اجلزائري واجلاري لدى البنك املركزي            
 ُيحسب معدَّل الفائدة املمنوح للبنك مقابـل        جيب أن ال يقلƋ عن هذا املبلغ األخري، وعلى أساسه         

  .اإلحتياطي القانوين
ُيالحظ من خالل هذه األرقام والعمليَّات أنƋ بنك الربكة اجلزائري يعاين يف تطبيـق نـسبة                

  :اإلحتياطي القانوين من إشكالني مها 
اء الودائع حتت الطلب     أنƋ معدَّل اإلحتياطي يطبَّق على جمموع الودائع اليت حبوزة البنك، وباستثن           -

 من جمموع الودائع فإنƋ معظم الودائع األخرى يتلقƋاها         % 20اليت يضمنها البنك، واليت متثƍل حوايل       
البنك على سبيل املضاربة، أي بنظام املشاركة يف الربح واخلسارة، وبالتايل ال يضمنها البنك إالƋ يف                

 .حالة التعدِّي أو التقصري 

ة اجلزائري يتلقى فوائد عن األموال املودعة كاحتياطي قانوين لدى البنك املركزي             أنƋ بنك الربك   -
 .مثل بقيَّة البنوك، مع العلم بأنه بنك إسالمي أي ال يتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاًء) بنك اجلزائر(

وسعياً حللƍ هذا اإلشكال األخري، فقد فتح بنك الربكة اجلزائري حساباً خاصاً لدى بنـك               
  .)1(زائر توضع فيه هذه الفوائد يف انتظار صرفها يف املشاريع واملساعدات اخلرييَّةاجل

                                  
 .م29/03/2004: مكتبه باجلزائر العاصمة يوملقاء معه يف ): مدير مركزي ببنك الربكة اجلزائري(ناصر حيدر   -)1(
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  . املؤشِّرات اƪاصَّة بالقواعد احلذرة مع التركيز على كȦاية رأȃ املاǭ–ȯانياً 
 معظم املعدَّالت املتعلƋقة بالقواعد  م1994 نوفمرب   29 الصادرة يف    94 – 74حتدِّد التعليمة رقم    

  : وأمهƌها  Les régles prudentiellesاحلذرة 
 من جمموع رأس املال     % 25لعميل واحد   ) حجم اإلئتمان املمنوح  (أن ال يتجاوز حجم اخلطر       -

       Ǹوُيقصد هنا حبجم اخلطر ذلك املمثـل        )1(م01/01/1995اخلاصِّ بالبنك، وذلك ابتداء من تاري ،
، حبيث  ) الكفاالت والضمانات املعطاة   مثل(على شكل قروض وكذلك التعهŊدات خارج امليزانيَّة        

    .حتسب أخطارها مبا يكافئها من عناصر امليزانيَّة
=  من هذا املبلغ     % 25 دج فإنƋ نسبة     2 420 787 000=        فإذا كان صايف رأس مال البنك       

750 196 605              Ƌبنك دج، وباإلعتماد على وثائق البنك املصرَّح هبا لدى البنك املركزي تبـيَّن أن
الربكة اجلزائري قد احترم هذه النسبة، حبيث مل تصل حجم األخطار املمثƋلة يف أيِّ عميـل مـن                  

 .)2(عمالء البنك هذا املبلغ األخري

بالنسبة للعمالء الذين يتجاوز حجم خماطرهم      ) التعهŊدات(جيب أن ال يتجاوز جمموع األخطار        -
  .)3(الرأمسال، أي اخلاص بالبنك من الرأمسال اخلاص للبنك عشر مرَّات هذا % 15

       وبالرجوع إىل وثائق البنك جند أنƋ هناك عميالً واحداً بلغ حجم التعهŊدات املمنوحـة لـه                
 من صايف رأس مـال البنـك، والـيت تـساوي            % 15جتاوز نسبة   : دج، أي    443 745 000

 السقف احملـدَّد يف     ، وهذا املبلغ بعيد عن    )4(دج 363 118 050) = % 15 × 2 420 787 000(
 .التعليمة ألنه مل يصل حتَّى إىل حجم رأس مال البنك

جيب أن تكون نسبة رأس املال اخلاص للبنك إىل جمموع خماطر القروض والتعهŊدات تـساوي                -
  . )5(م1999 ابتداء من هناية ديسمرب % 8على األقل 

رأس املال اخلاص للبنك يف      كيفيَّة حساب    94 – 74 من التعليمة رقم     5وقد حدَّدت املادة    
 العناصر اليت حتتسب ضمن رأس املال التكميلي للبنك،         7 و 6جزئه األساسي، بينما حدَّدت املواد      

 من التعليمة جممـوع     8وجمموع هذين اجلزأين يشكƍل رأس املال اخلاصَّ للبنك، بينما بيَّنت املادَّة            
                                  

 . املتعلƋقة بتحديد القواعد احلذرة1994 نوفمرب 29 املؤرَّخة يف  94 – 74 من التعليمة رقم 2: املادَّة   -)1(
 . املصرَّح به لدى بنك اجلزائر، واملتعلƍق بتوزيع املخاطر2003 / 12 / 31:  املؤرَّخ يف1004: النموذج رقم   -)2(
 . املتعلƋقة بتحديد القواعد احلذرة1994 نوفمرب 29  املؤرَّخة يف 94 – 74 من التعليمة رقم 2: املادَّة   -)3(
 . املصرَّح به لدى بنك اجلزائر، واملتعلƍق بتوزيع املخاطر2003 / 12 / 31:  املؤرَّخ يف1004: النموذج رقم   -)4(
 . املتعلƋقة بتحديد القواعد احلذرة1994 نوفمرب 29ؤرَّخة يف  امل 94 – 74 من التعليمة رقم 3: املادَّة  -)5(
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 حسب أوزان املخاطرة اخلاصَّة هبـا       11فتها املادَّة   العناصر اليت يتوفƋر فيها عنصر املخاطرة، مثƋ صنَّ       
حسب ما يكافئها من قروض، وذلك يف ملحق خاصŖ ينشره ويوزِّعه بنك اجلزائر، وكـلƌ ذلـك             

  .)I )1 بطريقة مشاهبة ملا ورد يف مقرَّرات بازل
  :وتطبيقاً هلذه التعليمة قام بنك الربكة اجلزائري حبساب هذه النسبة كما يلي 

  :ب رأȃ املاȯ اɉساسɄ  حسا-

  حساب رأس املال األساسي لبنك الربكة اجلزائري
  07: اجلدول رقم 

Ʉساسɉا ȯاملا ȃعناصر رأ   Ƞاملبال)ǯد(  
  رأس املال االجتماعي

  إحتياطيات غري متعلƍقة بإعادة التقييم
  صندوق األخطار البنكيَّة العامَّة

  )ربح غري موزَّع(نتيجة السنة 
  نويَّة لالستغاللقيم مع) -(ُيطرح 

000 000 500   .  
000 853 123 1  .  
000 335 553 .          
000 417 250          .  
000 818 6    .  

  .  2 420 787 000  :جمموع رأس املال األساسي
م املصرَّح به لدى بنك اجلزائـر، واملتعلƍـق         2003 / 12 / 31:  املؤرَّخ يف  1000: النموذج رقم : املصدر  

  .ملال اخلاصحبساب رأس ا
ومبا أنه ال يوجد لدى البنك ما ميكن تسجيله ضمن عناصر رأس املال التكميلي يصبح هذا                

  .اجملموع األخري هو صايف رأس مال البنك

  : حساب عناصر امليزانيَّة -
   .08: أنظر اجلدول رقم 

  : حساب عناصر خارǯ امليزانيَّة -
   .09: أنظر اجلدول رقم 

  : السابقة بالتفصيل جند أنƋ بعد حساب كلƍ العناصر
                                  

 املتعلƋقة بتحديد القواعد احلذرة، وراجع كفايـة رأس املـال           1994 نوفمرب   29 املؤرَّخة يف    94 – 74راجع مواد التعليمة رقم       -)1(
 .حثحسب مقررات جلنة بازل يف املبحث الثاين من الفصل األول من الباب األول هلذا الب
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  عناصر خارج امليزانيَّة+ عناصر امليزانيَّة = جمموع األخطار املرجَّحة 
800 645 125 11 = 000 954 752 9 + 800 691 372 1  

  صـايف  رأس  مـال  البـنك  ) =كفاية رأس املال(نسبة املالءة 
  جمموع األخطار املرجحة للبنك            

      76,21  %=      000 787 420 2   
            800 645 125 11  

يالَحظ هنا أنƋ بنك الربكة اجلزائري حيقƍق نسبة مالءة جيدة تتجاوز بكثري احلدَّ األدƅ احملدَّد               
، بعد اتِّباع البنـك لـنفس       % 8وهو  ) أو نسبة مالءة بال املشاهبة هلا      (94 – 74يف التعليمة رقم    

  .طريقة احلساب احملدَّدة يف هذه التعليمة
لكنَّ اإلشكاالت اليت تطرح هنا بشكل عامŖ عند تطبيق املعدَّالت اخلاصَّة بالقواعد احلـذرة،              

  :سواء بتقسيم أو بتغطية اخلطر بالنسبة لبنك الربكة اجلزائري ميكن إمجاهلا يف نقطتني 
ون املترتِّبة على    حتديد حجم اخلطر يتمŊ بنفس الطريقة املطبَّقة على البنوك التقليديَّة، أي أنƋ الدي             -1

الزبائن بصيغ املراحبة واإلجيار والسلم واإلستصناع تعامل نفس معاملة الديون املترتِّبة عـن مـنح               
القروض مع عدم تعامل البنك باملضاربة إطالقاً، وذلك ما متƋت مالحظته عند تطبيـق معـامالت                

          Ǹإعدادها بتاري Ƌحبيث طبِّق عليها معامل     م31/12/2003الترجيح على عناصر ميزانيَّة البنك اليت مت ،
، مع أنƋ حجم اخلطر املترتِّب عن التعامل بالصيغ السابقة قد ال يـصل إىل               % 100ترجيح للخطر   
 .هذه النسبة

 حساب نسبة مالءة رأس املال تكون وفق عناصر حمدَّدة بنماذج معيَّنة من طرف بنك اجلزائر،                -2
، وهنا تطرح   ) 09و08و07رقم  : أنظر اجلداول   ( 1002 إىل رقم    1000وهي النماذج من رقم     

إشكالية املواءمة بني عناصر ميزانيَّة البنك وعناصر تلك النماذج املعدَّة وفـق النظـام املـصريف                
أكثر من عناصر   ) أي األصول (التقليدي، وقد الحظنا ذلك بالنسبة حلساب خماطر عناصر امليزانيَّة          

  .خارج امليزانيَّة أو حساب رأس املال
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 Ǹم31/12/2003: حساب أوزان األخطار املرجحة لعناصر امليزانيَّة لبنك الربكة اجلزائري بتاري  
  )دج(املبالغ بـ                                                                                                                 08: اجلدول رقم 

  تالكات إه  مبلغ إمجايل  العناصر
  وخمصَّصات

  ضمانات 
  مقبوضة

معامل   مبلغ صايف
الترجيح 

%  

  اخلطر املرجَّح

  )1(  )2(  )3(  )4(  
4 = 1-2-3  

)5(  )6(  
6 = 4 × 5  

  0  0  397 444 000      397 444 000  الصندوق وعناصره امللحقة 
بنك اجلزائر، مركز الصكوك    : ديون على 

  الربيدية، اخلزينة العمومية
000 981 137 

7  
    000 981 137 

7  
0  0  

  25 403 600  5  508 072 000      508 072 000 ديون على مؤسَّسات ائتمانية داخل اجلزائر
ديون على مؤسَّسات ائتمانيـة خـارج       

  اجلزائر
000 590 34      000 590 34  20  000 918 6  

 926 723 000  ديون على الزبائن واألفراد
21  

000 183 
007 1  

000 149 709 
11  

000 391 210 
9  

100  000 391 
210 9  

 697 000  743 939 000  أصول ثابتة
233  

  000 242 510  100  000 242 
510  
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 748 749 000  اجملموع
30  

000 880 
240 1  

000 149 709 
11  

000 720 798 
17  

  600 954 
752 9  

  ).عناصر امليزانيَّة(ملتعلƍق بعناصر حساب األخطار املرجَّحة م ، وا2003 / 12 / 31:  املصرَّح به لدى بنك اجلزائر بتاريǸ 1001: النموذج رقم:  املصدر 
 Ǹم31/12/2003: حساب أوزان األخطار املرجَّحة لعناصر خارج امليزانيَّة لبنك الربكة اجلزائري بتاري  

  )دج(                               املبالغ بـ                                                                                       09: اجلدول رقم 
مقابل  ضمانات مقبوضة  خمصَّصات  مبلغ إمجايل  العناصر

ضمانات 
  مقبوضة

معامل   مبلغ صايف
الترجيح 

% 

 ǜاخلطر املكاف
  لالئتمان

معامل 
الترجيح

%  

  اخلطر املرجَّح

  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  
5 = 1-2-3-

4  

)6(  )7(  
7 = 5 × 6  

)8(  )9(  
9 = 8×  7  

  عناصر خارج امليزانيَّة
  ذات خطر ضعيف، 
   ذات خطر معتدل،

 تعهدات لصاحل العمالء

  
  

000 787 
749 8  

  
  

000 543 
779 2  

  
  

000 700 42 

    
  

000 544 
927 5  

  
  
20  

  
  

800 508 
185 1  

  
  

100  

  
  

800 508 
185 1  
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عناصر خارج امليزانيَّـة   
  ذات خطر متوسِّط،

 تعهدات لصاحل العمالء

  
  

000 141 
328  

  
  

000 671 
198  

      
  

000 470 
129  

  
  
50  

  
  

000 735 64 

  
  

100  

  
  

000 735 64 

عناصر خارج امليزانيَّـة   
  ذات خطر مرتفع،

 تعهدات لصاحل العمالء

  
  

000 780 
203  

  
  

000 332 81 

      
  

000 448 
122  

  
  

100  

  
  

000 448 
122  

  
  

100  

  
  

000 448 
122  

 708 000  اجملموع
281 9  

000 546 
059 3  

000 700 42   000 462 
179 6  

  800 691 
372 1  

  800 691 
372 1  

 ).عناصر خارج امليزانية ( م، واملتعلق بعناصر حساب األخظار املرجحة 2003 / 12 / 31:  املصرَّح به لدى بنك اجلزائر بتاريǸ 1002: النموذج رقم: املصدر 
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 % 100للخطـر بنـسبة    معامل ترجيح 94 – 74فعلى سبيل املثال حدَّدت التعليمة رقم        
بالنسبة للمسامهات يف الشركات، وذلك موافق ملا وضعته جلنة بازل، إالƋ أنƋ بنـك اجلزائـر ويف                 

ديون على الزبائن واألفـراد، بينمـا   : ملحق خاصŖ بالنماذج السابقة وضع هذه املسامهات يف بند     
، ال يف النظـام املـصريف       املسامهات أو املشاركات ليس هلا طابع الديون على الغري أو احلقـوق           

 .التقليدي وال اإلسالمي

وعلى ضوء هذه املالحظات وكنتيجة هلا، فإنƋ التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مـصداقية         
هذه النسبة، وهل متثƍل فعالً مالءة جيِّدة للبنك؟ وقد تكون يف النهاية أعلى أو أقلƋ مـن النـسبة                   

  .احملسوبة

  .Ȭ اجلزاǝر كملجǖ أخري لɌقراȏ على أساȃ سعر الȦاǝدة مشكلة التعامل مع بن–ǭالثاً 
مع بداية التسعينيَّات من القرن املاضي، وخالل السنوات األوىل النطالقـة بنـك الربكـة               
اجلزائري متكƋن من توظيف جزء هامŖ من فائض سيولته لدى بنك اجلزائر، لكي يتمكƋن مقابلها من                

ند الضرورة، ومبا أنƋ بنك الربكة اجلزائري ال يتعامل بالفائـدة           اإلقتراض مبا ال يتجاوز هذا املبلغ ع      
 Compteأخذاً أو عطاًء فقد فتح حساباً خاصاً بالفوائد الناجتة عن هذا التوظيف لدى بنك اجلزائر 

différentiel d'intérêts   ـيَّة قامƍفاض سعر الفائدة السائدة يف السوق النقديَّة احمللƳولكن مع ا ،
زائر بإشعار بنك الربكة اجلزائري بأنه ال ميكن اإلستفادة من هذه الـسيولة بتوظيفهـا يف                بنك اجل 

السوق النقديَّة، وبالتايل ال ميكنه اإلستمرار يف هذا التعامل، وقد وصل حجم الفوائـد الناجتـة يف           
  .)1( مليون دينار جزائري267احلساب املذكور خالل األشهر األخرية إىل ما يقارب 

نƋ هذا املبلغ قد ُوضع حتت تصرŊف بنك الربكة اجلزائري، وميكنه سحبه يف أيِّ وقت،               ومبا أ 
فقد اقترح هذا األخري مؤخَّراً على املسؤولني يف بنك اجلزائر بأن حيلƋ مشكلة إعادة التمويل لديـه                 

 يقترض  بطريقة إعادة اخلصم ملا ميلكه من أوراق جتاريَّة، وهذا إذا دعت الضرورة إىل ذلك، حبيث              
البنك أمواالً من بنك اجلزائر بضمان تلك األوراق، وما خيصم من قيمتها كفوائد ميكـن أخـذه                 
مباشرة من حساب البنك الدائن واخلاصِّ بالفوائد كما سبق ذكره، على أن ال يتجـاوز مبلـغ                 

 هـذا   الفوائد املدفوعة من طرف بنك الربكة اجلزائري رصيد ما ميلكه يف ذلك احلساب، ومل يتلقَّ              
  .)*(األخري ردŋا من بنك اجلزائر على هذا اإلقتراح حلد اآلن

                                  
 .م29/03/2004: لقاء معه مبكتبه باجلزائر العاصمة يوم): مدير مركزي ببنك الربكة اجلزائري(ناصر حيدر   -)1(
   .ناصر حيدر/     كان ذلك إىل غاية تاريǸ اللقاء السابق مع السيد -)*(
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ُيذكر بأنƋ بنك الربكة اجلزائري ال يعاين اآلن من مشكلة إعادة التمويل من بنك اجلزائـر؛                
ألنه حيقƍق حالياً فائضاً يف السيولة، شأنه يف ذلك شأن بقيَّة البنوك اجلزائريَّة بعد ارتفاع املـداخيل                 

يف السنوات األخرية، ورمبا ذلك ما جعل أسعار الفائدة السائدة يف السوق النقديَّة احمللƍـيَّة              النفطية  
  . % 3 و 2تنخفض مؤخَّراً إىل مستويات متدنِّية، حبيث أصبحت تتراوح ما بني 

  :وما ميكن تسجيله هنا كمالحظات يتمثƋل يف 
من العمل يف امليدان من أن حيلƋ مشكلة إعادة          عاماً   13أنƋ بنك الربكة اجلزائري مل يتمكƋن بعد         -

 .التمويل لدى بنك اجلزائر، وإن مل يكن يعاين منها حالياً فاملشكل يبقى مطروحاً يف املستقبل

قترح بنك الربكة اجلزائري على بنك اجلزائر إعادة التمويل بطريقة إعادة اخلصم مع أنه بنـك                 إ -
 حمرَّمة بإمجاع الفقهاء، والغريب أنƋ البنك ال يتعامل باخلـصم           إسالمي، وقد رأينا أنƋ عمليَّة اخلصم     

مع األفراد، بل يقبل األوراق التجاريَّة على سبيل التحصيل عند حلول أجلها مقابل عمولة، وذلك               
 .خوفاً من الوقوع يف احملظور الشرعي السابق

-          Ŋالفوائد اليت يتم Ƌدفعها جرَّاء اخلصم ميكن أخذها من       برَّر املسؤولون يف بنك الربكة اجلزائري بأن 
احلساب اخلاصِّ بالفوائد املقبوضة من بنك اجلزائر، على أن يبقى رصيد احلساب دائنـاً، لكـن                

 .مشكلة املقاصة بني الفوائد ال تزال حملƋ جدل بني الفقهاء من الناحية الشرعيَّة

   . مسامهة بنȬ الƎكة اجلزاǝري يف رǗوȃ أمواȯ الشركات–رابعاً 
م بأن ال   14/04/1990:  املتعلƍق بالنقد واإلئتمان والصادر يف     90 – 10نصَّ القانون رقم    

يتجاوز جمموع مسامهة البنوك واملؤسَّسات املاليَّة يف رؤوس أموال الـشركات نـصف األمـوال               
  .)1(اخلاصَّة أليِّ بنك أو مؤسَّسة ماليَّة

على اختالف نسبه   (ديد من البنوك اإلسالميَّة     ورغم أنƋ هذا التحديد شكƋل عائقاً بالنسبة للع       
بني الدول، فيبدو أنه مل يكن كذلك بالنسبة لبنك الربكة اجلزائري، فقد بلغ جمموع مـسامهات                

  :دج موزَّعة كما يلي  356 994 000البنك يف رؤوس أموال الشركات داخل اجلزائر مبلغ 
  
  
  

                                  
 .لنقد واإلئتمان، واملتعلƍق با1990 / 04 / 14 املؤرَّخ يف 90 - 10:  من القانون رقم 118: املادة  -)1(
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  كاتمسامهات بنك الربكة اجلزائري يف رؤوس أموال الشر
  10: اجلدول رقم 

نسبة مسامهة البنȬ يف   إسم الشركة
  رأȃ ماȯ الشركة

 Ƞاملبل)ǯد(  

شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني 
  SATIMالبنوك 

3.9 %  000 000 1  

  SIBF 10 %  000 000 10شركة ما بني املصارف للتكوين 

  96 000 000  % 20 شركة الربكة واألمان للتأمني زإعادة التأمني

  50 000 000  % 10  شركة الربكة للتطوير العقاري

  199 994 000  % 99,997 مسامهة يف شركة خدمات اإلدارة العقارية

  356 994 000    اŎموع
 .الوثائق اخلاصَّة ببنك الربكة اجلزائري: املصدر 

   دج كما رأينا سـابقاً، فـإن        2 420 787 000: فإذا كان رأس املال اخلاص للبنك يبلغ      
 من رأس مال البنك، أي أنه يبتعد كثرياً عن السقف           % 14,75جمموع مسامهات البنك ميثƍل نسبة      

احملدَّد، ورمبا كان ذلك بسبب أنƋ أعمال البنك يغلب عليها الطابع التجاري أكثر من اإلستثماري               
  .كما هو مالحظ من خالل أرقامه وحساباته

 املتعلƍق بالنقد   90 – 10قيد الوارد يف القانون رقم      ومع ذلك جتب اإلشارة هنا إىل أنƋ هذا ال        
، والذي ُخوِّل   م2003 أغسطس   26 املؤرَّخ يف    03 – 11واإلئتمان قد متƋ إلغاؤه مبوجب األمر رقم        

، ومل يتمَّ   )1(فيه جملس النقد واإلئتمان بتحديد السقف املناسب ملسامهات البنوك واملؤسَّسات املاليَّة          
  .ُترب شبه فراȟ قانوين يف هذا الشأن بالنسبة لبعض اخلرباء ومسؤويل البنوكبعُد ذلك ممَّا اع

  . إشكاالت أخرɁ بني بنȬ الƎكة اجلزاǝري وبنȬ اجلزاǝر–خامساً 
نقصد هنا باإلشكاالت األخرى تلك اليت ال تطرح غالباً عند احلديث عن عالقـة البنـوك                

ر السابقة، أو قد ال تشكƍل قضيَّة يف معظم البلدان          اإلسالميَّة بالبنوك املركزيَّة، على خالف العناص     
  :ولكنَّها مل تكن كذلك بالنسبة لبنك الربكة اجلزائري، وهي

                                  
 .، واملتعلƍق بالنقد واإلئتمان26/08/2003:  املؤرَّخ يف03 – 11:  من األمر رقم74: املادَّة  -)1(
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  : الȦاǝدة على اإليداع املشروȓ كضمان يف عمليَّات اإلسترياد -1
 على البنوك   م1994 أفريل   12 املؤرَّخة يف    94 – 20: فرض بنك اجلزائر مبوجب التعليمة رقم     

ـ اجلزائ ـ للودائع واملخصَّصات املاليَّة اليت توضع لديها  حسب املعدَّل السائد ريَّة بأن متنح فوائد 
  .)1(كضمان يف عمليَّات اإلسترياد

ومبا أنƋ بنك الربكة اجلزائري ال يتعامل حسب أنظمته بالفوائد، وال مينح فائدة على أيِّ نوع                
  . تطبيق هذه التعليمةمن الودائع لديه، فقد واجه إشكاالً يف كيفيَّة

وقد متكƋن البنك من إقناع املسؤولني يف بنك اجلزائر Ɲصوصيَّة عمله الـيت ال تـسمح لـه                  
  :باإلذعان هلذه التعليمة، على أن متنح هذه الودائع عائداً حسب الشروط اآلتية 

شروط خييَّر العميل بني أن توضع هذه الوديعة كحساب حتت الطلب أي بدون فوائد، وختضع ل               -
 .عمليَّة اإلسترياد نفسها، أو كحساب جممَّد خيضع لشروط عقد املضاربة

 يوماً من تاريǸ العقد     31إذا خضعت الوديعة للخيار األخري فإنَّها تستحقŊ عائداً ابتداًء من مرور             -
 .اخلاصِّ بكلƍ عمليَّة استرياد، وملدَّة ثالثة أشهر

، وتأخذ عائداً عند تاريǸ توزيع العوائد على بقيَّـة           % 50تشارك الوديعة يف اإلستثمار بنسبة       -
 .الودائع

يستحقŊ العائد على هذه الودائع أولئك الذين ال يسجِّلون تأخŊراً يف التـسديد بالنـسبة ملبلـغ                  -
 .التمويل الذي حتصَّلوا عليه من البنك يف إطار هذه العمليَّة

ـ وبالرغم من اقتناع املسؤولني يف بنك اجلزائر هب ـ  حسب رأينا ذا احللƍ، فإنƋ األمر يتطلƋب 
وضع نصŖ قانوينƊ أو إضافة موادَّ يف التعليمة اخلاصَّة هبذه العمليَّة، متنح اسـتثناء لبنـك الربكـة                  

، أو توضِّح كيفيَّة تطبيـق هـذه        )أو بنوك إسالمية أخرى إن ُوجدت باجلزائر مستقبالً       (اجلزائري  
ة عمله، وذلك لكي ال يطرح اإلشكال مرَّة أخرى مع تغيŊر املسؤولني،            التعليمة مبا يتالءم مع طبيع    

Ɗل إىل حلŊا على اإلشكاالت األخرى يف حالة التوصńوذلك ما ينطبق أيض.  

  : إلزاميَّة اشتراك البنȬ يف صندوȧ ضمان الوداǝع لدɁ بنȬ اجلزاǝر – 2
 بالنقـد واإلئتمـان علـى    م واملتعلق26/08/2003 املؤرَّخ يف   11 – 03: نصَّ األمر رقم  

وجوب اشتراك البنوك يف متويل صندوق ضمان الودائع املصرفيَّة بالعملة الوطنيَّة لدى بنك اجلزائر،              

                                  
 .، احملدِّدة للشروط املاليَّة لعمليَّات اإلسترياد12/04/1994 املؤرَّخة يف 94 – 20:  من التعليمة رقم8: املادَّة   -)1(
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 كحدŖ أقصى من جمموع الودائع، علـى أن حيـدِّد           % 1وذلك بدفع عالوة ضمان سنويَّة نسبتها       
األقصى للتعـويض، وتعتـرب ودائـع       جملس النقد واإلئتمان يف كلƍ سنة مبلغ العالوة وكذا احلدَّ           

                Ƌالشخص لدى البنك وديعة واحدة حتَّى وإن كانت بعمالت خمتلفة، وال يسري هذا الـضمان إال
  .)1(يف حالة توقƌف البنك عن الدفع

وإلزاميَّة اشتراك بنك الربكة اجلزائري يف صندوق ضمان الودائع املصرفيَّة ال تعترب إشكاالً يف              
ا ُيطرح املشكل يف كيفيَّة حساب عالوة الضمان ويف كيفيَّـة تطبيقهـا، وذلـك               حدِّ ذاهتا، وإنَّم  

  :بسبب
أنƋ العالوة حتسب كنسبة مئويَّة من إمجايل الودائع، بينما الودائع اليت يضمنها البنك هي الودائع                -

 .حتت الطلب فقط، كما رأينا سابقاً

 فإنƋ الصندوق يلتزم بتعويض مجيع أنواع       )حسب النصِّ السابق  (يف حالة توقƌف البنك عن الدفع        -
الودائع حسب احلدِّ املقرَّر، بينما ودائع املضاربة ال يضمنها البنك إالƋ يف حالة واحدة وهي إذا ثبت                 
التعدِّي أو التقصري من جانبه كما هو معلوم شرعاً، وليس التعويض يف مجيع احلاالت كما ُيستنتج                

 .من هذا النصِّ

ة مشاهبة لتلك املتعلƋقة بكيفيَّة حساب نسبة اإلحتياطي القانوين بالنسبة للبنوك           وهذه اإلشكاليَّ 
اإلسالميَّة، واليت ُتفرض على مجيع أنواع الودائع على أساس احلدِّ من مقدرة البنوك على التوسŊع يف                
 منح اإلئتمان وكذا محاية أموال املودعني، مع عدم مراعاة خـصوصيَّة الودائـع لـدى البنـوك                
اإلسالميَّة، واليت يتشكƋل معظمها من ودائع اإلستثمار اليت يتلقƋاها البنك اإلسالمي علـى سـبيل               

  .املضاربة، واليت ال يكون فيها الضمان إالƋ يف حالة واحدة كما أسلفنا
ـ  ـ يبقى مثل سابقه يتطلƋب حلƌه تفهŊمـا مـن    وإن مل ُيطرح حبدَّة لذا فإنƋ هذا اإلشكال 

ك اجلزائر لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي املختلف، وبالتايل وضـع اإلسـتثناءات أو             مسؤويل بن 
  .النصوص القانونيَّة املالئمة لطبيعة هذا العمل

نذكر يف األخري بأنƋ بنك الربكة اجلزائري ومقابل هذه اإلشكاالت، ال يعاين مـن بعـضها                
  :اآلخر مثل بنوك إسالميَّة أخرى يف بعض البلدان مثل 

 الصادر  90-10حتديد نسب السيولة والعناصر املكوِّنة هلا، رغم أنƋ قانون النقد واإلئتمان رقم              -
 على أنƋ ذلك من صالحيَّات بنـك اجلزائـر          92 و   44: م ينصŊ يف موادِّه   14/04/1994يف  

                                  
 .، واملتعلƍق بالنقد واإلئتمان26/08/2003:  املؤرَّخ يف11 – 03: م من األمر رق118: املادَّة  -)1(
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م 26/08/2003:  الـصادر يف     11-03وخاصَّة جملس النقد واإلئتمان، وكذلك األمر رقـم         
  .62لنقد واإلئتمان يف الفقرة ح من مادته املتعلق با

مشكلة متلƌك البنوك اإلسالميَّة لعقارات أو منقوالت بأكثر من احلدِّ املقرَّر قانونńـا الخـتالف                -
طبيعة عمل هذه البنوك اليت تركƍز كثرياً على املراحبة، إذ ال يوجد حدŌ لذلك يف النصوص التنظيميَّة                 

 .اجلزائريَّة

كتتاب اإلجباري حبدŖ أدƅ يف السندات العموميَّة، إذ يبدو أنƋ هذا اإلكتتاب يقتصر             مشكلة اإل  - 
Ÿعلى البنوك العموميَّة يف اجلزائر، وبغري إجبار بل بطريقة اإلقناع األد. 

  :خالصة الȦصل 
 لقد رأينا من خالل هذا الفصل بأنƋ بنك الربكة اجلزائري مثل بقيَّة البنوك اإلسـالميَّة الـيت                
تعمل يف النظام القانوين املوحَّد، يواجه إشكاالت متفاوتة يف حجمها يف إطار عالقته مـع بنـك                 
اجلزائر، ولعلƋ أمهƋها تلك املتعلƋقة بتحديد نسبة اإلحتياطي القانوين، وكذا تعامله مع بنك اجلزائـر               

  .كملجأ أخري لإلقراض
تدخل ضمن مـا يـسمَّى بالقواعـد        هذا باإلضافة إىل كيفيَّة حساب بعض املعدَّالت اليت         

 – 74احلذرة، خاصَّة منها نسبة مالءة أو كفاية رأس املال، واليت خضع فيها البنك للتعليمة رقـم                 
م، واليت حتدِّد كيفيَّة حساب النسبة املذكورة بطريقة مشاهبة لنـسبة   29/11/1994 الصادرة يف    94

ن مجيع البنوك العاملة يف اجلزائر، دون مراعاة        مالءة بال، ووفق مناذج أعدَّت هلذا الغرض لتطبَّق م        
خلصوصيَّة بنك الربكة اجلزائري الذي يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميَّة، والذي ال يتعامل مبنح              
القروض بل بصيغ التمويل املعروفة يف اإلقتصاد اإلسالمي، وإن كان هذا اإلشكال األخري يشترك              

يَّة، وذلك نظرńا للحداثة النسبيَّة لنسبة املالءة بال مـن جهـة،            فيه البنك مع أغلب البنوك اإلسالم     
  .وإعداد هذه النسبة وفق معايري النظام املصريف التقليدي من جهة أخرى

وعلى ضوء كلƍ هذه اإلشكاالت، ومع ما ورد يف الفصول السابقة، ميكننا وضـع تـصوŊر                
يَّة يف إطار بيئتني خمتلفتني، وذلك بدايـة مـن          لطبيعة العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركز      

  .الفصل القادم
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  الȦصل الثالث
  وșاǝف البنȬ املركزي التقليدي املȦترضة Ɵاه البنوك اإلسالميَّة

  : متهيد
       Ŗبعد أن قمنا بتشخيص واقع العالقة بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة، وذلك بشكل عام

              Ƌهذه  خالل الفصل األوَّل من هذا الباب، وبشكل أكثر تفصيالً من خالل الفصل الثاين، ورأينا أن 
العالقة حتتاج إىل املزيد من البحث واإلجتهاد لتطويرها، سنرى من خالل هذا الفصل الوظـائف               
املفترضة للبنك املركزي التقليدي جتاه البنوك اإلسالميَّة، أي يف حالة عمل هذه البنوك مع البنـوك           

ف ميكن أن تشكƍل أهمَّ     التقليديَّة يف بيئة واحدة، ويف ظلƍ رقابة بنك مركزي تقليدي، وهذه الوظائ           
البنود لقانون خاصŖ بالرقابة على البنوك اإلسالميَّة، يتمŊ سنŊه خاصَّة يف البيئات اليت تعرف ازدواجيَّة               
يف العمل املصريف، وتتطلƋبه اعتبارات سياسيَّة واجتماعيَّة ودينيَّة، سوف نراها الحقـاً يف البـاب               

  .املوايل
ائف، سنحاول بدايةً دراسة مدى مالءمة أهـمِّ أدوات الرقابـة           وقبل التعرŊض إىل تلك الوظ    

املصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي، واليت افترضنا عدم مالءمة معظمها هلذا العمـل              
يف مقدِّمة هذا البحث، نظراً لإلختالف اجلذري يف املبادǛ اليت تقوم عليها البنوك اإلسـالميَّة ويف                

  :عملها، وسنتناول كلƋ ذلك من خالل املباحث التالية منهجيَّة 
  مدى مالءمة أهمِّ أدوات الرقابة املصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل املصريف:  املبحث األوَّل -

  .                    اإلسالمي
   القواننيإعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوك أعمال أو استثمار وإعفاؤها من بعض:  املبحث الثاين -

  .                   املفروضة على البنوك التجاريَّة
  .إعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوكا جتاريَّة ذات طبيعة خاصَّة:  املبحث الثالث -

ȯَّوɉاملبحث ا  
   أدوات الرقابة املصرفيَّة التقليديَّة لطبيعة العمل املصريف اإلسالمɄمدɁ مالءمة أهمِّ

لقد رأينا من خالل الفصل الثاين من الباب األوَّل أنƋ أدوات الرقابة املصرفيَّة عديدة ومتنوِّعة،    
تعماله وأنƋ تعرŊضنا هلا بالتفصيل ال يعين استخدامها مجيعاً يف الزمن احلايل، بل إنƋ بعضها تراجع اس               

على حساب أخرى، كما أنƋ ما يطبَّق منها يف نظام مصريف ليس بالضرورة هو ما يطبَّق يف نظـام                   
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  .آخر، وذلك العتبارات اقتصاديَّة أو اجتماعيَّة أحياناً
لذا سوف نقتصر يف دراستنا يف هذا املبحث على أدوات الرقابة املـصرفيَّة ذات األمهƍــيَّة                

النقديَّة احلديثة، واليت ال زالت تطبَّق بشكل واسع، ومدى اإلفادة منـها يف             والفعاليَّة يف السياسة    
  :الرقابة على عمليَّات البنوك اإلسالميَّة، وأهمŊ هذه األدوات 

  . سعر إعادة اƪصم–أوَّالً 
وهي األداة اليت يستعملها البنك املركزي للتأثري على حجم اإلئتمان املقدَّم من طرف البنوك              

ة وبشكل غري مباشر، حيث إنه يف أوقات التضخŊم يرفع من سعر إعادة اخلصم حتَّـى ال                 التجاريَّ
تقوم البنوك التجاريَّة أو تقلƍل من إعادة خصم األوراق التجاريَّة لديه، وكذا سعر الفائـدة علـى                 
القروض اليت مينحها هلذه البنوك، أي يزيد من تكلفة اقتراض هذه األخرية من البنـك املركـزي                 

  .بصفته امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة هلا
ولقد رأينا أنƋ من أهمِّ املبادǛ اليت تعتمد عليها البنوك اإلسالميَّة يف عمليَّاهتا هو عدم التعامل                
بالفائدة أخذاً أوعطاًء، وبالتايل فإنƋ رفع البنك املركزي هلذا السعر أو ختفيضه يفترض فيـه عـدم                 

  . أو باألحرى التمويل الذي تقدِّمه تلك البنوكالتأثري على حجم اإلئتمان،
لكن جتب اإلشارة إىل أنƋ بعض البنوك اإلسالميَّة ويف بعض البلدان قـد يلجـأ إىل البنـك     
املركزي لإلقتراض بفائدة، وذلك بأعذار خمتلفة ُيحتجŊ هبا، كالضرورة، وعدم وجود ملجأ آخـر              

ى القاعدة هي عدم جواز اإلقتراض بفائدة بالنـسبة         ، وƝالف هذا اإلستثناء تبق    ...لإلقتراض مثالً 
للبنوك اإلسالميَّة، وعدم جواز بيع ديوهنا املمثƋلة بأوراق جتاريَّة بطريق اخلصم، وذلك باتِّفاق معظم              

  .)*(الفقهاء واجملامع الفقهيَّة

  .  نسبة االحتياɄȕ القانوين–ǭانياً 
م البلدان للتأثري على مقدرة البنوك التجاريَّة       وهي األداة اليت يستعملها البنك املركزي يف معظ       

  .على إنشاء النقود اخلطيَّة أو نقود الودائع، وبالتايل مقدرهتا على التوسŊع يف منح اإلئتمان
  :بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة فإنƋ تطبيق هذه النسبة يطرح بعض اإلشكاالت، أمهƌها 

                                  
، جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العـامل اإلسـالمي    )مصر(جممع البحوث اإلسالمية باألزهر      :   هناك ثالثة جمامع فقهية عاملية وهي       -)*(

، ويعترب هذا األخري أكثر هـذه اجملـامع إفتـاًء يف    )السعودية(مبكة املكرمة، جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة        
   .املسائل اإلقتصادية



 

190
 

د به أساساً التقليل من مقدرة البنوك على إنشاء النقود،           إنƋ تطبيق نسبة االحتياطي القانوين يقص      -
إضافة إىل محاية أموال املودعني، وقد أثبتنا من قبل بأنƋ البنوك اإلسالميَّة ذات مقدرة حمدودة على                
التوسŊع النقدي أو توليد النقود، وذلك بسبب ارتباط معظم عمليَّات التمويـل يف هـذه البنـوك               

 حقيقيَّة، أي متويل سلعي وليس متويالً بالقروض إالƋ يف حاالت قليلة، كالقرض             بعمليَّات اقتصاديَّة 
 .احلسن

 إنƋ أهمَّ ما يساعد البنوك التجاريَّة على توليد النقود هو الودائع اجلارية، وهذه تكون لديها      -
 لإلحتيـاطي  حبجم أكرب ممَّا لدى البنوك اإلسالميَّة، والنسبة اليت يفرضها البنك املركزي كمعـدَّل     

، وغالباً ما تتمكƋن البنوك التجارية من       )*(القانوين تكون يف أغلب األحيان موحَّدة بني مجيع البنوك        
تغطية هذه النسبة املفروضة بالودائع اجلارية، بينما ال تتمكن البنوك اإلسالميَّة مـن ذلـك، ممَّـا                 

شأنه أن يضع هذه البنوك بني مطرقة       يضطرŊها إىل تكملة هذه التغطية بودائع اإلستثمار، وهذا من          
البنك املركزي الذي يراقب تطبيق هذه النسبة، وسندان املبادǛ الشرعيَّة اليت حتكم عمل البنـوك               

إذا (اإلسالميَّة، واليت تصطدم هنا مبحظور شرعيŖ وهو عدم تعطيل أموال املودعني عن اإلسـتثمار            
 ).كانت مودعة كودائع استثمار

رقابة الشرعيَّة ملصرف قطر اإلسالمي بعدم جواز أخذ نـسبة اإلحتيـاطي            لذا أفتت هيئة ال   
 لن  -يف نظرنا –، وبالرغم من أمهƍـيَّة هذه  الفتوى فإهنا         )1(القانوين إالƋ من رصيد احلسابات اجلارية     

  .حتلƋ املشكل إذا مل يكن هناك تفهŊم له ومعاجلته من طرف البنك املركزي للدولة
) قبل األسـلمة  (ا حدث بالفعل يف السودان، حيث أصدر البنك املركزي           ويبدو أنƋ ذلك م   

قرارńا يقضي بإدخال ودائع اإلستثمار مع مصادر األموال اليت حيسب عليها اإلحتياطي القـانوين،              
فأصدرت هيئة الرقابة الشرعيَّة لبنك فيصل اإلسالمي السوداين فتوى بعدم صحة ذلك، وطالبـت              

ب البنك املركزي لرغبة هذه اهليئة، وإىل اآلن ال ختضع ودائع اإلسـتثمار             بإلغاء اإلجراء، فاستجا  
  .)2(لإلحتياطي القانوين، سواء بالعملة احمللƍـيَّة أو األجنبيَّة

أمَّا بالنسبة ملعدَّل اإلحتياطي القانوين من العمالت األجنبيَّة، فاملشكل املطروح بالنسبة للبنوك            
اطي مودعاً لدى البنك املركزي مقابل فوائد عادة، وهـو الـشيء            اإلسالميَّة هو كون هذا اإلحتي    

                                  
   .ثالث من النماذج اليت متƋت دراستها يف الفصل األول من الباب السابق كما رأينا وفق النموذج ال    -)*(
، جملة االقتصاد اإلسالمي،    )امليزانيَّة العموميَّة واحلسابات اخلتاميَّة للمصرف اإلسالمي مقارنة بالبنك التقليدي        : (إمساعيل خفاجي   -)1(

  .37: م، ص1987 فرباير –هـ 1407، مجادى الثانية 67: العدد
العالقة بني اهليئات الشرعيَّة والبنوك املركزيَّة، حبث مقدَّم إىل املؤمتر األوَّل للهيئات الشرعيَّة للمؤسَّـسات               :  أمحد علي عبد اهللا     -)2(

 .م2001-هـ1422املاليَّة اإلسالميَّة، البحرين، 
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الذي يضع هذه البنوك يف موقف حرج، إضافة إىل معدَّله املرتفع نسبيŋا، خاصَّة إذا كانت البنـوك                 
  .اإلسالميَّة تتلقƋى تلك العمالت كودائع مضاربة

تفاق مع البنك املركزي على     وقد رأينا سابقاً كيف متكƋنت البنوك اإلسالميَّة يف مصر من اإل          
اجلمع بني عدم إعفائها من هذا اإلحتياطي من جهة، وتطبيقه مبا يناسب طبيعة عملها من جهـة                 

كما بذل البنك اإلسالمي األردين جهوداً كبرية إلقناع املسؤولني بالبنك املركزي للبلـد             . أخرى
خذ  الفوائـد عـن هـذا        ، وذلك مقابل تنازله عن أ     % 10 إىل   % 15بتخفيض هذه النسبة من     

  .)1(اإلحتياطي من البنك املركزي

  .  عمليَّات السوȧ املȦتوحة–ǭالثاً 
يرى أغلب املفكƍرين بأنَّه بسبب عدم وجود أدوات ماليَّة بفائدة يف نظام اإلسالم النقـدي،               
وبالضبط السندات احلكوميَّة وأذونات اخلزانة بفائدة، ليمكن استخدامها يف الـسوق املفتوحـة             
للتحكƌم يف عرض النقود والطلب عليها؛ فال ميكن استخدام هذه األداة ، أمَّا األدوات املاليَّة الـيت                 

   :)2(تستند إىل املسامهة كاألسهم، فال ميكن استخدامها يف هذه العمليَّة لعدد من األسباب، أمهƌها
ية مـا ميكـن      ليس مرغوباً للمصرف املركزي شراء وبيع أسهم شركات القطاع اخلاصِّ، وغا           -

 .شراؤه وبيعه هو أسهم شركات القطاع العامِّ

 الوسائل املستندة إىل املسامهة ال ميكن أن يكون هلا نفس العمق الذي للسندات احلكوميَّة، كما                -
أنƋ عمليَّات السوق املفتوحة مبثل هذه الوسائل تؤثƍر تأثرياً كبرياً على أسعارها إن مل تـستخدم يف                 

 .، ممَّا قد ال حيدث األثر املطلوب، وال يكون مناسباً ألغراض السياسة النقديَّةنطاق ضيِّق جدŋا

 إنƋ تغيŊر أسعار الوسائل املستندة إىل املسامهة من خالل عمليَّات املصرف املركزي يف الـسوق                -
املفتوحة، قد تفيد أو تضرŊ بال ضرورة محلة أسهم الشركات اليت تستخدم أسهمها هلذا الغـرض،                

ذا غري مرغوب فيه، ألن اهلدف األساسيَّ هلذه العمليَّات هو زيادة خفـض سـيولة القطـاع                 وه
 .اخلاصِّ، وليس إدخال الظلم يف سوق أسهمه

بينما ال يرفض بعض املفكƍرين مثل ضياء الدين أمحد إستعمال أداة السوق املفتوحة، ويقترح              
املركزي بالنسبة لرحبـه يف العمليَّـات       إصدار أدوات أو أوراق ذات عائد متغيِّر من طرف البنك           

                                  
-هـ1421األردن،  / ، دار النفائس، عمَّان   1، ط الشامل يف معامالت وعمليَّات املصارف اإلسالميَّة     : حممود عبد الكرمي إرشيد     -)1(

 .321: م، ص2001
مـصر،  /الوفاء، املنصورة  دار   –، دار النشر للجامعات، القاهرة      2 ط املصرفية اإلسالمية؛ السياسة النقدية،   : ال حممد مكيوسف    -)2(

 .38: م، ص1996هـ1416
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  .(1)املتعلƋقة هبذه األوراق
وƲن نؤيِّد هذا الرأي، ونرى أنه باإلمكان اإلفادة من هذه األداة، وذلك باستعمال السندات              
احلكومية اإلسالميَّة، وهو ما سنراه بالتفصيل مع الوظائف املفترضة للبنك املركزي اإلسـالمي يف              

  .الباب املوايل

  .  نسبة السيولة–ابعاً ر
  :ميكن تقسيم سيولة البنك التجاري إىل ثالثة خطوط دفاع 

تشمل ما ميلكه البنك من أوراق النقـد القـانوين والنقـود            :  أصول تامة السيولة عدمية الربح       -
املساعدة والعمالت األجنبيَّة، باإلضافة إىل رصيد البنك لدى البنـك املركـزي والـذي ميثƍـل                

 القانوين للبنك، وهذه األصول تامة السيولة وال تدرŊ أية أرباح، ومتثƍل خطƋ الدفاع األوَّل      اإلحتياطي
 .الذي يلجأ إليه البنك ملواجهة طلبات السحب

وتتميَّز بقدر جزئي من السيولة، وأهنا تدرŊ عائداً معقوالً         :  أصول قريبة من السيولة ومدرَّة للربح        -
:  سيولة مع حتمŊل خسارة بسيطة، ومتثƍل خطƋ الـدفاع الثـاين مثـل             للبنك، ويستطيع حتويلها إىل   

، ...)املستحق للبنك على البنوك احمللƍـيَّة واألجنبيَّة، قروض قابلة لإلسترجاع        (األصول شبه النقديَّة    
سندات حكوميَّـة قـصرية األجـل،       (كمبياالت وسندات إذنيَّة خمصوصة، أوراق ماليَّة حكوميَّة        

   .، قروض وسلفيَّات قصرية األجل)زانةأذونات اخل

ويالَحظ على هذه اجملموعة الثانية أنه كلƋما زادت درجة سيولتها قلƋت رحبيَّتها، والعكـس              
 .صحيح

وهذا مقارنة باجملموعة السابقة، وهي متثƍل أقلƋ أصـول البنـك           :  أصول أقلƌ سيولة وأكثر رحباً       -
 يلجأ إليها البنك إالƋ ملواجهة طلبات السحب غري العادية،          سيولة، وتعترب خطƋ الدفاع الثالث، وال     

األسهم، القروض بضمان أوراق ماليَّة أو سلع، وكلƌ صـور اإلئتمـان            : ومن أمثلة هذه األصول   
متوسِّط وطويل األجل الذي توسَّعت فيه البنوك التجاريَّة نتيجة استقرار األسواق النقديَّة واملاليَّـة              

 . زاد من السيولة النسبيَّة هلذه األصولوتطوŊرها، والذي

واملالحظ عمليŋا أنƋ البنوك املركزيَّة عندما تفرض نسباً للسيولة على البنـوك التجاريَّـة ويف               
خمتلف األنظمة املصرفيَّة، فإنَّها تدخل يف هذه النسب أصول اجملموعة األوىل وجزًءا كـبرياً مـن                

  .أصول اجملموعة الثانية

                                  
(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 24. 
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 يطرح هنا بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة هو أنƋ جزًءا هامŋا من عناصـر هـذه               واإلشكال الذي 
النسبة ال تتعامل به هذه البنوك، مثل السندات احلكوميَّة ألهنا بفائدة كما رأينا سابقاً، فإذا قـرَّر                 
البنك املركزي مثالً إدخال السندات احلكوميَّة ضمن األصول اليت يقبل بضماهنا إقراض البنـوك،              

، )1(ترتَّب على ذلك حتفيز هذه البنوك على استثمار جزء من مواردها يف هذا النوع مـن األوراق                
وهو ما ال ميكن تطبيقه من جانب البنوك اإلسالميَّة بسبب الفائدة يف هذه السندات مـن جهـة،                  

  .وعدم اإلقتراض بفائدة من البنك املركزي من جهة أخرى
األوراق التجاريَّة املخصومة، َو البنك اإلسالمي ال خيصم      ومن بني عناصر نسبة السيولة أيضńا       

األوراق التجاريَّة لعدم جواز ذلك من الناحية الشرعيَّة، وإن قبلتها بعـض البنـوك اإلسـالميَّة                
           Ƌوُوجدت ضمن أصوهلا كان ذلك على سبيل التحصيل عند حلول أجلها ال اخلصم، وبالتايل فـإن

لƌ قليالً عن احلالة التقليديَّة، أي األوراق التجاريَّة املخصومة والقابلة          درجة سيولتها يف هذه احلالة تق     
  .إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي

ومع ذلك بأنه ال ميكن إعفاء البنك اإلسالمي من تطبيق نسبة السيولة أو التساهل معـه يف                 
طلوب هو حتويل أكرب قدر     هذا الصدد، خاصَّة مع عدم توفƌر ملجأ أخري لإلقراض بالنسبة له، بل امل            

ممكن من أصول البنك اإلسالمي إىل عناصر قابلة للتسييل، وذلك بإصدار شهادات قابلة للتداول              
  .)2(متثƍل أصول البنك القابلة هلذا الوضع، وإجياد سوق ثانوي لتداول هذه الشهادات

  .  سياسة السقوف اإلǝتمانيَّة–خامساً 
ة املفروضة من البنوك املركزيَّة أشكاالً متعدِّدة، إمَّا بتحديد         تـتَّخذ سياسة السقوف اإلئتمانيَّ   

ما ميكن أن يقدِّمه البنك إىل العمالء من قروض كحجم إمجايل، أو بتحديد حجم اإلئتمان الـذي                 
يسمح للبنك بتقدميه كنسبة من رأمساله حتَّى ال يستطيع التوسŊع يف اإلئتمان، إالƋ إذا قـام البنـك                  

له، وهو ما يصعب حتقيقه يف األجل القصري، أو بتحديد حجم اإلئتمان الذي ميكن أن               بزيادة رأمسا 
يقدِّمه البنك لعميل واحد، وهذا الشكل األخري يدخل يف بعض القوانني املصرفيَّة ضمن ما يسمَّى               

  .بالقواعد احلذرة
م كأداة رقابة   ومن جهة أخرى فقد رأينا سابقاً أنƋ أداة السقوف اإلئتمانيَّة ميكن أن تستخد            

كمِّـيَّة، وهو ما سبق توضيحه، كما ميكن أن تستخدم كأداة رقابة نوعيَّة، وذلك بتحديد حجم               
  .اإلئتمان املوجَّه لقطاع اقتصادي معيَّن، وعدم حتديده بالنسبة لقطاع آخر

                                  
     .963: مقدِّمة يف النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: حممَّد زكي شافعي  -)1(
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صالبنوك اإلسالميَّة بني ا: مجال الدين عطيَّة  -)2(  .001: حلرِّي
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ئمة بأنƋ سياسة السقوف اإلئتمانيَّة غري مال     ) مثل أمحد جابر  (يرى كثري من اخلرباء والباحثني      
                 Ƌع البنوك يف منح اإلئتمان فـإنŊمن توس Ŋلطبيعة عمل البنوك اإلسالميَّة، فإذا كان الغرض منها احلد
التمويل اإلسالميَّ هو متويل عيين وليس نقديŋا، ويف ظلƍ قدرة البنوك اإلسالميَّة احملدودة على إنشاء               

  .)1(النقود فلن تكون هلذا التمويل آثار تضخŊميَّة
إنƋ سياسة السقوف اإلئتمانيَّة هو جزء مـن وصـفة          “: ل اخلبري عبد الرحيم محدي       يقو و

                ƍصندوق النقد الدويل، وهي سياسات تقليديَّة فاشلة أوَّل ما ترفضه هو اإلستثمار، وهذا يف ظـل
وجود ماليني فائضة راكدة يف البنوك املركزيَّة لدولتنا، يف الوقت الذي تعاين فيه معظم جماالتنـا                

  .)2(”لزراعيَّة والصناعيَّة والتجاريَّة من نقص التمويل وقلƋتها
كما ترى الباحثة عائشة املالقي بأنƋ سياسة السقوف االئتمانيَّة تضرŊ بالبنوك اإلسالميَّة أكثر             
من التقليديَّة؛ ألن هذه األخرية تقوم بإيداع فائض السيولة عندها لدى البنوك األخـرى، ولـدى                

ن تتعامل معهم مقابل فوائد معيَّنة، وهو الشيء الذي ال ميكن للبنـوك اإلسـالميَّة،               املراسلني الذي 
فتبقى األموال جممَّدة لديها، ممَّا يضرŊ هبا وباملودعني، ولقد دفعتها هذه السقوف إىل رفض ودائـع                

، وقد حدث   جديدة بالعملة الوطنيَّة والعمالت األجنبيَّة، حتَّى ال تؤثƍر على مستوى األرباح عندها           
  .)3(هذا يف السودان قبل التحوŊل الكامل إىل األسلمة

هذا، يرى أمحد أمني حسان بأنƋ سياسة السقوف اإلئتمانيَّة تتعارض مع أحكـام              إىلإضافة  
  .)4(الشريعة اإلسالميَّة، نظراً ملا يترتَّب عليها من ضياع فرص الرحبيَّة على أصحاب الودائع

اء املعارضة لسياسة السقوف اإلئتمانيَّة بالنسبة للبنـوك اإلسـالميَّة،          ويبدو أنƋ كلƋ هذه اآلر    
تعارض الشكل املتمثƍل يف حتديد احلجم الكلƍي لإلئتمان، أمَّا إذا كان التحديد بالنـسبة للعميـل                
الواحد فريى الباحث أمحد جابر بأنه باستثناء العمليَّات املموَّلة باملشاركة واملراحبة والبيع ألجـل              

اليت يتمŊ التعامل فيها ببضائع حقيقيَّة ميتلكها البنك اإلسالمي حتَّى تاريǸ التصرŊف فيها، وبالتايل              و
فهي ليست ائتماناً باملعƖ التقليدي؛ فإنَّه ال مانع بأن تلتزم البنوك اإلسالميَّة هبذا السقف محايةً هلا                

  .)5(من املخاطر اليت قد تنجم عن تركيز التعامل مع عميل واحد

                                  
 .101: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)1(
   41: ص،   8891 يناير –ـ  ه 8041 األوىل مجادى 87 :حوار مع جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد: عبد الرحيم حممود محدي   -)2(
 .231 :البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي املالقي  -)3(
 -ــ    0141 ذو احلجَّة     ،901: ، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد    )عالقة البنوك املركزيَّة بالبنوك اإلسالميَّة    : (أمحد أمني حسَّان    -)4(

 .37: م، ص1990يوليو 
 .101: البنوك املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: أمحد جابر بدران  -)5(
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ونرى أنƋ أنسب شكل لسياسة السقوف اإلئتمانيَّة املمكن استعماهلا مـن طـرف البنـوك               
اإلسالميَّة، هو استخدامها كأداة رقابة نوعيَّة، حبيث ميكن من خالهلا توجيـه املـوارد املاليَّـة أو                 

قتـصاديَّة  التمويل إىل القطاعات اإلقتصاديَّة الواجب تنميتها حسب األولويَّة، وتبعاً للظـروف اإل           
العامَّة للبلد، وهي السياسة اليت طبَّقتها بالفعل بعض البلدان اليت قامت بأسلمة نظامها املصريف كما               

  .رأينا سابقاً

  . احلدŊ اɉدƅ لɌكتتاب يف السندات العموميَّة–سادساً 
موميَّة، جيب على البنوك يف كثري من األنظمة املصرفيَّة أن تتوفƋر على حمفظة من السندات الع              

أو بنسبة من أصوهلا، وتعترب أداة إضافيَّة للتحكƌم يف سيولة هذه           ) الودائع(وذلك بنسبة من التزاماهتا     
  .البنوك، كما تعترب أيضńا مسامهة من اجلهاز املصريف يف التمويل العمومي

 وإذا كان من املفترض أنه ال ميكن إجبار البنوك اإلسالميَّة على اإلكتتـاب يف الـسندات               
العموميَّة نظراً القتراهنا بالفوائد، فإنƋ الباحثة عائشة املالقي ترى أنه وبالنظر إىل كون هذا اإلكتتاب               
يعدŊ مسامهة يف متويل نفقات الدولة؛ فإنَّه جيب إلزامها به، وميكنها اإلحتفاȗ مببالغ الفوائـد الـيت                 

  .)1(ة ومساعدات خرييَّةحتصل عليها منه يف حسابات خاصَّة ختصَّص لعمليَّات إنسانيَّ
وƲن نرى أنه إن كان ال بدَّ للبنوك اإلسالميَّة بأن تكتـتب يف هذه السندات، فلتتنازل عن                
أخذ الفوائد عنها مقابل ختفيض ذلك احلدِّ األدƅ بالنسبة هلا، وذلك بالتفاوض مع السلطة النقديَّة               

  .للبلد

  .  اإلقناع اɉدŸ–سابعاً 
 رأينا على قيام البنك املركزي ممثƍال للسلطة النقديَّة للبلد مبحاولـة            يقوم هذا األسلوب كما   

إقناع البنوك التجاريَّة باتِّخاذ اإلجراءات املناسبة ملساعدته على حتقيق األهداف العامَّـة للـسياسة              
النقديَّة، أو إعطاء األولويَّة يف منح اإلئتمان لقطاعات دون أخرى، ويتوقƋف جناح هذا األسـلوب               
على هيبة البنك املركزي، ومدى التضامن بينه وبني البنوك األخـرى، والعالقـات الشخـصيَّة               

وهذا األسلوب يفترض فيه مالءمته لطبيعة عمل البنوك        . للمحافظ مع مدراء ومسؤويل تلك البنوك     
ـ               ى اإلسالميَّة اليت تقوم على مبادǛ اإلسالم مثل التضامن والتعاون وطاعة أويل األمر، واحلرص عل

  .حتقيق املصلحة العامَّة للمجتمع
ويرى الباحث حممد عفر بأنĉَ هذا األسلوب قابل للتطبيق يف النظام املصريف اإلسـالمي إذا               

                                  
 .631 :البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: عائشة الشرقاوي املالقي  -)1(
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كان بإمكان البنك املركزي إختاذ إجراءات ملزمة، أو توقيع جزاءات يف حالة عدم جتاوب البنوك               
  . عن النظام املصريف التقليدي؛ وبالتايل ال خيتلف األمر كثرياً يف هذا اجلانب)1(معه

ونظرńا ألمهƍـيَّة هذه األداة يف عمل البنك املركزي فقد اقترحها جملس الفكر اإلسـالمي يف               
باكستان ضمن تقريره الذي قدَّمه ألسلمة النظام املصريف يف هذا البلد، وذلك مع جمموعـة مـن                 

  .)2(أدوات السياسة النقديَّة اليت لن تتأثƋر بإلغاء الفائدة

  .  الرقابة والتȦتيȈ والتعليمات املباشرة–ǭامناً 
وهذه تعترب من أدوات التدخŊل املباشر يف الرقابة املصرفيَّة، حيث يرحِّب القـائمون علـى               
البنوك اإلسالميَّة بعمليَّات التفتيش والفحص عليها من جانب البنك املركزي؛ ألنƋ ذلك من شأنه              

ملودعني يف هذه البنوك ولدى أصحاب رأس املال أيـضńا، لكـنَّ            أن يبعث الثقة والطمأنينة لدى ا     
الرقابة والتفتيش هنا يتعيَّن أن تتمَّ وفق أحكام الشريعة اإلسالميَّة، مثلما هي أعمال هذه البنـوك                

  .)3(خاضعة هلذه األحكام، وذلك يستوجب توفري اإلطار البشري املؤهَّل للقيام هبذه املهمَّة
يمات املباشرة واألوامر، فإن هناك حتفƌظاً من استخدام هذا األسلوب، خاصَّة           أمَّا بالنسبة للتعل  

يف ظلƍ النظام املصريف املزدوج أو املختلط، وذلك من حيث احتمـال عـدم تناسـب األوامـر                  
ـ  ـ مع املبادǛ األساسيَّة للعمل املصريف اإلسالمي، أو ما قد  اليت تكون ملزمة دائماً والتعليمات 

لكن مع ذلـك    . ه من تعويق للمصارف اإلسالميَّة عن ممارسة أنشطتها  بشكل أو بآخر           تؤدِّي إلي 
فمن املتصوَّر صالحيَّة هذا األسلوب كاملة للنظام املصريف اإلسالمي إذا متƋ التأكƌد من أنƋ مضمون               

  .)4(األوامر والتعليمات لن خيرج عن املبادǛ اإلسالميَّة احلاكمة للنظام املصريف
 نشري يف األخري إىل أنƋ املعدَّالت اليت تدخل ضمن ما يسمَّى بالقواعد احلذرة، هـي                يبقى أن 

، إالƋ أنƋ كيفيَّة تطبيقهـا يف بعـض         )من حيث املبدأ  (مالئمة جدŋا ملراقبة أعمال البنوك اإلسالميَّة       
ملبحث األخري  اجلوانب يتطلƋب مراعاة طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، وهو ما سنراه بالتفصيل يف ا            

  .من هذا الفصل

                                  
 .914: م، مرجع سابق، صالسياسات االقتصاديَّة والشرعيَّة وحلƌ األزمات وحتقيق التقدŊ: حممَّد عبد املنعم عفر  -)1(
 .28: تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان، مرجع سابق، ص: إلغاء الفائدة من االقتصاد  -)2(
م، 5891 أفريـل    -ـ   ه5041 رجب    ،14: ، جملة البنوك اإلسالميَّة، العدد    )البنوك اإلسالميَّة والرقابة عليها   : (أمحد أمني فؤاد    -)3(

 .12 :ص
 .302: الرقابة املصرفيَّة على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: الغريب ناصر  -)4(
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  املبحث الثاين
إعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوك أعماȯ أو استثمار وإعȦاǗها من بعȐ القوانني املȦروضة على 

  البنوك التجاريَّة
على الرغم من أنƋ البنوك املركزيَّة يف معظم الدول اليت تتبع النظام الثنائي يف العمل املـصريف        

الميَّة العاملة يف نطاق إشرافها بنوكا جتاريَّة عادية، إالƋ أنƋ هناك بعض البنـوك              إعتربت البنوك اإلس  
املركزيَّة صنَّفت الوحدات املصرفيَّة اإلسالميَّة على أهنا بنوك استثمار وأعمـال، وذلـك هبـدف               
إعفائها من بعض أدوات السياسة النقديَّة واإلئتمانيَّة، كنسب اإلحتياطي النقـدي، والـسقوف             

  .)1(إلئتمانيَّةا
فعلى سبيل املثال يالَحظ أنƋ كثرياً من التشريعات املصرفيَّة املعاصرة تعفي بنوك اإلسـتثمار              

  .)2(م1985واألعمال من تطبيق نسبة اإلحتياطي النقدي، وقد كان ذلك حادثاً يف مصر قبل عام 
مع ذلك تستفيد فيها البنـوك      ويف مصر دائماً اليت تتبع النظام املوحَّد يف القوانني املصرفيَّة، و          

اإلسالميَّة من بعض اإلعفاءات واإلستثناءات، جند أنƋ املصرف اإلسـالمي الـدويل لالسـتثمار              
والتنمية، باعتباره بنك استثمار وأعمال أعفي من بعض القيود اليت يفرضها قانون البنوك واالئتمان              

 مـن   % 40سهم شركة مبا ال يتجاوز      حظر امتالك البنك أل   : يف مصر على البنوك التجاريَّة، مثل     
رأمساهلا املدفوع على أالƋ يتجاوز هذا اإلمتالك جمموع رأس املال املدفوع للبنـك واحتياطياتـه،               

بعد استبعاد  ) الودائع وحقوق امللكيَّة  ( من إمجايل    % 60وكذلك حظر جتاوز جمموع قروض البنك       
 التعامل يف العقار واملنقول مع بنك فيـصل         أنواع معيَّنة من القروض، إضافة إىل إعفائه من حظر        

  .اإلسالمي املصري، كما رأينا بالتفصيل سابقاً
إالƋ أنƋ نسبة السيولة اليت يطالب البنك املركزي يف مصر بتقدمي بيانات دورية عنها بـالرغم                

، فلم ُيعف   )3(من أهنا تقتصر على البنوك التجاريَّة واإلسالميَّة حسب قانون البنوك واإلئتمان السائد           
منها املصرف اإلسالمي الدويل لإلستثمار والتنمية، ويبدو أنƋ ذلك بسبب كون البنك إسالميŋا ومل              

  .ُينظر إليه على أنه بنك أعمال واستثمار

                                  
 -ـ   ه0141 ذو احلجَّة     ،901: ، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد    )عالقة البنوك املركزيَّة بالبنوك اإلسالميَّة    : (أمحد أمني حسَّان    -)1(

 .33: م، ص1990يوليو 
نهج وأساليب رقابة البنك املركزي للرقابة على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق،           تطوير م : صالح الدين عبد العال حممَّد علي       -)2(

 .91: ص
 .831: املرجع السابق، ص: صالح الدين عبد العال حممَّد علي  -)3(
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، والذي كان مينع البنـوك مـن        م0991ويف فرنسا فإنƋ النظام الذي كان سائداً قبل سنة          
 % 20على أن ال تتجاوز املسامهة      ) رأمساهلا واحتياطياهتا ( من   % 75الدخول مبسامهات بأكثر من     

من أيِّ مشروع ما مل يكن بنكاً آخر أو شركة عقاريَّة حيتاجها البنك يف أعماله، كان يعفي بنوك                  
األعمال من أيِّ قيد على استثماراهتا باعتبارها تستثمر أمواهلا أو توظƍف الودائع اليت تزيـد مـدَّة                 

  .)1(نياستحقاقها على سنت
واحلقيقة اليت جيب أن تقال هنا، هي أننا إذا تأمَّلنا عقود التأسيس واألنظمة األساسيَّة ملعظم               
البنوك اإلسالميَّة لوجدنا من بني مهامِّها ما يفيد بأهنا بنوك جتاريَّة، ومهام أخرى تفيد بأهنا بنـوك                 

م الدول تعترب البنوك اإلسالميَّة بنوكاً      أعمال واستثمار، لكنَّ السلطات اإلشرافيَّة والرقابيَّة يف معظ       
فترض هلا أن تكـون     جتاريَّة كما أسلفنا، وقد يكون هلا عذرها يف ذلك، إذ إنƋ البنوك اإلسالميَّة يُ             

بنوكاً شاملة حسب قوانينها اخلاصَّة هبا، لكنَّها عمليŋا تعتمد كثرياً يف عمليَّاهتا على التمويل قـصري                
 وهي امليزة األساسيَّة اليت متيِّز البنوك التجاريَّة عن غريها من البنوك، أي أنƋ              األجل كما رأينا سابقاً،   

ك بونا شاسعاً بني النظريَّة والتطبيق بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة وبالتايل فهي اليت سبَّبت لنفـسها               هنا
  .هذا املشكل يف النهاية

ب ناصر من خالل دراسة ميدانيَّة      وكاقتراح حللƍ هذا املشكل، وبعد أن الحظ الباحث الغري        
  :هي األنواع الثالثة اآلتية) خاصَّة العربيَّة منها(أنƋ أنواع املصارف املعتمدة يف التشريعات املصرفيَّة 

 .البنوك التجاريَّة -1

 .بنوك اإلستثمار واألعمال -2

 .البنوك املتخصِّصة -3

ضوابط اخلاصَّة للرقابة عليه؛    وقد أدَّى هذا التصنيف إىل التحديد الدقيق لكلƍ نوع، ووضع ال          
إǌقَتَرَح أن يتمَّ إدخال البنوك اإلسالميَّة مع األنواع السابقة كنوع رابع، ويرى أنƋ هـذا اإلقتـراح                 

  .)2(سوف حيقƍق الكثري بالنسبة هلذه البنوك، وحيلƋ العديد من اإلشكاالت املتعلƋقة بالرقابة عليها
اطة اإلعتراف القانوين Ɲصوصية البنوك اإلسـالمية،       وƲن نرى بأن هذا اإلقتراح يعين ببس      

–وبالتايل سن قانون خاص ينظم أعماهلا وهنا ال يبقى هناك مشكل مطروح، حيـث النتـصور                 
  .   أن تأخذ الدولة باإلقتراح السابق دون أن تأخذ هبذا اإلجراء-سب رأيناح

                                  
 .49: البنوك يف العامل؛ أنواعها وكيف نتعامل معها، مرجع سابق، ص: جعفر اجلزار  -)1(
 .207: يَّة على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق، صالرقابة املصرف: الغريب ناصر  -)2(
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  املبحث الثالث
   ȕبيعة خاصَّة إعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوكاً Ɵاريَّة ǽات

إذا مل يكن باإلمكان إعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوك أعمال واستثمار بغرض إعفائها من بعض              
القوانني املفروضة على البنوك التجاريَّة، فإنƋ ا لبديل لذلك هو اعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوكا جتاريَّة               

ا إلجراءات تـتالءم وطبيعـة العمـل    ذات طبيعة خاصَّة، وهذا بغرض تطبيق البنك املركزي معه   
املصريف اإلسالمي، واليت ميكن أن تشكƍل البنود األساسيَّة لقانون خاصŖ باملصارف اإلسـالميَّة يف              
بيئة تعمل فيها هذه البنوك مع البنوك التقليديَّة ويف ظلƍ رقابة بنك مركزي تقليدي، ونرى أنƋ هذا                 

اعتبار أنƋ أغلب التشريعات املصرفيَّة تعترب البنوك اإلسالميَّة        البديل الثاين هو األنسب للتطبيق على       
  :بنوكا جتاريَّة كما رأينا سابقاً، وأهمŊ هذه اإلجراءات ما يلي 

ȦơيȐ نسبة اإلحتياɄȕ القانوين وجعلها مساوية لنسبة الوداǝع اجلارية ونسبة من وداǝع  –أوَّالً 
  . العملة اɉجنبيَّةاإلستثمار مع معاملة خاصَّة لɌحتياɄȕ من

نرى أنƋ أنسب نظام لتطبيق نسبة اإلحتياطي القانوين على البنوك اإلسالميَّة هو تطبيق معدَّل              
  :يتكوَّن من شقƋني 

 من حجمها % 100للبنك اإلسالمي إلحتياطي قانوين يبلغ ) حتت الطلب(ختضع الودائع اجلارية    * 
 .اإلمجايل، أي ختضع كلƌها هلذا االحتياطي

 من حجمها اإلمجـايل،     % 5ختضع الودائع اإلدِّخاريَّة واإلستثماريَّة ملعدَّل احتياطي قانوين يبلغ         * 
وال يعترب ذلك تعطيالً هلذه األموال عن اإلستثمار بل ملواجهة طلبات السحب على هذه الودائـع،                

ن إخطار بعد مرور إذ هناك بنوك إسالميَّة ميكن أن ُتسحب منها وديعة اإلستثمار يف أيِّ وقت ودو         
 .منذ إيداعها، كما هو مطبَّق مثالً عند بنك الربكة اجلزائري) كحدŖ أدƅ(فترة زمنية معيَّنة 

وجمموع هاتني النسبتني تشكƍالن نسبة اإلحتياطي القانوين، وهذا من شأنه أن حيقƍق عـدَّة              
 :فوائد، أمهƌها 

كانية إنشاء النقود من طرق البنوك اإلسـالميَّة،      قطع اجملال أمام اجلدل الذي يثور دائماً حول إم         -
وقد رأينا أهنا حمدودة مقارنة بالبنوك التقليديَّة، نظراً لإلختالف يف طبيعة العمل، وكذا مدى شرعيَّة 

 .هذه العمليَّة إذا اعترفنا بوقوعها

بة للودائـع   لن يتعارض هذا اإلجراء مع مبدأ عدم تعطيل أموال املودعني عن اإلستثمار، فبالنس             -
اجلارية فإنƋ من املعلوم أنƋ البنك اإلسالمي يتلقƋى هذه الودائع على أهنا أمانة عند البعض، أو قرض                 
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، أمَّـا   (1)حسن من املودع عند البعض اآلخر، ويف كلتا احلالتني تكون مضمونة من طرف البنـك              
أساس املصلحة، وهي مواجهة    النسبة القليلة واملفروضة على ودائع االستثمار فيمكن تكييفها على          

طلبات السحب املمكنة يف أيِّ حلظة على هذه الودائع عند بعض البنوك اإلسالميَّة خاصَّة، أو على                
أساس دفع الضرر؛ ألنƋ عدم تلبية حاجة املودع للمال يف الظروف الطارئة اليت ميكن أن يقع فيهـا      

 .ى شكل وديعة استثمارخاصَّة، ميكن أن يلحق به ضرراً ولو كان هذا املال عل

مسامهة هذا اإلجراء يف حتقيق اإلستقرار االقتصادي، إذ أنƋ هناك نقاشاً بني الداعني إىل نظـام                 -
، وقد   % 100اإلحتياطي النقدي اجلزئي كما هو سائد حالياً، ونظام اإلحتياطي الكلƍي أي بنسبة             

لإلستقرار يف اإلقتصاد، وهي الفكـرة الـيت        أثبت الدعاة إىل هذا النظام األخري بأنه األكثر حتقيقاً          
، وذلك ملنع البنوك من إنشاء )*(وكذلك فريدمان" % Money 100:" يف كتابه )*(نادى هبا فيشر

 .)2(النقود

وقد أعيدت احلياة هلذه الفكرة يف الثمانينيات من القرن املاضـي يف الواليـات املتحـدة                
  .)3(كي يعاين من أزمات خاصة يف النظام املصريفاألمريكية، وذلك عندما كان اإلقتصاد األمري

كما يرى الباحث معبد اجلارحي أيضńا بأنه لتفادي ظاهرة عدم اإلستقرار يف النظام النقدي              
، ويرى بـأن    (4) % 100وإلجياد ميزان حقيقي للتحكƌم يف النقود جيب أن تكون نسبة اإلحتياطي            

الطلب فقط، بينما الودائع األخرى مثـل اإلدِّخاريـة         يطبَّق اإلحتياطي القانوين على الودائع حتت       
  .(5)واإلستثمارية جيب أن تكون خاضعة ملعدَّالت السيولة واملؤشِّرات األخرى للرقابة

األوىل عندما  :  دولة نامية، وذلك باملقارنة بني حالتني      39وقد قام هذا الباحث بدراسة على       
 وهي حالة تطبيق نظام اإلحتياطي الكلƍي، والثانيـة         حتتفظ الدولة لنفسها حبقِّ توليد النقود كامالً      

عندما تسمح الدولة للمصارف مبشاركتها يف عائد السيادة يف ظلƍ نظـام اإلحتيـاطي اجلزئـي،                
                                  

(1)- Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique ; le bilan, op. cit., p : 18. 
)*(-    Irving FISHER م ، يعترب من رواد الفكر الكالسيكي وواضع معادلة التبـادل الـشهرية   1867 إقتصادي أمريكي ولد سنة

 Money 100، وآخرها 1898 سنة The Role of Capital in Economic Theory: لنقود، من أشهر كتبهللكالسيك يف ا

   . م1947 ، تويف سنة 1935 سنة %
 .يف الفصل الثاين من الباب األول هلذا البحثسبق تعريفه    -)*(
ـ 1414،  (بدون مكـان  ( دار اهلداية،    -، دارالصابوين 1فقه اإلقتصاد النقدي، ط   :     يوسف كمال حممد        -)2( : م، ص 1993هـ

   .وما بعدها 385
 .98، 97 مرجع سابق، ص ،السياسة النقديَّة؛ املصرفيَّة اإلسالميَّة : يوسف كمال حممَّد  -)3(

(4)- Mabid Ali AL-JARHI : A monetary and Financial Structure for an Interest-Free Economy; Institutions, 
Mechanism and Policy, Paper presented to the international seminar on "Monetary and Fiscal Economics 

of Islam" Islamabad, 1981. 
(5)- Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions,  op. cit.,  p: 40 , 41. 
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وتوصَّل الباحث إىل أنƋ تطبيق نظام اإلحتياطي الكلƍي ميكن أن يوفƍر مليزانية الدولة موارد تفوق عدَّة              
يَّة معظم الدول، وبالتايل فسيكون يف ذلك قضاء على احلاجـة إىل اسـتدانة               مرَّات العجز يف ميزان   

  .)1(الدولة
وعموماً فإنƋ الداعني إىل أسلمة النظام املصريف يرون بأن السياسة النقديَّـة يف ظـلƍ نظـام                 
 اإلحتياطي اجلزئي يصبح عملها وفق النظام املصريف التقليدي، أمَّا يف حالة النموذج الذي يعتمـد              

 فإنƋ فعاليَّة السياسة النقديَّة سوق تضعف، كما أن البنك          % 100على جعل اإلحتياطيات البنكيَّة     
                Ƌبها هذه السياسة، ويف هذه احلالة فـإنƋاملركزي يصبح غري قادر على تغيري اإلحتياطيات اليت تتطل

  .(2)انهدف اإلستقرار سوف يتحقƋق من خالل قاعدة نقديَّة أحسن من القروض واإلئتم
وإذا كان املعارضون لنظام اإلحتياطي الكلƍي يرون فيها سبباً لتقليص عرض اإلئتمـان ممَّـا               
يضيِّق على النشاط اإلستثماري احلقيقي، فإنƋ الداعني إليه يرون بأنƋ هذه املشكلة ميكن جتاوزهـا               

  .)3(بزيادة عرض النقود عن طريق السلطات النقديَّة بأسلوب السوق املفتوحة
نرى يف األخري بأنƋ نسبة اإلحتياطي النقدي املفروضة على البنوك اإلسالميَّة يف ظلƍ النظام              و

املزدوج يفضَّل هلا أن تبقى لدى هذه البنوك ال عند البنك املركزي، وذلـك ملواجهـة طلبـات                  
نـك  السحب؛ ألنه عند تطبيق نظام اإلحتياطي الكلƍي ونقل هذا اإلحتياطي يف نفس الوقت إىل الب              

املركزي، فال يتصوَّر بقاء جزء من األموال حتت تصرŊف البنك ملواجهة تلك الطلبـات، كمـا ال     
ميكن تصوŊر أنƋ كامل املودعني يتعاملون بالشيكات أو بالبطاقات البنكيَّة، وميكن فـرض رقابـة               

  .دوريَّة صارمة من طرف السلطة النقديَّة لضمان التقيŊد هبذا النظام
نضيف هنا بأنه قد ُيسمح للبنك اإلسالمي بإعطاء قروض حسنة من الودائـع             كما ميكن أن    

اجلارية لديه، وذلك كاستثناء وحيد من منع استخدام هذه األموال، ولن يعترب ذلك إلغاًء لقاعـدة                
  :اإلحتياطي الكامل، وذلك بشروط أمهƌها 

 خاصŌ لتقدميها على شكل     أن يكون ذلك يف غياب اهلبات والتربŊعات اليت خيصَّص هلا صندوق           -
 .قروض حسنة

أن يكون ذلك بنسبة حمدودة جدŋا من الودائع اجلارية يترك للبنك املركزي حتديدها، كما جيب                -
 .أن تكون تلك القروض آلجال قصرية

                                  
اسات اقتصاديَّة إسالميَّة، اجمللد التاسع، العددان األوَّل والثاين، حمرم         جملة در ): السياسة النقديَّة يف إطار إسالمي    : ( معبد اجلارحي   -)1(

 .53: م ، ص2002 –هـ 1423
(2)- Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR: Islamic Banking , op. cit., p: 7. 

 .98مرجع سابق، ص ) السياسة النقديَّة(املصرفيَّة اإلسالميَّة : يوسف كمال حممَّد  -)3(
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أمَّا بالنسبة لإلحتياطي من العملة األجنبيَّة، ومبا أنƋ معظم البنوك اإلسالميَّة تتلقƋاها على سبيل              
 من احلجم اإلمجـايل هلـا،       % 5ضاربة، فيمكن أن ُتفرض على هذه البنوك بنسبة ال تزيد عن            امل

وذلك قياساً على نفس النسبة اليت اقترحناها على ودائع املضاربة بالعملة احمللƍـيَّة، إذ جيب األخذ               
، وكثرياً  )*(رأينا سابقاً بعني اإلعتبار بأنƋ الصيغة األساسيَّة لعمل البنوك اإلسالميَّة هي املراحبة كما            

ما تكون باسترياد سلع من خارج الوطن؛ وبالتايل حيتاج البنك اإلسالمي إىل أرصدة إضافية مـن                
  .تلك العمالت األجنبيَّة إليداعها لدى البنوك املراسلة، جتنŊبا النكشاف حساباته لديها

سالمي أن يوفƍر رصيداً    وإذا حكم البنك املركزي بنقل ذلك اإلحتياطي إليه، فعلى البنك اإل          
إضافيŋا من هذه العمالت ملواجهة طلبات السحب، كما جيب عليه التخلƍي عن أخـذ الفوائـد أو                 

  .املطالبة هبا، مقابل هذه املعاملة التفضيليَّة

رفع مسامهة البنوك اإلسالميَّة يف رǗوȃ أمواȯ الشركات على أساȃ زيـادة حجـم              : ǭانياً  
  .داǝع ǨƠ الطلب لديهاالوداǝع اɇجلة عن الو

تفرض القوانني يف بعض األنظمة املصرفيَّة على البنوك التجاريَّة قيوداً فيما يتعلƋق مبسامهتها يف              
رؤوس أموال الشركات، وذلك تفادياً خلطر جتميد األموال ونقص السيولة لدى هذه البنوك بربط              

اً للمخاطر وعدم تركƌزها بتحديد تلك      إمجايل تلك املسامهات بنسبة من رأمسال البنك، وكذا توزيع        
  .املسامهة بنسبة من رأس مال الشركة املساَهم فيها كحدŖ أقصى

على عدم جواز   ) م2003 لسنة   88القانون رقم   (فمثالً ينصŊ قانون البنوك واإلئتمان يف مصر        
ـ        % 40امتالك البنك التجاري ما تزيد قيمته على         سامهة،  من رأس املال املصدر يف الشركات امل

وبشرط أن ال تتجاوز القيمة اإلمسيَّة لألسهم اليت ميلكها البنك يف هذه الشركات مقدار رأمسالـه                
  .)1(املصدر واحتياطياته

) البنوك التجاريَّة ( ترخِّص لبنوك الودائع     م1967ويف فرنسا كانت اإلصالحات البنكيَّة لسنة       
 من رأس مـال املؤسَّـسة       % 20يزيد عن   باملشاركة يف رأس مال الشركات واملؤسَّسات مبا ال         

 م20/06/1990مثƋ جاء التنظيم الـصادر يف       . (2)املنشأة، ومبا ال يتجاوز قيمة الرأمسال اخلاصِّ للبنك       
 من رأس املال اخلاصِّ للبنك يف املشاركة الواحدة، على          % 15ليحدِّد هذه املشاركة مبا ال يتجاوز       

  .(3) من الرأمسال اخلاصِّ للبنك% 60ها أن ال تتجاوز هذه املشاركات يف جمموع
                                  

 .راجع املبحث الثاين من الفصل الثالث من الباب األول هلذا البحث  -)*(
 . م2003:  لستة 88: من قانون البنوك واإلئتمان املصري رقم  د :  الفقرة -  63:    املادة -)1(

(2)- Bruno MOSCHETTO et Jean ROUSSILLON: La banque et ses fonctions, op. cit., p: 80. 
(3)- Philippe GARSUAULT et Stéphane PRIAMI: La banque fonctionnement et stratégies, op. cit., p: 174. 
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على ) م1990 لسنة   90-10القانون رقم   (أمَّا يف اجلزائر فقد نصَّ قانون النقد واإلئتمان         
حتديد مسامهة البنوك واملؤسَّسات املاليَّة يف رؤوس أموال الشركات مبا ال يتجاوز يف جمموعه نصف    

  . هذا القيد كما رأينا سابقاً، مثƋ ألغي)أي  البنوك ()1(أمواهلا اخلاصَّة
ونرى أنƋ املعدَّالت الواردة يف قانون البنوك واإلئتمان املصري هي األنسب للتطبيـق مـن               
طرف البنوك اإلسالميَّة، لكون هذا أكرب من املعدَّالت املذكورة غريه، وألنƋ هذه البنوك متثƍل لديها               

ينا، كما تشكƍل املشاركة جـزًءا هامŋـا مـن          ودائع اإلستثمار اجلزء األعظم من مواردها كما رأ       
متويالهتا خاصَّة منها املتوسِّطة وطويلة األجل، وإذا كان خطر جتميد األموال ونقص السيولة قـد               
تناقص بسبب وجود األسواق املاليَّة؛ فإنƋ هدف تقسيم املخاطر يبقى مطلوبـاً يف حتديـد هـذه                 

  .املعدَّالت

وșيف اɉمواȯ على أساȃ عدم تعطيل أمـواȯ املـودعني عـن             إلغاء أو رفع نسبة ت     –ǭالثاً  
  .اإلستثمار

تضع القوانني املصرفيَّة يف بعض الدول حدŋا أقصى لتوظيف األموال واستثمارها أو لتقـدمي              
  .القروض بالتحديد، وذلك بنسبتها إىل إمجايل ودائع البنك

 زمن بلوغه، وقـد يكـون       وقد يكون ذلك بتحديد احلدِّ اإلمجايل للقروض بغضِّ النظر عن         
بتقسيم ذلك احلجم على أشهر السنة لتكون الزيادة متدرِّجة بنسب متساوية إىل غاية بلوȟ احلـدِّ                

  .اإلمجايل، وهذه األشكال تدخل ضمن سياسة السقوف اإلئتمانيَّة
وقد تكون نسب التحديد بطرق أخرى كما هو مطبَّق يف بعض البلدان الغربيَّـة كفرنـسا                

املتحدة، حيث يفرض القانون على البنوك إيداع احتياطيات إجباريَّـة لـدى البنـك              والواليات  
املركزي، تساوي نسبة مئويَّة معيَّنة من قيمة القروض اليت تقدِّمها، وقد يلزم البنك املركزي البنوك               

تـرض  التجاريَّة بأن تبقى لديها نسبة معيَّنة من قيمة القرض الذي تقدِّمه للعميل، وال يسمح للمق              
  .باستعمال هذه النسبة من القرض

وطبقاً للشكل األوَّل فقد رأينا أنƋ القانون يف مصر فرض على البنوك عدم جتاوز قروضـها                
، وقد طبِّق هذا القيد على بنـك فيـصل اإلسـالمي            )الودائع وحقوق امللكيَّة  ( من إمجايل    % 60

لدويل لإلستثمار والتنمية بصفته بنـك      املصري بصفته بنكا جتاريŋا، وأعفي منه املصرف اإلسالمي ا        
  .أعمال واستثمار

                                  
 .ئتمانإل واملتعلƍق بالنقد وا14/04/1990 املؤرَّخ يف 90 – 10 من القانون 118: املادَّة  -)1(
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ومهما كانت هذه األشكال التقييديَّة، فإنƋ حتديد نسب التوظيف بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة ال    
  : من الناحية الفنِّـيَّة، وذلك لعدَّة أسباب منها -يف نظرنا–مربِّر هلا 

املودعني عن اإلستثمار، وقد رأينا عدم جواز ذلك        إنƋ فرض هذه النسب ُيسبِّب تعطيالً ألموال         -
 .من الناحية الشرعيَّة، ممَّا يسبِّب إحراجاً للبنوك اإلسالميَّة أمام مودعيها

) ونسبتها قليلة (إذا كان املقصود هبذا اإلجراء محاية أموال املودعني، فقد رأينا أنƋ الودائع اجلارية               -
فإنƋ البنـك   ) وهي األغلب (ضمونة، أمَّا ودائع االستثمار     ميكن إخضاعها الحتياطي كامل ألهنا م     

 .اإلسالمي يتلقƋاها على سبيل املضاربة وال يضمنها ألهنا ختضع لقاعدة الغنم بالغرم

إذا كان اهلدف هو منع البنوك اإلسالميَّة من التوسŊع يف اإلئتمان، فقد رأينا أنƋ قدرهتا على إنشاء     -
ض أكثر يف ظلƍ إخضاع مصدرها األساسي لإلحتياطي الكلƍـي وهـو            النقود حمدودة، بل ستنخف   

 .الودائع اجلارية

إذا كان الغرض من حتديد نسبة التوظيف هو التقليل من املخاطر اليت قد يتعرَّض هلـا البنـك،                   -
فهناك نسب أخرى تغين عن هذه النسبة، فإذا كان البنك اإلسالمي ال يتعامل بالقروض بل بصيغ                

إلسالميَّة؛ فإنƋ التمويل بصيغة املشاركة مثالً قد حدَّدناه بنسبة مسامهة البنـك يف رؤوس              التمويل ا 
أموال الشركات، أمَّا التمويل باملضاربة فيمكن مواجهته بتقسيم اخلطر، بينما املتعلƍـق باملراحبـة              

 .فيمكن حتديد سقف هلا، وذلك ما سنراه الحقاً

ة لتوظيف األموال من طرف السلطة الرقابيَّة، فلـتكن         وإذا مل يكن هناك بدŌ من حتديد نسب       
هناك استثناءات خاصَّة للبنوك اإلسالميَّة العاملة يف الدولة، فباعتبار هذه البنوك جتمع بني مميِّـزات               
كلƊ من البنوك التجاريَّة وبنوك األعمال أو اإلستثمار، فلتكن نسبة التوظيف احملدَّدة هلا هي معدَّل               

احملدَّد للبنوك التجاريَّة واحملدَّد لبنوك األعمال واإلستثمار، ولو كانت هذه األخرية           وسط بني ذلك    
معفاة من هذا التحديد، والنتيجة يف النهاية ستكون رفع معدَّل توظيف األموال بالنـسبة للبنـوك                

  .اإلسالميَّة أكثر من البنوك التجاريَّة

سالميَّة على أسـاȃ اخـتالف ȕبيعـة         وضع نسب مالǝمة للسيولة لدɁ البنوك اإل       –رابعاً  
ȯصوɉا.  

تعترب نسبة السيولة احملدَّدة للبنوك من أكثر النسب اختالفاً بني األنظمة البنكيَّة كما رأينا عند               
تناول أدوات السياسة النقديَّة يف الباب األوَّل، ومن جهة أخرى تعترب من أهمِّ اإلشكاالت الـيت                

سلطات الرقابيَّة يف بعض البلدان، سواء من حيث حتديد هذه النسبة           تواجه البنوك اإلسالميَّة مع ال    
  .أو بتحديد العناصر اليت حتتسب هبا
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وأساس املشكلة بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة يتمثƋل يف مشكلة التوفيق بني الـسيولة والرحبيَّـة،              
ا حيرمـه وحيـرم     حيث تفرض عليه نسبة السيولة بأن يوفƍر معظمها على شكل نقدي أو سائل ممَّ             

املودعني من العائد، يف حني تغطƍي البنوك التقليديَّة هذه النسبة مبوجودات قابلة للتسييل كأذونات              
اخلزانة والسندات احلكوميَّة واألوراق التجاريَّة املخصوصة، وهي العناصر اليت ال تتـوفƋر للبنـوك              

  .اإلسالميَّة أو على األقلƍ تتعامل معها بشكل خمتلف
 فإننا نرى أنه من الصعوبة مبكان وضع مؤشِّر خاصŖ وموحَّد بالنسبة لقياس السيولة لدى               لذا

  :البنوك اإلسالميَّة، ولكن ميكن حتديد األسس العامَّة لوضع هذه النسبة، وهي 
الودائع اجلارية لدى البنك تعترب قروضاً مضمونة لديه، وواجبة األداء عند الطلب؛ لذلك جيـب                -

 . لتغطيتها باستمرار، وملواجهة طلبات السحب منهاتوفري سيولة

ودائع اإلستثمار هي أموال تشترك يف التمويل وغري مضمونة، حبيث يلتزم البنك بأدائها عنـد                -
استحقاق أجلها مع ما يؤول إليها من ربح، أو بعد خصم ما قد يلحقها من خسارة؛ لذلك فإنَّـه                   

الودائع حباجة إىل تغطية سائلة إالƋ بالقدر الذي تتـيح فيـه            ـ ال تعدŊ هذه      من الناحية النظريَّة   ـ
أنظمة البنك ردَّ بعض هذه الودائع قبل استحقاقها، أو يف حدود ما ُيتوقƋع سحبه منها يف هناية أجل                  

 .استحقاقها

عديـد  جتب مراعاة عدم توفƌر سوق ماليَّة إسالميَّة أمام البنوك اإلسالميَّة، إذ وبالرغم من توفƌر ال               -
أي السوق  (، فإنَّه بسبب غياب سوق التداول       )أي السوق األوَّلـيَّة  (من األدوات املاليَّة اإلسالميَّة     

 .ال ميكن هلذه البنوك تسييل تلك األدوات يف أيِّ وقت ودون خماطرة أو تكلفة) الثانويَّة

طها علـى العناصـر     لذا فإنƋ نسبة السيولة اخلاصَّة بالبنوك اإلسالميَّة جيب أن حتتوي يف بس           
 :األساسيَّة التالية  

 .األرصدة النقديَّة لدى البنك املركزي ولدى املصارف  -

األوراق التجاريَّة والكمبياالت اليت يقبلها البنك اإلسالمي على سـبيل التحـصيل ال               -
اخلصم؛ ألهنا ُتستحقŊ عادة بعد أجل قصري، كأن يشترط بأن ال يتجاوز أجل الورقـة               

 .ثالثة أشهر

األسهم مع التأكيد على تلك املدرجة يف سوق األوراق املاليَّة احمللƍـيَّة، فمـثالً إعتـرب                 -
البنك املركزي األردين األسهم من عناصر السيولة للبنك اإلسـالمي األردين، ضـمن             
بسط نسبة السيولة القانونيَّة املفروضة، وذلك نظراً لغيـاب الـسندات احلكوميَّـة يف              
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 .)1( اإلسالميَّةتعامالت البنوك

 ).إذا أجرب البنك اإلسالمي على اإلكتتاب فيها(السندات احلكوميَّة   -

ـ   - ـ يوصي اخلرباء  وكما ذكرنا سابقاً األدوات املاليَّة اإلسالميَّة مبختلف أشكاهلا، إذ 
بأنƋ حلƋ مشكلة السيولة لدى البنوك اإلسالميَّة يتمثƋل يف حتويل أكرب قدر ممكـن مـن                

هذه البنوك إىل أدوات قابلة للتسييل وقابلة للتداول، مع توفري سـوق ثانويَّـة              أصول  
 .لتداوهلا، وهو الشيء الذي متثƍل حلدِّ اآلن يف بدايات وجتارب

وكمزج بني األدوات املاليَّة اإلسالميَّة والسندات احلكوميَّة متكƋنت ماليزيا منذ وقت مبكƍـر             
، وكان اهلـدف املبـدئي مـن وراء         م1983 سنة   GICميَّة  من إصدار شهادات اإلستثمار احلكو    

إصدارها تسهيل الوفاء مبتطلƋبات السيولة لبنك إسالم ماليزيا بريهارد، على أساس عدم قدرته على              
شراء أو اإلجتار يف األوراق املاليَّة وسندات اخلزانة احلكومية، ومتثƍل هذه الشهادات بعد شرائها من               

فرد قرضاً حسناً للحكومة من أجل تغطية نفقات التنمية على غري أسـاس             طرف أيِّ مؤسَّسة أو     
الفائدة، واألصل يف هذه الشهادات أن ال يكون هلا عائد، لكنَّ احلكومة تقرِّر عادة توزيع عائـد                 
على أصحاهبا يف هناية كلƍ سنة حسب األرباح احملقƋقة، ومدَّة استحقاق هذه الشهادات تتراوح بني               

  .)2(نواتسنة وƦس س
  :أمَّا مقام نسبة السيولة لدى البنوك اإلسالميَّة، فإنƋ العناصر السابقة جيب أن تنسب إىل

 .الودائع اجلارية بكاملها  -

نسبة ضئيلة من ودائع اإلستثمار يقدِّرها البنك على ضوء جتربته ملقابلة طلبات السحب               -
 .جلعلى هذه الودائع، سواء قبل حلول أجلها أو عند حلول األ

ميكن إضافة بعض العناصر اليت تقترب كثرياً من صفة الودائع من حيث كوهنا التزامات                -
واجبة األداء حاالً أو يف وقت قريب، واليت يتعامل هبا البنك اإلسالمي مثـل البنـك                

الشيكات واحلواالت وخطابات اإلعتماد املستحقƋة الدفع، إضـافة إىل         : التجاري، مثل 
Ƌة للبنوكاألرصدة املستحق. 

وبالرجوع ثانية إىل التجربة املاليزية، فإنƋ النظام اخلاصَّ بالبنوك اإلسـالميَّة يتبنَّـى طريقـة               
                                  

: ، مرجع سـابق، ص    )البنك اإلسالمي األردين   (7د  املوسوعة يف تاريǸ اجلهاز املصريف األردين، اجمللƋ      : عبد اهللا عبد اجمليد املالكي      -)1(
260. 

التجربـة املاليزيَّـة يف العمـل املـصريف     ”تطوير سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا، حبث مقدَّم إىل ملتقـى             : أون إمساعيل   -)2(
 .م1996، الكويت، “اإلسالمي
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  :حلساب السيولة ذات شقƋني 
 نسبة إمجايل األصول السائلة إىل إمجايل اخلصوم املقبولة مع استبعاد اإللتزامـات املتمثƍلـة يف                -1

 . % 10حسابات اإلستثمار، وهي 

  . % 5سبة إمجايل األصول السائلة إىل خصوم حسابات اإلستثمار، وهي  ن-2
ولإلشارة فإنƋ شهادات اإلستثمار احلكومية وغريها من األدوات املاليَّة اإلسالميَّة تعترب أهـمَّ             
العناصر يف حساب سيولة البنوك اإلسالميَّة، إضافة إىل العناصر التقليديَّة األخرى كالنقديَّات، مع             

  .)1( من إمجايل اخلصوم% 12اد نسبة اإلحتياطي القانوين من احلساب واليت تبلغ استبع
نذكƍر يف األخري بأنƋ هناك دوالً ال تفرض نسبة سيولة على البنوك، ومنها إجنلترا مثالً، فهي                

ـ   باإلضـافة إىل اإلحتيـاطي    تفرض بدالً منها على البنوك اإلحتفاȗ بنسبة معيَّنة من ودائعهـا 
  .)2(ـ يف شكل وديعة إضافيَّة لدى البنك املركزي حتصل مقابلها على فائدة ينالقانو

 م1960وقد مسِّيت تلك األموال بالودائع اخلاصَّة، واستحدثها بنك إجنلترا ألوَّل مرَّة سـنة              
للتحكƌم يف سيولة البنوك التجاريَّة، ويقوم بإعادهتا إىل تلك البنوك يف الوقت الذي يرغـب فيـه،                 

  .)3( من إمجايل ودائع البنك التجاري% 2 و 1ح قيمة الوديعة اخلاصَّة بني وتتراو

 التعامل باɉوراȧ التجارية بطريقة اإلقراȏ احلسن للبنوك اإلسالمية بضمان تلـȬ            –خامساً  
ăدة أخذاً أو عطاءǝاȦعدم تعامل هذه البنوك بال ȃعلى أسا ȧوراɉا.  

غـري  (لذي يعمل وفق نظام مصريف تقليـدي        يتفاوض البنك اإلسالمي مع البنك املركزي ا      
ويف حالة احتياج األوَّل إىل حتويل ما لديه من أوراق جتاريَّة إىل سيولة، بأن يقدِّم له الثاين                 ) إسالمي

ما حيتاج إليه من أموال بقيمة تلك األوراق كاملة دون خصمها مبعدَّل خصم، والذي يتمŊ تعويضه                
داريَّة، على أن تقدَّم هذه األموال على سـبيل القـرض احلـسن           بعمولة ثابتة مقابل املصاريف اإل    

  .بضمان تلك األوراق اليت يكون أجل استحقاقها هو أجل استحقاق القرض
أمَّا الفوائد اليت يتنازل عنها البنك املركزي يف حالة قبوله بعدم خصم تلك األوراق مبعـدَّل                

  :اً ما يتوفƋر بعضها أو كلƌها، وهيخصم فيكون مقابل إحدى اإلعتبارات اآلتية اليت غالب

                                  
)1(-    ƚالتجربـة  ”املصريف اإلسالمي يف بيئة تقليديَّة، حبث مقدَّم إىل ملتقى          اعتبارات السياسة النقديَّة عند تطبيق العمل       : حيدر بن حي

 .م1996، الكويت، “املاليزيَّة يف العمل املصريف اإلسالمي
 .235: حماضرات يف النقود والبنوك، مرجع سابق، ص:  عبد اخلالق، كرمية كرميهجود  -)2(
 .279 و 230: املالية، مرجع سابق، صالنقود والبنوك واألسواق : حممَّد حافظ عبده الرهوان  -)3(



 

208
 

 تنازل البنك اإلسالمي عن أخذ أية فوائد عن األموال املودعة كاحتياطي قانوين، حيث إنƋ هناك                -
  .دوالً متنح مثل هذه الفوائد كما رأينا يف حالة اجلزائر

ت األجنبيَّة،   تنازل البنك اإلسالمي عن أخذ أية فوائد عن األموال املودعة كاحتياطي من العمال             -
  .حيث رأينا أنƋ الكثري من الدول متنح تلك الفوائد

 تنازل البنك اإلسالمي عن أخذ أية فوائد عن السندات العموميَّة إذا فرض عليه البنك املركزي                -
  .اإلكتتاب فيها حبدŖ أدƅ، كما رأينا يف بعض الدول

 بضمان أوراق جتاريَّة ولكـن مل       ويف حالة احتياج البنك اإلسالمي إىل سيولة، أو اإلقتراض        
تتوفƋر له أيŌ من اإلعتبارات السابقة، فيمكنه اإلقتراض من البنك املركزي بغري تلك األوراق على               

  .أساس كون هذا األخري ملجأ لإلقتراض بالنسبة جلميع البنوك، كما سنرى يف العنصر الالحق

 لɌقراȏ بالنسبة للبنـوك اإلسـالميَّة        ưارسة البنȬ املركزي لوșيȦة امللجǖ اɉخري      –سادساً  
  .مبنحها قروضاً بدون فواǝد على اɉساȃ السابق مقابل شروȓ معيَّنة

بسبب عدم تعامل البنك اإلسالمي بالفائدة أخذاً أو عطاًء، بقي عدم تـوفƌر ملجـأ أخـري                 
 مع العمل يف ظـلƍ      لإلقراض بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة إشكاالً حقيقيŋا تواجهه هذه البنوك، خاصَّة         

  .بنك مركزي تقليدي، وقد توصَّل بعضها إىل حلول جزئيَّة أو آنيَّة مع هذا األخري
تقدمي البنك املركزي للتمويل املطلوب من      ) جستنية وصديقي مثالً  (فقد اقترح بعض اخلرباء     

 يف الربح واخلسارة،    البنوك اإلسالميَّة على أساس املضاربة، واستبدال معدَّل الفائدة مبعدَّل املشاركة         
حبيث يكون ذلك ال عن طريق اإلقراض بل عن طريق الودائع اإلستثماريَّة املركزيَّة اليت يودعهـا                
لدى املصارف، ويتحكƋم هو يف احلصَّة من الربح اليت يرضى هبا لقاء هذا اإليداع، ويف الـشروط                 

  .)1(األخرى اليت يشترطها لإليداع
 قامت بأسلمة كامل نظامها املصريف مثل باكستان قد طبَّقت هـذا            وقد رأينا سابقاً أنƋ دوالً    

األسلوب، متاماً مثل موريتانيا وبنغالديش، حيث قامت البنوك املركزيَّة فيهـا بإعطـاء البنـوك               
اإلسالميَّة ودائع استثماريَّة حللƍ مشكلة احلاجة إىل السيولة لديها، وحصلت على عوائد وأربـاح              

  .)2(عن إيداعاهتا
                                  

تطبيق القوانني املستمدَّة من الشرعة اإلسالميَّة على األعمال املصرفيَّة؛ دراسة تطبيقيَّة علـى             : درويش صديق جستنية وآخرون     -)1(
 .31 :النظام املصريف الباكستاين، مرجع سابق، ص

: ، مرجع سـابق، ص    )البنك اإلسالمي األردين   (7هاز املصريف األردين، اجمللƋد     املوسوعة يف تاريǸ اجل   : عبد اهللا عبد اجمليد املالكي      -)2(
261. 



 

209
 

Ƌالنظام املصريف املختلط، حبيث يبدو من      إال ƍهذا األسلوب يصعب تطبيقه يف ظل Ƌأننا نرى بأن 
غري السهل إقناع البنك املركزي التقليدي بالتعامل بصيغة املضاربة أو بنظام املـشاركة يف الـربح         

الت، فـال   واخلسارة بدالً من نظام الفائدة الذي يتعامل به دوماً، وإن ُوجدت يف هذا الصدد حا              
  .ميكن اعتبارها إالƋ استثناًء

بينما اقترح اخلبري أمحد أمني فؤاد بأن يودع كلƌ بنك إسالمي نسبة معقولة ممَّا لديـه مـن                  
باإلضافة إىل النسبة السائدة على مـا       )  مثالً % 4ولتكن يف حدود    (أرصدة احلسابات اإلستثماريَّة    

كزي بدون فائدة، على أنه يف حالة احتياج البنك         لديه من حسابات جارية وتوفري لدى البنك املر       
اإلسالمي إىل سيولة يقدِّمها له البنك املركزي يف حدود األرصدة املتوافرة لديه من مجيع البنـوك                

  .)1(اإلسالميَّة، وأن يكون ذلك بال فوائد وحلني حتسŊن وضع السيولة لدى البنك املعين
 بتوفƌر عدد من البنوك اإلسالميَّة اليت تعمل داخـل          لكن يبدو أنƋ هذا اإلقتراح يرتبط جناحه      

          Ƌاهنا ال حتتـوي إالƋر دائماً، فاجلزائر مثالً خالفاً حلجمها وعدد سكƋالبلد الواحد، وهو شرط ال يتوف
على بنك إسالمي واحد، أمَّا إذا كان املقصود بتوفƌر ذلك العدد من البنوك اإلسالميَّة من بلـدان                 

لك يطرح إشكاالت أخرى أيضńا مثل تعدد البنك املركزي ومدى قابليَّة عمـالت             خمتلفة، فإنƋ ذ  
  .تلك البلدان للتحويل

وƲن نرى أنƋ حلƋ مشكلة امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة يف ظلƍ رقابة بنك               
، مع اختالفنا   مركزي تقليدي هو إذا توفƋرت شروط جناح أحد األسلوبني السابقني فيمكن تطبيقه           

مع بعض تفاصيل األسلوب الثاين على ضوء ما طرحناه سابقاً، أمَّا إذا تعذƋر تطبيق كليهما فيمكن                
للبنك اإلسالمي أن يودع مبلغاً من األموال يف حالة تسجيله فائضاً يف الـسيولة لـدى البنـك                  

كن أن حيتاج إليه من أموال      املركزي، على أن حيدِّد كلƌ بنك إسالمي ذلك املبلغ كحدŖ أقصى ملا مي            
يف حالة تسجيله عجزاً يف السيولة، وذلك على ضوء خربته وجتاربه، فإذا وقع يف هذا العجز فعـالً         

  .فيمكنه اإلقتراض من البنك املركزي مبا ال يتجاوز ذلك املبلغ أو يف حدوده
ا مقابل امتيازات   وإذا أنتج ذلك املبلغ أية فوائد فيمكن للبنك اإلسالمي أن يتخلƋى عن أخذه            

أخرى قد حيصل عليها، مثل ذلك الذي أشرنا إليه سابقاً، وهو اإلقتراض بدون فوائـد بـضمان                 
  .األوراق التجاريَّة

 إلغاء حȚر التعامل يف العقار واملنقوȯ لغري اȡɉراȏ املǖلوفة بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة             –سابعاً  
                                  

م، 1985 أفريـل    -هــ   1405، رجب   41: ، جملة البنوك اإلسالميَّة، العدد    )البنوك اإلسالميَّة والرقابة عليها   : (أمحد أمني فؤاد    -)1(
 .12 :ص
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Ʉبيعة العمل املصريف اإلسالمȕ ملا تقتضيه.  
ظر القوانني املصرفيَّة يف بعض الدول على البنوك أن تتملƋك عقارات أو منقوالت بأكثر ممَّا               حت

تقتضيه ظروف العمل، وذلك حفاظا على أموال املودعني من جتميدها يف مثل هذه األصول، ففي               
و م على حظر التعامل يف املنقـول أ       2003 لسنة   88مصر مثال ينصŊ قانون البنوك واإلئتمان رقم        

العقار بالنسبة للبنوك بالشراء أو البيع أو املقايضة، فيما عدا العقار املخصَّص إلدارة أعمال البنـك                
أو للترفيه عن موظƋفيه، أو العقار أو املنقول الذي تؤول ملكيَّته إىل البنك وفاء لدين له ِقَبلَ الغـري،                   

         Ʀامللكية بالنسبة للمنقول، و Ǹ1(س سنوات بالنسبة للعقـار    بشرط تصفيته خالل سنة من تاري( .
وإن أعفيت البنوك اإلسالميَّة يف هذا البلد من هذا القيد كما رأينا، فهو ميثƍـل إشـكاالً يف دول                   

  .أخرى
وƲن نرى أنƋ من وظائف البنك املركزي التقليدي جتاه البنوك اإلسالميَّة إعفاءĆها من مثـل               

  :هذا القيد، وذلك ألسباب أمهƌها 
ة العمل املصريف اإلسالمي تقتضي أن تتملƋك البنوك اإلسالميَّة عقارات ومنقوالت حبجم      إنƋ طبيع  -

أكرب مما قد يالَحظ يف عمليَّات البنوك التقليديَّة، وذلك يف إطار عمل األوىل بـصيغ املراحبـة أو                  
  .ل مفرطاإلجيار أو االستصناع، وقد رأينا أنƋ الصيغة األوىل تطبِّقها البنوك اإلسالميَّة بشك

 إنƋ البنوك اإلسالميَّة عند متلƌكها لعقارات أو منقوالت يف إطار عملها بالصيغ السابقة، يكـون                -
ذلك بشكل مؤقƋت ولو كان حبجم كبري، ففي صيغة املراحبة مثالً ال تتملƋك هذه البنوك البـضائع                 

لشيء الذي يـثري حفيظـة      املشتراة إالƋ لفترة قصرية من الزمن عادة، وقد تصل إىل حلظات، وهو ا            
  .الفقهاء عادة، وذلك لقلƋة املخاطرة يف هذه احلالة، واليت هي شرط الستحقاق الربح

 كما رأينا يف شأن حتديد نسب التوظيف، ميكن إعفاء البنوك اإلسالميَّة من حظـر التعامـل يف         -
فس املخاطر املتوقƋعـة    العقار أو املنقول، مقابل تقيŊدها بنسب أخرى تفيدها يف التقليل من حجم ن            

  .هنا من خالل هذا احلظر، وهي النسب اليت رأينا بعضها وسنرى البعض اآلخر منها الحقاً

  . وضع قواعد حذرة مالǝمة لطبيعة عمل البنوك اإلسالميَّة–ǭامناً 
رأينا أنƋ قواعد احلذر تتمثƋل يف نسب تشكƍل سقوفاً ال ُيسمح للبنوك بتجاوزها، حرصاً على               

د من املخاطر اليت تواجهها، والبنوك اإلسالميَّة حبكم املخاطر األشد اليت تتعرَّض هلا حباجـة ال                احل

                                  
 .م 2003 لسنة 88ئتمان املصري رقم أ  من قانون البنوك واإل:  الفقرة – 63: املادة   -)1(
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، )1(إىل مثل هذه النسب فقط بل إىل التشدŊد فيها، واستحداث املزيد منها مبا يناسب طبيعة نشاطها               
  :هبا تتعلƋق بكلƍ منونرى أنƋ أهمَّ القواعد احلذرة اليت جيب على البنوك اإلسالميَّة التقيŊد 

1- ȯاملا ȃاية رأȦك :  
تعترب كفاية رأس املال أهمَّ القضايا اليت شغلت املسؤولني عن البنوك خالل العقد األخري من               

، وكذا التعديالت املقترحة عليها واليت أنـشأت         Iالقرن املاضي، والذي شهد تطبيق اتِّفاقيَّة بازل        
معظم الدول إىل تطويع قوانينها وأنظمتها املصرفيَّة طبقاً ملعايري تلك    ، وقد سعت    )*( IIإتِّفاقيَّة بازل   

  .اإلتفاقية ملا هلا من أمهƍـيَّة على املستوى الدويل
. ولقد رأينا من قبل أنƋ تلك املعايري احلديثة كانت تطوŊراً ملعايري تقليديَّة لكفاية رأس املـال               

هها فليس هناك ما مينعها من التقيŊد ببعض تلك املعـايري           والبنوك اإلسالميَّة حبكم املخاطر اليت تواج     
  :مثل
 يف البنوك التقليديَّة تقريباً، فيقترح 15 إىل 1إذا كانت متثƍل :  نسبة رأس املال إىل إمجايل األصول        -

 يف املصارف اإلسالميَّة لطبيعة هذه املصارف اليت تتطلƋب         10 إىل   1الباحث أمحد جابر بأن تكون      
  .)2( رأمساهلا أكربأن يكون

حيث يرى الباحث مجال الدين عطية بأن ال تقـلƋ نـسبة            :  نسبة رأس املال إىل إمجايل الودائع        -
 مـن   % 10عـن   ) األرباح غري املوزَّعة  + اإلحتياطيات  + رأس املال املدفوع    (حقوق املسامهني   

  .)3(جمموع الودائع العامَّة
ة رأس املال، ونعين بذلك خاصَّة معدَّل مالءة بال، ففـي          أمَّا فيما خيصŊ املعايري احلديثة لكفاي     

، وجـدت أنƋ    م1991دراسة قامت هبا الباحثة كوثر األجبي حول سبعة من البنوك اإلسالمية سنة             
 فقط من جمموع النسب املستخدمة يف تقيـيم أدائهـا،           % 5هذه البنوك تطبِّق ذلك املعدَّل بنسبة       

  .)4(املعيار على املستوى احمللƍي والدويلوهي نسبة حمدودة رغم أمهƍـيَّة 
أنƋ على البنـوك اإلسـالميَّة إذا أرادت أن         ) خان.شابرا و ط  .ع.مثل م (لذلك يرى اخلرباء    

                                  
ـƋة والتنظيم؛ التقليد واالجتهاد؛ النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: مجال الدين عطيَّة  -)1(  .91: البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي
 . الباب األول من هذا البحث منراجع املبحث الثاين من الفصل األول    -)*(
 .187: املركزيَّة ودورها يف الرقابة على البنوك اإلسالميَّة، مرجع سابق، صالبنوك : أمحد جابر بدران  -)2(
ـƋة والتنظيم: مجال الدين عطيَّة  -)3(  .94: ، مرجع سابق، ص…البنوك اإلسالميَّة بني احلرِّي
، جملة االقتـصاد    )سة نظريَّة وتطبيقيَّة  تقييم األداء يف البنوك اإلسالميَّة باستخدام التحليل الكمِّي؛ درا        : (كوثر عبد الفتَّاح األجبي     -)4(

 .23: ، ص1992 يناير –هـ 1412، مجادى اآلخرة 127: اإلسالمي، العدد
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حتظى بالقبول يف السوق املصرفيَّة البـينـيَّة التابعة للنظام املايل العاملي، فلن يتسنَّى هلا ذلك ما مل                
  .)1( الدوليَّةتوافق أعماهلا مع معايري الرقابة

أن تسعى منـذ    ) ومنها البنوك اإلسالميَّة يف معظمها    (كما أنƋ على البنوك يف الدول النامية        
اآلن لبناء قواعد بيانيَّة وأنظمة خاصَّة لقياس خماطرها إذا أرادت يف املـستقبل اإلسـتفادة مـن                 

لكلƍ مصرف تتوفƋر لديه    ) IIبازل  اتِّفاق  (التخفيضات على رأس املال الذي متنحه اإلتِّفاقيَّة اجلديدة         
القدرة لقياس خماطره ذاتيŋا وبكفاءة عالية، ولن يتسنَّى ذلك هلذه البنوك إالƋ مبـساندة الـسلطات                
الرقابيَّة، وذلك من خالل تشديد معايري اإلفصاح والشفافيَّة يف البيانات، واليت تـسمح بتحديـد               

  .)2(املخاطر بشكل علمي ودقيق
قييم اجلهات الرقابيَّة لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، فإنƋ اإلتفـاق اجلديـد             و بناًء على ت   

مينح اخليار للبنوك يف اعتماد إحدى النماذج الثالثة لتحديد رأس املـال            ) IIإتِّفاق بازل   (املقترح  
  :ملواجهة املخاطر، وهي 

  . النموذج املوحَّد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي لإلئتمان-1
  .)*( )Internal Rating Board )IRBمنوذج التصنيف الداخلي  -2
  .)*( املتقدِّم أو املنهج القائم على النماذجIRB منوذج -3

 عليها أن ختضع نظامها يف تـسيري املخـاطر          IRBولكنَّ البنوك اليت ترغب يف تبنِّي مناهج        
ذج املوحَّد إىل منوذج    جلهات رقابيَّة، وعلى ضوء تقرير هذه اجلهات ميكن للبنوك أن تتخطƋى النمو           

IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إىل منوذج IRB(3) املتقدِّم.  
بـأنƋ منـهج    ) أمحد.خان، ح .شابرا، ط .ع.م: من أمثال (ويرى خرباء املصارف اإلسالمية     

علـى  التصنيف الداخلي هو األفضل بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة، رغم أنƋ اختيار هذا املنهج يتوقƋف              
  :موافقة اجلهات الرقابيَّة، وذلك ألسباب أمهƌها 

                                  
 .39: الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: حممَّد عمر شابرا ، طارق اهللا خان  -)1(
 .89: ، ص2001و ، يولي23 السنة – 259: جملة االقتصاد واألعمال، العدد  -)2(
بعد الـسماح لـه     ،مبا يف ذلك حتديد كفاية رأس املال      ه وإدارهتا داخلياً    راطوهو النموذج الذي الذي يقوم فيه البنك بتحديد خم           -)*(

 .جلهات اإلشرافية الدوليةابذلك من 
 ة كـبرية مـن البيانـات      دعبتوفري قا  ويتم فيه حتديد املخاطر داخلياً       ي،ة معدلة ومتطورة من منهج التصنيف الداخل      روهو صو   -)*(

 .وباإلعتماد على الكمبيوتر
(3)- Triqullah KHAN et Habib AHMED: La gestion des risques ; analyse de certains aspects liés à l'industrie 

de la finance islamique, Institut Islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah, (RAS) 1423H - 
2002, p : 95. 
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 اإلختالف يف طبيعة صيغ التمويل اإلسالميَّة جيعل خماطر أصول املصارف اإلسالميَّة خمتلفة عـن               -
تلك الناشئة عن اإلقراض التقليدي، ممَّا جيعل نظام تقدير املخاطر أكثر تعقيداً يف تقيـيم نوعيَّـة                 

دير املخاطر بالنسبة لألصول ال يتمŊ بصورة فرديَّة يف نظام بازل احلايل، بـل              األصول، وهذا ألنƋ تق   
جتمع حسب فئات املخاطر املختلفة، ويستبعد منهج التقييم الداخلي هذه املـشكلة إزاء مطالبتـه               

  .)1(لكلƍ أصل على حدة) النوعي(بتحديد احتمال التراجع 
 تسيري املخاطر، وهو ما يساعد علـى إضـعاف          إىل دعوة البنوك لتطوير ثقافة    النموذج  يهدف   -

األخطار يف الصناعة املصرفيَّة، ويِقّوي اإلستقرار والفعاليَّة للنظام املصريف، وهو ما سيكون أيـضńا              
  .(2)بال شكŖ يف فائدة البنوك اإلسالميَّة

 املتعلƋقة بكفاية رأس    م1988 لعام   Iأمَّا فيما خيصŊ املنهج املوحَّد القائم حالياً، أي اتِّفاقيَّة بازل           
مـن  (هبـاخش   .إريكـو وم  .ل :ناالباحثريى  ف %  8املال، فمن حيث احلدŊ األدƅ واحملدَّد بـ        

  :بأنه ينبغي أن يكون أكرب بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة لعدَّة أسباب، أمهƌها ) صندوق النقد الدويل
 نسبة األصول اخلطرة مقارنة بإمجايل األصول تكون عادة أكثر ارتفاعاً يف املصارف اإلسـالميَّة               -

  .يف التقليديَّةعنها 
 عدم وجود رقابة على املشاريع اإلستثماريَّة يف معامالت املضاربة، وذلك ألن أحكام املـضاربة               -

  .الشرعيَّة تنصŊ على عدم تدخŊل ربِّ املال يف أعمال املضارب أثناء املضاربة
ة بـصفة    غياب الضمانات اإلحتياطيَّة والضمانات األخرى يف معامالت تقاسم الربح واخلسار          -

  .عامَّة، وهذا مع ما سبق يؤدِّي كلƌه إىل زيادة عناصر املخاطرة يف عمليَّات املصارف اإلسالميَّة
 الباحثني إىل رفع ذلك احلدِّ األدƅ بالنسبة للبنوك اإلسـالميَّة، إالƋ            ذينوبالرغم من دعوة ه   

قوالً بالنسبة هلذه البنوك ويف     أنه من الصعوبة مبكان تصوŊر رقم حمدَّد ميكن أن يكون مع          بن  يا ير اأهنم
مجيع البلدان، لذا ينبغي أن يكون حتديد مستوى مناسب لكفايـة رأس املـال بالنـسبة للبنـوك         

  .)3(اإلسالميَّة على أساس حالة كلƍ بنك وكلƍ بلد على حدة
 األدƅ  وƲن نرى أنƋ نسبة كفاية رأس املال بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة ميكن التقيŊد فيها باحلدِّ             

                                  
 .72: الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالميَّة، مرجع سابق، ص: طارق اهللا خان. ابرا ، دحممَّد عمر ش  -)1(

(2)- Triqullah KHAN et Habib AHMED: La gestion des risques analyse de certains aspects liés à l'industrie de 
la finance islamique, op. cit., p : 113. 

، ورقـة عمـل     )النظام املصريف اإلسالمي؛ قضايا مطروحة بشأن قواعد االحتراز واملراقبة        : (ا فارا هباخش    لوقا إريكو و ميتر     -)3(
م، 2001 -هــ   1421،  13 االقتصاد اإلسالمي، اجمللـد      –، جملة جامعة امللك عبد العزيز       1998لصندوق النقد الدويل لسنة     
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 على أساس تطويع أعمال هذه البنوك مع املعايري العامليَّـة،           % 8املقرَّر من طرف جلنة بازل وهو       
ولكنَّ اإلختالف يف نظرنا يكمن يف وضع معامالت ترجيح األخطار املالئمة لعمليَّات هذه البنوك،              

عمليَّات املشاركة، وعمليَّـات    : واليت من املالحظ عنها عمليŋا أهنا تنقسم إىل نوعني أساسيَّني مها            
  .املداينة

لذا نرى أنƋ من وظائف البنك املركزي التقليدي أن يلزم البنوك اإلسالميَّة حبساب كفايـة               
  :رأمساهلا وفق أوزان املخاطرة اآلتية 

كاملضاربة واملشاركة واإلستثمار املباشر حيدَّد     :  الصيغ القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة         -
  . % 100ا معامل ترجيح هل
كاملراحبة واإلجيار والسلم واإلستصناع والقـرض      :  الصيغ القائمة على املداينة والصيغ األخرى        -

  :احلسن نفرِّق بني حالتني 
  . % 100 املعامالت غري املضمونة ضماناً كامالً برهن يكون معامل ترجيحها -
يوضع هلا حدŌ أدƅ للتـرجيح      ) اصَّةعقاري خ ( املعامالت املضمونة ضمانا كامالً برهن       -

 ، وذلك قياساً على القروض املضمونة برهانات عقاريَّة، واليت حدَّدت هلـا             % 50هو  
، ونظراً الختالف طبيعة صيغ التمويل اإلسالميَّة فيما         % 50جلنة بازل معامل ترجيح     

د هذه النسبة إذا    بينها فقد وضعنا هلا نسبة كحدŖ أدƅ، أي ميكن للبنك اإلسالمي أن يزي            
  .رأى أنƋ درجة املخاطرة يف أيِّ صيغة تكون أكرب

أمَّا بالنسبة لألنشطة خارج امليزانيَّة فال نرى أنƋ هناك اختالفاً يف عمليَّات البنوك اإلسـالميَّة               
عن بقيَّة البنوك، حيث تعمل Ɲطابات الضمان واإلعتمادات املـستنديَّة والقبـوالت املـصرفيَّة              

ت وخطابات اإلعتماد وغريها؛ لذا فال مانع من أن تتبع البنوك اإلسالميَّة نفس معامالت              والكفاال
الترجيح الواردة يف حساب نسبة مالءة بال، وكذلك الشأن يف حساب رأس املال بشقƋيه األساسي               

  .والتكميلي

  : توزيع املǺاȕر – 2
ديد حجم اإلئتمان املمنـوح     حترص القوانني املصرفيَّة يف إطار وضع القواعد احلذرة على حت         

 74لعميل واحد بسقف حمدَّد من إمجايل رأس املال اخلاص للبنك، فقد رأينا مثالً أنƋ التعليمة رقم                 
 عند دراستنا لعالقة بنك الربكة اجلزائـري ببنـك          % 25 حتدِّد هذه النسبة يف اجلزائر بـ        94 –

 لـسنة   88لتعديالت الصادرة بالقانون رقم     ا(اجلزائر، كما ينصŊ قانون البنوك واالئتمان يف مصر         
على أنه حيظر على أيِّ بنك منح العميل الواحد تسهيالت ائتمانيَّة من أيِّ نوع تتجاوز يف                ) م2003



 

215
 

 من رأس مال البنك، وُيستثƖ من هذا اخلطر التـسهيالت اإلئتمانيَّـة املمنوحـة         % 30جمموعها  
  .)1(للجهات احلكوميَّة

أيِّ مانع بالنسبة للبنوك اإلسالميَّة من التقيŊد أو اخلضوع ملثل هـذه            وƲن نرى بعدم وجود     
النسبة، واليت هتدف إىل توزيع اخلطر وعدم تركيزه بغضِّ النظر عن طبيعته أو نوعه، وال اعتبار هنا                 

 متنح  الختالف طبيعة املخاطر بني البنوك اإلسالميَّة والتقليديَّة، ورغم أنƋ األوىل متوِّل عمليَّات وال            
ائتماناً أو قروضاً مثل األخرية، إالƋ أنƋ اخلطر قائم يف احلالتني، وال مانع من مواجهته بالتقـسيم أو                  

 هي األنسب يف هذه احلالة ألهنا األكثر تطبيقاً علـى املـستوى             % 25التوزيع، ونرى أن نسبة     
  ..العاملي

  : نسبة استعماȯ املراحبة – 3
ـ رأينا يف الباب األوَّل من هذا ــ   خاصَّة يف سنواهتا األوىل  البحث أنƋ البنوك اإلسالميَّة 

تطبِّق صيغة املراحبة بشكل كبري يف عمليَّاهتا التمويليَّة، وبالرغم من تراجع هذا التركيز يف السنوات               
األخرية، إالƋ أننا نرى بضرورةَ وضع سقف للتمويل هبذه الصيغة من طرف السلطة الرقابيَّة، وفرض               

 من البنوك اإلسالميَّة، واعتربنا أنƋ ذلك جيب تصنيفه ضمن ما ميكن تسميته بقواعد احلذر               احترامه
اإلسالميَّة، وذلك على أساس أنƋ هذا الوضع بات يهدِّد العمل املصريف اإلسالمي يف كيانه ويقوِّض               

ئماً على حساب   مبادئه، إذ إنƋ اإلفراط يف استعمال هذه الصيغة من طرف البنوك اإلسالميَّة كان دا             
صيغ املضاربة واملشاركة الضروريَّتني لعمليَّة التنمية، ممَّا يقلƍل من أداء الدور التنموي املنوط هبـذه               

  .البنوك
وقد جرت حماوالت سابقة لتحديد حجم التعامل هبذه الصيغة من طرف البنوك اإلسالميَّة يف              

، عندما أصدر البنك املركزي املـصري       م1981بعض البلدان، ويبدو أنƋ أوَّل حتديد هلا كان سنة          
 مـن إمجـايل     % 65قراراً بتحديد السقوف اإلئتمانيَّة للتمويل بصيغة املراحبة مبا ال يتجاوز نسبة            

 من هذا الرصيد بالنسبة للقطاعني التجـاري        % 12الودائع كمعيار أساسي، ومسح بزيادة قدرها       
 فقد أثارت احتجاج املسؤولني على البنـوك        -يف نظرنا -والعائلي، وبالرغم من كرب هذه النسبة       

  .)2(اإلسالميَّة يف مصر آنذاك
يف سياسـته النقديَّـة     ) البنك املركزي السوداين  (وعلى سبيل املثال أيضńا نصَّ بنك السودان        

                                  
 .م 2003 لسنة 88 املصري رقم   من قنون البنوك واإلئتمان69: املادة   -)1(
خطƋة االستثمار يف البنوك ”: اجلوانب القانونيَّة لتطبيق عقدي املراحبة واملضاربة، حبث مقدَّم إىل ندوة:  إمساعيل عبد الرحيم شليب     -)2(

 .م1987 –هـ 1407األردن، / ، عمَّان “اإلسالميَّة
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، بأنƋ على املصارف أن تراعي يف تطبيق الصيغ التمويليَّة بأالƋ تزيـد نـسبة               م2002والتمويليَّة لعام   
  .)1( من حجم التمويل الكلƍي للمصرف يف هناية العام% 30ل املمنوح بصيغة املراحبة عن التموي

ويف دراسة سابقة لنا، واعتماداً على األرقام الواردة يف دراسة قام هبـا مركـز اإلقتـصاد                 
 اإلسالمي التابع للمصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية بالقاهرة حول عشرين بنكاً إسالميŋا           

، وبتحليل مواردها واستخداماهتا، توصَّلنا إىل أنƋ النسبة النموذجيَّة لتطبيق صيغة املراحبة      م1985سنة  
 كحدŖ أقصى من جممـوع اسـتخداماهتا، إذا         % 20يف العمليَّات التمويليَّة للبنوك اإلسالميَّة هي       

  .)2(السنوات األخريةأرادت هذه البنوك الظهور مبظهر الشموليَّة الذي تسعى إليه البنوك يف 

ع للمعامالت املاليَّة اإلسالميَّة تابعة للبنوك التقليديَّة إالƋ بصورة   ور عدم السماح بȦتǴ ف    –تاسعاً  
  .مرحليَّة

رأينا يف أوَّل فصل من هذا البحث أنƋ ظاهرة فتح البنـوك التقليديَّـة لفـروع أو نوافـذ                   
ر منذ بداية ظهور البنوك اإلسالميَّة، وقد لقيت هـذه          للمعامالت املاليَّة اإلسالميَّة تزايدت باستمرا    

  .الظاهرة جدالً بني اخلرباء ومسؤويل البنوك بوجه عامِّ، ولكلƊ حججه ودالئله
وعلى سبيل املثال، فقد لقيت هذه الفروع يف وقت مبكƍر تدعيماً من اإلحتاد الدويل للبنوك                

يŋا حول فروع املعامالت اإلسـالميَّة بالقـاهرة        ، حيث عقد اإلحتاد ملتقى فكر     )سابقاً(اإلسالميَّة  
Ǹجاء يف أوىل توصياته ما يلي م1983 مايو 23 إىل 21: بتاري :  

الدعم والتطوير املستمرŊ لتجربة فروع املعامالت اإلسالميَّة أداة من األدوات الـيت تعمـل              “
 يف إطار املنـهج اإلقتـصادي   لتحريك طاقات اجملتمع واإلسهام يف التنمية اإلقتصاديَّة واإلجتماعيَّة    

العمل على قبول فروع املعـامالت اإلسـالميَّة   “: كما جاء يف هذه التوصيات أيضńا   . ”اإلسالمي
  .)3(”كأعضاء مراقبني باإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالميَّة، حلني توفƌر شروط العضويَّة الكاملة

لتعامل مع املؤلƋفة قلوهبم، إذ جـاء يف        ولكن يبدو لنا أنƋ هذا الدعم املبكƍر كان قياساً على ا          
السنوات األوىل من انطالق البنوك اإلسالميَّة يف أعماهلا، أمَّا اآلن وقد أصبح هلذه البنوك مساحتها               
ووضعها يف القطاع املصريف العاملي، ومهما كانت حجج الداعني إىل فتح فـروع للمعـامالت               

                                  
 .39 :، ص2002، سبتمرب 262: جملة احتاد املصارف العربيَّة، العدد: لسودان يف ا2002السياسة النقديَّة والتمويليَّة لعام   -)1(
م، 2002 -هـ  1423اجلزائر،  / ، مجعية التراث، القرارة     1تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالميَّة، ط       : سليمان ناصر   -)2(

 .295 :ص
م، 1993 -هـ  1414، القاهرة،   )بدون دار النشر  (،  1هام الصورة، ط  حركة البنوك اإلسالميَّة؛ حقائق األصل وأو     : أمحد النجار   -)3(

 .373 و 371: ص
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عة هلا؛ فإننا نرى أنƋ من واجب البنك املركزي أن مينع فتح            اإلسالميَّة داخل البنوك التقليديَّة أو تاب     
مثل هذه الفروع إالƋ يف حالة واحدة، وهي مرور البنك التقليدي بفترة مرحليَّـة Ʋـو األسـلمة                  
الكاملة، وهو شيء مل يطبَّق بشكل واسع حلدِّ اآلن، ونرى أنƋ احلجج املعارضة هلذه الظاهرة هـي                 

  :يلي األقوى، وتتلخَّص فيما 
 رغم اإلدِّعاء باإلستقالل املايل للفرع اإلسالمي عن املركز الرئيـسي مـن الناحيـة اإلداريـة                 -

واحملاسبيَّة، إالƋ أنƋ الفصل بني أموال املركز الرئيسي وبقيَّة فروع البنك يبدو صعباً، ممَّا قد يؤدِّي إىل                 
ا ميثƍل حبدِّ ذاته مـصدراً للـشبهات،        اختالط أموال الفرع اإلسالمي مع بقيَّة أموال البنك، وهو م         

  .ويعرِّض هذا الفرع للشكوك واإلنتقادات
 يستفيد البنك التقليدي األم من فائض السيولة لدى الفرع اإلسالمي بتوجيهها يف اسـتخداماته               -

  .)1(التقليديَّة، وهذا ما يشوب عمليَّات الفروع اإلسالميَّة ويعرĉِّضها لإلنتقاد أيضńا
من وراء دخول البنوك الكربى املتعـدِّدة اجلنـسيَّة إىل          ) وهو فهم صائب  ( ُيفهم عادة     إنƋ الذي  -

السوق املصرفيَّة اإلسالميَّة بفتح مثل هذه الفروع، هو أنƋ غرضها جتاري بالدرجة األوىل، وبالتايل              
بنوك اإلسـالميَّة   هناك شكŌ يف نيتها اتِّباع أصول املصرفيَّة اإلسالميَّة بدقƋة وصدق؛ ألن يف كلƍ ال             

توجد هيئة للرقابة الشرعيَّة، وهو ما ال يتوافر للبنوك التقليديَّة، ممَّا قد يزيد مـن قلـق املـودعني                   
  .(2)وتساؤالهتم عن مدى شرعيَّة التعامل مع هذه الفروع، خاصَّة منها التابعة للبنوك الغربية

ع إنشاء الصناديق اإلستثماريَّة    وتفادياً لكلƍ هذه الشبهات يقترح الباحث حممد القري تشجي        
اإلسالميَّة على حساب فروع املعامالت املاليَّة اإلسالميَّة؛ وذلك ألنƋ إنشاء صندوق استثماري ال             
حيتاج إىل إصدار قانون خاصŖ كما قد يكون يف إنشاء فرع أو بنك إسالمي، بل هو أمر ممكن يف                   

  . مكان من العاملظلƍ القوانني املنظƍمة هلذه الصناديق يف أيِّ
كما تتميَّز الصناديق اإلستثماريَّة عن النوافذ اإلسالميَّة يف البنوك التقليديَّة بأنƋ اخللط الـذي              
يتخوَّف منه الكثري من الناس، ال يقع فيها؛ ألنƋ هلا ميزانيَّة وحسابات مستقلƋة متاماً عـن البنـك،                  

دوق مع كونه شركة ماليَّة ال تكاد ختتلـف عـن           والقوانني متنع اإلختالط بني أمواله وأموال الصن      
  .ـ ال حتتاج إىل أن يغيِّر البنك هيكله اإلداري أو نظام عمله Ɲالف النوافذ البنك، وهي ـ

أمَّا من حيث اإلدارة فال يقتصر تسويق الصناديق اإلستثماريَّة اإلسالميَّة وإدارهتا على البنوك             
                                  

: ، جملة االقتصاد اإلسالمي، العـدد     )مصادر واستخدامات األموال يف فروع املعامالت اإلسالميَّة للبنوك التقليديَّة        : (سعيد عرفة   -)1(
 .45: ، ص1987 أبريل –هـ 1407، شعبان 69

(2)- Munawar IQBAL, et Ausaf AHMED, et Triqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op. cit., 
p : 54 , 55. 
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ر الصناديق اإلسالميَّة إنَّما تسوقها وتديرها بنوك تقليديَّة، ومتثƍل         اإلسالميَّة، بل ميكن القول بأنƋ أكث     
هذه الصناديق حالياً أحد أهمِّ الوسائل لدخول هذه البنوك يف سوق اخلدمات املصرفيَّة اإلسـالميَّة               

، ومع ذلك فإنƋ هناك شروطاً      )1(دون احلاجة إىل تغيري هيكلها اإلداري أو نظام عملها وترخيصها         
  .ط جيب التقيŊد هبا يف إدارة مثل هذه الصناديق، وهو ما سنراه بالتفصيل يف الباب املوايلوضواب

 إستǺدام الوساǝل املالǝمة للرقابة والتȦتيȈ على البنوك اإلسالميَّة مع توفري اإلȕـار             –عاشراً  
Ȭالبشري املؤهَّل لذل.  

من طرف البنك املركـزي،     ال أحد يعترض على خضوع البنوك اإلسالميَّة للرقابة والتفتيش          
بل إنƋ بعض مسؤويل تلك البنوك يدعو لذلك؛ ألن هذا من شأنه أن يزيد من ثقة اجلمهور مـن                   

  .املودعني واملتعاملني مع هذه البنوك كما رأينا سابقاً
وإذا كنا قد رأينا من قبل خالل هذا الباب ما ميكن تطبيقه كأدوات للرقابة علـى البنـوك                  

ة ذلك التطبيق مبا يتالءم مع طبيعة عملها، فإنƋ العائق اآلخر الذي ُيطرح دائماً يف               اإلسالميَّة وكيفيَّ 
هذا الصدد يتمثƋل يف استعمال نفس وسائل الرقابة والتفتيش املستعملة من طرف البنوك التقليديَّـة               

  .عند الرقابة على البنوك اإلسالميَّة
ام واملؤشِّرات لدى البنك املركزي، يقوم هـذا        فعند التصريح بالقوائم املاليَّة أو ببعض األرق      

األخري بإعداد مناذج خاصَّة وموحَّدة هلذه العمليَّة، ويطلب اإللتزام هبا من مجيع البنوك مـا فيهـا                 
اإلسالميَّة، خاصَّة يف النظام املصريف املختلط، وهذا بالرغم من اختالف طبيعة األنشطة عند هـذه               

إىل تسجيل املضاربات أو املـشاركات واملراحبـات يف بنـد القـروض             األخرية، ممَّا يؤدِّي مثالً     
والسلفيَّات، أو تسجيل حسابات اإلستثمار باملضاربة يف بند حسابات ألجل بفائدة، ويترتَّب عن             
  .هذا اخللط يف التصنيف إشكاالت أخرى رأينا بعضها يف عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر

البنك املركزي التقليدي أن يأخذ بعني اإلعتبار طبيعة العمل املصريف          لذا نرى أنƋ من واجب      
اإلسالمي، وبالتايل إعداد النماذج اخلاصَّة بالبيانات والقوائم املاليَّة واملالئمـة لعمليَّـات البنـوك              

  .اإلسالميَّة، عند التصريح بأنشطتها لديه
املسائل العالقة بني البنوك اإلسالميَّة     ونرى أنƋ السبب األوَّل يف هذا اإلشكال ويف الكثري من           

والبنوك املركزيَّة يتمثƋل يف غياب العامل أو اإلطار البشري الذي جيمع بني ثقافة العمـل املـصريف    
التقليدي واإلسالمي، والذي يغيب عن الكثري من البنوك املركزيَّة داخل العامل اإلسالمي، حيـث              

                                  
، الـدار   “التطبيقات االقتصاديَّة اإلسالميَّة املعاصـرة    ”: صناديق االستثمار اإلسالميَّة، حبث مقدَّم إىل ندوة      : حممَّد علي القري    -)1(
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  .ة يف العامليعمل العدد األكرب من البنوك اإلسالميَّ
لذا فمن واجب البنك املركزي الذي يشرف على بنوك إسالميَّة أن خيصِّص قسماً ضـمن               
هياكله لتدريب العاملني على الرقابة واإلشراف ومتابعة عمليَّات البنوك اإلسالميَّة، وتعترب ماليزيـا             

 من املـسائل الـيت      ، ورمبا كان ذلك من بني ما ساعدها على حلƍ الكثري          )1(أسوة يف هذا اإلجراء   
تطرح دائماً بني البنوك اإلسالميَّة والبنوك املركزيَّة، إضافة إىل سنِّ قانون خاصŖ لتنظيم عمليَّـات               

  .هذه البنوك كما رأينا سابقاً

 القيام بالوșاǝف اɉخرɁ اليت ال تتعارȏ مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة يف إȕار             –حادي عشر 
  .ه كبنȬ للبنوكưارسة البنȬ املركزي لعمل

باإلضافة إىل كلƍ الوظائف السابقة اليت ميكن أن يقوم هبا البنك املركزي التقليدي جتاه البنوك             
اإلسالميَّة، واليت بيَّـنَّا كيفيَّة أدائها مبا يتالءم مع طبيعة عمل هذه األخرية، تبقى هناك وظـائف                

ي تلك اليت تدخل ضمن مهامِّه كبنـك        يؤدِّيها البنك املركزي جتاهها دون متييز أو اختالف، وه        
للبنوك، وال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميَّة، وأهمŊ هذه الوظائف القيام بعمليَّات املقاصَّـة              

  .بينها وبني بقيَّة البنوك
فاملطلوب من البنك  اإلسالمي أن يشترك يف غرفة املقاصَّة املتواجدة لدى البنك املركـزي،               

ه وحسن سري عمليَّاته داخل الوطن وخارجه، فقد يشترك يف هـذه العمليَّـة              وذلك لتسهيل مهامِّ  
حبسابه الذي يضم احتياطيه القانوين وكذا الفائض من السيولة الذي أشرنا إليه سابقاً حللƍ مشكلة               
امللجأ األخري لإلقراض، وقد يكون للبنك اإلسالمي حساب دائن آخر لـدى البنـك املركـزي                

  .ملقاصَّةخمصَّص لعمليَّات ا
إالƋ أنƋ ما يشترط يف هذا احلساب، هو أن يراقب البنك اإلسالمي حركاته بدقƋـة حتَّـى ال                  
ينكشف، فيضطرŊ البنك املركزي إىل تغطيته باحتساب الفوائد عليه، وإذا أنتج هذا احلساب فوائد              

يف اإلقتـراض بـدون     فليتنازل عنها البنك اإلسالمي مقابل امتيازات ميكن أن يطلبها، مثلما رأينا            
  .فوائد بضمان أوراق جتاريَّة

  :خالصة الȦصل 
إفترضنا يف مقدِّمة هذا البحث أنƋ أدوات الرقابة املصرفيَّة التقليديَّة غري مالئمة يف معظمهـا               
                Ƌلطبيعة العمل املصريف اإلسالمي، لكن تبـيَّن لنا من خالل الدراسة والتحليل يف هذا الفـصل أن

                                  
  .7: ، ص1994أغسطس /  يوليو -هـ1415، صفر 159: جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد  -)1(
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كون مطلقاً يف بعضها فقط، كسعر اخلصم أو احلدِّ األدƅ لإلكتتاب يف الـسندات              عدم املالءمة ي  
العموميَّة، بينما يكون نسبيŋا يف معظمها، أي حيتاج إىل تعديل مبا يتوافق مع طبيعـة النـشاط يف                  

دŸ البنوك اإلسالميَّة كنسبة السيولة ومعدَّل اإلحتياطي القانوين والسقوف اإلئتمانيَّة واإلقنـاع األ           
  .والرقابة والتفتيش

وعلى ضوء هذا التعديل، وبناء على اإلشكاالت اليت رأيناها خالل الفصول السابقة نظريŋـا              
وتطبيقيŋا، حاولنا أن نضع تصوŊرńا ألهمِّ وظائف البنك املركزي جتاه البنوك اإلسالميَّة، وذلـك يف               

        Ŋبيئة تعرف ازدواجيَّة يف العمل املصريف، وهذا التصو ƍر يأيت كبديل يف حالة عدم قبول البنـك         ظل
املركزي باعتبار البنوك اإلسالميَّة بنوك أعمال واستثمار وبالتايل إعفاؤها التامŊ من بعض القـوانني              

  .املفروضة على البنوك التجاريَّة
 وحتَّى ال تبقى تلك الوظائف تصوŊرات نظريَّة أو حلوالً آنـيَّة، جيب أن تشكƍل بنوداً لقانون              
خاصŖ بالرقابة على البنوك اإلسالميَّة، وضرورة سنِّ مثل هذا القانون تفرضها اعتبارات سياسـيَّة              

  .واجتماعيَّة ودينيَّة سوف نراها بالتفصيل يف الفصل األوَّل من الباب املوايل
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  الثاب الثالب
Ʉاملركزي اإلسالم Ȭالعالقة بني البنوك اإلسالمية و البن  

  :دƇ ـتق
إن الدراسة السابقة للبلدان اليت قامت بأسلمة كامل نظامها املصريف أثبتت بأن عملية األسلمة                   

ا يف ظل رقابة البنك املركزي      هبا الزالت تشوهبا بعض بقايا التعامل الربوي من طرف بنوكها، وهذ          
للدولة وبأمر منه يف بعض األحيان، وبالتايل ميكن التسليم بعدم وجود بنك مركزي إسالمي يعمل               

  .كاملةبآليات ورقابة وتوجيهات إسالمية 
     يف هذا الباب سوف نطرح تصوراً لبنك مركزي إسالمي ومدى إمكانية إنـشائه يف بلـدان                

رس عالقته بالبنوك من خالل وظائفه املفترضة جتاه البنوك اإلسالمية يف ظل            العامل اإلسالمي، مث ند   
نظام مصريف إسالمي كامل، واليت يبدو أن بعضاً منها ال خيتلف عن تلك املفترضة يف عالقة بنك                 

  .مركزي تقليدي جتاه البنوك اإلسالمية
و التنسيق اليت قامت هبا بعض           ويف األخري سوف نتناول تقييماً ألهم جتارب اإلشراف والرقابة          

املؤسسات جتاه البنوك اإلسالمية حملياً أو دولياً وفق األسس الشرعية، و سنتناول كل ذلك مـن                 
  :خالل الفصول اآلتية 

  .مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسالمي يف بلدان العامل اإلسالمي: الفصل األول  �
  .املفترضة جتاه البنوك اإلسالميةوظائف البنك املركزي اإلسالمي :  الفصل الثاين  �
  تقييم بعض جتارب اإلشراف و الرقابة و التنسيق احمللية و الدولية على أو      :الفصل الثالث  �

  .بني البنوك اإلسالمية وفق األسس الشرعية                           
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  ل اɉوȯالȦص
  Ɓ اإلسالمɄمدɁ إمكانية إنشاء بنȬ مركزي إسالمɄ يف بلدان العا

  :ـد متهي
إنطلقنا يف بداية هذا البحث من فرضية مفادها أن قيام بنك مركزي إسالمي أمر ممكـن يف                      

حال أسلمة كاملة للنظام املصريف للبلد، والذي تكون الديانة السائدة فيه هي اإلسالم وبأغلبيـة               
  .مطلقة

ة من وضع تصور للبنك املركـزي            سنحاول من خالل هذا الفصل إختبار هذه الفرضية، بداي        
  .اإلسالمي من حيث مفهومه واخلصائص املميزة له ووظائفه العامة وكذا اهليئات املكونة له

 كان إنشاء البنك املركزي اإلسالمي يرتبط إرتباطاً مباشراً أو يكون تبعاً ألسلمة النظـام               ذا     وإ
وإقتصادية سنحاول حتليلها واقتراح احللول     املصريف للبلد، فدون ذلك معوقات قانونية وإيديولوجية        

املناسبة هلا، كما أن تلك العملية تتطلب توفر اإلطار التنظيمي والبشري واملؤسسايت، والذي سنبينه        
  :بالتفصيل حسب رؤيتنا، وحيتوي هذا الفصل على املباحث التالية 

  .، هيئاته العامةوظائفهالبنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، :  املبحث األول -
  .أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف واحللول املقترحة هلا:  املبحث الثاين -
املتطلبات التنظيمية والبشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املـصريف، ومـدى          :  املبحث الثالث    -

  .إمكانية توفريها على ضوء اإلستفادة من بعض التجارب السابقة
ȯوɉاملبحث ا  

 Ȭصه، البنǝهومه وخصاȦم ،Ʉه العامةاملركزي اإلسالمȦǝاșاتهوǞهي ،  
     يرتبط إنشاء بنك مركزي إسالمي بإنشاء نظام مصريف إسالمي، أو يكون نتيجة تابعة للقيام              
  بعملية أسلمة للنظام املصريف للبلد، فما هو مفهوم هذا البنك؟ وما هي خصائصه وهيئاته ووظائفه؟

  . ركزي اإلسالمɄ وخصاǝصه مȦهوم البنȬ امل–أوالً 
مؤسـسة حكوميـة مـستقلة،      "بأنه  البنك املركزي اإلسالمي     شابرا   . ع . الباحث م  فيعّر     

مسؤولة عن حتقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية لإلقتصاد اإلسـالمي يف احلقـل النقـدي              
  .)1("واملصريف، ومن خاللـه

                                                           
   .Ʋ :196و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  حممد عمر شابـرا  -)1(
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  ئص البنك املركزي اإلسالمي أو اليت يفترض     من خالل هذا التعريف ميكن استنتاج أهم خصا
  :توفرها لتمكينه من القيام مبهامه وهي 

 أن يكون مؤسسة عامة أي مملوكة للدولة، وهذه اخلاصية متليها قيام البنك املركزي بوظيفة هامة       -
ة هي إصدار النقود القانونية، واليت جيمع الفقهاء على ضرورة احتكار الدولة هلا خلطورهتا، إضـاف              

إىل ما يرتبط هبا من القيام بأعباء السياسة النقدية اليت تعترب إحدى ركائز السياسة اإلقتصادية العامة                
  .للبلد

 أن يتمتع مببدأ الوحدة وهو ما متليه اإلعتبارات السابقة، فال ُيتصور تعدد مؤسسات اإلصـدار                -
إسالمي، لكن قـد ُيـسمح      وبالتايل تعدد جهات اإلشراف على السياسة النقدية يف نظام مصريف           

للبنك املركزي بإنشاء فروع يف خمتلف اجلهات واملناطق، وذلك من باب تسهيل املهام أو تقـسيم    
  .العمل ليس إآل، كما هو الشأن يف النظام التقليدي

 أن يتمتع مببدأ اإلستقاللية، وهو شرط ضروري ألداء مهامه على الوجه املطلـوب، و إذا كنا                -
 أن هذه اخلاصية نسبية، فيجب توفر أكرب قدر منها لإلبتعاد هبذه املؤسسة عن كـل          قد رأينا سابقاً  

  .أشكال التدخل أو الضغط
     ويرى الباحث حممد عمر شابرا بأن حتقيق اإلستقاللية يف األداء واختاذ القرارات بالنسبة للبنك              

صدر دخل مستقل لتمويـل     املركزي اإلسالمي يرتبط باستقالليته املالية، لذا جيب أن نضمن له م          
  :نفقاته، وقد ُيسمح له بتحقيق ذلك من خالل 

رسوم اخلدمة اليت تفرض على احلكومة واملصارف وغريها من املؤسسات املالية عن اخلدمات             _ 1
  .املختلفة اليت يقدمها هلم

سمح لـه   إستثمار اإلحتياطات القانونية اليت حتتفظ هبا البنوك لديه، وعند الضرورة ميكن أن يُ            _ 2
  .)1(باقتطاع جزء مما يكسبه من الدخل من سلف املضاربة اليت مينحها للبنوك

أن يقف هذا املصرف على قمة اجلهاز املصريف، وأن ميثل السلطة العليا يف اإلشـراف علـى                 _ 3
  .املصارف، أما وظائفه جتاهها فسوف نـراها بالتفصيل خالل الفصل املوايل

 املصلحة العامة، ال أن يكون كاملشروعات اخلاصة اليت هتدف إىل           أن تقتصر أهدافه على حتقيق    _ 4
  حتقيق أكرب ربح ممكن، كما يلتزم البنك املركزي بقصر نشاطه على األنشطة الكلية املتمثلة يف

                                                           
ألوىل عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ ا:  حممد عمر شابرا  -)1(

  .  م1993 هـ 1413الستكمال تطبيق أجكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
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  ام بالعمليات العاديةـاد عن القيـان، واإلبتعـؤون النقد واإلئتمـراف على شـاإلصدار واإلش
  .)1( للمصارف

لوșاǝف العامة للبنȬ املركزي اإلسالمɄ مع التركيز على إصـدار و تنȚـيم عـرȏ               ا: ǭانياً  
  .النقود
يـرى مجهـور علماء املسلمني أن ضرب النقود من حق السلطة احلاكمة، فال جيوز ألحـد                    

من الناس أن يضرب النقود، و لو كانت النقود اليت يضرهبا موافقة لألوزان و الصفة لنقود احلاكم                 
، ألن ذلك العمل من اإلعتداء على سلطة الدولة و من الفساد يف األرض، كما يرى مجهور                 املسلم

العلماء أن من يتعدى على السلطة احلاكمة بضرب النقود يعاقب و إن اختلفوا يف حتديـد نـوع                  
، وبالطبع فإن من ينوب عن الدولة قانوناً يف إصدار العملة حالياً هو البنـك املركـزي                 )2(العقاب
  . يكون مملوكاً هلا كما أشرنا سابقاًالذي

 وهو من أعـالم   (*)     وال يقتصر األمر يف هذه الفكرة على العلماء املسلمني، بل إن موريس آلية            
  إذا ما أردنا إصالح العيوب الرئيسية يف النظام اإلئتماين، فالبد من:"الفكر الغرŸ املعاصر يقول 

  :يني إصالح جذري عميق يستند إىل مبدأين أساس
جمال خلق النقود جيب أن ينحصر بالدولة، والدولة فقط، فمن املناسب إذن أن ُيعطى املصرف             _ 1

  .املركزي السلطة الكاملة للسيطرة على الكتلة النقدية
جيب منع أي خلق للنقود سوى النقود األساسية، حبيث أن أحداً سـوى الدولـة ال ميكنـه                  _ 2

  .)3("تنشأ حالياً من خلق النقود املصرفيةاإلستفادة من احلقوق املزيفة اليت 
     أما فيما يتعلق باألصول املقبولة لإلصدار النقدي من طرف البنـك املركـزي اإلسـالمي،               

الذهب و العمالت األجنبية، فإنـه ميكـن        : فباإلضافة إىل األصول التقليدية لتغطية اإلصدار مثل        
   اإلسالمية، وهي الشهـادات اليت تصدرها للبنك املركزي إصـدار نقود مقابل سندات اخلزينة

  الدولة ممثلة يف اخلزينة العامة لتمويل نفقاهتا يف حالة العجز يف ميزانيتها، وهو ما سنراه بالتفصيل

                                                           
، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 1النقود اإلئتمانية دورها وآثارها يف إقتصاد إسالمي، ط: إبراهيم بن صاحل العمر   –)1(

  . 183: هـ، ص 1414
  . 67: السياسة النقدية و املصرفية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص :  عدنان خالد التركماين  -)2(

(*)-   Maurice ALLAIS  م1988عامل اقتصادي فرنسي، حائز على جائزة نوبل يف اإلقتصاد سنة .  
 ، املعهد اإلسالمي للبحوث1الشروط النقدية  القتصاد األسواق، من دروس األمس إىل إصالحات الغد، ط:  موريس آلية -)3(

  .28، 27:  م، ص 1993 هـ 1413السعودية، / والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة 
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  .الحقـاً
     وبالنسبة لكيفية ضǸ األموال من طرف البنك املركزي اإلسالمي يف التداول فباإلضـافة إىل              

در البنك نقود جديدة و مينحها للبنوك مقابل تقدميها لـه لـسندات             الطريقة السابقة، أي قد يص    
ميكن تقدمي التمويل من خالل قروض حـسنة        حّسان بأنه    سنيريى الباحث ح  اخلزينة اإلسالمية، ف  

للبنوك و املؤسسات املالية األخرى ألن األصل يف البنك املركزي أنه ال يسعى إىل حتقيق الربح، مع                 
ض عرتن فوسط  روشبلكن   و أيرلا ا هذمع   تفق ن Ʋنو .)1(ملؤسسات بالسداد إلتزام هذه البنوك وا   

  .اًقح الهلا
     بينما يرى الباحث معبد اجلارحي بأنه إذا رأى البنك املركزي وجوب زيادة معدل التوسـع               
النقدي إيل نسبة معينة ففي هذه احلالة يقوم بطبع أوراق نقدية جديدة كالعادة، ونظـرا ألنـه ال                  

بصفة عامة إقراضها للدولة أو القيام بإنفاقها مباشرة، فهو يقوم بإيداعها لدى املـصارف              يستطيع  
على هيئة ودائع مركزية، ال على سبيل القرض احلسن بل لكي تستثمر بأساليب التمويل املبنيـة                
على املشاركة يف الربح، و يكون توزيعها لدى املصارف بالتساوي أو حسب جودة األداء النسيب               

مرة أخـرى يف    صايف الربح املتأيت من عملية اإلصدار        سوف ُيصب مصرف وهو األفضل، و     لكل  
  .حسابات البنك املركزي، و بالتايل يف موارد الدولة لكي تستخدم يف متويل اإلنفاق احلكومي

     ويرى هذا الباحث بأن متوسط العائد على الودائع املركزية ميكن إستخدامه كمؤشر اقتصادي             
  .)2(وئه ختصيص املوارد املالية بني كافة اإلستخدامات على مستوى اإلقتصاد القومييتم يف ض

) الذي ينادي به  (     كما يرى هذا الباحث، و رداً على اإلدعاء بأن تطبيق نظام اإلحتياط الكلي              
سوف يؤدي إىل انكماȇ املعروض النقدي، بأن تطبيق هذا النظام إذا كان تدرجيياً و صاحبه زيادة                

لودائع املركزية لدى املصارف بصورة موازية و متزامنة مع رفع نسبة اإلحتياطي القانوين، فلـن               ا
  .)3(يتأثر املسار املرسوم ملعدل التوسع النقدي

     و انطالقاً من هذه الفكرة، فإن من واجبات البنك املركزي اإلسالمي املرتبطـة باإلصـدار               
  . بينه وبني الطلب عليهالنقدي تنظيم عرض النقود، و إجياد توازن

                                                           
دور البنك املركزي يف ظل نظام مصريف إسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيق :  حسني حامد حسان  –)1(

  . م1993هـ  1413أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
، حمرم 2 و 1 العددان –، جملة دراسات إقتصادية إسالمية، اجمللد التاسع )السياسة النقدية يف إطار إسالمي: ( معبد علي اجلارحي  –)2(

  .  50، 49:  م، ص 2002 هـ 1423
   . 54،55: املرجع السابق، ص   –)3(
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ن التعريف الشائع للعرض النقدي هو متوسط كمية النقود املوجودة حتت تصرف اجملتمع يف              إ     
فترة معينة من الزمن، إال أن اجلدل الذي ُيثار دائماً يف هذا الشأن يتعلق مبكونات ذلك العـرض،                  

ة السيولة حتتـسب ضـمن تلـك        وعّما إذا كانت أشباه النقود و هي عادة األصول املالية شديد          
املكونات، و إن كان العرف السائد يف اإلحصاءات املالية الدولية اليت يعدها صندوق النقد الدويل               

  .)1(يتم فيها استبعاد كافة بنود أشباه النقود عند حساب وسائل الدفع األساسية
إن العرض النقدي مبفهومـه       و مهما كانت هذه التقسيمات املختلفة للكتلة النقدية املتداولة، ف   

النقود (كمية النقود املصرفية    + كمية النقود القانونية املصدرة من طرف البنك املركزي         = البسيط  
  .املصدرة من طرف البنوك التجارية) اخلطية أو نقود الودائع

 من حجم النقد املتداول يف البلدان       %  90     و إذا كانت كمية النقد اخلطي تشكل أكثر من          
  من ذلك احلجـم،  %   10بينما ال تزيد نسبة النقود القانونية فيها عن        ) النظام الرأمسايل (الغربية  

مهمة البنك املركزي يف مراقبة العرض النقدي يف ذلك النظام تكون أصعب منها يف النظـام                فإن  
  :اإلسالمي، و ذلك لتميز هذا األخري مبا يلي 

 حمدودة جداً، خاصة يف ظل تطبيق نظام اإلحتياطي الكلي          النقود تكون  قدرة البنوك على إنشاء      -
  .على تلك البنوك و الذي اقترحناه سابقاً

 سرعة دوران النقود ُيفترض فيها أن تكون كافية لتغطية أنواع الطلب عليهـا والـيت سـنراها             -
  .الحقاً، وذلك يف ظل حترمي اإلسالم لإلكتناز إضافة إىل إخضاع األموال لفريضة الزكاة

 إن الفكر اإلقتصادي و املايل اإلسالمي يرفض أن تكون النقود سلعة تطلب لذاهتا، وهذا ما حيد -
  .)2()باملفهوم اإلقتصادي(  )*(من الطلب على النقود لغرض املضاربة 

  :     وتبعاً لذلك فإن الطلب على النقود يف اإلسالم ميكن تقسيمه إىل ثالثة أجـزاء 
ويشكل احلجم األكرب من الطلب، وهو يرتبط أساساً         :ض املعامالت   الطلب على النقود لغر   _ 1

  .حبجم الدخل

                                                           
  . 51: النظرية النقدية، مرجع سابق، ص النقود والصريفة و:  أمحد الناقة  عبد النعيم مبارك،  –)1(
  من طرف والعمل من طرفلث من الباب األول هلذا البحث، أي اشتراك املال باملفهوم الشرعي هي كما عرفناها يف الفصل الثاربةا  املض-)*(

توقعاً الرتفاعها يف  راسع األ الشراء عند اƳفاضبة باملفهوم اإلقتصادي فتعينأما املضار.  على رب املال اخلسارة و،  ا عليهآخر، والربح على ما اتفق
      .ك وحتقيق الربحث ذلاملستقبل، مث البيع إذا حد

  .  195: البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :  عوف حممود الكفراوي  -)2(
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وهو احلجم من النقود الذي خيصص إلمتام معـامالت          :الطلب على النقود لغرض اإلحتياط      _ 2
مستقبلية أو مواجهة أمور طارئة، و هو تصرف مشروع يف اإلسالم، ويتوقف على حجم الدخل               

يف التضحية باإلستهالك احلايل وتقديراته للمستقبل، وأيضاً مقدار الزكاة         إضافة إىل سلوكات الفرد     
  .املفروضة على هذه األموال

و املضاربة هنا باملفهوم اإلسالمي، وهـو        :الطلب على النقود لغرض املضاربة أو اإلستثمار        _ 3
  .يعتمد على معدالت األرباح السائدة و املتوقعة

ض املضاربة يف سوق األوراق املالية، فذلك يرتبط باملفاضلة بـني                أما الطلب على النقود لغر    
معدل األرباح السائد يف األنشطة اإلستثمارية و معدل العائد املتوقع من هذه األوراق اليت يفترض               

  .فيها أن تكون إسالمية
ـ       ) باملفهوم اإلقتصادي (     وعموماً فإن املضاربة     سب ميكن اإلعتراف هبا يف اقتصاد إسالمي ح

رأي الباحث حممد عارف إذا مت وضع خطň فاصل بني ما هو مضاربة و ما هو مقـامرة، فـإذا مت                     
وضع تعريف للمضاربة بأهنا تلك اليت ميكن أن ُتواجه أو ُتحتسب خماطرها، أما املقامرة فحيثمـا                

ل وجدت فإهنا تنشǜ خماطر جديدة، فإن الطلب على النقود لدافع املضاربة قد يكون مشروعا داخ              
اإلطار اإلسالمي، ألن اإلسالم ال يشجب املضاربة بوجه عام، ولكنه فقط ضد املضاربة اليت تؤدي               

  .)1(إىل عدم اإلستقرار
     فإذا متكن البنك املركزي يف النهاية من التحكم يف عرض النقود وهو ما تـسهله العوامـل                 

ينه وبني الطلـب، فإنـه يقـوم        املذكورة سابقاً يف ظل إقتصاد إسالمي، وقي سبيل إجياد توازن ب          
بدراسة الطلب على النقود يف ضوء اإلنتاج و التوزيع للسلع و اخلدمات ويضع توقعـات حـول                 
مرونة الطلب على النقود، وبالتنسيق مع هيئات التخطيط حيدد أهداف النمو، ومعدل التـضخم              

فيه والذي يتالءم مـع     املتوقع للسنة املقبلة، وعلى ضوء ذلك فإن معدل التوسع النقدي املرغوب            
  .)2(معدل التضخم املقّدر+ هذا املعدل يكون مساوياً ملعدل النمو يف الطلب على النقود 

     وإذا كانت أهم أهداف السياسة النقدية تتمثل يف احملافظة على ثبات مستوى األسعار وحتقيق              
النسبة هلذه األهداف   اإلستقرار يف سعر صرف العملة، فليس هناك خالف يńذكر من حيث املبدأ ب            

                                                           
، حمرم 8إلسالمية، العدد ، جملة البنوك ا)السياسة النقدية يف إقتصاد إسالمي ال ربوي، طبيعتها و نطاقها: ( حممد عارف -)1(

  .  63: ، ص 1979ديسمبـر     هـ 1400
)2( – Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking , answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 55.   
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  يف إقتصاد إسالمي، إالّ أن اخلالف قد يكون يف كيفية توظيف النقود لتحقيق تلـك األهـداف،                
  لذا حرص الفقهاء املسلمون على ضرورة ثبات قيمة النقود و من مث عرضها، وقد وضعوا ثالث

  :)1(قواعد لضمان ثبات األسعار وبالتايل احلفاȗ على وظائف النقود و هي
ن إصدار النقود القانونية وظيفة جيب أن ختتص هبا الدولة دون سواها، وقد أشرنا إىل هـذا                 إ_ 1

  .بداية احلديث عن وظائف البنك املركزي اإلسالمييف 
مبا حيقـق   جيب على ويل األمر أن ال يصدر النقود إال بالقدر الالزم الذي حيتاجه اإلقتصاد و              _ 2

بغرض اإلجتار أو الربح، وهذا ما تناولناه بالتفصيل يف تنظيم          العدل يف التعامل وحيظر إصدار النقود       
  .)*(عرض النقود وموازنته مع الطلب عليها يف اقتصاد إسالمي

  .ضرورة منع الغش واحملافظة على استقرار األسعار، ومنع أي عمل لإلجتار يف النقود_ 3
ر النقود وتنظيم العرض النقدي      هذا فيما يتعلق مبمارسة البنك املركزي اإلسالمي لوظيفة إصدا       

 عن البنـك    -يف نظرنا – ، وال خيتلف هذا البنك      )بشكلها العام (واإلشراف على السياسة النقدية     
املركزي التقليدي يف ممارسته لوظيفة بنك الدولة ومستشارها يف إطارها العـام بـل يف بعـض                 

ي اإلسـالمي كبنـك للبنـوك       التطبيقات كما سنرى يف الفصل املوايل، أما وظيفة البنك املركز         
وكمشرف على السياسة النقدية بشكلها التفصيلي وبأدواهتا املفترضة يف اقتصاد إسالمي، فذلك ما            

  .سنراه بالتفصيل يف الفصل الالحق أيضاً
  . اهليǞات املكونة للبنȬ املركزي اإلسالمǭ-Ʉالثاً
مي، وهو يف ذلك ال خيتلف عـن        يقف البنك املركزي على قمة اهلرم املصريف يف اقتصاد إسال              

النظام املصريف التقليدي، كما ال خيتلف عنه يف بعض اهليئات املكونة له، إضافة إىل هيئات أخرى                
  :طبيعة عمله املتميزة عن البنك املركزي التقليدي، واهليئات املكونة له هـي  تتطلبها
1_  Ʉاملركزي اإلسالم Ȭالبن ȘافƮ:  

جيب أن يكون على رأس البنك املركزي اإلسالمي رجل قـوي  بأنه   اشابر.ع.يرى الباحث م       
كفء، وال يكفي أن يكون هذا احملافظ يف مƕلة رفيعة من األخالق، بل جيب أن يكون لديه فهم                  
عميق للشريعة و اجلوانب الفنية للمجاالت املصرفية، كما جيب أن يتمتع مبƕلة رفيعة يف اجلهـاز                

                                                           
التطبيقات اإلقتصادية اإلسالمية " مقدم إىل ندوة السياسة النقدية يف التطبيق اإلسالمي املعاصر، حبث:  صابر حممد احلسن  –)1(

  . م1998 هـ 1419املغرب / ، الدار البيضاء "املعاصرة
   ).ثانياً(  راجع الفقرات السابقة هلذا الفرع -)*(
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 ونرى أن يكون هذا التعيني من طـرف احلـاكم           .)1(لفترة طويلة كافية  احلكومي، وأن يتم تعيينه     
، أمـا   عد العمل يكون العزل إال للعجز أو اإلخالل بقوا       على أن ال   يف البالد زكذلك عزله،      األول

  .سنواتتقل عن ست  املدة الكافية فهي تلك اليت ال
  :ƭلȄ السياسة النقدية  _2

يف الدولة على غرار ما هو موجود يف كثري من الدول، وُيتـرك             وميثل السلطة النقدية الفعلية          
حتديد عدد أعضاء هذا اجمللس للسلطات الرمسية أو القوانني الداخلية لكل بلد، على أن يتم تعيينهم                

ال يتم فيها عزهلم إال بأمر مـن        و لنفس فترة بقاء احملافظ،   وأيضاً  من طرف احلاكم األول يف البالد       
االت الضرورة القصوى املعروفة كاخليانة أو اإلخالل اخلطري بقواعد العمل أو            ويف بعض ح   احلاكم

  .العجز عن أداء املهام
     وما مييز طبيعة األعضاء يف جملس السياسة النقدية للبنك املركزي اإلسالمي هو ضرورة مجعهم              

ى، وإن تعذر ذلك    بني الثقافتني اإلقتصادية واملصرفية من جهة والشرعية اإلسالمية من جهة أخـر          
فليكن بعض األعضاء من هذا اجلانب من التكوين واآلخرين من ذاك، علـى أن يكـون العمـل        
تشاورياً واختاذ القرارات باإلمجاع أو باألغلبية املطلقة، مع األخذ بعني اإلعتبار طبيعة عدد األعضاء 

  .املصوتني من اإلقتصاديني ومن الشرعييـن
ياسة النقدية برئاسة حمافظ البنك املركزي اإلسالمي يف تنظيم شؤون               و تتمثل مهام جملس الس    

النقد و التداول النقدي و الرقابة على املصارف و اإلشراف على السياسة النقدية، و ذلك بـسن                 
  .التعليمات املنظمة هلذه الشؤون يف ظل القوانني املعمول هبا

  :هيǞة تǖمني الوداǝع  _3
لى الودائع يف النظام املصريف التقليدي يف أن يقوم كل بنك جتـاري             تتلخص فكرة التأمني ع        

بدفع نسبة معينة من إمجايل الودائع اليت لديه إىل جهة معينة ينشئها البنك املركزي أو يـشارك يف                  
إدارهتا، ويف حالة تعثر البنك يف رد الودائع ألصحاهبا تتوىل هذه اجلهة رد الودائع يف حدود املبالغ                 

  .)2( عليهااملؤمَّن

                                                           
قاȇ األوىل عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة الن:  حممد عمر شابرا  -)1(

  . م1993- هـ1413الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
  . 79: البنوك الشاملة عملياهتا و إدارهتا، مرجع سابق، ص :  عبد املطلب عبد احلميد  –)2(
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ة أنشأت نظاما لتـأمني الودائـع وذلـك سـنة           ا تعترب تشيكسلوفاكيا هي أول دول     ـ     تارخيي
  م،1924

 إال أن الواليات املتحدة األمريكية متتلك جتربة رائدة يف هذا اجملال، وهي ثاين دولة يف العامل تطبق                 
الكبري يف الثالثينيات واليت أدت     نظاماً متكامالً يف هذا الشأن، وكان ذلك من نتائج أزمة الكساد            

م اهليئة  1934إىل إفالس العديد من البنوك يف هذا البلد، حيث أنشأت الواليات املتحدة يف يناير               
 F D I) أو باختصار Federal Deposit Insurance corporationالفيدرالية للتأمني على الودائع 

C)       تأمني على الودائـع يف        م، وقد كان    1933وذلك مبوجب قانون البنوك لعام Ǹقبل هذا التاري
  .)1(بعض الواليات ومل يطبق على الواليات كلها

     ختتلف الدول اختالفاً كبرياً يف أنظمة التأمني على الودائع عرب العامل، ففي حني تلـزم بعـض             
 دول  الدول مجيع املؤسسات املالية باإلشتراك يف هذا النظام مثل فرنسا و اليابان و كنـدا، تتـرك                

أخرى ذلك للمصارف حسب رغبتها مثل أملانيا و بلجيكا و إسبانيا، كمـا أن احلـد األقـصى                  
 دوالر يف اليابـان،  66 000 دوالر يف الواليات املتحدة األمريكية و  100 000للتعويض يبلغ   

ـ         )2( من قيمة الوديعة يف أملانيا     % 30بينما يبلغ    سا ، أما احلد األقصى للتعويض عن الوديعة يف فرن
 20 000 أورو وهو يتجاوز بكثري احلد األدƅ املقرر من املديرية األوروبية وهو             70 000فهو  
  .)3(أورو
لإلشارة فإن هناك تطورات حديثة قللت من أمهية احلاجة إىل محايـة الودائـع يف البنـوك                      و

مؤسسات املتعاملـة   التقليدية، منها التعامل يف املشتقات املالية الذي سهل دخول السوق بالنسبة لل           
مع الوحدات املصرفية مما قلل الطلب على اإلئتمان املصريف وبالتايل قلت احلاجة لتمويل الطلـب               
على اإلئتمان من الودائع، وعليه فهناك حاجة أقل لضمـان الودائع، كما أن هذا قد حّسن مـن                 

املصارف نفسها على   فرص تداول األصول املصرفية و حتويلها إىل أصول سائلة األمر الذي ساعد             
مقابلة التزامات السيولة بصورة أفضل وهنا أيضاً تقل قيمة تأمني الودائع، كما أن هناك تطورات               

                                                           
وس املستفادة، األكادميية العربية للعلوم املالية أنظمة التأمني على الودائع و محاية املودعني، التجارب و الدر:  نبيل حشاد  –)1(

  . 45: ، ص 1993األردن، / واملصرفية، عّمان 
، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك 1نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية، ط:  عثمان بابكر أمحد  –)2(

  . 106 و 32، 31: ص م، 2000 هـ 1421السعودية، / اإلسالمي للتنمية، جدة 
)3( -    Sylvie DE COUSSERGUES . Gestion de la banque, op. cit., p : 61. 
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أخرى مثل انتشار ورواج الصناديق اإلشتثمارية املشتركة اليت متت على حساب الودائع املـصرفية              
  .وشكلت بديالً هلا دون أن تتطلب ضماناً هلا مثل الودائع

ف إىل هذا كله زيادة األنشطة املصرفية خارج امليزانية للمصارف، و مثل هذه األنـشطة                    يضا
  انام ضمـ الستخدام الودائع لتمويلها، وبالتايل التقليل من احلاجة لتطبيق نظ-كذلك–ال حتتاج 
  .)1(الودائع

فالتعامل يف  يف صاحل البنوك اإلسالمية، -يف معظمها–     لكننا نالحظ أن هذه التطورات ليست     
كثري من املشتقات املالية أثبت خمالفته ألحكام الشريعة اإلسالمية، كما أن حتويل األصول املصرفية              
إىل سيولة ال يزال يشكل حتديا أمام البنوك اإلسالمية، فإذا توفر حلد اآلن العديد من األدوات املالية            

  .ميثل حلد اآلن جتارب حمدودةاإلسالمية فهي حتتاج إىل أسواق ثانوية لتداوهلا، وهو ما 
 إىل وجود نظام للتأمني على الودائع يف النظام املـصريف           -يف نظرنا –     لذا كانت احلاجة ملحة     

اإلسالمي على األقل يف الوقت الراهن، ونرى أن يكون هذا النظام على شكل هيئة لدى البنـك                 
التأمني التعاوين اإلسـالمي دون     املركزي اإلسالمي تدير صندوقا لضمان الودائع، يعمل بأسلوب         

حرج، فمن الناحية الشرعية فإن الفقهاء يرون بأن دافع القسط يدفعه دون انتظار مقابل دائمـاً،                
فخرج من كونه عقد معاوضة إىل كونه عقد تربع، و إذا حدث إفالس يف مصرف كـان كـل                   

  .)2(نتفت منفعتهم يف ذلكاملودعني يف املصارف متعاونني على جرب أصحاب الودائع املصابة وإن ا
     وإذا كان بعض الباحثني يرون بأن التأمني على الودائع يكون بشكل عام و جلميع أنواعهـا،                
  فإننا نتفق مع رأي الباحث حممد عمر شابرا الذي يرى بأن التأمني يف البنوك اإلسالمية جيـب أن 

سالمية جيوز شرعاً ألصحاب هـذه      يقتصر على الودائع حتت الطلب، إذ وفقاً ألحكام الشريعة اإل         
الودائع املطالبة مبثل هذا التأمني، حيث طاملا أهنم ال يشاركون يف األرباح فليس مطلوبـاً منـهم                 

  .)3(املشاركة يف حتمل اخلسائر
     وبالنسبة ملبلغ اإلشتراك الذي تدفعه البنوك إىل صندوق ضمان الودائع فيحّدد بالتشاور بـني              

سالمي و البنوك اإلسالمية، أما عن احلد األقصى للتعويض فنقترح أن ال يوضع             البنك املركزي اإل  
مثل هذا احلد وأن يكون التعويض كامالً، وذلك على أساس صغر حجم الودائع اجلاريـة لـدى                 

                                                           
  . 26: نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص :  عثمان بابكر أمحد  -)1(
  .186: املصرفية اإلسالمية ؛ األزمة و املخرج، مرجع سابق، ص :  يوسف كمال حممد - )2(
عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل :  حممد عمر شابرا  -)3(

  . م1993 هـ 1413الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
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البنوك اإلسالمية عادة، بل نرى بإمكانية استثمار جزء من موارد الصندوق يف توظيفات إسـالمية            
نميته على أن يقرر البنك املركزي ذلك اجلزء الذي يكلف باستثماره علـى             قصرية األجل ألجل ت   

  .ضوء خربته و مراقبته املستمرة لرصيد هذا الصندوق
       ويرى الباحث حممد عمر شابرا بأن احلكومة إذا حصلت على جزء من الودائع حتت الطلب

 دفع قسط التأمني علـى     فإن عليها    -وهو ما سنقترحه الحقاً   –من البنوك على شكل قرض حسن       
  .)1(تلك األموال

     أما بالنسبة لودائع املضاربة فنقترح إنشاء صندوق داخل كل بنك إسالمي حلمايـة الودائـع               
اإلشتثمارية، و ال مانع أن يكون حتت رقابة البنك املركزي اإلسالمي وبـاألخص هيئـة تـأمني          

  .الودائع، كما سنرى يف الفصل املوايل
  : الشرعية املركزية هيǞة الرقابة _4

من املعلوم أن لكل بنك إسالمي هيئته اخلاصة بالرقابة الشرعية على أعماله، وعـضو هيئـة                     
الرقابة الشرعية يفيت للمصرف و يتقاضى أجره منه، وهذا ال يوفّر للمفيت اإلسـتقاللية اإلداريـة                

 غري املـربر، ومحايـة املفـيت        املالية الالزمة حلسن سري الفتوى واستقامتها وبعدها عن الترّخص        و
وحصانته من احتماالت اإلستغناء عن خدماته واستبداله بغريه، هلذه األسباب فإن من املناسـب              

  .)2(إجياد هيئة رقابة شرعية مستقلة عن املصارف اإلسالمية
     كما أنه متاشياً مع املمارسة العامة للمراجعني اخلـارجيني للحـسابات الـذين يـصدرون               

ت، فقد يفضل أن تقوم هيئة شرعية خارجية مستقلة بإصدار الشهادات بأن أعمال البنوك              الشهادا
اإلسالمية تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية، وليس هناك أفضل من البنك املركزي للدولـة يف أن               

ى يضم مثل هذه اهليئة، ونظرا ألن املدققني يف البنك املركزي قد ال يستطيعون القيام هبذه املهمة عل                
الوجه الفعال دون توحيد معقول للمنتجات وتدريب مناسب للموظفني، فإن وجود هيئة شرعية             

  .)3(يف البنوك املركزية قد يضطرها للقيام بدور مهم يف عملية التوحيد و التدريب
      ونرى أن هيئة الرقابة الشرعية املركزية اليت يضمها البنك املركزي اإلسالمي ضمن هياكلـه             

تعيينهم وعـزهلم   بينما يتم    أو القوانني الداخلية للبلد،      ةللسلطات الرمسي د عدد أعضائها    يترك حتدي 
                                                           

   .242: سابق، ص Ʋو نظام نقدي عادل، مرجع :  حممد عمر شابرا  -)1(
  . 9:  املصارف اإلسالمية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، مرجع سابق، ص:  رفيق يونس املصري  –)2(

)3( –     M. Umer  CHAPRA : Islamic Banking ; the dream and the reality, A paper pesented to the seminar on 
« Contemporary Applictions of Islamic Economics », Casablanca / Morocco, 1419 H- 1998. 
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يف جملس السياسة النقدية، كما جيـب أن         حلاكم األول يف البالد وبنفس الشروط اليت رأيناها       امن  
يكون أعضاء اهليئة على مستوى عال من التكوين والتخصص يف علوم الشريعة اإلسالمية، و ممن                

شهد هلم بكفاءهتم يف اإلفتاء، مع قدر مالئم من اإلملام بالعلوم املالية و املـصرفية، علـى أن ال                   ي
  يكونوا نفس األعضاء املشار إليهم يف جملس السياسة النقدية من ذوي التخصص الشرعي، وتتمثل

  :أهم وظائف هيئة الرقابة الشرعية املركزية يف 
ل و قرارات هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية، على أن           الرقابة الدورية أو املفاجئة ألعما     -

  .يكون رأي اهليئة العليا ناقضاً عند الضرورة وكذا مراقبة عينات من أعمال تلك البنوك
 إبداء الرأي و الفتوى يف املسائل اليت ترفع هلا سواء من اهليئات الشرعية للبنوك أو مـن أحـد                    -

  .تنع مثالً بإحدى فتاواها، على أن يكون رأي اهليئة العليا ملزماًاملتعاملني معها و الذي مل يق
 املصادقة على تعيني األعضاء الذين خيتارون هليئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسـالمية، وأن ال               -

  .ميارسوا عملهم إال بعد هذه املصادقة
سالمي، واليت تعـرض     الرقابة على أعمال و قرارات جملس السياسة النقدية للبنك املركزي اإل           -

  .كلها على هيئة الرقابة الشرعية املركزية قبل صدورها
     يذكر أن عدداً من الدول اإلسالمية قامت بإنشاء هيئات عليا و مركزية للرقابـة الـشرعية،                

 وبقرار مـن    -حيث نص قانون املصارف اإلسالمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة على تشكيل          
  يئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية و مصرفية تتوىل الرقابة العليا على ه–جملس الوزراء 

  .)1( املصارف و املؤسسات املالية و الشركات االستثمارية اإلسالمية
هيئة رقابـة شـرعية     (     كما قامت ماليزيا بإنشاء هيئة استشارية عليا بالبنك املركزي املاليزي           

  .)2(صارف اإلسالمية وللنوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدية، تصدر أحكاما ملزمة للم)عليا
     وكذلك األمر بالنسبة للدول اليت قامت بأسلمة نظامها املصريف كباكستان والسودان، حيث            
يف هذه األخرية جند بأن حمافظ بنك السودان أو من ميثله عضو باهليئة العليا للرقابة الشرعية، كما                 

                                                           
  . ، واخلاص باملصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة1985 لسنة 6:  من القانون اإلحتادي رقم 5:  املادة   –)1(
ات اقتصادية إلسالمية، ، جملة دراس)فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية: ( أمحد علي عبد اللـه   –)2(

  . 150:  م، ص 2002– هـ 1423، حمرم 2 و 1 العددان –اجمللد التاسع 



  

234

ذه اهليئة حيضر اجتماعات اإلدارة العليا للبنك املركـزي، ويـشارك يف وضـع              أن األمني العام هل   
  .)1(سياساهتا وقراراهتا بغرض تأمني شرعية هذه السياسات و القرارات

     وأخرياً فإن اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية الذي توقف عن أداء مهامه مع هناية التـسعينيات               
 عـضواً، عـشرة منـهم       15ليا للرقابة الشرعية تتكون من      من القرن املاضي، كان يضم هيئة ع      

ينتخبون من رؤساء هيئات الرقابة الشرعية للبنوك األعضاء باإلحتاد، وƦسة من العلماء التقـات              
يرشحهم أعضاء اهليئة املنتخبون ويعينهم جملس اإلحتاد، و ختتص اهليئة بدراسة ما أصدرته هيئـات               

سات املالية اإلسالمية األعضاء من فتاوى، وإبداء الرأي يف مـدى           الرقابة الشرعية للبنوك و املؤس    
، كما أن هناك جملس شرعي هليئـة احملاسـبة و املراجعـة             )2(التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية   

للمؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين، وهذه اهليئة مع اإلحتاد املذكور سنعود إليهما بتفصيل أكرب             
  . البحثيف آخر فصل من هذا

     وختاماً هلذا املبحث، وكما رأينا يف البنك املركزي التقليدي، ميكننا تصور ميزانيـة البنـك               
  :املركزي اإلسالمي كما يلي 

  ميزانية البنك املركزي اإلسالمي
                      11:  رقم اجلدول

                                                           
املؤمتر األول للهيئات الشرعية : العالقة بني اهليئات الشرعية و البنوك املركزية، حبث مقدم إىل :  أمحد علي عبد اللـه   –)1(

   .م2001 هـ 1422للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، 
 م،      1983هـ 1404املدخل لفقه البنوك اإلسالمية، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، :  عبد احلميد حممود البعلي   –)2(

  .  وما بعدها177: ص 
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  اخلصــوم  األصــول
  . ذهب وعمالت أجنبية-
  .)1(ة سندات اخلزينة اإلسالمي-
  ودائع مركزية لدى البنوك و املؤسسات املالية-
  ودائع مضاربة لدى البنوك و املؤسسات املالية-
  . قروض حسنة للبنوك و املؤسسات املالية-
 قــروض حــسنة للبنــوك بــضمان أوراق -

  .)2(جتارية
  . نقود جاهزة-
  . نقود خمصصة للتدخل يف سوق الصرف-
  . أصـول أخرى-

  ).ودة يف التداولموج( نقود مصدرة -
  . حسابات دائنة للبنوك و املؤسسات املالية-
  . حساب دائن للخزينة العامة-
  . حساب خاص لدعم استقرار سعر الصرف-
  . رأس املال و االحتياطات-
  . خصــوم أخرى-

  .ع املستعملة يف هذا البحثمن إعداد الباحث باإلعتماد على املراج: املصدز 
  :للجدول توضيحــات 

  . سندات السلم، سندات اإلستصناع، سندات اإلقراض احلسن للحكومة، وسنراها بالتفصيل الحقاً : سندات اخلزينة اإلسالمية هي-)1(
 قد ُيسمح للبنوك باحلصول على قروض حسنة بضمان أوراق جتارية بدالً من خصمها كما رأينا يف تعامل هذه البنوك مع البنـك املركـزي              -)2(

 النظام املصريف، وقد تتوفر بعد األسلمة إذا كان التعامـل بـاألوراق             ذه احلالة قد تتوفر هنا عند املرور مبرحلة انتقالية Ʋو أسلمة          التقليدي، ولكن ه  
  .التجارية بدون أي خصـومات

  ايناملبحث الث
  ɉسلمة النȚام املصريف واحللوȯ املقترحة هلاأهم املعوقات 

إنشاء بنك مركزي إسالمي يرتبط ارتباطاً مباشراً بإنـشاء              أشرنا يف بداية هذا الفصل إىل أن        
نظام مصريف إسالمي، أو بأسلمة النظام املصريف للبلد إذا كان يعمل بأسلوب وآليـات العمـل                
املصريف التقليدي وهي احلالة األعم، وذلك على أساس أن إنشاء نظام مصريف إسالمي ألول مـرة                

  . وهو ما ال يتجسد إال يف حاالت قليلةقد يرتبط بإنشاء دولة إسالمية حديثة،
     لكن املالحظ عملياً أن عملية األسلمة للنظام املصريف تصادف معوقات خمتلفـة يف طبيعتـها               

  .ومتفاوتة يف حجمها بني بلد وآخر، وذلك ما سنحاول دراسته بالتفصيل
  . أهم املعوقات ɉسلمة النȚام املصريف يف البلدان اإلسالمية-أوالً
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ضوء احملاوالت والتجارب السابقة ألسلمة بعض األنظمة املصرفية يف بلدان العامل اإلسـالمي             على  
  :ميكن استنتاج أهم املعوقات اليت واجهت هذه العملية و هي 

عدم األخذ بعني اإلعتبار طبيعة تكوين اجملتمع خاصة من حيث الديانة أو باألحرى الديانات              _ 1
مة يف سكان البلد ال يعين إطالقاً عدم وجود ديانات أخرى وبالتايل            السائدة، فوجود األغلبية املسل   

إقصاؤها، ألن القيام بعملية األسلمة للنظام املصريف يعين فرض تعاليم الدين اإلسـالمي يف هـذا                
  .اجملال، وهذا مناف حلرية التدين و اإلعتقاد

المية مطلقة يف تركيبتـها          وإذا كانت باكستان قد جنحت يف هذا املسار وهي ذات أغلبية إس           
السكانية، فإن ما يثبت وجهة نظرنا هذه أمثلة أخرى كالتجربة السودانية، حيث حاولت احلكومة              
يف هذا البلد وطيلة السنوات املاضية ليس فقط أسلمة النظام املصريف، بل تطبيق أحكام الـشريعة                

  د غـري املـسلمني و بأعـداد       اإلسالمية بشكل كامل ويف كافة مناحي احلياة، دون مراعاة لوجو         
 أن  فهـذا يعـين    من الشعب السوداين يعتنق اإلسالم،       %  75فإذا كان   معتربة ضمن مواطنيها،     

كمـا  –يف هذا البلد تشكل الربع، و النتيجة يف النهايـة           ) ني ومسيحي نيوثني(نسبة غري املسلمني    
ال تكاد تتوقف يف جنـوب       أن مسار األسلمة مل يتم بشكل كامل، بل إن احلروب األهلية             -نراها

–هذا البلد الذي يقطنه غري املسلمني، وقد يكون ذلك بفرض األسلمة عليهم وهو شǜ مل حيدث                 
  . يف العصور السابقة يف اإلسالم-حسب علمنا

م وباقتراح من رئـيس     1989يف مايو   ) سابقاً(     ويف مصر قام اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية        
داد مشروع قانون يهدف إىل إقامة نظام مصريف إسالمي يف مصر يتكون            جملس الشعب آنذاك، بإع   

من تسعني مادة مقسمة إىل أربعة أبواب، تشمل اجلوانب القانونية والشرعية والتنظيمية هلذا النظام              
، )1(حتت رقابة وتوجبه بنك مركزي إسالمي، وقد قدم هذا املشروع إىل جملس الشعب املـصري              

آل إليه هذا القانون، لكن النتيجة اليت نراها على أرض الواقع هي عـدم              وال منلك معلومات عما     
ني يحي عدد السكان املس   ألن هو ما ذكرناه سابقاً،      -اعتقادناحسب  –وجوده أو تطبيقه، والسبب     

  .نسبة تقارب Ʀس السكان عددهم  يشكليف مصر
ديين أو اإليديولوجي يف تركيبة           ويبدو أن ماليزيا قد جنحت يف األخذ بعني اإلعتبار بالعامل ال          

سكاهنا، وذلك عندما أخذت بالنظام املزدوج القوانني يف نظامها املصريف، وإن كنا Ƴتلف مع هذا               
  .النظام يف طريقة النوافذ اإلسالمية داخل البنوك التقليدية و املطبقة يف هذا البلد

                                                           
  .427، 426: حركة البنوك اإلسالمية ؛ حقائق األصل وأوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أمحد النجار   –)1(
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ي هو الدين الرمسي للدولة، فقـد            فبالرغم من أن دستور ماليزيا ينص على أن الدين اإلسالم         
سنت ماليزيا قانوناً خاصاً بالعمل املصريف اإلسالمي موازاة مع القوانني البنكية السائدة على البنوك              

التقليدية، وذلك ألن سكاهنا الذين يبلغ عددهم العشرين مليوناً ال تتجاوز نسبة املسلمني منـهم                  
53 %.  

ة املاليزية يف تطبيق ما أمسته بالنظـام املـصريف الالربـوي أو                  وما يؤكد لنا أن جناح التجرب     
 كان بفعل تفهم املسؤولني ومراعاهتم للعوامل الدينيـة و اإليديولوجيـة، هـي              IBSاإلسالمي  

إن البنك املركـزي مل يكـن       : " (*)تصرحيات هؤالء املسؤولني، إذ يقول حممد رازف عبد القادر        
مي حمل العمل املصريف التقليدي يف اجملتمع املاليزي املتعـدد          يقصد بأن حيل العمل املصريف اإلسال     

وكسالح لنا أو كما يبƖ املسجد جبوار املعبـد         ) كدعوى(األجناس و الديانات، وسوف نقوم به       
وندعو الناس لنداء اإلسالم، وسيتخذ تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف ماليزيا نفـس املـسار،               

  .)1("اج قد اتضحت جدواه كما اتضحت فاعليته أيضاوأمحد اهللا على أن هذا املنه
من املناسب أن نشري هنا إىل وجود األنظمة املـصرفية          … : " (*)     كما يقول عبد احلليم حممد    

املزدوجة التقليدية واإلسالمية وهي تعمل معاً يف ماليزيا، وهذا انعكاس للجهود املخلصة اليت قامت    
اليزي لإلرتقاء بنمو العمل املصريف اإلسالمي، و الذي من املمكن          هبا احلكومة و البنك املركزي امل     

يف النهاية أن يزود بالبديل لإلحتياجات املصرفية للناس بصرف النظر عـن كـوهنم مـسلمني أم                 
وهبذه الطريقة إن شاء اهللا سنتمكن من حتقيق الدور الذي التزمنا به يف تطبيـق ورواج العمـل                  .ال

  ل طريقـة أكثـر احترافـاً ودون أن نفرضهــا علـى اآلخـرين،         املصريف اإلسالمي من خال   
  .)2(" وذلك إدراكاً منا حلساسية الظاهرة للمجتمع املاليزي املتعدد األجناس و األديان

إن تغيري النظام املصريف القائم إىل العمل على أساس إسالمي هو نوع من تغيري جزء من الكل،           _ 2
 ذلك اإلسراع يف تغيري باقي أجزاء النظـام اإلقتـصادي           وترك الكل دون تغيري، فإذا مل يصاحب      

                                                           
  .ر إدارة التنظيم بالبنك املركزي املاليزيمدي  – (*)

دور البنك املركزي يف حتديد سياسات و نظم العمل املصريف يف ماليزيا واإلطار الرقاŸ له، حبث مقدم : حممد رازف عبد القادر   –)1(
  . م1996، الكويت، "التجربة املاليزيا يف العمل املصريف اإلسالمي " إىل ملتقى 

  .إدارة الرقابة واإلشراف بالبنك املركزي املاليزينائب مدير   – (*)
التجربة املاليزية يف "رقابة وإشراف البنك املركزي على عمليات املصارف اإلسالمية، حبث مقدم إىل ملتقى : عبد احلليم حممد   –)2(

  .  م1996، الكويت، "العمل املصريف اإلسالمي
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األخرى، أصبح النظام املصريف اإلسالمي يف وضع املغترب عن جممل النظام، وهو وضع قد يكون               
  .)1(أفضل من الوضع املختلط احلايل، إال أنه ال حيقق مقصود التحول اإلسالمي بالشكل املرغوب

هو الـديون   ) شابرا. ع.حسب رأي الباحث م     (سالمي  العائق الرئيس يف طريق التحول اإل     _ 3
الربوية الثقيلة الداخلية واخلارجية على معظم الدول اإلسالمية، وختلص اجملتمع اإلسالمي من دين             

، وال ميكن أن يتم بدون إصالح شامل للجهاز احلكومي          القطاع العام املفرط يستغرق وقتاً طويالً     
  .)2(كن من كافة أشكال الفساد والتبذيركله، وبدون التقليل إىل أدƅ حد مم

عدم التحضري اجليد لعملية األسلمة وما تتطلبه من برنامج تنظيمي دقيق وعامل بشري مؤهل،              _ 4
وكذا اهلياكل املساعدة لعمل البنوك اإلسالمية وبالتايل جناح هذه العملية من هيئات ومؤسسات،             

لبلدان اليت قامت بأسلمة نظامهـا املـصريف يف         وهو ما متت مالحظته بالفعل عند دراستنا لبعض ا        
فصول سابقة، والذي أدى إىل بقاء ثغرات تشوب هذه العملية، واليت قد حتسب على اإلسالم يف                

  .النهاية
  . احللوȯ املقتـرحة- ǭانياً
إن احللول اليت ميكن اقتراحها للمعوقات اليت قد تصادف أسلمة النظام املصريف، واليت تناولنا                   
  : مهها بالتفصيل تتمثل يفأ

إذا كان البنك املركزي التقليدي يشرف على مجيع البنوك معتمداً على سياسـات مـصرفية               _ 1
مرتبطة بالفائدة، يف ظل وجود النظامني التقليدي واإلسالمي كما يف مصر مثالً، أنـتج الوضـع                

ملـصرفية، حيـث     بسبب اإلزدواجية ا   -الباحث عبد الرمحن يسري   كما الحظ   -تناقضا جوهرياً 
 إىل جنب فلم يستطع أحـدمها احتـواء         يوجد نظامان مصرفيان متناقضان ولكنهما استمرا جنباً      

 يف صراع بني الطرفني، حبيث يظـل لـدى املـصرفني            اآلخر أو استبعاده، فظل هذا اخللل سبباً      
ذي جيعل صفتها   التقليديني رغبة يف إقصاء البنوك اإلسالمية عن الساحة أو متييع قضيتها إىل احلد ال             

املعلنة جمردة من كل معƖ ومقصد إسالمي، كما يظل األمل حيدو رجال البنوك اإلسالمية يف إقناع           
  .)3(رجال البنوك التقليدية برفض التعامل بالربا، ومن مث ضرورة اإلنضمام إليهم

                                                           
  . 360: وقضايا التشغيل، مرجع سابق، ص أصول املصرفية اإلسالمية :  الغريب ناصر  –)1(
  . Ʋ :306و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  حممد عمر شابرا  –)2(
أثر النظام املصريف التقليدي على النشاط املصريف اإلسالمي، التجربة املصرية ومقترحات للمستقبل، :  عبد الرمحن يسري أمحد  –)3(

  . م1998 هـ 1419املغرب، / ، الدار البيضاء "قتصادية اإلسالمية املعاصرةالتطبيقات اإل: "حبث مقدم إىل ندوة 
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 حقـه،    يتمثل يف إعطاء كل ذي حق      -إذا ُوجد أصالً  –     ونرى أن احلل يف إلغاء هذا الصراع        
ونعين بذلك األخذ بنظام اإلزدواجية يف القوانني حبيث ُيفرض نظام لتنظيم عمل كل من البنـوك                

  .التقليدية واإلسالمية، وهو الشيء الذي يغيب يف مصر مثالً يف الوقت احلايل
      فإذا كانت يف البلد أقلية غري إسالمية، فليس هناك أفضل من أخذه بنظام اإلزدواج القانوين يف               
العمل املصريف، ذلك ألن فرض األسلمة وبقانون موحد سوف يثري اعتراض هذه األقلية غالباً، وإذا               
كان اإلسالم بتساحمه قد رّخص بوجود الكنيسة أو املعبد جبوار املسجد يف بالد إسالمية، فلماذا ال                

  يسمح بوجود بنك تقليدي جبوار البنك اإلسالمي يف هذه البالد ؟ 
 األسلمة فال يصلح يف نظرنا إال يف البلدان اليت تـسودها الديانـة   ون املوحد ويف ظل       أما القان 

  .اإلسالمية بشكل كامل
     وبالنسبة للحد الذي ميكن إعتباره يف وجود أقلية غري إسالمية يف أي بلد، فليس هناك حـد                 

ا يف الدولـة، وإن     أدƅ يف نظرنا، بل جتب مراعاة هذه األقليات مىت وجدت هلا كنائسها ومعابده            
 تنظيم استفتاء ألخذ رأي هذه األقليات يف هذه العملية          -قبل القيام بعملية األسلمة   –تطلب األمر   

  .بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق ممثليبها يف اجملالس النيابية
إن أسلمة النظام املصريف جيب أن تكون جزءاً من برنامج شامل لتطبيق اإلسـالم يف مجيـع                 _ 2

أنظمة الدولة، ألن أسلمة هذا النظام تتطلب أسلمة النظام اإلقتصادي بشكل عـام، إضـافة إىل                
أسلمة القوانني، و املناهج التربوية، و النظم اإلجتماعية، إىل غري ذلك مما يرتبط ارتباطـاً مباشـراً               

خاص ألن القانون   بالعملية، فال يتصور مثال أن مننع التعامل بالفائدة مع البنوك ونسمح به بني األش             
  .اجلنائي للدولة ال يعترب ذلك جرمية، وبالتايل ال ينص على عقوبة يف هذا الشأن

  الدفع حاالً، أو بالتبادل أو: بالنسبة للديون القائمة ميكن تسويتها بإحدى ثالث طرق وهي _ 3
ئمـة علـى    التفاوض مع الدائنني هي نقطة اإلنطالق Ʋو تسوية الـديون القا           إن   .بإعادة اجلدولة 

الفائدة، فإذا قبلوا مبادلة ديوهنم مقابل مشاركة يف رأس املال بشهادات املشاركة أو املضاربة فهذا               
حيل املشكلة، وهو مستحب خاصة يف الديون الداخلية عندما متلك الدولة قطاعـاً عامـاً كـبرياً                 

  .وهتدف إىل خوصصته
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ت العمومية القابلة للبيع أو بسب رفض            إذا كان تبديل الديون غري ممكن بسبب نقص املؤسسا        
، ويبدو  )1(الدائنني هلذا التبادل، ففي هذه احلالة فإن الدين جيب أن ُيدفع كامالً أي األصل والفوائد              

أن هذا اإلضطرار يصلح خاصة مع الدائنني غري املسلمني، ألن املسلم مطالب بعدم التعامل بالربـا                
  .اله فقطوبالتايل يكون من حقه أن يسترجع رأمس

     بالنسبة هلذه اخليارات، ال ميكن الذهاب إىل التبادل أو إعادة اجلدولة إال عند إثبات إعـسار                
املدين و عدم استطاعة التسديد، و يف حالة إعسار املدين يفضَّل البدء بالتبادل خاصـة إذا كـان                  

لبنوك ترحب أحيانـاً مببادلـة      املدين ميلك أصوالً ميكن أن يقدمها للدائنني مقابل ديونه املتعثرة، فا          
حقوقها مقابل مسامهة يف رأس مال املؤسسات اليت تكون بصدد إعادة اهليكلة، و هذا من شأنه أن                 
يسمح للبنوك مبراقبة هذا املسار و يعزز مصداقيته كما يسمح هلا يف نفس الوقت بتحصيل ديوهنـا                 

  .)2(من جهة و تقوية اجلهاز املصريف من جهة أخرى
ح عملية األسلمة للنظام املصريف يتوقف بشكل كبري على نوعية الربنـامج املخطـط،              إن جنا _ 4

وكذا توفري أهم متطلبات هذه العملية، ونظراً ألمهية كل ذلك، سنحاول دراسته بالتفصيل مـن               
  .خالل املبحث املوايل

  املبحث الثـالث
  املتطلبات التنȚيمية والبشرية واملؤسساتية ɉسلمة النȚام املصريف
  ومدɁ إمكانية توفريها على ضوء بعȐ التجارب السابقة

     إن جتارب أسلمة النظام املصريف اليت حدثت يف بعض البلدان، و إن مل ُيكتب هلا الفشل فقد                 
سّجلت بعض اهلزات و أنتجت بعض الثغرات، و ذلك يسبب سوء التحضري وعدم استيفاء بعض               

  :املتطلبات أمهها 
  .نȚيمية املتطلبات الت- أوالً
  :وتتمثل خاصة يف      

                                                           
)1( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op. cit., p : 51. 
اب ملعرفة أكثر للتفاصيل املتعلقة بأسلمة النظام املصريف ابتداًء من  كما ميكن الرجوع إىل هذا الكت. املرجع السابق، نفس الصفحة  – )2(

  .48: ص 
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من اخلطـأ  :"شابرا . ع. ويعترب أهم عامل لنجاح العملية، يقول الباحث م: التدرǯ يف التطبيق     -
اإلنتقال من النظام النقدي و املصريف الرأمسايل التقليدي السائد حاليـاً يف العـامل اإلسـالمي إىل                 

 قصرية جداً، فهذه احملاولة رمبا ختنق النظام        النموذج اإلسالمي العادل بضربة واحدة أو خالل مدة       
كله، وتسبب ضرراً عظيماً لإلقتصاد، ومن مث اإلسالم، فعملية اإلنتقال يتعني أن تكون تدرجييـة               
وعلى مراحل خالل مدة كافية ال تطول بال سبب مشروع، و جيب أن تـصاحبها إصـالحات                 

  .)1("أخرى يف اجملتمع
ا بدأت عملية األسلمة مع بداية الثمانينيات من القرن املاضي أعلن                ففي السودان مثالً، وعندم   

وزير املالية و التخطيط اإلقتصادي أمام جملس الشعب مبناسبة تقدمي خطاب املوازنة العامة السنوية              
م بأن الدولة سوف تتبƖ برناجماً للتحول املتدرج و املتأين من النظام الربوي إىل النظام               1982لعام  

، إال أن التطبيق يبدو أنه      )2( اإلسالمي بالكيفية اليت ال حتدث هزة يف نظام البالد اإلقتصادي          املصريف
مل يكن كذلك يف بعض مراحله، مما جعله يالقي صعوبات بسبب ذلك، باإلضافة إىل العوامل اليت                

  .ذكرناها سابقاً
ذريعة لتربير نقـص         لكن فكرة التدرج يف التطبيق جيب أال تفسر بشكل خاطǜ، أو ُتتخذ ك            

اإلرادة يف التغيري، أو جعل املسار مؤقتاً، لذا جيب أن يكون هناك خمطط واضح و معّرف بدقة مع                  
رزنامة واضحة متاماً لتطبيق التغيريات الضرورية يف امليدان، أي برنامج حيتـوي علـى اجلوانـب                  

  :التالية 
 يتعلق هبا من تـواريǸ و آليـات        وضع خمطط حتويل تفصيلي مع مراحل وسيطية يوضَّح كل ما         * 

  .التطبيق
إحصاء متطلبات التحول مثل القوانني، اهلياكل املؤسساتية، السياسات واملكونـات األخـرى            * 

  .للمخطط، و توزيعها على مرحلة من الزمن تتالءم مع برنامج مسار التطبيق املرجو
  .)3(ف و تفادي عوائق حمتملةتقييم سنوي للتأكد من جناح و انسجام الربنامج املخطط، الكتشا* 

                                                           
  .  Ʋ :300و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  حممد عمر شابرا  -)1(
غسطس  هـ أ1402، شوال 25: ، جملة البنوك اإلسالمية، العدد )السودان منطقة شبه خالية من املعامالت الربوية: (موسى يعقوب   -)2(

   .42 :م، ص 1982
)3( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 39. 
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و يعترب أول خطوة و أمهها يف استيفاء متطلبات األسلمة، حيث جيـب             :  توفري اإلȕار القانوين     -
. إصدار القوانني  اليت تسهل نشأة البنوك و املؤسسات املالية اإلسـالمية، و يـرى الباحثـان م                 

عملية حتويل كل البنوك التجاريـة      إقبال بأن أول عنصر يف هذه املرحلة هو تسهيل          . اجلارحي و م  
إىل بنوك شاملة و ذلك كمرحلة أوىل، و ذلك ألن التحول إىل البنوك اإلسالمية يكـون أكثـر                  

  .)1(سهولة إذا مت عن طريق البنوك الشاملة
-      ȯاملا ȃزيادة نسبة را  /  ȏحيث يطلب من كافة املنشآت سواء كانـت شـركات           :القرو 

آت فردية بأن تزيد تدرجيياً نسبة رأس ماهلا يف متويلها الكلي،           مسامهة أو شركات أشخاص أو منش     
و ذلك لتقليل اعتمادها و اعتماد اإلقتصاد على القروض، وذلك إىل احلد الذي ميكـن عنـده أن              
تستويف املؤسسات حاجاهتا من رأس املال العادي، الثابت و العامل، من أمواهلا اخلاصـة، و لـئن               

افة املنشآت هو التمويل باملشاركة، إال أنه يـسمح هلـذه املنـشآت             كان اهلدف البعيد املدى لك    
  .)2(بالوصول احملدود إىل أساليب متويلية بديلة كالتأجري و املراحبة و البيع اإلجياري

كثري من البنوك اإلسالمية يطبق صـيغ التمويـل         :  توحيد التطبيق لصيȠ التمويل اإلسالمية       -
اإلختالف ميكن أن يؤدي إىل عدم الدقة و عدم الفهم لطبيعة هذه            اإلسالمية بطريقة خمتلفة، و هذا      

  .العقود، لذا فهناك حاجة إىل توحيد طرق التمويل عند الشروع يف أسلمة النظام املصريف
     وقد برز هذا املشكل خاصة يف بيئة خمتلطة أين تعمل البنوك اإلسالمية جنباً إىل جنـب مـع                  

ر من جهة أخرى عدم وضوح الصورة بشكل كـاف للـسلطات            البنوك التقليدية، و هو ما يفس     
  .)3(النقدية عندما متارس الرقابة على البنوك اإلسالمية و على منتجاهتا اليت تقدمها للجمهور

    Ƒام الضريȚعلى اإلسراع بعملية األسلمة، ذلك ألن وجود نظـام         و هو ما يساعد     : إصالح الن
سـليمة إىل    ّحيول حىت األرباح املكتسبة بطرق     مل عبئه، العدالة يف حت   وال تتوفر    ضرييب غري رشيد  
   من اجتذاهبا إىل استخدامات منتجة من خالل زيادة رأس املال و اإلحتياطيات،نقود سوداء، فبدالً
  .)4(و إىل اإلستهالك التبذيري، و هو ما يستنكره اإلسالمأ مواطن أخرى، إىل تلجأ إىل اهلروب 

  . املتطلبات البشرية- ǭانياً
                                                           

  .   62 و 59: املرجع السابق، ص   -)1(
  . Ʋ :303و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  حممد عمر شابرا  –)2(

)3( –  Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op-cit., p : 42 
  . Ʋ :303و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :  حممد عمر شابرا  -)4(
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 تـشتد   ن توفري العامل البشري املؤهل هو إحدى عوامل النجاح الضرورية ألي عمليـة، و             إ     
الضرورة لذلك عند إعداد برنامج عملي لتحويل النظام املصريف التقليدي إىل نظام إسالمي، ولقد              

لبنـوك  رأينا أن غياب هذا العامل قد سّبب الكثري من اإلشكاالت العالقة بني البنوك املركزية و ا               
  .اإلسالمية خاصة يف النظام املصريف املختلط

     لذا نرى بأن استيفاء املتطلبات البشرية لعملية أسلمة النظام املصريف يستوجب على كل دولة              
للدراسات و التكوين و التدريب املتخصص يف العمل        ) على األقل (قررت ذلك، بأن تنشǜ معهداً      

  : القيام باملهام اآلتية املصريف اإلسالمي، و يكون مناطاً به
  .العالية و املتوسطة و البسيطة التأهيل يف الّصريفة اإلسالمية) الكوادر( تكوين اإلطارات -
 إعداد دورات تدريبية قصرية املدى جلميع العمال و املوظفني املتكونني وفق أسس النظام املصريف    -

وذلك لتدريبهم علـى أسـس و مبـادǛ         التقليدي مبا فيهم املسؤولني يف البنك املركزي للدولة،         
  .وتطبيقات العمل املصريف اإلسالمي، و لكي ال يتم اإلستغناء عنهم و إحالتهم إىل البطالة

 تنظيم الندوات و امللتقيات الفكرية حول النظام املـصريف اإلسـالمي، باإلسـتعانة بـاخلرباء                -
 يف هذا اجملال و املعروفـة يف العـامل          واملختصني يف امليدان، و بالتعاون مع مراكز األحباث الرائدة        

  .اإلسالمي
املعهد الدويل للبنوك و اإلقتـصاد      ) سابقاً(     للتذكري فقد أنشأ اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية        

اإلسالمي بقربص، وذلك إدراكاً منه بأمهية توفري العامل البشري لنجاح حركة البنوك اإلسالمية،             
لثمانينيات من القرن املاضي مث أغلق أبوابه ألسباب يبدو أهنـا تتعلـق         وقد عمل املعهد طيلة فترة ا     

بنقص التمويل، وتبعيته هليئة كانت تعاين أصال من نفس املشكل، لذا و استفادة من هذه التجربة،                
  .نرى بوجوب تبعية مثل هذه املعاهد إىل الدول ال إىل اهليئات

  .  املتطلبات املؤسساتية- ǭالثاً
ر النظام املصريف التقليدي و بشكل هائل يف السنوات األخرية، كان بفعـل تكاملـه               إن تطو      

واستفادته من خدمات مؤسسات أخرى أمهها أسواق املال، بشقيها النقدية و أسواق رأس املال،              
  .وهو الشيء الذي مل يتوفر حلد اآلن بالشكل الكايف و املناسب للبنوك اإلسالمية

  :)1(مية إىل األسواق املالية ميكن تلخيصها يف ثالثة عناصر هي     وحاجة البنوك اإلسال

                                                           
 ، ربيع األول و ربيع53 و 52: المي، العددان ، جملة اإلقتصاد اإلس)املصارف اإلسالمية و األسواق املالية: (  معبد اجلارحي  -)1(

  . 74: ، ص 1985 هـ نوفمرب و ديسمرب 1406ثاين 
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احلاجة إىل بيع بعض احلقوق اليت لديها و اليت قد تكون طويلة األجـل، و قـد حتتـاج إىل                    _ 1
  .تسييلها الستخدام السيولة يف استثمارات جديدة أو الوفاء ببعض اإللتزامات

برنامج الستثمارات طويلة و متوسطة األجـل يف        أن البنك اإلسالمي له أهداف تنموية و له         _ 2
املشروعات، و عادة ال يستخدم املال يف هذه املشروعات مرة واحدة بل على دفعـات، و هنـا                  
يكون بعض املال السائل حتت تصرف البنك آلجال قصرية أو متوسطة ويف هذه احلالة البد للبنك                

  .استخدامها فال تبقى عاطلةأن يوظف هذه األموال و هلذه اآلجال حىت حيني موعد 
أن السياسة النقدية قد تستدعي أن حتتفظ املصارف بأدوات نقدية قصرية األجل كنسبة معينة              _ 3

من جمموع أصوهلا، حىت ُتبقي على درجة من السيولة تؤهلها للوفاء بالتزاماهتا حينما تضطر لذلك،               
  .وهذا من شروط سالمة النظام املصريف ككل

ى البنوك اإلسالمية أن تأخذ بعني اإلعتبار التطورات احلاصلة يف األسواق املالية                 كما جيب عل  
الدولية، حيث هروب رؤوس أموال ضخمة من احلسابات البنكية التقليدية و االستثمار يف األوراق      
احلكومية ذات املردود الضعيف، إىل أسواق البورصة مما سجل فيها منوا مرتفعاً وزيادة كـبرية يف                

ار األسهم، و هو ما حيتم على البنوك اإلسالمية أن حتضر نفـسها للـدخول يف معـامالت                  أسع
البورصة بطريقة سريعة و متنامية، و أن تعطي أمهية أكرب لتسيري أمواهلـا، و تأسـيس شـركات                  

  .)1(باألسهم، وصناديق اإلستثمار، وتقدمي األدوات الضرورية لذلك
الية اإلسالمية اليت تعمل بأدوات و أساليب إسالمية، و ذلـك                لذا نرى حبتمية توفري السوق امل     

كشرط ضروري لنجاح عملية التحول إىل النظام املصريف اإلسالمي، وإذا كانت السياسة اإلئتمانية 
اليت حيددها البنك املركزي ودرجة فاعليتها يف حتقيق أهدفها ال تتم إال من خالل السوق املالية اليت                 

جودها وتطورها، كما متثل حلقة من حلقات بناء النظـام املـصريف يف أي              تعد أهم مرتكزات و   
، فإن الكثري من األحباث حول البنوك اإلسالمية ترى أنه من البديهي عند أسلمة النظـام                )2(اقتصاد

  املايل ألي دولة، فإن من مهام البنك املركزي الرئيسية أيضا هو ترقية إطار مؤسسايت ضروري

                                                           
)1( -  Munawar IQBAL , Ausaf AHMED, Tariqullah KHAN : Défis au système bancaire islamique, op.cit., p : 40. 

   .27: دائع و تقدمي اإلئتمان، مرجع سابق، ص إدارة املصارف؛ استراتيجية تعبئة الو:  محزة حممود الزبيدي  -)2(
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سواق املالية املالئم ملبادǛ الشريعة اإلسالمية، حيث جيب على البنك املركزي أن للعمل الطبيعي لأل 
يلعب دوراً أساسياً يف تطوير أدوات مالية جديدة للعمل يف سوق النقـد أو سـوق رأس املـال                   

  .)1(القتصاد إسالمي
  :      و يف تصورنا فإن سوق املال اإلسالمي تكون كما يلي

  :ية السوȧ النقدية اإلسالم_ 1
السوق النقدي مبعناه اإلقتصادي العام هو سوق املال قصري األجل الذي جيمع عرض وطلـب             

النقود املتداولة يف اإلقتصاد، واملستخدمة من طرف املؤسسات و اخلواص، أي األوراق النقديـة              
عنـاه الـتقين    وأيضاً األرصدة الدائنة يف البنوك و املؤسسات املالية وحسابات اخلزينة العامة، أما مب            

يف حـسابات البنـك     ) الـسيولة (الضيق فهو السوق الذي ُتَتبادل فيه فئة معينة من وسائل الدفع            
املركزي، أي التعامل باألرصدة الدائمة املقيدة يف دفاتر البنك املركزي باسم البنوك و املؤسسات              

  .)2(املالية املختلفة
  :فيمكن توفريه للبنوك اإلسالمية بإحدى طريقتني      فإذا نظرنا إىل السوق النقدي مبعناه العام 

لتوفري نظام لتبادل السيولة بني املصارف اإلسـالمية،        : تبادل السيولة بني البنوك اإلسالمية      _ 1*
  جيب على أي بنكني يرغبان يف اإلستفادة من هذا النظام أن ميضيا عقداً بينهما تتضمن بنوده أهم

  :)3(ثل  الشروط الواجب اإلتفاق عليها م
  . اإللتزام باملعاملة باملثل-
 الطريقة اليت يتم على أساسها التمويل، إما على أساس القرض احلسن و إمـا علـى أسـاس                   -

املشاركة يف الربح و اخلسارة، أو مها معاً عند اإلختالف يف املدة مع حتديدها، و يف حالة تطبيـق                   
  .اليف نفياً للƕاعالطريقة الثانية جيب اإلتفاق على كيفية احتساب التك

  :     بعد اإلتفاق على هذه األمور يتم تطبيق العقد كما يلي 
 إذا كانت مدة التمويل تتراوح بني يوم واحد و أقل من شهر فيمكن اعتباره قرضاً حسناً مـن                   -

  .أحدمها لɈخر
  ودائع املشاهبةإذا كانت املدة تبلغ شهراً فأكثر فيمكن اعتبار املال وديعة استثمارية مثل بقية ال -

                                                           
)1( –   Ziauddin AHMED : Le système bancaire islamique; le bilan, op.cit., p : 21. 

  .120: تقنيات و سياسات التسيري املصريف، مرجع سابق، ص :  فريدة Ɲراز يعدل  –)2(
  .338: نوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص تطوير صيغ التمويل قصري األجل للب: سليمان ناصر   –)3(
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  :هلا، ولكن ختتلف معها يف شيئني 
و هذا ليكون هلا احلق يف احلصول       ) وهو شهر ( احلد األدƅ لبقاء الوديعة لدى البنك يكون أقل          -1

على العائد، بينما يكون أكثر من هذه املدة بالنسبة للوديعة اإلستثمارية العادية عادة، و يف أغلب                
  .البنوك

يد جيب أن يكون أكرب من ذلك احلـد املخـصص لألفـراد يف الـوداع                 احلد األدƅ للرص   -2
  .اإلستثمارية العادية على أساس أن قدرة البنك املالية تكون أكرب

     وُيالحظ على هذا النظام أن من املمكن تطبيقه أيضاً بني البنوك اإلسالمية حلل مشكلة عـدم                
يف النظام املصريف املختلط، كما ُيالحظ عنه أيضاً        توفّر امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة هلذه البنوك        

  .غياب البنك املركزي كطرف فيه
     وعلى سبيل املثال تعترب ماليزيا أول دولة تقيم سوقاً مالية بني البنوك اإلسالمية يف العامل واليت                

  :)1(م، وهي تغطي النواحي التالية1994مت تطبيقها فعلياً ابتداًء من الثالث يناير 
  . املتاجرة بني البنوك يف األدوات املالية اإلسالمية، وهو ما سنراه الحقاً-أ
 نظام لتبادل السيولة بني البنوك اإلسالمية أو البنوك التقليدية اليت تقدم خـدمات مـصرفية                -ب

  .IBS   إسالمية يف ما يعرف مبشروع العمل املصريف الالربوي  
يث أن مجيع البنوك العاملة يف الدولة تشترك يف نظـام            نظام املقاصة اإلسالمية بني البنوك، ح      -ج

حتتفظ حبساب مقاصـة    ) بريهارد(و البنك اإلسالمي     IBSمشرع  املقاصة، إال أن البنوك يف إطار       
على شكل وديعة، و بعد إجراء املقاصة يف هناية اليوم يقوم البنك املركزي باسـتثمار األرصـدة                 

اً مع البنوك صاحبة العجز على أساس املضاربة، و إذا كان ال            الفائضة للبنوك الالربوية أوتوماتيكي   
  .بعد دعم الرصيد هذا فسوف ميّوله البنك املركزي على أساس املضاربة زيزال هناك عج

     وبالنسبة لنظام تبادل السيولة بني البنوك على أساس املضاربة فإن التمويل تتراوح مدته بـني               
 000( رجنت مـاليزي     50 000 حبد أدƅ ملبلغ اإلستثمار هو       ليلة واحدة و اثين عشر شهراً، و      

البنوك صاحبة العجز على نـسبة  ، ويتم التفاوض بني البنوك صاحبة الفائض و   ) دوالر أمريكي  20
  .)2(املشاركة يف الربح وعلى املبلغ و الفترة

                                                           
التجربة "إعتبارات السياسة النقدية عند تطبيق العمل املصريف اإلسالمي يف بيئة تقليدية، حبث مقدم إىل ملتقى : حيدر بن حيي   –)1(

  .م1996، الكويت، "املاليزية يف العمل املصريف اإلسالمي
  .املرجع السابق   –)2(



  

247

  : يف نوعنيتتمثل هذه األدوات و: التعامل يف السوق املفتوحة بأدوات مالية قصرية األجل _ 2*
و هي سندات حكومية قصرية األجل يصدرها البنك املركـزي          :  سندات اخلزينة اإلسالمية     -1

حلساب اخلزينة و لتمويلها وفق الصيغ اإلسالمية القابلة لذلك، وقد اقترحنا منـها نـوعني مـن                 
 سندات القرض احلسن للحكومة وسندات السلم، و سوف نعود إليهما بالتفصيل          : السندات مها   

  .عند دراسة الوظائف املفترضة للبنك املركزي اإلسالمي جتاه البنوك اإلسالمية يف الفصل املوايل
     و هي شبيهة بالشهادات املسمـاة سنـدات الصنـدوق:  شهادات اإليداع اإلسالمية -2

Les bons de caisse علـى   يف البنوك التقليدية، إال أن العمل هبا ال يكون على أساس الفائدة بل
أساس املشاركة يف الربح و اخلسارة، ألن األخرية متثل ودائع استثمارية بفائدة يف تلـك البنـوك،               

  .بينما متثل األوىل ودائع مضاربة لدى البنوك اإلسالمية
       فإذا كانت شهادات اإليداع اإلسالمية حلاملها، فيمكن للبنك اإلسالمي أن يستثمر فيها جزءاً

ن بنوك إسالمية أخرى، و عند حاجته إىل سيولة ميكنـه بيعهـا يف الـسوق                من أمواله بشرائها م   
  .املفتوحة

إقبال بأن يقوم البنك املركزي بإصدار شهادات إيداع        . اجلارحي و م  .     كما اقترح الباحثان م   
مركزية تكون موجهة لإلكتتاب فيها من طرف اجلمهور، و األموال اجملموعـة مبوجـب هـذه                

عة ألغراض اإلستثمار على مستوى البنوك اإلبتدائية حسب كفاءهتا، وذلك          الشهادات تكون مود  
على غرار الودائع املركزية اليت اقترحاها سابقاً عند إصدار البنك املركزي للنقـود، و شـهادات                
اإليداع املركزية تكون قابلة للتداول و متثل توظيفاً متنوعاً وأقل خماطرة مقارنة باألدوات املاليـة               

 كما ميكن للبنك املركزي أن يزاول عمليات السوق املفتوحة على هذه الشهادات، ممـا               األخرى،
، و يبدو أن هذا النوع من الـشهادات         )1(يسمح له مبمارسة رقابة فعالة على حجم النقود املتداولة        

  .خيتلف عن ذلك الذي اقترحناه سابقاً يف كونه مضموناً من طرف البنك املركزي
  :إلسالمɄ سوȧ رأȃ املاȯ ا_ 2

سوق رأس املال أو بورصة األوراق املالية هي صورة مصغرة و خاصة من الـسوق املاليـة،                      
هتدف إىل التسعري و التمويل و هلا عرض و طلب، و وراء العرض و الطلب وسطاء، و الوسـاطة                   
هنا بني أشخاص مالية وليست بني أموال، وتعمل يف إطار آليـات معينـة وزمـان ومكـان،                  

                                                           
)1( –   Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 56. 
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 ، مث أضيف هلما يف السنوات األخرية األدوات         )1()األسهم و السندات  (عها األوراق املالية    موضوو
  .املشتقة

     أما سوق رأس املال اإلسالمي فتعّرف بأهنا سوق يتم فيها تداول أموال اإلستثمار على أساس               
 لتك املنـشآت،    توقعات ربح املنشآت، واليت تعكس فيها املعدالت النسبية للربح الكفاءة النسبية          

واليت تكون معدالت الربح فيها ليست بالفعل احتالل السوق، أي أن ختصيص أموال اإلسـتثمار               
يكون حسب العائد املتوقع، وبالتايل فإن املوارد املالية ستخصص لتمويل املـشاريع ذات العائـد               

ة ليـسهل علـى     األعلى، مما ينتج عنه حسن ختصيص املوارد يف ظل جتميع و نشر املعلومات املهم             
  .)2(املتعاملني املقارنة بني الفرص اإلستثمارية

     وإذا كان سوق النقد يتميز أساساً باملعامالت املالية قصرية األجل، فإن سوق رأس املال كما               
سـوق  (هو معلوم تتداول فيه رؤوس األموال املتوسطة و الطويلة األجل، وُتعترب سوقه الثانويـة               

، إذ كلما كان مبقدور املـدخرين بيـع        )سوق اإلصدار (ة لسوقه األولية    ضرورية ومكمل ) التداول
أوراقهم املالية بسرعة وبتكلفة منخفضة كلما كانوا أكثر استعداداً لتخصيص جـزء أكـرب مـن                

  .مدخراهتم لألدوات املالية طويلة األجل
و تطوير سوق        ويرى الباحث سامي محود بأن من مسؤولية اجلهات الرمسية السعي إىل إنشاء             

رأس املال اإلسالمي وتوفري اإلطار التشريعي له، حيث باإلضافة إىل كل األهداف املراد حتقيقهـا               
من وراء إنشاء السوق املالية عموماً واليت أشرنا إليها سابقاً، يرى هذا الباحث بأن غياب سـوق                 

 عن اإلسـتثمار، حـىت      رأس  املال اإلسالمي أدي إىل هروب األموال اإلسالمية إىل اخلارج حبثاً           
أضحى العامل اإلسالمي دائناً للعامل اخلارجي مباله من موجودات خارجية تفوق ما عليه من ديون،               

 من جمموع ما ميتلكه     %  75حيث تشري األرقام إىل أن جمموع ديون العامل اإلسالمي بأكمله متثل            
  .)3(من أموال و موجودات يف اخلارج

لية اليت ميكن العمل هبا أو تداوهلا يف سوق رأس املال اإلسالمي، فهـي                   وبالنسبة لألدوات املا  
تلك الشهادات اليت يكون صاحبها طرفاً يف العالقة التمويلية اليت جتّسدها إحدى صـيغ التمويـل      

                                                           
  .509: إقتصاديات النقود و املصارف و املال، مرجع سابق، ص :  مصطفى رشدي شيحة  –)1(
:  اإلقتصاد اإلسالمي، اجمللد –امعة امللك عبد العزيز ، جملة ج)اإلدارة النقدية يف اقتصاد إسالمي: (حمسن خان و عباس مرياخور   –)2(

  .15: م، ص 2002 هـ 1422، 14
املصارف اإلسالمية و التنمية املتكاملة، حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع والعشرون، اإلقتصاد :  سامي حسن محود  –)3(

  .م1990اإلسالمي و حتقيق التنمية الشاملة، اجلزائر، 
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اإلسالمية، خاصة منها تلك اليت تتالءم من الناحية اإلقتصادية والشرعية مع هذا الوضع، مع العلم               
 أنواع هذه الشهادات قد مت إصدارها بالفعل من بعض البنوك و املؤسسات املاليـة               أن العديد من  

  .اإلسالمية، و ذلك يف غياب أو عدم التوفر بشكل كاف ألسواق مالية إسالمية منظمة لتداوهلا
     كما أن ما يؤخذ على هذه الشهادات هو أهنا جتسد يف معظمها صيغا متويلية قصرية األجـل                 

 و الّسلم، أو يف أحسن احلاالت متوسطة األجل كاإلجيار واإلستصناع مـع أن ميـزة                مثل املراحبة 
هي إمكانية حتويل اإلستثمارات طويلة األجل فيهـا إىل         ) ونعين بذلك البورصة  (سوق رأس املال    

  .قصرية بفعل تداوهلا أو تسبيلها وهي امليزة اليت مل تستفد منها البنوك اإلسالمية أيضا
هلذه املشكلة، فإننا نرى أن أهم األدوات املالية اليت ميكن إصدارها و تداوهلا يف سوق                    وتفادياً  

  :)1(رأس املال اإلسالمي هي
وهي أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة بإصدار صـكوك             :سندات املضاربة   _ 1

ارهم ميلكون حصـصا    ملكية على أساس وحدات متساوية القيمة و مسجلة بأمساء أصحاهبا، باعتب          
  .شائعة يف رأس مال املضاربة، ويتحصلون على أرباح بنسة ملكية كل منهم فيه

ال ختتلف سندات املشاركة كثرياً عن سندات املضاربة إال من حيـث أن             : سندات املشاركة   _ 2
 صاحب السند يف املشاركة يكون له حق املشاركة يف اإلدارة، بينما صاحب السند يف املضاربة ال               

  .يكون له ذلك، وهو جوهر اإلختالف بني صيغيت املشاركة و املضاربة
و هي سندات يصدرها البنك اإلسالمي و يطرحها لإلكتتاب، و جممـوع            : سندات اإلجيار   _ 3

أمواهلا خيصص لشراء معدات أو عقارات مث تؤجر ملن يرغب يف ذلك، فيكون ƣن اإلجيـار هـو                  
  .داتالعائد الذي يتحصل عليه أصحاب السن

حيث يصدر البنك اإلسالمي سندات و جمموع األموال املتأتيـة مـن             :سندات اإلستصناع   _ 4
شرائها خيصص لتمويل بناء العقارات مثالً، وعند اجنازها و بيعها هبامش ربح يكون جزء من ذلك                

  .اهلامش هو عائد هذه السندات
متوسطة أو طويلـة األجـل، فـإن             و مبا أن هذه السندات متثل يف جمملها أدوات استثمارية           

األدوات القصرية األجل ميكن اإلقتصار فيها على سندات اخلزينة اإلسالمية اليت أشرنا إليها سابقاً،              
                                                           

أشرنا إىل أن األدوات و الشهادات املالية اإلسالمية قد صدر العديد من أنواعها بالفعل من بنوك و مؤسسات ماليـة إسـالمية،                        –)1(
 هنا على ذكر أمهها أو ما نراها مالئماً للعمل به يف سوق رأس املال اإلسالمي، و ملزيد من التوسع ملعرفة أنواع أخرى من هذه                         ناقتصراو

العودة إىل املراجع واألحباث املتخصصة يف ذلك، أو        للقارǛ   كنبط التعامل يف سوق رأس املال وفق أسس شرعية مي         األدوات وكذا ضوا  
  .352: تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، إبتداًء من ص : إىل كتابنا 
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وهي سندات اإلقراض احلسن للحكومة و سندات السلم لتكون كبديل عن أذونـات اخلزانـة،               
ستصناع لتكون كبديل عن    إضافة إىل سندات حكومية متوسطة أو طويلة األجل و هي سندات اال           

  .السندات العمومية طويلة األجل كما سنرى الحقاً
     يذكر يف األخري بأن ماليزيا و لكوهنا أول دولة تنشǜ سوقا مالية إسالمية يف العامل، قد جنحت                 
يف إصدار و تداول العديد من األدوات املالية اإلسالمية احلكومية واخلاصة، فباإلضافة إىل شهادات              

 اليت متثل قرضاً حسناً للحكومة و اليت رأيناها سابقاً، هناك الكمبياالت            GICستثمار احلكومية،   اإل
املصرفية اإلسالمية املقبولة اليت تنشأ عن متويل البنوك اإلسالمية لعمليات مراحبة داخلية أو خارجية              

ل هبا يف مـارس     م، وكذا سندات كامجاس للمضاربة اليت بدأ العم       1991وقد بدأ العمل هبا عام      
م يف إطار متويل البنوك اإلسالمية لعمليات اإلسكان بصيغة املضاربة، و هذه األنواع الثالثة              1994

  .)1(من األدوات تكون مقبولة من البنك املركزي حلساهبا ضمن عناصر السيولة للبنك اإلسالمي
كثفة، مت تأسيس سوق ماليـة           كما نشري أيضاً إىل أنه و نتيجة للنداءات املتكررة و اجلهود امل           

إسالمية متثلت يف مركز السيولة للبنوك اإلسالمية بالبحرين، و ذلك بعد اتفاق وقعته مؤسسة نقد               
البحرين مع كل من السلطات الرقابية يف مركز البوان املايل مباليزيا و البنك اإلسالمي للتنمية جبدة                

المية وبالتعاون مع بنوك ومؤسـسات      م، و بدعم من حكومات إس     1999يف أكتوبر   ) السعودية(
، وبذلك مت تأسيس أول نواة لسوق عاملي لرأس املال اإلسالمي، وهذا المتصاص             )2(مالية إسالمية 

فائض السيولة لدى البنوك اإلسالمية، و حتفيزها على تطوير أدوات مالية إسالمية جديدة خاصـة               
  .منها اليت متثل أدوات استثمارية طويلة األجل

  :لȦصل خالصة ا
     ميكن إنشاء بنك مركزي إسالمي جبميع هياكله و هيئاته، لكن ممارسته لوظائفه ال ميكنـه أن                
يقوم هبا إال يف ظل اقتصاد إسالمي أو أسلمة كاملة للنظام اإلقتصادي، و اليت تعترب أهم معوقاهتـا                  

يه، وهو العائق الـذي     عدم األخذ بعني اإلعتبار طبيعة تكوين اجملتمع من حيث الديانات السائدة ف           
  .سبب عدم النجاح الكامل لعملية األسلمة يف بعض البلدان

  اح إال يف بلد ذو أغلبيةـ     إن أسلمة النظام املصريف و اإلقتصادي بوحه عام لن ُيكتب هلا النج

                                                           
التجربة "مي يف بيئة تقليدية، حبث مقدم إىل ملتقى  السياسة النقدية عند تطبيق العمل املصريف اإلسالاتإعتبار: حيدر بن حيي   –)1(

  .م1996، الكويت، "يف العمل املصريف اإلسالمي املاليزية
  . 3: ، ص 2001، فرباير 4: جملة املستثمرون، العدد   –)2(
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 إذا ُوجدت يف البلد ديانات أخرى غـري إسـالمية فمـن             أماانية مسلمة و بشكل مطلق،      ـسك
  .األخذ بنظام اإلزدواج القانوين يف نظامه املصريفللبلد  األفضل

     و إذا توفرت الشروط املطلوبة لألسلمة مبدئياً، فإن أهم عوامل النجاح يف تنفيذها هو التطبيق               
املتدرج وفق خمطط حتول بأخذ زمناً كافياً دون أن يطول بال سبب مع تقييم مرافـق ومـستمر،                  

  .املناسب هلذه العمليةإضافة إىل توفري اإلطار القانوين 
     كما أن جناح أسلمة النظام املصريف تتطلب توفري العامل البشري املؤهل لـذلك، إضـافة إىل                
املؤسسات املكملة لعمل النظام املصريف وهي تلك املكونة للسوق املالية أي سوق النقد و سـوق                

تقليدي بـشكل هائـل يف      رأس املال، هذه املؤسسات اليت ساعدت على تطور النظام املصريف ال          
السنوات األخرية، لذا فالبد من توفريمها للنظام املصريف اإلسالمي، وبالتايل عملـهما بـأدوات              

  .وآليات تتفق و أحكام الشريعة اإلسالمية
     بالنسبة لسوق رأس املال اإلسالمي فقد رأينا توفر العديد من األدوات املالية اإلسالمية له، إال               

  .دم توفر سوق ثانوية لتداول هذه األدوات بالشكل الكايف و املناسب حلد اآلنأن املشكل هو ع
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  الȦصل الثاين
  وșاǝف البنȬ املركزي اإلسالمɄ املȦترضة Ɵاه البنوك اإلسالمية

  :متهيد 
     بعد أن رأينا من خالل الفصل األول من هذا الباب مدى إمكانية إنشاء بنك مركزي إسالمي                
يف بلدان العامل اإلسالمي من حيث الشروط و املتطلبات، سوف نتناول يف هـذا الفـصل أهـم                  

ملفترضة هلذا البنك جتاه البنوك اإلسالمية ويف بعض منها جتاه الدولة خاصـة يف طـرق                الوظائف ا 
  .إقراضها يف حالة العجز يف موازنتها

     وإذا كنا قد تناولنا يف الباب السابق الوظائف املفترضة للبنك املركزي التقليدي جتاه البنـوك               
  .س نفس املهام أو بعضها جتاه هذه البنوك؟اإلسالمية، فهل ميكن للبنك املركزي اإلسالمي أن ميار

     وإذا كانت البنوك اإلسالمية تتميز عن غريها من البنوك بأن هلا دوراً اجتماعياً جيب أن تقوم                
به جتاه اجملتمع كما رأينا يف الباب األول، فكيف ميكن للبنك املركـزي اإلسـالمي أن يراقـب                  

 سنراه من خالل هذا الفصل و الذي حيتـوي علـى            األنشطة اإلجتماعية لتلك البنوك ؟، ذلك ما      
  :املباحث التالية 

  وظائف البنك املركزي اإلسالمي مقارنة بالبنك املركزي التقليدي جتاه البنوك  : املبحث األول -
  .                     اإلسالمية

  اه البنوك إستخدام البنك املركزي اإلسالمي ألدوات الرقابة املالئمة جت:  املبحث الثاين -
  .                    اإلسالمية

  .مراقبة البنك املركزي اإلسالمي لألنشطة اإلجتماعية للبنوك اإلسالمية:  املبحث الثالث -
ȯوɉاملبحث ا  

  وșاǝف البنȬ املركزي اإلسالمɄ مقارنة بالبنȬ املركزي التقليدي
  Ɵاه البنوك اإلسالمية

سابق الوظائف املفترضة للبنك املركزي التقليدي جتـاه        رأينا يف الفصل الثالث من الباب ال      
البنوك اإلسالمية، وهي وإن كانت متثل يف معظمها تعديالً ألدوات الرقابة املصرفية لتـتالءم مـع                
طبيعة العمل املصريف اإلسالمي؛ فال نرى بأن هناك مانعاً من استخدام معظمها من طرف البنـك                

يف إسالمي كامل، إما بصورهتا السابقة أو بتعديل جزئي يف          املركزي اإلسالمي ويف ظل نظام مصر     
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تطبيقها، إضافة إىل أساليب أخرى مقترحة قد ال ُيكتب هلا النجاح إال يف ظل هذا النظام لسهولة                 
  .التفهم أو التقبل هلا من طريف العالقة

ما يف النظام املصريف         فبالنسبة ألدوات الرقابة اليت ميكن تطبيقها يف النظام املصريف اإلسالمي ك          
 يف  -يف نظرنـا  –املزدوج القوانني، سواء بالصورة اليت رأيناها سابقاً أو بتعديل هامشي فتتمثـل             

  :األساليب املنظمة للجوانب التالية 
نسبة اإلحتياطي القانوين، مع السماح بتوسيع استخدام الودائع اجلارية يف اإلقراض احلسن ليس              -

  .ضاًفقط لألفراد بل للحكومة أي
  .مسامهة البنوك اإلسالمية يف رؤوس أموال الشركات -
  .نسبة توظيف األموال و كذا السقوف اإلئتمانية، مع التركيز على هذه األخرية كأداة نوعية -
  .النسب املنظمة للسيولة -
  .التعامل مع األوراق التجارية -
  .التعامل مع العقار و املنقول -
  .سالميةالقواعد احلذرة املالئمة لعمل البنوك اإل -
  .الرقابة و التفتيش على البنوك اإلسالمية -
  .الوظائف األخرى اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية كعمليات املقاصة -

     أما ممارسة البنك املركزي اإلسالمي لوظيفة امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة للبنوك اإلسـالمية             
وج لتوفر بدائل أكثر، بينما تدخله يف السوق املفتوحة         فيكون جماهلا أوسع من النظام املصريف املزد      

  .فريتكز أساساً على التعامل يف سندات اخلزينة اإلسالمية
     وبالنسبة لألساليب األخرى املقترحة للرقابة على البنوك اإلسالمية فإن الكثري منها يعتمد على             

دة أو التأثري عليها، وكذا التأثري      استخدام معدالت توزيع األرباح كبديل عن استخدام أسعار الفائ        
  .على األقساط املدفوعة، وهذا األسلوب األخري يستخدم أيضا يف النظام املصريف التقليدي

خـرباء  ألرباح من طرف البنك املركزي جدالً بني الفقهاء و             لقد لقي أسلوب حتديد نسب ا     
ستان يف تقريره ألسـلمة النظـام       املصارف اإلسالمية، فبينما دعا جملس الفكر اإلسالمي يف باك        

املصريف يف هذا البلد إىل اإلستعاضة عن حتديد احلد األدƅ و األقصى ألسعار الفائدة على الودائـع         
والسلف املطبق، بتحديد احلد األدƅ و األقصى لنسب املشاركة يف أرباح اإلستثمارات اليت تقوم              

إلدخارية لديها، واعترب املدى الواقع بني احلدين هبا املصارف، وكذلك يف الودائع األجل و الودائع ا   
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األقصى واألدƅ ضرورياً لتمكني املصرف املعين من استخدام حريته يف عـرض شـروطه علـى                
، وبالرغم من أن هذا الرأي      )1(األطراف حسب أوضاعهم، و لتوفري قدر من املنافسة بني املصارف         

  . األسلوب معارضة فقهاء و باحثني آخرينهو اجتهاد مجاعي من فقهاء باكستان؛ فقد لقي هذا
     فقد رأى الباحث حممد عمر شابرا بأن الرحبية تعتمد على عدد من العوامل اليت ختتلف مـن                 
قطاع آلخر، بل من منشأة ألخرى يف القطاع نفسه، لذا فإن حتديد نسبة موحدة لتوزيع األربـاح     

  .)2(قد ال يكون أمراً عادالً
رى املعارضون هلذا األسلوب بأن مشكلة عدالة التوزيع ميكن أن تظهر إذا                 ومن جهة أخرى ي   

كانت القوانني املطبقة من البنك املركزي تقضي بتخفيض نسب األرباح بأقـل مـن النـسب                
  .)3(املفروضة يف حتمل اخلسائر

هو      ويرى الباحث حممد جناة اللـه صديقي بأن حتديد نسبة األرباح من طرف البنك املركزي               
ضرب من ضروب التسعري،  وال ريب  أنه خالف األصل الشرعي الذي يقوم عادة على أسـاس                  
التراضي احلر دون تدخل من ويل األمر، لكن ُيالِحظ يف الوقت نفسه أن النـشاطات املـصرفية                 

أو (عموماً نادراً ما تكون نشاطات تنافسية، بل يدخل فيها ويف أحوال متعددة قدر من اإلحتكار                
، و معلوم شرعاً أنه     ) املنافسة و عدم السماح بدخول مؤسسات مصرفية جديدة إىل السوق          تقييد

  .)4(عندما يوجد احتكار أو وضع غري تنافسي فإن هذا يكون من أقوى املربرات الشرعية للتسعري
     و Ʋن إذ نتفق مع هذا الباحث يف إمكانية تدخل البنك املركزي لتحديد نسب األربـاح، ال                 

كحال عـام يف    (ن ذلك جائز لوجود اإلحتكار كما رّخص الفقهاء، ألن القطاع املصريف            نرى أ 
ال يعيش هذا الوضع، و ال نقصد هنا احلاالت الشاذة اليت قد تتوفر يف مكان أو زمان معني،          ) العامل

ل حترير  بل إن العامل يسوده حالياً اقتصاد السوق احلر املتميز باملنافسة و إلغاء احلواجز، خاصة يف ظ               
  . و إنشاء املنظمة العاملية للتجارةGATSاخلدمات املالية يف إطار إتفاقية 

     بل إننا نرى بأن حتديد البنك املركزي ملعدالت الربح أو تغيريها يدخل يف نطـاق املـصلحة                 
  لبنكيف السلطة النقدية أو ا) جتوزاً(العامة، اليت جيب أن حيرص عليها ويل األمر، و الذي يتمثل هنا 

                                                           
  . 88 و 84:   إلغاء الفائدة من اإلقتصاد، تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف باكستان، مرجع سابق، ص –)1(
  . Ʋ :272و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :   حممد عمر شابرا –)2(

)3( –  Zubair IQBAL and Abbas MIRAKHOR : Islamic Banking, op.cit., p : 7.  
دور البنك املركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيق : حممد جناة اللـه صديقي   –)4(

  .  م1993 هـ 1413أحكام الشريعة اإلسالمية، الكويت، 
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  .)1(املركزي، أو أن يكون ذلك عمالً بقاعدة املصاحل املرسلة كما يرى الباحث حممد عفر
     كما يرى الباحث غازي عناية هذا الرأي بشأن التسعري عموماً، و يبني بأن املصلحة العامـة                

عاً ملا  هبذا يكون التسعري مشرو    هتدف إىل جلب املنافع ودرء املفاسد  أو دفع الضرر عن الناس، و            
. )2(فيه من حتقيق مصلحة اجلماعة اليت تعترب دليالً صاحلاً لبناء األحكام عليها عند عامة املـسلمني               

فإذا كان حتديد البنك املركزي لنسب توزيع األرباح مشاهبا للتسعري كما يرى املعارضـون هلـذا        
ار النقـدي   األسلوب، فإن املصلحة العامة هنا تتجلى يف أوضح صـورها يف حتقيـق اإلسـتقر              

  .اإلقتصادي للمجتمعو
يراقـب   جيب أن يضع و    -كما يري الباحث حممد عزير    –     إضافة إىل ذلك فإن البنك املركزي       

توازن كل من معدل املشاركة للمستثمرين يف اإلستثمار و معدل املشاركة للمودعني، ألن األول              
اين فيجب أن يكـون أداة تـأثري علـى          يعترب أداة لتوازن و مراقبة مستوى أداء اإلقتصاد و أما الث          

مستوى عرض النقود، كما أن تأثري معدل املشاركة للمستثمرين يكون مباشراً على إختاذ قرارات              
اإلستثمار، بينما معدل املشاركة للمودعني فإن رفع معدل العائد املوزع بينهم سوف يكون لـه               

  .)3(على الدخل و اإلنفاقتأثري غري مباشر على النشاط اإلقتصادي من خالل التأثري 
     وخالصة القول يف هذه املسألة، فإننا نرى بأن حتديد البنك املركزي لنسب األرباح يكـون               

  :بالضوابط التالية 
وكذا التمويالت اليت متـنح هلـذا       ) ال تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر    (بالنسبة للودائع القصرية األجل     *

عدالت، على أساس أهنا أقل مدة ميكن أن تثبَّـت فيهـا            األجل يكون اإلتفاق فيها مسبقاً على امل      
و إن كان اإلقتصاديون    . السياسة النقدية تقريباً، و يكون التغيري فيها مقتصراً على العقود اجلديدة          

النقديون مثال حيذّرون من استخدام السياسة النقدية يف األجل القصري و حيبذوهنا يف األجل الطويل               
  .)4(لنقدي مع مناخ اإلستقرار يف اإلستهالك و اإلستثمارحبيث يتالءم التوسع ا

الودائع اليت تتجاوز املدة السابقة وكذلك التمويالت ُيتفق فيها على حد أدƅ وحد أقصى هلـذه                *
املعدالت بني البنك املركزي والبنوك، وتتفق هذه األخرية مع كل من املودعني واملستثمرين علـى               

                                                           
سالمي، مطبوعات اإلحتاد الدويل للبنوك السياسات املالية و النقدية و مدى  إمكانية األخذ هبما يف إقتصاد إ:   حممد عبد املنعم عفر -)1(

  .  72: اإلسالمية، القاهرة، بدون تاريǸ، ص 
  . 69:  م، ص 1992- هـ1412، دار النفائس، بريوت، 1ضوابط تنظيم اإلقتصاد يف السوق اإلسالمي، ط:   غازي عناية –)2(

)3( –   Mohammad UZAIR : Central banking operations in an interest- free banking système, Paper presented to 
the international seminar on the “Monetary and Fiscal Economics of Islam”, Makkah / K.S.A, 1398 H-1978.  

  . 27: املصرفية اإلسالمية ؛ السياسة النقدية، مرجع سابق، ص :   يوسف كمال حممد –)4(
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ل البنك املركزي لتغيري هذه النسب إال داخل هذا النطاق وعنـد            هذه احلدود، بشرط أن ال يتدخ     
بذلك يكون البنك   الضرورة امللحة مع إخبار املتعاملني مع البنك بكل تغيري مباشرة عند وقوعه، و            

  :املركزي قد حقق عدة أهداف منها 
  . التحكم يف السياسة النقدية من خالل هذه النسب-
-     ƅيترك اجملال للمنافسة بني البنوك، مادام تدخل البنك املركـزي            حتديد احلدين األقصى و األد 

  .لتحديد نسبة معينة داخل ذلك النطاق ال يكون إال عند الضرورة
 اإلتفاق املسبق مع املتعاملني مع البنك على إمكانية التغيري داخل احلدين لنسب األرباح جينبـه                -

ديد نسبة معينة و ثابتة أو يف حالـة عـدم           الوقوع يف حمظور شرعي وهو نقض العقود يف حالة حت         
  .إخبار العميل باإلجراء السابق، و هي إحدى ذرائع املعارضني هلذا األسلوب

     وختاماً هلذه املقارنة العامة، نشري إىل نقطتني جيب أن يتميز فيهما البنك املركزي اإلسـالمي               
  :عن التقليدي ومها 

فال نرى بأن هناك داع ألن يقوم البنك املركزي اإلسالمي           بالنسبة ألسعار اخلدمات املصرفية      - 1
بتحديدها، وهذا لعدم جواز التسعري من ويل األمر كما يؤكد الفقهاء وعدم تـوفر املـربرات أو                 
اإلستثناءات اليت أجازوا فيها ذلك غالباً، بل ال ميكن اإلستناد إىل املصلحة العامة اليت رأيناهـا يف                 

 أساس أن تسعري هذه اخلدمات ال ميكن اعتباره أو اإلعتماد عليه كأداة             حتديد نسب األرباح، على   
  .من أدوات السياسة النقدية

رى بضـرورة تدخل البنك املركزي لتحـديد نسب األرباح        ت الباحثة عائشة املالقي       إال أن   
جد يف الدولة بنك إسالمي واحد حبيث يفرض على املتعامل معه           اخلدمات، إذا وُ   وكـذلك أجور 

 يريدها، وبالتايل فقد يشجعه ذلك على الرفع من أجوره و نسب أرباحه مما قد يدفع                الشروط اليت 
، و هي إشارة هنا إىل إحدى مربرات التـسعري وهـي            )1(الناس إىل الرجوع Ʋو البنوك التقليدية     

هذا الوضع قد يكون صحيحاً يف النظام املصريف املختلط، لكن قد يندر وجـوده يف               اإلحتكار، و 
  . إسالمي كامل، إال أن املربر األخر للتسعري و هو تواطؤ البنوك اإلسالمية يبقى قائماًنظام مصريف

 يف حالة جتاوز البنك اإلسالمي إلحدى السقوف املقررة من البنك املركزي اإلسـالمي أو               - 2
  اإلخالل بإحدى القواعد أو األنظمة املوضوعة من هذا األخري، و كان مثل هذا التجاوز مما يفرض

  يه فائدة أعلى من املعدل العادي يف النظام التقليدي، فيمكن استبدال تلك الفوائد بغرامات غري عل
                                                           

  . 137:  البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :   عائشة الشرقاوي املالقي –)1(
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  .)1(مرتبطة حبجم و مدة التجاوز
  املبحث الثاين

  إستǺدام البنȬ املركزي اإلسالمɉ Ʉدوات الرقابة املالǝمة
  Ɵاه البنوك اإلسالمية

البنوك اإلسالمية تلك األساليب املقترحة اليت ميكـن           إن املقصود بأدوات الرقابة املالئمة لعمل       
إضافتها إىل األساليب السابقة، واليت قد ال ميكن تطبيقها إال يف ظل نظام مصريف إسالمي كامل،                

  :ويف نفس الوقت فهي تنظيم اجلوانب الباقية هلذا النظام و تتمثل يف 
  . تنȚيم إنشاء البنوك اإلسالمية-أوالً

 البنوك ويف أي نظام مصريف على ترخيص أو اعتماد من البنك املركزي للدولة                   جيب أن حتصل  
قبل البدء يف مزاولة أعماهلا، كما إن هلذا األخري احلق يف سحب هذا الترخيص من أي بنـك إذا                   
أخل بقواعد العمل و األنظمة املعمول هبا، لذا نرى أن من واجب البنك املركزي اإلسـالمي أن                 

إنشاء البنوك اإلسالمية بالشكل الذي يساعد على تقوية ودعم اجلهاز املصريف           يشرف على تنظيم    
  :اليت جيب أن تنظم اجلوانب اآلتيةاألنظمة املشار إليها، وككل، وذلك من خالل وضعه للقوانني و

  :إنشاء البنوك اإلسالمية على شكل شركات مسامهة و توسيع قاعدة املشاركني يف رأƧاهلا_ 1
 أغلب البنوك يف العامل على شكل شركات مسامهة، و البنوك اإلسالمية مل تشذ عن هذه                     تنشأ

  .القاعدة يف أغلب البلدان ألهنا ختضع عادة لنفس القوانني املنظمة لعمل البنوك األخرى
     وبالرغم من أن هذا النظام املطبق يلقى استحساناً من أغلب اخلرباء واملفكرين، إال أنه يف نفس                

  .وقت يلقى اعتراضاً من بعضهمال
       فاملؤيدون يرون بأنه إذا أردنا إقامة نظام مصريف إسالمي فال بد أن نقيم هذا النظـام علـى                 
أساس خيدم مصلحة هذه األمة كلها، و البد للبنوك بأن تسهم بقدر طاقتها يف إحـداث توزيـع                  

 ك بطـرح أسـهمها    عادل للدخل و الثروة، و هـذا ال يتـسƖ إال بـأن تقـوم كـل البنـو                  
  .)2(للجمهوركشركات مسامهة

                                                           
 م، 1985 - هـ1406، بنك التنمية التعاوين اإلسالمي، اخلرطوم، 1دليل العمل يف البنوك اإلسالمية، ط:    حممد هاشم عوض –)1(

  . 31:ص
هـ ديسمرب 1405 أول ، ربيع39: ، جملة البنوك اإلسالمية، العدد )إطار لنظام مصريف إسالمي: (   عابدين أمحد سالمة –)2(

  . 22: م،     ص 1984
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 يرى بأن البنوك اإلسالمية تعمل مبئات املاليـني مـن   (*)     إال أن الشيǸ صاحل عبد اللـه كامل 
بالرغم من ذلك   أموال املودعني، بينما ال متثل أموال املسامهني إال نسبة صغرية من تلك األموال، و             

دارة البنك و حيققون نسبة أرباح أعلى مما حيققه املودعـون،           فإننا جند أن املسامهني يتحكمون يف إ      
ال إمكانيـة    ال ميلك أية صالحية يف إختيار املضارب أو عزله و          -و هو رب املال   –أصبح املودع   و

  .توجيهه، بالرغم من أن ذلك حق تكفله أحكام الفقه اإلسالمي لرب املال
بة و توجيه من قبل املودعني، تعديل البنية القانونية              لذا فهو يقترح باإلضافة إىل إنشاء هيئة رقا       

للبنوك اإلسالمية من شركات مسامهة عامة إىل شركات تضامن، و ذلك إميانا منه بأن إدارة أموال                
أن خيـار   الغري مسؤولية كبرية ال تصلح هلا شركات األموال بل شركات األشخاص، خاصـة و             

 يعتمد إىل حد ما على عنصر الثقـة يف األشـخاص            اإليداع و املشاركة يف حسابات اإلستثمار     
تغيريات ليس إلرادة املـودع     القائمني على اإلدارة، و هذه الثقة سوف هتتز إذا ما متت تعديالت و            

    . )1()كما حيدث يف الشركات املسامهة(املشارك دخل فيها و
الوضـعي جند أن        لكن هناك إشكاالت قانونية لتطبيق هذا املقـترح، فعلى مستوى القانون           

البالد العربية و اإلسالمية متنع قوانينها أن تتوىل شركات التضامن األعمال املاليـة كالتـأمني                جل
وخاصة البنوك، حيث حتصر القوانني هذا النوع من األعمال يف شركات املسامهة كهيكل مالئـم               

من حكراً علـى    هلذه األغراض، كما جعلت بعض الدول مثل البحرين واإلمارات شركات التضا          
مواطنيها، ويف فرنسا ال جيوز لألجنيب أن يكون شريكاً يف شركة التضامن إال إذا كان من مواطين                 
دولة من دول السوق األوروبية املشتركة أو أجنبياً متحصالً على بطاقة إقامة أو على بطاقة تـاجر                 

  .أجنيب
الً بصفة غري حمدودة جيعل البنك           هذا باإلضافة إىل إشكاالت أخرى مثل اعتبار الشريك مسؤو        

ال يفتح رأمساله لصغار املستثمرين، كما أن شركة التضامن ال تكون أسهمها قابلة للتداول اعتمادا               
على اإلعتبار الشخصي كما هو متوفر قانوناً يف شركة املسامهة، إضافة إىل إشتراط اإلمجاع مـن                

   .)2(ا يف جل القوانني تقريبالنقل احلصص أو التنازل عنها للغري، و هذ الشركاء

                                                           
  .  سبق تعريفه يف الفصل األول من الباب األول هلذا البحث– (*)

  .  و ما بعدها16: تطور العمل املصريف اإلسالمي؛ مشاكل و آفاق، مرجع سابق، ص :   صاحل عبد اللـه كامل –)1(
، جملة دراسات إقتصادية إسالمية، اجمللد )د تفعيل أداء البنوك اإلسالميةبعض املقترحات القانونية قص: (  عبد الستار اخلويلدي –)2(

  . 178، 177:  م، ص 2002هـ 1423 العددان األول والثاين، حمرم -التاسع
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     هذه اإلشكاالت إذن جتعل الشكل األنسب قانوناً للبنوك اإلسالمية هو شركة املسامهة، لكن             
هـذا  ما يؤكد عليه اخلرباء أيضا هو وضع حد أقصى لتملك األسهم من األفراد أو اجملموعات، و               

  .)1(اع إجتماعي أكربملنع سيطرة رأس املال و توسيع قاعدة املشاركة فيه على قط
     فإذ كانت بعض املصارف املركزية يف العامل تدعو املصارف التجاريـة إىل توسـيع قاعـدة                
مسامهيها ما أمكن، و ذلك من خالل إجبارها على طرح أسهم جديدة لإلكتتاب العام عند زيادة                

ن األوىل بـالبنوك    ، فـإ  )2(رؤوس أمواهلا بدال من حتويل ما لديها من إحتياطيات إىل رأس املـال            
  .اإلسالمية أن تأخذ هبذه القاعدة نظراً لإلعتبارات املذكورة سابقاً

قد انتبهت فعالً إىل هذا اخللل، فأشـارت صـراحة يف نظامهـا             إن بعض البنوك اإلسالمية          
األساسي إىل العدد األقصى من األسهم الذي ميكن أن يتملكه أي مساهم يف رأس مال البنـك،                 

عند –يف نظامه األساسي إىل أنه ال جيوز        ) لوكسمبورȟ(ر بيت التمويل اإلسالمي العاملي    فمثال أشا 
 أن  –اإلكتتاب يف رأس املال األصلي، أو أي زيادة يف رأس املال، أو عند التنازل عـن األسـهم                   

 من جمموع األسهم إذا تعلق األمر بشخص طبيعي أو أكثـر   %5يتملك مساهم واحد أكثر من 
خص معنوي، وذلك محاية الستقالل املشروع وجتنب وقوعه حتت سيطرة كبـار             لش %  15من  

  .)3(املسامهني
     إال أن الباحث مجال الدين عطية يرى بأن النسب املذكورة سابقاً مل متنع التحالفات بني ثالث            

 % 2 إىل   1أو أربع جمموعات للسيطرة على املؤسسة، لذلك يستحسن أال تزيد هذه النسب عن              
  .)4( للشخص املعنوي% 5 إىل 3فراد، و لأل

     وسعياً إىل حماربة سيطرة رأس املال إقترح هذا الباحث أن تتخذ البنوك اإلسـالمية شـكالً                
قانونياً مغايراً هو الشركة التعاونية، واليت تتميز بأن لكل مساهم فيها صوتاً واحداً مهما كان عدد                

                                                           
  . Ʋ :125و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :    حممد شابرا –)1(
، جمموعة من الباحثني، إحتاد املصارف )التفتيش من قبل املصارف املركزيةالرقابة و : من كتاب (الرقابة املصرفية :    عدنان اهلندي –)2(

  .27: م، ص 1987العربية، بريوت، 
، )مكتب القاهرة(، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 1النظام القانوين للبنوك اإلسالمية، ط:    عاشور عبد اجلواد عبد احلميد –)3(

  . 119، 118: م، ص 1996 -هـ1417القاهرة، 
، القاهرة، "إسهام الفكر اإلسالمي يف اإلقتصاد املعاصر: "تقومي مسرية البنوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل ندوة :    مجال الدين عطية –)4(

  . م1988هـ 149
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ن هذه الصورة ممكنة قانوناً وموجودة يف بلدان أوروبا         أسهمه Ɲالف شركة املسامهة، و الغريب أ      
  و أمريكا، لكن قوانني البالد اإلسالمية متنع أن يقوم بأنشطة البنوك والتأمني واإلستثمار أي صورة

  .)1(من الشركات سوى الشركات املسامهة
ث علي القرة        وقد أثري يف هذا الصدد أيضاً إشكال آخر و هو نوعية األسهم، فإذا كان الباح              

، فإن جممع الفقـه     )2(داغي يرى بعدم جواز إصدار و تداول األسهم حلاملها حفاظاً على احلقوق           
 م  1992 – هـ   1412اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة قد أصدر يف دورته السابعة سنة            

  :الفتوى التالية 
 و مبا أن شهادة السهم هـي        إن بيع السهم حلامله و الذي ميثل حصة شائعة من أصول الشركة،           "

وثيقة تشهد باحلق يف متلك هذه احلصة الشائعة، فإن الشريعة ال حترم إصـدار أو تـداول هـذه                   
  .)3("األسهم

     ويبدو أن البنوك اإلسالمية قد أخذت بالرأي األول ألهنا ليست شركات مسامهة عادية، بـل               
هـو   تسهيالً للرقابة جبميع أشكاهلا، و     شركات تتعامل باألموال، وذلك حفاظاً على احلقوق و        هي

  .ما نصب عليه معظم قوانينها األساسية
     ويرى الباحث عاشور عبد احلميد أن كون األسهم إمسية ميكّن البنك مـن مراقبـة جنـسية             
املسامهني، فإذا ُوجدت هناك أسهم ممتازة وكان هلا حق االمتياز يف التصويت، أعطي هذا احلـق                

مني يف البنك اإلسالمي إذا وجد فيه مسامهني غري مسلمني، و ذلـك إلحكـام               للمسامهني املسل 
السيطرة على البنك وضمان عدم خروجه عن قواعد الشرع، و هي مصلحة معتربة شرعاً، أما إذا                
كان اهلدف من تقرير اإلمتياز تغليب أقلية من املسامهني على األكثرية، كنا أمام حالة إضرار حتول                

  .)4(شريعة العادلةدوهنا أحكام ال
  :ضرورة النȌ يف النȚام اɉساسɄ للبنȬ على اإللتزام بǖحكام الشريعة اإلسالمية _ 2

                                                           
، القاهرة، "عاصرإسهام الفكر اإلسالمي يف اإلقتصاد امل: "تقومي مسرية البنوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل ندوة :    مجال الدين عطية –)1(

  . م1988هـ 149
، ذو احلجة 133: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )األسواق املالية يف ميزان الفقه اإلسالمي: (   حمي الدين القرة راغي –)2(

  . 29: م، ص 1992 يونيو -هـ1412
)3( –    Résolutions et recommandations du conseil de l’académie islamique du fiqh de l’O.C.I, 1er ed, Institut 

islamique de recherches et de formation / BID, Jeddah / R.A.S, 1421 H-2000, p : 136.  
  .  121: النظام القانون للبنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :   عاشور عبد اجلواد عبد احلميد -)4(
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     نرى أن من واجب الرقابة الشرعية املركزية للبنك املركزي اإلسالمي، وقبل التـرخيص ألي              
د تأسيسه ينص يف    بنك إسالمي مبزاولة أعماله، أن تتأكد من أن القانون األساسي هلذا البنك أو عق             

أوىل بنوده على اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع أعماله، وأن يعلن ذلك جلميع املتعاملني           
معه، ألن هذا اإلجراء تترتب عليه أحكام أخرى مثل خضوعه لرقابة هيئة الرقابة الشرعية املركزية               

، و آخر هذه األحكام تعرضه      …ية  يف مجيع أعماله، وضرورة أن تكون له هيئة رقابة شرعية داخل          
لسحب الترخيص إذا أخل بإحدى قواعد الشرع يف أعماله وأصر على ذلك، قبل اإلخالل بقواعد               
التنظيم املصريف وإن كانت هذه األخرية ال خترج بطبيعتها عن قواعد الـشرع أيـضا يف النظـام                  

  .املصريف اإلسالمي
3 _ ȯاملا ȃلرأ ƅدɉاحلد ا :  

انني املصرفية يف أغلب البلدان على حد أدين لرأس املال الضروري للسماح للبنـك                   تنص القو 
مبمارسة النشاط املصريف، و خيتلف هذا احلد من دولة إىل أخرى، و نعين بذلك احلد األدƅ املبلـغ          

ىل املقرر لرأس املال بعملة البلد أو بعملة أخرى عاملية، أما تلك احلدود املعنية بنسبة رأس املـال إ                 
  .إحدى عناصر األصول أو اخلصوم فقد تناولناها بالتفصيل سابقاً مع القواعد احلذرة

                ƅويرى الباحث مجال الدين عطية بأن يكون رأس مال البنك اإلسالمي أعلى من احلـد األد     
 لتنوع أنشطة البنك اإلسالمي، واحتمال %  100 إىل 50لرأس مال البنك التقليدي بنسبة    املقرر
  .)1(د جزء من أمواله يف استثمارات طويلة األجل صعبة التسييلجتمي

     ويبدو أن رأي هذا الباحث قد أبداه يف ظل نظام مصريف خمتلط أو اقترح تقنينـه يف نظـام                   
مزدوج القوانني، لكن ال مانع من األخذ به يف نظام مصريف إسالمي كامل، وذلك باإلعتماد على                

  . مال البنوك التقليدية قبل األسلمةذلك احلد األدƅ املقرر لرأس
4 _ Ȭة رقابة شرعية للبنǞضرورة وجود هي:  

     ُيالحظ حاليـاً أن كل بنك إسالمي خيتار هيئته اخلاصة بالرقابة الشـرعية، وهذه الطريقـة             
  :اإلختيار تفتح الطريق أمام بعض األمور السلبية منها  يف
، حىت و لو كانت هذه البنوك اإلسـالمية تعمـل يف           إختالف التطبيقات البنكية من بنك آلخر      -

  .)1(نفس البلد

                                                           
  . 91:  احلرية و التنظيم، التقليد و اإلجتهاد، النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص البنوك اإلسالمية بني:   مجال الدين عطية –)1(
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  ة و أنه معني من قبل املصرف و يتقاضى أجره منه، و قدتاللية للمفيت خاصـعدم توفر اإلستق -
  .يتعرض لإلستغناء عن خدماته و استبداله بغريه كما أشرنا سابقاً

 أن من واجـب هيئـة الرقابـة         -ميعند دراسة هيئات البنك املركزي اإلسال     –     لذلك رأينا   
الشرعية املركزية أن تتدخل يف تعيني أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية، حبيـث ال               

  .ميارسون عملهم إال بعد تثبيتهم و املصادقة عليهم من اهليئة املركزية
اؤها ملزمـة، ال         وحىت تقوم هيئات الرقابة الشرعية بعملها على أكمل وجه جيب أن تكون آر            

  :)2(جمرد مشورة أو اقتراح، و تتلخص أهم مهام هذه اهليئات يف
 دراسة نظام املصرف األساسي، مث التحقق من مجيع التعليمات و دراسة العقود الـيت يربمهـا                 -

  .املصرف، للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة
  حىتة و سائر العاملني يف البنك، و اإلجابة على التساؤالت و اإلستفسارات املطروحة من اإلدار-

  .من قبل املتعاملني و املسامهني يف املصرف
، و يف إعداد التقرير السنوي      )اجلمعية العامة للمسامهني  ( املشاركة يف اإلجتماع السنوي للبنك       -

  .له، و التبيني للمسامهني و املودعني مدى التزام البنك بأحكام الشرع
أو الطارئة ملناقشة القضايا املستجدة، و قد ُتصدر الفتاوى واآلراء يف            عقد اإلجتماعات الدورية     -

  .كتب توزع على العاملني و اجلمهور كما يفعل كثري من البنوك اإلسالمية
 قانون املـصارف    نصمثالً  ف     أما من حيث عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي،           

  .)3( عن ثالثة ذه اهليئةه ءال يقل عدد أعضاعلى أن ربية املتحدة اإلسالمية لدولة اإلمارات الع
     و يرى الباحث عبد احلميد البعلي أيضاً بأن ال يقل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يف البنك                 

و اضرب هلم مثالً أصحاب القرية إذ       :"اإلسالمي عن هذا العدد، وقد إستلهم ذلك من قوله تعاىل           

                                                                                                                                                                                     
)1( –   Mabid Ali AL-JARHI and Munawar IQBAL : Islamic Banking ; answers to some frequently asked 

questions, op.cit., p : 44.  
  . 235، 234: الت و عمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص الشامل يف املعام:   حممود عبد الكرمي أمحد إرشيد -)2(
يتعني النص يف عقد تأسيس املصرف أو املؤسسة املالية أو الشركة اإلستثمارية اإلسالمية ويف النظـام                " :يلي  حيث نص هذا القانون على ما         -)3(

األساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة تتوىل مطابقة معامالهتا وتصرفاهتا ألحكام الشريعة اإلسـالمية                      
، يف شأن املصارف و املؤسسات املاليـة و الـشركات االسـتثمارية             1985 لسنة   6: ، من القانون اإلحتادي رقم      6: املادة  أنظر   "…دهاقواعو

  .   اإلسالمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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 وهذا. )1("ا إنا إليكم مرسلون   جاءها املرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالو         
  من عدم التواطؤ بينهم ال قدرورة بينهم من جهة، و من جهة أخرى لكي نضـليكون الرأي مش

  .)2(اهللا
هــ  1421     وبنفس العدد أوصت ندوة الربكة التاسعة اليت عقدت مبكة املكرمة يف رمضان             

 ال يـسوȟ فيهـا اإلكتفـاء        م، حيث رأت بأن هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية        2000
مبستشار أو مراقب شرعي واحد، بل جيب أن ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة و أن يكونوا خمتصني                  
بالفقه، مع مالحظة أن بنك الربكة اجلزائري الذي ينتمي هلذه اجملموعة ال يـستعني إال مبستـشار                 

الستقالل هذه اهليئـات،    كما دعت الندوة إىل ضرورة توفري الضـمانات الكافية         . شرعي واحد 
  .)3(وإعفاؤها من قبل اجلمعية العمومية وذلك بأن يكون تعيينها

     و بالعودة لطبيعة األعضاء املكونني هليئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسـالمية مـن حيـث               
م على أن   1979هـ  1399ختصصهم، فقد أوصى املؤمتر األول للمصرف اإلسالمي بدŸ سنة          

سالمي هيئة للرقابة الشرعية تتشكل من بعض علماء الشريعة والقـانون املقـارن             يكون للبنك اإل  
وƲن ال نرى مانعاً من األخذ هبذا الرأي ما دام نابعاً من اجتهاد مجاعي، إال               . )4(رجال اإلقتصاد و

 على علمي الشريعة واإلقتصاد وخصوصا يف اجلوانب املالية         -يف نظرنا –أن التركيز جيب أن يكون      
  .ملصرفية بدرجة أكرباو

  .  العمل على ضمان استقرار موارد البنوك اإلسالمية املتǖتية من الوداǝع–ǭانياً 
     نعين بضمان املوارد املتأتية من الودائع احلفاȗ على حقـوق املـودعني و أمـواهلم باختـاذ                 

لكن جتب متابعتها   اإلجراءات الالزمة حلمايتها، و هي مبادرة قد يقوم هبا البنك اإلسالمي نفسه،             
  :احلرص على تطبيقها من طرف البنك املركزي اإلسالمي، وتتمثل يف و
  :التǖمني على الوداǝع ǨƠ الطلب _ 1

     تشترك كل البنوك اإلسالمية العاملة يف الدولة يف صندوق ضمان الودائع الذي تـديره هيئـة    
لك بالتفصيل عند احلديث عن هـذه       تأمني الودائع لدى البنك املركزي اإلسالمي، و قد شرحنا ذ         

                                                           
  . 14 و 13:   سورة يس، آية -)1(
، مكتبة وهبة، القاهرة، 1اإلستثمار و الرقابة الشرعية يف البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية، ط:  احلميد حممود البعلي   عبد-)2(

  . 219، 218: م، ص 1991هـ 1411
  . 18: م، ص 2001، فرباير 4: ، العدد "املستثمرون"  جملة -)3(
  . 319: ق، ص البنوك اإلسالمية، مرجع ساب:   عوق حممد الكفراوي -)4(
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  اهليئة يف الفصل السابق، لكن ما نريد التأكيد عليه هنا هو إجبار البنك املركزي لكل البنوك على                
اإلشتراك يف هذا النظام حفاظاً على أموال املودعني، و من مث احلفاȗ على الثقة يف النظام املصريف                 

  .ككل
ي الكلي الذي اقترحناه بالنسبة للودائع حتت طلب ال يتطلب          قد ُيقال هنا بأن نظام االحتياط          و

التأمني عليها، لكن الرد هو أننا اقترحنا استخدام جزء منها لإلقراض احلسن سـواء لألفـراد أو                 
للحكومة، كما أن بقاء اجلزء األعظم منها داخل البنك ال يعين بعدها التام عن املخاطر األخـرى                 

  .املختلفة
  :ن اɉرباح كمǺصصات ملواجهة اƪساǝر اليت قد تصيب وداǝع املضاربة  إقتطاع نسبة م_2

لقد أشرنا من قبل إىل أن البنك اإلسالمي يتلقى ودائع اإلستثمار علـى سـبيل املـضاربة أي                   
املشاركة يف الربح و اخلسارة مع أصحاهبا، ما مل يثبت عليه التعدي أو التقـصري يف أداء واجبـه                   

  .الةفيضمنها يف هذه احل
     لذا ومن باب احلفاȗ على سالمة و استقرار النظام املصريف، يفرض البنك املركزي اإلسالمي              
على كل بنك يعمل حتت إشرافه إنشاء صندوق ملواجهة خماطر اإلستثمار اليت قد تصيب ودائـع                

ـ               سامهني املضاربة، وتتم تغذيته بنسبة من األرباح السنوية الصافية للمصرف قبل توزيعها علـى امل
  .واملودعني

ملاذا يتحمل مودعو املضاربة احلالية تأمني اخلسائر اليت قـد حتـدث            :      وقد ُيثار هنا إعتراض     
مستقبالً؟، و ميكن الدفاع ضد هذا التحفظ على أساس املصلحة العامة، حيث أن ثقة اجلمهور يف                

ى اسـتيعاب اخلـسائر     صحة و جناح املؤسسات اإلسالمية تعتمد على مقدرة هذه املؤسسات عل          
، كما ميكن أن    )1(بطريقة منظمة، ولذا جيب على املودعني قبول هذه التضحية الطفيفة من أرباحهم           

يكون ذلك أيضاً على سبيل التربع أو التعاون الذي أمر به اإلسالم، بشرط إعالم املودع بذلك يف                 
  .البداية أي عند إيداع أمواله

األرباح السنوية لتغذية الصندوق، وكذا نسبة التعويض، فال نرى              وبالنسبة للمعدل املقتطع من     
أنه باإلمكان وضع نسب موحدة يف هذا الشأن وذلك الختالف أحجام البنوك وكذا البيئات، بل               
واختالف الظروف االقتصادية، إذ قد يشهد اإلقتصاد سنوات للرخاء مث سنوات عجاف، لذا نرى              

                                                           
عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل :   حممد عمر شابرا -)1(

  .  م1993هـ 1413الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
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ر بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية، وأن تكون قابلة للتغـيري           أن ُتحدَّد تلك املعدالت بالتشاو    
  .واملراجعة دورياً

     لكن ما جتب اإلشارة إليه هنا، وحىت تتحقق العدالة يف هذا النظام نـرى بوجـوب التقيـد                  
  :بالضوابط اآلتية 

- ňأو تقصري منأن ال يتم اللجوء إىل تعويض اخلسائر اليت قد تصيب ودائع اإلستثمار بسبب تعد   
  .املصرف، إذ من املعلوم شرعاً أن هذا األخري هو املسؤول عن حدوثها و تعويضها يف هذه احلالة

قد نص البنك اإلسالمي األردين للتمويل واإلستثمار عن ذلك صراحة يف نظامه األساسي،                  و
باح السنة فإهنا تقابل من     وأشار إىل أن اخلسارة اليت حتدث من غري تعدň أو تقصري واليت تزيد عن أر              

، أما إذا مل    )الذي يشكل بنفس الطريقة اليت شرحناها     (الرصيد املتكون يف حساب خماطر اإلستثمار       
تكف أموال صندوق خماطر اإلستثمار لتغطية اخلسائر، فإنه يتم تدوير اخلسائر ألعوام تالية لتغطى              

  .)1(ليت حدثت فيها اخلسارةمن أرباح العمليات اإلستثمارية اليت مل تصف يف السنة ا
شابرا بأن محاية الودائع قد تؤدي إىل الƕوع السيǜ وتدفع البنوك إىل جتاوز             .ع.الباحث م  يرى   -

احلدود اآلمنة يف منح اإلئتمان وإختاذ إجراءات بعيدة عن احلكمة يف هذا الصدد، و لذلك البد من                 
ظام املصريف من جانب، و عـدم تـشجيع         رسم خط دقيق بني ضرورة تعزيز ثقة املودعني يف الن         

  .)2(اإلمهال و التراخي من قبل البنوك من جانب آخر
     ونرى أن احلل هلذه املشكلة يكمن يف توضيح مسؤولية البنك، و كيفية إثبات حالة التعدي أو                

ذا التقصري من جانبه، وهو الشيء الذي تناولناه بالتفصيل يف الفصل الثالث من الباب األول من ه               
  .البحث

 إذا ما قرر البنك اإلسالمي أن ينهي عمله يف أي وقت، يرى الباحث حممد جناة اللـه صديقي                  -
، بينما يرى أغلب    )3(بأن املبالغ اليت يف صندوق مواجهة خماطر اإلستثمار توزع على محلة األسهم           

خـسائر ودائـع    الباحثني أنه يف حالة تصفية املصرف حيول الرصيد املتبقي للصندوق بعد تعويض             

                                                           
  . 48: ظام محاية الودائع لدي املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص ن: عثمان بابكر أمحد :    نقالً عن -)1(
  . 88: الرقابة و اإلشراف على املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص : طارق اللـه خان   حممد عمر شابرا، -)2(
السعودية، / سالمي، جدة ، املركز العاملي ألحباث اإلقتصاد اإل1النظام املصريف الالربوي، ط:   حممد جناة اللـه صديقي -)3(

  . 36:  م، ص 1985 –هـ 1405
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، و هو الرأي الذي نؤيده، والذي نصت عليه كـثري مـن قـوانني               )1(املضاربة إىل أغراض خريية   
  .املصارف اإلسالمية

كما رأينا يف صندوق ضمان الودائع اجلارية، فإنه ميكن استثمار جزء من أمـوال الـصندوق                 -
حصل املودع على نصيبه مـن      اخلاص مبواجهة خماطر اإلستثمار لودائع املضاربة، لكن بشرط أن يت         

  أرباح ذلك اإلستثمار إذا ترك وديعته ألكثر من سنة، و ذلك مبقدار ما ُسحب من أرباحه يف السنة
  .لتغذية  هذا الصندوق إضافة إىل أرباحه العادية عن استثمار وديعته إىل غاية سحبها

إذا كان  (يف أموال الزكاة         ويرى الباحث حممد رابوي بإمكانية اقتطاع جزء من سهم الغارمني           
، و ُيضاف إىل صندوق خماطر اإلستثمار، فهو صـندوق          )البنك اإلسالمي يقوم جبمعها و توزيعها     

، لكننا ال نؤيد هذا الرأي خمافة أن يكون ذلك على حساب املصارف الـشرعية               )2(خمصص للغرم 
  .الصندوقاألخرى للزكاة، كما أن الطريقة اليت ذكرناها كفيلة بتغطية احتياجات 

  .  القيام بوșيȦة امللجǖ اɉخري لɌقراȏ بالنسبة للبنوك اإلسالمية-ǭالثاً 
     ميكن للبنك املركزي اإلسالمي أن ميارس وظيفته كملجأ أخري لإلقـراض بالنـسبة للبنـوك               

  :اإلسالمية، أو يقوم بإعادة متويلها وفق ثالث صيغ هي 
  :كزي ما يساوي عاǝد وداǝع اإلستثمار على أساȃ املضاربة مع إعطاء البنȬ املر_ 1

     إذا وقع البنك اإلسالمي يف عجز للسيولة فإنه ميكنه اللجوء إىل البنك املركزي للحصول منه               
على التمويل املطلوب على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة، أي أن تعامل تلك األموال مثـل                

 العائد بنفس الطريقة اليت حتتسب هبا للودائـع         ودائع املضاربة املوجودة لدى املصرف وحيتسب هلا      
  .األخرى، على أن يكون ذلك ضمن حدود وقيود متفق عليها

     ويف حال األزمة ميكن للبنك املركزي اإلسالمي جتاوز تلك احلدود، مـع توقيـع جـزاءات           
ألموال ال  ، و تفادياً لإلستخدام السيء لتلك ا      )3(وحتذيرات مناسبة وتنفيذ برنامج تصحيحي مالئم     

ننصح مببادرة البنك املركزي بإيداع جزء من األموال لدى البنوك على شكل ودائع مضاربة حلـل     
هذه املشكلة كما رأينا يف بعض الدول، بل ال جيب أن يتم متويل البنوك إال عند الـضرورة، وأن                   

                                                           
املصارف : رفبق يونس املصري : وكذلك .Ʋ :178 ،179و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص : حممد عمر شابرا :   أنظر -)1(

  . 17: اإلسالمية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، مرجع سابق، ص 
ركزية يف النظام املصريف اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيق املصرف امل:    حممد إبراهيم رابوي -)2(

  . م1993 –هـ 1413أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
  . Ʋ :268و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص :   حممد عمر شابرا -)3(
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ـ               ع نقـدي   تقتصر تلك الطريقة على حالة ضǸ األموال إىل اإلقتصاد عند الرغبة يف إحداث توس
وذلك على شكل ودائع مركزية لدى البنوك كما رأينا عند إصدار النقود مـن طـرف البنـك                  

  .املركزي اإلسالمي
ويف حالة منح البنك املركزي للتمويل على أساس املضاربة للبنوك وكمقرض أخري هلا، فإنـه                 

التضخم حىت ال   ميكنه استخدام نسبة رحبه كبديل عن سعر إعادة اخلصم، حبيث يرفعها يف أوقات              
تبالغ البنوك يف طلب هذا التمويل، أو العكس يف احلاالت األخرى، ويف حالة الرغبة يف التوسـع                 
النقدي جيعل البنك املركزي نسبة رحبه يف هذه احلالة مساوية لتلك النسبة اليت يطلبها عن الودائع                

  .املركزية
 تلتزم بǚقراȏ احلكومة يف حالة      على أساȃ القرȏ احلسن بالنسبة للبنوك اإلسالمية اليت       _ 2

  :اإلختيار 
     يرى الباحث منري هندي أن قيام البنك املركزي بدور املقرض األخري على أساس املشاركة يف               

  :الربح واخلسارة يعد نظرياً إىل حد كبري، وذلك لسببني 
قد تـصل إىل    أن القروض املقدمة يف مثل هذه األحوال عادة ما تكون قصرية األجل، و            :  األول   -

  .يوم واحد أو بضعة أيام، مما يصعب معه تطبيق مبدأ املشاركة
هو أن مثل هذه القروض عادة ما تستخدم يف تلبية مسحوبات، ولـيس يف عمليـات                :  الثاين   -

  .)1(استثمارية مما يصعب معه التعامل على أساس املشاركة
لبنك املركزي والبنوك اإلسـالمية،         لذا نرى بوجوب توفري صيغة للتمويل القصري األجل بني ا         

  .وال نراها صاحلة إال من خالل القرض احلسن، أو بتبادل السيولة بني البنوك كما سنرى الحقاً
     لقد اقترحنا أن يف النظام املصريف اإلسالمي جيب أن ختضع البنوك اإلسالمية لنظام احتيـاطي               

 تعد أهم مصدر إلنشاء النقود لدى البنوك،         فيما خيص الودائع اجلارية اليت     % 100قانوين بنسبة   
لكن يستثƖ من ذلك استخدام واحد و هو اإلقراض احلسن سواء لألفراد أو للحكومة، وال يعـد                 
هذا إخالالً بذلك النظام، بل يدخل ضمن الدور اإلجتماعي و التنموي املنوط بالبنوك اإلسالمية،              

  .ما دام بدون عائد) بالتايل إنشاء النقودو (كما لن تسرف هذه البنوك يف ذلك االستخدام 
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     وسوف نرى الحقاً أن اإلقراض احلسن للحكومة قد يكون اختيارياً مقابل سندات خزينـة              
حكومية، و قد يكون إجبارياً بنفس املقابل إذا مل تكف موارد الدولة لتغطية نفقاهتا من الطريقـة                 

  .دات احلكومية األخرى املشار إليها سابقاًاإلختيارية لشراء سندات اإلقراض احلسن أو السن
     لذا ومن هذا املنطلق، فإن البنك املركزي اإلسالمي ال يلتزم مبنح قروض حـسنة إال لتلـك                 
البنوك اليت تلتزم هي أيضاً بإقراض احلكومة عند اإلختيار، وذلك مبوجب اتفاق بني البنك املركزي               

يها من البنك املركزي ميكن أن يعيد شراءها هذا األخري     وتلك البنوك، حبيث أن السندات اليت تشتر      
  .من البنوك بنفس السعر مىت احتاجت إىل سيولة، وحبد أقصى هو قيمة ما متلكه من تلك السندات

  اظاً على اإلمتيازـوك بطريقة إجبارية، وحفـك املركزي تلك السندات للبنـأما إذا باع البن  
 حال اإلختيار، فيمكن للبنك املركزي أن مينح هذه البنوك          املمنوح للبنوك اليت تقرض احلكومة يف     

قروضاً حسنة، ليس بشراء سندات اإلقراض احلسن منها، بل مببلغ يعادل نسبة مئوية معينـة مـن                 
قيمة تلك السندات، أما بالنسبة لبقية البنوك فإن عليها أن حتصل على التمويل من خالل البـدائل                 

  .تاألخرى املطروحة ويف كل احلاال
3 _             Ȕوصاحبة العجز أي العمل كوسي ȐǝاȦبني البنوك اإلسالمية صاحبة ال Ȕالرب ȃعلى أسا

  :بعمولة 
      ميكن أن حتل البنوك اإلسالمية مشكلة احتياجها إىل سيولة خاصة يف األجل القصري، من

ربح تبادل السيولة فيما بينها، على أساس اإلقراض احلسن أو على أساس املشاركة يف ال خالل
  .اخلسارة، وذلك بنفس الترتيبات اليت رأيناها عند تأسيس سوق نقدي إسالميو

     لكن ما ميكن إضافته هنا، وحىت يؤدي البنك املركزي اإلسالمي دوره كملجأ أخري لإلقراض،              
فإن بإمكانه إدارة هذا النظام حبيث يربط بني البنوك صاحبة الفائض و صاحبة العجز، وأن يعمـل                 

  .وسيط مقابل عمولةبينها ك
     وقد اقترح الباحث أمحد جابر بأن ينشǜ  البنك املركزي صندوقاً يودع فيه كل مصرف نسبة                

، و يف حالة احتياج املصرف إىل سيولة يقـدمها لـه            %  5معينة من مما لديه من الودائع و لتكن         
 وضـع هـذا     البنك املركزي يف حدود ضعف الرصيد الذي وضعه يف الصندوق إىل حني حتسني            

املصرف فيقوم بردها، والشك أنه يف مقدور البنك املركزي أن يتحقق من حالة الـسيولة لـدى                 
  .)1(املصرف
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     ونرى أنه يف حالة تطبيق هذا اإلقتراح، فإن تلك النسبة تقتطع من ودائع اإلستثمار إضافة إىل                
الحتياطي كامل لدى البنوك،    ما يقتطع منها كنسبة لإلحتياطي، وذلك ألن الودائع اجلارية ختضع           

وال ُيسمح باستخدامها إال لغرض حمدد قد ال يؤدي إىل عجز يف سـيولتها حـسب الترتيبـات                  
  .السابقة
  . إستǺدام أدوات الرقابة املصرفية البديلة عن سعر الȦاǝدة_ رابعاً

 علـى نـسب          ُيقصد باألدوات البديلة عن سعر الفائدة تلك األساليب اليت تعتمد على التأثري           
توزيع األرباح يف عمليات املشاركة يف الربح و اخلسارة، أو هوامش الربح يف املتاجرات، وكذلك               

  . املسبقة واملؤجلة يف بعض عمليات التمويل األقساط
     ومع مراعاة الضوابط اليت وضعناها هلذا التأثري يف املبحث السابق، فإننا نرى أن تدخل البنك               

  : هذا الصدد يكون كما يلي املركزي اإلسالمي يف
التǭǖري على نسب توزيع اɉرباح على املودعني واملستثمرين يف التمويل باملـضاربة مـع              _ 1

  :البنوك اإلسالمية 
     يف حاالت الكساد أو الركود اإلقتصادي، وعندما يرغب البنك املركزي يف تنشيط اإلقتصاد             

القدرة الشرائية لألفراد، فإنه يصدر تعليمـات ملزمـة      وزيادة حجم النقد املتداول، وبالتايل زيادة       
للبنوك بأن تكون نسبة الربح املوزع على املودعني يف حدها األقصى، وكذلك الـشأن بالنـسبة                
للذين حيصلون على التمويل من البنوك على سبيل املضاربة، ولو أدى األمر بتضحية املسامهني جبزء               

بينما يقوم البنـك    . مع املستثمرين كأصحاب رأس املال    من أرباحهم مع املودعني كمضارب، أو       
  .املركزي بعكس اإلجراء  السابق يف حاالت التضخم

2 _                Ȭربـاح بـني البنـɉيف التمويل باملشاركة ونسب توزيـع ا Ȭري على حصة الشريǭǖالت
  :اإلسالمɄ والشركاء 

الت التضخم بأن يصدر         ميكن للبنك املركزي إذا رغب يف إنقاص حجم النقد املتداول يف حا           
تعليماته إىل البنوك بأن ترفع من حصة الشريك املطلوبة للدخول يف املشاركة مع البنك اإلسالمي،               
وهذا على غرار رفع هامش الضمان يف شراء األوراق املالية بالبنوك التقليدية، وبالتايل تـنخفض               

ء السابق إذا رغب يف تنـشيط       حصة البنك يف هذه املشاركة، ويقوم البنك املركزي بعكس اإلجرا         
  .اإلقتصاد
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    وعلى ضوء هذه الرغبة دائماً، فإن البنك املركزي يأمر البنوك برفع معدالت توزيع األرباح إىل               
حدها األقصى على الشركاء، ولو جتاوزت أحياناً نسب مشاركتهم يف رأس املال، وذلك مقابـل               

  .سب مسامهاهتم يف حاالت التضخمأن يرضى الشركاء بنسب توزيع لألرباح قد تقل عن ن
3 _ Ȕالبنوك اإلسالمية يف املراحبة وكذا العربون والقس Ǵرب Ȉري على هامǭǖالت:  

     يضع البنك املركزي حداً أدƅ وآخر أعلى هلامش ربح البنوك يف عمليات املراحبـة، لتـرك                
  .املنافسة بني البنوك  يف حتديد هوامشها داخل هذا اجملال

دخل البنك املركزي لرفع ذلك اهلامش أثناء التضخم، كان اهلامش احملدد أقل أو يساوي                   فإذا ت 
ذلك احلد األقصى، وطبعاً لن يكون ذلك لرفع أرباح البنوك بل إلنقاص حجم النقد املتداول وعند              
الضرورة القصوى، على أن ال يكون ذلك تغيرياً لعقود قائمة بل للصفقات اجلديدة، على أسـاس                

  . ظم مراحبات البنك اإلسالمي تتم يف األجل القصريأن مع
يف سياسته النقدية والتمويلية    ) البنك املركزي السوداين  (     فعلى سبيل املثال، نص بنك السودان       

 يف العام كحـد أدƅ، علـى أال         %  12م على تطبيق هامش أرباح للمراحبة بنسبة        2002لعام  
  .)1( كحد أعلى% 15يتعدى اهلامش 

    وموازاة لذلك، وكما تقوم البنوك التقليدية يف مثل هذه احلاالت برفع القسط املدفوع مـن                
العميل يف حالة استفادته من قرض بنكي لشراء سلعة استهالكية مثالً، فإنه ميكن للبنك اإلسالمي               

ـ                 ة ضـمان   أن يرفع يف هذه احلالة من قيمة العربون املدفوع مسبقاً يف املراحبة، أو ما يسمى بدفع
اجلدية، كما ميكنه أيضاً أن يزيد من قيمة أو مبلغ الدفعات يف البيع اآلجل، وبالتايل يقلـص مـن                   
عددها ما دام األمر يتعلق بعقد صفقات جديدة، وهو ما تقوم به البنوك التقليدية أيـضاً بالنـسبة             

 أن يقوم بعكس    أما يف حاالت الركود اإلقتصادي فيمكن للبنك اإلسالمي       . لإلئتمان اإلستهالكي 
  .اإلجراءات السابقة

     وقد أثارت قضية العربون الذي ُيفقد عند نكول العميل يف املراحبة إعتراض مجهور الفقهاء، 
، كما أفىت )2(إال أن هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت أجازته هبذه الصورة

 م، 1983 –هـ   1403إلسالمي بالكويت سنة العلماء اجملتمعون يف املؤمتر الثاين للمصرف ا

                                                           
: ، ص 2002، سبتمرب 262: ، العدد ) يف السودان2002السياسة النقدية و التمويلية لعام : (  جملة إحتاد املصارف العربية -)1(
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للبنك اإلسالمي أن يستقطع من العربون ما يساوي قيمة الضرر الفعلي الواقع عليه من  بأنه جيوز
  .)1(جراء نكول املشتري عن الوفاء بوعده

     لذا نقترح أن يكون هذا العربون مساوياً هلامش الربح الذي ينوي البنك حتقيقـه يف عمليـة                 
  .عند مصادرة هذا العربون) الربح الضائع(احبة، وذلك حىت يكون مساوياً ملقدار الضرر املر
4 _ Ʉار التمويلƶيف اإل Ǵالرب Ȉوهام ȓقساɉري على قيمة اǭǖالت:  

     تقدم البنوك اإلسالمية خدمات اإلجيار التمويلي اخلاصة ببعض املعدات لعمالئهـا، بـنفس             
، وذلك لعدم تعارض هذه الصيغة يف       Leasingتقليدية تقريبا بصيغة    الشكل الذي متارسه البنوك ال    

  .جمملها مع أحكام الشريعة اإلسالمية
     ومبا أن اإلجيار التمويلي ميثل صيغة متويل متوسط األجل، كما ال ميكن تغيري عناصره أثناء مدة                

نه ميكن للبنـك املركـزي      العقد غالباً، وبالتايل ينصب التغيري على العقود اجلديدة منها فقط، فإ          
اإلسالمي أن يستعمل التأثري على عناصره كأداة من أدوات السياسة النقدية يف األجل املتوسط أو               

ففي أوقات التضخم مثالً يأمر البنك املركزي بقية البنوك بأن ترفع من قيمـة األقـساط                 .الطويل
ويف أوقات الركود أو اإلنكماȇ     . وتقلص من عددها، وأن ترفع من هامش رحبها يف هذه العملية          

  .يأمر بعكس اإلجراءات السابقة
5 _ Ǵالرب Ȉوهام ȓقساɉاملسبَّق يف استصناع املباين و على بقية ا Ȕري على القسǭǖالت:  

     رأينا أن البنوك اإلسالمية تقدم التمويل بصيغة اإلستصناع خاصة يف بناء العقارات، علـى أن               
. بالتقسيط غالباً، بعد إضافة هامش ربح لصاحل البنك إىل تكلفة العقـار           يسدد العميل قيمة العقار     

يف األجل املتوسط أو الطويل، فإنـه       ) إذا تعلق األمر ببناء عقارات    (ومبا أن اإلستصناع يطبق عادة      
  .تنطبق عليه نفس األحكام اليت رأيناها يف اإلجيار التمويلي

لبنك املركزي يأمر بزيادة قيمة القـسط املـدفوع              وبناًء على ذلك ويف أوقات التضخم فإن ا       
مع تقليص عددها، إضافة إىل رفـع       ) إذا مت الدفع بالتقسيط   (مسبقاً وقيم األقساط املدفوعة الحقاً      

  .هامش الربح للبنوك يف هذه العمليات، ويف أوقات الكساد يأمر بعكس ذلك
السياسة ينصح هبا يف أوقات الكـساد            إال أن ما جتب اإلشارة إليه هنا، هو أن استعمال هذه            

أكثر من أوقات التضخم اليت ميكن اللجوء فيها إىل وسائل أخرى، وذلـك نظـراً ألن البنـوك                  
اإلسالمية يعمل معظمها داخل البالد اإلسالمية، وهذه البالد يعاين أغلبها من مشكلة السكن، لذا              

                                                           
  . 47: م، ص 1988 هـ أفريل 1408، شعبان 81:   جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد -)1(



 

272

ملسامهة يف إنعاȇ اإلقتصاد، واملسامهة يف      فإن استعمال هذه األداة يف أوقات الركود قد يؤدي إىل ا          
  .عالج تلك املشكلة يف نفس الوقت

إستعماȯ سياسة السقوف اإلǝتمانية بصيȠ التمويل اإلسالمɄ كǖداة كمية فرديـة أو            _ خامساً
  . نوعية للمجموع

     رأينا أن العديد من القوانني املصرفية حتدد حجم اإلئتمان املمنوح إىل عميل واحـد بـسقف            
معني ميثل عادة نسبة مئوية من رأس املال اخلاص للبنك، تطبيقاً لقاعدة توزيع املخاطر اليت تعتـرب                 
إحدى القواعد احلذرة، كما رأينا بأنه ال مانع للبنوك اإلسالمية بأن تأخذ مبثل هذه القاعدة، مـا                 

     ن القـوانني هـو    دام ذلك يشكل احتياطاً ضد املخاطر إذ أن املعدل املعمول به حالياً يف كثري م              
  ، وإن كنا نفضل ختفيض هذه النسبة حىت يستفيد من متويالت البنوك أكرب عدد من األفراد% 25

  .واملؤسسات يف اجملتمع، على أن يترك حتديدها بعد ذلك للبنك املركزي اإلسالمي يف كل دولة
نوك اإلسالمية أما اجلانب اآلخر لسياسة السقوف اإلئتمانية واملطلوب تطبيقها من طرف الب    

فهو استخدامها كأداة نوعية، وذلك ما أصر عليه حمافظو البنوك املركزية والسلطات النقدية لبلدان              
 م، حيـث    1981يف مارس   ) السودان(منظمة املؤمتر اإلسالمي خالل اجتماعهم الرابع باخلرطوم        

مار املؤسـسات   رأوا بأنه يتوجب أن يكون للمصرف املركزي سلطة توجيه وتنظيم عمليات استث           
املالية هبدف ختصيص اإلئتمان مبا يتوافق واألهداف اإلسالمية، حيث أن عليه إصدار التوجيهـات              
بشأن األغراض اليت ُيمنح التمويل فيها أو ال مينح، وسقوف هذا التمويل واهلوامش النقدية الـيت                

  .)1(يليتعني اإلحتفاȗ هبا، ونسبة الضمان اليت جيب احلصول عليها يف هذا التمو
     وعلى سبيل املثال، ونتيجة لنجاح البنوك اإلسالمية يف متويل قطاع الزراعة يف الـسودان يف                
أواسط التسعينيات، ومتاشياً مع السياسة اإلقتصادية للبلد اليت اعتمدت على التنمية الزراعية، رفع             

  .)2(ريف من السقوف التمويلية للقطاع املص% 50البنك املركزي نصيب الزراعة إىل 
  . التعامل يف السوȧ املȦتوحة بالسندات احلكومية اإلسالمية_ سادساً

     جيب أن نشري يف بداية تناولنا هلذا املوضوع بأننا لسنا بصدد احلديث هنا عن الصيغ اإلسالمية                
 البديلة لتغطية العجز يف موازنة الدولة أو يف خزينتها، بل التعرض ألنواع السندات احلكومية الـيت               

                                                           
  .  Ʋ : 202و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص:   حممد عمر شابرا -)1(
: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )تقرير منو القطاع املصريف اإلسالمي و آثاره على ساحة املال العاملية: ( صاحل عبد اللـه كامل -)2(

  . 48: م، ص 1996هـ فرباير 1416، شوال 179
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 يف السوق املفتوحة كـأداة      -حسب رأينا –ميكن للبنـك املركـزي اإلسالمي أن يتعـامل هبا          
للسياسة النقدية، وكبديل للسندات العمومية اليت يتعامل هبا البنك املركزي التقليدي، وأهم هـذه               

  :السندات 
  :سندات السلم كبديل عن أǽونات اƪزينة _ 1

ار سندات السلم كبديل ألذونات اخلزينة، أي سندات ألجل              إقترح الباحث سامي محود إصد    
قصري ولتمويل العجز املؤقت يف اخلزينة العامة للدولة، حبيث تعتمد على أي إنتاج قومي يف العـامل           
اإلسالمي كالقمح وسائر احلبوب وصوالً إىل البترول واملطاط، وعن طريق ترتيب إصدارات السلم        

  .)1( إجياد سوق للعرض والطلب على هذه السنداتاألول مث السلم املوازي ميكن
     لكن اإلشكال الذي ُيطرح هنا يف تداول سندات السلم هو عدم جواز بيـع املـسلم فيـه                  

قبل قبضه عند مجهور الفقهاء، وهو ما حاول الباحث سامي محود تفاديه بفكرة الـسلم               ) السلعة(
  :جييز اإلمام مالك هذا البيع على التفصيل اآليتاملوازي إال أن ذلك ال حيل مشكلة التداول كلية، و

جيوز ذلك قبل قبضه وقبل أجله، مـن غـري الطعـام            ) : البائع( بيع املسلم فيه لغري املسلم إليه        -
  .أو أقل أو أكثر) أي الثمن(والشراب أو مبثل صنفه، مبثل رأس املال 

السابقة ومبثل الثمن أو أقل منه، أما       جيوز ذلك بالشروط    :  بيع املسلم فيه للمسلم إليه قبل قبضه         -
  .)2(أكثر فال جيوز ذلك بأي حال من األحوال

     لذلك واحتراماً هلذه الضوابط، فإذا قامت الدولة بإصدار سندات للسلم فال يكون ذلـك يف               
أصناف الطعام كالقمح بل يف األصناف األخرى وأمهها البترول أو املعادن، حيث تبيـع الدولـة                

حبيث يكون  إنتاجها املستقبلي بسندات مقابل تعجيل الثمن لتمويل العجز يف خزينتها، و          جزءاً من   
  .يف العملية هامش ربح ال يتحقق إال عند التسليم

     كما نقترح أن تباع هذه السندات للبنوك خاصة وعن طريق البنك املركزي كوكيـل عـن                
 التخلص من هذه السندات أو بيعهـا        الدولة، وذلك على أساس أن األفراد قد جيدون إشكاالً يف         

  .للغري قبل أجل استحقاقها، إذا اعتمدنا على رأي مجهور الفقهاء

                                                           
المي يف اإلقتصاد املعاصر، القاهرة، صيغ التمويل اإلسالمي، حبث مقدم إىل ندوة إسهام الفكر اإلس:   سامي حسن محود -)1(

  . م1988هـ  1409
، املعهد اإلسالمي 1:اإلطار الشرعي و اإلقتصادي و احملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر، ط:   حممد عبد احلليم عمر -)2(

  . 33: م، ص 1991 –هـ 1412للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 



 

274

     فإذا كانت البنوك يف حاجة إىل سيولة فإنه ميكنها بيع هذه السندات إىل البنـك املركـزي                 
ثمن أعلى كممثل للدولة، والذي يلتزم بشرائها من البنوك يف أي وقت، شريطة أن ال يكون ذلك ب         

من قيمة شرائها إذا كان قبل حلول األجل، وبالتايل ميكن من خالهلا تنظـيم العـرض النقـدي                  
  .بالتعامل هبا من طرف البنك املركزي بيعاً أو شراًء يف السوق املفتوحة

     وعند حلول األجل، ومبا أن السند تسجل فيه كمية النفط واليت تأخذ بعني اإلعتبار حتقيـق                
وهم (ند بيعها، فيقترح الباحث عبد اللطيف اجلناحي بأن يوكƍل أصحاب السندات            هامش ربح ع  

ببيع هذه الكميـات يف األسـواق العامليـة، مث تـوزع     ) وزارة النفط(اهليئة املختصة ) البنوك هنا 
  .)1(اإليرادات على أصحاب السندات كل حسب نصيبه

  جهداً كبرياً بالتعاون مع) بنكها املركزي(     وعلى سبيل املثال، فقد بذلت مؤسسة نقد البحرين 
البنوك اإلسالمية بتلك الدولة وهيئاهتا الشرعية، ومع جممع الفقه اإلسالمي جبدة لدراسة إصـدار              
سندات حكومية تسهم يف توفري منافسة استثمارية جديدة للمؤسسات املالية اإلسالمية، والستثمار            

 6 إىل   3(ودات بإصدار صكوك السلم قصرية األجل       فائض السيولة لديها، وقد تّوجت تلك اجمله      
شبيهة بسندات اخلزينة احلكومية، إضافة إىل سندات إجارة حكومية متوسـطة وطويلـة             ) أشهر
  .)2(األجل
  :سندات اإلستصناع كبديل عن سندات اƪزينة _ 2

ىل التمويـل        قد حتتاج الدولة إىل أموال على املدى املتوسط أو الطويل وال ميكنها اللجـوء إ              
التضخمي لتعذر احلصول على أموال مباشرة من البنك املركزي اإلسالمي كما رأينا سـابقاً، ويف               
  .هذه احلالة ميكنها إصدار سندات استصناع كبديل عن السندات العمومية متوسطة وطويلة األجل

 أو أي نوع مـن           فإذا كانت الدولة متتلك مصانع إلنتاج السيارات أو اآلالت واملعدات مثالً          
التجهيزات املطلوبة يف السوق، فإهنا تصدر سندات تسجل فيها كمية املنتوج املعني، وسعر السند              
الذي ُيشترى به ال يكون مساوياً للسعر املسجل عليه، إذ أن هذا األخري يكون أعلى ويأخذ بعني                 

  .اإلعتبار سعر بيع ذلك املنتوج مع هامش ربح

                                                           
سندات السلم بديل لسندات اخلزينة، حبث مقدم إىل حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيق أحكام الشريعة : عبد اللطيف اجلناحي   -)1(

  .  م1993 –هـ 1413اإلسالمية يف اجملال اإلقتصادي، الكويت، 
  . 3: ، ص 2001، العدد الرابع، فرباير "املستثمرون"  جملة -)2(
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بنوك و هي متثل يف نفس الوقت شهادة مبلكية ذلك املنتوج، و إذا أراد                   تباع هذه السندات لل   
) أي بيعهـا األول   (البنك املركزي إعادة شرائها من السوق فنرى أن يكون ذلك بسعر إصدارها             

وذلك حىت ال تكون العملية أشبه ببيع العينة احملرم يف اإلسالم، على أساس أن البنك املركزي اعُترب                 
يف البداية عند إصدار وتسويق هذه السندات، وبالتايل ميكن له اعتبارها أداة أخرى من              ممثالً للدولة   

  .أدوات تدخله يف السوق املفتوحة
إحدى هيئات الدولة يف بيع ذلك      ) البنوك(     وعند حلول األجل يوكّل أصحاب هذه السندات        

ملشتري هلذا املنتوج هو الدولة     املنتوج واحلصول على أمواهلم وأرباحهم، وقد يفضَّل هنا أن يكون ا          
نفسها أو إحدى هيئاهتا، وذلك لضمان الشراء بالسعر املسجل على السند والذي التزمـت بـه                

  .الدولة، خوفاً من تقلبات األسعار يف السوق
  :سندات اإلقراȏ احلسن للحكومة _ 3

 ويف  -يف نظرنـا  –ة  إن اإلستخدام الوحيد الذي ُيسمح به للودائع حتت الطلب يف البنوك اإلسالمي           
ظل تطبيق نسبة اإلحتياطي الكامل هو اإلقراض احلسن للحكومة ولألفراد، حيث أن األول يـأيت               
كمسامهة من هذه البنوك يف متويل النفقات العامة للدولة، وأما الثاين فمراعاة للدور اإلجتمـاعي               

  .الذي جيب أن تقوم به
 من الودائع اجلارية لديها     %  25وك بتحويل نسبة    شابرا بأن ُتلزم البن   . ع.     ويقترح الباحث م  

إىل احلكومة، لتمويل املشاريع ذات النفع اإلجتماعي واليت تكون فيها املشاركة يف الربح واخلسارة              
غري ممكنة أو غري مرغوب فيها، وهي متثل احلد األقصى يف الظروف العادية، وال ميكن جتاوزها إال                 

  .)1(يف الظروف اإلستثنائية
   لذا نقترح أن تتم تلك العملية بإصدار شهادات تسمى بسندات اإلقراض احلسن للحكومة، مث                

  :تباع للبنوك وفق حالتني 
 وهي احلالة اليت تشتري فيها البنوك السندات املذكورة طوعاً دون جتـاوز              :بطريقة اختيارية   _ أ

كون هذا األخري مقرضاً هلا بطريقة احلد األقصى املفروض من البنك املركزي، مقابل امتياز هو أن ي  
  .اإلقراض احلسن أيضاً كما رأينا سابقاً

وذلك بأن يفرض البنك املركزي على البنوك بأن تكتتب يف هذه السندات            : بطريقة إجبارية   _ ب
إجبارياً وفق حد أدƅ يعّينه من ودائعها حتت الطلب، أي كما تفعل البنوك التقليدية يف طريقة احلد                 

                                                           
  . 265: و نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص Ʋ:   حممد عمر شابرا -)1(
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إلكتتاب يف السندات العمومية، ودون جتاوز احلد األقصى املفروض يف نفس الوقت، وهذا             األدƅ ل 
  .يف حال احلاجة امللحة لألموال من طرف الدولة

يف حالة البيع باإلختيار يلتزم البنك املركزي بإعادة شراء هذه السندات من البنوك بـنفس                    و
لسحب كبري واستثنائي من الودائع اجلاريـة،       السعر مىت احتاجت إىل سيولة، خاصة إذا تعرضت         

ويالحظ هنا أن حصر الشراء هلذه السندات من الودائع حتت الطلب اليت ختضع أصالً لإلحتيـاطي   
الكامل، لن جيعل من بيع أو شراء البنك املركزي هلذه السندات أداة أساسية من أدوات الـسياسة                 

ذ يبقى الغرض األول إلصدار هذه الـسندات هـو          النقدية أي التأثري على حجم النقد املتداول، إ       
  .املسامهة يف اإلنفاق العمومي من طرف البنوك

       ونشري يف األخري إىل أن هذه السندات وما سبقها من أنواع جيب إحتساهبا من طرف البنك                
  املركزي ضمن مكونات السيولة للبنوك، كما نشري أيضا إىل أن إصدار مثل هذه السندات وبيعها              
للبنوك لن يؤدي يف حد ذاته إىل زيادة القاعدة النقدية، ومن مث فإن الرصيد النقدي يبقى ثابتـاً إذ                   
تتحول النقود من البنوك إىل احلكومة، لكن مبا أن البنك املركزي يقبل بشرائها مرة أخـرى مـن        

قوم بإصـدار   البنوك خاصة إذا رأى بأن النشاط اإلقتصادي حباجة إىل مزيد من السيولة، فإنه قد ي              
نقدي جديد مقابل هذه السندات أي إستخدامها كأصول لتغطية إصداره، ولذلك رأيناها سـابقاً              

  .ضمن عناصر األصول يف ميزانية البنك املركزي اإلسالمي
  . مراقبة ƮافȘ اɉوراȧ املالية للبنوك اإلسالمية وصناديق اإلستثمار اإلسالمية_ سابعاً

عامل البنوك يف األوراق املالية وتدخلها املباشر كطرف أساسي يف أسواقها                إن التزايد املستمر لت   
أضحى ميزة من مميزات العوملة كما رأينا يف الباب األول من هذا البحث، لذا نرى أن من واجب                  
البنك املركزي اإلسالمي مراقبة هذا التعامل من طرف البنوك اإلسالمية، سواء بإدارهتـا حملـافظ               

  .ية أو لصناديق اإلستثمار فيهااألوراق املال
  :ƮافȘ اɉوراȧ املالية _ 1

       حيب أن تشتمل حمفظة األوراق املالية للبنك اإلسالمي على تلك األوراق اليت يتوافق إصدارها
وتداوهلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد أشرنا إىل أن العديد من أنواعها قد صدر من بنـوك                 

رحناه عند دراسة السوق املالية اإلسالمية أو األدوات الـيت ميكـن للبنـك              إسالمية، ومنها ما اقت   
  .املركزي اإلسالمي أن يتعامل هبا يف السوق املفتوحة
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     أما بالنسبة لألوراق املالية املتعامل هبا حالياً وبصفة أساسية أي األسهم والسندات، وبقدر ما              
ن تكون حمفظتها من هذه األوراق متنوعة مـن         فيها من مردود فإن البنوك التجارية حترص على أ        

               Ǹحيث النوع واحلقوق وكذا جهة اإلصدار، وأيضا من حيث درجة السيولة والـضمان وتـاري
اإلستحقاق وعملة اإلصدار، وكل هذا من أجل تقليل حجم األخطار املرتبطـة هبـا، كمـا أن                 

 رؤوس أموال الشركات كمـا      القوانني املصرفية تتدخل لتحديد ما ميكن للبنوك أن تساهم به يف          
  .رأينا من قبل

     يبقى التساؤل هنا عن مدى إمكانية تعامل البنوك اإلسالمية يف مثل هذه األوراق التقليدية، إذ               
بالنسبة للسندات فال ميكنها ذلك ألهنا بفائدة ثابتة وهو ما يعترب ربا يف الشريعة اإلسالمية، وقـد                 

نظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة واضحة يف هذا اجملال، وذلك أثناء          كانت فتوى جممع الفقه اإلسالمي مل     
  :م، حيث جاء فيها 1990 –هـ 1410حبثه هلذه القضية يف دورته السادسة جبدة سنة  

إن إصدار أو بيع أو تبادل السندات اليت متثل تعهداً بدفع مبلغها مع فائدة على قيمتها اإلمسيـة أو                 "
رمة يف نظر الشريعة، نظراً ألهنا متثل قرضاً بفائدة، وهذا مهمـا            بربح ثابت مشروط مسبقاً، هي حم     

، ومهما كانـت تـسمية هـذه        )خاصة أو عامة مرتبطة بالدولة    (كانت طبيعة اجلهة املصدرة هلا      
، ومهما كانت تسمية فوائدها الربوية      )شهادات، صكوك استثمارية، أو صكوك ادخار     (السندات  

  .)1()" عمولة، أو عائداًرحبا، أو ريعا، أو(املتفق عليها 
     أما بالنسبة للتعامل باألسهم، فال يعترض الفقهاء عليه إذ ميثل صيغة مـشاركة يف الـربح أو                 

  :)2(اخلسارة، لكنهم يضعون بعض الضوابط اليت جتب مراعاهتا يف األسهم وهي
املـها   أن تكون األسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس حبيث تتضح سالمة تع              -

ونزاهتها، إذ ميكن أن تكون منتجات الشركة من احملرمات، أو أهنا تتعامل بطرق غري مشروعة يف                
  .اإلسالم كبيع الدين بالدين

 أن ال يترتب على التعامل هبذه األسهم أي حمظور شرعي كالربا والغرر وأكل أمـوال النـاس                  -
  .متياز فيها هو احلصول على ربح ثابتبالباطل، فال جيوز التعامل باألسهم املمتازة إذا كان اإل

     وبالنسبة للشركات اليت يكون منتوجها حالل، ولكنها قد تودع أمواهلا يف البنـوك بفائـدة               
أحياناً وتقترض منها بفائدة أحياناً أخرى، فقد اختلف الفقهاء يف شأن شراء أسـهمها، وأجـازه              

                                                           
)1( -   Résolutions et recommandations du conseil de l’académie islamique du fiqh, op. cit., p : 126.  

   217: الشامل يف معامالت و عمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص :   حممود عبد الكرمي أمحد إرشيد -)2(
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احلالل من خـالل صـوته يف اجلمعيـة        بعضهم إذا كان غرض املشتري تغيري نشاط الشركة Ʋو          
  .)1(العمومية، وأن يتنصل من تلك الفوائد قدر اإلمكان بصرفها على اجلهات اخلريية

، والتعامل يف   )*(     ونشري هنا إىل أن حمافظ البنوك حالياً حتتوي أيضاً على األدوات املالية املشتقة            
حية الشرعية، وقد رفضها معظمهم خاصة منها       هذه األدوات أثار نقاشاً واسعاً بني الفقهاء من النا        

  .)2(املستقبليات
  :صناديق اإلستثمار اإلسالمية _ 2

     يعّرف صندوق اإلستثمار بأنه عقد شركة بني إدارة هذا الصندوق واملسامهني فيه، يدفع 
قيمة مبقتضاه املسامهون مبالغ نقدية معينة إىل إدارة الصندوق مقابل حصوهلم على وثائق إمسية ب

معينة حتدد نصيب كل مساهم بعدد من احلصص يف أموال الصندوق، واليت تتعهد اإلدارة 
، ويشترك املسامهون يف األرباح )األسهم والسندات(بإستثمارها يف بيع وشراء األوراق املالية 

الصندوق كل بنسبة ما ميلكه من حصص، وفقاً للشروط اليت تبينها نشرة الناجتة عن استثمارات 
  .)3(إلصدارا

     وقد يكون الصندوق اإلستثماري مغلقاً ويف هذه احلالة حيدَّد حجم الصندوق وعمـره عنـد            
اإلبتداء، فال يقبل مشاركني جدد إذا باع من وحداته اإلستثمارية احلجم املطلوب، وال يـسمح               

دوق، كما  للمشاركني املوجودين فيه باإلنسحاب عن طريق إسترداد أمواهلم حىت تنتهي مدة الصن           
قد يكون الصندوق مفتـوحاً وهو ذلك الذي ال حيـدَّد له عمر وال حجم معـني بـل يكـون             

  .Mutual Fundاشتهر باسم   وقدمستمراً
م شكلني ملباشـرة    1992 يف سنة    95     ففي مصر مثالً، حدد قانون رأس املال الصادر برقم          

  :)4(نشاط صناديق اإلستثمار ومها

                                                           
  .  200، 199: حبوث يف اإلقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص : ي الدين القرة داغي   علي حم-)1(
   .راجع شرح هذه األدوات بالتفصيل يف املبحث األول من الفصل األول من الباب األول هلذا البحث -)*(
 اإلقتصاد اإلسالمي، –ة امللك عبد العزيز ، جملة جامع)مستقبليات مقترحة متوافقة مع الشريعة: (  عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت -)2(

  . 34: م، ص 2003 –هـ 1423، 15: اجمللد 
مصر، / صناديق اإلستثمار؛ دراسة و حتليل من منظور اإلقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية :   أمحد احلسين -)3(

  .  6: م، ص 1999
  . نفس الصفحةسابق، الرجع امل: نقالً عن   -)4(
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ديق اإلستثمار اليت تؤسس يف شكل شركة مـسامهة أو شـركة توصـية             صنا:  الشكل األول    -أ
باألسهم ملزاولة نشاط اإلستثمار يف األوراق املالية، وهي بذلك تعترب كياناً قانونياً قائماً بذاته وله               

  .شخصيته االعتبارية اخلاصة به
كات التـأمني   صناديق اإلستثمار اليت أجاز القانون الترخيص للبنوك وشـر        :  الشكل الثاين    -ب

مباشرته ولكن بصفة مستقلة عن أنشطتهم املصرفية أو التأمينية، حبيث تكون أمـوال الـصندوق               
  .وإستثماراته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمني

     وال مانع شرعاً من إنشاء صناديق اإلستثمار يف إقتصاد إسالمي، بل إن ذلك ما هو جمّسد 
صناديق اإلستثمار اإلسالمية تتداول أوراقها يف سوق األوراق املالية بالفعل، حيث أن العديد من 

إىل ويف بلدان خمتلفة، ومتثل هذه الصناديق وسيلة لتعبئة املوارد وجتميع األموال، هبدف توجيهها 
  .استثمارية معينة وذلك لتحقيق التنمية و الربح جماالت

بة، ويصنف عملها على أنه مضاربة           ويأخذ صندوق اإلستثمار اإلسالمي شكل شركة املضار      
  يدة، فاملضارب فيها هو اجلهة املصدرة واملديرة للصندوق، وأرباب املال هم املسامهون، ووجه قم

  .)1(التقييد فيها هو حتديد طبيعة النشاط اإلستثماري للصندوق
 مباشـر يف    بطريق) رأس مال املضاربة  (     وقد تقوم إدارة الصندوق بإستثمار األموال اجملموعة        

مشروعات حقيقية خمتلفة، أو بطريق غري مباشر كبيع وشراء أصول مالية كأسـهم الـشركات               
اإلسالمية، وتوزيع األرباح احملققة حسب نشرة اإلكتتاب امللتزم هبا من كال الطرفني، وإن حدثت              

 أداء يف) املـضارب (ما مل تقصر إدارة الـصندوق  ) رب املال(خسارة تقع على املكتتبني بصفتهم  
  .)2(واجبها، فإن قصرت وقع الغرم عليها

     ويالَحظ هنا أن إدارة البنوك حملافظ األوراق املالية من الناحية الشرعية تأخذ حكم الوكيل عن               
اإلستثمار بأجر، أما بالنسبة لصناديق اإلستثمار فإن اإلدارة تأخذ حكـم املـضارب يف شـركة                

  .)3(اب املال على ما اشترطااملضاربة، ويقسم الربح بينها وبني أصح
تكون حتت إدارة البنوك،    ) يف أحد أشكاهلا  (     ومبا أن حمافظ األوراق املالية وشركات اإلستثمار        

فإننا نرى أن من واجب البنك املركزي اإلسالمي أن يقوم بتنظيم إنـشاء مثـل هـذه احملـافظ                   
                                                           

  .  71: م، ص 1998 يونيو –هـ 1419، صفر 207:   جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد -)1(
  . 21: مرجع سابق، ص   ،صناديق اإلستثمار؛ دراسة و حتليل من منظور اإلقتصاد اإلسالمي:   أمحد احلسين-)2(
: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )اق املاليةاجلوانب الشرعية العامة للشركات العاملة يف جمال األور: (  حممد عبد احلليم عمر -)3(

  . 57: م، ص 1997 فرباير –هـ 1418، شوال 203
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   األوراق املالية املصدرة ونوعية    والشركات وفق األسس الشرعية، كما أن من واجبه مراقبة نوعية         
النشاط املستثمر فيه، وإن كان هذا األخري واجباً مشتركاً بني هيئة الرقابة الشرعية املركزية وهيئة               
الرقابة الشرعية لكل بنك، وقد يتعزز هذا الواجب أكثر إذا علمنا أن صناديق اإلستثمار قد اتسع                

نشأت مثالً صناديق السلع اليت تعمـل باملتـاجرة يف          نطاق نشاطها كثرياً يف السنوات األخرية، ف      
أسواق السلع الدولية، وصناديق التأجري اليت تعمل يف شراء وتأجري اآلالت واملعـدات، إىل غـري                

  .ذلك
  . تدخل البنȬ املركزي اإلسالمɄ يف سوȧ الصرف_ ǭامناً

فـإن البنـك املركـزي           إذا كان من أهم أهداف السياسة النقدية احلفاȗ على قيمة العملة،            
التقليدي يتدخل يف سوق الصرف من حني آلخر أو عند الضرورة لتحقيق هذا اهلدف، وذلـك                

  :)1(بطريقتني
حيث أن سعر الفائدة هو الدافع لكل حركات رؤوس األموال، فسعر            :حتريك أسعار الفائدة    _ 1

ألموال، والعكس صحيح،   الفائدة املرتفع يشجع على اإلحتفاȗ بالعملة الوطنية أو دخول رؤوس ا          
  .لكن هذه الطريقة ليست صاحلة يف كل احلاالت

حيث لتجنب اإلƳفاض يف قيمة العملة أو ارتفاعها يشتري  :إستخدام اإلحتياطي من الصرف _ 2
  .البنك املركزي أو يبيع عملته يف السوق مقابل عمالت أجنبية معدالً بذلك توازن السوق

إلسالمي نرى أن من أهم واجباته احلفاȗ على قيمة العملـة الـيت                  بالنسبة للبنك املركزي ا   
يصدرها، وهذا حفاظا على احلقوق و اإللتزامات املتعلقة هبا أو اليت تترتب عليها عند اإلرتفاع أو                

  .اإلƳفاض يف قيمتها، وهو ما يؤكد عليه أيضا الكثري من الفقهاء
  :الت تتم وفق شكلني ن التعامالت يف سوق صرف العمإ     
حيث يتم فيه تبادل العملتني على أساس السعر احلاضر، ويتم فيه التقـابض  :  الصرف احلاضر   _ أ

بني الطرفني، أي التسليم واإلستالم حلظة إبرام العقد، وهذه العملية جائزة من الناحيـة الـشرعية                
  .لتوفر شرط الصحة لعقد الصرف وهو التقابض يف اجمللس

وهي العملية اليت تقوم على أساس إبرام عقد الصرف بناًء على سعر صرف             : آلجل  الصرف ا _ ب
حمدد يوم إبرام العقد، على أن يتم التسليم الفعلي وتبادل العمالت يف وقت الحق متفق عليه، وهي   

                                                           
  .  159، 158: تقنيات و سياسات التسيري املصريف، مرجع سابق، ص :    فريدة Ɲراز يعدل -)1(
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 عملية يلجأ إليها غالباً بعض املتعاملني كاملصدرين واملستوردين تفادياً لتغريات أسعار العملة، وهي            
  .)1(غري جائزة شرعاً ألن التقابض غري متوفر هنا، وهو شرط أساس يف صحة عقد الصرف

     كما أن العمليات اآلجلة واليت يتم التعاقد فيها على الصرف بسعر غري السعر احلاضر تـدخل          
زة فيه أسعار الفائدة ويتم التسليم والتسلƌم للنقدية بعد مدة، وبالتايل فإن هذه العملية غـري جـائ                

شرعاً، ألنه باإلضافة إىل عدم توفر التقابض والعمل على غري أساس السعر احلاضر فإن هذه العملية                
  .)2(ُتبƖ على الفائدة احملرمة شرعاً

     لذلك يتوجب على البنك املركزي اإلسالمي أن يتجنب التدخل يف سوق الصرف وفق هذه              
أن يكون تدخله وفق طـرق وآليـات جـائزة          الطريقة اليت حترمها أحكام الشريعة اإلسالمية، و      

ونرى أن يتدخل البنك املركزي اإلسالمي يف سوق الصرف أساساً وفق آليـات الـصرف      .شرعاً
  احلاضر، وأن يركّز تعامله يف هذا الصدد مع البنوك، على أساس أهنا املمول األساسـي لألفـراد                

معها بأسعار مغرية للتـأثري علـى       والشركات بالعمالت األجنبية، على أن يكون البيع أو الشراء          
  .احتياطياهتا من هذه العمالت

     وما دام الغرض األساس يف التعامل اآلجل بالعمالت هو التحوط ضد خماطر تقلبات أسـعار               
الصرف، وإذا مل يتسّن ألحد الطرفني أي البنك املركزي وأحد البنوك إمتام العملية وفق الـصرف                

يمكنهما إمتام العملية مستقبالĆً وبالسعر الذي يتفقان عليه، ولكن         احلاضر ألي سبب من األسباب ف     
على أساس ما يسمى باملواعدة على الصرف، وهي ال تعدو كوهنا إتفاقاً بني الطـرفني وليـست                 
عقداً، ألن إبرام العقد جيب أن يتم عند التنفيذ، أما تنفيذ اإلتفاق فريتبط مبسألة الوفاء بالوعد واليت                 

  .سالمأكد عليها اإل
     وقد أجازت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت هذه املعاملة ما دامت وعداً              
بالبيع، أما إذا اقترن الوعد فيها مبا يدل على أنه عقد بيع بأن ُدفع بعض الثمن دون البعض فيكون                   

      ǜبالكال ǜعقد الصرف خاصة عند    ، وهو ممنوع شرعاً ويف      )املؤجل باملؤجل (ذلك من قبيل الكال
  .)3(مجيع األئمة

                                                           
/ ، دار النفائس، عمان 2:ه املعاصرة، طأحكام صرف النقود و العمالت يف الفقه اإلسالمي و تطبيقات:   عباس أمحد حممد الباز -)1(

  . 220: م، ص 1999 –هـ 1420األردن، 
، جملة مركز صاحل كامل لإلقتصاد )الصرافة و حتويل العمالت بني الواقع املعاصر و التشريع اإلسالمي: (  حممد عبد احلليم عمر -)2(

  . 312: م، ص 1998 –هـ 1419 السنة الثانية، -اإلسالمي، جامعة األزهر، العدد السادس
  .203: بيت التمويل الكوييت، مرجع سابق، ص :   الفتاوى الشرعية يف املسائل اإلقتصادية -)3(
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     وكما هو احلال بالنسبة للبنك املركزي التقليدي الذي خيصص صندوقاً الستقرار الـصرف،             
حبيث يظهر مع احلسابات الدائنة يف خصوم ميزانيته مقابل حساب التـسبيقات اخلاصـة بـه يف                 

 هلذا الغرض، ويظهر يف ميزانيته      ، فإنه ميكن للبنك املركزي اإلسالمي أن خيصص حساباً        )1(أصوله
  .بنفس الشكل

  املبحث الثالث
  مراقبة البنȬ املركزي اإلسالمɄ لɊنشطة اإلجتماعية للبنوك اإلسالمية

     رأينا يف الفصل الثالث من أوىل أبواب هذا البحث أن من نتائج االختالف بني البنوك التقليدية          
عياً ُيفترض أن تؤديه جتاه اجملتمع، ألن ذلك مرتبط بالدور          واإلسالمية، أن هلذه األخرية دوراً اجتما     

  .التنموي املنوط هبا
بتـشكيل فريـق مـن      ) مكتب القاهرة (     ويف هذا الصدد، قام املعهد العاملي للفكر اإلسالمي         

األساتذة واخلرباء اإلقتصاديني والشرعيني واملصرفيني، وذلك لتقييم األداء اإلجتمـاعي للبنـوك            
 بنكاً إسالمياً منها فروع ملعامالت إسالمية، ومن خمتلف أƲاء          34ة من خالل عينة تضم      اإلسالمي

م إىل نتائج هامة سوف نتطـرق إىل        1996العامل، وقد توصلت الدراسة املنجزة واملنشورة سنة        
  :بعضها الحقاً، إال أننا نود أن نورد هنا ما جاء يف مقدمة التقرير الذي قدمه الفريق وهو كما يلي

إن كان البعد اإلجتماعي للمصارف اإلسالمية مازال حمل تساؤل من بعض مـن يعتقـدون أن                "
البنوك أو املصارف مهمتها األساسية هي جذب الودائع و تقدمي اخلـدمات املـصرفية وأعمـال                
التمويل واإلستثمار فقط، فإننا نؤكد أن البنوك واملصارف اإلسالمية هلا ذاتية خاصة متيزها عـن               

ك الربوية أال وهي املسامهة يف حتقيق التنمية اإلجتماعية للمجتمع املسلم، ولن تتحقـق هـذه                البنو
التنمية إال بتطبيق قاعدة التكافل اإلجتماعي وأداء دور أصيل من الناحية اإلجتماعيـة يف اجملتمـع                

  .)2("احمليط بالبنك بصفة خاصة واجملتمع اإلسالمي بصفة عامة
 البحث على ضرورة مسامهة البنـوك اإلسـالمية يف حتقيـق التنميـة                   وقد جاء تأكيد فريق   

  .اإلجتماعية للمجتمع على إثر النقص الذي الحظته من خالل تلك الدراسة يف هذا اجملال

                                                           
  .100، 99: تقنيات و سياسات التسيري املصريف، مرجع سابق، ص :   فريدة Ɲراز يعدل -)1(
، املعهـد   1:ء اإلقتصاديني و الشرعيني و املـصرفيني، ط       جلنة من األساتذة اخلربا   :   تقومي الدور اإلجتماعي للمصارف اإلسالمية        -)2(

  . 17: م، ص 1996 –هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة(العاملي للفكر اإلسالمي 



 

283

     لذا نرى أن من واجب البنك املركزي اإلسالمي حتسيس البنوك اإلسالمية للقيام هبا الـدور،               
 -حسب رأينـا  –ا اإلجتماعية اليت جيب أن تشمل الرقابة عليها         مث مساعدهتا وتوجيهها يف أنشطته    

  :األنشطة التالية 
  .مراقبة إدارة البنوك اإلسالمية لصندوȧ القرȏ احلسن_ أوالً

 تقريبا من العينة املدروسة من البنوك اإلسـالمية متـارس           % 65     بينت الدراسة السابقة أن     
عدل أقل من املطلوب خاصة وأن العينة تضم بنوكاً من          ، وهو م  )1(األنشطة املتعلقة بالقرض احلسن   

  .خمتلف أƲاء العامل
     لذلك جيب على البنك املركزي يف ظل اقتصاد إسالمي أن يفرض علـى البنـوك ختـصيص          

 من الودائع اجلارية لديها لتمويل هذا       % 5صندوق للقرض احلسن، وذلك بأخذ نسبة ال تتجاوز         
 قصرية األجل و ملستحقيها فعالً، كما جيب أن تكون ألغـراض            الصندوق، على أن تكون قروضه    

اجتماعية كاملساعدة على الزواج أو العالج، أو مواجهة نفقات طارئة كاملـساعدة يف حـاالت               
الكوارث، أما إذا كان الغرض إنتاجياً فيمكن للبنك اإلسالمي أن مينحه التمويل بإحـدى صـيغ                

  .صصة لإلستثماراملشاركة يف العائد ومن األموال املخ
 10     ويرى الباحث أمحد طلخان بأن يكون املال الدائر لصندوق القرض احلسن ال يقل عـن                

%   
 ، إال أننا نرى أن النسبة السابقة تعـد معقولـة          )2(من إمجايل قيمة احلسـابات اجلارية واألمانات     

  : هي  ألسباب
بات والتربعـات وقـد أثبتـت        أن صندوق القرض احلسن ميكن تغذيته من موارد أخرى كاهل          -

 من البنوك اإلسالمية ضمن العينة متارس نـشاط التربعـات           %  38الدراسة املذكورة سابقاً أن     
  .)3(كمورد أو كمصرف

   إن القــرض احلــسن هــو التمويــل الوحيــد الــذي يأخــذ شــكل القــروض، وفيــه -
 للقروض احلسنة سوف يكون     إمكانية إنشاء النقود أو التوسع النقدي، وبالتايل فإن احلجم اإلمجايل         

  .يف النهاية أكرب مما حددناه، وال نرى يف ذلك مانعاً مادام النفع يف النهاية يعود لصاحل اجملتمع

                                                           
  .158: سابق، ص الرجع امل  -)1(
 –هـ 1418، مكتبة وهبة، القاهرة، 1: مية، ط مدخل Ʋو أفاق مستقبلية للمصارف اإلسال:   أمحد عبد اهلادي طلخان -)2(

  .55:  م، ص1997
  .160:   تقومي الدور اإلجتماعي للمصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص - )3(
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  . بعض أغراض صندوق القرض احلسن قد حيققها صندوق الزكاة كما سنرى-
عها اجلارية   من ودائ  %  25     وإذا كنا قد اقترحنا من قبل بأن ختصص البنوك اإلسالمية نسبة            

لإلقراض احلسن للحكومة، يصبح احلجم اإلمجايل املسموح به الستخـدام الودائـع اجلاريـة ال              
  . منها% 30نسبة  يتجاوز
  . مراقبة إدارة البنوك اإلسالمية لصندوȧ الزكاة_ ǭانياً

 أنـشطتها        عند العودة لنتائج الدراسة السابقة يتبني لنا أن البنوك اإلسالمية اليت متت دراسـة             
، وهو معدل دون املستوى املطلوب خاصة إذا        )1( منها تقريباً أنشطة الزكاة    % 60كعينة، ميارس   

  .مل يوجد يف اجملتمع مؤسسات خاصة جلمع وتوزيع الزكاة
     لذلك جيب على البنك املركزي اإلسالمي أن يفرض على البنوك ختصيص صندوق ألمـوال              

ستخداماته عن بقية أنشطة البنك وحـساباته، وتتمثـل مـوارد           الزكاة، يكون مستقالً مبوارده وا    
  :)2(الصندوق يف

  . زكاة مال املصرف، وهذه إلزامية األداء-
  . زكاة مال املتعاملني معه، وهذه اختيارية األداء-
  . زكاة مال غري املتعاملني مع املصرف من أبناء املنطقة احمليطة به، وهذه أيضاً اختيارية األداء-

ما استخداماته فتتمثل يف املصارف الشرعية للزكاة وهي األصناف الثمانية املذكورة يف قوله                  أ
  إمنا الصدقات للفقراء واملـساكني والعـاملني عليهـا واملؤلفـة قلـوهبم ويف الرقـاب               : "تعاىل  

  .)3(" والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم
 عدنان التركماين بأن اإلئتمان الذي مينحه صندوق الزكاة، جيب أن يركّز أوالً                  ويرى الباحث 

على اإلئتمان اإلنتاجي أي تقدمي القروض من أجل شراء أدوات اإلنتاج أو رأس املال الالزم للقيام                
  :بأعمال إنتاجية، مث اإلئتمان اإلستهالكي ولكن على مرتبتني 

ة اإلنسان من مأكل ومشرب ومسكن، أو الـيت يـؤدي           وهو ما ترتكز عليه حيا    :  الضروري   -
  .العقل والدين والعرض والنفس واملال: فقداهنا إىل اإلضرار بأحد الضروريات اخلمسة 

                                                           
  . 157:   املرجع السابق، ص -)1(
  .252: الرقابة املصرفية على املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص :   الغريب ناصر -)2(
  .60: أية   سورة التوبة، -)3(
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ويأيت هذا اإلستخدام يف املرتبة الثالثة، ألنه مما يهدف إىل التوسعة ورفع            ) من احلاجة ( : احلاجي   -
  .احلرج عن الناس

  .)1( ينبغي لصندوق الزكاة أن ميوهلاأما السلع التحسينية فال     
     وبنفس هذه الفكرة تقريباً أوصى املؤمتر األول للبنوك اإلسالمية الذي ُعقـد بقـربص سـنة                

م، حيث دعا البنوك اإلسالمية اليت تقوم جبمع الزكاة إىل استخدام جزء منها             1987هـ  1408
  .)2( التنميةللقروض احلسنة، على أن تتجه هذه القروض قدر اإلمكان إىل

     نذكّر هنا بأن صندوق الزكاة ال يهدف إىل حتقيق الربح، أي أنه يقدم قروضاً جمانية مهمـا                 
كان اإلئتمان إتناجياً أو إستهالكياً، لكن قد ُيسمح له بفرض رسم بـسيط لتغطيـة تكـاليف                 

  .)3(اإلقراض
ى أنشطة كل من صـندوق           ونرى أن من واجب البنك املركزي اإلسالمي أن يطّلع سنوياً عل          

القرض احلسن وصندوق الزكاة جبميع مواردمها واستخداماهتما، ومن الناحيتني احملاسبية والشرعية،           
  .وذلك ضمن أعمال الرقابة والتفتيش اليت يقوم هبا على البنوك اإلسالمية

الـشكل       كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن بنك دŸ اإلسالمي بصفته أول بنك إسالمي يتأسس ب              
احلديث ويتعامل مع األفراد، هو أول بنك ينص على تأسيس صندوق للزكاة يف نظامه األساسي،               

  رعية باملصرف، وقد طبق البنك ذلكابة الشـرف على تنفيذها هيئة الرقـوُوضعت له الئحة تش
  .)4(عملياً، حيث تقوم على إدارة الصندوق جلنة إدارية مستقلة

  . اإلسالمية ɉمالك الوقفمراقبة إدارة البنوك _ ǭالثاً
، والتسبيل هـو    )أو الغلة أو الريع أو املنفعة     (     يعّرف الوقف بأنه حتبيس األصل وتسبيل الثمرة        

  .)5()أي املصارف(حتديد سبل الصرف 
       وحبس األصل أو العني يعين عدم التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو اهلبة، وال تنتقل باملرياث،

  .)1( جلهات الوقف على مقتضى شروط الواقفنيواملنفعة تصَرف

                                                           
  .238: السياسة النقدية و املصرفية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص : كماين ر  عدنان خالد الت-)1(
  .359: م، ص 1989-هـ1409، مكتبة وهبة، القاهرة، 2:نظم حماسبية يف اإلسالم، ط : حممد كمال عطية :   نقالً عن -)2(
  .161: ، ص اإلقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق:    منذر قحف -)3(
  .328: الشامل يف معامالت و عمليات املصارف اإلسالمية، مرجع سابق، ص :   حممود عبد الكرمي إرشيد -)4(
، ذو القعدة 204: جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد ) هل جيوز استبدال الوقف ألجل تعظيم الربح؟: (    رفيق يونس املصري -)5(

  .32: م، ص 1998هـ، مارس 1418
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  :     ويكون الوقف على أنواع 
  .كالوقف املتمثل يف املسجد أو القنطرة أو السقاية أو الطريق : وقف عام -
  .كالوقف على الفقراء:  وقف خريي -
  .كالوقف على األوالد و األحفاد ) :أهلي( وقف ذُري -

نشطة البنوك اإلسالمية، بأن اهتمامها مبسائل الوقف من خالل              وقد الحظنا من خالل تتبعنا أل     
إدارته وتنميته ال يكاد يذكر، وذلك بالرغم من أن العديد من الدراسات واألحباث حتث البنـوك                

  .اإلسالمية على القيام هبذا الدور
لبنـوك       لذا نرى أن من واجب البنك املركزي اإلسالمي وبأسلوب اإلقناع األدŸ أن حيفّـز ا              

اإلسالمية على أن تويل اهتماماً بأمالك الوقف، سواء بإدارهتا مقابل عمولة كأجر، أو باسـتثمار               
  .هذه األموال وتنميتها على سبيل املضاربة فتأخذ حكم املضارب

  :     وبذلك نرى أن تكون إدارة البنوك اإلسالمية ألمالك الوقف على شكلني 
شكل عقارات كاملساجد واملدارس واملستشفيات ومالجـǜ       األوقاف اليت تكون على     :  األول   -

األيتام أو الشيوخ واملكتبات وغريها، أو على أشكال أخرى كالعيون واآلبار، يـديرها البنـك               
اإلسالمي بتعيني من يقوم بشؤوهنا وحيافظ عليها ليبقى األصل أطول فترة ممكنة، على أن يتحمـل                

  .وقف دخل أو ريعالبنك نفقة اإلدارة إذا مل يكن هلذا ال
  دقك حيرص على بقاء األصل بتحديده من ريعه مث التصـ     أما إذا كان للوقف دخل فإن البن

  .بالباقي، على أن يقتطع جزءاً منه كأجر مقابل اإلدارة
إنشاء وقف نقدي، حيث يقترح الشيǸ صاحل عبد اللـه كامل إنشاء صندوق وقـف              :  الثاين   -

ال نقدية يوقفها أفراد أو هيئات أو البنك نفـسه، وُتـستغل هـذه              املضاربة، وهو يتكون من أمو    
األرصدة النقدية يف عمليات مضاربة وفق قواعد وأسس حمددة، ويتم صرف األرباح اخلاصة برب              

يف نواح متعددة منها زيادة رأس مال املضاربة، أو شـراء آالت ومعـدات              ) و هو الوقف  (املال  
 املشاريع اليت متول مضاربة بأموال هذا الوقف فيمكن أن تتمثل           وتأجريها للقادرين على العمل، أما    

                                                                                                                                                                                     
 هـ، 1420، ذو القعدة 224: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )أثر الوقف يف تنمية اجملتمع: (   نعمت عبد اللطيف مشهور -)1(

  . 13: م، ص 2000فرباير 
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متويل احلرفيني بتوفري رأس املال الثابت أو التشغيلي هلم، دعم األسر املنتجـة و الـصناعات                : يف  
  .)1(املƕلية، استغالل األراضي الوقفية الصاحلة للزراعة و استصالحها إىل غري ذلك

ز الوقف النقـدي على ما ورد يف فتاوى ابن تيمية، حيـث                 وقد اعتمـد الشيǸ يف جـوا    
جيوز وقف الدنانري، ألنه ال ُينتفع هبا إال بإستهالك عينها، وتدفع مضاربة، ويـصرف              : "جاء فيها   

  .)2("رحبها يف مصرف الوقف
     ويعزز دور البنوك اإلسالمية وواجبها يف إدارة األوقاف وتنميتها ما ورد يف توصيات نـدوة               

 م، حيث جاء يف هذه      83/84هـ1404املنعقدة يف جدة سنة     " دارة وتثمري ممتلكات األوقاف   إ"
  :التوصيات 

قيام البنوك اإلسالمية بعملية استثمار املمتلكات الوقفية يف الـدول الـيت هـي يف حاجـة إىل                  " 
  .)3("استثمار

ملطلوبة يف حينها، حيث كانت          وبالرغم من أن هذا النداء جاء مبكراً إال أنه مل يلق اإلستجابة ا            
) جدة(مسامهة البنوك اإلسالمية يف هذا اجملال ضئيلة وحمتشمة، إىل أن قرر البنك اإلسالمي للتنمية               

 50يف السنوات األخرية إنشاء صنـدوق الستثـمار ممتلكات األوقاف اإلسالمية برأس مال يبلغ           
  . آالف دوالر10ة قيمة كل منها دوالر أمريكي، موزعة على Ʀسة آالف سهم أو شهاد مليون

 مليون دوالر،   20 من رأس مال الصندوق أي بنحو        % 40     وقد قرر البنك املشاركة بنسبة      
واشترط أن ال تقل مسامهة الدول اإلسالمية العضو يف البنك عن مليون دوالر، ويهدف الصندوق               

مري ممتلكات األوقاف يف الـدول      إىل اإلستثمار يف مجيع أوجه املشروعات ذات اجلدوى املالية وتث         
  .)4(اإلسالمية األعضاء

                                                           
هـ 1414، ذو القعدة 156: ، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )دور الوقف يف النمو اإلقتصادي: (  صاحل عبد اللـه كامل -)1(

  . 24: م، ص 1994مايو / أبريل 
: هـ، ص 1398، )بدون دار نشر(جمموع فتاوى شيǸ اإلسالم أمحد بن تيمية، اجمللد احلادي و الثالثون، :   أمحد بن تيمية -)2(

234 .  
 التدريب ، املعهد اإلسالمي للبحوث و2:  حسن عبد اللـه األمني، ط :، حترير "إدارة و تثمري ممتلكات الوقف: "  وقائع ندوة -)3(

  . 454: م، ص 1994هـ 1415السعودية، / التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة 
   .9: م، ص 1998هـ أغسطس 1420، مجادى األوىل 218:   جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد -)4(
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    أما دور البنك املركزي اإلسالمي الذي نتصوره، ويف حال قيام البنوك اإلسالمية بإدارة أمالك              
الوقف، فيتمثل يف الرقابة على األنشطة املالية املتعلقة هبا، بينما اجلانب الشرعي للعمليـة فيكـون                

  .رقابة الشرعية للبنوك وهيئة الرقابة الشرعية املركزيةبني هيئات ال مشتركاً
  :خالصة الȦصل 

     ميكن استخدام نسبة توزيع الربح كأهم أدوات الرقابة املصرفية يف اقتصاد إسالمي، أو كبديل              
عن سعر الفائدة يف السياسة النقدية، إضافة إىل التأثري على عناصر أخرى كالقسط املدفوع مقدماً               

أما كون حتديد البنك املركزي اإلسالمي هلذه النسبة شبيهاً بالتسعري املعترض           . ط املؤجلة أو األقسا 
  .عليه يف اإلسالم إال يف بعض احلاالت، فإن أحدها متوفر هنا وهو املصلحة العامة

     كما ميكن للبنك املركزي اإلسالمي ويف ظل اقتصاد إسالمي أن يتدخل يف السوق املفتوحـة               
 السندات احلكومية اإلسالمية، كسندات السلم واإلستـصناع واإلقـراض احلـسن            بالتعامل يف 
هذه الوظائف مع وظائف أخرى رأيناها يف النظام املصريف املزدوج القوانني، إضافة إىل             . للحكومة

الوظائف املتعلقة باألنشطة اإلجتماعية للبنوك اإلسالمية، ميكن أن تشكل أهم البنـود للقـوانني              
يت حتكم العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية، ويف ظل نظام مصريف إسـالمي              املصرفية ال 
  .كامل

     وجيب التأكيد هنا على أن للبنوك اإلسالمية دوراً اجتماعياً جيب أن تؤديه جتاه اجملتمع باملوازاة               
  .مع دورها التنموي املنوط هبا، وهو أهم ما مييزها عن البنوك التقليدية

 ويتمثل هذا الدور اإلجتماعي خاصة يف إدارة صندوق للقرض احلسن وآخر ألموال الزكـاة                  
إضافة إىل إدارة أمالك الوقف، لذا يتطلب األمر من البنك املركزي اإلسالمي مـساعدة البنـوك                

توجيه الاإلسالمية يف أداء هذا الدور، وذلك بتوفري اإلطار القانوين هلذه العمليات مث الرقابة عليها و              
  . بعد ذلك
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  الȦصل الثالث
تقييم بعƟ Ȑارب اإلشراف والرقابة والتنسيق اǂلية والدولية على أو بني البنوك 

  اإلسالمية وفق اɉسȄ الشرعية
  :متهيد 

     يف إطار تناولنا للعالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي  اإلسالمي وما ُيفترض لنجاحها              
احلسن من أدوات وآليات، ولإلستفادة مـن بعـض         من شروط ومتطلبات، وما يستلزمه سريها       

، نود  أن Ƴتم هذا الباب بدراسة تقييمية ألهم حماوالت اإلشراف            التجارب السابقة يف هذا اجملال    
أو الرقابة أو التنسيق احمللية والدولية على أو بني البنوك اإلسالمية، سواء منها تلك التجارب غـري                 

  .ا اإلستمرار والنجاح، أو اليت الزالت قائمة القائمة حالياً واليت مل يكتب هل
     إذا كانت معظم هذه التجارب واليت سوف نتناوهلا بالدراسة يف هذا الفصل ال جتسد عالقـة                
بني بنوك إسالمية  وبنك مركزي إسالمي، إال أهنا متثل يف أغلبها جانباً أو أكثـر مـن جوانـب            

مية، أو يف أقل احلاالت إطار للتعاون والتنسيق بني هذه          اإلشراف أو املتابعة لعمليات البنوك اإلسال     
  .البنوك مبا حيقق السري احلسن لتلك العمليات 
 هيئات ومؤسسات دولية، فإن دراستنا      – يف األغلب  –     وإستثناًء من تلك التجارب اليت متثلها       

اس إىل إختبـار    املختصرة يف بداية  هذا الفصل حول مؤسسة النقد العرŸ السعودي هتدف باألس            
ذلك الرأي الوارد يف بعض الكتابات، والذي يرى بأن هذه املؤسسة هي منوذج للبنك املركـزي                
اإلسالمي، فإىل أي مدى ميكن التسليم هبذا الرأي ؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه مع ما أشرنا إليه   

  :سابقاً من خالل املباحث اآلتية 
  كزي إسـالمي حملـي يف اململكـة العربيـة الـسعودية            حماولة إقامة بنك مر   :  املبحث األول    -

  ) .جتربة مؤسسة النقد العرŸ السعودي                      ( 
  حماولة إقامة هيئة إسـالمية دوليـة لإلشـراف علـى البنـوك اإلسـالمية                : املبحث الثاين    -

  ) .جتربة اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية                        ( 
  بعض احملـاوالت القائمـة لإلشـراف والتنـسيق الـدويل بـني البنـوك              : بحث الثالث    امل -

  .                       اإلسالمية يف جماالت خمتلفة 
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ȯوɉاملبحث ا  
  Ʈاولة إقامة بنȬ مركزي إسالمƮ ɄلɄ يف اململكة العربية السعودية

  )Ɵربة مؤسسة النقد العرŸ السعودي ( 
 هي مؤسسة حكومية تقوم على رأس النظام املصريف         SAMAرŸ السعودي        مؤسسة النقد الع  

:  بتـاريǸ  23يف اململكة العربية السعودية، صدر نظامهـا مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم                
 م ، لتقوم بكافـة      1952هـ1372هـ، بينما أنشئت املؤسسة فعلياً يف سنة        23/05/1371

  .مهام البنك املركزي يف هذا البلد 
 حدد املرسوم املذكور األهداف واألغراض اليت أنشئت من أجلها املؤسـسة، وجـاء يف                    وقد

  : من املرسوم ما يلي 2املادة 
ال جيوز ملؤسسة النقد العرŸ السعودي دفع أو قبض فائدة، وإمنا جيوز هلا فرض رسـوم لقـاء                  " 

  " اخلدمات اليت تؤديها للجمهور أو احلكومة، وذلك لسد نفقات املؤسسة 
  : من املرسوم  6    كما جاء يف املادة  

  :ال جيوز ملؤسسة النقد العرŸ السعودي القيام بأي عمل من األعمال اآلتية " 
 مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء، فال جيوز هلا دفع أو قـبض                 –أ  

  .)1(…" فائدة على األعمال 

 يف بداية املرسوم امللكي املؤسس واملنظم للمؤسسة، جعلـت               ويبدو أن هذه املواد اليت وردت     
بعض الباحثني يعترب مؤسسة النقد العرŸ السعودي منوذجاً للبنك املركزي اإلسالمي، والذي أقيم             

  . )2(مبكراً يف اململكة السعودية 
ها األساسي       إال أن املالَحظ علمياً، هو أنه ال ميكن احلكم على مؤسسة مبجرد ما ورد يف نظام               

أو القانوين الداخلي بل العربة مبا هو مطبق عملياً، وقد أثبتت التجارب ويف كثري من األحيان بأن                 
  .هناك فرق بني اإلعالن واملمارسة بالنسبة لكثري من املؤسسات 

     وال خيتلف األمر هنا بالنسبة ملؤسسة النقد العرŸ السعودي، وما جيعلنا نقرر هذا احلكم ميكن               
  :بيانه يف النقاط اآلتية ت

                                                           
   355: يد واملعارضة ، مرجع سابق ، ص يلية البنك املركزي بني التأإستقال: نبيل حشاد :    نقالً عن -)1(
سياسات املصرف : ( مؤبد وهيب آل زيد : وكذلك . 271: البنوك اإلسالمية ، مرجع سابق ص : عوف حممود الكفراوي :     أنظر-)2(

   . 45: م، ص 1998هـ يوليو1419، ربيع أول 208 :، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، العدد )املركزي يف تنطيم عمليات الصريفة املركزية
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هـ بند تطورات أسعار الـصرف والفائـدة        1422جاء يف التقرير السنوي للمؤسسة لسنة       _ 1
  :مايلي

وبالنسبة لتطورات أسعار الفائدة إرتفع متوسط أسعار الفائدة على وديعة ثالثة أشـهر بالريـال               "
 يف العـام  6,136 % مقابـل  6,667 % ليبلـغ  8,7  % بنـسة  2000خالل عام " السعودي
  .)1("السابق

     ومبا أن السعودية تتبƖ اإلقتصاد احلر فال ميكن أن يكون حتديد هذا املعدل للفوائد اليت تدفعها                
البنوك إىل األفراد، بل املرجح أن يكون معدل الفائدة الذي تدفعه املؤسسة على إيداعات البنـوك                

  . اجملموعلديها، سواء كإحتاطي إلزامي أو ما يفيض عنه أو عن
  :     كما جاء يف بند سوق األوراق املالية احلكومية 

 بزيـادة معـدالت عائـد       م2000وقامت مؤسسة النقد العرŸ السعودي يف الثالث من مايو          " 
 % لتـصبح  0,5  %عمليات إعادة الشراء الرمسية ومعدالت عائد إعادة الشراء املعاكسة بنسبة 

 برفع معدل عائد عمليات     م2000 مايو   30ملؤسسة يف   على التوايل، وقد عملت ا     6,5% و 6,75
 0,25   %إعادة الشراء الرمسية و معدالت عائد عمليات إعادة الشراء املعاكسة مرة أخرى بنسبة 

  .)2(" على التوايل6,75 % و 7لتصبح 
عـن طريـق    (ن احلكومة يف هذا البلد تصدر سندات بفائدة         ألقد ورد هذا البند يف التقرير            و
، وتسمى )3(مؤسسة النقد العرŸ السعودي بيعاً أو شراًء خلفض أو رفع السيولة      وتتعامل هبا   ) اخلزينة

بسندات التنمية احلكومية وتصدر ملدد تتراوح بني سنتني وعشر سنوات، وقد اسـتثمرت فيهـا               
  .)4(2000 مليار ريال سنة 110,1البنوك التجارية ما قيمته 

رير مؤسسة النقد العرŸ السعودي كافية لنفي       بالرغم من أن املعلومات السابقة والواردة يف تق       _ 2
صفة البنك املركزي اإلسالمي عنها، إالّ أنه ميكننا هنا إضافة موقف السلطات النقدية واملاليـة يف                
هذا البلد من اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية عند إنشائه، حيث اقترحت هذه الـسلطات ضـم                

 النقدية لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي، وهو ما اعتربه         اإلحتاد إىل جملس حمافظي البنوك والسلطات     
                                                           

  100: هـ، ص 1422 التقرير السنوي السابع و الثالثون ملؤسسة النقد االلعرŸ السعودي لسنة  -)1(
  .128: املرجع السابق، ص  -)2(
كتبه باملعهد اإلسالمي للبحوث لقاء معه يف م) : املستشار اإلقتصادي السابق ملؤسسة النقد العرŸ السعودي( حممد عمر شابرا  -)3(

  .م2002 نوفمرب 20 –هـ 1423 رمضان 15: ، بتاريǸ )السعودية(والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة  
  . 129: هـ، مرجع سابق، ص 1422تقرير مؤسسة النقد العرŸ السعودي لسنة   -)4(
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أمحد النجار وسيلة لعرقلة عمل اإلحتاد، وذلك نظراً لكون العالقة بني           ) آنذاك(األمني العام لإلحتاد    
 تعترب مـن    -مصرفية تقليدية ) كوادر(مبن ميثلها من إطارات     –البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية     

يا منذ بدء حركة البنوك اإلسالمية وال تزال، وهو اإلقتراح الذي حتـول إىل قـرار يف                 إعقد القضا 
  .)1(1980سنة ) باكستان(املؤمتر احلادي عشر لوزراء خارجية املنظمة بإسالم آباد 

     وقد مت تشكيل جلنة من حمافظي البنوك املركزية لعدد من الدول اإلسالمية وخـرباء اإلحتـاد                
اإلسالمية للتشاور والعمل املشترك، واستطاع اإحتاد أن يستثمر ذلك لصاحله بتمرير           الدويل للبنوك   

الكثري من أفكاره ولتصحيح العديد من املفاهيم لدى السلطات النقدية للدول اإلسـالمية، وهـو               
األمر الذي مل تستسغه مؤسسة النقد العرŸ السعودي بصفتها عضواً يف هذه اللجنـة فأصـبحت                

  .)2(اهتاتقاطع اجتماع
     ولإلشارة هنا فإن اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية إفتتح مقره ألول مرة مبكة املكرمـة سـنة                

هـ، إال أنه أُغلق ساعات قليلة بعد افتتاحه فانتقل فعلياً إىل القاهرة و بقي صورياً يف جدة                 1397
  .خالل السنوات األوىل من افتتاحه

 بأن مؤسسة النقد العرŸ الـسعودي ال ترغـب يف مـنح             ميكن أن نضيف إىل ما سبق أيضاً      _ 3
رئيس جمموعة دار املـال  (التراخيص للبنوك اإلسالمية يف السعودية، فقد تقدم األمري حممد الفيصل  

بطلب إنشاء بنك إسالمي يف أواسط الستينيات من القرن املاضي فلم يńسمح له بذلك،              ) اإلسالمي
كمـا أن   . لدولية يف جنيف وفق قوانني كومنولث الباهامـاس       فاختار أن يقيم مقر هذه اجملموعة ا      

شركة الربكة السعودية الدولية أيضاً مل ُيمنح هلا الترخيص القانوين فلجأت إىل البحرين، أما شركة               
م جبدة كبنك جتاري مث حتولت إىل بنـك        1984الراجحي املصرفية لإلستثمار واليت تأسست سنة       

 مؤسسة النقد العرŸ السعودي الترخيص بالعمل منذ سنوات م فقد منحت هلا1988إسالمي سنة   
  .)3(قليلة وذلك حىت تستفيد من أموال الصرافة لديها

     بعد كل هذا ميكن القول بأنه ال ميكن اعتبار مؤسسة النقد العرŸ السعودي بنكـاً مركزيـاً                 
نا نرى مع ذلـك بـأن       إسالمياً بأي حال من األحوال وإن ورد ما يفيد بذلك يف نظامها، إال أن             

                                                           
  .  و ما بعدها349: صل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص حركة البنوك اإلسالمية؛ حقائق األ:  أمحد النجار  -)1(
  .469:  املرجع السابق، ص -)2(
  .م20/11/2002: اللقاء السابق مبكتبه جبدة بتاريǸ :  حممد عمر شابرا  -)3(
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 بيئة مثلى إلقامة نظام مصريف إسالمي كامل وبالتـايل          -يف نظرنا –اململكة العربية السعودية تعترب     
  :ميكن أن يتوفر لديها بنك مركزي إسالمي فعلي، وذلك لعدة اعتبارات أمهها 

 من الشعب السعودي بدين اإلسالم، أي ليست هنا أقليـات غـري إسـالمية               % 100يدين   -أ
  الدولة،ب

  .كما أن معظم القوانني املطبقة يف البلد مستنبطة من أحكام الشريعة اإلسالمية
 هناك عشرة بنوك جتارية سعودية تتنافس كلها يف تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية، وذلك من               -ب

خالل وحدات متخصصة أو إدارات اإلئتمان لديها، وهذا ما يثبت احلجم الكبري للطلب على هذه               
  .دمات يف السعوديةاخل
 بالرغم من تقدمي البنوك التجارية السعودية كلها للخدمات املالية اإلسالمية، ووجـود بنـك               -ج

إسالمي واحد يلتزم التزاماً كامالً بأحكام الشريعة اإلسالمية يف تعامالته وهو شـركة الراجحـي         
البطاقات اإلئتمانيـة الـيت   املصرفية لإلستثمار، فإن هذه الشركة قد تصّدرت هذه البنوك يف عدد      

أصدرهتا واليت جتاوزت املليون بطاقة، األمر الذي استحقت عليه التكرمي من طرف منظمـة فيـزا                           
VISA1( العاملية، مع التذكري بأن هذه البطاقة جمازة من اهليئة الشرعية للشركة(.  

ا يؤكد ذلك من جهة أخـرى هـو              وإذا كان هذا األمر يثبت أيضاً ما ذكرناه سابقاً، فإن م          
النجاح املستمر لشركة الراجحي املصرفية لإلستثمار يف السعودية، حيث جاء ترتيبها يف املركـز              

، 2001 ضمن املصارف العربية املائة األوىل حسب ترتيب احتاد املصارف العربيـة لـسنة               11
 مليار 13 بالنسبة للشركة الذي بلغ(حجم األصول : والذي يأخذ بعني اإلعتبار أهم العناصر مثل   

كما . ، صايف األرباح  )حقوق املسامهني (، حجم الودائع، رأس املال      ) مليون دوالر أمريكي   816و
جاء ترتيب الشركة يف املركز السادس من بني املصارف العربية ضمن قائمة ألف بنك يف العـامل                 

  )2(حسب معطيات نفس السنة
  املبحث الثاين

  إسالمية دولية لɌشراف على البنوك اإلسالميةƮاولة إقامة هيǞة 
  )Ɵربة اإلƠاد الدوƃ للبنوك اإلسالمية(

  :التعريف باإلƠاد _ 1
                                                           

  . 12: م، ص 2002، أفريل 12: ، العدد "املستثمرون"جملة   -)1(
  . 27 و 23: م، ص 2002 سبتمرب ،261: جملة احتاد املصارف العربية، العدد   -)2(
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اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية هيئة دولية تابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، نوقشت فكرة إنشائه                  
هـ 1397 رمضان   7ية اإلنشاء يف    مث متت املصادقة على اتفاق    ) جدة(مبقر البنك اإلسالمي للتنمية     

م، والتوقيع عليها من رؤساء البنوك اإلسالمية القائمة آنذاك، وأصبح          1977 أغسطس   21املوافق  
هؤالء املؤسسون جملس إدارة فانتخبوا األمري حممد الفيصل رئيساً لإلحتاد، والدكتور أمحد النجـار              

ما جاء يف املادة الثانيـة مـن اتفاقيـة إنـشاء            أميناً عاماً له، واختذ من مكة املكرمة مقراً له حسب         
  .)1(اإلحتاد

     وقد مت اإلعتراف دولياً باإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف اإلجتماع التاسع لوزراء خارجية             
م، حيث تقرر يف هذا     1978هـ1398سنة  ) السنغال(منظمة املؤمتر اإلسالمي، املنعقد يف داكار       

  :)2(املنظمة، وجاء يف القرار ما يلياإلجتماع ضم اإلحتاد إىل 
إيداع إتفاقية إنشاء اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية لدى األمانة العامة للمـؤمتر اإلسـالمي،              _ 1

  .وتبليغها للدول األعضاء
  .دعوة الدول اإلسالمية إىل تشجيع إقامة بنوك إسالمية حملية تكون عضواً باإلحتاد_ 2
بنوك اإلسالمية سنوياً تقريراً تفصيلياً عن أعماله وإجنازاته لألمانة العامة          يقدم اإلحتاد الدويل لل   _ 3

  .لعرضه على مؤمتر وزراء اخلارجية للدول اإلسالمية
     تقتصر عضوية اإلحتاد على البنوك اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية اليت يـنص قـانون              

بادǛ الشريعة اإلسالمية، وعلى عـدم التعامـل        إنشائها ونظامها األساسي صراحة على اإللتزام مب      
بالفائدة أخذاً أو عطاًء، ويهدف إىل دعم الروابط بني البنوك اإلسالمية وتوثيق أواصـر التعـاون                
  بينها، والتنسيق بني نشاطاهتا، و تأكيد طابعها اإلسالمي حتقيقاً ملصاحلها املشتركة ودعماً ألهدافها

  :)3(يف حتقيق قواعد ونظم املعامالت اإلسالمية يف اجملتمع، وميكن تلخيص أهم أهداف اإلحتاد يف
تقدمي املعونة الفنية واخلربة للمجتمعات اإلسالمية اليت ترغب يف إنشاء بنوك إسالمية عنـدما              _ 1

  .ذلكتطلب 

                                                           
  . 331: حركة البنوك اإلسالمية؛ حقائق األصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أمحد النجار  -)1(
، اإلحتـاد الـدويل للبنـوك اإلسـالمية،         1: جواب حول البنوك اإلسالمية، ط       100 سؤال و    100:  أمحد النجار و آخرون       -)2(

  . 102، 1001: م، ص 1978-هـ1398
للبناين، ا، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب 2:، ط 2 و 1موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي، اجلزء :  حممد عبد املنعم اجلمال  -)3(

  .459: م، ص 1986-هـ1406بريوت، 
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متابعة إجراءات البنوك اإلسالمية على املستوى احمللي والدويل وتشجيع نشاطها واملـساعدة            _ 2
  .على تطويرها

وضع أسس التعاون والتنسيق وتبادل اخلربات بني البنوك اإلسالمية ومعاونة البنوك األعـضاء             _ 3
  .شؤوهنا التنفيذيةيف تذليل الصعوبات والتغلب على املشاكل اليت تعترضها دون التدخل يف 

  المية على مجيع املستويات والدفاع عن مصاحل البنوكـاحل املشتركة للبنوك اإلسـمتثيل املص_ 4
  .اإلسالمية األعضاء

  .السعي لتحقيق ضمان حرية انتقال األموال بني البنوك اإلسالمية_ 5
بأنـشطة البنـوك   العمل على تنسيق وتوحيد نظم العمل والنماذج املصرفية والقواعد اخلاصة       _ 6

  .اإلسالمية األعضاء
إبداء املشورة وإعداد الدراسات فيما يتعلق باملشروعات اخلاصة بالبنوك اإلسالمية واقتـراح            _ 7

  .وسائل تدبري املوارد، ودور البنوك اإلسالمية يف ذلك
دارة القيام مبهمة الوساطة أو التحكيم بني البنوك اإلسالمية وفقاً لنظام يضع صيغته جملـس إ              _ 8

  .اإلحتاد
حبث مشاكل النقد واإلئتمان يف البنوك على الصعيدين احمللي والدويل، وتقـدمي املقترحـات              _ 9

  .املناسبة لتتمكن البنوك اإلسالمية من تقدمي احللول ملواجهة هذه املشاكل
  :     تتشكل إدارة اإلحتاد من 

  . جملس اإلدارة-
  . األمني العام-
  .الرقابة الشرعية اهليئة العليا للفتوى و -

     بينما تتمثل موارده املالية يف رسم العضوية الذي يسدده العضو فور اإلنضمام وعند التوقيـع               
على إتفاقية إنشاء اإلحتاد، و كذلك اإلشتراكات السنوية للبنوك األعضاء، إضافة إىل رسوم اخلدمة              

لدعم املايل الذي يقبله جملس اإلدارة على       مقابل املعونات الفنية واخلربة اليت يقدمها اإلحتاد، وأيضا ا        
  .شكل هبات و تربعات

 من اتفاقيـة    16     وبالنسبة للهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فقد نصت على إنشائها املادة            
  :)1(إنشاء اإلحتاد، و تتمثل مهامها يف

                                                           
  . 178، 177: املدخل لفقه البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :  عبد احلميد حممود البعلي  -)1(
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عضاء سعياً Ʋو توحيد    دراسة الفتاوى السابق صدورها عن هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك األ         _ 1
  .الرأي

دراسة ماتصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة الفتوى واإلستشارة يف البنوك واملؤسـسات            _ 2
  زامها بأحكام الشريعةـاد من فتاوى وإيداع الرأي يف مدى التـالمية األعضاء باإلحتـاملالية اإلس
  .اإلسالمية

مية األعضاء باإلحتاد للتأكد من التزامها بأحكام       مراقبة نشاط البنوك واملؤسسات املالية اإلسال     _ 3
  .الشريعة اإلسالمية، وتنبيه اجلهات املعنية مبا قد يظهر يف هذه النشاطات من خمالفة هلذه األحكام

     وللهيئة يف سبيل ممارسة هذا اإلختصاص حق اإلطالع على قوانني ولوائح البنوك واملؤسسات             
  . والعقود مع ضمان احملافظة على السرية يف مجيع األحوالاملالية األعضاء وعلى النماذج

إبداء الرأي الشرعي يف املسائل املصرفية واملالية الذي تطلبه البنـوك أو املؤسـسات املاليـة                _ 4
  .اإلسالمية األعضاء باإلحتاد أو هيئات الرقابة الشرعية هبا أو األمانة العامة لإلحتاد

ئات واملؤسسات املالية اإلسالمية من أمور تتعلق باملعامالت املالية         النظر فيما تعرضه عليها اهلي    _ 5
  .واملصرفية، و إبداء الرأي فيها

تكون قرارات وفتاوى اهليئة ملزمة للبنوك واملؤسسات املالية األعضاء باإلحتاد إذأ صـدرت             _ 6
رة مفصلة، أما يف بإمجاع، وللبنك أو املؤسسة املالية العضو حق طلب إعادة العرض على اهليئة مبذك        

  .حالة اإلختالف فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيني، مامل تقرر اهليئة أن املصلحة تقتضي اإللتزام

التصدي لبيان األحكام الشرعية للمسائل اإلقتصادية اليت جدت وجتد وتقوم عليها مـصاحل             _ 7
  .ضرورية يف البالد اإلسالمية

التفاقية اإلنشاء يف اإلجتماع الثاين إلدارة اإلحتاد سنة         من النص األصلي     16     بعد تعديل املادة    
م حبيث أصبحت تنص على تشكيل اهليئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية باإلحتاد من عدد              1977

من كبار فقهاء املسلمني ال يزيد عددهم عن سبعة أعضاء خيتارهم جملس اإلدارة باإلضافة إىل ممثل                
ل بنك من البنوك األعضاء، ويكون رأي هذه اهليئة ملزما لألعـضاء،            عن هيئة الرقابة الشرعية لك    

إضافة إىل إدراج مبدأ التطوعية يف عمل أعضاء اهليئة، أصبح هذان املبدآن من أهم أسـباب شـل     
حركة اهليئة،حيث استشعرت منه بعض البنوك األعضاء أنه ميثل نوعاً من الوصاية واحلجر، سـيما            
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مي يف غري العبادات تسمح بـاإلختالف وتتـسع لوجهـات النظـر             وأن طبيعة التشريع اإلسال   
  .)1(واإلجتهادات بشكل كبري

ديل هذا األمر مـرة أخـرى سـنة         ـكلة التطوعية، أو كحل جزئي هلا مت تع       ـ     وتفادياً ملش 
  م1982

 )ملدة ثالث سنوات(حبيث أصبح عدد أعضاء اهليئة Ʀسة عشر عضواً، عشرة منهم ُينتخبون دورياً        
 رؤساء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك األعضاء باإلحتاد، أمـا اخلمـسة البـافون               من بني 

  .)2(فريشحهم األعضاء العشرة ويقرهم جملس اإلحتاد
     وتسهيال لعمله، حاول اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية أن ميارس عمله من خـالل فـروع               

فرع لباكـستان وشـرق     : ي، فتم اقتراح فروع     إقليمية لتخفيف العبء عن مركز اإلحتاد الرئيس      
آسيا، وفرع يف دŸ واخلليج، وفرع يف السودان ليغطي منطقة السودان وغرب إفريقيا، وبالنـسبة               
للفرع األول فقد مت تأسيسه وزاول عمله بالفعل، بينما متت املوافقة على الفروع الباقية ومل يـرد                 

  .شيء يف أعماهلا
إلنشاء قد نصت على اختاذ مكة املكرمة مقراً لإلحتاد نظراً ملكانتها عنـد                  وإذا كانت اتفاقية ا   

 وبقي له متثيل يف جـدة،       -كما أشرنا سابقاً  –املسلمني، فقد انتقل املقر بعد اإلفتتاح إىل القاهرة         
واستمر اإلحتاد يف ممارسة عمله يف ذلك املقر لسنوات طويلة إىل أن عاد مرة أخرى فعلياً إىل جدة                  

  .داية التسعينيات من القرن املاضي، مث ليتوقف متاماً عن العمل مع هناية ذلك العقدمع ب
  :إƱازات اإلƠاد _ 2

قام اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية بإجناز العديد من األعمال خالل سنوات عملـه متثلـت                    
  :  يف خاصة 

، وكانت أوالها خاصة بالعـاملني يف       امللتقيات الفكرية واحللقات العلمية والدورات التدريبية     _ أ
بنك فيصل اإلسالمي السوداين، إضافة إىل عقد أكثر من ندوة حول إنشاء مؤسـسات التـأمني                

  .التعاوين اإلسالمي

                                                           
  .475: حركة البنوك اإلسالمية؛ حقائق األصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أمحد النجار  -)1(
  .479، 478: ، ص حركة البنوك اإلسالمية؛ حقائق األصل و أوهام الصورة، مرجع سابق: أمحد النجار   -)2(
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املؤمترات العامة للبنوك اإلسالمية، وهي خاصة لدراسة املسائل واملستجدات يف أعمال البنوك            _ ب
  .اإلسالمية وقد ُعقد منها إثنان

      _ ȯوɉم1986سنة ) تركيا( يف إسطمبول :ا.  
  .م1988سنة ) السودان( يف اخلرطوم :الثاين _      
هــ فربايـر   1398جملة البنوك اإلسالمية، وقد صدر العدد األول منـها يف ربيـع األول       _ ج

م، وكان صدورها كل شهرين كمرحلة أوىل، إال أهنا ومنذ العدد األول كانت تعاين من               1978
مويل ومل جتد أي دعم من البنوك اإلسالمية األعضاء باإلحتاد، فكانت إدارة اجمللة تعتمـد               نقص الت 

على اإلشتراكات خاصة مع املؤسسات واجلامعات، ومع منو حركة البنوك اإلسـالمية ودخـول              
بعض قياداهتا يف صراعات بدأت الضغوط السياسية على اهليئات اليت كانت متول اجملاة باشتراكاهتا،              

أت تلك اإلشتراكات تتناقص حىت توقفت اجمللة عن الصدور مع العدد التاسع والستني يف ربيع               فبد
  .)1(م1989هـ1410األول 

دليل البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، وهو دليل إداري ومايل سنوي حول أتشطة البنـوك   _ د
  .م1997واملؤسسات األعضاء، وقد أصدر اإلحتاد آخر دليل سنة 

راسات والبحوث واإلصدارات، وكانت أمهها على اإلطالق إصدار اإلحتـاد جمللـدات             هـ الد 
، وهي مبثابة دليل علمي وعملي ألعمال       "املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية    "كربى باسم   

هذه البنوك، وكان مقرراً هلا أن تصدر يف عشرة أجزاء، بينما صدر منها ستة أجزاء فقط بـسبب                  
  .يلنقص التمو

     هذا باإلضافة إىل العديد من الكتب والدراسات واألحباث اليت أصدرها اإلحتاد باللغات العربية             
  .واإلجنليزية والفرنسية، وقد زادت عن الستني إصداراً ما بني حبث ودراسة وترمجة

طـار  املعهد الدويل للبنوك واإلقتصاد اإلسالمي، حيث إمياناً من اإلحتاد بأمهيـة تكـوين اإل             _ و
اليشري املؤهل لضمان النجاح حلركة البنوك اإلسالمية أثناء قيامهـا وتوسـعها، قـام              ) الكادر(

اجلانـب  (م مبدينة لفكوسا بقربص     1981بتأسيس املعهد الدويل للبنوك واإلقتصاد اإلسالمي سنة        
، وذلك مبسامهة العديد من املؤسسات العلمية واملالية وبعـض الشخـصيات يف العـامل               )التركي

  .اإلسالمي

                                                           
  . و ما بعدها419: حركة البنوك اإلسالمية؛ حقائق األصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، ص :  أمحد النجار  -)1(
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     يقدم املعهد التكوين العايل يف البنوك اإلسالمية واإلقتصاد اإلسالمي إضـافة إىل الدراسـات              
 طالبا من بلدان العـامل      84م بـ   1983العليا يف هذين اجملالني، وقد بدأ عمله الفعلي يف أكتوبر           

، لكن يبـدو    )1(جمهولةاإلسالمي، إال أن املعهد أغلق أبوابه بعد بضع سنوات من العمل وألسباب             
  .لنا أن السبب األساس يف ذلك هو نقص التمويل الذي كان يعاين منه اإلحتاد بشكل عام

  :مالحȚات تقييمية _ 3
  مبراحل صعبة جعلت أداءه متعثراً خاصة مع هلمع ءانثألقد مر اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية      

  ص األمني العام السابق لإلحتاد أسباباضي، ويلخهناية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن امل
   :)2(هذا التعثر فيما يلي

عدم وضوح رسالة اإلحتاد ومهمته لدى معظم األعضاء، الذين كانوا إما رجال أعمال حيملون              _ أ
محاساً عاماً لإلسالم، وإما أصحاب أموال وجدوا يف تنامي التيار اإلسالمي فرصة ملزيد من تنميـة   

  .إما موظفون بدرجة رئيس بنك ال شأن هلم أصالً ال بالقضية وال بالرسالةأمواهلم، و
نقص التمويل، حيث كانت إدارة اإلحتاد تستجدي األموال من البنك اإلسـالمي للتنميـة              _ ب
الذي كان هدفه مساعدة منكوŸ األمة اإلسالمية       (تارة، ومن صندوق التضامن اإلسالمي      ) جدة(

حيناً آخر، وهذا يف ظل ختلف ) جدة(ومن جامعة امللك عبد العزيز  تارة أخرى،   ) كشعب فلسطني 
بعض البنوك األعضاء عن سداد اشتراكاهتا، وقد حاول األمني العام لإلحتاد تعويض ذلك بتوسـيع           

يف (قاعدة األعضاء وقبول عضوية شركات اإلستثمار اإلسالمية، ليلقي حتفظات عن هذا القبـول              
  .ا هو عليهفيبقى الوضع على م) البداية

     وهناك من يرى بأن من أسباب نقص التمويل إرتفاع رسم اإلشتراك وعدم اقتنـاع البنـوك                
  .)3(اإلسالمية بأن اإلحتاد يقدم من اخلدمات ما يربر هذا الرسم

 مما كان ملفتاً للنظر ما كان يدور داخل اإلحتاد من ظاهرة احملاور والتكالت، وكمثال لذلك                -ج
م مث رفض طلب العضوية الـذي       1978اع الرابع جمللس إدارة اإلحتاد جبدة سنة        فإنه خالل اإلجتم  

بدعوى أهنا شركة أمـوال     ) اإلمارات(تقدمت به الشركة اإلسالمية لإلستثمار اخلليجي بالشارقة        
                                                           

)1( -   Hamid AL GABID : Les banques islamiques, op. cit., p : 226. 
 361:  إىل ص 353: حركة البنوك اإلسالمية، حقائق األصل و أوهام الصورة، مرجع سابق، من ص :  أمحد النجار  -)2(
  ).بتصرف(
، القاهرة، "تصاد املعاصرأسهام الفكر اإلسالمي يف اإلق"تقومي مسرية البنوك اإلسالمية، حبث مقدم إىب ندوة :  مجال الدين عطية  -)3(

  .م1988-هـ1409
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وليست بنكاً، مع أن النصوص املتعلقة بشروط العضوية والواردة يف املادة اخلامسة مـن اتفاقيـة                
ى قبول أي مؤسسة تلتزم مببادǛ الشريعة اإلسالمية وعدم التعامل بالفائدة أخذاً أو             اإلحتاد تنص عل  

Ćعطاء.  
     وقد جاء هذا الرفض من إحدى التكتالت داخل اإلحتاد، وكان بداية الطريـق إىل التـشرذم                

 ذلك  الذي مل ينته إىل غاية توقف عمل اإلحتاد، مع اإلشارة إىل أن الشركة املذكورة مت قبوهلا بعد                
  .م1980م، مث عضواً كامالً سنة 1979عضواً مؤقتاً سنة 

     وكخامتة هلذا التقييم، نود هنا أن نركّز على عدم وضوح رسالة اإلحتاد، حيث اقترح البعض               
  وك نظراًـك املركزي اإلسالمي جتاه تلك البنـالمية مبهام البنـاد الدويل للبنوك اإلسـقيام اإلحت

  . هذا الرأي ولد مرجوحاً وذلك لعدم واقعيته، إال أن)1(خلصوصية عملها
     فاإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية كان مجعية مهنية دولية، ال ُيعقل أن تقبل الدول اليت تعمـل                
البنوك اإلسالمية فيها بالرقابة الكاملة عليها من اإلحتاد، إذ أن البنوك جيب أن تكـون خاضـعة                 

معينة، وهي أمور ال ميكن أن ُتناط إال هبيئة مؤهلة لـذلك،            إلجراءات دقيقة، ومشفوعة بعقوبات     
كما أنه ال ميكن للبنوك اإلسالمية أن تبقى خارج رقابة البنك املركزي للدولة ألنـه اهليئـة ذات                  
اإلختصاص، وهي القادرة على تقدمي الدعم املايل لتلك اليت متر مبرحلة صعبة، فضالً عن أن مـنح                 

  .)2(املركزي ميس بسيادة هذا األخري على إقليم الدولةسلطة الرقابة لغري البنك 
     لكن مع ذلك كان باإلمكان تفعيل دور اإلحتاد يف التنسيق والتعاون والعمل املـشترك بـني                
البنوك اإلسالمية، يف اجملاالت اليت ال تتعارض مع رقابة البنك املركزي للدولة على هذه البنوك وما                

  .أكثرها
  املبحث الثالث

  بعȐ اǂاوالت القاǝمة لɌشراف والتنسيق الدوƃ بني البنوك اإلسالمية
  يف ƭاالت ƯتلȦة

     سعى املسؤولون يف البنوك اإلسالمية والقائمون على شؤوهنا يف السنوات األخرية إىل إنـشاء              
إلسالمية، وال يزال أغلـب     العديد من املؤسسات للمتابعة والتنسيق والعمل املشترك بني البنوك ا         

  :هذه املؤسسات قائماً ويؤدي دوره بدرجات متفاوتة من النجاح، وأمهها 
                                                           

  .270، 269: البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :  عوف حممود الكفراوي  -)1(
  .122: البنوك اإلسالمية، مرجع سابق، ص :  عائشة الشرقاوي املالفي  -)2(
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   .)البحرين(هيǞة اǂاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية _ أوالً
كما كانت تـسمى يف     (تأسست هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية              
 صـفر   1 اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريǸ            مبوجب) البداية

م يف دولة البحرين بصفتها هيئة غاملية ذات شخصية معنوية          1991 مارس   27هـ املوافق   1410
  .مستقلة ال تسعى إىل الربح

ية، ونشر ذلك الفكر         هتدف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالم         
وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األحباث وغري ذلك             
  من الوسائل، وإعداد وإصدار وتفسرب ومراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة لتلك املؤسسات،

  .وذلك مبا يتفق مع أحكام ومبادǛ الشريعة اإلسالمية
م مت تعديل النظام األساسي للهيئـة       1995هـ1415 سنوات من العمل ويف سنة            بعد أربع 
، وأصبح هيكلـها التنظيمـي      "هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية     "فأصبح امسها   

  :)1(يتمثل يف
  : ، وتتكون من  اجلمعية العمومية-

  وعة دار املال اإلسـالمي، شـركة      البنك اإلسالمي للتنمية، جمم   : أعضاء مؤسسني ، وهم     _     أ
  .         الراجحي املصرفية لإلستثمار، جمموعة دلة الربكة، بيت التمويل الكوييت

  :أعضاء غري مؤسسني ، وهم _     ب
  . املؤسسات املالية اإلسالمية-           
  .يف حكمهاالبنوك املركزية ومؤسسات النقد وما ( اهليئات الرقابية واإلشرافية -           
  . هيئات الرقابة الشرعية-           

  :أعضاء مراقبون ، ويتمثلون يف _ ج     
  أو تلك املسؤولة/ اهليئات واجلمعيات املسؤولة عن تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة و-           

  .             عن إعداد معايري احملاسبة واملراجعة يف الدول اإلسالمية
  .مكاتب وشركات احملاسبة واملراجعة املهتمة باملؤسسات املالية اإلسالمية -           
   املؤسسات املالية اليت متارس أنشطة مالية إسالمية ومستخدمو القوائم املالية لتلك-           

                                                           
بالتعاون مع ) القاهرة(اللـه كامل لإلقتصاد اإلسالمي مركز صاحل عبد : معايري احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية   -)1(

  ).بتصرف(م، من مقدمة الكتاب 1999-هـ1419، القاهرة، )البحرين(هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
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  .              املؤسسات
ية و ليس هلم احلـق           مع اإلشارة إىل أن األعضاء املراقبني هلم حق احلضور يف اجلمعية العموم           

  التصويت
 عضواً غري متفرغني تعينهم اجلمعية العموميـة ملـدة ثـالث            15يتكون من   :  ƭلȄ اɉمثاء  -

جملس املعايري، األمني العام، اجمللس الـشرعي، كمـا         : سنوات، ويقوم هذا اجمللس بتعيني كل من        
  يقوم بتدبري

  .املصادر املالية للهيئة واستثمار أمواهلا
 عضواً غري متفرعني يعينهم جملس األمناء ملدة        15يتكون من   : ايري اǂاسبة واملراجعة     ƭلȄ مع  -

أربع سنوات، من اجلهات الرقابية واإلشرافية واملؤسسات املالية وهيئات الرقابة الشرعية وأسـاتذة       
ة وإجراءات  اجلامعات واحملاسبني القانونيني، ومهمته إعداد واعتماد وإصدار معايري احملاسبة واملراجع         

  .تنفيذها، ولوائح عمل جملس املعايري
-    Ʉالشرع ȄلŎ15وكان من قبل جلنة شرعية، وهو يتكون من أعضاء ال يزيد عددهم عن              :  ا 

عضواً يعينون ملدة أربع سنوات من الفقهاء الذين ميثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية              
لرقابة الشرعية يف البنوك املركزية، وتتمثل مهـام اجمللـس          اإلسالمية األعضاء يف اهليئة، وهيئات ا     

  :)1(الشرعي يف
حتقيق التطابق أو التقارب يف التصورات والتطبيقات بني هيئات الرقابة الشرعية للمؤسـسات         _ 1

  .املالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم اإلنسجام بني الفتاوى والتطبيقات لتلك املؤسسات
املزيد من الصيغ الشرعية اليت متكّن املؤسسات املالية اإلسالمية مـن مواكبـة             السعي إلجياد   _ 2

  .التطور يف الصيغ واألساليب، يف جماالت التمويل واإلستثمار واخلدمات
النظر فيما ُيحال إىل اجمللس من املؤسسات املالية اإلسالمية أو من هيئات الرقابـة الـشرعية                _ 3

  .لديها من قضايا خمتلفة
سة املعايري اليت تعمل اهليئة على إصدارها يف جماالت احملاسبة واملراجعة، والبيانـات ذات              درا_ 4

  .الصلة، وذلك للتأكد من مراعاة هذه اإلصدارات ملبادǛ و أحكام الشريعة اإلسالمية
 أعضاء، ثالثة من جملس األمناء وثالثة من جملس املعايري إضافة           7 تتكون من    : اللجنة التنȦيذية   _ 
  . األمني العام، ومن مهامها مناقشة اخلطط املستقبلية املعدة من جملس املعايري وموازنة اهليئةإىل

                                                           
  .6 :م، ص 2001-هـ1422هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، : املعايري الشرعية   -)1(
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 وتتكون من األمني العام للهيئة واجلهاز الفين واإلداري املساعد لـه، ويقـوم              :اɉمانة العامة   _ 
  .بتمثيل اهليئة يف امللتقيات ذات العالقة مبهامها

م تغيري أسلوب متويل اهليئة، ففي املاضي كـان         1995ألساسي سنة        كما مشل تعديل النظام ا    
التمويل يتم عن طريق مسامهات يدفعها األعضاء املؤسسون، بينما نص النظام األساسي املعـّدل              

مـرة  (تساهم فيه املؤسسات األعضاء يف اهليئة بدفع رسم عضوية          " وقف وصدقة "على إنشاء مال    
اهليئة من ريع هذا الوقف، إضافة إىل رسم اإلشتراك الـسنوي           ، ويتم متويل نشاطات     )واحدة فقط 

  .واملنح والتربعات والوصابا وأية مصادر متويل أخرى
  دار العديد من املعايري اخلاصة باحملاسبة واملراجعة واجلانبـة يف إصازات اهليئـ     تتمثل أهم إجن

  :)1(م وهي خاصة بكل من1998الشرعي، وقد أصدرت Ʀسة معايري حماسبية إىل غاية بداية سنة 
  . العرض واإلفصاح العام يف القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية-
  . املراحبة واملراحبة لɈمر بالشراء-
  . التمويل باملضاربة-
  . التمويل باملشاركة-
  .ار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية وأصحاب حسابات اإلستثم-

  :)2(م فهي 2003     أما العدد اإلمجايل للمعايري املنجزة من طرف اهليئة إىل غاية منتصف عام 
  . معيار حماسيب إضافة إىل بيانني، األول ألهداف احملاسبة، والثاين ملفاهيم احملاسبة18 -
  . معيار شرعي13 -
  ).وقد أضيف هلا معيار خامس مؤخراً( معايري للمراجعة 4 -
  .يري للرقابة الشرعية معا4 -
  . معيارين كميثاق أخالق، األول للمحاسب والثاين للمراجع اخلارجي-

م وبعض البنوك طبقته بالفعل، أما آخر معيار        1996     أول معيار للتطبيق كان ابتداًء من سنة        
جـود  م، لكنه مل ُيطبق لعدم و     2003 فكان من املفترض أن ُيطبق ابتداًء من يناير          18وهو املعيار   

  .سلطة ملزمة لذلك

                                                           
التطبيقات اإلقتصادية اإلسالمية "الرقابة املصرفية املركزية على املصارف اإلسالمية، حبث مقدم إىل ندوة : أنور خليفة السادة   -)1(

  .م1998 -هـ1419املغرب، / ، الدار البيضاء "املعاصرة
  .م27/07/2003: ، يوم )القاهرة(لقاء معه يف مكتبه مبصر اجلديدة :  حممد عبد احلليم عمر  -)2(
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ظ أن أهم معيار شرعي للهيئة هو ذلك الذي يتضمن متطلبات التحول الشرعية للبنوك                   ويالَح
  .)1(واملؤسسات املالية من النظام التقليدي إىل النظام اإلسالمي

     كما متثلت إجنازات اهليئة أيضاً يف عقد ملتقيات حول اجلانبني الشرعي واحملاسيب لعمليـات              
  .البنوك اإلسالمية، إضافة إىل إصدار كتب وأحباث يف هذا اجملال

     وإذا أردنا تقييم عمل اهليئة وإجنازاهتا جند أهنا بذلت جهوداً ال يستهان هبا يف سـبيل توحيـد        
األنظمة احملاسبية للبنوك اإلسالمية من خالل املعايري املصدرة، لكن يبقى أهم عائق يف سبيل ضمان               

لك اجلهود واإلجنازات هو عدم إلزامية التطبيق لتلك املعايري من طرق البنوك واملؤسسات             الفعالية لت 
  ازات كانت أساساً بفضل األموال املدفوعة من هذهـاء، بالرغم من أن تلك اإلجنـاملالية األعض
  .املؤسسات

احملاسـبة       ولإلشارة فإن هناك دولتان فقط أعلنتا عن التزمهما باملعايري الصادرة عـن هيئـة               
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وقد طبقتها بنوكها اإلسالمية بالفعـل ومهـا البحـرين              

م عـن   2002كما أعلن بعد ذلك األردن ممثالً يف بنكه املركزي ويف منتصف عام             . )2(والسودان
  .)3(التزامه هبذه املعايري وتطبيقها من طرف بنوكه اإلسالمية

عدم التجانس يف ممارسات    ) من صندوق النقد الدويل   (ان إريكو و هباخش          وقد الحظ اخلبري  
احملاسبة ومراجعة احلسابات بني املصارف اإلسالمية، ودعيا إىل تعزيز اجلهود اليت نقوم هبا هيئـة               
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الستحداث معايري حماسبية جديـدة، ويف سـبيل             

ات الفهم ألسلوب تشغيل النظام املصريف اإلسالمي من قبل اهليئات الرقابيـة            التخفيف من صعوب  
واليت تعاين منها املصارف اإلسالمية اليت تعمل يف الغرب، ينبغي اإلعالن على Ʋو مطرد عن عمل                
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومناقشته يف حمافل دولية حتضرها أجهزة رقابية             

بية، وممثلون من مهن احملاسبة ومراجعة احلسابات، وعريهم من األطـراف الـنظرية املهتمـة               غر
  .)4(باملوضوع

                                                           
  .6: ، ص 2001، العدد اخلامس، أفريل "نواملستثمر"تصريح جمللة ) : األمني العام السابق للهيئة( رفعت عبد الكرمي  -)1(

)2( -  Tariqullah KHAN et Habib AHMED : La gestion des risques ; analyse de certains aspects liès à l’industrie 
de la finance islamique, op. cit., p : 144. 

  .41: ، ص 2002، يونيو 10:  السنة -2: جملة الدراسات املالية و املصرفية، العدد   -)3(
، ورقة عمل )النظام املصريف اإلسالمي، قضايا مطروحة بشأن قواعد اإلحتراز و املراقبة: (لوفا أريكو و ميترا فارا هباخش   -)4(

  .66: م، ص 2001 –هـ 1421، 13 اإلقتصاد اإلسالمي، اجمللد –معة امللك عبد العزيز ، جملة جا1998لصندوق النقد الدويل 



  

305

     ونرى أن هذه الدعوة لن ُتؤيت بثمارها إال إذا توفر عنصر اإللزام يف تطبيق املعايري الصادرة عن                 
 حال توفر ذلك سوف تتحقق      هيئة احملاسبة واملراجعة من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، ويف        

  :عدة نتائج أمهها 
 توحيد التطبيق لصيغ التمويل اإلسالمية، والذي اعتربناه إحدى املتطلبات التنظيميـة ألسـلمة              -

النظام املصريف، وتوحيد املعاجلة احملاسبية من شأنه أن ُيؤدي إىل ذلك، وهو ما سيؤدي يف النهايـة                 
ات يف معامالت البنوك اإلسالمية، سواء بالنسبة للمتعـاملني  إىل توضيح الكثري من العقود والتطبيق    

  .معها أو للجهات اإلشرافية عليها داخل البلد الواحد
 إن تقيد البنوك اإلسالمية باملعايري الصادرة عن اهليئة سوف يؤدي إىل توحيد أسلوب احملاسـبة                -

بالتايل عمليات التقيـيم، وقـد   واملراجعة لدى هذه البنوك، مما يسهل عمليات الرقابة والتفتيش، و 
 يدعو إىل إجياد طرق فعالة للمراجعة واملراقبة لدى البنوك، وكذا اإلعتماد            IIرأينا أن اتفاقية بازل     

على األساليب احلديثة يف اإلفصاح عن البيانات، وكل هذا من شأنه أن يساعد البنوك اإلسـالمية                
  .على تطبيق معايري جلنة بازل ذات الصيغة العاملية

 إن إلتزام البنوك اإلسالمية مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة سوف يفتح الباب واسعاً لإلعتـراف               -
  . I   A S Cهبذه املعايري دولياً، وهذا على غرار تلك الصادرة عن هيئة املعايري احملاسبية الدولية

   :)1()البحرين(اŎلȄ العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية _ ǭانياً
جاءت نشأة اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بعد أن عّبر عنـها اإلجتمـاع                    

اخلاص لرؤوساء البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية الذي ُعقد يف مقر البنك اإلسالمي للتنميـة              
   Ǹمسياً م، بينما مت تأسيس اجمللس ر1999 يوليو 10هـ املوافق 1420 ربيع األول    23جبدة بتاري

  .م2001 مايو 16 صدر بتاريǸ 22يف دولة البحرين مبوجب مرسوم أمريي رقم 
     ُيعترب اجمللس هيئة دولية مستقلة غري رحبية، من مهامه األساسية تـوفري املعلومـات املتعلقـة                
بالصناعة املصرفية اإلسالمية من حيث توضيح أهدافها والقواعد واملبادǛ اليت تقوم عليها، وبيـان              

ئلها ومنتجاهتا وخدماهتا املالية املختلفة، وكذلك نشر املعلومات والبيانـات واإلحـصائيات            وسا
املتعلقة بتطور مسريهتا بأسلوب يتم حتديثه دورياً ويتميز مبصداقية غالية، وُيعترب موقـع اإلنترنـت               

                                                           
:  بتاريwww.islamicfi.com Ǹ : مت اإلعتماد يف أغلب املعلومات املتعلقة باجمللس على موقعه يف شبكة اإلنترنت  -)1(

31/05/2004.  
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نـات  اخلاص باجمللس العام أحد أهم الوسائل لنشر تلك املعلومات وتوفري خمتلـف قواعـد البيا              
  .للجمهور واملؤسسات

  :     وعموماً فإن األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها اجمللس تتمثل يف 
 التعريف باخلدمات املالية اإلسالمية، ونشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة هبا، والعمل على             -

  .تنمية وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية
واملؤسسات املشاهبة يف اجملاالت اليت ختدم اإلهداف املـشتركة          تعزيز التعاون بني أعضاء اجمللس       -

  .بالوسائل املتاحة
 العمل على توفري املعلومات املتعلقة بالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية واهليئات اإلسالمية ذات     -

  .الصلة
تعـاون  العمل على رعاية مصاحل األعضاء ومواجهة الصعوبات والتحديات املشتركة وتعزيز ال           -

  اء واجلهات األخرى وعلى وجه اخلصوصـاء بعضهم مع بعض، وبني األعضـفيما بني األعض
  .اجلهات الرقابية

  :ستخدام الوسائل اآلتية ا     ويف سبيل حتقيق تلك األهداف يسعى اجمللس إىل 
  إصدار النشرات التعريفية، والكتب، و الدوريات، واملوسوعات الفقهية املصرفية، والدراسـات           -

  .والبحوث، وغريها من وسائل النشر احلديثة
  . عقد املؤمترات والندوات واحملاضرات واللقاءات وورȇ العمل لتحقيق أهداف اجمللس-
 التعاون مع اجلهات املختصة إلصدار القوانني اخلاصة بالبنوك واملؤسسات املاليـة اإلسـالمية              -

  .املالية احلكومية وغري احلكوميةواهليئات اإلسالمية ذات الصلة وتشجيع إصدار األدوات 
 إنشاء قاعدة للمعلومات لتقدمي رسالة اجمللس والعمل املايل واإلقتصادي اإلسالمي بصورة قوية             -

  ).وخاصة اإلنترنت(وفعالة من خالل وسائل التقنية املتاحة 
املصريف واملايل  املشاركة يف إعداد برامج للتدريب ولرفع املستوى املهين للعناصر العاملة يف احلقل    -

  .اإلسالمي
  :     يتشكل اهليكل التنظيمي للمجلس من 

تصم أعضاء اجمللس املمثلني للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، والذين كان          :  Ƥعية عمومية    -
م، بينما بلغ   2001 عضواً وذلك يف نوفمرب      39عددهم يف اإلجتماع التأسيسي للمجلس ببريوت       

  .م2003 عضواً يف سبتمرب 60اء اجمللس العدد اإلمجايل ألعض
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يتكون من تسعة أعضاء، منهم عضوان دائمان ميثالن كالً من البنك اإلسـالمي             :  ƭلȄ إدارة    -
، أما الباقون فيـتم     )البحرين(وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية       ) جدة(للتنمية  

  .يس جملس اإلدارةاختيارهم باإلنتخاب، ويرأس هؤالء األعضاء رئ
- Ȅوال ختتلف مهامه عن األمني العام ألي هيئة:  أمني عام للمجل .  

     يعتمد اجمللس يف موارده املالية أساساً على اشتركات األعضاء، وذلك لتغطية خمتلف مصاريفه             
  .التشغيلية إضافة إىل متويل أنشطته املشار إليها سابقاً يف األهداف والوسائل

  :هم إجنازات اجمللس منذ إنشائه فيما يلي      تتمثل أ
عقد ملتقيات وندوات حول الصريفة اإلسالمية أمهها مؤمترين دوليني حول التمويل اإلسالمي            _ 1

م، والثـاين يف دŸ     2002والبنوك اإلسالمية، ُعقد األول بالعاصمة األمريكية واشـنطن سـنة           
  .م2003سنة ) اإلمارات(
باللغة اإلجنليزية، وذلك   " البنوك والتمويل اإلسالمي  "كتاب بعنوان   إصدار كتب تثقيفية منها     _ 2

للتعريف بالبنوك اإلسالمية وأعماهلا يف األوساط الغربية، إضافة إىل إجناز فيلم وثائقي حـول ذات               
  .املوضوع ولنفس الغرض

يل للبنوك  إعداد دليل للمؤسسات املالية اإلسالمية، وهذا مللء الفراȟ الذي تركه اإلحتاد الدو           _ 3
م، وقد لقيت أمانة اجمللـس معانـاة        1997اإلسالمية والذي أصدر آخر دليل يف هذا اجملال سنة          

كربى يف هذا العمل، بعد التردد وعدم اإلستجابة من كثري من املؤسسات املالية والبنوك خاصـة                
كن بعـد   م إضافة إىل كثرة التفاصيل املطلوبة وطول اإلستبيان، ل        2001 سبتمرب   11بعد أحداث   

استقرار األوضاع نسبياً متكنت األمانة العامة من اجلمع والتصنيف واإلدخال للمعلومات اخلاصـة             
م وقطعت شـوطاً كـبرياً يف       2001-98يالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية للسنوات األربع       

، وستعمل على طباعة ونشر دليل سنوي إداري ومـايل للمؤسـسات            2002جتميع بيانات سنة    
  .م2002سالمية بدءاً من سنة اإل
النشرة اإللكترونية األسبوعية، حيث يقوم اجمللس بإصدار نشرة إخبارية أسـبوعية بـاللغتني             _ 4

العربية واإلجنليزية ُتعƖ بالعمل املصريف اإلسالمي ويتم إرساهلا عن طريق الربيد اإللكتروين وتغطي             
ني اإلسالمي، صناديق اإلستثمار، شـركات      البنوك وشركات اإلستثمار اإلسالمية، التأم    : حماور  

التأجري، الزكاة، الوقف، وقد متت برجمة توزيع هذه النشرة على قائمة تشمل أكثر من أربعة آالف                
  .عنوان لربيد إلكتروين
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     وسريكز اجمللس خطته املستقبلية على عدد من األنشطة أمهها اإلهتمام باجلـانبني اإلعالمـي              
 أجل حتديث املعلومات والبيانات املالية عن البنـوك واملؤسـسات املاليـة             واملعلومايت، وذلك من  

  .اإلسالمية، وتوفريها على أوسع نطاق خاصة لغري الناطقني بالعربية
     وكخالصة لتقييم أعمال اجمللس، يبدو بأن أنشطته تعترب إمتداداً ألعمال اإلحتاد الدويل للبنوك             

طلبات العصر، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز التعاون بني البنوك          اإلسالمية ولكن بشكل يتالءم مع مت     
اإلسالمية، وكذا اإلهتمام باجلانب اإلعالمي ألعمال هذه البنوك وخدماهتا وإجنازاهتا بشكل عام،            
وهو ما يعترب يف حد ذاته حتدياً حقيقياً يواجه البنوك واملؤسسات املاليـة اإلسـالمية خاصـة يف                  

  . اهلجمة اإلعالمية الشرسة اليت تعرضت هلاالسنوات األخرية، بعد
     ولكن يبقى ذلك مرهوناً جناحه بتوفر عوامل موضوعية أمهها إخالص النوايا واإلستفادة مـن              

  طاء املاضي، كما أن حتقيق األهداف اليت وضعها اجمللس يرتبط مباشرة بتوفري التمويل الالزم،ـأخ
  . أساساً باألموالوهذا ليس باألمر الصعب على مؤسسات تتعامل

  :)1()ماليزيا(ƭلȄ اƪدمات املالية اإلسالمية _ ǭالثاً
 هيئة دولية تقدم خدماهتا للـهيئات اإلشـرافية         IFSBاإلسالمية  املالية  يعترب جملس اخلدمات         

  .والرقابية مبا يضمن اإلستقرار يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية
 كان تتوجياً ملشاورات مكثفة دامت أكثر من سنتني،              إن إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية     

حيث صدرت عن مؤمتر الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية الذي ُعقـد يف البحـرين يف                
وصندوق النقد الدويل ومؤسـسة نقـد       ) جدة(م من قبل البنك اإلسالمي للتنمية       2000فرباير  

  .لية اإلسالمية توصية بإنشاء هذا اجمللسالبحرين وهيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املا
     وقد نوقشت تلك التوصية يف اجتماع ُعقد بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقـد الـدويل               

     ȟم، وقد ضم ذلك اإلجتماع املؤسـسات       2000 سبتمرب   23يف  ) التشيك(والبنك العاملي يف برا
لدول اإلسالمية، وبعد ذلك اجتمع هؤالء      املذكورة سابقاً إضافة إىل ممثلي البنوك املركزية لبعض ا        

م إلنشاء اجمللس، والـذي تأسـس   2002 أفريل 21مرة أخرى يف مقر صندوق النقد الدويل يف  
  .م2003م مباليزيا وبدأ نشاطه عملياً يف مارس 2002 نوفمرب 3رمسياً يف 

  :     تتلخص أهم أهداف اجمللس يف 

                                                           
م، 26/05/2004:  بتاريwww.ifsb.org Ǹ: عه يف شبكة اإلنترنت  مت اإلعتماد يف أغلب املعلومات املتعلقة باجمللس على موق-)1(
  ) .باإلنكليزية(
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ة تكون شفافة وحذرة، وذلك من خالل تقدمي معايري          ترقية وتطوير صناعة خلدمات مالية إسالمي      -
جديدة ومالئمة للمعايري الدولية القائمة واملتوافقة مع مبادǛ الشريعة اإلسالمية، أو تطويع تلـك              

  .القائمة بنفس األسس
 تقدمي التوجيهات لضمان اإلشراف الفعال على املؤسسات اليت تقدم املنتوجات املالية اإلسالمية             -

 وكذا تطوير املعايري لتحديد وقياس وإدارة وكشف املخاطر، آخذين بعـني اإلعتبـار              وتنظيمها،
  .املعايري الدولية لتقييم حسابات الدخل واالنفاق وكل ما جيب اإلفصاح عنه

 إقامة عالقات تعاون مع املنظمات املماثلة والقائمة لتحقيق اإلستقرار يف األنظمة النقدية واملالية              -
  .لنسبة ألعضاء اجمللسالدولية وكذا با

 دعم وتنسيق املبادرات لتطوير الوسائل واإلجراءات ولتحقيـق الفعاليـة يف العمليـات وإدارة           -
  .املخاطر

  . تشجيع التعاون بني الدول األعضاء لتطوير اخلدمات املالية اإلسالمية-
  .سالمية تسهيل عمليات التدريب وتطوير مهارات العاملني يف حقل الصناعة املصرفية اإل-
  . القيام بأعمال البحث ونشر الدراسات والتقارير حول صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية-
  . إنشاء قاعدة بيانات للبنوك اإلسالمية واملؤسسات والصناعة املالية اإلسالمية-
  . أي أهداف أخرى توافق عليها اجلمعية العامة للمجلس من وقت آلخر-

  : للمجلس يف      يتجسد اهليكل التنظيمي
  .وهي اهليئة اليت تضم مجيع أعضاء اجمللس، الدائمون واملشاركون واملالحظون:  اجلمعية العامة -
-   ȄلŎيعترب اهليئة التنفيذية العليا وصابغ سياسة جملس اخلدمات املالية اإلسـالمية، ويـضم             :  ا

  .و من ينوهبماألعضاء الدائمون الذين يتمثلون عادة يف حمافظي البنوك املركزية أ
وهي اهليئة املسؤولة عن تقدمي النصح واإلستشارة للمجلس يف املسائل التقنية،           :  اللجنة التقنية    -

  . سنوات3 أعضاء يعينهم اجمللس ملدة 10وتتكون من 
  :     عند اختيار أعضاء اللجنة التقنية جيب األخذ بعني اإلعتبار ما يلي 

  . العضو اخلربة التقنية املناسبة ومهارات-أ
  : ضمان توزيع متساوٍبني -ب

  . املهارات التقنية اخلاصة املطلوبة من اللجنة-1
  . املتطلبات اجلغرافية والقطاعية من حيث التكوين أو التمثيل-2  
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  .ضمان اإلستمرارية لعمل اللجنة-ج
وهي اللجنة اليت أُسست لتكون مـسؤولة عـن وضـع مـسودة املعـايري               :  ƭموعة العمل    -

  .ات، وهي مرتبطة باللجنة التقنيةوالتوجيه
  :     حالياً يوجد ثالث جمموعات عمل هي 

  . جمموعة عمل إدارة املخاطر-1      
  . جمموعة عمل كفاية رأس املال-2      
  . جمموعة عمل التحكم املشترك-3      

طرف اجمللـس   وهي اهليئة اإلدارية الدائمة للمجلس يرأسها أمني عام، وهو يعَين من            :  اɉمانة   -
  .وفق شروط يضعها) اهليئة التنفيذية(

  : عضواً حسب التوزيع اآليت 52     يبلغ عدد األعضاء اإلمجايل للمجلس 
، ويتشكلون أساساً من البنـوك املركزيـة للـدول          )هلم احلق يف التصويت   ( عضواً دائماً    13 -

  .األعضاء
، البنـك  I MFالنقد الـدويل  صندوق : ، وهم )ليس هلم حق التصويت( أعضاء مشاركون 4 -

  .، البنك املركزي للفلبنيBIS، بنك التسويات الدولية WBالعاملي 
  .، وميثلون بنوكاً ومؤسسات مالية إسالمية)بدون حق التصويت( عضواً مالحظاً 35 -

     بدأ جملس اخلدمات املالية اإلسالمية منذ إنشائه يف تطوير معيـارين مـن معـايري احلـذر                   
Prudential Standards  كفايـة رأس املـال وإدارة   :  لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ومهـا

  .م2005املخاطر، وهذان املعياران ُيتوقع أن يكونا جاهزين لإلستعمال مع بداية سنة 
     إن املعايري اليت حتضَّر من طرف اجمللس تتبع عمليات وافية من التحضري، تتلخص يف توجيهات               

مل حتضري مسودة للمناقشة، وعنـد الـضرورة اإلسـتماع إىل آراء اجلمهـور              وإجراءات، وتش 
  .واألطراف األخرى، وخالل هذه السنة خيطط اجمللس لبداية حتضري معيار حول التحكم املشترك

     يتصور اجمللس بأن تطوير معايري دولية إضافة إىل تطبيقه األمثل لـصناعة اخلـدمات املاليـة                
  :عمل املنظمات أو اهليئات الدولية األخرى مثل اإلسالمية سوف يكّمل 

  .BCBS وجلنة بازل للرقابة املصرفية BIS بنك التسويات الدولية -       
  .IOSCO املنظمة الدولية حلماية الرباءات -       
  .IAIS  اجلمعية الدولية ملراقيب التأمني -       
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أو (ضري املعايري السابقة قام اجمللـس بتنظـيم              وبالرغم من قصر عمر اجمللس، وباإلضافة إىل حت       
  :عدد من امللتقيات والندوات أمهها ) شارك يف تنظيم

، )إندونيسيا( املؤمتر الدويل حول التحديات اليت تواجه صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، بايل             -1
  .م2004أفريل 

اململكـة  ( الشامل للمحيط، لندن      مؤمتر قمة حول صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية والتنظيم        -2
  .م2004، ماي )املتحدة

     وخالصة القول، فإن الذي يبدو لنا من أهداف وأعمال جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هـو               
، والوظائف اليت يؤديها األول جتـاه اهليئـات اإلشـرافية           BISتشاهبه مع بنك التسويات الدولية      

عن الوظائف اليت يؤديها الثاين جتاه البنوك املركزية        ) ناحية النظرية من ال (اإلسالمية ال ختتلف كثرياً     
  .يف العامل خاصة بالنسبة للدول املتقدمة

كمنظمة مث  ) سويسرا(م مبدينة بازل    1930ن بنك التسويات الدولية أنشǜ سنة       إف ولإلشارة     
ل بني البنوك املركزيـة  م، وهو يعمل على التنسيق والعم1987حتول إىل مؤسسة مالية دولية سنة    

م، واليت متارس   1974خاصة بالنسبة للدول املتقدمة، ومنه انبثقت جلنة بازل للرقابة املصرفية سنة            
  .عملها وتصدر مقرراهتا على املستوى الدويل

     وهلذا نرى بأن إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية من طرف السلطات النقدية لبلدان العامل              
واملؤسسات واهليئات املالية الكربى والفاعلة فيه يعترب وعياً صادقاً ورغبة أكيـدة مـن              اإلسالمي  

طرف هذه السلطات واملؤسسات يف مسايرة آخر التطورات العاملية يف جمال الرقابـة واإلشـراف          
خاصة ما يتعلق منها بكفاية رأس املال وإدارة املخاطر، وهي اجلوانب اليت تشغل القطاع املـصريف         

  .املي بأسره يف السنوات األخريةالع
 يبقى التحدي األكرب أمام هذا اجمللـس        -وكما رأينا بالنسبة للهيئات السابقة    –     لكن مع ذلك    

هو مدى التزام الدول األعضاء ممثلة يف بنوكها املركزية بتطبيق املعايري اليت يضعها، والذي يعتـرب                
  .ف هبا على املستوى الدويلالشرط األساس إلضفاء املصداقية عليها واإلعترا

  :خالصة الȦصل 
لقد حاولنا القيام من خالل هذا الفصل بدراسة تقييمية عامة ألهم حماوالت اإلشراف أو التنسيق               
واليت أُنشئت هلا مؤسسات للقيام هبا جتاه البنوك اإلسالمية، بدءاً بتقييم حماولة إلقامة بنك مركزي               

ململكة العربية السعودية، ممثالً يف مؤسسة النقد العرŸ السعودي، وقد تبني لنا أن             إسالمي حملي يف ا   
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هذه املؤسسة ال ميكننا اعتبارها كذلك جملرد النص يف املرسوم املؤسس واملنظم هلا على عدم التعامل   
  .بالفائدة، بل أثبت التطبيق العملي هلا عكس ذلك

حتاد الدويل للبنوك اإلسالمية بالعديـد مـن األعمـال               أما على املستوى الدويل فقد قام اإل      
واإلجنازات خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والعمل املشترك بني البنوك اإلسالمية، وكذا معاجلة القضايا             
العالقة والتحديات أمام العمل املصريف اإلسالمي بإصدار الكتب والدوريات وإجناز املوسـوعات            

قى أسباب فشله أو توقف نشاطه بعد سنوات طويلة مـن العمـل             إضافة إىل عقد امللتقيات، وتب    
  .دروساً جتب االستفادة منها يف املستقبل

  :     وبالنسبة للهيئات القائمة حالياً فإن الذي تبني لنا بعد تقييم عام هلا هو ما يلي 
املعايري احملاسبية ، تسعى إىل توحيد )البحرين( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية     -

 بالنـسبة للبنـوك     IIASCيف العمل املصريف مثلما تسعى إىل ذلك هيئة املعايري احملاسبية الدوليـة             
  .التقليدية

، ُيعترب عمله امتداداً لعمـل اإلحتـاد     )البحرين( اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية        -
سيق والتعاون بني هذه البنوك، واالهتمـام باجلانـب        الدويل للبنوك اإلسالمية، خاصة يف جمال التن      

  .اإلعالمي للصريفة اإلسالمية
، ويسعى للقيام بـدور بنـك التـسويات الدوليـة                  )ماليزيا( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية      -

BIS              نها  جتاه البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، وذلك بإعداد معايري عاملية أو تطويع ماهو قائم م
  .مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، خاصة فيما يتعلق جبانيب كفاية رأس املال وإدارة املخاطر

     ويبقى التحدي األخري واألكرب أمام هذه اهليئات األخرية هو مدى التزام البنوك واملؤسـسات              
  .املالية اإلسالمية مبعايريها وقراراهتا
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  اƪــامتـة
إن العالقة بني البنوك اإلسالمية و البنوك املركزية تعترب من أعقد القضايا منذ بدء حركة البنوك                

بق لإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية كما      عترف هبا األمني العام السا    ااإلسالمية والتزال، وهي احلقيقة اليت      
  .، واليت تأكدنا منها بعد اخلوض يف مسائل هذا البحث)*(أشرنا من قبل

د  جوانبها، فالرقابة علـى        إىل  تعدّ    – يف نظرنا    –وتعود  أسباب  التعقيد  يف  هذه  القضية              
 عكس البنوك التقليدية اليت     ،ة الشرعية الرقابة املصرفية و الرقاب   : مها   البنوك اإلسالمية تضم نوعني منها و     

تقتصر الرقابة فيها على األوىل، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن هناك تعدداً يف أشكال الرقابة على                   
األنظمة القانونية اخلاضعة هلا،  إذ منها ما يعمل يف ظل نظـام    د البيئات و  عن تعدّ ناتج  البنوك اإلسالمية   

د، ومنها ما يعمل يف ظل نظام مصريف تقليدي، و هذا األخري منه ما              وّحمصريف إسالمي كامل وقانون م    
هو مزدوج القوانني، و منه ما هو موحد و هنا تكون القضية أكثر تعقيداً، وهذا التعدد العام يف جوانبها                   

  . جانباً هلا من هذه األخرية ميّسيتطلب تعدداً يف احللول املقترحة هلا، وكلّ
انب العالقة بني البنوك اإلسالمية و البنوك املركزية، وبعـد تناولنـا            ستعراضنا ملختلف جو  ابعد  

ملختلف اإلشكاالت العالقة Ɲصوصها، و تقدمي احللول اليت نراها مناسبة هلا، ميكن إمجال النتائج الـيت                
  :توصلنا إليها من خالل هذا البحث فيما يلي 

  :نتاǰǝ البحث 
ومات و اإلتصاالت، إضافة إىل تدويل النشاط املايل وحترير جتارة           إن الثورة اهلائلة يف تكنولوجيا املعل      -1

اخلدمات املالية يف ظل العوملة أثّرا تأثرياً قوياً و مباشراً على القطاع املصريف العاملي بوصفه أهم القطاعات                 
 ه التطـورات  مبنأى عن هـذ   املالية، و قد برز هذا التأثري يف مظاهر متعددة، ومل تكن البنوك اإلسالمية              

  . وإفرازاهتا
 ياسة اإلئتمانية للبنـوك   ل من استخدام أدوات الرقابة املصرفية ذات التأثري املباشر على السّ           إن التحوّ  -2

وق احلـر، كمـا أن      قتصاد السّ ا جاء يف سياق اإلجتاه العام العاملي Ʋو         إىل ذات التأثري غري املباشر منها     
 سـعر   تراجع استخدام األدوات الكمية لتلك الرقابة كانت نتيجة ألسباب عديدة منها ضعف فعاليـة             

  .الفائدة كمحدد لإلئتمان يف ظل العوملة و حترير األسواق املالية
 ختتلف البنوك اإلسالمية اختالفاً جذرياً عن البنوك التقليدية خاصة يف صيغ التمويل، و ذلك نظـراً                 -3

عالقة ضرورة  للإلختالف يف طبيعة هذا التمويل وكذا املبادǛ و األسس اليت حتكمه، و هو ما يتطلب با               
   ماذلكابة عليها، و ـلفاً للرقـة و متميزة بني البنوك اإلسالمية و البنوك املركزية، و إطاراً خمتـخاص

                                                           
  .ل الثالث من الباب الثالث هلذا البحث  راجع املبحث األول من الفص-)*(
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  .يف أوىل فرضيات هذا البحث افترضناه
 إن البلدان اليت قامت بأسلمة كامل نظامها املصريف الزالت تشوهبا بعض بقايا التعامل الربوي مـن                 -4

، وبالتايل ميكن التسليم بعدم و جود بنـك مركـزي           فيهاطرف بنوكها وحتت إشراف البنك املركزي       
  .إسالمي بكامل مواصفاته

د بنك الربكة اجلزائري يف عالقته ببنك اجلزائر بعض اإلشكاالت اليت يعاين منها بنك إسـالمي     جيسّ -5
يعمل يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، مثل تطبيق نسبة اإلحتياطي القانوين، أو تعامل األخـري مـع                  

. الت اليت تدخل ضمن القواعد احلـذرة      ول كملجأ أخري لإلقتراض، أو يف كيفية حساب بعض املعدّ         األ
لكنه يف نفس الوقت ال يعاين من إشكاالت تعاين منها بنوك إسالمية أخرى يف نفس الوضع مثل حتديد                  

و مـشكلة   نسب السيولة، أو متلك البنك لعقارات أو منقوالت بأكثر من املسموح به يف إطار عمله، أ               
  .اإلكتئاب اإلجباري حبد أدƅ يف السندات العمومية

 كما افترضنا    ليست أدوات الرقابة املصرفية التقليدية غري مالئمة يف معظمها لعمل البنوك اإلسالمية            -6
، فقد يكون البعض منها غري مالئم متاماً مثل سعر اخلـصم أو احلـد األدƅ                يف ثاين فرضية هلذا البحث    

كون فيها عدم املالئمة نسبياً، و بالتـايل يتطلـب          لإلكتئاب يف السندات العمومية، إال أن هناك صيغاً ي        
  .األمر تعديلها لتتالءم مع طبيعة عمل هذه البنوك، وهو ما ينطبق على غالبية تلك األدوات

 إن قيام بنك مركزي إسالمي لن يتأتى إال يف ظل نظام مصريف إسالمي، لكن إذا كانت يف البلـد                    -7
قد أثبتنـا   بنظام اإلزدواج القانوين يف العمل املصريف، و       يأخذ   أقلية غري إسالمية من السكان فاألفضل أن      
يف ظـل رقابـة بنـك       مع مكوناته   خاص بالبنوك اإلسالمية    من خالل هذا البحث إمكانية سن قانون        

د ألن فرض األسلمة و بقانون موحّ     و ،ما افترضنا يف ثالث فرضيات هذا البحث       وذلك ،ليديمركزي تق 
سوف يثري اعتراض هذه األقلية كما حدث يف بعض البلدان اإلسالمية، و نرى أن األخذ هبذا النظام نابع                  

  .املسجد يف البالد اإلسالميةمن تسامح اإلسالم، و قياساً على ترخيصه بوجود الكنيسة أو املعبد جبوار 
 إذا كان البلد الذي يسعى إىل أسلمة نظامه املصريف ذو أغلبية سكانية إسالمية مطلقة، فيمكنـه أن                  -8

ينجح يف ذلك مع أخذه بعني اإلعتبار للمتطلبات التنظيمية للعملية وأمهها التدرج يف التطبيق، إضافة إىل                
  .متطلباهتا البشرية و املؤسساتية

 التأثري على نسبة توزيع الربح ميكن أن يكون بديالً عن استخدام سعر الفائدة يف السياسة النقدية                  إن -9
ويف ظل اقتصاد إسالمي، إضافة إىل التأثري على األقساط املدفوعة يف اإلجيار و اإلستـصناع، وكـذلك                 

ساليب إضافة إىل الرقابة    التعامل يف السندات احلكومية اإلسالمية يف السوق املفتوحة، هذه األدوات و األ           
على األنشطة اإلجتماعية للبنوك اإلسالمية ميكن أن تشكل أهم البنود يف القانون الذي حيكم العالقة بني                

  ، وهذه النتيجة مع سابقتها تعد إثباتاً آلخرائهـك املركزي اإلسالمي يف حالة إنشـوك و البنـهذه البن
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  .ضيات هذا البحثفر
المية، ميكن أن    إن اهليئات الدولية اليت تعمل يف جمال اإلشراف أو التنسيق على أو بني البنوك اإلس               -10

تؤدي خدمات جليلة هلذه البنوك إذا حسنت النوايا و متت اإلستفادة من أخطـاء املاضـي Ɲـصوص                  
التجارب اليت أقيمت يف هذا اجملال، إضافة إىل ضرورة اإللتزام مبا يصدر عن هذه اهليئات من قرارات أو                  

  .رارات و املعايري على املستوى الدويلمعايري، وهو ما من شأنه أن يعطي مصداقية أكرب و قبوالً هلذه الق
  : فإننا نتقدم بالتوصيات اآلتية جئنتا الهاً هلذتبعو

  :التوصيات 
 على البنوك اإلسالمية أن هتتم باألحباث و الدراسات و إن تطلب ذلك إنشاء خاليا حبثية داخل كل                  -1

ع املصريف عرب العامل، سـواء يف       بنك منها، وذلك ملسايرة التطورات اهلائلة والسريعة اليت يشهدها القطا         
التكنولوجيا املتطورة ألداء اخلدمات، أو يف النظريات احلديثة لتسيري البنوك، أو يف آخر املعايري العامليـة                
املستجدة للتنظيم احملاسيب و لتقييم األداء، و ذلك بعد مالءمتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية و بالتنسيق                

  .عية هلذه البنوكيف العمل مع اهليئات الشر
 توسيع قنوات احلوار بني املسؤولني عن املصارف مثل عقد امللتقيات و إقامـة النـدوات احملليـة                  -2

 من النظـام املـصريف التقليـدي        والدولية، وهو ما من شأنه أن يضيق اهلوة يف التفكري بني خرباء كلّ            
املميزة لعمل البنوك اإلسالمية، وهو     ة و   ح الكثري من املفاهيم اخلاصّ    واإلسالمي، و يزيل الغموض و يوضّ     

ل فكرة اإلزدواج القانوين من املسؤولني يف البلد الذي تعمل فيـه البنـوك              ما سيؤدي يف النهاية إىل تقبّ     
  .اإلسالمية، و وضع قوانني خاصة للرقابة عليها

مـن أخطـاء    لة للبنوك اإلسالمية و ترشيدها على ضوء اإلستفادة          تفعيل دور اهليئات الدولية املمثّ     -3
املاضي، و ذلك لتوضيح فكرة العمل املصريف اإلسالمي لغري املسلمني، و تصحيح الصورة املشوهة لـه                
بعد اهلجمة اليت تعرضت هلا البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية يف السنوات األخرية بسبب األحـداث          

  .   السياسية
  :Ǔفاȧ البحث 

 ال زالت يف حاجة     لةه جوانب مكمّ   بأن ل  ن لنا من خالل اخلوض يف مسائل هذا البحث        تبّي لقد  
  :  ميكن أن نتقدم هبا كمقترحات أحباث وهيوضوع وختاماً هلذا امل، والتحليلالدراسةزيد من املإىل 
  .مستقبل البنوك اإلسالمية يف التعامل مع املشتقات املالية -
  .وفق مقررات جلنة بازل والتعديالت املقترحة عليهاة أس املال للبنوك اإلسالميكفاية ر -
     .ة عليها البنوك اإلسالمية اإلفتراضية وإشكالية الرقاب-
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  مراجع البحث 
  :باللغة العربية : أوالً 
  : الكتب -1
الشروط النقدية إلقتصاد األسواق؛ من دروس األمس إىل إصالحات الغد،          ) : موريس  (  آليه   -1

/ الطبعة األوىل، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة، جـدة              
  . م1993 هـ 1413السعودية، 

 املصارف اإلسـالمية،    الشامل يف معامالت و عمليات    ) : حممود عبد الكرمي أمحد     (  إرشيد   -2
  . م2001 هـ 1421األردن، /الطبعة األوىل، دار النفائس، عّمان 

املركـز العـاملي    ) : تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان       (  إلغاء الفائدة من اإلقتصاد      -3
، الطبعـة   7ألحباث اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، سلسلة املطبوعات العربية رقم            

  .م1984هـ 1404السعودية ، / الثانية، جدة 
جمموع فتاوى شيǸ اإلسالم أمحد بن تيميـة،        ) : أبو العباس أمحد بن عبد احلليم       (  إبن تيمية    -4

، )بدون دار النـشر     ( مجع و ترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي، اجمللد احلادي و الثالثون ،              
  .هـ 1398

 بداية اجملتهد و هناية املقتصد ، مطبعة اإلستقامة ، القـاهرة ،             ) :أبو الوليد حممد    (  إبن رشد    -5
    . م 1952هـ 1371

املعهـد  نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية، الطبعة األوىل،         ) : عثمان بابكر   (  أمحد   -6
هــ  1421الـسعودية،  / اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جـدة    

  م2000
7- ȇم2001تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) : الطاهر (  األطر.  
أحكام صرف النقود و العمالت يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاتـه          ) : عباس أمحد حممد    (  الباز   -8

  .م1999هـ 1420اإلردن، /املعاصرة، الطبعة الثانية، دار النفائس، عّمان
  ) :عبد احلميد حممود ( البعلي 

 اإلستثمار و الرقابة الشرعية يف البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية، الطبعة األوىل، مكتبـة               -9
  .م1991هـ 1411وهبة، القاهرة، 
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هــ  1404 املدخل لفقه البنوك اإلسالمية، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسـالمية، القـاهرة،             -10
  .م1983

نقدية و املصرفية يف اإلسالم، مؤسـسة الرسـالة،         السياسة ال ) : عدنان خالد   (  التركماين   -11
  .م1988هـ 1409بريوت، 

أساسـيات إدارة املـصارف،     ) : عبد اهللا عبد اهللا     ( ، السنفي   )حسني عبد اهللا    (  التميمي   -12
  .م1995هـ 1415الطبعة األوىل، دار احلكمة اليمانية، صنعاء، 

  ) : جعفر ( اجلّزار 
ا وكيف نتعامل معها، الطبعة الثالثـة، دار النفـائس، بـريوت،             البنوك يف العامل ؛ أنواعه     -13

  .م1993هـ 1413
هــ  1417 العمليات البنكية مبسطة و مفصلة، الطبعة األوىل، دار النفـائس، بـريوت،         -14

  .م1996
، الطبعة الثانية، دار    2و1موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي، اجلزء     ) : حممد عبد املنعم    (  اجلمال   -15

  .م1986هـ 1406 دار الكتاب اللبناين، بريوت، –ري، القاهرة الكتاب املص
/ األسواق املالية و النقدية، الطبعة األوىل، دار صـفاء، عّمـان          ) : مجال جويدان   (  اجلمل   -16

  . م2000هـ 1422األردن،
التوريق ؛ و مدى أمهيته يف ظل قانون الـرهن العقـاري،            ) : عبيد علي أمحد    (  احلجازي   -17

  .م2001ثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ال
صناديق اإلستثمار ؛ دراسة و حتليل مـن منظـور          ) : أمحد بن حسن بن أمحد      (  احلسين   -18

  .م1999مصر، /اإلقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية
رات جملموعة من   جمموعة حماض : (  احلكم املؤسسايت السليم يف املصارف و املؤسسات املالية          -19

  . م2002، إحتاد املصارف العربية، بريوت، )الباحثني 
إقتصاديات اإلئتمـان املـصريف، منـشأة املعـارف،         ) : حممد كمال خليل    (  احلمزاوي   -20

  .م1997مصر، / اإلسكندرية
 إقتصاديات النقود و البنوك، الطبعة الرابعة، دار الثقافـة العربيـة،          ) : حممد أمحد   (  الرزاز   -21

  .م2000القاهرة، 
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، إحتاد  )جمموعة أحباث جملموعة من الباحثني      (  الرقابة والتفتيش من قبل املصارف املركزية،        -22
  .م1987املصارف العربية، بريوت 

) بـدون دار النـشر      ( النقود و البنوك و األسواق املالية،       ) : حممد حافظ عبده    (  الرهوان   -23
  .م2000

إدارة املصارف ؛ إستراتيجية تعبئة الودائع و تقـدمي اإلئتمـان،           ) : محزة حممود   (  الزبيدي   -24
  .م2000األردن / الطبعة األوىل، مؤسسة الوّراق، عّمان 

النقود اإلئتمانية ؛ دورها و آثارها يف اقتصاد إسالمي، الطبعة          ) : إبراهيم بن صاحل    (  العمر   -25
  .هـ1414األوىل، دار العاصمة، الرياض، 

 –م  1979( بيت التمويل الكوييت، اجلزء األول      : الشرعية يف املسائل اإلقتصادية      الفتاوى   -26
  .م1989، الكويت، )م 1989

مبادǛ النقود و البنـوك، دار اجلامعـة        ) : جمدي حممود   ( ، شهاب   )أسامة حممد   (  الفويل   -27
  .م1999مصر، /اجلديدة للنشر، اإلسكندرية

حبوث يف اإلقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار البشائر        ) : علي حمي الدين    (  القرة داغي    -28
  .م2002هـ 1423اإلسالمية، بريوت، 

حماضرات يف إقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعيـة، اجلزائـر،          ) : شاكر  (  القزويين   -29
  .م1989

ـ          ) : عوف حممود   (  الكفراوي   -30 المي، البنوك اإلسالمية ؛ النقود و البنوك يف النظـام اإلس
  .م1998مصر، / الطبعة الثالثة، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية

مركـز  ) : سلسلة Ʋو وعي إقتصادي إسـالمي       (  املؤشرات املالية للمصارف اإلسالمية      -31
  . م1988اإلقتصاد اإلسالمي للمصرف اإلسالمي الدويل لإلستثمار و التنمية، القاهرة، 

البنوك اإلسالمية ؛ التجربة بني الفقه و القانون و التطبيـق،            ) : عائشة الشرقاوي (  املالقي   -32
  .م2000املغرب، / الطبعة األوىل، املركز الثقايف العرŸ، الدار البيضاء

البنك  (7املوسوعة يف تاريǸ اجلهاز املصريف األردين، اجمللد        ) : عبد اهللا عبد اجمليد     (  املالكي   -33
  .م1996، ) النشر بدون دار( ، )اإلسالمي األردين
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املصارف اإلسالمية ؛ دراسة شرعية لعدد منها، سلسلة أحبـاث          ) : رفيق يونس   (  املصري   -34
، الطبعة األوىل، مركز النـشر العلمـي        2مركز اإلقتصاد اإلسالمي جبامعة امللك عبد العزيز رقم         

  .م1995هـ 1416جلامعة امللك عبد العزيز، جدة، 
املصرف اإلسالمي علمياً و عملياً، الطبعة األوىل، مكتبة وهبـة،          : ) عبد السميع   (  املصري   -35

  .م1988هـ 1408القاهرة، 
، )بدون مكـان    ( هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،        :  املعايري الشرعية    -36

  . م2001هـ 1422
  .م1993اإلقتصاد النقدي، دار الفكر، اجلزائر، ) : ضياء جميد (  املوسوي -37
حركة البنوك اإلسالمية ؛ حقائق األصل و أوهام الـصورة،          ) : أمحد عبد العزيز    (  النّجار   -38

  .م1993هـ 1414، )بدون دار النشر ( الطبعة األوىل، 
 100) : حممود نعمـان    ( ، األنصاري   )حممد مسري   ( ، إبراهيم   )أمحدعبد العزيز   (  النّجار   -39

إلسالمية، الطبعة األوىل، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسـالمية،         جواب حول البنوك ا    100سؤال و   
  .م1978هـ 1398القاهرة، 

تقنيات و سياسات التسيري املصريف، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،         ) : فريدة  (  Ɲراز يعدل    -40
  .م2000اجلزائر، 

إلسالمية، سلـسلة   البنوك املركزية و دورها يف الرقابة على البنوك ا        ) : جابر أمحد   (  بدران   -41
  .م1999، مركز صاحل عبد اهللا كامل، جامعة األزهر، القاهرة، 12الدراسات و البحوث رقم 

جلنة من األسـاتذة اخلـرباء اإلقتـصاديني         :  تقومي الدور اإلجتماعي للمصارف اإلسالمية       -42
عة األوىل، املعهد   ، الطب 3والشرعيني و املصرفيني، سلسلة موسوعة تقومي آداء البنوك اإلسالمية رقم           

  .م1996هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة ( العاملي للفكر اإلسالمي 
، الساعايت  )حممد بن علي    ( ، القري   )حممد جناة اهللا    ( ، صديقي   )درويش صديق   (  جستنية   -43
 تطبيق القوانني املستمدة من الشريعة اإلسالمية على األعمال املصرفية؛ دراسـة          ) : عبد الرحيم   ( 

 كليـة   –تطبيقية على النظام املصريف الباكستاين، الطبعة األوىل، مركز أحباث اإلقتصاد اإلسالمي          
  .م1998هـ 1419السعودية، /اإلقتصاد و اإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، جدة

  ) : نبيل ( حشاد 
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لسلـسلة   أنظمة التأمني على الودائع ومحاية املودعني ؛ التجارب و الـدروس املـستفادة، ا         -44
  .م1993األردن، /، األكادمية العربية للعلوم املالية و املصرفية، عّمان1املصرفية رقم 

  .م1994 إستقاللية البنوك املركزية بني التأييد و املعارضة، إحتاد املصارف العربية، بريوت، -45
  ) :طارق عبد العال ( محاد 
 “ قضايا معاصرة  ”ك، سلسلة البنوك التجارية    التطورات العاملية و إنعكاساهتا على أعمال البنو       -46
  ).بدون تاريǸ ( مصر، /، الدار اجلامعية، اإلسكندرية1رقم 
 قـضايا   ”، سلسلة البنـوك التجاريـة       )املفاهيم، إدارة املخاطر، احملاسبة     (  املشتقات املالية    -47

  .م2001مصر، / ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية5 رقم “معاصرة
مدخل للتحليل النقدي، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، اجلزائـر،           ) : ود  حمم(  محيدات   -48

  .م1996
، مؤسـسة   139تبسيط اجلات، كتاب األهرام اإلقتصادي رقـم        ) : عادل حممد   (  خليل   -49

  . م1999األهرام، القاهرة، أغسطس 
ألوىل، دار  عبد الواحد املخزومي، الطبعة ا    : الصريفة املركزية، ترمجة    ) : ج  .أ.م(  دي كوك    -50

  .م1987الطليعة، بريوت، 
) : نصر علي   ( ، نصر   )حممود  ( ، محودة   )جهاد  ( ، أبو الرب    )مصطفى حسني   (  سلمان   -51

  .م1990هـ 1410األردن، /املعامالت املالية يف اإلسالم، دار املستقبل، عّمان
صارف اإلسالمية،  الرقابة و اإلشراف على امل    ) : طارق اهللا   .د(، خان   )حممد عمر   (  شابرا   -52

/ الطبعة األوىل، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة، جـدة              
  .م2000هـ 1421السعودية، 

سيد حممد سكر، سلسلة إسـالمية      : Ʋو نظام نقدي عادل، ترمجة      ) : حممد عمر   (  شابرا   -53
، القـاهرة،   )مكتـب القـاهرة     (  اإلسـالمي    ، الطبعة الثالثة، املعهد العاملي للفكر     3املعرفة رقم   

  .م1992هـ 1412
املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، الطبعـة الثانيـة، دار           ) : حممد عثمان   (  شبري   -54

  .م1998هـ 1418األردن، /النفائس، عّمان
سـالمي،  حماسبة املصارف اإلسالمية، سلسلة الفكر احملاسيب اإل      ) : حسني حسني   (  شحاتة   -55

  ).بدون دار النشر وال تاريǸ (القاهرة، 
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  ) : مصطفى رشدي ( شيحة 
/  إقتصاديات  النقود و املصارف و املال، الطبعة السادسة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية             -56

  .م1996مصر، 
 الوجيز يف اإلقتصاد النقدي و املـصريف و البورصـات، دار اجلامعـة اجلديـدة للنـشر،                 -57

  .م1998مصر، /دريةاإلسكن
إدارة املصارف التقليدية و املصارف اإلسالمية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع         ) : حممد  (  سويلم   -58

  .م1998مصر، /الفنية، اإلسكندرية
  .م1986مقدمة يف النقود و البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، ) : حممد زكي (  شافعي -59
  .م2001 مصرفية، دار غريب، القاهرة، أدوات و تقنيات) : مدحت (  صادق -60
البنوك الشاملة و تطوير دور اجلهاز املصريف املصري،        ) : رشدي صاحل عبد الفتاح     (  صاحل   -61

  .م2000هـ 1420، )بدون دار النشر (
عابدين أمحـد سـالمة،      .د: النظام املصريف الالربوي، ترمجة     ) : حممد جناة اهللا    (  صديقي   -62

  .م1985هـ 1405السعودية، / ملركز العاملي ألحباث اإلقتصاد اإلسالمي، جدةالطبعة األوىل، ا
مدخل Ʋو آفاق مستقبلية للمصارف اإلسـالمية، الطبعـة         ) : أمحد عبد اهلادي    (  طلخان   -63

  .م1997هـ 1418األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة، 
  ) :عاشور عبد اجلواد ( عبد احلميد 

  .م1990مصر، /ملصرفية الربوية، دار النهضة العربية، بين سويف البديل اإلسالمي للفوائد ا-64
، الطبعـة   4 النظام القانوين للبنوك اإلسالمية، سلسة دراسات يف اإلقتصاد اإلسالمي رقـم             -65

  .م1996هـ 1417، القاهرة، )مكتب القاهرة ( األوىل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
  ) :عبد املطلب ( عبد احلميد 

  .م2000مصر، / بنوك الشاملة ؛ عملياهتا و إدارهتا، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ال-66
  .م2003-2002مصر، /  العوملة و اقتصاديات البنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية-67
حماضرات يف النقود و البنوك، دار النهضة العربية،        ) : كرمية  ( ، كرمي   )جودة  (  عبد اخلالق    -68

  .م1992القاهرة، 
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دراسات اجلدوى اإلقتصادية يف البنك اإلسالمي، سلسلة دراسات        ) : محدي  (  عبد العظيم    -69
، )مكتب القاهرة   ( ، الطبعة األوىل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي        20يف اإلقتصاد اإلسالمي رقم     

  .م1996هـ 1417القاهرة، 
قود ؛ رؤية إسـالمية، دار النـسر        إقتصاديات الن ) : عبد الفتاح عبد الرمحن     (  عبد اجمليد    -70

  .م1996الذهيب، القاهرة، 
أسعار صرف العمالت ؛ أزمات العمالت يف العالقات النقدية الدولية،          ) : مروان  (  عطون   -71

  . م1992اجلزائر، / دار اهلدى، عني مليلة
إلجتـهاد ؛   البنوك اإلسالمية ؛ بني احلرية و التنظيم ؛ التقليـد و ا           ) : مجال الدين   (  عطية   -72

  ، الطبعة األوىل، رئاسة احملاكم الشرعية و الشؤون13النظرية و التطبيق، سلسلة كتاب األمة رقم 
  .م1987هـ 1407الدينية، قطر، 

نظم حماسبية يف اإلسالم، الطبعة الثانية، مكتبة وهبـة، القـاهرة،           ) : حممد كمال   (  عطية   -73
  .م1989هـ 1409

  ) :حممد عبد املنعم ( عفر 
 السياسات اإلقتصادية و الشرعية وحل األزمات وحتقيق التقدم، الطبعة األوىل، مطبوعـات             -74

  .م1987هـ 1407اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 
 السياسات املالية و النقدية و مدى إمكانية األخذ هبما يف اإلقتصاد اإلسالمي، مطبوعـات               -75

  ).بدون تاريǸ (  القاهرة، اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية،
اإلطار الشرعي و اإلقتصادي و احملاسيب لبيع الّسلم يف ضـوء           ) : حممد عبد احلليم    (  عمر   -76

/ التطبيق املعاصر، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسـالمي للتنميـة، جـدة          
  .م1991هـ 1412السعودية، 

إلقتصاد يف السوق اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار النفائس، ضوابط تنظيم ا ) : غازي  (  عناية   -77
  .م1992هـ 1412بريوت، 

دليل العمل يف البنوك اإلسالمية، الطبعـة األوىل، بنـك التنميـة           ) : حممد هاشم   (  عوض   -78
  .م1985هـ 1406التعاوين اإلسالمي، اخلرطوم، 

79-   ȇالطبعة األوىل، الدار العربية للعلوم،     العمل املصريف عرب اإلنترنت،     ) : نادر ألفرد   (  قاحو
  .م2001هـ 1421األردن، /  مكتبة الرائد العلمية، عّمان–بريوت 
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اإلقتـصاد اإلسـالمي، الطبعـة األوىل، دار القلـم، الكويـت،      ) : حممد منذر (  قحف  -80
  .م1979هـ 1399

 املطبوعات اجلامعية،   املدخل إىل السياسات اإلقتصادية الكلية، ديوان     ) : عبد اجمليد   (  قدي   -81
  .م2003اجلزائر، 

 كلية اإلقتصاد و اإلدارة، -مركز أحباث اإلقتصاد اإلسالمي:  قراءات يف اإلقتصاد اإلسالمي  -82
  .م1987هـ 1407السعودية، الطبعة األوىل، / جامعة امللك عبد العزيز، جدة

  .م1999مصر، / أسواق املال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية) : رمسية (  قرياقص -83
األسواق و املؤسسات املالية، مركز اإلسكندرية      ) : عبد الغفار   ( ، حنفي   )رمسية  ( قرياقص  -84

  . م1997مصر، / للكتاب، اإلسكندرية
النقـود و البنـوك و العالقـات        ) : مدحت حممد   .د(، العقاد   )صبحي تادرس   (  قريصة   -85

  . م1983، اإلقتصادية الدولية، دار النهضة العربية، بريوت
املصارف اإلسالمية ضرورة عصرية ؛ ملاذا ؟ وكيف؟، الطبعة األوىل،          ) : غسان  (  قلعاوي   -86

  .م1998هـ 1418دار املكتيب، دمشق، 
تطوير العمل املصريف اإلسالمي ؛ مـشاكل و آفـاق، الطبعـة            ) : صاحل عبد اهللا    (  كامل   -87

الـسعودية،  / للبنك اإلسالمي للتنمية، جـدة    األوىل، املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع        
  .م1997هـ 1418

النقود و الصريفة و النظرية النقدية، الدار اجلامعيـة،         ) : أمحد( ، الناقة   )عبد النعيم   (  مبارك   -88
  .م1997مصر، /اإلسكندرية

إقتصاديات النقود يف إطـار     ) : شوقي إمساعيل   ( ، شحاتة   )أبو بكر الصديق عمر     (  متويل   -89
  .م1983هـ 1403لفكر اإلسالمي، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة، ا

  ) :يوسف كمال ( حممد 
، الطبعـة    )1سلسلة فقه اإلقتصاد النقدي رقـم       (  املصرفية اإلسالمية ؛ األساس الفكري،       -90

  .  م1996هـ 1416مصر، /  دار الوفاء، املنصورة–الثانية، دار النشر للجامعات، القاهرة 
، الطبعـة    )2سلسلة فقه اإلقتصاد النقدي رقـم       ( املصرفية اإلسالمية ؛ األزمة و املخرج،        -91

  .م1998هـ 1418الثالثة، دار النشر للجامعات، القاهرة، 



  

324

سلسلة فقه اإلقتـصاد النقـدي       (  املصرفية اإلسالمية ؛ السياسة النقدية، األساس الفكري،         -92
هـ 1416مصر،  /  دار الوفاء، املنصورة   –جامعات، القاهرة   ، الطبعة الثانية، دار النشر لل      )3رقم

  .م1996
هــ  1414 دار اهلداية، القـاهرة،      – فقه اإلقتصاد النقدي، الطبعة األوىل، دار الصابوين         -93

  .م1993
، 7 معايري احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، سلسلة الدراسات و البحوث رقم            -94

يئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، و مركز صـاحل        ه: نشر مشترك بني    
  .م1999هـ 1419عبد اهللا كامل لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة، 

أصول املصرفية اإلسالمية و قضايا التشغيل، الطبعة األوىل، دار أبوللو،          ) : الغريب  (  ناصر   -95
  .م1996هـ 1417القاهرة، 

تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية، سلـسلة حبـوث           ) : سليمان  (  ناصر   -96
  .م2002هـ 1423اجلزائر، / ، الطبعة األوىل، مجعية الثراث، القرارة1منهجية خمتارة رقم 

:  شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية و اإلسـالمية، نـشر            ) : منري إبراهيم   (  هندي   -97
  .م2003دار النهضة العربية، القاهرة، : مصر، توزيع / العرŸ احلديث، اإلسكندريةاملكتب 

  ) : أمحد ( هين 
  .    م1993 إقتصاد اجلزائر املستقلة، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -98
  .م1999 العملة و النقود، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -99

املعهد اإلسالمي للبحوث و التـدريب   :  “ إدارة وتثمري ممتلكات الوقف ” ندوة   وقائع-100
الـسعودية،  / حسن عبد اهللا األمني، الطبعة الثانية، جـدة       : التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، حترير      

  .م1994هـ 1415
  : الدوريات -2
دولـة اإلمـارات   /مي، دŸ، إصدار بنك دŸ اإلسال)شهرية(، “  اإلقتصاد اإلسالمي ” جملة -1

، 127،  109،  95،  81،  78،  69،  67،  63،  55،  53و52: العربية املتحدة، األعـداد     
133 ،156 ،159 ،168 ،179 ،203 ،204 ،207 ،208 ،218 ،224 ،233 .  

مصر / ، اصدار اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة      )شهرية  ( ، “ البنوك اإلسالمية    ” جملة   -2
  .60، 41، 39، 25، 8 :األعداد 
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، إصدار املعهد اإلسـالمي للبحـوث       )نصف سنوية ( ،   “ دراسات إقتصادية إسالمية   ” جملة   -3
اجمللـد  ( ، )العدد األول/اجمللد السادس: (السعودية /والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة  

  ،)2و1العددان / التاسع
مركـز أحبـاث    : ، إصـدار    )سنوية( ،   “إلسالمي  اإلقتصاد ا ” جملة جامعة امللك عبد العزيز       -4

، اجمللد  14، اجمللد   13اجمللد  : السعودية  /اإلقتصاد اإلسالمي التابع جلامعة امللك عبد العزيز، جدة       
15.  
  مركز صاحل كامل: ، إصدار )ثلث سنوية ( ، “مركز صاحل كامل لإلقتصاد اإلسالمي ” جملة -5

العدد /السنة السادسة (،  )العدد السادس /السنة الثانية : (قاهرة  لإلقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، ال    
  ).السادس عشر

مركز صاحل عبد الكامل لإلقتـصاد      : ، إصدار   )ربع سنوية   ( ،   “املعامالت اإلسالمية   ” جملة   -6
  ).العدد الثالث/السنة األوىل: (اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة 

جمموعة دار اخلربة للخدمات اإلعالمية، الكويـت،       : ر  ، إصدا )شهرية( ،   “املستثمرون” جملة   -7
  .13، 12، 11، 5، 4: األعداد 

لبنـان،  /إحتاد املصارف العربية، بريوت  : ، إصدار   )شهرية  (  ،   “إحتاد املصارف العربية    ” جملة   -8
  .262، 261، 259: األعداد 

ميية العربية للعلـوم املاليـة      األكاد: ، إصدار   )شهرية( ،   “الدراسات املالية و املصرفية     ” جملة   -9
  ).2العدد/10السنة(، )3العدد/9السنة(، )3العدد/8السنة: (األردن، األعداد /واملصرفية، عّمان

الشركة العربيـة للـصحافة و النـشر    : ، إصدار )شهرية( ، “اإلقتصاد و األعمال ”  جملة-10
  ).259العدد/23السنة(، )235العدد/21السنة: (لبنان، األعداد /واإلعالم، بريوت

صندوق النقـد الـدويل، واشـنطن،    : ، إصدار )ربع سنوية( ، “التمويل و التنمية ”  جملة-11
  ).3العدد/39اجمللد:  (األعداد

 فرنسا، عن شركة    /، سياسية خاصة تصدر يف باريس )أسبوعية( ، “الوطن العرŸ ”  جملة-12

   .           1378: ، العدد )“ بريد مجونت القابضة ”
  : البحوث و اǂاضرات -3
اجملمع امللكـي لبحـوث احلـضارة       :  ، تنظيم    “خطة اإلستثمار يف البنوك اإلسالمية      ”: ندوة  * 

، بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التـابع          )األردن/مؤسسة آل البيت  (اإلسالمية  
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 21 إىل 19 هـ   1407وال   ش 25 إىل   23من: السعودية، عّمان   /للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة   
  .م1987يونيو 

  .اجلوانب القانونية لتطبيق عقدي املراحبة و املضاربة:  إمساعيل عبد الرحيم شليب -1
مركز صاحل عبـد اهللا كامـل       : ، تنظيم   “إسهام الفكر اإلسالمي يف اإلقتصاد املعاصر     ”: ندوة  * 

هرة، بالتعاون مع املعهـد العـاملي       لألحباث و الدراسات التجارية اإلسالمية، جامعة األزهر، القا       
 9 إىل 6هــ املوافـق لــ       1409 حمـرم    28 إىل   25، من )أ.م.و(للفكر اإلسالمي، هريندن    

  .م1988سبتمرب
  .صيغ التمويل اإلسالمي:  سامي حسن محود -2
  .تقومي مسرية البنوك اإلسالمية:  مجال الدين عطية -3
، “قتصاد اإلسالمي و حتقيق التنميـة الـشاملة   اإل” ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع و العشرون، * 

 28هـ املوافـق      1411مجادى األوىل   15 إىل   11وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، من      : تنظيم  
  .م1990 ديسمرب2نوفمرب إىل 

  .املصارف اإلسالمية و التنمية املتكاملة:  سامي حسن محود -4
ية يف منو الفكر املايل و املصريف املعاصر يف         دور فقه الشركات بالشريعة اإلسالم    :  منذر قحف    -5

  .اإلسالم
املعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التـابع  : ، تنظيم “صيغ متويل التنمية يف اإلسالم ” :ندوة * 

السعودية، بالتعاون مع بنوك و مؤسسات مالية سودانية، اخلرطـوم،          /للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة   
  .م1993 يناير 20 إىل 18ملوافق هـ ا1413 رجب 27 إىل 25من 
  .جتربة املصارف اإلسالمية يف السودان:  عبد الرحيم حممد محدي -6
حلقة النقاȇ األوىل الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال اإلقتـصادي،            : ندوة  * 

اللجنـة  (مية  اللجنة اإلستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسال         : تنظيم  
 إىل  6هـ املوافق   1413 شعبان   16 إىل   14التابعة للديوان األمريي، الكويت، من      ) اإلقتصادية

  .م1993 فرباير 8
  .دور البنك املركزي يف ظل نظام مصريف إسالمي:  حسني حامد حسان -7
  .املصرف املركزي يف النظام املصريف اإلسالمي:  حممد إبراهيم رابوي -8
  .عالقة البنك املركزي باملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي: شابرا  حممد عمر -9
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  .دور البنك املركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي:  حممد جناة اهللا صديقي -10
  .سندات السلم بديل لسندات اخلزينة:  عبد اللطيف اجلناحي -11
اللجنة اإلستشارية العليـا    : نظيم كل من    ملتقى التجربة املاليزية يف العمل املصريف اإلسالمي، ت       * 

للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، الديوان األمريي، بنك الكويت املركزي،            
  .م1996 مارس 12 إىل 9البنك املركزي املاليزي، الكويت، من : بالتعاون مع 

  .تطوير سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا:  أون إمساعيل -12
  .رقابة و إشراف البنك املركزي على عمليات املصارف اإلسالمية:  عبد احلليم حممد -13
إعتبارات السياسة النقدية عند تطبيق العمل املصريف اإلسـالمي يف بيئـة            :  حيدر بن حيي     -14

  .تقليدية
دور البنك املركزي يف حتديد سياسات و نظم العمل املصريف يف           :  حممد رازف عبد القادر      -15
  .ليزيا و اإلطار الرقاŸ لهما
املعهـد اإلسـالمي للبحـوث    : ، تنظيم “ التطبيقات اإلقتصادية اإلسالمية املعاصرة ” ندوة * 

جدة، بالتعاون مع اجلمعية املغربية للدراسات والبحوث       -والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية    
 8 إىل   5هـ املوافق   1419 حمرم   12 إىل   9املغرب، من   / يف اإلقتصاد اإلسالمي، الدار البيضاء      

  .م1998ماي 
  .السياسة النقدية يف التطبيق اإلسالمي املعاصر:  صابر حممد احلسن -16
  .التمويل املصريف اإلسالمي:  الغريب ناصر -17
أثر النظام املصريف التقليدي على النشاط املصريف اإلسـالمي ؛          :  عبد الرمحن يسري أمحد      -18

  .مقترحات للمستقبلالتجربة املصرية و 
  .صناديق اإلستثمار اإلسالمية:  حممد علي القري -19
  .الرقابة املصرفية املركزية على املصارف اإلسالمية:  أنور خليفة السادة -20
هيئة احملاسـبة و املراجعـة      : املؤمتر األول للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، تنظيم         * 

مية البحريين بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث و التـدريب التـابع            للمؤسسات املالية اإلسال  
 10 و   9هـ املوافـق    1422 رجب   23 و   22السعودية، أيام     / للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة   

  .م2001أكتوبر 
  .العالقة بني اهليئات الشرعية و البنوك املركزية:  أمحد علي عبد اهللا -21
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كليـة الـشريعة   : ، تنظيم “رفية اإلسالمية يف اإلستثمار و التنمية دور املؤسسات املص” مؤمتر * 
اإلمارات، بالتعاون مع مصرف الشارقة الوطين وبنك دŸ        / والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة     

 إىل  7هـ املوافق   1423 صفر   28 إىل   26اإلسالمي ومصرف أبوظيب اإلسالمي، الشارقة، من       
  .م2002 مايو 9

  .تطوير عالقة البنوك اإلسالمية بالبنك املركزي يف اليمن: السرحي  لطف حممد -22
  : الرساǝل اجلامعية -4
تطوير منهج و أساليب رقابة البنك املركزي للرقابة على         :  صالح الدين عبد العال حممد علي        -1

، معهد الدراسـات اإلسـالمية، القـاهرة،        )غري منشورة (املصارف اإلسالمية، رسالة ماجستري     
  .م1990هـ 1410

، )منـشورة (الرقابة املصرفية على املصارف اإلسالمية، رسالة دكتوراه    :  الغريب حممود ناصر     -2
  .م1991كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، 

  : التقارير السنوية -5
  .هـ1422 التقرير السنوي السابع و الثالثون ملؤسسة النقد العرŸ السعودي سنة -1
  .م2002سنوي لبنك الربكة اجلزائري لسنة  التقرير ال-2
  : القوانني و ما شاهبها -6
  : اجلزاǝرية -أ

  .م واملتعلق بالنقد و اإلئتمان10/04/1990:  الصادر بتاريǸ 90-10:  القانون رقم -1
م، املتعلق بتنظـيم و عمـل مركزيـة         22/03/1992 املؤرخ يف    92-02:  التنظيم رقم    -2

  .عوارض الدفع
م، املتعلق بالوقاية ومكافحة إصـدار      22/03/1992 املؤرخ يف    92-03: م رقم    التنظي - -3

  .الشيكات بدون رصيد
م، احملددة للشروط املاليـة لعمليـات       12/04/1994 املؤرخة يف    94-20:  التعليمة رقم    -4

  .اإلسترياد
م و املتعلقة بتحديـد القواعـد       29/11/1994:  الصادرة بتاريǸ    94-74:  التعليمة رقم    -5

  .احلذرة لتسيري البنوك و املؤسسات املالية



  

329

م واملتعلقـة بنظـام اإلحتيـاطي       11/02/2001 املؤرخة يف    2001-01:  التعليمة رقم    -6
  .القانوين

  .م واملتعلق بالنقد واإلئتمان27/02/2001 املؤرخ يف 01-01:  األمر رقم -7
ــم -8 ــة رق ــم 2002-06:  التعليم ــة رق ــة للتعليم ــة يف م املؤ2001-01 املعدل رخ

  .م واملتعلقة بنظام اإلحتياطي القانوين11/12/2002
  .م، و املتعلق بالنقد و اإلئتمان26/08/2003:  املؤرخ يف 03-11:  األمر رقم -9
  : ȡري اجلزاǝرية -ب
م يف شأن املصرف املركزي و النظام النقدي و تنظيم          1980 لسنة   10 القانون اإلحتادي رقم     -1

  ).لة اإلمارات العربية املتحدة دو( املهنة املصرفية، 
م يف شأن املصارف و املؤسسات املالية و الـشركات          1985 لسنة   6 القانون اإلحتادي رقم     -2

 ربيـع الثـاين     03: ، الـصادر يف     )دولة اإلمارات العربية املتحـدة      ( اإلستثمارية اإلسالمية،   
  .م1985 ديسمرب 15هـ املوافق 1406

، )اجلمهورية العربيـة اليمنيـة      ( م بشأن املصارف اإلسالمية     1996 لسنة   21 القانون رقم    -3
  .م1996 يوليو 29هـ املوافق 1417 ربيع األول 14: الصادر يف 

  .م جلمهورية مصر العربية2003 لسنة 88 قانون البنوك واإلئتمان رقم -4
  ) :وثائق خاصة ببنك الربكة اجلزائري (: وǭاǝق ƯتلȦة -7

  : و منها 31/12/2003: بتاريǸ ) بنك اجلزائر (  املركزي مناذج التصريح لدى البنك
  . املتعلق حبساب رأس املال اخلاص1000:  النموذج رقم -1
  ).عناصر امليزانية (  املتعلق بعناصر حساب األخطار املرجحة 1001:  النموذج رقم -2
  ). امليزانية عناصر خارج(  املتعلق بعناصر حساب األخطار املرجحة 1002:  النموذج رقم -3
  . املتعلق بتوزيع املخاطر1004:  النموذج رقم -4
  : املقابالت - 8
، لقاء معـه يف مكتبـه       )باحث باملعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب       : ( حممد عمر شابرا     -1

  :، بتاريǸ )السعودية ( باملعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة 
  .م2002 نوفمرب 20هـ 1423ان  رمض15 
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، لقاء معـه    )مدير مركز صاحل عبد اهللا كامل لإلقتصاد اإلسالمي         : (  حممد عبد احلليم عمر      -2
  .م27/07/2003: ، بتاريǸ )القاهرة ( يف مكتبه مبصر اجلديدة 

 ، لقاء معه يف مكتبه باجلزائر العاصـمة       )مدير مركزي ببنك الربكة اجلزائري      : (  ناصر حيدر    -3
  . م29/03/2004: يوم 
  : باللغة الȦرنسية -ǭانياً 

1- AHMED (Ziauddin) : Le système bancaire islamique ; Le bilan, 1er 
édition,  
     Institut islamique de recherches et de formation / Banque Islamique de   
     Développement, Jéddah, 1417h-1996. 

2- ALGABID (Hamid) : Les banques islamiques, Ed.ECONOMICA, Paris,  
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3- BENHALIMA (Ammour) : Monnaie et régulation monétaire ; référence à  
     l’Algérie), Editions DAHLAB, Alger, 1997. 

4- BENHALIMA (Ammour) : Pratique des techniques bancaires, Editions  
     DAHLAB, Alger, 1997. 

5- BOUYACOUB (Farouk) : L’entreprise et le financement bancaire, 
Casbah  
     Editions, Alger, 2000. 

6- BREMOND, (Janine), COHEN (Albert), FERRANDON (Marie-
Christine) :  
     Comprendre les problèmes monétaires, Tome 1, HATIER, Paris, 1979. 

7- COUSSERGUES (Sylvie) : Gestion de la banque ; du diagnostic à la  
     stratégie, 3ème édition, DUNOD, Paris, 2002. 

8- DIATKINE (Sylvie) : Institutions et mécanismes monétaires, 2ème ed,  
Ed : ARMAND COLIN, Paris, 1996. 

9- DIATKINE (Sylvie) : Théories et politiques monétaires, Ed : ARMAND 
COLIN, Paris, 1995. 

10- GARSUAULT (Philippe), PRIAMI (Stéphane) : La banque ; 
Fonctionnement et stratégies, Ed.ECONOMICA, Paris, 1995. 
11- IQBAL (Munawar), AHMED (Ausaf), KHAN (Tariqullah) : Défis au  
     système bancaire islamique, Institut islamique de recherches et de   
     formation /BID, Document occasionnel N°2, 1er édition, Jeddah (R.A.S),    
     1419h-1998. 
12- KHAN (Tariqullah), AHMED (Habib) : La gestion des risques ; analyse de  
     certains aspects liés à l’industrie de la finance islamique, 1er édition, Institut  
     Islamique de recherches et de formation /BID, Jeddah (R.A.S), 1423h-2002. 
13- MOSCHETTO (Bruno), ROUSSILLON (Jean) : La banque et ses fonctions,  
     (Que sais-je ?), P.U.F, Paris, 1988. 
14- NAAS (Abdelkrim) : Le système bancaire algérien ; de la décolonisation à  
    l’économie de marché, Editions INAS, Paris, 2003. 
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15- PARIGI (Stéphanie) : Des banques islamiques argent et religion, Edition  
     Ramsay, Paris, 1989. 
16- SIMON (Claude) : Les banques, Editions La découverte, Paris, 1984. 
17- SPINDLER (Jaques) : Contrôle des activités bancaires et risques financièrs,  
    (Ensemble d’auteures), études coordonnées par : Jaques SPINDLER,  
    Ed.ECONOMICA, Paris, 1998.   
18- Résolutions et recommandations du conseil de l’Académie Islamique du  
     Fiqh  (1985-2000) : Institut islamique de recherches et de formation /BID,  
     Jeddah (R.A.S), et l’Académie Islamique du  Fiqh (Organisation de la 
     Conférence Islamique), Jeddah, 1er édition, 1421h- 2000. 
19- RIVOIRE (Jean) : Les banques dans le monde, 1er édition, (Que sais-je ?),  
     P.U.F, Paris, 1979. 
20- TAOUTI (Séddik) : Vers un système bancaire conforme à la chari’a  
     islamique, ENAP, Algérie, 1986. 

  
  : باللغة اإلƱليزية -ǭالثاً 
  : الكتب -1

1- AL-JARHI (Mabid Ali), IQBAL (Munawar) : Islamic Banking ; answers 
to some frequently asked questions, occasional paper N°4, 1st Edition, 
Islamic Research and Training Institute /I.D.B, Jeddah (K.S.A), 1422h-2001. 
2- Directory of Islamic Banks and Financial Institutions : International   
    Association of Islamic Banks, Jeddah /K.SA, 1997. 
3- IQBAL (Zubair), MIRAKHOR (Abbas) : Islamic Banking, Occasional paper  
    N° 49, International Monetary Fund, Washington, D.C, 1987. 

  : اǂاضرات -2
1- AL-JARHI (Mabid Ali) : (A Monetary and Financial Structure for          

    an Interest-Free Economy ; Institutions, Mechanism and Policy), A paper   
    presented to the International seminar on the “Monetary and Fiscal  
    Economics of Islam”, held in Islamabad (Pakistan), January 1981, Jointly  
    organized by the Institute of policy studies/Islamabad (Pakistan) and the   
    International center for Research in Islamic Economics, King AbdulAziz  
    University, Jeddah (K.S.A). 

2- CHAPRA (M.Umer) : (Islamic Banking ; the dream and the reality), A 
paper  
    presented to the seminar on “Contemporary Applications of Islamic  
    Economics”, held in casablanca/Morocco, from 9 to 12 Muharram 1419h-5 to  
    8 May 1998, Jointly organized by M.A.S.R.I.E / Casablanca (Morocco)         
    and I.R.T.I /I.D.B/Jeddah (K.S.A). 

3- UZAIR (Mohammad) : (Contral banking operations in an interest-free  
    banking system), A paper presented to the International seminar on the   
    “Monetary and Fiscal Economics of Islam”, held at Makkah (K.S.A) under  
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    the auspices of the International Center for Research in Islamic Economics,  
    King AbdulAziz University, Jeddah (K.S.A), during 5-10 Dhul Qiddah  
    1398h- 7-12 October 1978. 

4- YASSERI (Ali) : (Islamic Banking Contracts as Enforced in IRAN ;  
    Implications for Iranian Banking Practices), A paper presented to the fourth   
    international conference on islamic economics and banking,(Islamic Finance :  
    Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century), Jointly organized   
    by : Loughborough University (UK), Islamic Research and Training  
    Institute /I.D.B, Jeddah (K.S.A), the Islamic Foundation (U.K), August 13-15,  
    2002, Loughborough-Leicestershire/UK. 

  
  : مواقع على اɉنترنǨ -رابعاً 

1-           www.ifsb.org)   باإلجنليزية ( Ǹم26/05/2004: ، بتاري                .  
2-   www.islamicfi.com)     بالعربية ( Ǹم31/05/2004: ، بتاري.  
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  النتائج املترتبة عن اإلختالف بني موارد واستخدامات كلّ من البنوك التقليدية: لث املبحث الثا

  117                  واإلسالمية على طبيعة عمل هذه األخرية بني ماهو واقع وما هو مفترض 
  :        ماهو واقع –أ 

  118..…………) اƣة الدخلامليزانية وق( اإلختالف يف العناصر املكونة للقوائم املالية –أوالً 
   118….…… قدرة البنوك اإلسالمية على تعبئة املدخرات أكثر من البنوك التقليدية –ثانياً 
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  119..…… قدرة البنوك اإلسالمية احملدودة على إنشاء النقود أو التوسع يف اإلئتمان –ثالثاً 
البنوك التقليدية من  قدرة البنوك اإلسالمية على تكريس ظاهرة الشمولية أكثر -رابعاً 

……………………………………….................………122  
  : ماهو مفترض –ب 

   ضرورة وجود عالقة متميزة للبنوك املركزية مع البنوك اإلسالمية، -أوالً 
  124.……………………        واستخدام أدوات خاصة للرقابة على هذه البنوك 

  125 . اإلسالميةحتياطيات يف البنوك ضرورة وجود طريقة عادلة لتكوين املخصصات واإل– ثانياً
  126………………………… ضرورة وضع سقف للتعامل بصيغة املراحبة –ثالثاً 
   127.التقليدية  ضرورة مراعاة البنوك اإلسالمية للجوانب األخرى اليت متيزها عن البنوك –رابعاً 

         127.…………………ود رقابة شرعية مركزية مع الرقابة املصرفية  ضرورة وج- 1
  128.…………… ضرورة مراعاة البنوك اإلسالمية لدورها اإلجتماعي يف أنشطتها - 2

  129…………………………………………………خالصة الفصل 
  الباب الثاين

  العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي التقليدي
  131.………………………………………………………تقدمي 

  الفصل األول
  العالقة احلالية بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية يف إطار قوانني وبيئات خمتلفة

  132.………………………………………………………متهيد 
  132..………………………منوذج نظام مصريف إسالمي كامل : املبحث األول 

  133.………………………………………………… باكستان –أوالً 
  133…………………………… النظام املصريف يف باكستان  مراحل أسلمة-1
  135………  بعض جوانب العالقة بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية يف باكستان -2
  136………… بعض املالحظات املسجلة على النظام املصريف اإلسالمي يف باكستان -3

  138.………………………………………………… إيران –ثانياً 
  138………………………………ملصريف يف إيران  مراحل أسلمة النظام ا-1
  139…………  بعض جوانب العالقة بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية يف إيران -2
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  140…………… بعض املالحظات املسجلة على النظام املصريف اإلسالمي يف إيران -3
  141..……………………………………………… السودان –ثالثاً 

  141……………………………السودان  مراحل أسلمة النظام املصريف يف -1
  143.………  بعض جوانب العالقة بني البنك املركزي والبنوك اإلسالمية يف السودان -2
  144.………… بعض املالحظات املسجلة على النظام املصريف اإلسالمي يف السودان -3

  اإلسالميةمنوذج نظام ذو قوانني خاصة ملراقبة أعمال كل من البنوك التقليدية و: املبحث الثاين 
  145...………………………………) نظام مزدوج القوانني                (

  146.……...………………………………………… ماليزيا –أوالً 
  148.………………………………………………… تركيا –ثانياً 
  149.……………………………………………… اإلمارات –ثالثاً 
  150………………………………………………… اليمن –رابعاً 

  152.لتقليدية ختضع فيه البنوك اإلسالمية للقوانني املنظمة لعمل البتوك منوذج نظام:املبحث الثالث
  152………………………………… اخلصائص العامة هلذا النموذج –أوالً 
  153.………………………… بعض البلدان األوروبية كمثال هلذا النموذج –ثانياً 
  154……………… أمثلة لبعض اإلستثناءات اخلاصة املمنوحة يف هذا النموذج –ثالثاً 

  154………………………………………………… البحرين – 1
  155.…………………………………………………… األردن – 2
  157.…………………………………………………… مصر -3
  158...………………………………………………… الفلبني -4
  159.…………………………………… اإلحتاد النقدي لغرب إفريقيا -5

  160...………………………………………………خالصة الفصل 
  الفصل الثاين

  ة على بنك إسالمي يعمل يف إطار القوانني املنظمة لعمل البنوك التقليدية دراس
  )دراسة تطبيقية حول عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر ( 

  162….……………………………………………………متهيد 
  162.………………………تعريف موجز ببنك الربكة اجلزائري : املبحث األول 
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  164.……… اجلزائر مع حملة عن عالقته بالبنوك اجلزائرية تعريف عام ببنك: املبحث الثاين 
  165...…………………………… نشأة البنك املركزي اجلزائري وتطوره -1
   169   …… ……………………1990 بنك اجلزائر يف ظل إصالحات سنة -2

  174..بعض املؤشرات التطبيقية يف عالقة بنك الربكة اجلزائري ببنك اجلزائر : املبحث الثالث 
  175………………………………… حتديد نسبة اإلحتياطي القانوين –أوالً 
  177..……… املؤشرات اخلاصة بالقواعد احلذرة مع التركيز على كفاية رأس املال –ثانياً 
  182…الفائدة  مشكلة التعامل مع بنك اجلزائر كملجأ أخري لإلقراض على أساس سعر –ثالثاً 
  183……………… مسامهة بنك الربكة اجلزائري يف رؤوس أموال الشركات –رابعاً 

  184..…………… إشكاالت أخرى بني بنك الربكة اجلزائري وبنك اجلزائر –خامساً 
  185.……………… الفائدة على اإليداع املشروط كضمان يف عمليات اإلسترياد -1
  185……………اجلزائر  إلزامية اشتراك البنك يف صندوق ضمان الودائع لدى بنك -2

  187...………………………………………………خالصة الفصل 
  الفصل الثالث

  وظائف البنك املركزي التقليدي املفترضة جتاه البنوك اإلسالمية 
  188..…..……………………………………………………متهيد 

مدى مالءمة أهم أدوات الرقابة املصرفية التقليدية لطبيعة العمل املصريف: املبحث األول   
 188...…………………………………………          اإلسالمي        
189...………………………………………… سعر إعادة اخلصم –أوالً   
  189.……………………………………… نسبة اإلحتياطي القانوين –ثانياً 
  191.……………………………………… عمليات السوق املفتوحة –ثالثاً 
  192……………………………………………… نسبة السيولة –رابعاً 

  193.…………………………………وف اإلئتمانية  سياسة السق-خامساً 
  195……………………… احلد األدƅ لإلكتتاب يف السندات العمومية –سادساً 
  195…………………………………………… اإلقناع األدŸ -سابعاً 
  196..…………………………… الرقابة والتفتيش والتعليمات املباشرة –ثامناً 

  ل أواستثمار وإعفاؤها من بعض القواننيإعتبار البنوك اإلسالمية بنوك أعما: املبحث الثاين 
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   197……………………………                 املفروضة على البنوك التجارية 
  199.…………إعتبار البنوك اإلسالمية بنوكاً جتارية ذات طبيعة خاصة : املبحث الثالث 

   ختفيض نسبة اإلحتياطي القانويت وجعلها مساوية لنسبة الوداثع اجلارية–أوالً 
  199..…     ونسبة من ودائع اإلستثمار مع معاملة خاصة لإلحتياطي من العملة األجنبية    

   رفع مسامهة البنوك اإلسالمية يف رؤوس أموال الشركات، على أساس   –ثانياً 
  202………………        زيادة حجم الودائع اآلجلة عن الودائع حتت الطلب لديها 

  ف األموال على أساس عدم تعطيل أموال املودعني إلغاء أو رفع نسبة توظي–ثالثاً 
  203.……………………………………………        عن اإلستثمار 

   وضع نسب مالئمة للسيولة لدى البنوك اإلسالمية على أساس اختالف–رابعاً 
   205……………………………………………        طبيعة األصول 

   للبنوك اإلسالمية التعامل باألوراق التجارية بطريقة اإلقراض احلسن–خامساً 
            بضمان تلك األوراق على أساس عدم تعامل هذه البنوك بالفائدة أخذاً  

      207………………………………………………           أو عطاًء 
   ممارسة البنك املركزي لوظيفة امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة للبنوك–سادساً 

  ائد على األساس السابق مقابل شروط              اإلسالمية مبنحها قروضاً بدون فو
   208……………………………………………………عينةم          

   إلغاء حظر التعامل يف العقار واملنقول لغري األغراض املألوفة بالنسبة للبنوك اإلسالمية–سابعاً 
  210..…………………………          ملا تقتضيه طبيعة العمل املصريف اإلسالمي 

  211….……………ذرة مالئمة لطبيعة عمل البنوك اإلسالمية  وضع قواعد ح–ثامناً 
  211.…………………………………………… كفاية رأس املال – 1
  215……..……………………………………… توزيع املخاطر – 2
   215..….…………………………………… نسبة استعمال املراحبة – 3

  ك التقليدية عدم السماح بفتح فروع للمعامالت املالية اإلسالمية تابعة للبنو– تاسعاً 
  216.………………………………………           إال بصورة مرحلية 

   إستخدام الوسائل املالئمة للرقابة والتفتيش على البنوك اإلسالمية مع –عاشراً 
  218.……………………………           توفري اإلطار البشري املؤهل لذلك 
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  لشريعة القيام بالوظائف األخرى الىت ال تتعارض مع أحكام ا–حادي عشر 
  219.………                اإلسالمية يف إطار ممارسة البنك املركزي لعمله كبنك للبنوك 

  220...………………………………………………خالصة الفصل 
  الباب الثالث

  العالقة بني البنوك اإلسالمية والبنك املركزي اإلسالمي
  221.………………………………………………………تقدمي 

  الفصل األول
  بنك مركزي إسالمي يف بلدان العامل اإلسالميمدى إمكانية إنشاء 

  222.………………………………………………………متهيد 
  222...البنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، هيئاته : املبحث األول 

  222..……………………… مفهوم البنك املركزي اإلسالمي وخصائصه –أوالً 
عرض النقود زي اإلسالمي مع التركيز على إصدار وتنظيم  الوظائف العامة للبنك املرك–ثانياً 

………………………………………................……….224  
  228.………………………… اهليئات املكونة للبنك املركزي اإلسالمي -ثالثاً 

  228..………………………………… حمافظ البنك املركزي اإلسالمي -1
  229………………………………………… جملس السياسة النقدية -2
  229…………………………………………… الودائع  هيئة تأمني-3
   232.…………………………………… هيئة الرقابة الشرعية املركزية -4

  235…………أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف واحللول املقترحة هلا : املبحث الثاين 
  235………………… أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف يف البلدان اإلسالمية –أوالً 
  237..……………………………………………ل املقترحة  احللو–ثانياً 

  املتطلبات التنظيمية والبشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املصريف و مدى إمكانية: املبحث الثالث 
  239……..………………                 توفريها على ضوء بعض التجارب السابقة 

  240..………………………………………… املتطلبات التنظيمية –أوالً 
  242……………………………………………تطلبات البشرية  امل–ثانياً 
  242.………………………………………… املتطلبات املؤسساتية –ثالثاً 
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  244……………………………………… السوق النقدية اإلسالمية – 1
  246..…………………………………… سوق رأس املال اإلسالمي – 2

  249..…….…………………………………………خالصة الفصل 
  الفصل الثاين

  سالمي املفترضة جتاه البنوك اإلسالميةوظائف البنك املركزي اإل
  251.………………………………………………………متهيد 

  وظائف البنك املركزي اإلسالمي مقارنة بالبنك املركزي التقليدي : املبحث األول 
  251..…….…………………………                  جتاه البنوك اإلسالمية 

  دوات الرقابة املالئمة جتاه البنوك إستخدام البنك املركزي اإلسالمي أل: املبحث الثاين 
  256…………………………………………                 اإلسالمية 

  256.………………………………… تنظيم إنشاء البنوك اإلسالمية –أوالً 
 املشاركني يف رأمساهلات مسامهة وتوسيع قاعدة  إنشاء البنوك اإلسالمية على شكل شركا-1

……………………………................……....………….256  
  ة النص يف النظام األساسي للبنك على اإللتزام بأحكام الشريعة ضرور– 2

  259…………………………………………………     اإلسالمية 
  260..……………………………………… احلد األدƅ لرأس املال – 3
  260.…………………………… ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية للبنك – 4

  262….…… املتأتية من الودائع  العمل على ضمان استقرار موارد البنوك اإلسالمية–ثانياً 
  262.....……………………………… التأمني على الودائع حتت الطلب -1
ودائع املضاربة  إقتطاع نسبة من األرباح كمخصصات ملواجهة اخلسائر اليت قد تصيب -2

……………………………………..............…………..263  
سالمية  القيام بوظيفة امللجأ األخري لإلقراض بالنسبة للبنوك اإل–ثالثاً 

……………….265  
   على أساس املضاربة مع إعطاء البنك املركزي ما يساوي عائد ودائع– 1

   265…………...……………………………………      اإلستثمار 
   على أساس القرض احلسن بالنسبة للبنوك اإلسالمية اليت تلتزم بإقراض – 2
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  266…………..…………………………      احلكومة يف حالة اإلختيار 
  أساس الربط بني البنوك اإلسالمية صاحبة الفائض وصاحبة على – 3

      267...………………………………      العجز أي العمل كوسيط بعمولة 
  267.……………… إستخدام أدوات الرقابة املصرفية البديلة عن سعر الفائدة –رابعاً 

   التأثري على نسب توزيع األرباح على املودعني واملستثمرين يف التمويل- 1
  268……………………………………    باملضاربة مع البنوك اإلسالمية  

   التأثري على حصة الشريك يف التمويل باملشاركة ونسب توزيع األرباح– 2
  268..…………………………………     بني البنك اإلسالمي والشركاء 

  268.…… والقسط  التأثري على هامش ربح البنوك اإلسالمية يف املراحبة وكذا العربون– 3
  269…………….… التأثري على قيمة األقساط وهامش الربح يف اإلجيار التمويلي – 4
  270…وهامض الربح  التأثري على القسط املسبَّق يف استصناع املباين وعلى بقية األقساط – 5

  يل اإلسالمي كأداة كمية إستعمال سياسة السقوف اإلئتمانية بصيغ التمو–خامساً 
  270..…………………………………           فردية أو نوعية للمجموع 

  271..…………… التعامل يف السوق املفتوحة بالسندات احلكومية اإلسالمية –سادساً 
  271…………………………… سندات الّسلم كبديل عن أذونات اخلزينة -1
   273..……………………… سندات اإلستصناع كبديل عن سندات اخلزينة -2
  273………………………………… سندات اإلقراض احلسن للحكومة -3

  275..……إلسالميةانوك اإلسالمية وصناديق اإلستثمار مراقبة حمافظ األوراق املالية للب-سابعاً 
  275.………………………………………… حمافظ األوراق املالية -1
    276..…..……………………………… صناديق اإلستثمار اإلسالمية -2
  278..…………………… سوق الّصرف تدخل البنك املركزي اإلسالمي يف – مناًثا

  280….مراقبة البنك املركزي اإلسالمي لألنشطة اإلجتماعية للبنوك اإلسالمية : املبحث الثالث 
  281………………… مراقبة إدارة البنوك اإلسالمية لصندوق القرض احلسن –أوالً 
  282………………………لصندوق الزكاة  مراقبة إدارة البنوك اإلسالمية –ثانياً 
   284.….…………………… مراقبة إدارة البنوك اإلسالمية ألمالك الوقف –ثالثاً 

   286..….……………………………………………خالصة الفصل 
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  الفصل الثالث
تقييم بعض جتارب اإلشراف والرقابة والتنسيق احمللية و الدولية على أو بني البنوك اإلسالمية وفق 

  األسس الشرعية
  287..……………………………...………………………هيد مت

  جتربة( حماولة إقامة بنك مركزي إسالمي حملي يف اململكة العربية السعودية : املبحث األول 
  288………...………………)                    مؤسسة النقد العرŸ السعودي 

  جتربة اإلحتاد ( سالمية حماولة إقامة هيئة إسالمية دولية لإلشراف على البنوك اإل: املبحث الثاين 
   291...……………………………)                   الدويل للبنوك اإلسالمية 

  291..…………………………………………… التعريف باإلحتاد -1
  295……………...……………………………… إجنازات اإلحتاد -2
  296…………………………………………… مالحظات تقييمية -3

  إلشراف والتنسيق الدويل بني البنوك اإلسالمية يفبعض احملاوالت القائمة ل: املبحث الثالث 
  298..…..………………………………                    جماالت خمتلفة 

  298……………) البحرين( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية –أوالً 
         303……...………) البحرين( اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية –ثانياً 
  306.…………………………) ماليزيا( جملس اخلدمات املالية اإلسالمية –ثالثاً 

  309..……………………….………………………خالصة الفصل 
  311........................……………………………اخلاتـمــــة 

  315..................…………………..………..……… مراجع البحث
  331………………………………………………… فهرس اجلداول
  332…...…………………………………………… فهرس املواضيع
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